
�أربعــة 04 قتــــلى 
يف حادثــــي مـرور 
منـــــــفـــــــ�صـــــلني  

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IF
IC

AT
IO

N 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

   RÊVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 

  Archivage numérique

EXPERIENCE

EX
PER

IEN
CE

Di
gi

ta
l 

W
or

ld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs concurrentiels

�لنائب �لربملاين عن والية مترن��ست  بابا علي �أحمد
www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 �لعدد:4189   / �لثمن:  �جلز�ئر 10دج -  فرن�صا www.elwassat.com1 €  خلمي�س  15 فيفري 2018 �ملو�فـق   لـ27 جمادى �الأول  1439ه �لعدد:4562    / �لثمن:  �جلز�ئر 10دج -  فرن�صا�

�س3

مافيا دولية تنهب ذهب مترن��صت

بلغ ن�سبة 75 و65 باملائة ما بني �ل�سحة و�لرتبية  

�لتكتل ي�صل �لقطاع �لعمومي ويهدد بالت�صعيد

�س4

�س4

�ملدير �لعام لبور�سة �جلز�ئر يزيد بلمهوب 

 �إطالق �صكوك �ل�صريفة
 �لإ�صــــــالمــــيـــــة قـــــريــــبا

املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�سرقي علي بن عيوة لـ"الو�سط"

اإ�صراب عمال الرتبية وال�صحة يهدد اأمن البالد  
�س6 

�س24�س24

�لبليدة �جللفة

حجز متاثيل و 190 
قطعة �أثرية تعود �إىل 

حقبة زمنية قدمية 

.      »�لوحدة �لوطنية خطاأ �أحمر ونطالب بوتفليقة مب�صاألة  بن غربيت وح�صبالوي«  

.  �لبور�سة ال ميكن �أن ت�ستوعب 
�ملوؤ�س�سات �لكبرية 

مدير �ملوؤ�س�سة �لعمومية �لوالئية 
لت�سيري مر�كز �لردم �لتقني �مل�سيلة 

�صن�صــــرع يف �إنــــجـــــاز 
جهاز معاجلة �لنفايات 
�لإ�صــــــتـــــــ�صـــــــفائيــــــة    �س24�س5

�س24

�س5

�س4

�س4

دعت �مل�سوؤولني �إىل عدم �لت�سرف 
: تك�سف  "كالنعامة" ،حنون 

عريـ�صة �إىل �لرئيـــ�س 
بكافة مطالب �جلبهة 

�لجـــتــــماعــــية 
ورقلة

 تــــحـــــالف م�صـــــبــوه 
�صد �ملن�صق �لولئي 

لنـــقــــابة �صـــناباب  
بعد عودة �مللف من جديد �إثر قبول 

�لطعن بالنق�س لدى �ملحكمة �لعليا

تاأجيل ملف ف�صيحة بيع 
�أ�صلحة مديرية �لأمن 

ل�صالح �لإرهابيني 
خالل ندوة �سحفية بالبويرة

�أولياء �لتالميذ يق�صفون 
�لأ�صاتذة �مل�صربني

وهر�ن 

�نــــجـــــاز م�صـــــنع تركيـــــب 
�ل�صيار�ت من عالمة  بيجو 

�جلي�س بف�صل  �لإرهاب  من  " �آمن  " �لأهقار 

زيار�ت قائد �لأركان يف غاية �لأهمية

50 جن�صية �صمن �ملهاجرين و �لأنغلو فونيني �لأكرث خطورة

جي
ني ر�

ت�سوير :  �سا�س



ب�إحدى  الرتبويني  امل�شت�ش�رين  احد  يجد  مل 
ث�نوي�ت اجللفة املعروفة عليه� بتم�شك ط�لب�ته� 
ب�لهندام واملظهر املحت�شم و ذلك بحكم وجوده� 
احلب  عيد  ويف  فقرية  واأحي�ء  من�طق  و�شط 
وهو  وكع�دته   ، ال�شهر  هذا  من   14 لـ  امل�ش�دف 
اإىل  التالميذ  ودخول  املرا�شلة  دف�تر  يف  يراقب 
موؤ�ش�شته اإ�شطدام ب�إحدى ف�تن�ت املوؤ�ش�شة وعلى 
غري ع�دته� ترتدي لب��س مبهر ويظهر مف�تنه� مم� 
جعل �ش�حبن� يوقفه� ويبداأ يف اإعط�ئه� �شبل من 
بع�س  ولكن  م�  نوع�  حترج  جعله�  مم�  الن�ش�ئح 
الأخري مل  لكون هذا  كثريا  اإ�شتغربوا  الفو�شوليني 
يومه�  يف  اأو  احلب  يوم  يف  اإل  اإق�فه�  على  يجروؤ 
احلب  يوم  هو  اليوم  اأن  تذكر  ذلك  بعد  ...  لكنه 
بجعل  الإداري  ط�قمه  وعرب  بدوره  هو  ليط�لب 
يوم للحب خ��س ب�لكهول ... ويبدو اأن م�شت�ش�رن� 
قد اأ�ش�بته الغرية وحن اإىل �شنني ال�شب�ب وال�شبى 

...لكن املثل ال�شعبي اجلزائري ال�شهري يجيبه
" ي� خوي� اللي ف�تو عمرو م� يطمع يف وقت الن��س 

واحلديث قي��س "
�أ.ق
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ر�ؤية من الواقع
ومر�كزها  �جلمهورية  م�شت�شفيات  تعي�س 
و�ن  ي�شبق  مل  �لفو�شى  من  حالة  �ل�شحية 
�شهدتها ، جر�ء �شوء �لت�شيري و�لالمبالة ونق�س 
يتو�جد  مل  من  ومنها   ، و�ملمر�شني  �لأطباء  يف 
و�لأ�شعة  �لك�شف  �أجهزة  ل  و  �لأخ�شائيني  فيها 
�شلبا  �ثر  مما  و�ل�شيانة  �لنظافة  عمال  وحتى   .
لها،حيث  يرثى  حالة  يف  وباتت  �شورتها  على 
ت�شهد  كما   . �لكريهة  و�لرو�ئح  �لأو�شاخ  تنت�شر 
ودخول  �لأطباء  على  �لعتد�ء�ت  من  حالت 
عمليات  ،و  �لإد�ريني  مع  مناو�شات  يف  �ملو�طن 
�لتهاون  و  �لالمبالة  ب�شبب  طالتها  تخريب 
حالة  يف  للمر�شى  �مل�شاعدة  يد  تقدمي  وعدم 
خطر مما جعلها تلجاأ للطرق �ل�شهلة هربا من رد 

�أمنية  بفرق  ت�شتعني  حيث  وذويه  �ملري�س  فعل 
�لتز�م  عدم  �أن  �لظاهرة.�إل  من  للحد  د�خلها 
 - وممر�شون  �أطباء   – �لبي�شاء  �ملاآزر  �أ�شحاب 
وعدم  �لرحمة  من  منهم  �لبع�س  وجترد  بعملهم 
جعل  �لطبيب  وق�شم  �ملهنة  باأخالقيات  �للتز�م 
غري  عمل  وجو  د�ئمة  فو�شى  حالة  تعي�س  منها 
فبد�أ  �لأدوية  خمزون  �أما  م�شتقر،  ول  منا�شب 
�أن  و�لغريب   ، �ل�شيادلة  نقابة  ح�شب  ينفذ 
هناك كميات كبرية منها تخزن ثم تتلف لعدم 
��شتعمالها وتخرج بعد �نتهاء �شالحيتها وبكميات 
وهي  �لدولة  خزينة  ��شتنزفت  باملاليري  تقدر 
�أن عدم  �لتي ��شتوردت بالعملة �ل�شعبة، ورغم 
��شتقر�ر �شوق �لأدوية و توقيف ��شتري�د �لبع�س 

منها ،كان له دور� يف �لندرة ،�إل �أن �لعملية �شببها 
�شوء �لتنظيم و�لتالعب يف �لو�شفات . فال يعقل 
ويطلب  �لعمومي  للم�شت�شفى  مري�س  يتوجه  �ن 
�ملخابر  �ن  �لقطن و�حلقنة ؟ كما  من ذويه جلب 
�إجر�ء�تها  وب�شبب  معها  يتعامل  �لتي  �لأجنبية 
�لوز�رة  تعدها  �لتي  �ل�شروط  ودفاتر  �ملعقدة 
جلب  عدم  يف  �شببا  كانتا   ، منها  �لكثري  ومتاطل 
.خا�شة  وقتها  يف  للمر�شى  و�إي�شالها  �لأدوية 
مثل  �ملزمنة  �لأمر��س  �أ�شحاب  هناك  و�ن 
�ل�شكري و�شغط �لدم و�ل�شرطان ومر�شى �لقلب 
�ل�شيدليات  �ما  و�لتاأخري.  �لندرة  يحتملون  ل 
�لفو�شى و�لندرة  فهي �لأخرى تعي�س حالة من 
بائعني  �أ�شبحت توظف  �لرقابة وقد  .بعيد� عن 

قر�ءة  يف  خطاأ  وب�شبب  باملهنة  لهم  عالقة  ل 
�لو�شفة �نتهت حياة مو�طنني �أبرياء .�و ما نر�ه 
برتبة  �جلامعات  خريجي  من  �لبع�س  قيام  من 
له  حمل  لفتح  للتجار  �ل�شهاد�ت  بكر�ء  �شيديل 
يدركه  مال  �ملو�طنني  حياة  على  �خلطورة  من 
�حلبوب  �نت�شار  يف  �لأول  �ملتهم  .و�أ�شبحت 
ير�أ�شها  ع�شابة  وكم  بها  و�ملتاجرة  �ملهلو�شة 
تتدخل  مل  �أطباء! و�إذ�  مع  بالتو�طوؤ  �شيديل 
و�مل�شتو�شفات  �مل�شت�شفيات  لتنظيم  وز�رة 
ومر�كز �لعالج و�ل�شيدليات �لعمومية و�خلا�شة 
و�خلا�شر  �ملر�س  و�شي�شتفحل  قادم  �خلطر  فان 

�لأول و�لأخري حياة �جلز�ئريني ؟  

مدينة �لبويرة

باعة الورود يغزون ال�ساحات يف عيد احلب
خمتلف  اأم�س  متيزت 
وال�شوارع  ال�ش�ح�ت 
البويرة  ملدينة  الرئي�شية 
طرف  من  بغزوه� 
احلمراء  الورود  ب�ئعي 
كل  حمتلني  البال�شتيكية 
الر�شفة  وحتى  الأم�كن 
بعيد  ي�شمى  م�  مع  تزامن� 
الع�ش�ق  عيد  اأو  احلب 
فيفري   14 لكل  امل�ش�ف 
ال�شيء  ولعل   ، من كل ع�م 
الذي لحظن�ه هو  امللفت 

واملنقطع  الكبري  الإقب�ل 
ح�شود  طرف  من  النظري 
هذه  اإقتن�ء  على  ال�شب�ب 
�شعره�  تراوح  التي  الورود 
دج   100 و  50دج  بني  م� 
بع�س  اأراء  تب�ين  و�شط 
اإقرتبت  الذين  املواطنني 
 " الو�شط   " يومية  منهم 
حول  وراف�س  موؤيد  بني 
الإحتف�ل بهذا املوعد من 

طرف اجلزائريني.
 �أ.م

�ملدية

تدمري 9 خمابئ 
للإرهابيني

م�ست�سار تربوي 
باجللفة ي�سنع 

احلدث

عملية  واإثر  الإره�ب،  مك�فحة  اإط�ر  يف 
ك�شفت  ب�ملدية/ن.ع.1،  ومت�شيط  بحث 
ال�شعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت 
 )09( ت�شعة   ،2018 فيفري   13 يوم 
لإعداد  ور�شة  حتوي  لالإره�بيني  خم�بئ 
ال�شنع،  تقليدي  لغم�  و)16(  املتفجرات 
الط�قة  لتوليد   )01( لوحة  اإىل  اإ�ش�فة 
ال�شم�شية ومواد غذائية واأفر�شة واأغرا�س 

اأخرى. 

وهر�ن

حجز4 قناطري من الكيف املعالج
احلدود  حم�ية  اإط�ر  يف 
وحم�ربة اجلرمية املنظمة، 
الدرك  عن��رص  اأوقف 
وهران  من  بكل  الوطني 
ثالثة  وتلم�ش�ن/ن.ع.2، 
خمدرات  ت�جر   )13( ع�رص 
�شخمة  كمية  و�شبطوا 
تُقدر  املع�لج  الكيف  من 
و)71(  قن�طري   )04( ب�أربعة 
 )06( و�شت  كيلوغرام 
ن�رية  ودراجة  مركب�ت 
قدره  م�يل  مبلغ  اإىل  اإ�ش�فة 

جزائري،  دين�ر   )420000(
فيم� حجزت مف�رز للجي�س 
ب�لتن�شيق  ال�شعبي  الوطني 
مع م�ش�لح اجلم�رك، خالل 
عمليتني متفرقتني، )105،2( 

كيلوغرام من الكيف املع�لج 
بتمرنا�شت/ن.ع.6، و)24.9( 
امل�دة  نف�س  من  كيلوغرام 
ك�نت  بتندوف/ن.ع.3، 
بحوزة )03( جت�ر خمدرات.

الدواء من كونه داء اأ�ساب املجتمع ..؟!

�حلفنـاوي بن عامـر غــول

بلدية �جلز�ئر �لو�شطى

بعث روح الإبداع امل�سرحي  بامل�سرح البلدي 

 قافلة كندوراليكتونيك�س احتط رحالها
M1يف العا�سمة األور 

امل�رصحية  احلركة  تعززت 
ب�إجن�زامل�رصح  اجلزائرية  موؤخرا 
وعليه  الو�شطى  اجلزائر  لبلدية  البلدي 
من  العديد  فيه  تقدم  اأن  املنتظر  فمن 

امل�رصحي�ت اجلزائرية اجلديدة    مثل 
املتميز  امل�رصحي  للمخرج  "طر�ش�قة" 
اأحمد رزاق و"املنبع "  اإ�ش�فة اإىل  عر�س 
من  "الديكت�تور"  وغريه  املونولوق 

جن�ح�  حققت  امل�رصحي�ت   التي 
و�شنعت  النظري  منقطع  جم�هريي� 
امل�ش�رح  خمتلف  م�شتوى  الفرجة على 

اجلهوية  يف اجلزائر  .

امل��شي،  ال�شهر  اأطلقت   m1 
اإنه�ء  األور   كوندور  والق�فلة 
رحلته� يف نه�ية هذا ال�شبوع يف 
الع��شمة من خالل ال�شتقرار يف 

اأردي�س.
ح�شب البي�ن ت�شلمت ن�شخة منه

يف  القي�دي  كوندور،  الواقع،  يف 
للمنتج�ت  اجلزائرية  ال�شوق 

وو�ش�ئل  والأجهزة  اللكرتونية 
مع  ي�ش�رك  اأن  اأراد  الإعالم، 
 "M1 "األور  ق�فلة  له  اجلزائري 
البالد  على طول عدة حم�فظ�ت 
مالمح  عن  تف��شيل  لتقدمي 
اجل�ذبية  كوندور  الذكي  اله�تف 
امل��شي،  يوليو  يف  اأطلقت   M1
جديدة  اأن�شطة  تقدم  حني  يف 

والر�شوم املتحركة واأ�ش�ف البي�ن 
ولية  عرب  رحلته�  الق�فلة  بداأت 
البج�ية،  زي�رة مدن  قبل  اجلزائر 
عن�بة، ق�شنطينة، وهران، البليدة، 
ورقلة. اأم� ب�لن�شبة لنه�ية الت�شمم، 
يف  اأم�س  منذ  ا�شتقرت  فقد 
الع��شمة يف مركز الت�شوق اأردي�س 

حيث تقرتح عدة اأن�شطة.

اأوقفت مف�رز للجي�س الوطني ال�شعبي وحرا�س احلدود 
 )03( وحجزت  مهربني   )04( اأربعة  بتمرنا�شت/ن.ع.6، 
لرت  و)8000(  الغذائية  املواد  من  طن�  و)17(  �ش�حن�ت 
تنقيب  ومعدات  ب�شكويت  علبة  و)1500(  الوقود  من 
عن الذهب، فيم� مت توقيف )26( مه�جر غري �رصعي 
واأدرار  وب�ش�ر  تلم�ش�ن  من  بكل  خمتلفة  جن�شي�ت  من 

والأغواط.

توقيف اأربعة 
مهربني و �سبط 3 

�ساحنات
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املعدات من ال�سعودية وال�سوق باأبو ظبي

مافيا دولية لنهب ذهب مترنا�ست
�سارة بومعزة 

بابا  دعا  للمقرتحات  وبالعودة 
و�آالف  �الأفارقة  �آالف  و�سط  علي 
�ل�سبب،  بذلك  باملحاكم  �جلز�ئريني 
يف  �ال�ستثمار  ي�ستوجب  �أنه  حني  يف 
�أجل تقلي�ص �لبطالة �لتي  �لذهب من 
كو�درها،  و�سط  حتى  �ملنقطة  تنخر 
حتت  تنقيب  رخ�ص  منح  خالل  من 
مناطق  بتحديد  �لبلدية  م�سوؤولية 

�لبنك  من  بو�سل  ويكون  حمرو�سة 
�ملركزي، وهو ما يوفر منا�سب �سغل 
�لفقرية  للبلديات  ومد�خيل  من جهة، 
على  �لق�ساء  وكذ�  ثانية،  جهة  من 
بتحويل  يتم  بعدما  �ملنظمة  �جلرمية 
�لقانونية،  �ل�رشعية  �إطار  �إىل  �مللف 
تالهف  و�سط  �حلالية  �ل�سيا�سية  بدل 
و�آلية  مبعد�ت  �ملادة،  على  �ملهربني 
ويف  �لذهب،  عن  و�لتنقيب  للك�سف 
تتحول  �أن  ميكن  �الأزمة  تفاقم  حالة 
�الجتار  لتنامي  ظ  يف  لالأ�سلحة 

بال�سالح.  
ا�ستحداث م�ست�سفيات للتكفل 

ب�سحايا الإ�سعاعات النووية
 

وحول ملف �لتجارب �لنووية �لفرن�سية 
ذكرى  يف  �جلز�ئرية،  �ل�سحر�ء  يف 
حممد  دعا  فيفري،   13 رقان  جتارب 
بابا علي وزير �ل�سحة و�ل�سكان خمتار 
ح�سبالوي �إىل ��ستحد�ث م�ست�سفيات 
م�ستو�ها  على  متت  �لتي  باملناطق 
�لتفجري�ت، يف ظل تو��سل �الأمر��ص 

�لعقم،  �ملناطق:  باأبناء  تع�سف  �لتي 
فاقدي  كلها  عائالت  �الإعاقات، 
حلا�سة �ل�سمع، و�أعد�د كبرية الأمر�ص 
�ل�رشطان، كون تاأثري�ت �ل�سعاع �لنووي 
متو��سلة لعدة �أجيال، بالتز�من وحر�ك 
لل�سغط  و�لفاعلني  �لر�سمية  �جلهات 
على �لطرف �لفرن�سي، لكن دون ترك 
�ل�سحايا يعانون يف �سمت. كما �أكد �أن 
تلك �لتفجري�ت، جر�ئم نووية، يف حق 
�جلز�ئريني، من طرف م�ستعمر وجب 

�لعمل ر�سميا على حما�سبته.

ك�سف نائب الأرندي عن مترنا�ست بابا علي حممد، اأم�س، خالل حلوله �سيفا على منتدى »الو�سط«، عن �سبكة من املافيا الدولية التي ت�ستغل الذهب يف مترنا�ست، بداية من 
اآلف الأفارقة واآلف اأبناء املنطقة البطالني، على راأ�سها منطقة الهقار  وحتى احلدود املالية للظفر ب�سظايا الذهب باملنطقة، قبل اأن يتم توجيها اإىل العا�سمة النيجرية نيامي 

ومنها اإىل اأبو ظبي، موؤكدا اأن ذهب اجلزائر يباع بال�سوق ال�سوداء هناك، و�سط حتالف من مافيا دولية، تزود املعنيني بالآلت واملعدات، التي تاأتي غالبيتها من ال�سعودية.

النائب عن ولية مترنا�ست بابا علي اأحمد :

اإذا كان الأطباء يرف�سون الذهاب اإىل اجلنوب فمن �سيداوينا ؟؟
بابا  مترن��ست  والية  عن  �لنائب  ت�ساءل 
و  �جلنوب  �سكان  �سيد�وي  من  �أحمد  علي 
�سكان مترن��ست �إذ� كان �الأطباء �مل�رشبون 
 ، للعمل يف تلك �ملناطق  �لذهاب  يرف�سون 
�ل�سعب  �لو�قع  �إىل  �لوقت  ذ�ت  يف  م�سري� 
�جلنوب  عملهم يف  �الأطباء يف  يعرفه  �لذي 
، و�لذي يتطلب توفري �لظروف �جليدة لهم 

من طرف �لدولة .
وخالل ��ست�سافته مبنتدى » �لو�سط » وقف 
موقف  �جتاه  مترن��ست  والية  عن  �لنائب 
�لعمل  يرف�سون  �لذين  �مل�رشبني  �الأطباء 
�حلق  �إعطائهم  بني  و�سط  وقفة  باجلنوب 
يف �لظروف �ل�سعبة كون �أي طبيب ال ميكن 
يعمل يف ظروف �سعبة و�مل�ست�سفيات �أ�سال 
غري موجودة ، وقال » نحن يف مترن��ست ال 
منلك �أطباء ، و �أ�ستاذ �لفرن�سية ال ياأتي �ال 
ر�سالة  �إىل  بذلك  م�سري�   ،».. 4�أ�سهر  بعد 
وجهها �إىل وزير �لتعليم �لعايل �ل�سابق و �لتي 
من خاللها �إلز�مية تخ�سي�ص لكل بلدية يف 

مترن��ست مقعدين يف جامعة �لطب .
�أبناء  دخول  م�سكلة  �لنائب  بذلك  وطرح 
قال  حيث   ، �لطب  جامعة  �إىل  مترن��ست 
يف  تاأخذ  �أن  يجب  �لدخول  معايري  �أن 
�حل�سبان ظروف طلبة مترن��ست �بتد�ء من 

جامعة  �ىل  للدخول  لهم  للت�سهيل  �لثانوي 
معدالت  رفع  يف  �ال�ستمر�ر  ولي�ص   « �لطب 
، ثم 16،  �إىل 14  �لدخول �ىل �لطب من 12 
مترن��ست  �أبناء  ظروف  مع  يتطابق  ال  مبا 
�أن  يجب  �لنائب  ح�سب  �لذي   ، �جلنوب  و 
يكون له تكييف خا�ص للدخول لكلية �لطب » 
فعندما كان معدل �لدخول ب12، كان �أبناوؤنا 
يتح�سلو� على معدل 10، ثم بعد �لتح�سن ، 
يتم رفع دخول �لطب �إىل 14، ثم 16، يف حني 
ال ي�ستطيع �أبناوؤنا تد�رك هذه �ملعدالت يف 

ظل ظروفهم �ملوجودة ».
�الأطباء  �إ�رش�ب  بخ�سو�ص  �ملتحدث  وقال 
يف  �لعمل  عدم  مطالبهم  بني  من  �لذين 
�جلنوب » من يد�وينا نحن �إذ� يف مترن��ست 
يف  لالأطباء  �ل�سكن  توفري  �أن  م�ستطرد�   ،«
�سعب  �الأماكن  من  وغريها  تينز�و�طني 
ت�ستغرق  وقد  �حلايل  �لوقت  يف  حتقيقها 
حتى 20�سنة » ، ليكون بذلك مو�طن �جلنوب 

هو �ل�سحية .
من  نوعا  �ل�ساأن  ذ�ت  يف  �لنائب  �أعطى  و 
�لذهاب  من  يتهربون  �لذين  لالأطباء  �حلق 
»عندما  �سعبة  �لظروف  كون   ، �جلنوب  �ىل 
ياأتي جر�ح �أع�ساب �إىل برج باجي خمتار ، 
مالذي يفعله هناك ، و�مل�ست�سفى �أ�سال غري 

�لظروف  توفري  �أن  �إىل  م�سيفا   ،  « موجود 
�حل�سنة للطبيب هو ن�سف عالج �ملري�ص ». 
ودعا بذلك �إىل بناء م�ست�سفيات يف �ملنطقة 
معنا  �ل�سرب  ب«  �الأطباء  بذلك  مطالبا   ،
�أنه  �لوقت  نف�ص  يف  م�سيفا   ،  « كمو�طنني 
على �حلكومة �أن تعمل على حت�سني ظروف 

عمل �الأطباء يف �جلنوب .
وقال �أن �الأمر يحتاج فعال �إىل حو�ر حقيقي 
يعمل  يجد مبا  �إذ� مل  �لطبيب ح�سبه  الأن   ،
ف�سيغادر ، م�سري� يف وقت �سابق كان �جلي�ص 
يجب  �الآن  لكن   ، �ملر�سى  باإ�سعاف  يتكفل 
جديدة  م�ست�سفيات  وبناء  �الأو�ساع  حت�سني 
كانت  �لتي  �لتنمية  م�ساريع  وبخ�سو�ص   .
�سو�حي  �عمار  �أجل  من  �سابقا  �أطلقت  قد 
مترن��ست ال�سيما منها �ملتو�جدة مع طول 
�ل�سالح  عني  بني  �لربط  �ملاء  �مل�رشوع 
وزير  �إليها  دعا  قد  كان  �لتي  و  ومترن��ست 
خالل  من  قابلية  ولد  �ل�سابق  �لد�خلية 
�أن  �ملتحدث  قال   ، �سكانية  جممعات  بناء 
مترن��ست مل يتغري فيها �سيئا ، م�سري� بذلك 
�إىل عدم �ال�ستقر�ر يف �لوالة حيث مت تغيري 
5والة يف ظرف وجيز ، وهو ما �أثر على عدة 

م�ساريع يف �لوالية .
ع�سام بوربيع 

النائب الربملاين بابا علي حممد يوؤكد للو�سط

50 جن�سية �سمن املهاجرين و الأنغلو فونيني الأكرث خطورة
.      املهاجرون الأفارقة يهددون اأمننا 

والية  عن  �لربملاين  �لنائب  �أكد 
�الأرنذي  حلزب  �لتابع  مترن��ست 
�ل�سيد بابا علي حممد عند نزوله 
لدى«منتدى  �سيفا  �أم�ص  يوم 
�لو�سط« باأنه قام بعر�ص مو�سوع 
منذ  �ل�رشعيني  غري  �ملهاجرين 
مدة على �أعلى �ل�سلطات يف �لبالد 
�أمن  �أن  على  م�سدد�  مدة  مند 
و�ملادي   �لفكري  �لبالد  ووحدة 
قبل  جمع  كبري من  ب�سكل  مهدد 
�ملهاجرين �ملتو�فدين من �لدول 
�ملجاورة و�ملمثلني الأكرث من 50 
�الأجنلو  معترب�  خمتلفة،  جن�سية 
فونيني �الأخطر من بينهم، جمدد� 
�أجل  من  �لعليا  لل�سلطات  دعوته 
�لتكفل بق�سيتهم وذلك من خالل 
قانونية  �لعمل على منحهم �سفة 

لالإقامة وكذ� �لعمل يف �لبالد.
ق�سية  باأن  حممد  علي  بابا  �أكد 
جد�  هامة  ق�سية  �ملهاجرين، 
بعدها  تد�عياتها  جتاوزت 
باأمن  مت�ص  و�أ�سبحت  �الإن�ساين 
ووحدة �لبالد، مثنيا على �جلهود 
�لتي تبدلها قو�ت �جلي�ص �لوطني 

للظاهرة،  �لت�سدي  يف  �ل�سعبي 
مو��سلة  �رشورة  على  م�سدد� 
به  يق�سد  و�لذي  �لبعدي  �الأمن 
�رشورة تتبع جماعات �ملهاجرين 
�إىل  بالدخول  لهم  �سمح  �لذين 
�لبالد من باب �الإن�سانية وقو�نني 

�للجوء �ملعمول بها دوليا.
�ملتحدث  �أكد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
�ملهاجرين  من  كبري  عدد  باأن 
�جلز�ئر  يدخلون  �الأفارقة 
باأور�ق ثبوتية مزورة مدعني فيها 
ويالت  من  تعاين  لدول  �إنتمائهم 
لهم  ميكن  �لذي  �الأمر  �حلروب، 
�إطار  يف  �لبالد  �إىل  �لدخول  من 
�تفاقيات �للجوء �لدولية   �ملوقعة 
�لتي  �حلالة  وهي  �جلز�ئر  عليها 
بوالية  �ملتحدث  فيها   ��ستدل 
واليات  عن  كمثال  مترن��ست 
عدد  �إليها  يتو�فد  �لتي  �جلنوب، 
كبري من �ملهاجرين غري �ل�رشعني 
و�لتي  �جلن�سيات  خمتلف  من 
ح�سب  على  جن�سية   50 قاربت 
�إىل  �أ�سار  و�لذي  �ملتحدث،  ذ�ت 
�الأجنلوفونيني  �ملهاجرين  �أن 

�عتبار  على  تهديد�  �الأكرث  هم 
وكذ�  و�لدينية  �لفكرية  توجهاتهم 
جماعات  �سفوف  يف  �نخر�طهم 

�جلرمي �ملنظمة.
مل  باأنه  �ملتحدث  و�أكد  هذ� 
�إىل  �مللف  برفع  فقط  يكتفي 
معه  قدم  بل  �ل�سلطات  �أعلى 
من  �لتي  �القرت�حات  من  جملة 
يف  �لتحكم  من  �لتمكني  �ساأنها 
�إقامة مر�كز  �لظاهرة على غر�ر 
�ملهاجرين  جمع  حتوي  خا�سة 
على  �لعمل  وكذ�  �ل�رشعيني  غري 
خالل  من  قانونيا  حالتهم  ت�سوية 
متكن  ثبوتية  �أور�ق  منحهم 
معرفتهم  من  �الأمنية  �ل�سلطات 
وكذ�  تو�جدهم،  �أماكن  وحتديد 
�ال�ستفادة منهم من خالل دجمهم 
يف �سوق �ل�سغل. هذه �القرت�حات 
باأنها  �ملتحدث  ب�ساأنها  �أقر  �لتي 
كبري  ب�سكل  �ست�ساهم  �أتخدت  لو 
�جلرمية  حماربة  يف  وفعال 
�أمن و�سالمة  �ملنظمة ما ي�سمن 

بالدنا �ملعنوي و �ملادي.
يحي عواق.

النائب عن ولية مترنا�ست بابا علي اأحمد :

الأهقار اآمن من الإرهاب  بف�سل اجلي�ش
.     زيارات قائد الأركان يف غاية الأهمية

النائب الربملاين بابا علي حممد يف فوروم »الو�سط »

نعيمة �ساحلي حاولت ت�ستيت املجتمع اجلزائري 

�أثنى �لنائب عن والية مترن��ست 
�لدور  على  �أحمد  علي  بابا 
�جلي�ص  يلعبه  �الإيجابي  �لذي 
�حلدود  على  �ل�سعبي  �لوطني 
على  يدل  �لذي  و  �ملنطقة  و 
�أمني  حتكم  و  حديدية  قب�سة 
�أي  دخول  على  �خلناق  �سدد 
�إرهابي �إىل �لهقار و �ملنطقة .

علي  بابا  �لنائب  بذلك  �أ�سار  و 
 « مبنتدى  ��ست�سافته  خالل 
�لو�سط » �إىل �لدور �لذي يلعبه 
�سو�ء�  �ل�سعبي  �لوطني  �جلي�ص 
�أي�سا  و   ، �حلدود  حر��سة  يف 
�أنف�سهم  �الإرهابيني  ت�سليم  يف 
نائب  بوقفة  بذلك  م�سيد�   ،
�الأركان  قائد  و  �لدفاع  وزير 
�سالح  قايد  �أحمد  �لفريق 
تقريبا  تو�جده  على  �أكد  �لذي 
�حلدث  منطقة  يف  �سهرين  كل 
بعني قز�م وغريها من �الأماكن 
معترب�  �ملنطقة  يف  �ل�سعبة 
�أجاب  و   . �لهام  بال�سيء  ذلك 

�ل�سالونات  �أ�سحاب  �ملتحدث 
�ال�ستقر�ر  عن  تتحدث  �لتي 
يزورو�  �أن   ، �لتهكم  من  بنوع 
�لذبذ�ب  و  مت�سي�ص  منطقة 
حجم  ليعرفو�  تينز�و�تني  و 
�ملهمة �مللقاة على عاتق �أفر�د 
عملهم  يز�ولون  �لذي  �جلي�ص 
يف حماية حدود �لبالد ، م�سيفا 
�أنف�سهم  �الإرهابيني  ت�سليم  �أن 
هو  بل   ، جز�فا  يتاأتى  مل  عمل 
�لدور  و  �جلهود  تظافر  نتيجة 
�لناحية  �أي�سا قائد  يوؤديه  �لذي 
منطقة  �أن  معترب�   ، �ل�ساد�سة 
مترن��ست هي من �أكرب �جلبهات 

�ل�ساخنة .
و �أ�ستطرد �ملتحدث قائال » قد 
ن�سمع عن مترير �آلة ذهب ، لكن 
ت�سلل  عن  ن�سمع  نعد  مل  �أبد� 
�إرهابي �إىل د�خل �لهقار ، وذلك 
منذ حادثة �لدرك �لوطني ، مما 
يدل على حتكم �أمني كبري ». و 
�أ�سار �لنائب يف ذ�ت �ل�سياق �ىل 

به  تقدم  قد  كان  �لذي  �لطلب 
�إىل قائد �الأركان و �ملتمثل يف 
�إعادة تفعيل �سالح » �ملهاري�ص 
» يف �ملنطقة يكون حتت قيادة 
�جلي�ص ، وملا لهذ� �ل�سالح من 
و   ، �ال�ستطالع  يف  كبري  دور 
�أي�سا الإ�رش�ك �أبناء �ملنطقة يف 
حماية �لبالد ، و�أي�سا ملا لدور 
�لعمل  يف   « �ملهاري�ص   « �سالح 

�الإ�ستخبار�تي .
من جهة �أخرى ، �أ�سار �ملتحدث 
لظاهرة  كبري  �نخفا�ص  �ىل 
يف  �أنه  �إىل  ،م�سري�  �لتهريب 
�ل�سابق كان �ملهربون ي�ستغلون 
يف �لتهريب على م�ستوى بع�ص 
�إال   ، كاحلليب  �ملدعمة  �ملو�د 
�أن هذه �لظاهرة �ندثرت . ومل 
يبقى ح�سبه �إىل بع�ص �لظو�هر 
�إمنا  و  تهريبا  يعتربها  ال  �لتي 
�الإن�ساين  �لعمل  �إطار  تدخل يف 

لبع�ص �ملناطق �ملنكوبة .
ع�سام بوربيع  

 »ذكاوؤك �سعيف يا نعيمة �ساحلي 
» هكذ� رد بابا علي حممد  �لنائب 
والية  مترن��ست  عن  �لربملاين 
نعيمة  �لربملاين  �لنائب  على 
بعد ت�رشيحاتها  ، وهذ�  �ساحلي 
عرب  و�خلطرية  �الأخرية 
بهوية  �أنها م�ست  �النرتنت  حيث 
�لتي  �أثارت  �جلز�ئري  �ل�سعب 
كما  �جلز�ئر،  يف  و��سعا  جدال 
�أنها وجهت تهديد� يف ت�رشيحها 
�الأول فرغم جر�أتها يف طرح هذ� 
�سخ�سيا  �أدعوها  �ملو�سوع  فاأنا 
�الأمازيغية  �حرت�م  بوجوب 
يف  ر�سمية  وكلغة  قوم  كلغة 
مو�سحا   ، �جلز�ئري  �لد�ستور 
غريت  ما  �ساحلي �رشعان  �أن 
�لثاين  �لفيديو  يف  ت�رشيحاتها 
4  من  �ملادة  فيه  ��ستغلت  �لتي 
حماولة  يف  �جلز�ئري  �لد�ستور 
منها لت�ستيت �ملجتمع �جلز�ئري 
و �لر�أي �لعام على حد �سو�ء  وهذ� 
بهدف ك�سب �أن�سار وم�ساندين لها 
من �لذين ال يعرتفون باالأمازيغية 
علي  بابا  طالب  حني  يف  كلغة 

تقدمي  �عتذ�ر  �ساحلي  من 
يف  �الأمازيغ  ر�سمي  لكافة 
�للغة  يخ�ص  وفيما  �جلز�ئر. 
�لربملاين  قال  �لنائب  �الأمازيغية 
وبعد  والية  مترن��ست  �أنه  عن 
تر�سيمها كلغة وطنية يف �جلز�ئر 
يناير  منا�سبة  تر�سيم  �إىل  �إ�سافة 
�عرت�ف  تعد  وطني �لتي  كعيد 
�سابقة   قال  مطالب  نتيجة  جاء 
متلك  تنوعا  �أنها  علي  بابا 
معترب�  �أن  �للهجات  ،  يف  كبري� 
حتافظ  �أن  �لرتقية  ��ستطاعت 
»�سافية«  وبقيت  �أ�سلها  على 
�ل�سنني لكونها مل متتزج  على مر 
تتاأثر  ومل  �الأخرى  باللغات 
باحل�سار�ت �ملتعاقبة فهي تعترب 
�الأق�سى  �ملغرب  من  قوم  لغة 
�أبدى  �ل�سياق  ذ�ت  ليبيا. ويف  �إىل 
�أنه  قائال  بر�أيه  �ملتحدث  ذ�ت 
�الأمازيغية  �للغة  �أن�سار كتابة  من 
�الأ�سلية  �للغة  لكونها  بالتيفيناغ 
منطقة  ولغة  �سكان  �للغة  لهاته 
�جلز�ئرية  بال�سحر�ء  �لتو�رق 
مانع  �أي  لدي  لي�ص  �أنه  ،  قائال 

باحلرف  �الأمازيغية  كتابة  يف 
�لعربي �أو حتى باحلرف �لالتيني، 
حلرف  طرف  كل  ميل  �أن  مربز� 
موؤكد�  �إياه،  الإتقانه  معني  يعود 
يف  �حل�سم  ترك  �رشورة  على 
حيث  �الأكادمييني،  �إىل  �ملو�سوع 
هذ�  �إحالة  �إىل  �ملتحدث  دعا 
�مللف الأهل �الخت�سا�ص وهذ� مع 
�إن�ساء �الأكادميية �للغة �الأمازيغية 
تكتب  �لذي  �حلرف  يف  للف�سل 
هو  فاالإ�سالم   ، �الأمازيغية  به 
�لعربية  �للغتني  بني  ال�سقة 
�ساهم  ما  وهذ�  و�الأمازيغية، 
 ، بينهما  �الن�سجام  يف  حتقيق 
جل �لباحثني و�لعلماء  �أن  موؤكد� 
�جلز�ئر  يف  �لدين  فقهاء  و 
يف  كا�سفا   ، معظمهم  �أمازيغ 
�أو  وزو  تيزي  والية  �أن  ذلك 
منطقة �لقبائل �لكربى كما ت�سمى 
معترب من  �ساهمت يف �إنتاج عدد 
�أنها  كما    ، �لوطن  �لزو�يا  يف 
�لدين  خرية  علماء  �أجنبت 

�الإ�سالمي .
حكيم مالك   



دعا املدير العام لبور�صة اجلزائر 
يزيد بلمهوب املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
واأرباب العمل اإىل التوجه للبور�صة 
الأزمة  مع  خا�صة  راأ�صمالها  لفتح 
القت�صادية و انخفا�ض ال�صيولة اإىل 
املوؤ�ص�صات  اأن  ،مربزا  باملائة   74
اأكرث  الفر�صة  اإليها  لها  املن�صمة 
القرو�ض من طرف  احل�صول على 

البنوك .
عند  الأم�ض  بلمهوب  يزيد  اأفاد 
»ديكا  مندى  على  �صيفا  حلوله 
قادرة  اجلزائر  بور�صة  ،اأن  نيوز« 
بالفائدة  يعود  دورا مهما  تلعب  اأن 
الوطني ،خا�صة يف  على القت�صاد 
يتخبط  التي  اخلانقة  الأزمة  ظل 
فيها القت�صاد الوطني و انخفا�ض 
باملائة   74 اإىل  املالية  ال�صيولة 
احلايل  الوقت  يف  انه  ،م�صريا 
ت�صتوعب  ان  ميكن  ل  البور�صة 
،بل  احلجم  كبرية  املوؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات  ت�صتوعب  اأن  ميكن 
اإىل 10 مليار  التي راأ�صمالها من 5 

دينار .
البور�صة  �صعف  املتحدث  وارجع 
و  ال�صثمارات  ا�صتقطاب  يف 
اإىل  الوطني  القت�صاد  دعم 
لل�رشكات  الغائبة  البور�صة  ثقافة 
�رشكات  اأنها  مو�صحا  اخلا�صة، 
فتح  فكرة  ت�صتقبل  ل  عائلية 
اخلارجي  ال�رشيك  على  راأ�صمال 
املمتدة  الفرتة  اأن  :«كما  ،م�صيفا 
هناك  كانت   2014 اإىل   2000 من 
يف  �صهولة  اأي  هائلة  بنكية  �صيولة 
وهذا  املدعمة  القرو�ض  تقدمي 
اىل  املوؤ�ص�صات  اإدراج  اأعاق  ما 

البور�صة .
ال�صيولة  بلمهوب  يزيد  واأ�صار 

من  الثاين  ال�صدا�صي  يف  املالية 
 74 اإىل  انخف�صت   2017 اإىل   2016
باملائة مقارنة من 2000 اإىل 2014 
والبنوك  عالية  ال�صيولة  كانت  اأين 
اأن  مفيدا   ، القرو�ض  تقدم  كانت 
هذا الرتاجع الكبري يخلق الفر�صة 
لأرباب العمل للتوجه اإىل البور�صة 
خالل  من  التمويل  على  للح�صول 
فتح راأ�صمال اأو عن طريق �صندات 

على م�صتوى البور�صة .
واأبرز املتحدث اأن بور�صة  اجلزائر 
الت�صهيالت  من  العديد  و�صعت 
الن�صمام  اأجل  من  للموؤ�ص�صات 
اإليها ،م�صريا اأنه مت اإلغاء و اإزالة كل 
اأجل  التي كانت �صابقا ،من  القيود 
،ويف  الن�صاط  و  ديناميكية  خلق 
اأن  املتحدث  ،اأفاد  مت�صل  �صياق 
بور�صة اجلزائر ت�صم 5 موؤ�ص�صات 
»�صيدال«  وهي  عمومية  اثنني 
خا�صة  ثالثة  »،و  الورا�صي  و« 
ا«ن�صي  »و  »بيوفرم  و  »اليان�ض« 

رويبة ».
معاناة  اإىل  املتحدث  وتطرق 
املوازية،  ال�صوق  مع  البور�صة 
م�صريا اأن  خدمة الدفع اللكرتوين 
ال�صوق  هذه  على  تق�صي  ان  ميكن 

ال�صوداء .
لبور�صة  العام  املدير  وك�صف 
اجلزائر انه �صيتم يف القريب اإطالق 
�صكوك ال�صريفة الإ�صالمية، وفيما 
القا�صي  احلكومة  بقرار  يتعلق 
العمومية،  املوؤ�ص�صات  بخو�ص�صة 
هذا  يف  م�صكل  لدينا  »لي�ض  قال: 

القرار البور�صة �صتلعب
دورها، والقرار الأخري يبقى يف يد 

ال�صلطات العمومية ».
اإميان لوا�س  

املدير العام لبور�صة اجلزائر يزيد بلمهوب 

اإطالق �سكوك ال�سريفة الإ�سالمية

24 �ساعةاخلمي�س  15 فيفري 2018 املوافـق   لـ27 جمادى الأول  1439ه 4
بلغ ن�صبة 75 و65 باملائة ما بني ال�صحة والرتبية  

التكتل ي�سل القطاع العمومي ويهدد بالت�سعيد
�صّل التكتل النقابي امل�صكل من 11 نقابة خمتلف القطاعات عرب الرتبية وال�صحة والتكوين املهني والربيد والإدارة، حيث بلغت ن�صبة الإ�صراب 
على م�صتوى قطاع الرتبية 65 باملائة، على حد ما اأكد املكلف بالإعالم لالحتاد الوطني لعمال الرتبية والتكوين عبد الوهاب العمري زوقار 

»الأنباف«، لـ«الو�صط«، على راأ�صها امل�صيلة بن�صبة �صلل بلغت 100 باملائة على م�صتوى الأطوار الـ3، يف حني مثلت اأدنى ن�صبة بالبليدة بـ25 باملائة، 
على م�صتوى ال�صرق ب�صكرة مثلت ن�صبة 80 باملائة مقابل اأدنى ن�صبة بتب�صة وميلة بـ35 باملائة، وبالغرب 75 باملائة بتيارت وم�صتغامن، مقابل اأدنى 

ن�صبة ب�صعيدة بـ30 باملائة، عرب اجلنوب مثلت ورقلة اأعلى ن�صبة بـ72.5 باملائة واأدناها بـ50 باملائة باإيليزي.

�صارة بومعزة

ال�صحة  قطاع  م�صتوى  على  اأما 
العمومية  ال�صحة  ممار�صو  ف�صل 
امل�صت�صفيات،  من  باملائة   75
والربيد بـ23 باملائة على امل�صتوى 

الوطني.
وقفات  النقابي  التكتل  �صّن  كما 
مقرات  اأمام  ولئية  احتجاجية 
كانت  اأنها  زوقار  اأكد  الوليات، 
يف  ت�صب  �صعارات  رافعني  قوية، 
حماية  مطالبهم:  ثالثية  اإطار 
والتم�صك  ال�رشائية،  القدرة 
ال�صنة  امللغى  الن�صبي  بالتقاعد 
رئي�ض  اأجل  حني  يف  الفارطة 
 ،2019 اإىل  تطبيقه  اجلمهورية 
حماية  اإ�صافة  مع  العمل،  وقانون 
و�ض‘ذ حمدث  النقابية،  احلريات 
بخ�صو�ض  خطابه  من  »الو�صط«، 
على  املفرو�ض  الأمني  احل�صار 

الربيد  اإىل  الروي�صو  من  العا�صمة 
من  منعهم  ما  وهو  املركزي، 
تنظيم وقفة احتجاجية على غرار 
باقي الوليات، معتربا اأن ذلك رّدة 
اأن  معربا  النقابية،  احلريات  على 

اأ�صفه لذلك.
النقابي  التكتل  اإ�رشاب  وجاء 
تنديدا مبا و�صفه التكتل بـ »ال�صمت 
املنتهج من طرف احلكومة«، اأمام 
كل  نقابات  ترفعها  التي  املطالب 
املقرر  ومن  �صنتني«.  »منذ  قطاع 
امل�صتقلة  النقابات  جتتمع  اأن 
اجلاري،  فيفري  �صهر  من   17 يوم 
وتاريخ  الت�صعيد  برنامج  لتحديد 
الت�صعيدية  الحتجاجية  الوقفات 

التي �صينظمها التكتل.

مبادرة ال�صخ�صيات 
الدينية واحلقوقيني 

ت�صقط يف املاء

 
وقت  يف  التكتل  اإ�رشاب  وياأتي 
املفتوح  الوطني  الإ�رشاب  يدخل 
الرابع،  �صهره  املقيمني  لالأطباء 
املفتوح  الوطني  والإ�رشاب 
لواء  حتت  املن�صوين  لالأ�صاتذة 
»الكناب�صت« اأ�صبوعه الرابع، حيث 
امل�صتقل  الوطني  املجل�ض  اأعلن 
للقطاع  التدري�ض  مل�صتخدمي 
رف�صه  عن  للرتبية  الأطوار  ثالثي 
الذي  الإ�رشاب  تعليق  ل�رشط 
والوطنية  الرتبية  وزيرة  و�صعته 
احلوار،  طاولة  اإىل  للجلو�ض   ،
تعليق  اإ�صرتاط  اأن  معتربين 
طرف  من  رف�صا  يعد  الإ�رشاب، 
ال�صخ�صيات  لو�صاطة  الو�صاية 
وبالتايل ف�صل  الدينية واحلقوقية، 

املبادرة.
تاأ�صف  اأنها  النقابة  وقالت 
وزارة  م�صوؤويل  تعنت  ل�صتمرار 
انتهاج  على  الوطنية  الرتبية 

�صيا�صة الهروب اإىل الأمام عو�ض 
طاولة  حول  العاجل  اجللو�ض 
من  اجلاد  والتفاو�ض  احلوار 
اأجل درا�صة املطالب املرفوعة، 
رئي�ض  النقابة  نا�صدت  فيما 
لإن�صاف  بالتدخل  اجلمهورية 
مطالبهم  اأن  موؤكدين  الأ�صاتذة، 
بالإ�رشاب  بالإ�صعار  يف  م�صجلة 

جانفي،   21 يف  لو�صاية  املرفوع 
وهي جت�صيد اللتزامات املوثقة 
والولئية  الوطنية  املحا�رش  يف 
لي�صت  اأنها  موؤكدين  املختومة، 
وفقما  جديدة  ول  تعجيزية 
اأنهم  موؤكدين  ال�صلطة،  تروجه 
التو�صط  العمل  وزير  من  طلبوا 

بينهم وبني الوزارة.

ورقلة

حتالف م�سبوه �سد 
املن�سق الولئي 

لنقابة �سناباب 
للنقابة  الولئية  الأمانة  نددت  
مل�صتخدمي  امل�صتقلة  الوطنية 
 ، بورقلة  العمومية  الإدارة 
ترافق  التي  اخلطرية  بالتجاوزات 
واجلزائية  الإدارية  املتابعة  �صري 
الولئية  للمن�صق  املهني  للم�صار 
حيث   ، بورقلة  �صناباب  لنقابة 
وكما  الجتماعي  ال�رشيك  تفاجئ 
من  لتتاأكد  املا�صية  ال�صنوات  يف 
والنحرافات  التجاوزات  حجم 
ملا  القانونية  وغري  اخلطرية 
لنقابة  الولئي  املن�صق  له  يتعر�ض 
الق�صية  ورقلة. حيثيات  �صناباب يف 
مت  مرا�صالت  ك�صفت  اأن  بعد  تعود 
اتالفها من امللف الوظيفي للمن�صق 
امل�صتقلة  الوطنية  لنقابة  الولئي 
 ، العمومية  الإدارة  مل�صتخدمي 
منذ  الوظيفي  ملفه  �صمن  كانت 
والتي   ، هذا  يومنا  2005اىل  �صنة 
تتعلق باإتهام ملدير الرتبية ال�صابق ، 
م�صت�صار   ، تربوية  موؤ�ص�صات  مدراء 
و�صابطي  الإدارية  باملحكمة 
ال�رشطة وذلك يف حال عدم �صحب 
العامة  النيابة  لدى  املودع  امللف 
بورقلة منذ 2017/07/04 من طرف 
املن�صق الولئي املوقوف واملمنوع 
من راتبه ال�صهري منذ 11، وح�صبما 
بورقلة  �صناباب  لنقابة  بيان  به  اأفاد 
 « »الو�صط  جريدة  حتوز  والذي 
املرا�صالت  فاإن  منه  ن�صخة  على 
العامة  النيابة  مل�صالح  قدمت  التي 
حتمل  والتي   2017/07/04 بتاريخ 
والتزوير  بالتحري�ض  جزائي  طابعا 
وثائق  اإتالف  اإزالة  و  والتخريب 
الإ�رشار  بنية  للغري  موجهة  خا�صة 
و  موظفني  تواطوؤ  واإخفاء  بالغري 
الك�صف  �صاأنها  من  معلومات  اإخفاء 
القذف وامل�صا�ض بحياة  عن جنحة 
اإىل  وتوجيه  و�رشفهم  الآخرين 
عن  والمتناع  الف�صاد  و  �صخ�ض 
حتت  مهنية  موا�صيع  يف  الف�صل 
ال�صلطة  ا�صتعمال  اإ�صاءة  عنوان 
ووقف انت�صاب موظف لدى م�صالح 
ال�صمان الجتماعي ل�صنتني وتوقيف 
وجه  بدون  مرتني  ال�صهري  الراتب 

حق ملدة 09 اأ�صهر و 10 اأيام  .
ا�صتهجنت  فقد  ثانية  جهة  من   
الرتبية  لقطاع  الولئية  التن�صيقية 
الدعاوى  القرارات املتتالية لرف�ض 
الق�صائية وحلفظ الدعوى واملقدمة 
منذ �صنة 2005 اإىل يومنا هذا بـ : ما 
بالولية  الرتبية  مدير  ت�رشيح  يوؤكد 
و رئي�ض م�صلحة املوظفني على اأن 
قريبه  من�صب  ا�صتغل  الرتبية  مدير 
م�صار  لتوجيه  اأمنية  موؤ�ص�صة  يف 
التحقيق يف ملفات املن�صق الولئي 
ومفت�ض  بورقلة  �صناباب  لنقابة 
التغذية لقطاع الرتبية بورقلة  ،ويف 
ذات  ك�صف  فقد  مت�صل  مو�صوع 
جملة  ترف�ض  النقابة  اأن  البيان 
وتف�صيال �صحب امللف من املحكمة 
حيث مل ت�صتبعد خيار الت�صعيد من 
كل  حما�صبة  غاية  اىل  موقفها 
للمن�صق  �صاهمت  التي  الأطراف 
مدار  على  ال�صناباب  لنقابة  الولئي 
اأكرث من 14 �صنة من طرف موظفني 
اإنكار العدالة وتوجيه و  �صاهموا يف 
ا�صتغالل النفوذ بطريقة  اأو باأخرى 
مدير  من  مرا�صالت  عنها  ك�صفت 
اأر�صلها عن طريق  اأنه  ثانوية يدعي 

اخلطاأ.
اأحمد باحلاج 

دعت امل�صوؤولني اإىل عدم الت�صرف »كالنعامة« حنون تك�صف :
عري�سة اإىل الرئي�س بكافة مطالب اجلبهة الجتماعية

.    تقرير حمافظ بنك اجلزائر بخ�صو�س �صنة 2016 تقرير حمت�صم
.    تدخل بوحجة يف ملف الأطباء املقيمني خطوة اإيجابية

حلزب  العامة  الأمينة   ك�صفت 
م�صمون  عن  حنون  لويزة  العمال 
يطلقها  باأن  وعدت  التي  املبادرة 
الو�صع  اجتاه  العمال  حزب 
بالبلد،  والجتماعي  ال�صيا�صي 
واملتمثلة يف توجيه ر�صالة يف �صكل 
عري�صة اإىل رئي�ض اجلمهورية عبد 
امل�صوؤول  ب�صفته  بوتفليقة،  العزيز 
اأمام الأمة على حد قولها، م�صرية 
خمت�رشة  �صتكون  العري�صة  اأن 
لكافة  و�صاملة  متناول اجلميع  ويف 

مطالب اجلبهة الجتماعية.
ندوة  يف  حنون   اأعلنت  لويزة 
�صحفية عقدتها الأم�ض مبقر حزبها 
افتتاح  هام�ض  على  العا�صمة،  يف 
للحزب،  ال�صيا�صي  للمكتب  دورة 
عن فحوى املبادرة ال�صيا�صية التي 
العمال  لفتة  حزب  بها  �صيقوم 
مليون  �صيجمع  حزبها  اأن  اإىل 
الأقل  على  توقيع  مليون  ون�صف 
اإر�صالها  قبل  املواطنني  قبل  من 
اأنها  بوتفليقة، م�صرية  الرئي�ض  اإىل 
على  الق�صايا  من  العديد  �صت�صم 
التق�صف  �صيا�صة  تداعيات  غرار 
املواطنني،  على  ال�صاقة  ب�رشائبه 
وتوغل  النقابية،  احلقوق  وه�صم 
الوطني،  بالقت�صاد  قليلة  فئة 
اأنها تغتني ب�رشعة وبطريقة  حيث 
غري �رشعية، رفقة جتديد دعوتها 
اإن�صاء جمل�ض  اأجل  من  لنتخابات 

تاأ�صي�صي وطني.
قطبية  وجود  عن  وت�صاءلت  حنون 
حتى  بلغت  التنفيذي  باجلهاز 
ح�صبها،  امل�صريية  القرارات 
املدير  نائب  بت�رشيح  م�صت�صهدة 
بيع  عزم  عن  ل�صونطراك  العام 
العمومية،  املوؤ�ص�صة  لهذه  فروع 
ثم تكذيب تاله مبا�رشة مدير ذات 
وا�صفة  الطاقة،  ووزير  املوؤ�ص�صة 
التنكرات  �صنة  باأنها   2018 �صنة 

بامتياز.
حلزب  العامة   اعتربت  الأمينة 

بنك  حمافظ  تقرير  العمال 
بخ�صو�ض  لوكال  حممد  اجلزائر 
حمت�صم  تقرير  باأنه   ،2016 �صنة 
مقارنة بتقارير �صابقه يف املن�صب 
باأن  م�صيفة  لك�صا�صي،  حممد 
هذا  يف  لوحدها  تتحدث  الأرقام 
حم�صلة  غري  �رشائب  عن  التقرير 
بتلك الفرتة، مربزة باأن ما يفوق 12 
األف مليار دينار من ال�رشائب التي 
مت  حت�صيلها،  املفرت�ض  من  كان 
منها فقط،  دينار  مليار  األف  جمع 
وا�صح  »تكذيب  مبثابة  اعتربته  ما 
قيمة  من  الأول  الوزير  ل�صخرية 
ومردوديتها،  املالية  املوارد  هذه 
باأنها  لوكال  تقرير  اأثبت  والتي 
العمومية  اخلزينة  تنع�ض  اأن  ميكن 
ال�صاأن  وكذلك  ح�صبها،  ل�صخامتها 
املوجودة  الأموال  جللب  بالن�صبة 
ذلك  باأن  معتربة  ال�صوداء،  بال�صوق 
يعك�ض ب�صاعة الواقع، وباأن الأزمة 
�صيا�صي  نظام  اأزمة  هي  احلقيقة 
يبدد املال العام ويخرق الد�صتور، 
باأن  اعرتافها  من  الرغم  على 
اأزمة  هو  البرتول  اأ�صعار  انخفا�ض 
موجودة بالواقع ولها تاأثريها على 

اجلزائر.
موجة  احتجاجات   وبخ�صو�ض 
اجلبهة الجتماعية املتتالية والتي 
طال اأمدها، ارجعتها اىل    خف�ض 
املالية،  بقوانني  الت�صيري  ميزانية 
اأن  املعلوم  »من  باأنه  تقول  مردفة 
احلوار هو خمرج كل اأزمة وا�رشاب 
الو�صاطة،  تاأتي  وبعده  واحتجاج، 
رئي�ض  به  قام  ما  باأن  هنا  واأبِرُز 
�صعيد  الوطني  ال�صعبي  املجل�ض 
ممثلني  ا�صتقبل  اأن  بعد  بوحجة، 
املحتجني  املقيمني  الأطباء  عن 
بعد  على  املركزي،  بالربيد 
الغرفة  مقر  من  الأمتار  ع�رشات 
تدخل  يعترُب  للربملان،  ال�صفلى 
الثالث  الرجل  ب�صفته  منه  حممود 
اعتبار رئا�صته جلهاز  للدولة، على 

ال�صعب،  مبا�رشة  ميثل  ت�رشيعي 
على غرار ما يحدث يف دول العامل، 
وحدث حتى يف اجلزائر �صابقا يف 
اأزمات حوار �صابقا، وحزب العمال 
املجل�ض  رئي�ض  �صلوك  يحي 
�صعيد بوحجة، ويعتربه خطوة جد 
نواب  مهام  هي  وهذه  اإيجابية، 
ميثلونه،  الذي  واملجل�ض  ال�صعب 
اإزاءها،  يرتاح  اأن  اجلميع  وعلى 
دون  ذلك  طلبوا  الربملان  ونواب 
اجلهاز  �صالحية  يف  يتدخلوا  اأن 
واأنا  ال�رشطة،  اأفراد  اأو  التنفيذي 
املجل�ض  رئي�ض  يكون  اأن  اأ�صتبعد 
يحل  اأن  اأراد  قد  الوطني  ال�صعبي 
حمل اجلهاز التنفيذي يف وظائفه«، 
حماية  اإىل  دعوتها  حنون  وجددت 
من  والتفاو�ض  ال�رشاب  احلق يف 
امل�صوؤولني  داعية  النقابات،  طرف 
اإىل عدم الت�رشف »كالنعامة« اجتاه 
الحتجاجات يف قطاعاتهم على حد 
تعبريها، مربزة باأن قوانني املالية 
هذا  م�صدر  هي   2015 �صنة  منذ 
تداعيات  من  وحمذرة  الحتقان، 
ت�رشيحات وزير املالية بخ�صو�ض 
اإمكانية رفع الدعم، والذي �صيم�ض 
كل القطاعات ولي�ض اأ�صعار الوقود 
فقط ح�صبها، معربة عن متنياتها 
اإىل اأن ي�صفي اجتماع وزيرة الرتبية 
نورية بن غربيط مع كناب�صت هذا 
لالإ�رشاب  ملمو�صة  بحلول  الأحد، 
الطويل الذي �صن يف قطاع الرتبية 
اآخر  �صياق  يف  م�صيدة  الوطنية، 
والت�صالت  الربيد  وزيرة  باإعالن 
ال�صلكية والال�صلكية والتكنولوجيات 
فرعون،  هدى  اإميان  والرقمنة 
مع  ل�رشاكة  م�صاحلها  بعقد 
موؤ�ص�صة »�صيقما« اجلزائرية لإنتاج 
النارية  والدراجات  الدراجات 
اإياه  معتربا  املتحركة،  والكرا�صي 
احلكومة  لت�صجيع  مثال  باأف�صل 

للمنتوج الوطني.
اإميان لوا�س

. البور�صة ل ميكن اأن ت�صتوعب املوؤ�ص�صات الكبرية 
.  ثقافة البور�صة الغائبةعند لل�صركات اأ�صعف 

البور�صة يف ا�صتقطاب ال�صتثمارات



العملية  املديرية  اأطلقت 
اجلزائر  اإت�صاالت  مل�ؤ�ص�صة 
م�صاريع  عدة  امل�صيلة  ب�الية 
البلديات واملدن  لربط عدد من 
على  اإعتمادا  االأنرتنت  ب�صبكة 
االألياف  لت��صيل  التقنية احلديثة 
 FTTH املنازل  اإىل  الب�رصية 
اأ�صغال  يف  م�ؤخـرا  �رصع  اأين   ،
بالقطب  تقـع  �صكنية  اأحياء  ربط 
ال�الية  لعا�صمة  احل�رصي 
وفق  واالأنرتنت  الهاتف  ب�صبكتي 
ت�صل  والتي  املذكـ�رة  التقنية 
ميقا   100 اإىل  تدفق  �رصعة  اإىل 
االأحياء  ت�صمل  لكي  الثانية،  يف 
حدا  وت�صع  اجلديدة  ال�صكنية 
تتعر�ض  التي  االإ�صطربات  لكل 
لها ال�صبكة العنكب�تية حيث تعترب 
التقنية احلديثة اخلا�صة بت��صيل 
املنازل  اإىل  الب�رصية  االألياف 
يف  التكن�ل�جيات  اأحدث  من   ،
�رصعت  والتي  االإت�صاالت  ميدان 
»اإت�صاالت اجلزائر« يف  منذ مدة 
 ، امليدان  اأر�ض  على  جت�صيدها 
لطلبات  اإ�صتجابة  كذلك  وجاءت 
ال�اقع  احل�رصي  القطب  �صكان 
امل�صيلة  ملدينة  الغربية  باجلهة 
مبثابة  يك�ن  لكي  واملر�صح 
املدينة اجلديدة لل�الية ، بالنظر 
ال�صكنات  من  الهائل  العدد  اإىل 

اإىل  تهدف  ولكي   ، والعمارات 
من  الهاتفية  املراكز  تقريب 
ال�صكنات وربطها بك�ابل االألياف 
بهاته  املنازل  وت��صيل  الب�رصية 
التقنية احلديثة التي �رصع العمل 
فيها على م�صت�ى عدد من مدن 
وبلديات ال�الية ومت ربط وجتديد 
بهاته  ال�الية  اأحياء  من  عدد 
تدريجيا  تعمم  اأن  على   ، التقنية 
اأحيائهـا،  كامل  م�صت�ى  على 
وذلك كله بهدف ع�رصنة �صبكتها 
املقدمة  اخلدمات  وحت�صني 
اجلزائر«  »اإت�صاالت  لزبائن 
لكي  االأنرتنت  تدفق  من  والرفع 
ت�صل اإىل �رصعة تدفق 100 ميقا، 
من  بالتقليل  �صت�صمح  اأنها  كما 
التي  واالإ�صطرابات  االإنقطاعات 
قد ت�صيب ال�صبكة ، وهي التقنية 
التي �رصع يف جت�صيدها عرب عدة 
اإرتياحا  ولقيت  ال�الية  من  اأحياء 
كبريا من طرف زبائن »اإت�صاالت 
�صاهمت  واأنها  خا�صة  اجلزائر«، 
االإنقطاعات  يف  كبري  وب�صكل 
والتعطالت التي كانت ت�صيب يف 
العنكب�تية،  ال�صبكة  �صابق  وقت 
حملت  تقنية  اأنها  على  ف�صال 
العديد من العرو�ض التي قدمتها 

امل�ؤ�ص�صة املذك�رة .
عبدالبا�سط بديار 

الثالث  العقد  يف  �صيدة  عار�صت 
من العمر اأمام هيئة حمكمة الدار 
البي�صاء  احلكم الغيابي ال�صادر يف 
والذي  حمكمة  احلال  عن  حقها 
عن  النافذ  باحلب�ض  عليها  ق�صى 
التي  االحتيال  و  الن�صب  تهمة 
تابعها بها رعية هندي  وه� م�صري 
بعد  باجلزائر،  خا�صة  م�ؤ�ص�صة  
و جتريده مبا  به  باالإيقاع  قيامها 
قيمته ن�صف مليار �صنتيم يف اإطار 
عبارة  وهمي  ا�صتثماري  م�رصوع 
يف   . اأ�صفار  و  �صياحة  وكالة  عن 
الق�صية التي تع�د جمرياتها وعلى 
املحاكمة  بجل�صة  دار  ما  ح�صب 
هندي  رعية  بها  تقدم  ل�صك�ى 
�صيدة  �صد  االأمن  م�صالح  اأمام 
غرامية  عالقة  بها  تربطه  كانت 
اأكد  حيث  بالزواج  تت�ج  اأن  كادت 
اأنه  �صك�اه  م�صم�ن  يف  ال�صاكي 
باأحد  االأخرية  هاته  على  تعرف 
وكاالت االأ�صفار وبعد مدة اأوهمته 
باأنها مغرمة به و ت�د الزواج منه 
وبح�صن نية رحب بالفكرة و خالل 
اإقامة  عليه  عر�صت  تعارفهما 

عن  عبارة  ا�صتثماري  م�رصوع 
و  و�صياحة  اأ�صفار  وكالة  تاأ�صي�ض 
باإدارتها  تتكفل  اأن  عليه  عر�صت 
زوجته  �صت�صبح  اأنها  بحكم  له 
ت�صليمها  منه  طلبت  ذلك  وخالل 
يف  لالنطالق  �صنتيم  مليار  ن�صف 
بعد  و  ر�صمية  ب�صفة  امل�رصوع 
تغري  الحظ  املبلغ  �صلمها  اأن 
على  الرد  من  وتهربها  ت�رصفاتها 
ف�صخ  بقرار  لتفاجئه  اإت�صاالته 
اأنه م�صيحي  خط�بتها منه بحجة 
وال يج�ز له عقد القران من �صيدة 
باإرجاع  طالبها  اأن  وبعد  م�صلمة 
حلني  منه  تتهرب  اأخذت  نق�ده 
التي   ، احلال  �صك�ى  رفع  قرر  اأن 
باحلب�ض  غيابيا  الأجلها  اأدينت 
املتهمة  جهتها  من   ، النافذ 
وخالل م�اجهتها من جديد لهيئة 
لها  ن�صب  ما  فندت  املحكمة 
ت�رصيحات  اأن  اأكدت  و  جرم  من 
هدفها  اإدعاءات  جمرد  ال�صحية 
نتيجة تراجعها عن  االنتقام منها 

فكرة الزواج منه .
ل/منرية   

اعتمادا على التقنية احلديثة لتو�سيل 
FTTH الألياف الب�سرية اإىل املنازل

اأوهمته بالزواج منه و بعدها تراجعت بحجة 
اأنها م�سلمة و ليجوز لها ذلك 

�ل�شروع يف ربـط �أحياء 
بالقطب �حل�شري �جلديد 

 بامل�شيلة ب�شبكتي
 �لهاتف  و �النرتنت

�شيدة تن�شب على رعية 
 هندي و ت�شلبه ن�شف

 مليار �شنتيم 

24 �شاعةاخلمي�س  15 فيفري 2018 املوافـق   لـ27 جمادى الأول  1439ه 5
بعد عودة امللف من جديد اإثر قبول الطعن بالنق�س لدى املحكمة العليا

تاأجيل ملف 5 متورطني يف ف�شيحة بيع �أ�شلحة 
مديرية �الأمن ل�شالح �جلماعات �الإرهابية

اأجلت  حمكمة اجلنايات الإ�ستئنافية مبجل�س ق�ساء لتاريخ 21 فيفري املقبل النظر يف ق�سية 5 
متهمني  املتورطني يف ملف  �سرقة الأ�سلحة النارية من عقر مديرية الأمن الوطني و اإ�ستغاللها 

ل�سالح اجلماعات الإرهابية الن�سطة حتت لواء القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي وهي الف�سيحة 
التي توبع لأجلها 14 متهما على راأ�سهم مفت�س �سرطة ،واإرهابي تائب اإىل جانب �ساحب احلانة التي 

كان يتم خاللها اإبرام  �سفقات بيع تلك الأ�سلحة باأثمان بخ�سة ل تتعدى مليوين �سنتيم رغم اأن 
�سعرها قد ي�سل ل100 مليون �سنتيم  .

ل/منرية

وهي الق�صية التي مت تفجريها عام 
فردية  31قطعة  �رصقة  2007 بعد 
وجماعية  من االأ�صلحة النارية تبني 
اأن ملكيتها تع�د ل�رصطيني كان�ا يف 
واأخرون  مر�صية  اأو  �صن�ية  عطل 
الرتكابهم  العمل  عن  ف�صلهم  مت 
االأ�صلحة  وهي   ، مهنية  اأخطاء 
كان  باأنه  التحقيق  بعد  تبني  التي 
بديدو�ض  داخل حانة  بيعها  يتم 
والية  اأمن  ملقر  املحاذية  مراد 
اجلزائر العا�صمة باأ�صعار بخ�صة ال 
اأن �صعر  تتعدى ملي�ين �صنتيم رغم 
ال�احد فيها قد ي�صل ل100 ملي�ن 
�صنتيم وم�ا�صلة للتحريات تبني اأن 
»ف  �رصطة  حمقق  وراءها  العملية 
اإخراجها  من  متكن  التي  ،معمر« 
وهذا  اآنذاك  الت�صيب  حالة  ب�صبب 
الذي  احلظرية  حار�ض  مع  بت�اط�ؤ 
كان ي�صاعده يف مترير امل�رصوقات 
م�صالح  له�يته  ت��صلت  والذي   ،
خالل  من  ر�صدته  اأن  بعد  االأمن 
يف  املن�ص�بة  املراقبة  كامريات 

مقر املديرية يتج�ل ب�احدة منها 
، وخالل التحريات تبني اأن االأ�صلحة 
الطريقة  بتلك  متريرها  مت  التي 
اجلماعات  ل�صالح  ت�صل  كانت 
القاعدة  لتنظيم  االإرهابية التابعة 
بعد اأن ثبت اأن اأحد االإٍرهابيني قام 

باقتنائها .
احلال  حمكمة  اأن  بالذكر  واجلدير 
قد اأدانت املتهمني يف ق�صية احلال 
متفاوتة  بعق�بات  �صابق  وقت  يف 
احلانة بعق�بة  �صاحب  اأدين  حيث 
اأخرى  عق�بة  مع  �صجنا  3�صن�ات 

نافذا  �صجنا  �صن�ات  ب10  مقدرة 
بعد ت�رطه اأثناء ت�اجده بال�صجن يف 
ق�صد  بعد  دون  رفقته  �صجني  قتل 
فمه  داخل  ج�ارب  ب��صع  قيامه 
وه�  منه  اإنزعاجه  ب�صبب  الإ�صكاته 

الت�رصف الذي اأودى بحياته .

ح�سب مدير املوؤ�س�سة العمومية الولئية لت�سيري مراكز الردم التقني امل�سيلة 

 »�شاهمنا يف ر�شكلة �لنفايات و�شن�شرع يف �إجناز جهاز
 معاجلة �لنفايات �الإ�شت�شفائية بامل�شيلة«

العام  املدير   ، اأم�ض  اأول  اأكد 
للم�ؤ�ص�صة العم�مية ال�الئية لت�صيري 
امل�صيلة«  التقني  الردم  مراكز 
م�ؤ�ص�صته  اأن  على  عيـ�از«  خل�رص 
جمع  اأجل  من  كبري  بعمل  تق�م 
النفايات مبختلف اأن�اعها ومن ثم 
اإعادة ر�صكلتها ومعاجلتها، خا�صة 
بعد اأن تخطت العام الـفارط 120 
املعاجلـة،  النفايات  طن  األف 
معلننا عن قرب ال�رصوع يف اإجناز 
ملعاجلة  احلراري  الـرمد  جهاز 
بعا�صمة  االإ�صت�صفائية  النفايات 
للم�ؤ�ص�صة  العام  املدير  ال�الية. 
الندوة  خالل  اأو�صح  املذك�رة، 
اأن  على  عقدها  التي  ال�صحفية 
دخل  والذي   CET M’SILA
قد   2011 �صنة  اخلدمة  حيز 
عملية  يف  كبرية  اأ�ص�اطا  قطع 
القمامات  ورفع  النفايات  ر�صكلة 
املنزلية عرب اأحياء ومدن وبلديات 
املفرغات  على  والق�صاء  ال�الية 
من  ال�ص�داء  والنقاط  الع�ص�ائية 
املت�اجدة  الثالثة  املراكز  خالل 
عني  ال�الية،  عا�صمة  من  بكل 
يف  �صاهمت  وب��صعادة،  امللح 
على  يعمل�ن  عامل    226 ت�ظيف 
اخلا�صة  النفايات  تلك  جمع 

ميثل  ما  وه�  بلديـات  بثمانية 
وبرقم  ككل،  ال�الية  �صكان  ن�صف 
اأعمال جتاوز 23 مليار �صنتيم، اأين 
مت خالل ال�صنة الفارطة من جمـع 
ما يفـ�ق 96 األف طـن من النفايات 
التي   2011 �صنة  عك�ض  املنزليـة 
فقـط،  طن   2688 خـاللهـا  جمع 
�صاأنها �صاأن النفايات الهامـدة التي 
جمعت امل�ؤ�ص�صة خالل �صنة 2017 
رقم  وه�  طن،  األف   22 من  اأزيد 
اإنطالق عملها  قليل مقارنة ب�صنة 
و   2011 عامي  خالل  مت  اأن  بعد 
األف   100 يف�ق  ما  جمع   2012
الهامدة،  النفايات  تلك  من  طن 
اإىل  املتحدث  اأرجعـه  اإنخفا�ض 
تق�م  كانت  التي  النظافة  حمالت 
كل  اأنذاك  املحلية  ال�صلطات  بها 
اأ�صبـ�ع، حيث مت عرب مركز  بداية 
امل�صيلة  ملدينة  التقني  الردم 
 65 يف�ق  ما  معاجلة  من  ل�حـده 
املنزلية  النفايات  من  طن  األف 
خالل العام الفارط، يتم جمعها من 
6 بلديات مبا فيها بلدية اأغيل علي 
بجاية، فيما مت جمع 72 األف طن 
من النفايات املنزلية مبركز الـردم 
التقني بب��صعادة و 6 طن فقط من 
 301 ومعاجلة  الهامدة،  النفايات 

نفايات املذابح، و 4642  طن من 
 ، امللح  عني  مبركز  فقط  طن 
ذات املتحدث اأ�صار اإىل اأنه ن�صبة 
مر�صحة  ككل  النفايات  معاجلة 
ت�صليم  مت  ما  حالة  يف  لالإرتفاع 
مركز الردم التقني ب�صيدي عي�صى 
 32 بقيمة  له غالف  ر�صد  والذي 
بكل  اأخرى  ومراكز  �صنتيم،  مليار 
من مقرة واأوالد دارج املجمدتني، 
م�صيفا اإىل اأن امل�ؤ�ص�صة العم�مية 
الردم  مراكز  لت�صيري  ال�الئية 
اأهمية  ت�يل  بامل�صيلة  التقني 
اإطاراتها وم�ظفيها  لتك�ين  كبرية 
على طريقة ر�صكلة النفايات، كما 

من  معترب  مايل  غالف  خ�ص�صت 
اأجل اإقتناء االآليات وال��صائل وهي 
اأي  اإ�صتعداد لكي تتعاقد مع  على 
اأو  عم�مية  �ص�اء  هيئة  اأو  بلدية 
ال�صياق  ذات  يف  معلننا  خا�صة، 
اإنطالق م�رصوع الإجناز  عن قرب 
ملعاجلة  احلراري  الـرمد  جهاز 
مبدينة  االإ�صت�صفائية  النفايات 
امل�ؤ�ص�صة  ميزانية  ومن  امل�صيلة 
النفايات  ومعاجلة  اأجـل جمع  من 
الطبية  الن�صاطات  عن  الناجتة 
تلك  بها  تق�م  التي  والعالجية 

امل�ؤ�ص�صات اخلا�صة .
عبدالبا�سط بديار 



لفعاليات  اجلهوي  املن�سق  نا�سد   
باجلنوب  املدين  املجتمع 
ال�رشقي علي بن عيوة خالل نزوله 
الو�سط  يومية  منتدى  على  �سيفا 
باملكتب اجلهوي بورقلة يوم اأم�س 
عبد  اجلمهورية  رئي�س   ، الأربعاء 
القا�سي  ب�سفته  بوتفليقة  العزيز 
التدخل  اأجل  من   ، بالبالد  الأول 
ال�سحة  وزير  مل�ساألة  �سخ�سيا 
امل�ست�سفيات  وا�سالح  وال�سكان 
الرتبية  ووزيرة  ح�سبالوي  خمتار 
حول  غربيت  بن  نورية  الوطنية 
تقف  التي  احلقيقية  الأ�سباب 
املقيمني  الأطباء  تعنت  خلف 
موا�سلة  يف  لكناب�ست  نقابة  و 
 ، العمل  عن  املفتوح  ا�رشابهم 
معر�س  يف  عيوة  بن  اأو�سح  حيث 
الحتجاجات  اأن  معنا  حديثه 
بالنابل  اأخلطت احلابل  امل�ستمرة 
و طرح العديد من الت�ساوؤلت حول 

تغذية  خلف  تقف  التي  الأطراف 
متر  وقت  يف  املحلي  الحتقان 
و�سيا�سي  اأمني  البالد بظرف  فيه 

ح�سا�س .
اىل جانب ذلك فقد طالب املن�سق 

اجلهوي لفعاليات املجتمع املدين 
تدخل  ال�رشقي ب�رشورة  باجلنوب 
جاد من طرف دوائر الخت�سا�س 
رئا�سة  راأ�سها  وعلى  املعنية 
بعيدا  الأول  الوزير  و  اجلمهورية 

تبنها  التي  الو�ساطة  م�سطلح  عن 
وال�سمان  العمل  وزير  من   كل 
رئي�س  و  زمايل  مراد  الجتماعي 
ال�سعيد  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
بوحجة ، من اأجل فتح حتقيق مع 
تقف  التي  امل�سبوهة    الأطراف 
بقطاعي  العارمة  الفو�سى  خلف 
املت�سببني  وردع  الرتبية  و  ال�سحة 
يف ذلك ومن ثم تفادي جر البالد 
يف  عنها  غنى  يف  هي  ملتاهات 
ان  و  خا�سة   ، الراهن  الظرف 
ذلك يتزامن مع بدء العد التنازيل 
املرتقبة  الرئا�سية  لالإنتخابات 

ال�سنة املقبلة .
ذهب  فقد  اأخر  �سعيد  وعلى 
اأبعد من ذلك عندما  اإىل  حمدثنا 
الحتجاجات  موجة  اأن  اأكد 
امل�ستمرة وطنيا من �ساأنها ت�سويه 
�سفراء  لدى  خا�سة  البالد  �سمعة 
يف  املعتمدة   الأجنبية  الدول 
 ، باجلزائر  الدبلوما�سي  ال�سلك 
املرتب�سني  مطامع  ن�سيان  دون 

باأمن وا�ستقرار البالد.
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.      »�لوحدة �لوطنية خطاأ �أحمر ونطالب بوتفليقة مب�ساألة  بن غربيت وح�سبالوي«  

املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�سرقي علي بن عيوة لـ"الو�سط"

اأحمد باحلاج 

 �إ�سر�ب عمال �لرتبية و�ل�سحة �لغاية  
منه �سرب �أمن و��ستقر�ر �لبالد 

اجلميع ي�سر على ح�سد النقاط الثالث لإ�ستعادة ن�سوة الإنت�سارات 

قدمت لها �سروحات تقنية  عن نظام املراقبة بوا�سطة الفيديو لغرف التوقيف

م�ستقبل �ملجاهدين يو��سل حت�سري�ته ملو�جهة �سباب �لري 

م�سالح �أمن والية تندوف ت�ستقبل رئي�سة �ملجل�س �لوطني حلقوق �الإن�سان

فريق  اأم�س  اأول  اأم�سية  اأ�ستاأنف 
للمجاهدين  الريا�سي  امل�ستقبل 
قبل  ما  الق�سم  ببطولة  النا�سط 
للمواجهة  حت�سرياته  ال�رشيف 
ال�سابعة  اجلولة  حل�ساب  القادمة 
من مرحلة الذهاب  التي �سيواجه 
فيها متذيل الرتتيب �سباب الري ، 
امل�ستقبل  ببيت  الكل  اأجمع  حيث 
على �رشورة ح�سد النقاط الثالث 
ه�سام  املهاجم  رفقاء  يوا�سل    .
بوكار حت�سرياتهم حت�سبا للمواجهة 
اأمام  اجلمعة  غدا  يوم  املرتقبة 
الطاقم  يرى  حيث   ، الري  �سباب 
الداري والفني والالعبون الفر�سة 
النقاط  افتكاك  اأجل  من  منا�سبة 
ل�سكة  جديد  من  والعودة  الثالث 

الوحيد  النت�سارات ، وهو اخليار 
الزقري  �سالح  اأبناء  اأراد  ما  اذا 
من  امل�سطرة  الأهداف  حتقيق 
يف  واملتمثلة  الفريق  ادارة  طرف 
ومن  البطولة  لقب  على  ال�رشاع 
للق�سم  املرور  تاأ�سرية  اقتطاع  ثم 

ال�رشيف .
مدرب  طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
للمجاهدين  الريا�سي  امل�ستقبل 
التقني    ، بتمرنا�ست  �سالح  بعني 
الكروي ال�ساب خل�رش حيلو لعبيه 
ال�سابقة  املقابلة  خيبة  بن�سيان 
رغم اأن موؤ�رشات ذلك اللقاء كانت 
توحي بفوز ت�سكيلته بنقاط اللقاء 
على املت�سدر احتاد الكهرباء لول 
يف  اخللفي  اخلطاأ  يف  الرتاخي 

الأنفا�س الأخرية من عمر املقابلة 
وهو ما كلفهم التنازل على النقاط 
الثالث للفريق الزائر، كما ا�ستغل 
للرتكيز  الإ�ستئناف  ح�سة  حيلو 
و  البدين  ال�سرتجاع  عاملي  على 

الرفع من معنويات عنا�رشه  .
التح�سريات  ملجريات  وبالعودة 
توؤكد  منها  الواردة  الأ�سداء  فاإن 
رفع  على  عازمون  الالعبون  باأن 
على  الإنت�سار  وحتقيق  التحدي 
م�ساحلة  اأجل  من  الري  �سباب 
املقابلة  اإنتظار  يف  الأن�سار  
الريا�سي  امل�ستقبل  بني  املوؤجلة 
التي  جديد  واحتاد  للمجاهدين 
�ستلعب  يف فرتة املريكاتو ال�ستوي 
ح�سبما اأفادت به م�سادر متطابقة 

لكرة  الولئية  الرابطة  بيت  من 
القدم .

رئي�س  فتح  فقد  ثانية  جهة  من 
للمجاهدين  الريا�سي  امل�ستقبل 
�سالح الزقري يف ت�رشيح �سحفي 
مقت�سب له معنا النار على احلكام 
م�سوؤولية  مبا�رشة  ب�سكل  وحملهم 
واملوؤمرات  التحكيمية  الأخطاء 
التي حتاك يف اخلفاء �سد فريقه 
اأنه لن  ال�ساأن  اأكد يف ذات  ، حيث 
ي�سكت رفقة اأع�ساء مكتبه امل�سري 
�سد  التحكيمي   الإنحياز  عن 
�سكاوى  و�سريفع  م�ستقبال  فريقه 
لرابطتني  احتجاجية  وعرائ�س 

الولئية واجلهوية .
اأحمد باحلاج 

الوطني  املجل�س  رئي�سة  قامت 
فافا  ال�سيدة  الإن�سان  حلقوق 
والوفد  خل�رش  �سيد  زروقي  بن 
غرف  بزيارة  لها  املرافق 
م�ستوى  على  للنظر  التوقيف 
اأين مت   ، تندوف  ولية  امن  مقر 
�رشوحات  تقدمي  ذلك  مبوجب 
املراقبة  نظام  عن  وافية  تقنية 

التوقيف  لغرف  الفيديو  بوا�سطة 
التكفل  اإىل  تهدف  التي  للنظر 

الأمثل بحقوق املوقوفني.
 و معلوما اأن هذه الزيارة تندرج 
التفاهم  مذكرة  جت�سيد  اإطار  يف 
لالأمن  العامة  املديرية  بني 
الوطني  واملجل�س  الوطني 
ت�سهر  حيث  الإن�سان  حلقوق 

راأ�سها  وعلى  الر�سيدة  القيادة 
املدير  اللواء   / ال�سيد  عناية 
�سيانة  الوطني على  لالأمن  العام 
الإن�سان  حقوق  مبادئ  واإحرتام 
لتكري�س  كاآلية  ذلك  �سبل  وتعزيز 
يف  تبداأ  القانون  »دولة  مبداأ 
�سفوف ال�رشطة« ، وهو ما جت�سد 
حقوق  مكتب  اإن�ساء  خالل  من 

العامة  املديرية  لدى  الإن�سان 
اإىل  والذي يهدف  الوطني  لالأمن 
تقريب واأن�سنة العمل ال�رشطي يف 
املجتمع  و�سون كرامة املواطن 
تطبيق  اإطار  يف  حقوقه  وحماية 
واحرتام   اجلمهورية  قوانني 

مبادئ حقوق الن�سان.
�سيخ مدقن 

قلب هجوم م�ستقبل اجلماهريية بعني 
�سالح خالد هداوي لـ"الو�سط "

ع�سو فريق م�ستقبل املجاهدين بعني 
�سالح عبد املالك �سليماين لـ"الو�سط"

�لعام �لقادم ر�سميا �ساألتحق 
مب�ستقبل �ملجاهدين وقيادته 

نحو �لتتويج باالألقاب 

حذرنا �لالعبني من �لوقوع 
يف فخ �لت�ساهل و�لغرور �أمام 

�سباب �لري �لعنيد 

م�ستقبل املجاهدين 
ميلك ت�سكيلة قوية 

قادرة على قلب املوازين 
يف مرحلة العودة 

م�ستقبل  هجوم  قلب  اأكد   
»املريجي  املعروف  اجلماهريية 
اجلهوي  بالق�سم  النا�سط  و   «
الثاين بتمرنا�ست خالد هداوي يف 
ت�رشيح له مع جريدة »الو�سط«اأنه 
تو�سل ر�سميا لإتفاق مع مناجريه 
امل�ستقبل  الوان  تقم�س  اأجل  من 
الريا�سي للمجاهدين العام القادم 
املتحدث  ذات  وعد  حيث    ،
مبو�سم  امل�ستقبل  وع�ساق  حمبي 
نحو  الفريق  بقيادة  ا�ستثنائي 

التتويج بالألقاب .
 ك�سف خالد هداوي  اأنه متحم�س 
امل�ستقبل  بنادي  لالإلتحاق 
اأجل  من  للمجاهدين  الريا�سي 
القاطرة  يف  الفريق  م�ساعدة 
عجز  من  تعاين  التي  الأمامية 
الفعالية  غياب  ب�سبب  تارة  كبري 
الرتكيز  نق�س  ب�سبب  اأخرى  وتارة 
والت�رشع مما كلف الفريق اخل�سارة 
يف عديد املقابالت التي وباجماع 
لعبي  متناول  يف  كانت  الكل 
وا�سحة  ا�سارة  يف   ، امل�ستقبل 
اأن الغاية من تقم�سه  من حمدثنا 
هو  القادم  املو�سم  الفريق  لألوان 

وقيادة  الالزمة  ال�سافة  تقدمي 
الألقاب  الفريق نحو ح�سد جميع 
ملكانته  الفريق  اعادة  اأجل  من 
فقد  ذلك  جانب  اإىل   . احلقيقية 
اأكد خالد هداوي اأن الفريق الذي 
ميلك  القادم  املو�سم  له  �سيلعب 
من  تعاين  انها  رغم  قوية  ت�سكيلة 
نق�س التح�سري والن�سجام خا�سة 
بني خطي و�سط امليدان والهجوم 
من  حتررت  لو  باأنها  اأكد  اأنه  الإ 
الهاج�س النف�سي �سيكون باإمكانها 
بلقب  والتتويج  املوازين  قلب 
ت�سييع  عدم  �رشط  لكن  البطولة 
وال�سعي  القواعد  داخل  النقاط 
من  ايجابية  بنتائج  العودة  خلف 
خارج القواعد طيلة م�سوار الفريق 
مبا يف ذلك املقابلتني املتبقيتني 
مباريات  و  الذهاب  مرحلة  يف 

مرحلة  العودة .
اأحمد باحلاج 

م�ستقبل  فريق  ع�سو  و�سف 
عبد  للمجاهدين  الريا�سي 
ت�رشيح  يف  �سليماين  املالك 
 « »الو�سط  جريدة  به  خ�س 
املواجهة القادمة لفريقهم اأمام 
�سباب الري بال�سعبة و �سعوبتها 
حذر  حيث   ، �سهولتها  يف  متكن 

الالعبني من الوقوع يف فخ  
امل�ستقبل  فريق  ع�سو  قال 
واملكلف  للمجاهدين  الريا�سي 
اجلديد  الالعبني  مع  بالتفاو�س 
عبد املالك �سليماين ، يف خ�سم 
حديثه معنا ،اأن املقابلة القادمة 
امام  امل�ستقبل  �سيخو�سها  التي 
فريق �سباب الري هي يف احلقيقة 
�ستكون  �سهلة  مباراة  لي�ست 
�سباب  احتاد  فريق  لن  �سعبة 
املا�سية  املقابلة  يف  فاز  الري 
بريد  احتاد  فريق  على  بثالثية 
نف�س  ك�سف  حيث  �سالح،  عني 
القادمة   املقابلة  اأن  املتحدث 
�ستكون  يف امل�ستوى املطلوب، 

الالعبون  يكون  اأن  اإنتظار  يف 
املهاجمني  بتخلي  يومهم  يف 
من  ال�سباك  اأمام  خجلهم  عن 
اأجل الظفر بالنقاط الثالث  من 
اأجل تدارك مافاتهم يف املقابلة 
احتاد  اجلار  مع  جمعتهم   التي 
متناول  كانت يف  والتى  الكهرباء 
الريا�سي  امل�ستقبل  لعبي 
الأخطاء  لول  للمجاهدين 
عبد  اأ�ستغل  حيث   ، التحكيمية 
ت�رشيحه  �سليماين  املالك 
لل�سحافة لتوجيه ر�سالة مبا�رشة 
اجلهوية  الرابطة  لرئي�سي 
لكرة  الولئية  الرابطة  والرابطة 
القدم بكل من ورقلة و مترنا�ست 
ونزهاء  اأكفاء  حكام  لتعيني 
التحكيمية  الأخطاء  من  للتقليل 
اأن   – ح�سبه   - �ساأنها  من  التي 
عموما  الفريق  نتائج  على  توؤثر 
ومعنويات وتركيز الالعبني على 

وجه اخل�سو�س .
اأحمد باحلاج 

حذر املن�سق اجلهوي لفعاليات املجتمع املدين باجلنوب ال�سرقي علي بن عيوة يف ت�سريح �سحفي جريدة 
»الو�سط » ، من متاهات جر البالد مل�ستنقع الفو�سى ب�سبب مت�سك الأطباء املقيمني ونقابات الرتبية 

بخيار موا�سلة اإ�سرابهم املفتوح عن العمل ، حيث �سدد بن عيوة على �سرورة التدخل ال�سخ�سي لرئي�س 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة من اأجل تقدمي كل من وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيت ووزير 

ال�سحة خمتار ح�سبالوي اأمام امل�ساءلت القانونية لك�سف مالب�سات الأطراف التي تقف خلف تاأجيج 
الإحتقان بهذين القطاعني احل�سا�سني .



و  القدرات  هذه  تثمني  اأجل  ومن 
اإىل  حاليا  العمل  يجري  ترقيتها 
التي  الن�شاطات  منطقة  حتويل 
اإىل  اإىل 1986  اإن�شاوؤها  يعود تاريخ 
اأو  متخ�ش�شة  ن�شاطات  منطقة 
و  الدواجن  تربية  يف  امتياز  قطب 
و  البي�شاء  اللحوم  اإنتاج  و  �شناعة 
حتويل حما�شيل الأ�شجار املثمرة 
و الكروم ويف هذا ال�شدد اأكد وايل 
فواتيح  الرحمن مدين  عبد  الولية 
�شمن  املنطقة  هذه  تفقد  لدى 
�رضورة  على  للبلدية  عمل  زيارة 
تثمني هذا الف�شاء و تطهري عقاره 
تزيد  م�شاحة   على  يرتبع  الذي  
عن 130.000 مرت مربع   وقرر يف 
بعملية  �رضيعا  القيام  الإطار  هذا 
امل�شغول من طرف  العقار  تطهري 
اأجنزوا  فقط  منهم   5 م�شتثمر   25
على  �شدد  حيث  ا�شتثماراتهم 
التطهري  عملية  اإجراء  �رضورة 
توجه  م�شاحات  حتديد  بغر�ض 
اإطار  يف  م�شاريع  لإجناز  خ�شي�شا 

قطب المتياز املذكور.
بعث  اإطار  نف�ض  يف  �شدد  كما 
رفع  �رضورة  على  القطب  هذا 
اإمتام  دون  حتول  التي  "العراقيل" 
الن�شاطات  منطقة  تهيئة  اأ�شغال 
األ  حدود  يف  املتوقفة  املعنية 
ويعد  �شنة  نحو  منذ  باملائة   80
اخلا�ض   " بخالل  "اإخوة  م�شنع 
اأجنز  الذي  البي�شاء  اللحوم  لإنتاج 

الأبرز  "النموذج  املدينة  ب�شواحي 
ال�شتثمارات"  هذه  مثل  لنجاح 
الوطني  امل�شتوى  على  و  حمليا 
وترتبع هذه الوحدة الرئي�شية التي 
و  لالإنتاج  فرعية   وحدات  يتبعها 
على  البلديات  من  بعدد  التغذية 
جمهزة  و  مربع  مرت    600 م�شاحة 
عمليات  يف  التجهيزات  باأحدث 
الذبح و ال�شلخ و التحويل و احلفظ 
يوؤطرها نحو 60 عامال ب�شفة دائمة 
ومبرور الوقت تو�شلت هذه الوحدة 
التي تنتج اأي�شا اأغذية الدجاج بكل 
الذي  الإنتاج  م�شاعفة  اإىل  اأنواعه 
دجاج  راأ�ض   1250 اإىل  حاليا  و�شل 
يف ال�شاعة و 300 راأ�ض من الديك 
م�شاحة  و  ال�شاعة  يف  الرومي 
تخزين و تربيد ت�شل اإىل نحو 280 
توؤهل  خ�شبة  مربع اأرا�شي  مرت 
املناطق يف  اأغنى  تكون  لأن  بغلية 

من  الكروم:...  و  الأ�شجار  زراعة 
املنطقة  هذه  تطمح  اأخرى،  جهة 
قطب  �شمن  لبعث  الوطن  من 
حتويلية  زراعة  املذكور  المتياز 
املثمرة  الأ�شجار  حما�شيل  يف 
بقدرات  لتميزها  نظرا  الكروم  و 
يف  اأبرزها  تتمثل  لذلك  توؤهلها 
املناخ املالئم و الأرا�شي اخل�شبة 
عالوة على  موارد املياه املعتربة 
بهذه  وانتع�شت  لل�شقي.  املوجهة 
البلدية يف ال�شنوات الأخرية ح�شبما 
اأكده عدد من الفالحني لواأج زراعة 
و  "الهناء"  نوع  من  التفاح  واإنتاج 
حيث  "دابوكي"  نوع  من  العنب 
الأ�شواق  بكل  ا�شتهرت  و  راجت 
يتبعه  مل  ذلك  لكن  و  الوطنية 
ا�شتثمارات حتويلية لتثمني و ترقية 
هذه املحا�شيل. و و�شلت امل�شاحة 
الأ�شجار  ملختلف  املخ�ش�شة 

بكل  التفاح  خا�شة  و  املثمرة 
 160 منها  هكتارا   240 اإىل  اأنواعه 
هكتار خ�ش�شت لنوع "الهناء" الذي 
يقدر معدل اإنتاجه ال�شنوي بحوايل 
لنوعي  الباقي  و  قنطار  األف   16
"رويال غالون" و" غالك�شي"وفيما 
يتعلق بفاكهة العنب فقد مت زراعة 
م�شاحة  قليلة  �شنوات  ظرف  يف  و 
الكروم  من  هكتار   1300 عن  تزيد 
من  خا�شة  الأنواع  خمتلف  من 
عند  ال�شائع  اأو  "الدابوكي"  نوع 
حيث  "ال�شابان"  با�شم  اجلميع 
األف   400 زهاء  �شنويا  منه   ينتج 
اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  قنطار. 
اأكرث من ن�شف م�شاحة بلدية بغلية 
املقدرة ب 6055 هكتار عبارة عن 
اأرا�ض �شاحلة للزراعة منها 1000 
2044 هكتار غري  و  م�شقية  هكتار 

م�شقية.
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تتبواأ بلدية بغلية �سرق بومردا�س مكانة توؤهلها لأن تتحول يف امل�ستقبل القريب اإىل قطب امتياز يف تربية الدواجن و اإنتاج 
اللحوم البي�ساء اإىل جانب حتويل حما�سيل الأ�سجار املثمرة والكروم، ح�سبما لوحظ.

بغلية ببومردا�س

ق.و

 التحول اإىل قطب امتياز للحوم البي�ضاء 
و حتويل حما�ضيل زراعية

وهران

اجللفة

تو�ضيع الفرز االنتقائي للنفايات اىل موقعني اأخرين

اأربعة 04 قتلى يف حادثي مرور منف�ضلني 

�شيتم تو�شيع عملية الفرز الإنتقائي 
اإىل  املنزلية  للنفايات  امل�شدر  من 
بوهران  جديدين  �شكنيني  موقعني 
الت�شال  م�شئول  لدى  علم  ح�شبما 
"اأر 20 ميد" الذي ميثل يف  ملكتب 
املنظمة  املتو�شط  الأبي�ض  البحر 
بالبيئة  املهتمة  احلكومية  غري 
اأن  اأن�ض  الهواري  20".واأو�شح  "اأر 
مبرافقة  يلتزم  ميد   20 اأر  "مكتب 
ال�شباح  بحي  اآخرين  �شكنيني  حيني 
م�شعاهما  يف  وهران  مدينة  ب�رضق 
الإنتقائي  الفرز  عملية  لإطالق 

مع  بال�رضاكة  املنزلية  للنفايات 
واملوؤ�ش�شة  للولية  البيئة  مديرية 
والتجاري  ال�شناعي  الطابع  ذات 
للنفايات  التقني  الردم  ملراكز 
هذه  اجلري".وتاأتي  بئر  وبلدية 
العملية --ي�شيف نف�ض امل�شدر-- 
"1 نوفمرب"  عقب طلب من جمعية 
الإنتقائي  الفرز  تطبيق  اإىل  الرامي 
م�شكن   260( املعنيني  احليني  يف 
و1.063 م�شكن( حيث �شبق لل�شكان 
ال�شلة  ذات  بعمليات  بادروا  واأن 
ال�شكان  وحت�شي�ض  املواقع  )تهيئة 

الإنتقائي(.  الفرز  يف  وال�رضوع 
ن�شاط  برمج  الهدف  هذا  ولتحقيق 
"اأبواب  تظاهرة  يف  يتمثل  جواري 
الإنتقائي"  الفرز  حول  مفتوحة 
م�شتوى  على  القادم  ال�شبت  يوم 
ميد"   20 "اأر  تن�شيط  من  املوقعني 
اأخرى  اأحياء  من  �شباب  بدعممن 
وتكوينهم  حت�شي�شهم  مت  بوهران 
ذات  وفق  الإنتقائي  الفرز  حول 
امل�شدر. و"ترمي هذه املبادرة اإىل 
ممكن  عدد  اأكرب  واإعالم  حت�شي�ض 
الفوائد  حول  والتجار  ال�شكان  من 

للنفايات  الإنتقائي  للفرز  العديدة 
بوا�شطة  تثمينها  اأجل  من  املنزلية 
اأن  يذكر  اإليه  اأ�شري  كما  الر�شكلة" 
الإنتقائي  للفرز  النموذجية  العملية 
قد  املنزلية  للنفايات  امل�شدر  من 
2015 يف  اأبريل  بوهران يف  اأطلقت 
املربم  ال�رضاكة  اتفاق  تنفيذ  اإطار 
املكلفة  الوزارة  بني   2013 �شنة 
احلكومية  غري  واملنظمة  بالبيئة 
"اأر 20".ومت�ض العملية حاليا اأحياء 
لطفي"  و"العقيد  "عدل-امل�شتلة" 

و"ح�شناوي". 

املدنية  احلماية  م�شالح  �شجلت 
الثالثاء  ليلة  منف�شلني  مرور  حادثي 
�شجل  الول  احلادث  الأربعاء،  اإىل 
على  د   48 �شا   17 ال�شاعة  حدود  يف 
الرابط   46 الوطني   الطريق  م�شتوى 
وبال�شبط  وال�شارف  اجللفة  بني 
اثر  خريزة    امل�شماة   باملنطقة 
�شياحية  �شيارة  وانقالب  انحراف 

 04 ا�شابة  ليخلف   " "اك�شنت  نوع  من 
خمتلفة     وا�شابات  بجروح  ا�شخا�ض 
ت�شجيله  مت  فقد  الثاين  احلادث  اأما 
والن�شف  ال�شابعة  ال�شاعة  حدود  يف 
الوطني  الطريق  م�شتوى  على  م�شاء 
رقم 01  اأ  عند املخرج الغربي لبلدية 
وقع  احلادث  بروث(  )منطقة  القديد 
اثر ا�شطدام بني �شيارة نفعية من نوع 

هبليك�ض و�شيارة �شياحية من نوع رونو 
كليو وخلف وفاة �شاب 25 �شنة يف عني 
اآخرين  اأ�شخا�ض   04 واإ�شابة  املكان 
وح�شب   . خمتلفة   واإ�شابات  بجروح 
بيان احلماية املدنية فاإنه  ا�شافة اىل 
املعلومات ال�شابقة املتعلقة باحلادث 
منطقة  م�شتوى  على  امل�شجل  الثاين 
بروث )ط و 1 اأ غرب بلدية القديد( ، 

حيث تويف مب�شت�شفى الدري�شية �شابان 
يبلغان  الأربعة  اآخران من بني اجلرحى 
ح�شيلة  لرتتفع   ، �شنة    26 العمر  من 
هذا احلادث اإىل 03 قتلى و 02 جرحى  
علما اأن ال�شحايا مت حتويلهم من طرف 
م�شلحة  اىل  املدنية  احلماية  م�شالح 

حفظ اجلثث بعا�شمة الولية. 
اجللفة / اأحمد قادري

اأدرار

ت�ضجيل2840 زيارة ميدانية 
من قبل مفت�ضية العمل 

العمل  مفت�شية  م�شالح  اأكدت 
خالل  قامت  اأنها  اأدرار  بولية 
القيام  من  املا�شية  ال�شنة 
ملختلف  ميدانية  بزيارات 
عرب  املتواجد  العمل  املوؤ�ش�شات 
حول  الإطالع  بغية  الولية  اإقليم 
�شواء  العمل  قانون  تطبيق  مدي 
ظروف  او  التوظيف  حيث  من 
حيث  من  العمال  مع  التعاطي 
املن�شو�ض  والواجبات  احلقوق  
من  خا�شة  العمل  عقود  عليها يف 
ال�شلم  احرتام  يف  التوظيف  حيث 
املحلية  الولئية  بالوكالة  ومرورا 
�شفافية  اك�رض  للت�شغيل مما يطفاآ 
مكنت  حيث  العمل   طالبي  اأمام 
اأيل  و�شلت  والتي  الزيارات  هذه 
خاللها  من  مت  اأين  زيارة   2840

كلها  خمالفة  حم�رض   567 حترير 
�شريورة  يف  التجاوز  و�شحت 
عملية التوظيف وهذه املخالفات 
الق�شائية  اإيل اجلهات  اإحالتها  مت 
 2041 العمل  مفت�شية  وجهت  كما 
اأي�شا 122 زيارة  اأعذار كما �شجل 
زيارة  الأجنبية  و246  للموؤ�ش�شات 
القطاع  يف  العمل  ور�شات  يف 
العمومي والقطاع اخلا�ض ب2468 
املراقبة  حجم  يعك�ض  مما  زيارة 
امليداين يف احلفاظ على �شيا�شة 
الدولة  انتهجتها  التي  ال�شغل 
خا�شة من جانب اإعطاء التوظيف 
العرو�ض  وتطبيق  املنطقة  لأبناء 
التي تعر�شها خمتلف املوؤ�ش�شات 

بكل �شفافية اأمام طالبي العمل .
بو�سريفي بلقا�سم 

املكتب  الأثنني  اأم�ض  يوم  دخل 
الولئي للمجل�ض الوطني امل�شتقل 
ثالثي  التدري�ض  مل�شتخدمي 
يف  بتمرنا�شت  للرتبية  الأطوار 
ب�رضورة  للمطالبة   ، اعت�شام 
باملطالب  التكفل  يف  ال�رضاع 
املهنية و الجتماعية التي اتفقت 
مع   الوطنية  الرتبية  وزارة  عليها 

ال�رضيك الجتماعي .
من  املقدمة  املطالب  لئحة   
اىل  الجتماعي  ال�رضيك  طرف 
بولية  الوطنية  الرتبية  مديرية 
مقدمتها  يف  تاأتي  مترنا�شت 
ما  جت�شيد  يف   الإ�رضاع  �رضورة 
حم�رض19  يف  الوزارة  به  اإلتزمت 
النظر  اعادة  مع   ، مار�ض2015 
الن�شب  حتديد  مطلب  يف 
اأ�شتاذ  رتبتني  لرتبية  البيداغوجية 
رئي�شي واأ�شتاذ مكون ، ناهيك عن 
حلحلة الرتاكمات التي باتت توؤرق  
ملف ال�شكن الوظيفي  ، حيث مت 
ال�شاتذة  من  الع�رضات  اح�شاء 
ا�شتاأجر  ويالت  يعانون  واملعلمني 
مرتباتهم  ومن  خا�شة  م�شاكن 
ال�شكنات  ي�شغل  ال�شهرية يف وقت 
موظفني  و  متقاعدين  الوظيفية 
اخرين  مت حتويلهم لوليات اخرى  
ال�شكنات   اخالء  رف�شوا  اأنهم  الإ 

حلد كتابة هاته الأ�شطر.
اىل جانب ذلك فقد �شدد املكتب 
الولئي للمجل�ض الوطني امل�شتقل 
ثالثي  التدري�ض  مل�شتخدمي 
الأطوار للرتبية بتمرنا�شت يف بيانه 

الحتجاجي الذي كانت قد ت�شلمت 
جريدة »الو�شط«  ن�شخة منه على 
التعوي�ض  مبنحة  التكفل  �رضورة 
الرتبية  قطاع  مبدر�شي  اخلا�شة 
بوليات جنوب البالد الكبري ، كما 
اأيام  بخ�شم  النقابة  ذات  نددت 
الرتبية  وزيرة  مطالبة  الإ�رضاب 
الوطنية نورية بن غربيت ب�رضورة 
والفوري  ال�شخ�شي  التدخل 
اخل�شم  اإجراء  اإلغاء  اأجل  من 
الع�شوائي والتع�شفي غري القانوين 
احلديث  دون  الإ�رضاب  لأيام 
امل�شاء  رف�ض  على  التاأكيد  عن 
بفل�شفة القانون الأ�شا�شي اخلا�ض 
والتعديالت اإ�شافة لتحديد الن�شب 
اأ�شتاذ  رتبتني  لرتقية  البيداغوجية 

رئي�شي واأ�شتاذ مكون.
 من جهة  ثانية فقد حذر الع�رضات 
مبختلف  التالميذ  اأولياء  من 
من   ، الثالثة  الدرا�شية  الأطوار 
قد  التي  الوخيمة  النتائج  مغبة 
ترتتب عن موجة الحتجاج بقطاع 
ب�رضورة  طالبوا  حيث  الرتبية، 
مبطالب  امل�شتعجل  التكفل 
�شيناريو  تكرار  لتفادي  النقابة 
الدرا�شية  املقررات  ه�شم  تاأخر 
املقبلني  لطلبة  بالن�شبة  خا�شة 
تذيل  بدليل  المتحانات  على 
الولية للرتتيب الوطني على مدار 
اخلم�ض �شنة يف نتائج المتحانات 
التعليم  �شهادتي  لتالميذ  النهائية 
طلبة  وكذا  املتو�شط  و  الإبتدائي 

�شهادة البكالوريا .

للمطالبة بالتكفل بان�سغالتهم 
املهنية والجتماعية 

نقابة الرتبية بتمرنا�ضت تدخل يف 
اعت�ضام اأمام مقر املديرية الوالئية 



م�ساهمةاخلمي�س  15 فيفري 2018 املوافـق   لـ27 جمادى الأول  1439ه 8

خماطر قمم ترامب يف الريا�ض على ق�سية   
فل�سطني والو�سع يف املنطقة

د. غازي ح�سني

عقدت القمة اخلليجية الأمريكية يف الريا�س بتاريخ 21 اأيار2017 بني قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي وترامب، ووقعت 
دول جمل�س التعاون اخلليجي والوليات املتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم لتاأ�سي�س مركز لتخفيف منابع متويل الإرهاب 

ا�ستجابًة لطلب اإ�سرائيلي بوقف الدعم ملنظمات  املقاومة الفل�سطينية احلكومي والأهلي .

واتفقوا على عقد قّمة �سنوية 
املحرز  التقّدم  ال�ستعرا�ض 
عليه  االتفاق  مّت  ما  تنفيذ  يف 
و�سول  عدم  ل�سمان  وذلك 
ال�سعب  اإىل  مادية  م�ساعدات 
املقاومة  وحركة  الفل�سطيني 
مترير  لت�سهيل  الفل�سطينية  
اال�ستعماري  ال�سهيوين  احلل 
والعن�رصي واالإرهابي والظامل 

لق�سية فل�سطني .
وعلى  اخلليج  دول  وكانت 
قد  �سعود  اآل  مملكة  راأ�سها 
املقاومة  حركات  نعتت 
واللبنانية  الفل�سطينية 
اإقامة  لت�سهيل  باالإرهاب 
التحالف اخلليجي االإ�رصائيلي  
حقوق  ح�ساب  على  اجلديد 
الفل�سطيني  العربي  ال�سعب 
املقاومة  وحركات  امل�رصوعة 
االحتالل  عن  ودفاعاً  العربية، 
القد�ض  وتهويد  االإ�رصائيلي 
وبقية فل�سطني، وكانت اململكة 
ال�سعودية قد وّقعت يف 20 اأيار 
ال�سفقات  تاجر  مع   2017
بقيمة  اأ�سلحة  �سفقة  ترامب 

400 مليار دوالر .
االإ�سالمية  القمة  وانعقدت 
املتهّود  برئا�سة  االأمريكية 
ترامب  املهوو�ض  واالأهوج 
يف   2017 اأيار   22 بتاريخ 
القمة  يف  و�سارك   ، الريا�ض 
دولة   54 من  وممثلون  قادة 
 ، ترامب  تراأ�سها  اإ�سالمية 
عقد  قد  ترامب  يكون  وهكذا 
وخليجية  �سعودية  قمم  ثالث 
العا�سمة  يف  ا�سالمية  وعربية 
ال�سعودية ، وجرى فيها تتويجه 
االإمربيالية  التباع  خليفة 
العرب  القادة  من  االأمريكية 
ح�رصوا  الذين  وامل�سلمني 

القمة.
مئات املليارات من الدوالرات 

ل�رصاء االأ�سلحة

واأّكد ترامب اأنه �سارك يف قمة 
الريا�ض �رصيطة ان تدفع دول 
من  املليارات  مئات  اخلليج 
االأ�سلحة  �رصاء  يف  الدوالرات 
االأمريكية ثمن حمايتها وتوافق 
و�سناعة  القرن  �سفقة  على 

ا�سالم امريكي.
مع   مقابلة  يف  ترامب  واأّكد 
cbn اأّنه ا�سرتط على ال�سعودية 
من  املليارات  مئات  دفع 
امل�ساركة  اأجل  من  الدوالرات 
عرب  وذلك   ، الريا�ض  قمة  يف 
واال�ستثمار  ال�سالح  �رصاء 
ووقف  املتحدة  الواليات  يف 
ووقف   ، االإرهاب  متويل 
م�ساعدة املقاومة الفل�سطينية 
وال�سعب الفل�سطيني والتحالف 

مع ا�رصائيل ومواجهة ايران.
وحّمل ترامب اإيران امل�سوؤولية 
عن عدم اال�ستقرار يف املنطقة 
وت�سلّح  تدّرب  اإيران  اأّن  زاعماً 
امللي�سيات يف املنطقة، وكانت 
املوت  �سعارات  ترفع  لعقود 
واعترب   ، واإ�رصائيل  الأمريكا 
االإيرانية  ال�سلطات  اأّن  ترامب 
هي من متّول االإرهاب الدويل 
ال�رصق  يف  الكراهية  وتغذي 
اأنه  ترامب  و�سّدد  االأو�سط، 
على جميع الدول وال�سعوب  اأن 
تبذل جهوداً م�سرتكة من اأجل 
عزل اإيران ، كما دعا اإىل اإدراج 
حزب اهلل يف قائمة التنظيمات 
االإرهابية على امل�ستوى الدويل 

.
واأّكدت ا�رصائيل اأّن هدف زيارة 
يف  ال�سعودية  للملكة  ترامب 
املقام االأول هو اإعادة ال�رصاكة 
اال�سرتاتيجية مع الدول ال�سنية 
�سفقة  ولتحقيق   ، املعتدلة 
بني  اتفاق  اإىل  ل  بالتو�سّ القرن 
والفل�سطينيني  االإ�رصائيليني 

لتخليد وجودها .
ترامب  اأن  االأوروبيون  واعترب 

يريد اأن ياأخذ من قمم الريا�ض 
غرار  على  اأوروبا  من  جزية  
تلك التي اأخذها من ال�سعودية 

وبقية الدول االإ�سالمية .
عبد  بن  �سلمان  امللك  وقال 
اأّن   « القمة  افتتاح  يف  العزيز 
راأ�ض  ي�سّكل  االإيراين  النظام 
منذ  العاملي  االإرهاب  حربة 
 ، اليوم«  وحتى  اخلميني  ثورة 
اأننا يف هذه  واأ�ساف  امللك » 
الدولة منذ 300 عام مل نعرف 
اأطلّت  حتى  تطرفاً  اأو  اإرهاباً 
عام  براأ�سها  احلميني  ثورة 

»1979

اأبرز الرابحني
 من القمم الثالث

وا�رصائيل  ترامب  وكان 
اأبرز  �سلمان  بن  حممد  و 
الثالث   القمم  من  الرابحني 
جتاهاًل  الثالث  القم  جتاهلت 
فل�سطني  ق�سية  عدالة  كاماًل 
الق�سية املركزية لالأمة العربية 
واالإ�سالمية ، واأعدل ق�سية يف 
وتطرقت   ، الب�رصية  تاريخ 
ا�رصائيل  نظر  وجهة  من  اإليها 
التي  القرن  �سفقة  وت�سويق   ،
حتقيقها  على  ترامب  يعمل 
والتطبيع  الق�سية  بت�سفية 
الر�سمي   العربي  اجلماعي 
العربي  ال�رصاع  واإنهاء   ،
واالعرتاف  بال�سلح  ال�سهيوين 
ا�رصائيل  بوجود  والقبول 
القائد  مبثابة  معها  والتعاي�ض 
ال�رصق  منطقة  يف  واملركز 

االأو�سط .
والطبول  االأجرا�ض  ترامب  دّق 
ومذهبية  طائفية  حلروب 
العربية  البلدان  يف  وعرقية 
قادمة  �سنة  ملئة  واالإ�سالمية 
والياب�ض  االأخ�رص  حترق 
لال�سرتاتيجيات  حتقيقاً 
 ، واالإ�رصائيلية  االأمريكية 
مبحا�رصة  ال�سعودية  فقامت 
قطر ، وف�سل م�سعود الربزاين 
الوطن  عن  العراق  �سمال 
لال�سرتاتيجيتني  حتقيقاً  االأم 

االأمريكية واالإ�رصائيلية .
�سلمان  امللك  وجاءخطاب 
والرئي�ض  العزيز  عبد  بن 
والعن�رصي  اال�ستعماري 
للعدو  كلّية  واملنحاز 
االإ�رصائيلي والبيانات اخلتامية 
والت�رصيحات ال�سحفية الإ�سعال 
املذهبية  للحروب  ال�سعودية 

لتحقيق  االإ�سالمي  العامل  يف 
التي  االمريكية  اال�سرتاتيجية 
بع�ض  واأعربت  ترامب  و�سعها 
القمة  يف  امل�ساركة  الدول 
االأمريكية  االإ�سالمية  العربية 
ا�ستغرابها لعدم علمها امل�سبق 
�سدر  الذي  اخلتامي  بالبيان 

عن القمة.

مزيداً من التمّزق
 والياأ�س وال�سياع

قمم  بعد  املنطقة  وت�سهد 
التمّزق  من  مزيداً  الريا�ض 
وانت�سار  وال�سياع  والياأ�ض 
النفط  اأموال  وهدر  الف�ساد 
املتاأمرك  واأ�سعل   ، والغاز 
احلرب  وجمرم  واملت�سهني 
اخلالف  �سلمان  بن  حممد 
ال�سعودي القطري لرف�ض قطر 
ال�سعودية  قيادة  اإىل  االن�سياع 
العربية  البلدان  جلميع 
واالإ�سالمية ، وتطّبع ال�سعودية 
بتعاونها  مع املت�سهني ترامب 
باحلروب  العربي  الو�سع 
بالوكالة  واحلروب  الطائفية 
لنهب الرثوات وتفتيت الدول ، 
بحيث يخيب معها اأمل االأجيال 
مزدهر  مب�ستقل  ال�سابة 
يف  االأمل  وتفقد  وم�ستقر 
 ، اأوطانها  يف  والتطّور  التنمية 
وكانت اإ�رصائيل الدولة الوحيدة 
عن  اأعربت  التي  العامل  يف 
العراق  �سمال  بف�سل  ترحيبها 
واعتربت الدولة الكردية ذخراً 
.وتعمل  الإ�رصائيل  ا�سرتاتيجياً 
على  اليهودية  ترامب  اإدارة 
القوات  وبقاء  �سورية  تفتيت 

االأمريكية املعتدية فيها.
بعقد  هدفه  ترامب  وحقق 
حوايل  اإىل  و�سلت  �سفقات 
ن�سف تريليون دوالر ،وو�سفت 
قمة الريا�ض حركات املقاومة 
اال�رصائيلي  االحتالل  �سد 
خالفاً  باالإرهاب  واالأمريكي 
القمم  وموؤمترات  لقرارات 
العربية ومبادئ القانون الدويل 
ال�سعوب  مقاومة  وحركات   ،

االأوروبية  لالحتالل النازي .
االأ�سا�ض  حجر  وو�سعت 
الإن�ساء حلف ناتو �سّني خلدمة 
اأهداف حلف الناتو وبالتن�سيق 
واأخذ  معه،  الكاملني  والتعاون 
ال�سعودية  من  االأموال  ترامب 
والدعم  اخلليج  دول  وبقية 
اجلماعي   والتطبيع  ال�سيا�سي 
الن�سائح  وقّدم   ، ا�رصائيل  مع 
خلدمة امل�سالح العليا الأمريكا 
اإيران  وحّمل  وا�رصائيل، 
 ، العاملي  االإرهاب  م�سوؤولية 
ومواجهتها  عزلتها  اإىل  ودعا 
االإيراين  النووي  االتفاق  واإلغاء 

مع 5 + 1 .
بقادة وممثلي  ترامب  وحا�رص 
واإ�سالمية  عربية  دولة   54
وجترمي  الت�سامح  على  وحّثها 
وتاأ�سي�ض   ، االحتالل  مقاومة 
وتاأجيج   ، االإ�سالمي  الناتو 
 ، الطائفية  احلروب  نريان 
والهرولة يف التطبيع اجلماعي 
مع ا�رصائيل ، واأّكد اأّن االإرهاب 
االإ�سالمي وم�سوؤولية مكافحته 
تتواّله الدول االإ�سالمية ، ومنح 
واملهوو�ض  ال�سفقات  رئي�ض 
القمة  يف  ا�رصائيل  بحب 
ا�سرتاتيجياً  تاأييداً  ال�سعودية 

يف مواجهة اإيران .
العربي  التطبيع  فكرة  وطرح 
الر�سمي اأوالً مع ا�رصائيل لكي 
ت�ستقوي ا�رصائيل بدول اخلليج 
واالبتزاز  ال�سغط  ملمار�سة 
ا  الفل�سطيني  املفاو�ض  على 
لتمرير   ، واملخ�سي  ال�سعيف 
م�رصوع  اأي  ترامب  مبادرة 
نتنياهو لت�سفية ق�سية فل�سطني 
، ويطالب ترامب اأوالً بعالقات 
�سبه  ودبلوما�سية  اقت�سادية 
البحث  ذلك  وبعد   ، كاملة 
حكم  يف  الفل�سطينيني  مع 
�سيادة،  ذات  دولة  ولي�ض  ذاتي 
وظهر بجالء اأن ترامب ح�سل 
من  االأ�سطورية   االأموال  على 
اخلليج  دول  وبقية  ال�سعودية 
وجدد االنحياز االأعمى والدعم 
الإ�رصائيل،  املطلق  االأمريكي 
وتوّجه والأول مرة من ال�سعودية 
مبا�رصة الإ�رصائيل وزار حائط 
كاأول  املبكى(  )حائط  الرباق 
اأنه  العلم  مع  اأمريكي  رئي�ض 
 ، االإ�سالمي  للوقف  ملك 
واأر�ض حمتلة مبوجب القانون 
االأمن،  جمل�ض  وقرار  الدويل 
وجلب معه يف زيارته املبا�رصة 
حتقق  اقرتاحات  الإ�رصائيل 
اأمنيات قادة العدو االإ�رصائيلي  
من بن غوريون وحتى نتنياهو 
اخلليج  دول  حتالف  ومنها   ،
اإيران  ملواجهة  اإ�رصائيل  مع 
فل�سطني  ق�سية  وت�سفية 
املتحدة  الواليات  برعاية 
واالإ�سالم  العروبة  عدّوة 
املظلوم  الفل�سطيني  وال�سعب 
يف  واالأمم  ال�سعوب  وجميع 

العامل .
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�جلمهورية �جلز�ئرية 
�لدميقر�طية  �ل�شعبية

والية ورقلة
مديرية التنظيم وال�ش�ؤون العامة

م�شلحة التنظيم العام
الرقم:2017/203

    و�شل اإ�شعار بتجديد املكتب
 

 طبقا الأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ  يف 18 �شفر 
1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات وردا على مذكرة 
املتعلقة   17/00 رقم  حتت   2017/05/22 يف  امل�ؤرخة   التعديالت 

بتغري ت�شكيلة املكتب التنفيذي للجمعية املحلية امل�شماة :
اللجنة الدينية مل�شجد عبد اهلل بن املبارك �شيدي خ�يلد امل�شجلة 
حتت رقم :59 بتاريج 2001/06/02 الكائن مقرها ب: م�شجد عبد اهلل 

بن املبارك �شيدي خ�يلد –ورقلة
ي�رشفني اأن اأحيطكم علما مب�افقتنا هذا الي�م :2017/11/12 على 

جتديد مكتب اجلمعية التي يرتاأ�شها ال�شيد : حممد ر�شيد فريحات
تاريخ ومكان االزدياد 1961/03/11 بتقرت العن�ان ال�شخ�شي :�شيدي 

خ�يلد –ورقلة
يجب القيام باإجراءات االإ�شهار وفقا الأحكام املادة 18 الفقرة 02 من 

القان�ن ال�شالف الذكر 

 �إعالن عن �شياع
 

تعلن موؤ�ش�شة  القلم  عن �شياع عن 
�شياع ختم م�شتطيل ال�شكل  بتاريخ 

العبارة  2016  يحمل  12 مار�س 
التالية

 �س ذ م م موؤ�ش�شة القلم
جتارة باجلملة للأثاث والتاأثيث 

وعتاد الإعلم الآيل
واآلت املكاتب والتجهيزات امل�شتعملة 

يف ال�شناعة
والتجهيزات املوجهة لكل الأ�شغال 

املخربية
اجللفة 15ب0303267-00/17 

ولهذا تترباأ املوؤ�ش�شة من كل ا�شتعمال 
غري قانوين لهذا اخلتم

الحتاد العام للتجار 
واحلرفني  اجلزائريني  

الأمانة التنفيذية الوطنية
املرجع:015/ا.ع.ت.ح.ح./2018  

 اجلزائر يف, 24/01/2018
حم�شر تن�شيب

 �ملن�شق �جلهوي لواليات �جلنوب     
    بناء على امل�اد القان�ن االأ�شا�شي وال�شيما امل�اد 56,52,43 وامل�اد 

29,28 من النظام الداخلي 
   -بتاريخ الع�رشون من �شهر جانفي عام األفني وثمانية ع�رش 

)2018/01/20 (على ال�شاعة العا�رشة        �شباحا )10:00( , مبقر 
االحتاد العام لتجار واحلرفيني اجلزائريني ,ت�رشف ال�شيد جمال تكلي�شت 

االأمني  العام وبح�ش�ر املح�رش الق�شائي االأ�شتاذ العي�شي ح�شني .يف 
اأ�شغال دورة املجل�س ال�طني االأوىل حيث مت تن�شيب املن�شق اجله�ي 

ل�اليات اجلن�ب واملتمثل يف ال�شيد :
جتاين حم�شن ..................... .....................من�شق جه�ي 

ل�اليات اجلن�ب
اأحكام ختامية :هذا املح�رش يلغي جميع املحا�رش ال�شابقة 

 �إ�شهار جتديد مكتب 
جمعية حملية 

طبقا لأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات 
لقد مت هذا اليوم 2 نوفمرب 2017 
جتديد ت�شكيلة الهيئة التنفيذية 
للجمعية املحلية امل�شماة :اجلمعية 

الدينية مل�شجد عقبة بن نافع .
امل�شجلة حتت رقم :184 بتاريخ 

اللعوبي  �شيدي  10/05/2005 بقرية 
بلدية ال�شلل دائرة ال�شلل ولية 

امل�شيلة .
يرتاأ�شها ال�شيد :اأم الري�س ال�شعيد .

جمعية �الأن�شار  للم�شتثمرين �لفالحني ورقلة     
تربئة ذمة   

 نحن امل�قع�ن اأ�شفله جمم�عة من اأع�شاء مكتب اجلمعية واالأع�شاء امل�ؤ�ش�شني جلمعية االأن�شار للم�شتثمرين الفالحني ب�رقلة نعلم ال�شيد وايل 
والية ورقلة وال�شيد مدير ال�الئي للفالحة ب�رقلة وال�شيد مدير بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة ورقلة وجميع امل�شتثمرين الفالحني ولكل من له 
�شلة وعالقة باجلمعية اأننا نخلي م�ش�ؤوليتنا من ت�رشفات ال�شيد  قاق حممد رئي�س ال�شابق من جميع الت�رشفات غري امل�ش�ؤولة التي يق�م بها ب�شفة 
انفرادية وذللك ق�شد حتقيق اأغرا�شه ال�شخ�شية ويق�م باملغالطات عن طريق االإعالم بهدف ال�شغط لتحقيق اأهدافها اخلا�شة وال�شيقة ولي�شت 
اأهداف اجلمعية ولي�شت اأهداف امل�شتثمرين  ,كما نخلي م�ش�ؤوليتنا الكاملة لكل م�شتثمر ي�دع مبالغ اأو حق�ق اال�شتثمار كما يزعمها هذا الرئي�س 
ال�شابق فان اأغلب اأع�شاء اجلمعية تعلن للجميع عن اإخالء م�ش�ؤوليتهم عما ينجر من حت�شيل االأم�ال من طرف ال�شيد الرئي�س ال�شابق قاق حممد 

والذي مت ال�شحب الثقة منه عن طريق جمعية عامة طارئة ومنح له اجل 15 ي�م ق�شد تقدمي تقريرا ماليا واأدبيا وفق ما ميليه القان�ن
وعليه اأننا ن�ؤكد على اأن ثلثي اأع�شاء اجلمعية )اأع�شاء مكتب والأع�شاء امل�ؤ�ش�شني ( يخل�ن م�ش�ؤوليتهم من اأي ت�رشفات للرئي�س ال�شابق للجمعية وان 
اي تعامل معه يعد تعامل �شخ�شي ولي�س باال�شم اجلمعية وهذا لك�نه مت �شحب الثقة منه نهائيا اإىل غاية جتديد مكتب اجلمعية وانتخاب رئي�س 
جديد وفقا للقان�ن وانه مت التبليغ اجلهات االإدارية املعنية ق�شد عدم التعامل مع الرئي�س ال�شابق قاق حممد اإىل حني جتديد املكتب وو�شع اجلمعية 

يف م�شارها ال�شحيح ق�شد جت�شيد الربنامج واالأهداف التي اأن�شئت من اجلها 
 تقبل�ا ا�شمى عبارات التقدير والحرتام                                                   

  
من ال�شادة االأع�شاء        ال�شفة يف اجلمعية 

ب�زيد نذير                     رئي�س جلنة
عباز الها�شمي                 ع�ش� م�ؤ�ش�س
دري�س م�شطفى             ع�ش� م�ؤ�ش�س
حمادي عبد الغاين         ع�ش� م�ؤ�ش�س
دغاية حممد ميل�د          النائب الثاين

الهام بلمكر                 ع�ش� م�ؤ�ش�س
باملداين عبد اجلبار       ع�ش� م�ؤ�ش�س

مهريي ر�شيد              رئي�س اللجنة 

حمدو م�شع�د               امني املال
في�شل رحماين             ع�ش� م�ؤ�ش�س

 �شهيلي جليلة              ع�ش� م�ؤ�ش�س       
ب�بكر حمادة               ع�ش� م�ؤ�ش�س

عريف عبد كرمي             ع�ش� م�ؤ�ش�س
ب�قن��س �ش�قي             ع�ش� م�ؤ�ش�س

بن اعراب فاحت            نائب االمني العام
عط�ات عبد الرجمان         نائب االول

ت�هامي ميل�د             نائب الكاتب العام
ب�خاري ب�جمعة              ع�ش� م�ؤ�ش�س
بلخل�ات بلعبا�س              ع�ش� م�ؤ�ش�س
فرطا�س جمال               ع�ش� م�ؤ�ش�س

ANEP N°:   23000561 الو�شط:2018/02/15

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية  �ل�شعبية
ولية : تب�شة    دائرة : ال�شريعة     بلدية : ال�شريعة
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امللقب بـ "رجل الب�شري القوي"

5 ملفات ا�ستدعت عودة �سالح قو�ش مديرا للمخابرات ال�سودانية 
طغى تعيني الفريق اأول �شالح حممد عبد اهلل قو�س )61 عاما( مديرا جلهاز الأمن واملخابرات، الأحد املا�شي، على الأحداث يف ال�شودان 
فعلى نحو مفاجئ عاد قو�س اإىل قمة الهرم الأمني، ما اأحدث ردود اأفعال متباينة، وخلط اأوراقا كثرية، وفتح اأبواب التاأويل ب�شاأن مغزى 

هذه العودة وتوقيتها قبل ت�شع �شنوات، وحتديدا يف 15 اأوت 2009، ودون اإبداء اأ�شباب، اأقال الرئي�س ال�شوداين عمر الب�شري، قو�س من 
من�شب مدير عام جهاز الأمن واملخابرات، الذي كان يتوله منذ عام 2004، وعني حمله نائبه الفريق حممد عطا املوىل.

وعاد الب�ضري، الأحد املا�ضي، وقرر 
خلفا  قو�ش  وتعيني  املوىل،  اإقالة 
مع  اعتقاله  من  �ضنوات  بعد  له، 
بتهمة حماولة   ،2012 عام  اآخرين 
قبل  احلكم،  نظام  على  النقالب 
اأن يعفو عنهم الب�ضري وخلف هذه 
امللقب  لقو�ش،  املفاجئة  العودة 
يف الأو�ضاط ال�ضيا�ضية ال�ضودانية بـ 
"رجل الب�ضري القوي"، تبدو خم�ضة 

اأ�ضباب تر�ضدها الأنا�ضول:

اأو�شاع حمتقنة

احلكومة  بني  الحتقان  يزداد 
التطورات  مع  خا�ضة  واملعار�ضة 
احلكومة  تطبيق  بعد  الأخرية، 
منذ مطلع العام اجلاري اإجراءات 
اأعقبتها  قا�ضية،  اقت�ضادية 
واعتقالت  �ضعبية  احتجاجات 

طالت قادة اأحزاب املعار�ضة.
املعار�ضة  من  كل  ويراهن 
ال�ضعب  اأن  على  واحلكومة 
ال�ضوداين يوؤيده، وترى احلكومة اأن 
الأزمة القت�ضادية والحتجاجات 
خارجية  موؤامرة  اإطار  يف  تاتي 
ت�ضتهدف ن�ضف ال�ضتقرار والأمن 
التعبئة  اأمني  وقال  البالد  يف 
ال�ضيا�ضية بحزب املوؤمتر الوطني 
احلاكم، عمار با�رصي، يف ت�رصيح 
)مل  دول  "خمابرات  اإن   ، �ضابق 
ي�ضمها(" تعمل على اإثارة "اخلوف 
للخروج  ال�ضودانيني"  بني  والهلع 

عن النظام.
ال�ضوداين  الرئي�ش  قال  فيما 
حكومته  اإن  املا�ضي،  اخلمي�ش 
اأمام  الطريق  قطع  على  "عازمة 
ومروجي  واملتاجرين  املرتب�ضني 
الأزمات بني ال�ضعب ال�ضوداين"فيما 
ترى املعار�ضة اأن اأوان التغيري قد 
يف  ال�ضلطة  ف�ضلت  اأن  بعد  حان، 
املتالحقة،  البالد  اأزمات  حل 
اإىل  للخروج  املواطنني  ودعت 
�ضد  �ضلمية  تظاهرات  يف  ال�ضارع 
للكثريين  قو�ش  ويبدو  احلكومة 

موؤهال للتعاطي مع هذا امللف.

اقت�شاد ماأزوم

الرئي�ش  ال�ضبب  باأن  كثريون  يدفع 
الأزمة  هي  قو�ش  عودة  يف 
الب�ضري  جعلت  التي  القت�ضادية، 
يتوعد يف 31 يناير / كانون الثاين 
الدولة  اأجهزة  بتعامل  املا�ضي، 
العملة  جتار  مع  و�رصامة  ب�ضدة 
ومالحقتهم خارج البالد، واإعادتهم 
بتهمة  وحماكمتهم  ال�ضودان،  اإىل 

الإرهاب وتخريب القت�ضاد.
احل�ضم  هذا  فاإن  مراقبني،  ووفق 
يتحقق  لن  القت�ضادي  ال�ضاأن  يف 
عقلية  ذو  فهو  قو�ش،  مثل  برجل 
فر�ش  على  قدرة  ولديه  اأمنية، 
اإجراءات الدولة كما ينبغي لإيقاف 

التدهور القت�ضادي.
اأن قو�ش ي�ضتطيع مكافحة  ويرون 

و�ضبط  والتزوير،  التالعب 
اأزمة البنوك، التي  الأ�ضواق، وحل 
موؤخرا،  احلكومة،  عليها  األقت 
التدهور  بع�ش  يف  امل�ضوؤولية 

القت�ضادي.
املركزي  ال�ضودان  بنك  وقرر 
"ف�ضل  املا�ضي،  ال�ضهر  اأواخر 
مدراء  وثالثة  عام  مدير  نائب 
العاملة  امل�ضارف  اأحد  فروع 
العمل  من  وحرمانهم  البالد،  يف 
ال�ضودان،  يف  امل�رصيف  باجلهاز 
التقيد  وعدم  خمالفات،  اإثر 
ب�ضوابط البنك املركزي املتعلقه 

بالنقد الأجنبي".

خالف مكتوم

ما زاد من �ضخب عودة قو�ش اإىل 
واملخابرات،  الأمن  جهاز  رئا�ضة 
هو  عطا،  حممد  �ضلفه  واإقالة 
مع  تتزامن  اخلطوة  هذه  اأن 
داخل  مكتوم  خالف  اإرها�ضات 
البع�ش  وربط  احلاكم  احلزب 
تناولتها  ناقمة  بت�رصيحات  الأمر 
يف  لأع�ضاء  حملية  اإعالم  و�ضائل 
احلزب ونواب له يف الربملان بلغت 
حد املطالبة باإقالة وزراء القطاع 
اإعالم  و�ضائل  ونقلت  القت�ضادي 
عن  املا�ضي،  الأ�ضبوع  حملية 
مدير الإعالم ال�ضابق يف الرئا�ضة 
تاأكيده  الدين،  عز  اأبي  ال�ضودانية 
م�ضوؤويل  لإقالة  حتركات  وجود 

القت�ضاد يف احلكومة واحلزب.
على  احلاكم  احلزب  �ضدد  فيما 
"ا�ضتمرار وزراء القطاع القت�ضادي 
لل�ضيا�ضات  دعما  باحلزب، 
موا�ضلة  تتطلب  التي  القت�ضادية 
ال�ضودان  اأبناء  جميع  من  اجلهود 
هذا  ال�ضوداين"كل  لل�ضعب  خدمة 
حزب  داخل  ال�ضيا�ضي  احلراك 
الب�ضري يدور يف ظل غ�ضب �ضعبي 
الذي  للغالء  وراف�ش  مندد  عارم 
ب�ضاأن  �ضيما  ل  الأ�ضواق،  اجتاح 
مقدمتها:  ويف  الأ�ضا�ضية،  ال�ضلع 

القمح، والدقيق.

احلر�س القدمي

يرى مراقبون جانبا اآخر يف عودة 
قو�ش بعد غيبة طويلة عن امل�ضهد 
عطا  عهد  اأن  �ضيما  ل  ال�ضيا�ضي، 
امُلقال مل ي�ضهد اخرتاقا كبريا يف 
الأمن الداخلي لل�ضودان، ما يجعل 
يربطون  هوؤلء  غام�ضة  اإقالته 
ما  اإعادة  يف  برغبة  قو�ش  عودة 
يعرف بـ "احلر�ش القدمي"، ويرون 
اأن قو�ش ما هو اإل بداية �ضيتبعها 
يف  تغيري  اإىل  ا�ضتنادا  اآخرون، 
ال�ضلطة واحلزب احلاكم،  مفا�ضل 
يجب اأن ت�ضبقه �ضيطرة كاملة على 

مكامن القوة يف اأجهزة ال�ضلطة.
ويرون اأن ال�ضيطرة التي ميكن اأن 
ب�ضكل  ت�ضهم  قد  قو�ش  يحققها 
كبري يف اإحداث تغيري يف احلكومة 

واأجهزتها دون اعرتا�ش.
اإىل  يقود  بقو�ش  التمهيد  هذا 
قائمة طويلة من الإ�ضالميني الذين 
اأبعدوا عن امل�ضهد يف  اأو  ابتعدوا 
هذا  ويدعم  املا�ضية  ال�ضنوات 
الراأي ظهور نائب الرئي�ش ال�ضابق 
علي عثمان طه مع الب�ضري مرتني 
الب�ضري  بجوار  طه  وجل�ش  موؤخرا 
�ضورى احلزب  اجتماع جمل�ش  يف 
كما  املا�ضي،  جانفي   20 يوم 
تواجد معه الأربعاء املا�ضي خالل 
اليود"  "ملح  لإنتاج  م�ضنع  افتتاح 
)�رصق(  بورت�ضودان  مدينة  يف 
للب�ضري،  ال�ضابق  النائب  هو  وطه 
يف  مثرية  ا�ضتقالة  يقدم  اأن  قبل 
اختالف  و�ضط   ،2013 دي�ضمرب 
البع�ش  اأرجعها  اإذ  دوافعها،  حول 
اإىل خالف بني الب�ضري ونائبه، فيما 
قال طه اإنه قدم ا�ضتقالته لإف�ضاح 
املجال اأمام اأجيال جديدة لقيادة 

البالد.
كتاب  دعا  قو�ش،  عودة  وبعد 
اإىل  احلكومة  على  حم�ضوبون 
اإعادة كل من طه، وم�ضاعد الب�ضري 
عو�ش اجلاز، رئي�ش جلنة التعاون 
منا�ضب  يف  الرتكية،  ـ  ال�ضودانية 

تنفيذية ذات تاأثري اأكرب.

انتخابات مرتقبة

اأن  يرى خرباء  اآخر،  م�ضتوى  على 
التمهيد  ت�ضتهدف  قو�ش  عودة 
لإعادة تر�ضيح الب�ضري يف انتخابات 
احلزب  انتظار  دون   ،2020 عام 
الآن  حتى  يعلن  مل  الذي  احلاكم 
تر�ضيح  ب�ضاأن  الر�ضمي  موقفه 

الب�ضري.
داخل  راف�ضا  راأيا  ثمة  اأن  ويرتدد 
الذي  الب�ضري  يكون  اأن  احلزب 
 ،1989 عام  ال�ضلطة  اإىل  و�ضل 
رئي�ضا لفرتة جديدة تتطلب تعديل 

الد�ضتور، ليت�ضنى له الرت�ضح.
موؤمتر  اأحداث  الراأي  هذا  يدعم 
جانفي  يف  احلاكم  احلزب  �ضورى 

املا�ضي، حيث مت رف�ش اإدراج بند 
يف الجتماعات برت�ضيح الب�ضري.

�ضورى  جمل�ش  رئي�ش  نائب  لكن 
يو�ضف  حممد  احلاكم  احلزب 
كرب، قال اآنذاك اإن "اإعادة تر�ضيح 
اأجندة  بني  لي�ضت  الب�ضري  الرئي�ش 
احلزب"،  �ضورى  جمل�ش  اجتماع 
واإن "ال�ضالة تقام بوقتها، وهناك 
موؤ�ض�ضات متخ�ض�ضة يف هذا الأمر 

و�ضتح�ضمه يف الوقت املنا�ضب".
يف  للب�ضري  �ضندا  قو�ش  ووجود 
دعما  ي�ضكل  رمبا  التوقيت  هذا 
قويا للرئي�ش ال�ضوداين يف مواجهة 
لفرتة  لرت�ضحه  مرتقبة  معركة  اأي 
 2020 انتخابات  يف  ثالثة  رئا�ضة 
له  قو�ش  اأن  ذلك  اإىل  ي�ضاف 
ع�ضوا  كان  حيث  �ضيا�ضية،  اأدوار 
احلركة  مع  ال�ضالم  مفاو�ضات  يف 
برئا�ضة  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبية 
تقرير  اأقرت  والتي  قرنق،  جون 
انف�ضال  اإىل  اأدى  ما  امل�ضري، 

جنوب ال�ضودان عام 2011.
رئا�ضته  خالل  قو�ش  �ضعى  كما 
ـ  القومي )2009  م�ضت�ضارية الأمن 
2011(، اإىل اإدارة حوار مع اأحزاب 
اأقلق  ما  وهو  معار�ضة،  �ضيا�ضية 
تغول  اأنه  باعتبار  حينها،  كثريين 
على  الأمنية  امل�ضت�ضارية  من 

العمل ال�ضيا�ضي.
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ملكافحة »الإرهاب«

وا�شنطن ت�شجع حواًرا بني اجلزائر وليبيا وتون�س واملغرب
اأعلنت وا�ضنطن اأن التعاون الأمني بني دول اجلزائر وتون�س واملغرب وليبيا »�ضروري على 

اأ�ضا�س اأن الإرهاب ل حدود له«.
املكلف  املن�سق  م�ساعدة  وقالت 
اخلارجية  يف  الإرهاب  مبكافحة 
األينا  اجلزائر،  اإىل  الأمريكية 
زيارة  هام�ش  على  رومانوف�سكي، 
الأمريكي  الدفاع  وزير  نائب 
املكلف بال�سوؤون الأفريقية ورئي�ش 
اإىل  باتر�سون  اآلن  الأمريكية  البعثة 
بني  الثنائي  »احلوار  اإن  املنطقة 
هذه الدول مهم للغاية، كما اأنه من 
املهم امل�ساركة يف منتديات جهوية 

تبحث تاأمني احلدود التي يخرتقها 
وب�رسعة،  ب�سهولة  الإرهابيون 
وبالتايل من ال�سعب تعقب اآثارهم«. 
وزير  نائب  اأو�سح  جانبه،  من 
بال�سوؤون  املكلف  الأمريكي  الدفاع 
الأمريكية  البعثة  ورئي�ش  الأفريقية 
اأن »لقاءه وزير اخلارجية اجلزائري 
اإطار  يف  يندرج  م�ساهل  عبدالقادر 
خالل  من  الأمني،  احلوار  تعزيز 
بني  والتجارب  املعلومات  تبادل 

حكومتينا، خا�سة اأن للجزائر مكانًة 
حماربة  يف  ريادًيا  ودوًرا  مهمًة 
»اللقاء  اإن  م�ساهل  الإرهاب«وقال 
مع  التعاون  جمال  يف  مثمًرا  كان 
التعاون  اجلزائر فيما يخ�ش تعزيز 
الهيئة  �سعيد  على  وكذلك  الثنائي، 
تطرقا  حيث  عام،  ب�سكل  الأممية 
�سيما  ول  املنطقة،  يف  الو�سع  اإىل 
على  ال�ساحل  ودول  ومايل  ليبيا 

العموم«.

التعاون  ملفات  اجلانبان  واأحال 
للحوار  اخلام�سة  الدورة  اإىل 
ال�سرتاتيجي بني اجلزائر والوليات 
الأمن  ق�سايا  حول  املتحدة 
ومكافحة الإرهاب، املقرر عقدها 
خالل يونيو املقبل يف اجلزائر، كما 
ثنائًيا  اتفاًقا  �سيوقعان  البلدين  اأن 
مل  »الإرهاب«،  مكافحة  جمال  يف 

تُعرف بعد تفا�سيله.
موقع بوابة الو�ضط

 70 جثة لإرهابيني تون�شيني 
يف ليبيا تنتظر الت�شليم

 
اأكد مدير مكتب الإعالم بقوة الردع اخلا�سة مبديرية اأمن طرابل�ش 

اأحمد بن �سامل، اليوم الأربعاء، اأن 70 جثة لإرهابيني تون�سيني ما 
تزال قيد الإحتفاظ بثالجات املوتى بامل�ست�سفيات الليبية واأو�سح 

ذات امل�سدر، يف ات�سال هاتفي خالل موؤمتر �سحفي عقدته جمعية  
املذكورة يتم الإحتفاظ بها يف انتظار ت�سليمها اإىل اجلانب التون�سي.

كما ك�سف بن �سامل تواجد 14 اإمراأة تون�سية من زوجات الإرهابيني 
مبخيمات ليبية تابعة لقوة الردع اخلا�سة.

القب�س على �شوري يحمل مبلغا 
كبريا يف بوابة اأجدابيا اجلنوبية

 
األقت اجلهات الأمنية والع�سكرية القب�ش يف بوابة اأجدابيا اجلنوبية، 

على �سخ�ش �سوري اجلن�سية، يقود �سيارة من نوع مر�سيد�ش فيتو، 
ومعه مبلغ مايل كبري. وقال اآمر منطقة اخلليج الع�سكرية العميد 

خليفة امراجع يف ت�رسيحات، اإن �سائق ال�سيارة وخالل التحقيقات، 
قال اإن املبلغ اأمانة لديه ل�سخ�ش اآخر فل�سطيني اجلن�سية، م�سيفا 

اأن املبلغ مت اإيداعه يف ح�ساب مب�رسف اجلمهورية، حتى يتم اإثبات 
ملكيته، وت�سلميه ل�ساحبه  ويف حال عدم الإثبات، �سيتم حتويل 

الق�سية للنيابة العامة.

اأحدث اإح�شائية للم�شجلني 
يف»املفو�شية«

 
اأعلنت املفو�سية الوطنية العليا لالنتخابات يف تقريرها اليومي، اأن 

اإجمايل امل�سجلني يف الداخل، بلغ 2.386.687 م�سجال.
واأ�سافت املفو�سية يف تقريرها، اأن العدد الإجمايل للم�سجلني يف 

اخلارج بلغ األفني ومئتني وت�سعة و�ستني، فيما بلغ عدد امل�سجلني 
اجلدد اإىل غاية يوم اأم�ش ثمانيمئة و�سبعة و�سبعني األفا، وثالثمئة 

و�ستة وت�سعني م�سجال The post »العليا لالنتخابات« تعلن اأحدث 
اإح�سائية للم�سجلني يف»املفو�سية« appeared first on �سحيفة 

املتو�سط.

اإيطاليا تدعو لدور اأمريكي اأكرب 
ل�شتقرار ليبيا

 
اأ�سارت م�سادر يف رئا�سة الوزراء اليطالية اإىل اأن رئي�ش الوزراء 

باولو جينتيلوين دعا خالل لقائه اأم�ش الثالثاء مع وزير الدفاع 
المريكي جيم�ش ماتي�ش اإىل مزيد من “امل�ساركة ال�سيا�سية 

والقت�سادية” من جانب اإدارة وا�سنطن  بغية “حتقيق ال�ستقرار يف 
ليبيا، وهو �رسط تعتربه اإيطاليا حا�سما ملواجهة الوجود الرهابي يف 

ليبيا ومهربي الب�رس”.

»داخلية« الوفاق

وزير اخلارجية الأمريكي، ريك�س تيلر�ضون

ليبيا

اأحمد بن �ضامل مدير مكتب الإعالم

فتح باب القبول لتجنيد دفعة جديدة ل�شالح الأمن املركزي جنزور

»داع�س« ي�شعى للتحول اإىل حركة مترد يف ليبيا واأفغان�شتان والفلبني

عدد من النواب يبحثون مع ال�شليب الأحمر معاناة مدينة تاورغاء

22 طفال من اأبناء الإرهابيني التون�شيني عالقون يف ليبيا

اأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن فتح باب القبول لتجنيد دفعة جديدة 
ل�ضالح الإدارة العامة لالأمن املركزي جنزور.

قال وزير اخلارجية الأمريكي، ريك�س تيلر�ضون، اإن »داع�س« ي�ضعى للتحول اإىل حركة مترد يف ليبيا واأفغان�ضتان 
والفلبني.

اجتمع اأم�س الثالثاء النائب اإبراهيم الزغيد و بتكليف من رئي�س جمل�س النواب امل�ضت�ضار عقيلة �ضالح مبقر ديوان 
املجل�س يف طربق مع رئي�س اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر بيرت مورير والوفد املرافق له.

قال اأحمد بن �ضامل مدير مكتب الإعالم بقوة الردع اخلا�ضة مبديرية اأمن طرابل�س اإن 22 طفال من اأبناء الإرهابيني 
التون�ضيني مازالوا  اإىل حد الن عالقني يف ليبيا.

توافرها  الواجب  ال�رسوط  وحول 
يف  الوزارة  قالت  املتقدمني،  يف 
بيان �سادر عنها اليوم الأربعاء اإن 
األ يقل طوله عن 1.70  بينها  من 

�سم، واأن يكون ليبي اجلن�سية، واأل 
يقل عمره عن 18 عاًما واأل يزيد 
متتعه  �رسورة  موؤكدة   ،30 على 
بح�سن ال�سرية وال�سلوك، واأن يكون 

بني  من  اأن  واأ�سافت  �سحًيا  لئًقا 
�سدر  يكون  األ  كذلك،  ال�رسوط 
يكون  واأن  جنائي،  حكم  حقه  يف 

حا�ساًل على �سهادة اإعدادية.

ومن بني الأوراق املطلوبة للتقدم، 
الوطني  والرقم  �سم�سية  �سور   4
اأو  �سفر  جواز  �سخ�سي  واإثبات 

البطاقة ال�سخ�سية.

الأمريكي  اخلارجية  وزير  واأ�ساف 
نظريه  مع  �سحفي  موؤمتر  يف 
املتطرفني،  هزمية  اأن  الكويتي، 
التي  الأرا�سي  كل  خ�رسوا  الذين 
العراق  يف  لهم  خا�سعة  كانت 
»و�سيكة«، م�سرًيا اإىل اأنهم »يحاولون 

ك�سب اأرا�ٍش يف دول اأخرى ين�سطون 
بها، ويجب األ يُ�سمح للتاريخ بتكرار 
وزير  اأخرى«وكان  اأماكن  يف  نف�سه 
خالل  قال  الأمريكي،  اخلارجية 
بنظريه  جمعه  �سحفي  موؤمتر 
امل�رسي �سامح �سكري يف القاهرة ، 

اإن الوليات املتحدة وم�رس تدعمان 
بالأمم  املرتبطة  العمل  خطة 
املتحدة يف ليبيا من اأجل انتخابات 
تيلر�سون،  واأ�ساف  وعادلة.  �سلمية 
اأن »هذا )اإجراء النتخابات( �سوف 
يعزز ال�ستقرار يف ليبيا، كما �سوف 

ي�ساعد القت�ساد على النمو«واأ�سار 
تيلر�سون اإىل ما اأكده جمل�ش الأمن 
ليبيا  اأن  من  املا�سي،  دي�سمرب  يف 
ال�سيا�سي،  باحلل  تلتزم  اأن  يجب 
احلل  هو  هذا  يكون  اأن  ويجب 

الأمثل يف الفرتة النتقالية.

املوقع  بح�سب  الإجتماع  وح�رس 
رئي�ش  النواب  ملجل�ش  الر�سمي 
القومي  والأمن  الدفاع  جلنة 
ونائب  امليهوب  طالل  بالربملان 
والبيئة ح�سن  ال�سحة  رئي�ش جلنة 
اخلارجية  جلنة  ورئي�ش  الزرقاء 
جلنة  ورئي�ش  العقوري  يو�سف 
واملفقودين  وال�سهداء  اجلرحى 
مفتاح  والنائب  العريف  عبداملنعم 

املجل�ش  ديوان  ورئي�ش  ال�ساعري 
املكلف مفتاح امله�سه�ش.

الزغيد قال اإن الجتماع تطرق اإىل 
عدة ق�سايا من بينها معاناة مدينة 
والألغام  احلرب  وجرحى  تاورغاء 
اإىل جانب نق�ش الأدوية واملعدات 
داخل امل�ست�سفيات و�سبل التن�سيق 

مع الهالل الأحمر الليبي.
النواب  جمل�ش  ا�ستعداد  واأبدى 

والعمل  املجال  هذا  يف  للتعاون 
التي  ال�سعوبات  كافة  على حلحلة 
الدولية  اللجنة  عمل  تواجه  قد 

لل�سليب الأحمر يف ليبيا.
اللجنة  رئي�ش  اأ�سار  جانبه  ومن 
اأن  اإىل  الأحمر  لل�سليب  الدولية 
اأع�ساء مميزين  مع  كان  الجتماع 
كان  والهدف  النواب  جمل�ش  من 
الإن�سانية  الأو�ساع  يف  التباحث 

نتيجة  املت�رسرين  من  كبري  لعدد 
ولبحث  العنف  واأعمال  احلروب 
اجلانبني  بني  التعاون  اآفاق 

وتعزيزه.
الدولية  اللجنة  باأن  مورير  واأكد 
ا�ستعداد  على  الأحمر  لل�سليب 
للتعاون يف خمتلف املجالت مبا 
يف ذلك امل�ساعدة ملعاجلة اأو�ساع 

املهاجرين غري ال�رسعيني.

مداخلة  يف  �سامل،  بن  اأحمد  واأ�ساف 
عقدته  �سحفي  موؤمتر  خالل  هاتفية 
باخلارج  العالقني  التون�سيني  اإنقاذ  جمعية 
اأن �سلطات بالده تقدم كل  اليوم الأربعاء، 

اأجل  من  التون�سية  لل�سلطات  الت�سهيالت 
ا�ستعادة هوؤلء الأطفال كما ك�سف امل�سدر 
املذكورين  الأطفال  بني  من  اأن  ذاته 
تر�سيمهم  ومت  التمدر�ش  �سن  بلغوا  من 

تون�ش  نداء  وفدا من  وكان  ليبية  مبدار�ش 
قد زار ليبيا يف عام 2017، قد اأكد اأن عدد 
الإرهابيني  اأبناء  من  التون�سيني  الأطفال 
الرعاية  ودور  ال�سجون  داخل  القابعني 

الليبية يبلغ 44 طفال، وترتاوح اأعمار هوؤلء 
الأطفال بني 15 يوما و13�سنة. القب�ش على 
�سوري يحمل مبلغا كبريا يف بوابة اأجدابيا 

اجلنوبية



دورة موفي�ستار2 
للتن�س با�سبانيا

اإيبو تت�أهل اإىل الدور 
الث�ين يف جدول الفردي

اجلزائرية  التن�س  العبة  ت�أهلت   
الث�ين  الدور  اإىل  اإيبو  اإين��س 
املحرتفني  لدورة  النه�ئي  للجدول 
وق�ئعه�  اجل�رية   »2 »موفي�ست�ر 
فوق  احل�يل  فيفري   18 و   12 بني 
املي�دين الرتابية الأك�دميية راف�ييل 
االإ�سب�نية  م�يورك�  مبدينة  ن�دال 
ب�وال  االإ�سب�نية  على  فوزه�  عقب 
ل�سفر  ب�سوطني  ريدوندو  اورتيغ� 
6-0 / 6-1، و تفوقت بطلة اإفريقي� 
اأم�س  اأول  لق�ء  يف   2015 �سنة 
دخوله�  انتظ�ر  ذلك يف  و  ب�سهولة، 
الزوجي رفقة  يف من�ف�س�ت جدول 
الثن�ئي  �سد  �سعيد  دليلة  االإ�سب�نية 
ك�بيزا-ك�نديال  اإي�سرتال  االإ�سب�ين  

وايفون ك�ف�ل رمي�ر�س.
تقدر  التي  موفي�ست�ر2  دورة  تعد  و 
األف   15 بقيمة  امل�لية  ج�ئزته� 
الث�نية  املحرتفة  الدورة  دوالر 
ع�م�   19 الب�لغة  اجلزائرية  لل�س�بة 
م�س�ركته�  بعد  املو�سم  بداية  منذ 
يف من�ف�سة  مويف �ست�ر1 التي جرت 
اجل�ري  ال�سهر  من   11 اىل   5 من 
حيث  ن�دال،  رف�ئيل  ب�أك�دميية 
بعد  االأول  الدور  يف  اإيبو  اأق�سيت 
االأوىل  املر�سحة  اأم�م  خ�س�رته� 
ب�سوطني  ب�يجين�  م�رت�  الرو�سية 
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وكاالت
حت�سريا الألعاب البحر 
االأبي�س املتو�سط 2021

املط�لبة ب�لرفع من 
وترية اإجن�ز القرية 

املتو�سطية
بوهران  الوالئية  ال�سلط�ت  اأمرت 
ب�جن�ز  املكلفة  ال�سينية  ال�رشكة 
بئر  ببلدية  الواقعة  املتو�سطية  القرية 
الع�ملة  ب�ليد  الور�سة  بتدعيم   اجلري 
يف  ت�أخرا  الحظت  بعدم�  االإ�س�فية 
نف�س  واأ�س�ف  امل�رشوع،  اجن�ز  وترية 
اإىل  به�  ق�م  التي  الزي�رة  ب�أن  امل�سدر 
االأمني  اأم�س  اأول  م�س�ء  املك�ن  عني 
ب�لوقوف  له  �سمحت  للوالية  الع�م 
االأ�سغ�ل  وترية  مييز  الذي  البطء  على 
لطلب  دفعه  م�  التجزئ�ت  بع�س  يف  
الن��سطني يف هذا  العم�ل   تعزيز عدد 
املحلية  ال�سلط�ت  وتراهن  امل�رشوع، 
بوهران على االنته�ء من اأ�سغ�ل القرية 
�سنتني  قبل  اأي   2019 يف   املتو�سطية 
من ا�ست�س�فة ع��سمة الغرب اجلزائري 
التي  االأبي�س  املتو�سط  البحر  الألع�ب 
حتت�سنه� اجلزائر لث�ين مرة يف ت�ريخه� 
الع��سمة.  ب�جلزائر    1975 طبعة  بعد 
من  اأكرث  املتو�سطية  القرية  وتت�سع 
مرافق  عدة  ج�نب  اإىل  �رشير   5000
ب�إق�مة  ت�سمح  اأخرى  وترفيهية  اإدارية 
يف  امل�س�ركة  الوفود  الأع�س�ء  مريحة 
املوعد املتو�سطي  اله�م من ري��سيني 
ومرافقني، وحت�سب� لهذا املوعد اأي�س�، 
زار االأمني الع�م لوالية وهران خمتلف 
االأوملبي  الري��سي  املركب  ور�س�ت 
اأ�سغ�ل اجن�ز  ملعب كرة  حيث ت�رشف 
على  مقعد  األف   40 يت�سع  الذي  القدم 
تهيئة   اأ�سغ�ل  انطلقت  فيم�  نه�يته� 
ال�سطر  االأر�سية املخ�س�سة الحت�س�ن 
الث�ين من االأ�سغ�ل الذي �سي�سمل ق�عة 

متعددة الري��س�ت ومركب م�ئي.

وكاالت
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اجلولة 20 للرابطة املحرتفة االأوىل

�سراع قوي يف 5 جويلية قمة املوؤخرة بت�جن�نت
 وداربي متب�ين بالفيجري

وفاق �سطيف / �سباب بلوزداد

الن�سر االأ�سود ال�ستع�دة نغمة االنت�س�رات واأبن�ء 
العقيبة لت�أكيد اال�ستف�قة

جتري اأم�سية اليوم وغدا مباريات اجلولة 20 من الرابطة املحرتفة االأوىل والتي �سوف تعرف 
مباريات قوية بني االأندية التي تتناف�س على االأدوار االأوىل للبطولة الوطنية والفرق التي 

تت�سارع من اأجل حتقيق البقاء، ويف هذا ال�سدد جتري قمة اجلولة يف ملعبي 5 جويلية وحلوة 
�سماعيل بتاجنانت عندما جتمع االأوىل فريقي مولودية اجلزائر و�سباب ق�سنطينة اللذان 
ي�سعان عينهما �سوب الفوز بالنقاط الثالث من اأجل موا�سلة اخلطى نحو اللقب بالن�سبة 

للزوار

عي�سة ق.

الن�دي  يبحث  فيم� 
اقتن��س  الع��سمي 
وتقلي�س  الو�س�فة 
ال�سدارة،  عن  الف�رق 
جتري  املق�بل  يف 
بني  املوؤخرة  قمة 
و�سبيبة  ت�جن�نت  دف�ع 
يبحث  اأين  القب�ئل، 
جت�وز  على  االأول 
الهزائم  �سل�سلة 
ي�سمح  انت�س�ر  وحتقيق 
منطقة  مبغ�درة  له 
الكن�ري  اأم�م  اخلطر، 
الذين ال خي�ر لهم �سوى 
لعدم  الهزمية  تف�دي 
املوؤخرة،  منطقة  ولوج 
لق�ء  يجري  املق�بل  يف 
اله�س�ب  بع��سمة  قوي 
وف�ق  يجمع  العلي� 
�سطيف و�سب�ب بلوزداد 
العبو  خالله  يعول 
العودة  االأ�سود«  »الن�رش 
االنت�س�رات  �سكة  اإىل 
يف  عنهم  تغيب  التي 
�ست لق�ءات على التوايل 
فر�سة  اللق�ء  فيم� 
البيلوزدادية  الت�سكيلة 
بعد  ا�ستف�قته�  لت�أكيد 

الفوز  مع  العهد  جتديد 
اأم�م احت�د ب�سكرة.

احت�د  اجل�ران  ويلتقي 
واحت�د  احلرا�س 
داربي  يف  اجلزائر 
الفوز  عنوانه  ع��سمي 
ال غري ب�لن�سبة لت�سكيلة 
اأجل  من  »ال�سفراء« 
البق�ء  بحبل  التم�سك 
املدرب  اأ�سب�ل  فيم� 
ميلود حمدي اأم�م خي�ر 
االنفج�ر  اأو  االنت�س�ر 
نت�ئج  تراجع  ظل  يف 
»�سو�سط�رة«،  ت�سكيلة 
ن�رش  مواجهة  وجتري 

واحت�د  داي  ح�سني 
البليدة مبوازين خمتلفة 
الن�رشية  اأن  ب�عتب�ر 
االقرتاب  فر�سة  اأم�م 
املقدمة  ثالثي  من 
ان  الزوار  يدرك  فيم� 
ت�سعهم  جديدة  هزمية 

يف الرابطة الث�نية.

برن�مج املب�ري�ت

اخلمي�س: احت�د ب�سكرة 
/ اأوملبي املدية ابتداء 

من 16:00
           وف�ق �سطيف / 

�سب�ب بلوزداد
          ن�رش ح�سني داي 

/ احت�د البليدة
على  يجري�ن  اللق�ءان 

ال�س�عة 17:00
ت�جن�نت  دف�ع  اجلمعة: 

/ �سبيبة القب�ئل
         احت�د احلرا�س / 

احت�د اجلزائر
اللق�ءان ينطلق�ن ابتداء 

من ال�س�عة 16:00
        مولودية اجلزائر 
ق�سنطينة  �سب�ب   /
على  جتري  املب�راة 

17:00

م�ي  الث�من  ملعب  ي�ست�سيف 
وجتمع  ب�لكثري  تعد  قوية  مب�راة 
بني فريقي وف�ق �سطيف و�سب�ب 
ال�سط�يفية  يبحث  حيث  بلوزداد، 
على  ك�مال  الزاد  حتقيق  على 
يحققوا  مل  الذين  وهم  ملعبهم 
االأخرية  ال�ست  اجلوالت  الفوز يف 
والت�سكيلة  الوطنية  البطولة  من 
الفوز  مع�نقة  �سوى  له�  خي�ر  ال 
بحظوظه�  لالحتف�ظ  جمددا 
االأوىل  االأدوار  لعب  اأجل  من 
هذه  �ستكون  حيث  املو�سم،  هذا 
املب�راة حت�سريية ملق�بلة االإي�ب 
جمهورية  من  ب�نغي  ري�ل  اأم�م 
التنقل  قبل  الو�سطى  اإفريقي� 
تكون  ولن  ال�سوداء،  اإفريقي�  اإىل 
الط�قم  اأم�م  �سهلة  املواجهة 
االأ�سود«  »الن�رش  لت�سكيلة  الفني 
بن  احلق  عبد  املدرب  بقي�دة 
عدة  يع�ين  واأنه  خ��سة  �سيخة 
التي  االإ�س�بة  بعد  نوعية  غي�ب�ت 

ن�جي  ر�سيد  امله�جم  له�  تعر�س 
والذي التحق بركب زمالئه بكري، 
غلى  ب�الإ�س�فة  وب�نوح  عيبود 
احل�ر�س م�سطفى زغبة املع�قب، 
�سيد  امله�جم  يعود  املق�بل  يف 
احمد عواج اإىل التعداد وهو الذي 
لعدم  ب�نغي  ري�ل  لق�ء  يلعب  مل 

ت�أهيله اإىل املن�ف�سة الق�رية.
بلوزداد  �سب�ب  يتنقل  املق�بل  يف 
اجل  من  اله�س�ب  ع��سمة  اإىل 

البطولة  يف  اال�ستف�قة  ت�أكيد 
اجلولة  يف  فوزه  عقب  الوطنية 
ال�س�بقة اأم�م احت�د ب�سكرة، حيث 
املغربي  املدرب  اأ�سب�ل  يعول 
ا�ستغالل  على  الط�و�سي  ر�سيد 
فرتة الفراغ التي مير به� من�ف�سه 
ايج�بية  بنتيجة  العودة  اجل  من 
اخلطر  منطقة  عن  واالبتع�د 

جلدول الرتتيب.
عي�سة ق.

مولودية اجلزائر / �سباب ق�سنطينة

العميد ي�ستهدف البق�ء يف �سب�ق 
اللقب وال�سي��سي لت�أمني ال�سدارة

احتاد احلرا�س / احتاد اجلزائر

ال�سفراء للتم�سك بحبل البق�ء 
و�سو�سط�رة االنت�س�ر اأو االنفج�ر

يدخل فريق مولودية اجلزائر لق�ءه 
اليوم اأم�م ال�سيف �سب�ب ق�سنطينة 
ب�لزاد  لالحتف�ظ  يهدف  وهو 
تعترب  اأين  القواعد،  داخل  ك�مال 
الفرن�سي  املدرب  اأ�سب�ل  فر�سة 
البق�ء  اأجل  من  ك�زوين  برن�ر 
اللقب  على  التن�ف�س  �سب�ق  يف 
يف  ال�سب�ب  عن  الف�رق  وتقلي�س 
الالعبون  ويعول  الرتتيب،  �سدارة 
على جت�وز هزمية اجلولة الف�رطة 
وا�ستع�دة  املدية،  اأوملبي  اأم�م 
جديد  من  االنت�س�رات  �سل�سلة 
خ��سة  املعنوي�ت  رفع  اجل  من 
واأن »العميد« مقبل على لعب اإي�ب 
اأبط�ل  لرابطة  التمهيدي  الدور 
اأم�م  املقبل  االأ�سبوع  اإفريقي� 
يف  واالنت�س�ر  الكونغويل  اأوتوهو 

لق�ء الغد ع�مل معنوي ه�م لرفق�ء 
اأجل  من  درارجة  وليد  امله�جم 
عقب  النف�س  يف  الثقة  ا�ستع�دة 
الهزمية الق��سية التي تعر�سوا له� 

يف الذه�ب بثن�ئية نظيفة.
�سب�ب  الرائد  يتنقل  املق�بل،  يف 
يف  الع��سمة  اإىل  ق�سنطينة 
اأم�م فريق ين�ف�س  مواجهة �سعبة 
الذي  وهو  االأوىل  االأدوار  على 
�سيكون ملزم� بتدارك تعرث اجلولة 
اأم�م  الدي�ر  داخل  املن�رشمة 
احت�د احلرا�س خ��سة واأن اي تعرث 
يجعل ت�سكيلة املدرب عبد الق�در 
الف�رق  بتقلي�س  مهددة  عمراين 
عن مالحقيه� الذين يرت�سدون اأي 

تعرث للفريق.
ع.ق.

نوفمرب  اأول  ملعب  يحت�سن 
ب�ملحمدية مب�راة داربي ع��سمي 
جتمع بني اجل�رين احت�د احلرا�س 
يلتقي�ن  واللذان  اجلزائر  واحت�د 
وهم� بح�جة اإىل النق�ط الثالث، 
»ال�سفراء«  ت�سكيلة  تدخل  حيث 
ملعبه�  على  يجري  الذي  اللق�ء 
ب�لنق�ط  االحتف�ظ  اجل  من 
التي  وهي  ملعبه�  على  الثالث 
ب�عتب�ر  الفوز  �سوى  له�  خي�ر  ال 
اأنه� تتواجد �سمن ثالثي موؤخرة 
كتيبة  تكون  و�سوف  الرتتيب، 
املدرب عزيز عب��س اأم�م فر�سة 
العودة اإىل �سكة االنت�س�رات التي 
من  جولتني  اآخر  يف  عنه�  غ�بت 
واالإم�س�ك  التوازن  ا�ستع�دة  اجل 
واأن  خ��سة  البق�ء  حتقيق  بحبل 
اخلروج  فر�سة  متلك  الت�سكيلة 
من منطقة اخلطر يف ح�ل تعرث 
اأندية املوؤخرة، و�ستكون املب�راة 
الذي يقود  ه�مة للمدرب عب��س 
»ال�سفراء« لتحقيق نتيجة ايج�بية 
ث�نية على التوايل منذ توليه مه�م 
الع�ر�سة الفنية خ��سة واأن رفق�ء 
ع�لية  ب�يت��س  كرمي  الالعب 
به  ع�دوا  الذي  التع�دل  عقب 

ق�سنطينة. �سب�ب  املت�سدر  اأم�م 
اجلزائر  احت�د  يدخل  من جهته، 
اخلروج  �سغط  حتت  املق�بلة 
تراجع  ظل  يف  خ��سة  ب�النت�س�ر 
نت�ئج الن�دي يف اللق�ءات االأخرية 
وهزمية  الك�أ�س  االإق�س�ء يف  بعد 
الدي�ر،  داخل  بلعب��س  احت�د 
ميلود  املدرب  مهمة  اأن  واالأكيد 
اإع�دة  اأجل  من  �سعبة  حمدي 
الروح الأ�سب�له، الذين ال خي�ر لهم 
الثالث من  ب�لنق�ط  العودة  �سوى 
النفق املظلم  اأجل تف�دي دخول 
ت�سكيلة  ير�سح  الفوز  واأن  خ��سة 
»�سو�سط�رة« للعودة اإىل الو�س�فة 
من جديد يف ح�ل تعرث مولودية 
وهران و�سبيبة ال�س�ورة، ب�الإ�س�فة 
فر�سة  اأم�م  الفريق  تواجد  اإىل 
وجت�وز  الع��سمة  عر�س  ت�سدر 
الن�رشية،  اأم�م  الداربي  هزمية 
�سهلة  تكون  لن  املهمة  اأن  رغم 
للفريق يف ظل مع�ن�ته من غي�ب 
�سورة  يف  العبيه  اأبرز  من  عدد 
ب�سبب  بلخم��سة  حممد  الثالثي 
ي�ي�  اإىل فوزي  ب�الإ�س�فة  العقوبة 

ومزي�ن ب�سبب االإ�س�بة.
عي�سة ق.
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�ضدد على حاجة اخل�ضر لالعبني املغرتبني

�ضعدان: ان�ضداد العالقة بني الوزارة وروراوة اأثر على االهتمام بالتكوين
حّمل املدير الفني الوطني رابح �ضعدان م�ضوؤولية تراجع م�ضتوى الكرة امل�ضتديرة اجلزائرية اإىل الرئي�س ال�ضابق لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم 

حممد روراوة، حيث قال اأن اخلالفات وال�ضراعات التي كانت جتمع بني هيئتي وزارة ال�ضباب والريا�ضة والفاف اأثرت بال�ضكل ال�ضلبي على تطور الكرة 
يف بالدنا ومنع متابعة العمل القاعدي بالعتناء بالتكوين ومتابعة املواهب ال�ضابة من اأجل التح�ضري للم�ضتقبل والعمل على املدى البعيد

عي�ضة ق.

و�أو�سح �سعد�ن يف حو�ر ن�رشته �أم�س جملة 
"جون د�فريك" �أن عدة �أمور �أدت �إىل �إهمال 
�جلز�ئر  يف  �ل�سابة  باملو�هب  �العتناء 
�لو�سية  �لوز�رة  بني  �لتن�سيق  بغياب  �سو�ء 
�الأندية  لدى  �لرغبة  �إىل  باال�سافة  و�لفاف 
و�ملطالبة  �لقريب  �ملدى  على  �لعمل  يف 
بالفئات  �لفورية دون منح �الهتمام  بالنتائج 
غياب  �إىل  ح�سبه  �أدى  ما  وهو  �ل�سغرى، 
على  �ل�سابة  للفئات  �جلز�ئرية  �مل�ساركة 
م�ستوى �ملحافل �لدولية، مو�سحا �أنه �سوف 

�الأمر م�ستقبال  �لق�ساء على  �أجل  يعمل من 
�إىل  و�لعودة  �الأمور  معاجلة  على  و�لعمل 
�ل�سبعنيات  �سنو�ت  �جلز�ئر  عليه  كانت  ما 
م�ساركتني  منها  جنت  و�لتي  و�لثمانينيات 
متتاليتني يف كاأ�س �لعامل دورتي 1982 و1986 
وعلى   ،1990 �إفريقيا  كاأ�س  بلقب  و�لتتويج 
�لنقي�س �أ�ساد �سعد�ن بالرئي�س �حلايل للهيئة 
�لكروية عندما �أكد �أن زط�سي مينح �الأولوية 
على  و�لرتكيز  �ل�سابة  بالفئات  لالعتناء 
�لذي  بار�دو  نادي  رئي�س  باعتباره  �لتكوين 
�أكادميية كرة �لقدم يف بالدنا، م�سري�  يعترب 
عامال  تكون  �سوف  �لتكوين  يف  خربته  �ن 

�مل�ستقبل  ومنح  �جلز�ئرية  بالكرة  للنهو�س 
�لوطني  �لناخب  وعاد  �جلز�ئرية.  للرب�عم 
�لالعبني مزدوجي  �إىل �حلديث عن  �ل�سابق 
�سوف  �جلز�ئر  �أن  �أ�سار  عندما  �جلن�سية 
�لالعبني  على  �العتماد  �إىل  بحاجة  تبقى 
�ملحرتفني و�ملكونني يف �ملد�ر�س  ومنحو� 
�ملنتخب خدمات كبرية يف وقت �سابق والز�ل 
م�ستقبال،  خدماتهم  غلى  بحاجة  �خل�رش 
�ستكون  �الأبو�ب  �أن  �لوقت  نف�س  يف  م�سدد� 
مفتوحة �أمام �لالعب �ملحلي من �أجل منحه 

فر�سته للعب مع �ملنتخب �الأول.
ت�ساعد  �لتي  �لعو�مل  غلى  �سعد�ن  وتطّرق 

�جلز�ئر  يف  ثابتة  تكوينية  قاعدة  بناء  على 
مديرية  �متالك  يجب  �أنه  �أو�سح  عندما 
فنية وطنية قوية متلك �لو�سائل �لكافية وهو 
�لفاف  رئي�س  يتوفرون عليه مع  �لذي  �الأمر 
�حلايل، م�سيفا �نه ملزما �لعمل على معاينة 
�لالعبني �ل�سغار من خمتلف �لواليات ملنح 
عرب  �ملو�هب  �كت�ساف  �أجل  من  �لفر�سة 
وط�سي  �ن  م�سيفا  �لوطني،  �لرت�ب  قطاع 
ت�سمح  تكوينية  مر�كز  �أربع  �إن�ساء  يهدف 
�أنه  م�ستطرد�  و�ملدربني،  �لالعبني  لتكوين 
�إن�ساء منتخب وطني لفئة �قل من 15  �سيتم 

عام.

بينيتيز: رف�ضت املجازفة ب�ضليماين و�ضيكون جاهزا اأمام بورمنوث
نيوكا�سل  نادي  مدرب  عاد 
جمدد�  بينيتيز  ر�فاييل  �الجنليزي 
�لدويل  العبه  غياب  عن  للحديث 
عن  �سليماين  �إ�سالم  �جلز�ئري 
�ملقابلة �لتي خا�سها �لفريق نهاية 
مان�س�سرت  �أمام  �ملنق�سي  �الأ�سبوع 
يونايتد حل�ساب �لدوري �الجنليزي 
مهاجم  �أن  �أو�سح  حيث  �ملمتاز، 

�الآالم  من  عانى  �لوطني  �ملنتخب 
�الأمر  وهو  �لركبة  م�ستوى  على 
�ملجازفة  تفادي  �إىل  دفعه  �لذي 
�أمام جنوم  قوية  مبار�ة  ب�سحته يف 
�ملدرب  وقال  �حلمر"،  "�ل�سياطني 
ن�رشتها  ت�رشيحات  يف  �اليطايل 
�أم�س و�سائل �الإعالم �الجنليزية �أن 
تتو�جد  ل�سليمالني  �ل�سحية  �حلالة 

يف حت�سن م�ستمر، و�سيبكون �أمامه 
��سبوعني من �لوقت كافيني من �جل 
�أن يكون جاهز� من �أجل �لعودة �إىل 
حيث  جمدد�،  و�للعب  �ملناف�سة 
مبنا�سبة  عودته  ي�سجل  �أن  ينتظر 

مبار�ة بورمنوث.
وال ي�ستبعد �أن ي�سجل �لالعب �ل�سابق 
ل�سبورتينغ ل�سبونة �لربتغايل تو�جده 

�سمن قائمة 18 العبا الأول مرة منذ 
خالل  نيوكا�سل  ب�سفوف  �اللتحاق 
�إعارة  �سكل  على  �ل�ستوي  �ملركاتو 
من فريقه لي�سرت �سيتي �الجنليزي، 
حيث جتري �ملو�جهة يف تاريخ 24 
فيفري �ملقبل وتندرج �سمن �جلولة 
28 من �لدوري �الجنليزي �ملمتاز.

ع.ق.

اقرتح خو�ضها نهاية اأفريل والفاف ترف�س

 االحتاد ال�ضعودي يطلب
 مواجهة اخل�ضر وديا

و�سع �الحتاد �ل�سعودي لكرة �لقدم 
�أمام  مو�جهة منتخب بالده �الأول 
ك�سف  حيث  �لوطنية،  �لت�سكيلة 
عادل  �لهيئة  على  �الأول  �مل�سوؤول 
هيئته  �أن  �ل�سدد  هذ�  يف  عزت 
�لكروية و�سعت برناجما حت�سرييا 
"�الأخ�رش"  كتيبة  الإعد�د  حت�سبا 
�لعامل  كاأ�س  يف  للم�ساركة 
�ملربجمة هذ� �ل�سيف يف رو�سيا، 
حيث قال �ملتحدث يف ت�رشيحات 
�ل�سعودي  �ملنتخب  �أن  تلفزيونية 
و�سع برنامج من �ملباربيات �لودية 
�أ�سبال  مالقاة  �إدر�ج  مت  و�لتي 
�لناخب �لوطني ر�بح ماجر �سمن 
وديات  برجمة  �إىل جانب  �إحد�ها 
�أو  فنزويال  منتخبي  �أمام  �أخرى 

�أفريل  �سهر  نهاية  وذلك  �ليونان 
مباريات  برجمة  مت  فيما  �ملقبل 

قوية �مام �أوكر�نيا وبلجيكا.
�جلز�ئري  �الحتاد  مو�فقة  وتبقى 
�لدين  خري  �لرئي�س  بقيادة  للعبة 
�أفريل  نهاية  �للعب  على  زط�سي 
�إذ�  خا�سة  كبرية  بن�سبة  م�ستبعد 
تعلق �ملر مبالقاة �ملنتخب �الأول 
�أين ال يعترب تاريخ �ملو�جهة �سمن 
�لبطوالت  �أن  كمال  �لفيفا  �أجندة 
�ل�سباق  �الأوروبية تكون الز�لت يف 
�إ�سد�ل  قبل  جوالتها  �أو�خر  ويف 
�ل�ستار عليها وهو ما يجعل رف�س 
�لفاف مو�جهة �ل�سعودية يف نهاية 

�أفريل �الأقرب.
عي�ضة ق.

مر�ضح للرحيل عن �ضالكه هذا ال�ضيف

بن طالب تال�ضن مع زمالئه وعالقته مبدربه تتكهرب
يتو�جد �لالعب �لدويل �جلز�ئري نبيل بن طالب 
�سالكه04  فريقه  مع  عليها  يح�سد  ال  و�سعية  يف 
�الأملاين، حيث تتو�جد عالقته مبدربه دومينيكو 
و�أ�سحت  مريحة  غري  و�سعية  يف  تيدي�سكو 
"�سبورت  �سحيفة  �أم�س  ك�سفته  ما  وهو  مكهربة 
مع  ت�رشيحات  �إىل  تطرقت  �لتي  �للمانية  بيلد" 
�ل�سبب خلف  �أن  ك�سف خاللها  �سالكه04  مدرب 
�لالعبني  قائمة  من  طالب  بن  ال�سم  �سطبه 
حت�سبا  ميونيخ  بايرن  �أمام  بامل�ساركة  �ملعنيني 

يف  �ملن�رشم  �الأ�سبوع  نهاية  �الأملاين  للدوري 
مع  �لالعب  تال�سن  �إىل  يرجع  �الأملاين  �لدوري 
�لتدريبية  �حل�س�س  �إحدى  خالل  زمالئه  بع�س 
�لتي �سقت خو�س لقاء بايرن ميونيخ، حيث عرّب 
يف ت�رشيحاته �إىل �نزعاجه من ت�رشف بن طالب 

و�لتي �عتربها يف غري مو�سعها.
وو��سل �مل�سدر �إىل �لتاأكيد حول �حتمال رحيل 
�لالعب �ل�سابق لنادي توتنهام �الجنليزي �ل�سيف 
نحو  �الأجو�ء  وتغيري  �سالكه  �سفوف  عن  �ملقبل 

عالقته  تو�جد  ظل  يف  خا�سة  جديد،  فريق 
مكهربة مع مدربه وعدد من زمالئه وهو �الأمر 
مع  �آخر  ملو�سم  �مل�سو�ر  مو��سلة  يجعل  �لذي 
يقدم  �لذي  وهو  م�ستحيلة،  �سبه  �الأملاين  ناديه 
�لعام  نهاية  لالإ�سابة  تلقيه  بعد  �سيئا  مو�سما 
و�نه  خا�سة  مردوده  على  كثري�  �أثرت  �ملن�رشم 
ما  وهو  �مليادين  عن  ��سهر  ثالثة  �بتعد ملجدة 
جعل مردوده يرت�جع بدرجة كبرية هذ� �ملو�سم.
عي�ضة ق.

بطولة اجلزائر لل�ضباحة املفتوحة

انطالق املناف�ضة مب�ضبح بباب الزوار
�لوطنية  �لبطولة  مناف�سات  �أم�س  �نطلقت   
�ملفتوحة يف م�سبح �سغري25 م مب�سبح حممد 
باحه بباب �لزو�ر مب�ساركة �أكرث من 200 �سباح 
من بينهم 66 �سباحة، و�ستجرى �ملناف�سة على 
ح�س�س  ثمانية  على  مق�سمة  �أيام  �أربعة  مد�ر 
بحجم  ح�ستني يف �ليوم، حيث �لدور �لت�سفوي 

�لنهائيات  �أما  �ل�سباحية  �ل�ساعات  يف  مربمج 
كل  يف  �الأو�ئل  �لثالثة   . �مل�ساء  يف  ف�ستجرى 
�سيتوجون  و�ل�سيد�ت  �لرجال  لدى  م�سابقة 
مبيد�لية ذهبية، ف�سية وبرونزية كذلك بالن�سبة 
ل�سباقات �لتتابع، و�ستمنح �الحتادية �جلز�ئرية 
جمموع   ح�سب  فريق  �أح�سن  كاأ�س  لل�سباحة 

�مليد�ليات، كاأ�س لل�سيد�ت و�أخري� كاأ�س الأكرب 
�مل�ساركون  �جلن�سني،  يف  بامليد�ليات  متوج 
�لذين ي�سمون  يف �سفوفهم �سباحني جز�ئريني 
ناديا   37 �خلارج ميثلون  مقيمني يف  حمرتفني 

من 13 ر�بطة والئية.
وكالت   

دور جمموعات دوري اأبطال اآ�ضيا

بوجناح يقود ال�ضد لقلب الطاولة 
على املو�ضل االماراتي

و��سل �لالعب �لدويل �جلز�ئري بغد�د بوجناح تاألقه وت�سجيل �لعودة 
�لقوية �إىل �مليادين بعد �لتعايف موؤخر� من �الإ�سابة �لتي كان يعاين 
منها، حيث قاد �لالعب فريقه �ل�سد �لقطري �إىل �لعودة بالفوز من 
�الإمار�ت على ح�ساب �مل�سيف �ملو�سل �ملحلي يف �ملبار�ة �لتي 

جرت �أول �أم�س �سمن �جلولة �الأوىل من دور جمموعات م�سابقة دوري 
�أبطال �آ�سيا، و�سجل بوجناح هديف فريقه �لذي كان متاأخر� يف �لنتيجة 
منذ �أول ن�سف �ساعة من �للقاء قبل �ن يدخل �لالعب �ل�سابق الحتاد 
�حلر��س يف �لدقيقة 58 من �للقاء ويقلب �لطاولة حل�ساب �ل�سد، حيث 
متكن من توقيع �لتعادل يف �لدقيقة 73 قبل �أن مينح ت�سكيلة "�لزعيم" 

فوز� ثمينا يف �لدقيقة �الأخرية من �ملو�جهة عندما �سجل هدف �لفوز، 
يف �ملقابل �سارك مو�طنه يوغرطة حمرون �أ�سا�سيا قبل �أن يرتك مكانه 

يف �لدقيقة 68.
ويعود �لثنائي بوجناح وحمرون �إىل �ملناف�سة �لقارية �الأ�سبوع �ملقبل 

عندما ي�ستقبالن بري�سبولي�س �الإير�ين يف مبار�ة �النفر�د ب�سد�رة 
�ملجموعة �لثالثة و�لتي يتقا�سمها �لفريقان.

ع.ق.

بلفو�ضيل مطلوب للعب يف الدوري ال�ضيني
�لدويل  �لالعب  يتو�جد 
بلفو�سيل  �إ�سحاق  �جلز�ئري 
للعب  �النتقال  �إمكانية  �أمام 
نهاية  قبل  �ل�سيني  �لدوري  يف 
ويف  �جلاري،  �لكروي  �ملو�سم 
هذ� �ل�سدد فقد و�سائل �الإعالم 
بيجينغ  نادي  �إد�رة  �أن  �الأملانية 

بالتعاقد  مهتم  �ل�سيني  ونه 
�إعارة  �سكل  على  بلفو�سيل  مع 
فيما  �ل�ستار  ي�سدل  �لذي  وهو 
نهاية  �النتقاالت  ب�سوق  يتعلق 
وبالتايل  �جلاري  فيفري  �سهر 
فريق  �إد�رة  تو�سل  �إمكانية  فاإن 
فريدر برمين �الأملاين �إىل �تفاق 

يف  قائم  �ل�سينية  نظريتها  مع 
حال منحت �الأخرية عر�سا ماليا 
قّيما وو�فق �لالعب على خو�س 

جتربة يف �لدوري �ل�سيني.
�إىل  �خل�رش  مهاجم  وعاد 
�لذي  �الأملاين  فريقه  �سفوف 
�سكل  على  مو�سما  معه  يلعب 

�الأ�سلي  فريقه  من  �إعارة 
مع  �لبلجيكي  لياج  �سانتند�ر 
�لعقد حيث  �أحقية �رش�ء  منحه 
�ندمج يف �لتدريبات بعدما كان 
غاب عن مبار�ة �جلولة �لفارطة 

من �لدوري �الأملاين.
ع.ق.
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توتنهام يحرج جوفنتو�س يف عقر الديار

بنتيجة 2-2  توتنهام  �أمام  �أر�سه وو�سط جماهريه  �لتعادل على  �لإيطايل يف فخ  �سقط جوفنتو�س 
يف �ملبار�ة �لتي �أقيمت بينهما �أول �م�س ليتاأجل ح�سم �لفريق �ل�ساعد �إىل ربع �لنهائي حتى مبار�ة 
�لعودة يف لندن، �سجل �لأرجنتيني غونز�لو هيغو�ين هديف جوفنتو�س يف �لدقيقتني 2 و9 لكن توتنهام 
�إريك�سني  كري�ستيان  ثم   35 �لدقيقة  �لأول عرب هاري كني يف  �لهدف  و�سجل  �ملبار�ة  بقوة يف  عاد 
يف �لدقيقة 71، بد�أ �ليويف �ملبار�ة ب�سكٍل ر�ئع وتقدم يف �لنتيجة بعد دقيقة ون�سف عرب هيغو�ين 
بعد �أن مرر مري�ليم بيانيت�س �لكرة للمهاجم �لأرجنتيني �لذي هرب من �لرقابة و�سدد �لكرة بيمناه 
لت�سكن �سباك �حلار�س هوغو لوري�س، وعند �لدقيقة �ل�سابعة حت�سل جوفنتو�س على ركلة جز�ء بعد 
هيغو�ين يف  �جلز�ء، وجنح  منطقة  د�خل  بريناردي�سكي  فيدريكو  على  ديفيز  بن  من  عنيف  تدخل 
ت�سجيلها ليتقدم �لبيانكونريي بثنائية دون رد يف وقت مبكر.وت�سدى جيجي بوفون برب�عة ل�رضبة 
ر�أ�سية خطرية من هاري كني، م�ستفيًد� من عر�سية �إريك�سني يف �لدقيقة 25، ليحافظ على تقدم 
�أن ي�سيف  �للقاء، من هجمة مرتدة كاد هيغو�ين  للعودة يف  �لعجوز، و�سغط توتنهام بقوة  �ل�سيدة 
�لهدف �لثالث جلوفنتو�س، بعد كرة تبادلها مع دوغال�س كو�ستا د�خل منطقة �جلز�ء، تر�جع �ليويف 
للخلف و�سط �سغط متو��سل من توتنهام و�سدد هاري كني كرة �أر�سية جديدة �أبعدها بوفون لركنية، 
وبعدها بدقيقتني جنح توتنهام يف تقلي�س �لنتيجة بعد كرة مررها ديلي �آيل �إىل كني �لذي تخطى 
نهاية  ميد�نه حتى  و�سط  �ليويف يف  ولعب  �لبيانكونريي،  �سباك  بي�رض�ه يف  �لكرة  �أ�سكن  ثم  بوفون 
�ل�سوط �لأول للدفاع عن مرماه، ولكن من جمهود فردي لدوغال�س كو�ستا ح�سل �لرب�زيلي على ركلة 
جز�ء �أخرى، �نربى لها هيغو�ين ولكن كرته ��سطدمت بالعار�سة. بد�أ �ل�سوط �لثاين بندية كبرية بني 
�لفريقني و�سدد فيديريكو بريناردي�سكي كرة قوية بي�رض�ه �أبعدها لوري�س للركنية وبعدها �أ�ساع ماريو 
ماندزوكيت�س فر�سة �أخرى بعد �رضبة ركنية و�سلته على حدود منطقة �ل�ست يارد�ت لكن ر�أ�سيته 
ذهبت باجتاه حار�س �ملرمى، بد�أ جوفنتو�س يبحث عن ت�سجيل �لهدف �لثالث لكن توتنهام جنح من 

خالل �رضبة حرة مبا�رضة نفذها �لدمناركي �إيريك�سني بحنكة كبرية يف �لدقيقة 71.

بوكيتينو: �ضخ�ضية توتنهام قادتنا 
لل�ضيطرة على جوفنتو�س

هوت�سرب  توتنهام  لنادي  �لفني  �ملدير  بوكيتينو  ماوري�سيو  �لأرجنتيني  �أثنى 
�لإجنليزي على لعبيه بعد �إظهارهم �سخ�سية كبرية عقب �لتاأخر بثنائية نظيفة 
متقدما  �إيطاليا  بطل  وكان   ،2-2 �لنهاية  يف  ليتعادلو�  �لإيطايل  جوفنتو�س  �أمام 
بثنائية نظيفة يف �أول ت�سع دقائق من بد�ية �ملبار�ة عن طريق �لأرجنتيني غونز�لو 

هيغو�ين، قبل �أن ينتف�س �لفريق �للندين ويعود يف �لنتيجة بهديف جنميه هاري كني 
وكري�ستيان �إريك�سني، وت�سب هذه �لنتيجة يف �سالح �لفريق �لإجنليزي �لذي �سيخو�س 

مبار�ة �لإياب يوم 7 مار�س �ملقبل على ملعبه »وميبلي« ويكفيه �خلروج بتعادل �سلبي من 
�أجل �لعبور لدور �لثمانية.و�أكد بوكيتينو يف ت�رضيحات تليفزيونية عقب �للقاء: »بد�أنا �ملبار�ة 

ب�سكل �سيء، ل�سيما يف لقطة �لهدف �لأول، وبعد ذلك �لهدف �لثاين من ركلة جز�ء كل �لأمور كانت تبدو 
يف �سالح جوفنتو�س، ولكن �لفريق �أظهر �سخ�سية كبرية«، و�أ�ساف »حاولنا �للعب بطريقتنا �ملعتادة و�سيطرنا على 
جوفنتو�س يف عقر د�ره«، وعلى �لرغم من �أف�سلية �ل�سبريز يف مو�جهة �لإياب، �إل �أن �ملدرب �لأرجنتيني �عترب �أن 
�لأمور ما ز�لت مفتوحة، و�أو�سح: »جوفنتو�س فريق ميكنه �لفوز يف �أي ملعب، مبار�ة �لإياب �ستكون قوية للغاية وممتعة 
للم�ساهدة هذه هي »�لت�سامبيونز«، كما �أبدى بوكيتينو تقديره و�إعجابه مبو�طنه هيغو�ين �لذي و�سفه باملهاجم �لكبري 

و�أحد �أف�سل �لالعبني.

املان �ضيتي ي�ضحق بازل 
برباعية

�سيتي  مان�س�سرت  و�سع 
ربع  يف  قدما  �لإجنليزي 
�أوروبا  �أبطال  دوري  نهائي 
�إثر فوزه 4-0 على م�سيفه 
�م�س  �أول  �ل�سوي�رضي  بازل 
جايكوب  �سانت  ملعب  على 
ثمن  �لدور  ذهاب  يف  بارك 
�أهد�ف  �أحرز  �لنهائي 
من  كل  �سيتي،  مان�س�سرت 
ثنائية  غوندوغان  �إلكاي 
و�سريجيو  �سيلفا  وبرناردو 
�أغويرو، وتقام مبار�ة �لإياب 
�ملقبل  مار�س  �ل�سابع  يف 
على ملعب �لحتاد، و�نطلق 
بحثا  �سيتي  مان�س�سرت 
و�فتتح  �لتقدم  هدف  عن 
 14 �لدقيقة  يف  �لت�سجيل 
ر�أ�سية من غوندوغان،  عرب 
�إثر ركلة ركنية نفذها كيفني 
�أن  بازل  وكاد  بروين  دي 
فالنتني  عرب  �لتعادل  يدرك 
�ستوكر لكن �إيدير�سون �أنقذ 
�ل�سيتي  و�سجل  �ملوقف، 
�لدقيقة  يف  �لثاين  هدفه 

رحيم  رفع  بعدما   ،18
�سرتلينغ كرة عر�سية حاول 
�إىل  لت�سل  قطعها،  �لدفاع 
برناردو �سيلفا على �لناحية 
بحكمة  و�سدد  �ليمنى 
فا�سليك  �حلار�س  حاول 
تهادت  لكنها  �إبعادها، 
د�خل �ملرمى، و�رضعان ما 
�أغويرو  �لأرجنتيني  �سّجل 
لل�سماوي يف  �لثالث  �لهدف 
ت�سديدة  عرب   23 �لدقيقة 

�جلز�ء. منطقة  خارج  من 
�ل�سوط  �لأمر يف  يتغرّي  ومل 
غوندوغان  �أ�ساف  �لثاين 
�ملبار�ة  يف  �لثاين  هدفه 
بت�سديدة   ،53 بالدقيقة 
على  ��ستقرت  ملتفة 
�لت�سيكي،  �حلار�س  ي�سار 
ملجريات  بازل  و��ست�سلم 
�أهدرها  فر�سة  رغم  �للعب 
من  متريرة  بعد  �أوبرلني 

�ستوكر يف �لدقيقة 56.

غوارديول: �ضنخو�س لقاء الإياب بجدية
�أعرب �لإ�سباين بيب غو�رديول �ملدير �لفني ملان�س�سرت �سيتي �لإجنليزي عن �سعادته �لكبرية 

بالفوز �لذي حققه �لفريق برباعية نظيفة �أمام م�سيفه بازل �ل�سوي�رضي يف ذهاب ثمن 
نهائي دوري �لأبطال، و�أكد �ملدرب يف �لوقت ذ�ته �أنهم �سيخو�سون مو�جهة �لإياب 

بجدية تامة على �لرغم من �سمان �لتاأهل تقريبا لدور �لثمانية. وقال �ملدرب 
�لإ�سباين عقب نهاية �ملبار�ة يف ت�رضيحات ل�سبكة بي تي �سبورت �لربيطانية: 
»�لفوز 0-4 خارج �مللعب نتيجة ر�ئعة، لقد تاأهلنا تقريبا لدور �لثمانية، ولكن 
هذه هي �لت�سامبيونزليغ وما ز�ل هناك 90 دقيقة �سنخو�سها مبنتهى �جلدية«، 
�ل�سد�رة  يعتلي  حيث  �لربمييريليغ،  يف  للغاية  جيد  �لفريق  »موقف  و�أ�ساف: 
�لر�بطة،  كاأ�س  لنهائي  بالفعل  وتاأهلنا  مالحقيه،  �أقرب  عن  نقطة   16 بفارق 

ونحن على �أعتاب ربع نهائي دوري �لأبطال، ومن �ملمكن �أن نتاأهل يوم �لثنني 
لربع نهائي كاأ�س �إجنلرت� �أمام ويغان �أتلتيك«، و�أمت �ملدرب �لكتالوين: »كما قلنا منذ 

بد�ية �ملو�سم، ناأخذ كل مبار�ة على حدى وبجدية تامة«.

كني يعادل جريارد مبلعب جوفنتو�س
و��سل هاري كني مطاردة �لأرقام �لقيا�سية عندما �سجل هدف توتنهام هوت�سبري �لأول يف تعادله 2-2 خارج ملعبه مع 
جوفنتو�س يف ذهاب �لدور ثمن �لنهائي لدوري �أبطال �أوروبا، وكان هدف كني �ل�سابع له يف �لبطولة هذ� �ملو�سم، ليعادل 
�لرقم �لقيا�سي لالعبني �لإجنليز وحققه �ستيفن جري�رد عندما �سجل 7 �أهد�ف مع ليفربول مو�سم 2008-2009، ولي�س 
هذ� فح�سب بل �إن �أهد�ف كني �لت�سعة يف مبارياته �لت�سع �لأوىل، تزيد على �أي لعب �آخر يف تاريخ �مل�سابقة �لأبرز 
لالأندية يف �أوروبا، ويتفوق بهدف و�حد على �لرباعي رونالدينيو و�سيموين �إنز�غي وديدييه دروغبا ودييغو كو�ستا، و�أحرز 
كني 9 �أهد�ف يف �آخر 8 مباريات بجميع �مل�سابقات وميلك 33 هدًفا هذ� �ملو�سم، وهو ما يزيد على �أي لعب �آخر يف 
بطولت �لدوري �خلم�س �لكربى يف �أوروبا، وكان بو�سع �ملهاجم �لبالغ 24 عاًما �لذي �سجل هذ� �ل�سهر هدفه 100 يف 
�لدوري �ملمتاز يف 141 مبار�ة زيادة ح�سيلته يف مبار�ة �لثالثاء، لكن حار�س جوفنتو�س �ملخ�رضم جيان لويجي بوفون 

ت�سدى لفر�ستني خطريتني ب�سكل ر�ئع من �أمام مهاجم توتنهام.
و�أعاد كني �لذي �سجل هدف فوز توتنهام على �أر�سنال يف بد�ية �لأ�سبوع �لف�سل لزمالئه يف �لتعايف من ��ستقبال هدفني 
يف �أول ت�سع دقائق يف مبار�ة �لثالثاء بعدما �سجل غونز�لو هيغوين ثنائية جلوفنتو�س، وقال كني: »كان ميكن �أن ن�ست�سلم 
بعيًد� عن ملعبنا يف دوري �لأبطال، هذ� يو�سح �سخ�سيتنا«، م�سيًفا: »كان �لأد�ء ممتاًز� بعد ذلك، و�سنعود �إىل وميبلي 

بهدفني خارج �لديار، �إنها نتيجة ر�ئعة«.

لكازيت يجري عملية جراحية ويغيب عن اأر�ضنال
قال نادي �أر�سنال �ملناف�س يف �لدوري �لجنليزي �ملمتاز �إن �ملهاجم �لفرن�سي �ألك�سندر لكازيت خ�سع جلر�حة ب�سيطة 
يف �لركبة �لي�رضى وقد يغيب ل�ستة �أ�سابيع، وبهذ� �سيغيب �لالعب �لبالغ 26 عاماً عن مبار�تي �لدور �ل�ساد�س ع�رض يف 
�لدوري �لأوروبي �أمام �أو�سرت�سوند�س �ل�سويدي �إ�سافة �إىل نهائي كاأ�س �لر�بطة �أمام مان�س�سرت �سيتي يف وقت لحق هذ� 
�ل�سهر، وقال �أر�سنال يف بيان مبوقعه على �لنرتنت »خ�سع لكازيت جلر�حة باملنظار يف �لركبة �لي�رضى يف لندن �سباح 
�ليوم �لثالثاء«، وتابع: »�جلر�حة كانت ناجحة و�سيخ�سع لربنامج �إعادة تاأهيل، يتوقع عودته �إىل �لت�سكيلة خالل فرتة 

ترت�وح بني �أربعة و�ستة �أ�سابيع«.
وخا�س �لدويل �لفرن�سي 26 مبار�ة مع �أر�سنال و�سجل ت�سعة �أهد�ف منذ �ن�سمامه من �أوملبيك ليون قبل �نطالق �ملو�سم 
لكنه هز �ل�سباك مرة و�حدة فقط يف 2018 و�أهدر فر�ستني �سانحتني يف �لهزمية 1-0 مطلع �لأ�سبوع �أمام توتنهام يف 

�لدوري ويحتل �أر�سنال �ملركز �ل�ساد�س يف �لدوري �ملمتاز بر�سيد 45 نقطة من 27 مبار�ة.



�شيتمكن حمبو عامل »حرب النجوم« من االنغما�س ب�شكل كامل يف هذه 
»ديزين«  �رشكة  تخطط  وفندق  حديقتني  بف�شل  ال�شينمائية،  ال�شل�شلة 

لبنائها يف 2019.
ت�شابيك، رئي�س حدائق ومنتجعات  ل�شان بوب  االإعالن على  وجاء هذا 
منتدى  حل�شور  باليابان  تواجده  خالل  �شحفي  بيان  يف  ديزين«  »والت 

»اإك�شبو دي23 اليابان 2018«، وذلك وفقاً ملا اأعلنه متحدثوها.
و�شيتمكن حمبو عامل »حرب النجوم« من زيارة حديقة ديزين اجلديدة يف 
2019 امل�شيدة على غرار »حرب املجرات« يف ديزين الند بارك يف والية 

كاليفورنيا مثل تلك التي توجد يف ا�شتوديوهات هوليوود بفلوريدا.
ملدة  اخليال  �شل�شلة  عامل  داخل  مغامرة  عي�س  اإىل  امل�رشوع  ويهدف 
 Star Wars:« بحديقة مرتبطاً  �شيكون  فندق  واملكوث يف  �شاعة   24

Galaxy>s Edge«، الذي مل يعرف موعد افتتاحه بعد.
ف�شائية،  �شفينة  عرب  باحلديقة  �شيت�شل  الذي  الفندق  نزالء  و�شي�شبح 
من  امل�شتوحاة  املالب�س  ارتداء  �شيمكنهم  كما  املجرة  مواطني  من 
الف�شاء  عامل  على  باإطالالت  الغرف  �شتحظى  فيما  الفيلم،  �شخ�شيات 

اخليايل، وفقاً للبيان.
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عر�ض وثائقي »�آخر �لرجال يف حلب« يف مدينة �إدلب
عر�س يف مدينة اإدلب ال�صورية اأول اأم�س  فيلم »اآخر الرجال يف حلب« املر�ّصح جلائزة اأو�صكار، ويكّرم مب�صاهده احلّية وق�ص�صه احلقيقية 

متطوعي »اخلوذ البي�صاء« يف خ�صم جحيم احلرب الذي عا�صته حلب قبل �صيطرة القوات احلكومية عليها يف العام 2016.

من  املوؤلف  الفيلم  وعر�س 
نا�شطني اإعالميني، يف مدّرج كلية 
بح�شور  اإدلب،  جامعة  يف  الطب 
رجال  من  امل�شاهدين  ع�رشات 
وكالة  مرا�شل  بح�شب  ون�شاء، 

فران�س بر�س.
الذي  الثاين  هو  العر�س  وهذا 
اآخر  �شبقه  اإذ  �شوريا،  يف  يقام 
ال�شمايل،  و�شط  حم�س  ريف  يف 
الذي  االإعالمي  املركز  بح�شب 
على  مدينتهم،  اأع�شاوؤه  غادر 
املعار�شني  املقاتلني  اآالف  غرار 
واملدنيني الذين مت اجالوؤهم من 
عنيفة  معارك  اإثر  املدينة  �رشق 
ومبوجب اتفاق قبل �شيطرة قوات 
بالكامل يف دي�شمرب  النظام عليها 

.2016
»توثيق للأجيال 

القادمة«

فرا�س  اأخرجه  الذي  الفيلم  وهذا 
فيا�س يروي ق�ش�شاً �شخ�شية من 
املدين  الدفاع  متطّوعي  خالل 
»اخلوذ  املعار�شة  مناطق  يف 
نال  اأن  �شبق  وهو  البي�شاء«، 
جمموعة من اجلوائز ال�شينمائية، 

يف  التحكيم  جلنة  جائزة  اأبرزها 
ثمرة  وهو  �شاندان�س،  مهرجان 
تعاون بني املخرج ال�شوري فرا�س 
�شورن  الدمناركي  وزميله  فيا�س 
حلب  ومركز  ي�شرب�شن  �شتني 

االإعالمي.
ويعّول البع�س على هذا الفيلم لنقل 
اإىل  م�شاهد مما يجري يف �شوريا 
النزاع  من  مرحلة  ولتوثيق  العامل 
احتجاجية  بتظاهرات  بداأ  الذي 
عنيف  بقمع  ووجهت  النظام  �شد 

قبل اأن تتحول اإىل حرب مدمّرة.
�شكل  حلب  معركة  وغريت 
ال�رشاع يف �شوريا، اإذ �شكلت اأكرب 
واأكرب  املعار�شة  للف�شائل  نك�شة 
ويقول  النظام،  قوات  انت�شارات 
ن�شل  اأن  حاولنا  احللبي  فادي 
هذا  من  الغربي  اجلمهور  اإىل 
الفيلم، وتوثيق ما يجري لالأجيال 

القادمة«.
االأو�شكار  اإىل  »الو�شول  وي�شيف: 
اأمام  �شيئاً  لي�س  هذا  لكن  حلم، 
مع  العامل  يتعاطف  اأن  هدف 

الق�شية ال�شورية«.

»اآخر الرجال«

وانعك�شت م�شاهد الفيلم وف�شوله 
باأ�شكال خمتلفة على احل�شور، بني 
ال�شمت  واأي�شاً  والبكاء،  ال�شحك 
اأحد  وال �شيما بعد ت�شويره مقتل 

بطليه يف ق�شف جوي.
ويقول احللبي: »حني كان الق�شف 
عدا  ما  يهربون  النا�س  كان  يقع، 
كانوا  املدين،  الدفاع  عنا�رش 
كانوا  اخلطر،  موقع  اإىل  يهرعون 
املغادرين،  واآخر  الوا�شلني  اأول 
ولذا  حقهم«،  نعطيهم  اأن  اأردنا 
»اآخر  ا�شم  الفيلم  على  اأطلق 

الرجال يف حلب«.
اأي�شاً  وهو  ال�شاغل  حممد  ويقول 
»اإىل  اأعاده  الفيلم  اإن  حلب،  من 
مدينة  يف  القا�شية  االأيام  اآخر 
النا�س  من  بالكثري  ذكرين  حلب، 
وي�شيف  اأمامنا«.  ماتوا  الذين 
هذا ال�شاب الذي عمل يف م�شفى 
ميداين »يف حال ح�شل الفيلم على 
تكرمياً  ذلك  �شيكون  االأو�شكار 

لالإعالم الثوري يف �شوريا«.
»احلياة واملوت يف م�شهد واحد«

اإدلب  حمافظة  مدن  كانت  واإذا 
وقراها، مثل بّن�س و�رشاقب وكفر 
الثقافية  باأن�شطتها  ُعرفت  نبل، 
واجلداريات  امل�رشح  من  والفنّية 

االأوىل  املّرة  اأنها  اإال  واللوحات، 
التي ت�شهد فيها مدينة اإدلب حدثاً 

فنياً مماثاًل.
�شد  االحتجاج  حركة  بدء  وبعد 
ن�شطاء  وثق   ،2011 يف  النظام 
م�شورة  ومقاطع  فنية  باأعمال 
القوات  وقمع  التظاهرات 
ينتقلوا  اأن  قبل  لها،  احلكومية 

اإىل ت�شوير احلياة اليومية يف ظل 
النزاع امل�شلح من معارك وق�شف 
االأعمال  تلك  وكانت  وح�شار، 
واملقاطع تظهر ت�شابه املاأ�شاة يف 

خمتلف املناطق ال�شورية.
ويقول عالء العبد اهلل مدير معهد 
»ما  اإدلب:  جامعة  يف  االإعالم 
ما عا�شه  الفيلم هو  اأبطال  عا�شه 

مت�شابهة  التجربة  ال�شوريني،  كل 
على اخلريطة ال�شورية«.

هو  يف  اأثر  ما  »اأكرث  وي�شيف: 
امل�شهد الذي ينت�شل فيه امل�شعف 
اإنه �شيح�رش  ال�شحايا، وهو يقول 
لقد  نف�شه،  اليوم  يف  عر�شا 
يف  هنا  وموت  حياة  اخت�رشت 

م�شهد واحد«.

�أحمد عز: �لنجاح يف �لفن بالنو�يا 
ولي�ض »�لفهلوة«

م�صر: �ندالع �أزمة بني غادة عبد 
�لر�زق ومنتج م�صل�صلها �لرم�صاين

عز،  اأحمد  امل�رشي  الفنان  ح�شل 
م�شل�شله  ت�شوير  من  اإجازة  على 
اليوم  امل�رشي«،  »اأبوعمر  اجلديد 
ي�شتاأنف  اأن  املقرر  ومن  الثالثاء، 
ت�شوير م�شاهده، داخل مدينة االإنتاج 

االإعالمي.
اإنه ي�شور 16 �شاعة يومياً   ، وقال عز 

الذي  اجلديد،  م�شل�شله  من 
بذل  عن  يتوانى  لن 

جهده  ق�شاري 
بح�شب  فيه، 

قوله، م�شيفاً اأنه ال 
ي�شغل تفكريه باملناف�شة يف رم�شان املقبل، متمنياً لزمالئه حتقيق اأعلي 

ن�شب م�شاهدة باأعمالهم التليفزيونية يف ال�شهر الكرمي.
ال�شعي  االإن�شان  على  ولكن  اإلهي،  رزق  النجاح  باأن  اأوؤمن  واأ�شاف: 
اأو  اخلربات  اأو  بالفن  له  عالقة  ال  نوايا  »النجاح  يري  الأنه  واالجتهاد، 

الفهلوة بح�شب و�شفه«.
وي�شارك يف بطولة »اأبوعمر امل�رشي« اأروى جودة واأمل بو�شو�شة ومنذر 
رياحنة وفتحي عبد الوهاب و�شربي فواز وكوكبة من النجوم، �شيناريو 

وحوار مرمي نعوم واإخراج اأحمد خالد مو�شى.

اأزمة م�شتعلة بني املمثلة امل�رشية 
غادة عبد الرازق ومنتج م�شل�شلها 
اإثر  مر�شي،  تامر  جمهول«،  »�شد 
يف  الت�شوير  وقف  االأخري  قرار 
امتناع  ب�شبب  املا�شيني،  اليومني 
مرة  من  اأكرث  الت�شوير  عن  االأوىل 
�شحية  لوعكة  تعر�شها  بداعي 
اعتذارات  مفاجئة.وعلم  اأن 
غادة املتكررة اأثارت غ�شب منتج 
قرر  الذي  الرم�شاين،  م�شل�شلها 
وقف الت�شوير بعد تذمر العاملني 
من ت�رشفات البطلة، التي �شافرت 

القليلة  ال�شاعات  يف  بريوت  اإيل 
املا�شية دون اأن تبلغ اأحداُ، ولكنها 
االإنتاج  م�شوؤويل  مع  توا�شلت 
القاهرة،  اإيل  بالعودة  ووعدتهم 
ت�شتاأنف  اأن  اجلمعة املقبلة، على 
حيث  املقبل،  ال�شبت  الت�شوير، 
ينتظرون وفاءها بوعدها.وي�شارك 
حنان  جمهول«  »�شد  بطولة  يف 
وفرا�س  دياب،  وحممد  مطاوع، 
ورانيا  كيالين،  وحممد  �شعيد، 
اأمين  تاأليف  من  وهو  من�شور، 

�شالمة، واإخراج طارق رفعت

عر�ض فيلم �الأك�صن »بريفن« يف �صاالت 
�ل�صينما �خلليجية

»ديزين« تخطط لت�صييد حديقتني 
وفندق ل�صل�صلة »حرب �لنجوم«

اجلديد  االأك�شن  فيلم  اخلليج  منطقة  يف  االأك�شن  اأفالم  ع�شاق  يرتقب 
»بريفن« من بطولة النجم جي�شون موموا »جا�شتي�س ليغ«، والذي و�شل 

�شاالت ال�شينما هذا االأ�شبوع.
»�شتيفن  ليندن  ووالده  موموا«  »جي�شون  بريفن  جو  ق�شة  الفيلم  ويروي 
الجن«، اللذين يكت�شفان �شحنة خمدرات الهريوين خمفية يف كوخ ال�شيد 
الذي ميلكانه يف منطقة منعزلة، وعندما يحاوالن االبتعاد عن املنطقة 
التي  ال�شحنة  عن  مهربني  يبحثون  جمموعة  تظهر  ال�شلطات  الإبالغ 

تركوها، لتت�شارع االأحداث وتبداأ املواجهات.
يوم  اخلليج  يف  ال�شينما  �شاالت  جميع  يف  »بريفن«  فيلم  عر�س  بداأ 

اخلمي�س 8 فيفري 2018.
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للروائي كامل �سكيف

»حارة البا�شا«  ذكريات حلب وعاداتها

ملوؤلفه ح�سن حممود مو�سى النمريي

»ال�شيف العربي ومكانته الأدبية« .. الرحلة التاريخية

للكاتب ال�سحفي امل�سري هيثم الغيتاوي

هزمية جوان 1967  بروؤية معا�شرة يف كتاب »مرياث النك�شة« لهيثم الغيتاوي

ت�سور رواية حارة البا�سا لكامل �سكيف، حارة �سعبية من اأحياء حلب بعاداتها وتقاليدها ومفاهيمها الجتماعية والإن�سانية. وحتكي الرواية 
عن حياة املدر�سة البتدائية، كيف يعي�س التالميذ فيها حياة تعاون، ومن خالل ذلك متّر على اأحياء حلب، وميزة كّل حي منها.

الرئي�سية  ال�سخ�سيات  اأحد  ه�سام 
مهنة  يف  ليعمل  املدر�سة  يرتك 
العمل،  عن  عاجز  فاأبوه  الدهان، 
اأ�رستهم كبري، فيقبل  اأفراد  وعدد 
اإىل  ويتحول  الأكرب  الأخ  بت�سحية 
يف  اأخاه  لي�ساعد  املهنة،  هذه 
وي�سبح  املهنة،  فيتقن  احلياة، 
معلماً يعتمد عليه، ويف اأثناء فراغه 
يلجاأ اإىل دار الكتب الوطنية، ليقراأ 

يف العلوم والآداب.
وا�سعة بني  �سهرة  له�سام  اأ�سبحت 
بتعامله  وا�ستهر  الدهانات،  جتار 
العمل،  اأ�سحاب  مع  امل�ستقيم 
وي�سرتي  مالً  يجمع  اأن  وا�ستطاع 
بحارة  يعرف  �سعبي  حي  يف  داراً 
باحة  من  البناء  يتاألف  البا�سا، 
وا�سعة تت�سدرها �سجرة تني كبرية 
الزيتون،  ثمر  من  اأخرى  و�سجرة 
واأخرى من ثمر الربتقال، والورود 
ماء  بئر  بينهما  وما  لون،  كل  من 
مطبخ  ال�سجرتني  وبجانب  عذبة، 
الطرف  من  اأما  فيه حمام،  وا�سع 
حتته  وا�سع  بيت  فيرتبع  الأمين 

وا�سعة،  غرفة  البيت  وفوق  قبو 
دف  من  �سالمل  ذات  والأ�سطحة 
هذا  موقع  الكاتب  قدمي.ويحّدد 
فهو  بالن�سبة ملدينة حلب،  احلي، 
باب  من  القريبة  بانقو�سا  يف  يقع 
تلك  للنظر  »والالفت  احّلديد، 
واملتداخلة  املتتالية  املنعطفات 
دار  احلي  ويتو�سط  واملت�سعبة، 
التي  الفخمة،  الرائعة  البا�سا 
تنقلك ببنائها وفنها املعماري اإىل 
بو�سف  الكاتب  يكتفي  قرون«.ل 
البناء وموقعه، واإمنا ي�سف النا�س 
وتعاملهم مع بع�سهم ذلك التعامل 
والرتاحم،  املحبة  على  املبني 
ويورد ق�س�ساً على ذلك، كما يورد 

ق�س�ساً متنوعة.
ه�سام،  اأن  الرواية،  يف  ونتبني 
اأم  على  يتعرف  عمله،  وخالل 
زاهر، ويعي�سان حالة ع�سق وحب، 
حلب  يف  اإليها  وياأتي  فيغامر 
القدمية، وتتنازع ه�سام الرغبة يف 
ترك هذه املحبوبة، ولكن �سورتها 
ل تفارق خميلته، فهذه هي املرة 

امراأة،  من  يقرتب  التي  الأوىل 
ويتعرف عليها عن قرب، حينذاك 
وينهي هذا  بينهما،  يتدخل حامد 

احلّب، وهذا ال�رساع.
عرفتنا  اأنها  خا�سة  ممتعة،  رواية 
القدمية،  حلب  اأحياء  على 
اأغانيهم  وتقاليدهم،  وعاداتهم 
طرائق  على  وعّرفتنا  واأحزانهم، 
ل  قليلة  ل�سخ�سيات  معي�ستهم 
كل  اليد،  اأ�سابع  عدد  تتجاوز 
القرن  خم�سينيات  يف  جرى  ذلك 
كما  حلب  واإذا  يليه،  وما  املا�سي 
و�سوارعها  بحاراتها  نعرفها، 
القدمية، وبيوتها وحجارة الأر�سفة 
بحفالت  ودهاليزها،  واأبوابها 
اإليها  يذهب  كان  التي  ال�سمر 
ه�سام و�سحبه، ويف هذه احلفالت 
ول  ال�سمر،  ليايل  اأحلى  يق�سون 
الفرح  �ساعة  الطبخ  فنون  نن�سى 
ين�س  مل  والكاتب  احلزن،  و�ساعة 
املحا�سي  اأم  بحلب،  يتعلق  �سيئاً 

والكبب.
وكالت

العربي  )ال�سيف  كتاب   يبحث 
اأدبنا( ملوؤلفه ح�سن  ومكانته يف 
حممود مو�سى النمريي، يف رحلة 
اأ�سمائه  ويف  التاريخية،  ال�سيف 
واحلاذقني  ّناعه،  و�سُ و�سفاته 
ا�ستخدامه،  يح�سنون  الذين 
النا�س  لغة  يف  واآثاره  واأجزائه، 
من  فال�سيف  وحياتهم،  واأدبهم 
ا�ستخدمها  التي  الأ�سلحة  اأقدم 
لنفو�س  اأحبها  ومن  الب�رس، 

م�ستخدميها.
ا�ستق  اأنه  اإىل  املوؤلف   ي�سري 
�ساف  قولهم:  من  ال�سيف  ا�سم 
ماله، اأي هلك، فلما كان ال�سيف 
�سيفاً،  �ُسّمي  لالإهالك،  �سبباً 
وقد  ال�سّياف،  هو  وم�ستخدمه 
يف  اللغة  واأهل  العلماء  عّدد 

األف ا�سم، وكرثة  العربية له نحو 
اأ�سماء امل�سمى دليل على �رسفه 
ومن  مكانته،  وعلو  وعظمته 
على  اأطلقت  التي  الأ�سماء  اأهم 
ال�سيف: الأبي�س، الباتر، الباتك، 
الأخثم،  احل�سام،  اجلّراز، 
�سقيل،  �سارم،  وهو:  املخدم. 
ال، قر�ساب، قا�سب، قاطع،  ق�سّ
جمرد،  �سقيل،  عّطاف،  هّدام، 
�سم�سام.ولل�سيف  م�سلول، 
)بح�سب الكتاب( اأ�سماء مرتبطة 
حتى  العرب  كان  فقد  ب�سانعها، 
قادرين  ب�سنتني،  الإ�سالم  قبل 
باأنف�سهم،  اأ�سلحتهم  �سنع  على 
بني  ميتازون  جعلهم  ما  وهذا 
وقوة  ال�سيم،  باإباء  ال�سعوب 
ال�سكيمة،  وعنفوان  العزمية، 

ولو فعلوا- وهم قادرون- لكانوا 
اأ�سلحتهم  ي�سنعون  اآبائهم،  مثل 
على  اعتمدوا  ولكنهم  باأنف�سهم، 
غريهم يف الت�سليح، فتحكم هذا 
الـ)غري( بهم، لذلك �سعف �ساأنهم، 
وخبت قوتهم، وانحدر بني الأمم 
م�ستواهم.ترتبط اأ�سماء ال�سيوف 
يُقال:  لذلك  �سنعها،  مبكان 
ملدينة  )ن�سبة  الأريحي  ال�سيف 
والهندي،  فل�سطني(،  يف  اأريحا 
واليماين، والفار�سي، وامل�رسيف. 
اأما اأق�سامه فهي: الأثر، اجلفن، 
الذباب،  احلمائل،  احلد، 
ال�سفرة،  ال�سيا،  ال�سفا�سق، 
الظباة،  امل�رسب،  ال�سفحتان، 
الغمد،  الفرار،  الَعرب،  العقيقة، 
الفرند، القراب، القائم، النجاد، 

�سقل  اإىل  ال�سيف  الن�سل.يحتاج 
و�سحذ و�سيانة ب�سكل دائم، وقد 
اأُطلقت عليه اأفعال واأ�سماء ذات 
�سلة به كقولهم: تب�سم ال�سيف يف 
غمده، جّرد فالن �سيفه، خذلتهم 
ال�سيوف،  رعفت  ال�سيوف، 
القوم  ي�سود  ال�سيف،  حد  ركب 
بال�سيوف، يُدرك املجد بال�سيف 
ل بالقلم، تلمظ ال�سيف، �سيف ل 
يليق �رسيبة، حما ال�سيف العار، 
وهّزه.وي�سوق  �سيفه  انت�سى 
الأمثال  من  جمموعة  الكتاب 
منها:  بال�سيف،  ارتبطت  التي 
�سارم  لكل  العذل،  ال�سيف  �سبق 
عامل  لكل  كبوة،  لكل جواد  نبوة، 
هفوة، ل يُجمع �سيفان يف غمد. 
اأن  فهو  ال�سيف  عيوب  اأبرز  اأما 

قاطع،  غري  اأي  موؤنثاً.  يكون 
غري  حديد  من  يُ�سنع  ما  وعادة 
الذي  اأي  املثلم،  وال�سيف  ذكر. 

تكون فيه بع�س الثلوم.
ذاع  اأنه  الكتاب  موؤلف  وي�رسح 
من  عدد  وا�ستهر  العرب  بني 
هذه  يف  وال�سبب  ال�سيوف، 
الكتاب(،  يُ�سري  )كما  ال�سهرة 
�سمعة اأ�سحابها العظيمة. ويقوم 
ركنني  على  بال�سيف  الت�سبه 
اأ�سا�سيني هما: امل�سبه وامل�سبه 
واعتزازهم  العرب  وحمبة  به، 
ُم�سبهاً،  لل�سيف، جتلت يف جعله 
الأ�سياء  يقي�سون  فراحوا 
واجلميلة  واملحبوبة  املف�سلة 
ذلك:  من  بال�سيف،  حياتهم  يف 
وكالقب�س،  كالغدير،  ال�سيف 

التي  الأ�سعار  ومن  وكالعقيقة، 
قيلت يف ال�سيف:

قول املتنبي:
ال�رساب  طال  اإذا  ال�سيوف  كل 

بها
مي�سها غري �سيف الدولة ال�ساأم

وقول عنرتة:
نواهل  والرماح  ذكرتك  ولقد 

مني
وبي�س الهند تقطر من دمي
فوددت تقبيل ال�سيوف لأنها
ملعت كبارق ثغرِك املتب�سم

يكرب  معد  بن  عمر  وقول 
الزبيدي:

وت�سمع )للهندي( يف البي�س رنة
كرنة اأبكار ُزففن عرائ�سا

وكالت

عن دار اأمل للن�رس والتوزيع بالقاهرة، 
كتاب  من  الأوىل  الطبعة  �سدرت 
ال�سحفي  للكاتب  النك�سة«  »مرياث 
مبنا�سبة  الغيتاوي،  هيثم  امل�رسي 
لهزمية  جوان  اخلم�سني  الذكرى 
1967، لتحليل مقدمات ونتائج هذه 
املعركة بروؤية معا�رسة؛ ت�ستخل�س 
ال�سيا�سي  النظام  اإدارة  اأ�سلوب 
لالأزمة  الدولة  وموؤ�س�سات  احلاكم 
نقاط  ور�سد  قرن،  ن�سف  قبل 
– اإن وجدت-  الت�سابه والختالف 
يف  احلاكمة  الأنظمة  اأ�ساليب  بني 
على  والعباد  البالد  �سوؤون  اإدارة 
التالية. اخلم�سني  ال�سنوات  مدار 

ويف مقدمة كتابه، قال املوؤلف اإنه 
لالأحداث  تاريخياً  �رسداً  يقدم  ل 
امل�رسي  واقعنا  عن  ينف�سل 
على  قرن  ن�سف  بعد  والعربي 
الزلزال اجليو�سيا�سي الذي اأحدثته 
يرى  اأن  حاول  واإمنا  الهزمية، 
والعك�س  احلا�رس،  بعيون  التاريخ 
ال�سوؤون  م�ستوى  على  لي�س  اأحياناً، 
الع�سكرية وال�سيا�سية فح�سب، واإمنا 
�سملت  حمورا  لثالثني  تناوله  يف 
ونك�سات  املوّجه«  الإعالم  »لعنة 
الدينية  واملزايدات  القت�ساد 
واعرتافات عبد النا�رس بخ�سو�س 
�سناعة  واآلية  التعليم  جمانية 

و«ت�سيي�س«  التظاهر  وحق  القرار 
الق�ساء ومنظمات ال�سباب وجدوى 
وع�سوائية  والربملان  الأحزاب 
وم�سري  والدولية  العربية  العالقات 
ق�سية ال�سالم والأو�ساع يف �سيناء، 
من  اأكرث  يف  املحاور  من  وغريها 
كتابه  الغيتاوي  �سفحة.وقدم   330
»كتالوج دماغ م�رس  بعنوان فرعي: 
)َمن  اإىل:  واأهداه  �سنة«،   50 يف 
اأعماِرهم،  ِمن  النك�سة  ثمن  دفعوا 
�سحايا يف معركة »يونيو الكا�ِسف«، 
امُلّر«  رب  »ال�سَ معركة  يف  واأبطالً 
تُكن  مل  �سنوات،   7 مدى  على 
)عبداملنعم  واإىل  اأبداً(،  ِعجاًفا 

على جبهة  و�سهيداً  ريا�س.. قائداً 
وُم�ستعيدا  اجلديدة«،  »الروح 
بعد  امل�رسية  الع�سكرية  ل�رَسَف 
�سنواٍت َخّداعات(، واإىل والده و40 
قواتنا  �سفوف  يف  ق�ساها  �سنة 
عبدالنا�رس  �سور  واإىل  امل�سلحة، 
التي زّينت غرفته يف �سكن اجلامعة 
ومنزل العائلة ل�سنوات، واأخرياً اإىل 
فوؤاد جنم،  اأحمد  الراحل  )ال�ساعر 
عبدالنا�رس:  تلخي�س  على  وُقدرته 
وحاَجات  ُمعِجزة/  حاجات  َعَمل 

كتري خابت(.
وكالت
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اإزاحة  ال�صتار عن الف�صل الأخري من حياة مي زيادة
ق�سى الكاتب اجلزائري وا�سيني 

الأعرج اأكرث من ثالثة اأعوام يف التنقيب 
عن املرحلة الأخرية من حياة الأديبة 

اللبنانية مي زيادة اإىل اأن �سّمن هذا 
اجلزء املرير يف روايته الأحدث )ليايل 
اإيزي�س كوبيا.. ثالثة مئة ليلة وليلة 

يف جحيم الع�سفورية(، وتنطلق الرواية 
من البحث عن خمطوطات مفقودة 

كانت زيادة )1886-1941( قد دونتها 
اأثناء وجودها يف م�سح عقلي �سهري 

يقع يف قلب مدينة بريوت وكان ي�سمى 
”الع�سفورية“.

ليلى ب�سام

والع�صفورية هو اأول م�صح للأمرا�ض 
العقلية يف لبنان، وجرى ت�صييده على 
اأيدي اأفراد من الإر�صاليات الأمريكية 
يف نهاية عام 1890 باإذن من ال�صلطنة 
القرن  مطلع  يف  وكان  العثمانية. 
للأمرا�ض  م�صت�صفى  اأكرب  املا�صي 
عام  يف  الأو�صط.  ال�رشق  يف  العقلية 
ولكن  امل�صح  ا�صتعمال  توقف   1972
ذاكرة  يف  ”الع�صفورية“  كلمة  ظلت 
اللبنانيني. وي�صري الأعرج يف كتابه اإىل 
تلك  وراء  رك�صت  متعاقبة  اأجيال  اأن 
لأكرث من  كل اجتاه  املخطوطات يف 
70 �صنة لكن دون جدوى ويت�صاءل عما 
اإذا كانت �صاعت حقا اأم اأن القدر �صاء 
مظلمة  بقعة  يف  فرماها  ذلك  غري 

ليجعل العثور عليها م�صتحيل.
فيها  رافقته  م�صنية  رحلة  وبعد 
خليل  روز  الكندية-اللبنانية  الباحثة 
هذه  على  العثور  من  الراوي  يتمكن 

عجوز  امراأة  لدى  املخطوطات 
اأوراق  مع  بع�صها  وطابق  م�رش  يف 
معدودات كان الكاتب قد و�صل اإليها 
عن طريق مقربني من الأديبة الراحلة 
وحتمل  الفريكة  اجلبلية  بلدتها  يف 

عنوان ”ليايل الع�صفورية“.
وبعبارة ”اأخريا دونتك يا وجعي وهّم 
قلبي“ التي كتبتها مي زيادة على ظهر 
وا�صيني  الروائي  يدخل  املخطوطة 
الأعرج اإىل الأيام ال�صود التي عا�صتها 
مهل  على  حتت�رش  كانت  حيث  زيادة 
عنها  ينقل  كما  العقلي  امل�صح  يف 

�صمن خمطوطاتها امل�صتعادة.
وتاأتي الرواية على �صورة واقع ي�صف 
فيها  اقتيدت  التي  الأوىل  اللحظات 
الأديبة اللبنانية من م�رش اإىل بريوت 
بعنف  �صحبها  ومت  اأقاربها  اأحد  عرب 
ت�رش  كانت  فيما  العقلي  امل�صح  اإىل 
واأنها  العقلية  بكامل قواها  اأنها  على 

املجانني  م�صت�صفى  ”زجت ظلما يف 
ال�صتيلء  بهدف  الع�صفورية 
واملايل“.  العقاري  مرياثها  على 
اللحظات  تلك  الأعرج  وي�صف 
فيها  تقول  التي  املخطوطات  عرب 
بدوار  �صبيه  فراغ  داخل  ”كنت  مي 
اأيديهم  بني  كانت  التي  هل  املوت، 
الكاتبة املع�صوقة  احلديدية هي مي 
الأنيقة  املراأة  الرجال،  ع�رشات  من 
التي تختار كلماتها وجملها واألب�صتها 
كوكب  من  اآخر  كائن  اأم  ومكياجها، 
اأنهم  �صعرت  حقيقة  معلوم؟  غري 
ذئاب كانت تفرت�صني اأمام اجلميع ول 
يف  الكاتب  ويوغل  يده“.  يحرك  من 
ال�رشد ويف ن�رش رواية متتزج بالواقع 
لها  تبقى  ممن  املعذبة  املراأة  عن 
عائليا ويقول نقل عنها ”مات الذين 
كانوا هنا وملأوا احلياة علي، غادروا 
دفعة واحدة لدرجة اأين اأ�صعر اأحيانا 

م�صبقة  بق�صدية  عني  تخلوا  اأنهم 
اأخي  مات  يعاقبني...  الرب  اأن  اأو 
الرجل  وتبعه  واأبي  اأمي  ثم  �صغريا 
عو�ض  الذي  دوما  والعا�صق  احلامل 
اأخي امليت، جربان )خليل جربان( .. 
�صحرين بلغته و�صحره املدوخنّي، كان 
يّف جزء  بينما هو  منه  قريبة  يريدين 
مني لكني رف�صت اأن اأكون جمرد رقم 
القدر  قادين  لو  ن�صائه..  حديقة  يف 
طحنته  كنت  جربان  ذراعي  نحو 
بغريتي وافرتقنا ب�رشعة ب�صكل بائ�ض 
اأنا  نعم  حى.  يمُ ل  وحقد  وحزين 
�صيدة الأقدار احلارقة، ورجل ن�صاأ يف 
احلرية ومات فيها ل يكنه اأن يدرك 
كان  معي،  توا�صع  مهما  حرائقي 
�صندي و�صديقي واأخي الذي مل تلده 

اأمي وحبيبي الأخر وموته دمرين“.
يعر�ض  م�صوق  �رشدي  وباأ�صلوب 
الأيام  مرحلة  الأعرج  وا�صني 

ولبنان  م�رش  لأديبة  الثلثمائة 
ال�صيقة  اأنفا�صها  عليها  ويح�صي 
”ايزي�ض  ا�صم  ويختار  امل�صح  داخل 
كا�صم  ت�صتخدمه  كانت  الذي  كوبيا“ 
الأعرج  وا�صيني  كتاب  يقع  م�صتعار.  
دار  عن  �صادر  وهو  �صفحة   351 يف 
الأعرج  ووقع  بريوت،  يف  الآداب 
بريوت  معر�ض  �صمن  منه  ن�صخا 
من  �صابق  وقت  يف  للكتاب  الدويل 
على  الأعرج  وقال  اجلاري.  دي�صمرب 
هام�ض حفل التوقيع اإن كتابه يتناول 
ا�صتثنائية  لأديبة  ال�صخ�صية  احلياة 
وي�صيف  �صنواتها.  اآخر  الغمو�ض  لف 
جزائريا  كاتبا  اأن  ت�صتغربون  ”�صوف 
من اآخر الدنيا جاء ليكتب عن لبنانية 
من  فيها  عا�صت  اأماكن  عن  ويبحث 
م�رش  اإىل  فل�صطني  يف  النا�رشة 
”كانت لدي احل�رشية  ولبنان“. وقال 
معظم  لأن  النا�رشة  اإىل  اأذهب  لأن 

اأ�صداء  فيها  تذكر  كانت  كتاباتها 
زرت  وحقيقة  واملاآذن..  الكنائ�ض 
منزلها هناك واملطل على امل�صجد 
والكني�صة من جهة  الأبي�ض من جهة 
كانت  التي  ال�صنديانة  وزرت  اأخرى، 
تبقى حتتها“. وي�صتغرب الأعرج عدم 
الراحلة  بالأديبة  اللبناين  الهتمام 
قائل ”عندهم قيمة ثقافية مثل مي 
زيادة ل ياأتون اإليها ولو ب�صكل رمزي 
اأو اأن ي�صنعوا لها مزارا اأو مقاما يليق 
ثاين  اأو  اأول  كانت  زيادة  مي  لأن  بها 
اأ�ص�صن  العربي ممن  الوطن  امراأة يف 
الق�صايا  فيه  ناق�صن  ثقافيا  �صالونا 
الكربى مع كبار املثقفني من اأمثال طه 
والريحاين“.  وجربان  والعقاد  ح�صني 
ويعترب الأعرج املولود يف 1954 اأحد 
اأهم الروائيني العرب واأغزرهم اإنتاجا 
ترجمت  وقد  العربية  الرواية  لناحية 

رواياته اإىل 15 لغة.

» مروية حزينة لعامل مي زيادة
كوبيا:  اإيزي�ض  »ليايل  الأخرية  روايته  يف 
الأعرج  وا�صيني  ينتهج  وليلة«  ليلة  ثلثمئة 
حيلة روائية تتو�صل بناء تركيبيا جماليا يحقق 
ان�صغال بالتحفيز الواقعي، ويدفع يف اجتاه 
يتم  حقيقة  باعتباره  الن�ض  واقعية  جتذير 
ا�صتثمارها يف العملية ال�رشدية؛ ففي الف�صل 
موؤطرا  متهيديا  عن�رشا  يعد  الذي  الأول 
اجلهد  عن  حديث  الرواية  يت�صدر  للن�ض 
مب�صاعدة  الأول  الراوي  يبذله  الذي  الكبري 
مكان  على  لل�صتدلل  خليل  روز  الباحثة 
الع�صفورية«،  »ليايل  ال�صائعة  املخطوطة 
فرتة  يومياتها  زيادة  مي  فيها  �صجلت  التي 
الع�صبية  الأمرا�ض  م�صت�صفى  يف  حجزها 
والنف�صية يف بريوت.  ومن خلل هذه اللعبة 
الإيهامية يت�صنى للروائي تعزيز هدف عزيز 
»اإنتاج تقرير ثقة عن جتارب  األ وهو  عليه 
مل  التي  التجارب  وهي  الفعلية«.  الأفراد 
اإقامة مي زيادة  يح�رشها الروائي يف فرتة 
ومن  جنده  واإمنا  وح�صب،  الع�صفورية  يف 
فيها  متدد  قد  ال�صتدعاءات  ن�صق  خلل 
مانحا الأحداث خطية �صببية عابرة للزمان 
واملكان معا، من �صاأنها تعزيز العلقة بني 
اأودت  اأحداث  من  �صبقها  وما  مي  ماأ�صاة 
�صيكولوجية  حركة  تعميق  ثم  ومن  اإليها، 
منطق  اإطار  يف  املذكرات  معها  حت�رش 
ق�ص�صي ينحو باجتاه الغو�ض يف كوامن هذه 
والرغبات  الأهواء  م�صتوى  على  ال�صخ�صية 
حتكي  ملي  ن�صتمع  ومعها  والأحا�صي�ض، 
�صادما  بع�صها  يكون  قد  باطنية  مغامرات 

من  منها  بع�صا  الروائي  ا�صتقى  للقراء، 
احلب  »ق�صة  يف  كما  نف�صها،  مي  اإبداعات 
يف املدر�صة« التي ت�صنى للروائي يف بع�ض 
املحطات اأن يتاأملها م�صتثمرا اإياها للتعرف 
على جوانب غري معروفة عن مي.  كثريون 
�صيئا من  بل منحوها  ان�صغلوا مباأ�صاة مي، 
�صلمى  منهم،  قليل،  لين�صفوها  اأعمارهم 
الكزبري، فاروق �صعد، جميل جرب وغريهم 
الذي  اجلهد  من  الرغم  على   – ترك  ممن 
ملي  ح�صل  ما  حقيقة  باأن  �صعورا  بذله- 
مع  التل�صي  على  اأو�صك  �رشا  بقي  زيادة 
انق�صاء اللحظة التاريخية التي عا�صت فيها. 
من هنا ياأتي ن�ض وا�صيني الأعرج حول مي 
ح�صب  جديدة  تاريخانية  مرويات  اإطار  يف 
اأنتج  ما  كل  قراءة  اإىل  �صعت  غرينبلت، 
�صحافية،  وق�صا�صات  وثائق  من  مي  عن 
حني  ال�صابقون  فعله  ما  جتاوزت  ثم  ومن 
عمدت اإىل نقل هذا كله من جمال خطابي 
اإىل اآخر م�صحون بطاقة جمالية، اإل اأن هذا 
حالة  يف  الن�ض  على  الإبقاء  دون  يحل  مل 
التاريخي  اخلطابني  بني  ديناميكي  تاأرجح 

واجلمايل.
يلفتنا يف الرواية ما يكن لنا اإدخاله، بتعبري 
اأدبية  درا�صة  اإطار  يف  اأي�صا،  غرينبلت 
غابرة،  زمنية  لفرتة  الثقايف  الفهم  تخدم 
تلك  ندرك  حني  به  اخلروج  يكن  ما  وهو 
الرتابطات بني فحوى الن�ض الأدبي والثقافة 
التي يتخلق هذا الن�ض من داخلها. فها هم 
اأكرب رواد النه�صة الثقافية العربية من كوكبة 

ع�صاق مي زيادة الذين واظبوا على ح�صور 
تظهرهم  طوال،  �صنوات  الأدبي  �صالونها 
الرواية وهم »ينقلبون �صدها، وكاأن اجلنون 
جاء لري�صي اأعماق جماعة مري�صة، ل ترى 
وجوديا  اعتبار  ل  متعة  اأداة  اإل  املراأة  يف 
اخلارج  يف  �صداقة  يبدو  كان  ما  كل  لها. 
كان يخفي عقدا ذكورية مل متحها للأ�صف 
وتكون  التقليدي..«.  الفكر  ول  احلداثة،  ل 
ر�صم  اأعادت  قد  ال�صياق  هذا  يف  الرواية 
وا�صتثارته  القارئ  حتفيز  ثم  ومن  احلدود، 
ال�صكوك  من  بكثري  جديد  من  يتاأمل  كي 
ع�رش  رجالت  حول  الدرا�صات  م�صمون 

النه�صة املن�رشم.
ما تقدم من حديث حول غائية الرواية على 
النحو الذي اأ�صلفنا، ياأتي من�صجما والعنوان 
وليلة«  ليلة  األف  كوبيا:  اإيزي�ض  »ليايل 
حيث  من  وليلة  ليلة  األف  بليايل  املقرتن 
فعلت  كما  املباح،  الكلم  �صهرزاد  احتكار 
ملي،  وا�صعة  الف�صحة  تركت  حني  الرواية 
بدت  �صعف  ماأ�صاتها يف حلظات  تنقل  كي 
فيها عاجزة عن مواجهة احلياة، وهو العجز 
ال�صدمات  من  �صل�صلة  بعد  اأ�صابها  الذي 
وفاة  اإليها  اأو�صلتها  التي  احلادة  النف�صية 
جربان.  الروحي  وملذها  واأمها  اأبيها 
جانب  يف  للرواية  يت�صنى  البوح  هذا  ومع 
ثقافيا،  اجتماعيا  اأمنوذجا  تكون  اأن  منها 
حني  الذكورية،  الثقافة  تعرية  باجتاه  يدفع 
فيها  ا�صتغل  التي  اللعبة  تفا�صيل  تطرح 
بها  للإيقاع  النف�صية  زيادة حمنتها  جوزيف 

واإي�صالها للع�صفورية بغر�ض ال�صتيلء على 
قلنا  كما  املجال  يفتح  ما  وهو  اأملكها، 
�صابقا اأمام القارئ كي يعيد تقييم علقتها 
بنخبة ذكورية، ما اأ�رشع اأن اأنكرت اآدميتها، 
اأنثى  جمرد  اإىل  حمنتها  فرتة  وحولتها 
م�صتباحة ل ح�صانة لها، مبا يجعل مي رمزا 
لإحباط ي�صيب املراأة اأمام ذكورية متخلفة، 
حتى ولو كانت ذات م�صتوى ثقايف مرتفع، » 
كنت اأظن اأن هذا لن يحدث اإل للأخريات، 
الكابو�ض نف�صه. ل فرق  اأواجه  اأنا ذي  وها 
بيني وبني اأي امراة عادية«، بل اإن امل�صاءلة 
الطبية  املوؤ�ص�صة  لت�صمل  متتد  الرواية  يف 
التي احتجزت فيها مي، والتي مل تعد كونها 
الجتماعي،  ال�صبط  �صلطات  يد  يف  �صجنا 
من  اأكرث  خلل  من  امل�صت�صفى  ظهر  لذلك 

م�صهد موؤ�ص�صة عقابية مزرية.
واحدة  تلم�ض  الرواية  قارئ هذه  اإمكان  يف 
اجلميل،  الأدبي  العمل  مكامن  اأهم  من 
النف�صي  املكون  �صميم  يف  الدخول  وهي 
مكثفة  لغة  عنه  عربت  ما  وهو  زيادة،  ملي 
من  الكثري  تخللها  تراجيدية  حكاية  نقلت 
مراآة  الرواية  لتكون  والكدمات،  التعرجات 
�صيء  اأي  قبل  الوجدانية  ودواخلها  للنف�ض 
الختلل  نذكر حالة  ال�صياق  اآخر. يف هذا 
ال�صعوري التي اأ�صابت مي وهي تتاأمل ذاتها 
حني انكم�صت واأ�صبح وزنها اأقل من ثلثني 
تقاوم  الق�رشة  كما  اآنئذ  لتبدو  كيلوغراما، 
داخلها  يف  يقينا  يفر�ض  مبا  ظلما،  املوت 
بكل  نف�صها،  ال�صابقة  الإن�صانة  تعد  مل  اأنها 

وهو  نحوها،  الع�رشات  جذب  الذي  األقها 
والبيئة  الرواية من�صجما  كان يح�رش يف  ما 
مي  فيها  و�صعت  التي  واملظلمة  الباردة 
�صذرات  الروائي من خلل  اأن  علما  ظلما. 
حالة  على  يطلعنا  وهناك  هنا  متناثرة 
العقل  اأزمة  عن  تنبئ  اكتئابية  ف�صامية 
مواجهتها  يف  مي  اأ�صابت  التي  الفردي 
للآخر، وهو ما بدا جليا عرب م�صاهد اأبدت 
قتلها  يحاولون  ب�رش  حول  �صكوكا  مي  فيها 
بال�صم، لنجد احلالة وقد تفاقمت مع نهايات 
ال�صوداوي  الكتئاب  حالة  رافقتها  حزينة 
داخلية  ا�صطرابات  يف  مي  اأدخلت  التي 
وميول عدمية، ت�صبه ذلك الت�صوي�ض النف�صي 
اأوفيليا يف م�رشحية �صك�صبري،  اأ�صاب  الذي 
حني فقدت اأباها وحب هاملت معا، وهو ما 
الوا�صحة حني فقدت مي  كانت له جتلياته 
اأو حتى  رغبتها يف املحافظة على احلياة، 
الظهور مبظهر ح�صن اأمام النا�ض، مبا يعني 
اإىل مي  اأن الروائي واإن كان ينفي ما ن�صب 
ع�صابية  حالة  ينف  مل  اأنه  اإل  جنون،  من 
ما  موتها،  �صبقت  التي  الفرتة  يف  عا�صتها 
اإليها  تن�صب  �صوؤال حول مذكرات  ي�صتدعي 
رغم  الإبداعي،  �صكلها  يف  منتظمة  بدت 
والتي  فيها  كانت  التي  الع�صابية  احلالة 
وافتقاره  الكلم  تفكك  من  حالة  تفرت�ض 
اإىل متا�صك يعك�ض فو�صى داخلية يف نف�صها 
لأجد  عنه  البحث  حاولت  اأمر  املري�صة. 
واجلنون«،  »الأدب  كتاب  يف  �صافيا  اجلواب 
الذي يعطينا اأمثلة حول اأدباء كانوا قادرين 

حتى وهم يرون يف فرتة ا�صطراب عقلي 
التي  الأدبية  املادة  يف  التحكم  على  حادة 

يبدعونها.
الأعرج  وا�صيني  اإن  القول  ن�صتطيع  عموما 
تنفيذ مقطوعة خا�صة حول مي  متكن من 
زيادة، بلحن ماأ�صاوي حزين، حركته عاطفة 
مرهقة عنيفة، وجرعة كبرية من التوقعات 
مبوازاة  كا�صفا  املخدوع،  والأمل  اليائ�صة، 
يف  تغلغلت  رومان�صية  ذاتية  خماطر  ذلك 
تعا�صتها،  �صببا يف  امراأة لمعة وكانت  قلب 
مل  منا  من  نت�صاءل:  فيه  تركتنا  وقت  يف 
خذله  مماثل  موقف  من  حياته  يف  يقرتب 
فيه قلبه ولو مبقدار؟ ولعل اأبلغ ما يف هذه 
الرواية اأنها من ناحية اقرتبت من اأن تكون 
مراآة لع�رش كان اأكرث جنونا من اأولئك الذين 
ناحية  ومن  الع�صفورية،  جدران  احتوتهم 
اأخرى فاإنها تذكرنا اأن ماأ�صاة مي احلقيقية 
يوم  وكرامتها  عقلها  يف  الطعن  يف  كانت 
اأقوى من  كانت مري�صة من �صدة حزن كان 
حني  اأكرث  احلالة  لتتفاقم  عليه،  تتغلب  اأن 
اأبيها  ورثة  م�صايقات  اأمام  نف�صها  وجدت 
من  وهي  �صعيفة.  وحيدة  حزينة  واأمها 
حملة  اإثر  واحدة  دفعة  راأ�صها  �صعر  ابي�ض 
كما  ولعلها  عليها.  �صنت  واأدبية  �صحافية 
الرواية  حتكي  وكما  الكزبري  �صلمى  تقول 
التي  الراحة  املوت  يف  وجدت  نهاياتها  يف 
»عامل  كاهلها عبء  عن  اأزاح  تن�صدها حني 

جمروح، مقّيح، موؤمل، بارد كاملوت«.
رزان اإبراهيم

ليايل اإيزي�س كوبيا« لوا�سيني الأعرج:
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اإذا كان الأكل حاجة فاجلوع �صرورة!

ثورة يف طب العيون

هل يعيد الأطباء الرو�س الب�صر لكفيف؟
اأكد عدد من الأطباء الرو�س ا�صتعدادهم للقيام جمددا بعملية معقدة لزراعة �صبكية ا�صطناعية يف 
عني �صخ�س اأعمى فبعد النجاح الباهر الذي حققه الأطباء التابعون للمركز الرو�صي لطب الأنف 
والأذن واحلنجرة، اأواخر يونيو الفائت، باإجراء عملية دقيقة وهامة لزراعة �صبكية ا�صطناعية 
اإعادة الكرة واإجراء عملية مماثلة  يف عني مري�س يبلغ من العمر 59 عاما، قرروا هذه املرة 
ملري�س يعاين من فقدان الب�رص. وحول بع�س التفا�صيل قال الأطباء: »جرت الأمور ب�صال�صة 
وهدوء حني اأجرينا اأول عملية، لقد متكنا من القيام بعمل جراحي دقيق وناجح ا�صتمر ل�صت  

وبعد مرور ب�صعة اأ�صهر، قرر ممولو العملية الأوىل وامل�رصفني عليها توحيد اجلهود مرة اأخرى  
اأحد اأع�صاء �صندوق األي�صري عثمانوف اخلريي لوكالة نوفو�صتي الرو�صية قال: »من املفرت�س اأن 

الأطباء  من  الفريق  نف�س  باإ�رصاف  و�صتتم  اجلاري،  دي�صمرب   4 الثنني  يوم  اجلديدة  العملية  جترى 
وزيرة  قالت  كما  العمليات  من  النوع  هذا  وجناح  الأوىل،  العملية  اأجروا  الذين  واخلرباء  واملهند�صني 

ال�صحة الرو�صية �صابقا �صيفتح الطريق ملا ي�صمى بالرعاية الطبية العالية التقنية يف البالد«.

فوائد ل�صعة النحل
 ل�صعة النحل،موؤملة لكنها مفيدة تعد ل�صعة النحلة الو�صيلة التي تدافع بها النحلة عن نف�صها عندما يقوم الإن�صان اأو احليوان بالإقرتاب منها اأو من 

عند  الإن�صان  مبهاجمة  النحالت  من  جمموعة  اأو  نحلة  تقوم  حيث  الإقرتاب من الع�صل املوجود يف خاليا مملكتها ع�صلها، 
الل�صعة رغم ،كما تعمل على ل�صع احليوانات و احل�رصات التي تاأكلها  تاأكل ع�صلها، لكن هذه  اأو 

اأملها،تعود بالفائدة على اجل�صم 
اخلاليا  تن�صيط  على  تعمل  النحلة  ل�صعة  الع�صبيه املوجوده يف الدماغ وذلك تعمل 
تنتقل من مكان  اإ�صارات ح�صية  اإر�صال  القر�صة اإىل اخلاليا احل�صيه املوجوده من خالل 

الدموية يف املنطقة ال�صفلى من الدماغ، كما توؤدي هذه  الدوره  تن�صيط  اإىل  اللدغة 
مما  احلمراء  الدم  كريات  عدد  من  يعطي اأثراً يف ن�صاط اجل�صم وحيويته، والزيادة 
من الوزن؛ فعندما تقوم النحلة بتوجيه و تعد هذه القر�صة من اأف�صل الو�صائل للتخل�س 
فاإنها  ال�صحية،  اأو  املق�صود  للهدف  م قر�صتها  ز تقو ا فر هذا باإ ويقوم  الأيوين  اللعاب  من  كمية 

املوجوده  الدهنيات  جميع  بحرق  بدوره  الع�صو اللعاب  هو يف  املقرو�س  الع�صو  كان  لو  فمثال،  املقرو�س، 
مان�صبته ب�صكل تدريجي الذراع فاإن اللعاب املوجود يف مكان القر�صة �صيتن�رص  يحرق  وبتايل  الذراع  اأجزاء  كافة  يف 

تعر�س اجل�صم اإىل اأكرث من قر�صه يف نف�س الوقت ،يحدث ما ي�صمى بتليف 99% من الدهنيات التي توجد يف هذه املنطقة امل�صتهدفة واإذا 
مقاومًة  على  قدرة  اأكرث  ي�صبح  اجللد  اأن  به  البكرتيا واأكرث حتماًل لدرجات احلرارة املرتفعة،حيث يحدث ذلك يف حالة اجللد؛واملق�صود 

كون جميع القر�صات يف مكان واحد،اأما اذا تعددت اأماكن الل�صعات فيوؤدي ذلك اإىل تخرث الدم ؛اأي تكون طبقة من الدم تكون اأق�صى من الدم العادي، 
مما يعطي الأوعيه الدمويه قدرة اأكرث على مقاومة ال�صموم و مكافحتها ، وبالتايل م�صاعدة الكبد وتخفيف العبء عنه

8 ن�صائح لتجنب الإ�صابة 
كري مبر�س ال�صّ

قدم موقع »بولد�صكاي« املتخ�ص�س ب�صوؤون ال�صحة ثماين ن�صائح ت�صاعد الإن�صان على 
جتنب الإ�صابة مبر�س ال�صّكري.

وميكن تناولها باإ�صافة ملعقة من اخلّل الذي يقلل من امت�صا�س اجل�صم لل�صّكر.حتتوي ال�صلطات على اخل�رصوات كاخل�س واخليار واجلزر والطماطم والثوم والب�صل، 1- تناول ال�صلطات املختلفة
ال�صحيح، ومن اأهم اأ�صاليب الوقاية من مر�س ال�صكري.يعد امل�صي اليومي ملدة 30 دقيقة من العوامل املحفزة لزيادة عملية التمثيل الغذائي 2- ممار�صة الريا�صة وخا�صة امل�صي

كاحلبوب الكاملة من القمح وال�صعري وال�صوفان، لأنها تخّف�س ن�صبة ال�صكر يف اجل�صم.ي�صري اأخ�صائيو ال�صحة اإىل دور الأغذية الغنية بالألياف يف تفادي الإ�صابة بال�صكري 3- تناول احلبوب الكاملة
بال�صكري 4- �رصب القهوة الإ�صابة  خماطر  من  يوميا  �صكر(  )بدون  القهوة  من  فنجانني  تناول  بحوايل 29%، ملا حتتويه القهوة من مواد م�صادة لالأك�صدة.يقلل 

ت�صل 5- اإ�صافة القرفة اإىل الطعام بن�صبة  بال�صكري  الإ�صابة  اإمكانية  من  اليومي  الطعام  اإىل  القرفة  اإ�صافة  تقلل 
اإىل %48.

يعد التدخني من اأكرث العوامل امل�صببة لالإ�صابة بال�صكري.6- البتعاد عن التدخني
اأمرا 7- جتنب الوجبات ال�رصيعة )البيتزا والبطاطا املقلية والربغر وغريها(  ال�رصيعة  الوجبات  تناول  م�صتوى يعد جتنب  يف  ا�صطراب  اإىل  يوؤدي  ما  الدم،  يف  الكولي�صرتول  ن�صبة  ترفع  لأنها  الإن�صولني ويجعل اجل�صم اأكرث عر�صة لالإ�صابة بال�صكري.هاما 

اإن البتعاد عن التوتر يف احلياة اليومية ب�صكل عام، وممار�صة اليوغا ومتارين ال�صرتخاء 8- املحافظة على الهدوء وجتنب التوتر
من اأهم طرق الوقاية من الإ�صابة بال�صكري.

ثقل الل�صان 
اأحد  باأنه  الل�صان  ثقل  يُعرف 

نطق  يف  ال�صعوبة  اأعرا�س 
يُعرف  ما  اأي  الكالم، 
يف  التغيري  اأو  بالغمغمة، 
يف  ال�رصعة  اأو  الإيقاع، 
من  العديد  وهناك  الكالم، 

ثقل  اإىل  املوؤدية  ؛ الأ�صباب  ن لل�صا ا
امل�صاكل  بع�س  وجود  ال�صحية يف الدماغ، اأو وجود مثل: 

ويف هذه املقالة �صنتحدث عن ال�صطرابات الع�صلية، والع�صبية، 
طرق  على  �صنتعرف  كما  الأ�صباب،  العالجهذه 

عالج ثقل الل�صان طبياً  ميكن العالج بذهاب املري�س اإىل طبيب التخاطب املتخ�ص�س 
يف اللغة لختبار امل�صكلة، ومعاجلتها، حيث يتعلم املري�س الكثري من املهارات التي 
تكرار  اإىل  املري�س  يحتاج  وقد  الل�صان،  ثقل  م�صاكل  على  بالتغلب  له  ت�صمح  �صوف 
�صحيح  ب�صكل  عليها  ال�صيطرة  كيفية  تعلم  اأجل  من  وتكراراً  مراراً  الأ�صوات  بع�س 
دون اإدغام عالج ثقل الل�صان بالأع�صاب  م�صغ الزجنبيل مرتني يومياً يف ال�صباح، ويف 
امل�صاء، مع التدرب على الكالم بالعزمية. الإكثار من تناول الكرنب، وخ�صو�صاً قبل 
النوم م�صغ احلبة ال�صوداء مبقدار ربع ملعقة �صغرية مرتني يف اليوم؛ مرة على الريق، 
واملرة الثانية قبل النوم. م�س �صكر نبات بني الوقت والآخر اأكل الزبيب مع الزجنبيل 

واملربى يف ال�صباح، ويف امل�صاء تدليك حتت الل�صان بخليط امللح والع�صل

م�صار �صفار البي�س
اأمرا�س  مثل:  البي�س   �صفار  عن  الناجتة  الأمرا�س  اأحد  من   
البي�س  مادة �صفار  فما حتتويه  ال�رصايني وغريها،  وت�صلّب  القلب، 

وغريها اأو املح من مواد دهنّية وغنّية  بالكولي�صرتول 
تُعرف  ما  برتاكم  من تت�صّبب  املكونة  باللوحيات 

ومنها هذه املواد على جدران  ال�رصايني 
ال�صباتي،  ذات ال�رصيان  تكون  وهذه 
تدريجي  بت�صييق تراكم  وتت�صّبب 
مّرًة  ال�رصايني  تلو الأخرى اإىل اأن هذه 
النهاية  يف  هذه تت�صّبب  بان�صداد 
الدموّية  التي الأوعية  تلك  ومنها 
القلب  اإىل  مما تذهب  والدماغ، 
الّدم  تدفق  اإىل القلب ويت�صبب يوقف 
اأو  القلبّية،  الّدم بالنوبات  تدفق  يوقف 

ويت�صّبب  الدماغ  الدماغّية. اإىل  بال�صكتة 
الباحثون  بع�س  البي�س ويرى  تاأثري  اأّن  اإىل 

يُعادل  املجال  هذا  تاأثري تدخني ال�صجائر. يف 

فريو�س )كورونا(
بفريو�س  �صبيٌه  وهو  التاجيَّة،  الفريو�صات  عائلِة  من  وهو  ونادر،  غام�ٌس  فريو�ٌس  هو 
)�صار�س( الذي انت�رص يف العام 2003 يف �رصق اأ�صيا، والفرق بينهما هو اأَنّ فريو�س )�صار�س( 
)فريو�س  يقوم  بينما  والأمعاء،  املعدة  التهاب  يف  ويت�صبُب  التنف�صي،  اجلهاز  ي�صيب 
كورونا(، باإ�صابة اجلهاز التنف�صي مع التَّ�َصبُِّب يف التهاٍب رئوي حاد، اإىل جانب اأنَّه ي�صبُب 
ف�صاًل كلوي، كما ويختلف عن فايرو�س �صار�س بزيادة ن�صبة الوفيات للم�صابني بفريو�س 
)كورونا(، عن فريو�س �صار�س، وقد ربطت العديد من الدرا�صات �صبب ظهور فريو�س 
)كورونا(، بالإبل، وتقول درا�صات اأُخرى اأَنّ �صبب ظهور هذا الفريو�س يعود اإىل )معدلت 

التطفري العالية( يف 
الفريو�س،  هذا 
ولكن ل يوجد �صبٌب 
حتى  وُموؤَكّد  ُمقنع 

الآن.
  

الوطني  املعهد  من  الباحثني  من  جمموعة  اكت�شفت 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  ال�شيخوخة  مل�شاكل 
الفوائد الكبرية لل�شيام يف حت�شني العديد من الوظائف 
احليوية عند الثدييات، فقد طور العلماء نظاما غذائيا 
لـ 40 من فئران التجارب، اإذ مت اإطعامها يوما وجتويعها 
يف اليوم التايل لفرتة من الزمن، ووجد الباحثون بعد 
ذلك اأن هذا التنظيم الغذائي اجلديد، �شاعد على زيادة 
تعي�ش  الذي  لتفا�شيل املحيط  ووعيها  الفئران  انتباه 
ن�شاط  من  اأي�شا  الغذائية  احلمية  هذه  وزادت  فيه. 
والتعلم وح�ّشنت  الذاكرة  الدماغ امل�شوؤولة عن  اأجزاء 
القدرات املعرفية لديها، ون�رشت نتائج هذه الدرا�شة 
على موقع "MedicalXpress"، وتبني ارتفاع تركيز 
امل�شتمد  الع�شبية  التغذية  عامل   "BDNF" بروتني 
تطور  حتفيز  عن  وامل�شوؤول   ،%50 بن�شبة  الدماغ  من 
الع�شبية  الت�شابكات  عدد  وارتفاع  الع�شبية  اخلاليا 
تلك  بني  "التوا�شل"  عملية  يف  هاما  دورا  تلعب  التي 

اخلاليا.
ووفقا للعلماء فاإن منع الطعام عن اجل�شم ملدة ترتاوح 
الدهون  حرق  على  ي�شاعد  �شاعة،   14 اإىل   10 بني 
بدورها  توؤثر  كيتونات،  اإىل  اأول  بتحويلها  املخزنة، 
 ."BDNF" على اخلاليا الع�شبية وجتربها على اإنتاج
وياأمل الباحثون يف اأن ت�شاعد نتائج هذه الدرا�شة يف 
تاأخري اأمرا�ش ال�شيخوخة املرتبطة باجلهاز الع�شبي 

لدى الب�رش.
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

�ل�سرب مييز �مل�ؤمن من �أدعياء �لإميان
يق�ل اهلل تعاىل: }ما كان اهلل ليذر امل�ؤمنني 
على ما اأنتم عليه حتى مييز اخلبيث من 

الطيب{ اآل عمران: 179.
ويق�ل �سبحانه: }اإن مي�س�سكم قرح فقد 
م�س الق�م قرح مثله وتلك الأيام نداولها 
بني النا�س وليعلم اهلل الذين اآمن�ا ويتخذ 
الظاملني  يحب  ل  واهلل  �سهداء  منكم 
وميحق  اآمن�ا  الذين  اهلل  وليمح�س 

الكافرين{ اآل عمران: 141-140.
وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »من يرد 

اهلل به خرياً ي�سب منه« )رواه البخاري(.
اإن   { و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وقال 

عظم اجلزاء مع عظم البالء واإن اهلل تعاىل 
فله  ر�سي  فمن  ابتالهم  ق�ماً  اأحب  اإذا 
)رواه  ال�سخط«  فله  �سخط  ومن  الر�سا 
الرحمن  عبد  ال�سيخ  الرتمذي(.ويق�ل 
ابتلي  اإذا  »فامل�ؤمن  اهلل:  رحمه  ال�سعدي 
مبر�س اأو فقر اأو نح�ه من الأعرا�س التي 
كل اأحد عر�سة لها فاإنه باإميانه ومبا عنده 
من القناعة والر�سا مبا ق�سم اهلل له جتده 
قرير العني ل يتطلب بقلبه اأمرا يقدر له 
اإىل من  اإىل من ه� دونه ول ينظر  ينظر 
و�رسوره  بهجته  زادت  ورمبا  ف�قه  ه� 
وراحته على من ه� متح�سل على جميع 

املطالب الدني�ية اإذا مل ي�ؤت القناعة.

كيف يزول  �لهم
الهم اأو الهم�م هي اإبتالء من رب العاملني 
على  ال�سرب  على  يختربه  و  ليمتحنه  للعبد 
تعاىل  اهلل  بق�ساء  القن�ت  و  الر�سا  و  البالء 
فاإذا �سرب العبد و ر�سي بالهم فاإن اهلل يجتبيه 
الهم�م  على  ال�سرب  على  الث�ب  يجزيه  و 
التي تاأتي من م�ساكل احلياة و تذبذب عما 
كان ه� معتاد عليه ، و تختلف الهم�م من 
�سخ�س اإىل �سخ�س ، فهنيئاً ملن عظم بالئه 

و عظم �سربه فالفرج من اهلل قريب
زوال الهم يك�ن بفرج و رحمة من اهلل تعاىل 
هي  الهم  هذا  باأن  الإن�سان  ليطمئن  لكن  و 
عبده  على  تعاىل  اهلل  اأنزلها  كربة  و  حمنة 
ليمتحنه على احلياة ، لذلك على عبد ي�سرب 
و يقرتب من اهلل تعاىل و يناجيه همه و يعقد 
الهمة يف الدعاء ، و يك�ن اأي�ساً ه� اأن يق�م 
ال�سخ�س بال�سالة ركعتني ل�جه اهلل تعاىل و 
قبل الت�سليم يدع� امل�سلم ربه بتفريج همه 
و غمه ، من الأذكار و الأدعية التي يق�لها 
امل�سلم و يكرث منها يف وقت همه و كربته 
الهّم و يا كا�سف الغم  اللهم يا فرج   ( يق�ل 
فرج همي و ي�رس اأمري و اأرحم �سعفي و قلة 
حيلتي و اأرزقني من حيث ل اأحت�سب يا رب 
العاملني ( ، و اإذا اأراد الإن�سان اأن يكفيه اهلل 
ما اأهمه ي�ستحب ذكر الدعاء التايل- ح�سبي 
اهلل ل اإله اإل ه� عليه ت�كلت و ه� رب العر�س 
اأي�سا  �سبع مرات  ق�لها  ي�ستحب  العظيم-و 
دعاء تفرج الهم )ل اله اإل اهلل احلليم الكرمي 
ل اله اإل اهلل العلي العظيم ل اله اإل اهلل رب 
ال�سماوات ال�سبع ورب العر�س العظيم اللهم 
معذرتي  فقبل  وعالنيتي  �رسي  تعلم  انك 
ما  وتعلم  �س�ؤايل  فاأعطني  حاجتي  وتعلم 
اأ�ساألك  يف نف�سي فاغفر يل ذنبي اللهم اإين 
اإميانا يبا�رس قلبي ويقينا �سادقا حتى اعلم 
ورا�سني  علّي  كتبته  ما  اإل  ي�سيبني  لن  انه 

مبا ق�سمته يل يا ذا اجلالل والإكرام
لذلك على امل�سلم اأن ل يياأ�س و اأن يثق باهلل 
تعاىل باأن اهلل �سين�رسه ، عليه اأن ل يخاف 
 ، حياته  يكدر  و  يخيفه  مبا  ي�ساب  عندما 
ي�سيبه  عندما  تعاىل  هلل  يرجع  اأن  عليه 
احلزن و ي�سرب على ذلك ، على امل�سلم اأن 
ي�ساب  عندما  الهم  يعرتيه  ل  و  ي�سخط  ل 
مبر�س فاملر�س ه� كفارة امل�سلم خلطايا 

فلي�سرب امل�سلم عندما

�سروط �سالة �ل�ستخارة 
بالأخذ  يق�م  اأن  امل�سلم.  ين�يها  ن 
اهلل  بق�ساء  ير�سى  اأن  بالأ�سباب. 
الأم�ر  يف  ي�ستخري  اأن  وقدره. 
ويرّد  يت�ب،  اأن  فقط.  املباحة 
املظامل اإىل اأهلها. اأن ل ي�ستخري يف 
اأمٍر قد متّكن منه و�سار عنده امليل 
والّرغبة فيه. دعاء �سالة ال�ستخارة 
كان  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  جابٍر  عن 
ر�س�ل اهلّل �سلّى اهلل عليه و�سلّم يعلّمنا 
ال�ستخارة يف الأم�ر كلّها كما يعلّمنا 
هّم  »اإذا  يق�ل:  القراآن،  من  ال�ّس�رة 
اأحدكم بالأمر فلريكع ركعتني من غري 
الفري�سة ثّم ليقل: اللّهّم اإيّن اأ�ستخريك 
بقدرتك،  واأ�ستقدرك  بعلمك، 
فاإّنك  العظيم  ف�سلك  من  واأ�ساألك 
تقدر ول اأقدر، وتعلم ول اأعلم، واأنت 
اأّن  عاّلم الغي�ب، اللّهّم اإن كنت تعلم 
هذا الأمر )هنا ت�سّمي حاجتك ( خرٌي 
يل يف ديني ومعا�سي وعاقبة اأمري اأو 

قال: عاجل اأمري واآجله، فاقدره يل، 
وي�رّسه يل، ثّم بارك يل فيه، اللّهّم واإن 
اأّن هذا الأمر )هنا ت�سّمي  كنت تعلم 
ومعا�سي  ديني  �رٌسّ يل يف   ) حاجتك 
اأمري  اأو قال: عاجل  اأمري،  وعاقبة 
وا�رسفني  عّني،  فا�رسفه  واآجله، 
ثّم  كان،  واقدر يل اخلري حيث  عنه، 
رواه  حاجته(«،  )وي�سّمي  به،  ار�سني 
ني به(.  البخارّي ، ويف رواية ) ثّم ر�سّ
ال�ست�سارة اختلف العلماء على تقدمي 
حيح  وال�سّ ال�ستخارة،  اأم  امل�س�رة 
�سالح  بن  حممد  ال�ّسيخ  رّجحه  ما 
ريا�س  اهلل، يف �رسح  العثيمني رحمه 
احلني، اأّن ال�ستخارة تقّدم اأولً،  ال�سّ
لق�ل الّنبي �سلّى اهلل عليه و�سلّم: »اإَِذا 
… ِ ِر َفلنْرَينَْكعنْ َركنَْعتنَينْ َهَمّ اأََحُدُكمنْ ِبالأمنْ
اإىل اآخره«، ثّم اإذا كّررتها ثالث مراٍت 
ومل يتبني لك الأمر، فا�ست�رس، ثّم ما 
قلنا  واإّنا  به،  فخذ  به  عليك  اأ�سري 

من  لأّنه  مرات،  ثالث  ي�ستخري  اأّنه 
اأّنه  و�سلّم  الّنبي �سلّى اهلل عليه  عادة 
اإذا دعا، دعا ثالثاً، وقال بع�س اأهل 
يتبنّي  حّتى  الة  ال�سّ يكرر  اأّنه  العلم 
ال�ست�سارة  الأمرين. �رسوط  له خري 
الأم�ر،  راأي، وخربة يف  ذو  يك�ن  اأن 
وتاأّن، وجتربة، وعدم ت�رسع. اأن يك�ن 
يكن  مل  من  لأّن  دينه،  يف  �ساحلاً 
ويف  اأميناً،  يعّد  فال  دينه  يف  �ساحلاً 
ر�سي  َماِلٍك  بنَْن  اأَنَ�َس  عن  احلديث 
لَّى  �سَ  ِ اهلَلّ َر�ُس�َل  اإَِنّ  يَُق�ُل  عنه  اهلل 
اإِمَياَن  »ل  َقاَل:  َو�َسلََّم  َعلَينِْه  اللَّهم 
َد  مِلَننْ ل اأََمانََة لَُه َول ِديَن مِلَننْ ل َعهنْ
اإن كان غري �سالح يف دينه  لَُه«، لأّنه 
فرمبا يخ�ن والعياذ باهلل، وي�سري مبا 
فيه ال�رّسر، اأو ي�سري مبا ل خري فيه، 
به  اهلل  ما  ال�رّس  من  بذلك  فيح�سل 

عليم.

�لت�بة �ل�سادقة

وتعاىل  �سبحانه  اهلل  تعّهد  لقد 
ما  لهم  الذن�ب  بغفران  لعباده 
على  دام�ا  وما  به،  يُ�رسك  مل 
بالت�بة،  ورغبٍة  بالذنب  �سع�ٍر 
الأدلّة  من  العديُد  فهناك 
النب�ية  والأحاديث  القراآنية 
الّنا�س  تدع�ا  التي  ال�رسيفة 
ال�قت  بني  هلل  ت�بتهم  لتجديِد 
ت�اٌب  اهلل  باأن  وتفيد  والآخر، 

رحيم، يغفر الت�بَة عن عباده. 
�ساعة  يف  كثرياً  يحدُث  فقد 
من  وو�س��سٍة  للب�رس،  �سعٍف 
فا�سد  واقع  ال�سيطان، ويف ظل 
اأن ينحرف�ا للخطيئة، فاهلل خلق 
بني اآدم خّطائني، ولكن خريهم 

اهلل  اإىل  ي�ؤوب�ن  الذين  التّ�ابني 
وي�ستغفرونه. 

ت�بًة  الإن�ساُن  يت�َب  وكي 
بها  اهلل  ي�سفُح  �سادقًة  ن�س�حاً 
ب�رسوطها  الإلتزام  عليه  ذن�به، 
حيث  من  تبداأُ  والتي  جميعاً، 
الندم ال�سديد على هذا الذنِب، 
ال�سيطان  اأّن  التامة  واملعرفة 
يف تلك اللّحظة كاَن قد انت�رَس 
بعد  واأنه �سيحر�ُس فيما  عليه، 
اأن ل ينهزَم اأماَم اخلطايا لأجِل 
اهلل، ثم اأن يك�ن خمل�ساً �سادقاً 
يف ت�بِته، واأل تك�ن حتت �سغٍط 
اأحد  من  اإحراٍج  ب�سبب  اأو  ما، 
اأن  يجب  بل  النا�س،  اأو  الّدعاة 

نف�سه،  اأعماِق  من  نابعًة  تك�ن 
ل يجرُبه عليها اأحد، واأل تك�ن 
الآخرين،  اأمام  ورياًء  اّدعاًء 
ليق�ل�ا اأن فالناً تاب هلل فتك�ن 
لدنيا يريدها ل لآخرٍة يخ�ساها، 
الذنب  باتاً عن  اإقالعاً  ثّم يقلُع 
هلل  يعطَي  واأن  ارتكبه،  الذي 
باأن ما مّر عليه من فرتِة  وعداً 
يقرتَب  ولن  تتكّرر،  لن  الذن�ب 
يف  يفّكر  واأل  لها،  ي�ؤّدي  مما 
التداعياِت التي دفعتُه لرتكابها 
اأخرى،  مرًة  ينجرَف  لئاّل 
واحلاجة  الفقِر  كا�ستح�سار 
الت�بة من ذنب ال�رسقة،  حلظة 
فيعزُم عزماً ق�ياً على األ يع�د، 

واأن يحافَظ على ت�بته الّطاهرة 
نقّيًة من كل �س�ء؛ ثم ياأتي اآخر 
اأّن  وه�  واأهّمها  ال�رسوط  هذه 
كل ما حتّدثنا عنه يك�ن ما مل 
املذنبني  فبع�ُس  العبد،  يغرغِر 
لآخر حلظٍة  ت�بتهم هلل  ي�ؤجل�ن 
يف  ويتمادون  حياِتهم،  من 
عمِرهم،  فرتَة  ط�اَل  خطاياهم 
حتى اإذا ما و�سع�ا على فرا�ِس 
امل�َت  اأن  و�سعروا  املر�س، 
من  تاب�ا  لياأخذهم،  اقرتَب 
نزاع،  حالِة  يف  وهم  معا�سيهِم 
كما  مقب�لة،  غري  الت�بُة  فهذه 
عند  الت�بُة  بندها  يف  يدخُل 

قيام ال�ساعة. 
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42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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الطلب على اإك�سبدي�سن ونافيغيتور مرتفع لدرجة اأن فورد ال ت�ستطيع تلبيته

�إك�شبدي�شن  فورد  من  كل  على  �لعمالء  طلبات 
م�شتمر،  تز�يد  يف   2018 نافيجيتور  ولينكولن 
زيادة  �إىل  �لأمريكية  �ل�شيار�ت  �شانعة  دعى  مما 
م�شنعها  يف  دولر  مليون   25 مبقد�ر  ��شتثمارها 
بن�شبة  �لإنتاجية  قدرته  �شريفع  ما  كنتاكي،  بولية 
جديدة  تطوير�ت  يف  يتمثل  �ل�شتثمار  25%.هذ� 
�لروبوتات  عدد  زيادة  ت�شمل  و�لتي  �مل�شنع،  يف 
بقدر 400 روبوت جديد، وحت�شني يف قاعدة حتليل 
�لبيانات، بالإ�شافة �إىل طابعة ثالثية �لأبعاد جديدة 
�أدو�ت  ت�شنيع  عملية  و�إ�رس�ع  ت�شهيل  على  تعمل 

�ل�شناعة و�أجز�ء �ل�شيارة ب�شعر �أقّل.
تبًعا لتقرير Autonews، فاإنه يف �ل�شهر �ملا�شي 
ومبيعات   %59 بن�شبة  �ك�شبدي�شن  مبيعات  ز�دت 

يتم  �ك�شبدي�شن  �أن  حيث   ،%132 بن�شبة  نافيجاتور 
 %84 وحو�يل  عر�شها،  من  يوم   11 خالل  بيعها 
و   Reserve ن�شختي  هما  �ملباعة  نافيجاتور  من 
 310،000( دولر   82،400 باأ�شعار   Black Label
ريال   363،000( دولر   96،650 و  �شعودي(  ريال 

�شعودي( على �لرتتيب.
“كان باإمكاننا بيع �لكثري منها يف يناير �إذ� �متلكناها 
�آنذ�ك”، هذ� هو ما قاله نائب رئي�س فورد مارك 
�أّن كيفن كولينز،  US Marketing، كما  لـ  لنيف 
Bill Collins Ford- رئي�س توكيل فورد ولينكولن
Lincoln يف لوي فيل بكنتاكي، قد ذكر �أن هذ�ن 
�ملوديالن ل ي�شتغرقان �أكرث من 5 �أو 6 �أيام قبل �أن 

يباعو�.

المبورغيني "اأورو�س" نفدت قبل اأن ت�سل االأ�سواق!

كامل  �لرو�س  �لوعرة  �لطرق  �شيار�ت  ع�شاق  ��شرتى 
ح�شة �لبالد من �شيار�ت ماركة لمبورغيني �جلديدة 

"�أورو�س" قبل �أن ت�شل �إىل �لأ�شو�ق.
فقد �أكد ممثل �رسكة لمبورغيني ل�شحيفة لينتا رو، 
�أن 10 �شيار�ت فقط، بقيت من �لـ 50 �شيارة "�أورو�س"، 
يف  �شيطرح  �لذي  �ملوديل  هذ�  من  رو�شيا  ح�شة 
�لأ�شو�ق عام 2018. �إذ حجز �لزبائن �لرو�س �شيار�تهم 
�ملاركة  لهذه  �لتجاري  بالإنتاج  �ل�رسكة  تبد�أ  �أن  قبل 
�جلديدة، وقبل عر�س منوذج لمبورغيني "�أورو�س"، 
�لذي كان يف بد�ية عام 2016 عندما فتحت �ل�رسكة 

باب �لكتتاب على �ل�شيارة �ملذكورة.
�أن  "لمبورغيني يف مو�شكو"،  لـ  �لعام  �ملدير  ويقول 

�متالك  حق  على  �حل�شول  لأجل  )يقاتلون(  �لزبائن 
�أول �شيارة "�أورو�س" يف رو�شيا.

�لأ�شو�ق  يف  "�أورو�س"  لمبورغيني  �شيارة  �شعر  يبلغ 
�لرو�شية 15.2 مليون روبل )حو�يل 260 �ألف دولر(، 
و�شت�شلم �أوىل �شيار�ت هذ� �ملوديل �إىل �أ�شحابها يف 

�شيف 2018.
من  �لر�بع  يف  �ل�شيارة،  لهذه  �لأول  �لنموذج  وعر�س 
دي�شمرب، يف م�شنع �ل�رسكة يف مدينة �أغاثا- بولونيز 
 4 �شعته  مبحرك  �ل�شيارة  جهزت  وقد  )�إيطاليا(، 
�لق�شوى  �رسعتها  وتبلغ  ح�شانا.   650 وبقوة  لرت�ت، 
305 كيلومرت�ت/ �ل�شاعة. وتعد �أ�رسع �شيارة للطرق 

�لوعرة يف �لعامل.

اإعالن موعد 
اإطالق اجليل 

اجلديد من 
 Subaru"
"Forester

�أكدت مو�قع متخ�ش�شة ب�شوؤون 
�ل�شيار�ت �أن �لإعالن �لر�شمي 
عن �جليل �جلديد ل�شيار�ت 

"Subaru Forester" رباعية 
�لدفع �شيجري، يف نوفمرب من 

�لعام �ملقبل.
 "Forester" ووفقا للمو�قع فاإن
 "SGP" جلديدة �شتاأتي بهيكل�

�ملطور �لذي �شتزود به 
 "XV"و "Impreza" شيار�ت�
و"Ascent" �لتي تعمل �شوبارو 

على �إنتاجها.
ومن �ملتوقع �أن تاأتي �ل�شيارة 
�جلديدة ب�شكل خارجي ي�شبه 

�شيار�ت "Ascent" �لأخرية �لتي 
�أ�شدرتها �شوبارو مع تعديالت 
طفيفة على �شكل �شبكة �ملربد 
و�لأ�شو�ء �لأمامية و�خللفية، 
ف�شال عن حمركات توربينية 

متطورة ب�شعة 1.6 و2 لرت قادرة 
على �لت�شارع من 0 �إىل 100 كلم/ 

�شاعة يف �أقل من 4 ثو�ن.
كما جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �جليل 
 "Foreste" حلايل من �شيار�ت�

مزود مبحركات ب�شعة 2 لرت قادرة 
على توليد عزم 150 ح�شانا. 

وحمركات 2.5 بعزم 171 ح�شانا، 
وحمركات توربينية ب�شعة 2 

لرت قادرة على توليد عزم 241 
ح�شانا، 

اأ�سغر �سيارة يف العامل... ميكنك قيادتها لداخل غرفتك!
�شاهدنا يف �لعديد من �ملو��شيع �ل�شابقة كيف يهتم �شانعو �ل�شيار�ت يف �لعامل باإنتاج �شيار�ت �شغرية، 
لكننا �شن�شاهد �ليوم �شيارة كهربائية �أ�شغر بكثري من كل ما �شبق لدرجة �أن باإمكانك قيادتها حتى 

�رسيرك!
بينما  و�حد�ً  مرت�ً  يتجاوز  ل  باأن عر�شها  “فولب”  �ل�شيارة  طولها تتميز  يبلغ 

�لفتحات  من  �ملرور  �ل�شيارة  ت�شتطيع  لذ�  ون�شف،  ل�شيقة مرت  �
فولب  تزن  غرفتك!   باب  من  و�ملرور  �مل�شعد  يل ودخول  � حو

كيلوجر�م  تبلغ 350  عتها و �رس
�ل�شاعة، �لق�شوى 50 كيلومرت  يف 
�ملزعج  فمن  لتفكري لذ�  �
بها  �لذهاب  رحالت يف  يف 
كانت  و�إن  �ل�رسعة بعيدة،  هذه 
د�خل  )خا�شًة منا�شبة  �ملدن 

�أوقات �لزحام!(.
�أي�شاً  �شيارة من �مللفت  �أن 
كتلك  حتوي �شغرية  ل 
مكاناً  �شع )بالطبع(  لو
وهو  عيب �لأمتعة، 

خطري يف �ل�شيارة 
لأن �أحد مميز�ت 
�شيارة  �قتناء 

��شطحاب  �أردت  فاإن  ثمنه  �شيء  لكل  لكن  ب�شهولة،  و�لأمتعة  �حلقائب  نقل  �لقدرة على  هو  خا�شة 
�أنك لن حتمل عبء �لبحث عن  �أن تقدم بع�س �لتنازلت!.. خا�شًة  �شيارتك معك يف �ملنزل عليك 
مكان لإيقاف �ل�شيارة لأن باإمكانك �إيقافها يف �أي مكان باملعنى �حلريف للكلمة!: �ملثري �أنه وبف�شل 
حمركها �ل�شغري �شيتم ترخي�س �ل�شيارة على �أنها در�جة رباعية، لذ� �شيكون باإمكان �أي �شخ�س يحمل  
�شتكون  �أنها  قال  و�لذي  �آرتيويل،  رومانو  �ل�شهري  �لإيطايل  �مل�شمم  هو  �ل�شيارة  فكرة هذه  �شاحب 

متوفرة يف �أوروبا بد�ية �لعام �لقادم. �أما عن �ل�شعر فيبلغ 5،600 دولر.

�ل�شقف  �آليات ك�شف  لنوع جديد من  �أخرية  بر�ءة �خرت�ع  �أودي  �شجلت 
بر�ءة �خرت�ع عن  .. وتك�شف   B و    D باأعمدة  لل�شيار�ت كبرية �حلجم 
ت�شميم مبدئي ل�شيارة SUV ب�شقف مق�شم لثالثة �أجز�ء لت�شهيل طيه 
وو�شعه ور�ء �ملقاعد �خللفية، ومن �لإ�شافات �ملثرية لالهتمام يف هذ� 
�لت�شميم هو وجود �أعمدة يف �خللف بجانب �أعمدة �ملنت�شف لتح�شني 
 SUV ثبات �ل�شيارة وحمايتها من �لتدحرج.هذ� �لت�شميم ي�شمح ب�شيارة
�أكرب حجما من �ملعتاد وم�شاحة �أو�شع ل�شندوق �لأمتعة كذلك، كما ي�شمح 
بفتح �ل�شندوق ب�شهولة بغ�س �لنظر عن ك�شف �ل�شقف من عدمه، بف�شل 
�شندوق  د�خل  �ل�شقف  من  �لأو�شط  �لق�شم  طي  يف  �خلا�س  �لأ�شلوب 
�لأمتعة ثم و�شع �لق�شم �خللفي فوقه كغطاء ل�شندوق �لأمتعة، ما يعني 
ح�رس �ل�شقف يف �أ�شغر م�شاحة ممكنة عند طيه.ب�شبب �لهتمام �لكبري 
�أن تكون هذه  �إليه، من غري �ملتوقع  ب�شندوق �لأمتعة وت�شهيل �لدخول 
�ل�شيارة كهربائية، ملا يلزم ذلك من وجود موتور�ت و�إ�شافات �أخرى يف 

�شندوق �لأمتعة، ما يعار�س �أحد �لأهد�ف �لرئي�شية لرب�ءة �لخرت�ع.

اأودي تخطط ل�سنع SUV كبرية 
مك�سوفة ال�سقف بت�سميم غريب

بريطانيا حتارب التلوث البيئي بـ"تاك�سي 
لندن" اجلديد.. فما هي اأهم مميزاته؟

�شورةكتب   3 عر�س 
�أمني:  حممود   -
لندن  �رسكة  ك�شفت 
لل�شيار�ت، �مل�شوؤولة 
�شيار�ت  �إنتاج  عن 
عن  لندن"  "تاك�شي 
�لن�شخة  �إطالق 
�لأحدث  �لكهربائية 
لندن  تاك�شي  من 
�لعا�شمة  �شو�رع  يف 
 . نية يطا لرب �
�جلديدة  �ل�شيار�ت 
بح�شب  �شتكون 

�شبكة "�شكاي نيوز" �لإخبارية كهربائية بالكامل، و�شت�شهم يف توفري ما يقرب 
من 100 جنيه ��شرتليني يف �ملتو�شط �أ�شبوعيا، مقارنة بتكلفة �لوقود. وعددت 
�إنرتنت  �أبرزها  ومن  �ل�شت،  �ملقاعد  ذ�ت  �جلديدة  �ل�شيارة  مز�يا  �ل�رسكة 
ل�شلكي "WI-FI " فائق �ل�رسعة وخمارج USB بكل مقاعد �ل�شيارة. و�أكدت 
�ل�شيار�ت  بو��شطة  �أنها لن ترفع قيمة �خلدمات �ملقدمة  لندن  تاك�شي  �رسكة 
�ملدير  كري�س جابي  وقال  كما هي.  �لتعرفية  �شتظل  بل  �جلديدة،  �لكهربائية 
يف   �ل�شينية  جيلي  ل�رسكة  �لتابعة  �لكهربائية  لل�شيار�ت  لندن  ل�رسكة  �لتنفيذي 
من  م�شنوع  بالكامل  فالهيكل  جديد.  فيه  �شيء  كل  �أن  �إل  �خلارجي،  �ملظهر 
�لألومنيوم و�ملحرك كهربائي مع نظام لزيادة �ملدى، و�لأهم من كل ذلك �أنه  
�أن �ل�شيارة  �أنه بعد 10 �شنو�ت من �لعمل ك�شائق لل�شيار�ت �لتقليدية يرى  �أكد 

�جلديدة تعد مبثابة �ألف خطوة لالأمام. 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr

اإ�شهاراخلمي�س  15 فيفري 2018 املوافـق   لـ27 جمادى الأول  1439ه 22



تقنية23
اخلمي�س  15 فيفري 2018 املوافـق   لـ27 جمادى الأول  1439ه

جهاز مطور يك�شف �ملجرمني يف �أقل من دقيقة
تكنولوجيا  خرباء  طور 
حتديد  اإمكانية  تتيح  جديدة 
هوية املجرم امل�شتبه به من 
من  اأقل  خالل  ال�رشطة  قبل 
دقيقة واحدة، وذلك يف مكان 
احلادث ويت�شمن نظام م�شح 
ب�شمات الأ�شابع جهازا �شغريا 
التي  الذكية  بالهواتف  يت�شل 
ال�رشطة  اأفراد  ي�شتخدمها 
ثم  الأمامية،  اخلطوط  يف 
اخلدمات  بوابة  ي�شتخدم 
للبحث  اجلديدة،  البيومرتية 
قواعد  �شمن  ال�شجالت  يف 

بيانات ال�رشطة.
غرب  �رشطة  مركز  ويعمل 
وزارة  مع   »Yorkshire«
على  الربيطانية،  الداخلية 
املطور.  النظام  اختبار 
من   250 طرح  املقرر  ومن 
خالل  ال�شوئية  املا�شحات 

الأ�شابيع القليلة املقبلة.
اإيان  املفت�شني،  كبري  وقال 
ميكننا  مرة  »لأول  ويليامز: 
يف  ما  �شخ�ص  على  التعرف 
ب�شمات  خالل  من  ال�شارع 
احل�شول  وميكننا  الأ�شابع، 
و�شجله  للفرد  �شور  على 

الدقيق«.
اأن  ويليامز  ال�شيد  واأو�شح 
امل�شتخدمة،  العملية  �رشعة 
التعامل  ميكن  اأنه  تعني 
دون  ال�شارع  يف  النا�ص  مع 
اإىل مركز  نقلهم  اإىل  احلاجة 

اجلهاز  ي�شكل  كما  ال�رشطة. 
قواعد  يف  البحث  »قناة« 
بتخزين  يقوم  ول  البيانات، 

اأي معلومات.
اأهمية  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
جمال  يف  الأجهزة  هذه 

يوؤدي  ما  التحقيقات،  �رشعة 
اخلطرية  اجلرائم  ك�شف  اإىل 
ب�رشعة قيا�شية وقبل حدوث 
بع�شها اأحيانا، بالإ�شافة اإىل 
ال�رشطة  عمل  كفاءة  حت�شني 

ملاذ� بد� زوكربريغ وزيادة م�شتوى الإنتاجية.
»جريحا«؟

�لك�شف عن م�شبب 
�أكرب عملية ت�شريب 
تهدد هو�تف �آيفون

�شيفرة  ت�رشب  بعد  كبرية  م�شكلة  اأيام  عدة  قبل  اآبل  واجهت 
التعليمات  اأن  ويبدو  اآيفون،  اأجهزة  لعمل  و�رشورية  �رشية 
ال�رشكة،  يف  �شابق  متدرب  قبل  من  بت  �رشرُ قد  الربجمية 
اأحد املوظفني )من ذوي امل�شتوى  لتقرير جديد.وقام  وفقا 
املنخف�ص(، ب�رشقة الرمز ال�رشي اأثناء العمل يف مقر عمالق 
على  ووزعه   ،2016 عام  يف  ال�شيليكون،  بوادي  التكنولوجيا 
ال�شابق  املوظف  Motherboard.وغادر  لـ  وفقا  زمالئه، 
الداخلية«،  ال�رشكة  برجميات  اأنواع  »جميع  مع  اآبل،  �رشكة 
الت�رشيب الأويل، وفقا  اإ�شايف مل يكن جزءا من  وكذلك رمز 
لل�رشكة  الأ�شلي  الرمز  �شلم  والذي  الأفراد،  اأحد  لدعاءات 
وعلى الرغم من اأن املوؤامرة الأ�شلية كانت تن�ص على �رشورة 
احلفاظ على الرمز بني جمموعة مكونة من 5 اأ�شدقاء، اإل اأن 
الأمر خرج عن حدود ال�شيطرة وانت�رش الرمز ال�رشي خارج 
حدود تلك املجموعة،  يف وقت ما من العام املا�شي، لي�شل 
)Discord(، ومن ثم  الإنرتنت  الدرد�شة على  اإىل جمموعة 
ذف لحقا  اإىل موقع رديت )Reddit( قبل 4 اأ�شهر، ولكنه حرُ
الأ�شبوع  اأخرى  مرة  امل�شفر  الرمز  تلقائي.وظهر  ب�شكل 
املا�شي، وذلك عرب موقع تقا�شم الرموز »Github«. وقالت 
اآبل، التي حتافظ على رمز IOS ب�شكل �رشي، اإن الت�رشيب 
من  وطلبت  لأجهزتها،  الإلكرتوين  الأمن  يرُ�شعف  احلا�شل مل 

املوقع حذف الرمز من الإنرتنت.

�رشح م�شور اأمريكي ال�شبب الذي جعله ي�شمم �شورة مارك 
زوكريربغ املدير التنفيذي لفي�شبوك وكاأنه م�شاب يف راأ�شه 
ووجهه. وقال امل�شور، جيك رولند، اإنه �شمم �شورة مارك 
على  �شتظهر  والتي  لفي�شبوك  التنفيذي  الرئي�ص  زوكربريغ 
غالف جملة »Wired«، يف عدد �شهر مار�ص املقبل بهذا 
ال�شكل، يف  اإ�شارة للم�شاكل التي تعاين منها موؤ�ش�شة في�شبوك 
ال�شورة  حللها. وتعرب  واحلاليني  ال�شابقني  موظفيها  ون�شال 
»املتحولة« عن حماولة زوكربريغ اإ�شالح ما مير به يف حياته 
املهنية من م�شاكل، ومت ت�شميمها با�شتخدام اأخرى حقيقية 
ملوؤ�ش�ص في�شبوك، و�شورتني ل�شخ�شني م�شابني بجروح يف 

الوجه، ومتت معاجلتها لتظهر بهذا ال�شكل. 

معر�س النتاج اجلزائري

كوندور عن �بتكار�تها 
تك�شف كوندور، الرائدة يف ال�شوق اجلزائرية للمنتجات اللكرتونية 
الإنتاج  معر�ص  يف  وجودها  عن  املتعددة  والو�شائط  والأجهزة 
مو�شوع  حول  والع�رشين  ال�شاد�شة  طبعتها  يف   »2017  « اجلزائري 
» اأداء الت�شدير » الذي �شيفتتح طبعته اليوم و ي�شتمر اإىل غاية 27 

دي�شمرب 2017 بق�رش ال�شنوبر البحري » �شافاك�ص« بالعا�شمة.
تتمتع كوندور  و �شوف  ن�شخة منه  »الو�شط«  ت�شلمت  البيان  ح�شب 
منتجاتها  اأحدث  عر�ص  �شيتم  اأين  العام،  هذا  ا�شرتاتيجي  مبوقع 
اإجمالية قدرها 420 مرت  يف ملحق اجلناح املركزي C1 مل�شاحة 

مربع.
وا�شاف البيان وبالن�شبة لهذه الطبعة، �شوف تقدم كوندور جمموعة 
تكنولوجيا  اإىل  الأبي�ص  من  بدءا  املنتجات  من  ومتنوعة  غنية 
نطاقات جديدة  والتلفزيون من خالل  النقال  والهاتف  املعلومات 

من اآلت الطهي والثالجات ومكيفات الهواء.
و يف ذات ال�شياق، �شيتم الك�شف عن جمموعة من املنتجات املتميزة 
الإنتاج  معر�ص  من   26 ال  الطبعة  هذه  خالل  كوندور  قبل  من 
اجلزائري ؛ هذا احلدث الذي يوؤكد على مر ال�شنني والطبعات ، اأنه 
موعد ا�شرتاتيجي للقاء خمتلف املهنيني و املهتمني بهذا القطاع 

؛
كما جتدر الإ�شارة؛ اأن مطابخ كونفيا �شتكون اأي�شا يف املوعد؛ هذه 
الأخرية التي اأطلقت خالل �شهر جويلية املا�شي؛ و ذلك من خالل 
م�شاحة خ�ش�شت لها؛ كما �شيتم تركيب ركن »العناية باجل�شم لها« 
املنتجات مبا يف ذلك جمفف  كوندور اجلديدة من  لعر�ص عائلة 

ال�شعر اأطلقت موؤخرا.
من  كوندور متكن  املعرو�شة،  املنتجات  من  نطاقات خمتلفة  مع 
اأن تكون موجودة يف  اإىل جميع الأهداف املمكنة وميكن  الو�شول 

90٪ من الأ�رش اجلزائرية بف�شل اإمكاناتها الب�رشية والتقنية.
واخريا ا�شاف البيان  تنا�شبها يف وقتها ولكن اأي�شا يف املتانة؛ ويعد 
اأ�شا�شيا لجتماع  هذا اللقاء حدثا اقت�شاديا كبريا بامتياز، ومكانا 
ت�شعى  التي  اجلزائرية  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�رشكات  خمتلف 
للح�شول على عمال جدد؛ فاإنه يجذب �شنويا الآلف من العار�شني 
لالقت�شاد  عر�شا  احلدث  هذا  يعترب  كما  البالد؛  اأنحاء  جميع  من 

الوطني وفر�شة لتقدمي فر�ص اقت�شادية جزائرية حقيقية
�سمرية بوجلطي

�آبل تعيد �لهيكل �ملعدين 
لهو�تف �آيفون

مهتمة  مواقع  عدة  ذكرت 
اآبل  اأن  الذكية  الهواتف  ب�شوؤون 
�شتعيد الهيكل املعدين لهواتف 
اآبل  اعتماد  بعد  القادمة  اآيفون 
يف  الزجاجي  اخلارجي  للهيكل 
»اآيفون-8«  الأخريين  هاتفيها 
الكثري  اإليها  وّجه   ،»x-و«اآيفون
هواتفها  م�شتخدمي  من 
اأنهم  موؤكدين  وا�شعة  انتقادات 

اأمنت  باأن الهاتف  اإح�شا�شا  يف�شلون الهياكل اخلارجية املعدنية لالأجهزة والتي متنحهم 
واأقل ميال اإىل النزلق من اليد.

التكنولوجيا فاإن »هاتفا واحدا على الأقل  الواردة يف عدد من مواقع  ووفقا للمعلومات 
من الهواتف التي �شت�شدرها اآبل، العام املقبل، �شياأتي بهيكل معدين على غرار هواتف 
 6.1 ب�شا�شة  �شياأتي  الذي  �شيكون  الهاتف  هذا  فاإن  الأغلب  وعلى  واآيفون-7،  اآيفون-6 

بو�شة«.
وفيما يتعلق بالهواتف امل�شتقبلية التي من املنتظر اأن تطلقها اآبل العام املقبل، فت�شري 
املعلومات اإىل اأن ال�رشكة �شتطلق 3 مناذج، الأول �شيكون ب�شا�شة OLED عالية الدقة 
دقة  اأقل   LCD ب�شا�شة  �شياأتي  والثاين  اأمبري،  ميللي   2700 ب�شعة  وبطارية  بو�شة   5.8
الثالث والذي  الهاتف  اأما  اأمبري تقريبا.  بحجم 6.1 بو�شة وبطارية بحجم 2900 ميللي 
�شيكون الأغلى والأكرث تطورا ف�شيزود ب�شا�شة OLED عالية الدقة 6.5 بو�شة وبطارية 
ب�شعة 3300 اأو 3400 ميللي اأمبري، ف�شال عن العديد من اخل�شائ�ص كميزة التعرف على 

.»x-الوجوه وبع�ص امليزات املعدلة من تلك املوجودة يف هواتف »اآيفون



الأغواط 

البليدة 

خالل  املتحدث  اأ�شار  كما 
اأم�س  املنعقدة  ال�شحفية  الندوة 
اإ�شياخم  حممد   " ال�شباب  بدار 
التي  البويرة  والية  و�شعية  اأن   "
نتائج  حتتل املرتبة 38 وطنيا يف 
خا�شة  الر�شمية  االإمتحانات 
مزيد  ت�شتدعي  ال  البكالوريا 
اللجوء  اأو  الربامج  يف  التاأخر 
ما  الدرو�س  ح�شو  عملية  اىل 

التالميذ  على  بال�شلب  يعود 
اإيجاد  اإمكانية  هناك  اأن  م�شيفا 
دون  املرفوعة  للمطالب  حلول 
وذلك  االإ�رضاب  خيار  اىل  اللجوء 
بني  احلوار  طاولة  اىل  باجللو�س 
للم�شلحة  خدمة  االأطراف  كافة 
ال�شيد  رحب  ال�شياق  ويف  العامة 
يف  ت�شاهم  مبادرة  باأي  طوبال 
اإ�شارة  يف  الطرفني  بني  ال�شلح 
منه اإىل االإمام " علي عية " رغم 
من  �شخ�س  يتدخل  اأن  معار�شته 

خارج االأ�رضة الرتبوية .

العدد : 4560/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
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اأولياء التالميذ يق�ضفون الأ�ضاتذة امل�ضربني
دعا , رئي�س اجلمعية الوطنية لأولياء التالميذ مكتب البويرة " رابح طبال " الأ�ساتذة امل�سربني لإحرتام قوانني اجلمهورية التي اأقرت 

بعدم �سرعية الإ�سراب املفتوح والعودة �سريعا اإىل العمل مل�سلحة التالميذ الذين يبقون �سحية مثل هذه الإ�سرابات التي و�سفها بالعالمة 
اجلزائرية امل�سجلة كونها اأغلبيتها ل ت�ستند اىل قانون العمل النقابي الذي يكفله الد�ستور.

اإعادة الإعتبار ل�ضد تاجموت اجلويف 

حجز متاثيل و 190 قطعة اأثرية تعود اإىل حقبة زمنية قدمية 

يجري االإعداد حاليا لبحث �شبل اإعادة 
تاجموت  ببلدية  اجلويف  لل�شد  االإعتبار 
يكت�شيه  ملا   ) االأغواط  غرب  كلم   40  (
ال�شقي  جمال  يف  ال�شيما   اأهمية  من 
االأربعاء  اليوم  علم  ح�شبما   ، الفالحي 

من م�شالح الوالية.

اإ�شتكمال  ال�شدد  هذا  يف  مت  وقد 
الدرا�شة التقنية املتعلقة برتميم وتهيئة 
هذه املن�شاأة املائية العريقة التي يعود 
 1949 ل�شنة  مرة  اأول  ت�شغيلها  تاريخ 
الغالف  الدرا�شة  هذه  قدرت  حيث   ،
 500 ب  االإعتبار  واإعادة  للتهيئة  املايل 

مليون دج ، وفق امل�شدر ذاته .   وكانت 
جلنة وطنية من اخلرباء قد اطلعت يف 
احلاجز  هذا  و�شعية  على  �شابق  وقت 
حوايل  �شقي  �شاأنه  من  الذي  املائي 
يف  الفالحية  االأرا�شي  من  هكتار   300
انتظار التدابري العملية للجنة املذكورة 

، كما اأ�شري اإليه  و�شي�شاف ال�شد اجلويف 
بتاجموت بعد ا�شتكمال هذه العملية اإىل 
اخلدمة  حيز  دخل  الذي  �شكالفة  �شد 
االأرا�شي  م�شاحة  �شريفع  مما  موؤخرا 
اإىل  منهما  بال�شقي  املعنية  الفالحية 

حوايل 2.500 هكتار .  

للدرك  االإقليمية  الفرقة  اأفراد  متكن 
للمجموعة  التابعة  بوادي جر  الوطني 
من  بالبليدة  الوطني  للدرك  االإقليمية 
حجز متاثيل و 190 قطعة اأثرية تعود 
اإىل حقبة زمنية قدمية، ح�شب ما جاء 
هذه  االأربعاء  اليوم  اأ�شدرته  بيان  يف 

العملية  اأ�شفرت هذه  و  االأمنية  الهيئة 
الظواهر  حماربة  اإطار  يف  املندرجة 
الرتاث  على  احلفاظ  و  االإجرامية 
االأثري -ا�شتنادا لذات امل�شدر- عن 
اأفراد هذه الع�شابة املخت�شة  توقيف 
االأثرية  القطع  تهريب  و  املتاجرة  يف 

ترتاوح  اأ�شخا�س  اأربعة  ت�شم  التي  و 
اأعمارهم ما بني 31 و 46 �شنة.

و اأ�شافت ذات امل�شالح اأن اأفراد هذه 
مبدينة  توقيفهم  مت  الذين  الع�شابة 
من  قدموا  الوالية(  )غرب  جر  وادي 
البليدة  والية  اإىل  الدفلى  عني  والية 

ق�شد بيع هذه القطع االأثرية املتمثلة 
يف متثال على هيئة راأ�س من املعدن و 
اآخر على �شكل امراأة فرعونية و متثال 
نقدية  قطعة   190 و  �شغرية  المراأة 
اأثرية اإىل جانب حجز 758 األف دج من 

عائدات ن�شاط هذه ال�شبكة.

االجتماعي  التكفل  تعزيز  اإطار  ويف 
من  والرفع  الوطني،  االأمن  مبنت�شبي 
املدير  اللواء  ال�شيد  اأ�رضف  معنوياتهم، 
العام لالأمن الوطني، على مرا�شم ت�شليم 
ترقوية،  وكذا  وظيفية،  �شكنات  مفاتيح 

بناحية  ال�رضطة  قوات  لفائدة  موجهة 
ال�شديدعلى  حر�شه  يعك�س  ما  ال�رضق، 
واملهني  االجتماعي  اجلانب  حت�شني 
ال�شق  منه  ال�شيما  اجلهاز،  ملنت�شبي 
تكثيف  خالل  من  بال�شكن،  املتعلق 

لتمكني  واجلهود  واملبادرات  امل�شاعي 
ال�رضطي وذويهمن احل�شول على ح�ش�س 
ال�شيغ. من جهتهم عرب  �شكنية مبختلف 
فرحتهم  عن  ال�شكنات  من  امل�شتفيدون 
القيادة  تبذلها  التي  للجهود  وامتنانهم 

ال�شيد  راأ�شها  الوطني، على  لالأمن  العليا 
العام  املدير  هامل  الغني  عبد  اللواء 
الفرحة،  عمته  جو  يف  الوطني،  لالأمن 
للعائالت  بالن�شبة  عر�س  مبثابة  كان 

امل�شتفيدة وذويهم.

االأيام  حمافظة  اأم�س  قامت  
املغاربية للم�رضح النخلة الذهبية 
تكرمي  على  اأدرار  بوالية  املنظم 
خالل    من  الو�شط   جريدة 

بو�رضيفي  بلقا�شم  مرا�شلها 
الو�شط  جمهودات  على  اعرتافا 
هذه  حول  االإعالمية  التغطية  يف 
االأيام امل�رضحية املغاربية والتي 

نظمت بوالية اأدرار مب�شاركة دولة 
باالإ�شافة  وليبيا  واملغرب  تون�س 
ثمن  كما  اإيل واليات من اجلزائر 
حمافظ االأيام الدور الذي لعبتها 

الثقايف  الفعل  تغطية  يف  الو�شط 
بكل  للقراءة  ونقله  امل�رضحي 

احرتافية
بو�سريفي /ب

خالل زيارته العملية والتفقدية اإىل ولية �سطيف

املدير العام لالأمن الوطني ي�ضرف على ت�ضليم مفاتيح �ضكنات 

اأدرار

حمافظة الأيام املغاربية للم�ضرح تكرم جريدة الو�ضط

اأم�س االأربعاء  وقع جممع �شوناطراك 
املجمع  مع  اتفاق  على  باجلزائر 
النفط  للهند�شة وا�شتك�شاف  االيطايل 
النزاعات  ت�شوية   اإىل  يهدف  �شايبام 
بالتوقيع  وقام  الطرفني  بني  القائمة 

املدير  الرئي�س  من  كل  االتفاق  على 
ولد  املومن  عبد  ل�شوناطراك  العام 
كاو  �شتيفانو  �شايبام  ونظريه يف  قدور 
للتحكيم  الدولية  املحكمة  اأن  يذكر 
اأمرت �شايبام يف دي�شمرب 2017 بدفع 

لفائدة  دوالر  مليون   135 قدره  مبلغ 
لعام  يرجع  لنزاع  لت�شوية  �شوناطراك 
باإن�شاء  يتعلق  عقد  اإطار  يف   2014
امل�شاحبة  ال�شوائل  ال�شتخراج  م�شنع 
الزيوت  وف�شل  م�شعود  حا�شي  يف 

)م�رضوع ال بي جي( واملربم يف نوفمرب 
2008. و�رضح ولد قدور عقب التوقيع 
على االتفاق باأن هذا االأخري �شي�شمح 
املجمعني  بني  النزاعات  "بدفن 

ال�رضيكني منذ عدة عقود".

التوقيع على اتفاق بني �ضوناطراك و�ضايبام لت�ضوية النزاعات 

النائب الربملاين بابا علي :

نطالب بتفعيل �ضالح املهاري�ضت
ثمن النائب الربملاين عن والية مترنا�شت "بابا علي" 
من منتدى جريدة الو�شط جهود اأفراد اجلي�س الوطني 
ال�شعبي املرابطني على احلدود وال�شامنني لل�شكينة 
منطقة  ان  الربملاين  النائب  واأكد   . للبالد  االأمن  و 
واعتربها  اأكرب خط حدودي  مترنا�شت حتتوي على 
اأ�شخن منطقة عرب الوطن و تقع على م�شاحة تقدر 
واأرجع  و  اجلزائر  م�شاحة  ربع  وهي  كلم  ب500الف 
و  عمل  نتيجة  جاء  االأمني  التحكم  اأن  علي  بابا 
يقوم  انه  قال  الذي  الوطني  ال�شعبي  اجلي�س  جهود 

بعمليتني تتمثل يف املرابطة على احلدود و اجلي�س 
اليوم  نرى  باحلوار  ونحن  يقوم  الذي  الدبلوما�شي 
والية  عن  النائب  اقرتح  كما  منهم  العديد  ا�شت�شالم 
مت  الذي  املهاري�شت  �شالح  تفعيل  اإعادة  مترنا�شت 
توقيفه يف الثمانينّيات و جتنيدهم حتت لواء اجلي�س 
الوطني واال�شتفادة من معرفتهم باملنطقة  ال�شعبي 
خ�شو�شا  البطالة  على  الق�شاء  وكدا  و  واال�شتطالع 

بعد اإثبات فعاليتها يف اإليزي.  
ف.ن

وهران 

اجناز م�ضنع تركيب ال�ضيارات من عالمة  بيجو 

م�ضاهل يف زيارة اىل برلني 

يرتقب االنطالق �شهر اأبريل القادم يف اجناز م�شنع 
تركيب ال�شيارات من عالمة "بيجو" مبنطقة احلامول 
اأم�س  ا�شتفيد  ح�شبما  )وهران(،  الكرمة  ببلدية 

االأربعاء لدى املديرية الوالئية لل�شناعة واملناجم.
عثمان   ، املديرية  بذات  باال�شتثمار  املكلف  واأبرز 
اأجل  من  التقنية  االإجراءات  مبا�رضة  اأنه مت  حممد، 
بتج�شيده �رضكة  تتكفل  الذي  جت�شيد هذا امل�رضوع 

االأر�شية  واختيار  باجلزائر  لالإنتاج  �شيرتوين  بيجو 
مبنطقة  هكتار   120 م�شاحة  على  امل�شنع  لبناء 
احلامول ببلدية الكرمة. واأ�شاف اأنه �شيتم تخ�شي�س 
للم�رضوع  االإجمالية  امل�شاحة  من  االأكرب  اجلزء 
"بيجو"  عالمة  من  ال�شيارات  تركيب  م�شنع  الإجناز 
يف  النا�شطة  املناولة  ل�رضكات  �شتخ�ش�س  والباقي 

جمال قطع غيار املركبات .

القادر  عبد  اخلارجية  ال�شوؤون  وزير  �شيتوجه 
�شيجري  برلني حيث  اىل  اخلمي�س  اليوم  م�شاهل  
العام   لالأمني  ال�شخ�شي  املبعوث  مع   حمادثات 
هور�شت  الغربية،  ال�شحراء  اإىل  املتحدة  لالأمم 
كوهلر يف اطار املهمة التي كلفه بها  جمل�س االمن 
ملنظمة االمم املتحدة، ح�شبما اأكد اليوم االربعاء 

بيان للوزارة .
ا�شتقبل  قد  كوهلر  ال�شيد  ان  امل�شدر  ذات  وذكر 
من طرف رئي�س اجلمهورية عبد  العزيز بوتفليقة 
وزير  و  اويحيى  احمد  االأول  الوزير  مع  حتادث  و 
ال�شوؤون اخلارجية  خالل اجلولة التي قام بها اىل 

املنطقة يف �شهر اكتوبر املا�شي.

ت�ضويق الغاز اجلزائري يف م�ضر
تباحث وزير الطاقة م�شطفى قيتوين مع نظريه 
ت�شويق  م�شاريع  بعث  امللة،  طارق  امل�رضي 
م�رض  لفائدة  اجلزائري  املميع  البرتول  غاز 
�شيوفر  الذي  املميع  الطبيعي  الغاز  وت�شويق 
غاز  ت�شويق  كذا  و  الطلبات  ح�شب  مل�رض 
الربوبان اخلام لتلبية االحتياجات امل�شتقبلية 

للم�شانع البرتوكيميائية امل�رضية.
امل�رضي  ونظريه  قيطوين  لقاء  �شمح  كما 
يف  الثنائية  العالقات  بتقييم  بالقاهرة 
الكفيلة  الو�شائل  ال�شبل و  الطاقوي و  املجال 

العالقات  الوزيران  و�شف  بتعزيزها،حيث 
اإرادتهما  عن  اأعربا  كما  “باملمتازة”  الثنائية 
اأكرث متانة و قوة من خالل درا�شة  يف جعلها 
جمال  يف  للبلدين  املتاحة  الفر�س  جميع 
و  والنفطية  والغازية  االإلكرتونية  ال�شناعات 
التكوين  مو�شوع  اجلانبان  من  كل  ا�شتعر�س 
اإمكانية  �شيما  واخلربات  التجارب  تبادل  و 
ال�شكان  تزويد  يف  اجلزائرية  اخلربة  تقا�شم 

بالغاز الطبيعي.
ف.ن

  موقف ...
يف الأ�سبوع الأول من �سهر اأكتوبر املا�سي 
غاية  يف  وثيقة  املتحدة  الأمم  ن�سرت 
منطقة  يف  الأمني  الو�سع  عن  الأهمية 
خميف  ت�ساعد  من  حمذرة  مايل  �سمال 
املجموعات  تقودها  التي  الهجمات  لعدد 
ال�سالم   حفظ  قوات  لعنا�سر  الإرهابية 
ظرف  يف  اأنه  التقرير  ن�س  ذكر  حيث 
مت   , التقرير  �سبقت  التي  اأ�سهر  اأربعة 
القوات  �سد   44 منها  هجوًما,   75 اإح�ساء 
املتحدة  الأمم  بعثة  �سد  و21  املالية, 
القوات  �سد  هجمات  و10  "مينو�سما", 

الفرن�سية.
الأ�سباب  ح�سر  حاول  التقرير  كاتب 
هذا  ت�سجيل  الإرهابيني  �ساعدت  التي 
الكم الهائل من الهجمات التي يحتاج كل 
كبرية  وو�سائل  تخطيط  اإىل  منها  واحد 
و  الب�سري  العن�سر  خ�سو�سا  و  للتنفيذ 
ح�سر التقرير جملة من العوامل حددها 
اإجمال يف النمو املريب لتحركات "جماعة 
عن  اأعلن  التي  امل�سلمني  و  الإ�سالم  ن�سر 
2 مار�س املن�سرم زيادة على  تاأ�سي�سها يف 
اإرهابية  جمموعات  بني  القائم  التحالف 

اأخرى هي اإمارة منطقة ال�سحراء الكربى  
املرابطون  تنظيم  و  م�سينا  حترير  جبهة 
احتواء  و  جمع  جهود  تنا�سي  بدون 
الإرهابية  املجموعات  من  اآخر  عدد 
و  الآن  حلد  لها  مظلة  ل  التي  ال�سغرية 
املتحدة  الأمم  ذكرت  التقرير  نف�س  يف 
طرف  ومن  جدية  تهديدات  هناك  اأن 
يف  ب�سمتها  �سجلت  اإرهابية  جماعات 
مثل  مايل  �سمال  مبنطقة  الأمني  امل�سهد 
اجلهاد  و  التوحيد  و  بالدماء  املوقعون 
عامال  التقرير  يحدد  ,و  الدين  اأن�سار  و 

هو  و  التوازنات  اإرباك  يف  ثقله  له  اآخرا 
عدد  قادة  بني  القائمة  التحالفات  الدور 
اأمامنا  من القبائل . هذه املعطيات تر�سم 
�سورة �سبه وا�سحة تربز طبيعة اخلطر 
الإرهابية  املجموعات  ت�سكله  الذي 
كثري  م�سالح  مع  م�ساحلها  تتقاطع  التي 
الدول  بع�س  الإقليمية,و  الأطراف  من 
يف  امللف  هذا  غلق  باإمكانها  التي  الكربى 
اأيام قليلة لكنها ترى اأن الوقت املن�سب مل 

يحن بعد لت�سل اإىل ماتريده.

الإرهاب و "م�ضالح" الدول يف منطقة ال�ضاحل

وداد احلاج:

 Ooredoo 

ُيرافق الفريق الوطني يف كاأ�س 
العامل للح�ضام -و�ضطيات

الر�سمي  الراعي   ,Ooredoo رافق  
للُمبارزةوالفريق  اجلزائرية  للفدرالية 
يف  اإناث  اجلزائري  املنتخب  الوطني, 
– و�سطيات -مرحلة  كاأ�س العامل للح�سام 
اجلزائر-, التي احت�سنتها موؤخرا اجلزائر 
م�ساركة  املناف�سة  هذه  عرفت  العا�سمة 
 6 بـ  اجلزائر  �ساركت  حيث  دول,  ت�سعة 
الوطني- و�سطيات   املنتخب  ريا�سيات من 

العامل  كاأ�س  خالل   Ooredoo قّدم 
للمبارزات  وت�سجيعاته  دعمه  للح�سام, 

اجلزائريات.
-Oor ُيوؤكد  املبادرة,  هذه  خالل   من 
التخ�س�س  هذا  ترقية  يف  dooاإرادته 
الريا�سي يف اجلزائر ومرافقة الريا�سيني 
اجلزائريني يف املحافل الريا�سية الوطنية 

والدولية.
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