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بال�شتعانة  ب�شفات وهمية 
و وثائق مزورة

 ع�سابات جتني 
 املاليري من وراء

 اأزمة ال�سكن

 الإعالمية وكاتبة ق�ش�ص
 الأطفال حنان مهدي للو�شط  :

الرغبة يف الك�سب جتعل 
اأغلب دور الن�سر تعيد 
ن�سر الق�س�س العاملية

�شملت اأهدافا ع�شكرية

عدوان ثالثي على �سوريا و�سط �سمت عربي مريب 

.        ل خالف بني 
الوزارة الأوىل 

والرئا�سة

     .      اجلزائر   تعار�س العدوان الثالثي على �سوريا
ملف

�ص8

حممد عرقاب املدير  العام ل�شونلغاز

17 األف ميغاواط 
متوقع  ا�ستهالكها 

هذا ال�سيف
ب«  ت�شري  �شيارة  األف   500      •

جي، بي، ال« يف اآفاق 2022

دعا احلكومة اإىل ا�شترياد موؤقت 
لبع�ص املواد، بولنوار: 

لن تكون هناك 
ندرة خالل 

رم�سان املقبل
تب�شة

تالميذ املدار�س 
يرتحمون على �سحايا 

الطائرة الع�سكرية
ب�شبب �شيا�شة الربيكولج 
مب�شاريع البناء والتعمري 

بلدية �سايل باأدرار  تغرق 
يف الظالم الدام�س 

وال�سلطات يف �سبات 

طاقة

ا�شتهالك

حملي

جنوب
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املكتب ال�سيا�سي حلزب طالئع احلريات

بن فلي�س يبدي قلقه من م�ؤ�سرات العهدة اخلام�سة 
ابدى املكتب  ال�سيا�سي حلزب طالئع احلريات، 
قلقه  فلي�س  بن  علي  برئا�سة  ام�س  املنعقد 
اعتماد  اىل  ظهور عالمات متهد   " ا�سماه   مما 
املقبلة،  االنتخابية  املواعد  مبنا�سبة  النظام، 
�سيا�سية التمرير بالقوة ل�سمان بقائه" ، حمذرا 
و  بلدنا  يعرفها  التي  ال�ساملة  االأزمة  تفاقم  من 
الذي  احلزب  بيان  ح�سب  املجهول"  اإىل  تدفعه 

تلقت الو�سط ن�سخة منه.
احلكومي  التعديل  اأهمية  من  احلزب  قلل  كما 
قائال   احلكومي"  اإياه  بـ"الرتقيع  وا�سفا  االأخري 
تغيري  اأن  واعترب  خا�سة،  �سيا�سية  اأهمية  ال  انه 
النجاعة  ملنطق  يخ�سع  ال  االأربعة  الوزراء 
احلكومية ، وي�ستند اإىل اعتبارات متلك ال�سلطة 
احلزب  ندد  اجتماعيا  مربراتها.  �رسية  وحدها 
با�ستمرا ما و�سفه الت�سييق على النقابات وغياب 
ال�رسائية  القدرة  تدهور  على  ف�سال  احلوار، 

للمواطن جراء ارتفاع االأ�سعار. 

مترنا�ست 

26 جريحا يف حادث 
انقالب حافلة لنقل 

امل�سافرين بعني اأمقل 

بني ونيف ب�سار

حجز قنطارين من الكيف

اأ�سيب 26 راكبا بجروح اإثر انقالب حافلة لنقل 
�سمال  كلم   130 ( اأمقل  ببلدية عني  امل�سافرين 
ال�سبت  اأم�س  به  اأفادت  ما  ح�سب   ، مترنا�ست( 
اأم�سية  احلادث  ووقع  املدنية  احلماية  م�سالح 
بلدية  مبدخل  احلافلة  انقلبت  عندما  اجلمعة 
اأدرار  اأمقل والتي ت�سمن خط مترنا�ست /  عن 
، حيث  اأكرث من 40 م�سافرا  ، وكان على متنها 
مت حتويل كل امل�سابني اإىل م�ست�سفى مترنا�ست 
ومل   ، االإ�سابة  من  متفاوتة  درجات  يف  وهم 
 ، امل�سدر  لذات  وفقا   ، وفاة  حالة  اأي  ت�سجل 
وفتحت م�سالح الدرك الوطني حتقيقا للك�سف 

عن مالب�سات احلادث .

املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف 
اليوم  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  �سبطت 
ب�سار/ بوالية  ونيف،  ببني   ،2018 اأفريل   14
تقدر  املعالج  الكيف  من  �سخمة  كمية  ن.ع.3، 
اأوقف  فيما  كيلوغرام،  و)8.5(   )02( بقنطارين 
عنا�رس الدرك الوطني ببويحي بوالية تلم�سان/ 
كيلوغرام   )9.5( بحوزته   )01( �سخ�سا  ن.ع.2، 
من نف�س املادة، كما مت حجز )15980( قر�سا 

مهلو�سا بتمرنا�ست/ ن.ع.6. 
الوطني  للجي�س  اأوقفت مفارز  اأخرى،  من جهة 
 )05( خم�سة  /ن.ع.6،  قزام   بعني  ال�سعبي 
اأ�سخا�س وحجزت ثالثة )03( مولدات كهربائية 
وخم�س )05( مطارق �ساغطة، فيمــا تـــم توقيف 
اأربعة )04( مهاجرين غري �رسعني من جن�سيات 

خمتلفة، بالطارف/ن.ع.5.

مبجل�س ق�ساء البليدة

دفعة جديدة للمالزمني الأوائل لل�سرطة

القب�س على م�سع�ذ يف امل�سيلة 

اأمن ولية اجلزائر

ح�سيلة ن�ساطات م�سالح خالل �سهر مار�س 2018

باتنة

عطب تقني يت�سبب يف قطع الكهرباء على 17 بلدية  

 14 ال�سبت  اأم�س  �سبيحة  اأدت 
ق�ساء  مبجل�س   2018 اأفريل 
اجلديدة  الدفعة  البليدة، 
اأول  مالزم   520 من  املتكونة 
بينهم  من  مرتب�سني،  لل�رسطة 
اليمني  مرتب�سة،  طالبة   35

ال�سيد  اإ�رساف  القـانونية، حتت 
البليدة  ق�ساء  جمل�س  رئي�س 
التعليم  مدير  ال�سيد  وبح�سور 
العامة  باملديرية  املدار�س  و 
واملفت�س  الوطني  لالأمن 
الو�سط  ل�رسطة  اجلهوي 

اأمن  رئي�س  وكذا  )البليدة(، 
املدر�سة  ومدير   البليدة  والية 
التطبيقية لالأمن الوطني<<عبد 
املجيد بوزبيد<<، اإطارات من 
املديرية العامة لالأمن الوطـني 

وممثلي االأ�رسة االإعالمية.

م�ستبه  على  ال�رسطة   القت 
والدجل  ال�سعوذة  باأعمال  به 
اال�سخا�س  على  واالحتيال 
بعقاقري  ايهامهم  طريق  عن 
مببالغ  وابتزازهم  �سحرية 

مالية.
ال�رسطة  قوات  متكنت  حيث، 
�سيدي  دائرة  الأمن  التابعة 
عي�سى باأمن والية امل�سيلة من 
املدعو ) ل،ي(، وذلك  توقيف 
املذكور  املو�سوع  بخ�سو�س 
تعود  الق�سية  حيثيات  اأعاله ، 
تاريخ2018.03.02 ،  اإىل 

ع (  املدعو ) ج،  تقدم  حني 
اإثر  �سكوى  لتقدمي  50 �سنة 
للن�سب  ئلته  عا و �سه  تعر
ال�سحر  وممار�سة  واالإحتيال 
ال�رسطة  قوات   ، وال�سعوذة 
التحري  البحث  بعملية  قامت 
خطة  وو�سع  الفاعل  عن 
حمكمة مكنت من توقيفه على 
جماورة وعلى  م�ستوى مدينة 
بعد   ، �سياحية  �سيارة  منت 
العثورعلى  ال�سيارة مت  تفتي�س 
�سعوذة  طال�سيم وكتب 
وجلود  �سفادع  اإىل  باالإ�سافة 

التي  طيور  وري�س   ، جمففة 
 ، وال�سعوذة  لل�سحر  ت�ستعمل 
 ، قدره 159500 دج  مايل  مبلغ 
ليتم ت�سكيل ملف ق�سائي �سده 
ال�سيد / وكيل  امام  وتقدميه 
حمكمة  لدى  اجلمهورية 
بامل�سيلة  عي�سى  �سيدي 
الذي  بتاريخ2018.04.04 ، 
املثول  جل�سة  على  اأحاله 
اإيداعه  مت  اأين  الفوري 
ب�سيدي  العقابية  املوؤ�س�سة 
اإىل  اجلل�سة  وتاأجيل  عي�سى 

يوم 2018.04.15 .

اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
م�سالح  قامت  احل�رسية، 
خالل  اجلزائر  والية  اأمن 
مبعاجلة   2018 مار�س  �سهر 
اإىل  اأف�ست  ق�سية   )3314(
فيه،  م�ستبه   )3865( اإيقاف 
اجلهات  اأمام  تقدميهم  مت  اأين 
من  املخت�سة،  الق�سائية 
تتعلق  ق�سايا  يف   )1581( بينهم 

املخدرات  ا�ستهالك  و  بحيازة 
 )334( املهلو�سة،  االأقرا�س  و 
حمل  يف  متورط  �سخ�س 
املحظورة  البي�ساء  االأ�سلحة 
متورط  �سخ�س    )2073( و 
بني  من  الق�سايا  خمتلف  يف 
الق�سايا املعاجلة )387( ق�سية 
باملمتلكات،  بامل�سا�س  متعلقة 
بامل�سا�س  متعلقة  ق�سية   )631(

باالأ�سخا�س، اأما بالن�سبة للجنح 
و اجلنايات �سد االأ�رسة و االآداب 
م�سالح  عاجلت  فقد  العامة، 
اأمن والية اجلزائر )32( ق�سية، 
ق�سية   )577( معاجلة  مت  بينما 
�سد  واجلنح  باجلنايات  متعلقة 
اإىل  باالإ�سافة  العمومي  ال�سيء 
باجلرائم  متعلقة  ق�سية   )101(

االقت�سادية و املالية.

ت�سبب عطب تقني يف انقطاع الطاقة الكهربائية يف حدود 
ال�سبت عرب 17 بلدية  اأم�س  ال�ساد�سة من �سباح  ال�ساعة 
مبديرية  باالإعالم  املكلف  اأكده  ما  ح�سب  باتنة  بوالية 
توزيع الكهرباء والغاز حمليا نوري بوزيان  واأو�سح ذات 
االأوىل  الوهلة  منذ  جندت  ال�سيانة  فرق  اأن  املتحدث 

واالأ�سغال جارية 
الإ�سالح العطب الذي �سمل مدينة باتنة وبلديات اجلهة 
التيار  يعاد  باأن  وعد  و  الوالية  من  الغربية  ال�سمالية 
الكهربائي اإىل هذه اجلهة بالطاقة الكهربائية »تدريجيا 

غلى غاية منت�سف نهار اليوم«.
ويعود �سبب هذا االإنقطاع اإىل عطب تقني �سجل باملركز 
الرئي�سي املمون بالطاقة الكهربائية لكل هذه املنطقة 

مبا يف ذلك القطب العمراين حملة 1و2و3 .

 احتفالت كبرية بالب�يرة
 بتاأهل جيا�سكا 

خالل 48 �ساعة

وفاة 11 �سخ�س يف  ح�ادث املرور 

جامعة م�ستغامن

 ملتقى دويل ح�ل التك�ين 
الأخالقي واملهني لل�سحفيني 

البويرة  مدينة  ام�س  اأول  عا�ست 
بي�ساء  ليلة  املجاورة  واملناطق 
الكبرية  االحتفاالت  وقع  على 
والبهيجة التي �سنعها اأن�سار �سبيبة 
القبائل بعد التاأهل اإىل نهائي كاأ�س 
املولودية  ح�ساب  على  اجلمهورية 
�سافرة  اإطالق  ومبجرد  حيث   ،
بخروج  االأفراح  انطلقت  النهاية 
اآالف االأن�سار اإىل ال�سوارع مبواكب 

الوالية  عا�سمة  عرب  ال�سيارات 
ومناطق العجيبة وال�سنام وم�سدالة 
من  وغريها  وحيزر  ورافور 
البلديات التي ال يعلو فيها احلديث 
فوق التتويج بال�سيدة الكاأ�س يوم 1 
ماي .هذا وتنقلت جماهري غفرية 
ق�سنطينة  اىل  البويرة  والية  من 

ملنا�رسة فريق القلب عن قرب .
اأ.م

 42 اأ�سيب  و  �سخ�س   11 تويف 
اخلطورة   متفاوتة  بجروح  اآخرين 
 48 خالل  مرور  حادث   14 يف 
طرقات  عرب  املا�سية  �ساعة 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب   ، الوطن 
املدنية  للحماية  العامة  للمديرية 

�سباح اليوم ال�سبت.
اأثقل  ان  امل�سدر  ذات  او�سح  و 
م�ستوى  على  �سجلت  ح�سيلة 
�سخ�س   01 بوفاة  املدية  والية 
على  بجروح  اآخرين   10 اإ�سابة  و 
تدخلت  كما  مرور  حادثي   02 اإثر 

لتقدمي  املدنية  احلماية  وحدات 
االإ�سعافات االأولية لـ 07 اأ�سخا�س 
غاز  اإ�ستن�ساق  جراء  من  اختنقوا 
من  املنبعث  الكربون  اأك�سيد 
و�سائل التدفئة على م�ستوى والية 

�سطيف و البي�س.
�ساعة   48 خالل  فانه  لالإ�سارة 
املا�سية �سجلت وحدات احلماية 
عــدة  يف  تدخل   4613 املدنية 
مناطق خمتلفة من الوطن �سملت 
احلماية  اأن�سطة  جماالت  خمتلف 

املدنية . 

بن  احلميد  عبد  جامعة  حتت�سن 
بادي�س يف 18 و 19 اأفريل امللتقى 
»التكوين  حول  اخلام�س  الدويل 
لل�سحفيني  واملهني  االأخالقي 
وذالك   « االت�سال  وممار�سي 
يف  الباحثني  من  عدد  مب�ساركة 
جامعات  من  واالإعالم  االت�سال 
يف  امل�ساركون  ويناق�س  عربية 
ومهنيني  اأكادمييني  من  امللتقى 
التدري�س  واقع  االت�سال  قطاع  يف 

اأخالقيات  ومكانة  االإعالمي 
املهني  االأداء  يف  االإعالم 
من  عدد  ي�سلط  كما  لل�سحفي 
الباحثني من جامعات يف اجلزائر 
يف اإطار مداخالتهم البحثية على 
مو�سوع روؤية التكوين اجلامعي يف 
اأق�سام االإعالم واأفاق ال�رساكة يف 
لل�سحفيني  املهني  التكوين  جمال 
وممار�سي االت�سال مع املوؤ�س�سات 

االإعالمية الدولية واملحلية 
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خالل تقدميه حل�سيلة احلكومة ل�سنة 2017 

�أويحي  يرد عن  م�سري 1000 مليار دوالر  
اأعلن  اأم�س  ال�سبت، الوزير الأول اأحمد اأويحى دعمه لرت�سح رئي�س اجلمهورية » عبد العزيز بوتفليقة » للعهدة اخلام�سة نافيا بذلك ما مت تداوله يف ال�ساحة 
ال�سيا�سية عن  وجود اأي خالفات  بينه وبني الرئا�سة م�سيدا بالإجنازات التي حققها الرئي�س خالل عهده الأربعة متنبئا مب�ساعفة امليزانية خالل �سنة 2018 .

ل/منرية

،  �أم�س  �لأول  �لوزير  ك�شف  وقد 
�لتي  �ل�شحفية  �لندوة  خالل   ،
ح�شيلة  تقدميه  هام�س  على  نظمها 
�حلكومة ل�شنة 2017، باملركز �لدويل 
عن  خاللها  من  رد  �لتي  للموؤمتر�ت 
 1000 م�شري  عن  �ملطروح  �لت�شاوؤل 
من  جمموعة  دولر  وعن  مليار 
�ل�شاحة  للجدل على  �ملثرية  �لأ�شئلة 
�مل�شتوى  على  و�لإعالمية،  �ل�شيا�شة 
غيابه  �شبب  �أن  و�خلارجي  �لد�خلي 
�ملهام  لكرثة  عائد  ظهوره  وقلة 
له ولي�س قلة ن�شاطه كما مت  �ملوكلة 
مربر�   ، �ل�شيا�شية  �ل�شاحة  تاأويله يف 
كرثة هاته �لتاأويالت للمرحلة �ملهمة 
�لتي متر بها �جلز�ئر على بعد �أ�شهر 
كما عرج   ، �لرئا�شية  �لنتخابات  من 
ت�رصيحات  على  كلمته  خالل  �لوزير 
�ل�شفري �لفرن�شي �لتي �أكد بخ�شو�شها 
ل  �لذي  �لنزلق  من  نوع  فيه  باأن 
بناء  يف  �لبلدين  رغبة  مع  يتما�شى 

عالقات قوية ، وحول موقف �لعاهل 
�ملغربي يف تعزية �جلز�ئر يف حادثة 
فاأجاب  �لع�شكرية  �لطائرة  حتطم 
�لوزير باأن �شيا�شة �جلز�ئر �خلارجية 
ت�شجيع  �لعالقات  على  تعتمد  �لتي 
جتعل  موقفها  جري�نها  بني  �لطيبة 
من  نوع  لأي  ت�شعى  ول  حكيم  جد 
يحطم  �أن  �لذي  ميكن  �لتهويل 
ك�شف  ،كما  �لبلدين  بني  �لعالقات 
وز�رة  �أن  �حلادثة  نف�س  بخ�شو�س 
�لدفاع من �شتتكفل تعوي�س عائالت 

�ل�شحايا

باب   احلوار مع املحتجني مازال 
مفتوحا

�ملقيمني  �لأطباء  �إ�رص�بات  وعن 
فك�شف �لوزير �لأول �أن باب  �لتفاو�س 
وم�شتمر�   ، مز�ل  مفتوحا  و�حلو�ر 
و�لأطباء  �ل�شحة  وز�رة  بني   ،

�لخ�شائيني لأجل م�شلحة �لوطن .
كما قال �لوزير �لأول �أحمد �أويحيى، 

تعرب  �جلز�ئر  �أن  �لدويل  �ل�شاأن  يف 
�جلوية  �ل�رصبات  �إز�ء  �أ�شفها  عن 
�لفرن�شية  �لربيطانية  �لأمريكية 
�شوري  يف  مو�قع  ��شتهدفت  �لتي 
�لهجومات  عن  حتقيق  لفتح  ودعا 
�لكيميائية ب�شوريا �لتي تدينها ب�شدة 
�جلز�ئر تطبيقا للمعاهد�ت �لدولية .

ميزانية التجهيز 4200 مليار 
دينار

�لأول  �أخر �أ�شاد  �لوزير  �شياق  ويف 
�لتي  بالإجناز�ت  �أويحيى،  �أحمد 
عبد   « �جلمهورية  رئي�س  حققها 
�لعزيز بوتفليقة » وعرب عن دعمه له 
يف حال  تر�شحه و مو��شلته مل�شريته 
،متنبئا م�شاعفة  جمهورية  كرئي�س 
مليار   4200 �إىل  �لتجهيز  ميز�نية 
دينار مقارنة مع �ل�شنة �ملا�شية �لتي 
كانت 2500 مليار دينار ، ومن �شمن 
�حلكومة  حققتها  �لتي  �لإجناز�ت 
خالل �شنة 2017 هي  ت�شفية �لديون 

�لتي  �لوطنية  للموؤ�ش�شات  �لد�خلية 
كانت تقدر بـ700 مليار دينار و �أعلن 
عن  �ل�رصوع يف �إجنار 1500 م�رصوع  
دينار  مليار   260 بـ  قدرت  بتكلفة 
و�لتعليم  �ل�شحة  قطاعات   تخ�س 

�لعايل  و�ل�شدود .

م�ساعفة الإنتاج يف الفو�سفات

�لوطنية  �لوكالة  �إ�شارته   �أن  وكذ� 
وجود  عن  �أعلنت  �ل�شتثمار  لتطوير 
�لبالد،  يف  جديد  م�رصوع  �ألف   500
مركب  غر�ر  على  كبري  طابع   ذ�ت  
�رص�كة  يف  �إدخاله  مت  �لذي  �حلجار 
ح�شب  �لعربي  �مل�رصق  من  دول  مع 
يف  �لإنتاج  وم�شاعفة  �مل�شدر،  ذ�ت 
�لقدرة  رفع  خالل  من  �لفو�شفات 
�ملالية للم�شنع بـ 6 مليار دولر فيال 

ولية تب�شة.
منع  �شيا�شة  �أن  �لوزير  �عترب  كما 
�حلكومة  �نتهجتها  �لتي  �ل�شتري�د 
�ل�شوق  �نتعا�س  خالل  من  �أكلها  �أتت 

فائدة  يف  �أكرث  و�أ�شبح  �ملحلية 
للمنتجني �ملحليني .

اإجناز  200 موؤ�س�سة تربوية 
جديدة

ومن �شمن �لإح�شاء�ت �لتي عر�شها 
�لتكوين  هي قطاع  �لأول  �لوزير 
�شنة  �لذي مت خالل  �لثالثة  باأطو�ره 
تربوية  موؤ�ش�شة  2017  خلق  200 
مقعد  �ألف   26 �إىل  �إ�شافة  جديدة، 
�لتعليم  قطاع  يف  جديد  بيد�غوجي 
�لعايل. ، وفيما يخ�س �ل�شكن، ك�شف 
�ألف   290 �إجناز  مت  �أنه  �لأول  �لوزير 
مع  �ملا�شية،  �ل�شنة  خالل  �شنة 
�شكن هي يف  �ألف   300 �لنطالق يف 
 30 ت�شجيل  مت  فيما  �لجناز.  طور 
خمتلف  يف  جديدة  �شحية  موؤ�ش�شة 

�لخت�شا�شات .
فك�شف  �لقت�شاد،  وعن  مردودية 
فاقت  بقيمة  ��شتثمار  عن  �أويحيى 
دولر(،  مليار   30( دينار  مليار   3500

عن  �أو  �لدولة  ميز�نية  من  ممولة 
�لبنكية، و50 باملائة  �لقرو�س  طريق 
�ل�شوق  وعرب  مبا�رصة  ��شتثمار 

�ملو�زي.

النمو خارج املحروقات بلغ 3.7

�لجناز�ت  هذه  �أن  �أويحيى  و�عترب 
خارج  �لنمو  ن�شبة  على  عادت 
باملائة   3.7 بلغت  �لتي  �ملحروقات 
لالح�شاء،  �لوطني  �لديو�ن  ح�شب 
�لوطني  �إطار �ملنتوج  يف  بلغت  فيما 

�ل�شامل 2.2 باملائة.
قطاع  باأن  �أويحيى  قال  �ل�شياق،  ويف 
�شنة  �شجل  �جلز�ئر  يف  �ملحروقات 
تخفي�س  قر�ر  �إطار  يف  وذلك  �شلبية 
عليه  �تفقت  �لذي  �ملحروقات  �نتاج 

�لدول �ملنتجة.
ت�شجيل  عرفت  �لت�شغيل،  �إطار  ويف 
ت�شجيل  مع  �شغل،  من�شب  �ألف   400
�أي بزيادة  ن�شبة بطالة 11.7 باملائة 

0.1 مقارنة ب�شنة 2016.

اأويحيى 

 هناك �ختالالت يف �ملر�سوم �ملتعلق
 بقائمة �ملو�د �ملمنوعة من �ال�ستري�د 

اأويحي

�سيا�سة �لدعم �جلديدة يف منت�سف 2019

�أويحيى  �أحمد  �لأول  �لوزير  قال 
هناك  �ن  باجلز�ئر  �ل�شبت  �أم�س 
�ملر�شوم  يف  �لختاللت  بع�س 
�ملمنوعة  �ملو�د  بقائمة  �ملتعلق 
�أن �حلكومة  موؤكد�  �ل�شتري�د  من 
�و�شح  و  تد�ركها  على  �شتعمل 
�شحفية  ندوة  يف  �لول  �لوزير 
�حلكومة  ن�شاط  ح�شيلة  لعر�س 
ل�شنة 2017  �ن �ملر�شوم �لتنفيذي 
�لذي حمل قائمة �ملو�د �ملمنوعة 
من �ل�شتري�د �ل�شادر يف �جلريدة 
�لر�شمية كانت فيه »بع�س �لغلطات 
»�تخذنا  قائال   « �لختاللت  و 
��شتري�د  بتوقيف  يق�شي  قر�ر 
�ل�شنع  كاملة  �ملنتوجات  بع�س 

لكن �كت�شفنا �أن �لقائمة بحاجة 
�عتبار  على  دقيق،  �شبط  �ىل 
تدخل  �لتي  �ملنتجات  بع�س  �أن 
�شمن مدخالت �ل�شناعة �ملحلية 
�لتي  �ملو�د  �شمن  �ي�شا  �درجت 
�شملها �لتقييد عن �ل�شتري�د )..( 

هذ� �خللل يجب تد�ركه ».
�أويحيى  تابع   ، �ل�شياق  ذ�ت  ويف 
�ملو�د  قائمة  تعديل  »عملية  �نه 
�ملنوعة من �ل�شتري�د �شتكون  كل 
3 �أو 6 ��شهر و باإ�شافة منتوج �ىل 
منه  �كتفاء  حققنا  كلما  �لقائمة 
�ملحلي«.و  �لنتاج  م�شتوى  على 
بخ�شو�س  �شوؤ�ل  على  رده  يف 
��شعار �ل�شيار�ت �لتي يتم تركيبها 

ن�رصها  مت  �لتي  و  �جلز�ئر  يف 
موؤخر� من طرف وز�رة �ل�شناعة و 
�ملناجم، �و�شح �ل�شيد �أويحيى �ن  
�حلكومة مل حتدد �لأ�شعار و �منا 
قامت فقط بتقييم تكلفة �ل�شيارة 
يجعل  ما  حمليا  تركيبها  يتم  �لتي 
�أن  يكت�شف  �مل�شتهلك  �ملو�طن 

هناك  فرق يكمن ��شا�شا يف 
�أن  �أويحيى  قال  و  �لربح   هام�س 
�ملحليني  �مل�شنعني  ربح  هام�س 
قد يكون معقول ، لأنهم )�مل�شنعني 
بدفع  �أي�شا  ملتزمون   ) �ملحليني 
�ملرتتبة  �لعباء  تكاليف  و  حقوق 

عنهم من �رص�ئب وغريها.
قطاع  �مل�شاربة يف  بخ�شو�س   و 

�أنها  �أويحي  �ل�شيد  قال  �ل�شيار�ت 
عن  �لتوقف  نتاج  وهي  »ظرفية«  
وقت من  بلغ يف  �لذي  �ل�شتري�د  
�شيارة  �لف   600 �شقف  �لأوقات  
�شنويا ».و ��شاف �نه   يف �نتظار 
تن�شيط �أكرب مل�شانع �لرتكيب فانه  
يف جمال تركيب �ل�شيار�ت �لفردية 
يوجد 6 مركبات تن�شط حاليا تنتج 
»حجما حمت�شما » لكنه �أكد �أنه و 
�لو�شول  �شيتم  �شنتني  غ�شون  يف 
بني   ما  يرت�وح  �نتاج  م�شتوى  �ىل 
200 �لف  و250 �لف وحدة   ليتم 
حتقيق �لوفرة  وتنتع�س �ملناف�شة 

حيث قال : »�لأمور �شتتغري لكن 
تتطلب بع�س �لوقت«.

�أويحيى  �أحمد  �لأول  �لوزير  ك�شف 
�لعا�شمة  باجلز�ئر  �ل�شبت  �أم�س 
�جلديد  �لنمط  تطبيق  �مكانية  عن 
ل�شيا�شة �لدعم �لجتماعي بد�ية من 
�ل�شد��شي �لثاين ل�شنة 2019  و �أو�شح 
ن�شطها  �شحفية  ندوة  يف  �أويحيى 
�حلكومة  عمل  ح�شيلة  لعر�س 
»�ملطلوب  �ن   2017 �شنة  خالل 
خالل  �نه  يعرف  �ن  �ملو�طن  من 
2018 لن يكون �ي تغيري يف �شيا�شة 

�لدعم �لجتماعي وعندما ن�شل �إىل 
�شنحر�س  �جلديد  �لنمط  حتديد 
و  تطبيقه  يف  ن�رصع  و  �رصحه  على 
�لثاين  �ل�شد��شي  خالل  يكون  قد 
�أويحيى  ��شتطرد  2019«و  �شنة  من 
لأن  نغامر  �ن  ينبغي  »ل   : قائال 
�ملو�شوع ح�شا�س وينبغي �ن  نلتزم 
فيه باحليطة و�حلذر« و تابع �ل�شيد 
�شنو�ت  ثالث  خالل   « �أنه  �أويحيى 
�إىل  �جلز�ئر  �شتتو�شل  �لأكرث  على 

و�لذي  للدعم  �شيا�شتها  ت�شحيح 
�ملو�طن  على  كبرية  بفو�ئد  �شيعود 
يف  كذلك«و  �لعمومية  و�خلزينة 
�نه  �لول  �لوزير  قال   ، �لطار  ذ�ت 
�شيا�شة  تعديل  م�شاعي  خ�شم  »يف 
عدم  على  �حلكومة  �شت�شهر  �لدعم 
�لدخل  ذ�ت  بالطبقات  �مل�شا�س 
و�لتي  �ملتو�شطة  و�لطبقة  �ل�شعيف 

تعد �لعمود �لفقري للبالد«.
على   نبقي  »عندما   : �أي�شا  قال  و 

فال  فان  �حلالية  حالته  يف  �لدعم 
 100 يتقا�شى  من  ي�شتفيد  �أن  يعقل 
مليون �شنتيم �شهريا من دعم �لدولة 
يف  »و  مقبول  غري  �مر  هذ�   )...(
�لأول  �لوزير  �أو�شح   ، �ل�شياق  ذ�ت 
�لأوىل   �أطلقت ور�شتني  �أن �حلكومة 
على م�شتوى وز�رة �ملالية بالتن�شيق  
حتى  �لعاملي  �لبنك  مع  و�لتعاون 
»ن�شتفيد من جتربة �لبلد�ن �لأخرى 

�لتي ر�جعت  عن �شيا�شة �لدعم«.

الوزير الأول اأحمد اأويحى يتحدث 

 ال يوجد �سر�ع بني 
�لرئا�سة و�لوزير �الأول

.        قرب الرئا�سيات اأظهر الكثري من القراءات املغلوطة
 ن�شط �لوزير �لأول �أحمد �أويحي، ندوة 
�شحفية بق�رص �ملوؤمتر�ت عبد �للطيف 
ندوة  �أول  وهي  بالعا�شمة،  رحال، 
�لأول  �لوزير  بقبعة  لأويحي  �شحفية 
من  �أكرث  قبل  �ملن�شب  يف  تعيينه  منذ 
�إ�رص�ب  بخ�شو�س  �أويحي  �أ�شهر.    06
يجب  ل  »�أبناوؤنا  �ملقيمني:  �لأطباء 
خالل  من  يدر�شون  باأنهم  ين�شو�  �أن 
ونحن  �ل�شعب،  يدفعها  �لتي  �ل�رص�ئب 
ورو�تبنا من خالل  �أجورنا  نتلقى  �أي�شا 
�ل�رص�ئب �لتي يدفعها �ل�شعب«  رد� على 
�لتي  �لأخرية  �لزيارة  بخ�شو�س  �شوؤ�ل 
�جلز�ئر  �إىل  بوتفليقة  �لرئي�س  بها  قام 
�أو  �لود�ع  خرجة  هي  »هل  �لعا�شمة: 
تعبري غري مبا�رص عن ��شتعد�ده للرت�شح 
يتاأ�شف  �أويحي  �خلام�شة؟«  للعهدة 
جميعا  »ر�أينا  هذه،  مثل  �أ�شئلة  لطرح 
�شعيد�  �جلز�ئري  �ل�شعب  كان  كيف 
�أن  »تريدون  بوتفليقة«  �لرئي�س  بروؤية 
�لآن  من  بوتفليقة  �لرئي�س  من  جتعلو� 
مر�شحا رئا�شيا، �شينهي �لعام �خلام�س 
من عهدته �لر�بعة يوم 17 �أفريل 2019، 
�إىل  �لبالد، نحتاج  يقود  �لرئي�س  �تركو� 
من يقود �حلكومة« �شنقدم ح�شيلة 20 
حتى  بوتفليقة  �لرئي�س  حكم  من  �شنة 
جنيب على �أ�شحاب �شوؤ�ل : »وين ر�حت 
�جلهد  ح�شيلة  �شنقدم   .. مليار«   1000
خالل  �جلز�ئر  عرفته  �لذي  �لعظيم 
�أويحي  حكم �لرئي�س بوتفليقة كما قال 
�ل�شنة لن يكون  �آخر« يف هذه  يف �شياق 
م�شاألة  يخ�س  فيما  تغيري  �أي  هنالك 
�أخرى قال  �لدعم �لجتماعي من جهة 
قر�ر  �ل�شتري�د  توقيف  �إن  �ملتحدث 
لتاأتي  يكن  مل  نوقفه  مل  ولو  �شائب، 

وتفتح  �جلز�ئر  �إىل  �ل�شيار�ت  عالمات 
�أن �لأمور يف  م�شانع تركيب كما �عترب 
�لأمر  فقط  �شتتغري،  �ل�شيار�ت  �شوق 
�إنه  �أويحي  وقال  �لوقت  بع�س  يتطلب 
مع �قرت�ب موعد �لنتخابات �لرئا�شية 
�ل�شيا�شية  �ل�شاحة  ت�شخن  بد�أت   ،2019
�لقر�ء�ت  من  للكثري  �لرتويج  يتم  و 
يعينه  �لأول  �لوزير  �إن  وقال  �ملغلوطة 
هنالك  باأن  تقولون  فكيف  �لرئي�س، 
 .. �لرئا�شة  و  �لأول  �لوزير  بني  �رص�عا 
تاأويالت  وكلها  منطقي  غري  �أمر  هذ� 
وبخ�شو�س  لها  �أ�شا�س  ل  قر�ء�ت  و 
ت�رصيحات ت�رصيحات �ل�شفري �لفرن�شي 
�نها  �أويحي  قال  �لتاأ�شري�ت  بخ�شو�س 
وعالقاتنا  �خلارجية،  وز�رة  عليه  ردت 
مع فرن�شا تعرف تطور� كبري�، ول يجب 
ت�رصيحات  حول  كبرية  ق�شة  نعمل  �أن 
�ل�شفري بخ�شو�س �لتاأ�شري�ت كما ك�شف 
�جلاري:  �لعام  نهاية  يف  �أنه  �أويحي 
وح�شيلة  �حلكومة،  ح�شيلة  �شنقدم 
�لعهدة �لر�بعة للرئي�س بوتفليقة وكذلك 
�لرئي�س  حكم  من  �شنة   20 ح�شيلة 
مو�شوع  يف  �أويحي  و�أ�شاف  بوتفليقة 
بع�س  يتوقعه  كان  ما  عك�س  �أنه  �آخر 
جلوئنا  ب�شبب  �نتقدونا  �لذين  �خلرب�ء 
�لت�شخم  �لتقليدي،  غري  �لتمويل  �إىل 
حتركت  و�أ�شاف  يرتفع  ومل  �نخف�س 
�لأمور �لقت�شادية و�ملالية يف �جلز�ئر 
بف�شل جلوئنا �إىل �لتمويل غري �لتقليدي 
�شتكون   2018 �حلالية  �ل�شنة  معترب� 
�أويحي  �أف�شل  �لقت�شادية  �لظروف 
وبعد �رصد ح�شيلة حكومته ،قدم تعازيه 
لأ�رص وعائالت �شهد�ء �لطائرة �لع�شكر
ع�سام بوربيع

حتدث عن ح�سيلة اإيجابية و ودافع عن خيارات حكومته للتحكم يف الأزمة

�أويحي يعر�س �إجناز�ت �لرئي�س متهيد� للخام�سة
.        ال خالف بني �لوز�رة �الأوىل و�لرئا�سة

يف عر�س موجز حل�سيلة حكومته، وكيفية تعاملها مع الأزمة  املالية، رافع الوزير الأول احمد اويحي ملا ا�سماها الإجنازات التي حققتها حكومته، مربزا اأن التغيري 
احلكومي الأخري هدفه ت�سحيح الختاللت، كما دافع احمد اويحي بعد عودته اإىل امل�سهد بعد غياب لأ�سابيع عن الرئي�س وح�سيلة داعيا اإياه لال�ستمرار على 

طريقة حزب جبهة التحرير الوطني مبا فهم انه حت�سري للعهدة اخلام�سة. دوليا عار�س اويحي با�سم اجلزائر العدوان الثالثي على �سوريا.  



�سابقة  كانت  احتجاجاتهم  اأن 
الرواتب  قائمة  عن  للك�سف 
نقطة  تعد  اأنها  اإال  اال�ستداللية، 
اأن  مو�سحا  لهم،  داعمة  اإ�سافية 
متوا�سلة،  اجلهوية  احتجاجاتهم 
بداية من احتجاج الغرب باالأ�سبوع 
املن�رصم و�سوال الحتجاج الو�سل 
اليوم بال�رصق بعنابة تليها الو�سط 
املقبل  االأ�سبوع  بوعريريج  بربج 
�سوف،  بوادي  باجلنوب  اأخريا  ثم 
التقرير االأخري  اأن  اأو�سح  يف حني 
اخلا�ص بوزارة الرتبية يك�سف عن 
يعاين  يبقى  الذي  التهمي�ص  حجم 
منه الفئات اله�سة بالقطاع، بداية 
بفئة  اأدجمت  التي  املخربيني  من 
الرتبويني 2012 اإال اأنها مل تلق اأي 
الواقع،  اأر�ص  على  فعلية  نتائج 
للزوال  االآيلة  الفئات  خا�سة منهم 
بعني  يوؤخذوا  مل  اأنهم  قال  التي 
االعتبار، قائال اأن فئات الرتبويني 
كونهم  االأولوية  مينحون  دائما 
التالميذ  االأقدر على رهن م�سري 
بعك�سهم، مطالبني بتطبيق العدالة 
اخلا�ص  بالقانون  االجتماعية 
ظل  يف  القطاع  يحكم  الذي 
كفئات  بحقهم  التهمي�ص  تكري�ص 

فقرية بح�سب بحاري.

امل�سالح  موظفو  جهتهم   من 
الو�ساية  توعدوا  االقت�سادية 
اللجنة  لدعوة  ا�ستجابة  بالت�سعيد 
امل�سالح  ملوظفي  الوطنية 
االقت�سادية املن�سوية حتت االحتاد 
التكوين،  و  الرتبية  لعمال  الوطني 
ال�سديد  غ�سبهم  عن  معربين 
وا�ستفادتهم  ان�سافهم  عدم  من 
بقية  مثل  والت�سنيفات  بالرتقيات 
ا�سالك الرتبية، مقرتحني اأ�ساليب 
اأنهم  موؤكدين  لالحتجاج،  واآليات 
لن ي�سمتوا اأمام موا�سلة تهمي�سهم 
لتعود ال�سورة اإىل �سنوات خلت اأين 
�سل املقت�سدون الف�سل الدرا�سي 
العامل  اأن  موؤكدين  االأول، 
قانونية  و�سعية  يف  امل�رصب 
�سليمة 100% اأمام االإدارة. فاملادة 
64 من القانون رقم 90-11 املوؤرخ 
يف 26 رم�سان 1410 املوافق لـ21 
بعالقات  واملتعلق   1990 اأفريل 
باالأمر  واملتمم  املعدل  العمل 
جانفي   11 يف  املوؤرخ   02-97
عالقة  تعليق  اأن  على  توؤكد   1997
عدة  الأ�سباب  يكون  قانونا  العمل 
ذكرت املادة من �سمنها ممار�سة 
بخ�سو�ص  االإ�رصاب .اأما  حق 
فرتاوحت  املقرتحات  خمتلف 
االدارية  املقاطعة  بني  ما 
للو�ساية . ا�رصاب  ال�ساملة 

ووقفات  ليومني،  اأ�سبوعيا  متجدد 
احتجاجية اأ�سبوعية.

 بدورها اأعلنت التن�سيقية الوطنية 
للم�ساعدين الرتبويني عن عقدها 
الوطني  للمكتب  طارئ  الجتماع 
للم�ساعدين  الوطنية  للتن�سيقية 
خطوتهم  اأن  موؤكدين  الرتبويني، 
وزارة  ا�ستفزازات  على  للرد  تاأتي 
واأد  تريد  التي  الوطنية  الرتبية 
وامل�رصفني  امل�ساعدين  اأحالم 
الرتبويني بتقنني الظلم والّتهمي�ص 
االرجتالية  واالإق�ساء  باملعاجلات 
واجلوفاء مللفات الرتقية واالإدماج 
ال �سيما حماولة تطبيــق املر�سوم 
يف  14/ -266 املوؤرخ  الرئا�سي 
يحدد  الذي   2014 �سبتمرب   28
ملرتبات  اال�ستداللية  ال�سبكة 
والذي  رواتبهم  ودفع  املوظفني 
�سهادة DUEA و�سهادة  يٌثّمن 
ت�سنيفهما  باإعادة  اللي�سان�ص 
التوايل  على  و12   11 ال�سنف  يف 
االأ�سا�سي  القانون  اإطار  خارج 
التعليمة  اأحكام  وخارج  اخلا�ص 
رقم 07 املتعلق قة بتطبيق الّنظام 
ودفع  املوظفني  لت�سنيف  اجلديد 
حاملي  تٌن�سف  والتي  رواتبهم، 
ال�سهادات اجلامعية وتثّمن اخلربة 
�سريدون  اأنهم  مو�سحني  املهنية، 
والتهمي�ص  االإق�ساء  �سيا�سة  على 

املنتهجة من طرف الوزارة  وتبّني 
م�سبوقة  غري  ت�سعيدية  خيارات 
قنوات  لفتح  الوزارة  على  لل�سغط 
احلوار للو�سول اإىل حلول من�سفة 
وامل�رصفني  للم�ساعدين  وعادلة 

الرتبويني .
 

عمراوي: تخلي العمال 
عن النقابات يدعم 

»ت�سلط« الوزارة
والقيادي  النائب  جهته   من 

عمراوي  م�سعود  ال�سابق  النقابي 
التعديالت  ن�رص  توقيت  اأن  اعترب 
مدرو�سا،  جاء  الوزارة  طرف  من 
النقابي  العمل  �سعف  عز  يف 
انفراديا  جاء  القرار  اأن  خا�سة 
من طرفها دون اإعارة اأدنى اعتبار 
للجنة امل�سرتكة بني وزارة الرتبية 
قامت  التي  النقابات  وممثلي 
�سنوات  ثالث  طيلة  �ساق  بعمل 
عمل  جل�سة   50 من  اأزيد  تخللتها 
والتمحي�ص ملعاجلة  الدرا�سة  من 
، مع  االأ�سا�سي  القانون  اختالالت 

اللجنة،  مع  اتفاق  حم�رص  تدوين 
 ، احلائط  عر�ص  ب  �رصرُ هذا  كل 
الوزارة  قرار  بني  رابطا  بح�سبه 
يف  النقابي  العمل  تراجع  وبني 
ظل اال�ستقالة اجلماعية ملوظفي 
 ، الن�سال  من  الرتبية  وعمال 
على  يجري  مبا  عابئني  غري  فهم 
ال�ساحة ومبا يحدث ، وكاأن االأمر 
تام عن  �سبه  فالعزوف  يعنيهم،  ال 
بح�سبه  نقابة،  اأي  يف  االنخراط 
القيادة  لقرارات  وكذا  االمتثال 

النقابية. 

�سارة بومعزة
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 اأثار قرار وزارة الرتبية الوطنية الأخري اخلا�ص بالرتب ال�ستدللية موجة غ�سب جديدة على الوزارة، بداية من ال�سركاء 
الجتماعيني وبخا�سة الفئات غري الرتبوية، حيث اأكد املن�سق الوطني للنقابة الوطنية لالأ�سالك امل�سرتكة والعمال املهنيني لقطاع 

الرتبية �سيد علي بحاري يف ت�سريح لـ«الو�سط«.

وحد ما بني الرتبويني والفئات اله�سة

�سلم الرتب يق�سم نقابات الرتبية

الباحث واخلبري الإ�سرتاتيجي �سعيد مكي:

اإ�سرتاتيجية  متكاملة الأبعاد اأجنع ال�سبل ملحاربة الإرهاب 
املا�سي  ن�ساط  االأ�سبوع  �سهد 
م�ستوى  على  القرار  ل�سناع  مكثف 
على  اجلزائرية  اخلارجية  وزارة 
خالل  من  املحلي  امل�ستويني 
الأ�سغال  وتاأطريها  اإحت�سانها 
 « حول  امل�ستوى  رفيعة  القمة 
لالإرهاب  املايل  الدعم  حماربة 
خالل  من  واخلارجي  اإفريقيا«  يف 
القادر  عبد  اخلارجية  وزير  زيارة 
تطرق  اأين  فرن�سا  اإىل  م�ساهل 
للحديث عن التجربة اجلزائرية يف 
جمال مكافحة الظاهرة االإرهابية، 
الرامية  املتعاقبة  التحركات  هذه 
تدار�ص  اأبعادها  اإىل  اأحد  يف 
التي  ال�سبل  اأجنع  اإيجاد  وحماولة 
ن�ساط  حدة  من  التقليل  �ساأنها  من 
�سلبا  املنعك�سة  االإرهابية  الظاهرة 
ال�سيا�سية  الوحدات  خمتلف  على 
الفاعلة يف  وغري  الفاعلة  -الدول- 
الدولية.  ال�سيا�سة  جتاذبات  ن�سق 
الإ�ستك�ساف  منها  حماولة  ويف 
البعد االإ�سرتاتيجي لهذه التحركات 
تقربت جريدة »الو�سط« من الباحث 
مكي  �سعيد  االإ�سرتاتيجي  واخلبري 

فكان لها ن�ص احلوار التايل.

اأول اأ�ستاذ ما هي الأهداف 
الإ�سرتاتيجية التي تعمل 

اجلزائر على حتقيقها من وراء 
مثل هكذا لقاءات؟

يف  اجلزائرية  اخلارجية  ال�سيا�سة 
جمال مكافحة االإرهاب تعرف نوعا 
من الثبات واال�ستمرارية رمبا قد ال 
والق�سايا  امللفات  باقي  يف  جنده 
به  يقوم  الذي  فالعمل  االأخرى، 
القادر  عبد  احلايل  اخلارجية  وزير 
م�ساهل يف جمال مكافحة الظاهرة 
اإ�ستمرار لنهج الوزير  االإرهابية هو 
مثل  لعمامرة،  رمطان  االأ�سبق 
ما  هو  واإ�ستمرارية  ثبات  هكذا 
اإمتالك  من  اليوم  للجزائر  مًكن 
مع  التعامل  يف  كبرية  وحنكة  خربة 
للحدود  العابرة  االإرهابية  الظاهرة 
عن  احلديث  اإىل  بالرجوع  اأما 
تعمل  التي  االإ�سرتاتيجية  االأهداف 
خالل  من  حتقيقها  على  اجلزائر 
رفيعة  لقاءات  هكذا  مبثل  القيام 
امل�ستوى مع خمتلف فواعل النظام 
�سواء  والدوليني  االإقليمني  الدويل 
فاإنها  خارجها  اأو  اجلزائر  داخل 
بعيدة  اأهداف  �سكل  يف  تتج�سد 
خاللها  من  اجلزائر  ت�سعى  املدى 
من  ممكن  قدر  اأكرب  توحيد  اإىل 
يف  الدوليني  ال�رصكاء  نظر  وجهات 
ما  وهو  الظاهرة  مكافحة  جمال 
الثالثاء  يوم  م�ساهل  الوزير  اأكده 
الفرن�سية  العا�سمة  من  املا�سي 
اأمام  قدمها  التي  كلمته  يف  باري�ص 
املجل�ص التنفيذي لليوني�سكو والتي 
اأكد من خاللها باأن اجلزائر و�سعت 
جمال  يف  �ساملة  اإ�سرتاتيجية 
مكافحة الظاهرة االإرهابية وحماربة 

التي  االإ�سرتاتيجية  وهي  التطرف 
جهود  وت�سافر  دعم  اإىل  حتتاج 
من  الدويل  الن�سق  فواعل  خمتلف 
واالإ�ستفاذة  جهة  من  جناحها  اأجل 
املجال  يف  اجلزائرية  التجربة  من 
امل�ساعي  هذه  ثانية،  جهة  من 
للخارجية  املكثفة  والتحركات 
اأي�سا  خاللها  من  يراد  اجلزائرية 
الت�سدي الإ�ستفحال ن�ساط للجرمية 
املنظمة مبختلف اأ�سكالها، اأنواعها 
م�سدر  تعترب  التي  وم�ستوياتها 
للجماعات  واحد  رقم  التمويل 
ال�سادر  االأخري  فالتقرير  االإرهابية 
الدولية  احلكومية  املجموعة  عن 
االأموال  غ�سيل  مبكافحة  املكلفة 
 )GIABA( االإفريقية  القارة  يف 
م�سدرا   11 عن  يقل  ال  ما  اأح�سى 
يف  االإرهابية  اجلماعات  لتمويل 
الرئي�سي  االإفريقية  منبعها  القارة 

اجلرمية املنظمة.

» بع�ص الدول الأوروبية تقوم 
بت�سديد الفدية لالإرهابني 

يف اخلفاء وتدعي العك�ص يف 
العلن«

ماهي ح�سب راأيك اأهم 
ال�سبل التي ميكن اإتباعها من 

اأجل احلد من هذه امل�سادر 
التمويلية؟ 

يف احلقيقة احلد من ن�ساط اجلرمية 
املنظمة مو�سوع جد مركب نتيجة 

تداخل جمموعة كبرية من الفواعل 
يف  ال�سيا�سية  وغري  ال�سيا�سية 
حيثياته، هذا الن�ساط الذي كان يف 
املا�سي القريب مرتكز ب�سكل كبري 
غري  حتديدا،  االأوروبية  القارة  يف 
اأن ا�ستفحال الظاهرة وتغري ميزان 
اإىل  اأدى  والدويل  االإقليمي  القوى 
القارة  ربوع  خمتلف  يف  انت�سارها 
االإفريقية خا�سة مع اإمتداد ن�ساط 
اإىل  االإرهابي«  داع�ص  تنظيم   «
حلدود  املجاورة  الليبية  االأرا�سي 
تهديد  ي�سكل  الذي  االأمر  اجلزائر 
مبا�رص الأمن واإ�ستقرار البالد، غري 
االإ�رصاع  يجب  التي  اخلطوات  اأن 
يف املبا�رصة فيها حاليا هي �رصب 
التنظيمات  هذه  متويل  م�سادر 
�رصب  اأخرى  بعبارة  اأو  االإرهابية 
وكذا  املنظمة  اجلرمية  ن�ساط 
االإرهابني  ملطالب  الر�سوخ  عدم 
وهي  الفدية  ب�سداد  املتعلقة 
بع�ص  تقر  التي  االأ�سا�سية  النقطة 
القيام  عدم  على  االأوروبية  الدول 
من  اأنها  غري  علنية  ب�سورة  بها 
اأو  تدري  حيث  ومن  ال�ستار  خلف 
يف  بامل�ساهمة  تقوم  تدري-  -ال 
يرفع  ما  التنظيمات  هذه  متويل 
من وترية ن�ساطها وهنا البد لنا من 
االإ�سادة باملوقف اجلزائري الثابت 
الفدية  رف�ص  دفع  بخ�سو�ص 
م�ساومتها  اأو  االإرهابية  للجماعات 
اجلزائر  تعمل  الذي  املوقف  وهو 
خمتلف  عرب  تدويله  على  جاهدة 

االإقليمية  املحافل  يف  م�ساركاتها 
والدولية.

» �سرب ن�ساط اجلرمية 
املنظمة يعني �سرب معاقل 

متويل اجلماعات الإرهابية«
هل وقف التمويل املايل عن 

التنظيمات الإرهابية من 
�ساأنه اأن يق�سي على الظاهرة 

الإرهابية؟

جد  ظاهرة  االإرهابية  الظاهرة 
لها  حلول  اإيجاد  وحماولة  معقدة 
حد  يف  منها  تعقيدا  باالأقل  لي�ست 
ذاتها غري اأن ما يجب االإ�سارة اإليه 
املايل  التمويل  طريق  قطع  اأن  هو 
ن�ساط  عن  باالأ�سا�ص  املرتتب 
اجلرمية املنظمة من �ساأنه اأن يوؤدي 
اإىل ت�سييق اخلناق على اجلماعات 
االإرهابية والتقليل من ن�ساطها هذا 
على  يرافقه جهد  اأن  بد  ال  اجلهد 
امل�ستوى الفكري من خالل حماربة 
التي  الفكري  التطرف  اأ�سكال  كل 
�ست�سفر  فيها  التحكم  يتم  مل  اإن 
ب�سكل اأو باأخر عن عمليات اإرهابية 

ما  ب�سكل ما ويف مكان ما.
»  العمل على البعد االإقت�سادي البد 
البعد  على  كبري  جهد  يرافقه  واأن 
الظاهرة  اأجل حماربة  من  الفكري 

االإرهابية«
اأن  يجب  التي  االأ�س�ص  اأهم  ماهي 
تقوم عليها االإ�سرتاتيجية االإفريقية 

االإرهاب  متويل  مكافحة  جمال  يف 
اأ�سغال  جت�سيدها  اإىل  دعت  التي 

القمة؟
االإرهابية  الظاهرة  عن  باحلديث 
باخل�سو�ص  االإفريقية  القارة  يف 
فاإن اجلزائر متلك دورا حموريا يف 
جمال حماربة الظاهرة خا�سة واأن 
واأن  باجلزائر  هنا  االأفريبول  مركز 
االإقريقي  االإحتاد  على  القائمني 
العزيز  عبد  الرئي�ص  اإختارو  قد 
يف  اإفريقي  كمن�سق  بوتفليقة 
ما  وهو  االإرهاب  مكافحة  جمال 
التي  االإ�سرتاتيجية  املكانة  يعك�ص 
املجال  هذا  يف  اجلزائر  حتتلها 
التي  التجربة  من  اإكت�سبتها  التي 
والتي  الت�سعينيات  مطلع  عاي�ستها 
خربة  على  احل�سول  من  لها  مكنة 
ي�سهد لها بها اجلميع، اأما عن اأهم 
عليها  تقوم  اأن  يجب  التي  االأ�س�ص 
جمال  يف  االإفريقية  االإ�سرتاتيجية 
تكون  اأن  فيجب  االإرهاب  مكافحة 
لكافة  �ساملة  متكاملة  اإ�سرتاتيجية 
على  فقط  ترتكز  ال  واأن  االأبعاد 
جزء  يعترب  الذي  االإقت�سادي  البعد 
الوقوف  من  بد  ال  متكامل  كل  من 
�رصورة  وكذا  اأجزائه  كافة  عند 
االإ�ستفاذة من مثل هكذا لقاءات يف 
تبال االآراء وال�سعي لتقريب وجهات 
التي  االإرهاب  ظاهرة  حول  النظر 
وال  لها  دين  ال  باأن  واأكرر  اأعيد  ال 

وطن.
عواق يحي 
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اإحتفال بالطبعة 22 لفعاليات اليوم الوطني للطاقة

2000 �سكن جديد مت ربطه ب�سبكة الكهرباء والغاز
2022 اآفاق  يف  ال«  بي،  جي،  ب«  ت�سري  �سيارة  األف   500      •

البديلة الطاقات  اإ�ستغالل  جمال  يف  تاأخر  اأي  ت�سهد  ل  •      اجلزائر 
اكد وزير الطاقة م�سطفى قيطوين باأن  2000 �سكن جديد قد مت ربطه ب�سبكة الكهرباء والغاز موؤخرا، واأن 

400 ميغاواط  من الطاقة الكهربائية الناجتة عن الطاقات البديلة قد دخلت حيز اخلدمة من اأ�سل 22 األف 
ميغاواط مزمع الو�سول اإليها اأفاق 2030، م�سريا يف ذات ال�سياق باأن اجلزائر ل ت�سهد اأي تاأخرا يف هذا املجال 

الذي �ستبلغ فيه اأهدافها امل�سطرة مبجرد و�سع القاعدة ال�سناعية املثلى من اأجل ذلك على حد تعبريه.

يحي عواق

الطاقة  وزير  اأم�س  يوم  اأكد 
معهد  من  قيطوين  م�صطفى 
والغاز  الكهرباء  يف  التكوين 
اإ�صتطاعت  بالعا�صمة باأن اجلزائر 
اإىل  الو�صول  ال�صاعة  حدود  اإىل 
عن  ناجتة  ميغاواط   400 اإنتاج 
من  البديلة  الطاقات  اإ�صتغالل 
اأ�صل 22 األف ميغاواط م�صطرة يف 
الربنامج احلكومي امل�صادق عليه 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  قبل  من 
وهي   ،2011 �صنة  بوتفليقة  العزيز 
الن�صبة التي مكنت اإىل حد ال�صاعة 
باملئة   90 من  اأكرث  تغطية  من 
الطاقة  من  البالد  حاجيات  من 

الكهربائية على حد تعبريه.
ويف ذات ال�صياق اأ�صار وزير الطاقة 
يف  تاأخرا  تعرف  ال  اجلزائر  باأن 
البديلة،  الطاقات  اإ�صتغالل  جمال 
التي  األف ميغاواط  باأن 22  موؤكدا 
اإليها  اأفاق  الو�صول  املزمع  من 
2030 �صيتم حت�صيلها مبجرد و�صع 
املخ�ص�صة  ال�صناعية  القاعدة 

الطاقوية  امل�صادر  الإ�صتغالل 
الطاقة  غرار  على  التقليدية  غري 
التي  وغريها،  املياه،..  ال�صم�صية، 
بعجلة االقت�صاد  جهة  من  �صتدفع 
الوطني ومن جهة اأخرى �صت�صاهم 
على  البيئة  على  احلفاظ  يف 
النقط  هذه  وحول  تعبريه،  حد 
باأن 500  الطاقة  اأكد وزير  بالذات 
األف  �صيارة من املزمع دفعها نحو 
اإ�صتعمال ال�صري غاز » جي، بي، ال« 
التي  العملية  وهي   2020 اآفاق  يف 
التخفيف  �صت�صاهم ب�صكل كبري يف 
منط  عن  الناجت  التلوث  حدة  من 
للبنزين  التقليدي  االإ�صتهالك 
ال�رشائية  والقدرة  التما�صي  وكذا 
بي،  »جي،  الأ�صعار  نظرا  للمواطن 
بامل�صادر  مقارنتا  املغرية  ال،« 
ذات  ح�صب  االأخرى  الطاقوية 
بتاأخر  تعلق  فيما  اأما  املتحدث. 
امل�صاريع  من  العديد  ت�صليم 
ال�صكنية ب�صبب عدم ربطها ب�صبكة 
ال�صاعة  حد  اإىل  والغاز  الكهرباء 
باأن  قيطوين  م�صطفى  اأكد  فقد 
اجلديدة  ال�صكنية  االأحياء  بع�س 

حتتاج اإىل املزيد من العمل خا�صة 
م�صريا  الغاز،  خطوط  على  �صبكة 
امل�صالح  باأن  ال�صياق  ذات  يف 
وزارته  م�صتوى  على  املخت�صة 

اأح�صت ما يقارب 2000 �صكن  قد 
الكهرباء  ب�صبكة  ربطها  مت  جديد 
والغاز يف انتظار اأن ت�صمل العملية 

كافة ال�صكنات اجلديدة.

دعا احلكومة اإىل ا�سترياد موؤقت لبع�ض املواد، بولنوار: 

»الندرة �ستكون منعدمة خالل رم�سان املقبل«

حركة ال�سالح الوطني

قدم امل�سالح العليا للجزائر على كل االعتبارات 

ندرة اخل�رش  اأن  بولنوار  الطاهر  اأكد 
االأخرى  الغذائية  واملواد  والفواكه 
رم�صان  �صهر  خالل  منعدمة  �صتكون 
الكميات  توفر  ب�صبب  املقبل، 
على  توزيعها  �صيتم  التي  ال�رشورية 
الكرمي،  ال�صهر  ويف  قبل  االأ�صواق 
�رشورة  اإىل  احلكومة  دعا  حني  يف 
لللحوم  موؤقت  با�صرتاد  ال�صماح 
الطلب  تزايد  ب�صبب  اجلافة  والفواكه 

عليها يف ذات الفرتة.
التجار  التجار  جمعية  رئي�س  واأو�صح 
اأم�س  يوم  اجلزائريني  واحلرفيني 
الندرة  باأن  �صحفية،  ندوة  خالل 
رم�صان  �صهر  خالل  منعدمة  �صتكون 
مطمئنا امل�صتهلكني بقوله :« كل �صيء 
�صيكون متوفرا«، واأفاد ذات امل�صدر 
على  �صددوا  اللحوم  منتجي  اأن 
للم�صتهلكني  ال�رشورية  الكمية  وجود 
اجلزائريني خالل هذا ال�صهر الكرمي، 
وهذا االأمر ينطبق متاما على اخل�رش 
والفواكه التي قال اإنها متوفرة ب�صكل 

كبري جدا، وبخ�صو�س املواد الغذائية 
كالبقوليات وما �صابهها من مواد اأبرز 
اأنها تكفي اإىل غاية نهاية �صنة 2018، 
االأمور  اأن  على  ت�صورا  يعطي  ما 
�صتكون على ما يرام، ويف خ�صم هذا 
احلديث عاد بولنوار ليدعو احلكومة 
ال�صترياد  املجال  فتح  �رشورة  اإىل 
موؤقت  ب�صكل  واملك�رشات  اللحوم 
يكون  الطلب  لكون  رم�صان،  خالل 

كبريا عليها.

�سيتم ت�سويق 80 األف طن من 
اللحوم خالل رم�سان 

ومن جهة اأخرى توقع الطاهر بولنوار 
طن  األف   80 يقارب  ملا  بت�صويق  
املبارك،  رم�صان  خالل  اللحوم  من 
ب�صبب  عادية  الن�صبة  هذه  اأن  موؤكدا 
اجلزائريني  ورغبة  الفرتة  خ�صو�صية 
يف ا�صتهالك هذا النوع من املنتجات، 
 10 ت�صويق  �صيتم  اأنه  اأكد  حيث  يف 

والفواكه  اخل�رش  من  قنطار  ماليني 
ل�صد احلاجيات ال�رشورية لل�صتهلكني، 
معلنا يف ذات الوقت عن عمل اأ�صواق 
وهذا  عادي  ب�صكل  والتجزئة  اجلملة 
الأي  تفاديا  الوطني،  الرتاب  كل  عرب 
ومن  رم�صان،  خالل  يقع  قد  طارئ 
جهة اأخرى تطرق رئي�س اجلمعية اإىل 
ملف املخابز، حيث اأكد اأنه توجد 20 
األف خمبزة وطنيا �صتعمل ب�صكل دائم 
يف رم�صان، وهذا توازيا مع املطاعم 
هي  الن�صاط  عن  تتوقف  لن  التي 

االأخرى يف ذات الفرتة.

الأ�سعار �ستكون 
م�ستقرة

وبني كل هذا تطرق  ذات امل�صدر اإىل 
اإ�صكالية االأ�صعار التي كانت املو�صوع 
هذا  يف  الفاعلني  جلميع  الرئي�صي 
القطاع كلما هل علينا هالل رم�صان، 
اجلزائريني  امل�صتهلكني  طماأن  اأين 

عرب الرتاب الوطني، واأكد اأن االأ�صعار 
كل  توفر  ب�صبب  ارتفاع  اأي  ت�صهد  لن 
اإىل  اأ�صار  لكنه  ال�رشورية،  االأمور 
من  االأوىل  االأيام  يف  قليال  ارتفاعها 
يكون  الطلب  لكون  الكرمي  لل�صهر 
كبريا على املنتجات، ومن جهة اأخرى 
املوازية  االأ�صواق  من  بولنوار  تخوف 
تاأثري �صلبي على  باأنها ذات  التي قال 
�صواء،  حد  على  وامل�صتهلك  التاجر 
من  الو�صية  اجلهات  تدخل  مطالبا 
التي  الظاهرة  هذه  حماربة  اأجل 
حد  على  االقت�صاد  ت�رش  اأ�صبحت 
تعبريه، فيما دعا امل�صتهلكني اإىل عدم 
ما  دائما  رم�صان  واأن  التبذير خا�صة 
ويف  الظاهرة،  هذه  على  �صاهدا  كان 
االأخري دعا حمدثنا م�صالح البلديات 
التي ال حتوي اأ�صواق جوارية اإىل منح 
منتجاتهم  لعر�س  م�صاحات  التجار 
للم�صاهمة يف خف�س االأ�صعار وتوفري 

ال�رشوريات على حد قوله.
علي عزازقة

اال�صالح  حركة  رئي�س  اكد 
اليوم  غويني  فياليل  الوطني، 
ان  العا�صمة  باجلزائر  ال�صبت 
العليا  »امل�صالح  تقدم  احلركة 
االعتبارات  كل  على  للجزائر 
واحلزبية«  والفئوية  ال�صخ�صية 
خالل  كلمة  يف  غويني  ،واأو�صح 
الن�صوية  لالإطارات  الثالثة  الندوة 

للحزب اأن احلركة تقدم »امل�صالح 
العليا للجزائر على كل االعتبارات 

ال�صخ�صية والفئوية واحلزبية«.
ال�صيا�صية  ت�صكيلته  بان  اأكد  كما 
»تبقى  واطاراتها  مبنا�صليها 

ملتزمة بوظيفتها 
ور�صالتها  الراقية  ال�صيا�صية 
للوطن  وفاءا  النبيلة  احل�صارية 

ت�صحيات  قدموا  الذين  ولل�صهداء 
كل  لرفع  قوة  بكل  وتعمل  ج�صام 
بكل  واالطاحة  الراهنة  التحديات 
الد�صائ�س واملوؤامرات التي حتاك 
�صد اجلزائر هنا وهناك«من جهة 
بان  احلركة  رئي�س  ابرز  اخرى 
التي متر بها  ال�صعوبات و املحن 

اجلزائر 

قوة  اجلزائري  ال�صعب  »تزيد 
الفاجعة  معتربا   ، وت�صامنا« 
الطائرة  ل�صقوط  االخرية 
»حمطة  ببوفاريك  الع�صكرية 
اجلبهة  تعزز  التي  املحطات  من 
والتعاون واالن�صجام بني  الداخلية 
واأخذ  اجلزائري  املجتمع  افراد 

العربة بكل ابعادها«.

حممد عرقاب املدير العام ل�سونلغاز

 17 األف ميغاواط متوقع 
ا�ستهالكها هذا ال�سيف

دون من  وزع  �سكن  "•     وليوجد 
 �سبكة كهرباء اأو غاز

 للتقليل من �سغط امل�ست�سفيات،
 الربوفي�سور طبايبية عمار » للو�سط »

هدفنا تعميم »اال�ست�سفاء املنزيل« 
على امل�ستوى الوطني

حممد  ل�صونلغاز  العام  املدير  اأكد 
الكهربائية  باأن  الطاقة  عرقاب 
ال�صائفة  هذه  اإ�صتهالكها  املزمع 
وهي  ميغاواط،  األف   17 حدود  بلغت 
اأن  �صاأنها  من  التي  الطاقوية  القدرة 
�صيف  وف�صل  رم�صان  �صهر  ت�صمن 
للجزائريني  اإنقطاعات كهربائية  دون 
عرقاب  اأقر حممد  تعبريه.  حذ  على 
اأم�س  يوم  ل�صونلغاز  العام  املدير 
بالطبعة  االإحتفال  هام�س  على 
طرف  من  املقام  الطاقة  ليوم   22
التقنيات  متعددة  العليا  املدر�صة 
فعالياتها  اإحت�صن  والتي  بالعا�صمة 
والغاز  الكهرباء  يف  التكوين  معهد 
بنب عكنون، باأن م�صاحله ترتقب هذا 
للكهرباء  اإ�صتهالكية  قدرة  ال�صيف 
على عك�س  ميغاواط  األف   17 تقارب 
فيها  بلغ  التي  املا�صية  ال�صنة  اأرقام 
الطلب حدود 14 األف ميغاواط ، وهي 
قدرة  املتحدث  اأكد  التي  املعدالت 
االأمر  توفريها،  على  �صونلغاز  �رشكة 

املواطنني  ميكن  اأن  �صاأنه  من  الذي 
من ق�صاء �صهر رم�صان وف�صل �صيف 
مريح يف ما تعلق بالتغطية الكهربائية 
الطلب يف  التي تعرف ذروة كبرية يف 
م�صيفا  قوله  حد  على  الف�صل  هذا 
ال�صيف  �صهر  باأن  ال�صياق  ذات  يف 
من  خاليا  يكون  �صوف  ال�صنة  هذه 

اإنقطاعات الكهرباء.
ت�صليم  تاأخر  مب�صكل  تعلق  فيما  اأما 
ال�صكنات اجلديدة نتيجة عدم ربطها 
اأكد  فقد  والغاز  الكهرباء  ب�صبكة 
م�صاحله  عمل  باأن  عرقاب  حممد 
ياأتي يف املراحل االأخرية من االإجناز 
اأي �صكل  نتيجة  تاأخر  واإن كان هناك 
من االأ�صكال غري اأنه مل يتم توزيع وال 
م�صريا  وغاز،  كهرباء  دون  من  �صكن 
اإىل اأن مثل هكذا اأ�صغال حتتاج وقت 
اإ�صايف بعد االنتهاء من مرحلة البناء 
من اأجل قيام م�صالح �صونلغاز بالقيام 

مبهامها املنوطة بها.
يحي عواق

  �صارك الربوفي�صور طبايبية عمار رئي�س 
الداخلي باالأبيار  خالل  م�صلحة الطب 
حول  مو�صوع  امل�صتديرة  املائدة 
حقيقي  كخيار  املنزلية  »الرعاية 
لال�صتمرارية يف الرعاية« و التي نظمت 
ويف  بالعا�صمة  اجلزائر«  اأم�س  بفندق« 
ليومية  �رشح  طبايبية  ال�صدد  هذا 
االأ�صا�صي هو  هدفنا  »الو�صط«  اأن 
تعميم وتطوير اال�صت�صفاء املنزيل على 
امل�صتوى الوطني ملا له من فائدة كبرية 
هذا  ال�صعي  لرتقية  املري�س مع  على 
ال�صغط   الأنه ي�صمح يف تخفيف  اخليار 
مما  ة  امل�صت�صفيات  امل�صجل  داخل 
كالتقلي�س  اإقت�صادية   فائدة   يحقق  
العالج  الباهظة  يف  تكاليف  من 
على  االعتماد  عرب  امل�صت�صفيات 

اال�صت�صفاء املنزيل للمري�س. 
 كما اعترب ذات املتحدث  اأن املو�صوع 
اال�صت�صفاء املنزيل للمري�س  مهم جدا 
لال�صت�صفاء  مكمل  االأخري  هذا  الأن 
مير  الذي  املري�س  فاالإن�صان  العادي 
داخل  وجوده  يتطلب  حرجة  بفرتة 
اأ�صبوع  بني  ترتاوح  مدة  يف  امل�صت�صفى 
نحدد  حاليا  اأ�صبحنا  حيث  اأ�صهر  اإىل 
امل�صت�صفى  مع  داخل  عالج  فرتة 
للمري�س  خارج  العالج  باقي  تكملة 
امل�صت�صفى وبالتحديد يف املنزل  فهذا 
الأنه  للمري�س  بالن�صبة  اإيجابيا  �صيكون 
ميكنه من التواجد و�صط عائلته ويف جو 
حميمي  مما ي�صمن راحة نف�صية  طوال 

فرتة العالج  .
مر�س  حاالت  بع�س  وعن 
اجلمعية  رئي�س  ال�رشطان،  يقول 
الداخلي   للطب  املغاربية 
3  �صنوات  »اأنه  خالل  »للو�صط 
عملية  العالج  االأخرية  الحظنا  اأن 
املنزيل  لالأ�صخا�س امل�صابني  مبر�س 
 ، باملائة   50 ن�صبة  ال�رشطان  بلغت 
املنزيل  اال�صت�صفاء  نوعية  اأن  كما 
الكيمياوي  بالعالج  من  القيام  متكن 
هذا  وياأتي  لل�رشطان  داخل  املنزل 
التي  املنا�صبة  الظروف  تهيئة  عرب 
االأطباء  بينها  تكوين  من  بذلك  ت�صمح 

اأن  جيدا  نفهم  اأن  وعلينا  واملمر�صني 
�صي�صتفيد  من  املنزل  يف  املري�س 
نف�س النوعية العالجية التي كانت تقدم 

له  داخل  امل�صت�صفى .
   واأ�صار رئي�س اجلمعية اجلزائرية للطب 
ووزارة  اجلزائرية  الداخلي   اأن الدولة 
امل�صت�صفيات  اإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة 
مر�س  من  للوقاية  برناجما  �صطرت 
املزمنة  االأمرا�س  كافة  و  ال�رشطان 
باملائة فال�صيء   48 ن�صبتها  تبلغ  التي 
كثرية  اأ�صباب  اأنه   توجد  املالحظ 
كاالإفراط  االأمرا�س  اإرتفاع  اإىل  توؤدي 
على  يحتوي  الذي  تناول  الطعام  يف 
الزيادة  اإىل  كثرية،   اإ�صافة  �صكريات 
هذه  اأن  احلركة  موؤكدا  وقلة  الوزن  يف 
االأمور  من بني االأ�صباب التي توؤدي اإىل 
القلب ومر�س  اأمرا�س خطرية كمر�س 
ال�رشطان  اأمرا�س  وحتى  ال�رشايني 
،  وللوقاية منها فالبد من  كرثة  احلركة 
لتجنب  وامل�صي  الريا�صة  عرب ممار�صة 
اأكل  على  مع  االعتماد  الوزن  زيادة 

متوازن لتحقيق التوازن الغذائي.     
 فيما  اأو�صح رئي�س اجلمعية اجلزائرية 
للطب الداخلي عمار طبابيبة ،  اأن هذه 
االأخرية  تعد جمعية ذات طبيعة علمية 
بحتة غر�صها االأ�صا�صي يتمثل يف  تعزيز 
الطب الداخلي عن طريق درا�صة جميع 
بالطب  املتعلقة  املوا�صيع  والق�صايا 
الطبية  املعلومات  و ن�رش  الداخلي 
امل�صتقبليني و تنظيم  واالأطباء  لالأطباء 
التعليم  العلمية و توفري  االأحداث 
املري�س  وتعليم  امل�صتمر  الطبي 
املجتمع  العالجي ومتثيل 
الوطني  ال�صعيدين  على  الداخلي 
»الو�صط«  والدويل ، كا�صفا  ليومية 
الثانوية اجلمعية  اأهم االأهداف  عن 
الداخلي واملتمثلة  للطب  اجلزائرية 
خدمات  حت�صني  يف  امل�صاهمة  يف 
اأنحاء االإقليم  الطب الداخلي يف جميع 
الوطنية و امل�صاركة يف تطوير اأخ�صائيي 
عمومية ومع  واالأطباء  الداخلي  الطب 

التعهد مبتابعة اأهداف اأخرى .
حكيم مالك  
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رئي�س  تقار  القادر  عبد  اأكد 
للم�ساندة  الإفريقية  التن�سيقية 
والت�سامن مع ال�سعب ال�سحراوي 
به  خ�س  �سحفي  ت�رصيح  يف   ،
اأن   « »الو�سط  يومية  اأم�س  يوم 
طرف  من  املمار�سة  ال�سغوط 
واملجتمعات  املمتحدة  الأمم 
اإنتظار اللقاء الر�سمي  الدولية يف 
املرتقب بني رئي�س روي�سا بوتني و 
رئي�س جمهورية ال�سحراء الغربية 
ال�سهر  نهاية  مع  غايل  اإبراهيم 
اجلاري ، قابلتها اململكة املغربية 
النقابات  و  الأحزاب  بتجنيد 
للت�سوي�س على  امل�ساعي الدولية 
اأخر  لت�سفية  الهادفة  والإقليمية 
منح  ثم  ومن  بافريقيا  م�ستعمرة 
يف  احلق  ال�سحراوي  ال�سعب 

تقرير م�سريه بنف�سه .
عبد  اأ�ساف  ال�سياق  ذات  ويف   
القادر تقار  اأن جي�س اجلمهورية 
ال�سحراوية با�رص يف الأيام القليلة 
ومعداته  عتاده  بنقل  املا�سية 
وعنا�رصه قرب ال�رصيط احلدودي 
كركوات  منطقة  من  بالقرب 
بني  العازلة  بالنقطة  وبال�سبط 
وجمهورية  املغربية  اململكة 
يف  واملحاذية  الغربية  ال�سحراء 

 ، للمناطق امل�ستقلة  الوقت  نف�س 
التن�سيقية  وهو موؤ�رص يراه رئي�س 
م�ساندة  و   للت�سامن  الإفريقية 
خطوة  ال�سحراوي  ال�سعب 
جميع  ل�سد  الأمام  نحو  عمالقة 
ثم ممار�سة �سغط  املنافذ ومن 
مبعية  ودبلوما�سي  ع�سكري 
والإحتاد  الدويل  املجتمع 
لإرغام  الإفريقي  و  الأوروبي 
املغرب لالإعرتاف  بحق ال�سعب 

تقرير  يف  الأعزل  ال�سحراوي 
م�سريه بنف�سه .

 اإىل جانب ذلك فقد ك�سف حمدثنا 
اأن جمهودات اجلزائر اجلبارة يف 
ال�سحراوي  ال�سعب  م�ساعدة 
يف  م�ستعمرة  اأخر  ت�سفية  يف 
الإيجابي  الأثر  لها  كان  افريقيا  
اجلبارة  املجهودات  ن�سيان  دون 
املجتمع  طرف  من  املبذولة 
يف  املرافعة  اأجل  من  الدويل 

جميع املحافل الدولية لإن�ساف 
وو�سع  حقه  ال�سحراوي  ال�سعب 
املغربي  املخزن  لإنتهاكات  حد 
التفاقيات  بكل  �رصب  الذي 
باحلروب  تندد  التي  الدولية 
املراأة  �سد  اجلماعية  والبادة 
ل�سان  على  جاء  ح�سبما  والطفل 
عبد القادر تقار رئي�س التن�سيقية 
وم�ساندة  للت�سامن  الفريقية 

ال�سعب ال�سحراوي .

بوبكر  املن�رصم    الأ�سبوع  نهاية  قام 
الريا�سة  و  ال�سباب  مدير  �ستحونة 
وتفقد  عمل  بزيارة  ورقلة  لولية 
ال�سبانية  التنموية  امل�ساريع  ملختلف 
بدوائر  للقطاع  التايعة  الريا�سية  و 
و  متا�سني  و  واملقارين  و  احلجرية 
م�سلحة  رئي�س  مبعية    ، الطيبات 
ديوان  مدير  و  باملديرية  الإ�ستثمار 
رئي�س  و  الريا�سات  املتعدد  املركب 
م�سلحة الن�ساطات البدنية و الريا�سية 

باملديرية .
بها  قام  التي  والتفقد  العمل   زيارة 
ال�سباب  قطاع  على  الأول  الرجل 
املركزية  بالعا�سمة  والريا�سة 
دائرة  اإ�ستهلها من  ال�رصقي   للجنوب 
اإجناز  اأ�سغال  عاين  اأين  احلجرية 
امل�سبح �سبه اأوملبي 25 م باحلجرية ، 
اأين وجه جمموعة من التوجيهات تبعا 
القادر  عبد  الولية   وايل  لتو�سيات 
و  امل�رصوع  يف  بالإ�رصاع  جالوي 
اإحرتام جودة و مدة الإجناز كما اأعطى 
امللعب   اإجناز  اإنطالق  اإ�سارة  املدير 
اإ�سطناعيا  املع�سو�سب  اجلواري 
املقاول  مبعية  احلجرية  ببلدية 
البلدية  ال�سلطات  و  بالإجناز  املكلف 
، والذين ح�رصوا قبل اأيام حفل توزيع 
الأ�سغال مبقر  بالإنطالق يف  الأوامر 
املديرية ، وتعد هذه اخلطوة الدفعة 
اجلوارية  املالعب  ملجموعة  الأوىل 
التي   32 الــ  اإ�سطناعيا  املع�سو�سبة 
حت�سلت عليها ولية ورقلة بتدخل من  
وايل الولية يف اإطار �سندوق �سمان و 

الت�سامن للجماعات املحلية .
والريا�سة  ال�سباب  مدير  زار  كما   
و  متا�سني  بدائرة  القطاع  م�ساريع 
الن�ساطات  املتعددة  بالقاعة  البداية 
وكذا  قوق   بقرية  الثقايف  باملركز 
م    25 الأوملبي  �سبه  امل�سبح  م�رصوع 
ببلدية متا�سني ، اأين طالب املدير من 
و  الإجناز  اأ�سغال  مب�ساعفة  املقاول 
العمال  زيادة  و  الإجناز  مدة  اإحرتام 
التقرب  منه  طلب  كما  بالور�سة  
اإجتماع  لعقد  املديرية  م�سالح  من 
يوم  املديرية  م�سالح  مع  تن�سيقي 
الإثنني القادم ، وتفقد اأي�سا �ستحونة  
مقعد   5000 ملعب  اإجناز  م�رصوع 
بتما�سني اأين اإ�ستح�سن وترية الإجناز 
العمل  موا�سلة  املقاول  من  وطلب 
خا�سة  الإعالم  اأ�رصة  مع  والتن�سيق 

ال�رصفية  املن�سة  اإجناز  بخ�سو�س 
اخلا�سة بعمل الإعالميني و ال�سحافة 
،  ليتوجه بعدها املدير ويح�رص دورة 
كروية باإحدى املدار�س الرتبوية باإقليم 
بلدية النزلة و يعطي اإ�سارة اإنطالقها 
ويتوجه  منها  جانب  على  يقف  و 
اإجناز  اإنطالق  اإ�سارة  بعدها و يعطي 
اإ�سطناعي  مع�سو�سب  جواري  ملعب 
رفقة  تب�سب�ست  ببلدية   الفتح  بحي 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
احلركة  و  املجل�س  اأع�ساء  و  للبلدية 
الريا�سة  م�سلحة  رئي�س  و  اجلمعوية 
و  لل�سباب  تقرت  املنتدبة  باملديرية 
اإنطالقه  تاأخر  الذي  و    ، الريا�سة  
عمل  التي  الإ�سكاليات  بع�س  لوجود 
على  البلدية  رئي�س  مبعية  املدير 
حلها ميدانيا بذات الزيارة ، و يتوجه 
�سبه  امل�سبح  م�رصوع  اإىل  الوفد 
م�رصوعي  كذا  و  بالطيبات  اأوملبي 
ملعب  و  �سليمان  �سيدي  بلدية  م�سبح 
،يف  املقارين  ببلدية  مقعد  اآلف   05
وقت متاأخر من ليلة اأول اأم�س ،  اأين 
تفقد وترية الإجناز و طالب بالإ�رصاع 
يف هذه امل�ساريع و العمل على تدارك 
اإحرتام  مع  امل�سجلة  الإ�سكاليات  كل 
اإعطائه  و   ، الإجناز  معايري  و  جودة 
املقاولون  لل�سادة  �سارمة  تعليمات 
التفاين  ب�رصورة  الدرا�سات  ومكاتب 
وت�سليمها  و اجلودة  الآجال  اإحرتام  و 
القادم ، هذا و  قبل اخلام�س جويلية 
لل�سيد  امليدانية  الزيارة  توجت  قد 
املدير و الوفد املرافق له بالإطالع 
النقائ�س  كل  عن  الدقيق  و  امليداين 
امل�سجلة و الإ�سكاليات املطروحة و 
العمل على حلها يف القريب العاجل و 
الوقوف املبا�رص عن التقدم اأو التاأخر 
الزيارة  توجت  قد  و  هذا  جلملة   
والريا�سة  ال�سباب  ملدير  امليدانية 
بورقلة  و الوفد املرافق له بالإطالع 
النقائ�س  كل  عن  الدقيق  و  امليداين 
امل�سجلة و الإ�سكاليات املطروحة و 
العمل على حلها يف القريب العاجل و 
الوقوف املبا�رص عن التقدم اأو التاأخر 
جلملة امل�ساريع ومعرفة كل �سغرية و 
ال�سيد  لتو�سيات  تبعا  تخ�سها  كبرية 

وايل الولية عبد القادر جالوي .
اأحمد باحلاج 

املن�رصم    الأ�سبوع  نهاية  مع  متكنت 
يف  املتخ�س�سة  الأمن  م�سالح 
مكافحة اجلرمية املنظمة والهجرة 
الولئية  باملجموعة  �رصعية  الغري 
توقيف  من  بب�سار  الوطني  للدرك 
يحملون  اإفريقي  رعية   18 واعتقال 
جن�سيات خمتلفة لدول مايل والنيجر 
و  ال�سينغال  و  والكامريون  وت�ساد 
الغابون بكل من بلديات مريجة، بني 
ليتم   ، عبا�س  وبني  القناد�سة  ونيف 
وبعد  املعنية  للم�سلحة  حتويلهم 
ا�ستكمال الإجراءات القانونية معهم 

�سدهم  ق�سائية  ملفات  اإجناز  مت 
جميعا  تقدميهم  مت  ومبوجبها 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
�سجنا  ب�سنة  اإدانتهم  مت  اأين  ب�سار 
 48 بـ  تغرميهم  مع  النفاذ  موقوفة 
األف دينار جزائري لكل واحد منهم 
ترحيلهم  اإجراءات  ا�ستكمال  قبل 
بولية  احلدودية  العبور  مراكز  نحو 
ادرار متهيدا لتحويلهم نحو بلدانهم 
الأ�سلية  بتهمة القامة الغري �رصعية 

بالرتاب الوطني  .
�شيخ مدقن 

قال رئي�س التن�شيقية الإفريقية للت�شامن وم�شاندة ال�شعب ال�شحراوي عبد القادر تقار اأن ت�شفية 
اأخر م�شتعمرة يف اإفريقيا اأ�شبح م�شاألة وقت رغم ت�شوي�س املغرب على ال�شغوط الإفريقية و 

املجتمعات الدولية عليه .

رئي�س التن�شيقية الإفريقية للت�شامن وم�شاندة ال�شعب ال�شحراوي للو�شط : 

اأحمد باحلاج 

 ت�سفية اأخر م�ستعمرة يف افريقيا م�ساألة
 وقت واملغرب يلعب اأخر اأوراقه 

اأدل�س  بلدية  وقرى  اأحياء  تتخبط 
التابعة لدائرة تاظروك بتمرنا�ست  
التي  امل�ساكل  من  العديد  يف 
ال�سلطات  ب�ساأنها  را�سلوا  طاملا 
والهيئات املعنية غري اأنهم لزالوا 
جدية  التفاتة  دون  منها  ي�ستكون 
عرب  الو�سية  .    ال�سلطات  من 
الأحياء  هذه  مواطني  من  العديد 
عن امتعا�سهم ال�سديد من  حجم 
غالبيتهم  ،  م�ست  التي  املعاناة 
املرافق  بع�س  انعدام    ب�سبب 
 ، للمواطن  ال�رصورية  العمومية 

للربيد  غياب  مراكز  غرار  على 
مكاتب  اإىل  اإ�سافة  القرى   يف 
عن  نق�س  ف�سال  اإدارية  فرعية 
بهذه  التجارية  كبري  للف�ساءات 
لتغطية  ال�سكنية  املجمعات 
منا�سدين  ال�ساكنة  حاجيات 
اخذ  ب�رصورة  ال�سلطات 
جعل  حلحلتها  ما  و  امل�ساكل 
املواطنني  يتحملون عناء  التنقل 
ا�ستخراج  اأجل  من  مرة  كل 
البلدية  للفروع  بالن�سبة  وثائق 
مراكز  من  الأموال  و�سحب 

م�ستوى  على  واملوا�سالت  الربيد 
البلديات  اأو  الولية  عا�سمة 
املجاورة على غرار بلديتي اأدل�س 
التداوي  عن  ف�سال  تاظروك   و 
اإذا  خا�سة   ، املر�س  حالة  يف 
ظل  يف  ا�ستعجاليه  احلالة  كانت 
الب�رصي  للمورد  الفادح  النق�س 
م�ستوى  على  الأدوية  وم�ستلزمات 
العيادات  اأو  العالج  قاعات 
اأ�سبحت  التي  املتعددة اخلدمات 
ال�سكاوى  رغم   ، روح  بدون  هيكل 
الأحياء  جمعيات  من  املتكررة 

مما  املدين  ،  املجتمع  وممثلي 
يطالبون  الأحياء  هاته  �سكان  جعل  
مطالبهم  اأخد  املعنية  ال�سلطات  من 
معاناتهم  من  والتقليل  العتبار  بعني 
واإن�ساء مرافق عمومية على م�ستوى 
ت�سهد  التي  ال�سكنية  هذه املجمعات 
بعدما  كبرية خ�سو�سا  �سكانية  كثافة 
ال�سكان  من  العديد  اليها  توافد 
الأخرية  ال�سنوات  بها خالل  لالإقامة 
للتخل�س من �سو�ساء عا�سمة الولية 

مترنا�ست .
�شيخ مدقن 

 تتخبط زهاء 35 األف عائلة يف 
التقليدية  امل�ساكل  من  جملة 
عي�سها  منط  �سفو  عكرت  التي 
ال�سلطات  تاأخر  ، ب�سبب  اليومي 
اإيجاد حلول جذرية  املحلية يف 
الذي  الدام�س  الظالم  مل�سكل 

يخيم على مدينة �سايل  .
العائالت  من  العديد  نا�سدت 
 ، العلو�سية  باأحياء   القاطنة 

املدينة  وو�سط  باعربي  ق�رص 
ال�سلطات   ، باأدرار  �سايل  ببلدية 
اجلاد  التدخل  ب�رصورة  الولئية 
من  عائلة  األف   35 لنت�سال 
 ، الدام�س   الظالم  خملفات 
امل�سكل  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة 
القائم بات ي�سكل اأر�سية خ�سبة  
لعدة ن�ساطات متثلت اأ�سا�سا يف 
وتعاطي  ترويج  مظاهر  تف�سي 

احلديث  دون  املمنوعات 
وال�سطو  ال�رصقة  مظاهر  عن 
 ، املمتلكات  على  والتعدي 
احل�رصات  تكاثر  عن  ناهيك 
وعقارب  افاعي  من  ال�سامة 
ال�سلطات  اأن  ومعلوم   ، �سامة 
املحلية ممثلة يف م�سالح بلدية 
خالل  تدعمت  قد  كانت  �سايل 
الثالثي الأول من ال�سنة اجلارية  

ماليري   05 قدره  مايل  بغالف 
فك  اإطار  يف  موجهة  �سنتيم 
ال�سكنية  التجمعات  عن  العزلة 
املذكورة  �سواء عن طريق اإعادة 
تاأهيل �سبكة الإنارة العمومية اأو 
مب�ساريع  اجلديدة  الأحياء  مد 
النمط  حت�سني  اإطار  يف  وذلك 

املعي�سي لل�ساكنة .
�شيخ مدقن 

يف وقت تلعب فيه ال�شلطات املحلية دور املتفرج 

ب�شبب �شيا�شة الربيكولج مب�شاريع البناء والتعمري 

انعدام املرافق العمومية يوؤرق �سكان بلدية اأدل�س بتمرنا�ست   

بلدية �سايل باأدرار  تغرق يف الظالم الدام�س وال�سلطات يف �سبات 

تطبيقا لتعليمات وايل ورقلة الرامية للإ�شراع يف 
اإجناز 32 ملعب جواري 

ب�شار 

مدير ال�سباب والريا�سة يوا�سل معاينته 
امليدانية مل�ساريع قطاعه بالوالية  

توقيف و اعتقال 18 رعية اإفريقي 
بتهمة االإقامة الغري �سرعية 

.      »�شدد على �شرورة اإحرتام معايري و اأجال 
ت�شليم امل�شابح ال�شبه اأوملبية »



ع�رشات  اأم�س  �صبيحة  اأقدم 
على  ال�رشفة  ببلدية  املواطنني 
الوطني  رقم  الطريق  غلق 
املعاناة  على  احتجاجا   26
تنغ�س  اأ�صبحت  التي  اليومية 
مقدمتها  اليومية ويف  حياتهم 
اآنفا  املذكور  الطريق  اهرتاء 
العناترة  قرية  والرابط بني 
والذي  �رشيف  علي  و�صيدي 
ت�صاقطت  كلما  ح�صبهم  يتحول 
تعرقل  مائية  برك  اإىل  الأمطار 
وحتى  املارة  لدى  ال�صري  حركة 
اأ�صحاب املركبات الذين �صئموا 
بذلك  لي�صبح  الو�صعية  هذه  من 
للمعاناة  م�صكل الهرتاء مرادفا 
وجحيما  ال�صنة  مدار  على 
ي�صتكون  الذين  للناقلني  بالن�صبة 
املتكررة  الأعطاب  من  يوميا 
يدفعونها.  التي  الفاتورة  وتكلفة 
اليومي.  اأنهكت مدخولهم  والتي 
من  البع�س  �رشح  حت�رش  وبنربة 

مواطني املنطقة باأنهم يعي�صون 
قاهرة  وظروف  حقيقية  معاناة 
الطريق  اهرتاء  اإىل  اأوعزوها 
وعجلت  الحتقان  ولدت  التي 
برفع اأ�صوات املطالبة بتعبيدها 
املنطقة  جعل  الذي  الأمر  وهو 
اأعني  عن  بعيدا  عزلة  يف  تدخل 
زعمهم،  ح�صب  املعنية  اجلهات 
يتمكن  ال�صدد مل  ذات  ويف 
ال�صكان من كبح معاناتهم ب�صبب 
باتت  التي  امل�صاكل  تفاقم 
ت�رشبهم ميينا و�صمال، من بينها 
الأمر  الطريق،  �صبكة  تدهور 
ان�صغال  اأكرب  ميثل  اأ�صبح  الذي 
مبا�رشة  انه  ويذكر  للمواطنني. 
عقد  الحتجاجية  الوقفة  بعد 
رئي�س البلدية اجتماعا ملناق�صة 
اإيجاد حل  والعمل على  امل�صكل 

يف الآجال القريبة.
طالبي فاطمة

فرقة  عنا�رش  موؤخرا  متكنت 
ال�رشطة الق�صائية باأمن دائرة عقاز 
مبع�صكر يف اإطار جهودها امليدانية 
بدون  املتاجرة  ظاهرة  ملحاربة 
من  الكحولية  بامل�رشوبات  رخ�صة 
من  يبلغ  مروج  لن�صاط  حد  و�صع 
وحدة   146 حجز  و  �صنة   29 العمر 
م�رشوب كحويل ، اإثر نقطة مراقبة 
اأمنية ن�صبها عنا�رش الفرقة مبخرج 
املركبات  ملراقبة  عقاز  مدينة 
مت  اأين   ، الأ�صخا�س  و  امل�صبوهة 
ومراقبتها  املركبات  اإحدى  توقيف 
كمية  على  بداخلها  �صبط  حيث   ،
قدرت  الكحولية  امل�رشوبات  من 
مبجموع 146 وحدة ليتم حجزها و 
حتويل �صائقها اإىل مقر اأمن الدائرة 
اأين جنز �صده اإجراء ق�صائي وحول 

اإىل العدالة ، فيما اأوقف عنا�رش اأمن 
اآخرين  �صخ�صني  بوحنيفية  دائرة 
�صنة   36 و   30 العمر  من  يبلغان 
كحويل  م�رشوب  وحدة   26 وحجز 
ا�صتغالل  ،اإثر  با�صتي�س  نوع  من 
معلومات حول وجود مركبة حمملة 
بكمية من امل�رشوبات الكحولية ليتم 
مدينية  مبدخل  اأمني  حاجز  ن�صب 
املركبة  توقيف  من  مكن  بوحنيفية 
�صبط  حيث  ومراقبتها  امل�صبوهة 
بها 24 وحدة من نوع با�صتي�س ،ليتم 
ومرافقه  �صائقها  اقتياد  و  حجزها 
اأجنز  اأين  الدائرة  اأمن  مقر  اإىل 
ق�صائي  وقدما  اإجراء  �صدهما 

اأمام العدالة .
طالبي فاطمة
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بقلب مري�س ال�صكري الذي قد 
يتعر�س مل�صاعفات خطرية ومن 
اأهمها النظام الغذائي املتوازن 
وال�صحي للمري�س والذي ي�صمح 
منا�صب  وزن  على  باحلفاظ  له 
ي�صاعد القلب على العمل ب�صكل 
�صليم وبدون م�صاكل"،واأبرز ذات 
درا�صات  "هناك  اأن  املتحدث 
اأجنبية  بدول  اأجريت  حديثة 
بينت باأن امل�صي ملدة قد ت�صل 
اإىل �صاعتني يف اليوم ت�صاعد على 
ال�صكري"  مري�س  قلب  حماية 
اأ�صحى  "امل�صي  باأن  م�صيفا 
التي  احلديثة  العالج  طرق  من 
ت�صتعني به حاليا عدة موؤ�ص�صات 
ا�صت�صفائية باجلزائر وذلك بغية 

التكفل اجليد باملر�صى".
الطبيب  تطرق  جهته  ومن 
باملوؤ�ص�صة  امل�صاعد 
 1" اجلامعية  ال�صت�صفائية 
الدكتور  لوهران،  نوفمرب" 
"الأدوية  اإىل  القادر،  عبد  رحو 
على  ت�صاعد  التي  اجلديدة 

حماية 

طيلة  ال�صكري  مري�س  قلب 
التي  "الأدوية  اأن  مربزا  اليوم" 
احلديث  العالج  طرق  من  تعد 
من  كبري  ب�صكل  تقلل  العامل  يف 
تت�صبب  قد  التي  امل�صاعفات 
فيها ارتفاع ن�صبة ال�صكر يف الدم 
اعترب  جانبه  ومن  القلب".  على 
باملوؤ�ص�صة  املخت�س  الطبيب 
ال�صت�صفائية  العمومية 
عمر  الدكتور  لتي�صم�صيلت 
الفاروق دبة باأن "العالج احلديث 

من  الثاين  النوع  مر�صى  عند 
ال�صكري الذين يعانون ق�صور يف 
القيام  على  يرتكز  الذي  القلب 
نتائج  اأعطى  قد  بحمية غذائية 
ايجابية عند عدد لباأ�س به من 
مكن  مما  باجلزائر  املر�صى 
على  ال�صتغناء  فر�س  رفع  من 
تلقي العالج الدوائي يف التعامل 
الطبي مع حالة مري�س ال�صكري 
خطرية  م�صاعفات  يعاين  الذي 

يف القلب".

الطبيب  اأكد  اأخرى  جهة  ومن 
اجلهوي  بامل�صت�صفى  املخت�س 
الع�صكري لوهران الدكتور حممد 
ال�صكري  "مر�س  اأن  على  بوزيد 
لأمرا�س  خطر  عامل  ي�صكل 
القلب ف�صال على ارتفاع �صغط 
الدم لذلك على املري�س اللتزام 
بالعالج ال�رشوري حلماية القلب 
تتناول  لالإ�صارة  وال�رشايني" 
اجلهوية  الطبية  الأيام  هذه 
يومني  مدى  على  املنظمة 
الطب  م�صلحة  من  مببادرة 
العمومية  باملوؤ�ص�صة  الداخلي 
لتي�صم�صيلت  ال�صت�صفائية 
ال�صحة  مديرية  مع  بالتعاون 
تتعلق  موا�صيع  وال�صكان 
عند  القلب  يف  ب"الق�صور 
مري�س ال�صكري" و"داء ال�صكري 
ال�صكري  و"داء  رم�صان"  و�صهر 
و"مر�س  احلوامل"  الن�صاء  عند 
و"الأمرا�س  وم�صبباته"  القلب 
هذا  املزمنة"،وي�صتهدف 
عام  طبيب   100 حوايل  اللقاء 
ال�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة 
"يو�صف  ومب�صت�صفى  املذكورة 

دمرجي" لتيارت.

اأبرز م�شاركون يف الأيام اجلهوية الطبية الأوىل حول اأمرا�ض القلب وال�شكري التي انطلقت اأ�شغالها اليوم اجلمعة 
بتي�شم�شيلت طرق العالج احلديثة للتكفل مب�شاعفات مر�ض ال�شكري على القلب ويف هذا ال�شدد اأ�شار الطبيب 

املخت�ض باملركز ال�شت�شفائي اجلامعي لوهران الربف�شور حممد �شراك اإىل "وجود طرق عالج حديثة اأثبتت جناعتها 
يف التكفل اجليد

تي�شم�شيلت 

ق.م

االأيام اجلهوية الطبية االأوىل حول اأمرا�ض القلب وال�سكري

تب�شة

تب�شة

مع�شكر 

جامعة مع�شكر

اإ�سابة ثالث ن�ساء من عائلة واحدة بحروق

اإيداع 36 دراجة نارية باملح�سر البلدي يف مار�ض 2018  

تالميذ املدار�ض يرتحمون على �سحايا الطائرة الع�سكرية

تنظيم اأبواب مفتوحة لفائدة 
مرت�سحي �سهادة البكالوريا

اخلمي�س  نهار  منت�صف  نظمت 
املوؤ�ص�صات  اأغلب  املا�صي 
وقفات  تب�صة  بولية  الرتبوية 
�صحايا  اأرواح  على  ترحم 
ت�صامنا  وذلك  الوطنية،  الكارثة 
الطائرة  اأ�رش �صحايا حتطم  مع 
الع�صكرية ببوفاريك، وقد ح�رش 
هذه  اأ�صاتذة  الوقفات  هذه 

يف  التالميذ  وكذا  املوؤ�ص�صات 
�صورة تعرب عن ت�صامن وتعاطف 
وموا�صة  ال�صحايا  عائالت  مع 
لهم، يف الوقت الذي اجلت فيهم 
العديد من املوؤ�ص�صات براجمها 
يوم  اإحياء  مبنا�صبة  الإحتفالية 
مربجما  كان  ما  وخا�صة  العيد 
يوما اخلمي�س املا�صي مبديرية 

الرتبية .
 ومببادرة من مدير الرتبية من�رش 
وقفة  تنظيم  مت  املجيد  عبد 
النهار،  منت�صف  عند  ت�صامنية 
باملديرية  العامني  كل  ح�رشها 
واإطارات   وعمال  موظفني  من 
ومت  الكتاب  فاحتة  تليت  اأين 
ترحما  �صمت  دقيقة  الوقوف 

اإرتقوا يف حادث  اأرواح من  على 
نظمت من جهتها  كما  الطائرة. 
اأغلب املوؤ�ص�صات الرتبوية وقفات 
مماثلة وح�رشها اإىل جانب ذلك 
والإداري  الرتبوي  الطاقمني 
الأ�صاتذة  واأكد  والتالميذ، 
وقوفهم يف هذا امل�صاب اجللل 

مع عائالت ال�صحايا.

الأ�صبوع  دار  نهاية  احت�صنت 
النا�رشي  را�س  اأبي  الثقافة 
املفتوحة  الأبواب  فعاليات 
اجتياز  على  املقبلني  لفائدة 
واملنظمة  البكالوريا  �صهادة 
مع�صكر،  جامعة  طرف  من 
الطلبة  بكل  لتزويد  وهذا 
بنظام  املتعلقة  املعلومات 
العلمية  والتخ�ص�صات  التوجيه 
الت�صجيل  وكيفيات  املتاحة 
يتعلق  ما  وكل  التكوين  وحمتوى 
باآليات اللتحاق باجلامعة. وكذا 
تقدمي لهم �رشوحات وافية حول 
والتعرف  العايل  التعليم  نظام 
يف  امل�صمونة  التكوينات  على 

والتكوين  التعليم  موؤ�ص�صات 
التخ�ص�صات.  لختيار  املهنيني 
ولجناح العملية مت جتنيد طاقم 
الالزمة  املعلومات  كل  يقدم 
جمع  لقاء  وخالل  للطلبة. 
الطالبة  ببع�س  مرا�صلة اجلريدة 
الأبواب  فعاليات  ح�رشوا  الذين 
اإىل  اأ�صاروا  كما  املبادرة  ثمنوا 
انهم حت�صلوا على جميع الأجوبة 
التخ�ص�صات  حول  ل�صئلتهم 
بجامعة  العايل  التعليم  ونظام 
الت�صجيل  وتواريخ  مع�صكر 

وغريها.
طالبي فاطمة

املا�صي  اخلمي�س  يوم  اأ�صيب 
واحدة   عائلة  من  ن�صاء  ثالث 
حريق  نتيجة  بليغة   با�صابات 
الزاوية   بحي  الكائن  مبنزلهم  
مت  وقد  تب�صة  مدينة  اأعايل 
طرف  من  ال�صحايا  نقل 

اإىل  املدنية  احلماية  عنا�رش 
الطبية مب�صت�صفى  ال�صتعجالت 
حتت  و�صعهم  مت  حيث  بتب�صة 
ومن  املركزية  الطبية  العناية 
احد  نقل  يتم  اأن  امل�صتبعد  غري 
م�صت�صفى  اىل  ال�صابني  من  هن 

م�صادر  وح�صب  اجلامعي  عنابة 
باملنزل  �صب  احلريق  ان  مقربة 
حدود  يف  طابقني  من  املتكون 
منت�صف النهار من يوم اخلمي�س 
عنا�رش  متكنت  كما  املا�صي 
ال�صحايا  انقاذ  من  احلماية 

األ�صنة الرنان املتوا�صلة  واخماد 
ال�صكاين كما مت  يف و�صط احلي 
عنا�رش  طرف  من  حتقيق  فتح 
ملعرفة  الرابع  احل�رشي  الأمن 

اأ�صباب احلادث
عزيزي ر�شيد 

مار�س  �رش  اأوقفت  غ�صون 
املرور  فرق  املن�رشمعنا�رش 
الولئية  لالأمن ال بامل�صلحة 
 36 منولية مع�صكر  باأ عمومي 

ال�صياق   ذات  نارية،ويف  دراجة 
و  رئي�س خلية  الت�صال  اأكد 
م�صالح  اأن  العامة  العالقات 
جاهدة  اأمن الولية تعمل 
املراقبة  عمليات  خالل  من 
تنفذها  التي  امليدانية 

بة  ر ملحا طة  ل�رش ا ت  ا قو
مظاهر  و  ال�صلبية  ال�صلوكات 
اخلطرية  املناورات  و  الإزعاج 
م�صتعملي  بع�س  بها  يقوم  التي 
الدراجات النارية ، حيث �صجلت 
مرورية  امل�صلحة 03 حوادث 
مار�س  �صهر  خالل  ج�صمانية 
الفارط كان طرفا فيها م�صتعملو 

الدراجات النارية.
ءات  جرا لإ ا و من خالل هذه 

املرور  فرق  عنا�رش  اأوقف  فقد 
لالأمن  الولئية  بامل�صلحة 
بعد  نارية  العمومي 36 دراجة 
ملخالفات  اأ�صحابها  ارتكاب 
خمتلفة  من �صمنها 1 مرورية 
2 حالة تتعلق بعدم ارتداء اخلو
انعدام  ب�صبب  -  07  حالت  ذة 
�صهادة التاأمني  - 07 حالت ب�س
بب عدم تقدمي الوثائق اخلا�صة 

بالدراجة، اإ�صافة اإىل 06 حالت 

�صهادة  انعدام  ب�صبب  اأخرى 
اأخرى  حالت  وكذا  التاأهيل، 
على غرار ال�صياقة يف حالة �صكر 
، مت على  ال�صوت  كامت  وانعدام 
اإثر هذه اجلنحواملخالفات و�س

عها باملح�رشالبلدي، زيادة على 
حترير  ملفات ق�صائية وحتويلها 

للعدالة .
طالبي فاطمة

خروج املواطنني عن �شمتهم

قطع الطريق الوطني رقم 26 
بال�سرفة واملطالبة بتهيئته

توقيف ثالثة مروجني 
للم�شروبات الكحولية 

وحجز 170  وحدة يف كل 
من عقاز وبوحنيفية
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بال�صتعانة  ب�صفات وهمية و وثائق مزورة

ع�سابات جتني املاليري من وراء اأزمة ال�سكن
تت�صمر حماكم اجلزائر باإح�صاء املزيد من ق�صايا الن�صب و الحتيال ، و بالأخ�ص تلك  املتعلقة بال�صقق و ال�صكنات الجتماعية ، لع�صابات و �صبكات 
احتيالية  جعلت من هاته الأزمةالجتماعية  التي توؤرق حياة املواطن اجلزائري  كمنفذ للن�صب  ،و جني  املال  الوفري الذي قد ي�صل للماليري  من 

خالل اإتباعهم  لعدة طرق و اأ�صاليب متويهية من انتحال هويات و ا�صتعمال وثائق اإدارية مزورة ، فعلى الرغم من حجم هاته  الق�صايا املطروحة على 
املحاكم و كرثتها غري اأن املواطن ل يزال يقع يف فخ هاته العمليات حلد ال�صاعة ...

ل/منرية

�صرطي ومفت�صة 
�صرائب  على راأ�ص 

�صبكة حمرتفة للن�صب 
على طالبي ال�صكن بحي 

احلفرة

التي  ق�ضايا  اأهم  �ضمن  من 
ملف  هي  حماكمنا  على  مرت 
فردا   20 من  اإجرامية  �ضبكة  
مفت�ضة  و  مف�ضول  �رشطي  ت�ضم 
مبديرية ال�رشائب و كذا موظفني 
من بلديات احلرا�ش وادي ال�ضمار 
على  بالن�ضب  قاموا  وبوروبة  
و  طبيبة  منهن  �ضيدات  جمموعة 
زوجة ع�ضكري من احلي الفو�ضوي 
املعروف  خوجة  على  بحي 
 ، ال�ضمار  وادي  يف  بـ«احلفرة« 
بتمكينهن من  اإيهامهن  عن طريق 
من  كل  يف  مغرية  مببالغ  �ضكنات 
اأوالد فايت واحلرا�ش وبابا علي ، 
بعدما اإنتحل ال�رشطي �ضفة مرقي 
عقاري و اإدعت مفت�ضة ال�رشائب 
باأنها على عالقة وطيدة مع رئي�ش 
وكيل  وكذا  احلرا�ش  حمكمة 
توقيفهم  يتم  اأن  ،قبل  اجلمهورية 
و اإيداع خم�ضة منهم رهن احلب�ش 
وا�ضتعمال  التزوير  بتهم  املوؤقت 
املزور يف وثائق اإدارية ومنح مزية 
غري م�ضتحقة الأداء عمل والن�ضب 
واالحتيال و�ضوء ا�ضتغالل الوظيفة 
عنا�رش  توقيف  جرى  وقد  هذا   ،
الع�ضابة بناءا على معلومات بلغت 
فرقة البحث و التدخل الأمن والية 
اجلزائر حول �رشطي مف�ضول كان 
الأ�ضخا�ش  عائلية  بطاقات  يزور 
متزوجني على اأ�ضا�ش اأنهم عزاب 
منهم  يتلقاها  مالية  مبالغ  مقابل 
مليون   12 اإىل   6 بني   تراوحت 
التي  البطاقات  وهي  �ضنتيم 
املواطنني   هوؤالء  ي�ضتعملها  كان 
على  احل�ضول  يف  ال�ضتغاللها 
باأنه  يوهمهم  كان  كما  �ضكنات 
لهم  �ضيتو�ضط  و  عقاري   مرقي 

الإدراجهم  البلدية  م�ضالح  اأمام 
عن  امل�ضتفيدين  قائمة  �ضمن 
مزورة  وثائق  جمموعة  طريق 
مل�ضاكن  ا�ضتفادة  قرارات  منها   
حتمل  ملفات  ت�ضم  اجتماعية 
حي  م�ضتوى  على  اإقامة  �ضهادات 
�رشفية  ت�رشيحات  كذا  و  احلفرة 
،وهذا مب�ضاعدة مفت�ضة ال�رشائب 
بهوية  �ضخ�ش  ت�ضتغل  كانت  التي 
على  لل�ضحايا  تقدمه  و  »ندير« 
اأو  اجلمهورية  وكيل  اأنه  اأ�ضا�ش 
رئي�ش املحكمة لزرع الطماأنينة يف 
تقب�ش   اأن  مقابل  ال�ضحايا  نف�ضية 
�ضنتيم على  10 ماليني  مبلغ  عليه 
عن  �ضنتيم  مليون  و100  ورقة  كل 
اإىل   باالإ�ضافة  الواحد  امللف 
البلدية  من  موظفات  ثالثة  تورط 
خالل  من  الف�ضيحة  هاته  يف 
و  البلدية  بني  التن�ضيق  يف  دورهن 
اإكمال  طريق  عن  االإدارة  م�ضالح 
اإدراج  مقابل  الناق�ضة  امللفات 
يف  املغرتبني  اأقاربهم  اأ�ضامي 
ال�ضكنات  من  امل�ضتفدين  قائمة 
منطقة  من  كل  يف  الت�ضاهمية 
بكذا  و   علي  وبابا  فايت  اأوالد 
�ضكنات اإجتماعية باحلرا�ش وهي 
اأ�ضعارهم   تراوحت  التي  ال�ضكنات 
اأفراد الع�ضابة  و على حد مزاعم 

بني 250 و450 مليون �ضنتيم .

�صبكة ن�صب جتمع  16 
مليارا من 50 مواطنا 

عن طريق وكالة ديوان 
الرتقية بح�صني داي

حمكمة  عاجلته  اأخر  ملف 
خطرية  ن�ضب  ل�ضبكة  اجلنايات 
اأفراد على راأ�ضهم موظف  من 10 
�ضابق يف ديوان الرتقية و الت�ضيري 
�ضاحب  و  داي  بح�ضني  العقاري 
متكنوا  االأ�ضفار  و  لل�ضياحة  وكالة 
مواطنا   50 من  باأكرث  االإيقاع  من 
بقيمة  مالية  مبالغ  �ضلبهم  و 
بعد  �ضنتيم  مليار   16 قاربت 
اإيهامهم على متكينهم من �ضقق ال 

�ضنتيم  مليون   600 قيمتها  تتجاوز 
يحمل  ا�ضتيالم  و�ضل  طريق  عن 
، هذا  املزور  العام  املدير  توقيع 
ال�ضبكة  هاته  تفكيك  تاريخ  ويعود 
لعام 2014 اإثر �ضكوى تقدمت بها 
العقاري  والت�ضيري  الرتقية  ديوان 
اجلزائر  والية  اأمن  م�ضالح  اأمام 
بعد اكت�ضافها حلركة اأموال غريبة 
وتلقيها الأموال طائلة يف ح�ضابها 
باأي  قيامها  عدم  رغم  اجلاري 
ن�ضاط ،اأين با�رشت م�ضالح االأمن 
حترياتها ومتكنت بعد 6 اأ�ضهر من 
من  كل  وهم  منهم  لعدد  التو�ضل 
اأخوين  الذكر و  امل�ضتخدم �ضالف 
ميتلكان مكتب اأعمال بعني النعجة 
ا�ضتغل  وموظف  العا�ضمة،  يف 
الرتقية  وكالة  مبديرية  كاتبا 
داي  ح�ضني  العقاري  والت�ضيري 
الرئي�ضي  املتهم  يقوم  كان  حيث 
وعلى ح�ضب ما ك�ضفته التحريات 
للمواطنني  وعود  بتقدمي  االأمنية 
لت�ضوية  الديوان  على  املرتادين 
ال�ضكن،  اأزمة  حيال  و�ضعياتهم 
على اعتبار اأن الأ�ضحابه عالقات 
والت�ضيري  الرتقية  وكالة  مع  ح�ضنة 
الكاتب، وتقدم  العقاري ممثلة يف 
للوكالة  اجلاري  احل�ضاب  رقم 
نف�ضه   ــوهو  حقيقي  رقم  وهو  ــ 
خالله  من  متكن  الذي  احل�ضاب 
كان  كما  اجلرمية   ك�ضف  الديوان 
الزبائن  ثقة  يك�ضبون  املتهمني  
من خالل ت�ضليمهم لو�ضل ا�ضتالم 
يحمل توقيع املدير العام للديوان 
التفا�ضيل  كافة  يحوي  والذي 
واملعطيات حول ال�ضكنات الكائن 
موقعها بكل من منطقة »ال�ضبالة« 
الذي  اأو«اأوالد فايت« وهو املوقع 
لها  جلاأت  حيلة  ذاته  حد  يف  كان 
املنطقتني  باأن  لعلمها  الع�ضابة 
�ضكنية  م�ضاريع  عدة  يحويان 
مبلغ  دفع  طريقة  وعن  ت�ضهامية 
ال�ضقة املقدر ب600 مليون �ضنتيم 
احل�ضاب  عرب  دفعتني   �ضكل  على 
نقدا  متنح  والباقي  الربيدي، 
التحريات  اأ�ضفرت  كما   ، للمعنيني 

اأن ال�ضبكة قد متكنت من جمع ما 
يقارب 16 مليار �ضنتيم .

فرن�صية تقع �صحية 
ن�صب يف �صقة ب�صعر 90 
مليون �صنتيم بدرارية

بينهن  من  �ضيدات  ثالث  تعر�ضت 
عجوز من جن�ضية فرن�ضية للن�ضب 
واالحتيال على يد �رشكة مقاوالتية 
اإبراهيم،  دايل  مبنطقة  تتواجد 
اأوهمهن اأحد عمالها الذي  بعدما 
يف  التجاري  املدير  �ضفة  اإنتحل 
�ضجن  يف  م�ضريها  تواجد  ظل 
�ضقق  من  بتمكينهن  و�ضارة  عني 
مدعمة  ترقوية  �ضكنات  ب�ضيغة 
»LPP« بنواحي منطقة الدرارية، 
قيمته  تراوحت  عربون  وي�ضلبهن 
بني 80 و90 مليون �ضنتيم، ليختفي 
عن  احلقيقي  الفاعل  بعدها 
ال�ضحايا  اأموال  وبحوزته  االأنظار 
بفم  نف�ضه  ال�رشكة  م�ضري  ليجد 
ن�ضب  ق�ضية  ومتورطا يف  املدفع 
مت  اأ�ضا�ضها  على  التي  واإحتيال 
املوؤقت  احلب�ش  رهن  اإيداعه 
 ، باحلرا�ش   العقابية  باملوؤ�ض�ضة 
حيث« فند من جهته املتهم خالل 
، للمحاكمة ، اجلرم املن�ضوب اإليه، 
ال�ضيدات  ال�ضحايا   اأكدت  فيما 
املتهم  يعرفن  ال  اأنهن  الثالث 
�ضخ�ش  مع  تعاملن  واإمنا  احلايل 
على  نف�ضه  قدم  »ن�ضيم«  يدعى 
بتلك  التجاري  املدير  اأنه  اأ�ضا�ش 
�ضلمته  اأين  املقاوالتية،  ال�رشكة 
80مليون  بقيمة  عربون  االوىل 
مبلغ  والثالثة  الثانية  �ضلمته  فيما 

معهن  واإتفق   ، �ضنتيم  90مليون 
بوقت  الثاين  ال�ضطر  ت�ضديد  على 
�ضنتيم،  250مليون  بقيمة  الحق 
ق�ضدوا  معينة  مدة  م�ضي  وبعد 
معرفة  ق�ضد  املوؤ�ض�ضة  مقر 
منهن  طلب  اأين  �ضكناتهم  م�ضري 
قليال  الرتيث  »ن�ضيم«  املدعو 
املخ�ض�ضة  ال�ضقق  اأن  باعتبار 
�ضلمت  ال�ضكنى  امل�رشوع  ذلك  يف 
بعدها  ليختفي  الزلزال،  ل�ضحايا 
ال�ضيدات  ويكت�ضفن  االأنظار  عن 
بعد  ن�ضب  �ضحايا  وقعن  اأنهن 

تغيري مقر ال�رشكة .

موظف ب�صركة 
اإلكرتونية ينتحل �صفة 
حمافظ �صرطة للن�صب 

على �صاحب حمل يف 
�صقة

ب�رشق  االأمن  �ضالح  متكنت  كما 
بق�ضايا  يتعلق  فيما  العا�ضمة 
موظف  توقيف  من  الن�ضب  
�ضفة  اإنتحل  اإلكرتونية  ب�رشكة 
باب  اأمن  مبركز  �رشطة  حمافظ 
حمل  �ضاحب  على  للن�ضب  الزوار 
واالأجهزة  الهواتف  لبيع  جتاري 
هواتف  من  جتريده  و  االإلكرتونية 
مليون   151 بقيمة  اأخرى  اأجهزة  و 
�ضقة  من  متكينه  مقابل  �ضنتيم 
التي  الق�ضية  يف   ، عدل  ب�ضيغة 
بها  تقدم  ل�ضكوى  جمرياتها  تعود 
لعملية  تعر�ضه  حول  التجار  اأحد 
�رشطة  حمافظ  يد  على  ن�ضب 
ال�ضحية يف  اأكد هذا  مزيف حيث 

على  تعرف  اأنه  �ضكواه  م�ضمون 
املتهم من خالل تردد هذا االأخري 
اأين قدم له نف�ضه على  على حمله 
اأنه حمافظ �رشطة مبركز  اأ�ضا�ش 
يد  الزوار و عر�ش عليه  اأمن باب 
ب�ضيغة  �ضقة  اإيجاد  يف  امل�ضاعدة 
على  يرتدد  راح  هنا  ومن  عدل«   «
الأخذ مقابل هاته اخلدمة  املحل 
و التي كانت عبارة عن عدة هواتف 
من  التلفزيون  �ضا�ضات  و  نقالة 
من  غريها  و  �ضام�ضونغ«   « ماركة 
قيمة  تفاقمت  اأن  حلني  االأجهزة 
 151 يقارب  ملا  االأغرا�ش  هاته 
التعجيل  منه  فطلب  �ضنتيم  مليون 
تلك  اإرجاع  اأو  الوعد  تنفيذ  يف 
يف  يقدم  املتهم  فراح  االأغرا�ش 
بادئ االأمر حجج واهية و يتماطل 
عن تنفيذ املطلوب ومن مت اختفى 
عن االأنظار فقام ال�ضحية بالتوجه 
ملركز االأمن للتاأكد من هوية املتهم 
ويكت�ضف حينها باأنه لي�ش حمافظا 
وال تربطه اأي عالقة بجهاز االأمن 
احلال  �ضكوى  رفع  حينها  ويقرر 
التي اأ�ضفرت عن توقيف املحافظ 
حمكمة  على  حتويله  و  املزيف 
بجرم  البي�ضاء  بالدار  االخت�ضا�ش 
ا�ضتفادته  مع  االحتيال  و  الن�ضب 
املبا�رش  اال�ضتدعاء  اإجراءات  من 
لهيئة  ، حيث نفى خالل مواجهته 
و  ال�ضحية  ت�رشيحات  املحكمة 
االأخري  هذا  مع  عالقته  باأن  اأكد 
يقوم  كان  جتارية  عالقة  جمرد 
الهواتف  بع�ش  بجلب  خاللها 
اأ�ضعار  مقابل  لل�ضحية  النقالة 
متوا�ضعة وهي الهواتف التي كان 
ي�ضتوردها من فرن�ضا م�ضريا باأنه 
�رشطة  حمافظ  باأنه  يدعي  مل 
�رشكة  يف  عامل  جمرد  اأنه  و 
توريطه  �ضبب  وعن   ، اإلكرتونية 
فعل  رد  باأنها  فاأ�ضار  الق�ضية  يف 
الذي  ال�ضحية  قبل  من  طبيعي 
قرر  بعدما  منه  االنتقام  اأراد 
ب�ضبب  معه  التعامل  عن  التوقف 
�ضوء  عن  وردته  التي  املعلومات 

�ضمعته يف ال�ضوق.
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بوتني

 ال�شربات على �شوريا بقيادة وا�شنطن
 "انتهاك للقانون الدويل"
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ال�رضبات  اأن  امل�صادر  واأ�صافت 
ع�صكرية  مواقع  كذلك  �صملت 
مطار  وحميط  قا�صيون  جبل  يف 
دم�صق الدويل، ، ومواقع ع�صكرية 
يف منطقتي الرحيبة و الك�صوة يف 

ريف دم�صق.
واأ�صارت امل�صادر اإىل اأن م�صتودعا 
ع�صكريا يف منطقة " دنحة" غربي 
للق�صف،  تعر�ض  )و�صط(  حم�ض 
مطار  ال�رضبات  ا�صتهدفت  كما 
البالد،  و�صط  الع�صكري  حماه 

بح�صب امل�صادر ذاتها.
اجلنوب  اإىل  ال�رضبات  وامتدت 

اإىل  امل�صادر  اأفادت  حيث 
للميلي�صيات  مواقع  ا�صتهداف 
�صمايل  ازرع  يف  لإيران  التابعة 

درعا.
من جهتها قالت وكالة اأنباء النظام 
الدفاعات  اأن  "�صانا"  الر�صمية 
"ت�صدت  للنظام  التابعة  اجلوية 
مت  التي  ال�صواريخ"  من  لعدد 
ع�صكرية  اأهداف  على  اإطالقها 
اليوم،  �صابق  وقت  ويف  للنظام. 
دونالد  الأمريكي،  الرئي�ض  اأمر 
قوات  متلفزة  كلمة  يف  ترامب، 
ع�صكرية  �رضبة  بتوجيه  بالده 
ال�صالح  ا�صتخدامه  على  ردا   ،
بح�صب  �صوريا،  يف  الكيمياوي 

و�صائل اإعالم اأمريكية. 
حتوى  الأهداف  هذه  اأن  واأكد 
اأن  اإىل  م�صريا  كيمياوية،  اأ�صلحة 
القومية  الردع من امل�صلحة  هذا 
الأمريكية  املتحدة  للوليات 
الأمريكي  الرد  اأن  عن  ،وك�صف 
وبريطانيا  فرن�صا  مع  بالتن�صيق 
الع�صكرية  اجلوانب  وي�صمل 
حتي  والدبلوما�صية  والقت�صادية 
دون  ال�صوري،  النظام  يتوقف 

تفا�صيل اأكرث.
فيما اأكد م�صدر �صوري ر�صمي بدء 
ع�صكرية  ل�رضبة  وا�صنطن  تنفيذ 
فرن�صا  مع  بالتعاون  اأمريكية 
الأنباء  وكالة  وقالت  وبريطانيا  

التابعة  "�صانا"  الر�صمية  ال�صورية 
هناك  اإن  الأ�صد،  ب�صار  لنظام 
مع  بالتعاون  اأمريكيا  "عدوانا 

فرن�صا و بريطانيا على �صوريا". 
اجلوية  "الدفاعات  اأن  واأ�صافت 
للعدوان  تت�صدى  ال�صورية 
الربيطاين"،  الفرن�صي  الأمريكي 
التفا�صيل  من  مزيد  تقدم  دون 
اأو  امل�صتهدفة  النقاط  حول 

اخل�صائر
وقتل 78 مدنًيا على الأقل واأ�صيب 
جراء  املا�صي،  ال�صبت  املئات، 
مدينة  على  كيميائي  هجوم 
بريف  ال�رضقية  الغوطة  يف  دوما، 

دم�صق.

الإعالم  و�صائل  معظم  اأكدت 
الع�صكرية  ال�رضبات  اأن  الأمريكية 
الكيميائي  الهجوم  على  ردا  كانت 
يف  دوما،  مدينة  على  نفذ  الذي 
ق�صم  لفت  فيما  ال�رضقية،  الغوطة 
اخلطوة  هذه  نتائج  اأن  اإىل  منها 

�صتفتح اأبواب الغمو�ض جمددا.
الأمريكية  الإعالم  و�صائل  اأفردت 
اليوم  ال�صادرة  واملقروءة  املرئية 
من  وا�صعة  م�صاحات  ال�صبت 
تغطيتها على ال�رضبات الع�صكرية 
الأمريكية  املتحدة  للوليات 

اأهداف  �صد  وفرن�صا،  وبريطانيا 
النظام ال�صوري.

الإعالم  و�صائل  معظم  واأكدت 
الع�صكرية  ال�رضبات  اأن  الأمريكية 
الكيميائي  الهجوم  على  ردا  كانت 
على  ال�صوري  النظام  نفذه  الذي 
ال�رضقية  الغوطة  يف  دوما،  مدينة 
بريف دم�صق، فيما لفت ق�صم منها 
اإىل اأن نتائج هذه اخلطوة �صتفتح 

اأبواب الغمو�ض جمددا.
وعنونت قنان "�صي اأن اأن" خربها 
وحلفاوؤها  املتحدة  "الوليات  بـ 

�صوريا"،  �صد  �رضبات  توجه 
الرئي�ض  ت�رضيحات  اإىل  م�صرية 
الأمريكي دونالد ترامب التي لفت 
ال�صالح  قدرة  ا�صتهداف  خاللها 

الكيميائي لالأ�صد".
عنونت  نيوز"  "فوك  قناة  اأما 
تغطيتها بـ "�رضبات على �صوريا"، 
ترامب  اأعلن  �صك  "بال  وقالت: 
ب�صار  ملعاقبة  الع�صكرية  ال�رضبة 
الكيميائي  الهجوم  جراء  الأ�صد 

امل�صبوه به".
نيوز"  �صي  بي  "ان  و�صّدرت 

املتحدة  "الوليات  عنوانا 
�صد  �رضبات  يوجهون  وحلفاوؤها 
وا�صعة  م�صاحة  واأفردت  �صوريا"، 
الدفاع  ووزير  ترامب  لت�رضيحات 

جيم�ض ماتي�ض.
"وا�صنطن  �صحيفة  واأوردت 
بو�صت" خرب ال�رضبات الع�صكرية، 
ماتي�ض  ت�رضيحات  اإىل  وتطرقت 
اإمكانية  اإىل  فيها  اأ�صار  الذي 
حال  يف  جديدة  �رضبات  توجيه 
ال�صوري على خطوة  النظام  اأقدم 

مماثلة.

يف حني �صّدرت �صحيفة "نيويورك 
"الوليات  بعنوان:  خربها  تاميز" 
باملثل  ردت  الأمريكية  املتحدة 
اإىل  واأ�صارت  �صوريا"،  و�رضبت 
من  �صيخرج  اإنه  يقول  ترامب  اأن 
وجهه  نف�صه  الوقت  ويف  �صوريا 
الثانية  للمرة  ع�صكرية  �رضبات 

خالل وليته.
دونالد  الأمريكي،  الرئي�ض  وكان 
متلفزة،  كلمة  اأمر يف  قد  ترامب، 
�صد  ع�صكرية  �رضبات  بتوجيه   ،
اأهداف لنظام ب�صار الأ�صد. وتاله 

وزراء  رئي�صة  ماي،  ترييزا  تاأكيد 
ثانية،  متلفزة  كلمة  يف  بريطانيا، 
اإنه مل يكن هناك بديل ل�صتخدام 

القوة لردع النظام ال�صوري.
ق�رض  اإعالن  مع  ذلك  وتزامن 
الفرن�صي  الرئي�ض  تكليف  الإليزيه 
بالده  لقوات  ماكرون،  اإميانويل 
من  كجزء  �صوريا  يف  بالتدخل 
املتحدة  الوليات  مع  عملية 
تر�صانة  ملواجهة  وبريطانيا 
للنظام  الكيميائية  الأ�صلحة 

ال�صوري واحلد منها.

الربيطانية،  الوزراء  رئي�ض  قالت 
من  الهدف  اإّن  ماي،  ترييزا 
الغربية، التي  ال�رضبات الع�صكرية 
�صوريا  يف  بالدها  فيها  �صاركت 
اأو  ال�صوري  النظام  تغيري  "لي�ض 

النخراط يف حرب اأهلية".
�صحفي،  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
اأم�ض ال�صبت، عقب  عقدته �صباح 
الربيطانية  الدفاع  وزارة  اإعالن 
�صد  الع�صكرية  �رضباتها  جناح 
وعودة  ال�صوري  النظام  مواقع 
جميع طواقمها ب�صالم اإىل اململكة 

املتحدة.
كل  اأعلنت  ال�صبت،  اأم�ض  وفجر 
من وا�صنطن وباري�ض ولندن، �صن 
�رضبة ثالثية على اأهداف �صورية، 

يف  �صام  غاز  ا�صتخدام  على  رداً 
هجوم على بلدة الدوما القريبة من 
دم�صق، ما اأودى بحياة 78 �صخ�صاً 

ف�صاًل عن مئات امل�صابني.
من  الهدف  اأّن  ماي  واأ�صافت 
ب�صار  النظام  "ردع  ال�رضبات 
ا�صتخدام  عدم  و�صمان  الأ�صد، 
�صوريا  يف  الكيميائية  الأ�صلحة 

م�صتقبال".
واأو�صحت بالقول "للنظام ال�صوري 
الأ�صلحة  ل�صتخدام  منتظم  منط 
وتابعت  وقفه"  وعلينا  الكيميائية 
يف  الثالثية  الع�صكرية  "العملية 
�صوريا، ر�صالة وا�صحة اأن املجتمع 
الأ�صلحة  مع  يت�صاهل  لن  الدويل 
بعد  تنفيذها  ومت  الكيميائية، 

من  ومنا�صب  كامل  تقييم  اإجراء 
اأجل تقليل الأثر على املدنيني".

منظمة  تقارير  اأّن  اإىل  لفتت  فيما 
الكيميائية  الأ�صلحة  حظر 
الأ�صد  نظام  تدمري  عدم  توؤكد 
لالأ�صلحة  تر�صانته  كامل  ب�صكل 
تعهدت  كانت  ما  وهو  الكيميائية، 
وقت  يف  تنفيذه  ب�صمان  رو�صيا 
القوات  م�صاركة  وحول  �صابق، 
ع�صكرية  �رضبات  يف  الربيطانية 
املتحدة  الوليات  مع  بالتن�صيق 
اأن امل�صاركة  اأكدت ماي  وفرن�صا، 

كانت "قانونية و�صائبة".
�صك  "عدم  �رضورة  على  و�صددت 
الأ�صد يف عزم بريطانيا وحلفائها 
كيميائي  هجوم  نفذ  حال  يف 
اآخر"واتخذت ماي قرار امل�صاركة 
يف  الع�صكرية  ال�رضبات  يف 
الربملان،  اإىل  الرجوع  دون  �صوريا 
ا�صتنادا اإىل كونها "�رضبات جوية 
ا�صتهدفت عددا حمدودا وحمددا 
ذاته،  ال�صاأن  ،ويف  �صوريا"  يف 
الربيطانية  الوزراء  رئي�صة  اأفادت 
الرو�ض  مع  التوا�صل  يتم  مل  باأنه 
على  اجلوية  ال�رضبات  تنفيذ  قبل 
واأردفت  �صورية  ع�صكرية  مواقع 
قائلة "هذا ال�صيء مل تنخرط فيه 

بريطانيا".

الرو�صي  الرئي�ض  و�صف 
ال�رضبات  بوتني،  فالدميري 
تقودها  التي  الع�صكرية 
على  املتحدة  الوليات 
فرن�صا  مب�صاركة  �صوريا 
"انتهاك  باأنها  وبريطانيا، 
للقانون الدويل وميثاق الأمم 

املتحدة".
فعل  رد  اأول  يف  ذلك  جاء 
على  الرو�صي  للرئي�ض 
الثالثية  الغربية  ال�رضبات 
اليوم  فجر  ا�صتهدفت  التي 
ردا  ال�صوري،  للنظام  مواقع 
�صام يف  ا�صتخدام غاز  على 
هجوم على بلدة دوما قرب 
 78 بحياة  اأودى  ما  دم�صق، 
مئات  عن  ف�صال  �صخ�صا 

امل�صابني.
ت�رضيحات  يف  بوتني  ودعا 
اليوم"  "رو�صيا  قناة  نقلتها 
طارئة  جل�صة  عقد  اإىل 
تلك  لبحث  الأمن  ملجل�ض 
"بتلك  اإنه  وقال  ال�رضبات، 
الت�رضفات تت�صبب وا�صنطن 
من  جديدة  موجة  يف  فقط 

�صوريا  يف  اللجوء  طالبي 
والعامل كله".

الغربية  الدول  اأن  واأ�صاف 
�صوريا،  على  ال�رضبة  نفذت 
الكيميائي  الهجوم  اأن  رغم 
يوؤكده  مل  املزعوم 
و�صكان  الرو�ض  الع�صكريون 
اأنف�صهم،  ال�صورية  دوما 
"هذا  اأن  من  بوتني  وحذر 
ب�صوريا  املحيط  الت�صعيد 

يف  مدمرا  تاأثريا  يوؤثر 
الدولية  العالقات  منظومة 

باأ�رضها".
�صي�صع  "التاريخ  اأن  واأ�صار 
كما  احلروف،  على  النقاط 
لوا�صنطن  و�صجل  له  �صبق 
ارتكابها  اإثر  الثقيل  حملها 
يوغو�صالفيا  بحق  املجازر 

والعراق وليبيا".

�سملت ال�سربات الأمريكية الفرن�سية الربيطانية عدة مواقع يف العا�سمة دم�سق وحميطها ويف و�سط وجنوبي البالد واأفادت م�سادر حملية ، اأن ال�سربات ا�ستهدفت 
مطار ال�سمري الع�سكري �سمايل �سرقي دم�سق ، ومركز البحو ث العلمية يف برزة ومركز البحوث العلمية يف جمرايا ومطار املزة وللواء 41 قوات خا�سة، يف دم�سق.

ق. م 
 

�سملت اأهدافا ع�سكرية

عدوان ثالثي على �شوريا و�شط �شمت عربي مريب 

الإعالم الأمريكي يفرد م�شاحة وا�شعة لل�شربات الع�شكرية ب�شوريا

رئي�س الوزراء الربيطانية، ترييزا ماي

هدفنا من ال�شربات لي�س تغيري نظام الأ�شد



رئي�س الوفد الأمني امل�صري 
ي�صل غزة للقاء قيادة حما�س
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ق.د/وكالت

تقريره  يف  املكتب  واأو�ضح 
ال�ضبت،  اأم�س  ال�ضادر  الأ�ضبوعي، 
الفل�ضطيني  »املركز  عليه  وح�ضل 
لالإعالم«، اأنه  يف �ضياق ا�ضتكمال 
�ضيا�ضة التهويد وعمليات التطهري 
القد�س  يف  وبالتحديد  العرقي 
الحتالل  �ضلطات  تنوي  املحتلة 
البدء يف لعبة ا�ضتيالء جديدة على 
وممتلكاتهم  املقد�ضيني  اأرا�ضي 
يف  الأرا�ضي  ت�ضوية  خالل  من 
�رشقّي القد�س املحتلة وت�ضجيلها 

يف »الطابو«.

اخلطوة  هذه  اأن  املكتب  واأو�ضح 
اأرا�ضي  على  �ضطو  عليها  يرتتب 
بذريعة  الفل�ضطينيني  واأمالك 

م�ضادرة اأرا�ضي »غائبني«.
اخلطوة  بهذه  اأنه  اإىل  واأ�ضار 
اإىل   الحتالل  بلدية  تخطط 
اخلزينة  اإىل  طائلة  مبالغ  اإدخال 
بلدية  واإىل  »الإ�رشائيلية« 
بلدية  تزعم  حيث  الحتالل؛ 
الأرا�ضي  من   ٪90 اأن  الحتالل 
م�ضجلة يف  القد�س غري  �رشق  يف 
يف  مب�ضاكل  يت�ضبب  ما  الطابو؛ 
للبناء  تراخي�س  على  احل�ضول 
متعلقة  اأخرى  وم�ضاكل  عليها، 

بعقود البيع وال�رشاء. 
وت�ضعى بلدية الحتالل لال�ضتفادة 
�رشقتها  لتثبيت  الطابو  من 
فالطابو  املقد�ضية،  لالأرا�ضي 
ملكية  �ضندات  عن  عبارة  هو 
لالأر�س، ومينع حتى املحاكم من 
اإعادة النظر فيها، فهي عبارة عن 
�ضندات مينع الطعن يف ملكيتها اإذ 
تعّده املحكمة �ضندا ر�ضميا ملالك 

ر�ضمّي اأثبت ملكيته لالأر�س.
وهناك خ�ضية من اأن تكون اإحدى 
النتائج املحتملة لت�ضجيل الأرا�ضي 
عقود  من  الكثري  اإلغاء  الطابو  يف 
ت�ضّجل،  مل  التي  الأرا�ضي  بيع 

املالحقات  من  موجة  عن  ف�ضال 
ال�رشيبية لأهايل القد�س. 

�رشق  يف  املواطنون  ويتخوف 
الحتالل  نقل  من  اأي�ضاً  القد�س 
اليهود  اإىل  الأرا�ضي  من  املزيد 
خا�ضة  ال�ضتيطانية  واجلمعيات 
تلك التي قد ل يتمكن املقد�ضيون 
من اإثبات ملكيتها، مع العلم اأنه مل 
ت�ضمح قوات الحتالل، منذ احتالل 
اأي  بت�ضجيل   ،1967 عام  القد�س 
يف  تقع  فل�ضطينية  مبلكية  اأر�س 
القرى  اأو  املحتلة  املدينة  اأحياء 
والبلدات التي حتيطها يف مكاتب 

ال�ضجل العقاري.

خميم  من  �ضويطات  يا�ضني  ي�ضتذكر 
هذه  الغربية  ال�ضفة  �ضمال  جنني 
جنني  خميم  معركة  ذكرى  الأيام 
عاي�ضها  التي  الغربية  ال�ضفة  �ضمال 
طفال يف ني�ضان عام 2002 فهو �ضقيق 
منزل  فيما هدم  و�ضهيد،  ا�ضت�ضهادي 

ذويه باملعركة.
متر  لديه  املخيم  معركة  ذكريات 
تذكريه  لتعيد  الأيام،  هذه  ذكراها 
وفاء  عليها  والإ�رشار  العودة  بحق 
ذهن  عن  يغيب  ول  ال�ضهداء.  لدماء 
يا�ضني والذي كان عمره ع�رش �ضنوات 
بدء  اإرها�ضات  املعركة  بداأت  حني 
يف  ا�ضت�ضهادية  عملية  عقب  املعركة 
�ضهيونيا،  قتيال   )20( اأوقعت  حيفا،  
بداأت  حتى  حلظات  اإل  هي  وما 
جنني  خميم  يف  امل�ضاجد  �ضماعات 
الطوبا�ضي  �ضادي  ال�ضت�ضهادي  تنعي 
ال�ضتعدادات  تالها  جنني  خميم  ابن 

لالجتياح.
حديثه  يف  بيا�ضني  الذاكرة  وتعود 
الفل�ضطيني  »املركز  ملرا�ضل 
يف  املعركة  بدايات  اإىل  لالإعالم«، 
الثالث من ني�ضان، ويقول: »غادر اأخي 
ن�ضال البيت قبل عملية القتحام بيوم 
من  وح�ضار  الجتياح  وبداأ  واحد، 
دخلت  واملحاور،  الجتاهات  جميع 
التيار  انقطع  والطريان،  الدبابات 
عن  والت�ضالت  واملاء  الكهربائي 

املخيم، كنا قد خزنا )20( قنينة ماء 
لق�ضاء حاجات البيت. امتالأت اأ�ضطح 
وانت�رش  بالقنا�ضة،  املخيم  منازل 
اجلي�س ببع�س الأحياء باملخيم، ومع 
الرابع  اليوم  �ضم�س  غروب  اقرتاب 
ومنه  اجلريان،  منزل  اجلي�س  اقتحم 
دخلوا لبيتنا من خالل اأحد ال�ضبابيك. 
وي�ضتذكر يا�ضني »بداأ اجلي�س بتفتي�س 
�ضقيقي  باأن  علموا  بعدما  املنزل 
اخل�ضرية  عملية  منفذ  يو�ضف 
ونب�ضوا  العام 2001،  ال�ضت�ضهادية يف 
اأغرا�س يو�ضف ال�ضخ�ضية مل�ضادرتها 
من  املنزل  على  وكتبوا  واإتالفها، 

اخلارج بالعربية اأن البيت �ضيهدم«.
وتهديد  ا�ضتفزاز  يا�ضني  ين�ضى  ول 
حني  لوالده  حينها  الحتالل  جنود 
قال له اأحد اجلنود، اإنني �ضاأقتل ابنك 
اإىل �ضقيقي عمران؛ لأن  بيده  م�ضريا 
باجلي�س  اأقاربنا  قتل  يو�ضف  ابنك 
وبعد  اخل�ضرية،  يف  التفجري  بعملية 
ال�ضابط امل�ضئول،  روؤية  والدي  طلب 
ترك  على  اجلنود  ال�ضابط  اأرغم 
�ضقيقي عمران واخلروج من املنزل.

 �صمود حتت النار

 وي�ضتذكر يو�ضف تلقيه خرب ا�ضت�ضهاد 
�ضقيقه ن�ضال يف املعركة »بعد خروج 

اجلي�س من املنزل التزمنا البيت بعد 
البقاء يف املخيم  اإ�رشار والدي على 
ولو كلف الأمر املوت يف منزلنا، وبعد 
اأربعة اأيام من احل�ضار داخل املنزل، 
للمعركة  الثامن  اليوم  دخول  ومع 
اخلروج  على  حتى  القدرة  وعدم 
من  متكنت  وماء،  طعام  عن  للبحث 
ال�ضمران،  حي  يف  بقالة  اإىل  الو�ضول 
�ضاب  اأوقفني  لل�رشاء،  دخويل  وقبل 
فاأجبته  ن�ضال  �ضقيقي  عن  و�ضاألني 
اإحدى  اإىل  املخيم  من  خرج  »ن�ضال 
قد  ن�ضال  باأن  فاأخربين  القرى،  
ا�ضت�ضهد، حينها عدت للمنزل ب�رشعة 
والدي  واأخربت  �ضيء،  اأي  دون �رشاء 
باأن ن�ضال ا�ضت�ضهد، فرد علي والدي 
»يا ريتنا متنا من اجلوع ول اأ�ضمعتني 
هذا اخلرب«. »بداأنا عملية البحث عن 
ي�ضيف  و�ضقيقي عمران-   اأنا  ن�ضال 
خرب  اإىل  و�ضلنا  حتى    - يو�ضف 
خالد  منزل  يف  موجود  جثمانه  باأن 
جثامني  �ضتة  جانب  اإىل  ال�ضعدي 
وبالفعل  ال�ضاحة،  منطقة  يف  لرفاقه 
تعرف  وهناك  للمنزل،  عمران  و�ضل 

على جثمان �ضقيقي ن�ضال.
عمران  عاد  حتى  �ضاعة  اإل  هي  وما 
لأمي  ويقول  يبكي  وهو  البيت  اإىل 
جثمانه  ......�ضاهدت  راح  ن�ضال 
وهو يرتدي اخلوذة الع�ضكرية وجعبته 
عليه  نتعرف  جعلنا  وما  الع�ضكرية، 

الي�رشى«؛  يده  يف  �ضامة  وجود  اأكرث 
ي�ضيف يو�ضف.

الغرفة  »دخلت  يا�ضني  يقول 
لل�ضهداء  جثامني  خم�ضة  ف�ضاهدت 
منهم  وعرفت  ن�ضال،  �ضقيقي  منهم 
طالب،  وحممد  ال�ضلبي،  م�ضطفى 
مليئة  الغرفة  ونزار مطاحن، جدران 
ملقى  اآخر  �ضهيد  وجثمان  بالدماء، 
على مدخل املنزل، وتبني اأن املنزل 
ويف  اأبات�ضي،  طائرة  ل�ضاروخ  تعر�س 
ل�ضهداء  جثامني  الأخرى  الغرفة 

اآخرين«.
ع�رش  اخلام�س  يوم  يا�ضني  ين�ضى  ول 
الحتالل  جي�س  بداأ  حني  ني�ضان  من 
بداأ  فيما  املخيم،  من  بالن�ضحاب 
اأبنائهم  عن  بالبحث  املخيم  اأهايل 
وعن طعام ياأكلوه بعد انقطاع دام 15 
خميم  معركة  على  عاما   )16( يوما. 
اأهله  بني  وترعرع  يا�ضني  كربرُ  جنني، 
اأ�ضماه  وطفل  بطفلتني  ورزق  وتزوج 
ن�ضال تيمنا باأخيه ال�ضهيد ..فيما  ل 
اأطفال؛  وهم  ولإخوته  له  �ضورة  يجد 
حتت  املادية  الذكريات  ردمت  حيث 

الأنقا�س.
معركة  ر�ضالة  باأن  يو�ضف  ويوؤكد 
اأن  وهي  خالدة،  تبقى  املخيم 
حتقيق  حتى  م�ضتمرة  املقاومة 
ولكن  ميوتون  الكبار  واأن  العودة، 

ال�ضغار ل ين�ضون.

الأمني  الوفد  رئي�س  و�ضل 
امل�رشي اللواء �ضامح نبيل رئي�س 
جهاز  يف  الفل�ضطيني  امللف 
اإىل  امل�رشية،اأم�س،  املخابرات 

قطاع غزة.
الإعالمي  امللف  م�ضوؤول  وقال 
يف  الرحمن،  عبد  عادل  للوفد 
»املركز  و�ضل  �ضحفي،  ت�رشيح 
ن�ضخة  لالإعالم«  الفل�ضطيني 
�ضيلتقي  �ضامح  اللواء  اإن  منه: 
قيادة حركة حما�س؛ لبحث ملف 

امل�ضاحلة الفل�ضطينية.
اأن  اإعالمية  م�ضادر  واأو�ضحت 
عرب  و�ضل  نبيل،  �ضامح  اللواء 
�ضمال  »ايرز«  حانون  بيت  معرب 

قطاع غزة.
امل�رشي  الأمني  الوفد  وكان 

ال�ضاد�س  يف  غزة  قطاع  غادر 
بعد  املا�ضي،  اآذار  من  ع�رش 
رئي�س  موكب  تفجري  من  يومني 
الوزراء الفل�ضطيني رامي احلمد 

اهلل.
اقت�ضار  من  الرغم  وعلى 
حديث الإعالم عن مهمة الوفد 
امل�ضاحلة،  مبلف  املرتبطه 
يكون  اأن  توقعات  هناك  اأن  اإل 
على جدول اأعماله احلديث عن 
يف  انطلقت  التي  العودة  م�ضرية 

يوم الأر�س.
ون�رشت يف الأيام الأخرية اأخبار 
عدة تتحدث عن �ضغوط م�رشية 
لوقف  قيادة حركة حما�س  على 
بع�س  مقابل  العودة  م�ضرية 
واقع  تخفيف  يف  العرو�س 

قال املكتب الوطني للدفاع عن الأر�س ومقاومة ال�صتيطان: اإن بلدية الحتالل بالقد�س املحتلة توا�صل لعبة ال�صتيالء على الأرا�صي الفل�صطينية 
بالقد�س، م�صتخدمة و�صائل واأ�صاليب خمتلفة.

فل�صطني املحتلة

اأ�صاليب »اإ�صرائيلية« جديدة لل�صطو على اأرا�صي القد�س

�صغار معركة جنني يكربون

دعت الهيئة الوطنية العليا مل�ضرية 
جماهري  احل�ضار  وك�رش  العودة 
لال�ضتعداد  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
مبزيد  القادمة  اجلمعة  لإحياء 
من احل�ضود حتت عنوان »جمعة 
موؤكدة  والأ�رشى«،  ال�ضهداء 
حتى  احلراك  هذا  ا�ضتمرارية 
وك�رش  العودة  يف  اأهدافه  حتقيق 

احل�ضار.
اأ�ضدرته م�ضاء  للهيئة  بيان  ووفق 
جمعة  ختام  يف  اجلمعة  اليوم 
»حرق العلم«؛ فاإن ت�ضمية اجلمعة 
القادمة ياأتي يف ذكرى يوم الأ�ضري 
خليل  العظام  القادة  وا�ضت�ضهاد 

الرنتي�ضي  العزيز  وعبد  الوزير 
طوالبة  وحممود  العبا�س  واأبو 
الراعي  واإبراهيم  جندل  واأبو 

وغريهم.
اإنه  بيانها:  يف  الهيئة  وقالت 
التوايل  على  الثالثة  وللجمعة 
ال�ضعب  ح�ضود  تتوا�ضل 
الفل�ضطيني الثائر موجهة وجهها 
املحتلة  وديارهم  اأر�ضهم  نحو 
عام 1948م يف م�ضهد ي�ضعى فيه 
املعادلة  قلب  اإىل  الفل�ضطينيون 
التي يحاول فيها العدو ال�ضهيوين 
واملتواطئون  الأمريكية  والإدارة 
ال�ضعب  على  فر�ضها  معها 

»خطة  عنوان  حتت  الفل�ضطيني 
ترامب« اأو »�ضفقة القرن«.

اأن هذه املوجة من  الهيئة  وترى 
الوجه  هي  الفل�ضطيني  الغ�ضب 
الآخر لالأمل الفل�ضطيني بالعودة 
اإىل الديار، وحتقيق و�ضايا الآباء 
ظلماً  اأخرجوا  الذين  والأجداد 

وغ�ضباً من ديارهم. 
 واأو�ضحت الهيئة اأن جمعة حرق 
العلم اأكدت اأن الت�ضحيات الكبرية 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  يقدمها  التي 
عظيمة،  وجرحى  �ضهداء  من 
يف  والكرامة  العزة  �رشيبة  هي 
�ضبيل حتقيق الهدف املن�ضود من 

هذه امل�ضرية املباركة، وهو حق 
العودة اإىل فل�ضطني.

ا�ضتمرار  اإن  الهيئة:  وقالت 
يحرّي  الكبري  الزخم  بهذا  احل�ضد 
ويعك�س  ال�ضديق،  قبل  العدو 
منقطعة  و�ضجاعة  جبارة  اإرادة 
النظري ت�ضارك فيها الأجيال بكل 
م�ضتوياتها اأطفالً و�ضباباً و�ضيباً، 
جانب  اإىل  املراأة  ت�ضارك  كما 
جانب  اإىل  وال�ضيا�ضي  الرجل، 
معركة  معه  ليخو�س  �ضعبه، 
توافق  و�ضط  العارية،  ال�ضدور 

وان�ضباط منقطع النظري.
الإعالم  برجال  الهيئة  واأ�ضادت 

يثبتون  »الذين  الفل�ضطيني 
ال�ضهداء  ويقدمون  بطولتهم، 
رغم  تراجع،  دون  واجلرحى 
ال�ضتهداف املتعمد الذي حدث 
واجلمعة  اجلمعة  هذه  يف  لهم 
عيونهم  اأن  ويثبتون  املا�ضية، 
الذي  الغدر  ر�ضا�س  من  اأقوى 

يحاول عبثاً طم�س احلقيقة«.
ا�ضتهداف  يف  الهيئة  وراأت 
الإ�ضعاف  لفرق  ال�ضهيوين  العدو 
واإ�ضابة  بالغاز،  خيامهم  و�رشب 
املتطوعني بالر�ضا�س دلياًل على 
نازية هذا املحتل وتعط�ضه للدم، 
دورهم  ممار�ضة  دون  للحيلولة 

امل�ضابني،  اإ�ضعاف  يف  املقد�س 
الذي  احلراك  اأن  على  و�ضددت 
ويف  لبنان  خميمات  يف  ينطلق 
الغربية  ال�ضفة  ويف  الأردن 
1948م  عام  املحتلة  والأر�س 
ويف الأمريكتني واأوروبا وا�ضرتاليا 
يب�رش بانت�ضار الغ�ضب الوطني يف 
كل مكان، داعية اإياهم لال�ضتعداد 
ل�ضد الرحال للعودة اإىل فل�ضطني، 
الفل�ضطينيني،  كل  تنتظر  فهي 
بالت�ضحيات  يرُ�ضنع  العودة  وحق 
بلطجي  اأي  من  يرُ�ضتجدى  ول 
يتحكم برقاب ال�ضعوب يف العامل، 

وفق تعبريها.

»الهيئة العليا«

 امل�صرية م�صتمرة واجلمعة القادمة جمعة ال�صهداء والأ�صرى



على  النهائية  املحطة  اإىل  القبائل  �شبيبة  وتاأهل 
 ،)4-5( الرتجيح  بركالت  اجلزائر،  مولودية  ح�شاب 
بعد نهاية املواجهة بالتعادل ال�شلبي، مبلعب ال�شهيد 

حممد حمالوي، اأم�س اجلمعة.
وقال املدرب ال�شابق لن�رص ح�شني داي يف ت�رصيحات 
�شحفية بعد املباراة: »قدمنا مباراة رجولية، واأثبتنا 
مولودية  اإن  قال  من  على  وعار  ذممنا،  نبيع  لن  اأننا 

�شنهديه  وباملقابل  الدوري،  نقاط  منحنا  اجلزائر 
التاأهل، لكن يف النهاية نحن من تاأهل اإىل النهائي«.

نا�شبتنا  التي  اخلطة  »و�شعنا  بوزيدي:  واأ�شاف 
وتاأهلنا  والإمكانات،  اأمتلكهم  الذين  الأفراد  ح�شب 
التي  امل�شاكل  بعد  اجلزائر،  مولودية  اأمام  تاريخي 
عا�شها �شبيبة القبائل، ونتمنى األ ن�شقط اإىل الدرجة 

الثانية«.
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بوزيدي

 التاأهل لنهائي الكاأ�س يربئ �ضبيبة القبائل
اأعرب مدرب �سبيبة القبائل، يو�سف بوزيدي، عن �سعادته 

الكبرية، بالتاأهل اإىل نهائي كاأ�س اجلزائر لكرة القدم.

كاأ�س  بطولة  انطالق  على  يوما   61 تبقي  مع 
الحتاد  ا�شتعر�س  رو�شيا،  يف   2018 العامل 
بهذا  عالقة  لها  معلومة  القدم  لكرة  الدويل 

الرقم.
مار�س   21 يوم  اإن  الر�شمي  الفيفا  موقع  وقال 
اأ�شاطري  من  واحد  ميالد  �شهد  قد   1961 عام 
لوثار  ال�شابق  الأملاين  النجم  وهو  العامل  كاأ�س 

�شاحب  اأن  اىل  الفيفا  موقع  واأ�شار  ماتيو�س. 
الـ57 عاما قد لعب يف 5 ن�شخ خمتلفة من كاأ�س 
العامل اأعوام 1998-1994-1990-1986-1982، 

اأكرث من اأي لعب اآخر يف تاريخ املونديال.
مع  العامل  كاأ�س  بلقب  الو�شط  لعب  وتوج 
على  اأقيمت  التي   1990 عام  ن�شخة  اأملانيا يف 

الأرا�شي الإيطالية.

الدويل  اأعمال  وكيل  �شي�شوكو،  مو�شى  فتح 
اجلزائري يف �شفوف بورتو، يا�شني براهيمي، 
�شي�شوكو،  واأكد  الرتكي،  الإعالم  على  النار 
الرتكي:  اأرينا«  »فوتبول  ملوقع  ت�رصيحات  يف 
الرتكي  الإعالم  نقل  الأخرية،  الأيام  »خالل 
لهم  م�شموح  غري  اأ�شخا�س،  من  ت�رصيحات 
ل  اأنه  اأكدوا  حيث  براهيمي،  بل�شان  باحلديث 

توجد اإمكانية، لذهابه اإىل تركيا«واأ�شاف قائال: 
»ل ميكن لأحد اأن يتكلم عن م�شتقبل براهيمي، 
موكله  التحاق  �شي�شوكو،  ي�شتبعد  ومل  اأنا«.  اإل 
بفريق تركي، بدايًة من املو�شم القادم. ويحظى 
براهيمي باهتمام م�شوؤويل ب�شكتا�س، قبل فرتة 
يزال  ل  اأنه  القادمة، غري  ال�شيفية  النتقالت 

مرتبطا بعقد مع بورتو، حتى جوان2019.

اإىل جانب ممثلي اجلزائر

الن�ضر ال�ضعودي ين�ضم 
للم�ضاركني يف البطولة العربية

احلكام ملحاربة 
 العن�ضرية 

يف املونديال
قرر الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، 

حماربة العن�رصية يف بطولة كاأ�س العامل، 
املزمع اإقامتها يف رو�شيا ال�شيف املقبل، 
عرب جميع احلكام امل�شاركني يف امل�شابقة.

واأقر فيفا برناجًما تدريبًا جلميع حكام 
املونديال، لتعليمهم كيفية اكت�شاف حوادث 

العن�رصية، قبل انطالق البطولة هذا 
ال�شيف يف رو�شيا. ووفقا ل�شحيفة »ديلي 
ميل«، يعمل احلكام مبوجب نظام من 3 
خطوات جتاه اأي حوادث عن�رصية خالل 

مباريات املونديال الرو�شي.
واأو�شحت ال�شحيفة اأنه اأولً، يكون لدي 

احلكام القدرة على اإيقاف املباراة، ودعوة 
اجلماهري داخل امللعب، للتوقف عن  

يكون باإمكان احلكم اإيقاف اللعب لفرتة، 
ثم اإلغاء املباراة.  واأكدت اأن احلكم يدعم 

من قبل مراقبني مناه�شني للتمييز يف 
كل  بني رو�شيا واململكة العربية ال�شعودية 
يف مو�شكو، 14 يونيو املقبل. وياأتي ذلك 
بعد اأن اتهم البع�س الفيفا خالل نهائيات 

كاأ�س العامل 2014 يف الربازيل، بعدم 
اتخاذ اإجراءات جادة ملحاربة ال�شلوكيات 

العن�رصية.

الرقم 61 يذكر الفيفا باأ�ضطورة اأملانيا

وكيل براهيمي يفتح النار على الإعالم الرتكي

اأندية  اإىل  ال�شعودي  الن�رص  ان�شم 
�شمن  والحتاد،  والأهلي  الهالل 
العربية  البطولة  يف  امل�شاركني 
بدعوة  املقبل،  ال�شيف  لالأندية، 
القدم  لكرة  العربي  الحتاد  من 
رئي�س  �شويلم  اآل  �شعود  وكتب 
»تويرت«:  على  ح�شابه  عرب  الن�رص 
الن�رص يف بطولة  »�شي�شارك نادي 
كاأ�س العرب لالأندية بدعوة كرمية 
اأخي  واأ�شكر  العربي،  الحتاد  من 
معايل رئي�س الحتاد العربي تركي 
اآل ال�شيخ على دعمه الكبري للبطولة 

ولالأندية ال�شعودية امل�شاركة«.
ويح�شل الفائز بلقب البطولة على 
اإىل  بالإ�شافة  دولر،  ماليني   6
جوائز مالية لكل الفرق امل�شاركة، 
املختلفة  لالأدوار  تاأهلها  بح�شب 
البطولة  وتقام  البطولة.  يف 
الن�شخة  يف  فريًقا   32 مب�شاركة 
اجلديدة، وبنظام الذهاب والإياب 
وبخروج املغلوب، و�شتجرى قرعة 
اأواخر  اأو  منت�شف  يف   32 الـ  دور 

اأفريل احلايل على اأق�شى تقدير.

مولودية اجلزائر ثالث 
م�سارك من اجلزائر

لكرة  اجلزائري  الحتاد  اختار 
للم�شاركة  ثالث،  فريق  القدم، 
لكرة  لالأندية  العربية  البطولة  يف 
القدم، التي �شتنطلق اأوت املقبل. 
على  اللعبة،  احتاد  اختيار  ووقع 
ليكون  اجلزائر،  مولودية  نادي 
البلد  ميثل  الذي  الثالث  الفريق 
اجلزائري  الحتاد  وذكر  عربًيا 
�شبكة  على  الر�شمي  موقعه  يف 
بعد  اأنه  الأحد،  اليوم  الإنرتنت، 
ا�شت�شارة اأع�شاء مكتبه التنفيذي، 
قرر اختيار نادي مولودية اجلزائر 
للم�شاركة يف البطولة العربية، اإىل 
العا�شمة  احتاد  فريقي  جانب 
بعثة  اأن  واأ�شاف  �شطيف.  ووفاق 
القدم،  لكرة  العربي  الحتاد  من 
�شتزور اجلزائر، بعد غد الثالثاء؛ 
نادي  التزام  عقد  على  للتوقيع 
مولودية اجلزائر، مثلما كان احلال 
مع م�شوؤويل احتاد العا�شمة ووفاق 

�شطيف.

لل�شباب،  تون�س  منتخب  يدخل 
الثنني املقبل، مع�شكًرا حت�شريًيا 
اأفريل   21 يوم  اجلزائر،  ملواجهة 
الأوملبي  امللعب  على  اجلاري، 
الأول  الدور  اإياب  يف  براد�س، 
 ،2019 اإفريقيا  كاأ�س  لت�شفيات 

التي �شتدور بالنيجر.
لن�شور  الفني  املدير  دعا  وقد 
لعبا   22 با�شا،  حممود  قرطاج، 
ثالثي  بينهم  من  املع�شكر،  لهذا 

حمرتف يف فرن�شا: اإبراهيم خليفة 
)راد �شتار(، ومروان ميهوبي )نيم(، 

ومعتز الزمزمي )�شرتا�شبورج(.
يف  انهزمت،  قد  تون�س  اأن  يذكر 
بنتيجة  باجلزائر،  الذهاب  لقاء 

.)1-3(

وجاءت قائمة املنتخب 
كالتايل:

النجم ال�شاحلي: رامي القاب�شي - 
مالك بعيو - غفران نوايل - اإيهاب 
�شطمبايل - �شالح هرابي - حمزة 

ي�رصي.
حممد   - عالقي  اأيوب  الرتجي: 
علي بن رم�شان - نعمان رحماين 

- عفيف اجلبايل.
 - مليحة  بن  اأ�شامة  ال�شفاق�شي: 

فرا�س املاكني.

الإفريقي: رامز ال�شميعي - ح�شام 
قاطفية - اآدم الطاو�س.

الحتاد املن�شتريي: حكيم تقا.
�شند  املر�شى:  م�شتقبل 

اخلمي�شي.
حمام الأنف: �شهيل القطاري.

�شبيبة القريوان: عيا�س عبودي.
راد �شتار: اإبراهيم خليفة.

نيم: مروان امليهوبي.
�شرتا�شبورغ: معتز الزمزمي.

اجلاري

22 لعًبا يف قائمة �ضباب تون�س ملوقعة اجلزائر

 الكاف ينهي
 اأزمة ملعب بلوزداد

�شمح الحتاد الإفريقي لكرة القدم )كاف(، 
اليوم اجلمعة، ل�شباب بلوزداد، با�شتقبال 

مناف�شه الإيفواري، اأ�شيك ميموزا، حل�شاب 
اإياب دور الـ32 مكرر، من بطولة الكونفيدرالية، 

على ملعب 20 اأغ�شط�س.
وكان الكاف قد رف�س يف ال�شابق، تاأهيل 

ملعبي، عمر حمادي، و20 اأوت، ل�شت�شافة 
مباريات احتاد العا�شمة و�شباب بلوزداد.



�شهدت مب�راة ت�أهل فريق �شبيبة 
من  النه�ئي  الدور  اإىل  القب�ئل، 
يوم  اجلزائر،  ك�أ�س  م�ش�بقة 
بعد  م�أ�ش�وية،  اأحداث  اجلمعة، 
امل�شجعني  من  الع�رشات  تعر�س 

العتداءات.
اإىل  القب�ئل،  �شبيبة  فريق  وت�أهل 
ك�أ�س  م�ش�بقة  من  النه�ئي  الدور 
مولودية  ح�ش�ب  على  اجلزائر، 
الرتجيح  بركالت  اجلزائر، 
حممد  ال�شهيد  مبلعب   ،)4-5(

حمالوي.
وال�شوط�ن  اللق�ء،  وانتهى 
ال�شلبي،  ب�لتع�دل  االإ�ش�في�ن 
ليحتكم� لركالت الرتجيح، ويفوز 

�شبيبة القب�ئل ب�ملب�راة.
اأحداث عنف  و�شهدت املواجهة 
الع�رشات  وتعر�س  خطرية، 
اجلزائر  مولودية  م�شجعي  من 
طرف  من  خطرية،  العتداءات 

ق�شنطينة،  �شب�ب  م�شجعي 
املئ�ت  وجل�س  القب�ئل.  و�شبيبة 
ق�شنطينة،  �شب�ب  م�شجعي  من 
القب�ئل،  �شبيبة  ج�نب  اإىل 
وق�موا بر�شق جم�هري املولودية 
نقلهم  ا�شتدعى  م�  ب�حلج�رة، 
رج�ل  وق�م  امل�شت�شفى،  اإىل 
كبرية  جمموعة  ب�عتق�ل  االأمن 
ق�شنطينة.  �شب�ب  م�شجعي  من 
داخل  اأمني،  اإنفالت  وحدث 
ومل  زب�نة،  اأحمد  ال�شهيد  ملعب 
التحكم  ال�رشط  رج�ل  ي�شتطع 
اأي�ش�  هم  وتعر�شوا  الو�شع،  يف 
مولودية اجلزائر،  واأكد  للجروح. 
ملوؤامرة،  تعر�س  الفريق  اأن 
القب�ئل  �شبيبة  رئي�س  له�  خطط 
�رشيف مالل، بعد اأن قرر اختي�ر 
ملعب ال�شهيد حمالوي، الحت�ش�ن 
ن�شف نه�ئي ك�أ�س اجلزائر، بدال 

من مالعب اأخرى.

كاأ�س اجلزائر : الدور ن�صف النهائي

�شبيبة القب�ئل اأول املت�أهلني 

افتك فريق �شبيبة القب�ئل، ت�أ�شرية الت�أهل للدور النه�ئي لك�أ�س 
اجلزائر يف كرة القدم بعد فوزه على مولودية اجلزائر ب�رشب�ت 

الرتجيح )5-4(، بعد ان انتهت املب�راة بنتيجة )0-0( بعد الوقت 
االإ�ش�يف، يف لق�ء الدور ن�شف النه�ئي للمن�ف�شة جمع بينهم� ع�شية 

اجلمعة  مبلعب ال�شهيد حمالوي بق�شنطينة.
و �شتن�شط �شبيبة القب�ئل مب�راته� النه�ئية احل�دية ع�رشة  ف�زت 

خالله� بخم�شة كوؤو�س و�شيواجه الن�دي القب�ئلي يف الدور النه�ئي 
املقرر يوم 1 م�يو املقبل الف�ئز من لق�ء ن�شف النه�ئي الث�ين الذي 

�شيجمع يوم غد ال�شبت، احت�د بلعب��س ب�شب�ب الزاوية ابتداء من 
ال�ش�عة )00ر16( مبلعب 24 فرباير 1956 ببلعب��س.

اجلمعة : ق�شنطينة )ال�شهيد حمالوي(: �شبيبة القب�ئل - مولودية 
0-0  بعد الوقت االإ�ش�يف )فوز �شبيبة القب�ئل ب�رشب�ت  اجلزائر  

الرتجيح )4-5( 

الرابطة املحرتفة الثانية 

 جمعية وهران تتع�دل
 مع اأوملبي ال�شلف 1-1 
تع�دل فريق جمعية وهران اأم�م �شيفه اأوملبي ال�شلف بنتيجة 

)1-1(، ال�شوط االأول )1-0(، يف مب�راة مقدمة عن اجلولة الـ 26 من 
بطولة الرابطة املحرتفة الث�نية »موبيلي�س«، اليوم اجلمعة مبلعب 

احلبيب بوعقل بوهران و افتتح يو�شف خوجة ب�ب التهديف لف�ئدة 
اأ�شح�ب االأر�س يف الدقيقة )9( بوا�شطة �رشبة جزاء، قبل اأن يعد 

مليكة لـ »ال�شلف�وة« يف الدقيقة )53( و على �شوء هذه النتيجة، 
يح�فظ اأوملبي ال�شلف على مركزه الرابع بر�شيد 44 نقطة، ونف�س 

االأمر ب�لن�شبة للجمعية الوهرانية التي تبقى يف ال�شف الت��شع 
مبجموع 32 نقطة. و تتوا�شل ب�قي مب�ري�ت اجلولة الـ 26 غدا 

ال�شبت بداية من ال�ش�عة 00ر16. 
اجلمعة 13 اأفريل :

جمعية وهران - اأوملبي ال�شلف      1 - 1

ري��شةالأحد 15 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 29 رجب  1439هـ 13
مباراة مولودية وهران - �صباب بلوزداد 

توقيف عدد من املن��شرين واإ�ش�بة 7 اأفراد ال�شرطة بجروح 
اأ�صفرت اأحداث العنف التي �صهدتها مباراة كرة القدم التي جمعت م�صاء اجلمعة فريق مولودية وهران و�صيفه �صباب بلوزداد يف اإطار اجلولة  ال25 للرابطة الوىل املحرتفة اىل 

توقيف عدد من املنا�صرين الذين ت�صببوا يف هذه الأحداث التي ت�صببت يف اإ�صابة �صبعة اأفراد من م�صالح ال�صرطة ح�صبما علم اأم�س ال�صبت لدى الهيئة الأمنية املذكورة.

التي  الري��شية  املواجهة  هذه  وك�نت 
زب�نة«  »اأحمد  ال�شهيد  ملعب  احت�شنه� 
اخل�م�شة  اجلولة  اإط�ر  يف  بوهران  
املحرتفة  الوطنية  البطولة  من  والع�رشون 
االأوىل قد اأوقفه� حكم املب�راة يف الدقيقة 
من��رشي  بني  من�و�ش�ت  حدوث  بعد   82
اإخراجهم  ا�شتدعى  الذي  االأمر  الفريقني 
بعد  ال�رشطة  م�ش�لح  قبل  من  امللعب  من 
ب�حلج�رة  بر�شقهم  املن��رشين  ق�م  اأن 
واأ�ش�ر نف�س امل�شدر يف بي�ن له اأن م�ش�لح 
اثر  على  ق�مت  قد  لوهران  الوالئي  االأمن 
ذلك بو�شع ت�شكيل اأمني حلفظ النظ�م على 

م�شتوى امللعب الذي ك�ن ي�شم حوايل 25 
ونحو  وهران  مولودية  لفريق  من��رش  األف 
مت  »كم�  بلوزداد  ل�شب�ب  من��رش   2.500
الالعبني واحلك�م يف ظروف  ت�أمني خروج 
ه�تفني  ا�شرتج�ع  ج�نب  اإىل  ح�شنة  اأمنية 
نق�ليني خ��شني بحكمني ووث�ئق ادارية مت 

اال�شتيالء عليه�« ي�شيف ذات امل�شدر.
م�ش�لح  من  اأفراد   7 اإ�ش�بة  ا�شتدعى  وقد 
االأمني  الت�شكيل  نف�س  �شمن  ال�رشطة 
اىل  ب�حلج�رة  الر�شق  اىل  تعر�شوا  والذين 
حيث  العالج  لتلقي  امل�شت�شفى  اىل  نقلهم 

غ�دروه بعد ذلك يف »ظروف ح�شنة«.

ذات  يف  الوالئي  االأمن  م�ش�لح  واأكدت 
ال�شي�ق »اأنه مل يتم اقتح�م اأر�شية امليدان 
ب�مللعب املذكور من قبل جموع املن��رشين 
واإمن�  االأو�ش�ط  بع�س  له  روجت  مثلم� 
االأمر مبجرد دخول ثالثة ق�رش مت  يتعلق 
حول  حتقيق  فتح  مت  اأنه  مربزة  توقيفهم« 
مع  التن�شيق  اإط�ر  يف  وذلك  احل�دثة  هذه 
التي  املب�راة  اأن  يذكر  الق�ش�ئية  اجله�ت 
و�شب�ب  وهران  مولودية  فريقني  جمعت 
توقفت  قد  بوهران  اجلمعة  م�ش�ء  بلوزداد 
بعد اأن ك�ن الفريق ال�شيف متقدم� بنتيجة 

هدفني ل�شفر اأم�م الفريق املحلي. 

اأحداث م�أ�ش�وية يف ت�أهل �شبيبة القب�ئل لنه�ئي الك�أ�س

الألعاب املتو�صطية 2018 

املالكمون اجلزائريون يف ترب�س ب�جلزائر الع��شمة
اجلزائري  املنتخب  يجري 
><رج�ل<<  اأك�بر  للمالكمة 
ب�جلزائر  حت�شريي�  ترب�ش� 
اأم�س  من  ابتداء  الع��شة 
الألع�ب  حت�شب�  وذلك  ال�شبت، 
البحر االأبي�س املتو�شط 2018 
برتاغون�  اإجراوؤه�  املقرر 

علمت   م�  ح�شب  )ا�شب�ني�(، 
وي�ش�رك  الفيدرالية  الهيئة  من 
يف هذا الرتب�س الذي يتوا�شل 
حتى ال24 من �شهر اأبريل، 18 
الط�قم  قي�دة  حتت  مالكم� 
اأحمد دين،  الفني املتكون من 
بوبكري عبد احلفيظ و�شليم�ن 

الق�ئمة،  وت�شم  بلوني�س 
يف  �ش�ركوا  الذين  املالكمني 
جرت  التي  العربية  البطولة 
وق�ئعه� ب�خلرطوم يف ال�شودان 
املنتخب  وك�ن  اأفريل(.   7-4(
الوطني اأك�بر رج�ل قد حت�شل 
بر�شيد  االأوىل  املرتبة  على 

�شبع ميدالي�ت )5 ذهبية، ف�شية 
وبرونزية(.

وعقب هذا الرتب�س، �شي�ش�رك 
املنتخب الوطني يف دورة دولية 
وذلك  اأفريل(   29-24( ب�رشبي� 
حت�شريا الألع�ب البحر االأبي�س 

املتو�شط الق�دمة. 

بطولة افريقيا-2018 للجيدو

اجلزائر حت�شد �شبع ميدالي�ت منه�  ذهبيت�ن 
منه�   ميدالي�ت  �شبع  اجلزائر  ن�لت 
ذهبيت�ن يف اليوم االأول من للبطولة 
من  تون�س  تنظمه�  التي  االأفريقية 
الري��شة  بق�رش  اأفريل    15 اإىل   12
كل  النفي�س  املعدن  اأحرز  ب�ملنزه. 
)اأقل  عم�دي  بن  الرحمن  عبد  من 
التون�شي  على   الف�ئز  كلغ(   90 من 
امل�ش�رعة  و  ال�شنو�شي،  اأ�ش�مة 

كلغ(   78 من  )اأقل  وعالل  كوثر 
�ش�رة  التون�شية   على   تغلبت  التي 
من  كل  اكتفى  فيم�  املزوغي،  
كلغ(    100 من  )اأقل  بويعقوب  لي��س 
خ�ش�رته  عقب  الف�شية  ب�مليدالية 
الدروي�س،  رم�ش�ن  امل�رشي   اأم�م 
كلغ(   70 من  )اأقل   بلكحل  �شع�د  و 
اأ�شم�ء  املغربية  اأم�م  انهزمت  التي 

ومواطنته�   كلغ(   70 من  )اأقل  ني�نغ 
اأم�م  انهزامه�  اثر  ع�شلة  �شوني� 
التون�شية نه�ل �شيخ روحو يف نه�ئي 

)+ 78 كلغ(.
بلحيمر  بالل  امل�ش�رع�ن   وح�شل 
)اقل من 100 كلغ( و حممد الطيب 
بلحيمر  )+100  كلغ( على ميدالية 
برونزية. وي�ش�رك يف بطولة اأفريقي� 

 69 بينهم  من  م�ش�رع   179 للجيدو 
بينم�   بلدا،    25 ميثلون  م�ش�رعة 
 )19( ع�رش  بت�شعة  اجلزائر  ت�ش�رك 

م�ش�رع� ) 10 ذكور و 9 ان�ث(.
يومي  الفردية  املن�ف�ش�ت  وجتري 
جتري  بينم�  اأبريل،   13 و   12
 14 يوم  الفرق   ح�شب  املن�ف�ش�ت 

اأبريل.



يوفنتو�س  نادي  �أ�شاد مدرب 
�لقدم  لكرة  �اليطايل 
�ل�شبت  �أليغري  ما�شيميليانو 
�الأ�شطوري  باحلار�س 
معترب�  بوفون،  جانلويجي 
�نه كان »مثاال �أعلى لع�رشين 
يف  طرده  رغم  على  عاما«، 
مدريد  ريال  �شد  �ملبار�ة 
يف  �الأ�شبوع  هذ�  �ال�شباين 
�لنهائي  ربع  �لدور  �إياب 

لدوري �أبطال �أوروبا.
عاما(   40( بوفون  وتلقى 
يف  �الأوىل  �حلمر�ء  بطاقته 
دوري  يف  م�شاركاته  تاريخ 
�حتجاجه  لدى  �الأبطال، 
قر�ر  على  زمالئه  مع  بحدة 
مايكل  �النكليزي  �حلكم 
�أوليفر، منح ريال ركلة جز�ء 
يف مبار�ة �الياب �لتي �أقيمت 

يف مدريد.
ذهابا يف  فاز  قد  ريال  وكان 
تورينو بنتيجة كبرية 3-�شفر، 
�ال �ن فريق »�ل�شيدة �لعجوز« 
�ملناف�شة  �ىل  بقوة  عاد 
يف  نف�شها  بالنتيجة  وتقدم 
قريبا  وكان  مبدريد،  �الياب 
من جر �ملو�جهة �ىل �لوقت 
يحت�شب  �ن  قبل  �ال�شايف، 

بدل  �لوقت  يف  �حلكم 
�لتي  �جلز�ء  ركلة  �ل�شائع، 
كري�شتيانو  �لربتغايل  جنح 
�ىل  حتويلها  يف  رونالدو 
بلوغ  لفريقه  �شمن  هدف، 

�لدور ن�شف �لنهائي.
�نتقاد�ت  بوفون  ولقي 
خلفية  على  �ملبار�ة  بعد 
و��شتخد�مه  �عرت��شه 
لعبار�ت حادة لو�شف �حلكم 
»�شلة  �نه  منها  �النكليزي، 
�أم�س  �أليغري  قمامة«ود�فع 
معترب�  بوفون،  ت�رشف  عن 
�نه كان »مفهوما«وقال »على 
جانلويجي  عاما،   20 مدى 
يف  �أعلى  مثاال  كان  بوفون 
�ذ�   )...( وخارجه  �مللعب 
قال مرة و�حدة ما قاله، يف 
�شعوبة  بقدر  �شعب  و�شع 
مفهوم  هذ�  �الأربعاء،  ليلة 
و�أحتدى �جلميع �ن يت�رشفو� 

ب�شكل خمتلف«.
و�عترب �ملدرب �اليطايل �ن 
بعد  عن  �الأحكام  »�إ�شد�ر 

�شهل د�ئما«.
ور�أى �أليغري �ن �حلكم �لبالغ 
»�أد�ر  عاما،   33 �لعمر  من 
طو�ل  جيد  ب�شكل  �ملبار�ة 

قام  لقد  دقيقة،  ت�شعني 
فعال بذلك. �ال �نه �أخطاأ يف 
�لنهاية )...( وهذه �الأمور قد 
حتدث. ال �أعرف ما �ذ� كان 
)قر�ر �حت�شاب ركلة �جلز�ء( 
�أم ال، ال يهمني ذلك،  �شائبا 
للطرد  تعر�س  بوفون  لكن 
فر�شة  من  �أي�شا  وحرم 
كري�شتيانو  لركلة  �لت�شدي 
رونالدو. ردة فعل +جيجي+ 
يوفنتو�س  ويلتقي  مفهومة«. 
�ل�شابع  لقبه  عن  �لباحث 
�اليطايل،  �لدوري  يف  تو�ليا 
�شمن  �الأحد  �شمبدوريا 

 ،)38 �أ�شل  )من   32 �ملرحلة 
�أربع  �نه يت�شدر بفارق  علما 

نقاط عن نابويل �لثاين.
�أليغري �ىل »�لكف عن  ودعا 
مدريد،  ريال  عن  �حلديث 
ب�شمبدوريا  �الآن  نفكر  نحن 
)...( نابويل قريب منا وعلينا 
و�لعثور  �ل�شغط  نو��شل  �ن 
هذ�  �لذهنية.  �لطاقة  على 
تكر�ره،  ميكن  ال  هدف 
�لدوري(  )لقب  +�شكوديتو+ 
ميكننا  ال  تو�ليا.  �شابع 
يفلت  ذلك  ندع  �ن  بالتاأكيد 

منا«.

 اإ�صبيلية يخطف التعادل ب�صعوبة
 بالغة من فياريال

عاد �إ�شبيلية بالنتيجة بعدما تاأخر 0-2 �أمام �شيفه فياريال وحقق �لتعادل 2-2 �ليوم �ل�شبت 
يف �ملرحلة 32 من �لدوري �الإ�شباين لكرة �لقدم.

 و�شجل للغو��شات �ل�شفر�ء د�نيال ر�با 36 و�لكولومبي كارلو�س باكا 68، فيما عدل للفريق 
�الأندل�شي نوليتو 78 و�لفرن�شي �شتيفني نزونزي 82.

وطرد �لبديل �لفرن�شي و�شام بن يدر 62 بعد دخوله بدقائق قليلة فقط لتعزيز �شفوف 
�إ�شبيلية، كما طرد خاومي كو�شتا 76 من �شفوف فياريال.

ويحتل فياريال �ملرتبة �ل�شاد�شة بر�شيد 48 نقطة وخلفه مبا�رشة �إ�شبيلية بـ47 نقطة.
ويكافح �إ�شبيلية -�لذي يخو�س نهائي كاأ�س �مللك �شد بر�شلونة �لقادم- للح�شول على موؤهل 

�إىل �لدوري �الأوروبي.

�أليغري ي�شيد ببوفون

»مثال اأعلى لع�صرين عاما«

نهائي  ن�شف  قرعة  �أ�شفرت 
عن  �أوروبا  �أبطال  دوري 
�شد�م متجدد بني �لعمالقني 
بايرن ميونيخ �الأملاين وريال 
حني  يف  �ال�شباين  مدريد 
بني  �لثانية  �ملو�جهة  جاءت 
وروما  �النكليزي  ليفربول 

�اليطايل.
�الحتاد  مقر  يف  �شحبت 
�الأوروبي لكرة �لقدم مبدينة 
قرعة  �ل�شوي�رشية  �شيون 
�أبطال  دوري  نهائي  ن�شف 
�شد�م   عن  وك�شفت  �أوروبا 
ميونيخ  بايرن  بني  قوي 

مدريد  وريال  �الملاين 
�ال�شباين.

فقد  �لثانية  �ملو�جهة  �ما 
�مل�رشي  زمالء  �وقعت 
ليفربول  جنم  �شالح  حممد 
�ل�شابق  �النكليزي مع فريقه 

روما �اليطايل.

نتائج �لقرعة:

بايرن ميونيخ �الأملاين - ريال 
مدريد �ال�شباين

�النكليزي-روما  ليفربول 
�اليطايل  

�صدام متجدد بني بايرن ميونيخ وريال مدريد
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مونديال 2018

ع�صب ملعب �صامارا و�صل... اأخريا

�لقدم يف رو�شيا، تلقى ملعب  �لعامل لكرة  قبل نحو �شهرين على �نطالق مناف�شات كاأ�س 
�شامار� �أنباء جيدة �ل�شبت، مع و�شول �شاحنات من �أملانيا تنقل �لع�شب �لذي من �ملقرر �أن 

يغطي �أر�شيته، بعد تاأخري د�م �أ�شهر�.
وو�شلت 12 �شاحنة حمملة بلفائف من �لع�شب �لذي كان ينمو يف �أملانيا �ىل حرم �مللعب 
�لتي تقع فيها �ملدينة، �شور� عرب مو�قع  �ل�شبت، بينما ن�رشت �الإد�رة �ملحلية للمنطقة 
حرم  خارج  �ال�شطناعية«  »�ل�شم�س  با�شم  عرفت  جتهيز�ت  لت�شع  �الجتماعي  �لتو��شل 

�مللعب.
و�أو�شح �مل�شوؤولون �لرو�س �ن هذه �لتجهيز�ت �شتعلق فوق �أر�س �مللعب بعد مد �لع�شب، 

وتوفر له �إ�شاءة وحر�رة كافية لتثبيته يف مكانه.
له  �لع�شب مبا يتيح  بـ »تدفئة  »�ل�شمو�س �ال�شطناعية« �شتقوم  و�أو�شحت �الد�رة �ن هذه 

�العتياد على طبيعة �لرتبة يف �شامار� باأ�رشع وقت ممكن«.
وتخو�س رو�شيا �شباقا مع �لوقت المتام كل �الأعمال �ل�رشورية يف وقت مريح قبل �نطالق 

�ملونديال �ملقرر بني 14 جو�ن و15 جويلية
ومن �ملقرر �أن ي�شت�شيف ملعب �شامار� �ملعروف با�شم »فولغا ريفر �شتاديوم«، �أول مبار�ة 

على �أر�شه يف 17 جو�ن بني كو�شتاريكا و�رشبيا �شمن مناف�شات �ملجموعة �خلام�شة.
وعانى �مللعب �لذي يت�شع لـ 45 �ألف متفرج، من �شل�شلة م�شاكل وتاأخري يف �أعمال �لبناء. 

وتاأمل �ل�شلطات �لرو�شية يف �إقامة �أول مبار�ة جتريبية على �أر�شه يف 28 �أفريل �حلايل.

 احلدادي يبذل كل جهده لتمثيل
 املغرب يف كاأ�س العامل 2018

تقدم منري �حلد�دي مهاجم �أالفي�س بطعن �أمام حمكمة �لتحكيم �لريا�شية من �أجل حتويل 
�لوالء من �إ�شبانيا �إىل �ملغرب على �أمل �مل�شاركة يف كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم يف رو�شيا.  

ملزيد من �لتفا�شيل ��شغط هنا

ال�صكوك حتوم حول م�صاركة نا�صتا�صيت�س مع منتخب �صربيا
وحتوم  �لركبة  يف  �إ�شابة  ب�شبب  �البتعاد  من  �أ�شابيع  عدة  �لقدم  لكرة  �رشبيا  منتخب  دفاع  قلب  نا�شتا�شيت�س  ماتيا  �شيو�جه 

�ل�شكوك حول م�شاركته يف كاأ�س �لعامل يف رو�شيا يف �لفرتة من 14 جو�ن وحتى 15 جويلية �ملقبلني.



اأعلن مهرجان كان ال�سينمائي عن 
قائمة الأفالم امل�ساركة يف دورته 
من  الثامن  يف  تنطلق  التي   71 الـ 
حتى  وت�ستمر  املقبل  مايو  �سهر 

التا�سع ع�رش من ال�سهر نف�سه.

يف  للم�ساركة  م�رش  تعود  حيث 
للمهرجان من  الر�سمية  امل�سابقة 
جديد، بفيلم »يوم الدين« للمخرج 
العمل  يف  وذلك  �سوقي،  اأبوبكر 

الأول الذي يقدمه املخرج.

م�ساركة  اآخر  كانت  بعدما  وذلك 
الر�سمية  امل�سابقة  يف  مل�رش 
اأعوام   6 قبل  حدثت  للمهرجان، 
املوقعة«  »بعد  فيلم  خالل  من 

للمخرج ي�رشي ن�رش اهلل.
ويتناول فيلم »يوم الدين« للمخرج 
اأبو بكري �سوقي، ق�سة رجل قبطي 
داخل  ن�ساأ  القمامة،  جامعي  من 
باجلذام،  للم�سابني  م�ستعمرة 
م�ساعده  ب�سحبة  يغادرها  اأنه  اإل 
الو�سول  حماولة  اأجل  من  وحمار 
اإىل عائلته واللتقاء بهم، وهو من 
عبد  واأحمد  جمال  را�سي  بطولة 

احلفيظ.

حممد  امل�رشي  املنتج  واأكد 
الفيلم  اإنتاج  يف  امل�سارك  حفظي 
لإعالن  �سبب  من  اأكرث  لديه  اأن 
للم�ساركة  الفيلم  باختيار  �سعادته 
�سمن  الر�سمية  بامل�سابقة 
ميثل  واأنه  خا�سة  كان،  مهرجان 
عودة لل�سينما امل�رشية للم�ساركة 

يف الق�سم الأرفع باملهرجان.
ال�سينما  م�ساركات  تزايد  وكذلك 
خالل  املهرجان  يف  امل�رشية 
اختيار  اأن  كما  الأخرية،  ال�سنوات 
الأول ملخرجه  العمل  وهو  الفيلم 
يعطي ر�سالة م�سجعة لل�سينمائيني 

امل�رشيني املوهوبني.

فنيالأحد 15 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 29 رجب  1439هـ 15
النجمة الرتكية »�شهرزاد«: اجلمهور العربي عزيٌز علينا

عمرو دياب يتاألق يف حفل م�شر تعود مل�شابقة »كان« الر�شمية بفيلم »يوم الدين«
�شندوق »حتيا م�شر«

فيلم »Quiet Place« يكت�شح مبيعات »�شباك التذاكر« يف الواليات املتحدة

نفت النجمة الرتكية »بريغوزار كوريل«، املعروفة بـ«�سهرزاد«، ت�سريحات ُن�سبت لها حول �سعبية امل�سل�سالت الرتكية بالعامل العربي على 
خلفية وقف بّثها من قبل جمموعة »mbc« ال�سعودية.

ن�رشته  تو�سيح  يف  ذلك  جاء 
موقع  عرب  الرتكية  املمثلة 
»اإن�ستغرام«،  الجتماعي  التوا�سل 
اأّكدت فيه اأهمية اجلمهور العربي 
هو  كما  الرتكية  للدراما  بالن�سبة 
يف  الأخرى  اجلماهري  مع  احلال 

اأنحاء العامل.
الت�رشيحات  اإن  كوريل  وقالت 
الو�سائل  لها يف بع�ض  نُ�سبت  التي 
الإعالمية، والتي زعمت اأنها قللت 
من اأهمية امل�ساهد العربي، نُقلت 

بطريقة خاطئة متاًما.
واأ�سارت اإىل اأنها تلقت �سوؤاًل حول 
ورّدت  الرتكية،  امل�سل�سالت  بث 
بالقول اإنها تُ�ساهد يف العديد من 

الأماكن حول العامل.
نقلته  الرد  هذا  اأن  كوريل  وبّينت 
اأنه  على  الإخبارية  املواقع  بع�ض 
عدم اكرتاث بامل�ساهدين العرب، 

على  تق�سده  ولن  مل  ما  وهو 
الإطالق.

اأن  الرتكية  النجمة  واأ�سافت 
كبرية  معزّة  العرب  »مل�ساهدينا 
بالن�سبة اإلينا، مثلهم مثل م�ساهدينا 
ق�س�سنا  ي�ساركون  الذين  الآخرين 
العامل«.  اأنحاء  خمتلف  يف 
وا�ستهرت »كوريل« بدور »�سهرزاد« 
يف امل�سل�سل الرتكي »ويبقى احلب« 
ون�سب  كبرية  ب�سعبية  حظي  الذي 
م�ساهدة عالية مابني عامي 2006 
العربي  والعامل  تركيا  يف   2009 و 
ظهرت  ال�رشقية.  اأوروبا  وبلدان 
»فريدة«  بدور  ا  اأي�سً ال�سا�سة  على 
�سنة  »القب�ساي«  م�سل�سل  يف 
بن�سب  كذلك  حظي  والذي   2012

م�ساهدة عالية جًدا.
تُ�سارك  الراهن،  الوقت  ويف 
م�سل�سل  بطولة  يف  »كوريل« 

زوجها  مع  وطني«،  »اأنت 
اأرغن�ض«،  »خالد  الرتكي  النجم 
املعروف يف العامل العربي با�سم 
وكانت  �سليمان«.  »ال�سلطان 
مطلع  جمموعة »MBC« اأعلنت 
قنواتها  اأن  املن�رشم،  مار�ض 
اأوقفت بث الدراما الرتكية، التي 
بن�سبة م�ساهدة عالية يف  حتظى 
وقال  الأو�سط.  ال�رشق  اأنحاء 
املجموعة،  با�سم  املتحدث 
كافة  و�سع  مت  اإنه  حايك،  مازن 
خارج  الرتكية  الدرامية  الأعمال 
القنوات املنتمية اإىل »mbc« يف 
و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  منطقة 
التطرق  حايك  اإفريقيا.ورف�ض 
اإىل هوية َمن يقف حتديداً خلف 
املبا�رشة  اجلهة  اأو  القرار  هذا 
التي اّتخذته، داخل املوؤ�س�سة اأو 

خارجها.

عمرو  امل�رشي  املطرب  اختتم 
�سندوق  حفل  فقرات  اآخر  دياب 
م�ساء  اأقيم،  الذي  م�رش«،  »حتيا 
فنادق  اأحد  داخل  اأم�ض  اأول 
من  كبري  عدد  بح�سور  القاهرة، 

الوزراء وجنوم الفن والإعالم.
باأغنية  فقرته  اله�سبة  ا�ستهل 
من  بعدد  واأعقبها  »الليلة«، 
»«قمرين،  ومنها  الأغنيات، 
غريك،  مافي�ض  اإيه،  حكايتك 
والقاهرة«، حيث اأعرب املطرب 
للحفل  باإحيائه  �سعادته  عن 
م�رش،  حتيا  حفالت  من  الثاين 
كلنا  بينا  وردد قائاًل »حتيا م�رش 

ومبجهودات اأبنائها ».

وزير  ح�سور  احلفل  و�سهد 
الت�سالت يا�رش القا�سي، ووزيرة 
ورجال  ن�رش،  �سحر  ال�ستثمار 
الأعمال اأحمد اأبوه�سيمة، ووزير 
اخلارجية الأ�سبق حممد العرابي 
ورئي�ض جمل�ض اإدارة مدينة الإنتاج 
الإعالمي اأ�سامة هيكل، اأما علي 
والإعالم،  الفن  جنوم  �سعيد 
فتواجد كل من ليلى علوي وفيفي 
عبده ورجاء اجلداوي والإعالمية 
ال�سحفي  والكاتب  من�سور  �سناء 
يا�رش رزق وعبد اللطيف املناوي 
الطاهري  اأحمد  والإعالمي 
جودة  �سهري  والإعالمية 

والإعالمية بو�سي �سلبي

للمخرج  »الدبابات«  فيلم  يعر�ض 
لأول  دروجينني،  كيم  الرو�سي، 
اجلوية  حميميم  قاعدة  يف  مرة 
ناطق  واأفاد  �سوريا.  يف  الرو�سية 
باأن  الرو�سية  الثقافة  وزارة  با�سم 
الع�سكريني هناك �سي�سبحون اأول 
الذي  »الدبابات«  كتاب  يقراأ  من 
ا�ستوحي الفيلم منه، والذي ي�سدر 
على اإثر عر�ض الفيلم يف رو�سيا. 
املغامرات  فيلم  اإن  الناطق  وقال 
حياة  �سرية  يروي  »الدبابات«، 
ميخائيل  »تي-34«،  دبابة  م�سمم 
�سخ�سيا  �سارك  الذي  كو�سكني، 
احلرب  اإبان  الدبابة  ك�سائق 
 )1945-1941( العظمى  الوطنية 
فاعلية  لتاأكيد  الدبابات  �سباق  يف 
كبري  ومتكن  التقني.  ابتكاره 

نهاية  يف  وفريقه  امل�سممني 
املوا�سفات  اإثبات  من  املطاف 
التقنية والتكتيكية للدبابة وتقدمها 
دبابة  وتعترب  اأخرى.  دبابات  على 
اأنتجته  ما  اأف�سل  من  »تي-34« 
ال�سوفيتية.  الع�سكرية  ال�سناعة 
ولها ف�سل كبري يف انت�سار اجلي�ض 
الأملاين  اجلي�ض  على  ال�سوفيتي 
الثانية.  وقد  العاملية  احلرب  يف 
هذه  ال�سوفيت  امل�سممون  طور 
الذي  الأمر   ،1944 عام  الدبابة 
وحال  القتالية،  كفاءتها  من  رفع 
قبل  من  للمناف�سة  تعر�سها  دون 
بدت  التي  الأملانية  الدبابات 
احلرب  �سنوات  طوال  عاجزة 
عن مقاومة هذا ال�سالح الرو�سي 

املده�ض.

عر�ض فيلم »الدبابات« الرو�شي يف قاعدة »حميميم«

 Paramount« رشكة� حققت 
Pictures«، الرائدة يف هوليوود، 
فيلمها  حتقيق  بعد  كبريا  ن�رشا 

اجلديد اأرباحا �سبه خيالية.
وح�سدت ال�رشكة 50 مليون دولر 
 Quiet« بدء عر�ض منذ  اأمريكي 
يف  ال�سينما  �سالت  Place« يف 
وكلف  وكندا،  املتحدة  الوليات 
اإنتاجه الكلي مبلغ 17 مليون فقط. 

الفيلم  يحتل  الكبري  النجاح  وبهذا 
ال�سينما  مبيعات  يف  الأول  املركز 
حتت  الفيلم  ويندرج  العامل.  حول 
عادة  التي  الرعب  اأفالم  �سنف 
�سفوف  بني  كبريا  رواجا  تلقى  ما 
املراهقني وال�سباب. ومما زاد من 
�سعبية الفيلم هو م�ساركة احل�سناء 
البطولة  دور  يف  بالنت«  »اإمييليى 

باأداء مميز وفريد.
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قندول ال�صخر

ي�سني بوغازي

احللقة التا�سعة:  كلمة راأ�س ال�سنة.
 م�سيو »بابال »  انتبه ملا رمته  ابنته  من ق�سا�سة ثالثة  حلظتها ، لكنه وكعهده  مل  يبال ؟ ثم اإن  �سمتا فر�سته  �سهادة » ال�سرجان �سارل »  قد 
انطقه متحم�سا غا�سبا ، واخذ  كالمه  تت�ساعد �سدته   قليال قليال على موؤ�سري حما�سته وغ�سبه ،  وم�سيو » بابال »  قليل املكوث بال�سمندو ، 

ويق�سى جل اأوقاته  يف ق�سنطينة  مند اأن توفيت زوجته ، وقد ترك  اإدارة اأمالكه ومزارعه  يف » كوندي ال�سمندو » لأبنته  الوحيدة .

زال  ال�ساد�س ما  رجل يف عقده 
يعافر جراحات ال يفهمها عرب 
كولونيالية  جراح  ،فهي  البلد 
طبقة  من  فرن�سي   ، كولونياليا 
اأفريقيني  ال�سمال  الفرن�سيني 
ال  الكولونيايل   النظام  واإن   ،
 ، الطبقة  هذه  مبعمري  ياأبه 
مبعمري  ياأبه   الذي  بالقدر 
مواليد  من  الفرن�سيني  طبقة 
كامال  عمره  ظل  فلقد  فرن�سا. 
مقارنة   ، فقريا  ،وال  غنيا  لي�س 
وهي   ، الثالثة  العائالت  برثاء 
الكولونيالية   مفارقات  اإحدى  
 ، االأقحاح  الفرن�سيني  بني 
اأفريقيني  ال�سمال  والفرن�سيني 
اقرب  اأنهم  اإليهم  ينظر  ممن   ،
فهم   ، كثريا  البلد   عرب  اإىل 
يلتزمون  وقد  عاداتهم  يفهمون 
بها  اأحيانا ، و�سلوكهم �سعبي فال 
تكاد متيزه  و�سلوك عرب البلد ، 
فبا�ستثناء العرق االأوربي  والدم 
، ال فرق  العيون  يتكلم يف  الذي 
؟ وهي احدى املف�رسات للميول 
تبديه  الذي  الغريب  العاطفي  
املخربني   جتاه  »�سوزان«   ابنته 
ال�رسجان   « مرة   و�سفها  كما   ،
�سارل » وان حالة  االآن�سة �سوزان 

اأ�سحت توؤرقه كثريا ؟
كتوما  عادة   « بابال   « م�سيو 
عودته  ومند  ،لكنه  �سموتا  
اأ�سحى  ق�سنطينة  من  االأخرية 
متوترا  مهموما اأكرث، بل اإن ابنته  
اجلديد  مزاجه  عن   �ساألته   «
الغريب قليال ، لكنه ف�رسه  ل�سوء 
تفاهمات واأ�سدقاءه  ق�سنطنيني 
؟ وهاهو ينطق بعد �سمت  طويل  

يف هذا االجتماع : 
 » ال ميكننا  االنتظار ، اإىل  ياأتي 
يف   ، لذبحنا  املخربني  اأولئك  
معمرين  اأن  علمت  ق�سنطينة 
ال�رسطة  وعلى   ، ت�سلحوا 
ت�سمح  اأن  هنا  الع�سكرية   

للعائالت اأن تت�سلح » .

» ملي�سيات » 

�سارل  ال�سارجان   « ف�رس   هكذا 
اإراديا   ال  دون  وعلق   ، كالمه    «
قفزت  وقد  ؟  ينتبه  اأن  ودون 
ب�سمة خفيفة  من وجهه ما لبث 

اأن اأخفاها تعليقه  الالاإرادي 
العائالت م�سلحة ، هل تعنى   « 
اأن نن�ساأ ملي�سيات ، م�سيو بابال 

 «
» م�سد�س »اآل ماجو » ال يتخفى 

من العيون ! »
واأ�سار باأ�سبعه اإىل ذاك امل�سد�س 
وقد   ، حزامه  حتت  املد�سو�س 
االأخرى   اجلهة  على  يقابله  كان 

للطاولة الكبرية .
  » م�سد�سي قدمي ، واحمله مند 

�سنوات مون �سارجون » 
يعجبه   ومل    « ماجو  اآل   « رد  
تقا�سيم  تغريت   ، اأبدا  تلميحه  
 « تلميحة  جراء  من  وجهه  

ال�رسجان �سارل » 
» �سنت�سلح ، العائالت ،واالأقدام 
وطبعا   ، ،واملعمرين  ال�سوداء 
البلدة  عرب  من  املخل�سني 
ملدى   االنتباه   جدا  جدير    ،
االأخطار املحدقة ؟ من جهتي ، 
�ساأتوىل االأمر �سخ�سيا ، �سنت�سلح 

،والق�سم االأوربي  كله » 
كمن   « موران�سكو  اآل   « قاطع 
ين�سى  اأن  دون  ا�ستباكا  يفك 
تهاين راأ�س ال�سنة اجلديدة 1955 
،هنيئا  �سادة   يا  »باملنا�سبة   ،
الواجب  حتى    ، اجلديد  راأ�س  

اأن�ستنى االأحداث  قوله  ».
اأجواء  االجتماع  وكاأنها  وكانت 
يطق  فلم   ، ينتهى  ال  اأبديا  زمنا 
، وال ي�ستطيع االن�رساف  البقاء 
بني   « �سارل  ال�رسجان   « ، وظل 
اإن   ، جيدا  فهم   لكنه   ، ناريني 
�ستدار  ال�سمنداوي   على  حربا 
 « ال�سمندو  كوندي   « �ساحة  يف  
حربا   ، م�ستويات  ثالثة  وعلى 
يا  باإرادة  الثالثة   العائالت  من 
وجودهم ،  يا رحيلهم ؟ ، وحربا 
 ، فرن�سية  ع�سكرية  تقليدية 
، مل  اآخر  نوع  من  اأخرى  وحربا 
ت�سفر عن وجهها  بعد ؟  لكنها 

�رسو�سا   �سك   ادين  دون  حربا 
م�ستدامة يف الزمان و املكان ؟  
حرب  » ولد املرهونة »  الذي  
ظل طوال االجتماع �ساكتا ، فلم 
ينب�س  ببنت �سفة ، وال�سمنداوي  

طبعا .
وا�سد   ، وقعا  اأكرث  اأنها  وتبدو   
العائالت  كانت  فان    ، اأالما 
اإىل   الرجوع   ت�ستطيع    الثالثة 
اأن  بل   ، االأوىل  االأوربية   مدنها 
لهم  العائالت  هذه  من  الكثري 
 ، اأوروبا  يف  واأقارب   اأمالكا 
وان  كانت الفيالق الفرن�سية لها  
قواعدها املعلومة هنالك ، فان 
ال  و   ، لها  ار�س  ال  بقيت  حربا 
�سماء ، حرب  » ولد املرهونة » 
و الذي ال ميكنه الرحيل اإىل اأي 
مكان ، فال هو معمر اأوربي قد 
يعود ، و ال هو ع�سكري قد تنتهي 
خدمته ،  وال ميكنه  اأي�سا البقاء 
و«ال�سمنداوى  جنب  اإىل  جنبا 
فان  لهذا  و  ؟  واحدة  بلدة  يف   «
التعريفات،  هذه   على  حربه 
حرب  اأو   ، حياة   يا  حرب  هي 
الداللة  مغزى  وباأمت    ، موت  يا 

للمرادفتني .
 « �سارل  ال�رسجان   « يطق  مل 
والتحليلي  الفل�سفي  ال�سفر  هذا 
ملا جتال اأمامه مند وقت ق�سري 

االجتماع  بعد هذا  بات  وقد  ؟  
مطلعا  مبا فيه كفاية عن بع�س 
االأ�رسار واحلقائق ، ففهم  لتوه 
 « »ال�سمنداوي  مترد  ازدواجية  

بني  رومان�سية » �سوزان » وعنف 
 « بات  كما  ؟  الثالثة  العائالت 
اأمامه  ولد املرهونة » مفهوما  
�سعره  اأعايل  اإىل  االأخم�س  من 
ينب�س  مل  �ساكتا  ظل  انه  رغم   ،
الأنه  مفهوما  بات  ؟  �سفة  ببنت 

يتكلم بال�سمت ؟

قد   « بابال  �سوزان   « واالآن�سة 
فاأعاد    ، نوافذ  اأمامه  فتحت 
الق�سايا  من  الكثري  يف  التفكري 
املرتبطة بالنباأ العظيم ، وبع�س 
ثابتة   اعتربها  التي  املوؤ�س�سات 
ي�سري  الذي  الكولونيايل  للنظام 
»كوندي ال�سمندو« بني الق�سمني 
االأوربي والعربي . بعد االجتماع  
م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  يبدو 
يحتاج   « �سارل  »ال�رسجان  ان 
�سبق  ما  �سوائب  ت�سفية  الإعادة 
اأخبارا  ت�سفية  و   ، العظيم  النباأ 
مغ�سو�سة  ته�سم  اأن   لها  يراد  
يف  قائمة  حقائق  وت�سفية   ،
تبدو يف جتليها يف  لكنها  البلدة 
يف  اإال  تظهر  فال   ، املتخفي 
تبدو   ، جدا  احلرجة  اللحظات 
ب�سعة و متوح�سة مبا ال يطاق ؟ 
ولعله  هذا االجتماع  احد تلك 
وامل�رسوقة  احلرجة  اللحظات 

من  النظام الكولونيايل ، والذي 
واحدا  نظاما  لي�س   انه  بدا 
فقط ، بل عدة اأنظمة مت�سابكة 
ومت�سارعة ، خمتلفة  امل�سالح ، 
ومتنوعة االأ�ساليب ، مفككة  من 
وجميعها   ، ومنهارة   ، الداخل 
ال�سمنداوي  ماأ�ساة  يف  متورطة 

،وطلوع نباأه العظيم .

 فلقد باتت االأجواء يف  »كوندي 
ال�سمندو »  خارج هذا االجتماع 
خمتلفة متاما ، فما كان ي�سمى 
خمربني ، اأ�سحوا متمردين ، وان 
التخريبية  الليلة   ، العظيم  النباأ 
االأوربي  الق�سم  لها  ياأبه  التي مل 
كثريا �ساعة ، اأ�سحت اقرب من 
»انتفا�سة   اإىل   ، م�سى  وقت  اأي 
والفقراء   ، اجلياع  اخلما�سة  
 « م�سيو  اأن  بل    « املقهورين 
اأ�سدقاءه  » قد �سمع  بني  بابال 
،والكلمة  االأخطر  الق�سنطينني  
�سمع   ، االإطالق  على  االأوجع 
بعدها  تقوم  لن  التي  القا�سمة 
االأوربي كله  يف »كوندي  للق�سم 
ال�سمندو » قائمة ، وفى البلدات 

االأخرى  .
قيل له ، اأن النباأ العظيم ، مل يكن 
الكلمة  ذات   غري  احلقيقة  يف 
علقت  التي  تلك   ، ال�ساحرة 
واملبادئ  التو�سيات  من  نربا�سا 
فى  وال�سدور  الهامات   على 
اجلادة االأخرى من البحر ، و ما 
الدنيا  كل  يف  بها  يحتفي  تزال  
عجيب؟   غريب  اأثر  لها  كلمة  ؟ 
حقا  �سدق  من  اإال  يفهمه  فال 
يف  قولها  ال�رسوري  الكلمة  اأنها 
؟  املنا�سبان  واملكان  الزمان 
كلمة ، بدت حمت�سمة  ليلة النباأ 
، لكنها ظلت كذلك هي  العظيم 
واأنها   ، الكلمة   ، الكلمة   ، هي 

اأغ�سبت م�سيو«  بابال »  كل هذا 
اأيامه  يقطع  وجعلته   ، الغ�سب 
الق�سنطينية ، وي�رس على ح�سور 
يهتم  ال  الذي  وهو   ، االجتماع 
واحلفالت   ، باملنا�سبات   كثريا 
، واالأيام ال�سعيدة يف الكوندي ، 
الثقيلة  باالجتماعات  بالك  فما 
بابال   « م�سيو  اإن  بل  ؟   املتعبة 
اآل   « �سائق  » هو من  طلب من 
يف  عليه  مير  اأن   « موران�سكو 
هذا  �سباح  الرئي�سي  ال�سارع 
 ، مطره   الغزيرة  ال�ستوي  اليوم 
؟  هذا  فعل  عادته  غري  ومن 
 ، انه فعل ما فعل  الظن  واغلب 
التي   ، الكلمة  بتلك  اخرب  الأنه  
اأ�سدقاءه  بني  �ساعتها   اأخافته 
خوفها  وظل   ، الق�سنطينني 
 ، اللحظات  هذه  اإىل  �ساكنه 
فجر  الذي  نف�سه  اخلوف  ولعله 

حما�سته وغ�سبه مند دقائق  ؟
فاأكل  اأخريا،  االجتماع  رفع 
مل  قيل،  ما  كل  القاعة  �سمت 
تبقى �سوى هذه الوجوه احلاقدة، 
وذاك  تبايل،  ال  وجوه  بع�س  و 
الوجه وقد ا�ستوعب اأكرث اأحالم 
 ، الثالثة  العائالت  فال  �رسه. 
رئي�س  وال   « املرهونة  »ولد  وال 
م�سيو  وال    ، و�ساحبه  البلدية 
»بابال » قد ا�ستطاعت وجوههم 
اأن ت�سرتد رونقها االأوىل ؟  لقد 
باخلوف  املمزوج  احلقد  فعل  
حدث  ما  ماالت   وهواج�س   ،
  « �سارل  »ال�رسجان  وان  فعلته، 
ق�سا�سات   فجمع   ، قليال  تاأخر 
ورفع    « بابال  »�سوزان  ع�سيقته 
التي  بب�سمته  ،مطلقا   راأ�سه 
فاإذ  ونظر   ، �رسيعا  تختفي 
باملطر يهطل غزيزا ،وقد ا�ستد 

اأكرث واأكرث .
يتبع ....

الجتماع  يكاد يرفع ، ورئي�س  البلدية مل يتكلم  قط ، 
رئي�س مكتب  ال�سرطة الع�سكرية الذي طمئن املدعوين 

اأن ان�سغالتهم »�سرتفع  للم�سوؤولني  ؟ »  فلم يبق  الآن 
�سوى تناول احللوى ، والأنخاب والتلذذ بال�سيجار ، 

انهمك املدعوين  جميعا يف دبلوما�سية من اإبداء ال�سعادة 
والنتعا�س ، رغم اأنهم جميعا كانت دواخلهم تتوقد كما 

املرجل ، جهال رمبا مبا يذخره الغد القريب ، اأو خوفا  من 
فقد وخ�سارة ، اأو طرد ، اأو اإرغام على  حمل احلقائب 

والرحيل .
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الإعالمية وكاتبة ق�س�ص الأطفال حنان مهدي للو�سط  :

الرغبة يف الك�صب جتعل اأغلب دور الن�صر تعيد ن�صر الق�ص�ص العاملية
حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

كيف ميكن اأن تقدمي 
نف�سك للقراء ؟

وكاتبة   �إعالمية  مهدي  حنان   
بوالية   1991 مو�ليد  من  ق�ص�ص 
�مل�صيلة ، تربيت وترعرعت مبدينة 

�صلمان �أوالد در�ج . 

كيف اكت�سفت موهبتك ؟

عبارة  كانت  �لكتابة  يف  موهبتي 
خمتلفة  الهتمامات  تر�كمات  عن 
�لرو�يات  وقر�ءة  �لكتب  مطالعة   ،
بكتب  هو�صي  �إىل  باالإ�صافة   ،
 .. �لكرتون  وم�صاهدة  �الأطفال 
�الأكادميي  توجهي  �صاعدين  ثم 
�أتقن  �أن  باجلامعة  در��صتي  �أثناء 
�لكتابة  .. بفعل  �صيئا من مهار�ت 
و�لتاأليف  �لكتابة  هو�ية  ممار�صة 
ذلك  �صجعني   ، م�صتمر  ب�صكل 
�أدب  الأكتب ق�ص�صا وفقا ملقايي�ص 
�لطفل �حلديثة ، حظيت باأول عقد 
بد�ر  ؟  �ل�صمكة  �أو  �أنا  ق�صة  لن�رش 
ق�صة  ن�رشت  ثم   .. �للبنانية  �أ�صالة 
�لن�رش  وتو�ىل  �ل�صورية  �لربيع  بد�ر 
بدور ن�رش �أخرى .. ن�رشت ق�ص�صا 
كمجلة  عربية  مبجالت  �أي�صا 
�لعربي �ل�صغري �لكويتية وجملة و�ز 

�ملغربية و�الأمل �لليبية وغريها

هل تلقيت �سعوبات 
وكيف جتاوزتها ؟

طبعا هناك �صعوبات كثرية تعرت�ص 
�لكاتب يف بد�يات حماوالته �لن�رش 
خ�صو�صا باجلز�ئر،  فالن�رش �صعب 
جد� ، كثري� ما جتد نف�صك تر��صل 
حتى  نف�صها  تكلف  ال  ن�رش  دور 
�الإلكرتوين  بريدها  على  �لرد  عناء 
��صتغرقت ثالثة �صنو�ت �أبحث عن 
 .. تفلح  ولكن جهودي مل  ن�رش  د�ر 
كثري�  �صاعدين  �اللكرتوين  �لف�صاء 
خالل  من  مهار�تي  تطوير  على 
عرب  ق�ص�ص  بكتاب  �الحتكاك 
يف  كثري�  ذلك  �صاعدين  حمرتفون 
�كت�صاب ثقة بالنف�ص وفيما وخالل 
وفنيات  �أبجديات  من  متكني 
�رشت  للطفل  �الٱبد�عية  �لكتابة 
كبار  كتاب  على  ق�ص�صي  �أعر�ص 

�ال�صتمر�ر  على  �صجعوين  �لذين 
ن�رش  دور  بعناوين  مدين  وبع�صهم 
�لن�رش  �أف�صل جتاربي يف   .. عربية 
�لتي  �للبنانية  �أ�صالة  د�ر  مع  كانت 
�أن  �أتذكر  كتبي  �أغلب  بها  ن�رشت 
�ملو�فقة  متت  �أر�صلتها  ق�صة  �أول 
�لن�رش  �صعوبات  جتاوزت   ، عليها 
حني �نفتحت على دور ن�رش عربية 
�لتي  باجلز�ئر  نف�صي  �أح�رش  ومل 
 .. ق�صة  �أي  بها  �أن�رش  مل  ولالأ�صف 
ال  كونه  �إىل  يعزى  ذلك  يف  �ل�صبب 
دور  يف  ين�رش  ما  م�صتوى  يروقني 
�لن�رش �جلز�ئرية  �صو�ء على م�صتوى 
للق�صة  �لفني  �الإخر�ج  �أو  �لر�صم 
�لن�رش  دور  ترتكبها  كو�رث  هناك 
عايل  ن�رش  م�صتوى  على  وتعودي 
م�صتو�ي  �أحرتم  جعلني  �ملقايي�ص 
الزلت  لذلك  �ل�صابقة  و�نتاجاتي 
كتب  ن�رش  قي  �الآن  حتى   �أتردد 
�إ�صكالية  هناك  �أن  عدى  باجلز�ئر 
�أخرى تتمثل يف �أنه �أثناء حماوالتي 
كنت  باجلز�ئر  �لكتب  بع�ص  ن�رش 
�أجد بع�ص دور �لن�رش ترد بالرف�ص 
وحني �أر�صل ذ�ت �لق�صة لد�ر ن�رش 
مب�صتوى  وتنتجها  تقبلها  عربية 
يف  يكمن  برمته  �الأمر    .. �صاحر 
�لنا�رشين  بع�ص  م�صتوى  تدين  كون 
�جلز�ئريني �لذين ال ينفتحون لن�رش 
تنا�صب  جديدة  باأفكار  ق�ص�ص 
�حلايل  �لع�رش  يف  �لطفل  عقل 
ورغبتهم  �لتجارية  نظرتهم  كون 
يقبل  �أغلبهم  جتعل  �لك�صب  يف 
�لتي  �لعاملية  �لق�ص�ص  ن�رش  على 
�أثناء �الإنتاج عك�ص  ال تكلفه �لكثري 
�لق�ص�ص �جلديدة �ملبتكرة  .. هذ� 
�الإبد�ع  م�صتوى  على  يوؤثر  �لذي 

للكاتب يف بيئته..

ماهي املوؤثرات الأ�سا�سية 
يف كتاباتك الق�س�سية 

لالأطفال ؟

�لكتابة  يف  �صيء  �أهم  �خليال 
�الأخرى  �ملهار�ت  تاأتي  ثم   ..
�لكتابة  �أبجديات  من  كالتمكن 
يف  �لتحكم  على  و�لقدرة 

خ�صو�صا  �لكتابة  مقايي�ص 
لي�ص  فهذ�  للطفل  و�أنها موجهة 
بحاجة  �لكاتب   .. �لهني  باالأمر 
الأن ينزل مل�صتوى تفكري �لطفل 
والأن يفهم �حتياجاته و�صلوكياته 
كثري�  يحتك  �أن  �لكاتب  على   ..
باالأطفال وي�صتوحي ق�ص�صا من 
و�قعهم �ملعا�ص ، عليه �أن يطلع 
دوما على جديد ما ين�رش ويرى 
للموؤلفني  �الٱبد�عية  �الإنتاجات 
�أن يكون هناك  �الآخرين ، يجب 
�صيء  على  �طالع  ما  حد  �إىل 
خ�صو�صا  �لطفل  نف�ص  علم  من 
ق�ص�ص  هو  غالبا  �أكتبه  ما   ..
تعالج و�قع حياة �لطفل فتجدين 
�أميل �إىل �أدب تربوي يهدف �إىل 
غر�ص قيم تربوية تفيده يف بناء 
على  �أحيانا  �أعتمد   ، �صخ�صيته 
�أفكار فل�صفية وفكرية يف �لتعبري 
كاحلرية  �إن�صانية  قيم  على 
 .. �الآخرين  وم�صاعدة  و�لعد�لة 
�أركز على قيم بناء �لذ�ت كالثقة 
ذلك  وغري  و�لطموح  �لنف�ص  يف 
و�صع  �لكاتب  يجيد  �أن  يجب   ..
مميز  ق�ص�صي  قالب  يف  �أفكاره 
فمثال ما نكتبه لطفل يف �لر�بعة 
نكتبه  ما  ذ�ته  لي�ص  عمره  من 
لطفل يف �لثانية ع�رش من �لعمر 
�ل�صن  �ختالفات  مر�عاة   ..
�صيئا  يعترب  �لطفل  ومهار�ت 
كتابة  يف  ننجح  حتى  �رشوريا 
ق�صة موؤثرة ومفيدة .. مقايي�ص 
فهي  كثري�  تروقني   21 عربي 
ت�صاعد �لكاتب على فهم �لكيفية 
�لتي ينجح بها يف جت�صيد ق�صته 

.

ما اأهم التقنيات والبنى 
الأ�سلوبية التي اعتمدتها 

يف ال�سرد وال�ستغال 
الق�س�سي ؟

 .. حمدد  �أ�صلوب  هناك  لي�ص 
مثلى  وفكرة طريقة  ق�صة  فلكل 
�أثناء  منا�صبة  �لكاتب  ير�ها 

�لكتابة .. �لكتابة للطفل تختلف 
تنطبق  ال   ، للكبار  �لكتابة  عن 
و�الأ�ص�ص  �ل�رشوط  ذ�ت  عنها 
تعرب  ق�صة  كتابة  �أريد  حني   ،
�أبحث  جتدين  معينة  قيمة  عن 
�الأمثل  �لق�ص�صي  �لقالب  عن 
�أجد  فحني  �أوال  فئته  �أحدد   ..
لها  �أوجه  �لتي  �لعمرية  �لفئة 
ن�صي �أكون قد جنحت يف حتديد 
�ل�صن  �آنفا  ذكرت  کما  �الأ�صلوب 
مهم جد� فكلما كان �صن �لقارئ 
�لكالم  ح�صو  على  �أبتعد  �صغري� 
جمال  و�أعتمد  �لتفا�صيل  وكرثة 
ق�صرية خمتزلة للمعنى .. وكلما 
كان �ل�صن �أكرب كلما �صار ممكنا 
و�صع تفا�صيل �أكرث و�لكتابة بلغة 
�أدبية منمقة .. �صخ�صيا ال �أف�صل 
�حل�صو يف �لن�ص و�مل�صطلحات 
و�لكتابة  �لفهم  و�صعبة  �ملعقدة 
�حلد  عن  ز�ئدة  جمالية  بلغة 
�لق�صة  كتاب  من  كثري�  �أجد   ..
حيث  ذلك  يفعلون  �جلز�ئر  يف 
يعتمدون على لغة تعبريية �صعبة 
�ملهار�ت  ال�صتعر��ص  كمحاولة 
على  �لرتكيز  من  بدال  �للغوية 
ق�ص�صية  �صخ�صيات  �بتكار 
ب�صيط  و�أ�صلوب  وموؤثرة  جديدة 
ي�صاعد �لطفل على فهم جمريات 
يف  �حلقيقي  �لذكاء   .. �لق�صة 
من  �لتمكن  يف  يتمثل  �لكتابة 
و�صيق  ب�صيط  باأ�صلوب  �لكتابة 
كت�صجيع  �لرمزية  من  �لكثري  مع 
يف  خياله  ��صتعمال  على  للطفل 
�لق�صة  ملعاين  و�لفهم  �لتحليل 
و�لتوجيه  �لن�صح  من  بدال 

�ملبا�رش

من هو القا�ص اأو القا�سة 
التي او الذي جعلك 

حترتفني كتابة الق�س�ص ؟

ما  بكاتب  �أتاأثر  مل  �رش�حة 
ما  يروقني  كان   ، كبرية  بدرجة 
جو�ن  �لربيطانية  �لكاتبة  تكتبه 

كاثلني رولنغ موؤلفة رو�ية هاري 
بوتر .. كما �أحببت بع�ص موؤلفي 

ق�ص�ص �ملاجنا �ليابانية 
 

هل لديك ن�ساطات اأخرى 
غري الرواية وهل هناك 

جوائز ح�سلت عليها ؟

تنظيم  على  �أ�رشف  ما  كثري� 
ور�صات يف فن �لكتابة �الإبد�عية 
هي  لالأطفال  �الإبد�عية  �لكتابة 
ور�صات تهدف �إىل تنمية مهار�ت 
و�كت�صاف  �لكتابة  يف  �لطفل 
 .. �صغرية  �صن  منذ  �ملو�هب 
جل�صات  ور�صات  �إىل  باالإ�صافة 
�لقر�ءة �لتفاعلية �لتي تهدف �إىل 
ت�صجيع حب �لقر�ءة و�لكتب لدى 
�الأطفال .. �أعد بر�مج �الأطفال 
كما  �أطفال  م�رشحيات  و�أكتب 
�أهتم ب�صناعة �لق�ص�ص �لكرتونية 
هذه   .. ذلك  يف  جتارب  ويل 
بالطفولة  تتعلق  كلها  ن�صاطات 
 .. �ل�رشيحة  بهذه  �أهتم  كوين 
مرة  �صاركت  للجو�ئز  بالن�صبة 
يف  م�صيلة  لوالية  ممثلة  و�حدة 
�ملهرجان �لوطني الأدب �ل�صباب 
�لق�صة  كتابة  يف  �صطيف  بوالية 
على  بجائزة  وفزت  �لق�صرية 
�لوحيدة  �مل�صابقة  كانت  �إثرها، 
�لتي �صاركت بها كوين ل�صت ممن 
يف  بامل�صاركة  كثري�  يهتمون 

�مل�صابقات

ما هي اآخر م�ساريعك ؟

كقارئة مهوو�صة بالكتب خ�صو�صا 
�أثناء مرحلة �لطفولة لدي طموح 
جل�صات  م�رشوع  تبني  يتم  �أن 
�ملوؤلفات  يف  �لتفاعلية  �لقر�ءة 
بناء  من  نتمكن  حتى  �لق�ص�صية 
كثري�  لذلك   .. قارئ  جمتمع 
�لرو�صات  يف  ور�صات  �أقدم  ما 
للمربيات حتى يتم �إدخالها �صمن 
جزيل  �أ�صكر  �لدر��صي  �ملنهاج 

�آمنت  �لتي  �لرو�صات  �ل�صكر 
يل  كان   .. وج�صدتها  بالفكرة 
�الإعالمية  �لرتبية  جت�صيد ملادة 
فيها  �الأطفال  تدريب  يتم  �لتي 
مبختلف  �الٱعالم  �صناعة  على 
هو  �لرو�صات  بع�ص  يف  �أ�صكاله 
جديدة  وجتربة  جديد  م�رشوع 
ما  كثري�   .. �جلز�ئر  يف  ور�ئدة 
باالإعالم  �ملهتمون  به  نادى 
الإدر�جه �صمن �ملناهج �لرتبوية 
 .. �صدى  جتد  ومل  باملدر�صة 
ب�صناعة  ومهتمة  �أطفال  ككاتبة 
وجدت  وكاأكادميية  �الإعالم 
على  �لفكرة  لتج�صيد  طريقا 
نطاق  على  ولو  �لو�قع  �أر�ص 
�صيق لكنها مميزة جد� يف كونها 
من  �أقل  �صن  منذ  �لطفل  تبني 
على  خلفية  ليكون  �ل�صاد�صة 

خمتلف �ل�صناعات �العالمية 

ن�سيحة للمبدعني 
اجلزائريني ؟ 

جتد  �أن  ميكنك  ال  فن  �لكتابة 
كثري�  تقر�أ  مل  �إذ�  فيه  تقول  ما 
�ملنقطعة  �ملمار�صة  فعل   ..
للكتابة �صيوؤثر كثري� على �الإبد�ع 
�ملميزة  �الأفكار  و�صيجعل 
جتد  وال  �لريح  مهب  يف  تذهب 
 ، يد�وم  من  يف  للربوز  طريقها 
فقط  �صينجح .. علينا �أن ندرك 
باأنه �إذ� �أردنا لالأفكار �أن تن�صج 
ال  �صغف  لدينا  يكون  �أن  فيجب 

حدود له بكل ما يتعلق بالكتب

كلمة للجريدة وللقراء

�للقاء  بهذ�  �صعيدة  كنت 
�لطيب ومتنياتي لكم كجريدة 
�ل�صحفي  �مليد�ن  وزمالء يف 
�ل�صعي  يف  و�لنجاح  بالتقدم 
�لقر�ء  لكل  �الأف�صل  لتقدمي 

�الأحبة .
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رو�صيا تفر�ض قيودا 

جديدة على ال�صجائر 
الإلكرتونية

طلب جمل�ض اخلرباء التابع للحكومة الرو�سية فر�ض 
قيود جديدة على ا�ستخدام ال�سجائر الإلكرتونية 

وتو�سيع قائمة الأماكن التي مينع فيها بيعها.

"�إيزفي�ستيا"،  ل�سحيفة  ووفقا 
�ل�سجائر  تدخني  منع  يتم  ف�سوف 
�ملباين  مد�خل  يف  �لإلكرتونية 
و�ملوؤ�س�سات  و�ملطاعم  �ل�سكنية 

تلك  يف  �أي  و�مل�سحات،  �ل�سحية 
تدخني  فيها  مينع  �لتي  �لأماكن 
طالب  كما  �لتقليدية.  �ل�سجائر 
لتنظيم  ت�رشيعات  ب�سن  �ملجل�س 

و�ملو�د  �ل�سجائر  هذه  �سوق 
مادة  على  �ملحتوية  �لأخرى 

�لنيكوتني.
وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �لت�رشيعات 

�ل�سناعة  وز�رة  �أعدتها  �لتي 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  ب�ساأن  و�لتجارة 
�ملوؤ�س�سات  يف  �لتدخني  ملنع 
وموؤ�س�سات  و�لطبية  �لتعليمية 

و�ملطاعم  و�ملقاهي  �ل�سلطة 
ت�سمل  ل  �ل�سكنية،  و�ملباين 

�ل�سجائر �لإلكرتونية.
وقد �أعلنت �لهيئة �لرو�سية حلماية 

�مل�ستهلك عن دعمها �لتام لطلب 
باتخاذ  وطالبت  �خلرب�ء،  جمل�س 
يف  �لرنجيلة  تدخني  ب�ساأن  تد�بري 

�لأماكن �لعامة �أي�سا.

ل�صقة ذكية تخل�ض مر�صى ال�صكري من وخز الإبر
�بتكر �لعلماء ل�سقة ملر�قبة م�ستوى �ل�سكر يف �لدم، �ستخفف معاناة مر�سى �ل�سكري من �أخذ عينة من �لدم لقيا�س م�ستو�ه يوميا.

و�سمم علماء جامعة باتا �لربيطانية هذه �لل�سقة على �أ�سا�س مادة �لغر�فني �لتي بد�أت ت�ستخدم يف جميع �ملجالت. وي�سم �لبتكار جمموعة 

�أجهزة ��ست�سعار �سغرية تعمل بتيار كهربائي لقيا�س م�ستوى �ل�سكر يف �ل�سائل �ملوجود يف �أن�سجة �جل�سم من دون وخز �جللد.

وي�سبه تركيب �ل�سائل وفقا للعلماء تكوين بالزما �لدم، وهو موجود بني �خلاليا يف ب�سيالت �ل�سعر على �جللد. وحتدد �لل�سقة بدقة م�ستوى 

�لغلوكوز يف هذ� �ل�سائل بو��سطة تيار كهربائي، حيث ميكن تكر�ر �لعملية كل 10-15 دقيقة. و�أكدت �لتجارب �ملخربية فعاليتها �لعالية يف 

مر�قبة م�ستوى �ل�سكر يف �لدم. وكذلك عند �ختبارها على �أ�سخا�س �أ�سحاء.

�إجر�ء  ثم  ومن  كامل،  ليوم  ��ستخد�مها  �إمكانية  ��ستعر��س  وكذلك  �لل�سقة  يف  �ل�ست�سعار  لأجهزة  مثايل  عدد  �لآن حتديد  �لعلماء  وينوي 
�ختبار�ت �رشيرية لها.

وي�سيف �ملبتكرون �أنه �سيتم ربط �خرت�عهم بتطبيق يف �لهاتف �لذكي �أو �ل�ساعات �لذكية ملعرفة م�ستوى �ل�سكر يف �لدم يف �أي حلظة.

لأول مرة.. اإنتاج عد�صات 
"احلرباء" الال�صقة!

تطورت �لعد�سات �لطبية �لال�سقة يف �لعامل و�أ�سبحت �أكرث جودة 
ومرونة بف�سل �لتقنيات �حلديثة �لتي �ساهمت يف �إي�سالها لتكون 

�أكرث عملية وفائدة لعيون م�ستخدميها.
عادية  متغرية  طبية  عد�سات  �لقريب  �مل�ستقبل  يف  و�ستظهر 
�لغذ�ء  �إد�رة  عليها  و�فقت  �أن  بعد  نف�سه،  �لوقت  يف  و�سم�سية 

و�لدو�ء يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
و�ستعمل �لعد�سات �لال�سقة �لتي �بتكرها �أخ�سائيون �أمريكيون، 
وت�سبح  لونها  من  عد�ساتها  تبدل  �لتي  �حلرباء"  "نظار�ت  عمل 
�أغمق لدى ��ستخد�مها يف �جلو �مل�سم�س، وتعود لت�سبح �سفافة 

يف �لإ�ساءة �لعادية.
 Johnson &" �رشكة  قبل  من  �حلرباء"  "عد�سات  وطورت 
Johnson". وهي م�سممة لال�ستعمال ملدة 14 يوما. وتنا�سب 
�ملر�سى �لذين يعانون من ق�رش �لب�رش وطوله، وللذين يعانون من 

�نحر�ف �لب�رش �أي�سا.
وقالت مالفينا �آيديلمان، من منظمة �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء، �إن هذه 
نف�س  ��ستخد�م  ومت  �لعامل،  نوعها يف  من  �لأوىل  هي  �لعد�سات 
�لتكنولوجيا يف �سناعتها كالتي ��ستخدمت يف عد�سات �لنظار�ت 

�لطبية من نوع )�حلرباء(.
بعد  و�لدو�ء،  �لغذ�ء  �إد�رة  مو�فقة  على  �لبتكار  هذ�  وح�سل 
�لعد�سات  ��ستخدمو�  24 متطوعا،  فيها  �سارك  جتارب �رشيرية 
�لال�سقة �جلديدة، يف �لأماكن �مل�سم�سة و�لعادية. وتبني �أنها مل 
تعطل �أو تعيق قيادة �ل�سيارة �أو �لقيام بالأعمال �ليومية �لأخرى.

و�أكد �أخ�سائيو �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء، �أن هذه �لعد�سات ل ين�سح 
�أمر��س  من  وغريها  �حل�سا�سية  من  يعانون  �لذين  للمر�سى  بها 
�لعيون �ملزمنة، لأنها توؤدي �إىل تفاقم �حلالة �ل�سحية لديهم. كما 
ين�سح �خلرب�ء بعدم �لنوم يف هذه �لعد�سات وجتنب و�سول �ملاء 

�إليها.

مر�ض حت�ص�ض العني الربيعي:
حت�س�س  �لربيعي  �لرمد  مر�س 
�لربيعي هو مر�س مو�سمي  �لعني 
�إىل  ويحتاج  �لعني  ي�سيب  �سائع 
�لوقاية  �سبل  و�إتباع  �ملعاجلة 
��ستف�سارنا  وعن  هذ�    وحول 
وما  �لربيعي  �لعني  حت�س�س  عن 
�أ�سبابه �إن حت�س�س �لعني �أو �لتهاب 
مر�س  هو  �لتح�س�سي  �مللتحمة 
ف�سل  بد�ية  يف  �لعينني  ي�سيب 
�لطلع  غبار  �نت�سار  ب�سبب  �لربيع 
يف  حرقة  من  �مل�ساب  وي�سكو 
�سديدة  �حيانا  تكون  وقد  �لعني 
�لعني  يف  حكة  مع  مرت�فقة  جد� 
ماي�سمى  وهذ�  ودماع  و�لأجفان 
وبالإ�سافة  �لتح�س�سية  بالهجمات 
يكون  �لأج�سام  بع�س  �أن  �إىل 
ب�سبب  للتح�س�س  قابلية  لديهم 
�جل�سم  �و  حت�س�سي  موؤرج  وجود 

بقابلية  فيتمتع   Antigenلديه
حت�س�سية  بالتهابات  لالإ�سابة 
�ملعاجلة  من  �لهدف  ور�ثية. 
وخا�سة �لرمد �لربيعي هو تخفيف 

�لنزعاج و�لأعر��س ومن �خلاطئ 
ول  �ملر�سد  غري  �ل�ستخد�م 
�لكورتيزون  لقطر�ت  �ملدرو�س 
�أمر��س  ت�سبب  لنها  طويل  لوقت 

بالزرق  ماي�سمى  �أهمها  �سديدة 
يوؤثر  فهو  �لعني(  �سغط  )�رتفاع 
ووظيفة  �لب�رشي  �لع�سب  على 
عند  وخا�سة  عام  ب�سكل  �لعني 
�ىل  ويوؤدي  �لنمو  �سن  �لأطفال يف 
لرتفاع  قابلية  لديهم  لن  �سمور 
�ألياف  ليونة  ب�سبب  �لعني  �سغط 

�لعني .  ماهي �سبل �لوقاية 
عن  بالبتعاد  تكون  �لوقاية   
مثل  �ملر�س  تهيج  �لتي  �لأجو�ء 
�لتح�س�سية و�ملو�د  �لغبار و�ملو�د 
�و  �لعطور  من  تكون  قد  �لتي 
�ل�سابون �و مو�د �لتجميل وين�سح 
�ملري�س بغ�سل عينيه باملاء �لبارد 
�لذي يخفف كثري� من �لح�سا�س 
و��ستعمال  و�لتخري�س  باحلكة 
بد�ية  قبل  �لهي�ستامني  م�ساد�ت 

ف�سل �لربيع . 

�صرطان رئة اأ�صله دودة!
كولومبيا  من  طبيب  �كت�سف 
حالة غريبة جد�ً، وهي خاليا 
�لدودة  من  جاءت  �رشطانية 
�ل�رشيطية. وهذه �حلالة تعبرت 
تعرف  ومل  نوعها  من  فريدة 
�ملري�س  جاء  فقد  قبل.  من 
�إىل  �سنة   41 �لعمر  من  �لبالغ 
طبيبه يف كولومبيا معانياً من 
�حلمى و�ل�سعال ونق�س �لوزن 
لعدة �أ�سهر، وكان �ملري�س قد 
بفريو�س  �سابفاُ  ت�سخي�سه  مت 
يكن  ومل  �ملناعة  نق�س 
�ملخ�س�سة  �لأدوية  يتناول 
�لطبقي  �سور  و�أظهرت  له. 

يف  �أور�م  وجود  �ملحوري 
لكن  �للمفية.  و�لعقد  �لرئة 
�لورم  من  �ملاأخوذة  �خلزعة 
جد�ً.  غريبة  خاليا  �أظهرت 
�أ�سغر 10 مر�ت  هذه �خلاليا 
�ل�رشطانية  �خلاليا  من 
متجمعة  �أنها  رغم  �لب�رشية، 

وتتكاثر ب�رشعة.
 CDC طلب �لطبيب م�ساعدة
�لأمر��س  مكاقحة  )هيئة 
وهناك  �لأمريكية(،  و�لأوبئة 
�خلاليا   DNA �أن  �كت�سقو� 
هو من دودة �رشيطية من نوع 
�لنتيجة  وهذه   .H. nana

�خلاليا  لأن  مذهلة  كانت 
�لدودة  كخاليا  تبدو  مل 
�لفحو�س  لكن  �ل�رشيطية، 

�أّكدت �لنتيجة.
�إ�سابة  �أن  �لعلماء  يعتقد 
�أ�سعقت  قد  بالأيدز  �ملر�س 
بالدودة  �إ�سابته  لذ�  مناعته، 
�أ�سهل  كانت  �ل�رشيطية 
و�ساعد على منو �لدودة. ويف 
طفر�ت  ح�سلت  �ملح�سلة 
خاليا  م�سكلة  �لدودة  يف 
ج�سم  يف  �نت�رشت  �رشطانية 
غريبة  �حلالة  هذه  �ملري�س. 
و�لأوىل من نوعها، لكن �لعلماء 

�لأيدز  مر�س  �أن  يقولون 
�أمر��س  �ل�رشيطية  و�لدودة 
�سائعة لدرجة �أنه من �ملتوقع 
وجود حارت �أخرى لكن مل يتم 

�لك�سف عنها حلد �لآن.
�ساعة   72 يعد  �ملري�س  تويف 
يت�سنى  ومل  ت�سخي�سه.  من 
�لعالجات  هي  ما  معرقة 
هذه  يف  تفيد  قد  �لت�س 
�أل  �ملتوقع  من  �حلالة، حيث 
�سد  �لطقيليات  �أدوية  تنفع 
�أدوية  و�أن  �ل�رشطان،  هذ� 
حمدودة  تكون  قد  �ل�رشطان 

�لتاأثري.
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ال�سيئات  وحمو  الذنوب  لتكفري  ذهبية  فر�سة 
�ُسبحان  عرفة.  �سيام   .. احل�سنات  وم�ساعفة 
واإن  زادك،  �سكرته  واإن  ذكرك،  ذكرته  اإذا  الذي 
توكلت عليه كفاك .. ال اإله اإال اأنت �سبحانك اإين 
كنت من الظاملني.  َرفع اهلل قدرك وبلّغك �سهرك 
املحرم الذي اأحبه ربك ودمتم من يحبك. اأحياناً 
ن�سحك والهموم تلف بنا من كل جهة، لي�س الأننا 
عدميي االإح�سا�س ولكن الأننا منلك اأنف�س توؤمن 
النور  عن  تبحث  عندما  ي�رساً.   الع�رس  بعد  باأن 

يف زمن الظلمة اأدعوك لقراءة �سورة الكهف يوم 
اإال بني �سالتني: بني  اجلمعة. لن ميوت االإن�سان 
�سالة اأداها و�سالة ينتظرها، فاإذا ا�ست�سعرت يف 
اأنها قد تكون اآخر �سالة توؤديها ..  اأثناء ال�سالة 
�سعادة  اأن جتمع بني  ال�سعادة  اأكرث. قمة  خ�سعت 

الدنيا واالآخرة .. اإنها يف طريق االلتزام. 
باح .. �ساكراً لربك   ما اأجمل اأن ت�ستّيقظ يف ال�سَ
له فتقول : احَلمدهلل الذي عافاين يف  معرَتفاً بف�سَ

َج�سدي ورد علي روحي واأِذَن يل بذكره.

معنى �لأنفال عند �ملف�سرين
�ُسوِل(.]٢[ اإىل عدة اأقوال، وبيان ما ذهبوا اإليه على النحو االآتي:]٤[ ُرِوي اأّن ابن عبا�س ذهب اإىل   اختلف علماء التف�سري واأهله والفقهاء يف املراد باالأنفال يف قوله تعاىل: )يَ�ْسئَلُونََك َعِن االأَنَْفاِل ُقِل االأَنَْفاُل هلِلِ َوالَرّ
لَّى اهلل َعلَيِْه َو�َسلَّم ي�سعها حيُث ي�ساء وكيفما �ساء. ذهب  القول يف بع�س الروايات: اإّن املراُد باالأنفال اأّنها ما �سَذّ عن امل�رسكني وانتقل اإىل امل�سلمني بال قتال من اأموالهم، وقال اإّن اأمر تلك االأموال عائٌد اإىل النبي �سَ

لب الذي ياأخذه املقاتل اأو الغازي زائداً  جماهد اإىل اأن املق�سود باالأنفال يف االآية اخُلم�س، وقال جماعٌة من اأهل العلم يف ذلك: اأنهم عندما �ساألوهُ عن اخُلم�س نزلت االآية. ذهب بع�س املف�رسين اإىل اأَنّ املراد باالأنفال: ال�َسّ
ا كان يوُم بدٍر، وُقتل اأخي ُعَمرٌي،  ا�ِس قال: )مَلّ عن �سهمه من الغنائم ترغيباً لُه يف االندفاع اإىل القتال، ومقاله ما ُرِوي عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال يوَم بدر: )من قتَل قتياًل فلَه �َسلَبُه(،]٥[ وعن �سعد بن اأبي وَقّ

ى ذا الَكتيفِة، فاأتيُت به نبَيّ اهللِ �سلَّى اهللُ عليه و�سلَّم فقال: اذهْب فاطرْحه يف القب�ِس. قال: فرجعُت وبي ما ال يعلُمه اإاَلّ اهللُ من قتِل اأخي واأخِذ �سلبي. قال: فما جاوزُت اإاَلّ  وقتلُت �سعيَد بَن العا�ِس واأخذُت �سيَفه، وكان يُ�سَمّ
ي�سرًيا حتَّى نزلت �سورةُ االأنفاِل، فقال يل ر�سوُل اهللِ �سلَّى اهللُ عليه و�سلَّم: اذهْب فخْذ �سلبَك(،]٦[ قال القا�سي: اإّن االآية حتتمل كُلّ الوجوه �سابقة الذكر، ولي�س يف االآية دليٌل على ترجيح راأي منها دون االآخر. 

خ��طر �إ�سالمّية م�ؤّثرة 
ابرين« يا َمن ي�شرتي الدار  ُكن على يقني اأن هناك �شيء ينتظرك بعد ال�شرب، ليبهرك و ين�شيك مرارة الأمل! ذلك وعد ّربي »وب�ّشر ال�شّ

ْتهم املالئكُة وغ�شيْتهم الرحمة ونزلْت عليهم  الفردو�س يعمرها بركعة يف ظالم الليل يخفيها  ما جل�س قوم يذكرون اهلل عّز وجل اإل حَفّ
ال�شكينة وذكرهم اهلُل فيمن عنده .. الّلهم اجعلنا منهم يا رب. عمر هذه الأمة ق�شري لكن اأبواب اخلري كثرية والأعمال ُم�شاعفة.        

ن حيث ل َتعلمون .. اأ�َشتغفراهلل العظَيم واأتوب اإليه. بال�شتغفار، �شَت�شٌعدون و�َشتنٌعمون و�شرَتزقون، ممِ

�س�رة �لأنفال
 

اأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل القراآن على نبيه 
حممد �سلّى اهلل عليه و�سلم، وقد كان نزوله 

بح�سب احلوادث واملنا�سبات التي متّر بالدولة 
االإ�سالمّية اآنذاك، ولذلك فاإّن لكل �سورة �سبباً 
يف النزول وق�سًة مقرتنًة بها، وذلك لكل �سور 

القراآن الكرمي على االإطالق، بل رمبا اأّن بع�س 
ال�سور قد حوت عدداً من اأ�سباب النزول ال 

�سبباً واحداً جمماًل لل�سورة كلّها، وذلك يرجع 
اإىل تنّوع موا�سيع ال�سورة وطول اآياتها، ونزول 
بع�س ال�سور على عدة مراحل، فقد كان لكل 
مرحلة اآياتها اخلا�سة التي نزلت مالزمًة لها، 
وقد و�سع علماء االأمة علماً م�ستقاًل بذاته 

اأ�سموه علم اأ�سباب النزول يتعلّق باأ�سباب نزول 
ال�سور واالآيات، وقد اأعان ذلك يف فهم وتف�سري 
وحتليل الكثري من ال�سور واالآيات، و�ساعد على 

ا�ستخراج االأحكام الفقهّية وال�رسعّية منها، 
واأظهر احلكم والعرب من الق�س�س النبوّي، وقد 

كان من بني تلك ال�سور �سورة االأنفال، التي 
نزلت على اأكرث من مرحلة، وكانت لها اأ�سباب 
نزوٍل خا�سٍة بها، فما هي االأنفال؟ وما �رس 

ورودها يف تلك ال�سورة وت�سميتها بها؟

ف�سائل و�أ�سر�ر �س�رة �ل��قعة �س�رة �ل��قعة 
هي واحدةٌ من ال�ّسور القراآنّية التي حَتمل يف طّياتها اإعجازاً كبرياً وف�سائل جليلة عديدة، وقد وردت الَكثري من ف�سائلها يف االأحاديث النبوّية ال�رسيفة، ولكّن الكثري من تلك االأحاديث يتخلّلها 
�سيءٌ من ال�سعف، كما اأَنّ يف بع�سها مقاالً نَاهيك عن وجود بع�س االأحاديث املو�سوعة يف َف�سائل �سورة الواقعة، وقد ا�ستهرت تلك االأحاديث بني الّنا�س حتى اعتقد ق�سٌم كبرٌي من النا�س اأنها 
حيحة وال�سعيفة يف ف�سل �سورة الواقعة فمنها: االأحاديث ال�سحيحة ما رواه ابن دقيق العيد عن عبداهلل بن عبا�س - ر�سي اهلل عنهما - قال: قاَل اأبو  �سحيحة، اأّما ما ورد من االأحاديث ال�سّ
ِ اأراَك قد �ِسبَت؟ قاَل: )�سيَّبتْني هوٌد، والواقعُة، واملر�سالُت، وعَمّ يت�ساءلوَن(،]٥[ ملا ورد يف هذه ال�ّسور من الّتخويف من عذاب االآخرة، وذكر �سفات اجلّنة. روى الهيثمي  بَْكٍر: يا ر�سوَل اهلَلّ
ا بلْغُت َفَرْوٌح َوَريَْحاٌن قال يل ر�سوُل اهللِ �سلَّى اهللُ عليه و�سلَّم فُروٌح  يف معجم الزوائد اأَنّ عبد اهلل بن عمر - ر�سي اهلل عنه - قال: )قراأُت على ر�سوِل اهللِ �سلَّى اهللُ عليه و�سلَّم �سورَة الواقعِة فلَمّ
بُه فاقٌة اأبًدا وقد اأمرُت  َوَريَحاٌن يا ابَن عمَر(.]٦[ من اأ�سّح ما َجاء يف ف�سائل واأ�رسار �سورة الواقعة ما ُروي عن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - قال: )من قراأ �سورَة الواقعَة كَلّ ليلٍة مل تُ�سِ
بناتي اأن يقراأْنها كَلّ ليلٍة(،]٧[ فقراءة الواقعة باٌب من اأبواب الرزق كما يف احلديث؛ من قراأها مل يفتقر ومن داوم عليها ا�ستغنى؛ حيث �ُسّميت يف مو�سٍع اآخر ب�سورة الِغنى، ويف �سحة ذاك 

احلديث نظر.

�أحد�ث �لإ�سر�ء 
�ساِحبُها  يرويها  كما  االإ�رساء  ِحكايُة  بداأت 
الِة واأمُتّ التَّ�سليِم، ِبقدوِم ثالثٍة  ل ال�سَّ عليِه اأف�سَ
وميكائيُل،  بينَهم جربيُل  الِكراِم،  املالئكِة  من 
م�ستقِباًل  ِلظهرِه  اهللِ  ر�سوِل  َج�سَد  فجعلوا 
وا بطنَُه، فغ�َسلوا ما  ثَمّ �سُقّ نائم،  االأر�َس وهو 
كاَن بِه من غٍلّ مباِء زمزَم، ثَمّ ملوؤوا قلبَه اإمياناً 
فاختاَر  وخمراً،  لبناً  له  َعَر�َس  ثَمّ  وِحكمًة، 
جربيُل  هُ  فب�رَسّ بُه،  ف�رَسِ اللنََّب  الكرمُي  �سوُل  الَرّ
بالِفطرة، ثَمّ اأركبَُه جربيُل دابًَّة يُقاُل لها الرُباُق، 
فانَطلَق بِه الرُباُق اإىل امل�سجِد االأق�سى ي�سوُقُه 
ما  واأخربهُ  بها،  ف�سلَّى  طيبََة،  فاأنَزلَُه  جربيل، 
�سيناَء  طوَر  اأنزلَُه  ثَمّ  اإليها،  هجرِته  من  يكوُن 
بِه،  الُم، ف�سلَّى  ال�َسّ كلََّم اهلل مو�سى عليِه  حيُث 
الُم،  ال�َسّ عليِه  موِلَد عي�سى  بيَت حلم  اأنَزلُه  ثَمّ 
ف�سلَّى فيها، ثَمّ دنا بِه اإىل بيِت املقِد�ِس فاأنَزلُه 
باَب امَل�سِجِد، وَربََط الرباَق باحللقِة التي كان 
ليَلتقي  امل�سجد  دخَل  ثَمّ  االأنبياءُ،  بها  يربط 
اأنبياَء اهلل املبعوثنَي قبلَه، ف�سلَّموا عليِه، و�سلّى 

بهم ركعتنَي.

ة �لإ�سر�ء  ق�سّ
و�ملعر�ج

 مل تكن رحلُة االإ�رساء واملعراِج حدثاً عادياً؛ 
بها  اهلل  اأيََّد  متكاملًة  اإلهيَّة  معجزًة  كانت  بل 
ونَ�رَس  الم،  وال�َسّ الة  ال�سَّ عليه  حممداً  نبيَُّه 
جديٍد  بدليٍل  قوِمه  على  واأظَهرهُ  دعوتَُه،  بها 
ومعجزٍة عظيمٍة يعجُز عنها البَ�رس؛ اإذ اأ�رسى 
َة اإىل امل�سجِد  بِه من امَل�سجِد احلراِم يف مَكّ
عنُه  ِليُ�رِسَّي  القد�سِ؛  مدينِة  يف  االأق�سى 
دعوِته،  اآثاِر  ومن  ائف،  الَطّ اأهِل  من  لَقيَُه  ما 
ماواِت  ِه وزوَجِته، ثَمّ َعَرَج ِبِه اإىل ال�َسّ وموِت عِمّ
وعلى  الكربى،]٤[  اآياِتِه  من  لرييَُه  الُعلى؛ 
الّرغِم من عدِم ذكِر احلادثِة ت�رسيحاً يف اآياِت 
القراآِن الكرمِي، اإاَلّ اأَّنها ا�ستَملت اإ�ساراٍت تُوؤِيُّد 
تها، منها ما َوَرَد يف قوله تعاىل: )َولََقْد َراآهُ  �سَحّ
امْلُنتََهىٰ*ِعنَدَها  �ِسْدَرِة  اأُْخَرىٰ*ِعنَد  نَْزلًَة 
َما  ْدَرَة  ال�ِسّ يَْغ�َسى  اأَْوىٰ*اإِْذ  امْلَ َجنَُّة 
يَْغ�َسىٰ*َما َزاَغ الْبَ�رَسُ َوَما َطَغىٰ*لََقْد َراأَىٰ 
تف�سرِي  ويف  الُْكرْبَىٰ(،]٥[  َرِبِّه  اآيَاِت  ِمْن 
روؤيَة  فاإّن  اأُْخَرىٰ(؛  نَْزلًَة  َراآهُ  )َولََقْد  االآية: 
كانت  جلربيل  الُم  وال�َسّ الة  ال�سَّ عليِه  �سوِل  الَرّ
على هيئَتِه التي َخلقُه اهللُ عليها، وكانت هذه 
اأوحى  ا  مَلّ البعِث  ليلَة  اأوالهما  تنِي:  مَرّ الّروؤيُة 

اإليِه، والثَّانيُة ليلَة االإ�رساء.

�أحد�ث �مِلعر�ج 
خرة امُل�رَسّفة؛ اإذ �ساَر جربيُل بالّر�سول �سلّى اهلل عليه  بداأت اأحداُث املعراِج ب�سعوِد ال�سَّ
نيا، ويتجلَّى بها بعَد اأن  ماِء الُدّ و�سلّم اإليها، ثَمّ حملَُه منها على جناِحِه؛ لي�سَعَد بِه اإىل ال�َسّ
ماِء االأوىل، ثَمّ ارتقى بِه جربيل  �سوُل على بع�ِس اأحداِث ال�َسّ لَع الَرّ ا�ستفتَح وا�ستاأذن، فاَطّ
ماء الثَّانيِة، فا�ستفتَح، فاأُِذَن لُه، فراأى فيها زكريا وعي�سى بن مرمَي عليهم �سالم  اإىل ال�َسّ
الم، ثَمّ  ماِء الثَّالثِة، فراأى فيها يو�سف عليه ال�َسّ اهلل جميعاً، ثَمّ ارتقى به جربيُل اإىل ال�َسّ
اإدري�ُس، ثَمّ اإىل اخلام�سِة وفيها هارون، ثَمّ  ابعِة وفيها  ماِء الَرّ ارتقى به جربيُل اإىل ال�َسّ
اد�سِة وفيها مو�سى، ثَمّ اإىل ال�ّسابعة وفيها اإبراهيُم عليهم �سلواُت اهلل  ارتقى بِه اإىل ال�َسّ
بالّر�سول �سلّى  َم جربيُل  امُلنتهى. تقَدّ اإىل �سدرِة  بِه جربيُل  انتهى  ثَمّ  و�سالمه،  جميعاً 
وتخلََّف عنه جربيل،  َملٌَك،  فا�ستَلَمُه  اخَللق،  ُمنتهى  وفيِه  احِلجاِب  اإىل  و�سلّم  عليه  اهللُ 
الم:  الةُ وال�َسّ فارتقى بِه امَللَُك حتَّى بَلََغ العر�َس، فاأنطَقُه اهللُ بالتَّحيَّاِت، فقال عليِه ال�سَّ
الةُ خم�سنَي �سالًة على  ِ(، وفيِه ُفِر�ست ال�سَّ ِيّبَاُت هلِلَّ لََواُت الَطّ )التَِّحيَّاُت امْلُبَاَرَكاُت َوال�سَّ
ِحبُه جربيُل فاأدخلُه اجلنََّة، فراأى من نَعيمها ما ال عنٌي  ِتِه كَلّ يوٍم وليلٍة، ثَمّ �سَ النَّبِيّ واأَمّ
راأت وال اأذٌن �سمعت، ثَمّ عر�َس عليِه النَّاَر، َفنََظَر يف عذاِبها واأغالِلها، ثَمّ اأخرَجُه جربيُل 
َف عنُه ع�رساً، ثَمّ اأرَجعُه  حتَّى اأتيا نبَيّ اهللِ مو�سى، فاأرَجعُه اإىل رِبِّه ي�ساألُه التَّخفيَف، فخَفّ
َف اهللُ عنُه ع�رساً، ثَمّ مل يَزْل بنَي رِبِّه ومو�سى حتَّى َجعلَها  مو�سى ف�ساألُه التَّخفيَف، فخَفّ
اهلل خم�َس �سلواٍت يف اليوِم واللَّيلَِة، ثَمّ اأرَجَعُه مو�سى اإىل رِبِّه ي�ساألُه التَّخفيف، فاأعَر�س 
الُم عن ذلَك؛ ا�ستحياًء من اهلل تعاىل واإجالالً، فناداهُ ربُّه: )اإيِنّ  الة وال�َسّ �سوُل عليه ال�سَّ الَرّ
ِتي  يُْت َفِري�سَ ْم�سَ ْم�ُس ِبَخْم�ِسنَي، َوَقْد اأَ اَلًة، َواخْلَ ِتَك َخْم�ِسنَي �سَ ُت عليَك وعلى اأَمّ قد فر�سْ

ْفُت َعْن ِعبَاِدي(، ثَمّ عاَد بِه جربيُل اإىل م�سَجِعِه، وكُلّ ذِلَك يف ليلٍة واحدٍة. َوَخَفّ



ت�سليةالأحد 15 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 29 رجب  1439هـ 20

الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة 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�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr



�سياراتالأحد 15 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 29 رجب  1439هـ 21
غيني�سي�س G70 موديل 2019

غيني�سي�س  ا�ستخدمت 
لل�سيارات  نيويورك  معر�س 
موديل   G70 �سيارتها  لتقدمي 
2019 اجلديدة ال�سيدان عالية 
الأداء التي تندرج بني موديلي 
 G90و �سبورت   G80و  G80
قدرتها  من  وللتاأكد  الرائدة. 
الفئة   BMW مناف�سة  على 
اختربت   A4 واأودي  الثالثة 
اأكرث  يف  ال�سيارة  غيني�سي�س 
من  العامل  يف  حتدياً  البيئات 
وادي املوت يف �سمال ال�سويد 

يف  النوربورغرينغ  حلبة  حتى 
اأملانيا.

و�سيمكن للم�سرتين لل�سيارة يف 
الوليات املتحدة الختيار بني 
3 حمركات و5 باقات خمتلفة 
 Advanced من  ترتاوح 
�سبورت  الرائدة  اإيل   spec
لرت   2 �سعة  حمرك  وهناك 
 252 بقوة  توربيني  ب�ساحن 
 #.3 �سعة  واآخر  ح�سان 
 V6 ح�سان   365 بقوة  لرت 
ونظام  توربينيني  ب�ساحنني 

ورباعي  قيا�سي  خلفي  دفع 
اختياري.

الت�سميم  يف  ال�سيارة  وت�سبه 
موديالت  الدفع  ومنظومات 
كيا �ستينجر, والن�سخة الثالثة 
من ال�سيارة تاأتي بناقل حركة 
اأوتوماتيك من 8 �رسعات مع 
عجلة  على  قيا�سية  مبدلت 
مانيوال  حركة  وناقل  القيادة 
يف  توفر  ميكن  �رسعات   6
ن�سخة ال�سيارة مبحرك 2 لرت 

ونظام دفع خلفي .

وحتمل  للمقاعد  جلدي  �سبه  فر�س  ال�سيارة  مق�سورة  تت�سمن   
حمرك V8 �سعة 5 لرت ب�ساحن فائق بقوة 559 ح�سان وت�سارع حتى 

100 كم�ساعة يف 5 ثواين و�رسعة ق�سوى تبلغ 265 كم�ساعة
رغم ال�ستقبال اليجابي لراجن روفر SV Coupe يف العامل بداية 
تنوى  ل  الجنليزية  ال�رسكة  ولكن   , لل�سيارات  معر�س جنيف  من 

انتاج  زيادة 

ال�سيارة اأكرث من عدد 999 ن�سخة املقررة لها. وقال مدير تخطيط 
اأن حتديد النتاج �سي�ساعد على  املنتج يف لندروفر واين داريل 

حماية قيمة ال�سيارة.
وقال : "من املهم حتديد ن�سخ النتاج يف هذه املرحلة لزيادة ح�رسية 

وحماية  والعمالء". ال�سيارة  ال�رسكة  ا�ستثمارات 
تعتمد  و

 SVAutobiography ن�سخة  على   SV Coupe روفر  راجن 
ويبداأ  للحياة.  لتظهر  �سنوات   3 تطويرها  وا�ستغرق   Dynamic
�سعر ال�سيارة من 295.995 األف دولر مما يجعلها اأغلى بواقع 88 
اأقل يف  اأنها  بالرغم من  اليها  ت�ستند  التي  ال�سيارة  األف دولر من 

الأبواب ويف الت�ساع الداخلي.
وحتمل  للمقاعد  جلدي  �سبه  فر�س  ال�سيارة  مق�سورة  وتت�سمن 
حمرك V8 �سعة 5 لرت ب�ساحن فائق بقوة 559 ح�سان وت�سارع 
حتى 100 كم/�ساعة يف 5 ثواين و�رسعة ق�سوى تبلغ 265 

كم/�ساعة.

"رمياك  �رسكة  ك�سفت 
عن  الكرواتية  اأوتوموبيلي" 
 2019 الكهربائية  �سيارتها 
اخلارقة.   Rimac C2
واأو�سحت ال�رسكة الكرواتية 

�سيارة  اأن 

الكهربائية,  ال�سباقات 
 1.21 ارتفاعها  يبلغ  التي 
ت�سل  بطاقة  وتتوثب  مرت, 

 1408 اإىل 

كيلوواط اأي ما يعادل 1914 
�رسعتها  وت�سل  ح�سانا, 
كيلومرتا   412 اإىل  الق�سوى 
يف ال�ساعة.

اخلارقة  لل�سيارة  وميكن 
األياف  من  امل�سنوعة 
الكربون اأن تنطلق من الثبات 
كيلومرت يف   300 اإىل �رسعة 
ال�ساعة 

وتكمن  ثانية.   11.8 خالل 
امليزة الأهم يف مدى ال�سري 
�سحن  عن  ميكنها  الذي 
قطع  من  بالكامل  البطارية 
قبل  كيلومرتا   650 م�سافة 
اإىل  احلاجة 

اإعادة ال�سحن مرة اأخرى.
رمياك  �رسكة  واأعلنت 
اقتحمت  التي  اأوتوموبيلي 
عامل كبار م�سنعي ال�سيارات 
اأيقونتها  اإنتاج  اأن  بقوة, 
اخلارقة  �سي.تو  اجلديدة 
البداية  يف  يقت�رس  �سوف 
ن�سخة   150 على 

فقط.

SV Coupe الند روفر حتدد اإنتاج راجن روفر

Rimac C2 2019.. �سيارة كهربائية خارقة

فولفو Inscription XC40 موديل 2019
عندما يتعلق الأمر بفولفو Inscription XC40 اجلديدة , فهذه ال�سيارة لي�ست بنف�س ترف بنتلي بنتايجا , ولكنها 

معر�س  يف  ال�سويدي  الطراز  هذا  طرح  ومت   ,GLA luxury مر�سيد�س  و   BMW X1 بـ  اأ�سبه 
حيث   ,  R-Design و   Momentum طرازات  اإىل  ين�سم  حيث   ,  2018 لل�سيارات  نيويورك 

يحمل كل منهما ميزات اإ�سافية واملزيد من التجهيزات القيا�سية.
وتتميز XC40 2019 بلوحات منزلقة فريدة من نوعها يف كال الطرفني , ومل�سات من الكروم 
على النوافذ اجلانبية وال�سبك , واألوان خارجية خا�سة وخمارج عادم خلفية مزدوجة مدجمة. 
ميكن  ولكن   , بو�سة   18 مقا�س  معدنية  عجالت  على  ال�سيارة  من  الأقل  الإ�سدارات  وحت�سل 

للعمالء طلب عجالت 19 بو�سة و 20 وحتى 21 بو�سة , جميعها بت�سميم فريد.
 XC40 وبالإ�سافة اإىل املقاعد اجللدية وميزات التكنولوجيا , فاإن اجلزء الداخلي من فولفو

�سيفروليه تاهو 
 Custom

2018
قدمت �سيفروليه 

تاهو Custom العام 
املا�سي كاإ�سدار ب�سفني 
فقط من تاهو القيا�سية, 

وتلقت ن�سخة 2018 
من �سيفروليه تاهو 

Custom الآن ن�سخة 
 .Midnight Edition
وت�ستند ال�سيارة اجلديدة 

على م�ستوى التجهيز 
LS, ب�سعر 45.995 

دولر كبداية, و�ست�سل 
للوكالء يف خمتلف اأنحاء 
البالد يف ربيع هذا العام.

وتاأتي ال�سيارة بوحي 
الطرق الوعرة مع �سبكة 

تهوية �سوداء وعتبات 
جانبية و�سعارات 

�سوداء وعجالت قيا�س 
18 بو�سة داكنة, مع 

اإطارات جوديري راجنلر 
DuraTrac, متيزها 

عن الإ�سدارات العادية. 
اأما بالن�سبة للتجهيزات 
املوجودة يف �سيفروليه 
 2018 Custom تاهو
 Midnight يف ن�سخة

Edition, فت�سمل 
�سا�سة تعمل باللم�س 8 
بو�سة للنظام الرتفيهي, 

وم�سغل اأبل بالي 
واآندرويد اأوتو مع نظام 
4G LTE وواي فاي 

هوت �سبوت.
كما تاأتي اي�سا بـ 5 

منافذ USB و 5 منافذ 
طاقة, مبا يف ذلك منفذ 
بقوة 110 فولت بجانب 

الكامريا اخللفية وت�سغيل 
ال�سيارة عن بعد وو�سعية 

ال�سائق املراهق. كما 
تاأتي مع باقة مطورة 

لتحذير ال�سائق عرب تنبيه 
ال�سطدام الأمامي, 
تنبيه حزام الأمان , 
وامل�سابيح الأمامية 
IntelliBeam مع 

التحكم الوتوماتيكي يف 
ال�ساءة العالية, ونظام 
احلفاظ على امل�سار 
ومنع مغادرة حارة 

ال�سري والكبح الأمامي 
الأوتوماتيكي على 
ال�رسعة املنخف�سة.



اإ�شهارالأحد 15 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 29 رجب  1439هـ 22



تقنيالأحد 15 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 29 رجب  1439هـ 23
اآلة مبتكرة تولد اأكرث الأرقام »غري املتوقعة« ع�شوائية على الإطالق

�أرقام  لتوليد  طريقة  باحثون  طور 
ميكانيكا  بو��سطة  ع�سو�ئيا  م�سمونة 
بت�سفري  ي�سمح  �أن  ميكن  ما  �لكم، 

�لبيانات يف �ل�سبكات �لإلكرتونية.
من�سات  من  �لعديد  ت�سفري  ويتم 
خ�سو�سية  حماية  �أجل  من  �لر�سائل 
�لأرقام  فاإن  ذلك،  ومع  �مل�ستخدم. 
�لأنظمة  با�ستخد�م  �إن�ساوؤها  يتم  �لتي 
وقال  ع�سو�ئية.  تكون  ل  �لتقليدية، 
�أحد  بريهور�ست،  بيرت  �لدكتور، 
�لوطني  باملعهد  �لريا�سيات  علماء 
عدم  �سمان  �ل�سعب  »من  للتكنولوجيا: 
�إن  معني.  كال�سيكي  مب�سدر  �لتنبوؤ 
ت�سبه  �لكمومية  وبروتوكولتنا  م�سدرنا 
ل  باأنه  يقني  على  ونحن  فا�سال،  �أمانا 

ميكن لأحد �لتنبوؤ باأرقامنا«.
�لأمر  يبدو  »قد  مو�سحا:  و�أ�ساف 

م�سابها لرمي �لعملة �ملعدنية ع�سو�ئيا، 
ولكن ميكن توقع �لنتيجة �إذ� كان مبقدور 
�ملرء روؤية �مل�سار �لدقيق للعملة �أثناء 
هبوطها«. ويتم �إن�ساء �لأرقام �لع�سو�ئية 
�لتقليدية با�ستخد�م �لرب�مج و�لأجهزة 
ما  منها،  مفر  ل  عيوب  مع  تاأتي  �لتي 
�لتنبوؤ  ميكن  ل  خمرجاتها  �أن  يعني 
�أرقام  بتوليد  �لآلت  و�ستقوم  بها. 
خو�رزمية  با�ستخد�م  متوقعة«  »غري 
�لطريقة  هذه  �أن  حني  ويف  مطورة. 
ميكن �أن تكون ع�سو�ئية مبا فيه �لكفاية 
لإعطاء �لنطباع �لع�سو�ئي، �إل �أنها يف 
حمددة  خو�رزميات  �ستحكمها  �لنهاية 
ميكانيكا  وتعد  توقعها.  ميكن  بدقة 
�لع�سو�ئية، حيث  توليد  �أف�سل يف  �لكم 
يف  �لكمية  �جل�سيمات  قيا�سات  �أن 
�لتنبوؤ  ميكن  ل  نتائج  لها  »�لرت�كب«، 

�لعلماء  و��ستخدم  �أ�سا�سي.  ب�سكل  لها 
يف  �ل�سوء،  جزيئات  �أو  �لفوتونات، 
يف  �لع�سو�ئية  �أرقامهم  لتوليد  �لليزر 

عملية تعرف با�سم »�ختبار بيل«.
مكثفا  ليزر�  �لطريقة  هذه  وت�ستخدم 
يطلق على بلورة خا�سة حتول �ل�سوء �إىل 
وهي  �ملت�سابكة،  �لفوتونات  من  �أزو�ج 
�لفوتونات  هذه  وقيا�س  كمية.  ظاهرة 

زود �لباحثني بالأعد�د �ملتوقعة.
�ختبارهم  بتجربة  �لباحثون  وقام 
مرة  كل  ويف  مرة،  مليون   55 من  لأكرث 
bits رقمية. وللمرة �لأوىل،  ينتجون 2 
وزمالوؤه،  بريهور�ست  �لدكتور  متكن 
من �إغالق �أي ثغر�ت ت�سمح لأرقام غري 

ع�سو�ئية باأن تبدو ع�سو�ئية.
جملة  يف  �لدر��سة  هذه  نتائج  ونُ�رشت 

�لطبيعة.

اآي�شر تطلق 
كمبيوترها 

 CXI3 ال�شندوقي
ب�شعر اأقل من 300 

دولر
 CES يف معر�س �لإلكرتونيات �ل�سهري
ك�سفت �آي�رش ملحة عن جهاز �لكمبيوتر 

�ل�سندوقي �خلا�س بها و�لذي يعمل 
 Chromebox CXI3 بنظام كروم

لكنها مل تطلقه ر�سمياً حتى �ليوم.
�ليوم ميكن �لطلب �مل�سبق للجهاز 

ب�سعر يبد�أ من 279.99 دولر. �سيتوفر 
�لكمبيوتر بثالثة خيار�ت من �ملو��سفات 
 Celeron تبد�أ مبعالج متو��سع من �إنتل

 Core i3 3865 وهناك خيار �أعلىU
-7130U من �جليل �ل�سابع و�خليار 

 -Core i5 لأف�سل من �جليل �لثامن�
8250U وبالطبع تزيد �لأ�سعار لت�سل 
حتى 744.99 دولر. وتتغري �لذ�كرة 

�لع�سو�ئية �أي�ساً مع زيادة �ملو��سفات 
لتبد�أ من 4 غيغابايت وتزيد حتى 

16 غيغابايت ح�سب حاجتك. يحوي 
�حلا�سب عدد كبري من �ملنافذ لتو�سيل 

لوحة �ملفاتيح و�لفاأرة وغريها من 
�لطرفيات، بد�ية من USB 3.0 هناك 
 2.0 USB ثالثة منافذ منها، منفذين
ومنفذ USB-C 3.0 وبالطبع منفذ 
تو�سيل �ل�سا�سة HDMI مع منفذ 
�سبكة ومنفذي تو�سيل �ل�سماعات 

و�ملايكروفون وحتى منفذ لبطاقات 
�لذ�كرة. لدى �آي�رش �لكثري من �حلو��سب 
�ملحمولة �لتي تعمل بنظام كروم، لكن 

لي�س هناك خيار�ت كثرية من �حلو��سب 
�ل�سندوقية بهذ� �لنظام �لتي تاأتي 
مبو��سفات جيدة وحتتاج للتو�سيل 
ب�سا�سة، هل يكتب له �لنجاح؟ �أم �أن 

خيار�ت �أ�سو�س و�إنتل �لتي تعمل بنظام 
ويندوز مناف�سة ب�سكل �أكرب؟

 تغرمي اآبل ن�شف مليون دولر 
لنتهاكها براءات اخرتاع

�آبل دفع غر�مة مالية  فر�ست حمكمة فدر�لية يف تك�سا�س على �رشكة 
قدرها 502.6 مليون دولر ل�سالح �رشكة »VirnetX«، بتهمة �نتهاك 

.»iMessage»و »FaceTime« بر�ء�ت �خرت�ع تتعلق بتطبيقي
ورفعت �رشكة »VirnetX« ق�سيتها �سد �آبل منذ ثماين �سنو�ت، �أي يف 
عام 2010، عندما قالت �ل�رشكة �ملتخ�س�سة يف جمال بر�ء�ت �لخرت�ع، 
عرب  بالت�سال  تتعلق  �خرت�ع  بر�ء�ت  �أربع  �نتهك  قد  �آيفون  �سانع  �إن 

�لإنرتنت.
دعاوى  على  �نطوت  حيث  �ل�رشكتني،  بني  �لقانونية  �ملعركة  وطالت 
�لتطور�ت  �آخر  وكان  �ل�ستئنافات،  من  مذهل  وعدد  متعددة  ق�سائية 
ب�ساأن هذه �ملعركة، يف �لعام 2017، عندما �أقرت �ملحكمة تغرمي �رشكة 
�أي�سا،  �ل�رشكة  ��ستاأنفته  �لذي  �لقر�ر  وهو  دولر،  مليون   439.7 �آبل 
وبذلك و�سلت �لغر�مة �إىل 502.6 مليون دولر، لكن هذ� �حلكم معر�س 

لالإبطال بعد مر�جعة حمكمة �ل�ستئناف يف و��سنطن للحكم.

غوغل �شتتيح اإمكانية اإن�شاء ر�شائل 
م�شفرة يف ت�شميم Gmail القادم

حتدثنا يف وقٍت �سابق عن نّية قوقل يف �إعادة ت�سميم ن�سخة �لويب �خلا�سِة 
بع�س  باإظهار  �سابق  تقريٍر  وقمنا يف   ،Gmail �لإلكرتوين  �لربيد  بخدمة 
ذلك  على  عملها  �أثناء  قوقل  مكاتب  من  ت�رشبت  و�لتي  �مُل�رشبة  �ل�سور 
�لت�سميم و�لتي تُظهر �سكل �لت�سميم �جلديد، وقمنا با�ستنتاج �ملز�يا �لتي 
يظهر  �إ�سافة �رشيط جانبي  منها  �لقادم،  ت�سميمها  قوقل يف  �ستطرحها 
�لتقومي و�ملالحظات ب�سكل �أ�رشع، و�لقدرة على �لرد �ل�رشيع للر�سائل �أو 
تاأجيلها لوقٍت �آخر. تنوي قوقل �إ�سافة �لقدرة على �إن�ساء ر�سائل م�سفرة 
�أو �رشية متكن �مل�ستخدمني من جعل م�ستلمي �لر�سائل غري قادرين على 
ن�سخها،  �إمكانية  حتى  �أو  مبا�رشًة  طباعتها  و  تنزيلها  �أو  �لر�سائل  حتويل 
ولكن �لعيب يف ذلك �أنه ميكن ت�سور �ل�سا�سة بالطبع، كما �أن هذه �خلا�سية 
�ستتيح للم�ستخدمني �إمكانية �إغالق �لر�سائل برقٍم �رشي و�ستتيح �إمكانية 

و�سع تاريخ �إنتهاء �سالحية للربيد �ملر�سل.

نائب رئي�س ق�سم الت�سويق يف هواوي

القادم”  العام  ال�شوقَيّة  اأبل  ح�شة  ى  “�شنتخَطّ

املحكمة الرو�شية حتجب »تلغرام« على اأرا�شي رو�شيا

�ل�سنو�ت  خالل  هو�وي   َنَت 
وكبري  ملحوظ  ب�سكل  �ملا�سية 
ق�سرية  ة  مَدّ فخالل  �؛  جًدّ
�أكرب  ثالث  �سارت  ن�سبًيّا، 
�رشكات �لهو�تف �لذكية عاملًيّا، 
وكذلك �لأمر يف �ململكة، وهي 
قطاع  يف  �لأول  �ملركز  حتتُلّ 
�ل�سوق  يف  �للوحية  �حلو��سيب 
من  غريها  �إىل  �ل�سعودي، 
�ل�رشكة  تفخر  �لتي  �لإجناز�ت 

د�ئًما بذكرها.

روؤية  عن  �أكرث  ث  وللتحُدّ
�مل�ستقبلّية،  �ل�رشكة وخططها 
مع  ح�رشية  مقابلة  �أجرينا 
�سو،  جيم  ت�سين�سوجن  �ل�سيد: 
�لت�سويق  ق�سم  رئي�س  نائب 
لأعمال  هو�وي  جمموعة  يف 
و�ثًقا  كان  و�لذي  �مل�ستهلكني، 
�ستتخطى  »هو�وي  قال:  �إذ 
�لعام  �ل�سوقية  �أبل  ح�سة 

�لقادم«.

ن  مَكّ الذي  – ما 
ق  هواوي من التفُوّ

على اأبل خالل 
الفرتة بني �سهَري 
جوان و جويلية 

املا�سيني؟

هو�وي �رشكٌة عاملية، منتجاتها 
تها  موجودة يف �لعامل كِلّه، وح�سَّ
�؛  �ل�سوقية َنَت ب�سكل كبري جًدّ
�إيطاليا مثاًل، فقد  �أخذنا  فاإن 
تنا �ل�سوقية يف �آخر  و�سلت ح�سَّ
�أ�سبحنا   ،%30 �إىل  �أ�سهر  �ستة 
�سام�سوجن؛  من   � جًدّ قريبني 
و�سلت  �ملا�سي،  �ل�سهر  ويف 
رقم  و�رشنا  فيها،   %34 �إىل 
من  �لأول  �لربع  يف  هناك.   1
�إ�سبانيا،  يف  �حلايل  �لعام 
هو�وي حتتُلّ �ملركز �لأول. يف 
من   � جًدّ قريبون  نحن  بولند�، 
تنا  �سام�سوجن. يف ماليزيا، ح�سَّ
و�سمن   ،%25 هي  �ل�سوقية 
نحن  �ملمتازة،  �لفئة  هو�تف 
� من �سام�سونغ يف  قريبون جًدّ
تنا �ل�سوقية  عدد �لأ�سو�ق، ح�سَّ
1؛  رقم  ونحن   ،%25 �ل�سني  يف 
�ليوم  �سام�سونغ  ح�سة  بينما 

كانت  و�لتي   ،%1 قر�بة  هناك 
منذ ثالث �سنو�ت %30.

رو�ًجا  تلقى  منتجاتنا  �سارت 
و�مل�ستخدم  عاملًيّا،  كبرًي� 
كثرًي�.  جودتها  يف  يثق  �ليوم 
�لعاَم  باأننا  مقتنعون  نحن 
ة  ح�سَّ ى  نتخَطّ �سوف  �لقادَم 
منتجاتنا،  ة  لقَوّ �ل�سوقية؛  �أبل 

ع �رش�ئح م�ستخدميها. وتنُوّ

ث بثقة عالية  تتحَدّ
ة اأبل  ي ح�سَّ عن تخِطّ

ال�سوقية العاَم القادم، 
من اأين هذه الثقة؟

� مبا نفعله؛ يف  نحن موؤمنون جًدّ
�لال�سلكية،  �لت�سالت  جمال 
لهو�وي  �ل�سوقية  ة  �حل�سَّ كانت 
�أوروبا 0%، ويف عام 2012،  يف 
و�سلنا  �سنو�ت،  ثماين  بعد  �أي 
هذ�  يف  �لأول  �ملركز  �إىل 
�أوروبا  م�ستوى  على  �ملجال 
�لثقة  لديك  كان  �إذ�  كِلّها. 
ف�ست�سل  تفعله،  مبا  و�لإميان 

بالتاأكيد.

حمكمة  قا�سية  رف�ست 
يوليا  مبو�سكو،  »تاغانكا« 
تطبيق  تاأجيل حجب  �سمولينا، 

»تلغر�م« للرت��سل يف رو�سيا.
�جلانب  �إن  �لقا�سية  وقالت 
وقت  لديه  كان  عليه  �ملدعى 
�لدعوى  على  لالطالع  كاف 
يعد  لذلك  �سده،  �ملرفوعة 
�لطلب �لذي قدمه وكيل رئي�س 
�رشكة »تلغر�م«، بافيل دوروف، 

طلبا ل مربر له، وق�ست بحجب 
تطبيق »تلغر�م« فور�.

ومنع بافيل دوروف حماميه من 
�مل�ساركة يف �جلل�سة �لتمهيدية 
 12 �خلمي�س  عقدت،  �لتي 
�سافرة«  »مهزلة  لأنها  �أفريل، 
كانت  فيما  تعبريه.  حد  على 
)جلنة  »رو�سكومنادزور«  جلنة 
�لت�سالت  على  �لرقابة 
�ملعلوماتية(  و�لتكنولوجيات 

وقت  يف  طالبت  قد  �لرو�سية 
»تاغانكا«  حمكمة  �سابق 
على  �لفوري  �حلجب  بفر�س 
ت�سليم  لرف�سه  »تلغر�م«  تطبيق 
مر��سالت  ت�سفري  مفاتيح 
�لأمن  جهاز  �إىل  م�ستخدميه 
�إد�رة  �أما  �لرو�سي.  �لفيدر�يل 
هذ�  �أن  فاأعلنت  »تلغر�م« 
�لد�ستور  مع  يتعار�س  �لطلب 

�لرو�سي.



زاخاروفا بعد اطالعها 
على التقرير »ال�سري« 
الفرن�سي حول �سوريا

 ملاذا التزمتم 
ال�صمت؟

اعتربت املتحدثة با�سم وزارة 
اخلارجية الرو�سية ماريا زاخاروفا، اأن 
�سمت باري�س جتاه الأ�سلحة الكيميائية 

املزعومة يف �سوريا اأمر ل ميكن 
تف�سريه. وذكرت ماريا زاخاروفا يف 

حديث لقناة »رو�سيا-1« التلفزيونية، 
اأنها اطلعت على التقرير ال�رسي 

الفرن�سي الذي جاء فيه، »اأن دم�سق 
تقوم منذ 2013 بتطوير برامج �رسية 

لإنتاج الأ�سلحة الكيميائية«.   واأ�سافت 
زاخاروفا: »من غري الوا�سح، اأين كان 

املمثلون الر�سميون لوزارتي اخلارجية 
والدفاع الفرن�سييتني وممثلة الرئي�س 

الفرن�سي؟«.  يذكر اأن وزارتي اخلارجية 
والدفاع الفرن�سيتني، قد ن�رست موؤخرا 

تقرير »ا�ستخباراتيا« رفعت عنه 
ال�رسية، جاء فيه اأنه »من املرجح اأنه 

مت ا�ستخدام مواد خانقة ومركبات 
ف�سفورية ع�سوية اأو حم�س ال�سيانيد 

الهدروجيني خالل العتداء الكيميائي« 
املزعوم يف دوما يف الغوطة ال�رسقية.

ومن جهته اأكد وزير اخلارجية الفرن�سي 
جان اإيف لو دريان، اأنه مت ا�ستخدام 
غاز الكلور والغازات الأخرى، خالل 

هجوم دوما.

البحث  بعملية  قامت  ال�رسطة  قوات 
خطة  الفاعل وو�سع  عن  التحري 
على  توقيفه  من  مكنت  حمكمة 
منت  جماورةوعلى  م�ستوى مدينة 
ال�سيارة  تفتي�س  بعد   ، �سياحية  �سيارة 
�سعوذة  طال�سيم وكتب  العثورعلى  مت 
جمففة  وجلود  �سفادع  اإىل  بالإ�سافة 
لل�سحر  ت�ستعمل  التي  طيور  وري�س   ،
وال�سعوذة ، مبلغ مايل قدره 159500 دج 
�سده  ق�سائي  ملف  ت�سكيل  ليتم   ،
اجلمهورية  ال�سيد وكيل  امام  وتقدميه 

بامل�سيلة  عي�سى  �سيدي  حمكمة  لدى 
الذي اأحاله على جل�سة املثول الفوري 

العقابية  املوؤ�س�سة  اإيداعه  مت  اأين 
ب�سيدي عي�سى .

العدد : 4616/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

عبدالبا�سط بديار 

الأحد 15 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 29 رجب  1439هـ

24
امن دائرة �سيدي عي�سي بامل�سيلة 

توقيف �صخ�ص بتهمة الن�صب واالحتيال وممار�صة ال�صحر وال�صعوذة
متكنت اأول اأم�س قوات ال�سرطة التابعة الأمن دائرة �سيدي عي�سى باأمن والية امل�سيلة من توقيف 

املدعو ) ل،ي(، بتهمة الن�سب واالحتيال وممار�سة ال�سحر وال�سعوذة حيثيات الق�سية تعود حني تقدم املدعو ) ج، 
ع ( 50 �سنة لتقدمي �سكوى اإثر تعر�سه وعائلته للن�سب واالإحتيال وممار�سة ال�سحر وال�سعوذة 

م�ستغامن

بلدية ونوغة بامل�سيلة

البويرة

تب�سة

الوايل ي�صدد على حت�صني اخلدمات الطبيبة بالبلديات

خالل �سنة 2017

اإجراء قرابة 800 عملية زرع للأع�صاء عرب الوطن 

اأكادميية اللغة االأمازيغية

درا�صة امل�صروع التمهيدي يف جمل�ص الوزراء 

ال�صكان ي�صتكون من اهرتاء الطرقات واالأر�صفة

جمعية ال�صلم تطفئ �صمعتها االوىل

معر�ص دويل لل�صياحة و االأ�صفار 

النور  عبد  حممد  رابحي  م�ستغامن  وايل  �سدد 
ال�سحة  لقطاع  خ�س�سها  ميدانية  زيارة  يف 
الطبية  اخلدمات  حت�سني  �رسورة  على  بالولية 
للمواطنني و�سمان تكفل نوعي باملر�سى واعترب 
لت�سفية  طبيبة  م�سلحة  ثالث  تد�سني  ان  الوايل 
هاما  مك�سبا  يعد  تادل�س  الكلى مب�ست�سفى عني 
يجب تثمينه م�سريا اىل اهمية اجناز املن�سئات 
القاعدية لقطاع ال�سحة وتو�سيع التغطية ال�سحية 
على م�ستوى البلديات البعيدة عن مركز الولية 
وتعاين العديد من البلديات مب�ستغامن من نق�س 
يفر�س  الذي  المر  ال�سحية  املرافق  وا�سح يف 
على املئات من املواطنني التنقل اىل م�ست�سفى 

�سي غيفارا مبقر الولية واىل م�ست�سفيات ولية 
وهران لتقلي العالج الذي يخ�س بع�س احلالت 
امل�ستع�سية وخالل ا�رسافه على تد�سني م�سلحة 
�سي  مب�س�ستفى  القلب  امرا�س  لعالج  طبية 
التنفيذي  باجلهاز  الول  امل�سوؤول  �سدد  غيفارا 
لالطباء  العمل  ظروف  حت�سني  اهمية  على 
واملوظفني يف خمتلف امل�سالح الدارية وال�سبه 
الوايل مدير  امر  ال�سحية حيث  باملرافق  طبية 
بالعمل  امل�ست�سفيات  وا�سالح  وال�سكان  ال�سحة 
بطريقة  ومعاجلتها  الن�سغالت  اح�ساء  على 

�رسيعة .
حممد امني 

قارب عدد عمليات زرع الأع�ساء التي اأجريت 
املراكز  خمتلف  عرب  املن�رسمة  ال�سنة 
 251 عملية،  ال800  الوطن  عرب  املتخ�س�سة 
عنه  ك�سفت  ح�سبما  للكلى  زرع  عمليات  منها 
على  بالإعالم  املكلفة  بالبليدة  ال�سبت  اليوم 
م�ستوى الوكالة الوطنية لزرع الأع�ساء خوجة 
فعاليات  هام�س  على  عمر  اأو�سحت  و  عمر. 

يوم حت�سي�سي لفائدة اأئمة امل�ساجد حول زرع 
الأع�ساء احت�سنه قاعة املوؤمترات باملوؤ�س�سة 
مب�ست�سفى  الأع�ساء  لزراعة  ال�ست�سفائية 
فران�س فانون اأنه مت خالل �سنة 2017 اإجراء 
771 عملية زرع لالأع�ساء 251 منها زرع للكلى 
اإىل 294  بالإ�سافة  للقرنية  زرع  و 217 عملية 

عملية زرع لالأن�سجة و ت�سعة لزرع الكبد.

ال�سبت  اأم�س  اأويحيى  اأحمد  الأول  الوزير  ك�سف 
التمهيدي  امل�رسوع  اأن  العا�سمة  باجلزائر 
الأكادميية  باإن�ساء  املتعلق  الع�سوي  للقانون 
اجلزائرية للغة الأمازيغية �ستتم درا�سته »خالل 
عر�سه  قبل  الوزراء  جمل�س  يف  القادمة«  الأيام 
على الربملان »خالل ال�سدا�سي الأول« من ال�سنة 
اأن  �سحفية  ندوة  خالل  اأويحيى  اأكد  و  اجلارية 
املتعلق  الع�سوي  للقانون  التمهيدي  امل�رسوع 

الوزراء  جمل�س  يف  �سيدر�س  الأكادميية  بهذه 
تقدميه  قبل  القادمة«  الأيام  خالل  »املرتقب 
ال�سنة  من  الأول  ال�سدا�سي  خالل  للربملان 
الأمازيغية  اللغة  التذكري برتقية  بعد  و  اجلارية. 
اإىل لغة وطنية ور�سمية خالل التعديل الد�ستوري 
الدولة  »التزام  الأول  الوزير  جّدد   ،2016 ل�سنة 
بتطوير الثقافة الأمازيغية مبا يقوي اأكرث اللحمة 

الوطنية«. 

�سمال  الواقعة  ونوغة  بلدية  �سكان  ي�ستكي 
ولية امل�سيلة، على بعد 60 كلم، من م�سكل 
برك  اإىل  حتولت  التي  الطرقات،  اإهرتاء 
اإىل كرثة احلفر  اإ�سافة  والأوحال  املياه  من 
من  تهيئتها  عدم  ب�سبب  واملطبات،وذلك 
يف  وان�سداد  املخت�سة  امل�سالح  طرف 
العديد  عرب  وقد  ال�سحي  ال�رسف  قنوات 
الو�سعية  من  قلقهم  عن  البلدية  �سكان  من 
التي  البلدية  هذه  طرقات  اإليها  اآلت  التي 

تعاقبوا  الذين  الأميار  م�ساكل  يف  غرقت 
عليها ب�سبب اإهرتاء الطرقات التي اأ�سبحت 
املواطنني  تنقل  ي�سعب  ،مما  �ساحلة  غري 
خا�سة يف ف�سل ال�ستاء ورغم توجيه العديد 
البلدي  للمجل�س  وال�سكاوى  املرا�سالت  من 
�رسيع  حل  اإيجاد  يف  بالتفكري  ملطالبته 
الوعود  اأن  اإل  وتهيئتها،  الطرقات  وتزفيت 

بقيت حبي�سة الأدراج .
عبدالبا�سط بديار   

اأفريل اجلمعية  احتفلت يوم اخلمي�س 12 
النا�سطة   « الولئية  ال�سالم   « اخلريية 
�سنة  مبرور  البويرة  ولية  م�ستوى  على 
كانت  والتي  الر�سمي  اعتمادها  على 
اخلريية  الن�ساطات  بعديد  وحافلة  مليئة 
والت�سامنية التي جعلتها من اأبرز وان�سط 
اجلمعيات بالولية ب�سهادة اجلميع ، حيث 

اجلمعية  مبقر  م�سغر  حفل  تنظيم  مت 
حممد   « ال�سباب  موؤ�س�سات  بديوان 
اإ�سياخم » بح�سور اأع�ساء اجلمعية والإمام 
الربامج  م�سلحة  ورئي�سة   « حبي�س  »مراد 
بالإذاعة املحلية ال�سيدة »�سهرزاد قاوة » 

وممثل جريدة الو�سط .
اأح�سن مرزوق

 اعترب العديد من امل�ساركني يف املعر�س 
اأن ن�رس  لل�سياحة والأ�سفار بتب�سة  الدويل 
�رسورة  املواطنني  و�سط  �سياحية  ثقافة 
ال�سعيدين  بال�سياحة على  للنهو�س  ملحة 
اأن  م�ساركون  يرى  و  املحلي  و  الوطني 
من  للتخل�س  كبديل  ال�سياحة  اإنعا�س 

اإر�ساء  دون  يتاأتى  ل  للمحروقات  التبعية 
فرتة  طيلة  الزوار  ا�ستقبال  ح�سن  ثقافة 
اأهمية  كذلك  مربزين  بالبالد  اإقامتهم 
الأثرية  للمناطق  ال�سياحي  الرتويج 
املتنوعة التي تزخر بها ولية تب�سة بغية 

ترقية ال�سياحة الثقافية.

�سوق اأهرا�س

اإ�صابة اأزيد من 300 �صخ�ص بداء ال�صكري 
 302 عن  الك�سف  اأهرا�س  �سوق  بولية  مت 
حالة اإ�سابة بداء ال�سكري وذلك عقب عملية 
هذا  عن  املبكر  والك�سف  للت�سخي�س  وا�سعة 
علم  ما  ح�سب   ، �سخ�سا   3729 �سملت  الداء 
ال�سكري  داء  دار  رئي�س  من  ال�سبت  اأم�س 
الطبيب املخت�س حممد جزيري واأو�سح ذات 
الأخ�سائي يف ت�رسيح لـ«واأج« اأن هذه العملية 

)اليوم  اجلاري  اأفريل   7 يوم  فيها  �رسع  التي 
اأن  اجلمعة  اأم�س  غاية  اإىل  لل�سحة(  العاملي 
هذه احلالت �ستجرى لها حتاليل اأخرى على 
املتعددة  بالعيادة  ال�سكري  داء  دار  م�ستوى 
الأرا�سي  �سغل  مبخطط  تقع  التي  اخلدمات 
اأهرا�س التي دخلت حيز  رقم 9 مبدينة �سوق 

اخلدمة وذلك من اأجل تابعة هذه احلالت.

الدفاع اجلوي ال�صوري 
يربك العدوان الثلثي

تتقاطع �سربة العدوان الثالثي على �سوريا 

مع ما حدث قبل 15 �سنة يف العراق،باختالف 

بع�س التفا�سيل ال�سغرية فقط ،الذين دبروا 

للعدوان اأرادوا تبليغ جمموعة من الر�سائل و 

خ�سو�سا اإىل االأطراف التي تتخندق يف �سف 

احلكومة ال�سورية و من بينها اإيران و رو�سيا 

مفادها اأنكم ل�ستم الالعبني الوحيدين يف امللعب 

ال�سوري ولن نرتككم ت�ستاأثرون بح�سة االأ�سد 

بعد انتهاء احلرب احلالية و انتهاء دور املجاميع 

االإرهابية التي تدعمها دول اخلليج و بع�س 

الدول االأخرى ف�سال عن ذلك  فغالب الظن اأن 

املواجهة احلقيقية �ستكون بعيد �سيطرة اجلي�س 

ال�سوري على كل االأرا�سي التي  ان�سحب من 

االإرهابيون و بع�س املجموعات امل�سلحة.

 العدوان الثالثي �سمح اأي�سا بالك�سف عن 

القدرات احلقيقية ل�سالح الدفاع اجلوي 

ال�سوري الذي متكن من اإ�سقاط اأكرث من 70 

�ساروخا من ا�سل اأكرث من مائة اأطلقتها الدول 

الثالث خالل دقائق وجيزةـو تيقنت هذه 

الدول اأن الدفاعات ال�سورية باتت متلك قوة 

الرد من خالل ا�ستعمالها ملعدات و �سواريخ 

جديدة مل يكن معروفا اأنها يف حوزة اجلي�س 

ال�سوري االأيام القادمة �ستكون حبلى باملفاجاآت 

من جميع االأطراف التي مل تلعب كل اأوراقها 

بعد،و �سيلجاأ كل طرف اإىل اإرباك الطرف الثاين 

،ف�سال عن ذلك فالعدوان الثالثي ب�سكل اأو 

باآخر خدم النظام ال�سوري من حيث ال يدري 

فال�سوريون لن يقفوا يف نف�س اخلندق مع الدول 

املعادية و �سيمكن ذلك من الرفع من اأ�سهم خط 
املقاومة.   

موقف
م�ستغامن

ملتقى وطني 
حول املدينة 
�سيتم تنظيم امللتقى الوطني 

الثالث حول املدينة بكلية 
العلوم والتكنولوجيا بجامعة 

عبد احلميد بن بادي�س بولية 
م�ستغامن يف 17 اأفريل اجلاري، 
ح�سبما اأ�ستفيد اليوم ال�سبت من 
املنظمني واأو�سح رئي�س ق�سم 
الهند�سة املدنية واملعمارية 

بجامعة م�ستغامن الدكتور عفون 
حممد يف ت�رسيح اأن »الطبعة 

الثالثة للملتقى الوطني للمدينة 
�ستطرح اإ�سكالية 

»التعمري والبنايات غري 
املكتملة« بح�سور اأ�ساتذة 

باحثني خمت�سني يف الهند�سة 
املدنية واملعمارية وخرباء 

يف علم اجتماع العمران ف�سال 
عن املتعاملني القت�ساديني 

واملقاولني واملديريات املعنية 
بالتعمري والبناء والهند�سة 

املعمارية«.
# وداد احلاج


