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 �س4وايل العا�شمة عبد القادر زوخ يك�شف 

العملية 24 لإعادة الإ�صكان قبل �صهر رم�صان

فيما قام 07 بت�شليم اأنف�شهم واملفاو�شات جارية مع 12 اآخرين 

اجلي�ض يجه�ض حماولة ت�صلل 35 اإرهابيا باحلدود اجلنوبية

�س4

�س6

ندوة املجل�س الإ�شالمي الأعلى حول 
الهجرة غري ال�شرعية

"" الـحـــــــرقة" نتــــاج 
اأمل  اجتماعي عميق 

الو�صط تق�صي يوما مب�صت�صفى م�صطفى با�صا بالعا�صمة

خدمة احلد الأدنى �ضيدة املوقف بفعل اإ�ضراب الأطباء املقيمني 
�س3

�س24�س24

اجللفة�شيدي عي�شي بامل�شيلة   

فريق اأولد 
نايل يت�صول 

ثمن الإطعام 
واملبيت ؟

.      العالج بالتق�صيط و " القطرة " يف امل�صت�صفيات 

اأكد رئي�س املجل�س الإ�شالمي الأعلى اأبو عبد اهلل غالم اهلل يف كلمته التي 
األقاها باملنا�شبة على اأن ظاهرة الهجرة غري ال�شرعية ظاهرة عاملية تعاين 

منها العديد من الدول غري اأن واقعها يف اجلزائر زاد حدة...

�س7�س7

�س6

�س3

�س3

�س3

البليدة

م�صرية جهوية لالأطباء 
املقيمني بوليات الو�صط 

يف حني اأعلنت حركات 
م�شاندتها املطلقة للنقابة

 الكنابا�صت مهددة 
باحلل والأ�صاتذة 

مدعوون للتخلي عنها 
ق�شية جمل�س الأ�شاتذة اجلامعيني 

مبجل�س ق�شاء ق�شنطينة

املن�صق ال�صابق يواجه 
 عقوبة بني احلب�ض
 و الغرامة املالية 

حول منط ال�شكن وتكلفته 
باملناطق اجلنوبية 

 النائب الربملاين اأحمد 
طالب عبد اهلل يطالب 

وزير ال�صكن بتو�صيحات 
املوؤ�ش�شة العمومية لردم النفايات 

احل�شرية بولية ب�شكرة

 اعت�صامات ل �صــــوت
 لها تدخل  يف ا�صراب 

عــــــن الطــــــعــــام 

.    ترحيل 370 عائلة من �صكان الطريق ال�صحاولة
.    تاأجيل ترحيل �صكان �صقق ال�صيق

 بعدما حطم املنتخبون ال�شابقون
 اآمالهم لعدة �شنوات

 فــــــالحـــــــو منطــــــقة  
 ال�صبيكـــة  ينا�صدون
 تدخل  وايل اجللفة



�أم�س   �أول  �ل�شعبي   �لوطني  للجي�س  مفارز  �أوقفت 
�لإرهابية  للجماعات  دعم  عنا�رص  خم�شة  �لثالثاء 
باتنة  من  كل  يف  لالإرهابيني  خمابئ  �شبعة  ودمرت 
وز�رة  بيان  �لأربعاء  �أم�س  به  �أفاد  ما  ح�شب  وجيجل, 
�لدفاع �لوطني و�أو�شح �مل�شدر �أنه" يف �إطار مكافحة 
�لإرهاب وبف�شل �ل�شتغالل �لأمثل للمعلومات, �أوقفت 
مفارز م�شرتكة للجي�س �لوطني �ل�شعبي, يوم 20 فيفري 
2018, خالل عمليات متفرقة بكل من باتنة وجيجل/
ن.ع.5, خم�شة )05( عنا�رص دعم للجماعات �لإرهابية  

ودمرت �شبعة )07( خمابئ لالإرهابيني". 
�لوطني  للجي�س  مفرزة  "�شبطت  مت�شل,  �شياق  يف 
قذ�ئف   )05( خمتار/ن.ع.6,  باجي  بربج  �ل�شعبي 
ومعد�ت  مفجر�  و)13(  ملم   122 عيار  �شاروخية 
�ل�شنع  تقليدية   )01( قنبلة  تدمري  مت  فيما  تفجري, 
�إطار  يف  �أما  ذ�ته  �مل�شدر  ي�شيف  بتب�شة/ن.ع.5", 
للجي�س  مفارز  "�أوقفت  �ملنظمة,  �جلرمية  حماربة 
�لوطني �ل�شعبي بكل من مترن��شت وعني قز�م/ن.ع.6, 
رباعية  ومركبة  �شاحنة  و�شبطت  مهربني   )03( ثالثة 
�لدفع و)2,2( طن من �ملو�د �لغذ�ئية و)1180( لرت من 
�لوقود ومعد�ت تنقيب عن �لذهب, فيما �أوقفت مفارز 
و)4000(  �شاحنة  و�شبطت  مهربني   )03( ثالثة  �أخرى 
و)7464(  �لتبغ  مادة  من  قنطار  و)23(  �لوقود  من  لرت 
وحدة من خمتلف �مل�رصوبات بكل من ب�شكرة و�لو�دي 

وجانت/ن.ع.4".
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ر�ؤية من الواقع
بروز  الأخرية  ال�سنوات  يف  اجلزائر  عرفت 
الإ�سالم  با�سم  الإفتاء اجلاهز، والتكلم  موجة 
.ون�ساط بع�س الأدعياء ممن يتكلمون يف اأمور 
تتعلق  خطرية  ق�سايا  يف  ويخو�سون  العامة 
بخ�سو�سية امل�سلم وعالقة مع ربه واأخرى تهم 
،ورغم  ببع�سنا  وعالقاتنا  ويومياتنا  حياتنا 
تدخل  دون   - طبعا   - الرقابة  عن  بعيدة  اأنها 
يوم  كل  نرى  اإذ  والخت�سا�س  الدراية  اأهل 
�سيخا جديدا عرب ال�سا�سات يب�سرنا باجلنة يف 
يتوعدنا  ممن  اجلرائد  يف  النقي�س  جند  حني 
بالنار وي�سوقنا اإىل جهنم ، واآخرون يتحدثون 
من منابر خمتلفة ويقدمون رايهم على اأ�سا�س 
الأخطاء  يف  النا�س  ب�سببها  اأوقعوا  الفتوى   انه 

قناعة  دون  للت�سليل  �سببا   ) )فتاويهم  وكانت 
اأن  رغم  و  احلنيف،  ال�سرع  اأمور  من  ومتكن 
نقمة  اإىل  حتول  انه  اإل  رحمة  الختالف 
و�سراع مذهبي وفقهي وتداخلت فيه مدار�س 
الفتوى مع الآراء وكل ح�سب فهمه بعيدا عن 
نتبع  واأننا  خا�سة  واملذهبية  املرجعية  وحدة 
املذهب املالكي . ومن قراأ كتابا اأو اأطلق حلية اأو 
احتك مب�سايخ ) البارابول ( ي�سبح هو املرجعية 
فل�سفة.ليقع  العلم  يف  ويّدعي  متقيدا  غري 
اجلميع يف جدال ل ي�سمن ول يغني من جوع، 
يزيد من الفرقة ويبعث على الفتنة. وموؤخرا 
�سرعان  ثم  احلرقة  حترمي  ق�سية  برزت 
التي  الذبح  با�سطوانة  لنا  ليخرج  ن�سيت  ما 

و  والفقهاء  الأئمة  بع�س  بني  مكانا  لها  وجدت 
) املفتون املتفيقهون ( ويف غياب وحدة الفتوى 
مفتي  من�سب  ان�ساء  تتطلب  التي  ومرجعيتها 
التعامل  كيفية  يف  النا�س  يحتار   ، للجمهورية 
بها.  لياأخذوا  اأ�سلح  واأيهما  الفتاوى  تلك  مع 
ودخلنا يف �سراع اختلط فيه الديني بالتجاري 
فمنذ  للذبح.  التقليدية  الطرق  مع  والع�سري 
الذبح  اإ�سكالية  تكن  مل  قرنا  ع�سرة  اأربعة 
كان  فهل  بتاتا  مطروحة  وال�سعق  وال�سرع 
ياأكلون حلم اجليفة ل �سمح اهلل  اجلزائريون 
؟اأم اأن ما نراه ون�سمعه اإمنا جعجعة يراد منها 
الفتاوى  وان  خا�سة   . اإل؟  لي�س  النتباه  لفت 
نتبع  ومن  نثق  فيمن  ندري  نعد  ومل  تعددت 

يف  كلها  اخت�سرت  اجلزائر  م�سكلة  وهل   .
فالق�سية   . ؟  املوا�سي  و�سعق  الدجاج  �سرع 
مراقبة  ميكننا  ل  اإذ  ال�سادق  للتاجر  مرتوكة 
دجاجة  ونتبعها  بها  يذبح  التي  الطريقة 
دجاجة او نعجة نعجة !فاحلالل بني واحلرام 
 ، نتقيها  ان  يجب  التي  مت�سابهات  وبينهما  بني 
على  الذبح  يكون  ان  تلزم  امل�سلم  واأخالقيات 
الطريقة الإ�سالمية ول يهم ال�سارع الت�سارب 
يف الفتاوى . والق�سية تتطلب تكثيف عمليات 
امل�ستهلك  حماية  جمعيات  وتدخل  املراقبة 
بعدما تف�سى الغ�س وا�ست�سرى الف�ساد وانحرفنا 

عن قيم واأخالق ديننا..

قايد �سالح يتفقد املدر�سة احلربية العليا
الفريق اأحمد قايد �سالح، نائب وزير الدفاع 
الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س  الوطني، 
العليا  املدر�سة  اإىل  عمل  زيارة  يف  ال�سعبي 

احلربية.
اأحمد قايد �سالح، نائب وزير  يقوم الفريق 
اجلي�س  اأركان  رئي�س  الوطني،  الدفاع 
فرباير   22 اخلمي�س  يوم  ال�سعبي،  الوطني 
العليا  املدر�سة  اإىل  عمل  بزيارة   ،2018
هذه  خالل  �سيرتاأ�س  الفريق  احلربية 
للمجل�س  ع�سرة  احلادية  الدورة  الزيارة 
التوجيهي للمدر�سة، طبقا لأحكام املر�سوم 
الرئا�سي املوؤرخ  يف 26 �سبتمرب 2006 املت�سمن 

اإحداث املدر�سة العليا احلربية.

ال�سرطة الق�سائية لأمن 
ولية اجلزائر

151 ق�سية حمل 
�سالح حمظور

يف كل من باتنة وجيجل

توقيف 5 عنا�سر دعم 
 للجماعات الإرهابية 

وتدمري 7 خمابئ لالإرهابيني  

عاجلت م�شالح �ل�رصطة �لق�شائية 
لأمن ولية �جلز�ئر يف نف�س �ملدة, 

)151( ق�شية حمل �شالح حمظور, مت 
توقيف على �إثرها )153( م�شتبه فيه, 

بالإ�شافة �إىل معاجلة )508( ق�شية 
حيازة خمدر�ت وموؤثر�ت عقلية, �أوقف 

على �إثرها )530( م�شتبه فيه.
على �ثر ذلك, متكنت م�شالح �أمن 

ولية �جلز�ئر من حجز)673.31( غر�م 
من �لقنب �لهندي )0.9( غر�م من 

�لكوكايني, )0.23( غر�م من �لهروين, 
)2323( قر�س مهلو�س و )142( قطعة 

خمدر من نوع �لقنب �لهنديوتبقى 
م�شالح �من ولية �جلز�ئر جمندة 

ليال نهار� يف �شبيل حتقيق �لأمن و 
�لطماأنينة للمو�طنني وحماربة �لآفات 
�لجتماعية �لتي من �شانها �مل�شا�س 

باأمن, �شحة و�شالمة �ملو�طنني 
وممتلكاتهم, كما يبقى �خلط �لأخ�رص 

48-15 وخط �رصطة �لنجدة 17 يف 
خدمة �ملو�طنني للتبليغ عن �أي طارئ.

م�سالح اأمن ولية اجلزائر 

  )16( حظرية غري �سرعية و توقيف 16 خمالف
قامت م�شالح �من ولية �جلز�ئر 
و    )01( بني  �ملمتدة  �لفرتة  يف 

جمموع  باإح�شاء  فيفري,   )15(
)16( حظرية غري �رصعية, �أوقف 

مت  خمالف   )16( �إثرها  على 
�شماعهم على حما�رص ر�شمية.

تعددت الفتاوى وال�سحية واحدة..؟!

احلفنـاوي بن عامـر غــول

الكاف يهناأ حمرز بعيد ميالده 27
�لدويل  �لالعب  �لقدم  لكرة  �لإفريقي  لالحتاد  �لر�شمي  �ملوقع  هّناأ 
�جلز�ئري ريا�س حمرز مبنا�شبة �حتفاله بعيد ميالده 27 �لذي جرى 
�أم�س, حيث ن�رصت �لهيئة �لكروية �لقارية �لتهنئة و�لتي �شهدت تفاعال 
كبري� من طرف �جلماهري �جلز�ئرية �إىل جانب �أن�شار فريقه لي�شرت 
�شيتي �لجنليزي �لذي طوو� معه �شفحة �خلالفات بعد �إ�رص�ره على 
للتدريبات عقب  �ل�شتوي ومقاطعته  �لنادي يف �ملركاتو  �لرحيل عن 

ف�شل �حرت�فه يف مان�ش�شرت �شيتي.

06 جرحى يف 02 حوادث مرور باملدية

اأدرار

وفاة �ساب وجرح اثنني يف انقالب �سيارة 

على  مرور  حادث  �أم�س  �أول  وقع 
 01 رقم  �لولئي  �لطريق  م�شتوى 
باملكان �مل�شمى جنان طوبال بلدية 
�شياحية  �شيارة  يف  متثل  �لربو�قية 
مع حافلة خلف 03 م�شابني ترت�وح 
�شنة   41 و   18 بني  ما  �أعمارهم 
�خلطورة  متفاوتة  باإ�شابات  �أ�شيبو� 

مت �إ�شعافهم يف عني �ملكان و نقلو� 
�ملدنية  �حلماية  رجال  طرف  من 
للوحدة �لثانوية لد�ئرة �لربو�قية �إىل 
�مل�شت�شفى �ملدين لذ�ت �لد�ئرة كما 
مرور  حادث  �لبلدية  نف�س  يف  وقع 
�لوطني  �لطريق  �مل�شمى  باملكان 
�شيارة  �نحر�ف  يف  متثل   01 رقم 

�أعمارهم  ترت�وح  م�شابني   03 خلف 
ما بني 15 و 50 �شنة �أ�شيبو� باإ�شابات 
يف  �إ�شعافهم  مت  �خلطورة  متفاوتة 
عني �ملكان و نقلو� من طرف رجال 
�لثانوية  للوحدة  �ملدنية  �حلماية 
�إىل �قرب موؤ�ش�شة  �لربو�قية  لد�ئرة 

��شت�شفائي ملكان وقوع �حلادث .

حادث  �أم�س  �أول  �أم�شية  وقع 
مرور �ليم بالطريق �لولئي رقم 
777 �لر�بط بني بلدية بودة نحو 
30 كلم عن عا�شمة �لولية �در�ر 
�أثر� �نقالب �شيارة �شياحية من 
�ل�رصعة  جر�ء  لوقان  رنو  نوع 
يف  عيان  �شهود  ح�شب  �لفائقة 

حيث  وخطري  معروف  منعرج 
�شاب  وفاة  �حلادث  هذ�  خلف 
�لعمر  من  يبلغ  �ملكان  عني  يف 
ونا�شط  طالب  وهو  �شنة   19
�شخ�شني  مع جرح  �لك�شافة  يف 
نف�س  منت  على  كانو�  �ثنني 
م�شالح  �شارعت  �أين  �ل�شيارة 

�حلماية �ملدنية ونقلت �ل�شحية 
�إيل �مل�شت�شفي فيما  و�جلرحى 
�لوطني  �لدرك  م�شالح  فتحت 
�لأ�شباب  معرفة  بغية  حتقيق 
هذ�  ور�ء  وقوع  �حلقيقية 

�حلادث .
ب.ب

17 فيلما يناف�س على جائزة 
الزيتونة الذهبية

�لزيتونة  جائزة  على  فيلما   17 جمموع  يتناف�س 
 16 �لطبعة  يف  �مل�شاركة  خالل  من  �لذهبية 
�لذي حتت�شنه  �لأمازيغي  للفيلم  �لثقايف  للمهرجان 
�مل�شاركة  فاإن  �ل�شياق  هذ�  ويف  وزو,  تيزي  ولية 
�شوف ت�شمل 7 �أفالم ق�شرية و7 وثائقية �إىل جانب 
3 �أفالم طويلة و �لتي �شوف تناف�س على �أح�شن يف 

فيلم يف كل فئة.
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الو�صط تق�صي يوما مب�صت�صفى م�صطفى با�صا بالعا�صمة

خدمة احلد الأدنى �سيدة املوقف بفعل اإ�سراب الأطباء املقيمني
.        العــــــــــالج بالتقــــ�سيــــــــط و " القـــــطــــــــرة " يف املـــ�ست�ســــــــــفيات 

ع�صام بوربيع

م�شت�شفى  �إىل  �نتقلت   « �لو�شط   «
ت�أثري  حقيقة  ملعرف  ب��ش�  م�شطفى 
على  �ملقيمني  �لأطب�ء  �إ�رض�ب 
هن�ك  فك�نت   ، �لعالج  و  �ملر�شى 
توجع  �لتي  �ملف�ج�آت  من  �لعديد 
�لوحيدة  �للغة  �أن  حيث   ، �لقلب 
�ل�ش�ئدة يف م�شت�شفى م�شطفى ب��ش� 
هي �حلد �لأدنى من �خلدمة، مم� ز�د 
يف قلق �لكثري من �ملر�شى وع�ئلتهم 

�ملتوجهني لهذ� �مل�شت�شفى .
 ، �لأ�شعة  م�شلحة  من  ك�نت  بد�يتن� 
�أين ت�شري هذه �مل�شلحة مثلم� �أ�رضن� 
�ل�شري   « ،�أو  �لأدنى  �حلد  بخدمة 
�ل�رضيفي�س مينيموم » حيث يتم ت�أجيل 
�إىل  ب�لأ�شعة  �لفح�س  ح�لت  �أغالب 
ذلك  من  فقط  وي�شتثنى  �آخر،  �إ�شع�ر 
�أ�شح�ب �حل�لت �خلطرية جد� �لتي 
ل يجد �لع�ملون يف هذه �مل�شلحة من 

بد �شوى �إجر�ء �لفح�س ب�لأ�شعة .
م�شلحة طب �لأطف�ل �شبة م�شلولة

وهي  �أخرى  م�شلحة  �إىل  �نتقلن� 
لن�  �أكد  �لتي  �لأطف�ل  طب  م�شلحة 
هذه  على  �ملتو�فدين  من  �لعديد 
ت�شري  �لأخرى  هي  �أنه�  �مل�شلحة 
حيث   ، �لأدنى  �حلد  بخدمة  �أي�ش� 
و�شط  �لعالج  تقلي�س  عملية  متت 
عن  ليزيدون  فقط  ممن  �لأطف�ل 
�لذين  �لأطف�ل  �أم�   ، �شنو�ت  خم�شة 
يزيدون عن �شن �خل�م�شة فم� عليهم 
خدمة  ق�عدة  ح�شب  �لنتظ�ر  �إل 
�حلد �لأدنى �لتي فر�شت نتيجة تخلي 
�لأطب�ء �ملقيمني عن عملهم .  نف�س 
�لعظ�م  جر�حة  مب�شلحة  يقع  �ل�شيء 
�حل�لت  �إل  فيه�  قبول  يتم  ل  �لتي   ،
�خلطرية ، �أم� �حل�لت �لع�دية فعليه� 
لنقوم   ، �آخر  موعد  �ىل  �لنتظ�ر 
و  �لقلب  �إىل م�شلحة  ب�لجت�ه  بعده� 
ومل   ، م�شتمر�  �لعمل  فيه�  بد�  �لتي 

�إجم�ع  رغم   ، ب�لإ�رض�ب  فعلي�  يت�أثر 
�مل�شلحة  بهذه  �لع�ملني  من  �لعديد 
على �لأثر �ل�شلبي �لذي تركه �إ�رض�ب 
��شتقب�ل  يف  �ملقيمني  �لأطب�ء 
�ملر�شى و عالجهم . �لربوفي�شور بن 
خدة ي�شنع �ل�شتثن�ء حتدثن� قليال مع 
�لربوفي�شور بن خذة �لذي ك�ن يو�ظب 
على عمله غري مت�أثر بهذ� �لإ�رض�ب 
مط�لب  �رضعية  على  �أكد  �أنه  رغم   ،
ق�ل  ب�لعك�س  بل   ، �ملقيمني  �لأطب�ء 
�أن خروجهم من �لعمل ك�ن يف �ل�ش�عة 
يعمل  ك�ن  عندم�  م�ش�ء�  �خل�م�شة 
�لأطب�ء �ملقيمني ، لكن هم ينتهون من 
ك�ن  �أنهم  بحكم   ، �لظهرية  يف  �لعمل 
ي�رضفون على تدري�س وتعليم �لأطب�ء 
�لربوفي�شور  ذلك  ورغم   . �ملقيمني 
�لعتن�ء  �رضورة  على  �أكد  خدة  بن 
مبط�لب �لأطب�ء �ملقيمني �لتي ح�شبه 
�أية  �قعية ول توجد  تبقى �رضعية وو 
�إىل  د�عي�   ، ير�ج  مثلم�  فيه�  مب�لغة 

�رضورة توفري �لأجو�ء �حل�شنة لالأطب�ء 
للع�ملني يف �جلنوب ، لأنه ح�شبه من 
غري �ملعقول �أن ير�شل �لطبيب ب�أجرة 
5ماليني �شنتيم �إىل �جلنوب ، يف ظل 
و�رضب   ، م�شجع  غري  هن�ك  و�قع 
بذلك مث�ل عن �مل�شت�شفى �جل�معي 
ب�لأغو�ط �لذي م�ز�ل مغلق� ، معترب� 
�أنه يجب �لإ�رض�ع يف �لتكفل ب�أو�ش�ع 
�لأطب�ء كي ل يهربو� �إىل �خل�رج مثلم� 
هو و�قع ، بعد �أن �أ�شبح هن�ك 15�ألف 
بن  وق�ل   . �أوروب�  طبيب جز�ئري يف 
يتم  �لذين  �لأطب�ء  ن�شف  �أن  خدة 
�لقلب   م�شلحة  يف  عندهم  تكوينهم 
ح�شبه  مم�   ، �خل�رج  �إىل  يه�جرون 
�جتهن�   . للجز�ئر  كبرية  م�رضة  يعد 
و  �ل�شتعج�لت  م�شلحة  �إىل  بعده� 
�لتي ك�ن يبدو �أن تعمل ب�شفة ع�دية ، 
ل�شيم� بعد �أن �أثريت �شجة كبرية يف 
�أخب�ر عن تخلي  �ل�ش�أن و تد�ول  هذ� 
لكن   ، عملهم  عن  �ملقيمني  �لأطب�ء 

�لأدنى  �حلد  خدمة  تبقى  قلن�  مثلم� 
م�شطفى  يف  �ملوقف  �شيدة  هي 
�لعملي�ت  �إجر�ء  �قت�ش�ر  بعد  ب��ش� 
هن�  ويو�شح   . فقط  �خلطرية  على 
�ملت�رضرة  �مل�ش�لح  �أن  �لأطب�ء  �أحد 
ت�شغل عدد� كبري�  �لتي  هي �مل�ش�لح 
يكون  حيث  �ملقيمني،  �لأطب�ء  من 
�لفر�غ و��شح� ، �أم� �مل�ش�لح �لتي ل 
فغ�لب�   ، �لفئة  هذه  على  كثري�  تعتمد 
ب�شفة  �لعالج  �أمور  فيه�  ت�شري  م� 
�أنهم  يعرتف  ذلك  رغم  لكن   . ع�دية 
�لتي  ب�لوظ�ئف  يقومون  �أ�شبحو� 
ك�ن يقوم به� �لأطب�ء �ملقيمني ، وهو 
من  نوع�  �شيخلق  �ملوؤكد  من  �لذي 
�أكرث   ، �ملجهود  من  وزي�دة  �لإره�ق 
 . �لع�دية  �لأجو�ء  يف  عليه  هو  مم� 
�حلد  منطق  �أن  �إىل  م�ش�درن�  وت�شري 
�أغلب  به  ت�شري  �خلدمة  من  �لأدنى 
�مل�شت�شفي�ت يف �جلز�ئر ، وتبقى د�ر 
لقم�ن على ح�له� ، �إىل غ�ية �أن يتبني 

�خليط �لأبي�س من �لأ�شود يف ق�شية 
من  تبقى  �لذين  �ملقيمني  �لأطب�ء 
على  �لر�شى  عدم  مط�لبهم  �أبرز  بني 
يخ�س  فيم�  �لتحويالت  من  �لكثري 
يتعلق  مب�  ل�شيم�   ، �لعمل  ولي�ت 
�شوء  �إىل  �إ�ش�فة   ، �لأنثوي  ب�لعن�رض 
، و مطلب  �لعمل يف �جلنوب  ظروف 

�إلغ�ء م� يعرف ب�خلدمة �ملدنية.
�ملو�طن  يبقى  هذ�  كل  من  وب�لرغم 
لإ�رض�ب  �لأوىل  �ل�شحية  �ملري�س  و 
�لتي  �لفئة  هذه   ، �ملقيمن  �لأطب�ء 
�أحي�ن�  ت�ش�منه  رغم  و  �ملري�س  �أ�شبح 
فيهم  يرى  �أ�شبح  �أنه  �أل  �لأطب�ء  مع 
عن  بتخليهم  ل�شيم�  �جل�شع  من  نوع 
من��شب عملهم ، و�إهم�ل �لبعد �لإن�ش�ين 
�لأمن  �أعو�ن  وحتى  .بل  �لق�شية  يف 
من  �أ�شبحو�  �لآخرون  هم  و�ل�رضطة 
�شح�ي� هذه �لحتج�ج�ت كل مرة و�لتي 
�شقوط  من  �لأحي�ن   غ�لب  تخلو يف  ل 

جرحى و�شط �شفوف �ل�رضطة .

مازالت معاناة املر�صى يف خمتلف امل�صت�صفيات اجلزائرية م�صتمرة بفعل الإ�صراب املتوا�صل للأطباء املقيمني والذي يدخل �صهره الرابع ، مما اأدى اإىل فر�س منطق خدمة احلد 
الأدنى يف خمتلف م�صالح امل�صت�صفيات ، وجعل العلج فقط على بع�س احلالت اخلطرية ، اأما اأ�صحاب الأمرا�س العادية فما عليهم اإل النتظار و تاأجيل مر�صهم اإىل اإ�صعار اآخر 
، و اأمام اإ�صرار الأطباء املقيمني على اإ�صرابهم وعدم التحاقهم باأماكن عملهم يبقى املري�س اأو املواطن هو ال�صحية رقم واحد ، بعد اأن اأ�صبح العلج فقط ملن اأ�صتطاع اإليه �صبيل ، 

واأعيا العاملني الآخرين من الأطباء الذين حول كل ال�صغط عليهم واأثقل كاهلهم .

يف حني اأعلنت حركات م�صاندتها املطلقة للنقابة

الكنابا�ست مهددة باحلل والأ�ساتذة مدعوون للتخلي عنها
�لذي  �لكبري  �لحتق�ن   يف ظل حجم 
خلفته �لإ�رض�ب�ت على م�شتوى قط�ع 
�لكن�ب��شت  ��رض�ب  ب�لأخ�س  �لرتبية 
و�لبليدة  ببج�ية  ��شهر  عرب  �مل�شتمر 
ملدة  �لوطني  ب�لإ�رض�ب  و�ملدعم 
�شهر، وم� خلفه من �حتق�ن�ت كلفت 
ف�شل  �شي��شة  �إىل  ب�للجوء  �لو�ش�ية 
مب�شتخلفني  وتعوي�شهم  �مل�رضبني 
�رضعية  بعد  �لعد�لة  قر�ر  بعد 
�لإ�رض�ب، �إل �أن �لق�شية �لتي �تخذت 
منحى كرة �لثلج مل تتوقف عند هذ� 
�حلد، فبعدم� بلغت درجة ف�شل بع�س 
على  �أطر�ف  عدة  دخلت  �لأ�ش�تذة 
�خلط بني موؤيدين ور�ف�شني، ف�أعلنت 
عدة �أطر�ف م� بني نق�بيني و�أ�ش�تذة 
ي�شعون  �أنهم  وج�معيني  و�شحفيني 
�لكن�ب��شت،  ت�رضف  حتت  خدم�تهم 
ومهني  �أخالقي  �لتز�م  �أنه  موؤكدين 
�لنق�بية،  �حلري�ت  على  للحف�ظ 
غري  �لأ�ش�تذة  ف�شل  درجة  بلوغ  و�أن 
�إىل  �للجوء  ب�لإمك�ن  و�أنه ك�ن  مقبول 
�لتجويع،  �شي��شة  بدل  مثال،  �لتحكيم 
و�لأهم �أن �أ�ش�تذة ج�معيني من �أمث�ل 
حكيمة �شب�يحي �أكدت �أن �أي ت�شعيد 
به،  معهم  �شتلتزم  �لكن�ب��شت  تخت�ره 
�شو�ء �أك�ن يف �شكل »و�نظرو� �ل�شيغة 

�إ�رض�ب  بكم:  لألتحق  تالئمكم  �لتي 
�أو �أي �أمر  عن �لطع�م، �أو �لعت�ش�م، 

ترونه يالئم ن�ش�لكم.«.
 

�صيهوب: ال�صلطات حتاول 
اإ�صعاف احلريات النقابية

 
طرف  من  ت�رضيح�ت  جند  ب�ملق�بل 
�لذي  �لأ�ش�تذة  ف�شل  ب�أن  نق�بيني 
جمرد  و�أنه  فيه  �ملو��شلة  يتم  لن  مت 
�لوطني  �ملن�شق  �رّضح  �إذ  تخويف، 
بوجمعة  �لإ�شالمية  �لرتبية  لأ�ش�تذة 
ي�شتحيل  �أنه  لـ«�لو�شط«،  �شيهوب 
مهم�  �مل�رضبني  �لأ�ش�تذة  ف�شل 
ك�نت �لأ�شب�ب، معترب� �أن �ملم�ر�ش�ت 
�ملعتمدة �شو�ء من طرف بن غربيط 
�إط�ر  يف  تندرج  �لأول  �لوزير  �أو 
يف  ت�شب  �لقمع،  وحتى  �لتخويف 
للرجوع  �لهمم  �إ�شع�ف  حم�ولة  �إط�ر 
�إىل  �لد�عني  �شوكة  وك�رض  �لور�ء  �إىل 
منه�  حم�ولة  يف  �ملفتوح  �لإ�رض�ب 
�ل�شتج�بة  ن�شبة  �أن  خ��شة  لعزلهم 
�شعيفة مق�رنة ب�ل�رض�ب�ت �ملفتوحة 
�لقر�ر�ت  بني  ربط  كم�  �ل�ش�بقة. 
ق�نون  لإطالق  �لعمل  وز�رة  وحت�شري 
�لعمل، ق�ئال �أن �خلطوة تفيد مبح�ولة 

�لت�شييق على �لعمل �لنق�بي، و�لتو�شل 
تقييد  �أي  �ملفتوح،  �لإ�رض�ب  حلذف 
�لإ�رض�ب�ت  كون  ق�نوني�،  �لإ�رض�ب�ت 

�ملحدودة ت�أثريه� �شعيف.
�شتمكن  �خلطو�ت  تلك  �أن  وق�ل 
وتفر�س  �لأ�ش�تذة  على  �أكرث  �لوز�رة 
�أنه�  خ��شة  م�شتقبال،  �ل�شمت  عليه 
�ملدى،  بعيدة  ��شرت�تيجية  متتلك 
�أن حيز� كبري� منه� يركز على  ق�ئال 
�رضب مو�د �لهوية وهدم �لقيم وحمو 
م�شيف�  بح�شبه،  �لت�ريخية  �لذ�كرة 
�ملزيد  �شتك�شف  �لق�دمة  �لأي�م  �أن 
حد  على  �مل�شبوهة  �لتع�مالت  عن 
�لن��شط  �أطلق  �لنقي�س  على  و�شفه. 
ق�ل  مب�درة  نو�ري،  كم�ل  �لرتبوي 
من  بو��شطته�  يتدخل  �أن  ميكن  �أنه 
�ملف�شولني  �لأ�ش�تذة  �إع�دة  �أجل 
نق�بة  حل  مق�بل  من��شبهم  �إىل 
�أن  لـ«�لو�شط«  ق�ئال  �لكن�ب��شت، 
يرى  �لكن�ب��شت  ل�رض�ب  �ملتتبع 
طرف  من  كثرية  خروق�ت  هن�ك  �أن 
�إ�رض�ب  يوجد  ل  كونه  �لنق�بة،  هذه 
مفتوح، ي�ش�ف له� �أن م�ش�كل وليتني 
وطني�  �إ�رض�ب�  ي�شتدعي  ل  ثالث  �أو 
�أن  كم�  ولئي�،  م�ش�كله�  حتل  بل 
�لعد�لة ف�شلت يف �لأمر ب�حلكم بعدم 

خطو�ته�،  للوز�رة  مربر�  �رضعيته، 
�لنق�بة  ��شتدعت  �أنه�  مو�شح� 
ب�حرت�م  �ملجل�س  و�أعلمت  ملقره�، 
و�أنه�  �لنق�بي،  قو�عد مم�ر�شة �حلق 
ت�ريخ  قبل  �حلو�ر  �أبو�ب  فتحت 
بجل�شتني:  ج�نفي   30 �أي  �ل�رض�ب 
بح�شور  �لوطني  �ملكتب  مع  �لأوىل 
�ملن�شق  مع  �لث�نية  و  �لوز�رة  ممثلي 
كم�  �شخ�شي�.  �لوزيرة  مع  �لولئي 
�ملن�شق  �إىل  �أر�شلت  �لعمل  وز�رة  �أن 
�لتنظيم  �حرت�م  ب�رضورة  �لوطني 
�أن ذلك  �لعد�لة، ق�ئال  وكذ� قر�ر�ت 
�أو�شل �لو�ش�ية �إىل حل من �ثنني  �إم� 
 6 مثال  حمددة  ملدة  �لنق�بة  جتميد 
�حلل  �أو  ن�ش�طه�  �إىل  تعود  ثم  �أ�شهر 
مم�ر�شة  من  ومنعه�  �لنق�بة  حل  �أي 

�أي ن�ش�ط نق�بي.
�قرت�حه  بخ�شو�س  نو�ري  و�أو�شح 
�لعفو  و�لعمل  �لرتبية  وز�رتي  على 
عن �لأ�ش�تذة �ملعزولني وعودتهم �إىل 
�أم�كن عملهم لأنهم يجهلون �لقو�نني 
هذه  على  حت�شلو�  و�أغلبهم  �مل�شرية 
�لوظيفة ب�شق �لأنف�س و ل يعلمون �أنه 
�إذ� عزل لي�س له �حلق �أن يوظف من 

جديد يف �لوظيفة �لعمومية.
�صارة بومعزة

البليدة

م�سرية جهوية لالأطباء املقيمني لوليات الو�سط 
�لأربع�ء  �أم�س  �شب�ح  نظمت 
لالأطب�ء  جهوية  م�شرية  ب�لبليدة 
ميثلون  �مل�رضبني  �ملقيمني 
�لبالد  و�شط  ولي�ت  خمتلف 
للمدينة  رئي�شية  �شو�رع  ج�بت 
�ش�رك  و  �أمنية،  تعزيز�ت  و�شط 
�لتي  �جلهوية  �مل�شرية  هذه  يف 
م�شت�شفى  من  �نطلقت  قد  ك�نت 
بب�ب  مرور�  بوعلي  بن  ح�شيبة 
لتعود  �لقط�ر  وحمطة  �ل�شبت 
حو�يل  بوعلي  بن  م�شت�شفى  �إىل 
م�ش�لح  ح�شب  م�ش�رك«  »�ألف 

بعني  ح��رضة  ك�نت  �لتي  �لأمن 
�ملك�ن و »زه�ء ثالثة �آلف طبيب 
مقيم«��شتن�د� لالأرق�م �لتي قدمه� 

ممثلي هذه �ل�رضيحة.
�مل�ش�ركني  �لأطب�ء  هوؤلء  و ميثل 
من  كل  ولي�ت  �مل�شرية  هذه  يف 
�جلز�ئر �لع��شمة و �لبليدة و تيزي 
وزو و بج�ية حيث رفع �ملحتجون 
�لعديد من �ملط�لب تتعلق �أ�ش��ش� 
و  �ملهنية  �أو�ش�عهم  بتح�شني 
�خلدمة  �لغ�ء  مع  �لجتم�عية 
�ملجموعة  �أن  يذكر  �ملدنية 

�ملقيمني  لالأطب�ء  �مل�شتقلة 
يف  دعت  قد  ك�نت  �جلز�ئريني 
�ملقيمني  �لأطب�ء  �ش�بق  وقت 
لرفع  جهوية  م�شري�ت  تنظيم  �إىل 

�ن�شغ�لتهم.
�ل�شك�ن  و  �ل�شحة  وزير  وك�ن 
خمت�ر  �مل�شت�شفي�ت  ��شالح  و 
�أم�س  ��شتقبل  قد  ح�شبالوي 
�لوطنية  لالحت�دية  وفد�  �لثالث�ء 
�لعمومية  �ل�شحة  مل�شتخدمي 
�مل�شتقلة  �لوطنية  للنق�بة  �لت�بع 
�لعمومية  �لد�رة  مل�شتخدمي 

بقي�دة رئي�شه� لكحل عم�ر، م�شري� 
يندرج �شمن  �لذي  �للق�ء  �ن هذ� 
تعقده�  �لتي  �للق�ء�ت  �شل�شلة 
�لوز�رة مع �ل�رضك�ء �لجتم�عيني، 
و مت خالل هذ� �للق�ء �لذي عقد 
على ه�م�س جل�شة عمل مع �للجنة 
�ل�رضك�ء  مع  للحو�ر  �ملركزية 
عدد  �ىل  �لتطرق  �لجتم�عيني، 
ب�لو�شع  �ل�شلة  ذ�ت  �لنق�ط  من 
ملوظفي  �لجتم�عي  و  �ملهني 
تلك  �شيم�  ل  �ل�شحة  قط�ع 

�ملتعلقة ب�لعم�ل �ملتع�قدين. 

 ق�صية جمل�س الأ�صاتذة اجلامعيني
 مبجل�س ق�صاء ق�صنطينة

 املن�سق ال�سابق يواجه عقوبة
 بني احلب�س و الغرامة املالية

بحر  ق�شنطينة  ق�ش�ء  جمل�س  تنظر 
�إد�نة �ملتهم عزي  �لأ�شبوع �ملقبل يف 
�ملجل�س  عن  �ملن�شق  �مل�لك  عبد 
يف  �جل�معيني  لالأ�ش�تذة  �لوطني 
عقوبة ي�شل حده� لع�م حب�س ن�فذ و 
غر�مة م�لية، بعد تهجمه على �ملن�شق 
�لوطني عبد �حلفيظ ميالط و�لت�شهري 
ملجل�س  �لع�مة  �لني�بة  �إلتم�شت  به. 
ن�فذ  حب�س  �شنة  ق�شنطينة  ق�ش�ء 
�لكن��س  عن  �ملن�شق  �جلن�ح  ملن�شق 
�لدعوى  بعد  وذلك  عزي  �مل�لك  عبد 
�ملن�شق  �شده  رفعه�  �لتي  �لق�ش�ئية 
لأ�ش�تذة  �لوطني  للمجل�س  �لوطني 
�لتعليم �لع�يل CNES �لدكتور ميالط 
�ملتهم  هذ�  ن�رض  بعد  �حلفيظ  عبد 
جملة  ت�شمن  لبي�ن  �مل�لك  عبد  عزي 
�شد  و�لت�شهري  �لقذف  �لف�ظ  من 
حمت�ل  ب�أنه  فيه�  �تهمه  �مل�شتكي 
�لوز�رة،  خم�بر  �شنيعة  و�أنه  ون�ش�ب 
وهي �ل�شكوى �لتي �نتهت ب�شدور حكم 
نوفمرب  �شهر  ق�شنطينة  حمكمة  عن 
�مل�لك ب3  ب�إد�نة عزي عبد  �مل��شي 
�ألف   20.000 وغر�مة  حب�س  �أ�شهر 
دين�ر مع �لز�مه بدفع تعوي�س قدره 30 
�لوطني  �ملن�شق  لل�ش�كي  �شنتيم  مليون 
ني�بة  �أن  غري  �حلفيظ.  عبد  ميالط 
ب�حلكم  تقتنع  مل  ق�شنطينة  حمكمة 

�لعقوبة، حيث  لرفع  ��شتئن�ف  وقدمت 
ت�شليط  ب�رضورة  �لع�مة  �لني�بة  ط�لبت 
حب�س  عقوبة  وت�شليط  �ملتهم  �د�نة 
�ألف دين�ر غر�مة ن�فذة،  ن�فذة و 200 
للمر�فع�ت  و�ل�شتم�ع  �لتحقيق  وبعد 
�ملتخ��شمني. كم� �أنه ومن جهة ث�نية 
�ملن�شق  يف  ممثلة  �لكن��س  قي�دة  ف�إن 
رفعت  �حلفيظ  عبد  ميالط  �لوطني 
مر�د  بري  حمكمة  �أم�م  �أخرى  دعوى 
يف  للطعن  �لجتم�عي  �لق�شم  ر�ي�س 
�ملوؤمتر �ملو�زي �لذي ح�ول �ملن�شقني 
جل�معة  �ل�شي�ر�ت  حظرية  يف  تنظيمه 
وبدون  ترخي�س  بدون   ،3 �جلز�ئر 
�أ�شغ�ل  لإثب�ت  عمومي  �ش�بط  ح�شور 
ب�ل�ش�فة  �ملو�زي،  �ملوؤمتر  هذ� 
�ليه�  ��شتندت  كثرية  �أخرى  دفوع  �ىل 
قي�دة �لكن��س يف دعو�ه� لإبط�ل هذ� 
�نتظ�ر  ويف  �ل�رضعي.  غري  �ملوؤمتر 
�لقليلة  �ل�ش�بيع  يف  �حلكم  �شدور 
�أكدت  �ل�شي�ق  هذ�  ويف  �لق�دمة،  
قي�دة  �أن  �لكن��س  من  مقربة  م�ش�در 
لالأ�ش�تذة �جل�معيني  �لوطني  �ملجل�س 
ع�زمة على �نه�ء �لن�شق�ق بغية �لتفرغ 
خ��شة  �لأ�ش�تذة  حقوق  عن  للدف�ع 
عديد  تعي�شه  �لذي  �لو�شع  ظل  يف 

�جل�مع�ت عرب �لرت�ب �لوطني.
م.�س

 افتتاح خط بحري يربط 
وهران برب�سلونة 

�لوطنية  للموؤ�ش�شة  �جلهوي  �ملدير  �رضح 
بن  لطر�س  للم�ش�فرين    �لبحري  للنقل 
�نه  �جلز�ئرية  �لأنب�ء  لوك�لة  �أم�س  عمور 
�لأ�شبوع   هذ�  جديد  بحري  خط  �إفت�ح  مت 
وبر�شلونة  وهر�ن  مدينتي  بني  يربط  
�أول  �أن  بن عمور  لطر�س  ب�إ�شب�ني�  و�رضح 
بت�ريخ 19 فيفري �جل�ري،  رحلة �نطلقت  
بر�شلونة  نحو  وهر�ن  مين�ء  من  �نطالق� 
بو��شطة »ب�خرة �جلز�ئر 2« على متنه� 450 

م�ش�فر� و 140 مركبة.
وق�ل �ملتحدث مت �إدر�ج هذه �خلط �لبحري 
�إىل  �شمن برن�مج �ملوؤ�ش�شة �لذي يتو��شل 
وذلك  �لق�دم  �شبتمرب  �شهر  نه�ية  غ�ية 
مبعدل رحلتني كل �شهر، و�شت�شمن ب�خرت� 
من  �لرحالت  هذه   2 وط��شيلي   2 �جلز�ئر 
وهر�ن نحو بر�شلونة حيث تت�شع كل و�حدة 

لـ 1300 م�ش�فر و300 مركبة
ف.ن�صرين  
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ندوة املجل�س الإ�شالمي الأعلى حول الهجرة غري ال�شرعية

» احلرقة« نتاج اأمل اجتماعي عميق
اأكد رئي�س املجل�س الإ�شالمي الأعلى اأبو عبد اهلل غالم اهلل يف كلمته التي األقاها باملنا�شبة على اأن ظاهرة الهجرة غري ال�شرعية ظاهرة عاملية 

تعاين منها العديد من الدول غري اأن واقعها يف اجلزائر زاد حدتا، اأين ا�شبحنا كل يوم تقريبا ن�شمع بهالك �شبابنا يف عر�س البحار، هذه الظاهرة 
التي و�شفها املتحدث با« املتوح�شة« نتيجة للماآ�شي التي تخلفها وكذا املظار التي ترتتب عنها من كافة اجلوانب الجتماعية، القت�شادية وكذا 

ال�شيا�شية الأمر الذي يدفع اإىل �شرورة الإ�شراع يف درا�شتها درا�شة علمية اأكادميية معمقة ت�شارك فيها كافة فعاليات املجتمع وقطاعاته من اأجل 
معرفة الأ�شباب احلقيقية ورائها وكذا العمل على و�شع الأطر املنا�شبة ملواجهتها، تاركا فتوة حترميها من عدمها للمخت�شني.

يحي عواق

الدكتور عيادي املخت�س يف 
علم اجتماع املعرفة

الهجرة غري ال�شرعية ظاهرة 
متوح�شة وانعكا�شاتها �شلبية 

علم  يف  املخت�ص  عيادي  الدكتور  اأما 
البليدة 02 فقد  بجامعة  اجتماع املعرفة 
انطالقا  للظاهرة  درا�سة  بتقدمي  قام 
من  تطرق  اأين  �سو�سيولوجية  مقاربة  من 
ظاهرة  اأ�سول  يف  التعمق  اإىل  خاللها 
الهجرة بنوعيها ) �رشعية وغري �رشعية ( 
جملة  ذلك  خ�سم  يف  وا�سعا  اجلزائر  يف 
يعود �سبب  الت�ساوؤالت على غرار هل  من 
الهجرة غري ال�رشعية » احلرقة« اإىل اأزمة 
الهجرة  البالد؟ هل ظاهرة  تعي�سها  دينية 
ام  الهوية  بق�سية  مرتبطة  ال�رشعية  غري 
والبحث  بالطموح   مرتبطة  م�سكلة  اأنها 
؟  االأوروبية  الف�ساءات  مثل  ف�ساءات  عن 
بتقدمي  قام املتحدث  التي  االأ�سئلة  وهي 
اأ�سيلة  علمية  وفق مربرات  عنها  اإجابات 
 « ال�رشعيني  غري  املهاجرين  باأن  موؤكدا 
احلراقة« يعانون من اأمل اجتماعي عميق 

ي�ستوجب الوقوف عنده.

مدير خمرب العوملة بجامعة 

اجلزائر02 عبد املجيد قادي
احلرقة نتاج لأمل اجتماعي 

عميق 

وال�سيا�سة  العوملة  خمرب  مدير  اأما 
عبد  اجلزائر02  بجامعة  االقت�سادية 
يف  اجلزائر  باأن  اأكد  فقد  قادي  املجيد 
للمهاجرين  عبور  منطقة  كانت  املا�سي 
اأ�سبحت  فقد  اليوم  اأما  ال�رشعيني  غري 
املنطلق االأ�سا�سي يف هذه الظاهرة التي 
االقت�سادية  تبعاتها  اإىل  املتحدث  اأ�سار 
على  او  الدويل  امل�ستوى  على  �سواء 
الواقع  اأن  اإىل  م�سريا  املحلي،  امل�ستوى 
�سبابنا  قبل  من  املن�سود  االأوروبي 
املهجرين  هو االأخر يعاين اأ�سد املعاناة 
املن�سود«  الفردو�ص  »لي�ست  فاأوروبا 
الركود  اأزمة  اإىل  ال�سياق  ذات  يف  م�سريا 
الدول  منه  تعاين  الذي  االقت�سادي 
االأوروبية واأن » احلراقة« اإن هم اإ�ستطاعو 

الو�سول �ساملني اإىل ال�سفة االأخرى .
ب�سبابنا نحو  التي تدفع  االأ�سباب  اأما عن 
اخلبري  اأرجعها  فقد  اخليار  هذا  اتخاذ 
البطالة  معدالت  ارتفاع  اإىل  االقت�سادي 
ن�سبة  تبلغ   11% حدود  و�سلت  التي 
البطالني دون �سن االأربعني �سنة من بينهم 
ن�سبة 27.8%  ما ي�سري اإىل الن�سب الكبرية 
اأن  هو  ذالك  من  واالأمر  البطال،  ل�سبابنا 
البطال  ال�سباب  هوؤالء  بني  من    % 25،8

حامل ل�سهادات جامعية و26%  من بينهم 
تابعو تكوينا مهنيا حمرتفا  .

ه�سا�سة  اإىل  قادري  املجيد  عبد  واأ�سار 
به يف  املعمول  االجتماعي  التاأمني  نظام 
بالدنا والذي اأقر ب�ساأنه باأن اأمواله تذهب 

لغري اأ�سحابها املحتاجني لها فعال .

 عبد املجيد قادري
اأوروبا لي�شت الفردو�س 

املن�شود 

بها  املعمول  القانونية  االأطر  عن  اأما 
الهجرة  ظاهرة  ملواجهة  ودوليا  حمليا 
تكفل ع�سو املجل�ص  ال�رشعية فقد  غري 
بوزيري  ال�سعيد  االأعلى  االإ�سالمي 
الهجرة  الظاهرة   باأن  موؤكدا  بتقدميها 
على  ل�سبطها  قانونية  اأطر  لها  و�سعت 
غرار القانون ال�سادر هيئة االأمم املتحدة 
�سنة 1948 وكذا ن�ص املادة 13 من اتفاقية 
حقوق الطفل ال�سادرة عن االأمم املتحدة 
�سنة 1989 والتي دخلت حيز التنفيذ �سنة 
1990 وهي االتفاقية التي �سادقت عليها 
اأما  اجلزائر مبر�سوم رئا�سي �سنة 1992، 
لها  خ�س�ص  فقد  ال�رشعية  غري  الهجرة 
القانون الدويل حيزا معتربا من الن�سو�ص 
القانونية ل�سبطها على غرار اتفاقية االأمم 
اجلرمية  مبكافحة  املتعلقة  املتحدة 

اجلزائر  عليها  �سادقت  والتي  املنظمة 
بتحفظ مبر�سوم رئا�سي رقم 55/02 وهي 
يتعلق  بربوتوكولني  املتبوعة  االتفاقية 
الب�رش  باأع�ساء  التجارة  مبكافحة  االأول 
ال�رشعية  غري  بالهجرة  متعلق  والثاين 
وهما الربتوكولني اللذان �سادقت عليهما 
رئا�سيني  مبر�سومني  بتحفظ  اجلزائر 
 ،417/03 رقمي  التوايل  على  حمال 
418/03 اأما على امل�ستوى الداخلي فقد 

معاجلة  على  اجلزائري  امل�رشع  عمل 
 11/08 رقم  القانون  خالل  من  الظاهرة 
ال�سادر �سنة  خا�سة يف املادتني 36 و44 
التحفظ اجلزائري  اأن  اإىل  2009، م�سريا 
على االتفاقيات الدولية املوقعة ملحاربة 
القانون  �سيادة  باب  من  جاء  الظاهرة 
هذه  مثل  مع  التعامل  يف  اجلزائري 
الظواهر ا�ستنادا اإىل خ�سو�سية املجتمع 

اجلزائري.

وايل العا�شمة عبد القادر زوخ يك�شف 

النطالق يف العملية 24 لإعادة الإ�سكان �سيكون قبل �سهر رم�سان
.       ترحيل 370 عائلة من �سكان الطريق ال�سحاولة

ان  زوخ  القادر  عبد  العا�سمة  واىل   ك�سف 
االإ�سكان  الإعادة   24 العملية  يف  االنطالق 
والتي �ست�سمل ما بني 6 اإىل 8 اأالف �ستكون 
قبل �سهر رم�سان، مفيدا اأن عملية الرتحيل 
واالأقبية  والق�سدير  اله�سة  البنايات  �ستم�ص 
الت�ساهمي  ال�سكن  اىل  باالإ�سافة  واالأ�سطح 
خالل  زوخ  القادر  عبد  اأعلن  االجتماعي. 
على  اإ�رشافه  هام�ص  على  �سحفية  ندوة 
عملية 23 للرتحيل اأن العائالت التي ت�رشرت 
من تو�سعة ميرتو �ساحة ال�سهداء �سيكون بعد 
تقرير اللجنة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، 
على  خطر  هناك  كان  اإذا  �ستقرر  والتي 
�سكان  من  باملائة   50 اأن  مفيدا  العائالت، 
االأحوا�ص مت التكفل بيهم، يف اأطار عمليات 

الرتحيل التي �سهدتها العا�سمة.
االأمم  ممثل  باأن  اجلزائر  والية  وايل  وقال 
يف  اجلزائر  باإجنازات  انبهر  املتحدة، 
مت  الذي  اللقاء  خالل  االإ�سكان،  عمليات 
العاملي  للمنتدى  التا�سعة  الطبعة  خالل 
املاليزية  بالعا�سمة  املنعقد  احل�رشي 
لالأمم  برهن  كواالملبور ،مو�سحا  اأنه 
التي  الرتحيل  عمليات  خالل  من  املتحدة 
اإىل  بحاجة  كانت  عائلة  �سملت 72األف 
ال�سكن، م�سريا اإىل وجود برنامج بـ 84 األف 

وحدة ا�ستهلك منه 50 باملائة فقط

تاأجيل ترحيل �شكان �شقق ال�شيق 

 
�سكان  لرتحيل  تاأجيله  العا�سمة  وايل  جدد 

�سقق ال�سيق يف الكثري من بلديات العا�سمة، 
عرفتها  التي  الرتحيل 23  عملية  اإثر 
العا�سمة يوم اأم�ص، موؤكدا اأنه مت ترحيل ما 

يقارب 2200 عائلة اإىل �سكنات الئقة.
زوخ عن  القادر  عبد  العا�سمة  وايل  واأف�سح 
تلقي م�ساحله ل 1500 طعن قبل منها 1000 
فيما مت حتويل 1100 اإىل العدالة مت الف�سل 
بالقا�سية،  و�سفها  باأحكام  ق�سية   500 يف 
هام�ص  على  �سحفية  خالل  ندوة  موؤكدا 
عملية  يف  ال�رشوع  عن  للرتحيل    23 عملية 
والتي  القادم  الفرتة  خالل    24 الرتحيل 
ذات  واأعلن  اأالف،   8 اإىل   6 بني  ما  �ستم�ص 
املتحدث اأن 50 باملائة من �سكان االأحوا�ص 
الرتحيل  عمليات  اأطار  يف  بيهم،  التكفل  مت 
زوخ  اأعطي  كما  العا�سمة،  �سهدتها  التي 
االأقبية  ل�سكان  الرتحيل  عملية  يف  االأولوية 
الذين  ال�سكان  ترحيل  موؤجال  واالأحوا�ص 
يخ�ص  فيما  اأما  ال�سكن،  �سيق  يف  يعانون 
ميرتو  تو�سعة  من  املت�رشرين  ال�سكان 
اللجنة  تقرير  بعد  ترحيلهم  ف�سيتم  اجلزائر 
الوطنية للرقابة التقنية للبناء  وتاأكيدها اأن  

العائالت يف خطر.
يف  ال23  الرتحيل  بعملية  يتعلق  فيما  اأما 
اأم�ص  انطلقت  والتي  الثانية  مرحلتها 
املعنية  العائالت  م�ست  بالعا�سمة، 
موقع  داي  حل�سني  االإدارية  باملقاطعة 
“املدابح”  امل�سمى  احل�رشي  القطب 
�سيحت�سن  الذي  والقبة  داي  ببلديتي ح�سني 
املقر اجلديد للربملان بغرفتيه جمل�ص االأمة 
رحلت  حيث  الوطني.،  ال�سعبي  واملجل�ص 

 01 اأبزيو  م�سكن«   1400« حي  اإىل  العائالت 
ببلدية الدويرة كما م�ست العملية املقاطعة 
احلي  موقع  غرار  على  للحرا�ص،  االإدارية 
ببلدية  النخيل  غابة  امل�سمى  الق�سديري 

با�ص جراح.
امل�سمى  الق�سديري  احلي  موقع  اأما 
ف�سريحلون  بوروبة  ببلدية  “دي�سويل” 
وحي   ”01“ اأبزيو  »م�سكن   1400 حي«  اإىل 
يخ�ص  الدويرة. وفيما  ببلدية  240م�سكن 
االحياء   ، البي�ساء  للدار  االإدارية  املقاطعة 
املعنية بالرحلة هي موقع احلي الق�سديري 
الق�سديري  احلي  موقع  بو�سو�سة،  امل�سمى 
باب  ببلدية  و”02”   01“ العاليا  امل�سمى 
الزوار. باالإ�سافة اإىل موقع احلي الق�سديري 
امل�سمى درمو�ص موقع م�رشوع �سكنات عدل 
ببلدية برج البحري، حيث �سريحل املعنيون 
اأبزيو 01 ببلدية  1400م�سكن  حي  اإىل 
الدويرة وباملقاطعة االإدارية لرباقي �سريحل 
موقع احلي الق�سديري امل�سمى بيقا “02” 
ببلدية   ”01“ اأبزيو  م�سكن   1400 حي  اىل 
امل�سمى  الق�سديري  احلي  وموقع  الدويرة 
اأما  بالدويرة  املوقع  نف�ص  “بلقودير” اىل 
“بو�ساقور  امل�سمى  الق�سديري  موقع احلي 
240م�سكن  حي  اإىل  املعنيون  ف�سريحل   ”
بالدويرة وبخ�سو�ص املقاطعة االإدارية لبئر 
الق�سديري  احلي  موقع  �سكان  راي�ص  مراد 
بئر  ببلدية  ال�سحاولة  طريق  امل�سمى 
خادم. �سريحلون اىل حي 1400 م�سكن اأبزيو 
ببلدية  اأبزيو”″02  و حي 416 م�سكن   ”01“

الدويرة

الق�سديري  احلي  موقع  من  املعنيون  اأما 
مراد  بئر  ببلدية  بون�ص  مزرعة  امل�سمى 
راي�ص ف�سريحلون اىل حي 416 م�سكن اأبزيو 
“02” ببلدية الدويرة وفيما يخ�ص املقاطعة 
احلي  موقع  �سكان  للدرارية،  االإدارية 
العا�سور،  ببلدية  طرفة  وادي  الق�سديري 
�سريحلون اإىل حي 1400 م�سكن اأبزيو “01” 
باحلي  املعنيون  موقع  الدويرة. اأما  ببلدية 
ح�سان،  بابا  ببلدية  جويلية   5 الق�سديري 
 ”02“ اأبزيو  م�سكن   416 اإىل حي  �سريحلون 

ببلدية الدويرة.
واملعنيون مبوقع احلي الق�سديري ال�ستقبال 
الدويرة  ببلدية  عدل،  م�سكن   300 م�رشوع 
�سريحلون اإىل حي 240 م�سكن الدويرة ببلدية 
الدويرة. فيما رحل �سكان باأقبية و تو�سيعات 
اىل  الدويرة  ببلدية  ال�سكنية  االأحياء  داخل 

حي 416 م�سكن اأبزيو “02”
�سكان  لبوزريعة،  االإدارية  باملقاطعة  اأما 
لثكنة  املحاذي  الق�سديري  احلي  موقع 
حي  اىل  �سريحلون  االأبيار،  ببلدية  االأورا�ص 
240 م�سكن  وحي   ”01“ اأبزيو  1400 م�سكن 
املقاطعة  يخ�ص  وفيما  الدويرة  ببلدية 
مبوقع  املعنيون  �سريحل  توتــة  بئر  االإدارية 
البلدي  للملعب  املحاذي  الق�سديري  احلي 
ببلدية ت�سالة املرجة، اىل حي 1400 م�سكن 
الدويرة. والعائالت  ببلدية   ”01“ اأبزيو 
مقيمة داخل املخزن املتواجد على م�ستوى 
اأبزيو  م�سكن   416 حي  اىل  البلدية  حظرية 
“02” ببلدية الدويرة وفيما  يخ�ص املقاطعة 
مبوقع  املعنيون  �سريحل  لل�رشاقة  االإدارية 

 300 م�رشوع  ال�ستقبال  الق�سديري  احلي 
م�سكن عدل، ببلدية اأوالد فايت اإىل حي 416 
م�سكن اأبزيو “02” ببلدية الدويرة. اما فيما 
احممد  ل�سيدي  االإدارية  املقاطعة  يخ�ص 
�سرتحل العائالت من �سكان االأقبية واأ�سطح 
واجلزائر  اأحممد  �سيدي  بلديتي  العمارات 
 ”02“ اأبزيو  م�سكن   416 حي  اىل  الو�سطى 
ببلدية   ”01“ اأبزيو  م�سكن   1400 حي  و 

الدويرة.

ع�شو�س للو�شط: مت ترحيل 370 
عائلة من �شكان الطريق ال�شحاولة

 ويف هذا ال�سياق، كانت بلدية بئر خادم من 
 ،23 العملية  هذه  من  امل�ستفيدة  البلديات 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  اأكد  حيث 
عائلة   370 ترحيل  مت  باأنه  ع�سو�ص  جمال 
تقطن احلي الق�سديري طريق ال�سحاولة اإىل 
اإىل  الدويرة، م�سريا  �سكنات الئقة يف بلدية 
لت�سهيل  عون  و300  �ساحنة   100 تخ�سي�ص 
ذات  وتطرق  العملية،  هذه  ماأمورية  من 
اأو�سح ب�ساأنها اأن  امل�سدر اإىل الطعون التي 
م�ساحله تلقت 60 طعنا كلها لن تكون معيارا 
قطنوا  الذين  ال�سكان  من  اأ�سحابها  لكون 
 ،2017 �سنة  وحتى   2016 و   2015 يف  احلي 
ع�سو�ص  ك�سف  امل�ستقبلية  العمليات  وعن 
احلي  ت�سكن  عائلة   400 قرابة  ترحيل  عن 
 26 ن�سيان  دون  امبارك،  �سيدي  الق�سديري 

»�سالهي« يف حي الربتقال.
اإميان لوا�س/علي عزازقة



تورط وكيل معتمد ل�رشكتي » ني�سان« 
و » هيونداي« وهو �ساحب �رشكة نقل 
ال�سيارات الكائن مقرها ببئر خادم يف 
عملية تزوير وتقليد  17 ختم تخ�ص 
عدة بنوك على غرار بنك »بي اأن بي 
بريبا« و »�سو�سيتي جيرنال اجلزائر« 
اجلزائر  و«بنك  الربكة«  »بنك 
م�سالح  اإىل  بالإ�سافة  اخلارجي« 
معاملة  يف  ل�ستغاللها  ال�رشائب 
2400مركبة  اإقتناء  تخ�ص  جتارية 
مليار   37,321 قيمته  ما  حت�سيل  و 
الذكر  �سالفتي  ال�رشكتني  من  �سنتيم 
جمرياتها  تعود  التي  الق�سية  يف   .
الأمن  م�سالح  وردت  ملعلومات 
اأوت 2016 حول قيام �سخ�ص  ب�سهر 
حمكمة  من  بالقب�ص  اأمر  حمل 
اأموال  �سحب  باإجراء  ب�سدد  القليعة 
بطريقة  باريبا«  بينابي   « بنك  من 
من  الأموال  بتحويل  وهذا  م�سبوهة 
�رشكة » ني�سان » و« هيونداي« ل�سالح 
�رشكته اخلا�سة بنقل ال�سيارات رغم 
�رشكته  ل�سالح  متت  التعامالت  اأن 
ال�سيارات  بيع  يف  اخلا�سة  الأوىل 
باأداء  اأمر  طريق  عن  الغيار  قطع  و 
ورغم اأنه كان قد اإ�سرتجع ما قيمته 
10 مليون �سنتيم من ال�رشكتان وهي 
 , الق�ساء  اأمام  املطروحة  املعاملة 
برخ�سة  يتنقل  كان  باأنه  تبني  كما 
حاول  قد  اأنه  و  �سقيقه  �سياقة 
الأموال  تلك  اإ�ستخراج  مرات  ولعدة 
طريق  عن  قانونية  غري  بطريقة 
وثيقة مزورة اإ�ستظهرها اأمام بنكي » 
�سو�ستي جينريال » و » بنك اجلزائر 
اخلارجي« مدعيا باأنه موظف ب�رشكة 
باءت  حماولته  اأن  غري  ني�سان«   «

قبل  من  اأمره  اإكت�ساف  بعد  بالف�سل 
الفرار  من  متكن  و  املوظفني  اأحد 
اإخطار  الأخري  هذا  حماولة  مبجرد 
الوكالة وبفتح التحريات الأمنية بعد 
توقيف املتهم بذات التاريخ تبني باأنه 
قد اإ�ستعمل يف معاملته هاته 17 ختم 
و  الذكر  �سالفة  البنوك  تخ�ص  مزور 
كان  والتي  ال�رشائب  م�سلحة  حتى 
يطمح من خاللها حت�سيل ما قيمته  
�رشكتي  من  �سنتيم  مليار   37,321
ني�سان وهيونداي , ليتك بذلك اإحالته 
املزور  واإ�ستعمال  التزوير  بجرم 
الن�سب  م�رشفية,  حمررات  يف 
على  الغري  هوية  اإنتحال  والإحتيال, 
بالعا�سمة  راي�ص  مراد  بئر  حمكمة 
لهيئة  مواجهته  خالل  اأنكر  حيث   ,
و  جرم  من  له  ن�سب  ما  املحكمة 
من  اإفرتاء  حم�ص  الق�سية  باأن  اأكد 
التهرب  ق�سد  ال�سيارات  �رشكتي 
التي  املالية  م�ستحقاته  ت�سديد  من 
وعن   , �سيارة  ل2400  بيعه  تخ�ص 
باأنها  فاأكد  الأختام  تلك  م�سدر 
�سحيحة و قانونية حت�سل على عدد 
التي  املالية  املوؤ�س�سات  من  منها 
اإجراءات  ت�سهيل  بغية  معها  تعامل 
املعامالت التي جمعته مع �رشكتي » 
ني�سان » و » هيونداي« و حت�سل وقام 
باملطبعة  الأخر   البع�ص  بت�سنيع 
الر�سمية مبوجب الإتفاقيات املربمة 
مع ال�رشكتني , و اأمام ما �سلف ذكره 
طالب ممثل احلق العام توقيع عقوبة 
5�سنوات حب�سا نافذا يف حق املتهم 
ال�سادرة يف حقه عدة اأوامر بالقب�ص 

من عدة حماكم .
ل/منرية

البتدائية  اجلنايات  حمكمة  قررت 
اأ�ستاذ  اإعفاء  اأم�ص  البي�ساء  بالدار 
ارتكابه  عقوبة  من  عربية   لغة 
مع  العمدي  القتل  حماولة  جلرمية 
�سبق الإ�رشار و الرت�سد و التحطيم 
العمدي مللك الغري مع الأمر بو�سعه 
مب�ست�سفى الأمرا�ص العقلية لفران�ص 
فانون بالبليدة , ب�سبب تعر�سه حلالة 
�رشطي  ده�ص  يحاول  جعلته  جنون 
ويحطم  �سيارته  بوا�سطة  �سقيقه  و 
باأنهما من  حملهما التجاري ويدعي 
جعاله يتعر�ص للجنون ب�سبب ال�سحر 
ملحل  فتحه  نتيجة  له  و�سعاه  الذي 
الق�سية  يف   . لهما  مناف�ص  جتاري 
لتاريخ 16 ماي  تعود جمرياتها  التي 
�سقيقه   و  �رشطي  كان  حني   2016
حملهما  من  بالقرب  متواجدان 
ال�سيارات  غيار  قطع  ببيع  اخلا�ص 
هو  متواجدا  املتهم  كان  و  بدرقانة 
لهما  املقابل  حمله  داخل  الأخر 
وهو  املتهم  ميازح  ال�سحية  فراح 
الأخري  هذا  اإ�ستفز  الذي  الأمر 
بها  وانطلق  �سيارته  بت�سغيل  وقام 
باأق�سى �رشعة نحو مكان تواجدهما 
اأنهما  غري  ده�سهما  بذلك  حماول 
ال�سيارة  جعل  مبا  الفرار  من  متكنا 
الواجهة  حتطم  و  باملحل  ت�سطدم 
 , للمحل   معتربة  اأ�رشار  خملفتا 
عن  �سكوى  باإيداع  ال�سقيقان  ليقوم 
الواقعة التي كادت اأن تت�سبب بحادثة 
لأجلها  اأحيل  التي  و  اأحدهما  وفاة 

الخت�سا�ص  حمكمة  على  املتهم 
التحقيق  قا�سي  اأمر  اأين  باحلرا�ص 
العقلية  اخلربة  لتقرير  نتيجة 
باملوؤ�س�سة  للعالج  املتهم  بو�سع 
الإ�ست�سفائية حلني حماكمته باجلرم 
وخالل  املتهم   , الذكر  �سالف 
اأكد  اأم�ص  املحكمة  لهيئة  مواجهته 
و  ال�سحيتان  ده�ص  يحاول  مل  باأنه 
اأنه توجه بال�سيارة لإخفاتهما نتيجة 
كما  منا�سبة  كل  يف  له  م�سايقتهما 
تورط  التي  احلادثة  �سبب  باأن  اأكد 
مع  يجمعه  الذي  اخلالف  هي  بها 
اأن  فكرة  رف�سا  اللذان  ال�سحيتان 
يقوم بفتح حمل يف نف�ص منطقتهما 
الذي  الأمر  وهو  الن�ساط  وبنف�ص 
جعلهما يقوما باختالق م�ساكل كانت 
اأخرها زجه يف احلب�ص بتهمة اإهانة 
هيئة نظامية بعد اأن حاول ال�رشطي 
اإنتزاع وثائقه  دون �سبب جدي ومن 
لتوريطه  �رشبه  مبحاولة  اإتهمه  مت 
ال�سبب  اأنهما  عن  ناهيك  بالق�سية 
من  م�سريته  حتول  وراء  املبا�رش 
ل�سخ�ص  خم�رشم  عربية  لغة  اأ�ستاذ 
بو�سع  قيامهما  اإثر  جنون  من  يعاين 
ال�سحر له , و اأمام ما �سلف ذكره يف 
النائب  طالب  ال�سحيتان  غياب  ظل 
وحجزه  العام  النائب  اإدانة  العام 
لالأمرا�ص  اإ�ست�سفائية  موؤ�س�سة  يف 
املحكمة  تقرر  اأن  قبل   , العقلية 

اإدانته بالعقوبة �سالفة الذكر .
ل/منرية 

راح �ضحيتها عدة م�ؤ�ض�ضات م�ضرفية مع مديرية ال�ضرائب

 وكيل معتمد لدى �شركتي 
» ني�شان« و » هيونداي« يقلد 
17 ختما لتح�شيل 37 مليار

املحكمة تقرر و�ضعه بامل�ؤ�ض�ضة الإ�ضت�ضفائية 
للأمرا�ض العقلية

اأ�شتاذ لغة عربية يحاول  قتل  
�شرطي و �شقيقه   ب�شبب ال�شحر
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ت�رط بها 27 �ضخ�ضا من اأحياء » براقي » و » الكالبيت��ض«

تاأجيل ملف جماعة اإرهابية لتمويل 
» داع�ش« بالدار البي�شاء

قررت حمكمة اجلنايات البتدائية اأم�ض تاأجيل النظر يف ملف �ضبكة اإجرامية منظمة من 27 �ضخ�ضا  
لتجنيد و مت�يل اجلماعات الإرهابية النا�ضطة باخلارج » داع�ض« عن طريق الإعانات املالية التي  
يتم جمعها  حتت غطاء م�ضاعدة  عائلت امل�ضاجني املت�رطني يف الق�ضايا الإرهابية ، وهي الأفعال 
التي ت�بع�ا لأجلها بجرم  تك�ين جمعية اأ�ضرار، التجنيد، التم�يل، الدعم وا�ضناد �ضباب جزائري 

لللتحاق ب�ضف�ف التنظيم الإرهابي مبا ي�ضمى بالدولة ال�ضلمية يف العراق و ال�ضام«داع�ض«، 
حماولة اللتحاق بالتنظيم الإرهابي النا�ضط خارج ال�طن«داع�ض« بالإ�ضادة بالأعمال الإرهابية، 

التزوير وا�ضتعمال املزور، الن�ضب والحتيال عدم التبليغ والت�ضرت على جمرمني مع امل�ضاركة .
ل/منرية  

ال�سبكة  لهاته  التو�سل 
�سخ�ص   توقيف  بعد  كان 
املكنى«اأبو  يدعى«ز,م« 
الودود«من  عبد  م�سعب 
قبل م�سالح فرقة مكافحة 
والتحري�ص  الرهاب 
الولئية  بامل�سلحة 
باأمن  الق�سائية  لل�رشطة 
ولية اجلزائر , بخ�سو�ص 
عدد  بتجنيد   تورطه 
اجلزائري  ال�سباب  من 
براقي  منطقة  من  بكل 
لاللتحاق  الكاليتو�ص   و 
الرهابي  بالتنظيم 
الدولة  »بتنظيم  امل�سمى 
بالعراق  الإ�سالمية 
وبعد   , وال�سام«داع�ص« 
باأن  تبني  اإ�ستجوابه 
باجلماعات  عالقته 
عام   اإنطلقت  الإرهابية 
اإبن  طريق  عن    ,2011
م�سعب  املكنى«اأبو  حيه  
حاليا  املتواجد  الغريب« 
�سمن التنظيم  الذي  عليه 
بالتنظيم  اللتحاق  فكرة 
لهناك  توجهه  ,وبعد 

�سلمه هاتف ذكي و طلب 
اأن يبقى معه على اإت�سال 
»تليقرام«  تطبيق  عرب 
ي�ستطع  مل  اأنه  بحكم 
لعدم  حينها  التوجه 
حيازته لالأموال , وبعدها 
اأطلق  و  بتزكيته  قام 
عبد  »م�سعب  لقب  عليه 
بدايته  وخالل   , الودود« 
تكفل  معهم  الن�ساط  يف 
مبهمة  جتنيد اجلزائريني 
من  �سخ�سان   اأولهما 
 , »الكاليتو�ص«  منطقة 
كما كان على اإت�سال دائم 

دجانة  اأبو   « املمكنى  مع 
املكلف  ب�سفته   البتار« 
العنا�رش  مع  بالتن�سيق 
يت�سلم  وكان  اجلدد 
حلاق  ل�سمان  الأموال 
املجندين ملعاقل التنظيم 
الأ�سخا�ص  �سمن  ومن 
بتجنيدهم  تكفل  الذي 
�سابني  املتهم   ذات 
الكاليتو�ص  من  اآخرين 
باملكنى«اأبو  الأمر  ويتعلق 
عبيدة«,  و«اأبو  حذيفة«, 
على  اإيقافهما  مت  اللذان  
الدويل  املطار  م�ستوى 

ومتكنا  بومدين,  هواري 
اأخرى  مرة  اللحاق  من 
كما   , �سبيلهما  اإخالء  بعد 
الأمنية  التحريات  ك�سفت 
الذي  امللف  يف  املنجزة 
ل27  التو�سل  اإىل  اأدى 
�سخ�سا متورطا يف الق�سية 
مبعاقل  متواجدين  جلهم 
اجلماعات  اأن  داع�ص«   «
احلالية كانت تتكفل بتمويل 
عن  الإرهابية  اجلماعات 
املالية  التربعات  طريق 
يف  جمعها  يتم  التي 
عائالت  م�ساعدة  اإطار 

يف  املتورطني  امل�ساجني 
وهي  الإرهابية  الق�سايا 
من  اإنطلقت  التي  الفكرة 
خالل جمع تربعات لعائلة 
قفة   « امل�ساجني  اأحد 
متكنت  التي  و  ال�سجن«  
من  اجلماعة  خاللها  من 
جمع اأموال طائلة قد ت�سل 
ل40 األف دج لتليها عمليات 
ريعها  ذهب  اأخرى  تربعات 
الإرهابية  ل�سالح اجلماعات 
, وهذا يف اإنتظار ما �ست�سفر 
من  املحاكمة  جل�سة  عنه 

تفا�سيل اأكرث .

كان ب�ضدد �ضرقة مركبة

اأمن العا�شمة يوقف حمرتف �شرقة »ال�شيارات« يف حالة توقف
عاجلت م�سالح اأمن ولية اجلزائر 
اأ�رشار,  جمعية  تكوين  ق�سية 
مركبة يف حالة  ال�رشوع يف �رشقة 
ذات  مركبة  با�ستح�سار  توقف 
بال�رشب  متبوع  العتداء  حمرك, 
اأداة  با�ستعمال  العمدي  واجلرح 
�سخ�ص  توقيف  مت  حيث  حادة, 
م�ستبه فيه يقوم ب�رشقة املركبات 
تخطيط  بعد  توقف,  حالة  يف 
لتقليد  الالزمة  الو�سائل  وحت�سري 
مكان  يف  و�سنعها  املفاتيح 
عاجلتها  احلال  ق�سية  اجلرمية. 
م�سالح اأمن املقاطعة الإدارية لبئر 
اأحد  تقدم  اإثر  وذلك  راي�ص  مراد 
مفادها  �سكوى  لإيداع  املواطنني 
وكذا  لل�رشقة  مركبته  تعر�ص 
اجلرح  و  بال�رشب  عليه  العتداء 
تعود  حادة,  اأداة  بوا�سطة  العمدي 
�سقيق  ات�سل  حني  احلادثة  وقائع 
ال�سحية به يخربه عن تواجد اأحد 
الأ�سخا�ص داخل �سيارته يف حدود 
وعند  �سباحا,  الرابعة  ال�ساعة 

الو�سع وجد امل�ستبه  لتفقد  نزوله 
بقوة,  املقود  حتريك  يحاول  فيه 
على  ويعتدي  الأخري  هذا  ليقوم 
ال�سحية بوا�سطة مفتاح �سيارة كان 
يحمله يف يده م�سببا له اإ�سابة, مع 
بداية التحريات عرث عنا�رش الأمن 
على �سيارة مركونة غري بعيد على 
ُوجد  بتفتي�سها  ال�سحية,  �سيارة 
قلم  رمادية,  بطاقة  على  بداخلها 
خا�ص بقطع الزجاج هاتف نقال, 
قاطع خا�ص بالأ�سالك الكهربائية 
ال�سغرية اخلا�سة بال�سيارات, كالب 
�سغري احلجم )09( اأقفال ملختلف 
اأنواع املركبات و)12( مفتاح ت�سغيل 
املحفوظات  اإىل  بالرجوع  مركبة, 
املركزية لأمن ولية اجلزائر, تبني 
اأن زوج �ساحبة ال�سيارة التي عرثت 
معروف  الأمن,  عنا�رش  عليها 
�سيارات  �رشقة  اأفعال  بارتكابه 
التقرير  يف حالة توقف, كما اثبت 
الأويل لإثبات الهوية, اأن الب�سمات 
بعد  فيه,  للم�ستبه  تعود  املرفوعة 

الإيقاع  مت  حمكمة,  تر�سد  عملية 
كان  حيث  وتوقيفه,  فيه  بامل�ستبه 
املو�سوعة  زوجته  زيارة  ب�سدد 
رهن احلب�ص املوؤقت عن مو�سوع 
و حني  املزور,  وا�ستعمال  التزوير 
تعرف  ال�سحية,  على  عر�سه  مت 

بعد  الأوىل.   الوهلة  من  عليه 
القانونية  الإجراءات  ا�ستكمال 
امل�ستبه  عر�ص  مت  بها,  املعمول 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اأمام  فيه 
املخت�ص اإقليميا حيث اأمر باإيداعه 

احلب�ص املوؤقت.



مطلعة  �أمنية  م�صادر  ك�صفت 
وحد�ت  �أن  »�لو�صط«،  ليومية 
�ل�صعبي  �لوطني  �جلي�ش 
و  �جلوي  بال�صالح  �ملدعومة 
عنا�رص �لدرك �لوطني  �إ�صافة 
  ، �حلدود  حر�ش  لوحد�ت  
كانت قد متكنت خالل �صهري 
�ل�صنة  من  وفيفري  جانفي 
�جلارية من �إجها�ش 12 حماولة 
لزهاء  �لوطني  للرت�ب  ت�صلل 
لكتائب  ينتمون  �إرهابي   35
�لقاعدة  بتنظيم  �ل�صحر�ء 
�لتوحيد  حركة  و  مايل  ب�صمال 
و  غايل  �إياد  بزعامة  و�جلهاد 
كذ� كتيبة �ملوقعون بالدم �لتي 
�جلز�ئري  �الرهابي  يقودها 
خمتار بلمختار �ملعروف بخالد 
�أبى �لعبا�ش ، وح�صبما علم من 
�لعمليات  فاإن  �مل�صادر  نف�ش 
�لنوعية �الأخرية تندرج  �الأمنية 
�ل�صارم  �اللتز�م  �إطار  يف 
بتطبيق خمطط حالة �لطو�رئ 
باحلدود مع دول مايل و�لنيجر 
وليبيا �لتي تعي�ش �نفالت �مني 
خطري ب�صبب عجز تلك �لدولة 

عن حماية �أمنها بالت�صارك مع 
عديد �لقو�ت �الأجنبية ، ناهيك 
��صتعمال  بتعليمة  �اللتز�م  عن 
 ، م�صبوه   حترك  �ي  مع  �لقوة 
مع �ل�صهر على تطبيق خمطط 
تطويق  و  �لنجدة  منافذ  غلق 
�لع�صكرية  �ملناطق  جميع 
حلماية   « »�ملحرمة  �ملغلوقة 

مع   �حلدودي  �لرت�ب  حرمة 
�إجر�مي  �أو  �إرهابي  �عتد�ء 
�جلي�ش  قو�ت  �أن  ومعلوم 
مع  وبالتن�صيق  �ل�صعبي  �لوطني 
م�صالح �الأمن �مل�صرتكة ال تز�ل 

تو��صل عملية حفر �خلنادق .
�صهدت  فقد  ذلك  جانب  �إىل   
 07 �إح�صاء  �جلارية  �ل�صنة 

ينحدرون  جز�ئريني  �إرهابيني 
�أخرى   و  �رصقية  واليات  من 
ذ�ت  ك�صفت  كما   ، غربية 
�جلهات  عن وجود مفاو�صات 
بني م�صالح �الأمن و 12�إرهابي 
خمتلف  يف  ين�صطون  جز�ئري 
ما  وفق  �الإرهابية  �جلماعات 

�أوردته م�صادرنا  .
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نفذت م�سالح الأمن امل�سرتكة باحلدود اجلنوبية مع ال�ساحل الإفريقي ودول اجلوار خالل ال�سنة اجلارية 12 عملية اأمنية 
نوعية ، مما مكن من اإجها�س حماولت ت�سلل 35 اإرهابي ينتمون ملختلف اجلماعات الإرهابية ، كما �سهدت نف�س الفرتة  ت�سليم 

07 اإرهابي لأنف�سهم لدى م�سالح الأمن بوليتي مترنا�ست واأدرار يف وقت تبقى املفاو�سات متوا�سلة مع 12 جزائري مغرر بهم 
لإقناعهم بت�سليم اأنف�سهم و ال�ستفادة من ميثاق امل�ساحلة الوطنية الذي اقره رئي�س اجلمهورية ب�سفته القا�سي الأول بالبالد .

فيما قام 07 بت�سليم اأنف�سهم واملفاو�سات جارية مع 12 اأخرين 

اأحمد باحلاج 

�جلي�ض يجه�ض حماولة ت�سلل 35 �إرهابي 
باحلدود �جلنوبية خالل �ل�سنة �جلارية 

قائد فريق امل�ستقبل الريا�سي للمجاهدين بوجمعة كمبو لـ"الو�سط " 

حذ�ري من مو�جهة �حتاد �جديد و�سنقول كلمتنا يف مرحلة �لعودة 
�مل�صتقبل  فريق  قائد  �أكد 
�ملد�فع  للمجاهدين  �لريا�صي 
بوجمعة كمبو يف ت�رصيح �صحفي 
�أن   « »�لو�صط  جريدة  به  خ�ش 
�حتاد  �أمام  �لقادمة  �ملو�جهة 
جديد �صتكون حا�صمة وم�صريية 
بالن�صبة لفريقه �ملطالب بالفوز 
ت�صلق  ملو��صلة  �الحتاد  على 

�صلم �لرتتيب بخطى ثابتة .
و �أ�صاف �صمام �الأمان يف دفاع 
�مل�صتقبل �لريا�صي للمجاهدين 

لن  �ملناف�ش  �أن  كنمبو  بوجمعة 
�ل�صحية  بثوب  فريقه  يو�جه 
له  خللق  جاهد�  و�صي�صعى 
�لظفر  �أجل  من  �مل�صاكل 
من  للخروج  �لثالث  بالنقاط 
حذر  حيث   ، �خلطر  منطقة 
من  �لفريق  العبي  حمدثينا 
�لت�صاهل  فخ  يف  �لوقوع  مغبة 
باملناف�ش  و�ال�صتهز�ء  و�لغرور 
ف�صاعد�  �ليوم  من  �أن  معترب�   ،
�خلطاأ ممنوع بالن�صبة للم�صتقبل 

مرحلة  �نهاء  عن  يبحث  �لذي 
�لثقة  يعزز  ثمني  بفوز  �لذهاب 
�لفني  �لطاقم  و  �لالعبني  لدى 
�لتح�صري  ثم  ومن  و�الد�ري 
ملرحلة �لعودة يف ظروف جيدة 
ومعنويات مرتفعة. ويف رده عن 
�صوؤ�ل حول هدف �لفريق خالل  
فقد  �حلايل  �لكروي  �ملو�صم 
بوجمعة  �لدفاع  �صخرة  �أكتفى 
كنمبو بالتاأكيد على �أن �حلديث 
�أن  و  الأو�نه  �صابق  �للقب  عن 

�ل�صبت  هذ�  مقابلة  على  مركز 
�لفوز  يجب  �لتي  و�لطريقة 
مع�صكر  يف  �لدخول  قبل   ، بها 
حت�صريي حت�صبا ملرحلة �الإياب 
�لتي �أكد ب�صاأنها �أن فريقه ملزم 
من  مبقابلة  مقابلة  بت�صيريها 
�لنادي ومن  �ألو�ن  �أجل ت�رصيف 
�مل�صطر  �الأهد�ف  حتقيق  ثم 
�مل�صري  �ملكتب  طرف  من 

للفريق ح�صب قول حمدثنا .
اأحمد باحلاج 

حول منط ال�سكن وتكلفته باملناطق 
اجلنوبية ورفع اعانات النمط الريفي 

املدرب خل�سر حيلو رفع
 من ن�سق التدريبات 

مت من خاللها تقدمي 25 وجبة غذائية �ساخنة 

�لنائب �لربملاين �أحمد طالب 
عبد �هلل يطالب وزير �ل�سكن 

بتقدمي تو�سيحات 

م�ستقبل �ملجاهدين يو��سل 
حت�سري�ته ملقابلة �حتاد جديد 

�أمن تندوف ينظم ر�بع مبادرة جو�رية لفائدة �الأ�سخا�ض بدون ماأوى 

�لربملاين  �لنائب  موؤخر�  وجه   
والية  من  �هلل  عبد  طالب  �أحمد 
لوزير  �صفوي  �صوؤ�ل  مترن��صت 
عبد  و�لعمر�ن  و�ملدينة  �ل�صكن 
�لوحيد طمار ، لتقدمي تو�صيحات 
وتكلفته  �ل�صكن  منط  حول 
وطالب   �جلنوبية.  باملناطق 
به  تقدم  �لذي  �ل�صفوي  �ل�صوؤ�ل 
طالب  �أحمد  �لربملاين  �لنائب 
من  �ل�صباب  حزب  عن  �هلل  عبد 
�لذي كانت قد    ، والية مترن��صت 
»ن�صخة  »�لو�صط  جريدة  ت�صلمت 
و�ملدينة  �ل�صكن  وزير  ،من  منه 
طمار  �لوحيد  عبد  و�لعمر�ن 
بتقدمي تو�صيحات عن �الإجر�ء�ت 
�ملتخذة من �أجل مر�جعة م�صاحة 
�الإجناز و�لرفع  �أ�صعار  و  �مل�صكن 
�ملمنوحة  �الإعانات  م�صتوى  من 
ذلك  تر�عي يف  �لريفية  لل�صكنات 
خ�صو�صيات مناطق جنوب �لبالد 
�لربملاين  �أعترب  حيث   ، �لكبري  
والية  من  �هلل  عبد  طالب  �أحمد 
�أهم  يعد  �ل�صكن  �أن  مترن��صت  
حياة  يف  �الأ�صا�صية  �ملطالب 
من  ي�صعى   �لذي  �ملو�طنني 
خالله لتوفري �لر�حة و �الإ�صتقر�ر 
، حيث يعك�ش �ل�صكن �الإطار �لعام 
و�الإقت�صادية  �الإجتماعية  للحياة 
�خل�صائ�ش  يحدد  �أنه  كما   ،
هوية  عن  تعرب  �لتي  �لثقافية 

�لطلب  ظل  يف  وذلك   ، �ملجتمع 
�ل�صلطات  وحماولة   ، �ملتز�يد 
�لكبري  جنوب  بواليات  �ملحلية 
كمية  �لذ�تي  �الإكتفاء  حتقيق  يف 
�الإجتماعية  �حلالة  لتلبية  ونوعية 
�صدد  فقد   �ل�صياق  ذ�ت  ويف   ،
�ل�صاأن على  �لنائب يف ذ�ت  نف�ش 
�الإعتبار  بعني  �الأخذ  �رصورة 
�ملو�طنني  متطلبات  مر�عاة 

ب�صكل ي�صتجيب حلاجياتهم .
من جهة ثانية فقد ثمنت فعاليات 
و�حلركة  �ملدين  �ملجتمع 
�جلمعوية برئا�صة عبد �لقادر تقار 
�ملبذولة  �جلبارة  �ملجهود�ت   ،
�أحمد  �لربملاين  طرف  من 
رفع  خالل  من  �هلل  عبد  طالب 
و�الإلتما�صات  �ملر��صالت  عديد 
من  �ملعنية  �لوز�ر�ت  ملختلف 
�جلبهة  �ن�صغاالت  معاجلة  �أجل 
�رصط  �ملحلية  �الإجتماعية 
�الأولويات  ح�صب  مبد�أ  تطبيق 
و�الإمكانات �ملتاحة ، كما �أعلنت 
عن  �ملدين  �ملجتمع  فعاليات 
لهذ�  و�لالم�رصوط  �ملطلق  دعم 
و�صفته  �لذي  �لربملاين  �لنائب 
باجلنوب  �ل�صابة  �الإطار�ت  باأحد 
�صوت  الإي�صال  عليها  �ملعمول 
لل�صلطات  �لكبري  �جلنوب  �صكان 

�لعليا بالبالد  .
اأحمد باحلاج 

�ملجاهدين  م�صتقبل  �أم�ش  و��صل 
للمقابلة  حت�صري�ته  �صالح  بعني 
�لذهاب حل�صاب  �ملوؤجلة من مرحلة 
�جلولة �ل�صاد�صة من بطولة �لق�صم ما 
مبتذيل  �صتجمعه  و�لتي  �ل�رصيف  قبل 

�لرتتيب �حتاد  جديد .
�لريا�صي  �مل�صتقبل  العبي  حتذو 
كبريتني  و�ر�دة  عزمية  للمجاهدين 
لهم  �نت�صار  ثاين  حتقيق  �أجل  من 
على �لتو�يل ، وذلك خالل مو�جهتهم 
لنادي �حتاد جديد بعد غد� �ل�صبت ، 
�لتقني  �لفريق  مدرب  رفع  جهته  من 
�لكروي �ل�صاب خل�رص حيلو من حجم 
جاهزية  على  للوقوف  �لتدريبات 
�ملوعد  لهذ�  �الأ�صا�صية  ت�صكيلته 
�ملقابلة  نقاط  تعترب  �ذ  �مل�صريي 
�لفريق  الأبناء  �رصورية  من  �أكرث 
ملو��صلة �لزحف نحو مقدمة �لرتتيب 
�ل�صباق  قرب  عن  مر�قبة  ثم  ومن 
تاأ�صرية  الإقتطاع  �لبطولة  لقب  على 
نهاية  مع  �ل�رصيف  للق�صم  �ملرور 
�صياق  ويف   ، �حلايل  �لكروي  �ملو�صم 
�مل�صتقبل  مدرب  برمج  فقد  مت�صل 
ح�ص�صا  للمجاهدين  �لريا�صي 
بع�ش  لت�صحيح  �أخرى  �أو  لالإ�صرتجاع 
�الن�صجام  خللق  �لدفاعية  �لهفو�ت 
ركز  كما  �خللفي  �خلط  عنا�رص  بني 
للفريق كثري�  �لفنية  �لعار�صة  م�صوؤول 

�ملطالبة  �الأمامية  �لقاطرة  على 
هائل  كم  وت�صجيل  �لتاألق  مبو��صلة 
من �الأهد�ف لتفادي �صيناريو �لهزمية 
�لقا�صية �لتي مني بها �لفريق على يد 
�مل�صتقبل  �أن  علما  �لبطولة  و�صيف 
وبهدفني  �لنتيجة  يف  متفوقا  كان 
مقابل هدف و�حد طيلة �لـ 70 دقيقة 

من عمر تلك �ملقابلة .
�لفريق  �أن�صار  طالب  ثانية  من جهة  
ر�أ�صها  وعلى  �ملحلية  �ل�صلطات  من 
رئي�ش �ملجل�ش �ل�صعبي �لبلدي ببلدية 
�لقادر طيبي و�لو�يل  عني �صالح عبد 
�صد��ش  خل�رص  �صالح  بعني  �ملنتدب 
لكتيبة  �ملايل  �لدعم  توفري  ب�رصورة 
�ملالية  �ل�صائقة  لتجاوز  �ملجاهدين 
مرحلة  يف  م�رصفة  نتائج  وحتقيق 
�لعودة باعتبار �أن �لفريق ميلك ت�صكيلة 
قوية  وقادرة على �حد�ث �ملفاجاأة و 

�ل�رص�ع على لقب �لبطولة .
بيت  من  �لو�ردة  �الأ�صد�ء  وح�صب 
على  �صيعتمد  �ملدرب  فاإن  �لفريق 
على  باالإبقاء  حم�صة  هجومية  خطة 
�الأمر  ويتعلق  �أ�صا�صيا  �لهجوم  ثالثي 
بكل من ه�صام بوكار وه�صام دقدوقة 
على  �الإبقاء  مع  عبا�ش  ويون�ش 
ر�بحة  كورقة  باحلاج  �ملهاجم حمزة 

يف دكة �لبدالء .
اأحمد باحلاج 

�جلو�رية   �ل�صيا�صة  �إطار  يف 
�ملديرية  طرف  من  �ملنتهجة 
قامت  �لوطني  لالأمن  �لعامة  
ليلة  تندوف  والية  �أمن  م�صالح 
خرجة  ر�بع  بتنظيم   ، �أم�ش  �أول  
�إ�رص�ف  حتت  ت�صامنية  ميد�نية 
عدد من �الإطار�ت وقو�ت �ل�رصطة 
، حيث مت من  �لرتب  من خمتلف 
غذ�ئية  وجبة  توزيع25  خاللها  
�له�صة  �الأ�صخا�ش  لفائدة  �صاخنة 
�لذين  ماأوى  بدون  �الأ�صخا�ش  و 
عا�صمة  بو�صط  يتو�جدون 

يف  �ملبادرة  تندرج  حيث  �لوالية، 
�لتاآزر  قيم  تفعيل  و  تعزيز  �إطار 
يتحلى  �لتي  �الإجتماعي  و�لتكافل 
�لوطني  �الأمن  جهاز  منت�صبو�  بها 

�إجتاه خمتلف �رص�ئح �ملجتمع.

�ملبادرة  هذه  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لتكافلية القت �إ�صتح�صان �جلميع 
�لفئة �مل�صتفيدة من هذه  ، �صيما 
�ملبادرة  ثمنت  �لتي  و  �لعملية 

�لت�صامنية.
�سيخ مدقن 

 



فالحا   40 من  �أكرث  طالب 
�أوكما  �ل�شبيكة  منطقة  من 
�لكو�نني(  )فايجة  ي�شمونها 
�جللفة  لبلدية  �إقليمينا  �لتابعة 
"حمنة  �لوالية  و�يل  بتدخل 
قنفاف"  لرفع �لغنب عنهم حيث 
يعي�ش هوؤالء يف ظروف �قل ما 
يقال عنها �شعبة  ، حيث يكابد 
�أدنى  فيها  تنعدم  هوؤالء ظروفا 
�لكرمية،عالوة  �حلياة  �رشوط 
يلجاأ  حيث  �ملاء  �نعد�م  على 
�ملادة  هذه  �رش�ء  �إىل  �ل�شكان 
كلم   15 م�شافة  على  �حليوية 
يتجاوز  ومببلغ  تزيد  و�أحيانا 
بئرين  وجود  ورغم  دج  �لـ3000 
تابعني لل�رشكة �جلز�ئرية للمياه 
�إال �أن هذه �الأخرية مل متنحهم 
�أنبوبا عله يفك من معاناتهم مع 
هذه �ملادة،خ�شو�شا �إذ� علمنا 
التف�شلهما  �لبئر�ن  هذين  �أن 
م�شافة  �إال  �ملنطقة  هذه  عن 
200مرت ،فاالأول يوجد مبنطقة 
على  و�لثاين  �لكرمة  خنق 
خنق  مبنطقة  1كلم  م�شافة 
حول  �ل�شوؤ�ل  �لكبري،ليبقى 
�الأ�شباب �لتي حرمت هوؤالء من 
�ال�شتفادة ،م�شكل �ملاء ي�شاف 
�إليه م�شكل �آخر �أ�شبح �لهاج�ش 
وهو  �أال  ن�شاطاتهم  يعيق  �لذي 
�لكهرباء �لريفية ،فهم يت�شاءلون 
يف  �الأول  �مل�شوؤول  وينا�شدون 
عن  و�لك�شف  بالتدخل  �لوالية 
�الأ�شباب �لتي جعلتهم يحرمون 
�إذ�  خ�شو�شا  �ملادة  هذه  من 
�لكهربائية  �الأعمدة  �أن  علمنا 
تبعد  وال  �أر��شيهم  بجانب  متر 
عنهم �إال بحو�يل 200 مرت، ومل 
يفكر �لقائمون يف تثبيت عمود 
لهوؤالء �لعزل،وي�شيف �لفالحون 
معاناتهم  �أن  �ل�شبيكة  مبنطقة 
وكاأن  ت�شور  كل  فاقت  �لتي 
�ملنطقة معزولة وخارجة  هذه 
 ، �لكلية  �لتغطية  جمال  عن 

تنتهي  ال حني   لفال � ة   نا معا
�ملنطقة  فهذه  ذكرنا  ما  على 
�شبكة  من  كذلك  حمرومة 
�ل�شكان  جتد  فقد  �ملو��شالت 
ي�شتعملون �أحيانا و�شائل بد�ئية 
�أو  �ليومية  حاجياتهم  لق�شاء 
هذ�  �شكل  �ل�رشورية،وقد 
�لو�شع خماوف كثرية خ�شو�شا 
�لبارد  �لف�شل  هذ�  يف  ونحن 
�شعوبة  يجدون  �جتدهم  �ذ 
منطقتهم  من  �لنقل  يف  كبرية 
�لعك�ش  �أو  �لوالية  عا�شمة  �ىل 
�ملتمدر�شني  فئة  وخا�شة 
�الإبتد�ئي  �لذين  �لطور  يف 
منطقة عني  �ىل  يوميا  يتنقلون 
كلم  يف   07 �لزينة  على م�شافة 
�ملدر�شي  �ما  �لنقل  غياب 
وال  فحدث  �ل�شيف  ف�شل  يف 
�حل�رش�ت  تكرث  حرج  �أين 
�لعقربية  و�لال�شعات  �ل�شارة 
و�لت�شمومات مما يجعل �الأهايل 
يف  متخوفون  �ملنطقة  بهذه 
حالة  تدهور  و  �لنقل  غياب 
�لفالحة  تدهور   ، �لطريق 
جر�ء هذه �لنقائ�ش �أ�شبح ينذر 

بكارثة طبيعية، كما ت�شكل هذه 
ديكور� حقيقيا  كذلك  �لو�شعية 
و�لفالحني  �ل�شكان  ملعاناة 
�ل�شكان  �ملنطقة،خماوف  لهذه 
متز�يدة جر�ء �الأو�شاع �ملزرية 
م�شتمر  وقلق  حرية  يف  فهم 
�ل�شكان  �أن  �ذ�علمنا  خ�شو�شا 
�لتفكري يف  و�لفالحني بد�و  يف 
�شد �لرحال �إىل عا�شمة �لوالية 
هجرة  �شتكون  رمبا  هجرة  يف 
جماعية وتخلي عن �أر��شيهم ، 
�أطنابها  �رشبت  فالبطالة  �لتي 
مقاعد  عن  �لتالميذ  وتخلي 
�نعد�م  ظل  يف  مبكر�  �لدر��شة 
�بتد�ئية بهذه �ملنطقة ون�شيان 
تعاقبو�  �لذين  �مل�شوؤولني 
و�لذين  �جللفة  بلدية  على 
�رشبو� عر�ش �حلائط �شكاوي 
�لفالحون  هوؤالء  ومر��شالت 
�ملجال�ش  �نتخاب  وبعد 
و�يل  تدخل  ينا�شدون  �جلديدة 
حتقيق  لفتح  �شخ�شيا  �لوالية 
ق�شد  وهذ�  �مل�شاكل  هذه  يف 
�نت�شالهم و�إن�شافهم و�إخر�جهم 
يعقل  ال  الأنه  �لو�شع  هذ�  من 

خارج  �ملنطقة  تكون  هذه  �أن 
�لكلية وهي  �لتغطية  عن جمال 
�إال  �لوالية  تبعد عن عا�شمة  ال 
�مل�شاكل  هاته  كل  10كلم.  ب 
�خرى  �ليها  م�شكلة  ت�شاف 
�لعامل  عن  عزلهم  يف  ت�شببت 
يف  تتمثل  و�لتي  �خلارجي 
�ل�شكان  وف�شل  �لطريق  قطع 
طرف  �لبع�ش  من  بع�شهم  عن 
�لتي  و   ) كو�شيد�ر   ( �رشكة 
قبل  �إنهاء  �لنفقني  وعدتهم 
(   باأن  �حلديدية  �ل�شكة   (
�و  عبور  م�شلك  لهم  تفتح 
ج�رش  �شغري  لتنقل �الأ�شخا�ش 
بينهم  لكنها  ما  و�ملركبات  يف 
و�رشبت  لهم  بوعدها  �أخلت 
مطلبهم  �حلائط  عر�ش 
�ل�رشكة  �ل�رشعي  لتزيد  هاته 
مثلما  وعزلهم  حما�رشتهم  يف 
وحا�رشهم  �ملنتخبون  عزلهم 
�ل�شابقون يف �ملا�شي فمطلبهم 
يف  �لوحيد  يتجدد  و�أملهم 
يف  �لوالية  "  و�يل  �شخ�ش   " 
ن�رشتهم و�لوقوف بجانبهم قبل 

�لهجــــــــرة �جلماعية .
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ما تزال معاناة فالحي منطقة ال�شبيكة ) فايجة الكونني ( التابعة اإقليمينا لبلدية اجللفة ، والتي تبعد عنها اإال 
بحوايل 10 كلم )طريق اجلزائر ( م�شتمرة بعدما حطم املنتخبون ال�شابقون اآمالهم واأحالمهم وجتاهلوهم لعدة 

�شنوات ، ح�شب الفالحني بهذه املنطقـــة ، حيث وعدوهم ومل يوفوا بوعودهم ومل جتد مع�شلتهم حال حلد 
كتابة هذه االأ�شطر ،مما جعلهم يلجاأون لـ  الو�شط   " علها تو�شل نداءهم اإيل وايل الوالية.

بعدما حطم املنتخبون ال�شابقون اآمالهم لعدة �شنوات

اجللفة / اأحـد قـــادري

 فــالحو منــــطقة "ال�شـــــــبيكـــة"
 ينا�شدون تدخل وايل اجللفة

البي�س

1.91 مليار دينار لتطوير قطاع االأ�شغال العمومية
�الأ�شغال  قطاع  ��شتفاد 
غالف  من  بالبي�ش  �لعمومية 
دج  مليار   1،91 من  ماليباأكرث 
فنيتني  من�شاأتني  �إجناز  الإعادة 
�شقر  و�دي  ج�رش  �نهيار  بعد 
ح�شبما  خاللفي�شانات2011   
�لقطاع  م�شوؤويل  من  علم 

بالوالية.
للتكفل  �لعملية  ذ�ت  تاأتي  و 
لذ�ت  �لعابر  �جل�رش  بانهيار 
�لفي�شاناتالتي  نتيجة  �لو�دي 
  2011 يف  �ملنطقة  عرفتها 

�لطريق  م�شتوى  على  وذلك 
بني  �لر�بط   107 رقم  �لوطني 
واليتي �لبي�ش و غرد�ية مرور� 
متليلي   و  بريزينة  ببلديتي 
�لقطاع  مدير  �أو�شح  ح�شبما 
�ملن�شاأة  هذه  �نهيار  ت�شبب  و 
قرية  عن  �لبعيدة  غري  �لفنية 
لبلدية  �لتابعة  �حلبار  قويرة 
بريزينة يف تذبذب كبري حلركة 
و  �ملحور  ذ�ت  على  �ملرور 
يعرف  كان  ما  غالبا  �لذي 
ت�شاقط  خالل  تاما  �نقطاعا 

�الأمطار  و في�شان و�دي �شقر   
�لو�شعية  هذه  كانت  حيث 
�ملنطقة،  �شكان  �ن�شغال  حمل 
�لذي  �مل�رشوع  يت�شمن  و 
�شهر  خالل  ور�شاته  �نطلقت 
من�شاأتني  �إجناز  �جلاري  �أكتوبر 
 547 طول  على  �الأوىل  فنيتني 
مرت طويل و �لثانية على �متد�د 
346 مرت طويل   حيث �تخذت 
�لالزمة  �لتقنية  �لتد�بري  كل 
و  �الإجناز  الأجل �شمان �شالمة 
�أي�شا مر�عاة ن�شبة تدفق و�دي 

�حلاالت  �شقر خ�شو�شا خالل 
ح�شبما  لفي�شانه   �ال�شتثنائية 
�شاأن  من  و  �مل�شدر  نف�ش  ذكر 
ذ�ت �مل�رشوع �أن يعيد �حلركية 
رقم  �لوطني  للطريق  �ملعهودة 
بني  �لر�بط  �شطره  107يف 
و  )�لبي�ش(  بريزينة  بلديتي 
�أنه  باعتبار  )غرد�ية(  متليلي 
�لواليتني،  بني  �مل�شافة  يختزل 
كما يعترب ممر� رئي�شيا لتنقالت 
�ملو��شي  ومربي  �لرحل  �لبدو 

ح�شبما �أ�شري �إليه.

املوؤ�ش�شة العمومية لردم النفايات احل�شرية 
بوالية ب�شكرة

البويرة

اعت�شامات ال �شوت لها تدخل
 يف ا�شراب عن الطعام 

جمعيات تبهج اأطفال ذوي 
االإحتياجات اخلا�شة

�لعمومية  �ملوؤ�ش�شة  ت�شهد 
لردم �لنفايات �حل�رشية بوالية 
�ملقاطعة  مبركز   ، ب�شكرة 
حالة   ، جالل  �أوالد  �الإد�رية 
ع�رش  من  �زيد  منذ  �لتوتر  من 
عدد  باعت�شام  هذ�  و   ، �أيام 
عماال  كانو�  �لذين  �ل�شباب  من 
عن  وقفو�  لكنهم   ، لها  تباعني 
�لعمل يف نهاية دي�شمرب �لفارط 
�شفهيا على حد قول �ملتحدث 
هذ�  كان  و   ، با�شمهم  �لر�شمي 
�لكائن  مقرها  �مام  �العت�شام 
للمدخل  �لوطني  �لطريق  يف 
جالل  �أوالد  للبلدية  �جلنوبي 
توقيفهم  طريقة  على  حمتجني 
�لتع�شفية ، م�شريين �ىل م�شاكل 
تعر�شو� لها طيلة فرتة خدمتهم 
�الإد�رة  طرف  من  �ل�شابقة 
و  �لوالية  بعا�شمة  �ملركزية 
بهم  �لدفع  مبثابة  كانت  �لتي 
غري  بطريقة  �لعمل  ترك  �ىل 
مبا�رشة ، ثم تفاجئو� بت�رشيحهم 
على  مربر  �أي  دون  �لعمل  من 
ال  �لذين  زمالئهم  بقية  خالف 
يز�لون يف عملهم ، و قد حاول 
هوؤالء �ل�شباب �ل�شت لفت �نتباه 
من   ، �لطرق  بكل  �ل�شلطات 
باحلجارة  �لطريق  قطع  بينها 
�ل�شارع  و �ملبيت يف  �لتخييم  و 
ر�شمي  حتقيق  بفتح  مطالبني 
ف�شل  ملا   ، ف�شلهم  طريقة  يف 
هوؤالء �ل�شباب ؟ على �أي �أ�شا�ش 
بينما  عقودهم  جتديد  يتم  مل 
جدد لغريهم ، �و و�ت�شل غريهم 
�لتي  �ملعايري  ماهي   ، �خلدمة 
�لوالئي  �ملدير  عليها  ��شتند 

كثرية  �أ�شئلة  ؟  ف�شلهم  يف 
تو�شلو�  �إجابة  ال  و  يطرحونها 
�ملدير  �رشح  بينما   ، لها 
�ل�شيد  �لو�شط  �لوالئي جلريدة 
م�شعودي مر�د �ن لي�ش لهم �أي 
الن   ، بالعمل  �ملطالبة  يف  حق 
�ملديرية  مع  مربم  �لعقد  مدة 
هناك  كان  �ن  و  �نتهت  قد 
طريق لعودتهم للعمل ف�شتكون 
يف �الإد�رة �ملركزية بعا�شمة 
�لتي تبعد  ، و  �لوالية ب�شكرة 
عن �ملقاطعة �الإد�رية حو�يل 
من  ز�د  ما  هذ�  و   ، 100كلم 
�إ�رش�ر �ملحتجني �ذ �عتربو� 
وال  تعجيزيا  �رشطا  هذ� 
�ملادي  �حلق  مع  يتما�شى 
�لذي يتقا�شونه من �لعمل يف 
، و على هذ�  هذه �ملوؤ�ش�شة 
قرر هوؤالء   ، �الإد�ري  �لتعنت 
منهم  باإعالن  و  �ملعت�شمني 
�لر�شمي  �ملتكلم  �شفحة  يف 
عزري  �ل�شيد  با�شمهم 
��رش�ب  يف  �لدخول  عي�شى 
�العت�شام  و  �لطعام  عن 
�ملنتدبة  �لوالية  مقر  �مام 
�ملقاطعة  الأبناء  هل  ترى   ،
لهم  ت�شمع  �ذ�ن  �الإد�رية 
�لتهمي�ش  �شيبقى  هل  و  ؟ 
�أبناء  يطال  هم  و�شفوه  كما 
على  و�جب  هل  ؟و  �جلنوب 
�أوالد  بحجم  �إد�رية  مقاطعة 
�إد�رة  حتت  تبقى  �ن  جالل 
يف عا�شمة �لوالية تبعد عنها 
100كلم؟ �ىل متى و �لو�شاية 

�ملفرو�شة ؟
اآمنة �شماتي

 �أ�رشفت �أم�ش 4 جمعيات خريية
والية م�شتوى  على   نا�شطة 
مفاتيح جمعية  وهي   �لبويرة 
�لوالئية �ل�شالم   �خلريوجمعية 
�الأ�شنام �خلري  �أث   وجمعية 
�ملري�ش �أ�شدقاء   وجمعية 
بهيجة �حتفالية  تنظيم   على 
 لفائدة 163 طفال من فئة ذوي
 �الحتياجات �خلا�شة �ملقيمني
�لبيد�غوجي �لنف�شي   باملركز 
�لكائن  " بوجمعة  �أعر�ب  بن   " 
مدينة بقلب  م�شكن   338  بحي 
 �لبويرة . حيث ت�شمن �لربنامج
3 مد�ر  على  تو��شل   �لذي 
 �شاعات كاملة عديد �لن�شاطات
�لبهجة �أدخلت  �لتي   �لرتفيهية 
�لفئة هذه  قلوب  يف   و�ل�رشور 
غر�ر�الألعاب على   �خلا�شة 
 �لبلهو�نية و�لعرو�ش �مل�رشحية

�ملتميزة �مل�شاركة  جانب   �ىل 
�لكاهنة رو�شة   " بر�عم   لفرقة 
�إعجاب ونالت  �أبدعت  �لتي   " 
رق�شات بتقدميها   �حل�شور 
تقليدية �أزياء  وعرو�ش   قبائلية 
 ملختلف مناطق �لوطن ، ويف ختام
 �الإحتفالية مت توزيع هد�يا رمزية
�لذين �الأطفال  لهوؤالء   و�ألعاب 
�أن�شتهم ممتعة  حلظات   عا�شو� 
 �لروتني �ليومي د�خل �ملركز ويف
�جلمعيات �أع�شاء  ثمن   �ل�شياق 
ليومية ت�رشيحاتهم   يف   �الأربعة 
 " �لو�شط " �لعمل �لتن�شيقي �لذي
جناحا وحقق  مرة  الأول   جمعهم 
 باهر� وك�شفو� عن تنظيم مبادر�ت
 مماثلة م�شتقبال �شو�ء لهذه �لفئة
 �أو لفائدة فئات حمرومة �أخرى يف

 �ملجتمع
اأح�شن مرزوق
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اإ�سرائيل تبكي �سياع ال�سالم وت�سكو فقدان ال�سريك
تتباكى احلكومة الإ�سرائيلية على ال�سالم املفقود، وتبدي حزنها على املفاو�سات املعطلة، وت�سكو من وعورة م�سار ال�سالم و�سعوبة ا�ستئنافه، وتدعي اأنها ت�سعى لل�سالم وتريده، وتتطلع اإليه 

وتعمل من اأجله، ولكنها تعاين من غياب ال�سريك الفل�سطيني اجلاد، والطرف املفاو�س احلقيقي، اإذ ل ترى جديًة يف ال�سلطة الفل�سطينية ورئي�سها، ول تلم�س حر�سًا لديهم ول رغبًة عندهم، 
قة، وتتعاون مع الو�سطاء وتبدي ليونًة لدى رعاة الت�سوية بينها وبني الفل�سطينيني، اإل اأنها ل تلق جتاوبًا ُيذكر  رغم اأنها تبدي لهم ح�سن النية، وتتقدم اإليهم باملبادرات اجلادة والأفكار اخلاَلاّ

عي اأنها ل تعطل املفاو�سات ول ت�سع العراقيل والعقبات  من القيادة الفل�سطينية التي تتعمد واأد الفر�س، والق�ساء على اأي بارقة اأمل، وت�سع �سروطًا م�سبقة، وتطالب بتنازلٍت موؤملٍة، ثم تَداّ
اأمامها، واأنها تريد ال�سالم حقيقًة، وتوؤمن بالتعاي�س مع دولة اإ�سرائيل ب�سالٍم جنبًا اإىل جنٍب معها.

مع  املفاو�ضات  مع  ل�ضُت  اأبداً 
هذا الكيان ال�ضهيوين الغا�ضب، 
وهذه الدولة ال�رسطانية املارقة 
العن�رسي امل�ضخ، فهي  والكيان 
قطاٍع  اإىل  وبالن�ضبة  يل  بالن�ضبة 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  من  كبرٍي 
والأمة العربية والإ�ضالمية كياٌن 
عدوايٌن  ا�ضتيطايٌن  ا�ضتعمارٌي 
غري �رسعي، يحتل اأر�ضنا وي�رسد 
ويغت�ضب  اأبناءنا،  ويقتل  �ضعبنا 
مقد�ضاتنا  ويدن�س  حقوقنا 
ويعيث يف بالدنا خراباً وف�ضاداً، 
مفاو�ضاٍت  ول  معه  �ضالم  فال 
الأمن  ومتنحه  ال�رسعية  تعطيه 
يف  وال�ضتمرار  احلياة  يف 
واإن  لنا  بالن�ضبة  وهو  الوجود، 
وقادراً، ونحن �ضعفاء  كان قوياً 
وظروفنا  الإرادة،  وم�ضلوبو 
�ضيئة،  العربية  واأو�ضاعنا  �ضعبة 
ول  ب�رسعيته،  نعرتف  ل  فاإننا 
نقبل بوجوده، ول ن�ضلم بدولته، 
ول نر�ضى مب�ضتوطنيه الغا�ضبني 
ول  اأر�ضنا،  يف  معنا  �رسكاء 
جريان لنا يف بالدنا، فهم لي�ضوا 
ووافدين  غرباء،  م�ضتوطنني  اإل 
اأر�ضنا  ا�ضتوطنوا  دخالء، 
واحتلوا بالدنا، وا�ضتقووا علينا 

بقوانني  واحتموا  بحلفائهم، 
معهم  املنحاز  الدويل  املجتمع 

�ضدنا.
الكيان  من  موقفي  لكن 
واملنكر  له  الراف�س  ال�ضهيوين 
ل�ضطبه  والداعي  لوجوده 
انتقاد  من  مينعني  ل  واإزالته، 
وبيان  ذرائعه،  ودح�س  مواقفه 
عاءاته، فهو كياٌن ليريد  زيف اِدّ
ال�ضالم ول ي�ضعى له، واإمنا يريد 
اأن يتخلوا عن  من الفل�ضطينيني 
اأر�ضهم، واأن ين�ضوا وطنهم، واأل 
يفكروا بالعودة اإليه والعي�س فيه، 
ويريد من املفاو�س الفل�ضطيني 
اأن يوافق على �رسوطه واأن يقبل 
ال�ضلطة  توقع  واأن  بت�ضوراته، 
املرجعية  ب�ضفتها  الفل�ضطينية 
منظمة  جانب  اإىل  الفل�ضطينية 
نهائيٍة  حلوٍل  على  التحرير 
حلم  وتنهي  الوطن  ت�ضطب 
العودة وت�ضفي الق�ضية، وتعطي 
اأر�ضنا،  يف  له  الكاملة  ال�رسعية 
بتنازلها  ر�ضمياً  �ضكاً  ومتنحه 
اأهلها  مبوافقة  لكن  واعرتافها، 
ور�ضا قيادتها و�ضهادة املجتمع 
الدويل عليها ورعايته لأي اتفاٍق 

يربم معها.

حكومة  تريد  ماذا  اأدري  ل�ضت 
ال�ضلطة  من  الإ�رسائيلي  الكيان 
الفل�ضطينية اأكرث مما اأخذت، األ 
يكفيها ما قدمته لها وما تنازلت 
به  تلتزم  وما  حقوقنا،  من  عنه 
وعمليات  اتفاقياٍت  من  جتاهها 
للمعلوماِت  وتبادٍل  اأمني  تن�ضيٍق 
مذٍل وخمزي، اأم اأنها تريد منها 
من  املزيد  اإىل  وتتطلع  اأكرث 
اأكرب من  واإىل ما هو  التنازلت، 
ترى  اإذ  والمتيازات،  املكا�ضب 
والظروف  تخدمها  املرحلة  اأن 
الأنظمة  فاأغلب  تنا�ضبها، 
معها،  وتقف  توؤيدها  العربية 
بل  مواقفها،  وتتفهم  وت�ضاندها 
هي على ا�ضتعداد للتعاون معها 
بداأت  وقد  ل�ضاحلها،  والعمل 
بالفعل ممار�ضة بع�س ال�ضغوط 
لتقبل  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  على 
ولرت�ضى  عليها،  يطرح  مبا 
تعرت�س  ول  لها،  يقدم  مبا 
املطروحة  الت�ضويات  على 
واإل  املعرو�ضة،  وال�ضفقات 
وق�ضيتها  �ضت�ضحق،  فاإنها 
من  �ضعبها  و�ضيحرم  �ضت�ضطب، 
تعوي�ضاٍت  اأي  ومن  حقوقه، 
حكومة  تعتقد  هل  ممكنة.     

الحتالل اأن هذه ال�ضلطة اأو اأي 
ال�ضعب  متثل  فل�ضطينية  قيادة 
با�ضمه  وتتحدث  الفل�ضطيني 
تتنازل  اأن  ت�ضتطيع  وتنوب عنه، 
التاريخية  ال�ضعب  له عن حقوق 
يف  واأجياله  م�ضتقبله  وعن 
اأن  تظن  وهل  الأر�س،  هذه 
الوطن  يف  واأجياله  ال�ضعب 
�ضياع  عن  �ضي�ضكتون  وال�ضتات 
لهم.  حقوقهم و�ضيفرطون فيما 
الفل�ضطينيون ل يقبلون اأبداً مبا 
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  به  قامت 
الإ�رسائيلي،  العدو  ل�ضالح 
وجوده،  ب�رسعية  اعرتفت  اإذ 
اأكرث  عن  الر�ضا  بكل  وتنازلت 
فل�ضطني  اأر�س  من   %70 من 
ا�ضتعدادها  وتبدي  التاريخية، 
جديدٍة  �ضفقٍة  باأي  للقبول 
تتنازل فيها عن بع�س الأرا�ضي 
وتقبل  امل�ضتوطنات،  ل�ضالح 
مب�ضاريع تبادل الأرا�ضي واإزاحة 
الإ�رسائيليني  مينح  مبا  احلدود 
ومبا  الأرا�ضي،  من  املزيد 
العديد  على  �ضيادتهم  ينقل 
يف  امل�ضادة  امل�ضتوطنات  من 
ال�ضفة الغربية، ورغم ذلك فقد 
معها  الأول  اتفاقها  على  م�ضى 

 ،1993 عام  اأو�ضلو  ى  امل�ضَمّ
وما  عاماً،  وع�رسون  خم�س 
بدايتها،  يف  املفاو�ضات  زالت 
اإىل ما دون املربع  بل تراجعت 
الإ�رسائيلية  احلكومة  الأول. 
ظرف،  كل  من  ت�ضتفيد  التي 
وت�ضتعني  طرف،  كل  وتوظف 
والوليات  الكربى  بالقوى 
حتاول  الأمريكية،  املتحدة 
وحت�ضني  كذباً،  �ضورتها  تزيني 
لأن  وت�ضعى  زيفاً،  مظهرها 
اأوروبا الغربية جدية  تبني لدول 
لول  نوايها،  و�ضدق  م�ضاعيها، 
يرف�ضون  الفل�ضطينيني  اأن 
على  وي�رسون  معها،  التعاون 
وحتى  عليها،  والعتداء  قتالها 
املخادعة  مواقفها  تنطلي 
فاإنها  الدويل،  املجتمع  على 
املقاومة  عمليات  ت�ضتغل 
�ضحاياها،  على  ال�ضوء  وت�ضلط 
ب�ضببها،  املظلومية  وتدعي 
ي�ضعرون  ل  م�ضتوطنيها  واأن 
ب�ضالم،  يعي�ضون  ول  بالأمن 
الطبيعية  حياتهم  ميار�ضون  ول 
الفل�ضطينية  العتداءات  ب�ضبب 
يحاولون  وبهذا  عليهم، 
الفل�ضطينية،  املقاومة  ت�ضويه 

الدويل  املجتمع  ويحر�ضون 
وحما�رستها،  عليها  لل�ضغط 
منابعها  وجتفيف  وحماربتها 

وفر�س العقوبات عليها.
الكيان  ب�رسعية  يعرتف  الذي 
الأمن  ويعطيهم  ال�ضهيوين 
والأمان، ومينحهم �ضمانة البقاء 
�ضالمتهم  ويكفل  امل�ضتقبل،  يف 
وم�ضاحلهم يف املنطقة، ويعاقب 
ومينع اأي حماولة للم�ضا�س بهم 
با�ضم املقاومة والن�ضال، ويعترب 
اأعمالً  اأ�ضكالها  بكل  املقاومة 
بالإرهابية،  ي�ضفها  اأو  عنفية 
وعبثيتها  عدميتها  يرى  اأو 
فعاليتها،  اأو  جدواها  وعدم 
اأن  له  يحق  ول  فل�ضطينياً  لي�س 
يدعي قيادة ال�ضعب الفل�ضطيني 
نحن  لنا  ففل�ضطني  متثيله،  اأو 
وبالدنا،  اأر�ضنا  هي  العرب، 
مكان  ول  و�ضتبقى،  لنا  كانت 
ل�ضوانا  قدرة  ول  لغرينا،  فيها 
اأن يعي�س فيها ولو كان اأقوى منا 
واأ�ضد باأ�ضاً واأكرث عدداً وعتاداً، 
فالغد لنا والأر�س لنا، ونحن اأو 
كما  حرًة  �ضن�ضتعيدها  اأجيالنا 
نريد، وعربيًة كما كانت، ووطناً 

خال�ضاً لنا كما نوؤمن ونعتقد.

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية مترنا�ست
دائرة مترنا�ست

بلدية مترنا�ست
م�سلحة ال�سوؤون الجتماعية و الثقافية و الريا�سة 

مكتب اجلمعيات
الرقم /006/2017

و�ضل ت�ضجيل الت�رسيح بتاأ�ضي�س جمعية حملية ذات طابع اإجتماعي
مبقت�ضى القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �ضفر1433 املوافق ل 12 جانفي2012 املتعلق باجلمعيات مت 
هذا اليوم الأحد الرابع ع�رس ماي عام األفني و �ضبعة ع�رس ت�ضليم و�ضل ت�ضجيل الت�رسيح بتاأ�ضي�س اجلمعية  

املحلية ذات  طابع اجتماعي امل�ضماة
جمعية اأولياء التالميذ مدر�ضة  الأطفال املعاقني �ضمعيا

يرتا�ضها ال�ضيد/عرقومي اأحمد
الكائن مقرها حي الوئام- مترنا�ضت

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

ولهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة حال ف�سلها يف الق�سايا 

التجارية علنيا ، ح�سوريا ، ابتدائيا
يف ال�سكل : قبول الدعوى

يف املو�سوع :
-اإلزام املدعى عليها ال�رسكة املدنية �ضيفاتكو 
–�رسكة ذات اأ�ضهم –الكائن مقره بحي احلميز 

اجلزائر ، مديرية م�رسوع مترنا�ضت الكائن مقره 
باأتول مترنا�ضت ممثلة مبديرها العام وا�ضع عبد 

الرزاق ، اأن تدفع للمدعية موؤ�ض�ضة اأ�ضغال البناء يف 
خمتلف مراحله »�ضابكة » الكائن مقرها بحي قطع 

الواد بلدية مترنا�ضت ، ممثلة مب�ضريها القانوين مبلغ 
الدين املقدر ب�ضبعة ع�رس مليون وثمامنائة األف دينار 

جزائري »17.800.000.00دج«، وكذا مبلغ مليون 
دينار جزائري » 1.000.000.00دج«كتعوي�س عن 

ال�رسر .

اجلمهورية اجلزائرية 
الدميقراطية ال�سعبية

جمل�س ق�ساء تيزي وزو
حمكمة تيزي وزو

الق�سم �سوؤون الأ�سرة
رقم اجلدول 17/02748 
رقم الفهر�س 17/054990
تاريخ احلكم 17/12/06 

حكم حجر
حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون الأ�رسة حكما علنيا ابتدائيا 

ح�ضوريا يف ال�ضكل قبول الدعوي يف املو�ضوع امل�ضادقة علي تقرير اخلربة 
املنجزة من طرف اخلبري الطبي زيري عبا�س و املودع بتاريخ 2017/04/10 

حتت رقم 10/372 لدي امانة �ضبط حمكمة تيزي وزو وبالنتيجة الق�ضاء 
باحلجر علي املدعي عليها يزيد �ضعدية املولودة بتاريخ 1931/06/14 
بتيزي وزو ابنة احمد و بوركايب ت�ضعديت وتعني املدعي �ضكري علي 

املولود بتاريخ 1961/05/01 باغيل اأعون بلدية معاتقة ابن لعمارة ويزيد 
�ضعدية مقدما عليها لت�ضري �ضوؤونها الإدارية والق�ضائية واملالية مع الأمر 

بن�رس احلكم يف جريدة يومية وطنية ويلوحة الإعالنات البلدية والتاأ�ضري به 
علي هام�س عقد ميالد املحجور عليها ب�ضعي من النيابة بذا ا�ضدر احلكم 

واف�ضح به جهازا باجلل�ضة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله

  و�سل اإ�سهار 
 تاأ�سي�س جمعية 

 طبقا لأحكام  القانون 06/ 12  املوؤرخ يف: 
01/12/ 2012 املتعلق باجلمعيات بناءا  على 

طلب  تاأ�ضي�س  جمعية ذات �ضبغة حملية  املوؤرخ  
بتاريخ 2018/01/23  

امل�ضمــــــــــاة : جمعية حي املجاهد  عمران عبد 
القادر  برهوم  

الكـــائن مقرها : منزل ال�ضيد / �ضليني عبد 
احلكيم  

ي�رسفني  اأن اأحيطكم علما  مبوافقتنا  على 
تاأ�ضي�س  مكتب  هذه اجلمعية  التي يرتاأ�ضها 

 ال�ضيد : �ضليني عبد احلكيم   لذا يجب  القيام 
باإجراءات  الإ�ضهار  وفقا لأحكام القانون 

ال�ضالف الذكر 
                     رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي 

املالحظة :
 للمزيد من املعلومات الرجاء اللتحاق مبكتب املح�رس الق�ضائي اأو الإت�ضال بالرقم التايل : 035.43.46.05 

اإ�سهار
Lundi 7 août 2017 Le Chiffre d’Affaires107

Nous suivre sur:
PUB
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املر�سح اليهودي بقائمة "النه�سة" التون�سية

تر�ضحت م�ضتقال �ضمن حزب مدين 
قال �سيمون �سالمة، املر�سح اليهودي لالنتخابات البلدية يف قائمة حركة "النه�سة" التون�سية )اإ�سالمية(، اإن تر�سحه كم�ستقل يف دائرة املن�ستري )�سرق( 

على قائمة احلركة جاء يف اإطار التعامل مع "حزب مدين"، فتح قوائمه اأمام املر�سحني امل�ستقلني، و"منفتح على احلداثة".
 6 يف  البلدية،  االنتخابات  رى  وتجُ
انتخابات  اأول  وهي  املقبل،  ماي 
 ،2011 ثورة  منذ  نوعها  من 
وائتالفية  حزبية  قوائم  وتقدمت 
دائرة   350 يف  للتناف�س  وم�ستقلة 
"النه�سة"،  حركة  وقررت  بلدية 
االأكرب  الربملانية  الكتلة  وهي 
خو�س   ،)217 اأ�سل  من  نائبا   68(
ت�سم  حزبية،  بقوائم  االنتخابات 
احلركة  يف  اأع�ساء  بالتنا�سف 
حزب  اأول  لت�سبح  وم�ستقلني، 
ي�سم م�ستقلني اإىل قوائمه يف هذه 
حمافظة  دائرة  ويف  االنتخابات 
الرئي�س  راأ�س  م�سقط  املن�ستري، 
اال�ستقالل  بعد  لتون�س  االأول 
يتقدم  بورقيبة،  احلبيب   ،)1956(
يف  عاما(   55( �سالمة  �سيمون 
مواطن  وهو  "النه�سة"،  قائمة 
تون�سي يهودي الديانة، اأ�سبح اأول 
قائمة  اإىل  م�ستقال  ين�سم  يهودي 

احلركة االإ�سالمية .

من هو �سيمون �سالمة ؟

عن نف�سه قال �سالمة: "اأنا مواطن 

من مدينة املن�ستري ديانتي يهودية، 
واأبلغ من العمر 55 �سنة، ن�ساأت يف 
التي  اأ�رستي،  كنف  يف  املن�ستري 
عقود،  منذ  املدينة  يف  ن�ساأت 
اآالت  اإ�سالح  يف  جدي  واخت�س 
حي  "يف  واأ�ساف:  اخلياطة". 
امل�سجد  تد  باملن�ستري  الربط 
بجانب الكني�س اليهودي والكني�سة 
امل�سيحية، ورغم اختالف االأديان 
املواطنة  فاإن  املدينة،  اأبناء  بني 
جميع  الوطن  يجمع  كما  تمعهم 
بلغت  "ملا  البالد"وتابع:  اأحزاب 
ال�سنة ال�ساد�سة من التعليم الثانوي 
)فرن�سا(،  �سرتازبورغ  اإىل  توجهت 
حيث ح�سلت على دبلوم تقني يف 
ثالث  بعد  اخلياطة،  اآالت  �سيانة 
الدرا�سة"واأردف:  من  �سنوات 
تون�س،  اإىل  العودة  "ف�سلت 
واال�ستقرار يف مدينتي املن�ستري، 
رغم فر�سة العمل التي توفرت يل 
اأمار�س  اليوم  اأنا  وها  فرن�سا،  يف 
لالنتخابات  واأتر�سح  مواطنتي، 

البلدية يف قائمة حركة النه�سة".

ملاذا حركة النه�سة ؟

حلركة  اختياره  دوافع  وب�ساأن 
قائمتها  اإىل  لالن�سمام  "النه�سة" 
"دين  اإن  �سالمة  قال  االنتخابية، 
وهي  االإ�سالم،  هو  النه�سة  حركة 
واعتربها  احلداثة،  على  منفتحة 
"ال  قائال:  وم�سى  مدنيا"  حزبا 
يف  باأنك  احلركة  داخل  ت�سعر 
بل  منغلقة،  اإ�سالمية  منظومة 
احلداثة  على  منفتحة  نراها 
ذلك  ولفت  احلديثة،  والتقنيات 
مع  حت�سريي  لقاء  خالل  انتباهي 
اإحدى  يف  ووطنية  جهوية  قيادات 
اأفكارا  منهم  وراأيت  اجلهة،  نزل 
مواطن  "كل  اأن  واأ�ساف  مبهرة". 
اجلمهورية  اأنحاء  كافة  يهودي يف 
يف  ينخرط  باأن  يطمئن  اأن  عليه 
وال  واجلمعياتي،  احلزبي  العمل 
اأن  على  ذلك"و�سدد  يف  خوف 
وتتعاي�س  للجميع،  تت�سع  "تون�س 
ونحن  املختفلة،  الديانات  فيها 
النمط  على  نحافظ  اأن  نريد 
التون�سي نف�سه، الذي اعتدنا عليه، 
فبالدنا منفتحة على كافة االأديان 

واالأجنا�س واالأعراق".

كتلة توافق كبرية

تر�سحه  يعترب  كان  اإذا  ما  وحول 
"حركة  باأن  �سالمة  اأجاب  اإجنازا 
النه�سة مدت يل يدها، ومل اأرف�س 
للحركة  اأن  جيدا  واأعرف  الطلب، 
و�سعت  ولذلك  تون�س،  يف  اأن�سار 

نف�سي بني اأياٍد اأمينة".
ف�سيكتبه  االإجناز  "اأما  وتابع: 
�سيكتب  ماذا  فلننتظر  التاريخ، 
مواطنا،  ب�سفتي  فكرت  التاريخ.. 
اإجنازا  م�ساركتي  تكون  اأن  واأردت 
راأيه  املن�ستري"وعن  تاريخ  يف 
قال  ال�سيا�سي  العام  ال�ساأن  يف 
االأحزاب  بني  �سدام  "يوجد  اإنه 
اأن تقبل جميع  واإق�ساء، لكن البد 
تون�س،  اأجل  االأطراف بع�سها من 
كتلة  البالد  يف  تتوفر  اأن  ويجب 

توافق كبرية كي تتقدم تون�س".

ت�سجيع اليهود

جدوى  ب�ساأن  �سوؤال  على  وردا 
�سالمة:  اأجاب  االنتخابية  تربته 
"لو جنحت تربتي يف االنتخابات 

اآخرين  يهود  �سيت�سجع  لبلدية 
االنتخابات  يف  االنخراط  على 
وتوؤهلهم  القادمة،  الت�رسيعية 

للم�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية".
املقبل  العام  تون�س  وت�سهد 
ورئا�سية  ت�رسيعية  انتخابات 
ر�سمية  غري  تقديرات  وتتباين 
بني  تون�س  يف  اليهود  عدد  ب�ساأن 
اأ�سل  من  مواطن  و2000   1500
واأ�ساف  ن�سمة  مليون   11 حوايل 
�سالمة: "اأنا مقتنع باالن�سمام اإىل 
قائمة النه�سة كم�ستقل، ولو كانت 
لالن�سمام  طلبتني  النه�سة  غري 
اإليها ملا ترددت يف ذلك.. ال اأحب 
االإق�ساء، واأريد لالأحزاب التكاتف 
اإن  اأف�سل"وحول  تون�س  اأجل  من 
كان قد رغب يف العمل ال�سيا�سي، 
اأطاحت  التي   ،2011 ثورة  قبل 
العابدين  زين  االأ�سبق،  بالرئي�س 
بن علي )1987-2011(، رد بقوله: 
الأن  تر�سحي،  الأقدم  اأكن  مل  "ال.. 
البلدية  لالنتخابات  الرت�سحات 
واحد،  حزب  طرف  من  تتكون 
الد�ستوري  التجمع  حزب  وهو 
)احلاكم  املنحل  الدميقراطي 
"كان  وا�ستطرد:  �سابقا(" 

االنخراط يف احلياة ال�سيا�سية يف 
عهد الرئي�س ال�سابق زين العابدين 
علم  اإذا  خميفا..  اأمرا  علي  بن 
االإن�سان اأنه اأمام اأ�سد فال يخاطر 

بو�سع يده يف فمه".

دميقراطية تون�س

تفرزها  قد  التي  النتائج  وب�ساأن 
اإليه،  بالن�سبة  البلدية  االنتخابات 
قال �سالمة: "اإذا فزت فيا حبذا، 
ذلك،  يف  �سري  فال  اأخفقت  واإذا 
من  اجلدد  امل�سوؤولني  و�ساأ�ساند 
من  واثقا  كانت"وبدا  جهة  اأي 
تربته بقوله: "لن اأندم على هذه 
التجربة، فم�ستقبل تون�س قبل كل 
ولن  بفوزي،  و�ساأت�سبث  �سيء.. 

اأ�سحب تر�سحي".
الرت�سح  بطلبات  التقدم  وبداأ 
اخلمي�س  البلدية  لالنتخابات 
املا�سي، وينتهي اخلمي�س املقبل 
وختم �سالمة بقوله: "نريد اأن نبني 
للعامل اأن الدميقراطية جنحت يف 
تون�س، وندعو دول العامل اإىل اأن 
تويل عناية جدية لهذه التجربة".

بعد ربع قرن من الف�سل 

عبا�ض يعر�ض "خطة �ضالم" جديدة .. هذه تفا�ضيلها 
حممود  ال�سلطة  رئي�س  عر�س 
الثالثاء،  اليوم  م�ساء  عبا�س، 
ما  الدويل،  االأمن  جمل�س  اأمام 
تعالج  لل�سالم"،  "خطة  و�سفها 
التي  اجلوهرية،  االإ�سكاالت 
ال�سالم  م�ساعي  بف�سل  ت�سببت 
على مدار عقود، يف اإ�رسار على 
املفاو�سات  دوامة  يف  امل�سي 

بعدما ثبت ف�سلها.
خالل  كلمته  يف  عبا�س  واأو�سح 
جل�سة ا�ستثنائية ملجل�س االأمن 
االأو�سط  ال�رسق  حالة  لبحث 
اأن  فل�سطني،  ق�سية  وبخا�سة 
موؤمتر  عقد  اإىل  تدعو  اخلطة 
دويل لل�سالم يف منت�سف 2018، 
ال�رسعية  لقرارات  ي�ستند 
الطرفني  مب�ساركة  الدولية، 
و"االإ�رسائيلي"،  الفل�سطيني 
والدولية  االإقليمية  واالأطراف 
موؤمتر  غرار  على  الفاعلة، 
م�رسوع  اأو  لل�سالم  باري�س 
املوؤمتر يف مو�سكو، كما دعا له 

قرار جمل�س االأمن 1850.
من  يكون  اأن  "يجب  وقال: 
دولة  قبول  املوؤمتر،  خمرجات 
فل�سطني ع�سوا كامال يف االأمم 
ملجل�س  والتوجه  املتحدة، 
وتبادل  ذلك،  لتحقيق  االأمن 
فل�سطني  دولة  بني  االعرتاف 
اإ�رسائيل على حدود عام  ودولة 

."1967
واأ�ساف اأنها تت�سمن ت�سكيل اآلية 
ت�ساعد  االأطراف  دولية متعددة 
حلل  املفاو�سات  يف  اجلانبني 
الدائم  الو�سع  ق�سايا  جميع 

وتنفيذ  اأو�سلو،  اتفاق  ح�سب 
ما يتفق عليه �سمن مّدٍة زمنيٍة 
ال�سمانات  توفري  مع  حمددة، 

للتنفيذ.
-وفق  اخلطة  وتت�سمن 
تتوقف  اأن  عبا�س-  مقرتح 
مّدة  خالل  االأطراف  جميع 
املفاو�سات، عن اتخاذ االأعمال 
تلك  خا�سة  اجلانب،  االأحادية 
احلل  نتائج  على  توؤثر  التي 
النهائي، وعلى راأ�سها ما اأ�سماها 
يف  اال�ستيطانية"  "الن�ساطات 
االأر�س املحتلة عام 1967 ومبا 
وتميد  القد�س،  �رسقي  فيها 
بالقد�س  يعرتف  الذي  القرار 
ووقف  لـ"اإ�رسائيل"،  عا�سمة 
نقل ال�سفارة االأمريكية للقد�س.

تن�س  ال�سالم  خطة  اأن  وبنّي 
اأي�سا على تطبيق مبادرة ال�سالم 
وعقد  اعتمدت،  كما  العربية 
التو�سل  عند  اإقليمي  اتفاق 
الفل�سطينيني  بني  �سالم  التفاق 

واالإ�رسائيليني.
اجلانب  اأن  عبا�س  واأعلن 
حلول  اأي  يقبل  لن  الفل�سطيني 
تخالف ال�رسعية الدولية من اأي 

جهة دولية.
ال�سلطة  اأن  من  وا�ستكى 
�سلطة،  دون  �سلطة  "اأ�سبحت 
كلفة،  دون  االحتالل  واأ�سبح 
االحتالل  عند  نعمل  واأ�سبحنا 
على  اإن  نقول  يجعلنا  ما 
تتحمل م�سئولياتها  اأن  اإ�رسائيل 

كقوة لالحتالل".
و�سدد عبا�س على اأنه مل يرف�س 

للمفاو�سات؛  دعوة  اأي  يوما 
املفاو�سات  اأن  نعتقد  "الأننا 
هي الطريق الوحيد للتو�سل اإىل 
اإىل  العامل  دول  داعيا  �سالم"، 
روؤية  وفق  بفل�سطني  االعرتاف 

حل الدولتني.
وقال: "اإننا حري�سون على ن�رس 
ثقافة ال�سالم ونبذ العنف، وقد 
دولة   83 مع  اتفاقا   83 عقدنا 
الواليات  فيها  مبا  العامل  يف 
ورو�سيا  االأمريكية  املتحدة 

بهدف حماربة االإرهاب".

ن�س خطة عبا�س

ال�سالم،  خطة  ن�س  يلي  وفيما 
التي عر�سها رئي�س عبا�س، اأمام 

جمل�س االأمن الدويل:
اإنني هنا اأمام جمل�سكم املوقر، 
يف  احلايل  االن�سداد  ظل  ويف 
قرار  ب�سبب  ال�سالم،  عملية 
االإدارة االأمريكية حول القد�س، 
لن�ساطاتها  اإ�رسائيل  وموا�سلة 
تطبيقها  وعدم  اال�ستيطانية، 
وعدم  املوقعة،  لالتفاقيات 
جمل�سكم،  بقرارات  التزامها 
الفل�سطيني  اجلانب  من  ورغبة 
باإيجابية  العمل  ا�ستمرار  يف 
ال�سالم  ثقافة  بناء  و�سجاعة يف 
على  واحلفاظ  العنف،  ونبذ 
مبداأ الدولتني، ومن اأجل حتقيق 
للجميع،  واال�ستقرار  االأمن 
�سعبنا  نفو�س  يف  االأمل  وبعث 
و�سعوب املنطقة، وللخروج من 

املاأزق الراهن،

بال�سالم  اإمياننا  من  وانطالقاً 
الذي  والعادل،  والدائم  ال�سامل 
اال�سرتاتيجي،  خيارنا  نعتربه 
االأجيال  على  منا  وحر�ساً 
فيها  ومبا  منطقتنا  يف  القادمة 
واالإ�رسائيليون،  الفل�سطينيون 
جمل�سكم  على  اأعر�س  فاإنني 
تعالج  لل�سالم،  خطة  املوقر 
التي  اجلوهرية  االإ�سكاالت 
ت�سببت يف ف�سل م�ساعي ال�سالم 
على مدار عقود، وتن�س خطتنا 

على ما يلي: -
موؤمتر  عقد  اإىل  ندعو  اأوالً: 
منت�سف  يف  لل�سالم  دويل 
لقرارات  ي�ستند   ،2018 العام 
ال�رسعية الدولية، ويتم مب�ساركة 
الطرفني  ت�سمل  وا�سعة  دولية 
االإقليمية  واالأطراف  املعنيني، 
راأ�سها  وعلى  الفاعلة  والدولية 
الدائمني  االأمن  جمل�س  اأع�ساء 
غرار  على  الدولية،  والرباعية 
موؤمتر باري�س لل�سالم اأو م�رسوع 
له  املوؤمتر يف مو�سكو كما دعا 
1850، على  االأمن  قرار جمل�س 
اأن يكون من خمرجات املوؤمتر 

ما يلي:
ع�سواً  فل�سطني  دولة  قبول  اأ - 
املتحدة،  االأمم  يف  كاماًل 
والتوجه ملجل�س االأمن لتحقيق 
ذلك، اآخذين بعني االعتبار قرار 
ل�سنة   67/19 العامة  اجلمعية 
الدولية  احلماية  وتاأمني   ،2012

ل�سعبنا.
دولة  بني  االعرتاف  تبادل  ب - 
على  اإ�رسائيل  ودولة  فل�سطني 

حدود العام 1967.
متعددة  دولية  اآلية  ت�سكيل  ت - 
اجلانبني  ت�ساعد  االأطراف 
جميع  حلل  املفاو�سات  يف 
ح�سب  الدائم  الو�سع  ق�سايا 
)القد�س، احلدود،  اأو�سلو  اتفاق 
االأمن، امل�ستوطنات، الالجئني، 
الإجراء  وذلك  االأ�رسى(،  املياه، 
بال�رسعية  ملتزمًة  املفاو�سات 
عليه  يتفق  ما  وتنفيذ  الدولية، 
مع  حمددة،  زمنيٍة  فرتٍة  �سمن 

توفري ال�سمانات للتنفيذ.
املفاو�سات،  فرتة  خالل  ثانياً: 
عن  االأطراف  جميع  تتوقف 
االأحادية  االأعمال  اتخاذ 
اجلانب، وبخا�سة منها تلك التي 
النهائي،  احلل  نتائج  على  توؤثر 
اتفاق  من   )31( املادة  ح�سب 
اأو�سلو للعام 1993، وعلى راأ�سها 
وقف الن�ساطات اال�ستيطانية يف 
االأر�س املحتلة من العام 1967 
ال�رسقية،  القد�س  فيها  ومبا 
يعرتف  الذي  القرار  وتميد 
الإ�رسائيل،  عا�سمة  بالقد�س 
االأمريكية  ال�سفارة  نقل  ووقف 
للقد�س، التزماً بقرارات جمل�س 
االأمن ذات ال�سلة وبخا�سة 476، 
478، وكذلك عدم ان�سمام دولة 
فل�سطني للمنظمات التي التزمنا 
منظمة   22 )وهي  �سابقاً.  بها 
منظمة   500 اأ�سل  من  دولية 

ومعاهدة(.
ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة ال�سالم 
وعقد  اعتمدت،  كما  العربية 
التو�سل  عند  اإقليمي  اتفاق 

الفل�سطينيني  بني  �سالم  التفاق 
واالإ�رسائيليني.

نوؤكد  فاإننا  االإطار،  هذا  ويف 
الأية  املرجعية  االأ�س�س  على 

مفاو�سات قادمة، وهي:
الدويل،  بالقانون  االلتزام   •
الدولية ذات  ال�رسعية  وقرارات 
قرارات  ي�سمل  ومبا  ال�سلة، 
جمل�س االأمن 242، 338 و�سوالً 
ال�سالم  ومبادرة   ،2334 للقرار 

العربية، واالتفاقيات املوقعة.
دولة  اأي  الدولتني،  حل  مبداأ   •
"القد�س  بعا�سمتها  فل�سطني 
و�سالم  باأمن  لتعي�س  ال�رسقية"، 
على  اإ�رسائيل  دولة  جانب  اإىل 
عام  حزيران  من  الرابع  حدود 
1967، ورف�س احللول اجلزئية، 

والدولة ذات احلدود املوؤقتة.
لالأر�س  طفيف  تبادل  قبول   •
مبوافقة  واملثل  بالقيمة 
الطرفني. • "القد�س ال�رسقية" 
وتكون  فل�سطني،  دولة  عا�سمة 
اأتباع  اأمام  مفتوحة  مدينة 

الديانات ال�سماوية الثالث.
دون  الدولتني  اأمن  �سمان   •
اأي  وا�ستقالل  ب�سيادة  امل�سا�س 
طرف  وجود  خالل  من  منهما، 

ثالث دويل.
عليه  ومتفق  عادل  حل   •
الفل�سطينيني  الالجئني  لق�سية 
 ،194 القرار  اأ�سا�س  على 
العربية  ال�سالم  ملبادرة  وفقاً 
وا�ستمرار االلتزام الدويل بدعم 
ق�سية  حل  االأونروا حلني  وكالة 

الالجئني 
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االنتخابات البلدية تف�صل الدعاية احلزبية 
عن امل�صاجد وو�صائل االعالم 

ن�ضرت عدة مواقع تون�ضية الأيام الفارطة مو�ضوع جراء جدل مثار بني الأحزاب مفاده حماولة 
ف�ضل امل�ضاجد والقنوات التلفزيونية وكل و�ضائل العالم عن الدعاية احلزبية، خا�ضة مع اقرتاب 
موعد النتخابات البلدية املزمع اجراءها يف ال�ضاد�س من ماي القادم، وعلى الرغم من ان الد�ضتور 

التون�ضي ين�س على مبداأ حياد امل�ضاجد وعدم انخراطها يف الداعية احلزبية، اإذ جاء يف الف�ضل 
ال�ضاد�س من الد�ضتور اأن »الدولة راعية للدين،

�ضماتي اآمنة 

وال�ضمري  املعتقد  حلرية  كافلة 
الدينية،  ال�ضعائر  وممار�ضة 
ودور  امل�ضاجد  حلياد  �ضامنة 
احلزبي«.  التوظيف  عن  العبادة 
اال ان اجلدل اخذ نطاقا وا�ضعا، 
ملعار�ضة  اأحزاب  اأعربت  اذ 
اإمكانية  من  قلقها  تون�س  يف 
يف  الدينية  املنابر  توظيف 
اأو  �ضيا�ضية،  الأطراف  الرتويج 
هذا  �ضدها.ويف  حمالت  اإدارة 
باجلبهة  القيادي  ي�ضري  ال�ضياق، 
ال�ضعبية )ائتالف ي�ضاري(، زهري 
االنتخابات  اإن  اإىل  حمدي، 
تتطلب توفري مناخ �ضليم تتوافر 
من  املو�ضوعية،  الظروف  فيه 
وو�ضائل  االإدارة  حياد  بينها 
موؤكدا  وامل�ضاجد.  االإعالم 
قيادية  مراكز  يف  اأئمة  وجود 

غرار  على  حاكمة،  باأحزاب 
بذل  يفر�س  ما  النه�ضة،  حركة 
اإطار  يف  اجلهود  من  مزيد 
للم�ضاجد. التام  احلياد  �ضمان 
توظيف املنابر الدينية، بح�ضب 
ال�ضعبية،  باجلبهة  القيادي 
الغريب، من وجهة  باالأمر  لي�س 
نظره، على اعتبار اأن انتخابات 
عام  يف  التاأ�ضي�ضي  املجل�س 
الت�رشيعية  واالنتخابات   ،2011
ح�ضبه،  �ضهدت،   ،2014 يف 
دون  الأحزاب  م�ضاجد  »دعاية 
حمالت  اأديرت  فيما  غريها، 
من  اأخرى  الأطراف  ت�ضويه 
هذا  ومن  االأئمة«.  بع�س  قبل 
ال�ضعبية  اجلبهة  فاإن  املنطلق، 
من  قلقة، ح�ضب زهري حمدي، 
املراقبة  يف  الف�ضل  اإمكانية 
يف  الدينية  للمنابر  التامة 
البالد.يف  حمافظات  خمتلف 

ال�ضوؤون  وزارة  عربت  املقابل، 
لها  بيان  يف  التون�ضية،  الدينية 
الر�ضمية  �ضفحتها  عرب  ن�رشته 
حر�ضها  عن  في�ضبوك،  مبوقع 
امل�ضاجد  �ضري  اإحكام  على 
التجاذبات  و�ضمان حيادها عن 
اإمكانية  خالل  من  ال�ضيا�ضية، 
للدعاية  املنابر  ا�ضتغالل 
خالل  املعنّية  االأحزاب  لبع�س 
اال�ضتحقاق االنتخابي.ويف هذا 
»كافة  الوزارة  دعت  االإطار، 
وخا�ضة  امل�ضجدّية،  االإطارات 
عدم  اإىل  اخلطباء،  االأئمة 
للدعاية  العبادة  دور  توظيف 
�ضيا�ضي«. اأو  حزبي  طرف  الأي 
االإدارات  من  الوزارة  وطلبت 
التابعة لها مدها بقائمة ا�ضمّية 
باأطر امل�ضاجد املر�ضحني لهذه 
االإجراءات  التخاذ  االنتخابات 
�ضبهة«.  لكل  »منعا  املنا�ضبة، 

يف  امل�ضاجد  عدد  ويبلغ 
وقد  م�ضجدا،   4480 تون�س 
يف  كبريا  ارتفاعا  الرقم  �ضهد 
اأن  بعد  االأخرية،  ال�ضنوات 
 2710 يتجاوز  ال  العدد  كان 
ح�ضب  1999.وي�رشف،  عام 
من  اأكرث  ر�ضمية،  اإح�ضائيات 
بينهم  من  ديني،  اإطار  األف   18
على  اإمام،   2400 من  اأكرث 
يف  وامل�ضاجد  اجلوامع  ت�ضيري 
العام  الكاتب  البالد.وبح�ضب 
عبد  الدينية،  ال�ضوؤون  لنقابة 
الوزارة  فاإن  العطوي،  ال�ضالم 
جميع  وجرايات  مهام  �ضتوقف 
التي  امل�ضجدية  االإطارات 
لال�ضتحقاق  تر�ضحاتها  �ضتقدم 
العملية  انتهاء  اإىل غاية  املقبل، 
برمتها.وعهدت  االنتخابية 
مبهمة  للعطوي،  وفقا  الوزارة، 
مراقبة اخلطاب الديني، وخا�ضة 

خطب اجلمعة، اإىل �ضلك الوعاظ 
الذين يبلغ عددهم 600 واعظ يف 
منظور  البالد.ومن  اأنحاء  كامل 
املجال  يف  النقابي  امل�ضوؤول 
الوعاظ  مهمة  فاإن  الديني، 
يف  امل�ضاجد  حياد  مراقبة  يف 
مع  تتكامل  االنتخابية  املواعيد 
احلمالت التي تقودها منظمات 
واملواطنون. املدين  املجتمع 

ول�ضمان احليادية االأمثل للمنابر 
امل�ضاجد،  يف  العاملني  واالأطر 
�رشورة  على  العطوي  ي�ضدد 
حلماية  القانونية  االأطر  توفري 
وتاأمينهم  امل�ضاجد  يف  العاملني 
كل  عن  بهم  للناأي  اجتماعيا، 
توظيف  اأو  تهديد  حماوالت 
دون  �ضيا�ضية  اأطراف  خلدمة 

غريها.

 الهجرة الغري �صرعية
حت�صد اأبناء ليبيا 

 هيومرنايت�صووت�ش حتقق 
يف عودة الليبيني مل�صاكنهم 

اأعلنت البحرية الليبية �ضبيحة االأربعاء عن 
انقاذ حوايل 500 مهاجرا غري �رشعي بعد 
اجنرافهم اإىل ال�ضاحل الغربي يف عمليتني 
با�ضم  املتحدث  و�رشح  منف�ضلتني، 
تلقيناه،  اإنذار  على  »بناء  الليبية  البحرية 
الليبية  ال�ضواحل  خفر  من  دورية  جنحت 
اإنقاذ  يف  االإثنني،  �ضيد  زورق  من  بدعم 
325 مهاجرا غري �رشعي، بينهم 35 �ضيدة 
و16 طفال«. مو�ضحا انهم وجدوا على منت 
قاربني ، بعد ان تعطال حمركيهما موؤكدا 

على انهم لي�ضوا من جن�ضية واحدة ، اذ من 
بينهم مواطنون من مايل، و نيجر، و ت�ضاد، 
االإنقاذ  عملية  متت  وقد  العاج،  �ضاحل  و 
بلدة  زوارا،  �ضمال  كيلومرتا   13 بعد  على 
�ضاحلية تقع على بعد مئة كيلومرت غرب 
طرابل�س على مقربة من احلدود التون�ضية.
مهاجرا،   117 اأنقذ  اأخرى،  عملية  ويف 
قبالة  وطفالن،  �ضيدات  خم�س  بينهم 
كيلومرتا غرب طرابل�س(   45( زاوية  بلدة 
ما  بح�ضب  العا�ضمة،  اإىل  اإعادتهم  ومتت 

قال الدكتور عبد العزيز امل�رشاتي، ع�ضو 
الدولية«  االإن�ضانية  امل�ضاعدة  »منظمة 
لـوكالة ال�ضحافة الفرن�ضية.ومل يتم اإعالن 
تفا�ضيل حول نقطة انطالق القوارب لكن 
عادة ما يعتمد املهربون الطريق املوؤدي 
من غرب ليبيا باجتاه اإيطاليا التي ال تبعد 
اأردفوا  كيلومرت.وقد   300 من  اأكرث  عنها 
عمل  يف  هم  �ضحايا  وجود  احتمالية  عن 

دوؤوب لل�ضحب جثثهم. 
�ضماتي اآمنة 

حالة  بليبيا  تاورغا  مدينة  �ضهدت 
هذا  و  اال�ضتقرار،  عدم  من  كبرية 
انت�ضار  و  اليبية  الثورة  اندالع  بعد 
اجلماعات امل�ضلحة، و على الرغم 
هذه  عن  �ضنوات  �ضبع  مرور  من 
االحداث اال ان االزمة ال�ضكانية ال 
تزال على ا�ضدها ، اذ ف�ضل �ضكان 
عددهم  بلغ  الذين  و  تاورغا  مدينة 
يف  العي�س  اىل  60الف  من  ازيد 
اخليام بدل العودة اىل منازلهم ، يف 
حني �ُضجلت حالتا وفاة ب�ضبب �ضكتة 
دماغية خالل فرباير اجلاري، نتيجة 
هذه  اأهايل  يعي�ضها  التي  الظروف 
املنطقة، والذين جرى ترحيلهم من 
مدينتهم على اإثر خالفات �ضيا�ضية 

منظمة  الثورة. وكانت  عقب  ظهرت 
هيومرنايت�ضووت�س، قد �رشحت بان 
وال�ضلطات  امل�ضلحة  اجلماعات 
م�رشاتة  مدينة  يف  املدنية 
اآالف  عودة  متنع  الليبية  ال�ضاحلية 
اإىل  تاورغاء  اأهايل  من  االأ�ضخا�س 
نزوحهم  من  �ضنوات   7 بعد  بلدتهم 
دعت  ال�ضياق  هذا  ويف  الق�رشي، 
املنظمة االأمريكية املدعية العامة 
فاتو  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة 
بن�ضودة، اإىل التحقيق مع املتورطني 
االإن�ضانية  �ضد  حمتملة  جرائم  يف 
من  كجزء  تاورغاء،  اأهايل  �ضد 
للت�ضدي  املتوا�ضلة  جهودها 
يف  اجلارية  اجل�ضيمة  لالنتهاكات 

ال�رشق  ق�ضم  مديرة  ليبيا.واأفادت 
يف  اأفريقيا  و�ضمال  االأو�ضط 
�ضارة  هيومرنايت�ضووت�س،  منظمة 
األف نازح ُمنعوا  ليا وي�ضنت، باأن 40 
من  ديارهم  اإىل  العودة  من  ق�رشا 
قبل ميلي�ضيات م�رشاتة و�ضلطاتها، 
بعد 7 �ضنوات من العي�س يف ظروف 
مزريةواعتربت امل�ضوؤولة احلقوقية 
اأن ذلك يعد »عمال قا�ضيا يدل على 
االنتقام«، ودعت �ضلطات طرابل�س 
اإىل التحرك ل�ضمان العودة ال�ضاملة 
اإىل  بالفعل  طريقهم  يف  كانوا  ملن 
اإعادة  على  وم�ضاعدتهم  تاورغاء، 

بناء حياتهم.
�ضماتي اآمنة 

 الرئي�ش بوتفليقة يتم�صك 
بحلم االحتاد املغاربي 

بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلزائري  الرئي�س  قام 
تطلعية  نظرة  الأجل  الروؤ�ضاء  من  عدد  مبرا�ضلة 
مل�ضتقبل اأكرث اإيجابية ، و جاء يف ر�ضائل اإىل قادة 
ال�ضب�ضي  قائد  الباجي  االأربعة:  املغاربية  الدول 
و  )املغرب(،  ال�ضاد�س  حممد  امللك  و  )تون�س(، 
حممد ولد عبد العزيز )موريتانيا( و فايز ال�رشاج 
)املجل�س الرئا�ضي بليبيا( مبنا�ضبة حلول الذكرى 
فرباير،   17 لـ  املوافقة  االحتاد  لتاأ�ضي�س  الـ29 
ن�رشتها االإذاعة الوطنية اجلزائرية �ضباح اجلمعة. 
دعوة �رشيحة و جادةاإىل “مراجعة منظومة العمل 
احلا�ضلة،  امل�ضتجدات  مع  تكييفه  اأجل  من  فيه 
“خيارا �ضعبيا  موؤكدا مت�ضك اجلزائر به باعتباره 
ا�ضرتاتيجيا”. معلنا مت�ضك اجلزائر الثابت باحتاد 
و  ا�ضرتاتيجيا  خيارا  باعتباره  العربي  املغرب 
مطلبا �ضعبيا، و حر�ضها على النهو�س مبوؤ�ض�ضاته 
عن  الذود  من  دولنا  ميكن  مبا  هياكله  تن�ضيط  و 
م�ضاحلها امل�ضرتكة و مواجهة التحديات املتنامية 
، م�ضجال ان هذه الذكرى حمطة ت�ضتدعي التمعن 
مراجعة  يتيح  مبا  وتقييمها،  االحتاد  م�ضرية  يف 
 ، القائمة  العمل  ملنظومة  ومو�ضوعية  �ضاملة 
وا�ضرتاتيجية  وا�ضحة  روؤية  من  بد  انه   معتربا 
موحدة يف عدة جماالت مثل التكامل االقت�ضادي 
حمطة  انها  على  م�ضددا   ، القطاعات  �ضتى  يف 
�ضعوبنا  يجمع  ما  فيها  ن�ضتذكر  �ضانحة  تاريخية 
وح�ضن  والت�ضامن  االأخوة  و�ضائج  من  املغاربية 
من  الكثري  طرحت  ال�ضياق  هذا  يف  و  اجلوار... 
اأهمها   ، املغاربية  الدولية  ال�ضاحة  على  االأ�ضئلة 
اىل  املغاربي  االحتاد  حلم  خروج  اىل  نتطلع  هل 
ار�س الواقع ، ام انه يحت�رش يف غرف االإنعا�س ؟ 
اجلوهري  ال�ضوؤال  هذا  عن  لالإجابة  حماولة  و 
حممد  جامعة  يف  الدويل  القانون  اأ�ضتاذ  يرى   ،
الدين  تاج  الرباط،  املغربية  بالعا�ضمة  اخلام�س 
يت�ضم  بات  املغاربي  االحتاد  حلم  ان   ، احل�ضيني 
باجلمود ، و انها يف مرحلة املوت ال�رشيري و انها 
بلغت نهايتها الق�ضوى ، و ان كل الربقيات الدولية 
التي حتاول اال�ضتنها�س بهذا احللم امليت ، هي 
جمرد حرب على ورق ، و اأوهام خارجة عن الواقع 
اأن يتحرك قطار  ليوم  انه ال احد يتوقع  ، موؤكدا 
املغرب  اأن  لدرجة  جديد،  من  املغاربي  االحتاد 

واأ�ضبح ينظر نحو  اأقر بف�ضل حتقيق هذا احللم، 
اجلنوب ليدخل جمموعة اقت�ضادية لغرب اأفريقيا 
ع�ضوة  تكون  بان  تطالب  كذلك  تون�س  ان  كما   ،
تون�س  ان�ضمام  ان  موؤكدا   ، املجموعة  هذه  يف 
مبثابة  �ضيكون  املجموعة  هذه  اىل  املغرب  و 
الر�ضا�س القا�ضية على حلم االحتاد املغاربي و 

وحدة املغرب العربي الكبري .
التون�ضي  الكاتب  اعرب  املنا�ضبة  نف�س  يف  و 
املتخ�ض�س يف ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية، منذر بن�ضيايف 
من  الكبري  العربي  املغرب  منطقة  تعي�ضه  ما  ان 
جمود كان �ضببه الربيع العربي ، فبعد ثورات الربيع 
العربي، التي انطلقت من تون�س، يف يناير 2011، 
حاولت الدول املغاربية االأخرى  جتنب ما ح�ضل 
�ضمي  ما  هياكل  التن�ضيق �ضمن  تراجع  وبالتايل   ،
موؤ�ض�ضاته  تعي�س  الذي  العربي،  املغرب  باحتاد 
االن�ضجام  ي�ضبه  ما  وجود  عن  احلديث  و   ، �ضلال 
وحتى  املنطقة،  دول  بني  الثقايف  ال�ضو�ضيولوجي 
وغري  هالمي  اأمر  هو  ككل،  العربية  الدول  بني 
دقيق يف الواقع ، مقرتحا ت�ضورا اآخر للتن�ضيق بني 
الدول املغاربية، بالرتكيز على التعاون االقت�ضادي 
الدفع  بن�ضيايف على �رشورة  ي�ضدد  اأ�ضا�ضا، وهنا 
وت�ضهيل  املغاربية،  الدول  بني  التجاري  بالتبادل 
ان  معتربا  ان�ضيابية  بكل  االأفراد  وتنقل  حركة 
اأهمية هذه اجلوانب هي االأكرب ل�ضعوب املنطقة 

الهادفة اىل الوحدة ال�ضيا�ضية .
وعلى غرار املتحدثني التون�ضي واملغربي اللذان 
مل يريان اأي نفعية خلروج حلم االحتاد املغاربي 
عبد  اجلزائري  ال�ضيا�ضي  املحلل  فان  النور،  اىل 
العايل رزاقي اقر موقفا خمتلفا اذ اعترباأن جميع 
االحتاد  بخ�ضو�س  املغاربيني  الزعماء  خطابات 
اإعالمي  »ا�ضتهالك  عن  عبارة  كانت  املغاربي 
بها  بعث  التي  الر�ضالة  ي�ضتثني  اأنه  اإال  فقط«، 
الرئي�س اجلزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مبنا�ضبة 
املغرب  احتاد  لتاأ�ضي�س  الـ29  الذكرى  حلول 
للقنوات  االعتبار  اأعادت  انها  معتربا  العربي. 
وجادة  هامة  خطوة  اإياها  معتربا  الدبلوما�ضية، 
الدول، وفتح احلدود بني  يف تقارب واندماج بني 

املغرب واجلزائر.
�ضماتي اآمنة 



اجلولة 21 للرابطة 
املحرتفة الثانية

ال�ص�م لت�أمني 
ال�صدارة 

الو�صيف يف خطر 
واملالحقون 

يرت�صدون
جتري غدا مباريات اجلولة 21 

للرابطة املحرتفة الثانية والتي �سوف 
تعرف ا�ست�سافة املت�سدر جمعية 
عني مليلة اللقاء الثاين على التوايل 

مبيدانه عندما ي�ستقبل جمعية 
ال�سلف املنهار معنويا بعد هزميته 
اجلولة الفارطة بعرينه اأمام �سبيبة 

بجاية والتي قلّ�ست حظوظه يف لعب 
ورقة ال�سعود، بينما الفر�سة مواتية 
لت�سكيلة »ال�سام« من اأجل احلفاظ 

على ال�سدارة وتفادي اأي تعرث 
يجعلها تخ�رس الريادة يف ظل تر�سد 

املالحقني، حيث يجد الو�سيف 
�سبيبة �سكيكدة نف�سه اأمام تنقل خارج 
الديار ملالقاة متذيل الرتتيب �سباب 
عني الفكرون املنهزم يف اآخر ثالث 
جوالت وهي الفر�سة التي ت�سمح له 
بالعمل على العودة بالزاد كامال رغم 
اأن »ال�سالحف« لن ي�سهلوا املهمة 
يف ظل ت�سبثهم باآمالهم يف البقاء، 
بينما �ستكون مهمة »املوب« اأكرث 

تعقيدا اأمام امل�سيف غايل مع�سكر 
املنت�سي بفوز خارج القواعد اأمام 

جمعية وهران والذي يوا�سل ال�رساع 
من اأجل البقاء، فيما تبدو مهمة 
�سبيبة بجاية يف املتناول عندما 
ت�ستقبل �سباب باتنة املتواجد يف 

منطقة اخلطر من اأجل الفوز بنقاط 
املواجهة وتر�سد الو�سافة.

و�سيكون فريقي اأهلي برج بوعريريج 
و�رسيع غلزان يف الرتقب من اأجل 
االنق�سا�ض على مركز رفقة ثالثي 
املقدمة بالن�سبة لت�سكيلة »الكابا« 
التي تخو�ض داربي اله�ساب العليا 

اأمام مولودية العلمة التي ت�سارع على 
البقاء، بينما »الرابيد« ي�ست�سيف 

مولودية �سعيدة وعينه على النقاط 
الثالث ومراقبة �سباق ال�سعود عن 
قرب، من جهته، يعول وداد تلم�سان 
على اال�ستفاقة ومعانقة االنت�سارت 
التي تغيب عنه يف اآخر اأربع مباريات 

عندما يخو�ض داربي الغرب اأمام 
جمعية وهران، بينما يعتزم رائد القبة 
على الفوز اأمام �سيفه امل بو�سعادة 

ملغادرة منطقة الطر يف جدول 
الرتتيب.

عي�شة ق.
برنامج املباريات:

�سباب عني الفكرون / �سبيبة �سكيكدة
�رسيع غليزان / مولودية �سعيدة
وداد تلم�سان / جمعية وهران
غايل مع�سكر / مولودية بجاية

اأهلي برج بوعريريج / مولودية العلمة
رائد القبة / اأمل بو�سعادة
�سبيبة بجاية / �سباب باتنة

جمعية عني مليلة / جمعية ال�سلف
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 ال�صي��صي واحلمراوة لتعميق الف�رق داربي 
ع��صمي مثري وقمة املوؤخرة بتيزي وزو

جتري نهاية هذا الأ�شبوع مباريات اجلولة 21 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي تعرف 
غدا برجمة اأربع مباريات يف الربنامج، حيث يجد الرائد �شباب ق�شنطينة نف�شه اأمام فر�شة 
الحتفاظ بال�شدارة واملوا�شلة يف اإبقاء الفارق على حاله يف اأ�شواأ احلالت عندما ي�شتقبل 

على ميدانه ال�شيف احتاد ب�شكرة يف مباراة جتري دون جمهور ب�شبب العقوبة امل�شلطة على 
جماهري »ال�شيا�شي«، اأين يبحث اأ�شحاب الأر�س على فر�شة العودة اإىل �شكة النت�شارات

عي�شة ق.

اآخر  يف  عنه  تغيب  التي 
البطولة  من  مباراتني 
وموا�سلة  الوطنية، 
التتويج  نحو  الطريق 
الوطنية،  البطولة  بلقب 
اأبناء  يجد  املقابل  يف 
اأنف�سهم  الزيبان  عا�سمة 
اأمام خيار العودة بنتيجة 
لتفادي  غري  ال  ايجابية 
منطقة  غلى  العودة 
فاإن  اخلطر، يف املقابل 
الو�سيف مولودية وهران 
الرائد  منوال  على  ي�سري 
بدوره  ي�ست�سيف  عندما 
اأحد املهددين بال�سقوط 

يف  احلرا�ض  احتاد 
نقاط  ب�ست  مواجهة 
واأن  خا�سة  للفريقني، 
على  يعولون  احلمراوة 
العري�ض  فوزهم  تاأكيد 
اأمام  الغرب  بداربي 
وموا�سلة  بلعبا�ض  احتاد 
يف  ال�سدارة،  مطاردة 
النادي  فاإن  املقابل 
بنتيجة  ملزم  العا�سمي 
تعقد  لتفادي  ايجابية 
قاع  يف  الو�سعية 

الرتتيب. 
قمة  جتري  جهته،  من 
على  امل�سارعة  الندية 
البقاء بني �سبيبة القبائل 
اأين  بلعبا�ض،  واحتاد 

اأنف�سه  »الكناري«  يجد 
اخلروج  حتمية  اأمام 
بالزاد كامال من ملعبهم 
موا�سلة  اأجل  من 
البقاء  بحبل  التم�سك 
اأمام فريق منهار معنويا 
بعد الهزمية املذلة التي 
اأمام  ملعبه  يف  تلقاها 
وهران،  مولودية  اجلار 
الداربي  و�سيكون 
نادي  بني  العا�سمي 
ح�سني  ون�رس  بارادو 
حوارا �سيقا اأين يتناف�ض 
لعب  على  الفريقني 
االأدوار االأوىل وي�رس كل 
فريق على ح�سد النقاط 
من  لالقرتاب  الثالث 

ثالثي املقدمة.
برنامج املباريات

نوفمرب:    اأول  ملعب 
احتاد   / القبائل  �سبيبة 
اأحمد  ال�سهيد  بلعبا�ض 
وهران  مولودية  زبانة:  

/ احتاد احلرا�ض
عمر حمادي:         نادي 
بارادو / ن�رس ح�سني داي  
ابتداء  جتري  اللقاءات 

من ال�ساعة 16:00
حمالوي:      ال�سهيد 
�سباب ق�سنطينة / احتاد 

ب�سكرة بدون جمهور 
ابتداء  مربجمة  املباراة 

من 17:00

نادي بارادو / ن�شر ح�شني داي

ب�رادو ي�صتهدف االنت�ص�ر الرابع 
توالي� والن�صرية للت�أكيد

ولد علي: جلنة تنظيم االألع�ب 
بة  املتو�صطية بوهران من�صّ

واأتراأ�صه� �صخ�صي�

داربي  مباراة  الغد  اأم�سية  جتري 
عا�سمي جتمع اجلارين نادي بارادو 
ون�رس ح�سني داي يف لقاء يعد بالكثري 
يف ظل تناف�ض الت�سكيلتني على لعب 
االأدوار االأوىل هذا املو�سم وترقب 
م�ساركة قارية املو�سم املقبل، ويف 
بارادو  نادب  يدخل  ال�سدد  هذا 
موا�سلة  على  يعول  وهو  امليدان 
القواعد  داخل  االنت�سارات  حتقيق 
االرتقاء  مبوا�سلة  له  ت�سمح  والتي 
من  واالقرتاب  الرتتيب  جدول  يف 
رفقاء  و�سيجد  املقدمة،  ثالثي 
الالعب زكريا نعيجي اأنف�سهم اأمام 
فر�سة التناف�ض على االأدوار االأوىل 
الإنهاء املو�سم �سمن اإحدى املراكز 
الفريق  واأن  خا�سة  االأوىل  الثالث 
الذي  وهو  ايجابية  نتائج  ي�سجل 

التوايل  على  انت�سارات  حقق ثالث 
وي�ستهدف ام�سية الغد الفوز الرابع 
يف  الرابع  املركز  له  ي�سمن  الذي 

جدول الرتتيب.
داي  ح�سني  ن�رس  فاإن  املقابل،  يف 
التي  وهي  ايجابيا  مو�سما  حتقق 
هزمية  دون  مباراة   13 �سجلت 
الأ�سبال  غدا  مواتية  والفر�سة 
اأجل  من  دزيري  بالل  املدرب 
حمادي  عمر  ملعب  من  اخلروج 
ببولوغني الذي يعرفه االأخري جيدا 
اجلزائر  احتاد  األوان  حمله  بحكم 
يف االأعوام ال�سابقة بنتيجة ايجابية 
ت�ساهم يف موا�سلتهم حتقيق النتائج 
اجليدة  و�سعيتهم  وتاأكيد  االيجابية 

يف جدول الرتتيب.
عي�شة ق

عرب وزير ال�سباب والريا�سة الهادي 
ولد علي عن تفاجئه  من اخلرجة 
اللجنة  لرئي�ض  االأخرية  االإعالمية 
االأبي�ض  البحر  الألعاب  الدولية 
عدادي  عمار  اجلزائري  املتو�سط 
عنه  املعرب  ان�سغاله  اأن  معتربا 
تنظيم  جلنة  غياب  بخ�سو�ض 
املتو�سط  االأبي�ض  البحر  األعاب 
اإثارته،  من  فائدة  ال  بوهران2021 
»�رساحة  قائال:  الوزير  واأو�سح 
ال  التي  عدادي  فعل  بردة  تفاجاأت 
فائدة من اإثارتها » معتربا اأن األعاب 
يف�سلنا  املتو�سط  االأبي�ض  البحر 
يحني  وعندما  �سنوات  ثالث  عنها 
االأوان فان اجلزائر �ستكون جاهزة 
الريا�سي،  متاما الحت�سان احلدث 
واأ�ساف ولد علي يف تدخل له بقاعة 
املحا�رسات مبلعب 5 جويلية على 
هام�ض اجتماع تن�سيقي مع خمتلف 
 ، الوطنية  الريا�سية  االحتاديات 
لل�سباب  االإفريقية  لالألعاب  حت�سبا 
جويلية   28 اإىل   18 من  املقررة 
عن  نتكلم  ال  هنا  »نحن  املقبل: 
�ستنظم  التي  املتو�سطية  االألعاب 
يتعلق  االأمر   . اال�سبانية  بتاراغونا 
عن  يف�سلنا  التي  وهران  باألعاب 
موعدها ثالث �سنوات كاملة وعليه 

فائدة  ال  االن�سغال  هذا  اأن  اأعترب 
منه خا�سة وان التح�سريات مت�سي 

بوترية جيدة«.
الحت�سان  وهران  مدينة  واختريت 
املتو�سط  االأبي�ض  البحر  األعاب 
مدينة  ح�ساب  على   2015 اأوت  يف 
غاية  واإىل  التون�سية  �سفاق�ض 
تر  مل  التنظيم  جلنة  فان  ال�ساعة 
تواجد  من  الرغم  على  وهذا  النور 
بتاريخ  تن�سيبها  يت�سمن  مر�سوم 
ال�ساأن  هذا  ويف   ،2017 فرباير   9
طماأن ولد علي بان اللجنة املكلفة 
االأبي�ض  البحر  األعاب  بتنظيم 
وهو  اأ�سال  موجودة  املتو�سط  
احلكومة  وذكر ممثل  يرتاأ�سها،  من 
اإىل  مرات  �سخ�سيا عدة  انتقل  انه 
االأ�سغال،  تقدم  والحظ  وهران 
امل�سبح   الكبري،  بامللعب  �سيما 
ولد  وح�سب  القوى،  األعاب  وميدان 
مبتابعة  املكلفة  اللجنة  فان  علي 
عدة  ت�سم  املتو�سطي  املوعد 
اأع�ساء ين�سقون فيما بينهم من اأجل 
ال�سري احل�سن لالأمور واأنه لي�ض من 
حلدث  اأ�سخا�ض  جتنيد  الفائدة 
عنه  وتف�سلنا  بعيدا  مازال  ريا�سي 

ثالث �سنوات«.
وكالت

�شبيبة القبائل / احتاد بلعبا�س

 الكن�ري اأم�م الزامية اال�صتف�قة واملكرة 
لتكرار �صين�ريو �صو�صط�رة

القبائل  �سبيبة  فريق  يتواجد 
عندما  غري  ال  الفوز  خيار  اأمام 
ي�ستقبل اأم�سية الغد ال�سيف احتاد 
نوفمرب  اأول  ملعبه  على  بلعبا�ض 
ال�سدد  هذا  ويف  وزو،  بتيزي 
اأر�سية  »الكناري«  العبو  يدخل 
بجماهريهم  مدعومني  امليدان 
�رسيف  الرئي�ض  اإدارة  قرار  بعد 
مالل جمانية الدخول اإىل امللعب  
م�ساعفة  على  يعولون  وهم 
ال�سكة  اإىل  الفريق  الإعادة  اجلهود 
اال�ستفاقة  وحتقيق  ال�سحيحة 

عرب اإعادة الفريق اإىل االنت�سارات 
ع�رس  من  الأكرث  عنه  تغيب  والتي 
فاإن  ال�سدد  هذا  ويف  مباريات، 
رفقاء الالعب بوخن�سو�ض يدركون 
خيار  ال  والفوز  الو�سعية  �سعوبة 
من  الفريق  اإنقاذ  اأرادوا  اإذا  عنه 
�سبح ال�سقوط اإىل الرابطة الثانية، 
ال�سعبة  الو�سعية  ظل  يف  خا�سة 
اخلطر  منطقة  يف  »للكناري« 
باعتبارها ثالث املهددين بالنزول 
تعرث  اأي  بت�سجيل  ت�سمح  ال  والتي 

جديد.
بلعبا�ض  احتاد  يدخل  املقابل  يف 

احل�سي�ض  يف  مبعنويات  امللعب 
تلقاها  التي  املذلة  الهزمية  بعد 
االأ�سبوع املن�رسم يف داربي الغرب 
ويدرك  وهران،  مولودية  اأمام 
�رسيف  الطاهر  �سي  املدرب 
بنتيجة  العودة  اأهمية  الوزاين 
ايجابية من خارج القواعد واحلذو 
خا�سة  اجلزائر  احتاد  ب�سيناريو 
تودي  ت�سجيل هزمية جديدة  واأن 
منطقة  اإىل  »املكرة«  بت�سكيلة 
يف  معقدة  مرحلة  ودخول  اخلطر 

�سباق حتقيق البقاء.
عي�شة ق.
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النادي العا�شمي يالقي نكانا راد ديفيل�س الزامبي بالدور ال�شاد�س ع�شر 

وفاق �ضطيف و�ضباب بلوزداد يوا�ضالن املغامرة القارية
جنح فريقا وفاق �شطيف يف اقتطاع تاأ�شرية التاأهل اإىل الدور ال�شاد�س ع�شر من املناف�شة القارية، حيث عاد الوفاق بالتعادل ال�شلبي من التنقل الذي قاده اإىل اإفريقيا الو�شطى عندما واجه ريال 
بانغي يف غياب الدور التمهيدي ملناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا ومتكن من التاأهل ب�شهولة اأمام فريق كان اكت�شحه يف الذهاب ب�شدا�شية نظيفة، رغم اأن الظروف مل تكن مواتية لأ�شبال املدرب 

عبد احلق بن �شيخة الذين لعبوا على اأر�شية ميدان كارثية، وعرفوا كيف ي�شريون اأطوارها والعودة بالتعادل اأين مروا اإىل الدور املوايل 

عي�شة ق.

لقب  حامل  ت�ؤكد  خط�ة  يف 
 2014 عام  القارية  املناف�سة 
بق�ة  الع�دة  يف  الكبرية  رغبته 
التي  الإفريقية  ال�ساحة  اإىل 
من  الفارط،  العام  عنها  غاب 
اأجل اللعب على التت�يج باللقب 
القاري جمددا وه� الذي يعترب 
الفريق اجلزائري ال�حيد الذي 
العامل  كاأ�س  م�سابقة  خا�س 
الرهان  �سيك�ن  حيث  للأندية، 

"الن�رس  ت�سكيلة  على  كبريا 
الأ�س�د" من اأجل تكرار اإجنازها 
قبل ثلثة اأع�ام واللعب من اجل 
خزائن  يف  جديد  قاري  لقب 

النادي. 
فريق  ي�ا�سل  املقابل،  يف 
املغامرة  بل�زداد  �سباب 
بنجاح  جتاوز  بعدما  الإفريقية 
كريات�رز  اأونز  مناف�سه  عقبة 
التمهيدي  الدور  يف  املايل 
عليه  فاز  والذي  الكاف  لكاأ�س 
اأوت   20 مبعقله  اأم�س  اأول 

بثنائية نظيفة بعدما كان تعادل 
كل  يف  هدف  مبايل  ذهابا  معه 
ت�سكيلة  حققت  حيث  �سبكة، 
وتاأهلت  الأهم  "العقيبة"  اأبناء 
للدور امل�ايل رغم اأن الأداء مل 
البل�زداديني  الأن�سار  ر�سا  يلق 
الذين عربوا عن قلقهم يف ظل 
عدم ظه�ر رفقاء اللعب �سيد 
علي لكروم الذي �سجل الهدف 
الذي  باملردود  اللقاء  الثاين يف 
ظل  يف  منهم  منتظرا  كان 
مل  �سعيفا  مناف�سا  م�اجهتهم 

عليهم  كبرية  خط�رة  ي�سكل 
طيلة الت�سعني دقيقة.

املدرب  ت�سكيلة  وت�ا�سل 
الطاو�سي  ر�سيد  املغربي 
املغامرة القارية من ب�ابة الدور 
ال�ساد�س ع�رس عندما تلقي يف 
راد  نكانا  نادي  الثاين  الدور 
جتري  حيث  الزامبي  ديفيل�س 
ال�ساد�س  يف  الذهاب  م�اجهة 
اأوت   20 مبلعب  الداخل  مار�س 
زامبيا  يف  الإياب  يلعب  فيما 

بتاريخ 16 من نف�س ال�سهر.

عنرت يحي ي�ضارك مبباراة خريية اأمام جنوم فرن�ضا لعام 1998
الدويل  اللعب  تلقى 
يحي  عنرت  ال�سابق  اجلزائري 
يف  امل�ساركة  اأجل  من  دع�ة 
خريية  ا�ستعرا�سية  مباراة 
جن�م  منتخب  اأمام  جتمعه 
على  احلائز  فرن�سا  منتخب 

يف   1998 عام  العامل  كاأ�س 
هذا  ويف  فرن�سا،  ن�سخة 
ال�سدد فاإن املدافع املح�ري 
"حمارب�  لت�سكيلة  ال�سابق 
ي�سارك  �س�ف  ال�سحراء" 
يف  جتري  التي  املباراة  يف 

�سمن  الفرن�سية  ليم�ج  مدينة 
ينتم�ن  لعبني  ت�سم  ت�سكيلة 
اأمام  خمتلفة  جن�سيات  اإىل 
التي  "الدي�ك"  ت�سكيلة  جن�م 
اأهدت فرن�سا لقب امل�نديال 
تاريخها يف �س�رة  ال�حيد يف 

احلار�س روبرت برييز ول�ران 
بلن، حيث �سيك�ن ابن مدينة 
�سدراتة ب�س�ق اأهرا�س من بني 
ت�سمها  �س�ف  التي  النج�م 

ت�سكيلتي املباراة. 
ع.ق.

اإدارة نابويل ت�شتعد للتعاقد رفقة خليفته 
الكرواتي ميليت�س

غوالم ينهي مو�ضمه باكرا وعودته 
متوقعة �ضهر جويلية

اأ�شبح بت�شدر هدايف املناف�شة الآ�شيوية

بوجناح ي�ضجل ثنائية ويقود ال�ضد 
للفوز بدوري اأبطال اآ�ضيا

تلقى اللعب الدويل اجلزائري ف�زي 
تاأكد  بعدما  م�جعة  �رسبة  غ�لم 
له بعدما  بالن�سبة  نهاية امل��سم باكرا 
يعاين منها  التي كان  الإ�سابة  جتددت 
اأجرى  كان  والتي  الركبة  م�ست�ى  على 
عليها عملية جراحية �سهر ن�فمرب من 
العام الفارط، ويف هذا ال�سياق ك�سفت 
ديل� �سب�رت"  "ك�ريريي  اأم�س جريدة 
الأي�رس  الظهري  ع�دة  اأن  اليطالية 
اإىل  للخ�رس مع ناديه ناب�يل اليطايل 
اجلاري  امل��سم  نهاية  قبل  امليادين 
اإىل  يخ�سع  �س�ف  واللعب  م�ستبعدة 
الأيام  خلل  معمقة  طبية  فح��سات 
تتحدد  �س�ف  اإثرها  وعلى  املقبلة 
اأن  ميكن  والتي  النهائية  غيابه  مدة 
متتد اإىل �سهر ج�يلية القادم من اأجل 
التعايف نهائيا منها، وذلك بعدما اأبانت 
تعقيدات  الأولية  الطبية  الفح��سات 
ما  عك�س  منها  يعاين  التي  الإ�سابة 
كان مت�قعا يف بداية الأمر، والأكيد اأن 
الذي  للعب  م�جعة  �ستك�ن  ال�رسبة 
الرحيل  اأجل  من  النف�س  ميني  كان 
خا�سة  كبري  فريق  اإىل  القادم  ال�سيف 
واأنه كان حمط رغبة عدد من الأندية 

يف  خدماته  من  لل�ستفادة  الكبرية 
مقدمتها مان�س�سرت ي�نايتد الجنليزي 
الذي يدربه الربتغايل ج�زيه م�ريني�.

وبعدما كانت ع�دة اللعب مت�قعة �سهر 
مار�س الداخل قبل ان تك�سف اإدارة نادي 
املناف�سة  غلى  ع�دته  اليطايل  اجلن�ب 
نح�  الغياب  مدة  تت�جه  القادم  اأفريل 
التمديد اإىل ج�يلية والذي ي�سادف خ��س 
اأين  اجلدي،  امل��سم  حت�سريات  فريقه 
تعترب ع�دته ال�رسيعة اإىل التدريبات وراء 
جتدد اإ�سابته والتي اأ�سبحت اأكرث تعقيدا 

مما كانت عليه يف وقت �سابق. 
ناب�يل  اإدارة  فاإن  الغر�س  ولهذا 
لتع�ي�س  لعب  ا�ستقدام  ت�ستهدف 
الفرن�سي  ايتيان  �سانت  نادي  خريج 
الكرواتي  بالدويل  الأمر  ويتعلق 
رفقة  واملحرتف  ميليت�س  اأنط�ني� 
التحق  حيث  البلجيكي،  اأو�ستيندي 
اأم�س  اأول  عاما   23 البالغ  اللعب 
خ��س  اأجل  من  ناب�يل  مدينة  اإىل 
قبل  الروتينية  الطبية  الفح��سات 
الت�قيع مع النادي وه� الذي ين�سط يف 

من�سب الظهري الأي�رس.

اجلزائري  الدويل  اللعب  �ساهم 
بغداد ب�جناح يف حتقيق فريقه ال�سد 
الت�ايل  على  الثاين  الف�ز  القطري 
بعد  اآ�سيا  اأبطال  دوري  م�سابقة  يف 
النت�سار الثمني الذي حققه يف معقله 
واأطاح  حمد"  بن  "جا�سم  مبلعب 
بال�سيف بري�سي�لي�س الإيراين بنتيجة 
اخل�رس  مهاجم  �ساهم  حيث   1-3
بعدما  باملقابلة  ثنائية  ت�قيع  يف 
 36 الدقيقة  يف  الت�سجيل  باب  افتتح 
النتيجة  ي�ساعف  اأن  قبل  اللقاء  من 
اللعب  �سجل  فيما   51 الدقيقة  يف 
خ�خي  ب�علم  الأ�سل  اجلزائري 
�سجل  بينما  لل�سد  الثالث  الهدف 

ال�قت  يف  ال�رسف  هدف  الزوار 
ال�سائع من املباراة، واأكد ابن مدينة 
اإىل م�ست�اه من  الق�ية  وهران ع�دته 
ت�سكيلة  مع  للأهداف  ت�سجيله  خلل 
القطرية  البط�لة  يف  �س�اء  "الزعيم" 
الأخرية  هذه  الآ�سي�ية،  املناف�سة  اأو 
الن�سخة  يف  هدافيها  قائمة  يت�سدر 
اأربعة  ت�سجيل  خلل  من  احلالية 
اأهداف بعد خ��س مباراتني من دور 
املجم�عات، و�سارك ب�جناح اأ�سا�سيا 
فيما  كاملة،  دقيقة  الت�سعني  لعب  اأين 
يف  حمرون  ي�غرطة  م�اطنه  دخل 

اآخر ع�رس دقائق من اللقاء.
عي�شة ق.

عودة دودان مناجريا للفريق

بوزيدي مدربا جديدا ل�ضبيبة القبائل رحو وكروف م�ضاعدين
املدرب  القبائل  �سبيبة  فريق  اإدارة  عّينت 
ي��سف ب�زيدي على راأ�س العار�سة الفنية 
للنادي من اأجل خلفة املدرب ن�ر الدين 
ت�ايل  ب�سبب  املن�سب  من  املقال  �سعدي 
خطر  يف  الفريق  وت�اجد  ال�سلبية  النتائج 
مرة  لأول  الثانية  الرابطة  اإىل  ال�سق�ط 

الرئي�س  فاإن  ال�سدد  تاريخه، ويف هذا  يف 
�رسيف ملل ف�سل ال�ستعانة باأبناء ال�سبيبة 
من اأجل اإنقاذها من غياهب ال�سق�ط لهذا 
رح�  �سليمان  الثنائي  بتعيني  قام  الغر�س 
الفني  الطاقم  ومراد كروف م�ساعدين يف 
القبائلي جيدا  البيت  يعرفان  اللذان  وهما 

من اأجل مد يد امل�ساعدة اإىل جانب ع�دة 
اللعب ال�سابق للفريق كرمي دودان ر�سميا 
عام  مناجري  تعيينه  مت  حيث  النادي  اإىل 
من اأجل ال�ق�ف على ان�سغالت اللعبني 

والعمل من�سق بينهم والإدارة.
ع.ق. 

الدورة الدولية لالحتاد الدويل للتن�س

تاأهل ثالثة جزائريني اإىل الدور الثاين

جماهري لي�ضرت تعّلق االآمال على حمرز الإحراز كاأ�س اإجنلرتا

تاأهل ثلثة جزائريني اإىل الدور الثاين للدورة 
اخلا�سة  اخلام�سة  الدرجة  للتن�س  الدولية 
التي  اأوا�سط  للتن�س  الدويل  الحتاد  مب�سلك 
جراح،  ببا�س  التن�س  مبيدان  وقائعها  جترى 
ومتكن خليل عادل رجعة و�سمري حمزة رغيغ 
من �سمان تاأ�سرية الدور الثاين عقب ف�زهما 
�سرييل  األيك�س  اليف�اري  على  الت�ايل  على 
دينيز  غيلهارم  والربازيلي   2-6  0-6 لغ� 
امل�سنف ال�سابع يف اجلدول بنتيجة 2-6 6-7، 

يف  الدورة  يف  املت�اجدين  م�اطنيهم  وف�سل 
التاأهل اإىل الدور القادم ويتعلق الأمر بكل من 
حممد  عن�رس،  ريا�س  عبيب�سي،  علي  حممد 
ودخل  لبدي،  فرقان  وحممد  رحيم  ر�سيم 
اأوني�س  �سعيد  من  كل  املناف�سة  زمام  اأم�س 

واأمين عبد الرحمان علي م��سى
اللعبة  قدور  بن  ليندا  اأ�سحت  الإناث،  لدى 
الدور  اإىل  تاأهلت  التي  ال�حيدة  اجلزائرية 
بن  فريال  الت�ن�سية  على  ف�زها  بعد  الثاين 

 /6-7 �سفر  مقابل  �س�طني  ب�اقع  ح�سان 
اإجراوؤه  املقر  الثاين  الدور  وحل�ساب   ،2-6
اأم�س تلقي لعبة املجمع البرتويل املناف�سة 
باقي  وف�سلت  لن�سيل�تي،  لفينيا  اليطالية 
اجلزائريات يف التاأهل اإىل الدور الثاين ويتعلق 
ريحاب  ب�رسى  فل��سة،  حلم  باأمينة   الأمر 
زيت�ين  فريال  ب�خ�لدة،  ح�رية  ميباركي، 

واميان بن حبيب.
وكالت 

زادت اأطماع جماهري نادي لي�سرت �سيتي الجنليزي 
الحتاد  كاأ�س  بلقب  فريقها  تت�يج  اأجل  من 
الجنليزي خا�سة بعد خروج اكرب عمالقة املناف�سة 
يف الدوري الجنليزي واآخرها مان�س�سرت �سيتي من 
بني  التعليقات  ارتفعت  ال�سدد  هذا  ويف  ال�سباق، 
النادي  ح�سابات  خمتلف  عرب  النادي  جماهري 
عرب و�سائل الت�ا�سل الجتماعي يف "الفاي�سب�ك" 
اجلزائري  الدويل  اللعب  حّملت  والتي  و"ت�يرت" 
يف  امل�ساهمة  اجل  من  امل�س�ؤولية  حمرز  ريا�س 

اإحراز ت�سكيلة "الثعالب" للقب الكاأ�س بعدما �سبق 
الثقيل و قادهم  العيار  اأن فجر معهم مفاجاأة من 
اإحراز لقب الدوري الجنليزي املمتاز م��سم  اإىل 
جماهري  اآمال  فاإن  الغر�س  ولهذا   ،2016/2015
بلقب  والتت�يج  الهدف  بل�غ  اأجل  من  كبرية  لي�سرت 
كاأ�س الحتاد الجنليزي خا�سة واأن الأطماع �س�ف 
ربع  الدور  عقبة  جتاوز  من  متكن�ا  حال  يف  تكرب 
من  ت�سيل�سي  نادي  ي�اجه�ن خلله  الذي  النهائي 

اجل حتقيق املفاجاأة جمددا.

مت��سط  ع�دة  على  معلقة  الآمال  تك�ن  و�س�ف 
قدمه  الذي  م�ست�اه  اإىل  ال�طنية  الت�سكيلة  ميدان 
يف الن�سف الأول من امل��سم الكروي احلايل قبل 
اأن يدخل يف خلفات مع اإدارة ناديه عقب رف�سها 
ت�رسيحه يف املركات� ال�ست�ي املنق�سي اإىل نادي 
مان�س�سرت �سيتي ومقاطعه التدريبات قبل ان تتاأزم 
علقته بجماهري لي�سرت والتي عادت اإىل جمراها 

الطبيعي م�ؤخرا.
عي�شة ق. 

عي�شة ق.
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مي�ضي يقود البلوغرانا لتعادل 
مثري اأمام البلوز

ت�سيل�سي  1 �رصاع  ـ   1 الإيجابي  التعادل  ح�سم 
جمعتهما  التي  املباراة  يف  وبر�سلونة  و�سيفه 
ثمن  ذهاب  يف  بريدج  �ستامفورد  ملعب  على 
الربازيلي  افتتح  اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي 
الدقيقة  يف  لت�سيل�سي  املباراة  اأهداف  ويليان 
النتيجة  مي�سي  ليونيل  عادل  فيما   ،62
الفريق  ويحل   ،75 الدقيقة  يف  للبلوغرانا 
اللندين �سيفا على بر�سلونة 14 مار�س املقبل 
يف مباراة الإياب على ملعب كامب نو، انطلقت 
بر�سلونة،  لعبي  على  اأزرق  ب�سغط  املباراة 
من خالل الثالثي هازارد وبيدرو وويليان وكاد 
ت�سيل�سي اأن يتقدم عن طريق النجم البلجيكي 
فوق  اأتت  لكنها  مفاجئة  ي�سارية  ت�سديدة  من 
الأمور  زمام  البلوغرانا  �ستيجنتوىل،  مرمى 
ظل  يف  بالهدوء  لعبوه  حتلى  حيث  �رصيعا، 
بو�سكيت�س،  باولينيو،  الو�سط  رباعي  تواجد 
�سيطرته  البار�سا  واأحكم  واإنيي�ستا،  راكيتيت�س 
ا�ستطاع  الأوىل،  دقيقة   15 خالل  اللقاء  على 
الربازيلي باولينيو تهديد مرمى كورتوا يف اأول 
اأن  بعد   ،15 بالدقيقة  للفريق  حقيقية  فر�سة 
ا�ستقبل عر�سية متقنة من ليونيل مي�سي، ولكن 
اأتت راأ�سيته بعيده عن املرمى. ووا�سل البار�سا 
و�سط  اللقاء،  جمريات  على  التامة  �سيطرته 

مي�سي  منع  ت�سيل�سي  من  جيد  دفاعي  تنظيم 
حتول  اجلزاء،  ملنطقة  الو�سول  من  و�سواريز 
ا�ستغل  عندما   32 الدقيقة  مع  املباراة  �سري 
اإىل  لي�سل  اإنيي�ستا،  من  خاطئة  ويليان متريرة 
حدود منطقة جزاء البار�سا وي�سدد كرة كانت 
منع  الأي�رص  القائم  ولكن  لل�سباك،  يف طريقها 

الهدف الأول لأ�سحاب الأر�س.
الن�سف  �سيناريو  بنف�س  الثاين  ال�سوط  بداأ   
يف  بر�سلونة  ا�ستمر  حيث  املباراة،  من  الأول 
الو�سط  لعبي  بني  الكرة  وتبادل  ا�ستحواذه 
والدفاع دون خلق فر�س حقيقية على املرمى، 
ومع الدقيقة 62 رف�س ويليان اأن تاأتي ت�سديدته 
يف القائم للمرة الثالثة بعد اأن ا�ستلم كرة اأر�سية 
رقابة  دون  اجلزاء،  منطقة  خارج  هازارد  من 
متقنة  بت�سديدة  ليقوم  البلوغرانا  لعبي  من 
الإم�ساك  يف  �ستيغن  تري  ف�سل  ال�سباك  داخل 
اأزبلكويتا يف ت�ستيت  اإنيي�ستا خطاأ  بها. ا�ستغل 
الكرة ليقوم الر�سام بتمرير الكرة ملي�سي الذي 
ال�سباك، ويعلن  اإىل  الكرة  اإر�سال  يتاأخر يف  مل 
عن هدف التعادل للفريق الكتالوين، مل يتمكن 
اأ�سحاب الأر�س من اخرتاق دفاعات بر�سلونة، 
حيث نظم الفريق الكتالوين �سفوفه يف اخللف 

لتنتهي املباراة بالتعادل.

الآلة البافارية تكت�ضح ب�ضكتا�ش
اكت�سح بايرن ميونخ الأملاين �سيفه ب�سكتا�س الرتكي بخما�سية نظيفة يف املباراة التي 

جمعتهما اول ام�س على ملعب األيانز اأرينا �سمن مناف�سات ذهاب ثمن نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا، و�سجل اأهداف البايرن، كل من توما�س مولر هدفني، كينج�سلي كومان 

وروبريت ليفاندوف�سكي هدفني، و�سع الفريق البافاري قدًما يف ربع النهائي يف انتظار 
اإمتام املهمة ب�سكل ر�سمي يف مباراة العودة، التي جتمع الفريقني على ملعب فودافون 
اأرينا معقل الن�سور ال�سوداء يف 14 مار�س املقبل، وهدد توما�س مولر مرمى ال�سيوف 

مبكًرا براأ�سية خطرية يف الدقيقة 6 اإل اأنها مرت بجوار القائم الأي�رص حلار�س ب�سكتا�س، 
و�سنحت فر�سة جيدة لفيدال من اأجل افتتاح النتيجة اإل اأن راأ�سيته جاءت بعيدة عن 

املرمى يف الدقيقة 10، و�سهدت الدقيقة 17 طرد دوماجوي فيدا بعد عرقلة روبريت 
ليفاندوف�سكي على حدود منطقة اجلزاء ونفذ خامي�س رودريجيز، الركلة احلرة 

املبا�رصة املحت�سبة ب�سكل رائع اإل اأنها مرت مبحاذاة القائم الأي�رص، وجنح مولر اأخرًيا 
يف افتتاح الت�سجيل للفريق البافاري يف الدقيقة 43 بعد اخرتاق كينج�سلي كومان من 

اجلهة الي�رصى واإر�سال عر�سية اأر�سية و�سلت اإىل الدويل الأملاين الذي و�سعها من 
بني اأقدام احلار�س. واأ�ساف كومان الهدف الثاين للبايرن يف الدقيقة 52 بعدما ترجم 

عر�سية ليفاندوف�سكي الأر�سية يف املرمى مبا�رصة، و�سجل مولر الهدف ال�سخ�سي 
الثاين له والثالث لفريقه يف الدقيقة 66، بعدما ا�ستغل عر�سية كيميت�س لي�سعها يف 
املرمى، و�سجل ليفاندوف�سكي الهدف الرابع للبايرن يف الدقيقة 79، بعدما ا�ستغل 

ارتداد ت�سديدة هوميلز القوية من احلار�س لي�سعها يف ال�سباك، واأمت ليفاندوف�سكي 
خما�سية بايرن ميونخ، يف الدقيقة 88، بعدما و�سع عر�سية مولر الأر�سية يف ال�سباك.

اإنيي�ضتا يتوعد ت�ضيل�ضي يف الكامب نو
قال اأندري�س اإنيي�ستا قائد نادي بر�سلونة الإ�سباين اإن مواجهة فريقه مع ت�سيل�سي الإجنليزي 
يف ذهاب ثمن نهائي الت�سامبيونزليغ حظيت بكل �سيء لأنها مباراة الأبطال، واأ�ساف اإنيي�ستا 

يف ت�رصيحات ن�رصتها �سحيفة اآ�س: »كنا نعرف باأن مباراة ت�سيل�سي �ستكون �سعبة للغاية، نحن 
ف�سلنا يف جمابهة البلوز هجومًيا ب�سبب الكتلة اجلماعية للخ�سم«، وتابع اإنيي�ستا: »لكن الفريق 

الكتالوين جنح يف هز ال�سباك على اأر�س البلوز وهذا هو املهم«، واأو�سح: »�ستكون مباراة الإياب 
خمتلفة متاما يف الكامب نو و�سط جماهرينا، لكن املواجهة �ستكون معقدة، لأن ت�سيل�سي �سوف 

يلعب بكل �سيء«، وختم اإنيي�ستا حديثه بقوله »نادي ت�سيل�سي �سمن اأف�سل الفرق يف اأوروبا، 
وميتلك جمموعة من الالعبني الكبار«.

كونتي: ن�ضتحق اأكرث من التعادل
انهال الإيطايل اأنطونيو كونتي املدير الفني لفريق ت�سيل�سي الإجنليزي باملديح على لعبيه بالرغم من التعادل مع بر�سلونة الإ�سباين 
بهدف لكل منهما يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا، وقال كونتي يف ت�رصيحات ل�سبكة »BT Sport« الربيطانية: »كنا على 
الذي ميتلك مي�سي  اأمام فريق مثل بر�سلونة  ارتكبنا خطاأ وحيدا وعندما تخطئ  اأمام بر�سلونة،  مقربة من خو�س مباراة مثالية 
واإنيي�ستا و�سواريز فمن الطبيعي اأن تدفع الثمن«، وتابع: »اإنه اأمر موؤ�سف، لكن اأنا فخور بالعبي ت�سيل�سي اليوم الذين قاموا بالأ�سياء 
التي تدربنا عليها، لكن غاب عنا احلظ يف مواجهة بر�سلونة«، اأ�ساف: »قدمنا مباراة مثالية وخطتنا كانت جيدة، واأعتقد اأننا كنا 
ن�ستحق اأكرث من التعادل«، واختتم: »مباراة الإياب اأمام بر�سلونة �ستكون �سعبة للغاية واأمام خ�سم قوي ورائع، ولكن التاأهل متاح 

للفريقني والأداء اليوم مينحنا الثقة ملحاولة القيام ب�سيء ل ي�سدق يف الإياب«.

هاينك�ش يك�ضف التحول يف اكت�ضاح ب�ضكتا�ش
اأعرب يوب هاينك�س املدير الفني لفريق بايرن ميونخ الأملاين عن �سعادته بالنت�سار العري�س بخما�سية نظيفة على 
ب�سكتا�س الرتكي اأول اأم�س، وقال هاينك�س خالل ت�رصيحاته ملوقع ناديه الر�سمي: »بداأنا املباراة بع�سبية وف�سلنا يف 
»يف  واأ�ساف:  اللقاء«،  يف  الفارقة  النقطة  كانا  ال�سرتاحة  قبل  الأول  والهدف  املبكر  والطرد  اخلطوط،  بني  الرتابط 
ال�سوط الثاين ا�سطر لعبو ب�سكتا�س للرك�س ب�سكل اأكرب، وحتكمنا يف املباراة و�سعبنا الأمور متاًما على اخل�سم«، يف 
اأو�سح املدير الفني لبايرن ميونخ، حجم الإ�سابة التي تعر�س لها الالعب الكولومبي خامي�س رودريغيز،  اآخر،  �سياق 
واأدت ل�ستبداله يف الدقيقة 44 لي�سارك مكانه اآريني روبن، م�سرًيا اأن رودريغيز يعاين من ت�سلب يف ع�سالت ال�سابق، 

واأن الإ�سابة ل تبدو قوية.

مولر يوا�ضل �ضل�ضلته الذهبية مع بايرن ميونخ
اأول ام�س  وا�سل توما�س مولر جنم بايرن ميونخ �سل�سلته الذهبية مع الفريق البافاري بعد الفوز على ب�سكتا�س 0-5، 
يف ذهاب الدور الثمن النهائي لدوري اأبطال اأوروبا، وبح�سب �سبكة »اأوبتا« لالإح�سائيات، فاإن بايرن ميونخ مل يتلق اأي 

هزمية يف اآخر 62 مباراة �سجل خاللها مولر وذلك يف خمتلف املناف�سات.
ومن جهة اأخرى، اأحرز بايرن ميونخ هدفني على الأقل خالل 8 مباريات خا�سها يف كل امل�سابقات، من بداية عام 2018، 
وحقق البافاري النت�سار يف املباراة 14 على التوايل بجميع البطولت، ليعادل �سل�سلته ال�سابقة عام 1980، و�سي�سعى 
بايرن حل�سم التاأهل اأمام ب�سكتا�س ب�سكل ر�سمي يف لقاء الإياب على ملعب »فودافون اأرينا« معقل »الن�سور ال�سوداء يوم 

14 مار�س املقبل.

مودريت�ش ومار�ضيلو مهددان بالغياب اأمام البي اأ�ش جي
قد يفقد ريال مدريد جهود الظهري الأي�رص مار�سيلو ولعب الو�سط الكرواتي لوكا مودريت�س يف مباراة اإياب ثمن نهائي 
ك�سفت فحو�س عن  بعدما  اأ�سبوعني  �ستقام يف غ�سون  والتي  �سان جريمان  باري�س  اأمام م�سيفه  اأوروبا  اأبطال  دوري 
اإ�سابتهما يف ع�سالت الفخذ اخللفية،  كان مار�سيلو واحدا من اأف�سل لعبي ريال مدريد يف النت�سار 3-1 ذهابا على 
العودة، لكنه خرج  ليمنح فريقه الأف�سلية قبل مباراة  الثالث  الهدف  ملعب �سانتياغو برنابيو الأ�سبوع املا�سي و�سجل 
الفخذ  اإ�سابة يف ع�سالت  ب�سبب  الأحد املا�سي  بيتي�س  انت�رص فيها فريقه 5-3 على م�سيفه ريال  م�سابا يف مباراة 
اإن مودريت�س  اإ�سابة الالعب يف ع�سالت الفخذ اخللفية لل�ساق اليمنى وقال  اخللفية، واأ�سدر ريال مدريد بيانا يوؤكد 
الذي لعب اأمام باري�س �سان جريمان لكنه �سارك بديل مل ي�ستخدم اأمام بيتي�س، يعاين اأي�سا من الإ�سابة ذاتها ومل يك�سف 
النادي عن املدة التي قد يغيبها الالعبان، رغم اأن �سحيفة ماركا ال�سبانية قالت اإنه يوجد احتمال لعودة الثنائي يف 

مباراة الإياب املقررة يف ملعب حديقة الأمراء يف ال�ساد�س مار�س القادم.
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علي جابر يك�سف تفا�سيل املو�سم املقبل من برنامج اأرابز غوت تالنت
ب�سورة مفاجئة، اأعلنت اإدارة قناة »اإم بي �سي« عودة برنامج املواهب اأرابز غوت تالنت بن�سخته العربية يف مو�سم جديد، وذلك عرب 

ح�ساباتها الر�سمية على مواقع التوا�سل االجتماعي.

تفا�صيل  �أي  �لإعالن  يذكر  ومل 
عر�ض  مبوعد  تتعلق  �أخرى 
�لتي  �للجنة  حتى  �أو  �لربنامج 
�جلديد،  �ملو�صم  يف  �صت�صارك 
�لأمر �لذي دفع �لكثري من متابعي 
�ل�صائعات  لإطالق  �لربنامج 

و�لتكهنات حول ذلك.
مدير  �أكد  �ل�صياق،  هذ�  ويف 
جمموعة قنو�ت »�إم بي �صي« علي 
�أنه  �إل  �لربنامج،  جابر خرب عودة 
�أ�صاف �أن �لأخبار �ملتد�ولة حالياً 
عن جلنة حتكيم �ملو�صم �ل�صاد�ض 
غري �صحيحة، �إذ مل يتم �ل�صتقر�ر 
�خلا�ض  �لنهائي  �ل�صكل  على 

باللجنة حتى �لآن«.
عن  جابر  علي  �لعميد  و�أعرب 
رغبته يف �أن ي�صهد �ملو�صم �ملقبل 
تالنت«  غوت  �أر�بز  برنامج  من 
وجود جميع �أع�صاء جلنة �لتحكيم 
�لفنان  فيهم  مبن  �ل�صابقني 
�لذي  �لق�صبي،  نا�رص  �ل�صعودي 
من حت�صري�ت  �أخري�ً  �ن�صحب  قد 
�ملو�صم �ل�صابق، لن�صغاله بت�صوير 

بع�ض �لأعمال �لفنية.
ح�صابه  عرب  جابر  علي  و�أو�صح 
�أن تبقى جلنة  على تويرت: »�أمتنى 

تالنت«  غوت  »�أر�بز  يف  �لتحكيم 
هي  و�لأخري  �ل�صاد�ض  للمو�صم 
�أحمد  �لر�ئع  �ل�صديق  مع  نف�صها 
جنوى  �لقلب  يف  و�ل�صاكنة  حلمي 
كبري�ً  جهد�ً  هناك  �ن  و�أعلم  كرم 
�لق�صبي  نا�رص  �لكبري  مع  يبذل 

للعودة �إىل مقعده يف �للجنة”.
 

د�خل  �مل�صادر  بع�ض  لفتت  كما 
�لقناة �إىل �أن �إد�رة �ملحطة لتز�ل 
جتري بع�ض �ملفاو�صات مع �لنجم 
�لعودة  �أجل  من  �لق�صبي،  نا�رص 
و�أن  ل�صيما  �لتحكيم،  جلنة  �إىل 
�ملو�صم  �صيكون  �لقادم  �ملو�صم 

�ل�صاد�ض و�لأخري للربنامج.
لإعالن  �لأوىل  �للحظة  ومنذ 
ر�صمياً،  �لربنامج  عودة  تفا�صيل 
م�صتخدمي  من  �لعديد  د�صن 
�لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع 
»عودة_�أحلى_جلنة_ ها�صتاق 
جميع  برجوع  للمطالبة  حتكيم«، 
�أع�صائها �ملوؤلفة من �لعميد علي 
و�لفنان  كرم  و�لفنانة جنوى  جابر 
نا�رص  و�لفنان  حلمي  �أحمد 
�لأخري  �ملو�صم  لختتام  �لق�صبي 

من �لربنامج.

�نطلقت �أم�ض  فعاليات �لدورة �لثانية 
لأفالم  �لدويل  �أ�صو�ن  ملهرجان 
باأ�صو�ن،  �صينما هيلنان  �ملر�أة، د�خل 
�مل�رصية  �لثقافة  وزيرة  بح�صور 
و�ملنا�صلة  عبد�لد�مي  �إينا�ض 
�جلز�ئرية جميلة بوحريد �لتي حتمل 
�أ�صو�ن �للو�ء  �لدورة ��صمها وحمافظ 
�ملهرجان  ورئي�ض  حجازي  جمدي 
�ل�صيناري�صت حممد عبد�خلالق وباقي 

م�صوؤويل �ملهرجان.
�لفنانة  تكرمي  �لفتتاح  حفل  و�صهد 
�لفيلم  وعر�ض  زكي  مني  �مل�رصية 
�أم  عن  »�لبحث  �لنم�صاوي  �لأملاين 
�صريين  �لأمريكية  للمخرجة  كلثوم« 
ن�صاأت، وهو من بطولة يا�صمني رئي�ض 
�حلفل  تقدم  فيما  رحمنيان،  ونيد� 

�ملذيعة جا�صمني طه زكي.
وت�صم �لدورة �لثانية �أكرث من م�صابقة، 
�لرو�ئية  �لأفالم  م�صابقة  وهي 
حتكيمها  جلنة  يرت�أ�ض  �لتي  �لطويلة، 

ر��صدي،  �أحمد  �جلز�ئري  �ملخرج 
كاملة  �مل�رصية  �ملخرجة  وبع�صوية 
�لهندية  و�لفنانة و�ملخرجة  �أبوذكري 
�لإجنليزية  و�لناقدة  جينا  بيجايا 
�لهولندية  و�لفنانة  �أنرتوبو�ض  كورينا 
 12 فيها  ويتناف�ض  هي�ض،  جوديت 
بينها  �لعامل،  دول  خمتلف  من  فيلماً 
5 �أفالم عربية، حيث ت�صارك م�رص بـ 
3 �أفالم هي »زهرة �ل�صبار« للمخرجة 
هالة �لقو�صي وفيلم »م�صتكة وريحان« 
وفيلم  عبد�ل�صالم  دينا  للمخرجة 
�لفتتاح »�لبحث عن �أم كلثوم«، بينما 
تناف�ض تون�ض بفيلم »على كف عفريت« 
للمخرجة كوثر بن هنية بالإ�صافة �إىل 
للمخرجة  »�صعد�ء«  �جلز�ئري  �لفيلم 

�صوفيا جامه.
�لرو�ئية  �لأفالم  م�صابقة  وت�صهد 
جلنة  يف  ي�صارك  �لتي  �لق�صرية 
�لإيطايل  �ملخرج  من  كل  حتكيمها 
و�ملخرجة  جريوز�  �إميانويل 

و�ملخرجة  �أمني  �أينت  �مل�رصية 
بني  مناف�صة  ز�خاروفا  يوليا  �لرو�صية 
�لعامل،  �أنحاء  خمتلف  من  فيلماً   16
��صتح�صان  نالت  عربية  �أفالم  منها 
يف  م�صاركتها  بعد  و�لنقاد  �جلمهور 
�لفيلم  �أبرزها  �لعاملية،  �ملهرجانات 
روؤى  للمخرج  بغد�د«  »عطر  �لعر�قي 
�لعز�وي وفيلم »وقت لل�صالة« للمخرج 
�إنتاج  وهو  �لكويتي  �أحمد  �لبحريني 
و�لإمار�ت  �لبحرين  بني  م�صرتك 
�مل�رصي  للمخرج  »خطوة«  وفيلم 
�إنتاج  وهو  �لدين،  ح�صام  حممد 
م�صرتك بني م�رص و�إيطاليا. يذكر �أن 
مهرجان �أ�صو�ن �لدويل لأفالم �ملر�أة 
من �ملقرر �أن يختتم فعالياته يوم 26 
حفل  يف  ويعر�ض  فيفري  �جلاري، 
�خلتام فيلم »بال�ض تبو�صني« للمخرج 
�أحمد عامر، وهو من بطولة يا�صمني 
ريا�ض  وعايدة  رئي�ض وحممد مهر�ن 

و�صلوى حممد علي.   

 الأردنية  البدوية يف »نوف« مي�ض حمدان تخو�ض الدراماانطالق فعاليات مهرجان اأ�سوان لأفالم املراأة

وليد ال�سامي يح�سل على هدية 

قيمة من ماجد املهند�ض

�أوىل  مي�ض حمد�ن  �لأردنية  �لفنانة  من تخو�ض  �لأردنية  �لدر�ما  يف  �ملطلقة  تاأليف بطولتها  »نوف«  بعنو�ن  جديد  م�صل�صل  عنها، من �لأ�صبوع �ملقبل لعر�صه يف �صهر رم�صان �لعمل على �أن ت�صتاأنف باقي �مل�صاهد بدء�ً ع�صام حجى، حيث بد�أت ت�صوير �أول يوم من �صارة �صو�ر �لدهب و�إخر�ج رول حجه و�إنتاج خالل  �صادر  بيان  يف  مي�ض  وقالت  تقدمها �ملقبل  �لتي  �ل�صخ�صية  ��صم  هو  »نوف«  �إطار �إن  يف  �أحد�ثه  تدور  �لذى  �مل�صل�صل  م�صاهده يف  جميع  ت�صوير  �ملقرر  ومن  م�صرية بدوى  بالأردن،  �لأثرية  جر�ض  منطقة  �لت�صويق يف  بني  مزيج  �لعمل  �أحد�ث  �أن  �لوقت حيث �إىل  نف�ض  و�لرومان�صية يف  وو�لدتها و�لثارة  و�لدها  يُقتل  فتاة  �صخ�صية  قبل تقدم  من  للخطف  وتتعر�ض  ولدتها  و�ملفاجاآت بعد  �لأحد�ث  وتتو�ىل  قبيلة  يف �صيخ  ي�صارك  »نوف«  �لدر�ما.  ت�صاعد  مع 

بر�همة، حممد �ملجايل، عال منهم عبري عي�صى، حممد �لعبادي، جولييت بطولته جمموعة كبرية من �لنجوم �لأردنيني  فهد، عّو�د، جميل  ر�نيا  �جلر�ح،  �لكرمي  عبد  و�صام م�صاعني،  منيا  جابر،  �صاكر  �ل�صمور،  �لنجار، حممد  رفعت  �لزو�هرة،  ماجد  ثلجي، زيد م�صطفى، �لربيحي،  رناد  هنيدي، منذر م�صطفى،  ه�صام  عبده،  ر�صمية  حلمي،  �لقو��صمي عمر  �لكرمي  عبد  جالجل،  �أوىل د�وود  حمد�ن  مي�ض  وقدمت  حجاوي، جتاربها يف �لدر�ما �لأردنية مب�صل�صل »�صيء و�آخرين.  ح�صام  �إخر�ج  من  �ملا�صي«  �نتهت من  حيث  �حلجة،  رول  وحو�ر  ومقرر و�صيناريو  �ملا�صي  �لعام  �أو�خر  ت�صويره  فى من  وي�صارك  �ملقبلة  �لفرتة  خالل  وهدى بطولته يا�رص �مل�رصي وحبيب غلوم وهيفاء عر�صه  عي�صى  وعبري  عو�د  وجميل  �خلطيب وجميل بر�همة وعاكف جنم.ح�صني 

�صعادته  عن  �ل�صامي  وليد  �لفنان   �أعرب 

�ملهند�ض،  ماجد  �لفنان  من  هدية  بتلقيه 

موقع  على  �ل�صخ�صي  ح�صابه  عرب  وذلك 
تبادل �ل�صور �لعاملي “�إن�صتقر�م”.

ن�صخة  �ملهند�ض،  ماجد  �لفنان  و�أهدى 

دو�رة”  “�لدنيا  �لأخري،  �ألبومه  من  خا�صة 

عن  معرًب�  عليه،  ووقع  �ل�صامي  وليد  للفنان 

�صعادته لعمله معه يف نف�ض �لألبوم موؤكًد� �أن 
ب�صمته و��صحة.

وعلق �ل�صامي قائاًل: “�لأخ و�ل�صديق �لر�ئع 

هذ�  �لقلب  من  لك  �أبارك  �ملهند�ض  ماجد 

�لر�قي  و�لفن  �لإح�صا�ض  من  �لهائل  �لكم 

بتو�جد  جلمهورك..فخور  تقدمه  �لذي 

من  ر�ئع..  من  �لأكرث  �ألبومك  �صمن  ��صمي 
جناح �ىل جناح �آخر لأنك ت�صتحق”.

وطرح ماجد �ملهند�ض موؤخًر� �ألبوم “�لدنيا 

هي:  متنوعة،  �أغنية   24 وي�صم  دو�رة” 

من  قدومك،  على  تز�علنا،  لو  “�حلاجة، 

�لآخر، وين وين، ناق�صك �صي،خو�ض و�حد، 

ع�صاك  ولذ�،  لذ�  دو�رة،  �لدنيا  لالآن،  �أنا 

على  بع�ض،  عرفنا  �أن�صى،  ودي  عالقوة، 

طاري �لفر�ق، �أوف، �أمرية، لبى جبينك، يدي 

تقول،  و�ض  �إىل متى،  �أنا م�صري،  قلبي،  على 

وتروح”،  ت�صيبني  فهموه،  قلبي،  ليطمئن 

�ل�صعر�ء  �أبرز  من  جمموعة  مع  وتعاون 
و�مللحنني و�ملوزعني.
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الأمازيغية" اللغة  ب�شاأن  تاريخية  قرارات  اتخذت  اجلزائرية  "الدولة 
ال�شاد   للغة  وم�شرتكا  حديثا  عربيا  قامو�شا  تنتج  مل  العربية  •       الدول 

تزامنا مع الحتفاء باليوم العاملي للغة الأم حل مدير املركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم الأمازيغية، عبد الرزاق دوراري، اأم�س �ضيفا على برنامج املقهى 
الأدبي "�ضجالت ومعنى" لالإذاعة الثقافية بالعا�ضمة  متحدثا فيه عن الو�ضع اللغوي يف اجلزائر وكذا اأهمية اللغة الأم وعالقتها باللغة املدر�ضية اإ�ضافة اإىل 

التطرق ملهام وخمطط عمل املركز مقدما ت�ضوراته لرتقية اللغة الأمازيغية يف املرحلة القادمة.

 حكيم مالك

الدولة  اأن  واأكد  دوراري 
بتعددها  اعرتفت  اجلزائرية 
اأن  نعترب  اأن  وميكن  الثقايف 
القرارات املتخذة من 2016 حتى 
بالن�سبة  حمورية  قرارات   2018
وهذا  اجلزائري  والتاريخ  للدولة 
لغة  الأمازيغية  اللغة  باعتبار 
د�ستور  يف  اجلزائر  يف  ر�سمية 
وطني  عيد  يناير  2016  واعتبار 
من  انتقلنا  2018  وكاأننا  يف 
الذي  باملجتمع  تعرتف  ل  دولة 
يف  دخلت  دولة  اإىل  منه  انبثقت 
واللغة  والثقافة  املجتمع  ثياب 
لأنها  الدولة  لهذه  التاريخية 
جمرد خال�سة تنظيمية �سيا�سية 
اللغوي  وواقعه  لل�سعب  وقانونية 
اأنف�سنا  فنهناأ  وعليه  والثقايف 
ك�سعب جزائري بهذه الإجنازات 
بارتدائها  اجلزائرية  والدولة 
اجلميلة  اجلزائرية  الثياب 
هذا  ينتقل  اأن   وبالتايل  ينبغي 
هو  مما  اأكرث  اإىل  العرتاف 
يف  تدعيمه  بوا�سطة  حاليا  عليه 
يف  للدولة  يرمز  ما  كل  و  الواقع 
املجتمع فرموز اللغة الأمازيغية 
لتي  ا غ  لتيفينا ا هي  حلقيقة  ا
امليالد  قبل  قرون   6 اإىل  تعود 
اجلزائرية  الدولة  قامت  حيث 
حروف  بكتابتها  م�ستعملة 
على  املوؤ�س�سات  التيفيناغ 
والولية  كالبلدية  اجلزائرية 
ما  وهذا  والوزرات  والدائرة 

ي�سمى ب�سيميائيات املحيط .
 
 

اجلزائري  "املجتمع 
له 5 تنوعات لغوية 

كربى"
  

الوطني  املركز  وقال  مدير 
لتعليم  واللغوي  البيداغوجي 
املجتمع  اأن   ، الأمازيغية 
متنوعة  اأم  لغات  له  اجلزائري 
الأمازيغية  التنوعات  بينها  من 
 5 حدود  يف  وهذا  العديدة 
اللغة  اإىل  اإ�سافة  كربى  تنوعات 
الرغم  على  اجلزائرية  العربية 
من  جزئيا  تختلف  اأنها  من 
اأنها  اإل  منطقة  اإىل  منطقة 
كافة  القطر  على  م�سرتكة 
يف  اإخواننا  ومع  اجلزائري 
وجزء  املغربية  واململكة  تون�س 
هذه  اإذن  موريتانيا  كذلك  من 
بالن�سبة  جلزائر  الأم  هي  لغات 
اجلزائرية  الدولة  اأن  معتربا 
للغات  اللغوي  بالتنوع  اعرتفت 
بالتنوع  معرتفة  الوطن  يف  الأم 
يف  بال�سوري  ي�سمى  ما  اللغوي 
والعلمي  املدر�سي  امل�ستوى 
اللغة  اأن  معتربة  ذلك  غري  اإىل 
الفرن�سية اللغة الأجنبية الأوىل يف 
اجلزائر واللغة العربية املدر�سية 

العلمي  املجال  اإىل  تنتمي  التي 
واملجال الر�سمي ال�سوري.

 
النظر  اإعادة  من  "لبد 

يف م�ضطلحات النحو 
العربي وتطويرها من 

جديد "
 

�رضورة   اإىل  دوراري  وطالب 
العربية  اللغة  تنميط  اإعادة 
املدر�سيةعن طريق تطويرها من 
النظر  واإعادة  الناحية املعجمية 
العربي  النحو  م�سطلحات  يف 
"ل�سان  مع   14 للقرن  تعود  التي 
منظور  لكونها  لبن  العربي" 
بالية ول تفيد يف �سيء  اأ�سبحت 
 21 القرن  مع  متاما  لتتما�سى  و 
العربية  اأن جميع الدول  ، موؤكدا 
عربيا  م�سرتكا  قامو�سا  تنتج  مل 
احلديثة  العربية  باللغة  خا�س 

وهنا يكمن اخلطر .
  

اأكادميية  على  " ينبغي 
اللغة الأمازيغية 

درا�ضة الواقع اللغوي 
كماهو  "

 
الرزاق  عبد  قدم  الدكتور  كما 
ب�ساأن  نظره  وجهة  دوراري 
للغة  الأكادميية  اإن�ساء  م�رضوع 
هذه  اأن  قائال  الأمازيغية  ، 
علمية  موؤ�س�سة  هي  الأكادميية 
واملالية  العلمية  الو�سائل  لها 
ال�سامية  للمحافظة  لي�س  التي 
يف  موجودا  ولي�س  لالأمازيغية 
البيداغوجي  الوطني  املركز 
الذي  لتعليم  الأمازيغية  واللغوي 
وبالتايل فينبغي  عليه  اأ�رضف 
تقوم  الأكادميية  اأن  على 
كما  اللغوي  الواقع  بدرا�سة 
املتكلم  اإىل  بالعودة  هو  وذلك 
"الأم"  لغته  تكون  الذي 
فيها  ح�سب املنطقة  الكائن 
والتي توجد فيها لهجات خمتلفة 
كالقبائلية  لأخرى  منطقة  من 
والرتقية  واملزابية  وال�ساوية 
من  والزناتية  وغريها  وال�سنوية 
للغة  املحلية  التابعة  اللهجات 
الأمازيغية وهذا ما ي�سمى بجمع 
اللغوية  املتعلقة  املدونات 
حني  و  جهوي  لغوي  بكل  تنوع 
التهيئة  يف  نبداأ  اأن  اإذ  ن�ستطيع 
والذي  التنميط  يف  اأو  اللغوية 
يبداأ  املخابر بل  يف  يكون  ل 
كما هي  اللغة  من  الواقع  يجمع 
وكما ت�ستعمل  ، وعليه فاإذا اأردنا 
من  فالبد  اللغة  بهذه  نرتقي  اأن 
امل�ستويات  على  املحافظة 
ترتكز  لكونها  اجلهوية  اللغوية 
ثقافية  اأمور  على  اأ�سا�سا 
اإعادة  طريق  عن  واجتماعية 
تنميطها والعمل على تهيئة لغوية 
تدخل  التي  اللهجات  ملختلف 

�سمن اللغة الأمازيغية.
 

 اإنتاج قامو�س لغوي 
مو�ضع للغة الأمازيغية 

اأمر �ضروري
 

 ودعا يف هذا ال�سدد الأكادميية 
العتماد  الأمازيغية  من  اللغة 
يجمع  حا�سوبي  جهاز  على 
املت�سعبة  اللغوية  املدونة  هذه 
واملتنوعة بغية درا�ستها ملعرفة 
قامو�س  اإنتاج  بهدف  املفردات 
مع  الأمازيغية  للغة  مو�سع  لغوي 
بالرتبية  متعلقة  قوامي�س  اإنتاج 
الأخرى  املجالت  من  وغريها 
اعتبار  هو  الوحيد  التطور  اأن 
م�ستوى  على  اللغوي  التنوع  باأن 
اجلزائرية  الدولة  يف  الأمازيغية 

مفروغ منه.     
 

علينا درا�ضة الأنواع 
اللغوية مبعزل عن 

بع�ضها البع�س
  

اللغة  ترقية  يخ�س  وفيما 
لر�سالة  ا�ستند  الأمازيغية 
امل�سهور  �ساكر  ل�سامل  الدكتوراه 
والتي  الأمازيغية  اللغة  يف جمال 
ناق�سها يف نهاية ال�سبعينات ومع 
بداية الثمانينات مقدما يف ذلك 
:"يف  فيها  قال  منها  والتي  جزء 
كل  اأن  املوؤكد  ملن  اإنه  احلقيقة 
اخلا�س  بنظامها  تتمتع  لهجة 
ا�ستنباطه  ينبغي  والذي  بها 
اإ�سقاط  اأي  اإن   ، داخلية  ب�سورة 
، وكل مقاربة  اأخرى  للهجة على 
 ، �ساملة عابرة للهجات الرببرية 
ترمي اإىل بناء نظام واحد موحد 
دوما  �ستكون  الرببرية،  للهجات 
وب�سورة  للواقع  مطابقة  غري 
اعتربنا  اإذا  �سنخطاأ  كما   ، كبرية 
الفوارق  هذه  م�سبق  ب�سكل 
وتف�سريات  تكييفات  جمرد 
عابر  اأ�سا�سا  يكون  لنظام  حملية 
اأنه  "،  قائال دوراري  لالأمازيغية 
اأن  اللغوية  الأنواع  على  ينبغي 
تدر�س مبعزل عن بع�سها البع�س 
بحيث نخ�س�س لكل واحدة منها 

اأمناطها اخلا�سة بها .
الوطني  للمركز  وبالن�سبة 
واللغوي  البيداغوجي 
اأ�سارعبد   ، لتعليم  الأمازيغية 
املركز  هذا  باأن  دوراري  الرزاق 
قانونية  قاعدة  على  اأ�س�س 
كموؤ�س�سة  و�سع  لكونه  خاطئة 
مل  وهذا  اإداري  قالب  يف  علمية 
يف  باحثني  توظيف  من  ميكننا 
املركز  ولكن �رضعان ما وجدنا 
اخللل  هذا  لت�سحيح  مثاليا  حال 
بتنظيم  القيام  وذلك  بوا�سطة 
ملتقيات علمية ذات طابع علمي 
باملهام  متعلقة  ق�سايا  حول 

الأ�سا�سية  لهذا املركز .
ANEP N°:   23000687 الو�ضط:2018/02/22

اإ�شهار
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لروزماري كرومبتون

املركز العربي ي�صدر ترجمة »الطبقات والرتا�صف الطبقي«
�سدر �سمن �سل�سلة »ترجمان« عن املركز العربي 

للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب »الطبقات والرتا�سف 
الطبقي« لروزماري كرومبتون، وقد ترجمة اإىل العربية كّل 

من حممود عثمان حداد وغ�سان رملوي )398 �سفحًة من 
القطع الكبري(. وُيعنى هذا الكتاب بدرا�سة اللم�ساواة بني 
ا يف  ال�سرائح الطبقية املختلفة يف املجتمع، ويوؤدي دوًرا مهًمّ
تعزيز مقاربة اأكرث حداثًة لتحليل الطبقة االجتماعية.

وكاالت

ت�شّكل  املعا�رص،  عاملنا  ويف 
الطبقية؛  الأ�شول  ذات  املنظمات 
متثيل  تّدعي  التي  الهيئات  اأي 
وال�شيا�شية  الجتماعية  الفئات 
لعديد  احليوي  امل�شدر  وم�شاحلها، 
ميزت  التي  والتحولت  التغريات 
وترى  احلديث.  الع�رص  جمتمعات 
الجتماعي  التفاوت  فهم  اأّن  املوؤلفة 
العمل  ي�شتلزمان  رمبا  وا�شتمراريته 
عرب منظورات مت�شاربة. ففي اأغلب 
املختلفة  املقاربات  تبدو  الأحيان 
كلًّيا  معاك�شة  والرتا�شف  للطبقات 
على  كّنا  اإذا  لكن  لبع�ض،  بع�شها 
فاإننا  معها جميًعا،  للتعامل  ا�شتعداد 
ن�شتطيع اأن ن�شلّط ال�شوء على اأجزاء 

خمتلفة من الكّل.

» حتديد امل�سهد«
 

ف�شول.  ثمانية  يف  الكتاب  جاء 
امل�شهد«  حتديد   « الأول  فالف�شل 
ي�شتعر�ض، باخت�شار، بع�ض التغريات 
ذات ال�شلة التي حدثت خالل العقد 
املا�شي، وي�شتخدم مثال »رابطة كرة 
جمازًيا  ت�شبيًها  بريطانيا  يف  القدم« 

يف  حدثت  التي  التغريات  لتو�شيح 
اإىل  اإ�شافًة  »الطبقية«،  العالقات 
والقت�شادية  الجتماعية  التداعيات 
العنان  لها  اأُطلق  التي  ال�شوق  لقوى 
ب�شبب ت�شجيع املبادئ »النيوليربالية« 
الجتماعي  القت�شادي  للتنظيم 

وتطبيقها.
 

»املقاربات لتحليل الطبقة 
والرتا�سف«

 
»املقاربات  الثاين  الف�شل  ويعر�ض 
تاريخ  والرتا�شف«  الطبقة  لتحليل 
فهم  اأجل  من  ُطّورت  التي  الأطر 
كما  الجتماعي،  التفاوت  ا�شتمرار 
والرتكيز  املفاهيم  بتو�شيح  يهتم 
التي  املختلفة  العديدة  الطرائق  يف 
والرتا�شف.  الطبقة  تعريف  بها  مّت 
ت�شمني  النقا�شات  هذه  وت�شمل 
يف  والرتا�شف  الطبقة  مناظرات 
يف  الأو�شع  والق�شايا  املو�شوعات 
تلك  وتعود  الجتماعية.  النظريات 
ميكن  ل  مواقف  اإىل  النقا�شات 
بالن�شبة  يبدو،  ما  يف  بينها،  التوفيق 
اإىل مفهومنا للعامل الجتماعي الذي 

ي�شمل مفهومنا للطبقة والرتا�شف.  
التحليل الطبقي: املرياث 

الكل�سيكي وتطوره يف القرن 
الع�سرين«

 
اأّما الف�شل الثالث »التحليل الطبقي: 
املرياث الكال�شيكي وتطوره يف القرن 
بع�ض  مناق�شة  في�شمل  الع�رصين«، 
حّددت  التي  واملناظرات  الق�شايا 
الف�شل الثاين، اإىل جانب درا�شة �شاملة 
»الطبقة«،  عن  وفيرب  مارك�ض  لأفكار 
الجتماع  علم  يف  تاأثريها  ن�شتك�شف 
الجتماعية  العلوم  يف  الواقع  يف 
العر�ض  هذا  ويو�شح  اإجماًل. 
خالل  الطبقي،  للتحليل  التاريخي 
الع�رصين  القرن  من  الثاين  الن�شف 
بروَز  الثانية،  العاملية  احلرب  وبعد 
والبنية  الفعل  بني  متوا�شل  انق�شام 
البنية  النقا�شات.  قيا�ض  تلك  �شمن 
»قيا�ض  الرابع  الف�شل  واأّما  الطبقية 
البنية الطبقية«، فريّكز يف التو�شيفات 
املحاولت  اأي  للطبقة؛  البنيوية 
قيا�ض  لتفعيل  جَرت  التي  املنتظمة 
البنية الطبقية، بتق�شيم البنية املهنية 
كما  التوظيف.   - اإجمايل  مقاربة  يف 

الر�شمية  الطبقية  الأطر  فيه  تُدر�ض 
عالوًة  وتُراجع،  وال�شو�شيولوجية 
على الأطر التي ي�شتخدمها الباحثون 
باأبحاث  واملهتمون  ال�شيا�شيون 
»تنبوؤ  الف�شل اخلام�ض  ويبداأ  ال�شوق. 
جتديد  واإعادة  للموت  اأوانه  غري  يف 
بحكم  للتالقي،  بعر�ٍض  اأوانه«  يف 
منا�رصي  من  اثنني  لأعمال  الواقع، 
وهما  التوظيف،   – اإجمايل  مقاربة 

غولدثوربورايت.
ن�شتك�شف، بعمق، يف الف�شل ال�شاد�ض 
الإثنوغرافيا  والثقافة:  »الطبقة 
الثقايف  اجلانب  للطبقة«  الو�شفية 
من  بدًءا  والرتا�شف،  للطبقة 
الجتماعية،  املكانة  مفهوم  عر�ض 
همفري  توما�ض  مفهوم  اإىل  اإ�شافًة 
مار�شال T. H. Marshallاملوؤثر 
للمواطنة. كما تُدر�ض مقاربة بورديو 
ف�شاًل  التف�شيل،  من  ب�شيء  للطبقة، 
اأبحاث  يف  مقاربته  تطبيقات  عن 
العاملة،  والطبقة  الو�شطى  الطبقة 
وجوب  اإىل  النقا�ض  يتطرق  و�شوف 
وال�رصائح  الطبقة  بحوث  اعتماد 
القت�شادية  املقاربات  على  الطبقية 

والثقافية.

»احلراك  ال�شابع  الف�شل   يبحث 
والتح�شيل  للعائالت  الجتماعي 
بني  الرتابط  عمليات  يف  العلمي« 
والفوارق  الجتماعي  احلراك 
العلمي.  التح�شيل  يف  الطبقية 
الثامن  الف�شل  النهائي  الف�شل  واأّما 
واملناظرات  املتعاظمة  »الالم�شاواة 
وخال�شة«،  مناق�شة  الطبقة:  حول 
فهو يّتجه نحو م�شاألة ات�شاع التفاوت 
امل�شاجالت  يدر�ض  اإذ  الطبقي؛ 
املتعلقة بالطبقة امل�شحوقة، اإ�شافًة 
الفقر  النقا�شات املعا�رصة حول  اإىل 
بع�شهم  ويرى  والإق�شاء الجتماعي. 
على  املعا�رصة،  النقا�شات  هذه  اأّن 
عن  الفعلي  اختالفها  من  الرغم 
فاإّنها  امل�شحوقة،  الطبقة  نظريات 
من  ميزة  وهذه  الفرد،  يف  ترّكز 
مميزات منّظري الطبقة امل�شحوقة.

كرومبتون  روزماري  بالذكر  واجلدير 
علماء  اأبرز  اأحد   )2011-1942(
املعا�رصين.  الربيطانيني  الجتماع 
التي  املوؤّثرة  الكتب  من  �شل�شلة  لها 
التفاوتات يف الطبقة  اأظهرت ترابط 
مثل  والأ�رصة؛  واجلندر  الجتماعية 
اإزالة  البي�ض:  الياقات  »بروليتاريا 

الأعمال  يف  واجلندر  املهارات 
»الطبقات  كتابها  واأدى  املكتبية«. 
يف  ا  مهًمّ دوًرا  الطبقي«  والرتا�شف 
لتحليل  حداثًة  اأكرث  مقاربة  تعزيز 

الطبقة الجتماعية.
موؤرخ  حداد:  عثمان  حممود  ويعد  
واأكادميي ومرتجم، واأ�شتاذ التاريخ يف 
جامعة البلمند يف لبنان. من ترجماته 
كتاب جورج �شليبا »العلوم الإ�شالمية 
وكتاب  الأوروبية«،  النه�شة  وقيام 
مقولة  عن  »دفاًعا  بوليت  ريت�شارد 

احل�شارة الإ�شالمية – امل�شيحية«.
كما يعترب غ�شان عبد اهلل الرمالوي: 
عمل  لبناين،  و�شحايف  مرتجم 
دوريات،  عّدة  يف  وحمرًرا  مرتجًما 
من بينها »درا�شات فل�شطينية«، وقام 
من  ودرا�شات،  وثائق  عّدة  برتجمة 
اأهمها »اتفاق اأو�شلو«. ومن ترجماته 
من  ن�شال  وال�شيعة:  »اأمل  ا:  اأي�شً
نورتون.  لبنان« لأغ�شط�ض  كيان  اأجل 
رايت«.  لبيرت  اجلوا�شي�ض«  و«�شائد 
ب�شعة  الإنكليزية  اإىل  ترجم  كما 
اهلل،  لل�شيد حممد ح�شني ف�شل  كتب 
اأهّمها »الإ�شالم ومنطق القوة« و«فقه 

احلياة.«

قريبا

كتاب جديد عن اأثر اجلزيرة على الإعالم وال�صيا�صة
اجلزيرة  مركز  عن  قريبا  ي�شدر 
بالر�شد  يتناول  كتاب  للدرا�شات 
والتحليل مو�شوع تاأثري �شبكة اجلزيرة 
الإعالم  جمالت  على  الإخبارية 
عربيا  الأكادميي  والبحث  وال�شيا�شة 
بداية  يف  ي�شدر  اأن  ودولياويتوقع 
احتفالت  مبنا�شبة  املقبل  نوفمرب 
الع�رصين  بالذكرى  اجلزيرة  �شبكة 
 300 يف  الكتاب  لنطالقتهاويقدم 
حماولة  يف  بحثيا  م�شحا  �شفحة 
لقراءة  فيه  م�شاركني  لأكادمييني 
امل�شهد  مع  وتفاعلها  اجلزيرة  تاريخ 
الإعالمي وجتاذبات ال�شيا�شة وحركة 
حماوره  اأحد  يف  يقدم  اجلامعاتكما 
اجلزيرة  جمهور  طبيعة  يف  قراءة 
ملحتواها  تلقيه  وطرق  وماهيته 
اإنتاجها الإعالمي، بينما  وتفاعله مع 
الكتاب  من  الأخري  املحور  ينظر 

�شياق  �شمن  ال�شبكة  م�شتقبل  يف 
ي�شهدها  التي  للتحولت  ا�شت�رصايف 
بني  الكتاب  العربيويجمع  الإعالم 
متخ�ش�شة  بحثية  م�شاهمات  دفتيه 
يف  والأ�شاتذة  الأكادمييني  من  لعدد 
جمال الإعالم داخل املنطقة العربية 

وخارجها.
اإدارة  مدير  يوؤكد  ال�شياق  هذا  ويف 
للدرا�شات،  اجلزيرة  مبركز  البحوث 
اأن  املوىل  عبد  الدين  عز  الدكتور 
التجربة املميزة ل�شبكة اجلزيرة كانت 
ول تزال حمور املئات من الدرا�شات 
والر�شائل اجلامعية العربية والعاملية، 
لذلك جاء هذا الكتاب ليجمع اأفكارها 
�شورة  �شوئها  يف  وير�شم  املتناثرة 
�شبكة اجلزيرة على  اأثر  متكاملة عن 
والبحث  وال�شيا�شة  الإعالم  قطاعات 

الأكادميي.

 
وعي جديد

هذا  يف  »ي�شارك  املوىل  عبد  ويقول 
به  العمل  ا�شتغرق  -الذي  الكتاب 
لهم  واأكادمييا  باحثا   15 كاملة-  �شنة 
روؤاهم  �شيقدمون  �شابقة،  اإ�شهامات 
ومنتوجها  اجلزيرة  يف  املختلفة 
لريفد  املتعددة،  وتاأثرياته  الإعالمي 
مليالد  الع�رصينية  الذكرى  احتفالت 
يدي  بني  بحثية  مادة  وي�شع  ال�شبكة، 

املتابعني واملهتمني«.
اجلزيرة  تركتها  التي  التاأثريات  وعن 
عبد  ي�شيف  ال�شيا�شي  املجال  يف 
اأن  يرون  املتتبعني  بع�ض  اأن  املوىل 
املنطقة  ت�شهدها  التي  التغيريات 
لي�شت بعيدة عما ظلت تزرعه ال�شبكة 
منذ انطالقتها، من وعي جديد لدى 

فئات اجتماعية وا�شعة ول �شيما فئة 
املعلومات  من  متكينها  عرب  ال�شباب 
ال�شحيحة، ومعرفة ما يجري حولها، 
عن  للتعبري  اأمامها  املجال  وف�شح 

راأيها.
مثل  اجلزيرة،  اأن  املوىل  عبد  ويَعترب 
اأي ظاهرة حية، تتفاعل مع حميطها 
املختلفة  مراحلها  عرب  وتتطور 
ملمو�ض  معي�ض  واقع  مع  وتتعامل 
ودينامي، م�شريا اإىل اأن هذا التفاعل 
كثرية  اإيجابيات  طياته  يف  حمل 
وحتديات، لعل اأبرزها كيفية احلفاظ 
قاعدته  وتو�شيع  جمهورها  على 
التكنولوجيات  ثورة  ظل  يف  خا�شة 
ل  املتابعني  جعلت  التي  احلديثة 
عرب  الإعالمي  املنتج  بتلقي  يكتفون 

�شا�شة التلفاز.
وكاالت 

خذها قاعدة 
ما  على  تخلوا  النا�ض  من  كثري 
زمن  العقلية يف  قدراتهم  تنمي 
الإعالم  تكنولوجيا  عليه  طغت 
من  اأ�شبحت  والت�شال،حيث 
تزال  ل  قليلة  فئة  ال  كان  خرب 
ووعي  منهم  اميانا  متم�شكة 
،فهي  املطالعة  اأنها  لفائدتها 
من  الفرد  املكمل حلياة  اجلزء 
والعلمية  ال�شخ�شية  الناحية 
يقودنا  الذي  املفتاح  وهي 
املتنوعة  واملعرفة  العلم  نحو 
املطالعة  اأن  الدرا�شات  .اأثبتت 
من  بجملة  ال�شحة  على  تعود 
تقوية  منها:  نذكر  الفوائد 
فهي مبثابة  الع�شبية  الو�شالت 
للقيام  الإن�شان  لدماغ  املحفز 
اأح�شن  على  وظائفه  مبختلف 
على  قدرته  وتطوير  وجه 
تعزز  والتوا�شل،كما  التحليل 
اأن  اذ  الرتكيز  م�شتوى  القراءة 

وحتليلها  الن�شو�ض  مطالعة 
يعمل  فيها  والتفكري  والتاأمل 
التاأملية  القدرات  تنمية  على 
تعمل  والتعبريية،وبدورها 
وتنميتها  الذاكرة  تن�شيط  على 
مبر�ض  ال�شابة  من  وتقلل 
الزهامير،كما باإمكانها اأن تقلل 
والتوتر  الكتئاب  معدل  من 
من  تقلل  لأنها  الع�شبي،وذلك 
يكون  التي  ال�شلبية  الأفكار 
القارئ قد اكت�شبها من املجتمع 
اأو من بع�ض التجارب يف حياته 

ال�شخ�شية. خذها قاعدة..... 
اأحدى  من  املطالعة  اجعل 
وليكن  احلياة  يف  اأولوياتك 
وتن�شج  تنمو  بالقراءة  �شعارنا 
اأفكاري وبدونها ل حتلى حياتي 

فهي �رص �شعادتي.

بقلم نور الدين عبا�سي 

جامعة والية املدية

عر�س املدية 
الثقايف بتظاهرة  
ثقافية حتت ا�صم 

»املدية تقراأ«

املدية  ولية  جامعة  اختتمت 
كثقافة  باملطالعة  احتفال 
الطلبة  نفو�ض  يف  بتثبيتها  اأ�شيلة 
اخلارج،  اإىل  بها  منهم  والنطالق 
وهذا بتظاهرة  ثقافية حتت ا�شم 
نادي  تنظيم  من  تقرا«،  »املدية 
لنقراأ حتت اإ�رصاف جمعية اأقوا�ض، 
وهذا خالل الفرتة املمتدة بني 18 
اجلاري،  العام  من  فيفري   21 اإىل 
لت�شمل عدة اأماكن من بينها جامعة 
املنطقة  فار�ض،  يحيى  الدكتور 
وم�شت�شفى  تبحرين،  ال�شياحية 

هذه  تهدف  و  بو�شياف،  حممد 
املطالعة  على  للت�شجيع  التظاهرة 
و  الكتابة،  و  الكتاب  فكر  ن�رص  و 
ال�شياحية  باملناطق  التعريف  كذا 
لولية املدية، بالإ�شافة اىل خلق و 
بعث روح التطوع و العمل الإيجابي 
�شمن  �شطرت  الأهداف  هذه  و   ،
حوى  مميز  �شكله  برنامج  اأ�شغال 
كتاب  مع  لقاء  بعنوان   ندوتني 
ال�شاب  الكاتب  فيه  حظر  الذي 
الطيب  »عثمانية«  رواية  �شاحب 
ال�شياد و الذي جل�ض اىل الطلبة يف 

عن  فيها  و حتدث   ، مت�شعة  حلقة 
الرواية  وق�شة  الكتابة،  يف  جتربته 
اإعطاء ن�شائح قيمة  بالإ�شافة اىل 
و   ، الكتابة  ، حول مو�شوع  للطلبة 
كذلك  التظاهرة  برنامج  ي�شتمل 
تبحرين  يف  قراءة  جل�شة  على 
ت�شمل  حيث  ال�شياحية  املنطقة 
تبتدئ  ور�شات  عدة  اجلل�شة  هذه 
املطالعة  حول  تفاعلية  باأ�شئلة 
طريقة  اإىل  لتخل�ض  عام  ب�شكل 
و  الإيجابية  املطالعة  على  للحث 
بنقا�ض  بعدها  تختتم  و  املثمرة 

حول ثالثة كتب تختار اأثناء الور�شة  
التي  كتابي  اأهديك  حملة  ،وكذا 
ي�شارك  ميدانية  كخرجة  �شتكون 
م�رصفو  و  اجلامعة  الطالب  فيها 
حممد  م�شت�شفى  اإىل  التظاهرة 
اإىل  باخل�شو�ض  املدية  بو�شياف 
على  �شتوزع  حيث  الأطفال  جناح 
و  كهدايا  كتب  جمموعة  الأطفال 
ذلك من اجل غر�ض بذرة املطالعة 
، ناهيك عن  لدى اجليل ال�شاعد  
اأبوابه  يفتح  الذي  الكتاب  معر�ض 
التا�شعة  من  التظاهرة  اأيام  طيلة 

�شباحا اإىل الرابعة م�شاءا ، و املبادة 
اجليدة التي متثلت يف و�شع خزانة 
لتبادل الكتب باجلامعة، و قد لقى 
هذا العر�ض الثقايف اإقبال �شواء يف 
امل�شاركة يف خمتلف الن�شاطات اأو 
يف امل�شاعدة يف التنظيم ، اإذ اأبدى 
القائمون على املبادرة امتنانهم و 
�شكرهم لكل من اإدارة اجلامعة ، و 
مديرية ال�شباب و الريا�شة و نادي 
على  �شهروا  الذين  دري  كوكب 

اإجناح هذه البادرة املميزة .
�آمنة �سماتي
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�أو  �لأفيونات،  جمموعة  �إىل  �لأخرى  �لعقاقري  بع�ض  مع  �لرت�مادول  نتمي 
�لعقاقري  �لأفيونية و�لأفيونات هو م�صطلح يطلق على  جمموعة �مل�صكنات 
�لتي يتم ت�صنيعها و��صتخر�ج �ملو�د �لفعالة فيها من مادة �لأفيون �ملخدرة 
�لأخرى:  �لأفيونية  �ملخدرة  �ملو�د  �خل�صخا�صومن  نبات  يف  توجد  �لتي 
�ل�صديدة  �لآلم  لت�صكني  �ملادتان  هاتان  وت�صتخدم  و�لهريوين،  �ملورفني، 
جد�ً �لتي ل ينجح يف ت�صكينها �لرت�مادول، ول ت�صمح �لدول با�صتخد�م هذه 
�مل�صكنات �إل ب�رشوط �صارمة جد�ً، حيث �إنها مو�د خمدرة خطرية، وت�صبب 
هذه  من   ً� خطر  �ملو�د  هذه  �أقل  هو  �لرت�مادول  ولكن  ملتعاطيها،  �إدماناً 
�لناحية، حيث �إنه ل ي�صبب �إدماناً �إل �إذ� مت تعاطيه بجرعات كبرية، ولفرتة 
�لعك�ض من  �لتي �صبق ذكرها، فهي على  �أما �ملو�د �لأخرى  زمنية طويلة، 

ذلك.
يوكثري�ً ما ن�صمع يف زماننا هذ� عن �لتحذير�ت �ل�صديدة من خطر �ملخدر�ت، 

و�لأ�رش�ر �لكبرية �لتي تنجم عن تعاطيها، ولذلك نرى �أن جميع �لدول يف �لعامل ل ت�صمح بتجارة هذه �لعقاقري وتعاطيها بني �صكانها، وقد ت�صل عقوبة 
تعاطي �ملخدر�ت وجتارتها يف بع�ض �لدول �إىل �لإعد�م.

 ولكن دول �لعامل �ليوم ت�صمح با�صتخد�مها ب�صكل حمدود يف �لأغر��ض �لطبية، وحتى هذ� �ل�صتخد�م �لطبي يقيد بالعديد من �لتحفظات �ل�صديدة 
و�ل�رشوط �ل�صارمة، فالأطباء ل ي�رشفون للمر�صى �لعقاقري �لتي حتتوي على مو�د �أفيونية خمدرة �إل يف �حلالت �ل�صعبة �لتي مير بها �ملري�ض، 
كاأن يكون مثاًل م�صاباً بال�رشطان، ويعاين من �آلم �صديدة ب�صبب هذ� �ملر�ض �خلبيث، �أو �أن يكون م�صاباً مبتالزمة نق�ض �ملناعة �ملكت�صبة �لإيدز(، 
�أو �أن يكون لديه �آلم �صديدة يف بع�ض مناطق �جل�صم، و�لتي ت�صيب �لإن�صان يف بع�ض �حلالت، مثل: تعر�صه حلادث، و�إجر�ئه لعملية ما يف ج�صمه، 
ونحو ذلكلقد تنبهت �لكثري من �لدول �إىل مادة �لرت�مادول وقامت باإ�صافتها �إىل قائمة �ملو�د �ملخدرة �لتي ينبغي مكافحتها، فعلى �لرغم من �أن 
�أخطار �لرت�مادول �أقل من �أخطار �ملورفني و�لهريوين، �إل �أنه يبقى من �ملو�د �ملخدرة �لأفيونية �لتي ينبغي �حلذر منها، ومنع �لنا�ض من ��صتعمالها 
ب�صكل حرتتو�جد مادة �لرت�مادول يف �لعديد من �لعقاقري �لطبية، و�حلقن �لوريدية، حيث ميكن �إعطاء �لرت�مادول على �صكل حبوب �أو كب�صولت، �أو 
على �صكل حقن وريدية، و�لرت�مادول يوؤثر على �جلهاز �لع�صبي �ملركزي، حيث يقوم باعرت��ض وتثبيط م�صتقبالت �لآلم يف �جلهاز �لع�صبي، فيقوم 

باإز�لة �لآلم �لتي يعاين منها �ل�صخ�ض

�لإدمان  �صد  لقاحا  �لعلماء  �بتكر 
على  �ختباره  ومت  �ملخدر�ت،  على 
علماء  ن�رش  فقد  بنجاح  �حليو�نات 
للطب  �لوطني  ريد  و�لرت  مركز 
مقال  �ملتحدة  �لوليات  �لع�صكري يف 
 Journal« عن نتائج بحثهم يف جملة

 .»of Medicinal Chemistry
وجاء فيه �أن هذ� �للقاح يحرر �لأج�صام 
جزيئات  مرور  متنع  �لتي  �مل�صادة 
وهذ�  �لدماغي.  �حلاجز  �لأفيون عرب 
باأي  ي�صعرو�  لن  �ملدمنني  �أن  يعني 

مفعول للمخدر.

�مل�صتح�رش  �أن  �إىل  �لباحثون  وي�صري 
�لهريويني  و�صول  مينع  ل  �جلديد 
فقط �إىل �لدماغ، بل وغريه من �ملو�د 
�إىل �صيغة  �لتو�صل  ويتطلب  �ملخدرة، 

نهائية لهذ� �للقاح عدة �صنو�ت.
�لإح�صائيات  �أن  �إىل  �لإ�صارة  وجتدر 

�لأمريكية �لر�صمية تفيد باأن �ملخدر�ت 
�أودت، عام 2016، بحياة 63600 مدمن، 
وهذ� �أكرث من �صنة 2015 بن�صبة %21، 
�أغ�صط�ض  يف  تر�مب،  دونالد  و�أعلن 
�ملخدر�ت  مدمني  عدد  �أن  �ملا�صي، 

بلغ م�صتوى قيا�صيا.

يعالج ��صطر�بات �لأمعاء، فيوقف 
�ملعوية  �لقرحة  ويعالج  �لإ�صهال 
ويقاوم �لنزلت �ملعوية، وهو عالج 
فعال للبو��صري �ل�رشجية و�أمر��ض 
لالأمعاء  ملنينّ  �أننّه  كما  �لبطن، 
كما  �لقولون،  للتهابات  ومعالج 

يقوي �ملعدة و�لأمعاء �ل�صعيفة

�جلهاز  �لتهابات  عالج  يف  يفيد 
لعالج  مفيد  فهو  �لتنف�صي، 
�لتهابات �حللق و�حلنجرة ومعالج 
��صتخدم  �إذ�  و�للثة  �لفم  لقروح 

كغرغرة، �أو م�صغت بع�ض �أور�قه
يوقف �لرطوبة �ملزمنة يف �لرحم، 
نزيف  كزيادة  �أمر��صه،  ويعالج 

�لطمث �ل�صهري لدى �لإناث
عالج لظهور �صيب �لر�أ�ض �ملبكر، 
مع  �لعلنّيق  �أغ�صان  طبخ  ويفيد 
�أور�قه يف تغيري لون �ل�صعر و�صبغه 
يعالج  �لد�كن،  �لأ�صود  باللون 
يوقف  فهو  �لأع�صاب،  �أمر��ض 

�لتنميل و�خلدر يف �جل�صم

ي�صاعد على حت�صني عمل �جلهاز 
يف  �حل�صى  يفتت  فهو  �لبويل، 
من  ويطهرهما  و�ملثانة  �لكلى 
�لرت�صبات و�للتهابات، خل�صائ�ض 

جذوره �ملدرة للبول
و�لغثيان  �لقيء  م�صاكل  يعالج 
و�لإم�صاك  �ملتكررة  و�لدوخة 

و�لنتفاخ لدى �ملر�أة �حلامل
يف  �لأرو�ق  وبخا�صة  ي�صتخدم 
�لباردة  �لعني  �أمر��ض  عالج 
و�لدمامل  كالدمعة  و�حلارة 
و�لقرحة يف �لعينيدخل يف �صناعة 
لكي ي�صيف مذ�قاً  �لأدوية،  بع�ض 
ذ�ت  للعقاقري  وم�صت�صاغاً  حلو�ً 

�ملذ�ق �ملر، كما �أننّه يعطيها �للون 
�لد�كن

حيث  �جللدية  للم�صاكل  عالج 
و�حلبوب  �لدمامل  من  ي�صفي 
�لرطبة  و�لقروح  �حلروق  ويعالج 
على  وي�صاعد  و�لر�أ�ض  �لب�رشة  يف 

�لتئامها وتطهريها

ابتكار لقاح �صد الإدمان على املخدرات

فوائد نبات العّليق 

اأعرا�س وجود كي�س 
على املبي�س

هي  �لن�صاء  من  كثري  منها  تعاين  �لتي  �لتنا�صلينّة  �لأمر��ض  ومن 
�ملبي�صني  تكينّ�ض  بعبارة  هنا  �ملق�صود  ولي�ض  �ملبي�صني،  تكينّ�ض 
نا�صجة،  غري  جيوب  وجود  ا  و�إننّ �لأكيا�ض،  من  �لكثري  وجود 
فتحتوي كٌلنّ منها على بي�صة يف �ملبي�ض، ومن �لناحية �لطبينّة يُقال 
�أكيا�ض   )  10  ( على  �حتوى  �إذ�  �لأكيا�ض  د  متعدنّ �إننّه  �ملبي�ض  عن 
م �ملبي�ض،  ي �إىل ت�صخنّ ا يوؤدنّ على �لأقل مبا�رشًة حتت �صطحه، ممنّ
ا يزيد من �صعوبة �لإبا�صة؛  كما تزد�د �صماكة غطاء �ملبي�ض، ممنّ
بالكاملتعاين  ذلك  دون حدوث  �أو حتنّى حتول  �لبي�صة،  �إطالق  �أي 
�أكرث من20 % من �لن�صاء من تكينّ�ض �ملبي�صني من دون �أينّة م�صاكل 
يجدر  �لأكيدة،  �لعو�ر�ض  بع�ض  عند ظهور  لكن  لهن،  قد حت�صل 
د  �ملتعدنّ �ملبي�صي  �لتناذر  لت�صخي�ض  بيب  �لطنّ ��صت�صارة  باملر�أة 
�لأكيا�ض هناك �لكثري من �لأعر��ض �لنّتي ت�صري �إىل وجود خلٍل يف 
هرمونات �ملبي�صني، وهي ت�صمل عدم �نتظام �لدورة �ل�صهرينّة �أو 
�نقطاعها بالكامل، وعدم �خل�صوبة، و�لإجها�ض، ونونّ �ل�صعر على 
�لوجه و�ل�صدر و�لبطن و�لذر�عني و�ل�صاقني، وظهور حبنّ �ل�صباب، 

وزيادة يف �لوزن، و�نزعاج يف �حلو�ض، و�صعور بالكتئاب 
على  �لأن�صولني  تقاوم  �ملبي�ض  بتكينّ�ض  �مل�صابة  �ملر�أة  �أننّ  كما 
ر يف دمها،تنجم  ا يزيد من م�صتويات �ل�صكنّ ، ممنّ نحو غري �عتيادينّ
و�لنّتي  �لدماغ،  يف  �لنخامينّة  ة  �لغدنّ عمل  يف  خلل  عن  �حلالة  هذه 
ز  �ملحفنّ �لهرمون  من  و�لقليل  لوتينزينغ  هرمون  من  �لكثري  تنتج 
للجريباتوهكذ� ي�صبح �ملبي�صان عر�صًة لتحفيز فائ�ض، وينتجان 
�خلطوة  وتتجلنّى  �لذكورينّة  �لهرمونات  من  �عتيادينّة  غري  كمينّات 
دموينّة  حتاليل  تليه  �رشيرينّ  فح�ٍض  باإجناز  �لت�صخي�ض  يف  �لأوىل 
وتنظري  �صورة  �إجر�ء  ثمنّ  ومن  �لهرمونات،  م�صتويات  ق من  للتحقنّ
للعقميختلف  جلوف �لبطن ويعترب �ملبي�ض �ملتكينّ�ض �صبباً �صائعاً 
�إذ�  �إليه �ملر�أة، وما  �لعالج ح�صب �لعو�ر�ض و�لعمر �لنّذي و�صلت 
�أو  �لهرمونينّة  �لعقاقري  و�صف  ميكن  بعد.  لي�ض  �أم  باأولٍد  رزقت 
�لهرمونات  حبوب منع �حلمل لت�صحيح �خللل �حلا�صل يف تو�زن 
وحتفيز �لإبا�صة، و�عتماد تقنية ��صمها �ل�صفط �ملبي�صني بو��صطة 
منظار �لبطن، تقوم هذه �لطريقة �لأخرية على �لإنقاذ �حلر�ري �أو 

�لليزر لفتح ثقوب �صغرية على �صطح �ملبي�صني.

ا�صتخدامات املرامية
للمر�مية ��صتخد�مات عديدة فهي تعالج ��صطر�بات �جلهاز �له�صمي من خالل زيادة ن�صبة �إفر�ز هرمونات �ملعدة �لتي 

ت�صاعد على تنظيم عملية �له�صم، وت�صاعد يف �لق�صاء على �لإ�صهال وتقوية �لأمعاء، وت�صتخدم يف عالج فقد�ن �ل�صهية 

وبالتايل فهي ت�صاهم يف �لتخل�ض من مر�ض فقر �لدم، وتعمل على منع �لإ�صتفر�غ وخف�ض درجة حر�رة �جل�صم، و�لتخل�ض 

من �لتهابات �حللق و�للوزتني وكذلك �لتهابات �للثة�أما فيما يتعلق باجلهاز �لتنف�صي، فتعمل على تقوية �لرئتني، وت�صاعد يف 

عالج مر�ض �لربو، وكذلك عالج �أعر��ض �لتح�ص�ض و�لذبحات �ل�صدرية و�لر�صح، وتعمل كمن�صط طبيعي للدورة �لدمويةتعمل 

على ت�صهيل نزول �لدم �أثناء�لطمث و�آلآم �مل�صاحبة لذلك، ويف �صن �نقطاع �لطمث ت�صاب �ل�صيدة مبوجات حر مزعجة ت�صاعد `

ع�صبة  �ملر�مية يف �لق�صاء على هذ� �ل�صعورلكل من يعاين من م�صكلة �لأرق و�لإرهاق و�لتوتر �لع�صبي و�أعر��ض �لكتئاب، خا�صتاً عند كبار �ل�صن، �لقيام ب�رشب كاأ�ض من مغلي �ملر�مية 

حيث �إننّه ي�صاعد يف تهدئة �لأع�صاب و�لنوم ب�صكل مثايل، وت�صهم يف م�صاعدة �جل�صم على �لتخل�ض من �ل�صموم فهي مدره للبوليمكن ��صتخد�م ع�صبة �ملر�مية للتخل�ض من �لنامو�ض يف 

ليايل �ل�صيف �حلارة، من خالل و�صع كمية من �أور�ق �ملر�مية �لطازجة �أو �جلافة يف �جلهاز �لكهربائي �خلا�ض يف �لق�صاء على �لنامو�ض بدلً من �لأقر��ض �لتي يتم �رش�وؤها

الرتامادول ي�صبب الإدمان

كيف تتخّل�س من الأرق بدقيقة واحدة؟
�لنوم  �لإن�صان ي�صتغرق يف  �إىل حل ب�صيط و�رشيع يجعل  تو�صل �لأطباء 
خالل دقيقة و�حدة وي�صري �لأطباء يف بد�ية �لدر��صة �إىل م�صكلة �لأرق 
وعدم �لقدرة على �لنوم، �لتي �نت�رشت يف �لفرتة �لأخرية، ب�صبب �لإرهاق 

و�مل�صاكل �لنف�صية رغم �لتعب �ل�صديد.
وميكن لالإن�صان ��صتخد�م �لأدوية حلل م�صكلة �لأرق وعدم �لقدرة على 
�آثار� جانبية خطرية على  �لنوم، �إل �أن �لعقاقري يف هذ� �ملجال ت�صبب 
�ل�صحة �لبدنية و�لنف�صية يف �آن معا و�أطلق �لأطباء على �لطريقة �جلديدة 
�لتي ت�صاعد على نوم �رشيع، ت�صمية »4-7-8«. فما هي �آلية هذ� �لتمرين 
�لذي ين�صح به �لأطباء؟ يجب ��صتن�صاق �لهو�ء عرب �لأنف ملدة 4 ثو�ن، 

ثم حب�ض �لنف�ض ملدة 7 ثو�ن، ويف �لثانية �لـ 8 يكون �لزفري.
�لذي  �لقلب،  �رشبات  معدل  تباطوؤ  �إىل  �لب�صيط  �لتمرين  هذ�  ويوؤدي 
يف�صي بدوره �إىل تهدئة عمل �جلهاز �لع�صبي. وتكر�ر �لتمرين هذ� لـ 3 

�أو4 مر�ت كفيل يف �إي�صال �لإن�صان �إىل حالة �ل�صكون و�إىل نوم عميق.

ابتكار عقار يوقف تطور التهاب املفا�صل
دو�ء  �بتكار  على  �لعلماء  يعمل 
�ملاليني  �آلم  �إنهاء  على  قادر 
�لتهابات  من  يعانون  �لذين 
حقنة  �صكل  على  �ملفا�صل، 
تبديل  عمليات  تنخف�ض  بعدها 

مفا�صل �لورك و�لركبة.
هذ�  �أ�صا�ض  �لربوتني  ي�صكل 
�لغ�رشوف  يحفز  كونه  �لدو�ء 
من  ويخف�ض  �لتجدد  على 
�لعقار  �خترب  �ملف�صل.  �لتهاب 
و�خلاليا  �لفئر�ن  على  �جلديد 
�لب�رشية وكانت �لنتائج �إيجابية. 
جامعة  علماء  يعمل  و�لآن 
لو�ض  يف  كاليفورنيا  جنوب 
�لدو�ء  �ختبار  على  �آجنلو�ض 

�لذين  �ملر�صى  على  �رشيريا 
�ملفا�صل  �لتهابات  من  يعانون 
هذ�  ي�صمح  �ملبتكرين،  بح�صب 
�لدو�ء بتاأجيل �أو �إلغاء �لعمليات 
لها  �لتي  �ملقررة،  �جلر�حية 
خماطر عديدة و�أعر��ض جانبية 

خمتلفة.
خاليا  على  �لعقار  �ختبار  عند 
�لغ�رشوف �لب�رشي يف �ملخترب، 
وعندما  ب�رشعة.  تتكاثر  بد�أت 
�ختربت على �لفئر�ن �ملخربية 
غ�رشوف  تلف  من  تعاين  �لتي 
فعاليته  �لدو�ء  �أظهر  ركبها 
�ل�صديدة  �لإ�صابات  عالج  يف 

�أي�صا.



�إ�سالميات
19

�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 
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كيف يغفر اهلل ذنوبي اإن اهلل
وهداه  الإن�سان،  خلق   _ وتعاىل  تبارك 
الطريقني، طريق اخلري وطريق ال�رش، وجعله 
خمرّياً، واأودع فيه النف�س الأّمارة بال�سوء، فما 
احلكمة من هذا البتالء؟ اإن اهلل عندما خلق 
ليتمّيز  ال�سمري،  خلق  بال�سوء،  اأّمارة  النف�س 
الداء  اهلل  خلق  فعندما  الطّيب،  من  اخلبيث 
فالنف�س  يذنب،  اإن�سان  فكل  الدواء،  له  جعل 
والإن�سان  يو�سو�س،  وال�سيطان  بال�رش،  تاأمر 
فاأين  الذنوب،  يف  �سيقع  حتماً  طّماعاً،  ُخلق 
الدواء لهذا الداء؟ »كُلّ ابن اآدم خّطاء، وخري 
فالتوبة  التوابون،  نعم  التّوابون«  اخلّطائني 
الذنب؟  هو  ما  ولكن  للذنب،  دواء  اأجنع  هي 
وما هي التوبة؟ وهل لها من �رشوط؟ وكيف 
كثرية  اأ�سئلٌة  توبتي؟  اهلل  يقبل  وكيف  اأتوب؟ 
جتول بذهن العبد، و�سنتحّدث يف مقالنا عن 

كل ذلك باإذن اهلل.

اأخالق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مع الأطفال 
كان  قال  عنه  اهلل  ر�سي  ان�س  وعن 
�سلى اهلل عليه و�سلم مير بال�سبيان 
البخاري  رواه   - عليهم  في�سلم 

واللفظ له وم�سلم. 
كان �سلى اهلل عليه و�سلم ي�سمع بكاء 
خمافة  ال�سالة  يف  في�رشع  ال�سبي 

اأن تفتنت اأمه. 
يحمل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وكان 
اإذا  بالنا�س  ي�سلي  وهو  ابنته  ابنة 
قام حملها واإذا �سجد و�سعها وجاء 

بنته  ابنا  وهما  واحل�سني  احل�سن 
وهو يخطب النا�س فجعال مي�سيان 
ويعرثان فنزل النبي �سلى اهلل عليه 
حتى  فحملهما  املنرب  من  و�سلم 
�سدق  قال  ثم  يديه  بني  وو�سعهما 
اأَْمَوالُُكْم  ا  َ اأََنّ ور�سوله)َواْعلَُموا  اهلل 
اأَْجٌر  ِعنَْدهُ   َ اهلَلّ َواأََنّ  ِفتْنٌَة  َواأَْولُدُكْم 
اإىل  نظرت  )لأنفال:28(  َعِظيٌم( 
فيعرثان  مي�سيان  ال�سبيني  هذين 
حديثي  قطعت  حتى  اأ�سرب  فلم 

ورفعتهما. 
يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  خلقه 
مر  اإذا  كان  فاإنه  ال�سبيان  معاملة 
�سغار  وهم  عليهم  �سلم  بال�سبيان 
وكان  اأمامه  ابنته  يحمل  وكان 
زينب  بنت  اأمامه  ابنته  اأبنه  يحمل 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  بنت 
من  ينزل  وكان  بالنا�س  ي�سلي  وهو 
واحل�سني  احل�سن  ليحمل  اخلطبة 

وي�سعهما بني يديه

اأخالق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مع اأهله : 
النا�س  خري  اهلل  �سلى  كان 
وخريهم  لأهله  وخريهم 
كالمه  طيب  من  لأمته 
زوجته  معا�رشة  وُح�سن 
حيث   ، والحرتام  بالإكرام 
قال عليه ال�سالة وال�سالم: 
لأهله  خريكم  خريكم   ((
�سنن   )) لأهلي  خريكم  واأنا 

الرتمذي . 
اأخالقه  كرمي  من  وكان 
يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اأنه  اأهله وزوجه  تعامله مع 
ويراأف  اإليهم  يُح�سن  كان 
ويتوّدد  اإليهم  ويتلّطف  بهم 
اأهله  ميازح  فكان   ، اإليهم 
 ، ويداعبهم  ويالطفهم 
اهلل  �سلى  �ساأنه  من  وكان 
ا�سم  يرّقق  اأن  و�سلم  عليه 
ـ  عنها  اهلل  ر�سي  ـ  عائ�سة 
عائ�س  )يا  لها:  يقول  كاأن 
حمرياء(  )يا  لها:  ويقول   ،)
با�سم  يناديها  باأن  ويُكرمها 
)يا  لها:  يقول  باأن  اأبيها 
اإل  ذلك  وما  ال�سديق(  ابنة 
اإليها  وتلطفاً  وتقرباً  تودداً 

واحرتاماً وتقديراً لأهلها. 
وي�ساعدهم  اأهله  يعني  كان 
يف  ويكون  اأمورهم  يف 
عائ�سة  وكانت   ، حاجتهم 
عليه  اهلل  �سلى  معه  تغت�سل 
و�سلم من اإناٍء واحد، فيقول 
لها: )دعي يل( ، وتقول له: 

دع يل. رواه م�سلم 
وكان يُ�رَشُِّب اإىل عائ�سة بناِت 
وكان  معها .   يلعنب  الأن�سار 
حمذوَر  ل  �سيئاً  هويت  اإذا 
وكانت  عليه،  تابعها  فيه 
اإذا �رشبت من الإِناء اأخذه، 
فو�سع فمه يف مو�سع فمها 
تعرقت  اإذا  وكان  و�رشب، 
الذي  الَعْظُم  وهو   - َعرقاً 
فو�سع  اأخذه   - حلم  عليه 
وكان  فمها،  مو�سع  فمه 
ويقراأ  َحْجِرها،  يف  يتكئ 
َحجِرها،  وراأ�سه يف  القراآن 
وكان  حائ�ساً،  كانت  ورمبا 
ياأمرها وهي حائ�س َفتَتَِّزُر 
يقبلها  وكان  يُبا�رشها،  ثم 
وهو �سائم، وكان من لطفه 
اأنه  اأهله  مع  ُخلُقه  وح�سن 

نها من اللعب.  ميِكّ
:�ساألت  قال  الأ�سود  )عن 
�سلى  النبي  كان  ما  عائ�سة 
يف  ي�سنع  و�سلم  عليه  اهلل 
يف  يكون  كان   : قال  بيته؟ 
ح�رشت  فاإذا  اأهله،  مهنة 
ويخرج  يتو�ساأ  ال�سالة 
م�سلم  رواه  ال�سالة(  اإىل 

والرتمذي. 
وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها 
ثوبه  يخيط  كان  قالت: 
ما  ويعمل  نعله  ويخ�سف 
 - بيوتهم  يف  الرجال  يعمل 

رواه اأحمد. 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قال 
"اإن من اأعظم الأمور اأجًرا 
رواه  الأهل"  على  النفقة 

م�سلم. 
عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها 
ر�سول  مع  "خرجت  قالت 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف 
جارية  واأنا  اأ�سفاره،  بع�س 
اأبدن،  ومل  اللحم  اأحمل  مل 
اقدموا   : للنا�س  فقال 
فتقدموا، ثم قال يل : تعايل 

ف�سبقته،  اأ�سابقك  حتى 
ف�سكت عني حتى اإذا حملت 
معه  خرجت  وبدنت  اللحم 
فقال  اأ�سفاره،  بع�س  يف 
فتقدموا،  تقدموا  للنا�س: 
ثم قال يل : تعايل اأ�سابقك 
ي�سحك  فجعل  ف�سبقني، 
رواه  بتلك"  يقول هذا  وهو 

اأحمد. 
اهلل  �سلى  اأنه  روي  )وقد 
ركبته  و�سع  و�سلم  عليه 
�سفية  زوجه  عليها  لت�سع 
ر�سي اهلل عنها رجلها حتى 
رواه  بعريها(  على  تركب 

البخاري. 
احرتامه  �سدة  دلئل  ومن 
خديجة  لزوجته  وحبه 
كان  اإن  عنها،  اهلل  ر�سي 
يهديها  ثم  ال�ساة  ليذبح 
)�سديقاتها(،  خالئلها  اإىل 
وقد  مماتها  بعد  وذلك 
اهلل  ر�سي  عائ�سة  اأقرت 
من  تغري  كانت  باأنها  عنها 
رواه   - منه  امل�سلك  هذا 

البخاري. 

ثاين اثنني يف الغار مع 
نبي اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم
قال �سبحانه وتعاىل : ) ثَاِنَ اثْننَْيِ اإِْذ ُهَما يِف الَْغاِر اإِْذ 

َزْن اإَِنّ اهلّلَ َمَعنَا ( اِحِبِه لَ َتْ يَُقوُل ِل�سَ
قال ال�سهيلي : األ ترى كيف قال : ل تزن ومل يقل ل 
تخف ؟ لأن حزنه على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

�سغله عن خوفه على نف�سه .
ويف ال�سحيحني من حديث اأن�س بن مالك ر�سي اهلل 
اأبا بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه حّدثه قال :  اأن  عنه 
ونحن يف  روؤو�سنا  على  امل�رشكني  اأقدام  اإىل  نظرت 
اإىل  نظر  اأحدهم  اأن  لو  اهلل  ر�سول  يا   : فقلت  الغار 
بكر ما  اأبا  يا   : . فقال  اأب�رشنا تت قدميه  قدميه 

ظنك باثنني اهلل ثالثهما .
وملا اأراد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يدخل الغار 
دخل قبله لينظر يف الغار لئال يُ�سيب النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم �سيء .
اأمام  حينا  مي�سي  كان  الهجرة  طريق  يف  �سارا  وملا 
عن  وحينا  خلفه  وحينا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

ميينه وحينا عن �سماله .
عنه  اهلل  ر�سي  عمر  عهد  على  رجال  ذكر  ملا  ولذا 
اأبي بكر ر�سي اهلل عنهما  ـلوا عمر على  فكاأنهم ف�سّ
، فبلغ ذلك عمر ر�سي اهلل عنه فقال : واهلل لليلة من 
اأبي بكر خري من اآل عمر ، وليوم من اأبي بكر خري من 
، لقد خرج ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  اآل عمر 
لينطلق اإىل الغار ومعه اأبو بكر ، فجعل مي�سي �ساعة 
بني يديه و�ساعة خلفه ، حتى فطن له ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم فقال : يا اأبا بكر مالك مت�سي �ساعة 
اأذكر  يا ر�سول اهلل   : بني يدي و�ساعة خلفي ؟ فقال 
الطلب فاأم�سي خلفك ، ثم اأذكر الر�سد فاأم�سي بني 
يديك . فقال :يا اأبا بكر لو كان �سيء اأحببت اأن يكون 
كانت  ما  باحلق  بعثك  والذي  نعم   : قال  ؟  دون  بك 
انتهيا  ، فلما  اأن تكون بي دونك  اإل  ُملّمة  لتكون من 
حتى  اهلل  ر�سول  يا  مكانك   : بكر  اأبو  قال  الغار  اإىل 
انزل   : قال  ، قم  وا�سترباأ  ، فدخل  ا�ستربئ اجلحرة 
يا ر�سول اهلل ، فنزل . فقال عمر : والذي نف�سي بيده 
لتلك الليلة خري من اآل عمر . رواه احلاكم والبيهقي 

يف دلئل النبوة .
وملا هاجر مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأخذ 

ماله كله يف �سبيل اهلل .
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�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 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  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 االأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

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

الطرق  �سيارات  ع�ساق  ا�سرتى 
البالد  ح�سة  كامل  الرو�س  الوعرة 
المبورغيني  ماركة  �سيارات  من 
اجلديدة "اأورو�س" قبل اأن ت�سل اإىل 

االأ�سواق.
المبورغيني  �رشكة  ممثل  اأكد  فقد 
�سيارات   10 اأن  رو،  لينتا  ل�سحيفة 
�سيارة   50 الـ  من  بقيت  فقط، 
هذا  من  رو�سيا  ح�سة  "اأورو�س"، 
االأ�سواق  يف  �سيطرح  الذي  املوديل 
عام 2018. اإذ حجز الزبائن الرو�س 
ال�رشكة  تبداأ  اأن  قبل  �سياراتهم 

املاركة  لهذه  التجاري  باالإنتاج 
منوذج  عر�س  وقبل  اجلديدة، 
كان  الذي  "اأورو�س"،  المبورغيني 
فتحت  عندما   2016 عام  بداية  يف 
ال�سيارة  على  االكتتاب  باب  ال�رشكة 

املذكورة.
"المبورغيني  لـ  العام  ويقول املدير 
)يقاتلون(  الزبائن  اأن  مو�سكو"،  يف 
امتالك  حق  على  احل�سول  الأجل 

اأول �سيارة "اأورو�س" يف رو�سيا.
المبورغيني  �سيارة  �سعر  يبلغ 
الرو�سية  االأ�سواق  يف  "اأورو�س" 

15.2 مليون روبل )حوايل 260 األف 
�سيارات هذا  اأوىل  و�ست�سلم  دوالر(، 
�سيف  يف  اأ�سحابها  اإىل  املوديل 

.2018
وعر�س النموذج االأول لهذه ال�سيارة، 
م�سنع  يف  دي�سمرب،  من  الرابع  يف 
بولونيز  اأغاثا-  مدينة  يف  ال�رشكة 
ال�سيارة  جهزت  وقد  )اإيطاليا(، 
مبحرك �سعته 4 لرتات، وبقوة 650 
ح�سانا. وتبلغ �رشعتها الق�سوى 305 
اأ�رشع  وتعد  ال�ساعة.  كيلومرتات/ 

�سيارة للطرق الوعرة يف العامل.

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

 5 �سيارات �سيكون عليها
 مناف�سة تويوتا كامري 2018

حممود   - �سورةكتب   3 عر�س 
لندن  �رشكة  ك�سفت  اأمني: 
اإنتاج  عن  امل�سوؤولة  لل�سيارات، 
�سيارات "تاك�سي لندن" عن اإطالق 
االأحدث  الكهربائية  الن�سخة 
�سوارع  يف  لندن  تاك�سي  من 
ال�سيارات  الربيطانية.  العا�سمة 
�سبكة  بح�سب  �ستكون  اجلديدة 
"�سكاي نيوز" االإخبارية كهربائية 
ما  توفري  يف  و�ست�سهم  بالكامل، 
ا�سرتليني  جنيه   100 من  يقرب 
مقارنة  اأ�سبوعيا،  املتو�سط  يف 
ال�رشكة  وعددت  الوقود.  بتكلفة 
ذات  اجلديدة  ال�سيارة  مزايا 
اأبرزها  ومن  ال�ست،  املقاعد 
 "  WI-FI" ال�سلكي  اإنرتنت 
 USB وخمارج  ال�رشعة  فائق 
واأكدت  ال�سيارة.  مقاعد  بكل 
�رشكة تاك�سي لندن اأنها لن ترفع 
قيمة اخلدمات املقدمة بوا�سطة 
ال�سيارات الكهربائية اجلديدة، بل 
وقال  هي.  كما  التعرفية  �ستظل 

التنفيذي  املدير  جابي  كري�س 
ل�رشكة لندن لل�سيارات الكهربائية 
ال�سينية يف   ل�رشكة جيلي  التابعة 
كل  اأن  اإال  اخلارجي،  املظهر 
�سيء فيه جديد. فالهيكل بالكامل 
م�سنوع من االألومنيوم واملحرك 

كهربائي مع نظام لزيادة املدى، 
اأنه  اأكد  اأنه   واالأهم من كل ذلك 
بعد 10 �سنوات من العمل ك�سائق 
اأن  يرى  التقليدية  لل�سيارات 
ال�سيارة اجلديدة تعد مبثابة األف 

خطوة لالأمام. 

االآمن  االإختيار  هي  كامري  كانت   ،1982 عام  االأول  تد�سينها  منذ 

واملريح واالأكرث قربا من قلوب ماليني العمالء، ولكن كامري القدمية 

اأتى بها جيلها  التي  كانت تفتقد بع�سا من تقنيات الرفاهية والقيادة 

اجلديد لتجابه رواد قطاع ال�سيدان متو�سطة احلجم اجلاري حتديثهم 
هم اأي�سا.

عليها جمابهة  �سيكون  �سيدان  �سيارات  بخم�س  اليوم  لكم  اأتينا  لذلك 
كامري ب�رشا�سة.

1- �شفروليه ماليبو

مت تد�سني �سفروليه ماليبو الأول مرة عام 1997، وقد اأتت حينها متميزه 

للغاية، اإال اأن جيلها التا�سع اأتي اأكرث متيزا عام 2016، فقد تبنى اأ�سلوب 

�سابقيه، موفرا م�ساحة  بقليل من  اأكرب  �سال�سة وحجما  اأكرث  ت�سميم 

اإختيارية،  حمركات  بثالث  اأي�سا  اأتي  وقد  اخللفية،  للمق�سورة  اأكرب 
حمركي 4 �سلندر واأخر هجني.

وبالرغم من اأن ماليبو كانت اإختيارا ذكيا واأمنا اإال اأن على مهند�سيها 

التطوير من هيكلها واأنظمة تعليقها يف املوديل املنتظر العام القادم 
لتتمكن من جمابهة تويوتا كامري اجلديدة.

2- مازدا 6

�سنوات  لعدة  احلجم  متو�سطة  ال�سيدان  قطاع  يف   6 مازدا  تاألقت 

تويوتا كامري اجلديدة �سوف  اأن  للعمالء، غري  اإختيارا مريحا  كونها 

مازدا  مهند�سي  يخجل  مل  اأمر  وهو  القطاع،  ذلك  يف  مكانتها  تهدد 

لتثبت  6 موديل 2019  مازدا  تاأتي  اأن  به، عازمني على  االإعرتاف  من 
مكانتها مرة اأخرى اأمام مناف�ستها مع كامري.

3- فورد فيوجن

ما مييز فورد فيوجن احلالية هو حمركها الـ 6 �سلندر بقوة 325 ح�سان، 

اإال اأن اأخر التقارير ت�سري اإىل اأن فورد ال تنوي حتديث فيوجن احلالية 

SUV، ولكن متى عزمت  الـ  اإنعكافها على قطاع  ب�سبب  قريبا، ذلك 

�سانعة ال�سيارات االأمريكية على حتديث فيوجن ف�سيكون لديها الكثري 

من العمل للقيام به لتتمكن من مناف�سة كامري اجلديدة، وهو ما يعرب 

عن الفجوة بني اإمكانيات فيوجن احلالية يف جمابهة كامري 2018.

4- كيا اأوبتيما

بعد حتديثها يف 2010، اأ�سبحت كيا اأوبتيما واحدة من اأف�سل �سيارات 

 2016 اإطالقه يف  مت  الذي  الرابع  جيلها  ورث  وقد  ت�سميما،  القطاع 

ذات الت�سميم اجلذاب. اإال اأن اأوبتيما تفتقر مزيدا من كفاءة تقنيات 

القيادة، فرغم كونها اأجراأ واأف�سل من موديالت كامري ال�سابقة اإال اأن 
كامري اجلديدة رفعت من معايري �سقف القيادة.

5- ني�شان األتيما

على  االأخرية  مل�ساتها  اإ�سافة  على  احلايل  الوقت  يف  ني�سان  تعمل 

اجليل القادم من األتيما، املنتظر تد�سينه اأخر ال�سهر القادم مبعر�س 

نيويورك لل�سيارات 2018، وال �سك اأن ني�سان اأخذت يف االإعتبار اأنها 

�ستجابه كامري 2018، ونظرا لتاريخ ني�سان يف تقدمي �سيدان متميزة 
ذات كفاءه عالية، فنحن ننتظر مناف�سة قوية بني ال�سيارتني.

اأ�سغر �سيارة يف 
العامل... ميكنك 

قيادتها لداخل 
غرفتك!

من  العديد  يف  �ساهدنا 
يهتم  كيف  ال�سابقة  املوا�سيع 
العامل  يف  ال�سيارات  �سانعو 
لكننا  �سغرية،  �سيارات  باإنتاج 
�سن�ساهد اليوم �سيارة كهربائية 
�سبق  ما  كل  من  بكثري  اأ�سغر 
قيادتها  باإمكانك  اأن  لدرجة 

حتى �رشيرك!
باأن  “فولب”  ال�سيارة  تتميز 
واحداً  يتجاوز مرتاً  عر�سها ال 
ون�سف،  مرت  طولها  يبلغ  بينما 
املرور  ال�سيارة  ت�ستطيع  لذا 
ودخول  ال�سيقة  الفتحات  من 
باب  من  واملرور  امل�سعد 
حوايل  فولب  تزن  غرفتك!  
�رشعتها  وتبلغ  كيلوجرام   350
الق�سوى 50 كيلومرت يف ال�ساعة، 
يف  التفكري  املزعج  فمن  لذا 
بعيدة،  بها يف رحالت  الذهاب 
واإن كانت هذه ال�رشعة منا�سبة 
اأوقات  )خا�سًة  املدن  داخل 

الزحام!(.
�سيارة  اأن  اأي�ساً  امللفت  من 
�سغرية كتلك ال حتوي )بالطبع( 
وهو  االأمتعة،  لو�سع  مكاناً 
الأن  ال�سيارة  يف  خطري  عيب 
�سيارة  اقتناء  مميزات  اأحد 
نقل  على  القدرة  هو  خا�سة 
ب�سهولة،  واالأمتعة  احلقائب 
اأردت  فاإن  ثمنه  �سيء  لكل  لكن 
يف  معك  �سيارتك  ا�سطحاب 
بع�س  تقدم  اأن  عليك  املنزل 
لن  اأنك  خا�سًة  التنازالت!.. 
مكان  عن  البحث  عبء  حتمل 
باإمكانك  الأن  ال�سيارة  الإيقاف 
باملعنى  مكان  اأي  يف  اإيقافها 
اأنه  املثري  للكلمة!:  احلريف 
�سيتم  ال�سغري  وبف�سل حمركها 
اأنها  على  ال�سيارة  ترخي�س 
�سيكون  لذا  رباعية،  دراجة 
يحمل   �سخ�س  اأي  باإمكان 
ال�سيارة  هذه  فكرة  �ساحب 
ال�سهري  االإيطايل  امل�سمم  هو 
رومانو اآرتيويل، والذي قال اأنها 
�ستكون متوفرة يف اأوروبا بداية 
ال�سعر  عن  اأما  القادم.  العام 

فيبلغ 5،600 دوالر.

بيجو تطرح اأفخم �سياراتها
اأعلنت م�شادر مقربة من �شركة بيجو الفرن�شية عن نية 

ال�شركة طرح �شيارة "508" الفارهة يف معر�س جنيف2018- 
العاملي.

وبالنظر لل�شور والفيديوهات التي �شربت لهذه ال�شيارة ميكن 
اأن نالحظ اأنها غاية يف الفخامة والأناقة وبت�شميم يجعلها 
واحدة من اأجمل ال�شيارات املطروحة يف الأ�شواق واأكرث ما 
مييزها هو ان�شيابية الهيكل التي متازجت ب�شكل فريد مع 

اخلطوط اجلانبية وامل�شابيح املزودة بتقنيات "LED" التي 
اأ�شفت عليها طابعا ريا�شيا ووفقا للمعلومات فاإن "508" 

اجلديدة �شتاأتي بعدد من اأنظمة التحكم بالقيادة والأمان 
التي �شتوفر اأكرب قدر من الراحة والرفاهية لل�شائق، وتنبهه 

لأي ج�شم غريب اأو �شيارة قد تظهر فجاأة على الطريق، 
وتعمل اأنظمة املكابح اأوتوماتيكيا تفاديا لوقوع اأي حادث.



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط
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و�ضط م�ضاركة خم�ضني عار�ضا

 افتتاح ال�صالون املغاربي للهاتف يف طبعته الأوىل     
لل�صالون  الأوىل  الطبعة  افتتحت 
الثقافة«  للهاتف  بق�رص  املغاربي 
اأم�س  بالعا�صمة  زكريا«  مفدي 
والتي نظمت  من طرف �رصكة بي-
�صمارت و مب�صاركة اجلمعية الوطنية 
مع  بالتن�صيق  و  احلرفيني  و  للتجار 
ال�صلكية  الت�صالت  الربيدو  وزارة 
و  التكنولوجيات  و  الال�صلكية  و 
دول  ع�رصة  م�صاركة  و�صط  الرقمنة 
منها تون�س واملغرب ا�صبانيا فرن�صا 
ال�صالون  �صم  و   . ال�صني  و  رومانيا 
نحو خم�صني عار�صا جزائريا و دوليا 
و  النقال  تكنولوجيات  يف  خمت�صني 
متعاملني يف الهاتف النقال و �صانعي 
هواتف ذكية و اللوحات و موؤ�ص�صات 
و  اللواحق  و  الإنرتنيت  يف  خمت�صة 
بنوك  اإىل  اإ�صافة  موؤ�ص�صات �صغرية 
و  علمية  نواد  و  التاأمني  �رصكات  و 
جمعيات طالبية و اجمع كل ال�صيد 
بن م�صباح ال�صعيد رئي�س �رصكة بي-
اجلمعية  رئي�س  بولنوار  و  �صمارت 
الوطنية للتجار و احلرفيني و رئي�س 
و  الهواتف  لتجار  الوطنية  اللجنة 
ال�صيد  و  حممد  ثابت  اللكرتونيات 
حيدو�س ممثل املدير العام للوكالة 
ح�صائر  تطوير  و  لرتقية  الوطنية 
املعر�س  لهذا  ان  على  التكنولوجيا 
التوا�صل  الأهداف منها  العديد من 
التجار  م�صتوى  رفع  و  الفاعلني  بني 
التكنولوجيا من  اأدوات  يف ا�صتعمال 
و  غريها  و  تطبيقات  الكرتوين  دفع 
لل�رصكة  بالإعالم  املكلف  �رصح 

املنظمة » بي �صمارت » للو�صط  اأن 
و  �صنة  من  اأكرث  ا�صتغرق  التح�صري 
ل�صتحداث  ملتقى  التظاهرة  هذه 
يف  الفاعلني  خمتلف  بني  ديناميكية 
القطاع و تقريبهم كما مت تخ�صي�س 
و  اللكرتونية  لل�صحافة  م�صاحة 
كل  لأنه  و  لالأطفال  للعب  م�صاحة 
اجلزائر  يف  متواجدين  امل�صاركني 
و لديهم م�صانع داخل الوطن و هم 
مبنتوجاتهم  للتعريف  متواجدون 
بعد  خ�صو�صا  نف�صهم  اثبات  و 
اجراءات احلكومة وقف ال�صترياد. 

الوطنية  اجلمعية  وقال  رئي�س 
احلاج  بولنوار  احلرفيني  و  للتجار 
ك�رصيك  دخلت  اجلمعية  اأن  طاهر 
نظرا  لهدفه  احلدث  هذا  يف 
و  القت�صاد  رقمنة  يف  املتمثل 
يجب  رقمي  اإقت�صاد  اإىل  للو�صول 
اللكرتونيات  عامل  باإقحام  البدء 
الوطنية  اللجنة  اإن�صاء  عن  اأعلن  و 
جتار الهواتف و التكنولوجيات  التي 
ت�صطر  و  التجار  تنظيم  هدفها 
ا�صتعمال  يف  للتجار  التكوين  برامج 
يف  اللكرتونية  الربامج  و  الرقمنة 

يف  ت�صاهم  ن�صاطهم  كما  تطوير 
حدث  كما  القوانني  م�صاريع  اأثراء 
الكرتونية  التجارة  قانون  مع 
الإلكرتوين  الدفع  بطاقات  وقانون 
املقبلني  املواطنني  تر�صد  هي  و 
ال�صوق  كما  على ال�صتثمار يف هذا 
ك�صف عن عقد اتفاقية يف ال�صابيع 
التعليم  و  التكوين  وزارة  مع  املقبلة 
املهني التي �صتفتح  تكوينا لأع�صاء 
على  العتماد  جمال  يف  اجلمعية 

التكنولوجيا و الرقمنة.
ف.ن�ضرين

 5T OnePlus هواتف
تتفّوق على  “اآيفون اإك�س” 
و”نوت 8 يف ال�صحن ال�صريع

تفّوق هاتف �رصكة “ون بل�س” OnePlus ال�صينية الأخري 
بناء  وذلك   ،2017 يف  ال�صادرة  الذكية  الهواتف  بقّية  على 
على اختبار ال�صحن ال�رصيع يف الهواتف الذي قام به موقع 

Tom’s Guide موؤّخًرا.
وبعد ن�صف �صاعة من و�صل الهواتف ب�صاحن �رصيع، يعتمد 
ن�صبة  بلغت   ،USB-C ”اإ�س بي-�صي “يو  الت  على مو�صّ
ال�صحن 59٪ يف “ون بل�س 5 تي” 5T OnePlus، و53٪ يف 
هواتف V30 من �رصكة “اإل جي”، بينما جاء اجليل العا�رص 
بـ  بن�صبة �صحن 50٪، متبوًعا  الثالثة  اآيفون يف املرتبة  من 
“اآيفون 8″ و”اآيفون 8 بل�س” بن�صبة �صحن 49٪ و47٪ على 
 ٪38 بن�صبة  ف�ُصحن  قوقل  من   ”2 “بيك�صل  اأما  الرتتيب. 
بن�صبة �صحن ٪35.  �صام�صوجن  من  “نوت 8”  فقط، وخلفه 
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن جميع بطاريات تلك الأجهزة كانت 

فارغة متاًما عند و�صلها بال�صاحن.
وبعد 60 دقيقة من ال�صحن ال�رصيع، بلغت ن�صبة ال�صحن يف 
و٪81  “اإل جي”،  هاتف  و86٪ يف   ،٪93 تي”   5 بل�س  “ون 
يف “اآيفون اإك�س”، وخلفه بفارق ب�صيط “اآيفون 8″ بـ ٪80 
اأداء هاتف قوقل ُمقارنة  و”8 بل�س” بن�صبة 79٪. وحت�ّصن 
بالبقّية، حيث بلغت ن�صبة �صحنه 75٪ بعد �صاعة. اأما هاتف 

�صام�صوجن فبلغت ن�صبة �صحنه 74٪ تقريبًا.
مزّودة  تاأتي  الأجهزة  تلك  ُمعظم  اأن  هو  بالذكر  اجلدير 
ب�صاحن من نوع “يو اإ�س بي-�صي”داخل العلبة، الأمر الذي 
يعني توفري خا�صّية ال�صحن ال�رصيع ب�صكل افرتا�صي. لكن 
امل�صتخدم  يحتاج  حيث  اآبل،  هواتف  يف  خُمتلف  الو�صع 
تقوم  ل  فال�رصكة  حدة،  على  والو�صلة  ال�صاحن  ل�رصاء 
الو�صع  العلبة يف  داخل  التو�صيالت  النوع من  باإرفاق هذا 

الطبيعي.

اأندرويد القادم ي�صمح بخداع 
امل�صتخدم!

ن�صخة  اأن  التقنية  بال�صوؤون  مهتمة  مواقع  اأكدت 
املعلومات  باإخفاء  �صت�صمح  القادمة  اأندرويد 

التي تتعلق بقوة الإ�صارة الواردة من املخدم 
اأو �صبكة الت�صالت.

واإر�صال  ا�صتقبال  �رصعة  وتعتمد 
والأجهزة  الهواتف  يف  البيانات 
من  العديد  على  عموما  الذكية 
قوة  اأهمها  من  والتي  العوامل 
املخدم  من  املر�صلة  الإ�صارة 

يويل  لذا  الت�صالت،  �صبكة  اأو 
الأمر  لهذا  كبريا  اهتماما  امل�صتخدمون 

التي  امليزات  طريق  عن  باهتمام  ويتابعونه 
توفرها اأجهزتهم.

جوية  اأو  تقنية  ولأ�صباب  الأحيان  من  العديد  و ويف  اأ
غريها، قد تنخف�س جودة الإ�صارة، لذا طالبت العديد من �رصكات الت�صالت �رصكة 
اأندرويد،  بنظام  العاملة  الأجهزة  يف  بقيا�صها  ت�صمح  التي  امليزة  باإخفاء  غوغل 
بهدف حجب تلك املعلومات عن امل�صتخدم حتا�صيا لأي �صجالت اأو �صكاوى قد 
يتقدم بها العمالء ووفقا لبع�س املطورين وم�صممي الربامج فاإن »غوغل ا�صتجابت 
لتلك الدعوات ومن املمكن اأن تلغي امليزة التي ت�صمح بقيا�س الإ�صارة من ن�صخة 
اإىل املعلومات  الو�صول  Android P املنتظرة، حيث لن يتمكن امل�صتخدم من 
التي تتعلق بجودة اإ�صارة ال�صبكة عن طريق الإعدادات املوجودة يف جهازه مبا�رصة 

كما يح�صل حاليا، بل �صي�صطر لتحميل برامج اإ�صافية ملعرفة تلك املعلومات«.

 ت�صريبات عن هاتفي
 نوكيا اجلديدين

 « لهاتفي  اأنها  اأكد  »اإيفان بال�س« �صورا  ال�صهري  ن�رص املدون 
Plus 7 Nokia« و »Nokia 1« املنتظرين ووفقا للت�رصيبات 
 6 مبقا�س  الدقة  عالية  �صا�صة  ذو   »Plus  7  Nokia« فاإن 
 Snapdragon ملعالج  بالإ�صافة   »18:9« واأبعاد  بو�صات 
660، وذاكرة و�صول ع�صوائي بحجم 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 
الغطاء  على  يتو�صع  الأ�صابع  لب�صمات  وما�صح  غيغابايت   64

اخللفي اأ�صفل الكامريا اخللفية املزدوجة.
و�صيعمل هذا الهاتف بنظام »Oreo 8 Android« و�صيتلقى 
العامني  مدى  على  �صتطرحها غوغل  التي  اأندرويد  حتديثات 
 »1  Nokia« بهاتف  يتعلق  فيما  اأما  الأقل  على  القادمني 
»16:9« ودقة عر�س  اأبعاد  �صا�صته ذات  القت�صادي، ف�صتكون 
غيغابايت،   1 ع�صوائي  و�صول  ذاكرة  عن  ف�صال   »720х1280«
�رصكة  ذكرت  جانبها  من  غيغابيات.   8 بحجم  داخلية  وذاكرة 
اأن  نوكيا  اأجهزة  بيع  حلقوق  املالكة   »HMD Global«
الـ 25 من  اأن يطرحا يف الأ�صواق يف  اجلهازين من املفرت�س 

فرباير/�صباط اجلاري. 

هكذا �صتبدو نظارات اآبل 
الذكية »ال�صرية«

اأ�صارت تقارير جديدة اإىل اأن اآبل تعمل على ت�صميم نظارة 
توؤكد  ال�رصكة مل  اأن  الرغم من  للواقع املعزز، على  جديدة 

ذلك حتى الآن.
املعزز  الواقع  نظارات  عليه  �صتبدو  ما  التقارير  واأظهرت 
اجلديدة والتي من �صاأنها ا�صتخدام كمبيوتر �صغري لرتكيب 
اإن�صاوؤها من قبل امل�صمم  ال�صور على العد�صات، والتي مت 
ت�صمح  اأن  امليزة  هذه  �صان  ومن  هاجيك،  مارتن  الهولندي 
النظارة  عد�صات  على  اإ�صافية  معلومات  بروؤية  للم�صتخدم 
النظارات  تت�صمن  كما  والوقت وغريها  البطارية  مثل عمر 
الإ�صارات  التقاط  واأجهزة  ا�صت�صعار  واأجهزة  كامريا 
اأن للم�صتخدم احلق يف  الال�صلكية املختلفة، بالإ�صافة اإىل 
واحل�صول  »�صريي«  ال�صوتي  امل�صاعد  على  الأ�صئلة  طرح 

على اإجابات عن طريق نظارات اآبل اجلديدة.
وقد ترددت الكثري من الإ�صاعات ب�صاأن عمل اآبل منذ �صنوات 
الت�رصيبات  وترية  وت�صاعدت  ذكية،  نظارات  تطوير  على 
ك�صفت  حيث  الأخرية،  الفرتة  يف  التكنولوجيا  هذه  ب�صاأن 
ال�رصكة تقدمت بطلب احل�صول على  اأن  الت�رصيبات  اإحدى 
وكان  الوزن،  خفيفة  ذكية  نظارات  لت�صميم  اخرتاع  براءة 
�صابق  ك�صف يف وقت  قد  اإيفي�س،  دانيال  التكنولوجيا  خبري 
عن توقعاته باأن اآبل �صتطلق نظاراتها الذكية التي حتمل ا�صم 

» Apple Glass« يف عام 2019.
 وقام موقع »iDropNews« بن�رص �صور تقريبية للمفهوم 
الذي �صتبدو عليه النظارات، فيما مل توؤكد اآبل خرب اإطالقها 

لأي نظارات ذكية يف اأي وقت قريب.



تلم�سان

م�ستغامن

�سيدي عي�سي بامل�سيلة   

ولعب  امل�شاركة  لعدم  ي�شطر  وقد 
فريق  اأمام  اجلمعة  الغد  مقابلة 
مفتاح بالبليدة . حيث مل جتد اإدارة 
�شنتيم  ماليني  �شتة6  مبلغ  الفريق 
والأكل،  واملبيت  التنقل  اأجل  من 
الفريق  رئي�س  حماولة  ورغم 
البلدية  ل  اأنه  اإل  جّبوط  بالخيط 
مديرية  ول  الولئي  املجل�س  ل  و 
ال�شباب والريا�شة ول حتى الأعيان 

ا�شتطاعوا  البازارات  وجماعات 
ثم   . تفاهته  رغم  املبلغ  تدبري 
جتدهم يعزفون حلن الكرم واجلود 
من  خري  العليا  اليد  و�شعار  ونغمة 
اأغنى  و  اكرب عر�س  واأنهم  ال�شفلى 
بتعداد  اإفريقيا  �شمال  يف  قبيلة 
غثاء  ولكنهم  �شخ�س(   ( مليون   12
العلم  مع  الغفارة(.   ( اأخذ  ي�شتحق 
م�شري  �شيحدد  الذي  املبلغ  اأن 
ثمن  ي�شاوي  ل  الفريق  وم�شار 
م�شوؤول  اإىل  تهدى  وبري  ق�شابية 

دون وجه حق ؟!

العدد : 4568/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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اجللفة

فريق اأولد نايل يت�سول ثمن الإطعام واملبيت ؟
 يعاين فريق احتاد اأوالد نايل من �سائقة مالية قد تع�سف مب�ستقبله 

وترهن بقاءه يف بطولة كرة القدم .

توقيف �سخ�ص من طرف مكتب الأنرتبول مطلوب يف �سوي�سرا 

خمرب ولئي ملراقبة اجلودة والنوعية قريبا

07 جرحى يف حادث ا�سطدام ثالث �سيارات 

مكتب  خلية  عنا�رص  موؤخرا  قام 
الولئية  للم�شلحة  التابعة  »الأنرتبول« 
الق�شائية لأمن ولية تلم�شان  لل�رصطة 

من توقيف �شخ�س ببلدية 
من  مطلوب  بحث  حمل  مغنية 
اأفاد  ح�شبما  ال�شوي�رصية،  ال�شلطات 

اأم�س الأربعاء  بيان خللية الت�شال  به 
العملية  ومتت  الأمني،  ال�شلك  لهذا 
احل�رصي  الأمن  عنا�رص  مع  بالتن�شيق 
الثالث باأمن دائرة مغنية والتي �شمحت  
بتوقيف هذا ال�شخ�س البالغ من العمر 
جزائرية- اجلن�شية  مزدوج  �شنة   30

بن  اأولد  حي  م�شتوى  على  فرن�شية 
دامو ببلدية مغنية، وفق ذات امل�شدر، 
ال�شخ�س  هذا   اأن  البيان  ذات  ذكر  و 
ذات  دولية  بحث  ن�رصة  حمل  كان 
ال�شلطات  من  مطلوب  الأحمر  الركن 
�رصقة  عملية  لرتكابه  ال�شوي�رصية 

با�شتعمال  ب�شوي�رصا  جموهرات  حمل 
ال�شالح، ومت تقدمي املعني بالأمر اأمام 
مغنية  مبحكمة  الق�شائية  ال�شلطات 
املوؤقت  احلب�س  باإيداعه  اأمرت  التي 
الطالبة،  اجلهة  اإىل  تقدميه  غاية  اإىل 

كما اأ�شري اإليه. 

ملراقبة  الولئي  املخرب  �شيدخل 
اجلودة والنوعية حيز اخلدمة خالل 
اجلارية،  ال�شنة  من  الأول  ال�شدا�شي 

من  الأربعاء  اأم�س  علم  ح�شبما 
املديرية الولئية للتجارة، واأو�شحت 
املكلفة مبتابعة امل�رصوع غايل زهرة 

كهينة يف ت�رصيح اأن »املخرب الولئي 
التجهيز  مرحلة  يف  حاليا  يوجد 
بال�شبكات  والربط  املكتبي  بالعتاد 

احليوية بعد انتهاء الأ�شغال املتعلقة 
والتقني على  الإداري  باإجناز اجلناح 

م�شاحة 600 مرت مربع.

بالطريق  اأم�س  وقع  مرور  حادث  اأدى 
دوار  امل�شمى  باملكان   01 رقم  البلدي 
دائرة  و  بلدية  اأحمد  بن  يحي  اأولد 

جرح  اإىل  امل�شيلة  ولية  عي�شى  �شيدي 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اأ�شخا�س   07
اإثر ا�شطدام بني ثالث �شيارات من نوع 

رونو كليو و بيجو 505 و 404 مغطاة اأدى 
متفاوتة  بجروح  اأ�شخا�س   07 جرح  اإىل 
لنقل  املدنية  احلماية  اأعوان  وتدخل 

الدرك  م�شالح  فتحت  كما  اجلرحى، 
الوطني حتقيقا يف احلادث .

عبدالبا�سط بديار 

  متكنت ليلة اأول اأم�س فرقة ال�رصطة 
الأول  احل�رصي  بالأمن  الق�شائية 
عقده  يف  �شخ�س  توقيف  من  بادرار 
الثاين من العمر يقوم مبناورات خطرية 
متاأخرة  �شاعة  يف  �شيارة  بوا�شطة 

لفت  ادرار  ما  مدينة  الليل يف  من 
وعليه مت  ال�رصطة  دورية  انتباه  اأفراد 
انه  اإل  اإيقافه  اجل  من  منه  التقرب 
مبجرد روؤية قوات ال�رصطة قام برمي 
ليتم  ال�شيارة  اأ�شفل  خمدرات  قطعة 

الدورية  عنا�رص  فطنة  نتيجة  �شبطها 
اأين  5.31غرام  ب  وزنها  يقدر  التي  و 
الأمن  مقر  اإيل  وحتويله  توقيفه  مت 
يف  ومبا�رصة  الإجراءات  ل�شتكمال 
وكيل  اأمام  عر�شه  مت  ام�س  �شباح 

واأحيل  ادرار  حمكمة  لدي  اجلمهورية 
يف  لي�شدر  الفورية  املحكمة  على 
بتهمة  نافذة   اأ�شهر  ب6  ال�شجن  حقه 

املناورة وحيازته على خمدرات.
بو�سريفي بلقا�سم 

اأدرار

مناورة ب�سيارة تك�سف خمذرات بحوزة ال�سائق 

تخ�شي�س  عن  �شوناطراك  �رصكة  اأعلنت 
عر�س عمل قدر ب15 من�شب يف جممع 
رقان الغازي بولية ادرار للبطالني وهذا 
والتي  للت�شغيل  املحلية  الوكالة  بوا�شطة 

اأمام  املر�شحني  بتقدمي  تقوم  بدورها 
ال�رصكة بهدف توظيفهم يف املجمع بعد 
واأ�شافت  الفح�س املهني املعتاد  اإجراء 
الإر�شالية املوجه على طلب 40 مرت�شح 

لختيار 15 موظف منهم ك�شواق يعملون 
مبا�رصة يف املجمع الغازي منهم 8 �شواق 
لنقل  و6  الدفع  رباعية  �شيارات  لل�شياقة 
العمال واأخر يعمل يف �شيارة الإ�شعاف مع 

�رصورة اكت�شاب خربة مهنية يف ال�شياقة 
وما  رقان  منطقة  لأبناء  الأولوية  وتكون 

جاورها.
بو�سريفي بلقا�سم 

عر�ص 15 من�سب عمل يف جممع رقان الغازي بادرار
ورقلة

اإجراء 10 عمليات زرع قوقعة الأذن لالأطفال 
اإ�شتفاد ما ل يقل عن 10 اأطفال دون �شن 6 �شنوات يعانون 
من اإعاقات يف حا�شتي ال�شمع والنطق من عمليات جراحية 
يف زراعة قوقعة الأذن مب�شت�شفى حممد بو�شياف بورقلة 
خالل ال�شنة املنق�شية مببادرة من جمعية »هم�شة اأمل« 
لل�شم البكم، ح�شبما علم اأم�س الأربعاء من م�شوؤويل ذات 

اجلمعية.

عملية   96 بني  من  اجلراحية  العمليات  تلك  تندرج  و 
انطالق  تاريخ   2009 منذ  اأجريت  مماثلة  جراحية 
م�رصوع زراعة قوقعة الأذن على م�شتوى ذات املوؤ�ش�شة 
الوطن  وليات  عديد  من  اأطفال  لفائدة  الإ�شت�شفائية 
ل�شيما منها بجنوب البالد، كما اأكد نائب رئي�س اجلمعية 

خالد بن حم�شن.

يف اإطار �سراكته مع احلماية املدنية

 Ooredooُيرافق « التحدي الوطني 
للريا�سة املكيفة لأعوان احلماية املدنية 

 ،Ooredooيُرافق التوايل،  على  ال�شاد�شة  لل�شنة 
الوطني  الر�شمي للحماية املدنية،التحدي  ال�رصيك 
للريا�شة املكيفة لأعوان احلماية املدنية -املرحلة 
نُّظم  اجلزائري-الذي  ال�رصق  ملنطقة  املوؤهلة 
يومي الـ 18و19 فيفري 2018 بولية ڤاملة. افتُتحت 
ال�شلطات  بح�شور  التحدي  لهذا  ال�شابعة  الطبعة 
املحلية لولية ڤاملة،على راأ�شها ال�شيدة راي�س،وايل 
�شلك  من  وجهويني  مركزيني  املة،وم�شوؤولني  ولية 
من اإطارات  وكذا  ال�رصق  املدنية ملنطقة  احلماية 

Ooredoo، عرفت هذه املناف�شة م�شاركة اأكرث من 
800 عون تابعني ملختلف وحدات احلماية املدنية 
التاأهيلية،  الدورة  هذه  خالل  اجلزائري.  لل�رصق 
من  العديد  يف  املدنية  احلماية  اأعوان  تناف�س 
العملياتية:  مهامهم  املرتبطة  الريا�شية  التمرينات 
املدنية،اجلري  احلماية  لعون  امل�شمارالريا�شي 
اأح�شن  باملحمل،م�شابقة  الظهرية،اجلري  باحلقيبة 
املركبات  البحر،قيادة  يف  اإ�شعاف،الإنقاذ  فرقة 

الثقيلة واخلفيفة يف خمتلف الطرقات...اإلخ.

بني جامعتي مع�سكر و برن ال�سوي�سرية

اتفاقية تعاون حول املقاولتية  

وايل امل�سيلة يوا�سل خرجاته الفجائية 

جازي �سريك رقمي للمعر�ص املغاربي للهاتف النقال

بداية  ملع�شكر  ا�شطمبويل«  »م�شطفى  جامعة  �رصعت 
مع  املربمة  الإتفاقية  تنفيذ  يف  اجلاري  فرباير  �شهر 
روح  حول  دولية  درا�شة  لإجناز   ال�شوي�رصية  برن  جامعة 
لدى  علم  ح�شبما  اجلامعيني،  الطلبة  لدى  املقاولتية 

جامعة مع�شكر.
البحث  مبخرب  املقاولتي  التكوين  فرقة  رئي�س  واأو�شح 
مع�شكر  بجامعة  املتو�شطة  و  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  يف 
بني  املربمة  »الإتفاقية  اأن  كربو�س  حممد  الدكتور 
جامعتي مع�شكر وبرن تدخل �شمن برنامج »غي�س« الذي 

ترقية  اإىل  يهدف  و  دولة   50 من  جامعات  فيه  ت�شارك 
الروح املقاولتية لدى الطلبة اجلامعيني لت�شجيعهم على 
اإن�شاء موؤ�ش�شات �شغرية و متو�شطة ناجحة و مندجمة يف 

املحيط القت�شادي«.
وقد �رصع خمرب البحث املذكور الذي تاأ�ش�س �شنة 2013 
لختيار  جزائرية  جامعات  عدة  مع  اتفاقيات  اإبرام  يف 
الإتفاقية مع  اإطار  تتم درا�شتها يف  األف طالب كعينة   16
جامعة برن عرب ا�شتبيانات يوزعها املخرب و يجمعها قبل 
نهاية ال�شنة اجلارية لتحليل نتائجها وفق نف�س امل�شدر.

امليدانية  خرجاته  مقداد«،  »حاج  امل�شيلة   وايل  يوا�شل 
بهدف  والتقنية  الإدارية  م�شاحله  من  عربعدد  الفجائية 
املتعلقة  التعليمات  حمتوى  تنفيذ  مدى  على  الوقوف 
بفر�س قواعد الن�شباط و احرتام مواقيت العمل و التكفل 
مبديرية  بدايتها  كانت  املواطنني،  بان�شغالت  الأمثل 
الت�شيب،  على  وقف  اأين  الت�شغيل  مديرية  وكذا  التعمري 
وغياب  امل�شوؤولية  روح  انعدام  و  الالمبالة   ، الإهمال 
واأعطى  �شارمة  اإجراءات  عدة  اتخذ  كما  موظفيها،  جل 

بروح  التحلي  القطاعات،  خمتلف  م�شوؤويل  اإىل  توجيهات 
امل�شوؤولية  و فر�س الن�شباط داخل العمل كما ابدي وايل 
الولية، لدى   على بنك الفالحة والتنمية الريفية امتعا�شه 
ال�شديد للو�شعية املزرية لالأ�شخا�س امل�شنني من   الذين 
يتقا�شون معا�شاتهم و معاناة هذه الفئة و كذا تدين اخلدمة 
العمومية بهذا املرفق اأين اأكد على �رصورة حت�شني ظروف 

ا�شتقبال و التكفل الأمثل باملتقاعدين .
عبدالبا�سط بديار 

تقنيات  جمال  يف  الرائدة  ال�رصكة  جازي،  ت�شارك 
الت�شالت الرقمية، يف الطبعة الأوىل من املعر�س 
الت�شالت  يف  املتخ�ش�س  النقال  للهاتف  املغاربي 
املتنقلة وتكنولوجيا املعلومات الذي جتري فعالياته 
من 21 اإىل 23 فيفري اجلاري يف ق�رص الثقافة مفدي 
زكريا يف اجلزائر العا�شمة. هذه الطبعة التي اختري 
البتكار«،  من  نتمكن  حتى  مت�شلون  »كلنا  �شعار  لها 
حويل  ميثلها  بلدا  ع�رص  اثني  م�شاركة  �شتعرف 
خم�شني عار�شا، ويهدف املعر�س املغاربي للهاتف 
النقال، الذي ت�شاهم جازي فيه ك�رصيك رقمي، اإىل اأن 
يكون مفرتق طرق لتعزيز التبادلت التجارية وت�شليط 

تنمية  الف�شاء املغاربي يف  التكامل بني  ال�شوء على 
املعر�س  ميثل  جلازي،  بالن�شبة  الرقمي،  القت�شاد 
يف  الفاعلة  الأطراف  خمتلف  مع  لالحتكاك  فر�شة 
املالية  اخلدمات  لإطالق  وال�شتعداد  القطاع،  هذا 
ا�شتعدادها  جديد  من  توؤكد  و  النقال  الهاتف  عرب 
يف  رقمية  بيئة  اإن�شاء  يف  الن�شط  اإ�شهامها  ملوا�شلة 
اإطار برنامج احلكومة، كما قامت جازي بتخ�شي�س 
ف�شاء لعر�س و ت�شويق خدماتها و عرو�شها املختلفة 
املكان  بعني  متواجد  موؤهال  فريق  خ�ش�شت  كما 
و  ال�رصوحات  خمتلف  تقدمي  و  بالزوار  للرتحيب 

املعلومات الالزمة لهم.

دورة البحر املتو�سط لكرة اليد 

ترجي اأرزيو يوا�سل التاألق 
التوايل  على  الثالث  فوزه  )وهران(  اأرزيو  ترجي  �شجل 
هذا  ينظمها  التي  املتو�شط  الأبي�س  البحر  دورة  يف 
لكرة  اجلزائرية  املمتازة  البطولة  يف   النا�شط  النادي 
نادي  ح�شاب  على  املرة  هذه  الرتجي  وتفوق  اليد. 
الثالث  اليوم  بر�شم   ،25-29 بنتيجة  التون�شي  اجلمال 
املخلدة  الحتفالت  اإطار  يف  تدخل  التي  الدورة  من 
ليوم ال�شهيد، وكذا حت�شريات مدينة وهران ل�شت�شافة 

األعاب البحر الأبي�س املتو�شط يف 2021 واإ�شافة لهذه 
كل  دقيقة يف   25 �شوطني ملدة  التي جرت يف  املباراة 
�شوط، عرف اليوم الثالث م�شاء اأم�س الثالثاء فوز فريق 
اأهلي طرابل�س الليبي على ح�شاب فوري�شت من مر�شيليا 
)فرن�شا( الذي يدربه الدويل اجلزائري الأ�شبق ر�شوان 
مولودية  فريق  اأعفي  فيما   ،20-27 بنتيجة  �شعيدي 

وهران من هذه اجلولة.

اأ�سلحة اأمريكية للبيع عرب النرتنيت يف �سوريا
اأفادت �شبكة »�شي اإن اإن« باأن متطرفني يف �شمال �شوريا يعر�شون للبيع اأ�شلحة اأمريكية قامت الوليات املتحدة 

بتوريدها مل�شلحي »للمعار�شة املعتدلة« يف وقت �شابق، واأو�شحت »�شي اأن اأن« اأن اأحد �شكان مدينة اإدلب ال�شورية 
عر�س على ال�شبكة عرب تطبيق »تلغرام«، بنادق هجومية من طراز »اإم-16« ور�شا�شات وقواذف القنابل، و�شرتات 
واقية من الر�شا�س وغريها من الأ�شلحة الأمريكية، واأ�شافت اأن الأرقام الت�شل�شلية للبنادق املعرو�شة ت�شري اإىل 

اأنها اأنتجت ب�رصكة »FN Manufacturing« يف ولية كارولينا اجلنوبية. وذكرت ال�شبكة اأن جزءا من هذه البنادق 
قامت الوليات املتحدة بتوريدها ملجموعة »Division 30«، �شكلها البنتاغون عام 2015 بغية دعم »املعار�شة 

ال�شورية املعتدلة« ملحاربة تنظيم »داع�س« الإرهابي.

  موقف ...
العراقية  الأمنية  ال�شلطات  يتعاظم  خوف  يوميا 
جديد  تنظيم  ت�شكيل  حول  معلومات  تواتر  من 
الإرهابي،  داع�س  لتنظيم  بديال  يكون  اأن  ير�شح 
بحملة  املتخ�ش�شة  التقارير  تعرفه  التنظيم  

الرايات البي�شاء 
ال�شاأن  يف  خمت�شون  اأعدها  التي  التقارير  تنقل 
عن  حمدودة،  تزال  ل   " املعلومات  اأن  الأمني  
كونه  فر�شية  من  البي�شاء"  "الرايات  تنظيم 
يُقدر  الذي  فالتنظيم  هجيًنا،  م�شلًحا  تنظيًما 
عدده بعدة مئات ي�شم اأع�شاء �شابقني يف تنظيم 

الدولة الإ�شالمية "داع�س"، بالإ�شافة اإىل اأع�شاء 
بامليلي�شيات  �شالت  لها  جمموعات  يف  �شابقني 
الإطار،  هذا  ويف  العراق.  �شمال  يف  الكردية 
الرئي�شية  الدللت  من  عدد  اإىل  الإ�شارة  ميكن 
البي�شاء" " على حد  "الرايات  بتنظيم  املرتبطة 
املعروف  ب�شيوين  حممد  الأمني  اخلبري  قول 
باهتمامه باحلركات املتطرفة ،يتواجد التنظيم 
ي�شتغل  و  كركوك،  و  دياىل  حاليا  يف حمافظتي 
ال�شعبة  اجلغرافية  الطبيعة  التنظيم  عنا�رص 
خرماتو  طوز  وق�شاء  حمرين  جبال  �شل�شلة  يف  

اإ�شافة اإىل �شل�شلة جبال حمرين ال�شعبة التي تقع 
على حدود ثالث حمافظات، هي: �شالح الدين، 
على  دياىل  اإىل  و�شوًل  ال�شمال(،  )يف  وكركوك 

احلدود الإيرانية. 
و كان املتحدث با�شم قيادة العمليات امل�شرتكة 
يف العراق العميد "يحيى ر�شول"، يف فرباير 2018، 
اأن "تنظيم الرايات البي�شاء هو جمموعة غالبيتها 
الطرق،  ويقطعون  القانون،  عن  اخلارجني  من 
من  جمموعة  وي�شم  والنفط،  ال�شالح  ويهربون 
التي  الع�شكرية  املعارك  من  الفارين  الدواع�س 

�شنها اجلي�س العراقي على مناطق متركزهم". 
العراقية  القوات  اأن  نقدر  اأن  ذلك ميكننا  نتيجة 
لن ترتاح كثريا بعد معركتها الأخرية �شد داع�س 
حيث �شيكون عليها الق�شاء على التنظيم اجلديد 
يف حني ل يرى بع�س املتابعني  اأن الأمر ميكنه 
من  خرجت  متفرقة  ع�شابات  مبثابة  يكون  اأن 
رحم داع�س و ل ميكنها اأن تكون طرفا �شعبا يف 
احلدود  تتجاوز  اأن  ميكنها  ول  الأمنية  املعادلة 
بيانات  اأية  عنها  ي�شدر  مل  و  العراقية  الوطنية 

توؤكد نيتها ت�شدير جتربتها.

الرايات البي�ساء ... داع�ص تولد من جديد
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