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      •   بن فلي�س مرتدد يف الرت�شح و احل�شم يف اللجنة املركزية نهاية ال�شهر

 نور الدين نادري الرئي�ص املدير العام
 للوكالة الوطنية لتنمية ال�شياحة

ال�شياحة الناجحة يف اجلزائر 
حتدي ولي�شت رهانا م�شتحيال

   �ص4

�ص3

�ص3

�ص4�ص2

الفريق اأحمد قايد �شالح من الناحية 
الع�شكرية اخلام�شة بق�شنطينة

 اجلزائريون يف حاجة 
 اإىل اال�شتلهام 

من جيل نوفمرب 

املحامي فاروق ق�شنطيني

 احلالة ال�شحية للرئي�س 
ال متنعه من قيادة البالد 

املديرية العامة لالأمن الوطني 

 حتقيق حول معلومات مغلوطة
 من�شوبة جلهاز ال�شرطة 

الناحية الع�شكرية ال�شاد�شة

 االإرهابي عبداهلل 
بن بيلة ي�شلم نف�شه



يف اإطار مكافحة الإرهاب وبف�شل جهود قوات اجلي�ش الوطني ال�شعبي، 
�ّشلم الإرهابي امل�شمى »بن بيلة عبد اهلل« واملكنى »اأبو عبد اهلل« نف�شه، 
بتمرنا�شت/الناحية  الع�شكرية  لل�شلطات   ،2019 فيفري   12 اأم�ش  يوم 
�شنة  الإرهابية  باجلماعات  التحق  الذي  الإرهابي  ال�شاد�شة.  الع�شكرية 
2017، كان بحوزته م�شد�ش ر�شا�ش )01( من نوع كال�شنيكوف وخمزين 

)02( ذخرية مملوءين.
الوطني  للجي�ش  مفارز  اأوقفت  املنظمة،  اجلرمية  حماربة  اإطار  ويف 
ال�شعبي اإثر عمليات متفرقة بكل من مترنا�شت وبرج باجي خمتار/ن.ع.6 
و�شبطت  اثنني   )02( ومهربني  الذهب  عن  منقبا   )32( وجانت/ن.ع.4، 

كهربائيا  مولدا  و)91(  الدفع  رباعيتي   )02( ومركبتني  �شاحنات   )05(
و)46( مطرقة �شغط و)14000( لرت من الوقود و)11،164( طن من خليط 

احلجارة وخام الذهب واأغرا�ش اأخرى.
من جهة اأخرى، اأوقفت مفارز م�شرتكة للجي�ش الوطني ال�شعبي خم�شة 
)05( جتار خمدرات بحوزتهم )35،5( كيلوغرام من الكيف املعالج بكل من 
البليدة/ن.ع.1 وتلم�شان و�شيدي بلعبا�ش/ن.ع.2، يف حني اأوقف عنا�رص 
الدرك الوطني �شخ�شا بحوزته )03( طائرات دون طيار بغرداية/ن.ع.4. 
اأخرى  كما مت توقيف )26( مهاجرا غري �رصعي من جن�شيات خمتلفة  

بكل من عني قزام وتلم�شان والأغواط.

اأمن العا�صمة

حجز )5.6( كلغ من القنب 
الهندي و )671( م�ؤثر عقلي 
حجزت م�شالح اأمن ولية اجلزائر يف ثالثة عمليات 

متفّرقة، )5.7( كلغ من القنب الهندي )671( موؤثر 
عقلي، و�شيارة �شياحية، كما مّت توقيف �شتة )06( 

اأ�شخا�ش م�شتبه فيهم. متّكنت فرقة ال�رصطة 
الق�شائية التابعة لأمن املقاطعة الإدارية للرويبة، من 

توقيف �شخ�ش م�شتبه فيه مبدينة الرغاية وبحوزته 
كمية من املخدرات وزنها )0.88( غرام و)671( 

موؤثر عقلي، بتمديد الخت�شا�ش ووفقا لذن نيابي 
بتفتي�ش منزل امل�شتبه فيه، مت حجز )4.936( كلغ 

من القنب الهندي كما متّكنت ذات امل�شالح من 
توقيف �شخ�شني اآخرين يف عملية اأخرى وبحوزتهما 

قطعتني من القنب الهندي وزنهما )1.38( غرام 
و�شالح اأبي�ش حمظور. يف قطاع اخت�شا�ش اآخر 
باأمن املقاطعة الإدارية لرباقي، متّكنت عنا�رص 

الأمن احل�رصي الثالث ب�شيدي مو�شى، من تفكيك 
جمعية ا�رصار تتاجر يف املخدرات با�شتعمال �شيارة 

�شياحية، حيث مّت توقيف ثالثة )03( ا�شخا�ش م�شتبه 
فيهم وحجز )679( غرام من القنب الهندي 

تاأجيل زيارة ن�ر الدين بدوي ل�الية اجللفة

الناحية الع�صكرية ال�صاد�صة

االإرهابي عبداهلل بن بيلة

خبر في 
صورة

جنايات املحكمة االبتدائية ملجل�س ق�صاء تب�صة 

جرائم االختطاف واالأفعال املخلة 
باحلياء يف �ضدارة الق�ضايا املجدولة

الكنا�س

ندوة وطنية مار�س املقبل 
للحد من العنف  

 
دعت اأم�ش النقابة الوطنية لالأ�شاتذة اجلامعيني »كنا�ش » ،اإىل تنظيم ندوة 
وطنية قبل نهاية �شهر مار�ش و اأو�شحت اأن الندوة وطنية للحد من ظاهرة 

العنف داخل الو�شط اجلامعي تكون حتت اإ�رصاف وزارة التعليم العايل و 
البحث العلمي و بال�رصاكة مع خمتلف ال�رصكاء الجتماعيني من نقابات و 
تنظيمات طالبية و يف ات�شال مع ممثل املجل�ش الوطني لأ�شاتذة التعليم 

العايل عبد احلفيظ ميالط ،اأكد اأن العنف يف اجلامعات و القامات 
اجلامعية و�شل لدرجة متعفنة جدا مو�شحا ان وزارة التعليم العايل ل 
ميكنها وحدها وقف الظاهرة ، وندد بالأو�شاع التي تعي�شها اجلامعة 

اجلزائرية و ب�شكل يومي الذي اأ�شبح يطال طلبة اأ�شاتذة و غريهم و�شدد 
على �رصورة احلد من الظاهرة واأعاب ميالط عمل ال�رصكات الأمنية 

لالقامات اجلامعية  ل�شبط الأمن و قال اأنها ت�شتنزف املاليري لكن النتيجة 
معدومة و العنف متواجد و اأ�شاف اأن كل املمنوعات تدخل القامات 

اجلامعية مت�شائال يف ذات الوقت عن دورها اإذا كانت ل متنع هذه الأمور و 
دعوا اإىل فتح حتقيق حول جميع ال�رصكات الأمنية

ف.ن�صرين 

بلما�ضي حملال يف قطر
حتّول الناخب الوطني جمال بلما�شي اإىل حملل يف قطر وذلك خالل 
خو�ش دورة دولية ت�شم الفئات ال�شبانية للدول الأوروبية، حيث نزل 
بتحليل  وقام  والدوري  الكاأ�ش  قنوات  على  �شيفا  اخل�رص  مدرب 
املقابلة التي جمعت فريقي �شبارتاك مو�شكو الرو�شي ونادي روما 
الجنليزية  اللغة  التحليل  خالل  بلما�شي  ا�شتعمل  حيث  اليطايل، 
التي يجيدها وهو الذي �شبق له اللعب يف مان�ش�شرت �شيتي، ويتواجد 
بلما�شي يف قطر اأين يخ�شع اإىل الراحة رفقة عائلته ال�شغرية التي 

تقطن هناك.

�ضليماين يعانق ال�ضباك بعد �ضهرين
الواجهة  اإىل  اإ�شالم �شليماين جمددا  الدويل اجلزائري  الالعب  عاد 
دامت  لفرتة  الت�شجيل  عن  �شيامه  اإثر  ال�شباك  عانق جمددا  بعدما 
يف  فرنبات�شي  لناديه  اخل�رص  مهاجم  �شجل  حيث  �شهرين،  من  اأكرث 

مرمى زينيت �شرتا�شبورغ الرو�شي �شن مناف�شة
الدوري الأوروبي التي ي�شارك فيها مع النادي الرتكي.

الداخلية  وزارة  اأجلت 
نور  الوزير  زيارة 

لولية  بدوي  الدين 
كانت  اجللفة  التي 

مربجمة لنهار اليوم و مل 
الو�شية  الوزارة  تو�شح 

ل  و  التاأجيل  اأ�شباب 
موعد الزيارة اجلديد  

الأخري  الأ�شبوع  تنطلق 
الدورة  اجلاري  ال�شهر  من 
للف�شل  الأوىل  اجلنائية 
ملحكمة   2019 ل�شنة  الأول 
البتدائية  اجلنايات 
تب�شة  ق�شاء  ملجل�ش 
جنائية  ق�شية   46 بجدولة 
ت�شدرتها  فيها  للف�شل 
والأخالق  الآداب  ق�شايا 
بني  ق�شية   13 ب  العامة 
املخل  والفعل  الختطاف 
باحلياء والغت�شاب  وتاأتي 
تكوين  جرائم  خلفها 

جمعيات الأ�رصار وال�رصقة 
بالتعدد والك�رص ثم اجلرائم 
الإرهابية بني النخراط يف 
م�شلحة  اإرهابية  جماعات 
والتمويل والإ�شادة  وق�شايا 
األعمدي  القتل  حماولة 
والقتل األعمدي مبا يف ذلك 
العهد  حديث  طفل  قتل 
بالولدة تورطت فيها امراأة 
املنازل  حرمات  واقتحام 
وا�شتعمال  التزوير  وجرائم 
املالية  لالأوراق  املزور 
وجنايات �شنع الذخرية من 

بني  ومن  ال�شاد�ش  ال�شنف 
الق�شايا الإجرامية اخلطرية 
التي ظلت خمتلف الو�شائل 
الأمنية حتاربها بكل هوادة  
بجدولة  املخدرات  ق�شيا 
ق�شية جناية لع�شابة تتكون 
بينهم  من  متهمني   7 من 
�شبكة  �شمن  وزوجها  امراأة 
ل�شترياد  منظمة  دولية 
املخدرات  وت�شدير 
�رصعية  وكذا  غري  بطريقة 

ق�شايا الف�شاد للمال العام
ع/ ر�صيد 

ا�ضترياد 15 هليك�برت و4 طائرات ملكافحة احلرائق
الدين  نور  الداخلية،  وزير  اأعلن 
احلماية  م�شالح  اأن  بدوي، 
 15 بـ  قريبا  �شتتدعم  املدنية 
طائرة هيلوكبرت لإخماد احلرائق 

للتعرف  طائرات   4 اىل  ا�شافة 
بدوي،  واأو�شح  املخاطر  على 
ان�شغالت  على  اجابته  خالل 
م�رصوع  بخ�شو�ش  النواب 

من  بالوقاية  املتعلق  القانون 
احلماية  اأن  والفزع،  احلرائق 
طائرات   6 على  تتوفر  املدنية 
على  احلرائق  لإخماد  هليكوبرت 

قريبا  اأخرى   15 ا�شتالم  يتم  ان 
كما تتوفر على 50 �شيارة ا�شعاف 
املناطق  لفائدة  الدفع  رباعية 

ال�شحراوية والنائية،
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زيتوين,  الطيب  املجاهدين  وزير  اأكد 
اأم�س الأربعاء,  اأن ر�سالة اجلزائر ببعدها 
العديد  حلل  مرجعية  اأ�سبحت  الإن�ساين 
حنكة  بف�سل  والأزمات  الق�سايا   من 
من  مكنها  ما  وهو  اجلمهورية  رئي�س 
الدولية  ال�ساحة  على  مكانتها  ا�سرتجاع 
وقال الوزير, يف كلمة له خالل اجتماعه  
باإطارات الوزارة و باملدراء اجلهويني اأن 
وبعد  الن�ساين  ببعدها  اجلزائر  ر�سالة   «

ان كانت مرجعية اإبان حرب التحرير 

الرئي�س  حنكة  بف�سل  اليوم,  اأ�سبحت 
بوتفليقة, مرجعية يقتدى بها حلل العديد 

من الق�سايا يف عدة مناطق من العامل«.
بتجربة  القتداء  اأن  زيتوين   واأ�ساف 
طرف  من  الأزمات  حل  يف  اجلزائر 
البلدان  »يدل على ا�سرتجاع  العديد من 
ال�سعيد  على  ملكانتها  اجلزائر 
الدويل«,ويف مو�سوع اآخر, ثمن الوزير يف 
هذا الجتماع الذي خ�س�س لتقييم ما مت 
التكفل  بالقطاع �سنة 2018 �سيما  اجنازه 

باملجاهدين وذوي احلقوق, املجهودات 
اأجل  التي بذلتها خمتلف املديريات من 
الفئة  لهذه  املوجهة  اخلدمات  ترقية 
والتي جتلت �سيما يف تب�سيط الإجراءات 
اإلغاء  اأو  تخفيف  خالل  من  الإدارية 
كاهلها,كما  تثقل  كانت  التي  الوثائق 
�ساهمت عملية رقمنة القطاع كليا ال�سنة 
الالمركزية  م�سار  اإجناح  يف  املا�سية 
الإ�رساع  يف  �سمحت  التي  القرارات  يف 
وذوي  املجاهدين  ملفات  معاجلة  يف 

اأما  حمليا  بان�سغالتهم  والتكفل  احلقوق 
بخ�سو�س احلفاظ على الذاكرة الوطنية, 
اأو�سح وزير املجاهدين اأنه �سيتم للغر�س 
عقد العديد من التفاقيات مع قطاعات 
وزارية اأخرى للحفاظ على تراث وتاريخ 
نوفمرب  الفاحت  ثورة  �سيما  اجلزائر 
اأن  املجاهدين  وزير  اأكد  وباملنا�سبة, 
لل�سهيد  الوطني  باليوم  الحتفالت 
فيفري   18 كل  اجلزائر  به  حتتفي  الذي 

�ستحت�سنها هذه ال�سنة ولية تيارت .

�ساحلي بلقا�سم

تر�شح بوتفليقة ت�شحية اإ�شافية للإ�شراف على مرحلية انتقالية
اأكد بلقا�سم �ساحلي  الأمني العام للتحالف اجلمهوري الوطني ، ومن�سق جمموعة ال�ستقرار والإ�سالح )G15 + 4(  ان تر�سح رئي�س اجلمهورية لعهدة رئا�سية 

جديدة هو ت�سحية اإ�سافية من اجل ال�سراف على مرحلة انتقالية مهمة بني الجيال وكذا ا�ستكمال م�سرية الإ�سالحات .

ف.ن�سرين 

نزوله  خالل  �ساحلي  وجدد  
التحرير   �سيف  على  �سيفا 
اإىل  دعوته   الثالثة  بالقناة 
الرئي�س  ا�ستحداث من�سب نائب 
مرحلة  على  الإ�رساف  اأجل  من 
نوفمرب  ثورة   جيل  من  التحول 

بطريقة  ال�ستقالل  جيل  اإىل 
رئي�س  من  التحول   ” هادئة 
الرئي�س  ب�سخ�سية مثل �سخ�سية 
رئي�س  اإىل  بوتفليقة  العزيز  عبد 
م�سريا   ,  ” هينا  لي�س  اأمر  �ساب 
النتقالية  العملية  اإمتام  اإىل 
بطريقة �سل�سلة من خالل اإن�ساء 
جهة  ومن  الرئي�س  نائب  من�سب 

التحالف  رئي�س  �سدد  اأخرى 
دعمه  اجلمهوري  الوطني 
اأن  موؤكدا  اجلمهورية,  لرئي�س 
على  املعار�سة  مبادرات  كل 
واملتعلقة  تواجهاتها  اختالف 
مزافران  اأو  الثانية  باجلمهورية 
التاأ�سي�سي  املجل�س  اأو  و2    1
يف  وت�سكيكا    تنكرا  تعتربا   ,

يف  متت  التي  الجنازات  كل 
اىل  بالقفز  اجلزائرواملغامرة 
الندوة  وخ�سو�س  املجهول 
رئي�س  اليها  دعا  التي  الوطنية 
بوتفليقة  العزيز  اجلمهورية عبد 
�ستعقد  اأنها  �ساحلي  اأو�سح 
ما  اإذا  النتخابات  بعد  مبا�رسة 

فاز مر�سح حزبه بالرئا�سيات. 

جاب اهلل يقود حملة تن�سيق و يلتقي بن بيتور 
للبحث عن مر�سح توافقي

تر�شح بوتفليقة يخلط اأوراق 
املعار�شة و املرت�شحني

يف  احل�سم  و  الرت�سح  يف  مرتدد  فلي�س  •       بن 
اللجنة املركزية نهاية ال�سهر

قريبا مو�سوعاتية  ندوة  يعقد  •       لغديري 

املديرية العامة لالأمن الوطني 

حتقيق حول معلومات مغلوطة من�شوبة جلهاز ال�شرطة

يعكف رئي�س جبهة العدالة و البناء عبد اهلل جاب 
ال�سخ�سيات  من  العديد  مع  التن�سيق  على  اهلل 
احلزبية و ال�سيا�سية من اأجل اإيجاد و الإجماع 

على مر�سح توافقي للرئا�سيات املقبلة.
كان  الذي  اهلل  اهلل جاب  ال�سيخ عبد  لقاء  فبعد 
اللقاء   , لغديري  علي  املرت�سح  اجلرنال  مع 
الذي  و  لغديري  بناء على طلب من  كان  الذي 
مل ي�سل اإىل اأي اتفاق , بعد اأن رف�س جاب اهلل 
دعم لغديري و �رسح متعاونوه اأنه لقاء ت�ساوري 
فقط , با�رس جاب اهلل هاته الأيام العديد من 
اللقاءات مع عدة اأحزاب , فالتقى عبد اهلل جاب 
اهلل برئي�س حركة البناء عبد القادر بن قرينة , 
التقى  قد  اهلل  اأن جاب   « الو�سط   « كما علمت 
�سباح اأول اأم�س رئي�س احلكومة ال�سابق اأحمد 
ت�سب  م�سادرنا  ح�سب  كلها  التي  و  بيتور  بن 
و   . للرئا�سيات  توافقي  اإيجاد مر�سح  اإطار  يف 
تاأتي حتركات جاب اهلل , يف ظل �سمت العديد 
من املرت�سحني , ماعدا القلة القليلة , يف ظل 
عدم وجود تر�سح ر�سمي لرئي�س حزب طالئع 
احلريات علي بن فلي�س , الذي من املفرت�س 
هذا  نهاية  املركزية  اللجنة  اجتماع  يعقد  اأن 
ال�سهر , و يح�سم ر�سميا يف م�ساألة تر�سحه بعد 

اأن كان قد �سحب ا�ستمارات الرت�سح �سابقا من 
الرئي�س عبد  تر�سح  اأن  ويبدو  الداخلية,  وزارة 
العزيز بوتفليقة اإىل الرئا�سيات قد اأخلط اأوراق 
 , الكثريين ممن كان ل ينتظرون هذا الإعالن 
اإذا حلد ال�ساعة مازال موقف علي بن فلي�س مل 

يتحدد , هل �سيرت�سح اأم ل .
 « »الو�سط  م�سادر  ح�سب  و  الوقت  نف�س  ويف 
فاإن اجلرنال املرت�سح علي غديري هو الآخر 
�سين�سط الأيام املقبلة ندوة �سحافية , اأو ندوة 
مو�سوعاتية , �ستكون ندوة اقت�سادية �سيا�سية 
خمتلفة , ورغم ذلك فاإن حتركات علي غديري 
اأ�سبحت حمدودة ,خا�سة اأنه يعكف على جمع 
املرت�سحني  من  الكثري  ويوجد  ال�ستمارات 
خا�سة   , ترقب  حالة  يف  الأحزاب  روؤ�ساء  ,و 
الرئي�س  تر�سح  من  فوجىء  منهم  الكثري  اأن 
اأثر  حتت  مازال  منهم  الكثري  و   , بوتفليقة 
اأن تر�سح الرئي�س  ال�سدمة , حيث يفكرون يف 
على طموحات  �سيق�سي  بوتفليقة  العزيز  عبد 
الرت�سح  يف  الكثري  تردد  دعم  مما   , الكثريين 
ت�ستهلك  النتخابية  احلمالت  اأن  و  خا�سة   ,

اأموال �سخمة .
ع�سام بوربيع

مت�سفحي  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  دعت 
مواقع التوا�سل الجتماعي اإىل التعامل بكل حذر 

مع معلومات مغلوطة من�سوبة اإىل جهاز ال�رسطة, 
يتم تداولها عرب من�سات اإلكرتونية, تعمل على بث 

ر�سائل مدعمة برمز مزّور لالأمن الوطني, هدفها 
الرتويج ل�سعارات مغر�سة, يف هذا ال�سدد قامت 

الفاعلني  لتحديد  حتقيق  بفتح  ال�رسطة  م�سالح 
وتقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية.

وزير املجاهدين ي�سرح

جتربة اجلزائر يف حل الأزمات مفيدة و ميكن تدويلها

 ثمنت ا�ستجابة الرئي�س لنداء ال�سعب

5 تنظيمات تدعم الرئي�س للرت�شح لولية اأخرى

املحامي فاروق ق�سنطيني

احلالة ال�شحية للرئي�س ل متنعه من قيادة البلد

وزارة الداخلية:

ح�شة اإ�شافية  تفوق 2000 دفرت حج

املتمثلة  اخلم�سة  التنظيمات  اأعلنت 
الإحتاد  للفالحني,  الوطني  الحتاد  يف 
املنظمة  اجلزائريات,  للن�ساء  الوطني 
الوطنية لأبناء ال�سهداء, املنظمة الوطنية 
الإ�سالمية  الك�سافة  املجاهدين,  لأبناء 
اجلزائري عن دعمها وم�ساندتها املطلقة 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  لرت�سح 

اخلم�سة  التنظيمات  عربت  اأخرى.  لولية 
الإحتاد  للفالحني,  الوطني  الحتاد 
املنظمة  اجلزائريات,  للن�ساء  الوطني 
الوطنية لأبناء ال�سهداء, املنظمة الوطنية 
الإ�سالمية  الك�سافة  املجاهدين,  لأبناء 
اجلزائري الأم�س من خالل بيان لها حتوز 
الو�سط على ن�سخة منه عن دعمها للرئي�س 

عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خام�سة, موؤكدة 
للم�ساركة  اجلزائريني  توجه  �رسورة  على 
بقوة يف الإ�ستحقاق الرئا�سي وح�سب ذات 
من  ترى  التنظيمات  هذه  فاإن  امل�سدر 
من�سبه,  يف  الرئي�س  ا�ستمرار  ال�رسوري 
الذي  التنمية  برنامج  ا�ستكمال  اأجل  من 
انطلق فيه طيلة 20 �سنة املا�سية, واأكدت 

العهد,  على  �ستبقى  اأنها  على  التنظيمات 
و�ستدافع على الإجنازات املحققة, موؤكدة 
هذا  ال�سعب,  لنداء  ا�ستجاب  الرئي�س  اأن 
اإىل �رسورة  الأخري الذي دعته املنظمات 
املزمع  ال�ستحقاق  يف  بقوة  امل�ساركة 

تنظيمه يوم 18 اأفريل املقبل.
اإميان لوا�س

اأم�س  ق�سنطيني  فاروق  املحامي  قال 
بوتفليقة,  العزيز  عبد  املرت�سح  اأن 
لي�س  الرئا�سية,  بالنتخابات  فاز  اإذا 
الق�سم  ن�س  ينطق  اأن  بال�رسورة  جمربا 
امل�سار اإليه يف الد�ستور كامال, واأ�ساف 
العظيم”  باهلل  اق�سم   ” بالقول  يكتفي   ”
العليا  املحكمة  رئي�س  يكمل  وبعدها 
الق�ساة  مع  يجري  كما  الن�س,  كامل 
والدرك  ال�رسطة  واأعوان  واملحامني 
عند اأداء الق�سم. و ذكر الرئي�س ال�سابق 

يف  الإن�سان  حلقوق  الوطني  للمر�سد 
حوار مع موقع كل �سيء عن اجلزائر حول 
الو�سعية ال�سحية للرئي�س بوتفليقة, وما 
اأداء مهامه كرئي�س  مدى اأن حتول دون 
امل�ساأله  “هذه  ق�سنطيني:  قال  للبالد, 
جوهرية, اأول من حق الرئي�س التحدث 
باملو�سوع,  الأول  املعني  وهو  عنها 
�رساحة  الآن  حد  اإىل  األحظ  اأنا  لكن 
له  ت�سمح  للرئي�س  ال�سحية  احلالة  اأن 
املادة  ت�ستعمل  ومل  مهامه,  مبمار�سة 

102 من الد�ستور, مما يعني اأن املجل�س 
باإمكانه  الرئي�س  باأن  يقر  الد�ستوري 
“اأما  واأ�ساف  عاديا”.  مهامه  ممار�سة 
الد�ستوري  املجل�س  فاإن  الرت�سح  عند 
له الكلمة الف�سل, فعندما يرى اأن �سحة 
فله  مهامه  مبمار�سة  ت�سمح  ل  الرئي�س 
اأن  باإمكانه  اأن املرت�سح  راأى  واإن  ذلك, 
ميار�س مهامه فهو كذلك. اإذا اأنا احرتم 
وعندي  القانون  بدولة  واأوؤمن  القانون 
ثقه يف املوؤ�س�سات والهيئات, ومادام اأن 

املجل�س الد�ستوري مل يعرت�س, فاأقول ل 
يوجد اأي �سبب لنقول العك�س, واأنا ل�ست 
اأرى  قانون,  رجل  واإمنا  �سيا�سي  رجل 
الأمور من زاوية قانونية”  و بخ�سو�س 
كيفية قيام الرئي�س باأداء الق�سم يف حال 
فوزه, قال فاروق ق�سنطيني, اإن الد�ستور 
الن�س  بقراءة  الفائز  الرئي�س  يلزم  ل 
اق�سم   ” يقول  اأن  واإمنا  للق�سم,  الكامل 
باهلل العظيم” على اأن يقراأ الن�س الكامل 

رئي�س املحكمة العليا”, وي�سيف.

املحلية  اجلماعات  الداخلية   اأعلنت  وزارة 
ح�سة  تخ�سي�س  عن  العمرانية  والتهيئة 
اإ�سافية تقدر بـ 2000 دفرت حج لفائدة كبار 
العمر,  من  الـ70  �سنة  جتاوزوا  الذين  ال�سن 
عمليات  يف  الأقل  على  مرات   10 و�ساركوا 
باأن عملية  القرعة لالأعوام الفارطة, كا�سفة 
القادم  ال�سبت  يوم  القرعة اخلا�سة �ستجري 
مقرات  م�ستوى  على  فيفري  لـ16  املوافق 
الوليات حمل الإقامة  اأعلنت وزارة الداخلية 

الو�سط  حتوز  بيان  يف  املحلية  واجلماعات 
على   ن�سخة منه, اأن رئي�س اجلمهورية عبد 
حج  قرعة  تنظيم  قرر  قد  بوتفليقة  العزيز 
الذين  باملواطنني  وخا�سة  ا�ستثنائية  ثانية 
يتجاوز اأعمارهم 70 �سنة, بح�سة تفوق 2000 
واأو�سح ذات  القادم«  ال�سبت  دفرت وذلك يوم 
واملواطنات  املواطنني  كل  اأن   «  , امل�سدر 
الذين قاموا بالت�سجيل يف قرعة احلج ل�سنة 
فوق  فما  �سنة  �سبعني  �سنهم  والبالغ   ,2019

ي�سعفهم  ومل  فاأكرث,  مرات  ع�رسة  و�سجلوا 
اإجراوؤها  مت  التي  بالقرعة  الفوز  يف  احلظ 
الرئي�س  قد  و  ال�سبت 1 دي�سمرب 2018,  يوم 
لفائدتهم  اإ�سافية  ح�سة  تخ�سي�س  قرر 
تقدر باألفي 2000 دفرت حج, وهذا ا�ستجابة 
لطلباتهم وحر�سا منه على اإعطاء هذه الفئة 
منا�سك  لأداء  اأكرب  فر�سة  املواطنني  من 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  احلج«  وقالت 
املحلية والتهيئة العمرانية » اأن هذه القرعة 

اخلا�سة �ستجرى يوم ال�سبت 16 فيفري 2019 
القاطنني  الوليات  مقرات  م�ستوى  على 
الداخلية  وزارة  نظمت  بالذكر  بها«  اجلدير 
ملو�سم  احلج  قرعة  املحلية  واجلماعات 
دي�سمرب  الفاحت  ال�سبت  يوم  م  1440هـ/2019 
2018 وذلك عرب جميع بلديات الوطن, حيث 
الفائزين  احلجاج  اأ�سماء  عن  الإعالن  مت 

واملحظوظني بزيارة بيت اهلل احلرام.
اإميان لوا�س
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تعزيزا للعالقات بني البلدين

تن�شيب جمموعة �شداقة برملانية  
بني اجلزائر والوليات املتحدة    

اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  اأ�رسف 
�سي  احلميد  عبد  واجلالية,  والتعاون 
 ,2019 فيفري   13 الأربعاء  اأم�س  عفيف, 
على  الوطني,  ال�سعبي  املجل�س  مبقر 
لل�سداقة  الربملانية  املجموعة  تن�سيب 
الأمريكية",  املتحدة  "اجلزائر-الوليات 
املتحدة  الوليات  �سفري  �سعادة  بح�سور 
املدير  وكذا  ديرو�رس,  جون  الأمريكية 
اخلارجية,  ال�سوؤون  بوزارة  لأمريكا  العام 

ال�سيد عبد الرحمن بن قراح.
ا�ستعر�س  التن�سيب,  مرا�سم  م�ستهل  يف 
العالقات  واقع  عفيف  �سي  احلميد  عبد 
التاريخية بني اجلزائر والوليات املتحدة 
والتي تعود اإىل عام 1775, مبديا ارتياحه 
اأطر  عرفته  الذي  الت�ساعدي  للمنحى 
التعاون بني البلدين , ل�سيما بعدما جت�سد 
العديد من  النظر حول  يف توافق وجهات 
امل�سائل والق�سايا املطروحة دوليا والتي 
والتطرف  الإرهاب  مكافحة  راأ�سها  على 
حل  جتاه  الإيجابي  املوقف  اإىل  اإ�سافة 
ق�سية ال�سحراء الغربية يف اإطار ال�رسعية 
الدولية.ويف ذات ال�سياق, اأكد رئي�س جلنة 
احلوار  باأن  واجلالية  اخلارجية  ال�سوؤون 
بني البلدين م�ستمر حول كربيات الق�سايا 
الإقليمي  اأو  الثنائي  ال�سعيد  على  �سواء 

ل�سيما يف اإطار الزيارات املتبادلة, ف�سال 
احلوار  غرار  على  الثنائية  الآليات  على 
الق�سايا  ب�ساأن  واحلوار  ال�سرتاتيجي 

الأمنية واحلوار الع�سكري امل�سرتك
املتحدة  الوليات  �سفري  اأ�سار  جهته,  من 
هذه  اأن  اإىل  ديرو�رس  ال�سيد  الأمريكية 
العالقات  توطيد  على  �ستعمل  املجموعة 
بني اجلزائر والوليات املتحدة الأمريكية 
الحرتام  على  واملبنية  اأ�سا�سا  املمتازة 
يف  اجلزائر  لدور  والتقدير  املتبادل 
�ست�ساهم  باأنها  م�سيفا  املنطقة. 
عدة  يف  التعاون  تدعيم  يف  كبري  ب�سكل 
العلوم  الدولية,  ال�سيا�سة  الأمن,  جمالت: 

والتكنلوجيا, ال�ستثمارات والتعليم.
ال�سداقة  جمموعة  رئي�س  اأو�سح  بدوره 
التن�سيب  هذا  باأن  مهني  الكرمي  عبد 
�رسح  اإىل  جديدة  توا�سل  اآلية  �سي�سيف 
البلدين  بني  والودية  التاريخية  العالقات 
الهيئتني  بني  و�سل  همزة  �ستكون  حيث 
على  �ستعمل  كما  للبلدين,  الت�رسيعيتني 
املجالت  خمتلف  يف  ال�رساكة  تعزيز 
اإتاحة  منها من خالل  القت�سادية  خا�سة 
الفر�س لتبادل اخلربات ولقاء رجال املال 

والأعمال واخلرباء.
ع�سام بوربيع 



�أن  �مل�صادر  ذ�ت  و�أكدت  هذ� 
�لتعليمة �لتي حملت �إ�صارة �رسي 
دعم  مع  تز�منا  جاءت   جد� 
للعمال �جلز�ئريني  �لعام  �الحتاد 
�لعزيز  عبد  �لرئي�س  لرت�صح 
 ، خام�صة  عهدة  �إىل  بوتفليقة 
جتنيد  �لتعليمة  مع  جاء  حيث 
ومنخرطي  �لعمال  �صفوف 
للعمال �جلز�ئريني  �لعام  �الحتاد 
�لعزيز  عبد  �ملر�صح  بدعم  
بوتفليقة لعهدة خام�صة ومبا�رسة 
م�صتوى  على  �لتوقيعات   جمع 
�لفروع �لنقابية للموؤ�ص�صات  بغية 
�الحتاد  دعم  مدى   على  �لتعبري 
�صهدت  �لذي  بوتفليقة  للرئي�س 
�ملوؤ�ص�صات يف وقته �نتعا�صا هاما 
وحت�صنت  �أجور �لعمال وظروفهم  

�ملعي�صية ، هذ� و�صددت �لتعليمة 
�أي  من  �لنقابية  �ملركزية  تربوؤ  عن 

حركة �حتجاجية �لتي �صوف ت�صتغل 
من قبل �ملعار�صني لرت�صح �لرئي�س 

وكذ�   خام�صة  لعهدة  بوتفليقة 
�النتخابات  مبقاطعة  �ملطالبني 
�ل�رس�رة  بو�در  على  يبحثون  �لذين 
جانب  من   . �ل�صارع  فتيل  الإ�صعال 
بقناعة  �لتعليمة  ختمت  �خر 
�جلز�ئريني  للعمال  �لعام  �الحتاد 
�أعلن  �لتي  �لد�صتورية  باالإ�صالحات 
عنها �لرئي�س بعد �النتخابات  و�لتي 
للعمال  هامة  مكا�صب  �صت�صمن 
 ، �لعموم   على  �ل�صغيلة  و�لطبقة 
هذه  �صتحمله  ملا  نتيجة  وذلك 
على   �يجابي  �صند  من  �الإ�صالحات 
عامة،  ب�صفة  �جلز�ئري   �ملجتمع 
للعمال  �لعام  �لذي جعل �الحتاد  �الأمر 
�جلز�ئريني يتحول �إىل قاطرة  جلر �الأتباع 
لدعم �لرئي�س عبد �لعزيز بوتفليقة لعهدة 
خام�صة ومعها حتقيق مكا�صب �لعمال 

باالإ�صالحات �جلديدة .  

حاورته : �شفيقة العرباوي

�إد�رة  نادري  نور�لدين  يتوىل 
�لوطنية  �ل�صياحة  تنمية  وكالة 
تتوىل  �لتي  دولة   ،مهند�س 
�ل�صياحي  �لقطاع  ر�صد رهانات 
يف  و  به  �ملرتبطة  �مل�صاكل  و 
�ل�صياحي  �لعقار  مقدمتها 
باإجناح  �ملحيطة  و�الأجو�ء 

�لعمل �ل�صياحي و ترقيته  

ما هي اال�شرتاتيجيات 
اجلديدة التي 

اعتمدتها وكالتك 
الإعادة القطار اإىل 

م�شاره؟

�جلديدة  �ال�صرت�تيجيات  ت�صتند 
�الإ�صرت�تيجية  تنفيذ  �إىل  للوكالة 
 2008 عام  يف  ��صتهلت  �لتي 
�ل�صياحة  تطوير  مدير  من 
�الأخرية  �لع�رس  �ل�صنو�ت  يف 
�إ�صرت�تيجية  و�صع  يف  بد�أنا   ،
وجهة  بو�صفها  �جلز�ئر  تطوير 
تنفيذ  عن  ،ف�صال  مطلوبة 
عن  �خلا�س  �ال�صتثمار  برنامج 
تنفيذ خطة �رس�كة معينة خلطة 
�لتمويل ، �ليوم هناك بنية كاملة 
تقوم على خم�صة حماور رئي�صية 
�ل�صلطات  تعليمات  �إطار  يف 
وز�رة  تكليف  مت  �لتي  �لر�صمية 
هي  تلك   ، بتنفيذها  �ل�صياحة 
وجهات نظر دقيقة ، وهي تتمثل 
يف روؤية ما هو جاهز للغاية يتم 
�لنمو  خالل  من  �إما  تنفيذه 
�لب�رسية  �ملو�رد  و�صع  و�لتنفيذ 
�ال�صتثمار  لزيادة  و�ملادية 

�حلكومة  �أقرت  ،لقد  �ل�صياحي، 
برناجما متكامال للتنمية ، لذلك 
فنحن نو�جه ديناميكية ت�صغيلية 
، مما يعني �أننا نخرج من خطة 
�أو�صع  باهتمامات  �أخرى  �إىل 
�ملتعلقة  �الإجر�ء�ت  بع�س   ،
بالو�صول �إىل �الأر��صي �ل�صياحية 
دو�ئر  تطوير  مع   ، ناحية  من 
�لوطني  �مل�صتوى  على  جديدة 
�لفنية  �جلو�نب  بع�س  و�إبر�ز 
�ملجتمع  متطلبات  تلبي  �لتي 
كافة  مباير�صى  �جلز�ئري 
�لعمالء ،وو�صع �ل�صياحة �لوطنية 
يف �ملقام �الأول ، لذلك نوؤكد على 
�ل�رس�كات بني �مل�صغلني  تطوير 
�لنوع  هذ�  �خلو��س؛  و  �لعامني 
م�صغلي  يربط  �ل�رس�كة   من 
،ووكاالت  �لفنادق  �أ�صحاب 
،و�لنقابات  ،و�الحتاد�ت  �ل�صفر 
مع  �تفاقيات  بتطوير  نقوم   ،
�الحتاد �لعام للعمال �جلز�ئريني 

وتخفيف  ت�صهيل  هو  هدفنا  ،�أو 
�ملجال  هذ�  يف  �مل�صتهلك 
من  تناف�صية  بعرو�س  ودعمه 

حيث �ل�صعر و�جلودة.

ال�شياحة هي واحدة 
من حتديات احلكومة 

احلالية ، كيف ميكنك 
تقدير جناح هذا 

االأخري وكيف ت�شف 
هذا القطاع اليوم؟

�ملحلي  �لناجت  �أن  �لقول  ميكننا 
�الإجمايل للقطاع �ل�صياحي �صهد 
�ل�صنو�ت  ملحوظاً خالل  حت�صناً 
ن�صجل  �ليوم   ، �ملا�صية  �لثالث 
�لنمو  تظهر  �لتي   2.5 م�صاهمة 
�إذ�   يثار  �أن  يجب  ما  �حلقيقي، 
ونتيجة  �لثمار  جنني  بد�أنا  �أننا 
�لنتائج  هذه   ، �صنو�ت  ع�رس 

وقر�ر  �ل�صيا�صية  �الإر�دة  تو�صح 
�ل�صلطات بتعزيز �لقطاع ، وفتح 
نحن  �مل�صتثمرين  �أمام  �الأبو�ب 
�لفنادق  �إن�صاء  على  ن�صجعهم 
�لتي ميكن  ،و�لو�صائل  ،و�لهياكل 
�أن ت�صمن وتلبي �لطلب �لوطني 

على �الإقامة و�ل�صيافة .
�أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر 
ت�صاعفت  قد  �ال�صتثمار�ت 
�ل�رسيبة  م�صاهمة  يف�رس  مما 
 ، �لرغبة  وبف�صل هذه   ، �ملهمة 
توجه وكاالت �ل�صفر �ملزيد من 
وجهات  نحو  �لوطنية  �ل�صياحة 
�لعمرة   ، فقط  ولي�س  متعددة 

و�حلج.
�الأخرية  �الأوقات  هذه   يف 
�جلز�ئري  �ملو�طن  �أن  نالحظ 
،و��صحة  بطريقة  توعيته  يتم 
يف  �أ�صا�صيا  معلما  �أ�صبح  و�أنه 
جناح �ل�صياحة على �صبيل �ملثال 
حمجوزة  �لفنادق  �أن  نالحظ 
�ل�صياحة  وثقافة  �ل�صنة  لطول 
�لرحلة منعطفا  �تخذت  ،و وقد 
�لثقافية  �صبو�  ثقافة  نحو  �آخر 
�ملولد  و�الأعياد  و�لتقليدية 
�لتقليدية وغريها من �ملنا�صبات 
من  �لزو�ر  جتتذب  �لتي  �لدينية 
�إىل  �جلز�ئري  ي�صعى  �ل�صياح، 
و�لغابات  �ملرتفعات  ��صتك�صاف 
�لد�خلية،  ،و�ملدن  �جلنوبية 
ي�صتاأثر  �لبحر  �صاطئ  يعد  مل 
باالهتمام �لوحيد هنا من �ملهم 
�الإ�صارة �إىل �أننا جتاوزنا �ملناطق 
بف�صل  �ل�صياحة  يف  �لتقليدية 
يف  ترغب  �لتي  �لدولة  �صيا�صة 
خارج،  �ل�صياحة  �لقطاع.  تنويع 
لت�صبح  �ملحلي  طابعها  من 

ن�صاطا �إقليميا وطنيا .  

با�شر يف جمع التوقيعات على م�شتوى هياكله

نور الدين نادري الرئي�س املدير العام للوكالة الوطنية لتنمية ال�شياحة

تلم�شان حممد بن ترار

�سيـــــــدي  الــــــــ�سعيد ميـــــــنـــــــع 
االحتجاجات  قبل الرئا�سيات

ال�سياحة الناجحة يف اجلزائر حتدي ولي�ست رهانا م�ستحيال  

الفريق اأحمد قايد �شالح من الناحية 
الع�شكرية اخلام�شة بق�شنطينة

اجلزائريون يف حاجة اإىل 
اال�ستلهام من جيل نوفمرب

نائب  �صالح،  ڤايد  �أحمد  �لفريق  و��صل 
�أركان �جلي�س  �لوطني، رئي�س  �لدفاع  وزير 
�لناحية  �إىل  زيارته  �ل�صعبي،  �لوطني 
لبع�س  بتفقده  �خلام�صة،  �لع�صكرية 
�ملر�فق  بع�س  وتد�صني  �لناحية،  وحد�ت 
تر�أ�س  قد  كان  ،�لفريق  �لهامة  و�لهياكل 
عثامنية  عمار  �للو�ء  رفقة  �أم�س،  م�صاء 
�لع�صكرية �خلام�صة �جتماعا  �لناحية  قائد 
�صم قيادة و�أركان �لناحية وقادة �لقطاعات 
�لعملياتية ، و�أركاناتهم وكذ� قادة �لوحد�ت 
�إىل عر�س  ��صتمع خالله  �لتكوين،  وهياكل 
�لناحية،  قائد  نائب  �للو�ء  قدمه  �صامل 
ت�صمن �لو�صع �لعام و�حلالة �الأمنية باإقليم 

�الخت�صا�س.
ذّكر  توجيهية،  كلمة  �لفريق  بعدها  ليلقي 
�جلز�ئر  حققتها  �لتي  باالإجناز�ت  خاللها 
�ل�صعب  �أن  موؤكد�  �صعيد،  من  �أكرث  على 
�لبغي�س  �ال�صتعمار  قهر  �لذي  �جلز�ئري 
�صيعرف  �الأعمى،  لالإرهاب  بقوة  وت�صدى 
كيف يو�جه خمتلف �لتحديات:  "فاجلز�ئر 
�إىل  �أكيدة  حاجة  يف  هي  �ملنظور،  بهذ� 
و�صيبقون  كانو�  �لذين  �لرجال  من  نوعية 
ح�صنا  �ملجيدة  �لتحريرية  �لثورة  يعتربون 
�آمـن  من  �أن  ويعتربون  نبيلة،  لقيم  مباركا 
�صك  دون  �صي�صتطيع  وت�صبع مببادئها،  بها، 
خدمة  يف  وحياته  بل  جهوده،  كل  تكري�س 

�جلز�ئر.
�الإجناز�ت  هذه  كل  حجب  ميكن  ال  �إنه 
ال  �لتي  �ملحققة،  �ملكت�صبات  هذه  وكل 
�ل�صيئة  �لنو�يا  ذوي  من  جاحد  �إال  ينكرها 
يقيمون  ال  �لذين  �حلاقدة،  و�خلطابات 
يقيمون  وال  وم�صتقرة،  �آمنة  جلز�ئر  وزنا، 
�جلز�ئري  �ل�صعب  مل�صري  �أي�صا  وزنا 
حيل  يُف�صل  �أن  ��صتطاع  �لذي  �ملجاهد، 
بع�س  وحقد  بل  ومر�وغات،  ود�صائ�س 
هنا  و�أوؤكد  و�خلارج،  �لد�خل  يف  �الأعد�ء 
�لذين  و�خلارج،  �لد�خل  �أعد�ء  عبارة  على 
و�صعبها،  �جلز�ئر  من  يجعلو�  �أن  يريدون 
نوفمرب  روح  يعترب  و�صيبقى  يز�ل  ال  �لذي 
وعقيدة،  فكر�  �مللهم  �مل�صدر  مبثابة 
وطموحاتهم  �ل�صيقة  مل�صاحلهم  رهينة 
يف�صل  �أن  ��صتطاع  �لذي  فال�صعب  �لز�ئفة، 
�أالعيب �ال�صتعمار �لفرن�صي �لبغي�س، على 
�لرغم من ما عـانـاه من ويالت، وما كابده 
من �صلوكيات وممار�صات خبيثة، وما عاي�صه 
من �أ�صاليب دعائية ماكرة، و��صتطاع �أي�صا، 
بفعل ح�صه �لوطني �لعايل، و�إدر�كه �لرفيع 
للجز�ئر،  �لعليا  �مل�صلحة  ودالالت  ملعاين 
�أن يف�صل �مل�رسوع �الإرهابي �لذي ��صتعمل 
�لتي  �ل�صلوكيات  وذ�ت  �الأ�صاليب  ذ�ت 
��صتعملها من قبله �ال�صتعمار �لفرن�صي، هو 
�صعب  جدير بحمل ر�صالة �أ�صالفه، وحتمل 

م�صوؤولية حفظ �أمانتهم من بعدهم.  
ف�صعب بهذ� �لوعي وبهذ� �الإدر�ك، مل ولن 
يعي�صون  �أيدي من  مـطـية طـيـعـة بني  يكون 
ومن  �الأوهام،  ويتبعون  �ليقظة  �أحالم  على 
بالدهم  باأمن  للت�صحية  م�صتعدون  هم 
�أهد�فهم،  بلوغ  �صبيل  و��صتقر�ر وطنهم يف 
ولو كان ذلك على ح�صاب �جلز�ئر وم�صتقبل 

�صعبها". 
مبعية  �لفريق،  قام  فقد  �ليوم  �صبيحة  �أما 
�للو�ء عمار عثامنية قائد �لناحية �لع�صكرية 
مدير  �صو�قي  ر�صيد  و�للو�ء  �خلام�صة، 

�ل�صناعات �لع�صكرية لوز�رة �لدفاع �لوطني، 
�لـمـدولـبـة  �ملدرعة  �لعربات  مركب  بتفقد 

بعني �صمارة "ر�ينمتال �جلز�ئر".
قام  �ال�صتقبال،  مر��صم  وبعد  �لبد�ية  يف 
تقنيات  يف  �لتكوين  معهد  بتد�صني  �لفريق 
�ل�صيار�ت و�ملحركات �لتابع ملجمع ترقية 
�لذي  �ملعهد  وهو  �مليكانيكية،  �ل�صناعات 
لفائدة جميع  ومهنيني  تقنيني  تكوين  يتوىل 
وحد�ت �ل�صناعات �مليكانيكية �لتابعة لهذ� 
�ملجمع. �إثر ذلك تابع عر�صا قّدمه �ملدير 
مبختلف  بعدها  ليطوف  للمجمع،  �لعام 
على  و�طلع  للمعهد  �لبيد�غوجية  �ملر�فق 

م�صار �لتكوين �ملعتمد به.
ور�صات  �إىل  بزيارة  �لفريق  قام  ذلك  بعد 
تتوىل  �لتي  �جلز�ئر"  "ر�ينمتال  �ل�رسكة 
�لدفع  �صد��صية  مدولبة  عربات  ت�صنيع 
"فوك�س FUCHS( "2 2(، و�لتي �صت�صغل 
�لق�صوى  �الإنتاجية  طاقتها  بلوغها  عند 
�ملنطقة  �صباب  من  عامل   )1000( حو�يل 
و�ملناطق �ملجاورة من مهند�صني وتقنيني، 
حدة  من  �لتقلي�س  يف  ي�صاهم  ما  وهو 
�جلي�س  م�صاهمة  من  بذلك  ويزيد  �لبطالة 
�لوطني �ل�صعبي يف ترقية �ل�صناعة �لوطنية 
تنويع  �لوطني، من خالل  �الإقت�صاد  وتنمية 
�لتبعية  من  و�حلد  للبالد  �لدخل  م�صادر 

للخارج.
باإطار�ت  ذلك   بعد  �لتقى  �لفريق   �ل�صيد 
بكلمة  �إليهم  توجه  �أين  �ل�رسكة  وعمال 
توليه  �لذي  �الإهتمام  على  من خاللها  �أكد 
�لقيادة �لعليا ملثل هذه �مل�صاريع �ل�صناعية 
�أ�صا�صا  تقوم  �لتي  و�لهامة  �ال�صرت�تيجية 
على نقل وحتويل �لتكنولوجيا عالية �لدقة، 
و�لتي ت�صاهم يف ترقية وتطوير �ل�صناعات 
�لوطنية  و�ل�صناعة  خ�صو�صا  �لع�صكرية 

ب�صكل عام :
�لوطني  للجي�س  �لعليا  �لقيادة  روؤية  "�إن 
مقدر�ت  وحتديث  تطوير  مل�صاألة  �ل�صعبي 
قو�تنا �مل�صلحة، هي روؤية �صاملة ومتكاملة 
�لع�صكرية  �ل�صناعات  �حللقات، حتتل فيها 
حيزها  وفروعها  قطاعاتها  مبختلف 
�مل�صتحق ومكانتها �ل�رسورية، وهذ� بحكم 
بخطو�ت  يبذل  حثيثا  جهد�  ميثل  ذلك  �أن 
ع�صكرية  �صناعة  �إر�صاء  درب  على  ثابتة 
متطورة، بف�صل ما يحظى به هذ� �لقطاع 
رئي�س  لدن  من  ورعاية  دعم  من  �حليوي 
�جلمهورية �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�صلحة، 
�ل�رس�كة  من  جتعل  �لوطني،  �لدفاع  وزير 
منحى جديا  �الآخرين  مع  �لتجارب  وتبادل 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  ��صتيعاب  مناحي  من 
و�لفعلي  �مليد�ين  �لتج�صيد  �إىل  �ملوؤدية 
�لذ�تي،  �الكتفاء  ملبد�أ  تدريجية  وب�صفة 
�لعام  �جلهد  مل�صو�ر  وتعزيز�  �إ�صهاما 
�ملبذول يف تطوير وترقية �لن�صيج �ل�صناعي 
�لوطني، ويف هذ� �ل�صياق، فاإن �لقيادة �لعليا 
للجي�س �لوطني �ل�صعبي ت�صتب�رس خري� مبا 
مل�صته من جدية من لدن �إطار�ت وتـقـنـيي 
هذ� �ملجمع �ل�صناعي �حليوي، ملا عاينتـه 
من قوة �الإر�دة وما �أفرزته من نتائج مثمرة 

يف �صبيل بلوغ �الأهد�ف �مل�صطرة ".
ويف ختام �للقاء ��صتمع �لفريق �إىل تدخالت 
�لذين  �ل�رسكة  هذه  وعمال  �أفر�د  بع�س 
عربو� عن فخرهم باالإجناز�ت �لهامة لهذه 

�ل�رسكة.

ك�شفت م�شادر مقربة من االحتاد العام للعمال اجلزائريني اأن االأمني العام لالحتاد العام  للعمال اجلزائريني  
عبد املجيد �شيدي  ال�شعيد قد وجه تعليمات اإىل االأمانات الوالئية على امل�شتوى الوطني يدعوا  الفروع 

النقابية على  م�شتوى  املوؤ�ش�شات برف�س كل اأ�شكال االحتجاجات  باملوؤ�ش�شات  مهما كانت الظروف  وتاأجيل ذلك 
اإىل ما بعد االنتخابات الرئا�شية  املزمع عقدها يف 18 اأفريل املقبل  لتفادي ا�شتغاللها من قبل بع�س الراف�شني 

للرئا�شيات وخ�شو�شا العهدة اخلام�شة لفخامة رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
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عرب ميناء �أرزيو

3 مركبات  ترفع 
�سادرات �سوناطراك  
اإىل 2000مليار دج 

.     تطوير �لن�صاط من  ت�صدير �لبرتول 
و�لغاز  �خلام �إىل  �ملو�د �ملحولة

ك�سفت قائمة ال�سادرات التي �سجلها 
ميناء  اأرزيو خالل ال�سنة املا�سية  عن 

االرتفاع الكبري الذي حققته �رشكة 
�سوناطراك  يف �سادرتها التي جتاوزت 

ال2000 مليار دينار جزائري ، وذلك نتيجة 
التطور الكبري الذي عرفته قاعدة ال�سناعة 

التحويلية بكل من بطيوة واأرزيو  �رشق وهران 
وهو ما يوؤهلهما خللق قاعدة �سناعية حتوي 

03 مركبات  كربى باملنطقة.
هذا واأ�سارت املعطيات رغم ان اغلب 

املداخل يقتطع منها جزء كبري ل�رشكات 
اجنبية )م�رشية ، عمانية ، ا�سبانية ..( 

باالإ�سافة اإىل �رشكة حداد اخلا�سة التي 
ت�ستحوذ على 17باملائة  من موؤ�س�سة اإنتاج 
االأ�سمدة ،  لكن ارتفاع النمو والتكوين من 
�ساأنه اأن ي�ساهم يف تقلي�ص ن�سبة االأجانب 

مع ارتفاع ن�سبة التكوين ، هذا وقد �سهدت  
�سنة 2018 حتويل مادة الغاز اإىل مادتي 

االأمونياك  واليوريا  بعدما كان ي�سدر كمادة 
خام �سابق ، عملية التحويل التي  تتم على 03 

مركبات �سمحت  برفع املداخل اقت�ساديا 
وتوظيف الع�رشات من العمال اجتماعيا ، 

هذا وقد ك�سفت املعطيات اأن  �رشكة �سونا 
طراك قد متكنت من ت�سدير ما قيمته 19 

مليار دوالر من عرب ميناء اأرزيو  حمتلة 
املرتبة االأوىل ،متبوعة  باملوؤ�س�سة اجلزائرية 

العمانية املخت�سة يف �سناعة اليوريا  
واالأمونيال  ب674 مليون دوالر  وهو رقم 
قابل لالرتفاع بحكم هذه املوؤ�س�سة كانت 

لها �رشاعات ق�سائية مع �رشكة يابانية حول 
بنود عقد اجناز  امل�سنع  يف البداية االأمر 

الذي جعل االإنتاج يتحرك تدريجيا ، من 
جانب اأخر حققت �رشكة �سورفريت )�رشاكة 

جزائرية م�رشية (  �سادرات  بقيمة164 
مليون  دوالر   متبوعة ب�رشكة اأ�سمدة اجلزائر 
التي حققت �سادرات  ب19ملياردج ، يف حني 

مل تتعدى  قيمة الهليوم  واالأزوت املنتج 
من قبل �رشكة هيليو�ص ال20 مليون دوالر 
، هذه النتائج من �ساأنها ت�ساهم يف انعا�ص 

االقت�ساد باجلهة الغربية  الذي يحوي منطقة 
�سناعية حتويلية هامة من �ساأنها تطوير اإنتاج 

املحروقات باجلزائر .
�رزيو :  حممد بن تر�ر

املرقني  اأحد  اأقدم  بلعبا�ص  ففي 
على  له  �رشيكا  مبعية  العقاريني 
�سخ�سا   60 من  اكرث  على  الن�سب 
�سنتيم  مليار   26 من  اكرث  و�سلبهم 
ن�رش  بعدما   وذلك   ،   2017 منذ 
التوا�سل  مواقع  على  اإ�سهارا 
االجتماعي  وحدد مبالغ ال�سكنات 
مليون  و500  مليون   440 بني  ما 
خمططات  ي�ستعمل  كان  حيث   ،
مزورة  ، كما كان يوجه �سحاياه اإىل 
اآخرين قبل  مواقع �سكنية  ملرقني 
توقيفه من قبل م�سالح االمن على 
�سده  رفعها  التي  ال�سكوى  خلفية 
ي�ستعمل  كان  انه  وتبني  �سحاياه  
ب�سحاياه،  لالإطاحة  مزورة  وثائق 

ببلعبا�ص  االأول  لي�ص املرقي  وهذا 
حيث �سبق توقيف مرقي اآخر عجز 
امل�ساهمني  �سكنات  اإمتام  عن 
عارمة  احتجاجات  خلق   ما 
وبوهران    ، املا�سية   ال�سنة  خالل 
كانت  التي  منقبة  �سيدة  اأقدمت 
واملعروفة  عقارية  مرقية  ت�سغل 
الن�سب  على  »زورو«   با�سم  
كما   ال�سحايا  من  الع�رشات  على  
اأ�سقطت العديد من  ممن ا�ستفادوا 
من  م�ساكن يف جممعاتها الرتقوية 
ال�سابقة  بعد اإ�سافتها مبالغ مالية  
ما  دفعها   زبائنها عن  كبرية عجز 
لهم   وترجع  تق�سيهم  يجعلها  
مبالغهم بعد اأخد ن�سبة 10 باملائة 
مرقي  ن�سب   تلم�سان  ويف   ، منها 
من  الع�رشات  على  وهمي  عقاري 
املاليني   مئات  و�سلبهم  املواطنني 

يف   ، وهمية  �سكنية  م�ساريع  يف 
حني قام مرق اآخر باال�ستيالء على 
اآخر  مل�ستثمر  تعود  ملكيتها  ار�ص 
واأقام عليها �سكنات دون وثائق ما 
�سعب نقل ملكيتها  لزبائنه  خا�سة 
بعدما رفع امل�ستثمر  �سكوى  �سده 
بالن�سبة  خا�سة   ، االأمور  عقد  ما 
للزبائن ، من جهة اأخرى مت اإق�ساء 
املئات من امل�ساهمني على خلفية 
قبل  من  ال�سكنات  اأ�سعار  رفع 
هذه  يف  وجدو   الذين  املرقني 
الطريقة حيال لتحقيق اأرباح كربى 
اأخرى  اليزال املئات  ناحية  ، من 
تلم�سان  من  بكل  املواطنني   من 
وبلعبا�ص  وعني متو�سنت  ينتظرون 
�سكناتهم لعدة �سنوات بفعل  عجز 
املرقني على االإيفاء بالتزامهم   مع 
ثقتهم  ثمن  يدفعون  الذين  زبائنهم 

بنائني  احلقيقة  يف مرقني  هم يف 
ال غري .

من  جانب اآخر وجد الع�رشات من 
ن�ساطهم  ميار�سون  الذين  العمال  
وطالئني   وم�ساعدين   كبنائني   
ال  حيث  تاأمني   بدون  ...اأنف�سهم  
يتم اكت�ساف ذلك اإال بعد تعر�سهم 
مثلما   ، وفاتهم   اأو  عمل  حلوادث 
بتلم�سان  العمال  بع�ص  مع  حدث 
اآخر   واإ�سابة  بناء  بوفاة  انه  حيث 
من  ع�رشية   طيلة  يعملون   كانوا 
الزمن لدى احد املرقني تبني اأنهم  
فقط  واحدا   �سهرا  اإال  يوؤمنوا  مل 
، ورغم بلوغ الق�سايا املحاكم لكن 
االإداريني  بع�ص  مع  املرقي  تواطوؤ 
لتنطلق  العمال   حقوق  ا�سقط 
ان  ك�سفت  التي  التحقيق  عملية 

اغلبهم يعانون نف�ص االإ�سكال .

حممد بن تر�ر

امللتقى  يف  امل�ساركون  دعا 
مواقع  توظيف  حول   الوطني 
التوا�سل االجتماعي  بني حرية 
االلكرتونية  واجلرمية  التعبري 
االإعالم  �سعبة  من   املنظم  
بن  ح�سيبة  جلامعة  واالت�سال  
املحا�رشات  بقاعة   بوعلي  
ال�سلطات  فار�ص  اأوالد  جلامعة 
العليا للبالد ل�رشورة  العمل على  
مراقبة و�سبط  عملية ا�ستغالل 
االجتماعي  التوا�سل  املواقع 
من  واملدونني  ال�سباب  وحماية 
دون  خطرية  جرائم  يف  الوقوع 
علمهم  مطالبني كل من وزارات 
االت�سال   وتكنولوجيا  الربيد 
والداخلية  والعدل   واالإعالم 

للف�ساء  نظام  حللق  بالتحرك 
يف  يوؤثر  �سار  الذي  االفرتا�سي 

�سلوك املجتمع قاطبا .
اأ�ساتذة  ح�رشه  الذي  امللتقى 
الوطن  جامعات  خمتلف  من 
التوا�سل  مواقع  حقيقة  تناول  
�ساحبها  وما  اليوم  االجتماعي 
وجرائم  كثرية  م�ساكل   من 
مل�ستعمليها  تظهر  خطرية  
غياب  بفعل  هينة  اأنها  على 
الرقابة  على املواقع من جهة ، 
وغياب قوانني منظمة ال�ستغالل 
اإىل  حتول  الذي  االأزرق  الف�ساء 
اجلرائم   اأنواع  ملختلف  حقل 
والت�سهري  القذف  غرار  على 
واالبتزاز  الكاذبة  والو�سايات 

النا�ص   الأعرا�ص  والتعر�ص 
جنائية  جرائم  عن  ناهيك 
واالحتيال  الن�سب  غرار  على 
واالإ�سادة باالإرهاب وتهديد امن 
املحاكم  حت�سى  ،حيث  الدولة 
جرائم  من  الع�رشات  اجلزائرية 
القانون العام  �سببها الفاي�سبوك 
من  وعي  دون   تكون  واأحيانا 
ي�سمح  ال  اأحيانا  الذي  املدون 

م�ستواه العلمي بفهم االأمور .
من جانب اآخر اأ�سار امل�ساركون 
الرزنامة  تنظيم  �رشورة  اإىل 
القانونية اخلا�سة بالتدوين على 
م�ستوى  املواقع االإعالمية  من 
اإ�سدار قوانني من �ساأنها  خالل 
عجزت  التي  القطاع  تنظيم 

مر�سوم  ال14  من  املادة 
وال   1998 ل�سنة  االت�ساالت 
املتعاقبة   االإعالم  قوانني 
مل  التي   )07/05،12/1،90/82(
الظاهرة  هذه  كبح  من  تتمكن 
االإجرامي  وجهها  ظهر  التي 
من  بوعي  اليكون  اأحيانا  الذي  
�سار  الذي  املوقع  ا�ستعمال 
واالإجراءات  العقوبات  قانون 
تالءم  الذي  الوحيد   اجلزائية 
املرتكبة  واجلنايات  اجلنح  مع 
علم  بدون  اأحيانا  تكون  والتي 
�سواء جلهل من امل�ستعمل بفعل 
امل�ستوى  نق�ص  او   ال�سن  �سغر 

العلمي .
تلم�صان حممد بن تر�ر

وهران  والية  اأمن  م�سالح  با�رشت 
بناء  حتول  وا�سعة  على  عملية بحت 
اإىل مرقي عقاري وهمي  و�سلب اأكرث 
من 400 مواطن ما يزيد عن 100 مليار 
�سنتيم وفر اإىل  وجهة جمهولة ، حيث 
ق�سائية  اأحكام   عدة  �سده  �سدرت 

باحلب�ص بكل من  وهران والعا�سمة .
ي�ستغل يف  كان  الذي  الوهمي  املرقي 
�رشكة   بتاأ�سي�ص  قام  البناء  ور�سات 
لالأ�سغال العمومية » وفتح  مكتب راقي 
كان  اأين   2011 �سنة  األ�سانية  بدائرة 
بعد عر�ص خمططات  االأموال  يتلقى 

ووثائق مزورة  لتجزئة �سكنية ببلقايد  
يف حني اأن املرقي الوهمي ا�ستفاد من 
اال�ستثمار يف  اإطار  اأر�سية  يف  قطعة 
بلدية بري اجلري ، هذا وبع�ص انف�ساح 
ال�سكوك  من  العديد  قدم  اأمره 
التي  االأموال  عن  كتعوي�ص  ل�سحاياه 

دفعوها ، لكن تبني اأنها دون  ر�سيد ما 
ليفر  يتابعونه ق�سائيا  ال�سحايا  جعل  
اإىل وجهة جمهولة تاركا اأكرث من 400 
عائلة  بني املحاكم   تنتظر ا�سرتجاع 

اموالها .
 وهر�ن حممد بن تر�ر

�مللتقى �لوطني حول  توظيف مو�قع �لتو��صل �الجتماعي بجامعة �ل�صلف

�صلبهم �أكرث من 100 مليار �صنتيم وفر �إىل وجهة  جمهولة

املطالبة  بتنظيم ا�ستغالل الفاي�سبوك  حلماية م�ستعمليه 

بناء يوؤ�س�س �سركة وهمية  وين�سب على 400 مواطن 

مئات �ل�صحايا يطالبون  وزير �ل�صكن بالتدخل 

مرقون  وهميون يقومون 
بالن�سب على مئات املواطنني
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طالب �لع�صر�ت من �ملو�طنني  �صحايا �ملرقني �لعقاريني  
بالغرب من وزير �ل�صكن و�لعمر�ن عبد �حلميد متار  �لتدخل 

�لعاجل من �أجل تنظيم قطاعه بالغرب �جلز�ئري  خا�صة 
يف جمال  �لرتقية �لعقارية  وتطهري �ل�صاحة من �أ�صباه 

�ملقاولني �لذين حتولو� بقدرة قادر �إىل  مرقني عقاريني  
و�لذين بع�صهم اليزيد �أن يكون جمرد بناء ب�صيط ، حيث 

مت ت�صجيل �لع�صر�ت من عمليات �لن�صب و�الحتيال ملرقني 
عقاريني  ��صتولو� على مبالغ مالية من مو�طنني  دون جت�صيد 
م�صاكنهم ، يف حني �أن هناك من �أقامو� �صكنات فو�صوية بدون 
عقود  ما �صعب نقل ملكيتها  �إىل �أ�صحابها يف  حني هناك  فئة 
�أخرى �صاعفت مبالغ �ل�صكنات ،ويف ظل عجز �مل�صاهمني  دفع 
�ملبالغ �الإ�صافية يقومون ب�صلب  10 من �أمو�لهم �لتي ق�صت ما 
يزيد عن  �ل10 �صنو�ت بحوزتهم ، ومت ت�صجيل �لع�صر�ت من 

�حلاالت �أمام �ملحاكم بكل من تلم�صان ووهر�ن وبلعبا�س ، كما 
تبني �أن بع�س �ملرقني و�صل بهم �الأمر �إىل �لن�صب على عمالهم  

من خالل توظيفهم بدون تاأمني  .



الرجل  الأ�سبوع  هذا  خالل  قام 
القادر  عبد  ورقلة  بولية  الأول 
جالوي ب�سفته امل�سوؤول الأول على 
جملة  مبعاينة   ، التنفيذية  الهيئة 
لقطاعات  التابعة  امل�ساريع  من 
 ، ال�سكن   ، العمومية  الأ�سغال 
اخلدمات اجلامعية وقطاع ال�سباب 
زيارته  اإ�ستهل  اأين   ، والريا�سة 
اإجناز  اأ�سغال  مبعاينة  امليدانية 
الجتنابي  الطريق  ازدواجية 
عر�ض  مت  حيث  لورقلة  ال�سمايل 
ازدواجية  اجناز  م�رشوع  درا�سته 
الطريق ، قبل معاينة م�رشوع اجناز 
الإنارة العمومية بالطاقة ال�سم�سية 
منطقة  اىل  املوؤدي  بالطريق 
ذات  وقف  كما  ورقلة،  بامنديل 
امل�سوؤول على عملية معاينة م�رشوع 
اجناز 230/80م�سكن لفائدة قطاع 

نف�ض امل�رشوع  العايل ،ويف  التعليم 
ملختلف  التهيئة  معاينة  مت  
قام  مت�سل   �سياق  ويف  ال�سبكات، 
عبد القادر جالوي مبعاينة م�رشوع 
بطريق  اجلامعية  القامة  اجناز 
اجناز  م�رشوع  معانية  و  املنيعة، 

معهد التعليم املهني.
اإىل جانب ذلك فقد قام وايل الولية 
مبعاينة  التنفيذية  هيئته  مبعية 
الريا�سي:املتمثل  القطب  م�رشوع 
اأ�سا�سا يف  امل�سبح ، اجناز القاعة 
الريا�سات.،معاينة اجناز  املتعددة 
بخ�سو�ض  اأما  الريا�سية.  الثانوية 
الرجل  وقف  فقد  ال�سكن  قطاع 
القادر  عبد  ورقلة  بولية  الأول 
العمراين  القطب  مبعاينة  جالوي 
غرار  على  البي�ساء  عني  البكريات 
500مقعد  القدم  كرة  ملعب  اجناز 
وترية  تفقد  مع   ، البي�ساء  بعني 
اأ�سغال م�رشوع اجناز 2000 م�سكن 
عمومي ايجاري،و  معاينة م�رشوع 

اجناز م�سبح ببلدية عني البي�ساء.
من جهة ثانية فقد وجه وايل ولية 
ورقلة عبد القادر جالوي تعليمات 
و  املعنيني  للم�سوؤولني  �سارمة 
املكلفة  املقاولتية  املوؤ�س�سات 
املعايري  احرتام  اأجل  من  بالإجناز 
يف  بها  املعمول  والقانونية  التقنية 
الإجناز و كذا احرتام اأجال الت�سليم 

وفق ما هو من�سو�ض عليه يف دفاتر 
ال�رشوط ، كما جدد ذات امل�سوؤول 
بتج�سيد  التنفيذية  هيئته  التزام 
جميع امل�ساريع املوجودة يف طور 
اجلبهة  بان�سغالت  للتكفل  الإجناز 
مبداأ  بتطبيق  املحلية  الجتماعية 
الإمكانات  و  الأولويات  ح�سب 

املتاحة  .

م�ساب   1500 زهاء  يعي�ض   
الفتاك  ال�رشطان  بداء 
جنوب  احلدودية  بالوليات 
ظروف   ، الكبري  البالد 
تعر�سهم  بعد  �سعبة  �سحية 
ب�سبب  �سحية،  مل�ساعفات 
حت�سيل  عن  عجزهم 
النقل  تذاكر  م�ستحقات 
اجلوي الباه�سة بغية التنقل 
للعالج،  ال�سمال  ملناطق 
جتاهل  ظل  يف  هذا  ياأتي 
ال�سلطات املركزية عن دعم 
ملكافحة  مبركز  الولية  

ال�رشطان بالأ�سعة.
خمت�سون  اأطباء  حذر   
ايليزي   ، مترنا�ست  بوليات 
تيندوف   ، ب�سار   ، اأدرار   ،
جتاهل  مغبة  من  والوادي  
بداء  م�ساب   1500 مطلب 
ال�رشطان  واملتمثل يف توفري 
تذاكر النقل اجلوي املجاين 
ال�سفر  لهم  يت�سنى  حتى 
العمومية  باملراكز  للعالج 
بوليات  املخت�سة  ال�سحية 
�سدد  حيث  الوطن،  �سمال 
�رشورة  على  املخت�سني 
طرف  من  عاجل  تدخل 
وال�سكان  ال�سحة  وزارتي 
امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
والأ�رشة  الوطني  والت�سامن 
بهذه  للتكفل  املراأة  وق�سايا 

املجتمع،  من  ال�رشيحة 
الطبية  الأطقم  اأفادت  كما  
م�ست�سفيات  مبختلف 
الوليات املذكورة اأن غالبية 
�رشطان  بداء   امل�سابني 
ذوي  فئة  من  والعقم  الرحم 
الدخل املحدود و ينحدرون 
حمرومة  ريفية  مناطق  من 
غالبيتهم  اأرغم  مما   ،
املر�ض  مع  ال�رشاع  على 
على  الرتدد  اأو  مب�ساكنهم 
العمومية  ال�سحية  املرافق 
ب�سبب  للعالج  الولية  بذات 
تكاليف  توفري  عن  عجزهم 
 03 بـ  املقدرة  اجلوي  النقل 
واإيابا  ذهابا  �سنتيم  ماليني 
باجتاه وليات ال�سمال للعالج 
ال�رشطان  مكافحة  مبراكز 

بالأ�سعة.
ت�ساءل  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
عن  ال�ساأن  لذات  متتبعون 
التي  احلقيقية  الأ�سباب 
دعم  يف  عرث  حجرة  تقف 
ال�سالف  احلدودية  الوليات 
ملركز  مب�رشوع  ذكرها  
ودعمهم  ال�رشطان  مكافحة 
و  احلديثة  بالتجهيزات 
الخ�سائيني يف ذات املجال 
التنقل  عناء  من  للتخفيف 

لوليات ال�سمال.
�أحمد باحلاج 

غري  الجتار  مكافحة  اإطار  يف 
املوؤثرات  و  باملخدرات  ال�رشعي 
مترنا�ست  ولية  باإقليم  العقلية 
لأمن  ال�رشطة  م�سالح  متكنت   ،
احل�رشي  الأمن  يف  ممثلة  الولية 
الأول من توقيف �سخ�ض يبلغ من 
العمر )35 �سنة( يف ق�سية احليازة 
نوع  من  العقلية  املوؤثرات  على 
�رشعية  غري  بطريقة  ترمادول 
ق�سد البيع مع انتحال اإ�سم الغري .

اإثر  على   تعود  الق�سية   حيثيات 
ال�رشطة  لعنا�رش  معلومات  ورود 
يقوم  �سخ�ض  وجود  مفادها 
املهلو�سة  الأقرا�ض  بيع  و  برتويج 
الواد  قطع  حي  م�ستوى  على 
الرت�سد   مت   مترنا�ست،عليه 
بعد  و  ال�سبهة  حمل  لل�سخ�ض  
واإخ�ساعه  توقيفه  و  منه  التقرب 
اأين   اجل�سدي  التلم�ض  لعملية 

من  كمية  على  بحوزته   �سبط 
املوؤثرات العقلية من نوع ترامادول 
الإجمايل  عددها  ملغ قدر   200
قدره  مايل  مبلغ  و  ب 37 قر�ض 
مقر  اىل  حتويله  دج(، ليتم   6700(
ال�رشطة  رفقة املحجوزات و فتح 
بعد  الق�سية،و  بخ�سو�ض  حتقيق 
متريره على م�ستوى نظام التعرف 
 ،  AFIS الب�سمات على  الآيل 
باأربع هويات  اأنه معروف  لنا  تبني 
خمتلفة و يف كل هوية متورط يف 
الإجراءات  اإ�ستكمال  ،بعد  ق�سية 
فيه  امل�ستبه  تقدمي  القانونية، مت 
املخت�سة  الق�سائية  اأمام اجلهات 
 )04( حقه   يف  اأ�سدرت  التي 
�سنوات  حب�ض نافذة مع الإيداع و 
قدرها 150.000  مالية  غرامة 

دج.
�أحمد باحلاج   

و��سل منت�سف �الأ�سبوع �جلاري و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي مبعية �ملدر�ء �لتنفيذيني و 
�لوالئيني خرجاته �مليد�نية للوقوف على وترية �أ�سغال �إجناز �مل�ساريع �لتنموية .

�سدد على �سرورة �حرت�م معايري �الإجناز و �آجال �لت�سليم 

�أحمد باحلاج 

وايل ورقلة يوا�صل معاينته 
امل�صاريع التنموية 

لقي اأول اأم�ض 08 اأ�سخا�ض م�رشعهم 
متفاوتة  بجروح  اآحرين   09 اإ�سابة  و 
بني  الرابط  بالطريق   ، اخلطورة 
وذلك  ورقان  خمتار  باجي  برج 
الدفع  رباعية  مركبة  ا�سطدام  اثر 

بالكثبان الرملية .
اأفاد بيان للمجموعة الإقليمية للدرك 
ت�سلمت  قد  كانت   ، باأدرار  الوطني 

يومية »الو�سط »،ن�سخة منه ، اأنه وقع 
يوم الثالثاء حادث مميت للمرور على 
م�ستوى م�سلك رملي مبحاذاة الطريق 
الرابط  �سطره  يف   ،06 رقم  الوطني 
بني بلديتي رقان و برج باجي خمتار، 
على بعد حوايل 150 كلم جنوب بلدية 
اإنقالب  عن  ناجم  احلادث  رقان، 
اإثر ا�سطدامها  �سيارة رباعية الدفع، 

باأحد الكثبان الرملية . خلف احلادث 
يف ح�سيلة اأولية ثمانية قتلى  واإ�سابة 
نقلهم  مت  بجروح،  اأ�سخا�ض  ت�سعة  
املوؤ�س�سة  اإىل  ال�رشعة  جناح  على 
الإ�ست�سفائية برقان لتلقي الإ�سعافات 
ال�سحايا  جثث  نقل  مت  كما  الالزمة، 
بذات  اجلثث  حفظ  مل�سلحة 
نف�ض  به  اأفاد  وح�سبما  امل�ست�سفى، 

تنقلت  اخلرب  تلقي  فور  فاإنه   البيان 
للدرك  الإقليمية  الكتيبة  وحدات 
املكان،  عني  اإىل  برقان  الوطني 
املرور  حوادث  بتقنيي  مدعومني 
احلقيقية  الأ�سباب  على  للوقوف 
للحادث التي تبقى جمهولة حلد كتابة 

هاته الأ�سطر .
�أحمد باحلاج 

يف اإطار املجهودات املبذولة من طرف 
غري  الإجتار  حماربة  ال�رشطة يف  قوات 
قوات  متكنت  باملخدرات،  امل�رشوع 
اإحباط  من  رقان  دائرة  باأمن  ال�رشطة 
املخدرات  من  كمية  لرتويج  حماولة 
كانت موجهة لالإ�ستهالك غري امل�رشوع، 
قدر وزنها الإجمايل بـ 155.9غ من مادة 
من  حجز 2500ذج  مع  املعالج  الكيف 

عائدات الرتويج.

جاءت العملية بناءا على معلومات وردت 
اإىل قوات ال�رشطة بدائرة رقان مفادها 
العمر 24 �سنة  من  يبلغ  �ساب  حماولة 
ترويج كمية من املخدرات بو�سط مدينة 
ال�رشطة  فرقة  عنا�رش  لتبا�رش  رقان، 
حترياتها  رقان  دائرة  لأمن  الق�سائية 
امليدانية و بعد اعداد خطة حمكمة مت 
ال�ساعة 20:30 ليال  على  متلب�سا  توقيفه 
من  كمية  بحوزته  و  �سبطه  مت  اأين 

بـ99 غرام،  وزنها  يقدر  املخدرات 
التو�سل  مت  التحريات  موا�سلة  بعد 
من  كمية  ببيعه  قام  الدي  ال�سخ�ض  اىل 
املخدرات ويتعلق الأمر ب�ساب يف العقد 
الآخر  هو  لي�سبط  العمر  من  الثالث 
متلب�سا بالقرب من مقر �سكناه وبحوزته 
وزنها  يقدر  املعالج  الكيف  من  كمية 
قدره 2500دج  مايل  ومبلغ  بـ 15غرام 
دلك  على  بناءا  الرتويج،  عائدات  من 

�سادرعن  بالتفتي�ض  اإدن  اإ�ست�سدار  مت 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد 
م�سكني ال�سالفي  تفتي�ض  يت�سمن  رقان 
اأخرى  كمية  على  العثور  مت  اأين  الدكر 
بـ41.9غرام،  وزنها  قدر  املخدرات  من 
اأمام  تقدميهما  بتاريخ 2019/02/10 مت 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد 
الفوري  املثول  على  اأحالهم  اأين  رقان 

لي�سدر يف حقهم اأمر اإيداع .

التح�سي�سة  الوطنية  احلملة  اإطار  يف 
الهواتف  �رشقة  جرائم  من  »للوقاية 
املديرية  قبل  من  النقالة« املنظمة 
العامة لالأمن الوطني، اأطلقت م�سالح 
اأمن ولية مترنا�ست حملة حت�سي�سية 

توعوية  لفائدة املواطنني.
 حيث �سيتم توجيه واإطالع املواطنني 
الواجب  ال�سليمة  الإجراءات  على 
نقلة  هواتف  اقتناء  حالة  اتخذها يف 

التالية  النقاط  خالل  من  جديدة 
ك�رشورة الإحتفاظ بالرقم الت�سل�سلي 
للهاتف النقال ، كعدم �رشاء الهواتف 
اإ�سافة  ال�سوداء،  ال�سوق  من  النقالة 
تعر�ض  حالة  يف  الفوري  التبليغ  اإىل 
حتت  الوقوع  جتنب  وكذا   لل�رشقة، 
جرم  عن  الق�سائية  املتابعة  طائلة 

اإخفاء اأ�سياء م�رشوقة.
تندرج  التح�سي�سية  احلمالت   هذه 

يف اإطار ال�سيا�سة الت�سالية اجلديدة 
للمديرية العامة لالأمن الوطني الهادف 

اإىل العمل الإ�ستباقي والوقائي.
كما دعت م�سالح الأمن ،  املواطنني 
واحلذر  احليطة  اأخذ  �رشورة  اىل 
خالل  من  الأمني  باحل�ض  والتحلي 
الهواتف  �رشقة  حالت  عن  التبليغ 
النقالة وخمتلف اجلرائم واملخالفات 
العام، من  والنظام  بالأمن  التي مت�ض 

الأخ�رش  اخلط  على  الت�سال  خالل 
والرقم  النجدة  17،  رقم  او   ،15-48
الأخ�رش 104، اأو عرب املوقع الر�سمي  
الوطني اأو  لالأمن  العامة  للمديرية 
الولية  اأمن  لرئي�ض  احل�ساب اخلا�ض 
ال�سخ�سي: مكيد  ا�سمه  بكتابة 
رئي�ض-اأمن-ولية  عكا�ض او بكتابة:  

مترنا�ست.
�أحمد باحلاج 

�إثر ��سطد�م مركبة رباعية �لدفع بالكثبان �لرملية 

كانت موجهة لال�ستهالك غري �مل�سروع

.         حجز155.9 غر�ما من �لكيف

�سرطة مترن��ست 

جمزرة مرورية باأدرار تخلف 08 قتلى و 9 جرحى 

اأمن رقان اأدرار ي�صع حدا ملروجي املخدرات 

حملة حت�صي�صية للوقاية من جرائم �صرقة الهواتف النقالة 

 مطالب مبنحهم تذ�كر �لنقل 
للتنقل للعالج بال�سمال

�أمن مترن��ست 

1500 م�صاب بال�صرطان 
بالواليات احلدودية 

ي�صارعون املوت 

توقيف �صخ�ص يف ق�صية 
 حيازة موؤثرات العقلية  

و انتحال ا�صم الغري
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بالبيئة  املعنية  اجلهات  بع�ض 
مطالبني  اخلطر  ناقو�ض  تدق 
ال�سلطات  تدخل  ب�رضورة 
لو�سع  بالإ�رضاع  املحلية 
اإ�سرتاتيجية و خطة عمل قريبة 
ال�سمنت  لزحف  حد  لو�سع 
اأرجاء  خمتلف  عرب  امل�سلح 
وو�سطها  مبداخلها  املدينة 
بتهيئة  موؤخرا  قامت  حيث 
للمدينة  الرئي�سي  املدخل 
حيث مت تخ�سي�ض الأطنان من 
ال�سمنت امل�سلح على الأر�سفة 
كذا  و  بالراجلني  اخلا�سة 
الأر�سفة الفا�سلة بني الطرق يف 
اأن  املفرو�ض  من  الذي  الوقت 
تكون على الأقل نباتات خ�رضاء 
للمدينة  جمايل  منظر  لإعطاء 
بالإ�سافة  رونقها  لت�سرتجع 
التي  اخل�رضاء  امل�ساحات  اإىل 
اأن  خا�سة  و  اجلو  نقاء  ت�سمن 
العديد  بها  تتواجد  املنطقة 

عر�سة  هي  و  امل�سانع  من 
جعل  ما  ال�سطناعي  للتلوث 
املخت�سني يطالبون من اجلهات 
بعني  الأخذ  ب�رضورة  املعنية 
العتبار هذه الظاهرة اخلطرية 
التي باتت ت�سكل خطرا حقيقيا 
نظرا للتزايد ال�سكاين و التو�سع 

يف  التفكري  عدم  و  العمراين 
امل�ساحات  تو�سيع  و  اإجناز 
موجودة  كانت  التي  اخل�رضاء 
م�ستوى  على  القريب  بالأم�ض 
عليها  ال�ستيالء  قبل  املدينة 
حاولنا  ومن جهتنا  بنايات  لإقامة 
املعنية  اجلهات  راأي  معرفة 

لكن  و  املو�سوع  هذا  بخ�سو�ض 
من  يجيب  اأحد  ل  و  ات�سلنا  لدى 
ماذكر  كل  واأمام  املعنية  اجلهات 
يف  تغرق  امل�سيلة  مدينة  تبقى 
ال�سمنت امل�سلح ويبقى املواطن 
اأين  يجد  مل  والذي  ال�سحية  هو 

يروح عن نف�سه يف اأيام عطله .

حتولت عا�سمة احل�سنة امل�سيلة اإىل مدينة ال�سمنت امل�سلح نظرا لتو�سع العمران دون الأخذ بعني 
العتبار املعايري الدولية للم�ساحات اخل�سراء املخ�س�سة لل�سكان التي ترتاوح ما بني 10اإىل 20م2 للفرد 

بينما مدينة امل�سيلة متثل ن�سبة اأقل بكثري مما جعل ال�سكان

امل�سيلة

 ب مغي�ش

اال�ضمنت امل�ضلح يغزو امل�ضاحات اخل�ضراء 

بومردا�ش 

ق�سنطينة 

وباء املجرتات ال�سغرية 

خن�سلة

�سيدي بلعبا�ش

40 باملائة من جممل اجلرائم املعاجلة تتعلق بامل�ضا�ص باالأ�ضخا�ص 

اعتماد 150 م�ضروعا ا�ضتثماريا خا�ضا خالل �ضنة 2018 

اإطالق حملة لتلقيح 
املوا�ضي بتندوف

ربط 457 منزال ببلدية احلامة 
ب�ضبكة الغاز الطبيعي

�ضكان جممعات 
�ضكنات عدل يعانون 

قطعان  تلقيح  حملة  اأطلقت 
املجرتات  وباء  �سد  املوا�سي 
 ، تندوف  بولية  ال�سغرية 
الأربعاء  اأم�ض  اأ�ستفيد  ح�سبما 
بالولية  البيطرة  مفت�سية  لدى 
اللقاح  من  كمية  اإقتناء  مت  و 
�سد  جرعة   50.000 بـ  تقدر 
الذي  احليواين  املر�ض  هذا 
مبنطقة  له  بوؤرة  اكت�سفت 
اأو�سح  كما   ، احلرث  قراير 
قد  و  البيطرة   مفت�سية  رئي�ض 
م�ست هذه احلملة التي حددت 
من  كل  اأ�سهر  بثالثة  مدتها 
ووادي  احلرث  قراير  مناطق 
�سملت  عمار  حا�سي  و  اجلز 
راأ�ض   600 عن  يزيد  ما  تلقيح 
�رضح  ما  وفق   ، املوا�سي  من 
�سبط  ومت  جلطية.  �ساقور  به 
امليدانية  للخرجات  برنامج 
ي�سمل  البيطرية  للطواقم 

الرعوية  املناطق  خمتلف 
كذا  و  الولية  برتاب  املنت�رضة 
امل�ستثمرات الفالحية من اأجل 
املوا�سي  قطعان  بكل  التكفل 
و�سمان التغطية ال�سحية لها  و 
باملوازاة مع عملية التلقيح �رضع 
يف عملية حت�سي�سية بخ�سو�ض 
ال�سغرية  املجرتات  وباء 
تتم  حيث   ، املالطية  واحلمى 
و  للحيوانات  ال�سحية  املتابعة 
التحاليل  اأخذ عينات لأغرا�ض 
الوقائية   التدابري  من  وغريها 
ومت ت�سخري كل الطاقم البيطري 
املفت�سية  م�ستوى  على  العامل 
انخراط  اإىل جانب   ، البيطرية 
العملية  هذه  يف  اأخرى  هيئات 
هاج�ض  يبقى  حيث   ، الوقائية 
ذات امل�سالح الو�سول اإىل كافة 
خا�سة  املوا�سي  انت�سار  نقاط 
باملناطق النائية و احلدودية . 

باملجمعني  منزل   457 ربط  مت 
"اخلروب"  مبنطقتي  ال�سكنيني 
بولية  احلامة  ببلدية  و"املنزل" 
خن�سلة ب�سبكة الغاز الطبيعي و مت 
اأ�رضف  التي  كذلك بهذه املنا�سبة 
نوي�رض  كمال  الولية   وايل  عليها 
اإطار زيارة تفقدية قام  و ذلك يف 
بها اإىل عديد بلديات الولية و�سع 
بالكهرباء  للربط  اخلدمة  حيز 
�سكنات   408 حي  �سكان  لفائدة 
بع�ض  واأبدى  بوحمامة  ببلدية 
ب�سبكتي  املربوطة  الأحياء  �سكان 
خا�سة  ارتياحهم  والكهرباء،  الغاز 
يتزامن  الربط  هذا  ت�سغيل  اأن  و 
لتنتهي  البارد  ال�ستاء  ف�سل  مع 
من  �سنوات  بعد  معاناتهم  بذلك 

النتظار.
الولئي  املدير  �رضح  جهته  من 
اأنه  احلميد  عبد  معافة  للطاقة 
مت تخ�سي�ض غالف مايل اإجمايل 
لتج�سيد  دج  مليار   2،5 يناهز 
م�ساريع اإي�سال غاز املدينة لأحياء 
و جتمعات �سكنية ح�رضية و ريفية 
خالل  خن�سلة  ولية  بلديات  عرب 
امل�سوؤول  ذات  وك�سف   2019 �سنة 
اأن مديرية الطاقة بالولية عملت 
خالل �سنة 2018 على اإي�سال الغاز 
عرب  �سكن   1500 حلوايل  الطبيعي 
عني  ببلديات  ريفية  جتمعات   8
بغالف  احلامة  و  �سلية  و  الطويلة 
مليون   910 الـ  بحوايل  قدر  مايل 

دج.

بولية  عدل  �سكنات  قاطنوا  يعرف 
م�ساكل  عدة  من  بلعبا�ض  �سيدي 
بحيث  ال�سكنية   جممعاتهم  تخ�ض 
يوميا  هاج�سا  ت�سكل  اأ�سبحت 
امل�ساعد   م�سكلة  غرار  على  لهم 
اخلدمة  خارج  التي  الكهربائية 
اأزيد من �سنة كاملة  بحي200  منذ 
فئة  خا�سة  ال�سخرة  عدل   م�سكن 
الأول  املت�رضر  هي  التي  امل�سنني 
الأقبية  حالة  تدهور  اإىل  اإ�سافة 
عدم  كذا  و  ال�سيارات  ومراب 
وعدم  التجارية  املحالت  ا�ستغالل 
�سباب املجمع  منها رغم  ا�ستفادة 
الوعود ويف ظل �سعي  امل�ستفيدين 

بالولية  و ترددهم على وكالة عدل 
امل�ساعي  كل  اأن  اإل  لال�ستف�سار  
.ويبقى  املنتظر  باجلديد  تاأتي  مل 
للكهرباء  النقطاع املتكرر  هاج�ض 
�سيغة  م�سكن   1500 �سكان  ياأرق 
عدل الواقع مبنطقة البو�سكي رغم 
مزود  غري  انه  اإل  املجمع  حداثة 
ت�سهل  التي  الكهربائية  باملحولت 
احلال  نف�ض  الكهرباء  توزيع  عملية 
يف  حمودة  بن  حي  �سكان  يعي�سه  
رغم  املعنية  ال�سلطات  تراخي  ظل 
ان جميع �سكان �سيغة عدل يدفعون  
م�ستحقات �سهرية لعمليات ال�سيانة
حوا�ش حممد اأمني

ك�سف رئي�ض اأمن ولية بومردا�ض 
مراقب ال�رضطة علي بدوي اأن ما 
جممل  من  باملائة   40 عن  يزيد 
اجلرائم امل�سجلة و املعاجلة �سنة 
2018 عرب الولية تتعلق بامل�سا�ض 
بالأ�سخا�ض و املمتلكات واأو�سح 
مراقب ال�رضطة يف ندوة �سحفية 
لعر�ض  الولية  اأمن  عقدها مبقر 
الأمني  اجلهاز  ن�ساطات  ح�سيلة 
املذكورة  اجلرائم  باأن  بالولية 
الغالبة" من جممل  متثل" الن�سبة 
اجلرائم املرتكبة ال�سنة املا�سية 
و البالغ عددها 1364 ق�سية تورط 
فيها 1658 �سخ�ض، فيما توزعت 
باملائة(   60 )نحو  الن�سبة  باقي 
كامل�سا�ض  اأخرى  جرائم  على 
و  القت�ساد  جرائم  و  بالآداب 
و  املعلوماتية  اجلرائم  و  املالية 

جرائم ال�سيء العمومي و ال�رضب 
و  الإهانة  و   العمدي  اجلرح  و 

التهديد.
اأمن  م�سالح  خمتلف  وعاجلت 
الولية خالل ال�سنة املا�سية 3250 
مت  اجلرائم  خمتلف  يف  ق�سية 
اإثرها توقيف 4435 �سخ�ض  على 
�سنة  �سجلت  ق�سية   2324 مقابل 
�سخ�ض   3171 فيها  تورط   2017
اأو  واأرجع امل�سدر تنامي ظاهرة 
و  بالأ�سخا�ض  امل�سا�ض  جرائم 
املمتلكات يف املجتمع اإىل عوامل 
ظاهرة  حماربة  اأهمها  متعددة، 
الأ�سخا�ض  مت�ض  التي  اجلرائم 
تتمثل  عوامل  اإىل  املمتلكات  و 
الأمني  احل�ض  تنامي  يف  اأهمها 
اأ�سبحت  حيث  املواطن،  لدى 
بالن�سبة  ت�سكل  اجلرائم  خمتلف 

اإليه هاج�ض يومي و اأ�سا�سي ينبغي 
تكثيف  و  حينها  يف  عنها  التبليغ 
التح�سي�ض  و  الوقاية  مبادرات 
مع  التوا�سل  عمليات  ت�سهيل  و 
م�سالح الأمن من خالل اخلطوط 
اخل�رضاء املو�سوعة يف املتناول 
و غريها  وبعدما اأكد باأن حماربة 
تتم  الإجرامية  الظواهر  هذه 
و  الوقائي  العمل  تكثيف  عرب 
تكثيف  و  جهة  من  التح�سي�سي 
التواجد  و  الردعية  العمليات 
يف  الأمن  لعنا�رض  املكثف 
اإ�سافة  اأخرى،  جهة  من  امليدان 
التبليغ  املواطن يف  م�ساهمة  اإىل 
اخل�رضاء(،  )اخلطوط  عنها 
اإىل  بدوي  ال�رضطة  مراقب  اأ�سار 
با�ستهالك  املتعلقة  اجلرائم  اأن 
املخدرات و الأقرا�ض املهلو�سة 

و املتاجرة فيها تاأتي يف املرتبة 
ذلك  و  الأهمية  حيث  من  الثانية 
املا�سية  ال�سنة  خالل  مبعاجلة 
314 ق�سية حجز من خاللها اأزيد 

من 32 كلغ من 
قر�ض   4000 نحو  و  املخدرات 
�سخ�سا   466 توقيف  و  مهلو�ض 
اجلرائم  كذلك  وحظيت 
املعلوماتية بالهتمام و املعاجلة 
مراقب  ي�سيف  ال�رضورية، 
ال�رضطة، حيث مت يف هذا الإطار 
معاجلة 67 ق�سية تورط فيها 78 
�سخ�سا تعلقت حمتواها بالبتزاز 
القذف عن  و  ال�سب  و  التهديد  و 
طريق الأنرتنت و الإ�ساءة لرموز و 
موؤ�س�سات الدولة و انتحال الهوية 
و عر�ض  انتهاك حرمة خا�سة  و 

مواد خا�سة للبيع.

 )2018( املا�سية  ال�سنة  خالل  مت 
 150 اعتماد  ق�سنطينة  بولية 
دخل  خا�سا  ا�ستثماريا  م�رضوعا 
ح�سبما  التج�سيد،  مرحلة  اأغلبها 
لل�سناعة  علم من املدير املحلي 
وتوقع  �سحراوي  ب�سري  واملناجم 
من  اأن  ت�رضيح  يف  امل�سوؤول  ذات 
ا�ستحداث  امل�ساريع  هذه  �ساأن 
دائم  عمل  من�سب   9500 زهاء 
مرحلة  دخولها  عند  مبا�رض 
ن�ساطات  وتاأتي  ال�ستغالل  
مقدمة  يف  اخلدمات  و  ال�سناعة 
بهذه  املعنية  القطاعات 
ال�ستثمارات ب 56 و 55 م�رضوعا 
تخ�ض  التوايل  على  معتمدا 

ال�سناعات الغذائية )27 م�رضوعا(  
و   )14( ال�سيدلنية  �سبه  املواد  و 
اإنتاج مواد البناء )3(، بالإ�سافة اإىل 
م�رضوع مركز جتاري، وفقا لذات 
ب  ال�سياحة  قطاع  ويلي  امل�سدر 
اأفاد  كما  معتمدا،  ا�ستثمارا   12
الذي  املناجم   و  ال�سناعة  مدير 
اأ�سار اإىل اأن حاملي هذه امل�ساريع 
المتياز  بعقود  ا�ستفادوا  قد 
على  ال�سناعي  العقار  ل�ستغالل 
 88،8 ب  تقدر  اإجمالية  م�ساحة 
�سيتم  اأنه  كذلك  واأ�ساف  هكتارا 
التي  امل�ساريع  هذه  جت�سيد 
ل  بفرتة  اإجنازها  اآجال  حددت 
ذلك عرب  و  �سنوات  ثالث  تتجاوز 

عدد من الأوعية العقارية ومناطق 
بلديات  مبختلف  الن�ساطات 
الولية، م�سريا اإىل اأن مدينة علي 
ح�سة  اأكرب  اأخذت  قد  منجلي 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  هذه  من 

"الواعدة" على حد تعبريه.
واأكد �سحراوي اأن ولية ق�سنطينة 
يف   " "ح�سنة  وترية  ت�سجل 
امل�ساريع  جت�سيد  مراحل  تقدم 
ت�ساهم  التي  ال�ستثمارية 
عمل  منا�سب  ا�ستحداث  يف 
و�سفه  الذي  التطور  هذا  مرجعا 
التي  اجلدية  اإىل  بـ"امللحوظ" 
يتحلى بها بع�ض حاملي امل�ساريع 
الذين عززوا ور�سات الإجناز بعدد 

كاف من العمال و و�سائل الإجناز 
ال�رضورية.

واأ�سار ذات امل�سوؤول اإىل اأن خلية 
الولية  م�ستوى  على  ال�ستثمار 
وت�سم  الولية  وايل  يراأ�سها  التي 
ال�سناعة  مديريات  عن  ممثلني 
و  الدولة  اأمالك  و  املناجم  و 
التعمري و البناء و م�سح الأرا�سي و 
الوكالة العقارية مهمتها الأ�سا�سية 
تطور  ملدى  الدورية  املراقبة 
امل�ساريع  هذه  جت�سيد  اأ�سغال 
ال�ستثمارية، حيث ل ميكن حلامل 
امل�رضوع ا�ستالم عقد المتياز اإل 
بعد التاأكد من جت�سيد اأكرث من 15 

باملائة من امل�رضوع.
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 هيمنة الآلت:

دورة حياة الذكاء ال�سطناعي من الإدراك اإىل تهديد الب�سر
اإيهاب خليفة/ مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث التاريخية

هيمنة الآلت:

 John( مكارثي"  "جون  قام 
McCarthy( ) �سبتمرب 1927 - 23 
الذكاء  باأبي  امللقب   ،)2011 اأكتوبر 
امل�سطلح  هذا  ب�سك  اال�سطناعي، 
يف عام 1956. ووفًقا له، فاإن "الذكاء 
اال�سطناعي" هو "علم هند�سة اإن�ساء 
برامج  خا�سة  وب�سورة  ذكية،  اآالت 
اأجهزة  اإن�ساء  علم  فهو  الكمبيوتر"، 
التفكري  على  قادرة  كمبيوتر  وبرامج 
بنف�س الطريقة التي يعمل بها الدماغ 
وتقرر  نتعلم،  مثلما  تتعلم  الب�رشي، 

كما نقرر، وتت�رشف كما نت�رشف.
وبهذا املعنى، فاإن الذكاء اال�سطناعي 
الب�رشي  الذكاء  حماكاة  عملية  هو 
حماولة  فهي  الكمبيوتر،  اأنظمة  عرب 
تفكريهم  الب�رش ومنط  �سلوك  لتقليد 
من  وتتم  قراراتهم،  اتخاذ  وطريقة 
خالل درا�سة �سلوك الب�رش عرب اإجراء 
جتارب على ت�رشفاتهم، وو�سعهم يف 
فعلهم  رد  ومراقبة  معينة،  مواقف 
هذه  مع  وتعاملهم  تفكريهم  ومنط 
حماكاة  حماولة  ثم  ومن  املواقف، 
اأنظمة  عرب  الب�رشية  التفكري  طريقة 
بقدرات  اآلة  باإن�ساء  تنتهي  كمبيوتر، 
الفهم  على  قادرة  ب�رشية  عقلية 
والتمييز والت�رشف واتخاذ القرارات.

�سروط الذكاء 
ال�سطناعي:

هو  اال�سطناعي  الذكاء  كان  وملا 
يف  الب�رش  حتاكي  كمبيوتر  اأنظمة 
اأي  اأن  يعني  ال  هذا  فاإن  ت�رشفاتهم، 
خوارزمية  خالل  من  تعمل  برجمية 
تُعترب  حمددة  مبهام  وتقوم  معينة 
هذا  نطلق  فلكي  ا�سطناعًيّا،  ذكاء 
تكون  اأن  بد  ال  اآلة  على  امل�سطلح 
البيانات،  وجمع  التعلم،  على  قادرة 
على  بناًء  قراراٍت  واتخاذ  وحتليلها، 
م�ستقلة  ب�سورة  هذه  التحليل  عملية 
وهو  الب�رش،  تفكري  طريقة  حتاكي 
رئي�سية  �سفات  ثالث  توافر  يعني  ما 

هي:
اكت�ساب  اأي  التعلم،  على  القدرة   -

ا�ستخدام  قواعد  وو�سع  املعلومات 
هذه املعلومات.

- اإمكانية جمع وحتليل هذه البيانات 
فيما  عالقات  وخلق  واملعلومات 
على  بناء  قرارات  اتخاذ  بينها.- 
عملية حتليل املعلومات، ولي�س جمرد 

خوارزمية حُتقق هدًفا معيًنا.
خوارزمية  فاإن  �سبق،  ما  �سوء  ويف 
البحث على جوجل -مثاًل- ال ت�سبح 
فيها  توافرت  اإذا  اإال  ا�سطناعًيّا  ذكاء 
اأحد  قام  فاإذا  الثالث،  ال�سفات  هذه 
االأفراد بالبحث -مثاًل- عن ال�سياحة 
يف اأبوظبي، واأدركت خوارزمية البحث 
هذا املطلب واأجابته عليه يف حدود 
البحث عن ال�سياحة يف اأبوظبي فقط، 
ا�سطناعًيّا،  ذكاء  يُعد  ال  ذلك  فاإن 
جتمع  اأن  بد  ال  كذلك،  يكون  ولكي 
وتعر�س  اأكرث،  بيانات  اخلوارزمية 
مقرتحات اإ�سافية، اأي اأن يقوم النظام 
من تلقاء نف�سه برت�سيح اإعالنات لهذا 
يف  ال�سياحة  عرو�س  عن  ال�سخ�س 
الطريان  خطوط  واأف�سل  اأبوظبي، 
خاللها،  من  ي�سافر  اأن  ُيكن  التي 
واأي الفنادق التي يكن اأن ي�سكن فيها 
بع�س  برت�سيح  يبداأ  ثم  رحلته،  اأثناء 
التي  ال�سياحية  واملعامل  االأماكن 
يكن زيارتها يف اأبوظبي، وبهذا يقدم 
بحث  عملية  جمرد  من  اأكرث  النظام 
عرب  بالفعل  يحدث  ما  وهو  عادية، 
الذكاء  من  النوع  هذا  ويُعترب  جوجل، 

هو ال�سكل البدائي واالأّويّل له.

مراحل التطور:

الذكاء  تطوير  عملية  مّرت 
رئي�سية  مراحل  بخم�س  اال�سطناعي 
الذكاء اال�سطناعي،  ُتّثل دورة حياة 
تبداأ من مرحلة فهم االأ�سياء، ثم خلق 
عالقات بينها، ثم اإدراك كامل البيئة 
الكامل  اال�ستقالل  ثم  بها،  املحيطة 
حتى  منفردة،  ب�سورة  القرار  واتخاذ 
فيها  يتفوق  خام�سة  موجة  اإىل  ن�سل 
قدرات  على  اال�سطناعي  الذكاء 

الب�رش، وهذه املراحل هي:
ا�سطناعي  ذكاء  االأوىل-  املرحلة 

قادر على الفهم: 
الذكاء  مراحل  اأب�سط  هي 
القدرة  يف  وتتمثل  اال�سطناعي، 
من  الب�رش  احتياجات  فهم  على 
تقوم اخلوارزمية  التعلم، حيث  خالل 

الأحد  الب�رشي  ال�سلوك  مبراقبة 
الروتينية  العادات  ور�سد  االأفراد، 
التي  االأخبار  )مثل:  بها  يقوم  التي 
اإليها،  يذهب  التي  واالأماكن  يف�سلها، 
وقد  قراءتها(.  يحب  التي  والكتب 
تعّمقت هذه املوجة يف حياة االأفراد 
ملمًحا  واأ�سبحت  كبرية،  ب�سورة 
وبديهة  الب�رشية،  احلياة  مالمح  من 
االأخبار  فرت�سيحات  بديهياته،  من 
للم�ستخدمني  تظهر  التي  املف�سلة 
املختلفة،  االإنرتنت  مواقع  على 
ملنتجات  تظهر  التي  واالإعالنات 
بالبحث  تقم  مل  ولكنك  حتتاجها 
وتر�سيحات  مبا�رشة،  ب�سورة  عنها 
مواقع  على  وال�سفحات  االأ�سدقاء 
والفيديوهات  االجتماعي،  التوا�سل 
مواقع  على  تظهر  التي  املقرتحة 
وحتى  بل  والكتب،  واالأفالم  الفيديو، 
لك  تظهر  التي  املف�سلة  الوجبات 
االإنرتنت؛ جميعها مناذج  على مواقع 
اإنرتنت  يف  املتمثلة  االأوىل  للموجة 
اأ�سبحت  التي  اال�سطناعي  الذكاء 
موجة رئي�سية يف احلياة الب�رشية منذ 
عام  منذ  اأي  تقريبًا،  �سنوات  خم�س 
2012، والتي دعمتها املناف�سة القوية 

بني مواقع التوا�سل االجتماعي.

املرحلة الثانية- ذكاء 
ا�سطناعي قادر على 

خلق عالقات بني 
متغريات: 

وهنا اأ�سبح الذكاء اال�سطناعي قادًرا 
اأكرب من املعلومات،  على جمع كمية 
بينها،  عالقات  وخلق  وترتيبها، 
ومعرفة العالقة بني ال�سبب والنتيجة. 
ال�رشكات  من  كثري  بداأت  فقد 
ت�ستخدم خوارزميات ذكية قادرة على 
التعلم، وخلق العالقات بني املتغريات 
والتي  املبا�رشة  وغري  املبا�رشة 
ف�ساعدتها  غالبًا،  ر�سدها  ي�سعب 
ودقة  الت�سغيل  كفاءة  حت�سني  على 
مّكنها من  ما  وهو  بامل�ستقبل،  التنبوؤ 
ب�سورة  ال�سوق  احتياجات  تدر�س  اأن 
اأف�سل، واأن تتنباأ مببيعاتها ومكا�سبها 

خالل العام.
تتنباأ  اأن  امل�ست�سفيات  وا�ستطاعت 
على  بناًء  للمري�س  ال�سحية  باحلالة 
احليوية  ومعطياته  ال�سحي  تاريخه 

وا�ستطاعت  الوراثية،  وعوامله 
ب�سورة  تعرف  اأن  التاأمني  �رشكات 
ال�سناعات  واأي  احلوادث  اأي  اأف�سل 
اأن  دون  وتاأمينها  تغطيتها  يكن 
البنوك  وا�ستطاعت  خ�سائر،  حتقق 
اأن تكت�سف حماوالت التزييف والغ�س 
وال�رشقات، وا�ستطاعت ال�رشكات اأن 
تقيم منتجاتها بناء على اآراء العمالء 
والتوا�سل  االإنرتنت  مواقع  على 
ات�سحت  وقد  املختلفة،  االجتماعي 
مع   2013 عام  بو�سوح  املوجة  هذه 
النا�سئة  ال�رشكات  من  كثري  ظهور 
الذكاء  خدمات  تقدم  بداأت  التي 
االأخرى  لل�رشكات  اال�سطناعي 
 4thو كندا  يف   Element AI مثل 

Paradigm يف ال�سني وغريهما.

املرحلة الثالثة- ذكاء 
ا�سطناعي يت�سم بالوعي 

الكامل: 

الذكاء  اأ�سبح  املرحلة  هذه  يف 
الوعي  على  قادًرا  اال�سطناعي 
وبيئته،  ملحيطه  الكامل  واالإدراك 
والوجوه  ال�سور  ييز  فاأ�سبح 
االأ�سياء  بني  ويفرق  واالأ�سوات، 
تطبيقات  فظهرت  املختلفة، 
الواجبات  بحل  تقوم  ذكية  هواتف 
الطالب  اأخذ  عرب  للطالب،  املنزلية 
تطبيق  عرب  املنزيل  للواجب  �سورة 
بتحليل  بدوره  يقوم  الذي  الهاتف 
احلل  وتقدمي  ال�سورة  هذه  عنا�رش 
ا�ستخدامات  تتعدد  وقد  املطلوب، 
الذكاء اال�سطناعي يف هذه املرحلة، 
ت�ستخدم  الذكية  الهواتف  فاأ�سبحت 
اأمان،  كعن�رش  واليد  الوجه  ب�سمة 
تييز  على  قادرًة  االآالت  واأ�سبحت 
وحتويلها  وتقليدها  بل  االأ�سوات، 
وتيزت  مكتوب،  ن�س  اإىل  ا  اأي�سً
ا بقدرتها على الرتجمة الفورية،  اأي�سً
الذاتية  امل�ساعدة  برامج  فظهرت 
ال�سوتية،  االأوامر  عرب  تعمل  التي 
و اأمازون،  ل�رشكة   ALEXA مثل: 
مايكرو�سوفت،  ل�رشكة   Cortana
ل�رشكة   Google Assistantو
في�سبوك،  ل�رشكة   Jarvisو غوغل، 

وغريها الكثري.
الواقع  تقنيات  ا  اأي�سً ظهرت  كما 
املعزز التي ت�ستطيع اأن تيز االأماكن 

الأحد  �سور  اأخذ  لالأفراد  تتيح  حيث 
االأماكن ال�سياحية اأو ال�سوارع واإظهار 
املوقع  بهذا  اخلا�سة  البيانات 
اأ�سبح  كما  فورية،  ب�سورة  للم�ستخدم 
على  ا  اأي�سً قادًرا  اال�سطناعي  الذكاء 
كان  اإذا  ما  ومعرفة  املحتوى،  فلرتة 
هذا املحتوى املن�سور على االإنرتنت 
معه  التعامل  ثم  ومن  ال،  اأم  حمظوًرا 
ا�ستخدمته  وقد  فورية،  بطريقة 
جو  اأمازون  متجرها  يف  اأمازون 
ما  ا  اأي�سً وتييز  العمالء  تييز  يف 
من  منتجات  من  ب�رشائه  يقومون 
للذكاء  وعي  يت�سكل  فبداأ  متجرهم، 
اال�سطناعي قادر على تييز االأفراد 
ات�سحت  وقد  واالأ�سوات،  واالأ�سياء 
 2016 عام  منذ  املوجة  هذه  مالمح 
املعزز  الواقع  تطبيقات  ظهور  مع 
بب�سمة  تعمل  التي  الهواتف  وانت�سار 

الوجه وال�سوت.

املرحلة الرابعة- ذكاء 
ا�سطناعي م�ستقل 

بذاته وقادر على اتخاذ 
قراراته: 

الذكاء  يتميز  املرحلة  هذه  يف 
اال�ستقالل  بقدرته على  اال�سطناعي 
القرار  اتخاذ  على  والقدرة  الذاتي، 
كافة  تندمج  حيث  م�ستقلة،  ب�سورة 
الفهم  من  بداية  ال�سابقة،  املراحل 
متغريات  عدة  بني  عالقات  خلق  ثم 
ت�ساعده على الوعي واالإدراك بالبيئة 
على  قادًرا  ي�سبح  حتى  به  املحيطة 
با�ستقاللية  معها  والتعامل  الت�رشف 
الرابعة،  املوجة  هي  وهذه  كاملة، 
اال�سطناعي  الذكاء  ي�سبح  حيث 
ا�ستيعاب  على  وقادًرا  بذاته  م�ستقاًلّ 
واتخاذ  حوله،  من  االأمور  كافة 
القرار املنا�سب. وقد ت�سبح املوجة 
الرئي�سية لهذه املرحلة مع عام 2020 
القيادة  ذاتية  ال�سيارات  انت�سار  مع 
طيار  بدون  والطائرات  ال�سوارع  يف 
يف  الطائر  التاك�سي  وم�رشوعات 
بكثافة  الروبوتات  وظهور  ال�سماء، 
املرور  حركة  لتنظيم  ال�سوارع  يف 
التجارية  واملحال  املطاعم  ويف 
لتقدمي  اخلدمية  واملوؤ�س�سات 
خدماتها للجمهور، ويف امل�ست�سفيات 
والقيام  الطبية  اخلدمات  لتقدمي 

املعارك  ويف  اجلراحية،  بالعمليات 
اجلنود،  من  بداًل  للمقاتلة  الع�سكرية 
اإن�سان  �سبه  اإىل  االآلة  تتحول  حيث 
واالإدراك  والروؤية  ال�سمع  على  قادر 
قرار  واتخاذ  وحتليلها  االأمور  وتييز 

حولها.

املرحلة اخلام�سة- ذكاء 
ا�سطناعي قادر على 

تطوير نف�سه: 

اال�سطناعي  الذكاء  لقدرة  نتيجة 
غري امل�سبوقة على جمع املعلومات 
من كافة امل�سادر، �سواء من الكتب 
الفيديوهات،  اأو  االإنرتنت  اأو مواقع 
بينها  عالقات  وخلق  وحتليلها 
الذكاء  �سي�سبح  قيا�سي،  وقت  يف 
اأكرث  رمبا  ذكاء،  اأكرث  اال�سطناعي 
ذكاء من االإن�سان الذي �سنعها نف�سه 
نتيجة لقدرته على التعلم التي تفوق 
على  قادرة  فت�سبح  االإن�سان،  قدرة 
اأو  بها،  �سبيهة  اأخرى  اآلة  ت�سميم 
معاجلة خلل فني يحدث به، فيطور 
حلواًل  يجد  اأو  نف�سه،  من  اأجيااًل 
االإن�سان   على  ي�سعب  مل�سكالت 
الطاقة هي �رش وجوده فيتجه نحو 
القوة  اأن  يدرك  اأو  ال�سيطرة عليها، 
هي �رش البقاء فيطور اأ�سلحة يعجز 
الب�رش عن مواجهتها، فيتحول الب�رش 
ابتكروها  التي  لالآالت  تابعني  اإىل 
يجد  فال  وعلموها،  وطوروها 
الب�رش حاًلّ اإال يف الدخول يف حرب 
االآالت،  �سد  امل�سري  حمتومة  غري 
اخليال  اأفالم  نبوءات  وتتحقق 
العلمي ونبوءات العلماء الذين اأقروا 
�سيكون  اال�سطناعي  الذكاء  باأن 
وجب  لذا  الب�رشية.  فناء  �سبب 
فيها  �سيكون  ملرحلة  اال�ستعداد 
امل�سيطر  هو  اال�سطناعي  الذكاء 
على احلياة االإن�سانية، ويجب العمل 
نحو اإن�ساء منظومة قانونية وقيمية 
�ساملة  وموؤ�س�ساتية  واأخالقية 
مثلما  الب�رش  حقوق  على  حتافظ 
هذه  تطوير  على  ا  اأي�سً حتافظ 
احلياة  �سكل  �ستغري  التي  ال�سناعة 
الب�رشية، ولكن يجب اأن ت�سمن عدم 
واأن  االإن�سان،  على  االآلة  �سيطرة 
يظل االإن�سان هو املتحكم الرئي�سي 

فيها. 



مكتب اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي معتمد 
لدى حمكمة ال�ضراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر 
الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جلل�سة البيوع العقارية باملزاد العلني 
بطلب من/ ال�سيد اجلومي عبد ال�سالم .

ال�ساكن ب / �سارع عي�ساوي قدور رقم 06 ادرار متخذ موطن  لدى اال�ستاذ را�سدي حممد املح�رض 
الق�سائي الكائن مكتبه بالقليعة .

بناء على  قائمة �رضوط البيع املودع لدى حمكمة القليعة 2018/01/08 حتت رقم 18/01 باحل�سور 
جلل�سة البيوع املوؤجلة ليوم 2019/02/25 على ال�ساعة : احلادية ع�رض �سباحا امام حمكمة القليعة .

 تعيني العقار وو�سفه و امل�ساحة االجمالية . ح�سب عقد البيع : قطعة ار�ض ذات طبيعة جافة فوقها 
بناية كائنة بخمي�ستي املنطقة احل�رضية احلي ال�رضقي بلدية بوا�سماعيل والية تيبازة تقدر م�ساحتها 
ب واحد ار و ثالثني �سنتيار ) 1 ار و 30 �ض ( ت�سكل جمموعة ملكية رقم اربعة و خم�سون ) 54 ( ق�سمة 
م�ساحتها رقم خم�سة ) 05 ( من املخطط العام مل�سح االرا�سي كما ان هذه االموال العقارية متتد و 

ت�سرت�سل مع ما يتبعها من منافع و مرافق دون اأي ا�ستثناء و ال حتفظ  . 
ح�سب املعاينة امليدانية : قطعة ار�ض فوقها بناية من نوع ) طابق حتت االر�ض + ط + 1 + �سطح 
( ، كائنة بخمي�ستي ، بلدية خمي�ستي ، دائرة بوا�سماعيل والية تيبازة ، تقدر م�ساحتها االجمالية ب ) 

130.00 م² ( . البناية متكونة من : 
الطابق حتت االر�ض : يتكون من غرفتني كبرية ،مطبخ ، حمام و مرحا�ض، امل�ساحة املبنية تقدر.

)110.00 م² ( الطابق االر�سي : يتكون من ثالثة غرف ، رواق ، حمام و مرحا�ض . امل�ساحة املبنية 
.)120.00 م² ( الطابق االول : يتكون من اأربعة غرف ، رواق ، حمام و مرحا�ض . امل�ساحة املبنية 

تقدر .)120.00 م² ( ال�سطح امل�ستعمل : يتكون من غرفة ) مغ�سلة ( و �سطح . امل�ساحة املبنية تقدر 
)40.00م² (  ب�سعر افتتاحي  16.055.000.00دج ، نعلن عن جل�سة البيع عقار عن طريق املزاد 

العلني  وذلك جلل�سة املوؤجلة ليوم 2019/02/25 على ال�ساعة : احلادية ع�رض �سباحا امام حمكمة 
القليعة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على دفرت ال�رضوط ان يت�سل مبكتبنا نحن 

املح�رض الق�سائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة القليعة املح�رض الق�سائي .

مكتب اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي 
معتمد لدى حمكمة ال�ضراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر 

الهاتف 023.33.04.22

اعالن عن جل�سة البيع باملزاد العلني 
 بطلب من  ال�سيد بن راي�ض جعفر ال�ساكن ب : 129 نهج �سالح 

بوعكوير اجلزائر .   
�سد : ورثىة �سالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم 

�سالم ر�سيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�سام و مرمي .
و بناء على قائمة �رضوط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة 
ال�سبط مبحكمة القليعة يف 2017/10/10 حتت رقم 2017/21 

نعلن عن جل�سة البيوع املربجمة لتاريخ 2019/03/04 على 
ال�ساعة احلادية ع�رض �سباحا مبقر حمكمة القليعة للعقار 
تعيينه: قطعة ار�ض تقع بقرية الرحمانية املنطقة الريفية 
لبلدية الدويرة �ساحلة للبناء م�ساحتها ثالثة وع�رضون ار 

وت�سعني �سنتيار2.390 م² منف�سلة من ملكية اكرب م�سيد عيلها 
بناية مكونة من جمرد طابق ار�سي مق�سم اىل اربعة غرف ، 

حمام ، مرحا�ض ، حو�ض وبئر  وهي حمدودة على النحو التايل 
: من ال�سمال: طريق والئي .من اجلنوب : ممر عر�سه05م.

من ال�رضق:باقي امللكية .من الغرب: طريق ، ب�سعر افتتاحي 
20.560.000،00 دج و لكل من يهمه االمر االت�سال مبكتب 

املح�رض الق�سائي او باأمانة �سبط حمكمة  القليعة لالطالع 
على قائمة �رضوط البيع .  

  املح�ضر الق�ضائي .

ANEP N°: 1916100386 الو�ضط:2019/02/14

الو�ضط:2019/02/14الو�ضط:2019/02/14
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عي�سى قراقع
احلركة  �شهداء  عدد  ارتفع 
ارتقوا  �شهيداً   118 اإىل  الأ�شرية 
اأو  املر�ض  ب�شبب   1967 عام  منذ 
ويف  املبا�رش،  القتل  اأو  التعذيب 
فيها  ا�شت�شهد  التي  ال�شاعة  نف�ض 
عن  اأفرج  بارود  فار�ض  الأ�شري 
�شكان  من  مرجتى  فادي  الأ�شري 
قطاع غزة بعد ق�شاء 16 عاماً يف 
الظاهرية  حاجز  وعلى  ال�شجون، 
ج�شدا  فادي  ا�شتقبلنا  اخلليل  يف 
وفار�ض روحا، اأفرج عنهما، وعلى 
احلاجز التقيا ، يتبادل املوت ذلك 

الكالم مع احلياة.
بارود  فار�ض  الأ�شري  ال�شهيد 
ا�شتقبال  يف  واأبيه  اأمه  يجد  مل 
بعد  املظلومة  املزهوقة  روحه 
والداه  تويف  فقد  طويل،  غياب 
وكانت  ال�شجن،  يف  وجوده  خالل 
عنه  الإفراج  تنتظر  الكفيفة  اأمه 
 2014 عام  الرابعة  الدفعة  يف 
الفل�شطينية  التفاهمات  وفق 
عن  بالإفراج  الإ�رشائيلية 
املعتقلني ما قبل اتفاقيات اأو�شلو، 
تلتزم  مل  الحتالل  حكومة  لكن 
بذلك. مل يفرج عن فار�ض بارود، 
يف  مغلقتني  والدته  عينا  ظلت 
حتى  وعميق  دام�ض  ظالم  جوف 

انطفاأت احلياة.
مل  مرجتى  فادي  املحرر  الأ�شري 
على  ا�شتقباله  يف  واأبيه  اأمه  يجد 
عنه  اأفرج  لأنه  الظاهرية  حاجز 
تعي�ض  حيث  الغربية  ال�شفة  اإىل 
زوجته واأولده، والداه توفيا خالل 
وجوده يف ال�شجن، وكانت مفارقة 
جمروحة، هناك على حدود غزة 
تنتظر،  والأمهات  الآباء  قبور 
الظاهرية  حاجز  على  وهنا 
�شعب  الأبدية،  يف  الغائبون  يلتقي 
واحد منق�شم يف و طن واحد ويف 
قربين، الفرحة على احلاجز كانت 
منقو�شة، �شياج �شائك ينغر�ض يف 

الذاكرة.
الغد  من  الفل�شطيني  دنا  كلما 
تاأخر  ال�شجن،  اأو  املوت  طارده 
الفجر، ات�شع القرب، وت�شبح اأحالم 
الفل�شطيني جمرد اأمنية، يريد ان 
م�شى  الذي  الوقت  ويعرف  يحيا 
والوقت الذي �شينق�شي، ان يتحرر 
يف  ويحلق  والقرب  ال�شجن  من 

اأغنيته.
احلي وامليت اجتمعا هناك خلف 
الق�شبان، اأفرج عنهما معا، ج�شد 
واحد، تفرقا على احلاجز، واحد 

اإىل �شماء رمادية يف غزة، والآخر 
اإىل ار�ض منهوبة �شيقة يف ال�شفة، 
فهل احلياة بني غزة وال�شفة على 

احلاجز الع�شكري ممكنة؟.
فادي  املحرر  الأ�شري  يقول 
ال�شجن  من  اأنا  خرجت  مرجتى: 
اأنت يا �شديقي من الدنيا  لتدخل 
واآخد  ا�شمي  تاأخذ  الآخرة،  اإىل 
والكالم،  الأ�شماء  نتبادل  ا�شمك، 
عني،  وحتدثهم  عنك  اأحدثهم 
نلتقي  مني،  وتقرتب  منك  اقرتب 
على ار�ض كانت لنا ف�شارت اأر�شا 

جماورة.
يقول ال�شهيد فار�ض بارود: مررت 
م�شت�شفيات  كل  على  حياتي  يف 
�شجون الحتالل، وعندما كنت يف 
الرملة  ي�شمى م�شت�شفى �شجن  ما 
األف  املوت  راأيت  القيامة،  راأيت 
واملعاقني  امل�شلولني  راأيت  مرة، 
بال�رشطان،  وامل�شابني  واجلرحى 
مبتورة،  اأقدام  قرب،  امل�شفى  هذا 
اأكيا�ض  وترتع�ض،  ترجتف  اأج�شاد 
واأوجاع  وعكازات  واأ�شالك  طبية 
زي  يف  اأطباء  دائمة،  و�رشخات 
املوت  يوقظ  املوت  جالدين، 
هناك، الأبرا�ض توابيت، املر�شى 
يت�شابقون اإىل املوت بال مواعيد، 
يف  �شاأموت  اأنت،  غدا  اأنا،  اليوم 
ان  همي  ظهرا،  اأموت  اأو  الليل 
ما  للموت،  مريحة  �شاعة  اختار 
�شكل  ما  الباردة؟،  اجلنازة  �شكل 
من  ال�شمت؟،  لون  ما  املوت؟، 

مات منا اأول اأنا اأم اأنت؟.
فادي  املحرر  الأ�شري  يقول 
نزف  واحد،  ال�شتقبال  مرجتى: 
لكن  امليت،  نزف  كما  احلي 
رمبا  نا�شفة،  طريقي  يف  الأر�ض 
توحدت يا �شديقي مع ج�شدك يف 
امللكوت الأعلى فوق �شجرة زيتون 

اأت�شلق  اأنا  زلت  ل  رمبا  با�شقة، 
ج�شدي لأ�شل اإىل روحك العالية، 
واأمانا يف طريقي  اأجد �شالما  مل 
احلديقة،  يف  قمح  ل  البيت،  اإىل 
لفتات  علي،  تدل  لفتات  جمرد 
يتدخل  ثالث  هناك  عليك،  تدل 
بندقية  هناك  بيننا،  احلوار  يف 
واأبراج  وجدار  م�شلح  وحاجز 

وب�شاتني جمروفة خالية.
بارود:  فار�ض  ال�شهيد  يقول 
خرجت من ال�شجن، �شلمت روحي 
خرجت  عمري،  وبقايا  واأدويتي 
هادئا حاملا طائرا، مل اأكلفهم ان 
اأبوابا، اأو ان يفكوا قيوداً،  يفتحوا 
وقهري  ودمي  �شعايل  لهم  تركت 
ال�شجن،  يف  الرب�ض  على  وغ�شبي 
اأنا  اأخريا،  لقد حتركت من مكاين 
حي، احمل الهواء عنك يا �شديقي 
اأغ�شان  لتحرك يف حقول حياتك 

ال�شجر.
فادي  املحرر  الأ�شري  يقول 
�شتة  وورائي  خرجت  مرجتى: 
اأطفال  فل�شطيني،  اأ�شري  اآلف 
ال�شن،  يف  وكبار  ون�شاء  و�شبان 
املوؤبدات  حلقات  بني  يدورون 
وال�شال�شل وبوابات ال�شجون، مير 
الزمن بطيئاً، تقتحم غرف نومهم 
يف  اأحالمهم  تداهم  قمعية  قوات 
يف  يعي�شون  ونبوءة،  كتاب  اأيديهم 
اجلبال على حالها؟،  ال�شوؤال: هل 
وال�شوارع  والأ�شدقاء  والأهل 
هل  وال�شالة؟،  الفجر  ورائحة 
يذكرنا احد؟، لقد قدمنا كل �شيء 
لرنى �شنبلة اأو قمرا من بعيد، هل 
الآن  اأودعك  �شاحبي؟،  يا  تركونا 
م�شتعجال غدي، ملاذا مل تودعني 

وتفك القيد عن يدي؟.

يقول ال�شهيد فار�ض بارود:

ملاذا تذّكرين بوطن ل اأراه معك؟
فادي  املحرر  الأ�شري  يقول 

مرجتى:
احلرية  �شفات  اإحدى  لأنك 

والكرامة وال�رشف والأبد.

ا�ست�سهد يوم 2019/2/6 الأ�سري الفل�سطيني فار�س بارود �سكان قطاع غزة والذي ق�سى 29 عاما يف 
�سجون الحتلل بعد �سراع مع املر�س والن�سيان ونتيجة ال�سيا�سة املمنهجة واملتوا�سلة للإهمال 

الطبي وال�ستهتار بحياة و�سحة الأ�سرى وعدم تقدمي العلج اللزم لهم.

عندما يتبادل املوت ذلك الكلم مع احلياة...

ال�سهيد الأ�سري فار�س بارود والأ�سري املحرر فادي مرجتى
خلل زيارته ا�سرى حمررين برام اهلل 

وا�ستقباله ال�سري املري�س �سرف

الحتالل ميار�س �سيا�سة 
املتعمد"  الطبي  "القتل 

بحق الأ�سرى يف ال�سجون

الحتالل يعزل الأ�سري حممد جربان 
خليل بظروف �سيئة يف جلبوع

الأ�رشى  �شوؤون  هيئة  رئي�ض  قال 
واملحررين اللواء قدري ابو بكر ، 
ال�رشائيلي  الحتالل  �شلطات  اأن 
جرمية  متار�ض  �شجونها،  واإدارة 
منظمة بحق الأ�رشى الفل�شطينيني 
يف �شجونها، جتاوزت حد املماطلة 
ال  ت�شميتها  ميكن  ول  والهمال 
املتعمد"  الطبي  "القتل  ب�شيا�شة 

للمعتقلني.
واأ�شاف ابو بكر، اأن ما حدث بحق 
ال�شهيد بارود قبل اأيام، ما هو ال 
ال�شيا�شة  هذه  على  اأخر  �شاهد 
على  م�شلطا  �شيفا  باتت  التي 
املر�شى  الأ�رشى  مئات  رقاب 
 80 منهم  املعتقالت،  القابعني يف 
حالة بو�شع �شحي �شعب وخطري 

للغاية.
واأكد ابو بكر، على ال�رشورة امللحة 
والأهمية الفائقة لقيام املنظمات 
احلقوقية  واملوؤ�ش�شات  والهيئات 
بدورها الإن�شاين والقانوين حلماية 
�شلطات  لنهج  والت�شدي  الأ�رشى 
جميع  من  بالتن�شل  الحتالل 
الدولية  واملعاهدات  املواثيق 
م�شدداً  الن�شان،  حقوق  ومبادئ 

الحتالل  اإلزام  �رشورة  على 
والإعالن  املتحدة  الأمم  مبيثاق 
العاملي حلقوق الإن�شان، واتفاقية 
اأ�رشى  مبعاملة  املتعلقة  جنيف 

احلرب.
خالل  جاءت  بكر،  ابو  اقوال 
املري�ض  املحرر  الأ�شري  لقائه 
اأبو  بلدة  وليد �رشف 25 عاما من 
دي�ض والذي افرج عنه م�شاء اأم�ض 
ال�شحية.،  حالته  خطورة  ب�شبب 
من  �رشف  الأ�شري  يعاين  حيث 
بالأمعاء  وم�شاكل  باجللد  �شمور 

والكلى والكبد وغريها.
الهيئة  من  ووفد  بكر  ابو  زار  كم 
املحرر  الأ�شري  من  كل  اأم�ض، 
حمزة الربغوثي من دير ابو م�شعل 
�شجون  يف  عاما   12 ق�شاءه  بعد 
م�شطفى  واملحرر  الحتالل، 
يف  عاما   15 ق�شاءه  بعد  غنيم 
املري�ض  املحرر  وعيادة  الأ�رش، 
لقيا،  بيت  قرية  من  عا�شي  جرب 
وكذلك تقدمي واجب العزاء لعائلة 
قرية  من  دروي�ض  غ�شان  الأ�شري 
 21 بال�شجن  واملحكوم  بيتللو 

عاما، لوفاة والدته.

الأ�رشى  �شوؤون  هيئة  افادت 
الأ�شري  باأن  واملحررين 
 37( خليل  جربان  حممد 
يعاين  اهلل،  رام  من  عاما( 
وع�شبية  نف�شية  م�شاكل  من 
�شجون  يف  عزله  ب�شبب 
منذ  الإ�رشائيلية  الحتالل 

عدة �شنوات.
الأ�شري  ان  الهيئة،  ولفتت 
جربان يقبع حاليا يف زنازين 
�شجن  يف  النفرادي  العزل 
جلبوع، وتنقل يف زنازين عدة 
�شجون، كـ "رميون" و"اي�شل" 
على  و"ع�شقالن"،  و"النقب" 
مدار ال�شنوات املا�شية، كما 
اأن الأ�شري حمروم من زيارات 

ذويه منذ عدة اأ�شهر.
وو�شف الأ�شري جربان ظروف 
العزل يف جلبوع باملاأ�شاوية، 
ال�شيقة  الغرف  حيث 

بالرطوبة  واملليئة  العفنة 
معدومة  الكريهة،  والروائح 
والأغطية  الحتياجات 
وهناك  والتهوية،  واملنافع 
ثالث كامريات مراقبة مثبته 
يحتجز  التي  الغرفة  داخل 
فيها. ونا�شد الأ�شري جربان، 
عبا�ض  حممود  الرئي�ض 
احلقوقية  املوؤ�ش�شات  وكافة 
ببذل  والإن�شانية  والقانونية 
كافة اجلهود املمكنة من اجل 
معاناته  وانهاء  عنه  الفراج 
اخر،  بعد  يوما  تتزايد  التي 
كون و�شعه ال�شحي والنف�شي 

�شعب ومعقد للغاية.
�شكان  من  الأ�شري  اأن  يذكر 
ق�شاء  الغربية  املزرعة 
منذ  ومعتقل  اهلل،  رام 
وحمكوم   ،2006/3/11

بال�شجن املوؤبد و25 عاما
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هيئة الأ�سرى 
حتذر من الظروف 
العتقالية ال�سعبة 

لال�سريات يف 
"الدامون"

الأ�رشى  �شوؤون  هيئة  حذرت 
خطورة  من  واملحررين، 
و�شعوبة  احلياتية  الأو�شاع 
الظروف العتقالية التي حتتجز 
الفل�شطينيات  الأ�شريات  فيها 
ظل  يف  الدامون،  �شجن  يف 
قبل  من  املتوا�شل  التعنت 
ال�شتجابة  يف  ال�شجن  اإدارة 
ملطالبهن الإن�شانية واحلياتية.

ولفتت الهيئة، اىل اأن الحتالل 
على  اخلناق  ت�شديد  يتعمد 
الأ�شريات يف "�شجن الدامون" 
القدمية  والغرف  الأق�شام  ذي 
املعمولة  واأر�شيته  واملهرتئة، 
باردة  يجعلها  ما  الباطون،  من 
وعالية  ال�شتاء  ف�شل  خالل 
الرطوبة والعفونة. كما ا�شتكت 
الهيئة،  ملحامية  الأ�شريات 
خ�شو�شيتهن  انتهاك  من 
خمتلف  يف  �شارخ  ب�شكل 
اليومية،  حياتهن  تفا�شيل 
بجعل احلمامات خارج الغرف 
وعدم ال�شماح لهن بدخولها اإل 
تتعلق  وخطورة  الفورة،  اأثناء 
بال�شاحة وحالة التزحلق ب�شبب 
الكهرباء  وم�شكلة  املطر، 
التي  و"الفيوزات"  املك�شوفة 
مفاجئ  ب�شكل  عندهن  تنفجر 
ا�شريتان  اأ�شاب  ما  ومتكرر 
نتيجتها،  املالب�ض  يف  بحروق 
الأ�شريات  طالبت  حيث 
نظراً  مراراً  اإ�شالحها  الإدارة 
اإل  حياتهن  على  خلطورتها 
وتتذرع  لذلك  ت�شتجب  مل  اأنها 
باأنها بحاجة اإىل ميزانية عالية 
واأكدت  الإ�شالحات.  لإجراء 
الأ�شريات البالغ عددهن حاليا 
اأ�شرية،   50 الدامون  �شجن  يف 
على  الأ�شا�شي  "مطلبهن  اأن 
من  اخلروج  هو  و�شفهن  حد 
هذا اجلحيم ونقلهن اإىل �شجن 

ال�شارون".



ال�شهيد  اأن  العلي،  الدكتور  واأو�شح 
بارود عانى من مر�ض التهاب الكبد 
ارتفاع  وداء   ،C النوع  من  الوبائي 
قرحة  ومن  ال�رشياين  الدم  �شغط 
نزيف  لدية  املعدة، حيث ح�شل  يف 
القرحة  نتيجة  املعدة  يف  جدا  حاد 

يف اأواخر العام املا�شي.
ال�شحية  ان احلالة  العلي، اىل  ولفت 
لل�شهيد بارود كانت �شيئة للغاية خالل 
اإ�شابته  ب�شبب  املا�شية،  الأ�شهر 
بت�شمع يف الكبد يف مراحلة الخرية 
الكبد  بفايرو�ض  ال�شابة  نتيجة 
الوبائي، واأن النتكا�شة ال�شحية التي 
ح�شلت لدية قبيل ا�شت�شهاده بتاريخ 

اثرها  على  ادخل  والتي   22019/5
الإ�رشائيلي،  �شوروكا  م�شت�شفى  اىل 
نتيجة  الدم  بتجرثم  ت�شخي�شها  مت 
انفجار قرحة املعدة، بال�شافة اىل 
ال�شوائل  وجتمع  ال�شت�شقاء  وجود 
الت�شمع  نتيجة  البطن  داخل جتويف 
كلوي  بف�شل  اإ�شابته  واي�شا  الكبدي، 

مزمن.
الوقوف  �رشورة  على  العلي،  واأكد 
عند جميع حيثيات ا�شت�شهاد بارود، 
الذي  الطبي  الهمال  مدى  لإبراز 
املا�شية،  الأعوام  خالل  له  تعر�ض 
خاطئ  طبي  ت�شخي�ض  وجود  وعلى 
ادخاله  عند  ال�شحية  حلالتة 

للم�شت�شفى قبيل ا�شت�شهاده .
�شوؤون  هيئة  حمامي  اأفاد  كما 
الأ�رشى واملحررين كرمي عجوة، اىل 
برف�ض  اأبلغته  الحتالل  �رشطة  اأن 
ت�شليم اجلثمان بعد انتهاء الت�رشيح، 
بالرغم من وجود قرار من املحكمة 

بت�شليمه.
الأ�رشى  �شوؤون  هيئة  وحملت 
الحتالل  �شلطات  واملحررين، 
الإ�رشائيلية وادارة م�شلحة �شجونها 
امل�شوؤولية الكاملة، عن حياة ال�شهيد 
بارود الذي تعر�ض لقتل طبي ممنهج 
�شنوات  عدة  مدار  على  ومتوا�شل 
خطرية  باأمرا�ض  اأ�شيب  حتى 

ومميتة كت�شمع الكبد والف�شل الكلوي 
وان�شداد �رشايني القلب ب�شكل كامل 
حالته  ت�شخ�ض  ان  دون  وغريها، 
ال�شحية بال�شكل ال�شحيح اأو تقدم له 

اأية عالجات اأو فحو�شات �شابقة.
وبا�شت�شهاد  اأنه  اىل  الهيئة  ولفتت 
احلركة  �شهداء  عدد  يرتفع  بارود 
 218 اىل   67 العام  منذ  الأ�شرية 
ال�شهيد  الأ�شري  اأن  يذكر  �شهيدا. 
بارود من قطاع غزة، اعتقل يف اآذار 
1991 وحمكوم بال�شجن املوؤبد بتهمة 
حرمان  من  وعانى  م�شتوطن،  قتل 
وتوفيت   ،2000 عام  منذ  الزيارات 
وا�شت�شهد  تراه،  اأن  دون  والدته 

�شجون  داخل  املن�رشم  الأربعاء 
الحتالل، بعد وقت ق�شري على نقله 

م�شت�شفى  اإىل  "رميون"  معتقل  من 
"�شوروكا" الإ�رشائيلي.

اأفادت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، نقال عن مدير عام الطب ال�سرعي الفل�سطيني الدكتور ريان العلي، الذي �سارك يف عملية ت�سريح جثمان ال�سهيد الأ�سري فار�س بارود يف معهد "ابو كبري" 
اليوم، اأن نتائج الت�سريح تفيد بتعر�سه لإهمال طبي وا�سح على مدار ال�سنوات املا�سية، واأن ال�سبب الرئي�سي للوفاة اإ�سابته باحت�ساء حاد يف ع�سلة القلب نتيجة انغالق كامل يف ال�سريان 

التاجي الي�سر المامي )جلطة قلبية( واأمرا�س اأخرى مزمنة وخطرية.

تعر�س لهمال طبي متعمد منذ �سنوات

نتائج ت�شريح بارود تفيد بتعر�شة اللتهاب الكبد الوبائيC وجلطة قلبية وف�شل كلوي مزمن

تطالب باالأفراج عن كافة ال�شحفيني املعتقلني يف �شجون االحتالل
ب�رشورة  ال�شحفيني  دعم  جلنة  طالبت 
ال�شحفيات  كافة  عن  الفراج 
�شجون  يف  املعتقالت  والإعالميات 
اأن  بعد  وذلك  الإ�رشائيلي،  الحتالل 
الإ�رشائيلي،  الحتالل  �شلطات  اأفرجت 
التميمي  يحيى  ا�شتربق  الأ�شرية  عن 
ال�شحافة  بق�شم  الطالبة  عاما(   23(
بعد  وذلك   ، بريزيت  جامعة  والإعالم يف 
الحتالل.  معتقالت  يف  عامني  ق�شائها 
�شالح  ال�شحفيني  دعم  جلنة  رئي�ض  وقال 
اليوم  �شحفي  ت�رشيح  يف  امل�رشي 
اخلمي�ض 7 فرباير 2019م اإىل اأن الحتالل 
ل يزال يعتقل يف �شجونه ثالث اعالميات 

اإ�رشاء  والكاتبة  الكاتبة ملى خاطر،  وهن 
العويوي  �شوزان  والإعالمية  ليف، 
تقدمي  دون  موقوفات  يزلن  ل  وجميعهن 
لهن اأي حماكمة اأو تهمة تن�شب لهن. وذكر 
امل�رشي، اأنه وحلظة الأفراج عن الأ�شرية 
كافة  الأ�شرية  بدورها  طالبت  التميمي، 
اإىل جانب  الوقوف  الإن�شانية  املوؤ�ش�شات 
ل  ظروف  يف  يع�شن  اللواتي  الأ�شريات 
اإن�شانية وقاهرة من كافة اجلوانب يف ظل 
وحرمانهن  بحقهن  امل�شتمرة  النتهاكات 
واحلياتية  الن�شانية  احلقوقية  اأي�شط  من 
اأدنى  اىل  يفتقر  الذي  املعتقل،  داخل 
اإىل  ي�شار  والبيئية.  ال�شحية  ال�رشوط 

الأ�شرية  اعتقلت  الحتالل  �شلطات  اأن 
طالبة  وهي  2017؛  اآذار   20 يف  التميمي 
بريزيت  جامعة  يف  واإعالم  �شحافة 
اعتقالها.  قبل  التخرج  و�شك  وكانت على 
ال�شحفيني  دعم  جلنة  رئي�ض  طالب  كما 
ال�شحفيني  كافة  عن  الفراج  ب�رشورة 
املعتقلني يف �شجون الحتالل الإ�رشائيلي 
خا�شة الذين يعانون من امرا�ض خطرية 
والذي  ال�شايح  ب�شام  ال�شحفي  كحالة 
موقوف  وهو  عام  منذ  الحتالل  يعتقله 
دون تهمة او حماكمة2015 وهو يعاين من 
نخاع  و�رشطان  العظام،  �رشطان  مر�ض 
وق�شور  املتقدمة،  مبراحله  احلاد  الدم 

حاد  والتهاب  لـ%80،  ي�شل  القلب  بع�شلة 
اأخرى.  بالرئتني، وم�شاكل �شحية  ومزمن 
�شاهني  اأ�شامة  ال�شحفي  الأ�شري  وكذلك 
والذي يعاين من م�شاكل �شحية متعددة يف 
"غ�رشوف"  وجود  نتيجة  وقدميه  ظهره 
عملية  اإجراء  اإىل  ويحتاج  الفقرات  يف 
اعتقاله  قبل  لها  يح�رش  كان  جراحية، 
اإداريا  وحكم   2018 مايو  �شهر  يف  باأيام 
عوفر  حمكمة  جتديد  مع  �شهور   4 ملدة 
ثالث  احلكم  الإ�رشائيلية  الع�شكرية 
امل�رشي،  واأو�شحت  التوايل.  على  مرات 
�شجونه،  يف  يعتقل  يزال  ل  الحتالل  اأن 
باأحكام  حمكومني  واعالمياً  �شحافياً   20

يف  يتمادى  الحتالل  اأن  كما  خمتلفة، 
مرات  عدة  منهم  عدٍد  اعتقال  جتديد 
حتت حجج واهية ودون تهم تذكر. واأ�شار 
اأن الحتالل يعتقل )9( �شحفيني معتقلني 
وهم:)  بحقهم  فعلية  احكام  و�شدرت 
عي�شى،  دقة)موؤبد(، حممود  وليد  الكاتب 
منذر  �شلبي،  يو�شف  ال�شيفي،  اأحمد 
حممد  اخلندقجي-  با�شم  مفلح-  خلف 
�شنوات،   4 العرابيد  اأحمد  ع�شيدة-  منر 
يعتقل  فيما  �شهرا(،   20 قطناين  ر�شوان 
 ( وهم:  تهمة  دون  اإدارياً  �شحفيني   )3(
منى)6  حممد  �شهور(-  �شاهني)4  اأ�شامة 
�شهور(- اأحمد اخلطيب(. وبني ان هناك 

)8( �شحفيني موقوفني دون تهم و بانتظار 
املري�ض  ال�شحفي  وهم:)  عليهم  احلكم 
مو�شى  لفح،  ابو  يا�شني   ، ال�شايح،  ب�شام 
�شوزان  العرابيد،  يا�رش   – الق�شماين، 
حرب،  خالد  وليد  خاطر،  ملى  العويوي، 
الكاتبة  حممود ع�شيدة، مو�شى �شمحان، 
امل�رشي  واكدت   .) ليف  خ�رش  ا�رشاء 
داخل  بارود  فار�ض  الأ�شري  وفاة  بعد  انه 
الطبي  الهمال  نتيجة  الحتالل  �شجون 
حياة  على  متزايداً  قلقاً  هناك  اأ�شبح 
الحتالل  �شجون  يف  املر�شى  الأ�رشى 
لكافة  احلرية   . منهم  ال�شحفيني  ل�شيما 

ال�شحفيني

ظروف االعتقال االأوىل ال ت�شلح للحياة االدمية

عالم كعبي يحّمل االحتالل امل�شئولية عن قرارها بتمديد االعتقال االإداري للرفيق املري�ض وليد �شرف

راأفت حمدونة

بدايات  كانت  الباحثني،  باجماع 
الآدمية،  للحياة  ت�شلح  ل  العتقال 
احلياة  �رشوط  عن  البعد  كل  وبعيدة 
واملواثيق  والتفاقيات  الإن�شانية، 
وقواعد  قوانني  و�شعت  التي  الدولية 
النزاعات  وقت  الأ�رشى  ملعاملة 
املعاملة  تلك  تكن  ومل  واحلروب، 
�شيا�شية  لظروف  نتيجة  اأو  عفوية 
قبل  من  ممنهجة  كانت  بل  معينة 

واإدارة  الإ�رشائيلية  احلكومات 
م�شلحة ال�شجون.

ال�شجون  اأن  الباحث  ويعترب 
اعتقالها  بظروف  اأق�شى  الإ�رشائيلية 
اأ�شواأ ع�رشة �شجون على م�شتوى  من 
العامل وهي " �شجن األكاتارز الحتادي 
الأمريكي الذي ي�شم اأخطر امل�شاجني 
على الإطالق، ومع�شكر 22 ال�شيا�شي 
الذي مت اإن�شاوؤه عام 1965م يف �شمال 
كوريا يف مكان منعزل متاماً وحرا�شته 
بالكالب والأ�شلحة احلديثة، واإحاطة 
لإحباط  مكهرب  ب�شور  ال�شجن 

�شان  �شجن  و  هرب،  حماولت  اأي 
بولية  املكتظ  الأمريكي  كوينتني 
غوانتانامو  و�شجن  كاليفورنيا، 
)الرئي�ض  بو�ض  جورج  اأقامه  الذي 
حربه  اأجل  من  ال�شابق(  الأمريكي 
وا�شتهار  واأفغان�شتان،  العراق  مع 
التعذيب،  باإجراءات  ال�شجن  هذا 
و�شجن  بكينيا،  نريوبي  و�شجن 
من  اأُن�شئ  الذي  الأمريكي  فلوران�ض 
�شغباً  امل�شاجني  اأ�شد  احتواء  اأجل 
وامل�شتهر بالعزل النفرادي، و�شجن 
عام  اأن�شىء  الذي  الفرن�شي  �شانت 

ثالثة  اأهم  من  واحد  وهو  1867م، 
ا�شتخدامه  ومت  فرن�شا،  يف  �شجون 
وتاأقلم  الثانية،  العاملية  احلرب  اأثناء 
وق�شية  الفئران  مع  فيه  ال�شجناء 
الزدحام، و�شجن مينتوزا بالأرجنتني 
احلاجة  وق�شاء  بالزدحام  املعروف 
روائح  هناك  يجعل  مما  بالزجاجات 
بالإ�شافة  الأمرا�ض،  وانت�شار  كريهة 
كافية،  طبية  عناية  وجود  عدم  اإىل 
املزدحم  الفنزويلي  �شابينيتا  و�شجن 
الطبية  العناية  ب�شوء  وامل�شهور 

وا�شتخدام اأ�شلحة نارية

اأفاد ع�شو اللجنة املركزية العامة 
عالم  فيها  الأ�رشى  جلنة  م�شئول 
اليوم  �شيُعقد  الحتالل  اأن  كعبي 
وليد   / الأ�شري  للرفيق  حمكمة 
اأبودي�ض  بلدة  من  �رشف  خالد 
العتقال  متديد  اأجل  من  وذلك 

ال�شحية  اأو�شاع  رغم  له،  الإداري 
الحتالل  حمّماًل  جداً،  اخلطرية 
هذا  تداعيات  م�شئولية  ال�شهيوين 

القرار اخلطري.
واعترب الكعبي اأن متديد ما يُ�شمى 
املحكمة ال�شهيونية للرفيق الأ�شري 

يعني تعري�ض حياته للخطر خا�شة 
م�شاكل  من  يعاين  الرفيق  واأن 
�شحية خطرية خ�شو�شاً يف الأمعاء 
والكلى والكبد والذي ا�شتدعى نقله 
للم�شت�شفى اأكرث من مرة، م�شرياً اأن 
الحتالل  جانب  من  تعمد  هناك 

لإهمال و�شعه ال�شحي والتي تاأتي 
التي  ال�شاملة  الهجمة  �شياق  يف 
وخ�شو�شاً  الأ�رشى،  لها  يتعر�ض 
الطبي  الإهمال  �شيا�شة  �شمن 
ب�شكل  ميار�شها  التي  املمنهجة 

عام على الأ�رشى.
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 ثائر �شريتح . مدير دائرة االعالم
 يف هيئة �شوؤون االأ�شرى

هيئة  العالم يف  دائرة  مدير  ثائر  قال 
ال�شهيد  اإن  ثائر �رشيتح  الأ�رشى  �شوؤون 
قتل  جلرمية  تعر�ض  بارود  فار�ض 

حقيقية من قبل الحتالل.
واأ�شاف "حتديًدا اإهماله طبًيا منذ العام 
لعملية جراحية  اأن خ�شع  بعد  املا�شي 
وكان من  اأيام،   3 ومكث يف امل�شت�شفى 
حالته  مع  التعامل  يتم  اأن  املفرت�ض 
بخ�شو�شية واهتمام ولكن مت نقله فوًرا 
اإىل  اأدى  ما  املعتقل،  اإىل  العملية  بعد 
تراجع حالته ال�شحية بالرغم من تقدمي 
امل�شت�شفى  اإىل  نقله  اأجل  من  �شكاوي 
الأ�شبوع  ا�شت�شهاده  عن  يعلن  اأن  قبل 

املا�شي.
لإذاعة  حديثه  خالل  �رشيتح  واأ�شاف 
ت�رشيح  اإجراءات  اأن  الأ�رشى  �شوت 
جثمان ال�شهيد الأ�شري فار�ض بارود قد 
بداأت يف الطب العديل مب�شاركة طبيب 
على  الوقوف  اأجل  من  الفل�شطيني 
الأ�شباب احلقيقية التي اأدت ل�شت�شهاده. 
واأكد اأنه مت تقدمي طلب من اأجل ت�شليم 
بعد  الفل�شطينية  اجلهات  اإىل  اجلثمان 
ت�رشيحه من اأجل دفنه يف غزة وت�شييعه 

بطريقة تليق بت�شحياته، م�شدَدا على اأن 
الأ�رشى  من  النتقام  يوا�شل  الحتالل 
بعدة  م�شت�شهًدا  ا�شت�شهادهم  بعد  حتى 
يف  جثمانهم  الحتالل  اأبقى  حالت 
اإنه يف حال مت  الثالجات ل�شهور، وقال 
بتقدمي  �شن�شتمر  بجثمانه  الحتفاظ 
طلبات من اأجل الإفراج عنه. واأو�شح اأن 
هناك خطة ممنهجة تتعامل فيها هيئة 
الأ�رشى منذ فرتة طويلة مع كل  �شئون 
ال�رشكاء العاملني يف جمال الأ�رشى من 
بحق  الطبية  اجلرائم  عن  الك�شف  اأجل 
الأ�رشى، ويحاولون دائًما احل�شول على 
وعر�شها  متخ�ش�شة،  طبية   تقارير 
على  للح�شول  فل�شطينيني  اأطباء  على 
خاللها  من  للتمكن  مهني  طبي  راأي 
املمكن  ال�شكاوي  كل  اإىل  ال�شتناد  اإىل 

اإر�شالها اإىل اجلهات الدولية.
اإىل  التوجه  �رشورة  اإىل  واأ�شار 
اإجبارها  اأجل  من  الدولية  املوؤ�ش�شات 
جرميته  على  الحتالل  حما�شبة  على 
اأ�شبحوا  ممن  الأ�رشى  باقي  واإنقاذ 
قريبني من املوت بفعل اجلرائم الطبية 

املتوا�شلة.



عي�شة ق.

على  قادرين  كانوا  واأنهم  خا�صة 
على  بالتعادل  والعودة  ت�صيريها 
االأقل لوال اخلطاأ الفادح الذي وقع 
فيه الالعب عبد القادر بن عيادة 
الوحيد  الهدف  يف  ت�صّبب  الذي 
الذي �صّجله املناف�س ب�صبب ف�صله 
يف التعامل مع الكرة واإبعادها عن 

اخلطر.
ت�صكيلة  حظوظ  وتراجعت 
»ال�صيا�صي« يف التناف�س على لعب 
االأدوار االأوىل يف البطولة الوطنية 

القوية  املناف�صة  ظل  يف  خا�صة 
بينها  فيما  االأندية  تعرفها  التي 
�صمن  احلايل  املو�صم  اإنهاء  على 
االأوائل  الثالث  املراكز  اإحدى 
مل�صاركة  واملوؤهلة  الرتتيب  يف 
قارية املو�صم املقبل، حيث جتد 
الت�صكيلة نف�صها اأمام برجمة نارية 
يف ظل تناف�صها عرب عدة جبهات 
بلعب رابطة اأبطال اإفريقيا وكاأ�س 
البطولة  جانب  اإىل  اجلمهورية 
ي�رشع  ال�صدد  هذا  ويف  الوطنية، 
يف  الغد  من  ابتداء  الالعبون 
التح�صري ملباراة كاأ�س اجلمهورية 

التي يخو�صها الثالثاء املقبل اأمام 
الذهاب  حل�صاب  وهران  مولودية 
حمالوي«،  »ال�صهيد  ملعبه  على 
الفان  املدرب  اأ�صبال  واأن  خا�صة 
مريح  فوز  حتقيق  على  يبحثون 
على  االإياب  لقاء  خو�س  قبل 
ملعب »اأحمد زبانة« يف 27 فيفري 
على  الالعبون  يعول  اأين  املقبل، 
مناف�صة  يف  م�صوارهم  موا�صلة 
اإىل  ويتطلعون  الكاأ�س  ال�صيدة 
والتناف�س  النهائي  لن�صف  التاأهل 
على التتويج بالكاأ�س الأول مرة يف 

تاريخهم.

ال�سيا�سي يرهن حظوظ لعب الأدوار الأوىلالفان ي�شقط يف فخ اخل�شارة بعد 13 مباراة
�شجل فريق �شباب ق�شنطينة الهزمية االأوىل منذ تويل مدربه الفرن�شي ديني�س الفان العار�شة 

الفنية خلفا للمدرب عبد القادر عمراين الذي ا�شتقال من مهامه، حيث تذوقت ت�شكيلة 
»ال�شيا�شي« طعم اخل�شارة االأوىل عقب 13 مباراة عرفت حتقيق 12 انت�شارا على التوايل، 

لكن موعد االنهزام جاء اأول اأم�س على يد نادي بارادو الذي اأطاح بحامل لقب املو�شم الكروي 
املن�شرم، يف مباراة مل يعرف العبو ال�شباب التعامل معها

البطولة العربية 
للأندية للكرة 

الطائرة

املجمع البرتويل 
يطمح لبلوغ 

املربع الذهبي
 

البرتويل  املجمع  العبو  يطمح 
م�صاركتهم  عرب  الطائرة  للكرة 
العربية  للبطولة   37 الطبعة  يف 
اىل   15 من  املقررة  لالأندية 
لبلوغ  تون�س  براد�س  فيفري   23
التي  للمناف�صة  الذهبي  املربع 
 14 ميثلون  فريقا   21 جتمع 
اجليد  التح�صري  اأجل  ومن  بلدا، 
لهذه الدور، يتواجد الفريق منذ 
ترب�س  يف  الفارط  اخلمي�س 
بتون�س اختتم اأول اأم�س مبواجهة 
ال�صاحلي  النجم  اأمام  ودية 
التون�صي، واأو�صح العب املجمع 
 : قائال  دقي�س  اأكرم   البرتويل 
ن�صف  الدور  بلوغ  »ن�صتهدف 
مواتية  الظروف  كل  النهائي، 
الالعبون  املبتغى،  هذا  لتحقيق 
على  عازمون  الفني  والطاقم 
من  املرحلة  هذه  اإىل  الو�صول 
ق�صارى  �صنبذل  امل�صابقة، 
النادي و  األوان  جهودنا لت�رشيف 

اجلزائر باالأرا�صي التون�صية.«
اجلزائر  القرعة ممثل  اأوقعت  و 
اإىل  الرابعة  املجموعة  �صمن 
ال�صعودية،  االحتاد  جانب 
اجلنوب  غاز  البحريني،  االأهلي 
فل�صطني  جباليا  �صباب  العراق، 
وح�صب  الليبي،  وال�صويحلي 
»التح�صريات  اجلزائري:  الدويل 
وكل  جيدة  اأجواء  يف  جتري 
الظروف مواتية للربوز يف الدورة، 
نتدرب مرتني يف اليوم مع برجمة 
النجم  اأمام  الثالثاء  مقابلة ودية 
اإلغاء  اأنه مت  العلم  مع  ال�صاحلي، 
الرتجي  اأمام  االأول  الودي  اللقاء 
ال�صبت  يوم  املربمج  التون�صي 
املا�صي«، وبخ�صو�س املناف�صني 
اأ�صار  التمهيدية،  املرحلة  يف 
ميلك  ال  انه  اجلزائري  الالعب 
عليهم،  املعلومات  من  كثريا 
وعلّل دقي�س ذلك بقوله : »للمرة 
�صنلعب  التوايل  على  الثالثة 
بينما  الفريق،  بنف�س  الدورة 
ت�صكيالتها  تغرّي  اخلليج  اأندية 
لفرتة  العبني  وجتلب  با�صتمرار 
يف  فقط  للم�صاركة  ق�صرية 
ال�صبب ال  العربية ولهذا  البطولة 
تقييم مناف�صينا«، وفيما  ميكنني 
�صيخو�س  التي  الت�صكيلة  يخ�س 
امل�صابقة  البرتويل  املجمع  بها 
املنتخب  مهاجم  اأكد  العربية، 
�صيكون  »التعداد  اأن  الوطني 
يكمن يف  امل�صكل  اإن  اإال  كامال، 
البداية  ب�صبب  املناف�صة  نق�س 
الأن  الوطنية«  للبطولة  املتاأخرة 
الذين  االأندية،  روؤ�صاء  »بع�س 
م�صاحلهم  خدمة  يف  يتوانون  ال 
الكرة  من  بدال  ال�صخ�صية 
عرقلوا  اجلزائرية،  الطائرة 

انطالقة املو�صم.
وي�صتهل املجمع البرتويل البطولة 
البحريني  االأهلي  اأمام  العربية 
الليبي  ال�صويحلي  يواجه  اأن  قبل 
العراقي  اجلنوب  غاز  فريق  ثم 
الفل�صطيني  جباليا  و�صباب 
واأ�صفرت  ال�صعودي،  واالحتاد 
عملية �صحب القرعة عن ت�صكيل 
ثالث  ت�صم  املجموعات،  اأربع 
منها خم�صة فرق والرابعة تتكون 

من �صت ت�صكيالت.
وكاالت

�شجل فوزه اخلام�س على التوايل يف البطولة الوطنية

بارادو يفتح ال�سهية وي�سيق اخلناق على الو�سافة

التاألق  بارادو  نادي  فريق  يوا�صل 
يف البطولة الوطنية بعد االنت�صار 
ح�صاب  على  حققه  الذي  الثمني 
املو�صم  البطولة  لقب  حامل 
ملعب  ق�صنطينة  �صباب  املنق�صي 
والذي  ببولوغني،  حمادي  عمر 
يعترب خام�س انت�صار على التوايل 
التي  القوية  اال�صتفاقة  ويوؤكد 
يف  العا�صمي  النادي  ي�صجلها 
الن�صف الثاين من البطولة الوطنية، 
اأين عاد بقوة للتناف�س على االأدوار 
تواجده  �صمن  الذي  وهو  االأوىل 
الثمني  الفوز  بعد  »البوديوم«  يف 
الذي حققه على ح�صاب مالحقه 
من  اإثره  على  متكن  املبا�رش، 
تقلي�س الفارق عن الو�صيف �صبيبة 
القبائل اإىل نقطة واحدة وت�صييق 

اخلناق عليه وهو الذي لعب اأم�س 
اأمام  العا�صمة  يف  �صعبة  مباراة 
�صباب بلوزداد. ويوؤكد نادي بارادو 
العمل الكبري الذي يقوم به الطاقم 
الفني منذ انطالق املو�صم احلايل 
والذي يعتمد يف اأغلبه على العبني 

ينتمون اإىل اأكادميية الفريق.

نعيجي: اأقوم بدوري 
على اأر�شية امليدان 

والقرار االأخري 
لبلما�شي

اأكد الالعب زكريا نعيجي انه يقوم 
اأر�صية  على  به  املنوط  بالدور 

مبهامه  القيام  خالل  من  امليدان 
االأهداف  ت�صجيل  يف  واملتمثلة 
يخو�صها،  التي  املباريات  خالل 
اإعالمية  ت�رشيحات  يف  واأ�صار 
�صباب  مواجهة  نهاية  عقب 
الدعوة  بتلقي  اأنه مهتم  ق�صنطينة 
الوطني،  املنتخب  �صفوف  اإىل 
بهذا  االأخري  القرار  اأن  مو�صحا 
الوطني  الناحب  اإىل  يعود  ال�صاأن 
على  يركز  اأين  بلما�صي  جمال 
االأخ�رش  امل�صتطيل  فوق  العمل 
وتقدمي  م�صتواه  تطوير  من خالل 
اأن  واعترب  غري،  ال  عليه  ما 
هو  مثلما  حلمه  للخ�رش  اللعب 
املحليني  لالعبني  بالن�صبة  االأمر 

واملغرتبني.
عي�شة ق.

جلنة كاأ�س اجلمهورية حتدث تعديلت يف 
برنامج ربع النهائي

تاأجيل اإياب الن�سرية و�سباب 
بلوزداد اإىل 28 مار�س

اجلمهورية  كاأ�س  جلنة  اأحدثت 
مباريات  مواعيد  على  تعديالت 
املناف�صة  من  النهائي  ربع  الدور 
حيث  واإيابا،  ذهابا  تلعب  التي 
اأم�س  اأول  اللجنة  اأع�صاء  اجتمع 
الذي  الطعن  درا�صة  اأجل  من 
�صباب  فريقي  اإدارة  به  تقدمت 
داي  ح�صني  ون�رش  بلوزداد 
العودة  مباراة  موعد  بخ�صو�س 
القارية  امل�صاركة  ظل  يف  خا�صة 
املكثفة  والربجمة  للن�رشية 
تناف�صها  اإطار  يف  بلوزداد  ل�صباب 
هذا  ويف  البقاء،  حتقيق  على 
ال�صدد اأعلنت اللجنة عن اجلدول 
ال�صيدة  مباريات  لتواريخ  اجلديد 
الكاأ�س، حيث اأجلت مباراة العودة 
التي جتمع الفريقني اللذان يعدان 
بالكثري يف الداربي العا�صمي الذي 
يف  االإياب  ويلعب  بينهما،  يجمع 

وذلك  املقبل  مار�س   28 تاريخ 
بعد تاأجيله ب�صهر من اأجل ال�صماح 
يف  مبارياتها  خو�س  للن�رشية 
يف  الكاف،  كاأ�س  جمموعات  دور 
اأجلت اللجنة لقاء االإياب  املقابل 
وفاق �صطيف  الذي يجمع فريقي 
عن  �صاعة   24 عنابة  واحتاد 
بتاريخ 27 فيفري  موعده ويجري 
املقبل من اأجل ال�صماح بنقله على 

املبا�رش.
لالإ�صارة تنطلق مباريات ربع نهائي 
كا�س اجلمهورية بتاريخ 19 فيفري 
املقبل عرب خو�س لقاءات الذهاب 
ح�صني  ون�رش  بلوزداد  �صباب  بني 
داي، اإحتاد عنابة ووفاق �صطيف، 
�صباب ق�صنطينة ومولودية وهران، 
بجاية  �صبيبة  لقاء  يجري  بينما 

ونادي بارادو يف 23 فيفري.
ع.ق.

 بعد �شل�شلة النتائج ال�شلبية
 وتراجع الفريق اإىل منطقة اخلطر

ما�سوي ي�ستقيل من 
تدريب مولودية بجاية

ا�صتقال املدرب خري الدين ما�صوي 
من تدريب فريق مولودية بجاية بعد 
التعرث اجلديد الذي �صجلته الت�صكيلة 
»الوحدة  ملعبها  على  اأم�س  اأول 
�صلبي  بتعادل  واالكتفاء  املغاربية« 
�صمن  بوعريريج  برج  اأهلي  امام 
املحرتفة  الرابطة  من   22 اجلولة 
بعد  ما�صوي  ا�صطّر  حيث  الثانية، 
يف  املن�صفة  رمي  اإىل  اللقاء  نهاية 
ظل توا�صل �صل�صلة النتائج ال�صلبية، 
البجاوية  الت�صكيلة  حتقق  مل  اأين 
الفوز يف �صت مباريات على التوايل 
االأمر الذي جعلها ترتاجع يف جدول 
منطقة  �صمن  وت�صح  الرتتيب 
بجاية  مولودية  اأن  باعتبار  اخلطر 
بال�صقوط،  املهددين  ثالث  �صارت 
ما�صوي  جعلت  ال�صعبة  وو�صعيتها 
يف�صل الرحيل بعدما ف�صل يف اإيجاد 
الو�صفة املنا�صبة التي ت�صاعده على 
اإخراج الفريق من و�صعيته ال�صعبة.

نقطتني  »املوب«  ت�صكيلة  و�صيعت 
البقاء،  حتقيق  �رشاع  يف  ثمينتني 
الربج  الأهلي  مواجهتها  وان  خا�صة 
باعتباره هو االآخر معني بح�صابات 
البقاء كانت كافية من اجل ابتعادها 
عن منطقة اخلطر والتنف�س قليال، 
حتقيق  يف  ف�صلت  الت�صكيلة  ان  اإال 
خا�صة  ون�صف،  �صهرين  منذ  الفوز 
واأن اآخر انت�صار يعود اإىل اجلولة 15 
اأمام  الذهاب  مرحلة  من  واالأخرية 
الو�صعية  ودفعت  �صطيف،  وفاق 
فريق  عليها  اأ�صحى  التي  ال�صعبة 
اأن�صاره  خروج  اإىل  بجاية  مولودية 
عن �صمتهم والذين طالبوا ما�صوي 
م�صوؤولية  اإياه  حمملني  باال�صتقالة 
ايجابية  نتائج  حتقيق  يف  الف�صل 
منذ عودته غلى ار�س الوطن قادما 
االإ�صماعيلي  مع  فا�صلة  جتربة  من 

امل�رشي.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

ال�ساورة عند ح�سن  كانت �سبيبة 
ثمينا  انت�سارا  وحققت  الظن 
اإىل  العائد  الالعب  باأقدام  جاء 
�سفوف الفريق زيري حمار الذي 
لل�سبيبة  ثمينة  نقاط  ثالث  منح 
قبل 12 دقيقة على نهاية اللقاءن 
ت�سيريه  الالعبون  عرف  والذي 
بنتيجة  واخلروج  ل�ساحلهم 
على  تفوقهم  وتاأكيد  ايجابية 
املناف�سة  نهائي  من�سط  ح�ساب 
بعد  املن�رصم،  العام  يف  القارية 
به  عاد  الذي  الثمني  التعادل 
هذا  �سمح  حيث  كين�سا�سا،  من 

قلب  ال�ساورة  ل�سبيبة  االنت�سار 
يف  حظوظها  واإنعا�ش  الطاولة 
النهائي  ربع  الدور  اإىل  التاأهل 
ثاين  ويف  تاريخها  يف  مرة  الأول 
قل�ست  اأين  قارية،  م�ساركة 
غلى  الثاين  املركز  عن  الفارق 
عن  ونقطتني  واحدة  نقطة 
امل�رصي  االأهلي  املت�سدر 
وبالتايل فاإن اجلولة املقبل �سوف 
تكون حا�سمة اأمام ممثل اجلنوب 
للقاء  ي�ستقبل  عندما  اجلزائري 
الديار  يف  التوايل  على  الثاين 
الثامن  بتاريخ  �سيمبا  نادي 
مار�ش واالأكيد اأن الفوز قد يكون 
كافيا لهم من اأجل دخول التاريخ 

اأقدمت  االأبواب.   اأو�سع  من 
القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة 
على تكرمي م�سوؤويل فريق �سبيبة 
الثمني  االنت�سار  عقب  ال�ساورة 
ملعبه  على  النادي  حققه  الذي 
يقرتب  وجعله  بب�سار  اأوت   20
من حتقيق تاأهل تاريخي اإىل ربع 
نهائي رابطة االأبطال االإفريقية، 
حيث تواجد اأع�ساء مكتب الهيئة 
عبد  رئي�سها  يتقدمهم  الكروية 
اأين  ب�سار  مدوار مبدينة  الكرمي 
اجتماع عمل هناك  بعقد  قاموا 
من  املباراة  يح�رصوا  ان  قبل 
حيث  للملعب،  ال�رصفية  املن�سة 
قاموا بلفتة تكرميية لوايل ب�سار 

زرواطي،  الفريق حممد  ورئي�ش 
للعمل  تقديرا  اخلطوة  وجاءت 
الرجالن  به  يقوم  الذي  الكبري 

خدمة مل�سلحة النادي.
يف �سياق منف�سل، عاقب االحتاد 
االإفريقي لكرة القدم اإدارة �سبيبة 
 5 قيمتها  مالية  بغرامة  ال�ساورة 
التي  االأحداث  اإثر  دوالر  اآالف 
�سهدتها مقابلته امام نادي غانوا 
�سمن  جرت  التي  االإيفواري 
امل�سابقة  من  التمهيدي  الدور 
حكم  تدوين  اإثر  وذلك  القارية، 
امل�سريين  بع�ش  اإقدام  املقابلة 
قراراته  على  باالحتجاج  للنادي 

وانتقاد م�سريي غانوا.

�شجلت فوزا ثمينا اأمام فيتا كلوب وعادت بقوة يف ال�شباق

ال�ساورة تنع�ش اآمالها بالتاأهل يف رابطة الأبطال
اأنع�ش فريق �شبيبة ال�شاورة حظوظه ب�شاأن التاأهل اإىل الدور ربع النهائي من مناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا، بعد الفوز 
الثمني الذي حققه على ح�شاب ال�شيف فيتا كلوب الكونغويل حل�شاب اجلولة الرابعة من دور جمموعات رابطة اأبطال 

اإفريقيا، وهو النت�شار الأول ملمثل اجلزائر يف دور املجموعات بعد تعادلني اأمام الأهلي امل�شري وفيتا كلوب يف كين�شا�شا 
وهزمية اأمام �شيمبا التنزاين يف اجلولة الفتتاحية من دور املجموعات

 عاد باأخف الأ�شرار من روما قبل 
لقاء الإياب بالربتغال

براهيمي يعاين التواء يف 
الكاحل واإ�سابته توؤرق بورتو

الدورة الدولية للأوا�شط للتن�ش ببا�ش جراح

م�ساركة 100 لعب 
من 25 دولة باملوعد

اجلزائري  الدويل  الالعب  تلقى 
اأطوار  خالل  اإ�سابة  براهيمي  يا�سني 
ناديه  رفقة  خا�سها  التي  املقابلة 
االيطايل  روما  اأمام  الربتغايل  بورتو 
العا�سمة  يف  االأوملبيكيو  ملعب  على 
االيطالية حل�ساب مباراة ذهاب الدور 
ثمن النهائي من مناف�سة رابطة اأبطال 
ميدان  متو�سط  لعب  حيث  اأوروبا، 
الت�سكيلة الوطنية ملدة 68 دقيقة قبل 
اأن ي�سطر اإىل مغادرة اأر�سية امليدان 
متاأثرا باالإ�سابة التي منعته من اإكمال 
اإىل  براهيمي  تعر�ش  اأين  اأطوارها، 
دي  الالعب  طرف  من  خ�سن  تدخل 
رو�سي، وك�سفت اإدارة بورتو اأم�ش يف 
االلكرتوين  موقعها  على  ن�رصته  بيان 
كاحل  يف  التواء  يعاين  براهيمي  اأن 
القدم الي�رصى دون االإف�ساح عن مدة 
غيابه عن امليادين يف انتظار اإجرائه 

فرتة  حتدد  معمقة  طبية  لفحو�سات 
غياب  اأن  واالأكيد  اللعب،  عن  ابتعاده 
فريقه  مع  املناف�سة  عن  براهيمي 
ي�سكل  �سوف  حدث  حال  يف  بورتو 
�سريجيو  مدربه  راأ�ش  يف  �سداعا 
عليه  يعتمد  وانه  خا�سة  كون�سي�ساو 
كثريا ويعترب ركيزة اأ�سا�سية يف خطته 
رفقاء خريج  لالإ�سارة عاد  التكتيكية. 
باأقل  الفرن�سي  رين  ملعب  نادي 
بهدفني  خ�سارة  تلقيهم  بعد  االأ�رصار 
موعد  قبل  روما  ملعب  على  لواحد 
بورتو  يلعبها  التي  االإياب  مقابل 
مار�ش  ال�ساد�ش  بتاريخ  عرينه  يف 
وفرية  حظوظا  ميلكون  اأين  الداخل، 
ربع  اإىل  التاأهل  اقتطاع  اأجل  من 
امل�سابقة  غمار  وموا�سلة  النهائي 

االأوروبية االأغلى يف ال�سيدة العجوز.
عي�شة ق.

دولة   25 من  ريا�سيا   100 ي�سارك   
ببا�ش  لالأوا�سط  الدولية  الدورة  يف 
اإىل   17 من  اإجراوؤها  املقرر  جراح 
التن�ش  مبيادين  املقبل  فيفري   23
من  بكل  االأمر  ويتعلق  جراح،  لبا�ش 
رو�سيا،  تون�ش،  املغرب،  اجلزائر، 
اإيطاليا،  ال�سي�سل،  الربتغال،  اإجنلرتا، 
قرب�ش،  م�رص،  اإ�سبانيا،  فرن�سا، 
كينيا، مونتنيغرو، كندا، كوت ديفوار، 
�سوي�رصا،  اأوكرانيا،  لي�ستن�ستاين، 
الت�سيك،  املجر،  بولونيا،  هولندا، 
الدورة  كولومبيا، تركيا، و�رصح مدير 
�سعداء  جد  ><نحن  قا�سد:  جمال 
بعد  جمددا  الدورة  هذه  بتنظيم 
ن�سخة  عرفته  الذي  الكبري  النجاح 
التنظيم  امل�ستويات.  كل  على   2018
زرع  الفارط  املو�سم  خالل  املحكم 
يف نفو�سنا ثقة كبرية ملوا�سلة العمل 
بنف�ش الوترية. مقارنة بالعام املا�سي 
الذي �سجلنا م�ساركة 23 دولة، مو�سم 

2019 �سي�سهد م�ساركة 25 دولة، وهو 
معدل يف غاية االأهمية على امل�ستوى 
املوعد  هذا  و�سينظم  العاملي<<، 
للجزائر  الوالئية  الرابطة  طرف  من 
اإ�رصاف  حتت  للتن�ش  العا�سمة 
واالحتادية  اجلزائرية  االحتادية 

الدولية للعبة.
و18   17 يومي  الت�سفيات  وبرجمت 
النهائي  اجلدول  يجرى  بينما  فيفري 
ال�سهر،  نف�ش  من   19 من  ابتداء 
><هذه  الدولة قائال:  واأ�ساف مدير 
الدورة �ستكون مبثابة فر�سة لالعبني 
العاملي  ترتيبهم  لتح�سني  اجلزائريني 
كما  مرة،  الأول  فيه  الدخول  اأو  للفئة 
اجلزائريني  لل�سبان  �ست�سمح  اأنها 
يف  بامل�ساركة  العمري  ال�سنف  لهذا 
حدث ذات بعد عاملي باجلزائر دون 
الذهاب للدول املجاورة التي �ستكون 

مكلفة كثريا يف اجلانب املادي<<.
وكالت

رابطة اأبطال اإفريقيا

ال�سيا�سي يواجه ال�سماعيلي  
يف 23 فيفري و2 مار�ش

 

اجلاري  فيفري   23 تاريخ  القدم  لكرة  االفريقية  الكونفدرالية  حددت 

يف  ق�سنطينة  �سباب  اأمام  امل�رصي  االإ�سماعيلى  مباراة  الإقامة  موعدا 

م�رص �سمن مناف�سات اجلولة الثالثة من دور املجموعات لرابطة اأبطال 

اإفريقيا، كما مت حتديد يوم 2 مار�ش القادم موعدا الإقامة لقاء االإياب 

ق�سنطينة،  ال�سهدي حمالوي يف  الرابعة مبلعب   باجلولة  الفريقني  بني 

اجلدير بالذكر اأن الكاف قد قررت رفع العقوبة عن نادي اال�سماعيلي 

امل�رصي و�سمحت له بالعودة جمددا اىل مناف�سة رابطة االفريقية االأحد 

الفارط، وياأتي ذلك بعد تقدم ادارة »الدراوي�ش« بطعن �سد قرار الهيئة 

القارية باإبعاد الت�سكيلة من املناف�سة االفريقية، اإثر ر�سق اأن�سار الفريق 

االإ�سماعيلي  جمعت  التي  املباراة  خالل  امليدان  الأر�سية  امل�رصي 

ال�سيوف  لفائدة  النتيجة  كانت  عندما  التون�سي،  االفريقي  بالنادي 

الثانية  2-1 واإعالن احلكم عن توقفها يف الدقيقة 84، حل�ساب اجلولة 

للمجموعة الثالثة عن رابطة االبطال االفريقية.

الثالثة موؤقتا ب7 نقاط، متبوعا  و يت�سدر تي بي مازميبي  املجموعة 

لقاءين،  من  الثانية  املرتبة  يف  6ن  ق�سنطينة  �سباب  اجلزائر  مبمثل 

اأما  لقاءات،  اأربع  من  نقاط  باأربع  الثالث  ال�سف  االإفريقي  يحتل  فيما 

املناف�سة  من  االإق�ساء  عقوبة  عنه  رفعت  التي  امل�رصي  اال�سماعيلي 

انتهاء  وعقب  خ�سارتني،  بعد  ر�سيد  دون  الرتتيب  يتذيل  االإفريقية 

مرحلة املجموعات يتاأهل �ساحبا املركزين االول والثاين اىل الدور ربع 
النهائي.

ق.ر.

فيغويل غولم واأونا�ش يف مهام متباينة 
باليوروبا ليغ

زفان اأ�سا�سي اأمام ريال بيتي�ش 
ومقابلة خا�سة اأمام ماندي

من  ع�رص  ال�ساد�ش  الدور  حل�ساب  قوية  مباريات  اليوم  �سهرة  العبني ت�سهد  تواجد  طرفيها  بني  تعرف  والتي  االأوروبي  الدوري  التي اجلزائري مهدي زفان وناديه ملعب رين زميله عي�سى ماندي املحرتف النهائي من املناف�سة الوروبية، ويف هذا ال�سدد يالقي الالعب الدويل جزائريني �سوف يتناف�سون على اإحدى التاأ�سريات املرهلة اإىل الدور ثمن مناف�سة  ع�رص  ال�ساد�ش  الدور  ذهاب  حل�ساب  اال�سباين  بيتي�ش  ريال  االأي�رص مكان مواطنه رامي بن �سبعيني الذي يتوا�سل غيابه عن املناف�سة ب�سبب جتري يف فرن�سا، وت�سهد املقابلة م�ساركة زفان اأ�سا�سيا اأين �سوف يلعب رفقة  الرواق  يف  اليوم  �سهرة  زفان  ويلعب  منها،  يعاين  التي  اأن ال ي�ستبعد اأن ت�سهد املقابلة ندية كبرية خا�سة وان ماندي ي�سجل عودته الت�سكيلة املثالية للدوري الفرن�سي جلولة نهاية االأ�سبوع املن�رصم، حيث من اأجل خالفة مواطنه، وهو الذي يحقق اأداء كبريا جعله يختار �سمن االإ�سابة  قبل  ملعب رمي�ش  ال�سابق  فريقه  مع  بعد خو�سه جتربة  فرن�سا  اإىل 
واأونا�ش يف املقابل، يجد الثالثي الدويل فوزي غوالم، اآدم اأونا�ش و�سفيان فيغويل يلتحق بريال بيتي�ش قبل مو�سمني. غوالم  الثنائي  يتنقل  عندما  االأوروبية،  املناف�سة  مع  عندما رفقة ناديهم نابويل االيطايل اإىل �سوي�رصا ملالقاة زيوريخ خارج الوقاعد اأنف�سهم  مهتهم  ت�سهيل  يف  ت�ساعدهم  ايجابية  بنتيجة  العودة  الربتغايل وهدفه حتقيق فوز يجد فيغويل نف�سه اأمام مهمة �سعبة رفقة فريقه غالتا�رصاي الرتكي وهو ي�ستقبل نادي اجلنوب االإيطايل نظريه ال�سوي�رصي يف لقاء االإياب، بينما وهدفه  بنفيكا  ال�سيف  الذهاب  ي�ستقبل يف  مريح قبل موعد العودة بني الفريقني والتي جتري يف الربتغال.الذي 

عي�شة ق
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اخلليفي: تفوقنا على اأف�ضل فريق يف العامل
اأبدى نا�رص اخلليفي رئي�س نادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي �سعادته بالفوز 

على مان�س�سرت يونايتد، بهدفني دون رد، يف دوري اأبطال اأوروبا، وقال اخلليفي يف 
ت�رصيحات اأبرزتها �سحيفة ليكيب الفرن�سية: »ع�سنا ليلة �ساحرة ومثالية، املهمة 

مل تكن �سهلة خ�سو�سا يف ظل غياب نيمار وكافاين للإ�سابة، ولكن لدينا فريق كبري 
والعبني مميزين«، واأ�ساف: »فخور بالفريق واملدرب واجلماهري، لقد ظهرنا ب�سخ�سية 
قوية على مدار 90 دقيقة، مان�س�سرت يونايتد اأف�سل فريق يف العامل لكننا كنا االأف�سل«، 

واأمت نا�رص اخلليفي ت�رصيحاته بالتنبيه على العبي بي اإ�س جي باأن التاأهل اإىل ربع 
النهائي مل يح�سم بعد م�سددا: »البد من الفوز يف مباراة االإياب يوم 6 مار�س املقبل يف 

حديقة االأمراء«.

كا�ضيا�ص يوؤمن بفر�ص بورتو يف التاأهل
اأكد االإ�سباين اإيكر كا�سيا�س حار�س مرمى بورتو الربتغايل اأن فريقه ال يزال ميتلك 

فر�سة رغم اخل�سارة اأمام روما بنتيجة 1-2 على امللعب االأوملبي بالعا�سمة »روما« 
يف ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري اأبطال اأوروبا، وقال كا�سيا�س يف ت�رصيحات 

نقلتها �سحيفة »ريكورد« الربتغالية: »مل نكن نرغب يف الهزمية، لكن هذا يحدث يف 
كرة القدم، املباراة كانت متوازنة بني الفريقني، ويف ال�سوط الثاين عانينا من االأهداف 
بطريقة �رصيعة مل نتوقع ذلك«، واأ�ساف: »املواجهة ال تزال مفتوحة لكل االحتماالت 
بعدما اأ�سبحت النتيجة 1-2 رغم وجود اأف�سلية طفيفة لفريق روما«، وتابع احلار�س 

االإ�سباين: »علينا اأن ن�ستعد ملواجهة االإياب، واأهم �سيء هو الرتكيز حالًيا على بطولة 
الدوري قبل ا�ست�سافة فيتوريا �سيتوبال«، وعن االأجواء يف روما، قال: »روما ميتلك 

ملعبًا �سعبًا، ي�سع الكثري من ال�سغوط على املناف�سني بامتلكه م�سجعني كثريين رغم 
اأنه ال يحقق البطوالت كثرًيا«.

نيمار رف�ص ن�ضيحة طبيب بر�ضلونة
ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين تفا�سيل الزيارة التي قام بها الربازيلي نيمار دا �سيلفا 
جنم باري�س �سان جريمان اإىل مدينة بر�سلونة، وذكرت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« 
االإ�سبانية اأن نيمار يعالج من اإ�سابته يف م�سط القدم، عند الطبيب رامون كوجات 
املتواجد يف مدينة بر�سلونة، واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن نيمار قبل اأن يقرر العلج 

عن طريق احلقن بالبلزما قام بعدة زيارات ملدينة بر�سلونة، واأو�سحت ال�سحيفة اأن 
اإحدى هذه الزيارات كانت لطبيب من نادي بر�سلونة، اإذ يثق اللعب الربازيلي متاًما 
يف االأطباء الذين تعامل معهم يف البار�سا خلل الفرتة من 2013 وحتى 2017، واأكدت 
ال�سحيفة اأن طبيب بر�سلونة ن�سح نيمار باإجراء عملية جراحية والعودة اإىل امللعب 

بعد 3 اأ�سهر، اإال اأن جنم �سان جريمان قرر اللجوء اإىل حل احلقن بالبلزما. يذكر 
اأن نيمار غاب عن مباراة �سان جريمان ومان�س�سرت يونايتد، التي اأقيمت اأول اأم�س يف 
ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا وانتهت بفوز الفريق الباري�سي بهدفني دون رد.

كورتوا يربر رحيله عن ت�ضيل�ضي

برر البلجيكي تيبو كورتوا حار�س ريال مدريد ت�رصفه يف املريكاتو ال�سيفي املا�سي 
بعدما ترك ت�سيل�سي وانتقل اإىل �سفوف املرينغي، وقال كورتوا يف ت�رصيحات اأبرزها 

موقع »le10sport« الفرن�سي: »كنت اأعي�س وقًتا جيًدا يف ت�سيل�سي ومل اأعان من 
م�ساكل يف غرف امللب�س«، واأ�ساف: »ريال مدريد طرق بابي، ومن املوؤكد اأنه عندما 

ي�سل نداء املرينغي، فيجب اأن األبي النداء االأكرث اأهمية يف حياتي«، واأمت: »اأنا ال 
اأعرف اأي العب كرة قدم ال يريد التوقيع مع ريال مدريد«. يذكر اأن كورتوا �سنع اأزمة 

مع ت�سيل�سي يف ال�سيف املا�سي للموافقة على رحيله اإىل ريال مدريد، حيث انقطع 
عن تدريبات البلوز، كما حتدث يف و�سائل االإعلم اأنه يريد االنتقال اإىل مدريد بحجة 

البقاء بجوار اأبنائه. 

البي اأ�ص جي يهزم ال�ضياطني احلمر باأولد ترافورد
 

عاد باري�س �سان جريمان الفرن�سي 
من  نظيفة  بثنائية  ثمني  بفوز 
يونايتد  مان�س�سرت  م�سيفه  اأر�س 
ثمن  الدور  ذهاب  يف  االإجنليزي 
اأوروبا،  اأبطال  لدوري  النهائي 
وكيليان  كيمبمبي  بري�سنل  �سّجل 
الباري�سي،  النادي  ثنائية  مبابي 
امل�سابقات  يف  االأوىل  املباراة  يف 
القارية بني الفريقني والتي اأقيمت 
حّقق  ترافورد،  اأولد  ملعب  على 
قبل  كبرية  اأف�سلية  جريمان  �سان 
حديقة  ملعبه  على  االإياب  مباراة 
االأمراء يف ال�ساد�س مار�س املقبل، 
وحمل الفوز اأهمية م�ساعفة ل�سان 
جريمان اإذ حتقق يف غياب جنمي 
دا�سيلفا  نيمار  الربازيلي  الهجوم 
كافاين  اإدين�سون  واالأوروغوياين 

والظهري البلجيكي توما مونييه.
يف  يونايتد  ف�سل  املقابل،  يف 
البناء على ال�سل�سلة االإيجابية التي 
يف  �سول�سكاير  تعيني  منذ  حققها 
دي�سمرب املا�سي مدربا موؤقتاً بدالً 
من الربتغايل جوزيه مورينيو الذي 
النتائج،  �سوء  خلفية  على  اأقيل 
االأوىل  اأم�س  اأول  خ�سارة  وكانت 

مباراة   12 يف  احلمر  لل�سياطني 
بقيادة مهاجمهم الرنوجي ال�سابق بعد 10 انت�سارات وتعادل واحد يف خمتلف امل�سابقات، وما �سيعقد مهمة يونايتد يف مباراة 
االإياب، غياب بول بوغبا الذي طرد بالبطاقة ال�سفراء الثانية، علماً باأن العب خط الو�سط الدويل الفرن�سي بدا �سبه غائب 

وبعيداً كل البعد عن م�ستواه يف الفرتة االأخرية.
من جهته، فاز روما االإيطايل على �سيفه بورتو الربتغايل 2-1، على امللعب االأوملبي يف العا�سمة روما، �سجل نيكولو زانيولو 
هدفني يف الدقيقتني 70 و76 مانحا روما فوزه االأول على الفريق الربتغايل يف خم�س مباريات بينهما يف امل�سابقات القارية 
علما باأن البديل االإ�سباين اأدريان لوبيز قل�س الفارق يف الدقيقة 79، والتقى الفريقان 4 مرات قاريا قبل مواجهة اول اأم�س، فاز 
الفريق الربتغايل مرتني وتعادال مرتني، ومل ترق املباراة اإىل امل�ستوى املتوقع وغلب عليها احلذر من الفريقني فغابت الفر�س 
احلقيقية للت�سجيل اإال ما ندر خ�سو�سا يف ال�سوط االأول، وكانت اأول واأخطر فر�سة يف املباراة يف الدقيقة 30 عندما �سدد 
اأنطونيو مريانتي، ورد روما بعد خم�س دقائق عندما  اأندرادي كرة من داخل املنطقة بني يدي  املهاجم الربازيلي فرناندو 

ارتقى املهاجم البو�سني اإدين دزيكو لكرة عر�سية للورنت�سو بيليغريني وتابعها براأ�سه فوق املرمى.
وكاد دانيلو برييرا اأن مينح التقدم لبورتو مطلع ال�سوط الثاين براأ�سية من م�سافة قريبة اثر ركلة ركنية، ونزل روما بكل ثقله 
لبيليغريني من خارج  قوية  لت�سديدة  كا�سيا�س  اإيكر  املخ�رصم  ال�سابق  االإ�سباين  الدويل  املرمى  بورتو حار�س  قائد  وت�سدى 
املنطقة، ثم اأنقذ مرماه من هدف حمقق بت�سديه لت�سديدة قوية لبيليغريني بي�رصاه من داخل املنطقة، واأثمر �سغط روما 
املنطقة  داخل  دزيكو  من  كرة  تلقى  عندما  ميلن  اإنرت  من  قادما  العا�سمة  لفريق  املا�سي  ال�سيف  املن�سم  لزانيولو  هدفا 
فهياأها لنف�سه و�سددها بيمناه عك�سية زاحفة على ميني كا�سيا�س، وعزز روما التقدم عندما �سدد دزيكو كرة قوية بيمناه من 
خارج املنطقة ارتدت من القائم االأمين لتجد زانيولو يف انتظارها فتابعها بي�رصاه ب�سهولة داخل املرمى اخلايل، و�سجل بورتو 
هدفه الوحيد بعد ثلث دقائق عندما ا�ستغل اأدريان بديل الدويل اجلزائري يا�سني براهيمي امل�ساب كرة طائ�سة من الربازيلي 

تيكينيو �سولري�س داخل املنطقة ف�سددها بي�رصاه على ميني مريانتي.

اأكد الرنويجي اأويل جونار �سول�سكاير مدرب مان�س�سرت يونايتد 
كانت  نظيفني،  بهدفني  �سان جريمان  باري�س  اأمام  الهزمية  اأن 
يف  �سول�سكاير  وقال  للفريق،  االأول  الواقعي  االختبار  مبثابة 
»باري�س  املباراة:  عقب  �سي  بي  بي  �سبكة  نقلتها  ت�رصيحات 
و�سيطر  االأول  الهدف  بعد  الزخم  لديه  كان  جريمان  �سان 
امل�ستوى  هذا  نلعب يف  اأننا مل  ترى  اأن  املباراة، ميكنك  على 
اأن  املمكن  »كانت جتربة من  وتابع:  التعلم«،  وعلينا  منذ فرتة 
ولكن  املو�سم،  لن حتدد  الهزمية  ولكن  اآخر،  اجتاه  يف  تذهب 
القول  »ال ميكن  اأردف:  االإ�سابات،  وب�ساأن  منها«،  التعلم  يجب 
اأنها ال�سبب يف الهزمية، لدينا العبني على م�ستوى عال دخلوا 
امللعب، ولكن لينجارد ومار�سيال مينحانا �سيًئا خمتلًفا«، واأكمل 
تعر�سا الإ�سابات ع�سلية  لقد  لي�ست خطرية،  االأمور  اأن  »ناأمل 
الرنويجي:  املدرب  ووا�سل  اأيام«،  لعدة  االنتظار  علينا  ويجب 

»بول بوغبا حاول اأن ي�ستخدم ج�سده ولكن داين األفي�س كان ذكيا 
كفاية لي�سع قدمه هناك، بوغبا حاول حماية الكرة ولكنه مل يكن 
حمظوًظا«. وحول دور األيك�سي�س �سان�سيز، علق: »ال ميكنني اأن 
اأقول اأي �سيء عن �سان�سيز، عندما يلعب عليه اأن يجد نف�سه، 
ويف  ت�سكيلتنا،  من  كبري  جزء  ومار�سيال  لينجارد  اأن  الواقع 
املدافعني«،  والتحركات خلف  ال�رصعة  الثاين مل جند  ال�سوط 
واأكد: »مل نتمكن من فر�س �سيطرتنا على املباراة، مل منتلك 
اخلربة اأو اجلودة للعودة يف النتيجة، لقد قدموا كل �سيء، يجب 
اأن نتعلم منهم«، واأو�سح »لقد كانت مباراة مت�ساوية ودائًما ما 
تكون االأمور �سعبة اأمام الفرق الكبرية، الهدف االأول دائًما مهم، 
والطريقة التي تلقينا بها الهدف كانت حمبطة، الهدف الثاين 
كان بفارق االإمكانيات«، وتابع: »مبابي يرك�س ب�رصعة ال�سوء، 

حتتاج الأن ت�سع ج�سدك اأمامه الإيقافه«.

�ضول�ضكاير يرف�ص التحجج بالإ�ضابات
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�سمن من�سور�ت جامعة �أك�سفورد
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– على الطرف الآخر من الطيف، 
كان حزب النه�ضة يف تون�س يحكم 
�ضمن ائتالف مع حزبني علمانيني، 
و�ضّدق على د�ضتور ليربايل، وتخلى 

طوعا عن ال�ضلطة.
جماعة  فازت  م�رص،  يف   –
حركة  اأقدم  امل�ضلمني،  الإخوان 
من  بال�ضلطة  العامل،  يف  اإ�ضالمية 
انقالًبا  لكن  انتخابات حرة  خالل 

ع�ضكرًيا �رصعان ما اأطاح بها.
الإ�ضالمية  احلركات  خا�ضت 
عن  اأ�ضفرت  خمتلفة  جتارب 
لت  نتائج متباينة ب�ضكل لفت و�ضَكّ
ال�ضائدة  التقليدية  للحكمة  حتدًيا 
حول الإ�ضالم ال�ضيا�ضي، مما اأجرب 
اأنف�ضهم  والإ�ضالميني  اخلرباء 
بع�س  يف  التفكري  اإعادة  على 

افرتا�ضاتهم الأ�ضا�ضية.
يف كتاب “اإعادة التفكري يف الإ�ضالم 
كبار  من  اثنان  يجمع  ال�ضيا�ضي”، 
�ضادي  وهما:  الإ�ضالموية،  علماء 
جمموعة  مكانت�س،  ووليام  حامد 
من املتخ�ض�ضني البارزين يف هذا 
جمموعة  جتارب  ل�رصح  املجال 
من احلركات الإ�ضالمية يف ال�رصق 
عك�س  وعلى  واآ�ضيا.   الأو�ضط 
اجلهادية  واجلماعات  داع�س 
قدر  باأكرب  حتظى  التي  الأخرى 
اختارت  الإعالمي،  الهتمام  من 
هذه احلركات اإىل حد كبري التغيري 
ال�ضيا�ضات  اأن  غري  التدريجي، 
الثورية يف املنطقة اأعادت ت�ضكيل 
خياراتهم. يُظِهر الكتاب التناق�ضات 
التي  والإخفاقات  والنجاحات 

يوفر  مما  الإ�ضالموية،  بها  ت  مَرّ
اإطاللة مفيدة على منطقة ال�رصق 
ولأنه   . التغرُيّ �رصيع  الأو�ضط 
يغطي 12 حالة ُقطرّية، فاإنه يعترب 
اجلماعات  ر  تطُوّ يقّيم  كتاب  اأول 
ب�ضكل  الرئي�ضية  الإ�ضالمية 
العربية  النتفا�ضات  منذ  منهجي 

و�ضعود تنظيم داع�س.
امل�ضاهمون  تناول  حالة،  كل  ويف 
ت�ضمل:  التي  الرئي�ضية  امل�ضائل 
مقابل  للتغيري  التدريجي  النهج 
العنف  وا�ضتخدام  الثوري،  النهج 
واملواقف  الظريف،  اأو  التكتيكي 
وكيف  القومية،  الدولة  جتاه 
والدين  الأيديولوجية  بني  التفاعل 

واملتغريات ال�ضيا�ضية.
كما يوفر الكتاب فر�ضة لال�ضتماع 
والقادة  النا�ضطني  من  مبا�رصة 
الإ�ضالميني اأنف�ضهم وهم يعر�ضون 
ب�ضاأن  اخلا�ضة  نظرهم  وجهات 
بذلك  وهو  حركاتهم.   م�ضتقبل 
يتيح لالإ�ضالميني فر�ضة الطعن يف 
اخلرباء  بع�س  وحجج  افرتا�ضات 
احلركات  �ضئون  يف  البارزين 
روح  من  انطالقا  الإ�ضالمية 

احلوار البّناء.
يف  التفكري  “اإعادة  ويت�ضمن 
الإ�ضالم ال�ضيا�ضي” ثالث من اأهم 
ال�رصق  خارج  القطرية  احلالت 
وماليزيا  اإندوني�ضيا  الأو�ضط- 
للقراء  ي�ضمح  مما  وباك�ضتان- 
من  تنوعا  اأكرث  باقة  يف  بالنظر 
التجارب الإ�ضالمية. بالإ�ضافة اإىل 
تركيز امل�ضاهمني يف الكتاب على 
عامل الإ�ضالم ال�ضيا�ضي، والبحوث 
املجال،  هذا  يف  اأجروها  التي 
حول  غني  طرح  عن  اأ�ضفر  مما 

حمركات ال�ضلوك الإ�ضالمي.
الكتاب  ي�ضملها  التي  التجارب 

تون�س،  م�رص،  هي:  بالرتتيب 
ليبيا،  اليمن،  �ضوريا،  املغرب، 
الأردن،  الكويت،  ال�ضعودية، 

باك�ضتان، جنوب �رصق اآ�ضيا.
الإ�ضالموية  اإىل  ذلك  بعد  يتطرق 
الأمريكية،  اخلارجية  وال�ضيا�ضة 
يف  امل�ضلمني  الإخوان  وانخراط 
الجتماعية،  اخلدمات  تقدمي 
النه�ضة  اإطاللة على حزب  ويوفر 
ويطرح  الداخل،  من  التون�ضي 
على  الأمنية  احلملة  هل  �ضوؤال: 
الإخوان امل�ضلمني تدفع اجلماعة 
جتربة  ا  اأي�ضً وتناول  العنف؟،  اإىل 
الإ�ضالميني يف باك�ضتان، واإ�ضكالية 
يف  الإ�ضالمية  واحلركة  حما�س 
املتعلق  الأخري  الأردن. يف اجلزء 
والتنظيم،  والأيديولوجية  بالدين 

اأهمية  مدى  اإىل  الكتاب  يتطرق 
تديُّن  وطبيعة  التنظيمي،  الهيكل 
والعالقة  الدولة،  تنظيم  مقاتلي 
بني الأمية الدينية والدافع الديني، 
لدى  الفكري  اجلانب  وتقييم 

الإ�ضالميني.
هو  حميد:  �ضادي   – املوؤلفان:   
دميقراطية  م�رصوع  رئي�س  نائب 
ال�رصق الأو�ضط يف مركز بروكنجز، 
وع�ضو اللجنة ال�ضت�ضارية لل�رصق 
الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا يف البنك 
ذي  ملجلة  ومرا�ضل  الدويل، 
كمدير  �ضابقا  وعمل  اأتالنتك. 
لالأبحاث مبركز بروكنجز الدوحة 
كمدير  وقبلها   .2014 يناير  حتى 
لأبحاث م�رصوع دميقراطية ال�رصق 
ا زميل هيوليت  الأو�ضط. كان اأي�ضً

والدميقراطية  التنمية  مبركز 
جامعة  يف  القانون  و�ضيادة 
كخبري  اأي�ضا  وعمل  �ضتانفورد.  
يف برنامج الدبلوما�ضية العامة يف 
وزارة اخلارجية الأمريكية، وكزميل 
ت�رصيعي يف مكتب ال�ضيناتور ديان 
فين�ضتني. وهو حا�ضل على �ضهادة 
من  واملاج�ضتري  البكالوريو�س 
بجامعة  الدولية  ال�ضوؤون  كلية 
الدكتوراه  و�ضهادة  جورجتاون، 
جامعة  من  ال�ضيا�ضية  العلوم  يف 
هو  مكانت�س:  ويليام   – اأك�ضفورد. 
ال�رصق  �ضيا�ضات  مركز  يف  زميل 
الأو�ضط ومدير م�رصوع العالقات 
الإ�ضالمي.  العامل  مع  الأمريكية 
يف  م�ضاعد  اأ�ضتاذ  اأي�ضاً  وهو 
جامعة جونز هوبكنز، �ضغل عدداً 

من املنا�ضب احلكومية وعمل يف 
املخت�ضة  الفكر  مراكز  من  عدٍد 
الأو�ضط  وال�رصق  بالإ�ضالم، 
املمتدة  الفرتة  يف  والإرهاب. 
�ضغل  و2011،   2009 العامني  بني 
اأول  م�ضت�ضار  من�ضب  مكانت�س 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  يف 
كما  العنيف.  التطرف  ملكافحة 
كمدير  عديدة  منا�ضب  �ضغل  اأنه 
منريفا  اأبحاث  مبادرة  يف  برامج 
عالوًة  الدفاع.  لوزارة  التابعة 
هو حملل يف  مكانت�س  ذلك،  على 
ومركز  الدفاعية،  التحاليل  معهد 
ال�رصكة  يف  وكذلك  نافال،  اأبحاث 
العاملية لتطبيق العلوم )SAIC(؛ 
وزميل يف مركز مكافحة الإرهاب 

باأكادميية وي�ضت بوينت.
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رو�ية » �لنهيار« لعز �لدين �سنيقي

�سرديات العودة اجلزائرية للرواية الرومان�سية
وليد بوعديلة

عز  اجلزائري  والكاتب  الروائي  يختار 
العربي  بالقارئ  ال�ضفر  �ضنيقي  الدين 
يف  الرومان�ضي  ال�رصد  عوامل  اإىل 
روايته اجلديدة«النهيار«، وقد ن�رصتها 
ب�ضكيكدة-  للطالعة  الرئي�ضية  املكتبة 
2018، وفيها الكثري من ال�رصاع النف�ضي 
بني  حب  ق�ضة  عوامل  �ضن   ، والفكري 
»وفاء«،  الفتاة  و  »خمل�س«  ال�ضاب 
يف  الدللة  و  البنية  خ�ضائ�س  هي  فما 

الرواية؟

�سرد للحب و�ملحبة..

مقاطعها  اآخر  وينهي  الرواية  يقراأ  من 
�رصدي  عامل  من  �ضيخرج  ال�رصدية 
ليوميات  ليعود  �ضاحر،  رومان�ضي 
عربية فيها الكثري من ال�رصاع ولفنت و 
الحتجاجات واأخبار الدم و الختالف 
والختال�س....لأن الروائي مل ين�ضغل-
اإل نادرا- بغري احلب واملحبة و اأخبار 
للعواطف  التهذيب  �ضياق  يف  املحبني، 
ال�ضقطات  جتنب  على  واحلر�س 
وتفكريه  تعبريه  كل  فكان  الأخالقية، 

العاطفي  التعبري  روايته  يف  خم�ض�س 
ونقل  احلكي،  يف  اجلرباين  والأ�ضلوب 

العواطف واخلواطر...
حا�رص  جربان  خليل  جربان  ف�ضوت 
اجلمال  بكل  ال�ضفحات،  من  كثري  يف 
والفكرية،  اللغوية  والقدا�ضة  والن�ضج 
لنقراأ هذا احلكي الذي منح فيه الكاتب 
احلب  ق�ضة  و�ضف  �ضلطة  للراوي 
للمحبوب:«  احلبيب  انتظار  وم�ضاعر 
كان  هكذا  اأو  طويال  انتظرها 
يح�س،حتى اإذا كاد يياأ�س من مقدمها، 
و اخلوف عليها،  القلق  راودته م�ضاعر 
ك�ضم�س  بعيد،  من  تلوح  له  اأ�رصقت 
نف�ضه  اأرجاء  فمالأت  اأنيقة،  ربيعية 
تدنو  وهي  و�ضعر-  وبهاء،  و�ضياء  دفئا 
الأجواء  كاأن  املتوازنة-  بخطاها  منه 
من  وتزدان  عبقا،  عطرها  من  تت�ضوع 
بديع  طرب  يف  وتتناغم  األقا،  �ضحرها 
مع الطري والزهر وال�ضحر...«)�س18( 

ومن ثمة اختار الروائي �ضنيقي موا�ضلة 
درب الروائيني العرب والعامليني الذين 
نقلوا ق�ض�س احلب، مع اختالف طرق 
والروؤية احلكائية  النظر  وزوايا  التناول 
اجل�ضد  ذاكرة  روايات  مثل  الفكرية،  و 

لأحالم م�ضتغامني، و احلب يف املنفى 
اأنت يل ملنى املور�س  ، و  لبهاء طاهر 
املجيد...  عبد  لنور  الفراق  ورغم  و 
الرومان�ضية  الروايات  من  وغريها 

اخلالدة.

مالمح �لرومان�سية �ل�سامية 
�حلاملة..

ال�رصد  مالمح  الرواية  يف  وجند 
التناق�ضات  ح�ضور  مثل  الرومن�ضي، 
والكربياء،النتقالت  الغرور  النف�ضية، 
يف  وتاأثريها  الزمانية  و  املكانية 
ال�ضخ�ضيات، العراقيل وال�ضعوبات التي 
ت�ضادف املحبني، املوقف الداخلي من 
القيود املجتمعية ، كرثة توظيف احلوار 
الأهواء  �رصاع  –املونولوق،  الداخلي 
والأفكار، احلب والفقر، كتابة الر�ضائل 
وامل�ضتقبل،مر�س  املا�ضي  الغرامية، 
والقلبي،...  احل�ضي  وذبوله  املحب 
ول�ضنا ندري هل اطلع الروائي على كتاب 
الأندل�ضي »طوق احلمامة يف  ابن حزم 
الألفة و الأّلف«؟ ول�ضنا ندري هل قراأ 
حب  مموزين-ق�ضة  الكردية«  الق�ضة 
نبت يف الأر�س  واأينع يف ال�ضماء« التي 

ترجمها و�ضّكلها يف رواية خالدة العامل 
رم�ضان   �ضعيد  ال�ضهيد حممد  ال�ضوري 
الأديب  كتبه  �ضعري  ن�س  من  البوطي 

الكردي اأحمد اخلاين ؟
على  كاتبنا  اإطالع  بتحقيق  وقد جنيب 
مثل هذه الكتب والروايات، لأن مالمح 
حا�رصة،و  ال�ضامي  الإن�ضاين  الأدب 
العفيف  الطاهر  احلب  خ�ضائ�س 
الدين  عز  الروائي  وكاأن  متجلية، 
نظيفا  يكون  اأن  لإبداعه  يريد  �ضنيقي 
اجلميل  لالأدب  ي�ضّوق  كي  وفكرا،  لغة 
الأدب  م�ضاريع  مواجهة  يف  اجلليل، 
ويتهجم  اجلن�س  يوّظف  الذي  الإباحي 
على الدين و الأعراف  للو�ضل للعاملية 
على  بالدو�س  الغربي  القارئ  واإر�ضاء 
املرجعيات الوطنية و الدينية و احتقار 

اجلماليات الثقافية املحلية.
امللتهبة،  والعواطف  الأ�ضواق  ورغم 
روايته  ختم  الروائي  اختار  فقد 
احلب  كل  وانهيار  وفاء  الفتاة  مبوت 
ال�ضعاب  اأمام  ال�ضمود  دللت  كل  و 
الفتاة  اأهل  لأن  والقا�ضية،  الجتماعية 
اأرغموها على الزواج من �ضخ�س اآخر، 
اجتماعية  و  اقت�ضادية  يف ظل معانات 

مل ت�ضمح لل�ضاب خمل�س ليكون م�ضتعدا 
للزواج،  املادية  ال�رصوط  كل  لتوفري 
وهنا يدخل ال�ضارد القارئ يف متاهات 
به من فجائع  ليقرتب   ، الأمل  و  احلزن 
الراهن  يف  كثرية   وجمتمعية  عاطفية 

اجلزائري والعربي.
�إحالت  �سنو�ت �لدم و �لنار..

»النهيار«  رواية  ا�ضتطاعت  لقد 
الزمن  مالمح  من  لبع�س  حتيلنا  اأن 
من  الت�ضعينات  �ضنوات  يف  اجلزائري 
القرن الع�رصين،لكن الروائي مل يتو�ّضع 
فروايته  الجتماعية،  اإحالته  يف 
لكنها  بامتياز،  وعاطفية  رومان�ضية 
التاريخية  خ�ضو�ضياتنا  ببع�س  ذّكرتنا 
اجلزائر  عرفت  حيث  ال�ضيا�ضية،  و 
الأهلية،  التطرف واحلرب  و  الإرهاب 
وكانت املجازر واملذابح حتدث ب�ضفة 
يومية، فوقع الكثري من ال�ضحايا وانهار 
ال�ضلح  خطابات  وتراجعت  القت�ضاد 

اأمام خطابات ال�ضتئ�ضال والإلغاء.
فكريا  خطابا  الرواية  يف  نقراأ 
الفتنة  كانت  لقد  تاأريخيا:«  �ضيا�ضيا 
الأخ  فيها  يقتل  بكماء،  �ضماء  عمياء 

وهو  جاره،  اجلار  و  اأباه  والبن  اأخاه 
فيما  حتى  ول  قتله،  فيم  يدري  ل 
ملتب�ضا  حقا  الو�ضع  كان  و  يعاديه،... 
على الكثريين حتى من اأ�ضحاب النهى 
واأرباب العقول....«)117(، و اإن الأدب 
الدموي  الرهاب  فرتة  واكب  الذي 
كثرية  ت�ضميات  اتخذ  قد  اجلزائر  يف 
اأدب  الأزمة،  ،اأدب  اأدب املحنة  منها: 
من  وهناك  الفتنة...  اأدب  املاأ�ضاة 
اعتربه اأدبا ا�ضتعجاليا ، لغياب الن�ضج 
الروايات  معظم  يف  والفكري  الفني 
اجلزائرية،  الأزمة  حني  �ضدرت  التي 
الإعالمي  اخلطاب  يف  و�ضقطت 
القراءة  طريق  واأخطاأت  والفكري 

ال�ضو�ضيولوجية و الفنية لالأحداث.
كما نقل الروائي �ضنيقي لنا خ�ضو�ضيات 
احلياة  اجلامعية،  الإقامات  يف  احلياة 
اخلدمة  ظروف  اجلزائي،  الريف  يف 
الأمنية،  الأزمة  زمن  يف  الوطنية 
ال�ضلوك  يف  العتدال  اأو  التطرف 
يف  الدينية  العلوم  طلبة  عند  والتفكري 
العربي  العامل  يف  ثمة  ومن  اجلزائر) 
ال�ضباب  عند  البطالة  والإ�ضالمي(، 

و�ضعوبة احل�ضول على عمل،...



الفنان درواز خل�سر بحا�سي م�سعود بورقلة يك�سف لـ "الو�سط "

"�سرقة الأغاين اآفة تهدد الفن 
....وحلمي احل�سول على �سكن "

.        كتبت اأغنية ل�سانع امل�ساحلة الوطنية عبد العزيز بوتفليقة

اأحمد باحلاج 

يف  درواز  خل�رض  الفنان  قال 
 ،« »الو�سط  يومية  مع  له  ت�رضيح 
اأن جل الأغاين التي كتبها وحلنها 
اجلمهورية  رئي�س  فخامة  ل�سالح 
راجع   ، بوتفليقة  العزيز  عبد 
�سانع  باأنه  الرا�سخة  لقناعته 
الوئام املدين وامل�ساحلة الوطنية 
،التي اأخرجت اجلزائر من ع�رضية 
�سوداء كادت اأن حتول البالد حلمام 
غناها  التي  الأغاين  بني  ،ومن  دم 
»ربي  بوتفليقة  عن  درواز  الفنان 
يخليك وينجيك يا رئي�سنا ...ربي 
يحميك ويبعد العني عليك يا رافع 

�سمعتنا »، »العامل كل يبغيك و انت 
مدينة  ي�سيد  يوم  ...كل  قدوتنا 
نفخر  »برئي�سنا   ،« ودوار  وقرية 
رد الكرامة و الإعتبار ...ال�سندوق 
معمر و اخلزينة و الدولر قامي بها 
»، »تديها بربي تديها و النتخابات 
تفوز بها ...من اأجل ال�سعب ت�سري 
جيل  »من   ،« بربي  وتديها  بها 
ويه�رض  ي�سهد  والعامل  نوفمرب 
�سد  جماهد  م�سطر  ...تاريخ 
...عهده  الوئام  �سانع   »،« الكفار 
الأيام  �سببت   « حرام  ي�سيع�س  ما 
 ،  « �سياد  بكري  كي  ...ولينا 
»دبلوما�سي ماهر ...و ال�سعب دار 
فيك الثقة ...على اجلزائر �ساهر 

»،«هو  بوتفليقة  الراي�س  ويحيا 
احلقيقة  ظهرت  وراها  املخري 
�سعبية  اإرادة   ،« بها  ...قامي 
للم�ساحلة الوطنية ...حتيا احلرية 
 « بها  قامي  تلم�سان  وليد  ومعها 
راهو  اأفريل  ...و  وزيد  اأفراح  ،«و 
ياربي  �سمعتنا  »اأرفع   ،« عيد  اكرب 
». من جهة  ...وحدنا من جديد  
خل�رض  الفنان  طالب  فقد  ثانية 
درواز ، يف معر�س حديثه معنا من 
ميهوبي  الدين  عز  الثقافة  وزير 
من  املزيد  ا�ستحداث  ب�رضورة 
لتف�سي ظاهرة  لو�سع حد  الأليات 
�رضقة الأغاين خا�سة ما تعلق منها 
والرموز  بالثوابت  �سلة  لها  بتلك 

فقد  اأخر  �سعيد  وعلى   . الوطنية 

نداء  درواز  خل�رض  الفنان  وجه 

مبا�رض لل�سلطات العليا بالبالد من 

الجتماعية  بحالته  التكفل  اأجل 

من خالل توفري له م�سكن يحفظ 

له كرامة العي�س . 
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ك�سف الفنان درواز خل�سر من دائرة حا�سي م�سعود بورقلة ، اأنه كتب وحلن 
عديد الأغاين التي ت�سيد ومتجد فخامة رئي�س اجلمهورية عبد العزيز 

بوتفليقة �سانع الوئام املدين وامل�سالح الوطنية ورافع الوطنية يف خمتلف 
املحافل الدولية .

للكاتب ويليام اأتكينز 

وتاريخ  ت�ساري�س  الالحمدود"..  "العامل 
واإ�ساءات على جاذبية 8 �سحاري حول العامل

�سمن تقليد اأدبي كال�سيكي، يقدم م�ستك�سف الت�ساري�س الوعرة ويليام اأتكينز كتابًا ثريًا عن 
اأ�سفاره اإىل ثماين �سحاري حول العامل، م�ستح�سراً يف �سياق ذلك اجلاذبية اخلال�سة لتلك الرمال 

الالمتناهية النائية واخلطرة، التي اأ�سرت قلوب وعقول امل�ستك�سفني والرحالة عرب التاريخ.
وكالت

تقف  ل  تلك  املوؤلف  رحالت  لكن 
عند التاأمل يف تلك املواقع الزاهدة، 
لكن اأي�ساً يف اأ�سيائها وخملفاتها مثل 
الأديرة واجلدران احلدودية واملواقع 
مقتطفات  الكتاب  ويتخلل  النووية. 
كتاب  اأي�ساً  لكنه  و�سعراء،  لكتاب 
واجلغرافيا  التاريخ  عن  اجتماعي 
حيث  والأدب،  وال�سيا�سة  والدين 
متتلئ �سفحاته بالأفكار واحلكايات 
التي �رضدها م�ستك�سفون من الع�رض 
عائدة  بردى  واأوراق  الفيكتوري، 
لبوذيني قدامى، ومذكرات مب�رضين 

وجملدات للرهبان.
يف  اخلايل  الربع  على  اأولً  يعرج 
اأرا�سي  ثم  العربية،  اجلزيرة  �سبه 
التجارب النووية يف اأ�سرتاليا، وبحر 
كازاخ�ستان،  يف  اجلاف  الآرال 
و»البحار الرملية« املتقلبة يف �سمال 
�سونورا  و�سحراء  ال�سني،  غرب 
اأريزونا،  يف  احلدودية  املناطق  يف 
بالك  يف  مان«  »بورنينغ  ومهرجان 
يف  القدمية  والأديرة  بنيفادا،  روك 
م�سيئاً  مل�رض،  ال�رضقية  ال�سحراء 

والتاريخ  النا�س  على  ذلك  �سياق  يف 
الأماكن  لتلك  ورمزية  والت�ساري�س 

النائية.

تاأمل

ا�ستك�ساف  رحلة  لي�س  كتابه  لكن 
اأجل  من  روحي  �سعي  هو  ما  بقدر 
التعايف والتاأمل، فاملوؤلف يو�سح يف 
الربع  اإىل  ذهب  اأنه  الكتاب  م�ستهل 
اخلايل يف �سبه اجلزيرة العربية على 
اأثر نهاية عالقة حب. فمع كل جمال 
كاإلقاء  اإليها  ال�سفر  يبقى  ال�سحراء، 

النف�س يف غياهب الن�سيان.
ال�سحراء  يهاب  اأنه  اأتكينز  ويبدو 
»امليتة«  باملناطق  ي�سفها  التي 
اأي�ساً  مولع  لكنه  و»املهجورة«، 
رحالة  وكان  وزهدها،  بتق�سفها 
يف  كبرياً  تاأثرياً  تركوا  قد  �سابقون 
الكتاب:  م�ستهل  يف  يكتب  نف�سه. 
اإىل  لرحالت  مكتبة  بتجميع  »بداأت 
يف  مل�سافرين  معظمها  ال�سحراء، 
القرن  واأوائل  ع�رض  التا�سع  القرن 
اأو  نظام  بدون  قراأتها  الع�رضين؛ 
لقد  جغرافياً.  خ�سو�ساً  متا�سك، 

اأنني  لو  كما  اإحلاح،  من  نوع  دفعني 
رمز  عن  بحثاً  ال�سفحات  اأنقب 
اأتكينز،  لكن  قنبلة«.  مفعول  لإبطال 
يعتربون  ممن  ي�سخر  ذلك،  مع 
اأنف�سهم من امل�ستك�سفني ويعتربهم 

»�ساللة جديدة من املتع�سبني«.
كل  زمنياً.  �سفراته  يوثق  املوؤلف 
من  جوانب  ين�سج  رحالته  ق�س�س 
فال�سحراء  واجلغرافيا.  التاريخ 
�سب  ولقد  معقد،  حي  بيئي  نظام 
على  البحثية  جهوده  من  الكثري 

و�سف الكثبان الرملية.

�سلطنة عمان

اأقرب  ياأخذ  الإجنليز  كاأ�سالفه 
امل�سالك اإىل ال�سحراء متوجهاً نحو 
ال�سحراء  رمال  ويف  اخلايل.  الربع 
يالحق  عمان،  �سلطنة  يف  املتحولة 
وبرترام  ثي�سيجر  ويلفريد  ق�س�س 
فيلبي،  جون  �سانت  وهاري  توما�س 
احلركة  ب�سكون  مفتوناً  ويبدو 

املتوا�سل.اأ�سرتاليا

ويف �سحراء اأ�سرتاليا حيث التجارب 

املتطايرة  الأغربة  تندمج  النووية، 
املاأهولة  غري  النائية  املناطق  من 
خميلة  يف  الدماء،  من  دوائر  مع 
اأتكينز، هي خملفات احلرب الباردة 

والدمار النووي.كازاخ�ستان
اأتكينز  ي�سري  الكاآبة،  من  ومبزيد 
كازاخ�ستان،  الآرال يف  بحر  قاع  يف 
ويكتب عن الفراغ الذي �سببته عقود 
بتحويل  ال�سوفييتية  ال�سيا�سات  من 
الكتفاء  لتحقيق  و�سري  اأمو  نهري 
»كمحجر  وي�سفه:  بالقطن،  الذاتي 

عني من دون عني«.
ويعرج بعد ذلك اإىل �سحراء �سونورا 
على احلدود الأمريكية مع املك�سيك، 

ويتحول اإىل واعظ �سيا�سي.
مهرجان  يح�رض  نيفادا،  ويف 
»بورنينغ مان«، ال�سحراوي الفنتازي 
كتاباته  و�سورياليته.  غرابته  يف 
تنتقل ب�سكل �رضيع من الده�سة اإىل 

القلق.
م�رض

تق�سفاً  اأكرث  رحلة  يف  ي�رضع  ثم 
يف  اأنطونيو�س  القدي�س  دير  اإىل 
ال�سحراء ال�رضقية يف م�رض، كمكان 

لالن�سحاب والتن�سك.

بالقدر  هو  لأتكينز  بالن�سبة  ال�سفر 
هو  ما  بقدر  النا�س  عن  نف�سه 
املوؤلف  ويك�سف  الأماكن.  عن 
مظاهر  من  العديد  �ساعري  بنرث 
ال�سحراء بكثري من اخليال، منحرفاً 

والطبيعي  الب�رضي  التاريخ  عن 
اأ�سبه  �سخ�سية  جتربة  من  نوع  اإىل 
باحللم. والنتيجة يقول موؤلف كتاب 
لتجد  فيه  ت�سيع  كتاب  »ليفيثان« 

عاملاً اآخر.
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الكاتبة مو�سلمال فردو�س جلريدة الو�سط 

الكتابة ممار�سة حياتية 
ال ميكن اال�ستغناء عنها
مو�سلمال فردو�س من ولية غرداية طالبة يف ال�سنة الأوىل جامعي 
تخ�س�س علوم املادة بجامعة العلوم والتكنولوجيا اجلزائر العا�سمة

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

كيف دخلت عامل الكتابة 
و هل وجدت ت�سجيعا من 

اأحد ؟

دخويل �إىل عامل �لكتابة مل يكن �إال 
مالذ� من و�قع �أعي�صه مع �أ�صدقائي 
لكي �أرفه عن نف�صي و�ن�صى �لقليل 
ذلك  بعد  نف�صي  وجدت  �أخري�  ثم 
 ... يل  بالن�صبة  �صيء  كل  �أجده 
�لت�صجيع  وجدت  هلل  �حلمد  نعم 
ومن  وعائلتي عامة  �أ�صدقائي  من 
كان  �أنه  حتى  خ�صو�صا  �صخ�ص 
هنا  مرة؛  كل  �جلديد  عن  يبحث 
�نني  له يف كل مرة  �أثبت  �أن  �أردت 

�كتب لي�ص �إال تبحث عنه

 اأي جو جتدينه مهياأ 
للكتابة و هل تفكرين فيما 
�ستكتبينه عندما مت�سكني 

القلم اأم جتعلي القلم يكتب 
حلاله 

�جلو �ملنا�صب مل يكن حمدد� يوما 
ثم  دونتها  فكرة  �أتتني  �أينما  و�إمنا 
مل  لكن  بعدها  �النطالقة  كانت 
يكن �لقلم ليتحرك �إال بعد �أن �آخذ 

بع�ص �لوقت ال�صتوحاء �الأفكار

ماهي اأف�سل الكتب التي 
قراأتها و من هو كاتبك 

املف�سل ؟

�أنثى  قلبي  يف  رو�ية  �لكتب  �أف�صل 
عربية �لدكتورة خولة حمدي طبعا 
�لكاتب �ملف�صل �صتكون  فاأنا �أحب 

طريقة كتابتها الأحد�ث رو�ياتها

يف كتاباتك هل تكتبني 
مبا�سرة اأم حتتفظني 

بالفكرة و حتاولني اختيار 
الكلمات املنا�سبة لها ؟

نعم �ختيار �لكلمات �ملنا�صبة �أوىل 
لي�ص �إال لت�صل �لفكرة للقارئ مثلما 
يكون  �ل�صوؤ�ل  جو�ب  �إذن  �أردتها 
يكون  قد  لكن  بالفكرة  �الحتفاظ 

هناك �صعوبة يف ذلك

جمموعتك »خواطر بال 
عنوان » و هي  ق�س�س 

ق�سرية وخواطر ، كيف 
ت�سرحني لنا هذا الأ�سدار 

وماهي الق�سايا التي 
توؤرقك وعاجلتها يف كتابك 

هذا ؟

جمموعة خو�طر بال عنو�ن كتابات 

�لكلمات  من  عال  مب�صتوى  لي�صت 
حاولت  ب�صيطة  كلمات  �ل�صعبة، 
قارئ  �أ�صغر  �إىل  لت�صل  ��صتعمالها 
حاولت  جمموعتي   ، يقر�أها  قد 
يف  �أر�ه  مما  �لقليل  معاجلة  فيها 
قد  فمثال  ق�صايا  من  جمتمعي 
جتدون خاطرة تتحدث عن �ملعوق 
بع�ص  �أرى  الأنني  عنه  كتبت  نعم 
دون  �للقب  بذ�ك  تنعته  �لنا�ص 
�إال  يكن  مل  وهو  مل�صاعره  مر�عاة 
نحمل  ما  يحمل  منا  خا�صة  حالة 

لكن حنيته �صبقت كل �صيء

ما الذي ي�ستثريك اأثناء 
الكتابة ، حدث اأم �سورة 
اأم حالة معاناة للذات و 

لالآخر؟

�جلو�ب �الأف�صل �أظنه حالة معاناة 
خو�طري  فبع�ص  و�الآخر  للذ�ت 
�أ�صتطيع  لكن  �ل�صيء  بع�ص  حزينة 
�أرى  فلرمبا  �ل�صورة  �أ�صيف  �أن 
و�إمنا  عنها  �أعرب  لن  هنا  �صورة 

�أحاول ��صتئ�صال فكرة منها

ما نوع الدعم الذي 
يحتاجه املبدع املثقف يف 

الوقت الراهن ؟

ال  �أن  هو  يحتاجه  �لذي  �لدعم 

�إحباطه  تثري  تعليقات  تكون هناك 
�صلبي  �صيء  �أي  قويا  يكن  مل  فمن 
تقول  �إليه قد يحبطه... قد  يوجه 
�لعك�ص فهو  لي�صا دعما ال  يل هذ� 
دعم �أقوى من �أي �صيء وطبعا قد 
�لذين  دعم  هو  �آخر  دعما  �أ�صيف 
كانت  مهما  وت�صجيعه  حوله  من 
�لوقت  مع  �صتتطور  فهي  كتابته 
وكلما �زد�د م�صتو�ه �زد�دت ثقافته 

ور�صيده �للغوي

كيف وجدت امل�سهد الثقايف 
يف غرداية وهل اأثر ذلك 

يف �سخ�سية فردو�س 
الكاتبة ؟

ثقافة جمتمعي ثقافة مل ولن تكن 
لتمنع �لكاتب و�لهاوي من مو��صلة 
ما  �الأمر...  كان  مهما  م�صو�ره 
�صيء  يف  �لكتابة  �إال  �أنا  علي  كان 
ال  �أن  على  �صخ�صيتي  ي�صاهي 
يوؤثر  مل  �إذن  ثقافتي...  �إىل  �أ�صيء 
ذلك على �صخ�صيتي فلم �أكن الأكون 
جمتمعي  بف�صل  �إال  ما  يوما  كاتبة 
وثقافته �لذي �أفتخر �أنني جزء منه 

والحمالة من ذلك

هل هناك عمل اأدبي جديد 
يلوح يف الأفق؟

رو�ية  هناك  �صتكون  �هلل  باإذن  نعم 
�أحاول فيها معاجلة بع�ص �الأ�صياء 
و�صاأحاول باإذن �ملوىل �أن �أكون فيها 
و�قعية لي�صتنبط �لقارئ منها بع�ص 

�لعرب... عن قريب �ن �صاء �هلل

هل ترين يف الكتابة 
منفذاً للخروج من الواقع 

امل�سطرب الذي مير به 
البلد ؟

قد  هنا  يكون  ال  وقد  يكون  قد 
�الأمثلة لكن  و�أ�رضب  �أر�ه  �أكتب ما 
ر�أى  �إن  �لقارئ  �إىل  يرجع  �الأمر 
 ، قد  و�قعيا  �صيئاً  كتاباتي  يف. 
يطبقه لكن �إن مل يقتنع بالفكرة من 
جذورها فلن يعمل على ذلك �الأمر

كلمة اأخرية

�أن  هلل  و�حلمد  �ل�صكر  �وال 
�أكون  �أن  �أردت  ما  �إىل  �أو�صلني 
لد�ر  �ل�صكر  ثم  يوما...  عليه 
�ملثقف على ت�صجيعها للمو�هب 
ن�صيان  دون  وطبعا  �ملبتدئة 
و�لدي �للذ�ن كانا �صند� يل مهما 
ف�صلهما  خ�صارة  �أو  ربحا  كان 
كلمات  يف  تلخي�صه  �أ�صتطيع  لن 
ولكنني �أكنه يف قلبي دون ن�صيان 
�أي �أحد �صجعني وكلمتي �الأخرية 
�صتكون للموهوب �إذ� كانت لديك 
ت�صميم  �صورة  خاطرة  فكرة  �أي 
وكنت قد �أردت ذلك �ل�صيء حقا 
فاعمل عليه ودعك من �أي �صيء 
قد، يك�رضك... و��صل م�صو�رك 
على  وتوكل  �حلالة  كانت  مهما 
�إ�رض�رك..  �صيء  و�أول  ربك 

بالتوفيق

باأعمال  قيامهم  خالل  �آثار،  علماء  متكن 
حفريات وترميم، �لثالثاء، بوالية »بايبورت« 
يعود  �أثرية  قطع  على  �لعثور  من  �لرتكية، 

تاريخها �إىل �لفرتتني �لعثمانية و�لرومانية.
وجرت �حلفريات يف قلعة بايبورت �لتاريخية، 
�لو�قعة �صمال �رضقي �النا�صول، و�مل�صنفة 

كثالث �أكرب قلعة �صكنية يف تركيا.
قدمية،  حل�صار�ت  تعود  �آثار  على  وُعرث 
�الأثرية،  و�لرتميم  �حلفريات  �أعمال  خالل 
و�ل�صياحة  �لثقافة  وز�رة  قبل  من  �مُلقامة 

�لرتكية، منذ 2017.
بايبورت،  متحف  مدير  بدير«،  »�أدمي  وقال 
و�مُل�رضف على �أعمال �حلفريات و�لرتميم، 
ملر��صل �النا�صول، �أن �أعمال �حلفريات يف 

�لقلعة �لتاريخية، تتم بعناية ودقة فائقة.
�أ�صهر من �عمال �حلفريات،  وُعرث خالل 8 
على هيكلي خز�ن، يعود�ن لفرتة »ج�صتينيان 
�الأول«، وعلى ت�صاميم كني�صة تاريخية، يعود 

تاريخها �إىل �لقرن 11.
على  �لعثور  جانب  �إىل  �أنه  بدير،  و�أو�صح 

مت  �حلفريات،  خالل  معمارية  �كت�صافات 
ميكن  �أثرية  قطعة   165 وت�صجيل  ت�صنيف 

عر�صها يف �ملتحف.
�الأثرية  �لقطع  ُمعظم  �ن  بدير،  وبني 
�أنابيب،  وت�صمل،  �لُفخار،  من  م�صنوعة 
ولوحات،  زيت،  وم�صابيح  فخارية،  و�أوعية 

وغريها.
و�أفاد بدير، �ن �لقطع �الأثرية يعود تاريخها، 
�إىل  وو�صوال  �لرومانية،  �لفرتة  بد�ية  �إىل 

�لفرتة �لعثمانية.
�صتُعر�ص  �الأثرية،  �لقطع  �ن  بدير،  و�أكد 
قلعة  �صفح  عند  �الإن�صاء،  قيد  �ملتحف  يف 

بايبورت.
�صمال  �لو�قعة  بايبورت  تاريخ  �أن  يُذكر 
�رضقي منطقة �الأنا�صول، على �صفاف نهر 
»جوروه«، يعود �ىل 3 �أالف عام قبل �مليالد. 
وتقع بايبورت بني جبال �صاهقة، وترتفع عن 
وتتميز  مرت�،   1550 �لبحر  �صطح  م�صتوى 

بطبيعة ذ�ت جمال �أّخاذ متميز.
 وكالت 

العثور على قطع اأثرية خالل حفريات 
يف قلعة بايبورت الرتكية

�أ�صتاذ  زغالمي  �لعيد  �لدكتور  �الأ�صتاذ  قال 
حما�رض يف جامعة �جلز�ئر 3 �ن يف �الآونة 
�إىل  حتولت  �الجتماعية  �ل�صبكات  �الأخرية 
منرب وجمال يعرب فيه �ملو�طن �لب�صيط عن 
تذمره عما يحدث يف �ملجتمع �جلز�ئري، 
مبختلف موؤ�ص�صاته و�إد�ر�ته، و�أ�صبح م�صدر 
�ن  يدل  ما  وهذ�  لل�صلطة  بالن�صبة  لالأخبار 
جزء  �أ�صبحت  �الجتماعي  �لتو��صل  و�صائل 
من �ملنظومة �الإعالمية �لقائمة �إ�صافة �إىل 

�الإعالم �لتقليدي �لتلفزيون و�الإذ�عة.
ت�رضيحات  يف  زغالمي  �لدكتور  وقال 
�ن  »�لو�صط«  بجريدة  خا�صة  �صحفية 
جديد  بدور  جاء  �ملو�طنة  �صحافة  ظهور 
وينتقد  ي�صارك  كذلك  �ملو�طن  و�أ�صبح 
ويقوم مبعاينة كل ما يدور �أمامه، لذ� جند 
�ل�صلطات �أ�صبحت تاأخذ بجدية كل ما يقوم 
و�لتوتري  �لفاي�صبوك  يف  �ملو�طن  هذ�  به 

و�الن�صتغر�م.
و�أ�صاف ذ�ت �ملتحدث �ننا ن�صتطيع �ن نقول 
�أخفقت  فيما  وت�صاهم  تكمل  �لو�صائل  هذه 
و�خلا�صة،  �لعمومية  �العالم  و�صائل  فيه 

معترب� �ن �هتمام و�صائل �العالم �لعمومية 
�ل�صكليات  و�خلا�صة بات يعتمد على بع�ص 
و�لربوتوكوالت وتنا�صت �ن�صغاالت �ملو�طن 
�ن تكون هي  �لب�صيط و�لتي من �ملفرو�ص 
�الأمور، لذ� جاء دور  �ل�صباقة يف ن�رض هذه 
ويعرب  �ملر�قب  فيه  �أ�صبح  �لذي  �ملو�طن 

�ل�صياق  ذ�ت  يف  م�صيفا  ر�أيه،  عن  فيه 
و�هتمام  �حلرية  من  هام�ص  غياب  �ن 
�ل�صحافة �لتقليدية بال�صكليات ترك �أي�صا 
�ملجال ل�صحافة �ملو�طنة للظهور و�لربوز 

يف �ل�صاحة �ل�صيا�صية.
اإ�سالم رخيلة
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الأمريكية  لويزفيل  جامعة  علماء  اكت�شف 
مع علماء اأحياء من الهند اأن الرمان يحتوي 
على مواد متنع حدوث التهابات يف الأمعاء، 
التقرحات وتخف�ض من  التئام  وت�شاعد يف 

احتمال الإ�شابة بال�رسطان.
ووفقا للعلماء، يقلل م�شتخل�ض الرمان من 

اأن  الأمعاء، حيث  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر 
الإ�شارة  جزيئات  املعوية متت�ض  البكترييا 
مفيدة  اأخرى  مواد  اإىل  وحتولها  النباتية 
راجبري  ويقول  اجل�شم  �شفاء  يف  ت�شاعد 
اأن  »اأثبتنا  لويزفيل:  جامعة  من  �شينخ 
املواد يف الرمان ت�شاعد اجل�شم يف اإعادة 

وبقية  الأمعاء  جدران  بني  احلاجز  بناء 
اجل�شم«.

ويوؤكد الباحثون اأن الرمان يحتوي على مادة 
بخ�شائ�شها  املعروفة   »urolitina-A«
اختبار  وعند  للأك�شدة.  امل�شادة  وقوتها 
خمتلفة  اأع�شاء  على  الرمان  م�شتخل�ض 
من اأن�شجة ج�شم الفئران املخربية، ات�شح 
يف  اإيجابا  ويوؤثر  الأمعاء  التهاب  يكبح  اأنه 

الغ�شاء املخاطي لها.
الرمان  م�شتخل�ض  اأن  للباحثني  ات�شح  كما 
خللها  ومن  الأمعاء،  م�شتقبلت  يف  يوؤثر 
ين�شط جني »NRF2« امل�شوؤول عن اإعادة 
ومينع  الغريبة  املواد  اأمام  احلاجز  بناء 
اللتهابات ويعمل العلماء حاليا على ابتكار 
اأكرث  تكون   »urolitina-A« نظائر ملادة 
اأمانا وفعالية، خا�شة وهي موجودة بوفرة 
يف م�شتخل�ض الرمان، وهي التي حتمي من 
الأخرى  والأمرا�ض  الأمعاء  تطور �رسطان 

الناجتة عن اللتهابات.

منظمة ال�صحة العاملية: 1.1 مليار �صاب عر�صة للإ�صابة بال�صم
اأن  اأعلنت منظمة ال�شحة العاملية 
نحو 1.1 مليار �شاب عر�شة خلطر 
ب�شبب  ال�شمع  بفقدان  الإ�شابة 
للأجهزة  املطول  ا�شتخدامهم 
الذكية  الهواتف  فيها  مبا  النقالة، 
بيان،  يف  املنظمة  واأو�شحت 
ن�رسته اليوم الثلثاء اأن »50 باملائة 
تقريبا من الأ�شخا�ض الذين ترتاوح 
اأعمارهم بني 12 و35 عاما، اأي 1.1 
مليار �شاب، عر�شة خلطر الإ�شابة 
التعر�ض  ب�شبب  ال�شمع  بفقدان 
املطول واملفرط لأ�شوات عالية، 
التي  املو�شيقى  ذلك  يف  مبا 
الأجهزة  اإليها من خلل  ي�شتمعون 

ال�شمعية ال�شخ�شية«.
اأ�شدرت  اأنها  املنظمة  واأ�شافت 
الدويل  الحتاد  مع  �شوية 
معيارا عامليا جديدا  للت�شالت، 
هذه  وا�شتخدام  ت�شنيع  ب�شاأن 
الهواتف  ت�شمل  التي  الأجهزة، 
الو�شائط  وم�شغلت  الذكية 
اإليها  ال�شتماع  جلعل  ال�شوتية، 
املعطيات،  وح�شب  اأمانا.  اأكرث 
ال�شحة،  منظمة  اأوردتها  التي 

�شكان  من  باملئة   5 من  »اأكرث  فاإن 
�شخ�ض،  مليون   466 اأي  العامل، 
امل�شبب  ال�شمع  بفقدان  م�شابون 
و34  بالغ  مليون   432( للعجز 
مليون طفل(، مما يوؤثر على نوعية 
الغالبية  اأن  اإىل  حياتهم«واأ�شارت 

العظمى من هوؤلء تعي�ض يف بلدان 
ومتو�شط  منخف�ض  دخل  ذات 
املنظمة،  تقديرات  وح�شب 
�شي�شاب بحلول عام 2050 اأكرث من 
من  واحد  اأي  �شخ�ض،  مليون   900
ال�شمع  بفقدان  اأ�شخا�ض،   10 كل 

فقدان  ويكبد  للعجز.  امل�شبب 
له  الت�شدي  يتم  ل  الذي  ال�شمع 
 750 بـ  تقدر  �شنوية  عاملية  تكلفة 
الوقاية  ميكن  بينما  دولر،  مليار 
من  ال�شم  حالت  كافة  ن�شف  من 

خلل تدابري ال�شحة العامة.
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الوزن ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�شاعد على 
خ�شارة الوزن والتخل�ض من الدهون املرتاكمة يف اجل�شم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�شً
علج قوي جدا وفعال ملر�شى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�شحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�شهر فوائده هي 
خف�ض الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�شب ما اأثبتته الدرا�شة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�شات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�شة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ض الوزن والق�شاء على ال�شمنة.
 حيث مت تق�شيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�شعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�شمة وع�شري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�شعت اأي�شا لنف�ض النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�شبة عالية من الدهون امل�شبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�شة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�شعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ض الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�شم مع ع�شري اجلريب فروت، نق�ض وزنهم بن�شبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�شاعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�شرتول على الدم، وت�شاعد على تنظيم 
م�شتويات ال�شكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ض العلماء على اإجراء هذه الدرا�شة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�شاعد على انقا�ض الوزن وذلك بعد انت�شار 
حمية اجلريب فروت ال�شهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�شة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�شيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ض ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �شواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�شاف ذلك عندما كان هناك �شيدة تعاين من مر�ض �رسطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ض وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ض 

لأكرث من خم�ض �شنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�شنوات اكت�شف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�شة تقل�شت 

ب�شكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�شفاء متاًما من هذا 
املر�ض. 

وعندما �شاألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�شيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�شري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�شيكاغو اأن اجلريب فروت ي�شاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�شم الن�شان ب�شكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ض ال�رسطان تثبت العك�ض، 
لأنه ي�شاعد على تاأثري العقار داخل اجل�شم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.

علج بحة ال�صوت بالكركم
يلعب م�شحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف علج م�شكلة بحة ال�شوت 

التي ت�شاب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رساخ وال�شوت العايل، 
اأو حتى الإ�شابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�شديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�شادة لللتهاب الذي 
ي�شيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ض من م�شكلة 

بحة ال�شوت ب�شكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خلل و�شع ملعقة كبرية من م�شحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�شحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخللط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.

م�صتخل�ض الرمان يحمي من �صرطان الأمعاء

درا�صة علمية جديدة حول امل�صاّر »املخيفة« لـ تدخني ال�صي�صة
�شدرت  اأمريكية  درا�شة  ح�شب 
اأو  ال�شي�شة  تدخني  فاإن  حديثاً 
الرنجيلة م�رس كذلك جلهاز القلب 
تدخني  مثل  الدموية  والأوعية 

ال�شيجارة.
بف�شل مذاقها ورائحتها احلم�شية 
يغري  امللب�ض،  اأو  الفواكه  بطعم 
تدخني ال�شي�شة عدداً متزايداً من 
ال�شباب ل�شتهلكها حيث ينظرون 
اإليها على اأنها بديل اأكرث اأماناً من 
تدخني ال�شجائر. غري اأن ا�شتهلك 
هذا املنتج من التبغ ذي الرائحة 
القلب  ل�شحة  يعترب �شاراً  العطرة 
وقد  التقليدي.  التبغ  مثل  متاماً 
من  كاليفورنيا  يف  الباحثون  حّذر 
�شّمية  من  اأجنلو�ض  لو�ض  جامعة 
ونظام  القلب  على  املاء  اأنابيب 
املجلة  ويف  الدموية.  الدورة 
 The القلب  لأمرا�ض  الأمريكية 
 American Journal of
العلماء  يجادل   Cardiology
بالقول اإن لل�شي�شة نف�ض التاأثريات 
والأوعية  القلب  على  ال�شاّرة 
الق�شري،  املدى  على  الدموية 

مثًل تدخينها ملدة 30 دقيقة، 
تدخني  يحدثها  التي  كتلك 
ال�شجائر الأمر الذي ي�شري اإىل 
اأن املخاطر على املدى البعيد 

قد تكون عالية للغاية.
لإجراء الدرا�شة اتخذ الباحثون 
من   48 اإزاء  خمتلفة  اإجراءات 
قبل  ال�شباب  ال�شي�شة  مدخني 
 30 ملدة  تدخني  جل�شة  وبعد 
املوؤ�رسات  تقييم  ومَتّ   . دقيقة 
�رسبات  معدل  مثل  املختلفة 
يف  النيكوتني  وم�شتوى  القلب 
الكربون  اأك�شيد  واأحادي  الدم 

قبل وبعد اجلل�شة.
ت�شلب ال�شرايني بعد 30 

دقيقة من تدخني ال�شي�شة

بعد  التجربة:  نهاية  يف  النتيجة 
تدخني  على  دقيقة   30 مرور 
الرنجيلة اأعطت جميع املوؤ�رسات 
زاد  لقد  القلق:  اإىل  تدعو  نتائج 
معدل �رسبات القلب مبتو�شط 16 
�رسبة يف الدقيقة. كما اأَنّ م�شتوى 
النيكوتني واأحادي اأك�شيد الكربون 

ارتفع كذلك، اإ�شافة اإىل اأَنّ �شغط 
الدم ال�رسياين ارتفع اأي�شاً.

الأمر الآخر الذي �شبب القلق هو 
اأَنّ ال�رسايني لدى مدخني ال�شي�شة 
جل�شة  نهاية  يف  ت�شلباً  اأظهرت 
ال�رسياين  الت�شلب  التدخني. ولكن 
ما هو اإل واحًدا من الآثار العديدة 
امل�رّسة للتدخني على القلب، ومَتّ 
اأنه  على  وا�شح  ب�شكل  حتديده 
والأوعية  القلب  على  عامل خطر 
�شحيفة  ذكرت  كما  الدموية 

الـ«ديلي ميل«.

تدخني  اأن  اإىل  النتائج  هذه  ت�شري 
اأكرث  �شحياً  بديًل  لي�ض  ال�شي�شة 
على  بل  ال�شيجارة  تدخني  من 
الباحثون  ويحذر  متاماً.  العك�ض 
موا�شلة  من  ال�شي�شة  مدخني 
عملياً  دقيقة؛   30 ملدة  التدخني 
اإىل  ال�شي�شة  مدخنو  مييل 
�شاعات.  لعدة  التبغ  ا�شتن�شاق 
من  اخلرباء  قّدر   ،2015 عام  ويف 
منظمة ال�شحة العاملية اأَنّ جل�شة 
ال�شي�شة الواحدة تعادل تدخني 20 

اإىل 30 �شيجارة.



قوله  يف  ال�رصيح  املثل  هذا  جاء 
الَِّذيَن  اأُولَِئَك  وتعاىل:  �سبحانه 
َللََة ِبالُْهَدى َفَما َرِبَحْت  ا�ْسَتَُوا ال�سَّ
اَرتُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهتَِديَن * َمثَلُُهْم  ِتَ
اَءْت  ا اأَ�سَ َكَمثَِل الَِّذي ا�ْستَْوَقَد نَاًرا َفلََمّ
َوتََرَكُهْم  ِبنُوِرِهْم   ُ الَلّ َذَهَب  َحْولَُه  َما 
بُْكٌم  ٌمّ  �سُ  * يُبْ�رِصُوَن  َل  ُظلَُماٍت  يِف 
ِيٍّب  َك�سَ اأَْو   * يَْرِجُعوَن  َل  َفُهْم  ُعْمٌي 
َماِء ِفيِه ُظلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق  ِمَن ال�َسّ
ِمَن  اآَذاِنِهْم  يِف  اِبَعُهْم  اأَ�سَ يَْجَعلُوَن 
يٌط  ُمِ  ُ َوالَلّ امْلَْوِت  َحَذَر  َواِعِق  ال�سَّ
ِبالَْكاِفِريَن ﴾ ]البقرة: 16 - 19[.

املثل:  يف  امل�ستهدفة  الفئة 
املنافقون؛ لأن ﴾ اأُولَِئَك ﴾ يف املثل 
عائد على فئة من النا�س ذكرتهم اآية 
�سابقة هي قوله تعاىل: ﴾ َواإَِذا لَُقوا 
الَِّذيَن اآَمنُوا َقالُوا اآَمنَّا َواإَِذا َخلَْوا اإِىَل 
َا نَْحُن  َنّ �َسيَاِطيِنِهْم َقالُوا اإِنَّا َمَعُكْم اإِ

ُم�ْستَْهِزئُوَن ﴾ ]البقرة: 14[.
نوع املثل: قيا�سي متثيلي ُمرَكّب.

الذي  املثل  هو  القيا�سي؛  فاملثل 
اأخرى  بحالة  حالة  ميِثّل  اأو  ي�سِبّه 
َمثٌل  وهو  بها،  ويقارنها  يقي�سها 

املمثل  من  كًلّ  »اأَنّ  وذلك؛  مرَكّب 
�سورة  عن  عبارة  له  واملمثَّل  به 
تُعطي يف  مركبة من جملة عنا�سـر 
جمموعها الو�سف املعترب، واحلكم 
وامل�سبه  امل�سبَّه  بني  امل�ستك 

به«]1[.
مثل  املثل:  هذا  يف  الكلم  واأ�سل 
الذين ا�ستوا ال�سللة بالهدى كمثل 
فقد جاء يف  ناًرا؛  ا�ستوقدوا  الذين 
اأ�سواء البيان لل�سنقيطي رحمه الل: 
 ﴾ البقرة:  �سورة  يف  تعاىل  »وقوله 
﴾؛  نَاًرا  ا�ْستَْوَقَد  الَِّذي  َكَمثَِل  َمثَلُُهْم 
قوله  بدليل  ا�ستوقدوا،  الذين  اأي: 
َوتََرَكُهْم  ِبنُوِرِهْم   ُ الَلّ َذَهَب   ﴾ بعده: 

يِف ُظلَُماٍت َل يُبْ�رِصُوَن ﴾»]2[.
هذه  يف  امَلثَلنَي  يف  واملق�سودون 
يقول  املنافقون]3[؛  هم  الآيات 
اأحكام  يف  الل  رحمه  ا�س  اجل�سَّ
املنافقني]4[  ذكر  »ثم  القراآن: 
قلوبنا  اإىل  اأمرهم  وتقريب  ونَْعتَهم، 
ا�ستوقد  بالذي  �سـربه  الذي  باملثل 
يف  ي�سيء  الذي  وبالربق  ناًرا، 
ثبات،  ول  بقاء  غري  من  الظلمات 

وجعل ذلك مثًل لإظهارهم الإميان، 
واإَنّ الأ�سل الذي يرجعون اإليه وهم 

ثابتون عليه هو الكفر؛ كظلمة الليل 
اللذين يعر�س يف خللهما  واملطر 

فيبقون  يذهب  ثم  لهم،  ي�سيء  برق 
يف ظلمات ل يب�سـرون«]5[.

مثل الذي ا�ستوقد ناًرايف �سورة البقرة
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عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى اهلل 

عليه و �سلم
واأما الأخلق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي الل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول الل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي الل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول الل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة الل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي الل عنه: 
كان ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

الل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخلق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سلة وال�سلم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً، ومع اإ�رصاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سلة وال�سلم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سلة وال�سلم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�سي الل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى الل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا ممد احمل يل على بعريي هذين من مال الل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سلة وال�سلم ثم قال: املال مال الل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى الل عليه و�سلم.

عطاء اهلل هي رحمة اهلل 
العطاء اجلامع، املانع، ال�سامل، الوا�سع، 
الل  عطاء  مطلق،  نقول:  اأن  الأ�سح  اأو 
هي رحمة الل . من معاين الرحمة :  من 
النَّا�َس  اأََذْقنَا  الرحمة قال: ﴾َواإَِذا  معاين 
]�سورة  تُْهْم﴾  َم�َسّ اَء  �رَصَّ بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة 

يون�س الآية:21[
 معناها: املطر رحمة، اجلفاف �رَصّاء، 
الفقر  رحمة،  ال�سحة  �رصاء،  املر�س 

ال�سديد �رصاء، الكفاية رحمة، اخللفات 
الزوجية �رصاء، ال�سعادة الزوجية رحمة، 
الأولد  �رصاء،  امل�ساك�سون  الأولد 

ال�ساحلون رحمة، هذا معنى اآخر:
بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة  النَّا�َس  اأََذْقنَا  ﴾َواإَِذا 
اآَيَاِتنَا  يِف  َمْكٌر  لَُهْم  اإَِذا  تُْهْم  َم�َسّ اَء  �رَصَّ
اإَِنّ ُر�ُسلَنَا يَْكتُبُوَن َما  اأَ�رْصَُع َمْكراً   ُ ُقِل الَلّ

مَتُْكُروَن﴾

]�سورة يون�س الآية:21[ الآن: ﴾َولَِئْن 
نََزْعنَاَها  ثَُمّ  َرْحَمًة  ِمنَّا  نْ�َساَن  اْلإِ اأََذْقنَا 
هود  ]�سورة  َكُفوٌر﴾  لَيَئُو�ٌس  اإِنَُّه  ِمنُْه 

الآية:9[
 معنى ذلك: كل �سيء مريح، رحمة الل 
كل �سيء م�سعد، رحمة الل كل �سيء ي�رص 

لك اأمرك )رحمة( .
]�سورة هود الآية:28[ 

لكل اإن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى الل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 

الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، الإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج الل مئة باملئة، يعني ما اأمرك الل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق الَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة الَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف الأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثلثاً، وحبي لثلث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب املتوا�سعني، وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثلثاً، وبغ�سي لثلث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�س 

البخلء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فل خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من الل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكلم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل الَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سلم 
و�سطي.
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الفاي�شبوك ، امل�شل�شالت الرتكية ، الهاتف النقال راء تف�شي الظاهرة 

عيد احلب يت�شبب يف  اغت�شاب ما يزيد عن 500  مراهقة 
.           الدور املفرت�س للمدر�شة وامل�شجد والأ�شرة مطالبة بالتدخل

فتحت عنا�شر الأمن باملنطقة الغربية والتي �شارت مهددة بالنحالل على خلفية تنامي جرائم ال�شرف وهتك العر�س وتو�شع �شبكات الدعارة بكل من تلم�شان 
ووهران وبلعبا�س وعني متو�شنت  ،والتي ترتفع كلما حل  موعد العيد امل�شوؤوم املعروف بعيد احلب  امل�شادف ل14 فرباير من كل �شنة .

حممد بن ترار

وجود  حول  �شكوكا   يفتح   ما 
الف�شاد  ن�رش  اإىل  ت�شعى   �شبكات 
يف املنطقة التي حتولت اإىل مركز 
حيث  الالاأخالقية   للن�شاطات 
اأمن والية تلم�شان   �شجلت م�شالح 
للف�شق  50�شبكة  من  اأكرث  تفكيك 
وتوقيف  املا�شية  ال�شنة   خالل 
اخرتن  الالتي  املوي�شات  ع�رشات 
يدفع  ملن  باأج�شادهن  املتاجرة 
اأمن  م�شالح  اأوقفت  كما  اأكرث  
منها  �شبكة    80 من  اأكرث  وهران 
يف  الق�رش  ت�شتغل  كانت  �شبكات 
الدعارة  نف�ش االأمر �شجلته والية 
عدد  جتاوز  التي  بلعبا�ش  �شيدي 
ناهيك  ال70  املفككة  ال�شبكات 
 ، متو�شنت  بعني  اأخرى   30 عن 
حمكمة  �شجلت  اأخرى  ناحية  من 
 12 ت�شجيل  بتلم�شان  اجلنايات  
واالغت�شاب  العر�ش  لهتك  ق�شية 
اأن  و�شبق  االأخرية  دورتها  خالل 
خالل  ق�شية   20 من  اأكرث  �شجلت 
ال�شنة   نف�ش  ال�شابقة  من  دوراتها 
للدورة  جمدولة   ق�شايا  و10 
والعديد  ال�شنة   هذه  من  االأوىل 
التحقيق  الق�شايا  التزال قيد  من 
ق�شاء  جمل�ش  يعترب  حني  يف   ،
من  عدد  اكرب  �شاحب  بلعبا�ش 
الق�شايا االأخالقية متبوعة  بوهرن 
جعل  ما  تلم�شان  مت  فتمو�شنت 
ناقو�ش  تدق  االأمنية  ال�شلطات 
اخلطر  والتحقيق يف اأطراف تقف 
وراء ت�شجيع ظاهرة الف�شق و�شط 
التي  الغربية   بالواليات   ال�شباب 
اليوم   و  حمافظة  اأكرث  تعد  كانت 

120طفل  من   اأكرث  ميالذ  �شجلت 
خالل  بهم  م�رشح  �رشعي  غري  
طفل   17 منها  املا�شية  ال�شنة  
لتلم�شان  والطفل  االأم  مب�شلحة 
املناطق  حتولت   اآخر  جانب  من 
لل�شابات  وكر  اأكرب  اإىل  الغربية 
اجلانحات  حيث مت ت�شجيل دخول 
اأعمارهم  ترتاوح  �شابة   300 اأكرث 
ما بني 10 و17 �شنة  مراكز حماية 
ترتاوح  �شابة   100 منها  االأحداث 
اإىل  ال7�شنوات  من  اأعمارهن 
ال�شابات  حماية  مبركز  �شنة   18
اجلانحات بحي بريوانة  بتلم�شان 
ال�شابات   عدد  يرتاوح  والذي 
املوجودات باملركز �شهريا ما بني 
30 و60  �شابة  هذا من ناحية اأخرى  
املنطقة  اأن  االأمن  م�شالح  ت�شري 
بداأت  كبرية  حمافظة  تعرف  التي 
وجود  نتيجة  كبريا  تفككا  تعرف 
كمراكز  ت�شنف  �شارت   مناطق 
اخللقي  واالنحالل  البغاء  لتفريخ 
وتاأتي يف مقدمتها حديقة احلو�ش 
الكبري و حديقة احلرطون  وه�شبة 
الال �شتي ومنطقة قلعة املن�شورة 

احلديدة   ال�شكة  وطريق 
بتلم�شان  الوالية  و�شواطئ 
بعني  اجلديدة   واملدينة   ،
متو�شنت ، وحي الدرب  و حي 
العقيد بوهران  زيادة على  حي 
القرابة ببلعبا�ش  ، هذه املراكز 
كمراكز  ت�شنف  �شارت  التي 
من  �شاعفت  الع�شاق   اللتقاء 
اأ�شوار  بلغت  التي  التفكك  بوؤرة 
الرتبوية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعة 
، يف ت�شري م�شالح االأمن   عن 
بفتح  متهمة  فنادق  وجود  

بكل  الدعارة  ملتعاطي  اأبوابها  
 ، بني �شاف   ، بلعبا�ش  من مغنية، 
والتي     ، ووهران  متو�شنت  عني 
بغية  كبح  التحقيق حولها   يجري 

الظاهرة .

عر�س   هتك  ق�شية   500
بالغرب اجلزائري 

والق�شراأكرب  �شحايا  
عيد احلب:

قدمتها  اإح�شائيات  ك�شفت   
ق�شية  ل500  الق�شائية  امل�شالح 
خمل  فعل  حالة  ق�ش120  تخ�ش 
من  اأطفال  لها  تعر�ش  باحلياء 
امل�شادر  ذات  واأ�شارت   ، الذكور 
الغري  احلاالت  ع�رشات  هناك  اأن 
اأغلب  اأن  حيث   ، بها  امل�رشح 
من  للفعل  يتعر�شون  ال�شحايا 
منهم  املقربني  من  اأو  اجلريان 
حيث   ، عالقات   طريق  عن  اأو 
ال�شابات  اأ�شارت جمعيات  حماية 
النقال  الهاتف  اأن  اجلانحات 

تف�شي  وراء  االأنرتنت  و�شبكات 
الثقافة  غياب  اأن  كما  الظاهرة 
اجلزائري   املجتمع  لدى  اجلن�شية 
�شهلة  فري�شة  يقعن  الفتيات  جعل 
دخولهن  مبجرد  ال�شباب  اأيدي  يف 

�شاعفت  حيث   ، املراهقة  �شن 
وامل�شل�شالت  التلفزيونية  الربامج 
الف�شائيات  تبثها   التي  الرتكية 
تقاليد  من  التحري�ش  ت�شجيع  يف 
العائلة ، هذا وقد عاجلت حماكم 
والية تلم�شان خالل �شنة 2018اأكرث 
من 100ق�شية تخ�ش هتك العر�ش 
واغت�شاب الق�رش وحتري�شهم على 
ف�شاد االأخالق ، هذا  واأكدت ذات 
املحاكم اأن اأكرث من 20 فتاة التي 
تعر�شت للفعل  حامل  ما رفع من 
ن�شبة االأطفال الغري �رشعيني ، من 
ناحية اأخرى عاجلت حماكم �شيدي 
يف  ق�شية   130 من  اأكرث  بلعبا�ش 
حني عاجلت حماكم عني متو�شنت 
50 ق�شية على االأقل  و150 ق�شية 
امنية  اأ�شارت امل�شالح    ، بوهران 
اأن بع�ش الفتيات قد وقعن �شحية 

الق�شايا  اأغلب  لكن  بالقوة  للفعل 
غرامية   عالقات  عن  ناجمة 
املحارم   زنا  عن  ناجم  وبع�شها 
يتم  احلاالت  من  الع�رشات  واأن 
اأجل  للف�شيحة   التكتم عليها درءا 
ت�شغيلهن يف الدعارة ب�شفتهم ثروة 
التي  ال�شبكات  هذه  لدى  ناذرة 

حتقق منهم اأرباحا كبرية

فريو�س الدعارة يف كل 
مكان

اأ�شارت م�شادر موؤكدة اأن  م�شالح 
بتحقيقات  با�رشت  قد  االأمن 
اجلامعية  االإقامات  يف  معمقة 
ب  اجلزائري  بالغرب  لالإناث  
وجود  حول  معلومات  خلفية  على 
االأحياء  و�شط  للدعارة  �شبكات 
الطالبات  ت�شتغل  والتي  اجلامعية 
باأقرا�ش  تتاجر  كما  الدعارة  يف  
وقد  واالإجها�ش  احلمل   منع 
متكنت عنا�رش ال�رشطة الق�شائية 
ال�شنوات   خالل  تلم�شان  الأمن 
ب�شبكة  االإطاحة  من  املا�شية 
للدعارة واالإجها�ش وترقيع البكارة  
اتخذت من اأحد االأحياء اجلامعية  
مركزا  مبن�شورة  باالإناث  اخلا�ش 
االأولية  العملية  وتكللت  لها  
بحي  يقمن  طالبات   3 بتوقيف 
وحجز  للبنات  واحد  من�شورة 
االإجها�ش   يف  ي�شتعمل  100قر�ش 
كما  املهبل   طريق  عن  يتعاطى  
بلعبا�ش  امن �شيدي  �شبق مل�شالح 
من تفكيك �شبكة للدعارة  تقودها 
، يف حني  ببلعبا�ش  طالبة جامعية 
لالإناث  اجلامعية  االأحياء  تعرف  
بكل من ال�شانيا واي�شطو ومرافال 

تنامي كبري  ل�شبكات الدعارة  التي 
ا�شطياد  بغية  احلب   عيد  ت�شتغل 
احلاجة  �شغط  حتت  ال�شابات 
ملمار�شة الدعارة ، من جهة اأخرى 
ارتفاع   يف  الفاي�شبوك  �شاهم  
بالثانويات  الدعارة  تعاطي  ن�شبة 
واملدار�ش  بالواليات الغربية  اأين 
ت�شتغل  ال�شبكات  بع�ش  التزال  
اإىل   يدعو  ما  جن�شيا   التلميذات 
اجل  من  لالأولياء  العاجل  التدخل 

كبح جنوح بناتهم .

اجلمعيات ، املدر�شة ، 
امل�شاجد والأ�شرة فقدت 

مكانة  التوعية التي 
ي�شتوجب  ا�شتعادتها

�شواء  املخت�شني  من  العديد  ك�شف 
نف�شانيني اأو امنني اأن التفكك االأ�رشي 
غياب  وكذا  الطالق  معدل  وارتفاع 
وانعدام  االأ�رش   قبل  من  امل�شوؤولية 
ظل   يف   ، بناتهم  على  االأولياء  رقابة 
اعتبار الرتبية اجلن�شية من الطابوهات 
وراء  ارتفاع الظاهرة ، حيث �شددوا اأن 
لتجاوز  كاف  والردع غري  وحده  االأمن 
تكافل  ت�شتوجب  التي  امل�شكلة  هذه 
اجلميع على غرار امل�شجد الذي يجب 
باالإ�شافة   ، الدعوية  مكانته  ا�شرتجاع 
ت�شتعيد   ان  يجب  التي  املدر�شة  اإىل 
 ، الرتبوي  ودورها  الهادفة  براجمها 
لالأ�رشة  االأ�شا�شي  الدور  على   ناهيك 
تعامل  اأن  يجب  التي  االأم  وخ�شو�شا 
وتوفر  ك�شديقة   املراهقة   ابنتها 
التبحث  لكي  اأبيها  رفقة  احلب  لها 
ذلك   اإىل  �شف   ، االأ�رشة  خارج  عنه 
للم�شاهمة  جمعيات  اإقامة  ي�شتوجب 

يف تربية الفتاة وحمايتها .
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كليا 19” اجلديدة  اإ�س  “اآر  عن  ال�ستار  تزيح  رينو 

رينو  الفرن�سي،  ال�سانع  ك�سف 
 1 الفورموال  بطولة  يف  امل�سارك 
اإ�س 19”  “اآر  �سيارته اجلديدة  عن 
يف اإن�ستون، بريطانيا لتعود رينو يف 
لعام  اأدائها  متوى  ورفع  املناف�سة 
2019 بحيث اأنها تتجه نحو هدفها 
املعلن �سابقاً واملتمثل يف التناف�س 
واالألقاب  االنت�سارات  كل  على 

ملو�سم 2020 اأو 2021.

ال�سيارة  عن  االإعالن  يتم  اأن  وقبل 
التوا�سل  مواقع  يف  ر�سمي  ب�سكل 
رينو  ح�ساب  �سارك  االإجتماعي، 
ب�سورة  م�سجعيهم  مع  التويرت  عرب 
�سورة  يلتقط  وهو  هولكنربغ  لنيكو 

لزميله اجلديد دانيال ريكاردو.
كبرية  خطوات  رينو  اأظهرت  وقد 
يف ال�سنوات االأخرية، حيث حّققت 
االأعوام  مدار  متوا�سالعلى  تقدًما 

الثالثة االأخرية، فقد ح�سل ال�سانع 
لقب  لرتتيب  ال�ساد�س  املركز  على 
 )57( بـ   2017 عام  يف  ال�سانعني 
نقطة.  ويف املو�سم املا�سي اأبهرت 
املركز  باإعتالئها  اجلميع  رينو 
الرابع  لرتتيب لقب ال�سانعني لتكون 
اأقوى املناف�سني بني فرق الو�سط بـ 
) 122 نقطة( وقد ُو�سفت بالفريق 

“االأف�سل عن البقية”.

لعام  املناف�سة   �ستكون  كيف  اإذا، 
ال�سيارة  باإ�ستطاعة  وهل   ،2019
ب�سائقيها  املو�سم   لهذا  اجلديدة 
هولكينبريغ  نيكو  االأملاين 
ريكاردو  دانيال  واالأ�سرتايل 
اإ�ستخال�س اأق�سى قوتها من �سيارة 
املو�سم املا�سي ومناف�سة ريد بل، 
املراكز  يف  وفرياري  مر�سيد�س 

الثالث االأوىل؟

�سيارات ع�سرية اأثبتت 
 جدارتها يف طق�س 

رو�سيا القا�سي

موقع  من  خرباء  و�سع 
املتخ�س�س   "SpeedMe"
قائمة  ال�سيارات  بتقييم 
بني  من  تعد  التي  باملركبات 
االأف�سل يف رو�سيا خالل االأعوام 
اخلم�سة الفائتة وحلت يف املرتبة 
 Volkswagen" �سيارة  االأوىل 
الكثريون  و�سفها  والتي   ،"Polo
عن  ف�سال  ومتينة،  عملية  باأنها 
و�سعرها  اجليدة  موا�سفاتها 

املناف�س.
 Mitsubishi" ثانيا  وجاءت 
اأكرث  من  تعد  والتي   ،"ASX

رواجا  اأوفر  الكرو�س  �سيارات 
اأدائها املمتاز  ب�سبب  يف رو�سيا، 
الطق�س  ظروف  يف  وخ�سو�سا 
املك�سوة  الطرق  وعلى  البارد 
الثالثة،  املرتبة  ويف  بالثلوج 
 "Toyota Camry" ظهرت 
على  العالية  بقدرتها  املعروفة 
الظروف  خمتلف  يف  العمل 
تقدمها  التي  والراحة  املناخية، 
 ،"Kia Rio" وتلتها  للركاب، 
 "Nissan Qashqai" وبعدها 
اأ�سعب  اجتياز  على  القادرة 

الطرقات.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
اأ�سدرت بي اإم دبليو ر�سميا اأ�سعار الفئة الثامنة 
كوبيه اجلديدة كليا، يف �سوقها املحلي باأملانيا.

�ستتاح ال�سيارة يف فئتني، الديزل 840d والبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام الدفع الرباعي 

xDrive ب�سعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ريال( على التوايل لكل 

منهما.
كال املوديلني لديهما جري مزدوج الكلت�س 

اأوتوماتيكي ثماين ال�رسعات، واملحرك الديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �سلندر بقوة 315 ح�سان 

و680 نيوتن.مرت من عزم الدوران ويتيح للموديل 
االنطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ثانية، 
اأما حمرك البرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �سلندر بقوة 523 ح�سان و750 نيوتن.مرت من 

عزم الدوران وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات اإ�سافية بال�سيارة 

 S-Class الرائدة، �سي�سبح �سعرها اأغلى من
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�سان.
تكلّف حزمة M �سبورت ما مقداره 5،550 يورو 

)24،000 ريال(، حزمة M الفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة األياف الكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون احت�ساب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( الإ�سافته بال�سقف.
هذا و�سيتم اإطالق بي اإم دبليو الفئة الثامنة 
اجلديدة باالأ�سواق العاملية خالل االأ�سابيع 

املقبلة، لتنزل على ال�ساحة ملناف�سة مر�سيد�س 
بنز S-Class كوبيه وبور�س 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رسكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت االنتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.

وي�سمن القوة واالأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رسعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة االأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، باالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رسوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف االإ�ساءة وعدد من املهام االأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دوالر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رسي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رسكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستكون  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�سيارات الدويل يف نيويورك 

االأمريكية.

متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستكون 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيكون اأ�سحاب 
ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار بالي 
اإ�سدار  اأوتو ب�سكل كامل واختياري فور  واآندرويد 
التحديث يف ال�سيف و�رسحت مازدا باأن من�ستي 

يد  و ر ند اآ
تو  و اأ

وكار بالي �ستكونان �سمن اإ�سافات نظام الت�سغيل 
 Mazda ال�رسكة  �سيارات  يف  املوجود  الذكي 
اليابانية  ال�رسكة  موقع  اأن  يُذكر   .Connected
ل�سيارة  املن�ستني  دعم  حول  بيانا  ن�رس  كندا  يف 
CX-3، لكن املتحدث با�سم ال�رسكة يف املعر�س 
الدويل لل�سيارات مل يتحدث عن ذلك االأمر خالل 
كانت  امل�ستخدمني  ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته، 

الك�سف عن مناذج ع�سكرية من 
�سيارة "نيفا" الرو�سية

ك�سفت �رسكة "اأوتوفاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ ال�سالم 
الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ل�سيارة 

"نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ،ومت اختبار 
ال�سيارة يف االأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها قادرة على ال�سري 

فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات "بي اإم بي".
وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل ليبيد، اإن 
"نيفا" الع�سكرية املطورة خم�س�سة للدعم الناري للم�ساة، 

وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�س من عيار 7.62 
ملم، اأو ر�سا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن ا�ستخدامها لنقل 

مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت امل�سافة بني قعرها 
واالأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.

واأكد ليبيد اأن �رسكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات ع�سكرية من 
طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�سة املرابطة يف مدينة 

�سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي مو�سكو.
اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل ال�رسيع 

واال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رسعتها 100 كيلومرت يف 
ال�ساعة يف االأرا�سي الوعرة حيث ت�ستهلك 12-15 لرتا من 

الوقود.
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باختبار  غوغل  �رشكة  بد�أت 
�لو�قع  على  تعتمد  ميزة جديدة 
 Google« تطبيق  يف  �ملعزز 

Maps« �ملخ�ص�ص للهو�تف.
�إىل  �جلديدة  �مليزة  وتهدف 
م�صاعدة �مل�صتخدم على معرفة 
�لوجهة �لدقيقة لأي مكان يريد 

على  بالعتماد  �إليه،  �لذهاب 
و�لكامري�   »Google Maps«

�ملوجودة يف هاتفه.
�مليزة،  هذه  من  ولال�صتفادة 
�أول  �مل�صتخدم  على  يجب 
خريطة  على  موقعه  حتديد 
وحتديد  �لإلكرتونية،  »غوغل« 

بالذهاب  يرغب  �لتي  �لوجهة 
�إليها، ومن ثم �ل�صغط على خيار 
�لو�قع  على  بالعتماد  �لتحرك 
هاتفه  كامري�  لتبد�أ  �ملعزز، 
يقوم  خاللها،  ومن  بالعمل، 
و�لأبنية  وجوده  مكان  بت�صوير 
�صا�صة  على  ليظهر  �ملجاورة، 

عن  يخربه  �صغريه  �صهم  �لهاتف 
�لبو�صلة  كموؤ�رش  يعمل  وجهته 

متاما.
ول تز�ل �خلدمة �جلديدة متاحة 
لبع�ص �مل�صتخدمني فقط بهدف 
�ختبارها، وتعمل يف بع�ص �ملدن 

�لكربى يف �لوليات �ملتحدة.

�أنها  �آبل  �رشكة  �أعلنت 
بناء  باإعادة  �صتقوم 
�لأ�صا�ص  من  خر�ئطها 
و�صوحاً  �أكرث  �صور  لتقدم 
تف�صياًل،  �أكرث  وبيانات 
�آبل  خر�ئط  �أن  حيث 
�ل�صو�رع  باإظهار  �صتبد�أ 
ب�صكل كامل يف و�صت�صيف 
و�لبيانات  �ل�صور  بع�ص 
�لأقمار  خالل  من  لها 

�ل�صناعية.
�أنها  �ل�رشكة  وقالت 
بيانات  جميع  ��صتطاعت 
�لوليات  يف  �ل�صو�رع  عن 
�ملتحدة من خالل ��صطول 
�ملركبات �خلا�صة بها، كما 
�ملزيد  بجمع  قامت  �أنها 
من �لبيانات و�ل�صور عالية 

�لأقمار  خالل  من  �لدقة 
�ل�صناعية.

�آبل قد قدمت خر�ئطها يف 2012  كانت 
كبديل خلر�ئط قوقل �لتي كانت ت�صتخدم 
منتجات  يف  �لر�صمي  �ملالحة  كتطبيق 
�آبل، لكنها و�جهت �نتقاد�ت لذعة ب�صبب 
يف  �لكثرية  و�لأخطاء  خر�ئطها  �صعف 
بيانات  تقدم  كانت  �أنها  حيث  �ل�صو�رع، 
تفا�صيل  دون  �ملكان  �أو  للمدينة  عامة 

تقوم  مثلما  كثرية 
به خر�ئط قوقل.

�ل�صكل  باإطالق  �ل�رشكة  و�صتقوم 
�لقادم  �لعام  يف  خلر�ئطها  �جلديد 
توفري  على  و�صتعمل  �لتقدير�ت،  ح�صب 
�خلر�ئط جلميع �لوليات ب�صكل تدريجي 
يف �لوليات �ملتحدة، وذلك �صمن عملها 
مركباتها  من  و�لبيانات  �ل�صور  لأخذ 
�لأقمار  وكذلك  �ل�صو�رع  يف  ت�صري  �لتي 

�ل�صناعية.
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»غوغل« تخترب تقنيات الواقع 
املعزز يف خرائطها

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�صد بع�ص �مل�صتخدمني حتديث �إن�صتغر�م �لأخري �لذي �أ�صاف رمز 
في�صبوك على �صفحات �مللفات �ل�صخ�صية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث لأول مرة من قبل م�صتخدم، رديت، قام 
بتحميل �صورة لرمز في�صبوك، وو�صفها باأنها »�إ�صد�ر جتريبي من 

�إن�صتغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة لإعالم �مل�صتخدمني باإ�صعار�تهم 
على في�صبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�صخ�صية يف �إن�صتغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�صغيل تطبيق في�صبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�صاب �إن�صتغر�م مع في�صبوك، ف�صتظهر ر�صالة تقول: »�إن�صتغر�م 
يرغب بفتح في�صبوك«.

وبالن�صبة للم�صتخدمني �لذين ر�صدو� رمز �لإ�صعار�ت على �إن�صتغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �لجتماعية ميلك �إن�صتغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث توجه عدد من �مل�صتخدمني 
�إىل تويرت لي�صفو� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�صخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�صابي على في�صبوك قبل �أ�صهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�صتغر�م ير�صل يل �إ�صعار�ت عن �أن�صطة �أ�صدقائي 

على في�صبوك«. ومع ذلك، قال م�صتخدم �آخر: »يف �لبد�ية �صعرت 
بالنزعاج من �أن في�صبوك �أ�صافت �لإ�صعار�ت �إىل ح�صابي على 

�إن�صتغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�ص علي �لتحقق من في�صبوك 
على �لإطالق ما مل �أح�صل على �إ�صعار يف �إن�صتغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�صيلة لت�صجيع م�صتخدمي �إن�صتغر�م على 
��صتخد�م في�صبوك، �لذي �صهد �نخفا�صا و��صحا يف �ل�صتخد�م بني 

�ل�صباب خالل �ل�صنو�ت �لأخرية.
و�أو�صح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�صف م�صتخدمي 

�لإنرتنت يف �لوليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�صنة، �صي�صتخدمون في�صبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رشكة �لأبحاث �أن 
يخ�رش موقع في�صبوك مليوين م�صتخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

اإعادة تطوير خرائط اآبل ب�سكل كامل 

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

�ململوكة  موتورول  �رشكة  بد�أت 
�لدعو�ت  توزيع  يف  لينوفو  ل�رشكة 
حدث  حل�صور  �ل�صحافة  على 
مدينة  يف  �ل�رشكة  �صتقيمه  ر�صمي 
�صيكاغو يوم 2 �أوت �لقادم للك�صف 

عن هو�تفها �جلديدة هذ� �لعام.
�أن  �إىل  ت�صري  �لأخرية  �لت�رشيبات 

هاتفني  على  تعمل  �ل�رشكة 
 Motorola باإ�صم  جديدة 
 One Power و   One
يف  ما  حد  �إىل  مت�صابهة 
�ل�صكل مع بع�ص �لختالفات 
و�لعتاد  �ملو��صفات  يف 

�لد�خلي.
م�رشوع  �صمن  �صتكون  �لهاتفني 
�صتعمل  �نها  �أي  ون  �ندرويد 
و�صتتلقى  �خلام  �ندرويد  بنظام 
ومبا�رشة  �رشيع  ب�صكل  �لتحديثات 
من �رشكة قوقل مالكة �لنظام �أي�صا 

�جليل  �إطالق  عن  �أحاديث  هناك 
 Z �صل�صلة  �جلديد من هو�تف من 
�صتك�صف  �ل�رشكة  �ن  يعني  وهذ� 
�ملتو�صطة  �لفئة  من  هاتفني  عن 
وهاتف ر�ئد بعتاد مو��صفات قوية 

.
على كل حال يف�صلنا �كرث من �صهر 
بالتاأكيد   ، �حلدث  موعد  عن  �لآن 
�صيتم ت�رشيب �ملزيد من �ملعلومات 
تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام  خالل 
�ملزيد  ملعرفة  �ليومية  �خبارنا 

حول جديد موتورول.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  �لك�صف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�صرت  ح�صب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��صل  �صبكات  يف  �ملن�صور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�صل�صلة  من  �ل�صاد�ص  �جليل  �إىل  تتجه 
با�صم  �صلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�صافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�صة  ومتو�صطة  رئي�صية  هو�تف 
ت�رشيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�صعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��صفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��صفات 
و�لذ�كرة  �ل�صا�صة  وحجم  �ملعالج  نوع 

لز�لت  �لدعوة  �أي�صاً  ذلك  وما�إىل 
�صيكون  هل  و��صح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �صيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�صفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �صام�صونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �صهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�صتخدمة 
حتقيق  بذلك  �صام�صونغ  و��صتطاعت 

رقم قيا�صي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�صي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�صد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�صية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�صا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�صية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�صيل  عن  تك�صف  مل 
مع  ي�صدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�صكل 
نهاية �صهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�صي  رقم 
ذكر م�صادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�صا�صات، �لبطاريات، … وغريها.



ال�سيد  االفتتاحية،  دعا ممثل  كلمته 
املدير العام للأمن الوطني اإىل �رضورة 
بذل املزيد من اجلهود لتقدمي خدمة 
امل�سافرين  لتطلعات  ترقى  عمومية 
ال�رضطة  بني  التوا�سل  ج�سور  وتعزز 
واملواطن، منوها يف ذات ال�سياق اأن 
هذه اجلهود البد و اأن تكون يف اإطار 

احرتام حقوق االإن�سان.
كما اأكد املفت�ش العام للأمن الوطني 
تعزيز  �رضورة  على  باملنا�سبة، 
ال�رضكاء  كافة  مع  العملياتي  التن�سيق 
خمتلف  م�ستوى  على  املتواجدين 
املراكز احلدودية، تطبيقا للتعليمات 
ت�سهيل  على  العمل  مع  القيادية، 
عرب  للم�سافرين  العبور  اإجراءات 
على  الربية  احلدودية  النقاط  كافة 

التعداد  بت�سخري  الوطني،  امل�ستوى 
اللوج�ستيكي  والدعم   الب�رضي 

خدمة  ل�سمان  اللزمني  والتقني 
�رضطية راقية.

املديرية العامة للأمن الوطني 

اأيام درا�شية حول ترقية اخلدمة ال�شرطية يف املراكز احلدودية
ممثل للمدير العام للأمن الوطني، اأ�شرف املفت�س العام للأمن الوطني اأم�س الأربعاء 13 فيفري 2019  باملدر�شة العليا لل�شرطة ><علي 

تون�شي<< )اجلزائر(، على افتتاح  اأيام درا�شية حول  حت�شني وترقية اخلدمة ال�شرطية على م�شتوى املراكز احلدودية، لفائدة منت�شبي 
الأمن الوطني العاملني على م�شتوى م�شالح �شرطة احلدود.

اأم البواقي

93 حالة اإ�شابة 
بداء طاعون 

املجرتات ال�شغرية
االأيام  خلل  البواقي  اأم  بوالية  مت 
حالة   93 ت�سجيل  املن�رضمة  القليلة 
املجرتات  طاعون  بداء  اإ�سابة 
املا�سية  روؤو�ش  و�سط  ال�سغرية 
من  االأربعاء  اأم�ش  علم  ما  ح�سب 
باملديرية  البيطرية  املفت�سة 
املحلية للم�سالح الفلحية اإلهام بن 
اأو�سح  العمري و يف ت�رضيح ل«واأج« 
ذات امل�سدر اأنه »مت ت�سجيل حاالت 
املجرتات  طاعون  بداء  االإ�سابة 
موزعة  للداء  بوؤرة   21 عرب  ال�سغرية 
البواقي«و  اأم  بوالية  بلدية   13 على 
اأ�سافت ذات املتحدثة اأن »املديرية 
�سجلت  الفلحية  للم�سالح  املحلية 
طاعون  بداء  االإ�سابة  حاالت  �سمن 
و�سط  حالة   88 ال�سغرية  املجرتات 
روؤو�ش االأغنام و 5 حاالت اأخرى من 

روؤو�ش املاعز«.
و يف �سياق حماربة الداء لفتت ال�سيدة 
الو�سية  »الوزارة  اأن  اإىل  العمري  بن 
األف   80 البواقي  اأم  بوالية  خ�س�ست 
املجرتات  لداء  م�ساد  لقاح  جرعة 
»قد  اأنه  اإىل  م�سرية  ال�سغرية« 
مطلع  التلقيح  عملية  مبا�رضة  متت 
لها  �سخرت  التي  و  اجلاري  االأ�سبوع 
 67 الفلحية   امل�سالح  مديرية 

بيطري خا�ش«.

مقاتالت »ميغ - 29« الرو�شية تتفوق على »رافال« الفرن�شية!

حريق بحا�شي م�شعود

عدم ت�شجيل اأي تدبدب يف ن�شاط املركب ال�شناعي اجلنوبي  
�شربة يف تلم�شان

الإطاحة ب�شاب حول منزله اإىل ور�شة لتزوير العملة  

خلل 48 �شاعة الأخرية

اإرهاب الطريق يح�شد اأرواح 10 اأ�شخا�ص
حزب اهلل 

بث فيلم عن عماد مغنية مبا�شرة على هواتف الإ�شرائيليني!

الهند  اأن  التقني،  الع�سكري  التعاون  جمال  يف  رو�سي  م�سوؤول  اأعلن 
اأن  اإىل  – 29«، الفتا  اأر�سلت طلبا ل�رضاء 21 مقاتلة من طراز »ميغ 
نيودلهي  قرار  اإن  امل�سدر  وقال  التفا�سيل  ب�ساأن  االآن  جار  النقا�ش 
افتقار  النوع من املقاتلت قد يكون ناجما عن م�سكلة  �رضاء هذا 
الفئة على خلفية م�ساكل  اإىل طائرات من هذه  الهندي  �سلح اجلو 
حمتملة مع توريد طائرات »رافال« الفرن�سية وتكلفتها املرتفعة، يف 

حني امتنعت الهيئة االحتادية للتعاون الع�سكري والتقني عن التعليق. 
طويل،  زمن  منذ  لنيودلهي  الدفاع  جمال  يف  �رضيكا  مو�سكو  وتعد 
وهناك العديد من امل�ساريع امل�سرتكة الكبرية بني اجلانبني اللذين 
يتعاونان على اأر�سية ت�سم اأكرث من 20 اتفاقية ثنائية يذكر يف هذا 
بن�سبة ٪80،  الرو�سية  باملعدات  الهندية جمهزة  البحرية  اأن  ال�سدد 

فيما تبلغ هذه الن�سبة يف القوات اجلوية ٪70،.

بخزان  الثلثاء  اأم�ش  م�ساء  حريق  �سب 
اجلنوبي  ال�سناعي  باملركب  التفريغ 
ينجر  مل  لكن  )ورقلة(  م�سعود  بحا�سي 
املركب،  ن�ساط  يف   تدبدب  اأي  عنه 
ح�سب ما اأفاد اأم�ش االأربعاء بيان ملجمع 
 « بانه  البيان  ذات  واأو�سح  �سوناطراك. 
ال�ساعة  على   2019 فيفري   12 يوم  �سب 
21 و 54 دقيقة حريق بخزان تفريغ على 
 )CIS( م�ستوى املركب ال�سناعي اجلنوبي

بحا�سي م�سعود«و اأكد جممع �سوناطراك 
تدخل  فرق  انه مت عقب احلريق »جتنيد 
احلريق  الإخماد  ل�سوناطراك  االإنتاج  فرع 
يف  االأمنية  االإجراءات  كل  اتخاذ  و 
وقتها«كما مت اإخماد احلريق كليا -ح�سب 
 05 و   23 ال�ساعة  »عند  امل�سدر-  ذات 
و  املتنقلة  الو�سائل  جتنيد  بف�سل  دقائق 
الثابتة ملكافحة احلرائق« دون ت�سجيل اأي 

تدبدب يف ن�ساط املركب. 

لدائرة  الوطني  الدرك  عنا�رض  متكنت 
�سربة 25 كلم غرب تلم�سان  من اكت�ساف  
ور�سة �رضية لتزوير العملة وحجز كميات 
املزورة   النقدية  االأوراق  من  هامة 
وتوقيف  ال110الف دج جزائري  جتاوزت 
التزوير   معدات  وحجز  الور�سة  �ساحب 
دقيقة  معلومات  اثر  على  جاءت  العملية 
احد  حتويل  حول  الدرك  م�سالح  تلقتها 
منزله  العمر  من  الع�رضينات  يف  ال�سباب 

ليتم ا�ست�سدار   ، العملة  اإىل ور�سة لتزوير 
على   العثور  مت  اأين  منزله  بتفتي�ش  اأمر 
اإعلم  جهاز  راأ�سها  على  التزوير  معدات 
من  مليون  ال11  يفوق  ومبلغ  وطابعة  اإيل 
وبتقدمي   ، و2000دج   1000 فئتي  اأوراق 
املتهم اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
يف  املوؤقت  احلب�ش  باإيداعه  اأمر  مغنية 

انتظار  ا�ستكمال التحقيق .
تلم�شان حممد ب

اآخرون   38 واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�ش   10 لقي 
بجروح متفاوتة اخلطورة يف 5 حوادث مرور 
مناطق  من  العديد  عرب  دموية  االكرث  تعد 
ح�سب  االأخرية،  �ساعة  ال24  خلل  الوطن 
مل�سالح  ح�سيلة  االأربعاء  اأم�ش  به  اأفادت  ما 
احلماية املدنية ،وذكر امل�سدر ذاته اأن اأثقل 
ح�سيلة �سجلت على م�ستوى والية اأدرار بوفاة 
انقلب  اإثر  على  م�سابني   9 و  اأ�سخا�ش   8
�سيارة بالطريق امل�سمى »الوئام املدين« على 
بعد 150 كلم بنواحي رقان كما تدخلت وحدات 

االإ�سعافات  تقدمي  اأجل  من  املدنية  احلماية 
باختناقات  اأ�سيبوا  ا�سخا�ش    3 لـ  االأولية 
جراء ا�ستن�ساقهم غاز اأحادي اأك�سيد الكربون 
املاء  و�سخانات  التدفئة  و�سائل  من  املنبعث 
اىل  نقلهم  مت  حيث  بلعبا�ش  �سيدي  دائرة  يف 
جهة  من  املحلية    امل�ست�سفيات  خمتلف 
اأخرى، تدخلت اأي�سا عنا�رض احلماية املدنية 
من اجل اإخماد حرائق ح�رضية و�سناعية على 
م�ستوى واليتي اأم البواقي وورقلة دون ت�سجيل 

اأي �سحايا.

بالراحل،  اإ�رضائيل  م�سوؤويل  تذكري  اهلل  حزب  اأعاد 
وقاد  معهم،  املعادالت  غريرّ  الذي  مغنية،  عماد 
الت�سدي الناجح لقواتهم يف حرب جويلية 2006، عرب 
بثرّ فيلم وثائقي عنه على هواتفهم اجلوالة، ن�رض اهلل 
يهدد القادة اال�رضائيليني باالنتقام ملقتل عماد مغنية 
وبال�سيطرة على اجلليل يف حال احلرب على لبنان ورد 
حزب اهلل بهذه الطريقة على تهديدات رئي�ش احلكومة 
على  جمموعة  فاأن�ساأ  نتنياهو،  بنيامني  االإ�رضائيلية، 
ع�رضات  اأ�سماء  نها  �سمرّ العاملي،  اأب«  »وات�ش  تطبيق 
باأرقام هواتفهم، وغالبيتهم  االإ�رضائيليني،  امل�سوؤولني 
م�ست�سارون وم�سوؤولون يف اجلهاز ال�سيا�سي. ويف ذكرى 

اال�ستخبارات  اأن  يعتقد  التي  ع�رضة  احلادية  اغتياله 
الثلثاء،  اأم�ش  اأول  االإ�رضائيلية نفذته، بث حزب اهلل 
الع�سكري  للقيادي  مرة،  الأول  ين�رض  وثائقيا،  �رضيطا 
وهو  فيه  يظهر  مغنية،  عماد  الراحل  اهلل  بحزب 
الأحد  ويقول  اإ�رضائيل،  مع  احلدود  على  يتجول 
حرا�سه :«هنا بلدة �سلومي«ون�رض احلزب يف جمموعة 
امل�سوؤولني  من  كبريا  عددا  ت�سم  التي  اأب«  »الوات�ش 
العربية،  باللغات  مغنية  لعماد  اقتبا�سا  االإ�رضائيليني، 
العربية واالجنليزية، يقول فيه: »االنتقام اأمر ال مفر 
اإ�رضائيل  اإزالة  ودقيق،  حمدد  وا�سح،  الهدف   - منه 

من الوجود«.

24
www.elwassat.comاخلمي�س 14 فيفري  2019  املوافـق  ل10 جمادى الأخر 1440هـ العدد : 4869/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

دورة التن�س الدولية 
للأوا�شط ببا�س جراح

م�شاركة 100 لعب 
من 25 دولة 

ي�سارك حوايل 100 ريا�سيا من 25 دولة 
يف الدورة الدولية للأوا�سط ببا�ش جراح 
)اجلزائر العا�سمة(، املقرر اإجراوؤها من 
17 اإىل 23 فرباير 2019، مبيادين التن�ش 
لبا�ش جراح، ح�سبما علم من املنظمني 
املغرب،  اجلزائر،  ب:  االأمر  ويتعلق 
الربتغال،  اإجنلرتا،  رو�سيا،  تون�ش، 
اإ�سبانيا،  فرن�سا،  اإيطاليا،  ال�سي�سل، 
كندا،  مونتنيغرو،  كينيا،  قرب�ش،  م�رض، 
اأوكرانيا،  لي�ستن�ستاين،  ديفوار،  كوت 
املجر،  بولونيا،  هولندا،  �سوي�رضا، 

الت�سيك، كولومبيا، تركيا.
قا�سد:  جمال  الدورة  مدير  و�رضح 
><نحن جد �سعداء بتنظيم هذه الدورة 
عرفته  الذي  الكبري  النجاح  بعد  جمددا 
امل�ستويات.  كل  على   2018 ن�سخة 
الفارط  املو�سم  خلل  املحكم  التنظيم 
زرع يف نفو�سنا ثقة كبرية ملوا�سلة العمل 
املا�سي  بالعام  مقارنة  الوترية.  بنف�ش 
مو�سم  دولة،   23 م�ساركة  �سجلنا  الذي 
وهو  دولة،   25 م�ساركة  �سي�سهد   2019
امل�ستوى  على  االأهمية  غاية  يف  معدل 
من  املوعد  هذا  و�سينظم  العاملي<<. 
طرف الرابطة الوالئية للجزائر العا�سمة 
للتن�ش حتت اإ�رضاف االحتادية اجلزائرية 

واالحتادية الدولية للعبة.

لقاء اياب الدورربع النهائي 
لكاأ�شالعربللأنديةالبطال

   Ooredoo
تتمنى التوفيق 

ملولودية اجلزائر 
حت�سبا ملقابلة االإياب للدور ربع النهائي لكاأ�ش 
بني  �ستجمع  التي  االبطال  للأندية  العرب 
املريخ ال�سوداين ومولوديه اجلزائر مبلعب ام 
درمان )ال�سودان( يوم ال�سبت 16 فيفري 2019، 
الر�سمي  الراعي  Ooredooب�سفتها  تُقدم 
وكذا  للعبني  احلارة  ت�سجيعاتها  للمولودية 
لهم  متمنية  للنادي  واالإداري  الفني  للطاقم 
اإىل الدور  التاأهل  بتاأ�سرية  حظ �سعيد والعودة 
احلا�سمة،  املباراة  هذه  مبنا�سبة  املقبل. 
الر�سمي ملولودية  الراعي   ،Ooredoo توؤكد 
اجلزائر، وقوفها اىل جانبالعميد، وت�سارك مع 
جميع منا�رضي الفريق، يف م�ساندة العميد يف 
ر�سالته  الريا�سية. يف  والروح  الفرحة  من  جو 
ال�سيد  �رضح  اجلزائر،  الت�سجيعيةملولودية 
العام  املدير  اهلل  دفع  حمد  اللطيف  عبد 
للمولودية  ر�سمي  كراعي   »:Ooredoo ل 
ممثل كرة القدم اجلزائرية يف هذه املناف�سة 
عمال   كافة  با�سم  و  با�سمي  اأمتنى  العربية، 
Ooredoo التوفيق والنجاح للفريق واقتطاع  
تاأ�سرية التاأهل للدور القادم اإن �ساء اهلل. ناأمل 
اأن ن�ستمتع مبقابلة ت�سودها روح االأخوة والروح 
الريا�سية العالية بني فريقي البلدين ال�سقيقني، 
Ooredoo تنظم    كما  وال�سودان.  اجلزائر 
راية  و رفع  الفريق  لت�سجيع  العميد  ملنا�رضي 
الريا�سي  املحفل  هذا  يف  عاليا  اجلزائر 

العربي.«
جامعة اجلزائر 2 تنظم:

يوم حت�شي�شي حول م�شائل واآليات حتليل اخلطاب
اإعلمي  يوم   2 نظمت جامعة اجلزائر 
واآليات  للخطاب  الذاتية  ال�سفة  حول 
حتليله، ح�رضه العديد من الفاعلني يف 
، باحثني،  اأ�ساتذة ، طلبة  املجتمع من 
و التي تراأ�ش جل�ساتها باحثون وخرباء 
واأ�ساتذة من خمتلف جامعات، كما �سهد 
ح�سور االأ�ساتذة وطلبة املا�سرت، وياأتي 
اختيار مو�سوع هذا اليوم الدرا�سي من 
اإ�سرتاتيجية  اإطار  يف  العلمية  جاذبيته 
العلمي  البحث  تطوير  اأجل  من  الكلية 
بتنظيم  التح�سي�سي  اليوم  متيز  وقد 

اأ�ساتذة  تن�سيط  من  حما�رضات 
التح�سي�سي  اليوم  هذا  يف  م�ساركني 
اخلطاب  حتليل  اآليات  حول  متحورت 
املبادرة  هذه  وتعترب  الذاتية،  و�سفته 
يعد �سكل من اأ�سكال انفتاح الكلية على 
يف  منها  وم�ساهمة  اخلارجي  حميطها 
اأكدت  ال�سدد،  ذات  ويف  املعرفة  ن�رض 
الهدف  اأن  يو�سفي   فتحية  االأ�ستاذة 
هو  التح�سي�سي  اليوم  هذا   تنظيم  من 
اإثراء البحث العلمي والتكوين يف جمال 
حتليل اخلطاب ، م�سددة على �رضورة 

ت�سجيع مثل هذه املبادرات من طرف 
االإدارة و االأ�ساتذة الباحثني  من جهتها 
اأ�ستاذة م�ساركة يف هذا اليوم قالت من 
لها » م�ساركتي يف هذا  خلل مداخلة 
حتليل  حول  متحورت  الدرا�سي  اليوم 
ال�سيف  روايته  يف  جاووت  خطاب 
هذه  اأن  مو�سحة   ، للحقيقة  االأخري 
يف  املعا�ش   الواقع  تنقل   الرواية   
للطبقة  حقيقة  �سورة  يقدم  الع�رضية 

االجتماعية اآنذاك.
 اإميان لوا�س

اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون
تعزية اإىل عائلة الزميل اأحمد بلحاج رئي�ش املكتب اجلهوي للجنوب

 تتقدم ال�سيدة مديرة ن�رض يومية الو�سط با�سمها و با�سم اأ�رضة التحرير بخال�ش 
التعازي اإىل الزميل اأحمد باحلاج بوفاة �سقيقة جدته املقيمة يف النيجر ،داعني اهلل عز 

وجل اأن يتقبل الفقيدة بوا�سع رحمته و يلهم ذويها جميل ال�سرب و ال�سلوان.

تعزية
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