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�ض3بعد عر�ض لإجنازاته منذ �سنة 1999

االأفالن يدعو الرئي�س بوتفليقة لعهدة خام�سة

ب�سبب خالفات مع زوجته

اأب يحـــــــرق ابــــــــــــنه بــــــــوالية �ســـــــطيف

�ض24

 �ض24

الطاهر بولنوار

 جمـعـــــيات حــــــمـــاية 
امل�ستهلك تعمل  �سد 
امل�ستهلك اجلزائري

القوة الع�سكرية واال�ستعالماتية والتعاون الق�سائي و الدبلوما�سي 

ركائز اجلزائر ملحاربة متويل الإرهاب وجتفيف منابعه قاريا
 �ض3

�ض17

عمليا، مل يتوقف اجلي�ض الوطني ال�سعبي، عن مكافحة الإرهاب رغم اندحار اجلماعات الإرهابية وتفككها هيكليا وتنظيميا، وتدمري معاقلها 
التقليدية التي ظلت حتتمي بها كخلفيات للن�ساط الإجرامي يف �سمال و�سرق البالد وو�سطها، وفرار ما تبقى من العنا�سر الإرهابية الإجرامية اإىل 

ال�سحراء الكربى، ومنه ال�ساحل الإفريقي.

�ض13

�ض4

�ض24

�ض6 

�ض7 

.     �سحة

.     �سكن

.     نقل

اليوم العاملي لل�سحة و�سط 
اإ�سرابات وندرة لالأدوية

قانون ال�سحة اجلديد 
...حماولة جديدة 
لعالج قطاع مري�س

"•      81 باملائة من املر�سى غري را�سني
 عن اخلدمات ال�ستعجالية

مبنا�سبة الحتفال باليوم العاملي 
لل�سحة ، غنية الدالية توؤكد :

»اجلزائر حققت حت�سنا 
ملحـــوظا يف اأغـــــلبيـــــــة 

املوؤ�ســرات الـ�سحية«

خالل الأ�سهر الثالثة املقبلة 

 توزيع 27.000 
وحدة �سكنية عدل 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

ا�سطراب يف الرحالت 
نـــــــحــــو فـــــرنـــــــــ�سا

اأ�سيك ميموزا / �سباب بلوزداد

اأبناء العقيبة يعولون 
 على الثاأر ومتهيد
 دور املجموعات

 املبدعة اأ�سماء �سنجا�سني 
لـ

 الكـــــتابة فـــــــعل 
مقـــاومة و حياة 

مـــــ�ســـتــمــــــرة



م�أزق  �أم�م  نف�سه  م�جر  ر�بح  �لوطني  �لن�خب  وجد 
�أعلن  بعدم�  �جلم�هري�لعري�سة  مو�جهة  يف  حقيقي 
�ملحليني  منتخب  ق�ئمة  �ملنق�سي  �لأ�سبوع  نه�ية 
�ملعنية ب�ملو�جهة �لودية �أم�م �ل�سعودية، و�لتي �سهدت 
غي�ب لعب ن�دي �إمبويل �ليط�يل �إ�سم�عيل بن ن��رص 
�لفنية  �لع�ر�سة  على  �لأول  للم�سوؤول  �س�بق  ت�أكيد  بعد 
�لوطنية �أن ت�يدر �سيكون رفقة �ملجموعة �ملعنية �للق�ء 
لنف�سه  يوّجه  �أن  قبل  �لد�خل،  م�ي  �لت��سع  يف  �ملقرر 
متو�سط  ��سم  من  �لق�ئمة  خلت  عندم�  قوية  �سفعة 

�مليد�ن �ل�س�ب للخ�رص.
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�أربعة �إرهابيني ي�سلمون �أنف�سهم خالل �أ�سبوع

نف�سه  �إره�بي  �سلم  
لل�سلط�ت  �جلمعة  يوم 
بتمرن��ست،  �لع�سكرية 
�سلمو�  من  عدد  لريتفع 
�أ�سبوع  يف   4 �إىل  �أنف�سهم 

و�حد.
لوز�رة  بي�ن  و�أو�سح 
�ملتطرف  �أن  �لدف�ع 
"م. �سيدي خمت�ر"  يدعى 
وك�ن  بـ"مب�رك"،  ويلقب 
ب�جلم�ع�ت  "�لتحق  قد 

�لإجر�مية" ع�م 2014.
"يف  و  �أنه  �لبي�ن  و�أ�س�ر   
�لإره�ب  مك�فحة  �إط�ر 

قو�ت  جهود  وبف�سل 
�ل�سعبي،  �لوطني  �جلي�ش 
نف�سه،  ث�ٍن  �إره�بي  �ّسلم 
�لع�سكرية  لل�سلط�ت 
ب�لن�حية  بتمرن��ست 
�لع�سكرية �ل�س�د�سة ويتعلق 
�لأمر ب�مل�سمى )م. �سيدي 
خمت�ر( �مللقب بـ)مب�رك(، 
بحوزته  ك�ن  �لذي 
نوع  من  ر�س��س�  م�سد�س� 
وخمزن  كال�سينكوف 
�لعلم  مع  مملوء"،  ذخرية 
�لتحق  �لإره�بي  "هذ�  �أن 
�لإجر�مية  ب�جلم�ع�ت 

�سنة 2014".
ك�ن  �آخر  �إره�بي  �سلم  و 
وقت  يف  نف�سه  �سلم  قد 
�جلمعة  نه�ر  من  �س�بق 
�لع�سكرية  �ل�سلط�ت  �إىل 
"م.  و��سمه  بتمرن��ست 
"�أبو  ويلقب  عمر"،  �سيد 
�لتحق  قد  وك�ن  حميد"، 
�لإره�بية  ب�جلم�ع�ت 
ك�ن  حيث   ،2013 �سنة 
ر�س��س�  م�سد�س�  بحوزته 
كال�سينكوف  نوع  من 
ذخرية  خم�زن  وثالثة 

مملوءة.

"األو �شرطة"

تطبيق ذكي �جلر�ئم 

ماجر يف�سح نف�سه

�رصعت مديرية �لأمن �لوطني يف �لرتويج 
عن  �لتبليغ  على  ي�س�عد  ذكي  لتطبيق 
�لتطبيق  هذ�  وي�سمح  توثيقه�  و  �جلر�ئم 
قي�م  ح�لة  يف  �ل�سورة  “ب�إر�س�ل  �جلديد 
�ملو�طن بت�سوير ح�دث مروري �أو �عتد�ء، 
بنك  �إىل  �رصطة”  ”�لو  تطبيق  طريق  عن 
�ملعلوم�ت للمديرية �لع�مة لالأمن �لوطني 
بكل  �لتدخل  �ل�رصطة  مل�س�لح  ليت�سنى 

فع�لية ويف وقت قي��سي”، يو�سح �لبي�ن.
 Google و يتوفر تطبيق ”�ألو �رصطة” على
�للكرتوين  �ملوقع  على  وكذ�   Play
و�سفح�ت �لتو��سل �لجتم�عي، ف�ي�سبوك 

و تويرت للمديرية �لع�مة لالأمن �لوطني.

البويرة

�ختتام �لبطولة �لوطنية للمالكمة �لن�سوية
 " �لري��سي  ب�ملركب  �أم�ش  �ختتمت 
ر�بح بيط�ط " مبدينة �لبويرة فع�لي�ت 
�ملالكمة  لري��سة  �لوطنية  �لبطولة 
و�أك�بر  �أو��سط  �سنف  �لن�سوية 
�أي�م ك�ملة  و�لتي جرت على مد�ر 4 
ولئية  ر�بطة   23 م�س�ركة  و�سهدت 
خمتلف  يف  مالكمة   150 من  و�أزيد 
��ستح�سنت  �ل�سي�ق  .ويف  �لأوز�ن 
ت�رصيح�ته�  يف  �مل�س�ركة  �لوفود 
�لتنظيم  ظروف  �لو�سط"   " ليومية 
ب�إجر�ء  �سمح  م�  �جليد  و�ل�ستقب�ل 
�ملن�ف�سة يف �أجو�ء ر�ئعة ميزه� ت�ألق 
وتيزي  ك�لع��سمة  �لر�بط�ت  بع�ش 

وزو فيم� ن�لت �لبويرة ميد�لية ذهبية 
عن طريق �ملالكمة " برك�ين ك�تي� " 

من فريق �أهل �لق�رص .
اأ.م

ب�ملوؤ�س�سة  �لد�خلي  �لطب  م�سلحة  رئي�ش  �سدد 
ر�سيد  �لأ�ست�ذ  �سطيف  بولية  �جل�معية  �لإ�ست�سف�ئية 
�رصورة  على  �لع��سمة  ب�جلز�ئر  �ل�سبت  �أم�ش  م�لك 
تعزيز �لوق�ية و�لرتبية �ل�سحية و�سم�ن �ملت�بعة �لطبية 

�جليدة للم�س�بني.
و�أكد �لأ�ست�ذ م�لك على ه�م�ش �مللتقى �لوطني �ل 24 
للطب �لد�خلي و22 �ملغ�ربي لذ�ت �لإخت�س��ش �لذي 
�لتكفل  جتري فع�ليته من 5  �ىل7 �بريل على �رصورة 
)�أي  �ملن�عي  �جله�ز  ت�سيب  �لتي  ب�لأمر��ش  �جليد 
عدة �أع�س�ء يف نف�ش �لوقت( وقد تكون هذه �لأمر��ش 
-ح�سبه-"خطرية جد� خ��سة �إذ� م�ست بع�ش �لأع�س�ء 

�لنبيلة على غر�ر �لقلب و�ملخ و�لكلى و�لدم".

رئي�س م�شلحة الطب الداخلي 
مب�شت�شفى ب�شطيف 

 البد من عناية خا�سة
ب�شكرة ملر�سى �جلهاز �ملناعي

حجز �أبع بنادق تقليدية
�أوقفت مفرزة للجي�ش �لوطني �ل�سعبي بب�سكرة /ن ع 4،�أربعة 
و  �ل�سنع  تقليدية  بن�دق  �أربعة )04(  �أ�سخ��ش وحجزت   )04(
)04( كيلوغر�م من م�دة �لب�رود، فيم� مت توقيف )11( مه�جر 
غري �رصعي من جن�سي�ت خمتلفة بتلم�س�ن /ن ع 2 و�لأغو�ط 

/ن ع 4.

�شكيكدة

تدمري خمباأين لالإرهابيني
و�إثر  �لإره�ب  مك�فحة  �إط�ر  يف 
ك�سفت  ومت�سيط،  بحث  عملية 
�لوطني  للجي�ش  مف�رز  ودمرت 
 2018 �أفريل   06 يوم  �ل�سعبي، 
 )0 2 ( ين خمب�أ ،5 . ع . ن / ة ب�سكيكد
قنبلتني)02(  يحوي�ن  لالإره�بيني 
�ل�سنع  وكمية من �ملو�د  تقليديتي 

�لغذ�ئية  و�أغر��س� خمتلفة.

ب�شار

حجز 52 كلغ من �ملخدر�ت
البي�س

ت�سنيف �لز�وية �لتيجانية �سمن �لرت�ث �لوطني 
�ل�سعبي  �لوطني  للجي�ش  مفرزة  �أوقفت 
�لوطني،  �لدرك  عن��رص  مع  ب�لتن�سيق 
ت�جر   ،3 ع  /ن  بب�س�ر   2018 �أفريل   07 يوم 
�لكيف  )52(كيلوغر�م من  خمدر�ت، وحجزت 
للجي�ش  مف�رز  �أوقفت  كم�  مركبة،  و  �ملع�لج 
�أربعة   ،6 ع  /ن  قز�م  بعني  �ل�سعبي  �لوطني 
مولد�ت   )06( �ست  وحجزت  �أ�سخ��ش   )04(
عن   ك�سف  �أجهزة   )09( ت�سعة  كهرب�ئية، 
�ملع�دن وجه�ز حتديد �ملو�قع وجه�ز �إت�س�ل 
من  غر�م  و)200(  �ل�سطن�عية  �لأقم�ر  عرب 
�سخ�سني  توقيف  مت  فيم�  �لدين�ميت،  م�دة 
�مل�رصوب�ت   من  وحدة   )1080( وحجز   ،)02(

يرتقب ت�سنيف �لز�وية �لتيج�نية �ملتو�جدة 
�سمن  �لبي�ش(  )ولية  بو�سمغون  مبدينة 
ح�سبم�  �ملحمي،  �مل�دي  �لوطني  �لرت�ث 
�لولئية  �ملديرة  لدى  �ل�سبت  �أم�ش  علم 

للثق�فة ب�لني�بة.
�أن م�س�حله�  لو�أج  �أف�دت خلد�ري كرمية  و 
�لز�وية  حول  ملف  ب�إيد�ع  موؤخر�  ق�مت 
�أجل  من  �لثق�فة  وز�رة  لدى  �لتيج�نية 
و�لديني  �لت�ريخي  �ملعلم  هذ�  ت�سنيف 
�ملحمي،  �مل�دي  �لوطني  �لرت�ث  �سمن 
�لوز�رة يف  حيث مت قبول �مللف من طرف 

�نتظ�ر �لت�سنيف.
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بعد عر�ض لإجنازاته منذ �سنة 1999

الأفالن يدعو الرئي�س بوتفليقة اإىل الرت�سح لعهدة خام�سة
.        اجتماع اللجنة املركزية لالأفالن قبل �سهر رم�سان

ع�سام بوربيع 

بعد عر�س ملختلف اإجنازات الرئي�س 
بوتفليقة منذ �سنة 1999، قدمته جلنة 
خمتلف  يف  احلزب  داخل  ال�سياغة 
املجالت �سواءا يف املجال الأمني ، 
و القت�سادي ، والدويل ، و الجتماعي 
، اأعلن الأمني العام لالأفالن بطريقة 
عهدة  اىل  احلزب  دعم  و�ساحة  �سبه 

خام�سة .
كافة  بح�سور  و  عبا�س  ولد  وقال 
وزراء الآفالن ، وممثلي الربملان ، و 
وم�ست�سار  ال�سيا�سي  املكتب  اأع�ساء 
 « زرهوين  بن عمر  اجلمهورية  رئي�س 

اأننا ندعو رئي�س اجلمهورية ملوا�سلة 
الأخرية  الكلمة  تبقى  لكن   ، م�سريته 

للرئي�س ».0
البداية  يف  فهمت  التي  الدعوة  وهي 
اأنها دعوة مبا�رشة اىل عهدة خام�سة 
لولد  ال�سحافة  ا�ستف�سار  وبعد   ،
قال   ، الدعوة  عبا�س عن مغزى هذه 
اأن كالمه وا�سح ، وهي دعوة مبا�رشة 
يف  م�سريته  ملوا�سلة  الرئي�س  اىل 
احلكم ، اأي الرت�سح مرة اأخرى لعهدة 

خام�سة .
ونف�س ال�سيء كان قد ذهب اإليه بع�س 
غرار  على  ال�سيا�سي  املكتب  اأع�ساء 
الناطق الر�سمي ال�سادق بوقطاية يف 

للرئي�س  العام  الأمني  لدعوة  �رشحه 
الأمر  اأن  بوقطاية  ، وقال  باملوا�سلة 
وا�سح مبا يعني اأن الهدف هو العهدة 
اخلام�سة ، وموا�سلة الرئي�س للحكم .

يف  التن�سيق  لهيئة  بيان  تلي  قد  وكان 
بعد  البييان  هذا  اأعدت  التي  احلزب 
الإنتهاء من �سياغة اإجنازات الرئي�س 
و  الأمني  �سقها  يف  1999�سواءا  منذ 
اعادة مكانة الدولة اجلزائرية دوليا .

وكان بدوره هو الآخر ، وزير اخلارجية 
،اأكد على حكمة  القادر م�ساهل  عبد 
الرئي�س بوتفليقة ، م�ست�سهدا بق�سته 
مع اأحد م�سوؤويل دولة غربية ، عندما 
ا�ستطاعت  كيف   ، م�ستغربا  �ساأله 

اجلزائر بعد اخلروج من حرب اأهلية 
اأبرز  من  وجيز  ظرف  يف  ت�سبح  اأن 
اأرجع  و   . العامل  امل�ستقرة يف  الدول 
اجلزائر  حكمة  اإىل  ذلك  كل  م�ساهل 
امل�سائل  خمتلف  يف  ح�سبه  خا�سة   ،
وما حدث يف ليبيا ومايل ، حيث اأقر 
ب�سدق  الغرب  م�سوؤويل  من  العديد 
للو�سع  وروؤيتها  التحليالت اجلزائرية 

، لكن ح�سبه بعد فوات الأوان .
ولد  جمال  اأعلن   ، اأخرى  جهة  من 
عبا�س الأمني العام لالأفالن اأن اللجنة 
�سهر  قبل  �ستكون  للحزب  املركزية 
حت�سري  من  النتهاء  بعد   ، رم�سان 

كافة التقارير .  

دعا الأمني العام جلبهة التحرير الوطني جمال ولد عبا�ض خالل اجتماع هيئة التن�سيق داخل احلزب الرئي�ض عبد العزيز بوتفليقة اإىل الرت�سح اإىل عهدة خام�سة 
، وموا�سلة م�سريته يف احلكم ، وهذا عقب النتهاء من �سياغة اإجنازات الرئي�ض منذ 1999.

يومي الثنني و الثالثاء القادمني

لقاء اإفريقي ملكافحة متويل الإرهاب باجلزائر
.       م�ساركة ممثلني عن الأمم املتحدة و الحتاد الفريقي

من املقرر عقد اجتماع رفيع امل�ستوى 
يف  الإرهاب  متويل  »مكافحة  حول 
الثالثاء  و  الثنني  يومي  افريقيا« 

القادمني باجلزائر العا�سمة 
و  الفريقية  الدول  ممثلي  مب�ساركة 
�سيعكفون  دوليني  خرباء  و  منظمات 
الإ�سرتاتيجية  امل�سائل  درا�سة  على 
و  و�سائل  كذا  و  الدول  تهم  التي 
�سي�سم  و  الإرهاب.  مكافحة  كيفيات 
اجلزائر  تنظمه  الذي  الجتماع  هذا 

منا�سفة مع الحتاد الفريقي مندوبي 
البلدان الأع�ساء يف الحتاد الفريقي 
الحتاد  و  املتحدة  الأمم  منظمة  و 
اإقليمية  و  دولية  منظمات  و  الوروبي 
مكافحة  جمال  يف  تن�سط  اأخرى 
هذه  �ستعرف  كما  متويله.  و  الإرهاب 
اجلل�سات التي �سي�رشف على افتتاحها 
القادر  عبد  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير 
البلدان  م�ساركة ممثلي  اأي�سا  م�ساهل 
الأمن  جمل�س  يف  الأع�ساء  اخلم�س 

لالأمم املتحدة و كندا و قد اتخذ قرار 
عقد هذا الجتماع باجلزائر العا�سمة 
يف �سبتمرب 2014 من قبل قمة روؤ�ساء 
دول و حكومات جمل�س ال�سلم و المن 
قمة  مب�سادقة  الإفريقي  لالحتاد 
الحتاد الفريقي يف هذا اخل�سو�س، 
�رشح م�ساهل اأن »هذه الندوة تكت�سي 
اأهمية ق�سوى يف الظرف احلايل حتى 
نحاول  و  افريقية  مواقف  لنا  تكون 
بلداننا  ت�رشيعات  حول  الآراء  تبادل 

تكافح  التي  موؤ�س�ساتنا  دور  حتديد  و 
بكافة  التهريب  و  الأموال  تبيي�س 
�سيناق�س  املنا�سبة،  بهذه  و  اأ�سكاله«. 
يف  احلقيقية  التحديات  امل�ساركون 
جمال مكافحة متويل الإرهاب اإ�سافة 
اإىل موا�سيع راهنة عديدة يف اإفريقيا 
العنيف  التطرف  م�سادر  مثل جتفيف 
املتاجرة  بني  العالقة  و  الإرهاب  و 
الب�رش  و  الأ�سلحة  و  باملخدرات 

بظاهرة الإرهاب.

رئي�ض حزب »تاج« 

 اجلزائر متر مبرحلة �سعبة 
تتطلب توحيد ال�سفوف

دعا رئي�س جتمع اأمل اجلزائر )تاج(، 
باجلزائر  ال�سبت  اأم�س  غول،  عمار 
ال�سيا�سيني  الفاعلني  كل  العا�سمة، 
فيما  والتقارب  ال�سفوف  توحيد  اإىل 
»املرحلة  حتديات  ملواجهة  بينهم 
ال�سعبة« التي متر بها البالد، ل�سيما 
يف املجالني القت�سادي والجتماعي 
اأ�سغال  خالل  له  كلمة  يف  غول  وقال 
املجل�س  لتن�سيب  خ�س�س  لقاء 
ال�سعبية  املجال  لروؤ�ساء  الوطني 
اأن  »تاج«،  حلزب  والولئية  البلدية 
»املرحلة ال�سعبة التي متر بها البالد 
من  تتطلب  امليادين  �ستى  يف  حاليا 
ال�سيا�سيني جتنيد كل  الفاعلني  جميع 
الطاقات للحفاظ على اأمن وا�ستقرار 
القت�سادية  التنمية  وحتقيق  الوطن 
عن  والدفاع  املحروقات  اطار  خارج 
خمتلف  يف  املحققة  املكا�سب  كل 

املجالت«.
م�ستوى  على  حزبه  منتخبي  ودعا 
»تقدمي  اىل  املحلية  املجال�س 
اإمكانية  حول  مفيدة  اقرتاحات 
وكذا  والولية  البلدية  قانون  تعديل 
وحتقيق  ملواكبة  النتخابات  قانون 
والفعل  الت�ساركية  الدميقراطية 
جتنيد  على  العمل  مع  النتخابي 

املجتمع نحو الفعل ال�سيا�سي«.
و�سدد ال�سيد غول يف هذا الطار على 
بني  والتعاون  التكامل  »خلق  �رشورة 
ما  وفق  واملجتمع  واملنتخب  الإدارة 
ا�ستحداث  جانب  اإىل  القانون  ميليه 
ح�سانة للمنتخب حتى يتمكن من اأداء 
مهامه يف اطار امل�سوؤوليات املخولة 

له«.
ومن بني اأولويات »تاج« --ي�سيف ذات 

»التح�سري  على  العمل  املتحدث-- 
من  للحزب  الأول  للموؤمتر  اجليد 
للمنتخبني  اجليد  التاأطري  خالل 
ومواكبة التطورات والأحداث الراهنة 
على كل ال�سعدة اىل جانب التح�سري 
لالنتخابات الرئا�سية املقبلة«، مذكرا 
هيئة  تن�سيب  الغر�س  لهذا  مت  باأنه 
وطنية لتح�سري اأ�سغال هذا املوؤمتر. 
من  »تاج«  موقف  وبخ�سو�س 
املقبلة،  الرئا�سية  ال�ستحقاقات 
جاهدا  »�سيعمل  حزبه  اأن  غول  قال 
والأحداث  التحديات  م�ستوى  لبلوغ 
يت�سنى  حتى  املجتمع  وتطلعات 
يف  وفعال  اأ�سا�سي  بدور  القيام  له 
لأهميته  نظرا  ال�ستحقاق  هذ 
الو�سع  البالد«وعن  مل�سري  بالن�سبة 
�رشورة  اىل  غول  دعا  القت�سادي، 
وطني  اقت�ساد  لبناء  اجلهود  »بذل 
املحروقات«،  اطار  خارج  متنوع 
التعامل  ت�سجيع  »اأهمية  مربزا 
اآليات  وحتريك  ال�سالمية  بال�سريفة 
والعمل  املوازية  ال�سوق  ا�ستيعاب 
ويف  البنكية«.  النظمة  رقمنة  على 
املجال الجتماعي، اأكد رئي�س »تاج« 
اجلاد  احلوار  »تعزيز  اأهمية  على 
التو�سل  اأجل  من  وامل�سوؤول  والبناء 
يف  ي�ساهم  اأن  �ساأنه  من  حل  اىل 
الجتماعية  لالحتجاجات  حد  و�سع 
�رشورة  على  �سدد  املتوا�سلة«كما 
للتحويالت  املبا�رش  الدعم  »تقدمي 
وطنية  جل�سات  وتنظيم  الجتماعية 
النقا�س  تعميق  اأجل  من  متخ�س�سة 
حول هذا امللف لي�سبح منوذجا ياأخذ 
وتطلعات  خ�سو�سيات  العتبار  بعني 

املجتمع«.

حتليل
القوة الع�سكرية وال�ستعالماتية والتعاون الق�سائي و الدبلوما�سي 

ركائز اجلزائر ملحاربة متويل الإرهاب وجتفيف منابعه قاريا
عمليا، مل يتوقف اجلي�ض الوطني ال�سعبي، عن مكافحة الإرهاب رغم اندحار اجلماعات 

الإرهابية وتفككها هيكليا وتنظيميا، وتدمري معاقلها التقليدية التي ظلت حتتمي بها كخلفيات 
للن�ساط الإجرامي يف �سمال و�سرق البالد وو�سطها، وفرار ما تبقى من العنا�سر الإرهابية 

الإجرامية اإىل ال�سحراء الكربى، ومنه ال�ساحل الإفريقي.
بقلم: ريا�ض/ ه

اإىل  ت�سري  املتوفرة  فاملعطيات 
بقواته  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اأن 
دخلت،  الأمنية  واذرعه  امل�سلحة 
الع�رشية  من  الثاين  الن�سف  منذ 
مع  حقيقية  حرب  يف  املا�سية، 
الطابع  ذات  الإرهابية  اجلماعات 
الإرهابية  اجلماعات  وهي  الدويل، 
الكربى  ال�سحراء  يف  تن�سط  التي 
�سعف  الإفريقي،م�ستغلة  وال�ساحل 
كمايل  الإفريقية  الدول  بع�س 
والنيجر..الخ و�سيطرة الفو�سى على 
ليبيا  كما هو حا�سل يف  اأخرى  دول 
ن�ساطها  لبعث  الدولة،  انهيار  بعد 
�سوقا  البلد  اأ�سبح  الإرهابي.  حيث 
ال�سالح،  وتهريب  للمتاجرة  حقيقية 
بلغ  اإذ  متدنية،  جد  باأ�سعار  وبيعه 
م�ستوى  اإىل  ثقيلة  اأ�سلحة  �سعر 
عدة  نقلته  كما  جزائري  دج   20000
تقارير �سحفية وحتى اأمنية. ف�سال 
وتدريب   جتنيد  مراكز  بروز  عن 
يف  ن�ساطهم   وتوزيع  الإرهابيني، 

املنطقة.
هذا الو�سع الذي �رشعان ما اأدركته 
اجلي�س  قيادة  جعلت  اجلزائر، 

على  دفاعيا  حزاما  تقيم  الوطني 
قوامه  اجلنوبية،  احلدود  طول 
اجلي�س،  اأفراد  من  الآلف  ع�رشات 
اجلو،  ل�سالح  بطلعات  م�سحوبة 
وت�سديد  التهريب  منافذ  �سبط  مع 
وجتار  املهربني،  على  اخلناق 
املخدرات باعتبارهم الوجه اخلفي 
للجماعات  احلقيقي  واملمول 
ال�سادرة  البيانات  ولعل  الإرهابية. 
عدد  بخ�سو�س  الأركان  قيادة  عن 
ال�سالح  وخزائن  املحجوزات، 
املكت�سف، توؤكد مدى اخلطر القادم 
على  واأثاره  الإفريقي  ال�ساحل  من 

الأمن الداخلي والإقليمي.
لكن لي�س هذا فح�سب، فاإىل جانب 
وال�ستخباراتية،  الع�سكرية  احلركة 
�سيا�سية  بحرب  اجلزائر  قامت 
ودبلوما�سية وقانونية،على الإرهاب، 
اإذ  لالإرهاب  مقاربتها  من  انطالقا 
كافحت يف الأمم املتحدة  وخمتلف 
على  والإقليمية  الدولية  املنابر 
الإرهاب،  مفهوم  حتديد  �رشورة 
دويل  قرار  م�رشوع  طرحت  واأي�سا 
الإرهابية،  للجماعات  الفدية  ملنع 
خا�سة وان دول كربى تورطت يف دفع 
اأموال طائلة لالإرهابيني �سمال مايل  

من اجل حترير رعاياها املختطفني 
ما  وهو  هناك  الإرهابيني  قبل  من 
اعرت�ست عليه اجلزائر، وتقدر حجم 
املليار  يتجاوز  مبا  الفدية  اأموال 
التنظيمات  خمتلف  قب�سته  دولر 
اجلزائر  عملت  كذلك  الإرهابية. 
ومنها  الإفريقية  الدول  اأقنعت  التي 
والتوقيع  لتبني  الإفريقي  الحتاد 
ملكافحة  الإفريقية  التفاقية  على 
الإرهاب،  وكذا التفاقية الإفريقية 
لت�سليم املطلوبني ،ثم تن�سيب قيادة 
اأركان ال�ساحل التي تراأ�ستها اجلزائر 
املنطقة  يف  الإرهاب  ملحا�رشة 
م�ساعي  اأجنبي.  تدخل  اإي  ومنع 
الوطني  اجلي�س  ومنها  اجلزائري 

جتفيف  ت�ستهدف  اأي�سا  ال�سعبني 
التنمية  وجعل  التطرف،  منابع 
كرافد من روافد حماربة الإرهاب، 
�سبا  ما  كثريا  والتهمي�س  فالإق�ساء 
الإجرامية... اجلماعات  �سالح  يف 
ال�سلة  ذات  واأخرى  امل�سائل  هذه 
�ستكون  ومتويله  الإرهاب  مبحاربة 
اأفارقة  قادة  قبل  من  درا�سة  حمل 
الإفريقي  الحتاد  عن  وممثلني 
الأع�ساء  والدول  املتحدة  والأمم 
وكندا  الأمن  جمل�س  يف  اخلم�س 
واملنظمات الإقليمية والدولية ذات 
ال�سلة يف ملتقى اجلزائر على مدار 
رئا�سة  والثالثاء حتت  الثنني  يومي 
وزير اخلارجية عبد القادر م�ساهل.    

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

ا�سطراب يف الرحالت نحو فرن�سا
اجلوية اجلزائرية  اأن هذا ال�سطراب م�س كل الرحالت من و اإىل ح�سبما علم اأم�س ال�سبت يف بيان لل�رشكة  و اأ�سارت �رشكة اخلطوط نحو فرن�سا و هذا ب�سبب اإ�رشاب مراقبي الطريان  لقطاع مار�سيليا، اأعلنت �رشكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية عن ّتذبذب حاد يف رحالتها 

نقابة من  خمتلف مهن  �رشكة فرن�سا  . اإليه 11  اإ�رشاب دعت  للتذكري فان 
و اأ�سار بيان ال�رشكة اأن �ستة ايام اخرى من ال�رشاب مربجمة منها الطريان الفرن�سية  »اآير فران�س« ملطالبة برفع اأجور املوظفني.

يومان يف غ�سون ال�سبوع املقبل و ذلك يومي الثالثاء و الأربعاء.  
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نقلت الرابطة اجلزائرية حلقوق الإن�سان، �سورة �سوداء عن قطاع ال�سحة، يف تقريرها ال�سنوي بالتزامن واليوم العاملي لل�سحة، معتربة اأن القطاع بعد اأكرث من 15 �سنة  عن 
الإ�سالح  و�سرف 73 مليار دولر مل يحقق �سوى ما و�سفته بـ »الإ�سالح الوهمي«، م�ست�سهدة  بجملة من الوقائع بداية من عودة الأمرا�ض الوبائية وندرة بع�ض الأدوية، اإىل واقع اخلدمات 

بامل�ست�سفيات وملف الأخطاء الطبية ومدى تدارك القانون اجلديد لل�سحة، خا�سة اأنه متهم بال�سعي خلو�س�سة القطاع.

اليوم العاملي لل�سحة و�سط اإ�سرابات وندرة لالأدوية

ال�ستعجالية اخلدمات  عن  را�سني  غري  املر�سى  من  باملائة   81      •

 قانون ال�سحة اجلديد ...حماولة جديدة لعالج قطاع مري�ض

 �سارة بومعزة

قالت  ملفات  الرابطة   �سجلت 
القامت  الوجه  يك�سف  ما  اأهم  اأنها 
م�سالح  من  بداية  ال�سحة،  لقطاع 
القلب  متثل  التي  اال�ستعجاالت 
العامل،  يف  للم�ست�سفيات  الناب�ض 
يف  تنظيم  الأي  تفتقد  اأنها  حني  يف 
توجد  »فال  الفو�سى  و�سط  اجلزائر 
م�سلحة بها اأماكن �ساغرة، واأ�سحاب 
املاآزر مبختلف األوانها جتوب االأروقة 
غري  وكاأنهم  تائه  الكل  واإيابا،  ذهابا 
باملر�سى،  معنيني  وال  موجودين 
طوابري طويلة من املر�سى القادمني 
اأو  الك�سور  ب�سبب  مكان  كل  من 
يزيد  الذي  واالأمر  املرور،  حوادث 
اأنه  قائلة  املواطنني«،  ا�ستياء  من 
81  باملائة  فاإن  اإح�سائياتها  بح�سب 
من املرافقني للمر�سى  يوؤكدون بان 
وامل�سحوب  اململة  االنتظار  اأجواء 
باال�ستياء  احلاالت  من  الكثري  يف 
اال�ستقبال  غياب  نتيجة  والغ�سب 
من  يرفع  قد  ما  وهو  والتوجيه.، 
ما  وهو  لل�سجار،  التجاوزات  �سقف 
القطاع  وعمال  االأطباء  منه  ي�ستكي 

يوميا والتعر�ض لالعتداءات.
كما �سجلت الرابطة اأ�سوء التجاوزات 
بع�ض  اأن  قائلة  الداخلية  باملدن 
لعنوان  حتولت  بها  امل�ست�سفيات 

للرداءة والرتويج للقطاع اخلا�ض.
 

�سيطرة  عن  الرابطة  ك�سفت  كما 
القطاع اخلا�ض على جمال التحليالت 
ومواعيد  الزحام  ظل  يف  واالأ�سعة 
بامل�ست�سفيات  الطويلة  االنتظار 
العمومية اأو حتى غيابها لي�سل االأمر 
اإىل حد حتويل املر�سى اإىل العيادات 
اخلا�سة الإجراء الفحو�سات واالأ�سعة، 
العائالت  اأغلب  ت�ستطيع  ال  حني  يف 
حتمل هذه التكلفة املرتفعة، مت�سائلة 
حرمان  م�سوؤولية  يتحمل  عمن 
اأو  التحليلية  خدمات  من  املر�سى 
اأجهزة االأ�سعة التي ا�ستنزفت اخلزينة 

العمومية االأموال ال�سخمة ؟«.
 

اخلارطة ال�سحية تكبد 
املر�سى .. وفيات ومعاناة

 
لفتح  الرابطة  عادت  ثانية  جهة  من 
بناء  والتي  ال�سحية،  اخلارطة  ملف 
عليها ترف�ض بع�ض امل�ست�سفيات قبول 
املري�ض بحجة عدم توفر �رسير، اأو 
باملر�سى  بحجة  التكفل  رف�ض 
القادمني  املر�سى  ي�ستقبل  ال  اأنه 
حم�سوبة  غري  جغرافية  مناطق  من 
عائدة  ال�سحية  ‘’،  عليهم‘’اخلارطة 
توفت  التي  لق�سية رحلة احلامل 
تقرتب  م�سافة  قطعها  بعد  باجللفة 

من مائتي كلم جّراء التنقل بني ثالث 
م�ست�سفيات التي رف�ست التكفل بها.

اجلارية،  ال�سنة  مثلت  ثانية  جهة  من 
�ساد  التي  االأمرا�ض  بع�ض  عودة 
عليها،  ق�ست  اجلزائر  اأن  طويال 
بداية من احل�سبة والتي اأثارت جدال 
 9 وفاة  بعد  خا�سة  تزال،  وال  وا�سعا 
اأ�سخا�ض، واإن كان املتهم الرئي�ض يف 
الق�سية هو مقاطعة حملة التلقيحات، 
»اأمرا�ض  ي�سمى  ما  لها عودة  ي�ساف 
والقمل  ،التيفوئيد  ال�سل  الفقر«، 

واجلرب، التهاب ال�سحايا.
  

طبية  اأخطاء  ملف   1200
.. واملنحنى ت�ساعدي

  
رهني  يزال  ال  الذي  االإ�سكال  اأما 
عدم  ب�سبب  ال�سحة،  وقطاع  العدالة 
االأخطاء  فهو  خا�سة،  جلن  توفر 
الرابطة  اأكدت  حيث  الطبية، 
منحى  تعرف  اأنها  اجلزائرية 
ت�ساعدي مع ارتفاع عدد ال�سحايا يف 
حيث  واخلا�ض  العمومي  القطاعني 
بلغ عدد الق�سايا اأزيد من 1200 ملف 
اأن  موؤكدة  الطبية،  االأخطاء  ل�سحايا 
الرقم ال يعك�ض احلقيقة الفعلية لواقع 
م�سجلة  املهم�سة،  ال�رسيحة  هذه 
ت�سجيل غمو�ض على م�ستوى م�رسوع 
�سلح  جلنة  دور  ال�سحة  حول  قانون 

ما  وهو  ا�ست�سفائية  موؤ�س�سة  كل  يف 
ال�سكوك حول دورها واحتمالية  يثري 
االأطباء،  االأخطاء  على  الت�سرت 
للمنظمة  العام  االأمني  ح�سب  و 
الطبية  االأخطاء  ل�سحايا  اجلزائرية 
ت�ساءل  الذي  الدين  حمي  بكر  اأبو 
للتكفل  جلنة  ت�سكيل  عدم  �سبب  عن 

ب�سحايا االأخطاء الطبية.
على  الرابطة  �سجلت  كما 
م�سلحة  اجلثث هفوات و�سوء ت�سيري 
مكتب  �سجل  حيث  مناطق،  عدة  يف 
اإىل  وكذلك  للرابطة  �سكوى  عنابة 
وكيل اجلمهورية يتهم فيها م�ست�سفى 
له  باأنهم قدموا  الر�سد  ابن  اجلامعي 
جانفي  2018   27 يوم  خاطئة  جثة 
للرابطة  الوطني  ،مما تدخل املكتب 
اجلزائرية للدفاع عن حقوق االإن�سان 
تدخال  ال�سحة  وزارة  من  وطلب  و 

عاجال.
  

ندرة اأدوية لأمرا�ض 
مزمنة ينع�ض �سوق 

»الكابة«
 

م�ست  ندرة  حاليا  االأدوية  تعرف 
حتى بع�ض االأدوية احل�سا�سة متعلقة 
باالأمرا�ض املزمنة كال�سكري و�سغط 
الدم والتهاب الكبد الفريو�سي وبع�ض 
امل�سادات احليوية، وح�سب ال�سيادلة 

ندرة اأكرث من 150 اأنواع من العقاقري 
منها  والبع�ض  م�ستورد،  اأغلبها 
ب�سبب  مفقود  لكنه  حملياً  م�سنع 
االأولية،واأ�سبحت بع�ض  غياب املواد 
املر�سى يطلبون من اأقاربهم باخلارج 
تفاقم  االأمر  اأن  واالأهم  توفريها، 
تلك  لتوفري  »الكابة«،  �سوق  النعا�ض 

االأدوية وباأ�سعار  خيالية.
املخلفات  ت�سجيل  ميكن  جانبها  اإىل 
الطبية، حيث يقّدر خمزون النفايات 
الطبية يف اجلزائر ح�سب املخت�سني 
يتم لفظها كل  األف طن  بثالثني  اأكرث 
داخل  غالبا  قذفها  ويجري  عام، 
خطورتها  رغم  العامة،  املفرغات 
االأ�سخا�ض  �سحة  على  البالغة 
بحكم  للبيئة  ال�رسيح  وتهديدها 
�سامة  كيمائية  مواد  على  احتوائها 
وكم هائل من امليكروبات واجلراثيم 
التي تنت�رس ب�رسعة وتتحلّل يف الهواء، 
االإ�ست�سفائية  النفايات  تاأثري  كذلك 
على عمال م�سالح النظافة للبلديات 
اخلطرية،  املواد  لهذه  نقلهم  نتيجة 
ينتج  احلرق  عملية  اأن  على  زيادة 
يجعل  الذي  االأمر  جوي،  تلوث  عنها 
االإ�سابات  الأخطار  عر�سة  االإن�سان 
تكون  قد  ومعدية  متنقلة  بفريو�سات 
املفارغ  واأن  خا�سة  اأحيانا،  قاتلة 
احليوانات  بها  توجد  العمومية 
والكالب  واملاعز  كاالأبقار  املختلفة 
النفايات  من  تتغذى  التي  والقطط، 

تعمل  التي  املغذية  احل�رسات  وكذا 
على نقل االأمرا�ض لالإن�سان.

 
القانون اجلديد يخو�س�ض 

القطاع ومطالب مبيثاق 
وطني لل�سحة

 
الرابطة  �سجلت  مت�سل،  �سياق  يف  و 
اجلزائرية للدفاع عن حقوق االإن�سان 
وو�سط  وزارة  و  النقابات  بني  �سجال 
تطمينات احلكومة حول احلفاظ على 
وحمايته،  داعية  العمومي  القطاع 
ي�سارك  ال�سحة  حول  نقا�ض  لفتح 
وطني  ميثاق  ل�سياغة  اجلميع  فيه 
ال�سجال  مل�سمون  عائدة  لل�سحة، 
االجتماعيني  ال�رسكاء  بني  دار  الذي 
قانون  م�رسوع  بخ�سو�ض  والوزارة 
ال�سحة، والتهم اخلا�سة مبنح القطاع 
غمو�ض  ب�سبب  الطوىل  اليد  اخلا�ض 
اأن   « غطاء  حتت  املواد  بع�ض 
القطاع اخلا�ض يكمل القطاع العام«، 
�سيغلق  الوقت  مبرور  اأنه  معتربين 
للظفر  اأمام ماليني املواطنني  الباب 
بال�سورة  عائدين  �سحية  بخدمات 
اإىل املا�سي، قائلني اأنه  �سبق لوزراء 
�سابقني اأن حاولوا تطبيقه منذ 2003 
يف عهد عبد احلميد اأبركان، غري اأن 
من  القاها  التي  ال�سديدة  املعار�سة 

قبل نقابات قطاع ال�سحة.  

ن�سطت وزيرة الت�سامن والأ�سرة وق�سايا املراأة غنية الدالية اأم�ض يوما اإعالميا  مبنا�سبة الحتفال باليوم العاملي لل�سحة الذي يقام هذه ال�سنة 
حتت �سعار من اأجل حتقيق التغطية ال�سحية ال�ساملة باملركز الوطني لتكوين امل�ستخدمني املتخ�س�سني ببئر خادم باجلزائر العا�سمة  .

مبنا�سبة الحتفال باليوم العاملي لل�سحة ، غنية الدالية توؤكد :

الوطني الرتاب  عرب  املنت�سرة  للت�سامن  جوارية  خلية   269       •

»اجلزائر حققت حت�سنا ملحوظا يف اأغلبية املوؤ�سرات ال�سحية«

حكيم مالك  

اجلزائر  اأن  الدالية  غنية  واأكدت 
حققت حت�سنا ملحوظا يف اأغلبية 
املوؤ�رسات ال�سحية  املعمول بها 
عامليا يف ميدان املتابعة ال�سحية 
وطنية  �سيا�سة  خالل  من  وهذا 
الهياكل  وتكوين  كبناء  لل�سحة 
الطبية  و�سبه  الطبية  االإطارات 
االإدارية مع تعميم العالج الوقائي 
كالتلقيح ونظافة املحيط وحماية 
وال�سحة  والطفولة  االأمومة 
وعليه  العمل  وطب  املدر�سية 
بتحقيق  اجلزائر  بادرت  فلقد 
التغطية ال�سحية ال�ساملة جت�سيدا 
ال�سحة  خدمات  جمانية  لقرار 
خمتلف  يف  اجلزائريني  لكل 
ربوع الوطن حيث مت تكري�ض كل 
بف�سل  للبالد  التنموية  الربامج 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ض 
بوتفليقة  ومت هذا عرب م�ساهمة 
وق�سايا  واالأ�رسة  الت�سامن  وزارة 
املراأة يف تر�سيخ هذا املبداأ على 
اأر�ض الواقع بعدة برامج وتراتيب 
امل�ستوى  لتح�سني  موجهة 
املعي�سي للفئات اله�سة  للمجتمع 
اال�ستفادة  من  متكينها  مع 
التي  االجتماعية  التغطية  من 
ال�سحية  الرعاية  لهوؤالء  ت�سمن 

واالجتماعية .
 

عدد الولدات احلية 
جتاوزت لل�سنة الثالثة 

على التوايل عتبة 
املليون ولدة

 
خالل  الدالية  واأو�سحت  غنية 
مبنا�سبة  االإعالمي  اليوم  هذا 
العاملي  باليوم  االحتفال 
متكنت  اأنها  اجلزائر  لل�سحة  اأن 
التنمية  اأهداف  حتقيق  من 
)2000-2015(  يف  من  االألفية 
ميدان حماربة الفقر وهذا ح�سب 
االأمم املتحدة  تقرير  ما ورد يف 
الوطني  الديوان  وح�سب  لالألفية 
قد  اأنه  كا�سفة   ، لالإح�سائيات 
مت ت�سجيل زيادة حم�سو�سة لعدد 
جتاوزت  التي  احلية  الوالدات 
عتبة  التوايل  على  الثالثة  لل�سنة 
ت�سجيل  مت  كما  والدة  املليون 
ن�سبة  يف  حم�سو�ض  انخفا�ض 
باملقارنة  مع   2016 يف  الوفيات 
 2015 �سنة  يف  امل�سجلة  تلك 
هذا  اأن  الدالية  غنية  مو�سحة 
ما يدل على ارتفاع معدل العمر 
الأول مرة  فاق  الذي  الوالدة  عند 
من  واأكرث  الرجال  لدى  �سنة   77
78 �سنة لدى الن�ساء ، اأما بالن�سبة 

االأطفال  لدى  الوفيات  حلجم 
عن  اأعمارهم  التقل  الذين 
�سنة  واحدة فاإنه بلغ 22.271 يف 
2016 مع انخفا�ض ن�سبي يقدر بـ 

4 باملائة مقارنة ب�سنة 2012.
 

400 موؤ�س�سة متخ�س�سة 
ل�سمان اخلدمات 

ال�سحية والنف�سية
 

باخلدمات  الوزيرة  نوهت  و 
يقدمها  التي  والنف�سية  ال�سحية 
موؤ�س�سة   400 مائة  االأربع  اأعوان 
لوزارة  والتابعة  متخ�س�سة 
وق�سايا  واالأ�رسة  الت�سامن 
االحتياجات  ذوي  املراأة  ل�سالح 
لالأ�سخا�ض  اإ�سافة  اخلا�سة 
املحرومني  واالأطفال  امل�سنني 
ون�ساء  االأ�رسية  الروابط  من 
�سحايا العنف اأو من هن يف و�سع 
ال�سدد  هذا  يف  �سعب  واأ�سارت 
املجهودات  اإىل  الدالية  غنية 
خلية   269 تبذلها  التي  املعتربة 
عرب  املنت�رسة  للت�سامن  جوارية 
هذه  اأن  الوطني،  موؤكدة  الرتاب 
الفرق  م�سكلة من اأطباء وعددهم 
122 و240 اأخ�سائي نف�ساين و248 
وكذا  االجتماع  علم  اأخ�سائي يف 
التي  اجتماعي  م�ساعد   220

تتدخل خا�سة يف االأماكن النائية 
تزويدنا  بغية  وهذا  واملعزولة 
الكفيلة  واملعطية  باملعلومات 
العاجل  للتكفل  ال�رسيع  بالتدخل 
وطلبات  بان�سغاالت  والكامل 
و�سع  يف  هم  الذين  املواطنني 
وقوف  يحتاجون  والذين  �سعب 

الدولة اجلزائرية اإىل جنبهم .
 

دور طبيب اخللية 
اجلوارية تكميلي لدور 
طبيب  امل�سالح ال�سحية

 
دور  اأن  الدالية  واعتربت 
يعترب  اجلوارية  اخللية  طبيب 
طبيب  امل�سالح  لدور  تكميلي 
مهمة  له  ت�سند  حيث  ال�سحية 
تكمن  والتي  اجلماعي  الطب 
لالأ�سخا�ض  ال�سبيل  ت�سهيل  يف 
الذين يعي�سون ظروف اجتماعية 
اخلدمات  اإىل  الولوج  �سعبة  مع 
اجلواري  الطب  بف�سل  ال�سحية 
عند ال�رسورة مع �سمان التن�سيق 
ال�سحة  م�سالح  مع  الدائم 
العمومية واجلماعات املحلية يف 
حالة اكت�ساف اأخطار على �سحة 

االأ�رسة اأو االأ�سخا�ض .
 

اإن�ساء اأكرث من 158 

م�سحة جوارية تقوية 
لعر�ض اخلدمات 

ال�سحية  
الت�سامن  وزيرة    و�سلطت 
غنية  املراأة  وق�سايا  واالأ�رسة 
م�ساهمة  على  ال�سوء  الدالية 
اجلماعية  التنمية  جهاز 
اخلدمات  عر�ض  تقوية  يف 
من  اأكرث  ال�سحية  حيث  اأن�ساأت 
هذا  يف  جوارية  م�سحة   158
االإطار م�سيفة اأن الوكالة الوطنية 
لت�سيري القر�ض امل�سغر« اأجنام » 
مولت 159 م�رسوع لفتح عيادات 
االأ�سنان  وجراحة  العام  الطب 

ن�ساط  و61  خا�سة  و�سيدليات 
من  الطبيني  امل�ساعدين  لفائدة 
ممر�سني وتقنيي جراحة االأ�سنان 
هذا  وياأتي  ع�سليني  ومرو�سني 
م�سرية  الغر�ض  لنف�ض  تدعيما 
من  امل�سرية  االأجهزة  اأن جممل 
واالأ�رسة  الت�سامن  وزارة  طرف 
هدف  يف  ت�سب  املراأة  وق�سا 
واملجتمع  الدولة  ت�سامن  تعزيز 
وتظافر جهود جميع القطاعات 
املواطنني  اإىل  الو�سول  ق�سد 
يف  ب�سمان  حقهم  املعوزين 
اأ�سكالها  كل  يف  ال�سحية  العناية 

يف كل مناطق الوطن .



24 �ساعةالأحد 08 اأفريل2018 املوافـق   لـ 22 رجب  1439ه 5
ب�سبب طبيعة الأحكام 

حمامون يتحولون �إىل  �سحايا على يد موكليهم  
بعيدا عن ال�سورة التقليدية  لالعتداءات التي حتدث داخل قطاع العدالة  على يد  املجرمني و املتقا�سني والتي تطال بالأخ�ص  الق�ساة  ، هناك فئة 
اأخرى من نف�ص القطاع مل ت�سلم من هاته املخاطر و  باتت م�ستهدفة  هي الأخرى وهي فئة املحامني  الذين باتوا يتعر�سون لعتداءات خطرية �سواء 

كانت ج�سدية اأو حوادث ن�سب جترهم للوقوف اأمام اأعتاب الق�ساء ، فاملحامي اليوم لي�ص يف ماأمن من زبائنه اأو خ�سومه رغم اأن القاعدة القانونية 
جتعله ملزما ببذل ق�سارى جهده ولي�ص حتقيق النتيجة التي تبقى من اخت�سا�ص القا�سي وحده .

ل/منرية 

حمامية تهان ب�سبب 
�سحيفة ال�سوابق 

العدلية

لدى  معتمدة  حمامية  تعر�ضت 
العا�ضمة حلادثة  ق�ضاء  جمل�س 
اإهانة خطرية داخل بهو حمكمة 
اأحد  قبل  من  البي�ضاء  دار 
بحقه  تاأ�ض�ضت  الذي  موكليها 
خالل   ، �ضقيقتها  عن  نيابة 
 ، التحقيق  قا�ضي  اأمام  مثوله 
اجلنايات  اأحد  يف  �ضماعه  لدى 
،  اأين وجه لها وابال من عبارات 
ال�ضب و ال�ضتم اخلاد�ضة للحياء 
موظفي  كافة  م�ضامع  على 
املحكمة  ب�ضبب  ق�ضاة  و 
تخ�س  معلومات  قدمت  اأنها 
العدلية  �ضوابقه  �ضحيفة 
عن  امل�ضوؤول  التحقيق  لقا�ضي 
املحامية  اأكدت  حيث   ، ملفه 
اأنها  للمحاكمة  مثولها  خالل 
امل�ضادف  الواقعة  يوم  توجهت 
رفقة  الفارط  اأفريل   26 ليوم 
معه  اأمام  املتهم  للوقوف 
الغرفة  قا�ضي  التحقيق  ال�ضيد 
البي�ضاء  الدار  ملحكمة  الثالثة 
�ضقيقتها  طلب  على  ،  بناءا 
التي كانت من�ضغلة باأحد ملفات 
نف�س  املتهم مبحكمة اجلنايات 
با�رش  اأن  ، ومبجرد  ببومردا�س 
اأ�ضتف�رش  ا�ضتجوابه  القا�ضي 
�ضوابقه  �ضحيفة  عن  منه 
تكون  اأن  املتهم  فنفى  العدلية 
له  �ضوابق عدلية عك�س ما كان 

�ضحيفة  يف  مدون 
التي  ال�ضوابق 
قا�ضي  يحوز  كان 
على  التحقيق 

مبا  منها  ن�ضخة 
جعل املحامية 

و  تتدخل 
تف�رش 

املدونة  اجلناية  اأن  للقا�ضي 
طعن  حمل  هي  ال�ضحيفة  يف 
املتهم  يف�رش  و  بالنق�س 

انحياز  باأنه  ت�رشفها 
و  للمحكمة  و  للقا�ضي 
اأمام  عليها  بالرد  يقوم 

القا�ضي بالغة االمازيغية لتفادي 
و  القا�ضي  مع  مناو�ضات  اأي 
غرفة  من  خروجه  بعد  يقوم 
املحامية  با�ضتدعاء  التحقيق 
اأنه  منها  ظنا  له  ا�ضتجابة  التي 
�ضيطلب منها خدمة ما ، ليقوم 
من  وابال  باإ�ضماعها  جهته  من 
عبارات ال�ضب و ال�ضتم اخلاد�ضة 
مل�ضامع  و�ضلت  التي  و  باحلياء 
مبا  باملحكمة  احل�ضور  كافة 

من  طلبوا  الذين  الق�ضاة  فيها 
توقيف  و  التدخل  ال�رشطة 
املتهم و تتقدم بعدها ال�ضحية 
متابعة  عن  ،اأ�ضفرت  ب�ضكوى 
موكلها بجرم االإهانة مع و�ضعه 
مبوجب  املوؤقت  احلب�س  رهن 
 ، الفوري  املثول  اإجراءات 
ن�ضب  ما  جهته  من  اأنكر  اأين 
يهن  باأنه مل  اأكد  و  له من جرم 
املحامية و هي من اأ�ضاءه فهم 

موقفه .

حمامي يتعر�ص 
لالإهانة على يد 

زبونة داخل مكتبه 
ب�سبب حكم ق�سائي

تعر�س  اأخرى  اعتداء  حادثة 
لها حمامي معتمد لدى جمل�س 
املحكمة  و  العا�ضمة  ق�ضاء 
العليا ،على يد اأحد زبائنه وهي 
اأجنبية  ل�رشكة  قانونية  ممثلة 
 ، فرن�ضا  بجنوب  مقرها  كائن 
اأين قامت هاته االأخرية بالتهجم 
ب�ضعيد  مكتبه  عقر  داخل  عليه 
من  وابال  واأ�ضمعته  حمدين 
عبارات ال�ضب و ال�ضتم و القذف 
كافة  م�ضامع  على  اتهمته  و 
باتهامات خطرية  مت�س  زبائنه 
و �ضمعته مبا جعل عدد  �رشفه 
من  ين�ضحبون  الزبائن  من 
االأمر  بها  يتوقف  مل  و  املكتب 
برفع  قامت  بل  عند هذا احلد 
�ضكوى �ضده تتهمه فيها بالتعدي 
يرفع  بال�رشب مبا جعله  عليها 
موظف  باإهانة  موازية  �ضكوى 
مهامه  تاأدية  اأثناء 
اأكد  حيث   ،

مثوله  املحامي  خالل 
منها  امل�ضتكي  اأن  للمحاكمة 
الوقائع  بيوم  ملكتبه  تقدمت 
نوفمرب  لتاريخ   5  امل�ضادف 
و  زوجها  رفقة  وهي     2014
ت�ضليمها  منه  تطلب  راحت 
ملف مو�ضوع اأحد الق�ضايا التي 
التي  ال�رشكة  حق  يف  تاأ�ض�س 
الكائن مقرها بجنوب  متثلها و 

باأنه  حينها  اأخطرها  و  فرن�ضا 
اأنه  بحكم  منها  ن�ضخة  ال ميلك 
العليا  للمحكمة  الن�ضخ  كل  دفع 
اأخرى ق�ضد  و طلب منها مهلة 
ا�ضتخراجها وهو االأمر الذي مل 
تتفهمه ال�ضحية و راحت تختلق 
يتعلق  وهمية  فيما  روايات 
كالم  بتوجيه  قامت  و  باالأتعاب 
�ضخ�ضه  م�س  مهني  و  له  جارح 
و املهنة التي ميثلها ،ليقوم من 
نوع  اأي  اأن ميار�س  ودون  جهته 
اجتاهها  اجل�ضدي  العنف  من 
املكتب  مغادرة  مبحاولة 
اأخرى  م�ضادات  اأي  لتفادي 
على  �ضمعته  مت�س  قد 
الزبائن  باقي  مراأى 
،و  قامت  مبكتبه 
حينها املتهمة بالتوجه 
لباب  املكتب  مبا�رشة 
على  يدها  وو�ضعت 
منعه  ق�ضد  القفل 
املغادرة  من 
نتيجة  و
لها  مقاومته 

اأحدثت  جرح 
�ضكوى  لتقييد  ا�ضتعملته  بيدها 
ت�رشفها  اأ�ضباب  وعن   ، �ضده 
املحامي  فاأكد  الهمجي 
الغرامات  الأحد  باأنه  يعود 
املالية ال�ضادرة يف حق ال�رشكة 
مبوجب حكم ق�ضائي  و  حملته 
املتهمة   م�ضوؤولية  حينها 
االإدانة بحكم اأنه كان املحامي 
املتاأ�ض�س وهو ما دفعها للتوجه 

ملكتبه وطلب �ضحب امللفات .

م�سبوق يحتجز 
حماميا و ابنه يف بهو 

عمارة ويهددهم 
باحلرق

تعر�س  ال�ضياق  نف�س  ويف 
لواقعة  ابنه  رفقة  اأخر  حمامي 
اعتداء خطرية على يد  م�ضبوق 
ق�ضائي يف العقد الثاين من العمر 
قام  باحتجازهما  داخل مدخل 
وهددهما  باحلرق  العمارة 
�رش�س  كلب  حتري�س  و 
رودفلري«   « نوع  عليهما  من 
اأحدهما  بال�ضكني  طعن  مع 
متفاوتة  جروحا  له  م�ضببا 
التي  الق�ضية  اخلطورة  وهي 
تاأ�ض�س فيها اأكرث من 15 حماما 
ت�ضمانا مع زميلهم ، والتي تعود 
�رشده  ما  وعلى ح�ضب  وقائعها 
جل�ضة  يف  ال�ضحية  املحامي 
اأوت   25 لتاريخ  املحاكمة  
الفارط حني كان مارا رفقة اإبنه 
بعد  حيهم  اأمام  �ضديقه  من  و 
الظهر  �ضالة  اأداء  من  عودتهم 
باجلامع و تفاجئوا باملتهم وهو 
�ضنة   27 العمر  من  يبلغ  �ضاب 
ابنه  ي�ضتفز  و  يعرت�س طريقهم 
الكبري  احلجم  من  �ضكني  وبيده 
طلب  و  �رش�س  بكلب  ومرفقا 
مرافقته ملدخل  ثالثتهم  منهم 
التهديد  طائلة  حتت  العمارة 
بال�ضالح االأبي�س ، وبعد و�ضولهم 
للمدخل قام باحتجازهم هناك 
كلبه  بتحري�س  يهددهم  وراح 
عليهم و بحرقهم داخل العمارة 
بطعن  عليهم  اعتداءه  اأنهى  و 

�ضببت  املحامي  طعنة خطرية 
له جروحا عميقة ومن مت تركهم 
 ، جمهولة  لوجهة  وفر  هناك 
ليقوم ال�ضحية يف اليوم املوايل 
م�ضالح  اأمام  �ضكوى  باإيداع 
توقيف  عن  اأ�ضفرت  االأمن 
حمكمة  على  وحتويله  املتهم 
البي�ضاء  بالدار  االإخت�ضا�س 
بو�ضع  جهتها  من  اأمرت  التي 
املوؤقت  احلب�س  رهن  املتهم 
باحلرا�س  العقابية  باملوؤ�ض�ضة 
ال�رشب  تهمة  له  ن�ضبت  بعدما 
اأبي�س  العمدي ب�ضالح  و اجلرح 
حماولة  مع  والتهديد  حمظور، 
االعتداء بوا�ضطة حيوان ، حيث 
جاء  ما  جهته  من  املتهم  اأنكر 

على ل�ضان ال�ضحية و اأكد 
اأ�ضا�س  وال  كيدية  الق�ضية  اأن 
ال�ضحة �ضببها خالفات  لها من 
باالأخ�س  و  النظر  وجهات  يف 
اأمام  طرحه  قد  كان  لعر�س 
فتح  يف  نيته  حول  اجلريان 
بالقرب  املوا�ضي  لبيع  حمل 
الذي  االأمر  وهو  عمارتهم  من 
يختلق  وجعله  ال�ضحية  رف�ضه 
وقائع ملف احلال ، يف حني اأكد 
هو  االعتداء  �ضبب  اأن  ال�ضحية 
الذي  جارهم  حق  يف  تاأ�ض�ضه 
كان �ضحية يف ق�ضية رفعها �ضد 

املتهم احلايل .

ن�ساب ينتحل هوية 
وكيل جمهورية 

ويدعي اأن املحامي 
من حر�سه على 

ذلك

اإن املخاطر التي تعرت�س مهنة 
تقت�رش فقط على  املحاماة ال 
بل ميكن  االعتداءات اجل�ضدية 
قد  خطورة  اأكرث  تكون  اأن 
اأثار وخيمة قد جتر  تت�ضبب يف 
االتهام  وهو  لقف�س  املحامي 
نوعها  من  فريدة  ق�ضية  حال 
مراد  بئر  حمكمة  عاجلتها 
راي�س عام 2016 لن�ضاب حمتال 
جمهورية    وكيل  �ضفة  اإنتحل 
باملقاهي و املطاعم ال�ضعبية 
من  املتواجدة  بالقرب 
باملتقا�ضني  لالإيقاع  املحاكم 
مالية  مبالغ  من  وجتريدهم 
اإيهامهم على حل  �ضخمة بعد 
ويحاول   ، العالقة  ق�ضاياهم 
على  جل�ضة  حتويله  بعد 
فعلته  من  املحاكمة  التمل�س 
خم�رشم  ملحامي  ون�ضبها 
على  اأكد  بعدما  املهنة  يف 
مبا  احل�ضور  كافة  م�ضامع 
كان  باأنه  الدفاع  هيئة  فيهم 
يقوم بهذا الن�ضاط ل�ضالح اأحد 
البالغ  املخ�رشمني  املحامني 
»ب،م،�س«  �ضنة   70 العمر  من 
وهو ع�ضو يف نقابة املحامني 
مبالغ  لتلقي  ير�ضله  كان  الذي 
االأمر  ،وهو  املتقا�ضني  من 
قانون  و  الأخالقيات  املخالف 
مهنة املحاماة ، وهو الت�رشيح 
الذي فاجئ اجلميع يف جل�ضة 
وحمل حماميتان  املحاكمة 
من  حقه  يف  تاأ�ض�ضتا  ممن 
بعد  اجلل�ضة  من  االن�ضحاب 
حقه  يف  تاأ�ضي�ضهما  �ضحب 
النقيب  زميلهما  مع  ت�ضامنا 
فيهم  مبا  اجلميع  اأ�ضاد  الذي 
و  �ضريته  ح�ضن  عن  القا�ضية 

اأخالقه كمحام .
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اأحمد باحلاج 

للمطالبة بالرتاجع عن الغاء 8000 قطعة اأر�ض مدعومة بـ100مليون 

جمعية حي 400 م�سكن ببلدية اأدرار ترا�سل الوزير الأول 
م�سكن   400 حي  جمعية  نا�سدت 
�أحمد  �لأول  �لوزير   ، �أدر�ر  ببلدية 
�لعاجل  �لتدخل  ب�رضورة  �أويحي 
لدى �لوز�رت �ملعنية وعلى ر�أ�سها 
و�لعمر�ن  و�ملدينة  �ل�سكن  وز�رة 
�ملحلية  و�جلماعات  و�لد�خلية 
من �أجل �عادة �لنظر يف قر�ر �لغاء 
�ساحلة  �أر�ض  قطعة   8000 ح�سة 
للبناء �حل�رضي و�ملدعومة يف كل 

جتزئة بـ 100مليون �سنتيم .
قالت مر��سلة مرفوعة من جمعية 
�ىل  �أدر�ر  ببلدية  م�سكن   400 حي 
حتوز  �أويحي  �أحمد  �لأول  �لوزير 
ن�سخة  على  »�لو�سط«  جريدة 
�ل�سكن  وزير  قر�ر  �أن   ، منها 
�لوحيد  عبد  و�لعمر�ن  و�ملدينة 
�حل�سة  ل�سحب  �لر�مي  طمار 
و�إعانة  �لريفي  �لبناء  من  �ل�سكنية 
�أثار  وحدة  بـ8000  �ملقدرة  مالية 
وموجة  �ل�سكان  وتذمر  �سخط 
�أو�ساط  يف  عارمة  �سعبي  غ�سب 
�مل�ستفيدين ببلدية �أدر�ر خ�سو�سا 
و�أنهم علقو� عليها �آمال كبرية منذ 
�أزمة  �إمت�سا�ض  يف   2015 �سنة 
يتخبطون  �لتي  �خلانقة  �ل�سكن 
من  �لأكرب  �خلا�رض  وكان  فيها، 
هذ� �لإلغاء �سكان حي �أول نوفمرب 
و�لأمل،  �لإنتظار  من  �سنو�ت  بعد 
كل  على  نزل  �لإلغاء  قر�ر  �أن  �إل 
ز�د  وما  كال�ساعقة  �لبلدية  �سكان 
�ملتز�يد  �لكم  �أمام  بلة  �لطني 
للطلبات �أكرث من 25 �ألف طلب. و 
�أ�سافت نف�ض �ملر��سلة �ملرفوعة 

ت�رضف  �إن  �لأول  �لوزير  حلكومة 
�حل�سة  �إلغاء  يف  �لو�سية  �لوز�رة 
�ملالية  و�لإعانة  قطعة   8000
ملو�طني  �ملفاجاأة  مبثابة  كانت 
بوز�رة  �لأجدر  وكان  �أدر�ر،  بلدية 
�أن تقوم بتجميد �حل�س�ض  �ل�سكن 
�ل�سكنية و�لبحث عن �ملت�سببني يف 
�لإلغاء  �سيا�سة  بدل  �لأزمة  هاته 
من  �لآلف  �آمال  على  ق�ست  �لتي 
ذ�ت  ويف  �لريفي،  �ل�سكن  طالبي 
ذ�ت  ممثلي  ت�ساءل  فقد   �ل�سدد 
بعدما  �لأميار  دور  عن  �جلمعية 
زيادة  يف  مبا�رض�  �سببا  �أ�سبحو� 
من  وحرمانهم  �ملو�طنني  معاناة 
لها،  ما�سة  بحاجة  هم  �إعانات 
�لقو�ئم  �سبط  يف  �لتماطل  بفعل 
ذلك  جانب  �إىل  �مللفات.  و�إعد�د 
�سقه  يف  �ل�سكن  قطاع  ي�سهد 
تاما  جمود�  �أدر�ر  ببلدية  �لريفي 

عجز  بعد  وذلك   ،2015 �سنة  منذ 
�إيجاد  للولية  �ملحلية  �ل�سلطات 
�لتدفق  بني  يو�زي  تو�فقي  حل 
�لكبري للملفات و�حل�س�ض �ل�سكنية 
�سيا�سة  و�إتباع  منها  �مل�ستفيد 
�لوعود �لكاذبة و�لهروب �إىل �لأمام 
لتجنب �لإحتجاجات، �إل �أنها بقيت 
وطغت  �ملغلقـــة،  �لأبو�ب  حبي�سة 
عك�ض  وهذ�  �لكو�لي�ض،  عليها 
جاهدة  تعمله  �لدولة  فتئت  ما 
�ملو�طن  عالقة  وتوطيد  لتقريب 
وعلى  و�لقانون.  �حلق  بدولة 
�ملر��سلة  بررت  فقد  �أخر  �سعيد 
�لإفر�ج  �لبلدية  رف�ض  �ملذكورة 
خلوفها  �لإعانات  هذه  قو�ئم  عن 
�سعف  �أمام  �ل�سارع  فعل  ردة  من 
قيا�سا  لها  �ملخ�س�سة  �حل�س�ض 
بالطلب �لكبري على هذ� �لنمط من 
كبري�  �إقبال  يعرف  و�لذي   �ل�سكن 

باقي  ح�ساب  على  �ل�سكان  و�سط 
�ل�سيغ �ملعرو�سة، و�أجمع �ل�سكان 
�ل�سائك  �مللف  لهذ�  و�ملتابعون 
جاء  �ل�سيغة  هذه  تف�سيل  �أن  على 
�لطبيعة  �أهمها  عديدة  لأ�سباب 
�مل�ساحة  ولكرب  �ل�سحر�وية 
�لأر�سية،  للقطعة  �ملخ�س�سة 
�لفردي  �لبناء  �أ�سحابها  ويف�سل 
�لذي ي�ساهم يف �ل�ستقر�ر ويتالءم 
وتقاليدها،  �ملنطقة  وطبيعة 
و�لتي  �لإجناز  مدة  �إىل  بالإ�سافة 
على  وتعتمد  ق�سرية  عادة  تكون 
�إر�دة �ساحب �مل�سكن، هذ� �لأخري 
ي�ستفيد من �لإعانة على �سطرين، 
مرتبطة  �لإعانة  من  باملائة   60
من  باملائة  و40  �لبناء  برتخي�ض 
�لأ�سغال  �إنهاء  معاينة  بعد  �ملبلغ 

�لكربى لل�سكن.
اأحمد باحلاج 

 املدافع الأي�سر مل�ستقبل املجاهدين
 عبد املنعم تيباري للو�سط: 

يف اإطار التطبيق ال�سارم لتعليمات وايل الولية عبد القادر جالوي 

الدفاع ممنوع املرور،ثنائيات جميلة و  الهجوم �سيع العجب 

 الفوز على احتاد الكهرباء
  كان باأقدام الرجال و�سباب

 الري ال�سحية القادمة 

بلدية حا�سي م�سعود ت�سرع يف هدم الأك�ساك الفو�سوية 
�سرعت مع نهاية الأ�سبوع الفارط ، م�سالح املجل�ض ال�سعبي البلدي ببلدية حا�سي م�سعود بورقلة يف 

هدم الأك�ساك الفو�سوية التي �سيدت بدون وثائق اإدارية ، وذلك يف اإطار التطبيق ال�سارم لتعليمات 
وايل الولية عبد القادر جالوي للق�ساء على البناء الفو�سوي عرب جميع بلديات الولية .

املجاهدين يك�سر كربياء اإحتاد 
الكهرباء ويلقنه در�سا يف كرة القدم 

 قال �ملد�فع �لأي�رض  للم�ستقبل 
عبد  للمجاهدين  �لريا�سي 
كل  �أن   ، تيباري  �ملنعم 
�ملوؤ�رض�ت كانت توحي بفوزنا 
ما  وهو  �لكهرباء  �حتاد  على 
حتقق فعال ، متوعد� مناف�سهم 
�لقادم �سباب �لري بعني �سالح 
�ملو�سم  لإنهاء  نكر�ء  بهزمية 

�سمن كوكبة �ملقدمة .
�لأي�رض  �لرو�ق  ملك  �أكد 
�لريا�سي  �مل�ستقبل  بكتيبة 
عبد  �سالح  بعني  للمجاهدين 
ت�رضيح  يف  تيباري  �ملنعم 
جريدة  به  خ�ض  �سحفي 
جد�  �سعيد�  �أنه  »�لو�سط« 
رفقة جميع  �لالعبني و�لطاقم 
�لفوز  بهذ�  و�لإد�ري  �لفني 
�حتاد  �أمام  �ملحقق  �لثمني 
�أم�ض  �أول  �أم�سية  �لكهرباء 
ذ�ت  يف  موؤكد�    ، �جلمعة 
يتوقع  كان  �أحد  ل  �أنه  �ل�سدد 
باأننا �سنحافظ على ديناميكية 
�لإنت�سار�ت للجولة �لثالثة على 
�لتو�يل ومن ثم �لفوز على �أحد 
�لتي ت�سارع على  �لفرق  �قوى 

�لق�سم  لبطولة  �ل�سعود  ورقة 
�ل�رضيف و �إخر�جه ر�سميا من 
�سباق �للقب قبل جولة و�حدة 
من �إ�سد�ل �ل�ستار على بطولة 

�لق�سم ما قبل �ل�رضيف .
وجه  فقد  ثانية  جهة  من 
بامل�ستقبل  �لأنيق  �لالعب 
ل�سباب  �للهجة  �سديد  �إنذ�ر 
بهزمية  توعده  �لذي  �لري 
له  مو�سم  �أول  لإنهاء  نكر�ء 
كوكبة  �سمن  �ل�رضيف  ببطولة 

�ملقدمة .
حول  �سوؤ�ل  عن  رده  ويف 
مع  �لأجو�ء  تغيريه  �مكانية 
�حلايل  �لكروي  �ملو�سم  نهاية 
�ملنعم  عبد  �أو�سح  فقد   ،
جميع  لعب  �لذي  تيباري 
مقابالت هذ� �ملو�سم �أن هذ� 
�حلديث �سابق لأو�نه وتفكريه 
�لأخرية  من�سب على �ملقابلة 
هذ�  وبعد  �لبطولة  عمر  من 
�إ�سارة  يف  حديث  حادث  لكل 
و��سحة من حمدثنا �أنه يعطي 

�لأولوية للم�ستقبل .
اأحمد باحلاج 

حا�سي  بلدية  م�سالح  �سخرت 
عا�سمة  مقر  عن  كلم   80 م�سعود 
�لولية ورقلة ، عتاد كبري مدعوما 
ل�سمان   �لوطني  �لأمن  مب�سالح 
�لأك�ساك  جلميع  كلي  هدم  عملية 
بطرق  �سيدت  �لتي  �لفو�سوية 
وبجو�ر  �لأر�سفة  فوق  ع�سو�ئية 
بهدف  وذلك  �لتجارية  �ملحالت 
�لفو�سوية  �لتجارة  على  �لق�ساء 
�ملنهوبة  �مل�ساحات  و��سرتجاع 
 ، �لأ�سخا�ض  بع�ض  طرف  من 
يف  �لتعليمة  هذه  تندرج  حيث 
�إطار �لتطبيق �ل�سارم و�مل�ستعجل 
�لذي  ورقلة   و�يل ولية  لتعليمات 
�لهدم جلميع  قر�ر�ت  بتفعيل  �أمر 
�سيدت  �لتي  �لفو�سوية  �لبنايات 
وبدون  للقانون  خمالفة  بطرق 
عقارية  �أوعية  فوق  �لبناء  رخ�ض 
وذلك  �لدولة   ملمتلكات  تابعة 
للوجه  �لإعتبار  �إعادة  بهدف 
�لأ�سود  �لذهب  لعا�سمة  �حلقيقي 
��ستغالل  �إعادة  عن  ناهيك   ،
 ، �لعام  ل�سالح  �مل�ساحات  تلك 
�مل�سوؤول  قال  مت�سل  �سياق  ويف 
يف  �لتنفيذية  �لهيئة  على  �لأول 

�أنه  �لأخرية  �لإعالمية  خرجاته 
لل�سلطات  �سارمة  تعليمات  وجه 
�ملحلية ممثلة يف م�سالح �لدو�ئر 
مناطق  جميع  عرب  و�لبلديات 
عا�سمة �جلنوب �ل�رضقي من �أجل 
�لهدم  قر�ر�ت  تنفيذ  يف  �لإ�رض�ع 
�لفو�سوي  �لبناء  �أ�سكال  جلميع 
من  كل  حديد  من  بيد  و�ل�رضب 
ت�سول له نف�سه �لتعدي و�لإ�ستيالء 

على ممتلكات �لدولة .
عديد  ثمنت  فقد  جهتها  من 
�لفاعلة  �ملحلية  �جلمعيات 
عبد  ورقلة  ولية  و�يل  حتركات 

�لقادر جالوي على جميع �لأ�سعدة 
حللحلة �لرت�كمات و �إعطاء نف�ض 
�لتي  �لتنموية  للم�ساريع  جديد 
حتت  تئن  �لقريب  بالأم�ض  كانت 
وتفاوت  تارة  �لت�سيري  �سوء  وطاأة 
�أخرى  تارة  �لرقابية  �لأدو�ت 
�ل�سارم  �لتطبيق  �إطار  يف  وذلك 
�ملحلية  �لتنمية  ملخططات 
مو�طني  باإن�سغالت  للتكفل 
ح�سب  مبد�أ  تطبيق  �رضط  ورقلة 

�لأولويات و�لإمكانات �ملتاحة .
�لعقار  نهب  ملف  �أن  ومعلوم 
م�ساحات  على  و�لإ�ستيالء 

�لدولة  ملمتلكات  تابعة  معينة 
�لتابعة  �لعقارية  �لإحتياطات  و 
�مللفات  بني  من  يعترب  للبلديات 
�لولية  و�يل  ورثها  �لتي  �ل�سائكة 
�إذ�  خا�سة   ، �سابقيه  عن  �حلايل 
�ساهم  �لقائم  �مل�سكل  �أن  علمنا 
ب�سكل كبري يف تاأخر جت�سيد عديد 
لها �سلة  �لتي  �لتنموية  �مل�ساريع  
مما  �ملحلي  �ملو�طن  بيوميات 
دفع باحلكومة لتجميدها يف وقت 
وذلك  عنها  �ليد  رفع  قبل  �سابق 
رفعتها  �لتي  �لإلتما�سات  عقب 

�لهيئة �لتنفيذية للحكومة .

حقق م�ستقبل �ملجاهدين بعني 
ح�ساب  على  مهم  فوز  �سالح 
�لكهرباء  �حتاد  �لر�ئد  و�سيف 
�أ�سبال  فيها  قدم  مقابلة  يف   ،
ن�سوج  حلو  خل�رض  �ملدرب 
كروية جميلة مقابل �أد�ء �ساحب 

لأ�سحاب �لأر�ض و�جلمهور .
عرفت  �ملقابلة  جمريات 
لالعبي  مطلقة  �سيطرة 
م�ستقبل �ملجاهدين  بالإعتماد 
على  حر�رة �ملد�فعني وفنيات 
دون  �لهجومي  �مليد�ن  و�سط 
�جلميلة  �ملرو�غات  ن�سيان 
مكنه  ما  وهو   ، �لهجوم  لثنائي 
من �إفتتاح باب �لت�سجيل مبكر� 
�مليد�ن  متو�سط  طريق  عن 
 ، بوكار  ه�سام  �لهجومي 
ليو��سل بذلك  لعبي �مل�ستقبل 
مدهم  �ملجاهدين  �لريا�سي 
بهدف  �للقاء  لقتل  �لهجومي 
�لرتكيز  �سوء  لول  وثالث  ثاين 
لالأنينة  �إ�سافة  �لفعالية  وغياب 
�للقاء  لينتهي  �أخرى  �أحيان  يف 
بفوز م�ستحق وبالأد�ء و�لنتيجة 
�لكهرباء  �حتاد  ح�ساب  على 
هذ�  بعد  ر�سميا  خرج  �لذي 
على  �ل�رض�ع  �سباق  من  �لتعرث 

تاأ�سرية  �قتطاع  ثم  ومن  �للقب 
�ل�رضيف  �لق�سم  لبطولة  �ملرور 
�لكروي  �ملو�سم  نهاية  مع 
فقد  ثانية  جهة  من   . �حلايل 
�أجمع كل من تابع �للقاء �لأخري 
�لريا�سي  �مل�ستقبل  �أن   ،
ك�رض  من  متكن  للمجاهدين 
بعدما  �لكهرباء  �حتاد  كربياء 
لقنه در�سا مفيد� يف و�قعية كرة 
�لقدم  و�لفوز عليه ومن ثم �لثاأر 
ل  ومما   . �لذهاب  نتيجة  من 
يختلف عليه  �إثنان فاإن مفاجاأة 
�مل�ستقبل  �سنعها  �ملو�سم 
بتحقيقه  للمجاهدين  �لريا�سي 
فوزه �لثالث على �لتو�يل بعدما 
�ملا�سيتني  �جلولتني  يف  متكن 
�لريا�سي  �لأمل  �سحق  من 
بثالثية  �سالح  عني  لبلدية 
�لدور  ياأتي  �أن  ،قبل  كاملة 
ترجي  �لثانية  �ل�سحية  على 
رفقاء  عليه  فاز  �لذي  مليانة 
�لكابنت بوجمعة كمبو ب�سد��سية 
�مل�ستقبل  هجوم  جعلت  كاملة 
يعتلى  للمجاهدين  �لريا�سي 
�أح�سن خطو هجوم يف  �سد�رة 

�لبطولة .
�أحمد باحلاج 
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الأمن احل�سري الأول مبدينة مع�سكر

انتخاب اخلف بيالل رئي�سا له 

عني احلجل  بامل�سيلة 

يوقف �شخ�شني ويحجز اأقرا�شا مهلو�شة  وم�شروبات كحولية  

تاأ�شي�س املنتدى اجلزائري الإطارات ال�شباب

�شباب حي 20 اأوت  يرفع حتدي تنظيف املحيط

ال�رشطة  فرقة  عنا�رش  م�ؤخرا  متكنت   
الأول مبدينة  احل�رشي  بالأمن  الق�ضائية 
للم�ؤثرات  مروج  ت�قيف  من  مع�ضكر، 
العقلية واآخر للم�رشوبات الكح�لية وهذا 
املدينة  ب��ضط  مداهمة  عمليتي  خالل 
مروج  ت�قيف  من   الأوىل  مكنت  حيث   ،
العمر 51 �ضنة  يبلغ من  العقلية  للم�ؤثرات 

ا�ضتغالل  اإثر   ، مهل��س  13 قر�س  وحجز 
فيه  امل�ضتبه  ن�ضاط  ح�ل  معل�مات 
ب�ضاحة  املهل��ضة  الأقرا�س  ترويج  يف 
الرت�ضد  ليتم   ، املدينة  ب��ضط  النعيمي 
بحيازة  متلب�ضا  �ضبط  حيث  ت�قيفه  و  له 
�ضفيحتني من الأقرا�س املهل��ضة من ن�ع 
الثانية 04  اأقرا�س و  كيتيل الأوىل بها 09 

اأقرا�س كان ب�ضدد ترويجها ،ليتم اقتياده 
يف  �ضده  حتقيق  وفتح  امل�ضلحة  ملقر 
الثانية  املداهمة  مكنت  فيما   ، الق�ضية 
الكح�لية  للم�رشوبات  مروج  ت�قيف  من 
�ضنة    35 العمر  من  يبلغ  رخ�ضة  بدون 
،خالل دوريات اأمنية ليلية عرب �ض�ارع حي 
م�ضب�هة  مركبة  ت�قيف  مت  اأين  علي  بابا 

وحدة   26 على  مراقبتها  بعد  بها  عرث 
اإىل  �ضاحبها  اقتياد  ليتم  كح�يل  م�رشوب 
مقر امل�ضلحة و مبا�رشة التحقيق معه يف 
اإجراءين  اأجنز  فيهما  امل�ضتبه   ، الق�ضية 
العدالة  اأمام  ح�ل  و  �ضدهما  ق�ضائيني 

ملحاكمتهما .
طالبي فاطمة

اجلمعية  بالعا�ضمة  اأم�س  اأول  عقدت 
اجلزائري  للمنتدى  التاأ�ضي�ضية  العامة 
لإطارات ال�ضباب  والتي ح�رشها ممثل� 28 
ولية من خمتلف جهات ال�طن من اأدرار 
والبليدة  واملدية  وتيبازة  وبجاية  وب�ضار 
وممثلي  وطنية  و�ضخ�ضيات  والعا�ضمة  
حيث  ومنتخب�ن  ال�زارية  الدوائر  بع�س 
مت درا�ضة القان�ن الأ�ضا�ضي لهذه اجلمعية 
ال�طني ومت امل�ضادقة عليه  الطابع  ذات 

اأ�ضغال  وبعد  الق�ضائي  املح�رش  بح�ض�ر 
اخلف  ال�ضيد  انتخاب  العامة مت  اجلمعية 
بني  ومن  للمنتدى  رئي�ضا  بالأغلبية  بيالل 
يف  اإليها  ال��ض�ل  يرجي  التي  امل�ضاعي 
والجتماعية  القطاعية  املجالت  �ضتي 
القان�ن  يف  امل�ضطرة  الأهداف  وح�ضب 
الأ�ضا�ضي  ه� الدفاع عن حق�ق الإطارات  
علمية  ثقافية  امليادين  جل  يف  والتك�ين 
يف  ال�طني  والنتماء  امل�اطنة  وترقية 

دعم  مع  ال�ضبانية   الإطارات  اأو�ضاط 
ال�ضتثمار عند ال�ضباب  والهتمام بالطلبة 
اآليات  عن  والبحث  اجلامعات  وخريجي 
املعنية  ال�زارات  مع  بالتن�ضيق  الت�ظيف 
الن�ضاطات والأعمال ذات  وامل�ضاهمة يف 
طبع  مع  والجتماعي  الإن�ضاين  الطابع 
وق�ضايا  بالإطارات  تهتم  دورية  جمالت 
وطنية  مع بعث روح حب ال�طن وت�ا�ضل 
نح�  ال�ضبانية  الطاقات  وت�جيه  الجيال 

الإ�ضهام يف بناء القت�ضاد ال�طني وغريها 
يعمل  �ض�ف  املنتخب  الرئي�س  وبح�ضب 
اجلزائرية  الإطارات  كل  باإ�رشاك  جاهدا 
يف اإعطاء حركية اأكرث يف تنمية املجتمع 
البالد  مق�مات  وا�ضتغالل  اجلزائري 
يف  العتماد  ملف  و�ضع  وبعد  لزدهارها 
وزارة الداخلية ينطلق املكتب ال�طني يف 

تن�ضيب املكاتب ال�لئية
بو�سريفي بلقا�سم 

قام جمم�عة من �ضباب حي 20 
اأوت )حي الدوك العريق  ( بعني 
مببادرة  امل�ضيلة  ولية  احلجل 
جيدة ا�ضتح�ضنها �ضكان املنطقة 
اإىل  وتتح�ل  جذورها  و�ضتغر�س 
ن�ضاط ي�مي للعديد من ال�ضباب 
بثقافة  واملت�ضبع  املتحم�س 
تزيني  يف  واملتمثلة   ، النظافة 

حّيهم وتغيري معامل وجهه ، فهي 
مبادرة مل تلق الدعم املادي من 
اأية م�ؤ�ض�ضة اأو جهة اأخرى بل من 
مت�يل اأبناء احلي والذين تفاعل�ا 
معها بكثافة كل بدعمه ماديا اأو 
ب�رشيا كان ،  حيث قام�ا بتنظيف 
احلي و�ضبغ اجلدران والأر�ضفة ، 
وعمل حديقة �ضغرية من�ذجية ،  

لي�ؤكد ه�ؤلء ال�ضباب املتط�ع�ن 
اأن النظافة هي م�ض�ؤولية اجلميع 
انتظار  دون  ال�ضكان  فيها  مبا 
هذه  ففكرة   ، البلدية  عمال 
كانت عف�ية من ه�ؤلء  املبادرة 
لتجد  طرح�ها  الذين  ال�ضباب 
احلي  يف  ويتقبلها  ي�ؤيدها  من 
العمرية  الفئات  خمتلف  من 

عمل�ا  الذين   ، ال�ضبان  خا�ضة 
على جت�ضيدها جلعل املحيط 
نظيف  فيه  هم  الذي  وال��ضط 
واأبدع�ا ابداعا منقطع النظري 
عني  �ضباب  اأخرى  مرة  ليثبت 
احلجل اأن همه خدمة ال�طن .

خلـ�سر بن يو�سف 

يف ح�سيلة �سهرية لمن ولية مع�سكر الغاز الطبيعي بق�سنطينة

ب�سكرة 

ت�شجيل 28 حادث مرور ج�شماين 
خالل �شهر مار�س املنق�شي

اتفاقيات بني �شركة التوزيع بعلي منجلي و 7 بلديات 
مت التوقيع على اتفاقيات للربط ب�سبكة الغاز الطبيعي بني �سركة توزيع الكهرباء و الغاز بعلي 

منجلي و 7 بلديات بولية ق�سنطينة.

 اختال�س 60 مليون دج
 بربيد اأوالد جالل 

لالأمن  ال�لئية  امل�ضلحة  اأح�ضت 
 28 مع�ضكر  ولية  باأمن  العم�مي 
حادث مرور ج�ضماين على م�ضت�ى 
�ضهر   خالل  احل�رشية  املناطق 
مار�س 2018  ، اأ�ضفرت عن  اإ�ضابة 
ت�ضري  حيث   . بجروح  �ضخ�ضا   29
انخفا�س  اإىل  امل�ضجلة  احل�ضيلة 
ملح�ظ يف عدد احل�ادث املرورية 
خالل �ضهر مار�س قدر بـ 27 حالة 
وكذا يف عدد اجلرحى بـ 33حالة، 
املا�ضي  فيفري  ب�ضهر  مقارنة 
الذي �ضجل خالله 55 حادث مرور 
اإ�ضابة  عن    اأ�ضفرت  ج�ضماين  
خالل  ومن   . بجروح  �ضخ�ضا   62
بالأ�ضباب  املتعلقة  الأرقام  قراءة 
ح�ضب  احل�ادث  ل�ق�ع  الرئي�ضية 
رئي�س خلية الت�ضال باأمن ال�لية 
والتي  ال�ض�اق  فئة  اىل  ترجع 
حالة  منها  حالة   13 يف  ت�ضببت 
الدراجات  م�ضتعمل�  كان  واحدة 
والأ�ضباب  فيها.  طرفا  النارية 

قان�ن  احرتام  عدم  اإىل  الخرى 
املرور، خا�ضة ماتعلق مبخالفات  
انتباه  عدم   - الأول�ية  رف�س   -
داخل  الرتكيز  وفقدانه  ال�ضائق 
�ضجلت  فيما  ال�ضكنية  التجمعات 
 07 منها  بامل�ضاة  تتعلق  حالة   15
احليطة  اأخذ  عدم  ب�ضبب  حالت 
الطريق.  اجتياز  اأثناء  واحلذر 
يف  املت�ضببني  لل�ض�اق  بالن�ضبة 
حالت   06 امل�ضجلة  احل�ادث 
من  اقل  الرخ�ضة  على  يح�زون 
للذين  اأخرى  حالت   05 و  �ضنتني 
يح�زون على رخ�ضة بني �ضنتني و 
05 �ضن�ات ، اإ�ضافة اإىل 08 حالت 
بني   رخ�ضة  على  يح�زون  للذين 
فيما   ، �ضن�ات   08 و  �ضن�ات   05
يح�زون  للذين  �ضجلت 06 حالت 
من  لأكرث  ال�ضياقة  رخ�ضة  على 
ل  للذين  حالت   03 و  �ضن�ات   08

يح�زون على رخ�ضة �ضياقة.
طالبي.فاطمة

و اأو�ضح رئي�س اجلهاز التنفيذي 
الت�قيع  مرا�ضم  خالل  املحلي 
باأن  مقرال�لية  احت�ضنها  التي 
هذه العملية املندرجة يف اإطار 
برنامج ولئي ت�ضتهدف ت��ضعة 
باملناطق  الغازالطبيعي  �ضبكة 
هذه  من  املحرومة  الريفية 
العمليات  �ضتطلق  و  الطاقة، 
املدرجة يف هذه التفاقيات و 
التي ت�ضتهدف بلديات اخلروب� 
بني حميدان و م�ضع�د ب�جري� و 
ابن زياد و عني عبيد و ديدو�س 

مراد و زيغ�د ي��ضف
العزيز  اأو�ضح عبد  و من جهته 
ت�زيع  م�ؤ�ض�ضة  مدير  ب��رشاب 
منجلي  الغازبعلي  و  الكهرباء 

عليها  املتفق  امل�ضاريع  باأن 
تتعلق باإجناز 45 كلم من �ضبكة 
 10482 لفائدة  النقل  و  الت�زيع 

م�ضاتي  عديد  عرب  منزل 
اإىل  م�ضريا  املعنية  البلديات 
اأنه مت ا�ضتكماجلميع الدرا�ضات 

التقنية.
امل�ض�ؤول  لذات  ا�ضتنادا  و 
املزمع  العملية  تطلبت 
اأ�ضهر   3 غ�ض�ن  يف  اإجنازها 
ب250  مايل  ت�ضخريغالف 
ملي�ن   160 اأن  حيث  دج  ملي�ن 
ال�لية  ميزانية  من  مقتطع  دج 
على  البقية  مت�يل  �ضيتم  فيما 
الكهرباء  ت�زيع  �رشكة  ح�ضاب 

و الغاز.
و �ضي�ضهم جت�ضيد هذا امل�رشوع 
الذي من املزمع ا�ضتالمه قبل 
الرفع  املقبلفي  فرباير  نهاية 
بالغاز  التغطية  معدل  من 
اإىل  ق�ضنطينة  ب�لية  الطبيعي 
98 باملائة مقابل92 باملائة يف 
ال�قت احلايل ح�ضب املعل�مات 
املقدمة بعني املكان من طرف 

م�ض�ؤويل مديرية الطاقة.

ب�لية  الأمن  م�ضالح  اأوقفت 
ب�ضكرة م�ظفني اثنني مت�رطني يف 
ملي�ن دج من مكتب  اختال�س 60 
اأولد  الإدارية  املقاطعة  بريد 
املكلف  به  اأفاد  ح�ضبما  جالل 
بالإت�ضال لدى ذات الهيئة الأمنية 
الق�ضية  هذه  معاجلة  متت  و 
امل�ضدر  ذات  اأو�ضحه  ح�ضبما 
باإقليم  الأمن  م�ضالح  طرف  من 
جالل  اأولد  الإدارية  املقاطعة 
اإثر فتح حتقيق بعد اكت�ضاف ثغرة 

مالية مبكتب بريد املدينة.
و قد اأ�ضفرت التحريات يف الق�ضية 
عن اإيقاف امل�ضتبه بهما. و يتعلق 
ال�ضبابيك  رئي�س  من  بكل  الأمر 
على  �ضابقا  املكتب  رئي�س  و  

عم�مية  اأم�ال  اختال�س  خلفية 
الت�فري  )دفرت  مايل  �ضند  وتزييف 
وخيانة  والحتيال  والحتياط( 
الأول  به  للم�ضتبه  بالن�ضبة  الأمانة 
لختال�س  املف�ضي  والإهمال 
الثاين  به  للم�ضتبه  عم�مية  اأم�ال 

ح�ضب ذات امل�ضدر.
فاإن  امل�ضدر  لنف�س  وا�ضتنادا 
ي�ضحب  كان  الأول  به  امل�ضتبه 

الأم�ال من اأ�ضحاب دفاتر 
ول  اإلكرتونيا  والحتياط  الت�فري 
يعلم  ل  حتى  الدفاتر  يف  ي�ضجلها 
التي  ال�ضحب  بعمليات  اأ�ضحابها 
اختياره  مع  ح�ضاباتهم  م�ضت 
ي�دع�ن  الذين  املغرتبني  للزبائن 

اأم�الهم ملدة ط�يلة

اأدرار

ترحيل 250 مهاجرا غري �شرعي من جن�شية مالية 
الأمنية  امل�ضالح  اأم�س  اأول  قامت 
بادرار وبالتن�ضيق مع عدة قطاعات 
غري  مهاجر   250 تريل  بعملية 
�رشعي من جن�ضية مالية اإيل بلدهم 
الأ�ضلي حيث وفرت كل الإمكانيات 
يف  نقلهم  بغية  والب�رشية  املادية 

الطبية  الرعاية  من  ح�ضنة  ظروف 
وت�فري  املدنية  احلماية  قبل  من 
الأكل من الهالل الأحمر اجلزائري 
مدينة  من  انطالقا  نقل  وو�ضائل 
القافلة  وت�ضتمر  رقان  ايل  ادرار 
ينقل�ن  ثم  خمتار  باجي  برج  ايل 

وبح�ضب  مايل  الأ�ضلي  بلدهم  اإيل 
م�ضادر م�ؤكدة بان عملية الرتحيل 
طلب  على  بناءا  جاءت  هذه 
ال�ضلطات املالية كما ت�ضتمر عملية 
الرتحيل يف الأيام  القادمة دفعات 
اأخري بعد نقلهم من وليات �ضمال 

البالد ويتم اإقامتهم مبركز الإقامة 
اإيل حني يتم  الهجرة مبدينة ادرار 
نقلهم اإيل برج باجي خمتار مرورا 
اإيل  وبعدها  راحة   برقان كمحطة 

بلدهم الأ�ضلي
بو�سريفي بلقا�سم 
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الحتجاج بالإطارات امل�ستعلة يف امليزان الن�سايل

اأ�سئلة ذكرى يوم الأر�ض

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

�سجت خمتلف و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية بفعاليات اجلمعة الثانية من امل�سرية الوطنية الكربى، وعرب العديد من امل�سوؤولني الإ�سرائيليني عن خماوفهم 
اإذا اأقدم الفل�سطينيون املحتجون على تنفيذ تهديداتهم باإ�سعال اآلف اإطارات ال�سيارات على ال�سياج الفا�سل بني قطاع غزة والأر�ض املحتلة عام 48، 

واعترب م�سوؤولون اأمنيون اأن اإ�سعال هذه الإطارات �سي�سر بالبيئة، و�سيوؤدي اإىل تلوٍث كبرٍي يف املنطقة، و�سيلحق �سرراً فادحًا مب�ستوطنات غالف قطاع 
غزة، وذهب بع�ض املحللني اإىل اأن ال�سحب ال�سوداء �ستغطي �سماء اجلنوب، و�ست�سل �سحب الدخان الأ�سود اإىل بلدات بئر ال�سبع والنقب، وقد توؤدي اإىل 

حالت اختناٍق كثريٍة، خا�سًة بني كبار ال�سن ومر�سى الرئة والقلب، ممن ي�سكون من �سيٍق يف التنف�ض اأو من ا�سطراباٍت يف القلب، ولهذا فقد طلبوا من 
م�ستوطنيهم اإغالق نوافذ بيوتهم، وعدم التعر�ض ل�سحب الدخان.

ثم ا�ستنجد الإ�رسائيليون مبنظمة 
ال�سحة العاملية للحيلولة دون قيام 
تهديداتهم،  بتنفيذ  الفل�سطينيني 
الإطارات  اآلف  ر�سدوا  اأن  بعد 
احلدود  طول  على  للحرق  املعدة 
ال�رسقية، ويف جميع نقاط التما�س 
مع جي�سهم وم�ستوطناتهم، وطلبوا 
ممار�سة  الدولية  املنظمة  من 
يف  الفل�سطينيني  على  ال�سغط 
الرئي�س  وخماطبة  غزة،  قطاع 
الفل�سطيني حممود عبا�س لي�سدر 
اإ�سعال  مبنع  مواطنيه  اإىل  اأوامره 
مغبة  من  وحتذيرهم  الإطارات، 
الإقدام على هذه اخلطوة امل�رسة 
قد  لأنها  عامٍة،  ب�سورٍة  بالبيئة 
الفل�سطينيني  على  بال�رسر  تعود 
اأنف�سهم، ونا�سدوا م�رس واأ�سدقاء 
ملمار�سة  العامل  يف  الفل�سطينيني 
الن�سح  وتقدمي  عليهم  ال�سغط 
هدد  اآخر  جانٍب  ومن  لهم. 
وع�سكريون  اأمنيون  م�سوؤولون 
يف  حما�س  حركة  اإ�رسائيليون 
واملواطنني  خ�سو�ساً،  غزة  قطاع 
العموم  وجه  على  الفل�سطينيني 
هذه  يف  ال�سرتاك  مغبة  من 
ووجهوا  الكبرية،  البيئية  اجلرمية 
باأن  اللهجة  �سديد  حتذيراً  لهم 
جنودهم �سريدون على املحتجني 
بكل قوٍة، و�سيت�سدون ملحاولتهم 
و�سالمة  م�ستوطنيهم  باأمن  امل�س 
حربهم  وزير  واأكد  �سحتهم، 
تعليمات  اأن  ليربمان  اأفيغودور 

على  النار  اإطالق  و�سوابط 
ولذا فعلى  تتغري،  املتظاهرين مل 
حذرين  يكونوا  اأن  الفل�سطينيني 

من ردة فعل اجلي�س عليهم.
الحتالل  �سلطات  منطق  غريٌب 
منع  يريدون  الإ�رسائيلي، 
واإظهار  ال�سكوى  الفل�سطينيني من 
ال�سمت  منهم  ويطلبون  الأمل، 
وال�سكوت على الوجع، وي�سغطون 
الحتجاج  عن  لالمتناع  عليهم 
الغ�سب،  التعبري عن  والتوقف عن 
يف الوقت الذي يح�سدون فيه اأرواح 
الفل�سطينيني،  ال�سبان  ع�رسات 
بنادقهم  بنريان  وي�سيبون 
الر�سا�سة مئات ال�سبان وال�سابات، 
اأن  الفل�سطينيني  من  يريدون  ثم 
ير�سوا  واأن  الظلم،  على  ي�سكتوا 
اأقدراهم  ي�سلموا  واأن  بال�سيم، 
وللطاغي  يذبحهم،  للجزار 
جي�سهم  وجلنود  بهم،  يبط�س 
الذباح اأن يح�سد اأرواحهم وميزق 
يرتكبون  ل  وكاأنهم  اأج�سادهم، 
ول  الحتجاج،  ت�ستحق  جرميًة 
الغ�سب.  ي�ستوجب  فعاًل  يقرتفون 
الفل�سطينيني  احتجاجات  األي�ست 
واإن�سانية،  ح�سارية  بل  �سلمية، 
والفهم  والإدراك،  بالوعي  وتت�سم 
من  �سيءٌ  فيها  ولي�س  والتعقل، 
م�ساهد  ول  اجلنون،  �رسوب 
اأو  ا�ستباٍك  حماولت  ول  عنف 
تعليمات  اإن  بل  ا�ستفزاٍز،  عمليات 
و�رسيحة،  وا�سحة  امل�سرية  قادة 

ومعلنة ومك�سوفة، فهم ل يريدون 
الحتالل،  بجي�س  الحتكاك 
القرتاب  من  املحتجني  ومينعون 
عليهم عدم  وي�رسون  ال�سياج،  من 
منها  يفهم  قد  اأفعاٍل  باأي  القيام 
اأنها حماولة اقتحام، اأو فيها �سبهة 
زرع عبواٍت اأو اإلقاء حجارة، فقط 
ونفي  الحتالل،  من  الذرائع  لنزع 

ال�ستباه ومنع اللب�س.

حقائق غائبة

ومعهم  الإ�رسائيليون  يالحظ  األ 
من  اأحداً  اأن  الدويل  املجتمع 
اأو  �سكيناً  يحمل  ل  املحتجني 
ع�سا  يحملون  ل  واأنهم  بندقية، 
عبوًة  يزرعون  ول  حجراً،  ول 
الو�سائل  وكل  قنبلة،  يلقون  ول 
�سلمية  هي  اإمنا  يعتمدونها  التي 
كلها  العامل  وقوانني  عنفية،  وغري 
ت�سفها  ول  بها،  وتقبل  جتيزها 
باأنها خمالفة للقوانني والأعراف، 
فاإنها  ذلك  من  العك�س  على  بل 
ال�سعوب  موروثات  مع  تن�سجم 
وو�سائل الأمم، وقد اعتادت عليها 
ال�سعوب الثائرة، وعرفتها الأنظمة 
اإ�سعال  ال�ستعمارية.  الكولونالية 
اإطارات ال�سيارات ما هو اإل و�سيلة 
للتعبري عن الحتجاج، واأحد اأ�سكال 
ينتبه  العامل  عَل  الغ�سب،  اإظهار 
الفل�سطينيني، ويتعرف  اإىل معاناة 
على ماأ�ساتهم، فال ينزعنها العدو 

اإظهار  يحاول  ول  اأيدينا،  بني  من 
وكاأن  العامل،  دول  اأمام  مظلمته 
و�سكان  �سيختنقون،  م�ستوطنيه 
دخاٍن  جراء  �سيموتون،  بلداته 
وخملفاٍت  ي�سلهم،  ل  قد  اأ�سوٍد 
بينما  ت�رسهم،  ل  قد  اإطاراٍت 
قنابل  اإطالق  لأنف�سهم  يجيزون 
وقنابل  للدموع،  امل�سيل  الغاز 
ذرات  حتمل  والتي  اخلانق،  الغاز 
الفلفل احلار وغريها، وهو يعلم اأن 
قنابله تخنق الرجال قبل الأطفال، 
قبل  الأ�سحاء  مقتل  يف  وتت�سبب 
املر�سى، ويتعمد جنوده اإطالقها 
الأماكن  يف  الفل�سطينيني  على 
الرياح  وباجتاه  واملغلقة،  ال�سيقة 
ثم  اإليهم،  الدخان  حتمل  التي 
املجتمع  اإىل  اأ�سواتهم  يرفعون 
اإطارات  من  بال�سكوى  الدويل 
دخاٍن  و�سحاب  مظلوم،  �سعٍب 
يحمل  كان  واإن  عليهم  يرتد  قد 

ر�سائلهم وينقل معاناتهم.
�سفري  ريا�س من�سور  ا�ستكى  واإذا 
من  املتحدة  الأمم  يف  فل�سطني 
�سد  الحتالل  جي�س  ممار�سات 
ي�سب  غزة،  قطاع  فل�سطينيي 
عليه مندوبهم جام غ�سبه، ويتهمه 
وبت�سويه  والكذب،  بالت�سليل 
واأنه  الوقائع،  وتزوير  احلقائق 
كيانه  حكومة  ت�سويه  يتعمد 
الدويل  املجتمع  وحتري�س 
اأن حكومته ل تعاقب  عليها، رغم 
بالتعاون  ت�سعى  بل  غزة،  قطاع 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع 
لتخفيف  الدويل  واملجتمع 
الأعباء ورفع احل�سار جزئياً عنه، 
وامل�ساهمة يف حل بع�س م�ساكله، 
الذي  هو  �سلطته  رئي�س  ولكن 

يعاقب القطاع و�سكانه.
اإىل  وننتمي  متح�رس،  �سعٌب  نحن 
اأمٍة عظيمٍة، ثقافتنا عالية ووعينا 
وعقولنا  نا�سج  وفهمنا  كبري، 
م�ستنرية، نعرف ما ي�رس وما ينفع، 
وندرك ما يف�سد وما يفيد، ول�سنا 
اإىل  ول  عدو  ن�سح  اإىل  بحاجٍة 

توجيه �سديٍق، ول تعنينا تهديدات 
اأركان حرب جي�سهم ول حتذيرات 
�سعبنا احلرية  كيانهم، فغاية  قادة 
ووقف  الظلم  ورفع  والكرامة، 
والعودة  احل�سار  واإزالة  العدوان، 
العادل،  حقنا  وهذا  الديار،  اإىل 
واأهدافنا  املرجوة،  وغايتنا 
نا عنها اأحد،  َدّ امل�رسوعة، فال يَ�سً
ي�ستخف  ول  عدو،  يردعنا  ول 
علينا  ي�ستقوي  ول  مغروٌر،  بعقلنا 
ي�ستقل قدراتنا جاهٌل،  ول  ظامٌل، 

ول يحر�س علينا اأحمق.

كمال عبد اللطيف

الأر�س  يوم  ذكرى  يف  ن�ستح�رس 
الفل�سطينية  الق�سية  واقع 
ما  اأف�سل  اأن  ر  ونت�سَوّ واأ�سئلتها، 
ا�ستح�ساره  على  احلر�س  ميكن 
الق�سية  حتولت  هو  ب�رسامة 
هذا  اأن  ونفرت�س  وماآلتها. 
�سهلة  عادات  �سيجنبنا  احلر�س 
ق�سايانا  مقاربتنا  حلظة  كثرية 
التاريخية. فماذا ميكن اأن نكتب 
نقله  ومل  ال�سنة،  هذه  ذكرى  عن 
وباأي  قبلها؟  التي  ال�سنوات  يف 
الذكرى  اإيحاءات  نواجه  منطٍق 
العربي  الراهن  �سياقات  يف 

والفل�سطيني؟
ممكنة  كثرية  اأ�سلحة  اأن  اأعرف 
كثرية  اأخطاء  واأن  ا�ستخدمت، 
كثرية  ت�سويات  اأن  كما  ارتكبت، 
ما  كثرية  وممانعاٍت  َرت،  �ُسِطّ
العربية  املواقف  يف  تُِطُلّ  تزال 
اأن  اإل  والدولية،  والفل�سطينية 
بريق الأخرية مل يعد ل كافياً ول 
التي  منا�سباً لمت�سا�س الأوجاع 
اأحالمنا  واأ�سابت  العظام،  بلغت 
هل  اأت�ساءل:  بليغة..  اإ�سابات 

ميكن اأن نكتفي، كما اعتدنا منذ 
الأر�س،  بيوم  بالتغِنّي  �سنوات، 
من  ال�سجية  اأنا�سيدنا  ون�ستعيد 
ون�سو�سها..،  املقاومة  اأدب 
ب�سوت  ونُردد  النف�س،  ِنّي  مُنَ

واحد، عابرون يف زمن عابر.
عن  احلديث  يكون  اأن  »ميكن 
بع�سنا  نظر  يف  الأر�س  يوم 
منا�سبة للتذكري باملبادئ الكربى 

للق�سية« 
عن  احلديث  يكون  اأن  ميكن 
بع�سنا  نظر  يف  الأر�س  يوم 
منا�سبة للتذكري باملبادئ الكربى 
قد  يكون  عندما  حتى  للق�سية، 
ح�سل يف الواقع على الأر�س ما 
التفكري  اإعادة  �رسورة  اإىل  يدفع 
يف هذه املبادئ، ولزوم تطويرها 
التي  بال�سورة  وحتميته،  بل 
يف  املطلوبة  النجاعة  متنحها 
التاريخ..  داخل  ال�سيا�سي  الفعل 
اأن نحلم با�ستعادة الأر�س  ميكن 
كل الأر�س، بع�س الأر�س ونرتب 
مع  نقول،  اأو  اأفعالنا،  مرّبرات 
يوم  واليوم،  اأم�س  القائلني  بع�س 
الأر�س قادم اإنه يوم العودة، ففي 
ال�سيا�سة والتاريخ واللغة، ميكننا 

اأن جند ب�سهولٍة خمجلٍة وخميفٍة 
ملختلف  املنا�سبة  املفردات 
وخ�سو�سا  واملواقف،  اخليارات 
يف املنا�سبات التاريخية من َقِبيل 

منا�سبتنا.
كربى  اأهمية  ل  اأنه  ر  اأت�سَوّ
املنا�سبات  هذه  مثل  للتذكري يف 
العامة،  املبدئية  باملواقف 
الكالم  باإعادة  حيث يتم الكتفاء 
اأعتقد  ذلك،  مقابل  ويف  املعاد. 
مبختلف  الذكرى  ربط  اأن 
املحيط  يف  احلا�سلة  التحُوّلت 
اأن  ميكن  والعربي  الفل�سطيني 
اأنه  نعترب  ما  لر�سم  اأفقاً  ي�سكل 
ما  وروح  روحها،  اإىل  الأقرب 

نتطلَّع اإليه.
ينتابني ياأ�س كثري عندما اأقرتب 
واأر�سها.  الق�سية  ماآلت  من 
للحركة  الأوىل  اخلطوات  اأتذّكر 
الأر�س  �رساء  ال�سهيونية، 
اأتذّكر  كما  وطن..  واحتالل 
ال�ستيطان  خطوات  خمتلف 
وخمتلف  وجرافاته،  الإ�رسائيلي 
زالت  وما  ارتكبت  التي  اجلرائم 
ترتكب فوق الأر�س الفل�سطينية. 
وهناك..  هنا  املخيمات  اأتذكر 

فقد اأ�سبحت »اإ�رسائيل« ت�سيطر 
اليوم على الأر�س بالقوة. وبفعل 
عقود من الحتالل، اأ�سبح لها ما 
يعادل اأكرث من 80 % من الأر�س 
اأفتح عيوين  الفل�سطينية.. لكنني 
جيداً على موازين القوى القائمة 
الإ�رسائيلي  ال�ستيطان  قوة  بني 
غزة،  يف  الفل�سطينيني  واأو�ساع 
عندما  باخليبة  �سعوري  ويزداد 
والرتباكات،  النهيارات  اأتابع 
والقتل  اخلراب  �سور  وخمتلف 
والتهجري التي متالأ اليوم املجال 
العربي من املحيط اإىل اخلليج، 
على  »اإ�رسائيل«  تراهن  حيث 
واقع ما اأ�رسنا اإليه من ارتباكات 
قوة  لتظل  جمتمعاتنا،  اأغلب  يف 
يف  وموؤثرة  بل  وحا�رسة،  فاعلة 
الوليات  تعلن  وحيث  وجودنا، 
نقل  معها  بتن�سيٍق  املتحدة، 
�سفارتها اإىل القد�س، يف زمن بلغ 
الوطنية  القوى  بني  الت�سدع  فيه 
الفل�سطينية درجًة غري م�سبوقة.. 

فما العمل اإذن؟ 
اأنف�سنا  مل�ساءلة  الأوان  »اآن 
اليوم،  القائم  ال�رساع  هل  جدياً 
فل�سطيني  اأم  اإ�رسائيلي  عربي 

اإ�رسائيلي؟« 
والوقائع  الأحداث  نواجه  كيف 
بحا�رسنا،  املرتبطة  الكربى 
نعيد  كيف  وم�ستقبلنا؟  تاريخنا 
ال�رساع اإىل الواجهة، بلغة جديدة 
وتاريخية  �سيا�سية  ومعطيات 
العربي  الراهن  مباآلت  مرتبطة 
ونحن  نعيده  كيف  والفل�سطيني؟ 
اإقليمية  نعي�س يف �سوء حتديات 
ما  تداعيات  عن  ناجتة  ودولية 

يُعرف بانفجارات 2011؟
اإنه  �سبق،  ما  �سوء  يف  ر،  نت�سَوّ
اأنف�سنا  مل�ساءلة  الأوان  اآن 
اليوم،  القائم  ال�رساع  هل  جدياً 
فل�سطيني  اأم  اإ�رسائيلي  عربي 
اأهمية  وتزداد  اإ�رسائيلي؟ 
نكون  عندما  رتبنا  التي  الأ�سئلة 
اأو�سلو  اتفاقية  اأن  من  بِيّنة  على 
جمرد  اإىل  اليوم  حتولت  التي 
العدوان  ل�سور  جديدٍة  تغطيٍة 
املحتلة،  الأر�س  يف  املتوا�سلة 
انقطاع،  بدون  تتوا�سل،  حيث 
عمليات بناء امل�ستوطنات، وبناء 
العن�رسي،  الف�سل  يعزز  ما  كل 
الأرا�سي  م�سادرة  ا�ستمرار  مع 

ومعاقبة الفل�سطينيني.

املنا�سبة  الطريقة  اأن  نفرت�س 
يف  تتمثل  الذكرى  ل�ستعادة 
تطرحها  التي  بالأ�سئلة  ربطها 
اليوم،  اجلارية  ال�رساع  ماآلت 
حيث ميكن اأن تدفعنا الذكرى اإىل 
وجذرية  احلنني،  غنائية  جتاوز 
املرتفعة عن  املبدئية  املواقف 
الفل�سطيني،  العربي  احلال  واقع 
هل  نت�ساءل:  اأن  ميكننا  وحيث 
اأمراً  اليوم  تَُعُدّ  الالجئني  عودة 
ممكناً؟ هل َحُلّ الدولتني ما زال 
قائماً؟ اإذا كان كذلك، فكيف نفكر 
الراهن  يف  ماآلتنا  �سوء  يف  فيه 
اأما م�رسوع  الفل�سطيني؟  العربي 
ل  يُ�سِكّ زال  ما  فهل  واحدة،  دولة 
م�رسوعاً للن�سال ال�سيا�سي؟ تتيح 
الأ�سئلة مداخل ملعاينة  لنا هذه 
واقع  ومعاينة  العربي..  احلال 
احلا�سلة  والتحُوّلت  الأحوال 
واقع  الفل�سطيني،  الواقع  يف 
وواقعهم  غزة،  يف  الفل�سطينيني 
�سورية  يف  وواقعهم  ال�ستات،  يف 

والعراق ولبنان وليبيا واخلليج.
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حمكمة  لدى  معتمدة  ق�ضائية  حم�رضة  نورة  /حيمور  الأ�ضتاذة  الق�ضائي  للمح�رض  العمومي  الديوان 
ح�ضني داي 

-جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبها 72 �ضارع بوجمعة مغني -ح�ضني داي – اجلزائر 
ن�رض م�ضمون التبليغ الر�ضمي للحكم الغيابي عن طريق الن�رض يف جريدة يومية 

طبقا للمادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بتاريخ اخلام�س من �ضهر اأفريل �ضنة األفني و ثمانية ع�رض 

اأ�ضهم  ذات  اقت�ضادية  عمومية  موؤ�ض�ضة  )جي�ضتيمال(  اجلزائر  لولية  العقاري  الت�ضيري  /�رضكة  لفائدة 
املمثلة مبديرها العام.

الكائن مقرها / باملنطقة ال�ضناعية واد ال�ضمار – اجلزائر 
مراعاة لأحكام املادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

رقم   2016/11/15  : بتاريخ  التجاري   : الق�ضم  احلرا�س  حمكمة  عن  ال�ضادر  الغيابي  احلكم  على  بناء 
اجلدول : 16/04681 فهر�س رقم : 16/10094.

-بناء على حم�رض تبليغ حكم الغيابي املر�ضل عن طريق ر�ضالة م�ضمنة بتاريخ : 2017/02/16 حتت رقم 
: 004621 املحرر من طرف الأ�ضتاذة /�ضويف  )حم�رضة ق�ضائي حمكمة احلرا�س( 

-بناء على حم�رض تبليغ حكم غيابي عن طريق التعليق )لوحة الإعالنات حمكمة احلرا�س( املوؤرخ يف : 
2017/02/22 -بناء على حم�رض تبليغ حكم غيابي عن طريق التعليق ) لوحة الإعالنات بلدية احلرا�س(  
املوؤرخ يف : 2017/02/22 املحرر من طرف الأ�ضتاذ / �ضحقي حممد اأورابح  )حم�رض ق�ضائي حمكمة 
احلرا�س(  -بناء على الإذن بالن�رض ال�ضادر عن ال�ضيد / رئي�س حمكمة احلرا�س بتاريخ : 2018/02/21 

حتت رقم : 18/00557 تطبيقا لأحكام املادة 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نحن الأ�ضتاذة /حيمور نورة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى حمكمة ح�ضني داي -جمل�س ق�ضاء اجلزائر 

الكائن مكتبها 72 �ضارع بوجمعة مغني -ح�ضني داي – اجلزائر املوقعة اأدناه 
بلغنا املدعو / �رضكة اإحتاد تقنية  UNITEC �رضكة  ذات امل�ضوؤولية املحدودة ، ممثلة يف �ضخ�س 

م�ضريها   الكائن مقرها / بالقطعة 05  املنطقة ال�ضناعية احلرا�س – اجلزائر 
اأعلمناه باأنه اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 من ) ق.اإ.م.اإ( ، و اإل 
اأجل �ضهر واحد للطعن  اأجل املعار�ضة له  اإنق�ضاء  اأنه بعد  اأعلمناه )ها(  �ضقط حقه )ها( يف ذلك كما 

بال�ضتئناف اإذا مت تبليغ للحكم اإىل ال�ضخ�س ذاته .
و ميدد اأجل ال�ضتئناف اإىل �ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 
336 من ) ق.اإ.م.اإ(  كما اأعلمناه باأن له اأجل �ضهرين )02( للطعن بالنق�س اإبتداء من تاريخ اإنق�ضاء اأجل 
املعار�ضة اإذا مت �ضخ�ضيا ، و ميدد اأجل الطعن بالنق�س اإىل ثالثة )03( اأ�ضهر اإذا مت التبليغ الر�ضمي يف 

موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 354 من ) ق.اإ.م.اإ( 
مع كافة التحفظات

اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا للقانون
املح�رضة الق�ضائية  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي الأ�ضتاذة /حيمور نورة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى حمكمة ح�ضني 

داي  -جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبها 72 �ضارع بوجمعة مغني -ح�ضني داي – اجلزائر 
ن�رض م�ضمون التبليغ الر�ضمي للحكم الغيابي عن طريق الن�رض يف جريدة يومية 

طبقا للمادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بتاريخ اخلام�س من �ضهر اأفريل �ضنة األفني و ثمانية ع�رض 

اأ�ضهم  ذات  اقت�ضادية  عمومية  موؤ�ض�ضة  )جي�ضتيمال(  اجلزائر  لولية  العقاري  الت�ضيري  /�رضكة  لفائدة 
املمثلة مبديرها العام. الكائن مقرها / باملنطقة ال�ضناعية واد ال�ضمار – اجلزائر 

مراعاة لأحكام املادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على احلكم الغيابي ال�ضادر عن حمكمة احلرا�س الق�ضم : التجاري /البحري بتاريخ : 15/07/07 رقم 

اجلدول : 15/03540 فهر�س رقم : 15/07203.
-بناء على حم�رض تبليغ حكم الغيابي املر�ضل عن طريق ر�ضالة م�ضمنة بتاريخ : 2015/08/03 حتت رقم : 

004764 املحرر من طرف الأ�ضتاذ /�ضحقي حممد اأورابح  )حم�رض ق�ضائي حمكمة احلرا�س( 
-بناء على حم�رض تبليغ حكم غيابي عن طريق التعليق )لوحة الإعالنات حمكمة احلرا�س( املوؤرخ يف 

2015/08/12 :
بناء على حم�رض تبليغ حكم غيابي عن طريق التعليق ) لوحة الإعالنات بلدية واد ال�ضمار (املوؤرخ يف : 

2015/08/12 املحرر من طرف الأ�ضتاذ /�ضحقي حممد اأورابح  )حم�رض ق�ضائي حمكمة احلرا�س( 
-بناء على الإذن بالن�رض ال�ضادر عن ال�ضيد / رئي�س حمكمة احلرا�س بتاريخ : 2018/02/21 حتت رقم : 
18/00558 تطبيقا لأحكام املادة 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية نحن الأ�ضتاذة /حيمور 

نورة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى حمكمة ح�ضني داي 
-جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبها 72 �ضارع بوجمعة مغني -ح�ضني داي – اجلزائر املوقعة اأدناه 

بلغنا املدعو / موؤ�ض�ضة معروف عبد القادر لتوزيع و �ضيانة ال�ضيارات اجلزائر ، موؤ�ض�ضة ذات ال�ضخ�س 
الوحيد و ذات امل�ضوؤولية املحدودة ، املمثلة مبديرها  الكائن مقرها / بالقطعة رقم 16 تو�ضعة املنطقة 

ال�ضناعية واد ال�ضمار – اجلزائر 
اأعلمناه باأنه اأجل �ضهر )01( للمعار�ضة ي�رضي من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 من ) ق.اإ.م.اإ( ، و اإل 
اأجل �ضهر واحد للطعن  اأجل املعار�ضة له  اإنق�ضاء  اأنه بعد  اأعلمناه )ها(  �ضقط حقه )ها( يف ذلك كما 
اإذا مت   )02( �ضهرين  اإىل  ال�ضتئناف  اأجل  و ميدد   . ذاته  ال�ضخ�س  اإىل  للحكم  تبليغ  اإذا مت  بال�ضتئناف 
اأجل  اأعلمناه باأن له  اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من ) ق.اإ.م.اإ(  كما  التبليغ يف موطنه احلقيقي 
اأجل  و ميدد   ، �ضخ�ضيا  اإذا مت  املعار�ضة  اأجل  اإنق�ضاء  تاريخ  اإبتداء من  بالنق�س  للطعن   )02( �ضهرين 
الطعن بالنق�س اإىل ثالثة )03( اأ�ضهر اإذا مت التبليغ الر�ضمي يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س 

املادة 354 من ) ق.اإ.م.اإ( 
مع كافة التحفظات

اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا للقانون
املح�رضة الق�ضائية   

مكتب ال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي معتمد لدى 
حمكمة ال�شراقة

الدوفان  حي   07  : ب  مكتبه  الكائن  تيبازة  ق�شاء  جمل�س 
درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا
نحن ال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رض  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رضاقة اخت�ضا�س جمل�س 
ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب :خليف براهيم 
م�ضري ل�رضكة الت�ضامن لتقدمي اخلدمات امل�ضماة مرحبا بكم ال�ضاكن )ة(  ب : الطريق 
الوطني رقم 08 �ضور الغزلن ولية البويرة . بناءا على المر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة 
ال�رضاقة بتاريخ 2018/02/15 حتت رقم 18/00714 فهر�س 18/666 املت�ضمن الرتخي�س 
القرار  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�ضند  على  بناءا   . بالوفاء  التكليف  تعليق حمتوى  و  بن�رض 
ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة الغرفة التجارية / البحرية بتــاريخ 2017/01/17 ق�ضية 
بتاريخ  امل�ضلمة  التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور   17/00150 الفهر�س:  رقم   16/02783 رقم 
 / التجاري  الق�ضم  ال�رضاقة  ال�ضادر عن حمكمة  للحكم  املعدل  و  املوؤيد   2017/03/26

البحري بتاريخ 2015/06/22 جدول رقم 15/02176 فهر�س رقم 15/04409 . 
 SARL UTA يا �ضريفي�س  تي  اأو  امل�ضماة  امل�ضوؤولية املحدودة  ذات  ال�رضكة   : كلفنا 
SERVICE لرتكيب العتاد اخلا�س مبحطات اخلدماتاملمثلة من طرف م�ضريها يا�ضف 
درارية   84 رقم  التو�ضعة   F2  2 ف  رقم  التجزئة   : ب  مقرها   الكائن   . اأعراب   ر�ضيد 
اجلزائر.  ب : ف�ضخ عقد توريد و اداء خدمة املربم بني خليف براهيم و ال�رضكة ذات 
: - مبلغ  التالية  الزمناها بدفع املبالغ  .كما   « يا �رضفي�س  تي  »او  امل�ضوؤولية املحدودة 
7.084.350،00 دج ) �ضبعة ماليني و اربعة و ثمانون الف و ثالثة مائة و خم�ضون دينار 
جزائري ( املبلغ امل�ضدد لها +  مبلغ 3.440.000،00 دج ) ثالث ماليني و اربعة مائة و 
التنفيذ الختياري  تعوي�س عن كافة ال�رضار + م�ضاريف   ) الف دينار جزائري  اربعون 
+6798 + احلقوق التنا�ضبية للمح�رض الق�ضائي املقدرة ب 330509.79دج ، ونبهناه : بان 
لها مهلة 15 يوما ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض و ال نفذ عليه جربا بكافة الطرق 
القانونية ، ولكي ل يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون 
املح�رض الق�ضائي .
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

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

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Campagne emailling

 92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger 
Mobile: +213 (0661) 41 39 00/ (0661)41 25 76

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente 
 Les  rabais remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plutart le 10 avril 

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 13 , 14 et 15 avril
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018
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جدل االنتخابات والهوية العابرة للطائفية 
  منذ الغزو متعدد اجلن�ضيات للعراق عام 2003، ظّلت الف�ضائل والكيانات ال�ضيعية املدعومة من  اإيران م�ضدراً لإثارة العنف وال�ضطرابات، كرد فعٍل 

على تهمي�ضها اآنذاك ،ومن املرجح اأن ت�ضتخدم اإيران ما لديها من نفوذ لدى املجموعات ال�ضيعية امل�ضلحة   )امليلي�ضيات( لتحقيق مكا�ضب جديدة يف 
النتخابات املقبلة، �ضواء عن طريق الدفع بتلك  القيادات اإىل �ضدارة امل�ضهد ال�ضيا�ضي، اأو زيادة نفوذها يف مراكز القرار. 

بُنيت  التي  الأ�س�س  اإىل  بالعودة 
بعد  ال�سيا�سية  العملية  عليها 
الن�سب  احت�ساب  مّت  العراق،  غزو 
حما�س�سات  اأ�س�س  على   التمثيلية 
واقع  تعك�س  وعرقية  ل  طائفية 
ّ احت�ساب  تركيبة املجتمع، فقد متمَ
طائفي  ال�ُسّنة   كمكون  العرب 
وذلك  ال�سيعة،  العرب  م�ستقل عن 
لتحديد التمثيل القومي للعرب يف 
 العراق مقابل املكون الكردي؛ ومّت 
كمكوٍن  العرب  ال�سيعة  احت�ساب 
طائفي فقط، ولي�س كمكون قومي 
 عربي اإىل جانب العرب ال�ُسّنة  ،كما 
التمثيلية  الن�سب  احت�ساب  يتم  مْل 
يكون  على ح�ساب طائفي، بحيث 
والأكراد  العرب  من  ال�ُسّنة   مثال 
من  ال�سيعة  مقابل  يف  والرتكمان 
ال�سيعة من  العرب ومن معهم من 

الأكراد والرتكمان. 
نتائج  تعني  ل  "قد"  لذلك 
ال�ُسّنة    للعرب  الكثري  النتخابات 
العراق  �سمال  يف  والأكراد 
عدد  يف  ن�سبة  الأقل  واملكونات 
هذه  افتقرت  طاملا  ال�سكان، 
من  العدد  الكايف  اإىل  املكونات 
القادرة  ال�سيا�سية  الكيانات 
الأحزاب  هيمنة  من  احلد  على 
ال�سيعية  ال�سيا�سية  والكيانات 
يف  والتحكم  النواب  جمل�س   على 

الت�رشيعات والقرار التنفيذي.   
يف الواقع، ل تخ�سع عملية توزيع 
)اجلمهورية  الثالث  الرئا�سات 
لنتائج  والربملان(  والوزراء 
يف  ُو�سعت  اأن  بعد   النتخابات، 
عليها  اأ�رشفت  "تفاهمات"  �سياق 
ال�سفري  املدين  احلاكم  �سلطة 

املن�سب  بتخ�سي�س  بول  برمير، 
واملن�سب  لل�سيعة  التنفيذي 
لالأكراد، فيما  الرئا�سي   "ال�رشيف" 
الت�رشيعي  املن�سب  تخ�سي�س  مّت 
"�سبه  من�سب  وهو  ال�ُسّنة ،  للعرب 
�رشيف".ولروؤية حالة وطنية حتقق 
الأمن وال�ستقرار لبد من  اعتبار 
�رشكاء  والأكراد  ال�ُسّنة   العرب 
جمرد  ولي�س  احلكم،  يف  اأ�سالء 

م�ساركني فيه.   
امل�ستوى  على  ال�سيعي"  البيت 

الجتماعي لي�س موحداً
على  ال�سيعي"  "البيت  اأن  ومع 
امل�ستوى الجتماعي لي�س موحداً 
لدورات  خالفاً  واحد  �سٍف  يف 
عمومه  لكّنه  يف  �سابقة،  انتخابية 
يف  الفوز  "وجوب"  على  يلتقي 
�سيعية  �سيا�سية  لكتٍل  النتخابات 
املجموعات  يف  �سواء  متنفذة، 
ال�سيعية امل�سلحة )امليلي�سيات( اأو 
وكال  ال�سعبي،  احل�سد  يف  ف�سائل 
اإيران  من  دعماً  يتلقى  الفريقني 

ويدين لها بالولء. 
ال�سيا�سية  الكيانات  وحتاول بع�س 
ال�سدري،  التيار  مثل  ال�سيعية، 
الطائفية  عن  بعيداً  التخندق 
كيانات  مع  حتالفات  من  خالل 
مبظهر  والظهور  "علمانية"، 
عن  النفوذ  ا�ستقاللية  اأكرث 
حدة  من  للتخفيف  الإيراين 
والنق�سامات  الطائفية  التوترات 

املجتمعية.
احتمال  يُ�سري  اإىل  ما  ثّمة  ولي�س 
املقبلة  النتخابات  يف  فوزها 
التي  ال�سعبية  القاعدة  اأن  طاملا 
الكيانات  حمكومة  اإليها  ت�ستند 

عززه  الذي  الطائفي،  باخلطاب 
على  داع�س  تنظيم  �سيطرة 
بغداد  من  واقرتابه  املو�سل 

 وتهديده ال�سلطة ال�سيعية.  
يقودها  �سيا�سية  كيانات  وتُبدي 
العبادي  وحيدر  ال�سدر  مقتدى 
وعمار احلكيم، اإ�سافًة اإىل العرب 
 ال�ُسّنة  والأكراد، رغبتها يف البتعاد 
الطائفية من  ال�سيا�سية  البيئة  عن 
رئي�س  معار�ستها  عودة  خالل 
املالكي،  نوري  ال�سابق  الوزراء 
املتحدة  الوليات  اأقّرت  الذي 
ال�سابق  باراك  الرئي�س  ل�سان  على 

طائفيا  نهجا  انتهاجه  اأوباما، 
وعالقات وثيقة مع اإيران. 

يف  املبكر  من 
التقلبات  ظل 
 " بة ملح�سو ا " غري
التحالفات  يف 
كيان  بظهور  التنبوؤ 
عابر  �سيا�سي 
يت�سكل   للطائفية، 

معار�سني  �سيعة  من 
املالكي  نوري  لنهج 

واأكراد  �ُسّنة  وعرب 
واآخرين.   

ول يبدو ثمة احتمال لتخلي اإيران 
عملية  جمريات  يف  التاأثري  عن 
فوز  جتاه  وال�سغط  النتخابات 
كتلتي  مثل  لها،  احلليفة   القوى 

نوري املالكي وهادي العامري. 
يف  اإيران  ف�سل  حلفاء  حال  ويف 
فاإنها  الوزراء  رئا�سة  اإىل  الو�سول 
ال�سغوط  من  املزيد  �ستمار�س 
خالل  من  الكيان  الفائز  على 
الأجنحة ال�سيا�سية لف�سائل احل�سد 

ال�سعبي احلليفة لها. ووفقاً لقانون 
اأو  للكتل  يحق  ل  الأحزاب، 

التي  ال�سيا�سية  الأحزاب 
متلك جناحاً ع�سكرياً، 

خو�س  النتخابات 
الت�رشيعية.

اتخذت  وعليه، 
ف�سائل  بع�س 
قراراً  احل�سد 
 " �سكلياً "
اأجنحتها  بحل 
ية  لع�سكر  ا

والدخول يف النتخابات باأجنحتها 
بدر  منظمة  مثل  ال�سيا�سية، 
و�رشايا  احلق،  اأهل  وع�سائب 
اخلرا�ساين وغريها من  اجلماعات 
التي اأدانتها منظمات دولية معنية 
خلفية  على  الإن�سان  بحقوق 
حرب  خالل  جرائم  ارتكابها 
عمليات ا�ستعادة املدن من تنظيم 

داع�س. 
اإن  القول،  ميكن 
الف�سائل  دخول 
احل�سد  من  املتنفذة 
ال�سعبي يف النتخابات 
زخما  �سيعطي  املقبلة 
ب�سكٍل  الطائفي،  للم�سار 
والتهمي�س  الإق�ساء  يعزز 
،ومع  الأخرى.  للمكونات 
لف�سائل  الطائفي  ال�سلوك  واقع 
مع  العميق  وحتالفها  احل�سد، 
يف  الوزراء  رئي�س  ف�سل  اإيران، 
منعها  من التناف�س يف النتخابات 
املقبلة، اإىل احلد الذي يُقل�س من 

احتمالت فوزه اأمام مناف�سيه.
احل�سد  ف�سائل  حتول  �سيفر�ُس 
رئي�س  على  �سيا�سية،  كيانات  اإىل 
مع  قدرة  التعاي�س  القادم  الوزراء 
هذه الف�سائل على فر�س اإرادتها 

والأمنية؛  ال�سيا�سية  امللفات  يف 

و�ستكون 
لتلك الف�سائل 
ال�سلطة  توظيف  على  القدرة 
احلكومة  داخل  من   ل�ساحلها 

اجلديدة �سواء 
لتلك  ال�سيا�سية  الأجنحة  فازت 
الف�سائل اأم مل تفز ،و�سبق لرئي�س 
نكث  اأن  العبادي  حيدر  الوزراء 
باإجراء  ال�ُسّنة   للعرب  بوعوده 
يف  العملية  جذرية  اإ�سالحات 
يف  اإ�رشاكهم  مقابل  ال�سيا�سية 
 2014 اأوت  يف  حكومته  ت�سكيل 
على  تنظيم  داع�س  �سيطرة  بعد 
مدينة املو�سل واأجزاء وا�سعة من 

املحافظات ال�سنية. 
ومع احتمالت "غري اأكيدة"  لفوزه 
ثانية مبن�سب رئي�س الوزراء تبقى 
الإ�سالحات  اإجراء  احتمالت 
احلالة  من  للخروج  ال�سيا�سية 
بيئة  يف  ظل  حمدودة  الطائفية 

�سيا�سية متداخلة.

ح�ضب بيان �ضادر عن املفو�ضية الأوروبية

2.7 مليون اأوروبي �سحايا ت�سريب بيانات في�سبوك
 ، الأوروبية،  املفو�سية  اأعلنت 
تاأثروا  اأوروبي  مليون   2.7 اأن 
بيانات  ت�رشيب  ف�سيحة  من 
في�سبوك  �رشكة  م�ستخدمي 
الأمريكية  الجتماعي  للتوا�سل 
عن  �سادر  بيان  يف  ذلك  جاء 
الأوروبية،  املفو�سية  متحدث 
فيه  اأو�سح  ويغاند،  كري�ستيان 
اإىل  برقية  بعثت  في�سبوك،  اأن 
ف�سيحة  حول  الأوروبي  الحتاد 
ويغاند،  وقال  البيانات،  ت�رشيب 
حوايل  اأن  اأكدت  "في�سبوك،  اإن 
2.7 مليون �سخ�س داخل الحتاد 
م�ساركة  متت  رمبا  الأوروبي 
مع  �سليمة  غري  ب�سورة  بياناتهم 

�رشكة كامربدج اأناليتيكا".
الأوروبي  الحتاد  اأن  ي�سار 
الأ�سبوع  في�سبوك،  �رشكة  را�سل 
املا�سي، لتق�سي عدد الأ�سخا�س 
بياناتهم  م�ساركة  متت  الذين 
اأناليتيكا  كامربدج  �رشكة  مع 

اأعلنت   ، ال�سيا�سية،  لال�ست�سارات 
يف  العدل  مفو�سة  جوروفا،  فريا 
يف  الحتاد  اأن  الأوروبي،  الحتاد 
في�سبوك،  �رشكة  مع  دائم  توا�سل 
رفيعة  مباحثات  لعقد  ويخطط 
الف�سيحة  ملناق�سة  امل�ستوى 
املا�سي،  والأربعاء  الأخرية 
ارتفاع  "في�سبوك"،  �رشكة  ك�سفت 
متت  الذين  الأ�سخا�س  عدد 
م�ساركة معطياتهم ال�سخ�سية من 
 50 من  اأناليتيكا"،  "كامربدج  قبل 
معظمهم  �سخ�س،  مليون  اإىل87 
اأناليتيكا"،  و"كامربدج  اأمريكيون 
�سيا�سية،  ا�ست�سارات  �رشكة 
الأمريكي  بالرئي�س  ارتبطت 
النتخابات  خالل  ترامب،  دونالد 
بيان  وك�سف  ال�سابقة  الرئا�سية 
الإثنني  يف  �سيبداأ  اأنه  لـ"في�سبوك"، 
ما  حول  امل�ستخدمني  تنبيه  املقبل، 
م�ساركتها  معلوماتهم، متت  كانت  اإذا 
ومن  اأناليتيكا".  "كامربيج  مع 

التنفيذي  الرئي�س  يقدم  اأن  املنتظر 
�سهادة  زوكربريغ،  مارك  لـ"في�سبوك" 
مبجل�س  والتجارة  الطاقة  جلنة  اأمام 

املقبل،  الأربعاء  الأمريكي،  النواب 
لالإدلء ب�سهادته حول ت�رشيب بيانات 

امل�سرتكني دون اإذن منهم.

 ا�ست�سهاد �سحفي فل�سطيني
 قرب حدود غزة

اأعلنت وزارة ال�سحة الفل�سطينية يف قطاع غزة، يف �ساعة مبكرة من 
فجر اأم�س ال�سبت، عن ا�ست�سهاد �سحفي فل�سطيني متاأثر بجراح 
اأ�سيب بها، بر�سا�س اجلي�س الإ�رشائيلي، قرب احلدود ال�رشقية 

لقطاع غزة، م�ساء اأم�س اجلمعة.
وقال اأ�رشف القدرة، املتحدث با�سم وزارة ال�سحة، يف بيان ، اإن 

"ال�سحفي الفل�سطيني يا�رش مرجتى )30 عاما(، ا�ست�سهد بر�سا�س 
اجلي�س الإ�رشائيلي، و�سط قطاع غزة، خالل تغطيته مل�سريات 

العودة، اأم�س اجلمعة"وقال �سهود عيان اإن قوات اجلي�س الإ�رشائيلي 
اأطلقت الر�سا�س احلي على امل�سور مرجتى اأثناء ت�سويره 

املتظاهرين قرب ال�سياج الأمني �رشقي خانيون�س، فاأ�سيب يف 
منطقة البطن. وقال املكتب الإعالمي احلكومي يف غزة، يف بيان، 

 "Press" اإن ال�سحفي مرجتى كان يرتدي درًعا واقًيا ُكتب عليه
حينما ا�ستهدفه اجلي�س. واأو�سح اأن مرجتى يعمل "�سانع اأفالم، 

واأحد موؤ�س�سي �رشكة عني ميديا لالإنتاج الفني والإعالمي، و�سارك 
يف �سناعة جمموعة من الأفالم الوثائقية التي بُثت عرب و�سائل 

اإعالم عربية واأجنبية عن الأو�ساع يف قطاع غزة.
وبا�ست�سهاد ال�سحفي "مرجتى"، يرتفع عدد �سحايا العتداءات 

الإ�رشائيلية على امل�سريات ال�سلمية على حدود غزة منذ 30 
مار�س/ املا�سي، اإىل 31 �سهيداً، اإ�سافة لآلف امل�سابني، منهم 10 

قتلوا اأم�س اجلمعة، فيما اأ�سيب يف ذات اليوم 1354 �سخ�سا منهم 
491 اإ�سابة بالر�سا�س احلي، وو�سفت جراح 33 منهم باخلطرية، 

بح�سب بيانات ر�سمية. 
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لتق�سي »الإ�سالموفوبيا«

 جلنة برملانية تركية تزور 3 دول �أوروبية
تزور جلنة برملانية تركية، غدا الثنني، اأملانيا ثم فرن�سا وبلجيكا اأواخر ال�سهر اجلاري، لتق�سي 

احلقائق ب�ساأن »الإ�سالموفوبيا« )العداء لالإ�سالم(، عرب درا�سة ومعاينة الظاهرة ب�سكل دقيق، 
متهيدا لتقدمي مقرتحات للق�ساء عليها، ملا ت�سكله من تهديد للعي�ش امل�سرتك وال�سالم العاملي.

حقوق  جلنة  رئي�س  �ضي�ضم  الوفد 
النائب  الرتكي،  الربملان  يف  الإن�ضان 
عمر  والتنمية«  »العدالة  حزب  عن 
رئي�س  قره  بويون  وعدنان  �رسدار، 
الإ�ضالم  معاداة  يف  التدقيق  »جلنة 
جلنة  تتبع  وهي  الأوروبية«،  بالدول 
اأع�ضاء  عن  ف�ضال  الإن�ضان،  حقوق 
وخالل  الأخرية  اللجنة  من  اآخرين 
الثالث،  الأوروبية  للدول  زيارته 
الرتكي  الربملاين  الوفد  �ضيلتقي 

جمتمع  منظمات  وممثلي  وزراء 
مدين بهدف ر�ضد اأو�ضاع امل�ضلمني، 
وت�ضاعد  ظهور  اأ�ضباب  وحتديد 
الت�ضدي  واإجراءات  »الإ�ضالموفوبيا« 

لها. 

النتخابات والهجرة

»م�ضطلح  اأن  �رسح  �رسدار 
ت�ضعينيات  يف  ظهر  الإ�ضالموفوبيا 

وا�ضع  ب�ضكل  وانت�رس  املا�ضي،  القرن 
عقب اأحداث 11 �ضبتمرب التي �رسبت 
الوليات املتحدة عام 2001، اإذ اأخذ 
وكاأنه خطر  )الإ�ضالم(  الغرب ي�ضوره 

يهدد العامل اأجمع«.
»النتخابات  اأن  �رسدار  واأ�ضاف 
الدول  يف  النتخابي  )التناف�س 
الغربية( وموجات الهجرة )من جانب 
اإىل  اأف�ضت  اأوروبا،  اإىل  امل�ضلمني( 
وظهور  الكراهية  خطابات  زيادة 
باأن  وزاد  الآخر(  )اختالق  م�ضطلح 
عن  الناجتة  القت�ضادية  »امل�ضاكل 
 ،2008 عام  العاملية  املالية  الأزمة 
للم�ضلمني  العملية  احلياة  يف  اأثرت 

ب�ضكل كبري«.

لقاءات يف اأوروبا

للم�ضلمني  الراهن  الو�ضع  وملعاجلة 
النائب  �ضدد  الغربية،  املجتمعات  يف 
وتقييم  »درا�ضة  �رسورة  على  الرتكي 
واإل  جيد،  ب�ضكل  الإ�ضالموفوبيا 
ت�ضكيل  كالفريو�س،  ف�ضيوا�ضل، 
والعي�س  العاملي  ال�ضالم  على  خطر 

امل�ضرتك«.
امل�ضلمني  »عدد  اإن  �رسدار  وقال 
بعد  الثانية  املرتبة  يحتل  اأوروبا  يف 

مندجمون  امل�ضلمون  امل�ضيحيني.. 
الجتماعية..  احلياة  يف  جيدا 
وعزلهم  تهمي�ضهم  وحماولت 
الجتماعية  حالتهم  يف  �ضلبا  توؤثر 
ال�ضالم  وتزعزع  والقت�ضادية، 

العاملي«.
�ضكلت  لذلك،  »نتيجة  بقوله:  وتابع 
جلنة حقوق الإن�ضان يف الربملان جلنة 
وت�ضم  قره،  بويون  عدنان  برئا�ضة 

ممثلني عن كافة الأحزاب«.
»تهدف  اللجنة  هذه  اأن  واأ�ضاف 
ب�ضاأن  الأولية  املعلومات  جمع  اإىل 
كمرحلة  وتعتزم،  الإ�ضالموفوبيا، 
اأوروبية،  بلدان  ثالثة  زيارة  اأوىل، 
لتق�ضي  وبلجيكا  وفرن�ضا  اأملانيا  هي 
اأر�س  على  الظاهرة  هذه  حقائق 
»الوفد  اأن  �رسدار  الواقع«واأو�ضح 
�ضيعقد لقاءات مع م�ضوؤولني حكوميني 
يف اأوروبا، �ضيتناول خاللها م�ضكالت 
كان  اإن  و�ضيحدد  امل�ضلمني،  تهمي�س 
ملواجهة  الالزمة  التدابري  اتخاذ  يتم 
اأنه »بنتائج  اأم ل«وتابع  هذه الظاهرة 
التدقيق واملعاينات �ضتكون اللجنة قد 
مبقرتحات  و�ضتتقدم  اأعمالها،  اأمتت 
ولدى  الإ�ضالموفوبيا،  ظاهرة  ب�ضاأن 
اكتمال اإعداد تقرير بهذا ال�ضاأن �ضيتم 
تنظيم ندوة على امل�ضتوى املحلي اأو 

الدويل«.

حتديد الأ�سباب

اللجنة  اإن  قره  بويون  قال  من جهته، 
حقوق  جلنة  بنية  �ضمن  تاأ�ض�ضت 
 7 يوم  الرتكي  الربملان  يف  الإن�ضان 
»اللجنة  اأن   ، واأ�ضاف   2016 مار�س 
امل�ضوؤولني  من  الكثري  اإىل  ا�ضتمعت 
درا�ضات  اأجرت  التي  وال�ضخ�ضيات 
الإ�ضالموفوبيا«واأردف  جمال  يف 
نف�ضي  م�ضطلح  »الإ�ضالموفوبيا  اأن 
مناه�س لالإ�ضالم وامل�ضلمني، ويهدف 
امل�ضلمني  حياة  على  الت�ضييق  اإىل 
املجتمع  عن  وعزلهم  وتهمي�ضهم، 

املحيط بهم«.
املعادية  »الأن�ضطة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
الكراهية  خطابات  مثل  لالإ�ضالم 
الفردي،  والعنف  العن�رسي  والتمييز 
ومنازل  العبادة  مراكز  ت�ضتهدف 
الأكرث  هن  وامل�ضلمات  امل�ضلمني.. 
ب�ضبب  والعنف  للتمييز  عر�ضة 
�ضيما  ول  )املميزة  مالب�ضهن 
احلجاب(« و�ضدد على اأن »اأهم اأهداف 
اللجنة هو التعرف على اأ�ضباب ظهور 
وت�ضاعد ظاهرة معاداة امل�ضلمني يف 
القانونية  ال�ضوابط  وحتديد  الغرب، 

الرادعة لهذه الظاهرة«.

درا�سة دقيقة

قال  اللجنة،  زيارات  جدول  وب�ضاأن 
رئي�ضها اإن »اللجنة �ضتزور يف 9 اأبريل 
)ني�ضان( اجلاري مدينتي برلني وكولن 
الأملانيتني، حيث تلتقي وزراء وممثلي 
يف  نا�ضطة  مدين  جمتمع  منظمات 
اعتزامها  عن  ف�ضال  املجال،  هذا 
اأواخر  وبلجيكا  فرن�ضا  من  كل  زيارة 

ال�ضهر احلايل«.
وم�ضى »بويون قره« قائال اإن »الرئي�س 
يويل  اأردوغان  طيب(  رجب  )الرتكي 
الإ�ضالموفوبيا..  مللف  كبرية  اأهمية 
نهدف اإىل تقدمي مقرتحات ب�ضاأن ما 
ميكن للجمهورية الرتكية فعله يف هذا 
الإطار«وتابع اأنه »بعد اإجرائها درا�ضة 
دقيقة لظاهرة الإ�ضالموفوبيا، تخطط 
اإىل  مقرتحات  لتقدمي  اأي�ضا  اللجنة 
منظمات دولية، مثل الأمم املتحدة، 
اأوروبا،  يف  والتعاون  الأمن  ومنظمة 
واملجل�س الأوروبي، ومنظمة التعاون 
الإ�ضالمي«واأعرب عن اأمله »اأن تف�ضي 
الدرا�ضة اإىل النتائج املرجوة التي من 
من  الظاهرة  هذه  تختفي  اأن  �ضاأنها 

اأجندة املجتمع الدويل«.  

طعن حمجبة يف هيو�سنت 
�لأمريكية

حمجبة  م�ضلمة  امراأة  اأ�ضيبت 
طعن  حادث  جراء  بجروح 
هيو�ضنت  مدينة  يف  له  تعر�ضت 
الأمريكية  تك�ضا�س  بولية 
و�ضائل  اأفادت  ح�ضبما  )جنوب(، 
اجلمعة/ ليلة  حملية  اإعالم 
»دال�س  موقع  وذكر  ال�ضبت. 
اأن  الأمريكي  الإخباري  نيوز« 
عاما(   31( املراأة  هاجم  رجال 
ب�ضكني  ممر�ضة،  تعمل  التي 
اأثناء  به  ذراعها  يف  وطعنها 
اأن  بعد  عملها،  من  عودتها 
عن�رسية  اإهانات  اإليها  وجه 
املوقع  واأ�ضاف  حجابها  ب�ضبب 
�ضاهد  اأخرى  �ضيارة  �ضائق  اأن 
العتداء،  منع  وحاول  احلادث 
الهرب  من  متكن  املهاجم  لكن 
املحلي  الفرع  وذكر  النهاية.  يف 

الأمريكية  العالقات  ملجل�س 
هيو�ضنت،  يف  )كري(  الإ�ضالمية 
قدرها خم�ضة  مكافاأة  ر�ضد  اأنه 
اآلف دولر، ملن يديل مبعلومات 
القب�س على املهاجم،  اإىل  تقود 
املجل�س  واأ�ضاف  بيان  ح�ضب 
اخلمي�س  يوم  وقع  الهجوم  اأن 
كارول،  م�ضطفى  وقال  املا�ضي 
يف  »كري«  لـ  التنفيذي  املدير 
�ضخ�س  اأي  من  »ناأمل  هيو�ضنت: 
الهجوم  هذا  عن  معلومات  لديه 
ما  على  بالكراهية  املدفوع 
يبدو اأن يبلغ فورا �ضلطات اإنفاذ 
بجرح  املراأة  القانون«واأ�ضيبت 
الهجوم  ذراعها جراء  قطعي يف 
للعالج  م�ضت�ضفى  اإىل  ونقلت 
فتح  املحلية  ال�رسطة  واأعلنت 

حتقيق يف احلادث.

الوليات املتحدة الأمريكية

�جلي�ش يفقد 4 مقاتالت يف يومني.. حو�دث عر�سية �أم �خرت�ق؟ 
فقد اجلي�ش الأمريكي منذ الثالثاء املا�سي اأربع طائرات مقاتلة، يف حوادث حتطم متفرقة، ثالث منها اأثناء مهام تدريب اعتيادية، 

والرابعة خالل عملية هبوط ففي 4 اأفريل، حتطمت مقاتلة من طراز F-16 يف ولية نيفادا )غرب( اأثناء مهمة تدريب اعتيادية، ما اأ�سفر 
عن مقتل قائدها والثالثاء )3 اأفريل(، حتطمت مروحية من طراز 53E Super Stallion-CH تابعة مل�ساة البحرية، اأثناء مهمة تدريب 

اعتيادية اأي�سا يف ولية كاليفورنيا )غرب(، ما اأ�سفر عن م�سرع طاقمها وعددهم 4.

حتطمت  اأي�ضا،  نف�ضه  اليوم  ويف 
 8B-AV طراز  من  مقاتلة 
Harrier تابعة للبحرية الأمريكية، 
بعد اإقالعها من مطار جيبوتي قرب 
مع�ضكر ليمونييه، القاعدة الع�ضكرية 
الإفريقية غري  القارة  الأمريكية يف 
اأن قائدها جنا بعد اأن قذف نف�ضه 
اأ�ضيب بجروح ونقل اإىل  منها، لكنه 
بيان  بح�ضب  املع�ضكر،  م�ضت�ضفى 
جيبوتي  ويف  نف�ضه،  اليوم  ذلك  ويف 
اأمريكية  مروحية  حتطمت  اأي�ضا، 
هبوطها  اأثناء   ،53-CH طراز  من 

بالقرب من �ضاطئ »اأترا بيت�س«.
يك�ضف  مل  الأربعة  احلوادث  ويف 
يف  وقال  الأ�ضباب،  عن  البنتاغون 
اإنه فتح »حتقيقات  بيانات منف�ضلة 
ملعرفة الأ�ضباب«لكن حوادث حتطم 
املتكررة،  الع�ضكرية  الطائرات 
وا�ضتعداد  تاأهب  »اأزمة  عن  ك�ضفت 
قتايل« يف اأكرب واأقوى جي�س بالعامل، 
»بيزين�س  موقع  و�ضف  بح�ضب 
اإن�ضايدر« الإخباري الأمريكي وقال 
طالبوا  اجلي�س  قادة  اإن  املوقع، 
الع�ضكرية  امليزانية  بزيادة  كثريا 

»ملواجهة تلك الأزمة«.
بحث  املا�ضية،  الأ�ضهر  وخالل 
حوادث  تكرار  �ضبب  م�ضوؤولون 
وخل�س  الع�ضكرية،  الطائرات 
ب�ضبب  فنية  م�ضكالت  اإىل  البع�س 
املالية  العتمادات  توافر  عدم 
ال�ضيانة والتجديد،  الكافية لأعمال 
امل�ضكلة  اأن  اإىل  اآخرون  ذهب  فيما 

ونقلت  الطيارين.  بقدرات  تتعلق 
م�ضوؤولني  عن  نيوز«  »فوك�س  �ضبكة 
هوياتهم(،  تك�ضف  )مل  اجلي�س  يف 
كبريا  عددا  اأن  املا�ضي،  نوفمرب 
خرجت  املارينز  طائرات  من 
الأخرية،  الآونة  يف  اخلدمة  عن 
امليزانية  »تخفي�ضات  ب�ضبب 
بناء  اأنه  ال�ضبكة  الع�ضكرية«وذكرت 
من  عليها  ح�ضلت  اإح�ضاءات  على 
�ضالح املارينز، فاإن نحو 30 % فقط 
من  مقاتلة  طائرة   276 اإجمايل  من 
جاهزة   Hornet  18-F/A طراز 
من  فقط   %  42 مقابل  للطريان، 
 53E Super-CH طائرات 
واأ�ضاف  املروحية.   Stallion
الع�ضكري  الإنفاق  اأن  املوقع 
مليار   691 من  انخف�س  الأمريكي 
دولر  مليار   560 اإىل   2010 دولر 
2015، م�ضريا اأن ذلك اأثر يف قطاع 
تعر�س  ب�ضبب  احلربي  الطريان 
للتلف  الطائرات  من  كبري  عدد 
م�ضاركتها  ب�ضبب  ال�ضديد،  والتاآكل 
يف معارك طويلة بحربي اأفغان�ضتان 

والعراق منذ 2001.
من جهته، اأفاد اجلرنال �ضتيفن رودر 
الذي توىل من�ضب نائب قائد �ضوؤون 
يف  البحرية  م�ضاة  ب�ضالح  الطريان 
امل�ضكلة  هذه  باأن   ،2017 جويلية 
�ضاعات  انخفا�س  على  انعك�ضت 
للطيارين اجلدد  الرتاكمية  الطريان 

مقارنة باأ�ضالفهم.
الع�ضكري  »ميليتاري«  موقع  ونقل 

�ضهادة  يف  »رودر«،  عن  الأمريكي 
القوات  جلنة  اأمام  بها  اأدىل 
نوفمرب  النواب،  مبجل�س  امل�ضلحة 
املا�ضي، اأنه لوحظ تراجع �ضاعات 
الطريان الرتاكمية 20 % بالن�ضبة اإىل 
الطيارين اجلدد، مقارنة بنظرائهم 

القدامى قبل ع�رسة اأعوام.
رحالت  متو�ضط   عدد  اإن  وقال 
الطريان لدى طواقم �ضالح املارينز 
اجلدد يف املتو�ضط بلغ 15.4 �ضاعة 
طريان لكل طاقم �ضهريا، مقارنة بـ 
عقد  قبل  طريان  �ضاعة   16.4
الن�ضبة  هذه  اأن  و�ضدد  الزمن  من 
املثايل  املعدل  من  اأقل  تزال  »ما 
»ميليتاري«،  وبح�ضب  للطريان«. 
ارتفاع   2017 املالية  ال�ضنة  �ضهدت 
بن�ضبة  اخلدمة  يف  احلوادث  معدل 
طريان،  �ضاعة  األف  لكل   %  4.40
»اأعلى  باأنه  ذلك  رودر  وو�ضف 

م�ضتوى يف 10 �ضنوات«.

�سبهة الخرتاق الإلكرتوين

حوادث  تعيد  ذاته،  ال�ضاأن  ويف 
الأمريكي  اجلو  �ضالح  طائرات 
مماثلة  اأخرى  حوادث  الأذهان  اإىل 
العام  البحرية  قطاع  �ضهدها 
املا�ضي،  �ضبتمرب  ففي  املا�ضي. 
حمملة  �ضخمة  �ضفينة  ا�ضطدمت 
بنحو 12 األف طن من النفط باجلانب 
البحرية  املدمرة  من  الأي�رس 
قبالة  ماكني«  اإ�س  »جون  الأمريكية 

عن  اأ�ضفر  ما  املاليزية،  ال�ضواحل 
على  كانوا  ممن  بحارة   10 فقدان 
احلادث  ذلك  وكان  ال�ضفينة.  منت 
وقوع  من  فقط  �ضهرين  بعد  وقع 
اآخر م�ضابه، اإذ ا�ضطدمت املدمرة 
ب�ضفينة  فيتزجريالد«  اإ�س  اإ�س  »يو 
�ضحن �ضخمة قبالة �ضواحل اليابان، 
بحارة  �ضبعة  مقتل  عن  اأ�ضفر  ما 
للبحرية  املتكررة  احلوادث  تلك 
اخلرباء  ببع�س  دفعت  الأمريكية 
اأو  »�ضبهة جنائية،  اإىل احلديث عن 
تعمد من جهة ما لالإ�رسار بال�ضفن 
الأمريكية اأو اإتالفها«واأ�ضارت هيئة 
الإذاعة الربيطانية »بي بي �ضي« يف 
تقرير ن�رسته يف �ضبتمرب 2017، اإىل 
»احتمال تعمد خداع جهاز ا�ضتقبال 
العاملي  املواقع  حتديد  نظام 
اإىل  الطرح  هذا  واأدى   .»)GPS(
اإثارة قلق بع�س املراقبني من �ضلوع 
الأنظمة  اخرتاق  يف  الدول  بع�س 
عن  اإبعادها  بغية  لل�ضفن  املالحية 
م�ضارها يف ال�ضاأن ذاته، نقلت جملة 
تايغ«  »جان  عن  بولي�ضي«  »فورين 
نائب رئي�س وحدة حرب املعلومات 
»البحرية  اأن  البحرية،  العمليات  يف 
لتعزيز  دولر  مليار   1.5 خ�ض�ضت 
ملنظوماتها«  الإلكرتوين  الدفاع 
ما  احلوادث،  تلك  خلفية  على 
اخرتاق  وجود  احتمال  يرجح 
عدم  من  بالرغم  وراءها،  اإلكرتوين 
من  اأي  اأو  ذلك،  التحقيقات  تاأكيد 

الحتمالت الأخرى، اإىل اليوم.
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الفريق مطالب بالفوز يف مبارياته الثالث بحمالوي وخرجة خارج الديار

ال�سيا�سي يعّقد ح�سابات اللقب والهجوم هاج�س عمراين
 الكاب تلميان والقبة 

اكرب امل�ستفيدين يف موؤخرة الرتتيب

املوب يخطو نحو ال�سعود وال�سام 
ي�ستعيد الو�سافة

ح�سم فريق مولودية بجاية 
الداربي البجاوي الذي 

جمعه باجلار �سبيبة 
بجاية وفاز بهدفني 

نظيفني وهو 
االنت�سار الذي 

�سمح للموب من 
اأجل االنفراد 

ب�سدارة الرابطة 
املحرتفة 

الثانية  عقب 
خو�ض جولتها 
25 وو�سع قدم 

للعودة اإىل 
دوري الكبار، يف 

املقابل فاإن ت�سكيلة 
ال�سبيبة البجاوية 

التي كانت تتقا�سم 
ال�سدارة مع املولودية 
اإىل تراجعت بعد الهزمية 

هزمية املركز الثالث، خا�سة وان 
مليلة التي ال�سبيبة كان يف �سالح جمعية عني 

حققت االأهم وفازت بلقائها اأمام ال�سيف جمعية وهران اأين قلبت 
تاأخرها يف النتيجة بعقر الديار اإىل فوز هدفني لواحد، وهي النقاط 

الثالث التي كانت كافية لت�سكيلة »ال�سام« من اأجل العودة اإىل الو�سافة 
على بعد نقطة واحدة عن املت�سدر املوب، يف املقابل، ت�سجل 

جمعية ال�سلف عودة قوية يف البطولة الوطنية بعد الفوز الذي �سجلته 
على ملعبها يف داربي الغرب اأمام مولودية �سعيدة، اأين حققت خم�ض 

مقابالت دون هزمية واأ�سبحت على مقربة من البوديوم بعدما قل�ست 
الفارق عن املركز الثالث اإىل ثالث نقاط.

اأمات على م�ستوى موؤخرة الرتتيب، كان �سباب باتنة امل�ستفيد االأكرب 
واأخلط ح�سابات البقاء بعدما غادر منطقة اخلطر اإثر االنت�سار 

الثمني الذي �سجله امام امل�سيف �سبيبة �سكيكدة الذي فقد حظوظه 
يف ال�رصاع على ال�سعود، وهو االنت�سار الذي دفع بغايل مع�سكر اإىل 

تذيل الرتتيب عقب هزميته اأمام امل�سيف رائد القبة عقدت و�سعيته، 
بينما عمق النادي العا�سمي الفارق اإىل اربع نقاط عن منطقة 

اخلطر، من جهته، �سيع �سباب عني الفكرون فر�سة مغادرة ثالثي 
املوؤخرة بعدما تعرث على ملعبه يف قمة املوؤخرة اأمام مولودية العلمة 

اللذان يبقيان معنيان بال�سقوط، يف املقابل وا�سل وداد تلم�سان 
ا�ستفاقته بتحقيق اثقل فوز يف اجلولة عندما ا�سقط ال�سيف اأهلي 
برج بوعريريج بخما�سية لهدف، وهو ثالث فوز على التوايل الأبناء 

عي�سة ق.»الزيانيني«.

الوفد اجلزائري تنقل اإىل الأردن دون اإعالمه

اإلغاء البطولة العربية للعدو الريفي

ف�سلت ت�سكيلة فريق �سباب ق�سنطينة يف العودة بنتيجة ايجابية من �سفريتها نحو مدينة ب�سار اأين تلقت الهزمية 
اأمام �سبيبة ال�ساورة وفّوتت فر�سة تعميق الفارق عن اأقرب املالحقني، حيث ت�سّكل هذه اخل�سارة تهديدا لت�سكيلة 

»ال�سيا�سي« بخ�سو�ص الدرب الذي تخو�سه من اأجل معانقة لقب البطولة الوطنية والعودة اإىل من�سة التتويجات التي 
تغيب عنها منذ مو�سم 1997/1996 عندما توجت بلقب البطولة الوحيد يف خزائنها

للعدو  العربية  البطولة  األغيت 
الريفي 2018 التي كانت مربجمة 
يومناف�ستها اأم�ض مبدينة عمان 
يف االأردن ح�سب ما اأعلنت عنه 
الألعاب  اجلزائرية  االحتادية 
القوى، حيث كان من املقرر اأن 
ت�سارك اجلزائر ب�ستة ريا�سيني 
يف هذه املناف�سة العربية، وقال 
لها:  بيان  يف  الفدرالية  الهيئة 
><ا�ستجابة لدعوة من االحتاد 
انتقل  القوى،  الألعاب  العربي 

�ستة  ي�سم  اجلزائر  من  وفد 
اأفريل   4 االأربعاء  يوم  ريا�سيني 
االأردنية  العا�سمة  نحو  الفارط 
العربية  البطولة  يف  للم�ساركة 
و�سول  وعند   الريفي،  للعدو 
علما  اأحاطهم  مت  املنتخب 
االأردنية  االحتادية  قبل  من 
املناف�سة<<،  اإلغاء  مت  اأنه 
امل�سدر:  نف�ض  واأ�ساف 
الوفد  من  م�سوؤول  ><طلب 
حول  ا�ستف�سارات  اجلزائري 

علم  دون  املناف�سة  اإلغاء 
ولكن  اجلزائرية  االحتادية 
باأن  اأفادت  االأردنية  نظريتها 
هذه املناف�سة منظمة من قبل 
وتاأ�سف  العربي<<.  االحتاد 
اجلزائرية  االحتادية  رئي�ض 
الألعاب القوى عبد احلكيم ديب 
القرار حيث �رصح ملوقع  لهذا 
><مل  قائال:  الفدرالية  الهيئة 
يتم اإعالم االحتادية اجلزائرية 
من  املناف�سة  هذه  اإلغاء  بخرب 

وال  االأردنية  االحتادية  قبل 
العربي<<.  االحتاد  قبل  من 
وكانت املديرية الفنية الوطنية 
لالألعاب  اجلزائرية  لالحتادية 
�ستة  ا�ستدعت  قد  القوى 
 2 ذكور،  اأوا�سط   2 ريا�سيني 
اأكابر رجال و2 كربيات �سيدات 
املناف�سة  هذه  يف  للم�ساركة 
العربية بقيادة املدرب الوطني 

حممد �سامل.
ق.ر. 

عي�سة ق.

املدرب  كتيبة  يف  التخوف  ويبقى 
الرتاجع  عمراين  القادر  عبد 
العودة  يف  والف�سل  االأداء  يف 
من  ايجابية  ونتائج  باالنت�سارات 
التتويج  اأجل  من  الديار  خارج 
�سباب  ت�سدر  ورغم  باللقب، 
اأنها  ق�سنطينة جلدول الرتتيب اإال 
وتقلي�ض  اخلناق  بت�سييق  مهددة 
الفارق عنها من طرف املالحقني 
االأخري  مولودية وهران واجلزائر، 
بارادو  اأمام  داربي  اأم�ض  خا�ض 
مباراة  »احلمراوة«  ميلك  بينما 
بلوزداد  �سباب  اأمام  متاأخرة 
االأ�سبوع،  هذا  نهاية  مربجمة 
الفريق  اإدارة  ت�سع  الو�سعية  هذه 
والطاقم الفني اأمام ا�ستنفار على 
اأق�سى احلدود من اأجل ا�سرتجاع 
اإمكانياتهم  بلخري  الالعب  رفقاء 
خالل  النتائج  اأف�سل  وحتقيق 

املباريات املقبلة.
بلغة  ق�سنطينة  �سباب  ويتواجد 

يف  الفوز  حتية  اأمام  احل�سابات 
على  له  املتبقية  الثالث  مبارياته 
حيث  حمالوي،  ال�سهيد  ملعبه 
ي�ستقبل احتاد اجلزائر يف اجلولة 
اأفريل   21 يف  املقررة  القادمة 
املقبل، بينما ينزل �سبيبة القبائل 
املقررة   28 اجلولة  يف  �سيفا 
فيما  الداخل،  ماي  اخلام�ض  يف 
اجلولة  يف  بارادو  نادي  ي�ستقبلون 
الوطنية  البطولة  من  االأخرية 
باال�سافة  ماي،   19 يف  املقررة 
الق�سنطيني  الفريق  عودة  اإىل 
خرجتيه  اإحدى  من  واحد  بفوز 
مولودية  اأمام  تنتظرانه  اللتان 
حل�ساب  اأفريل   28 يف  وهران 
اجلولة 27 واحتاد البليدة فيث 12 
قبل  وما   29 اجلولة  حل�ساب  ماي 

االأخرية من البطولة.
الفني  الطاقم  فاإن  املقابل،  يف 
�رصورة  امام  نف�سه  يجد  �سوف 
الذي  اخللل  لت�سحيح  االإ�رصاع 
م�ستوى  على  الفريق  منه  يعاين 
�سيام  ظل  يف  الهجومي  العقم 

الفريق عن الت�سجيل يف املباريات 
الوطنية،  البطولة  من  االأخرية 
االأمامي  اخلط  العبو  اكتفى  اأين 
مباريات  �سبع  جمموع  بت�سجيل 
مباريات  ع�رصة  جمموع  يف  فقط 

اأربع  اآخر  يف  فقط  واحد  وهدف 
لقاءات وهي الو�سعية التي تتطلب 
من  للخروج  احللول  عن  البحث 
االأزمة والعودة بقوة فيما تبقى من 

املو�سم احلايل.

 ما�سوي يعر�س بوردمي
 على اإدارة النجم ال�ساحلي

ع.ق.اأبطال اإفريقيا بقوة والذهاب فيها بعيدا.خطوط الفريق ح�سب نف�ض امل�سدر من اجل دخول دور جمموعات رابطة حيث يبحث م�سوؤولو النادي التون�سي عن تدعيم ال�سفوف يف خمتلف اإقناعها من اأجل ت�رصيحه لاللتحاق باملدرب ما�سوي مع النجم ال�ساحلي، اأجل الدخول يف مفاو�سات رفقة غدارة ناديه �سبيبة ال�ساورة والعمل على يدخل املهاجم ال�سابق الحتاد اجلزائر ح�سابات اإدارة النجم ال�ساحلي من املباراة الودية املقررة اأمام ال�سعودي يف ال�سهر الداخل. وال ي�ستبعد اأن املعنية بدخول الرتب�ض التح�سريي ملنتخب املحليني والتح�سري خلو�ض الناخب الوطني رابح ماجر الذي وجه له الدعوة �سمن قائمة 24 العبا والتطور يف امكانياته من مباراة اإىل اأخرى، وهو ما جعله يك�سب ثقة حديث املتتبعني يف البطولة الوطنية بالنظر لالأداء الذي اأ�سحى يقدمه عن اإعجابه باإمكانيات بوردمي وتاألقه يف �سفوف ناديه خا�سة واأنه اأ�سبح منذ مطلع العام احلايل، حيث عرب املدرب ال�سابق لفريق وفاق �سطيف خري الدين ما�سوي اقرتح الالعب على اإدارة ناديه الذي يتوىل تدريبه التحويالت ال�سيفية، حيث ك�سفت اأم�ض تقارير اإعالمية تون�سية اأن املدرب اإدارة نادي النجم ال�ساحلي التون�سي من اأجل التعاقد معه خالل فرتة يتواجد العب فريق �سبيبة ال�ساورة عبد الرحمان بوردمي �سمن ح�سابات 

الت�سكيلة ف�سلت يف حتقيق الفوز منذ �سهرين

الرابيد يوا�سل التعرثات ومهدد بلعب ال�سقوط
تتوا�سل تعرثات فريق �رصيع غليزان 
الثانية،  يف �سباق الرابطة املحرتفة 
حيث فاجاأ الفريق املتتبعني برتاجع 
مثري للت�ساوؤل يف النتائج بعد البداية 
احلايل  الكروي  املو�سم  يف  القوية 
على  بقوة  الفرتة  تلك  تناف�ض خالل 
الكبار،  دوري  اإىل  والعودة  ال�سعود 
ت�سكيلة  على  االأمر  تنعك�ض  اأن  قبل 
حتقيق  يف  ف�سلوا  والذين  ال�رصيع 
اأين  كاملني  �سهرين  منذ  فوز  اي 
فيفري  التا�سع  اإىل  فوز  اآخر  يعود 
حل�ساب  باتنة  �سباب  اأمام  املن�رصم 
اجلولة 19 من البطولة الوطنية، قبل 
فراغ  مرحلة  يف  الفريق  يدخل  اأن 
عجز  كاملة  مباريات  �ست  بلغت 
اي  حتقيق  عن  الالعبون  خاللها 
�سقطوا  اأين  الت�سكيلة  لفائدة  فوز 
اجلوالت  خالل  التعادل  فخ  يف 
وبلغ  املناف�سة،  من  االأخرية  الثالث 

الفوز  عن  الالعبني  عجز  اإىل  االأمر 
مبعقلهم يف ملعب الطاهر زوغاري، 

مهمة  من  عقد  الذي  الو�سع  وهو 
الفريق والذي تراجع بعدما انعدمت 

على  ال�رصاع  موا�سلة  يف  حظوظه 
االأوىل  الثالث  التاأ�سريات  اإحدى 
�سقوط  عقب  ال�سعود  اإىل  املوؤهلة 

النادي املو�سم الفارط.
اأمام  مينا«  »اأ�سود  ت�سكيلة  وتتواجد 
و�سعية ال حت�سد عليها وهي التي مل 
ت�سمن بعد البقاء يف الرابطة الثانية 
الذي  النقاط  نزيف  واأن  خا�سة 
تعّر�ست له جعلها تتواجد يف و�سعية 
حتقيق  اأجل  من  االلتفات  ت�ستوجب 
اكرب عدد من النقاط خالل اجلوالت 
التواجد  تفادي  اأجل  من  املقبلة، 
امام و�سعية اللعب على ال�سقوط يف 
اجلوالت االأخرية من املو�سم احلايل، 
خا�سة واأن الفارق بني ال�رصيع وثالث 
قبل  نقطة   11 بال�سقوط  املهددين 
ال�ستار  اإ�سدال  على  جوالت  خم�ض 

على البطولة الوطنية.
ع.ق.
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اأبناء العقيبة يعولون على الثاأر ومتهيد دور املجموعاتاأ�شيك ميموزا / �شباب بلوزداد
يعود فريق �شباب بلوزداد اإىل اجواء اأدغال اإفريقيات من بوابة كوت ديفوار عندما 
يالقي اليوم امل�شيف نادي اأ�شيك ميموزا الإيفواري حل�شاب ذهاب الدور ال�شاد�س 
ع�شر مكرر من مناف�شة كاأ�س الكاف، ويف هذا ال�شدد فاإن لعبي ال�شباب يعولون 
على رفع التحدي والعمل على العودة بنتيجة ايجابية اإىل ار�س الوطن من اأجل 

ت�شهيل مهمة مقابلة الإياب املقررة بعد ع�شرة اأيام يف ار�س الوطن واقتطاع 
تاأ�شرية التاأهل اإىل دور جمموعات امل�شابقة القارية

عي�شة ق.

بلوزداد  �شباب  العبو  يدخل 
املقابلة وهم يعولون على الثاأر من 
اأمام  تلقوها  التي  النكراء  الهزمية 
نف�س الفريق يف عام 2001 يف دور 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  جمموعات 
لواحد،  اأهداف  �شبعة  بنتيجة 
من  احلايل  اجليل  يبحث  حيث 
الالعبني على جتاوز تلك الذكرى 
ال�شيئة عرب العودة بنتيجة ايجابية 

الطريق  ومتهيد  ديفوار  كوت  من 
للفريق من اأجل موا�شلة املغامرة 
من  ي�شتفيد  واأنه  خا�شة  القارية 
يف  واجلمهور  االأر�س  عاملي 

مباراة العودة. 
الطاقم  يعمل  الغر�س  ولهذا 
العقيبة  اأبناء  لت�شكيلة  الفني 
ر�شيد  املغربي  املدرب  بقيادة 
اأ�شباله  حت�شري  على  الطاو�شي 
النواحي حتى يكونوا يف  من كافة 
اف�شل جاهزية ت�شمح لهم بتحقيق 

االأ�رضار  باأقل  العودة  وهو  االأهم 
واأنه  خا�شة  ال�شعبة  ال�شفرية  من 
يدرك اأهمية اللقاء الذي يف�شلهم 
دور  اإىل  املرور  عن  واحد  دور 
الطاو�شي  و�شيجد  املجموعات، 
اأمامه مهمة البحث عن البدائل من 
اأجل تعوي�س الالعبني الغائبني عن 
املواجهة والني يبلغ عددهم �شبعة 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  عنا�رض 
باليلي،  دراوي،  خوذي،  �شببرية، 

بن قابلية، هريات و�شويف.

اإىل جانب ميالن جوفنتو�س مان�ش�شرت يونايتد وال�شيتي

 بايرن ميونيخ ين�ضم اإىل �ضباق
 التعاقد مع غوالم

يوا�شل الالعب الدويل اجلزائري فوزي غوالم ا�شتقطاب اهتمام كبار االأندية االأوروبية من اجل 

التعاقد معه خالل فرتة االنتقااالت ال�شيفية املقبلة، ويف هذا ال�شدد دخل نادي بايرن ميونيخ 

االأملاين �شباق احل�شول على خدمات الالعب املحرتف يف �شفوف نابويل االيطايل، اأين ك�شف موقع 

»�شبور ميديا �شات« االيطايل اأن اإدارة اويل هوني�س و�شعت ا�شم غوالم �شمن قائمة الالعبني الذين 

ت�شتهدف التعاقد معهم يف ال�شائفة املقبلة، خا�شة واأن الالعب رغم عودته موؤخرا من االإ�شابة على 

م�شتوى الركبة التي اأبعادته عن املناف�شة ما يقارب �شتة اأ�شهر بعد اإجرائه عمليتني جراحيتني عليها 

فاإنه يعترب اأحد الالعبني املطلوبني يف �شوق االنتقاالت بالنظر لالمكانيات التي اأبان عليها خالل 

فرتة احرتافه مع نادي اجلنوب االيطايل، وينتظر اأن يكون غوالم بديال لالعب النم�شاوي دافيد اأالبا 

املنتظر رحيله هذا ال�شيف نحو احد االأندية االأوروبية التي ترغب يف التعاقد معه اأبرزها العمالق 

اال�شباين نادي بر�شلونة. وال ي�شتبعد ان تكون ال�شائفة املقبلة �شاخنة على خريج نادي �شانت ايتيان 

الفرن�شي بالنزر لرغبة عدد من كبار اأوروبا احل�شول على خدماته يف �شورة الثنائي االيطايل ميالن 

اأ�شي وجوفنتو�س وعمالقا اجنلرتا مان�ش�شرت �شيتي واملان يونايتد.

عي�شة ق.

بلفو�ضيل هداف وينهزم خارج القواعد

يف ندوة �شحافية للمدير اجلهوي ملنطقة اإفريقيا والكارييبي

الفيفا م�ضتعدة ملرافقة الفاف ماديا لتطوير كرة القدم

اجلزائري  الدويل  الالعب  وا�شل 
اإ�شحاق بلفو�شيل تالقه يف �شفوف 
جّدد  اأين  برمين  فريدر  فريقه 
اإىل ال�شباك و�شجل هدفا  الو�شول 
لفريقه خالل املقابلة التي خا�شها 
امام  الديار  خارج  برمين  فريدر 
املقابلة  وهي  هانوفر  امل�شيف 
�شمن  اأم�س  اأول  جرت  التي 
من   29 للجولة  االفتتاحية  املباراة 
اأن مهاجم  االأملاين، ورغم  الدوري 

ال�شباك  معانقة  من  اخل�رض متكن 
يكن  مل  اأنه  اإال  الهدف  وت�شجيل 
كافيا خا�شة واأن فريدر برمين عاد 
بهزمية هدفني لواحد، حيث �شجل 
الوحيد  فريقه  هدف  بلفو�شيل 
النتيجة  به  وقل�س   74 الدقيقة  يف 
بعدما كانوا متاأخرين بهدفني دون 
رد، ويعترب هذا الهدف الثالث على 
التوايل لبلفو�شيل يف »البوند�شليغا« 
يف  هدفني  ت�شجيل  له  �شبق  بعدما 

املن�رضمة.  اجلولة  واحدة  مقابلة 
ركيزة  بلفو�شيل  اأ�شبح  لالإ�شارة 
مدرب  ح�شابات  �شمن  اأ�شا�شية 
اأ�شا�شيا  لعب  اأين  برمين  فريدر 
كاملة  دقيقة  الت�شعني  وخا�س 
بعدما جنح يف اكت�شاب ثقة الطاقم 
الفني عقب البداية املتذبذبة التي 
املو�شم  انطالق  عند  �شهدتها 

اجلاري.
ع.ق. 

ملنطقة  اجلهوي  املدير  اأكد   
لق�شم  والكارايبي  اإفريقيا 
لواء  حتت  املن�شوية  اجلمعيات 
االحتاد الدويل لكرة القدم فريون 
عن  اأم�س  اأول  اأومبا  مو�شنقو 
ملرافقة  الدولية  الهيئة  ا�شتعداد 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
الرتاب  عرب  اللعبة  لتطوير  ماديا 
مو�شنقو  فريون  و�رضح  الوطني، 
اأومبا خالل ندوة �شحفية ن�شطها 
براهيم:  بدايل  الفاف  مبقر 
الفيفا  رئي�س  با�شم  ><اأوال، 
اأ�شكر  اأن  اأود  انفانتينو  جياين 
التي  ال�شيافة  ح�شن  على  الكل 
حظيت بها يف هذا البلد اجلميل، 
فيما يخ�س مو�شوع زيارتي، فهو 
يتعلق  بجل�شة عمل حول التطوير 
القيام   الفاف  تود  التي  والتنمية 
به من خالل اإن�شاء مراكز التكوين 
الفيفا  الوطن،  اأنحاء  خمتلف  يف 

بالدعم  الفاف  ملرافقة  م�شتعدة 
لتطوير  التقني  وال�شند  املادي 

اللعبة يف اجلزائر<<.
كان  للجزائر،  ح�شوره  قبل  و 
�شمن  يتواجد  اأومبا  مو�شنقو 
بزيارة  قام  الذي  الفيفا  من  وفد 
اإىل ليبيا من اأجل درا�شة اإمكانية 
ا�شت�شافة  عن  احلظر  رفع 
املفرو�س  الدولية  املباريات 
على ليبيا ب�شبب االأو�شاع االأمنية 
غري امل�شتقرة، واأ�شاف مو�شنقو 
اإىل  ><زيارتي  قائال:  اأومبا  
التي قام بها  اجلزائر جاءت بعد 
زط�شي  الدين  الفاف خري  رئي�س 
خالل  بزيوريخ،  الفيفا  ملقر 
احلوار الذي جرى بني  انفانتينو 
وزط�شي، كان الرجالن على نف�س 
كرة  تطوير  يخ�س  فيما  امل�شار 
قد  الفيفا  رئي�س  وكان  القدم، 
الذى  زط�شي  بربنامج  اأعجب 

واأكد  جيدا<<،  انطباعا  ترك 
الدولية  الهيئة  اأن  اأومبا  مو�شنقو 
يف  الفاف  >ملرافقة  م�شتعدة 
تطوير الكرة  القدم فقط والدعم 
التجاري.  الطابع  يخ�س  لن 
عن  ردا  االإجابة  هذه  وجاءت 
الفاف<  >فندق  حول  ت�شاوؤالت 
الذي كان الرئي�س ال�شابق للفاف 
ت�شييده  يف  يرغب  روراوة  حممد 
هذه  زط�شي  يعار�س  اأن  قبل 
النهائي  القرار  انتظار  الفكرة يف 
العادية  العامة  اجلمعية  خالل 
 23 يف  اإجراوؤها  املقرر  للفاف 
اأفريل، كما اعترب �شيف اجلزائر 
تطورت  قد  االفريقية  القارة  اأن 
الفيفا  يف  التمثيل  يخ�س  فيما 
ال�شوي�رضي  االيطايل  قدوم  منذ 
انفانتينو على راأ�س الهيئة الدولية 

يف �شهر فيفري 2016.
وكالت

فريقه تلقى هزمية قا�شية بعد خروجه برباعية نظيفة

تايدر يتعر�ض اإىل الطرد يف الدوري االأمريكي
تعّر�س الالعب الدويل اجلزائري �شفري تايدر اإىل الطرد من املباراة التي خا�شها رفقة ناديه اأمباكت 

 ،MLS مونرتيال الكندي يف وقت باكر الأم�س اأمام نيو اجنالند ريفولو�شن �شمن بطولة الدوري االأمريكي

حيث مل يتواجد متو�شط ميدان املنتخب الوطني على اأر�شية امليدان لفرتة جتاوزت ربع �شاعة قبل اأن يقوم 

حكم املقابلة بتوجيه البطاقة احلمراء يف وجهه بطريقة مبا�رضة عندما حاول القيام مبراوغة فنية لالعب 

املناف�س الكولومبي كاي�شيدو لكنها كانت فا�شلة خا�شة واأن املناف�س تعّر�س اإىل تدخل خ�شن من طرف 

تايدر وهو الذي تعّر�س للقدم بطريقة غري اإرادية لكن تقدير احلكم كان القيام بلقطة خطرية جعلت تايدر 

يطرد على اإثرها من املباراة تاركا زمالئه يلعبون منقو�شني عدديا وهو ما اأثر على الت�شكيلة التي تعّر�شت 

بعد خروجه اإىل هزمية قا�شية خارجي الديار وتلقت رباعية كاملة دون مقابل.

ع.ق. 

الأول ل يتحمل م�شوؤولية الأهداف والثاين يقرتب من ال�شقوط

 مبوحلي ودوخة يعي�ضان ليلة 
�ضوداء يف الدوري ال�ضعودي

راي�س  عا�س احلار�شان اجلزائريان 
دوخة  الدين  وعز  مبوحلي  وهاب 
ليلة �شوداء مبنا�شبة اجلولة 25 من 
الدوري ال�شعودي للمحرتفني، حيث 
�شقط الثنائي يف فخ الهزمية الثقيلة 
اأربعة  منهما  كال  �شباك  وتلقت 
تلقى  قد  مبوحلي  وكان  اأهداف، 
هزمية ثقيلة خارج الديار مع فريقه 
على  �شيفا  نزل  عندما  االتفاق 
نادي احتاد جدة اين انهزم برباعية 
رفقاءه  يتمكن  مل  حيث  لهدفني، 
بعد  �شوى  الهدفني  ت�شجيل  من 
تلقي �شباكهم رباعية نظيفة وكانت 

العودة  اأجل  من  كافية  غري  الثنائية 
مبوحلي  يتحمل  وال  النتيجة،  يف 
وتلقي  الثقيلة  الهزمية  م�شوؤولية 
�شباكه اأربعة اأهداف كاملة، باعتبار 
فريقه  واأنقذ  ب�شكل الفت  تاألق  انه 
ت�شدياته  بف�شل  اأثقل  نتيجة  من 
املوفقة اأين �شقط العبو االتفاق يف 
فخ االأخطاء الدفاعية وهو ما جعل 
مهاجمي االحتاد يجدون �شهولة يف 
واالنفراد  االأمامي  اخلط  اخرتاق 
هزمية  اأول  تلقى  الذي  مببوحلي 
منذ االلتحاق باالتفاق يف املركاتو 

ال�شتوي الفارط.

ال�شابق  احلار�س  حظ  يكن  ومل 
مواطنه  من  اأف�شل  دوخة  للخ�رض 
هو  �شباكه  زارت  بعدما  مبوحلي، 
وانهزم فريقه  اأهداف  اأربعة  االآخر 
القاد�شية  امل�شيف  اأمام  احد 
اخل�شارة  وهي  لهدف،  برباعية 
برفقاء  دفعت  التي  القا�شية 
خوالد  مواطنيه  جانب  اإىل  دوخة 
البقاء  ملحق  لعب  اإىل  وبولعويدات 
اأو ال�شقوط رفقة اأندية من الدرجة 
يجعله  ما  وهو  ال�شعودية،  الثانية 

ي�شع قدما يف الدرجة ال�شفلى.
ع.ق.
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زيدان يدر�س اإجراء تغيريات 
حت�ضبا لداربي مدريد

املدير  زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  يدر�س 
تغيريات   4 اإجراء  مدريد  ريال  لنادي  الفني 
يوم  جوفنتو�س  واجه  الذي  فريقه  ت�سكيل  على 
اأوروبا، وذلك  الثالثاء املا�سي يف دوري اأبطال 
اأتلتيكو  اأمام  اليوم  املقرر  ديربي مدريد  خالل 
مدريد على ملعب �سانتياغو برنابيو يف اجلولة 
31 من الدوري اال�سباين، وقالت �سحيفة »ماركا« 
ماتيو  بيل،  غاريث  الرباعي  اإن  االإ�سبانية، 
اأ�سين�سيو  وماركو  فا�سكيز  لوكا�س  كوفا�سيت�س، 
الديربي  يف  االأ�سا�سي  الت�سكيل  لدخول  ي�ستعد 
توين  مودريت�س،  لوكا  كا�سيمريو،  ح�ساب  على 
زيدان  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت  واإي�سكو،  كرو�س 
بدوري  القوية  االإياب  مباراة  يف  ا  اأي�سً يفكر 
يوم  اإقامتها  املقرر  جوفنتو�س  اأمام  االأبطال 
برنابيو،  �سانتياغو  ملعب  على  املقبل  االأربعاء 
ريال  وكان  العبيه،  بع�س  الإراحة  ي�سعى  لذلك 
داره  عقر  جوفنتو�س يف  على  تفوق  قد  مدريد 

دوري  نهائي  ربع  ذهاب  يف  نظيفة،  بثالثية 
العن�رص  اأن  ال�سحيفة  وتابعت  اأوروبا.  اأبطال 
الثابت املتوقع م�ساركته منذ البداية يف ديربي 
مدريد هو الويلزي غاريث بيل الذي مل يلعب اأي 
دقيقة يف مباراة جوفنتو�س على عك�س الثالثي 
�ساركوا  الذين  وكوفا�سيت�س  واأ�سين�سيو  فا�سكيز 
رمبا  زيدان  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت  كبدالء، 
الديربي،  خالل  بنزمية  كرمي  اإراحة  يف  يفكر 
رونالدو  كري�ستيانو  مع  بيل  بغاريث  والدفع 
فا�سكيز  وجود  جانب  اإىل  الهجوم،  خط  يف 
واأ�سين�سيو كجناحني على طريف امللعب، واأبرزت 
�سيكون  اأ�سين�سيو  ماركو  اأن  ا  اأي�سً ال�سحيفة 
اأتلتيكو  �سد  االأ�سا�سي  الت�سكيل  يف  حا�رصا 
مدريد بعدما اأ�سبح عن�رصا مهًما هذا املو�سم 
 15 منها  بالليغا  مباراة   25 يف  م�ساركته  عقب 
اأهداف   6 اأ�سا�سًيا و10 احتياطًيا �سجل خاللها 

و�سنع 3 اآخرين.

البي اأ�س جي ينجو من فخ �ضانت اإتيان
ا�ستعان باري�س �سان جريمان بالنريان ال�سديقة ليخطف تعادالً 

اول  اإتيان  �سانت  اأر�س م�سيفه  القاتل 1-1 من  الوقت  يف 
الفرن�سي،  الدوري  32 من  املرحلة  افتتاح  ام�س �سمن 

االأر�س  �ساحب  بّكر  غي�سار«  »جوفروا  ملعب  على 
كابيال   رميي  األعابه  �سانع  بف�سل  النتيجة  بافتتاح 
تعقدت  ثم  ومن  جزاء  ركلة  واأهدر  عاد  الذي 
قلب  بطرد  فاأكرث  اأكرث  الباري�سي  النادي  و�سعية 
دفاعه بري�سنل كيمبيمبي، وانتظر البي اأ�س جي 
حتى اآخر حلظات اللقاء ليدرك التعادل بف�سل 
ديبو�سي  ماتيو  اإتيان  �سانت  مدافع  من  هدية 
طريق  عن  فريقه  مرمى  يف  الكرة  و�سع  الذي 

اخلطاأ.
بهذا التعادل، اقرتب �سان جريمان خطوة اأخرى 

الفرن�سي  للدوري  بطاًل  ر�سمياً  تتويجه  اإعالن  من 
هذا املو�سم وذلك ببلوغه النقطة 84 بفارق 17 نقطة 

كاملة عن و�سيفه موناكو بطل املو�سم املا�سي، الذي 
املقبلة،  املرحلة  االأمراء«  »حديقة  معقل  على  �سيلتقيه 

و�سي�سعى فريق االإمارة لتاأجيل احتفاالت الباري�سيني بالتتويج 
نانت  اأمام  اإيجابية  نتيجة  ما جلولة احل�سم املقبلة وذلك عرب حتقيق  عند

ي�ست�سيفه على اأر�سية ميدان »لوي�س الثاين«، اأّما �سانت اإتيان فقد ف�سل يف و�سع �سغط اأكرب على 
مناف�سية من اأجل املراكز االأوروبية، حيث بقي يف املركز التا�سع بر�سيد 43 نقطة.

الريال يحر�س دي خيا
ال يزال نادي ريال مدريد االإ�سباين يخطط للتعاقد مع دافيد دي خيا حار�س مرمى مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي 

خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية املقبلة، و يعترب دي خيا اخليار االأول للفريق امللكي لدعم حرا�سة املرمى، خا�سة 
اأنه كان قريبًا من االنتقال للمرينغي يف �سيف 2015، لكن ال�سفقة مل تكتمل يف اللحظات االأخرية، وقالت �سحيفة 

»الكونفند�سيال« االإ�سبانية، اإن مان�س�سرت يونايتد ي�سعى لتمديد عقد دي خيا احلايل الذي ينتهي يف جوان 2019 مقابل 
13 مليون يورو كراتب �سنوي، وقطع الطريق اأمام ريال مدريد.

بيليه ين�ضح نيمار بعدم العودة اإىل بر�ضلونة

علق االأ�سطورة، الربازيلي بيليه، على اإمكانية عودة مواطنه نيمار دا �سيلفا العب باري�س �سان جريمان الفرن�سي اإىل 
بر�سلونة االإ�سباين، اأين رحل نيمار عن بر�سلونة ال�سيف املا�سي، لين�سم لباري�س �سان جريمان، اإال اأن تقارير حتدثت 
موؤخرا عن رغبة الالعب يف مغادرة العا�سمة الفرن�سية والعودة الإ�سبانيا، ويف هذا ال�سدد يرى بيليه اأن عودة �ساحب 

26 عاما لرب�سلونة رمبا لن تكون هي اخليار االأف�سل، وذلك نظرا لت�سابه اأ�سلوب لعبه مع ليونيل مي�سي.
وقال بيليه يف ت�رصيحات ل�سبكة ESPN: »لقد متت مقارنة نيمار بكري�ستيانو رونالدو يف منا�سبات عديدة، لقد قلت 

اأكرث من مرة اأن الدون العب رائع، هو ي�سبه العبنا ال�سابق فافا، الالعب الذي ينهي الهجمات وي�سجل االأهداف«، 
واأو�سح: »لكني اأعتقد اأن نيمار اأقرب الأ�سلوب مي�سي، الالعب الذي يبني الهجمات، ولكنه يف نف�س الوقت ي�سجل 
االأهداف اأي�سا«. يذكر اأن تقارير ت�سري اإىل اأن نيمار يعترب اأحد اأهم اأهداف ريال مدريد خالل فرتات االنتقاالت 

املقبلة، يف �سفقة قد تكلف امللكي مبلغا خياليا يقدر بقيمة 400 مليون يورو.

ليفربول ين�ضم اإىل ال�ضراع على دوناروما
ك�سفت تقارير �سحفية عن ان�سمام عمالق اإجنليزي لل�رصاع على الدائر على �سم حار�س مرمى ميالن االإيطايل 

جيانلويجي دوناروما، خالل ال�سيف املقبل، حيث يرغب دوناروما يف الرحيل عن ناديه احلايل، فيما ربطت تقارير 
�ساحب 19 عاما باالنتقال لعدد من عمالقة اأوروبا ومنها ريال مدريد و�سان جريمان، ومع ذلك ووفقا ملوقع »كالت�سيو 

مريكاتو« فاإن نادي ليفربول االإجنليزي مهتم اأي�سا ب�سم احلار�س ال�ساب، حيث يرى املدرب يورغن كلوب، اأن دوناروما 
قد يكون هو القطعة الناق�سة يف فريقه، والتي �ستجعله يناف�س بقوة على جميع االألقاب باملو�سم املقبل.

رايوال يكذب غوارديوال ب�ضاأن بوغبا
رد وكيل االأعمال ال�سهري مينو رايوال، على الت�رصيحات االأخرية لالإ�سباين بيب غوارديوال، املدير الفني لفريق 

مان�س�سرت �سيتي حول بول بوغبا العب مان�س�سرت يونايتد، و�رصح غوارديوال اأم�س باأن رايوال، عر�س عليه هرنيك 
خميرتيان العب اأر�سنال احلايل وبول بوغبا قبل �سهرين، وقال رايوال يف ت�رصيح نقلته �سحيفة »اآ�س« االإ�سبانية: »مل 
اأحتدث مع غوارديوال اأبًدا، مل اأحتدث معه عن العبني، اإن كنت �ساأحتدث فذلك �سيكون مع اإدارة مان�س�سرت �سيتي، 

فهو ناد رائع«. وربطت ال�سحيفة ت�رصيحات غوارديوال مبا يعانيه الالعب الدويل الفرن�سي بول بوغبا يف مان�س�سرت 
يونايتد يف الوقت احلايل، موؤكدة اأنه ال يعي�س اأف�سل فرتاته يف الوقت الراهن.

البايرن يرف�س اقرتاحات تغيري نظام البوند�ضليغا
�سدد اأويل هوني�س رئي�س بايرن ميونخ على رف�سه تعديل قوانني ونظام البوند�سليغا الإك�ساب البطولة قوة اأكرب وزيادة 

العائد من النقل التلفزيوين، وكانت هناك اقرتاحات يف االآونة االأخرية باإقامة الدوري االأملاين بنظام املجموعتني، 
ويف النهاية يتم الت�سفية بني 4 اأندية على طريقة مباريات الكوؤو�س من اأجل ح�سم بطل امل�سابقة، وقال هوني�س، خالل 

ت�رصيحات نقلها موقع »�سبورت 1« االأملاين: »املناف�سة يف كرة القدم خالل 34 مباراة �سعبة يف معظمها، يف حني 
ميكن الأي فريق الفوز على غريه يف كرة القدم، عك�س كرة ال�سلة فمن ال�سعب جًدا على العديد من الفرق التغلب على 

اأ�سحاب املراكز الثالثة االأوىل«.
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ك�شف النجم البوليوودي عرفان خان 
نادر،  مبر�ض  اإ�شابته  عن  جلمهوه 
على  ح�شابه  عرب  تدوينة  يف  وذلك 
دون  باملر�ض  اإ�شابته  توؤكد  تويرت، 
خان  وطماأن  تفا�شيله.  عن  الك�شف 
عدم  يف  ال�شديدة  برغبته  حمبيه 
ال�شت�شالم لأي حمنة، وخا�شة بعد 
الذي  النادر،  املر�ض  بهذا  معرفته 
بح�شب  اأ�شبوعني،  نحو  منذ  اأ�شابه 

ما ذكر موقع »انديان ك�شربي�ض«.
وجاء يف التغريدة التي ن�رشها خان 

بع�ض  »يف  تويرت  على  ح�شابه  عرب 
احلياة  وجتد  ت�شحو  قد  الأحيان، 
تع�شف بك باأزماتها، خالل 15 عاماً 
عن  عبارة  كانت  حياتي  املا�شية 
لكن  والت�شويق،  بالإثارة  مليئة  ق�شة 
اأن رغبتي يف البحث  اأعرف  اأكن  مل 
�شتجعلني  النادرة،  الق�ش�ض  عن 
النادر  مر�شي  خالل  من  اأجدها 
موؤخراً،  به  اإ�شابتي  اكت�شفت  الذي 
لطاملا  لذلك،  اأ�شت�شلم  لن  لكني 
دافعت عن خياراتي طوال حياتي«.

ال�شعودية  يف  ال�شلطات  اأقرت 
لدور  الرتخي�ض  لئحة  اأول  بنود 
وزارة  وقالت  ال�شينمائي  العر�ض 
اإنها  بيان  يف  والإعالم  الثقافة 
لإقرار  ال�رشوط  جميع  »ا�شتكملت 
العر�ض  لدور  الرتخي�ض  لئحة  بنود 
اخلطوة  هذه  ال�شينمائي«وتتزامن 
 ،« »�شينمافوك�ض  �رشكة  اإطالق  مع 
يف  علني  عر�ض  اأول  دبي،  ومقرها 
على  التوعية  اإىل  يهدف  ال�شعودية 
من  العديد  وتريد  الزهامير  مر�ض 
الأ�شواق  دخول  الكربى  ال�شينما  دور 
 30 من  اأكرث  ت�شم  التي  ال�شعودية 

�شن  دون  غالبيتهم  �شخ�ض،  مليون 
من  العديد  هناك  وكانت  عاماً   25
خالل  ال�شعودية  يف  ال�شينما  �شالت 
�شبعينيات القرن املا�شي، لكن رجال 
الدين اأقنعوا ال�شلطات بحظرها. ويف 
الأمريكية  ال�رشكة  وقعت   ، دي�شمرب 
العمالقة »اإيه ام �شي« للرتفية مذكرة 
ال�شتثمارات  �شندوق  مع  تفاهم 
دور  وت�شغيل  لبناء  ال�شعودي  العامة 
اأم  »اإي  و�شتواجه  البالد  يف  ال�شينما 
�رشكات  من  �رش�شة  مناف�شة  �شي« 
كبرية مثل »فوك�ض«. وت�شري تقديرات 
مليارات  ينفقون  ال�شعوديني  اأن  اإىل 

عرو�ض  مل�شاهدة  �شنوياً  الدولرات 
يف  ترفيهية  مراكز  وزيارة  ال�شينما 

الأماكن ال�شياحية بدول جماورة ومن 
بينها الإمارات.

األف   48 تعر�ض  اأن  املقرر  من 
دار �شينما �شينية فيلم »اجلليد« 
)اأوليغ  ال�شاب  الرو�شي  للمخرج 
تروفيموف( وقال متحدث با�شم 
ريليزينغ  بك�رشز  »�شوين  �رشكة 
�شيبداأ  الفيلم  عر�ض  اإن  را�شا«، 
يف �شهر مار�ض اجلاري، يف جل 
البالغ  ال�شينية،  العر�ض  �شالت 
عر�ض،  �شالة  األف   50 عددها 
�شيعر�ض  الفيلم  اأن  اإىل  م�شريا 
ال�شيني  التلفزيون  بعد يف  فيما 
الذي ا�شرتى حقوق عر�شه يذكر 
اأن فيلم »اجلليد« حقق اإيرادات 

قيا�شية يف دور ال�شينما الرو�شية 
 20 )نحو  روبل  مليار  بـ  تقدر 
 26 تاريخ  حتى  دولر(  مليون 
الفيلم  ليحتل  املا�شي،  فرباير 
يف  اخلام�شة  املرتبة  بذلك 
الأعلى  الرو�شية  الأفالم  قائمة 

دخال.
ريا�شية  ق�شة  الفيلم  ويروي 
على  التزلج  يف  �شابة  رو�شية 
يف  ال�شديدة  ورغبتها  اجلليد، 
العودة اإىل مناف�شات املحرتفني 
بعد اإ�شابتها بجروح خطرية يف 

املباريات.

48 األف �سالة �سينما �سينية تعر�ض فيلم »اجلليد » الرو�سي 

النجم عرفان خان ي�ؤكد اإ�سابته مبر�ض نادر

ال�سع�دية تقر اأول الئحة لتنظيم دور العر�ض ال�سينمائي

املمثلة فران�سي�ض مكدورماند و جائزة 
االأو�سكار يا فرحة ما متت!

كاظم ال�ساهر يعلن خط�بته على 
امل�سرح يف اأمريكا

ا�شتالم  على  �شاعات  متر  مل 
مكدورماند  فران�شي�ض  املمثلة 
ممثلة  كاأف�شل  »الأو�شكار«  جائزة 
لفتات  »ثالث  فيلم  دورها يف  عن 
خارج اإيبينغ، مي�شوري«، حتى اأقدم 
»ل�ض« على �رشقة التمثال الذهبي 

منها.
وتبني اأن اأحد احلا�رشين يف احلفل، 
الذي ينظم عقب توزيع الأو�شكار، 
من  الذهبي  التمثال  ب�رشقة  قام 

للممثلة  اخلا�شة  املائدة  على 
هذا  اأن  والغريب  ماكدورماند 
»الل�ض«، ويدعى تريى براينت، ن�رش 
فيديو له عرب في�شبوك وهو يحتفل 
مم�شكا بتمثال الأو�شكار امل�رشوق 
باجلائزة  فاز  اإنه  يقول  يديه،  يف 
عن فئة املو�شيقى واأعلنت �رشطة 
عن  لحق  وقت  يف  اأجنلو�ض  لو�ض 
ال�رشقة  بتهمة  براينت  اعتقال 

واأعادت اجلائزة ل�شاحبتها.

بعد تداول مواقع التوا�شل الإجتماعي 
كاظم  العراقي  املطرب  ارتباط  خرب 
ال�شاهر بفتاة تون�شية تدعى �شارة منذ 
بنف�شه  اخلرب  القي�رش  اأكد  قليلة،  اأيام 
يف  اأم�ض  اأحياه  الذي  احلفل  خالل 
الأمريكية.  جولته  �شمن  »وا�شنطن« 
اأمام  املاًل  القي�رش اخلرب علي  واأعلن 
جمهوره موؤكداُ اأنه األب�ض عرو�شه خامت 
احل�شاب  ن�رشه  فيديو  يف  اخلطوبة، 
اللبناين،  »ب�رشاحة«  ملوقع  الر�شمي 
يقرر  عندما  اأنه  القي�رش  واأ�شاف 

موعد الزواج �شيعلن ذلك اأي�شا.

»ذي روك« يجهز خل��ض 
انتخابات الرئا�سة 

االأمريكية يف 2020
ينوي النجم الأمريكي »دويني 

جون�شون« منذ مدة الرت�شح 
ملن�شب رئي�ض الوليات 

املتحدة الأمريكية، فمتى 
�شيبداأ حملته النتخابية؟

و�رشح النجم اأنه قد يتخذ 
قرارا مفاجئا بخ�شو�ض 

الرت�شح ولكن لي�ض يف الوقت 
الراهن. كما عرب جون�شون 
عن تقديره الكبري ملن�شب 

الرئي�ض، بحيث ل ميكن لأي 
�شخ�ض اأن ي�شغله. وبالتايل يرى 

النجم نف�شه بحاجة للتح�شري 
والتجهيز اجليد قبل الإقدام 

على هذه اخلطوة الفارقة. 
وانت�رشت موؤخرا اأنباء 

كثرية عن قيام »ذي روك« 
باجتماعات مكثفة مع 

�شيا�شيني وبرملانيني اأمريكيني 
بهدف تو�شيع مداركه يف علم 
ال�شيا�شة وفن احلكم. وبدوره 

مل ينف النجم الأنباء الأخرية، 
ل بل �رشح قائال: »اأعطوين 

ب�شع �شنني لأتعلم وعندها 
�شاأكون جاهزا مبا يكفي 

للعمل«.

عر�ض نادر لل�حة »الق�طية االأمريكية« بني�ي�رك
 يف ظهور نادر، تعر�ض لوحة »القوطية الأمريكية« التي رمبا تكون اللوحة الأكرث متيزا يف الفن الأمريكي يف 

القرن الع�رشين يف معر�ض بنيويورك. ويعر�ض متحف ويتني حتى 10 جوان بورتريه ر�شمه الفنان غرانت وود 
ملزارع وامراأة يحمالن تعابري وجه �شارمة، وهي لوحة ر�شمها يف 1930.  وتعد هذه اللوحة التي ر�شمها وود يف 

بداية »الك�شاد الكبري«، والتي نادرا ما تعر�ض خارج منزلها مبوؤ�ش�شة �شيكاغو للفنون، العمل الأكرث �شهرة لوود 
)1891-1942(. ومن املفرت�ض اأن الر�شام املولود يف اآيوا كان قد قال مرة اإن ال�شخ�شني يف ال�شورة هما اأب وابنته 

م�شتندان اإىل �شقيقته وطبيب اأ�شنانه، غري اأن املراأة غالبا ي�شار اإليها على اأنها زوجة املزارع. ولكن م�شرية وود 
تتكون من اأكرث من جمرد لوحة واحدة؛ اإذ يقدم معر�ض »غرانت وود، القوطية الأمريكية وغريها من الأ�شاطري« 
املجموعة الكاملة من فنه، وترتاوح بني مفرداته الزخرفية املبكرة واللوحات الزيتية النطباعية، وحتى اأعماله 

النا�شجة واجلداريات والر�شوم التو�شيحية للكتب.

»املراأة املعجزة« حت�سل على جنمة امل�ساهري به�لي�د
هوليود  على جنمة يف ممر  املعجزة(  )املراأة  ومان«  »وندر  م�شل�شل  كارتر جنمة  ليندا  الأمريكية  املمثلة   ح�شلت 
للم�شاهري، يف وقت عر�شت فيه اأهم لقطات امل�شل�شل على �شا�شة عمالقة. وقدمت الحتفال ليزيل مونفز ال�شديقة 
ومان«  »وندر  فيلم  خمرجة  جينكينز  وباتي  كورب«  �شي  بي  لـ«�شي  التنفيذية  واملديرة  عاما(   66( لكارتر  القدمية 
املاأخوذ عن ق�شة امل�شل�شل، والذي حقق جناحا كبريا العام املا�شي. وقالت كارتر للحا�رشين يف ممر هوليود بلو�ض 
اأجنلو�ض قبل الك�شف عن النجمة الرّباقة »يبدو الأمر م�شتحيال لكنني اأعمل يف جمال الرتفيه منذ اأكرث من خم�شني 

عاما.. اح�شبوها«. وتابعت كارتر التي مثلت الوليات املتحدة يف م�شابقة ملكة جمال الكون، »لقد اأحببتها«.
 1941 وحتولت اإىل م�شل�شل تلفزيوين عام 1976، تعترب من اأهم البطالت اخلارقات يف هوليود. ووجهت كارتر ال�شكر 

لأ�شدقائها واأ�رشتها على م�شاندتها، وقالت »هذا يوم لن اأن�شاه«.

عمرو م�سطفى يطرح اأحدث كليباته »كراكيب«
  طرح امللحن واملغني امل�رشي عمرو م�شطفى اأحدث كليباته »كراكيب«، عرب القناة الر�شمية لف�شائية »dmc« امل�رشية. 
»كراكيب« من كلمات اأحمد ح�شن راوؤول، واأحلان عمرو م�شطفى، وتوزيع اأمني نبيل، ومن اإخراج ه�شام من�شور. وعاد 
عمرو م�شطفى من جديد لل�شاحة الغنائية بكليب »كراكيب«، حيث اأنه اكتفى خالل ال�شنوات املا�شية بالأحلان فقط 
ومل يطرح اأغنيات ب�شوته. واأكد عمرو م�شطفى، خالل لقاء اإذاعي، اأنه انتهى من ت�شجيل »كراكيب« منذ 3 �شنوات، 

قائاًل: »�شلتها على جنب وقلت هانزلها يف الوقت املنا�شب، وهي بتم�ض جيل الثمانينيات والت�شعينيات«.



ثقافةالأحد 08 اأفريل2018 املوافـق   لـ 22 رجب  1439ه 16

قندول ال�صخر
رواية

احللقة الثامنة:ق�سا�سات الآن�سة �سوزان بابال 

بقى �سدى جملتها الأخرية يف اأدنه » اإنهم لي�سوا 
خمربني، رمبا متمردين »  فلقد غدت كتاباتها 

تلقى فى روحه اإن�ساتا ، مل يكن  يوليه  كذلك ملا 
تقوله من قبل ، اأيعقل اأن »�سوزان بابال » كانت 

تخفى كل هذه امللكات عنه ، قدرتها على فهم 
ما يجرى اأذهلته ؟  فلم ي�سبق  اأن حاورها  يف 

الق�سايا الفل�سفبة ، واحلقوقية ، والتمرد ، فقد 
كانت اأمامه دائما  تلك  ال�سموتة واجلميلة فقط ، 
فتاة فرن�سية  عادية من عائلة كولونيالة ، ن�ساأت  

وجميع رغباتها م�ستجابة ، وانتهت مب�سلحة 
احلالة املدنية بعد �سهادة  تكوين يف الإدارة  يف 

فرن�سا .
اأيعقل اأنها ا�ستطاعت اأن تخفى عليه  كل ما 

اكت�سفه فيها مند �سهرين على الأقل ، لقد واعدته 
كثريا ، لكنها الآن  تبدو فتاة اأخرى لي�ست اأبدا 

تلك التي لطاملا جابت معه ب�ساتني والدها، 
والريف الكوندي ، واملحالت الق�سنطينية ، لي�ست 

اأبدا هي .
 اإن الآن�سة » �سوزان بابال » قد ارت�سمت اأمامه  مند 
ق�سا�ستها الأوىل مغايرة متاما عن اأولئك املعمرين 

الذين ميلوؤون الق�سم الأوربي ثرثرة عن القتلة 
واملجرمني مند �سهرين خال ؟ وحدها » �سوزان » 

وحيدة م�سيو » بابال » �سدت عن القاعدة ، اأكانت 
من قبل كذلك  و مل ينتبه ؟ اأفكار �سردت به بعيدا 

بعدما قراأ الق�سا�سة الثانية.
وفيما كانت  الرثثرة  تتعاىل هرجا ومرجا ، من 

ذاك الكالم النفعايل العايل  وطي�سه ،فقد تناوب 
املدعوين يف  �سرد » عذابات منت�سف الليل » كما 

و�سفتها » �سورزان  بابال »    يف اإحدى ق�سا�ستها ؟ 
�سرد عما ارتكب ليلة النباأ العظيم ، عن الهدوء 

الذي عكره املخربني ،وعن ال�سطراب الذي بث 
يف الق�سم الأوربي ، كل األقى �سرديته كما يحب 

وي�ستهى ، �سحايا ال�سمنداوى جمروحون  عميقا 
مبا يعتلج  يف دواخلهم من الأمل النف�سي ، وخوفا 

يرتب�ص بالأتي  من اأيامهم القادمة ، ورعبا  
اأ�سحى  يت�سخ�ص  بني اأ�سرهم ، وكاأنه �سينق�ص 

مهلكا مدمرا ،  كل تلك ال�سرديات الرتاجيدية  
بنات تلك الليلة ، ليلة النباأ العظيم ن فلقد اتفق 

اجلميع  يف القاعة اأن » كوندي ال�سمندو » مل يعد 
اأمنا ، والق�سم الأوربي اأكرث واأكرث+ .

كان اجتماعا  لي�ص اإل لتثبيث رغبة العائالت 
الثالثة  واملعمرين ملجابهة »ال�سمنداوى »ومن 

معه  » ال�سمنداوي »  الذي بداأ يف الق�سم العربي  
مند ثالث عقودا �سابا طموحا ، ومند عقد تقريبا 

منا�سال ، ومند �سنوات نائبا ، ثم مند �سهرين 
متمردا م�سلحا ، فيما ظن روؤ�ساء العائالت الثالثة 

اإن اإلقاءه ال�سجن مند ثالثة �سنوات م�ست ، كان 
كفيال اأن يذهب غواياته التمردية ، ومند ثالثة 

�سنوات ن�سى متاما ، لقد اختفى كليا من يوميات 
عرب البلد ، و« كوندي ال�سمندو » ، ومل تعد تعليه 

�سوى بع�ص الذكريات التي تركت ب�سماته ، مبا 
كان يبثه من ق�س�سه احلاملة عن العدالة ، وعن 

اخلما�سني والفقراء » اإذ  لي�ص مكتوبا على جبينه 
اأن يظل اخلما�ص خما�سا ، و الفقري فقريا ، وان 

ظال كذلك ، فالأن  اأبواب الرتقاء اإىل الأف�سل يف 
املجتمع والعدالة  قد �سدت ظلما وجتاوزا »

يف احلقيقة ، مل يكن بع�ص املدعون يف القاعة 
يعلمون جيد حكاية ال�سمنداوى ، �سوى الإ�ساعات 

التي روجت مند اأن األقى  �سجينا عن نوياه يف 
مقاومة النظام الكولونيايل الأوربي ، والذي مل 

يعد اأمنا حقا  ب�سهادة العائالت الثالثة ، ل  يف 
نهاراتها  ،ول  يف لياليها ،  ورغد احلياة التي 

وفرها نظاما كولونياليا بدا  انه مل يعد كذلك ، مل  
يعد  قادرا على توفريه باأقل ما كان ، لقد اأ�سحى 

مهددا  حتى النظام  الكولونيايل نف�سه ، ورغده ، 
واحلياة الأوربية  اأي�سا ، واأ�سياء  اأخرى كثرية .
حني رفع » ال�سرجان �سارل » ب�سره ، بعدما انهي 
قراءة ق�سا�ستها الأوىل ، �سدا انتباهه  م�سد�ص  

مد�سو�سا حتت حزام �سرواله  م�سيو » اآل ماجو » يف  
ميينه ؟ م�سد�ص غري مرخ�ص ، لن الرتاخي�ص 

متر عرب ثكنته ، لكنه �سمت مكره ؟ فيما م�سيو » 
اآل ماجو »  وقف خماطبا اإياه قائال : 

» الثكنة باتت حتت  التهديد  » مون �سارجون » ، 
ميكنك اأن يروى  لنا ما حدث  »  جاء  طلب » اآل 
ماجو« مفاجئا ، فلم ي�ستعد » ال�سرجان �سارل » 

لروى ما حدث ، و الذي غدا  نقطة حتول كبرية 
يف حياته ، »فال�سرجان �سارل » ما قبل النباأ 

العظيم ، لي�ص هو » ال�سرجان �سارل » بعد النباأ 
العظيم  ؟ بعده  يحاول اأن ين�سى  ب�ستى الهوايات 

، بروتني الوظيفة اليومي ، وببع�ص مواعداته 
القدمية ، لكنه مل ي�ستطع التخل�ص مما �سكنه 

، كانت ليلته رجله كما يقال ؟ غريته كثريا ، 
واأبهرته اأكرث  اأي�سا ، مما دفعه  اأن ي�سعى  ملعرفة  

�سر اإبهاره ، لكنه مطالب  اأمام هوؤلء يف هذه 
القاعة  الكبرية ب�سهادته ؟ عما راآه، و عما �سمعه 
يف تلك الليلة، رئي�ص مكتب ال�سرطة الع�سكرية 

كان ي�سجل يف كنا�سه ال�سغرية كل �سغرية 
وكبرية، وعن اجلميع ؟

» كان ما بعد منت�سف الليل بدقائق معدودات ، يف 
احلقيقة  كانت ليلة عادة ، كتلك التي داأبت عليها 

مند التحاقي بالثكنة ، كنت على الأهبة  اأتق�سد 
النوم ، غري اأن  مذياعي الال�سلكي الع�سكري  بداأ 

ير�سل �سارات اإخبارية  للوحداث ، عن  عمليات 
�سد  ثكنات اجلندارمة ؟ كان خربا  �سيمر عاديا لو 

ما حدث بعد دقائق  اأو اقل :
»�سمعت جلبة  باخلارج ، ومن النافدة ملحت ثالثة 
اأ�سخا�ص رمبا اأكرث ؟ كان ظالم  منت�سف ليلة ذاك 

اليوم ال�ستوي قد حجب الروؤية قليال ، مل يت�سنى 
يل التدقيق ،واغلب الظن اأن الثالثة لي�سوا من  

عرب البلدة ؟ يف البادية اأراد احدهم اأن يطلق 
النار فخانته بندقيته، واكتفى بفاأ�سه الذي اأخذ 

يك�سر �سال�سل الباب احلديدية ،، فجاأة ،النحيف 
الطويل ،والبعيد قليال ، �سوب النار علينا بطلقات 

، فرتاجعت ،وملا مل  يت�سنى لهم ك�سر ال�سال�سل 

احلديدة ، لذوا بالهروب .. مل يدم الهجوم 
طويال، كان مباغتا ل اأكرث، ول اقل، وفيما التحق 

م�ساعدي بي، و قبل انت�سار اخلرب يف الق�سم 
الأوربي، كان املخربني خارج ال�سيطرة »

ما كاد ينهي �سهادته، واإل وق�سا�ستها الثانية حتت 
ب�سره، دفعت بها اإليه كان » ال�سرجان �سارل » واقفا 

يلقى �سهادته  ، ق�سا�سة �سوزان بابال الثانية  : » 
كانوا  اأكرث من ثالثة ، احدهم  كان » ال�سمنداوى 

» ، يا حبيبي  ما حدث ، مل يكن هجوما للقتل ، 
كان  هجوما لأخذ  الأ�سلحة ؟ ترهيبا ، ت�سجيل 

مرورا ، هجمات مماثلة  تكررت يف بلدات جماورة 
، النحيف الطويل ، كان ال�سمنداوى » �سوزان ، مع 

حبي ..
عم �سمتا مريبا  القاعة ، وظلت رغمه  »الآن�سة 

�سوزان » تكتب ق�سا�ستها دون اأن تعري ال�سمت 
انتباها  ، اأثار  الأنظار  عليها ، وان انهماكها يف 

الكتابة جعل  اأبيه م�سيو » بابال » يخاطبها قائال : 
»ميكنك الن�سراف يا عزيزتي �سوزان ، انتظريني 

يف اخلارج ، �ساألتحق بك » ثم  اأ�ساف: » علينا يا 
�سادة اأن نظل يقظني ». 

نه�ست »�سوزان بابال » من مكانها ، ودفعت 
بالكر�سي اإىل اخللف قليال ، وعند مغادرتها اأعطت 

ق�سا�ستها الثالثة اإىل »ال�سرجان �سارل »  اإذ رمتها 
اأمامه  فجاأة ، ورمقته بانتباه عميق ؟ ق�سا�سة 

الآن�سة �سوزان بابال الثالثة : 
» ل ت�سدق » اآل ماجو » ول » اآل موران�سكو » ول 

» اآل بريي » ل ت�سدقهم مطلقا ،هم  الأعرف 
بال�سمنداوي ، وب�سره ، وهم  الأكتم ؟  رمبا يا 

حبيي ل املكان والزمان ي�سمح اأن اأقول لك اأكرث ، 
لكني اأدركت مند مدة ق�سرية انك معنى به كثريا 

، مند مدة ق�سرية اأدركت هذا يا حبيبي . حكايته  
غدت م�ساألة حياة  اأو موت لك ؟ حياة لأنهم مل 
يفهموك جيدا اأن  الكوندي  حالة  مغايرة متاما 
على الطريقة التي تقال بها هنالك يف ليون ، اأو 
باري�ص ، »كوندي ال�سمندو »غا�سبة ، متمردة ؟ 

�ساأروى حكايته  لك ، لأنه ومند مدة اجمع الكثري 
من اأخباره ، ويومياته من عرب البلد ؟ مند مدة 

اأدركت بغريزتي الأنثوية انك  �سكنت  من اأخم�ص 
قدميك اإىل اعلي را�سك به ، و مبا �سمعته عنه 

، لأجل هذا كله يا حبيي  ، �ساأوفر عليك اأعباء 
حكايته ، اأ�سرار طلوعه كما طلع  ، فانتظر مني 

كل اأ�سبوع ق�سا�سة ، كل اأ�سبوع حكاية يا حبيبي 
، كل اأ�سبوع �ساأخفف عنك عناء  رفع الأ�ستار  عن 

ال�سمنداوي ، عن الذي فجاأة  ومند �سهرين فقط  
اأ�سحى بيني وبينك  ج�سرا ، يا حبييي ، واأريده اأن 

يظل كذلك ، فما دمت اأنت  يا حبيبي يف »كوندي 
ال�سمندو » فانا �ساأفعل هذا عن ر�سى ، لقد فتحت 

اأمامي مند التحاقك باب من احلب املمنوع ؟ وها 
قد غدا حبا يتقا�سمه عدوا  �سار  معنا ، عدوا ل 

يدري  اأننا معنني  به  كثريا ، واأكرث مما هو معنى 
بنا ... �سوزان ن مع حبي  

ي�سني بوغازي
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املبدعة اأ�سماء �سنجا�سني ل الو�سط

الكتابة فعل مقاومة و حياة م�ستمرة
اأ�سماء �سنجا�سني حبلت بها الدنيا وّلدتها الظروف ، اأر�سعتها املواقف ورّبتها التجارب ، طالبة جامعية ما�سرت 1 تخ�س�ص بيولوجيا ، من 

مواليد 1995-03-31 باجلزائر العا�سمة. 

 حاورها  خل�سر
 بن يو�سف 

كيف اكت�سفت موهبتك ؟

من  ع�رش  ال�ساد�سة  �سن  يف  كنت 
يف  الرغبة  اجتاحتني  حني  العمر 
اأجل  من  الذات  وخدمة  التمّيز 
حتقيق االختالف ، والقيام باأ�سياء 
االرتقاء  من  متكنني  قيمة  ذات 
بنف�سي ثم مبجتمعي ، ففكرت اأن 
اأكون  اأن  مثال  كثرية  باأ�سياء  اأقوم 
جيتار  عازفة  اأو  ناجحة  ريا�سية 
حمرتفة ، اإىل اأن وجدت نف�سي يف 
والورقة  القلم  الكتابة حني حملت 
�سعرت  ن�ص  اأول  كتبت  وملا   ،
ال  وراحة  جدا  بالغة  ب�سعادة 
تو�سف ، فاكت�سفت بذلك موهبتي 
على  بعدها  وعملت  الكتابة  يف 
لالأدب  اأقدم  اأن  اأجل  من  �سقلها 

ما يليق به
                      

 هل تلقيت الدعم يف 
م�سوارك اأم ل ؟ واإن كان 

ل .. فلماذا ؟

اأجد  ما  غالبا  كنت  بالعك�ص  ال   
يف  يدعمني  من  ال  يك�رشين  من 
نحو  بها  القيام  اأحاول  خطوة  كل 
عن  تخلينا  اأننا  وال�سبب   ، االأمام 
اأ�سبحنا  اإذ  ديننا  واأخالق  مبادئنا 
خدمة  وحتتكر   ، االأنا  متّجد  اأمة 
الذات بت�سخري املعارف املكت�سبة 
البخل  اأّن  ذلك   ، فقط  لنف�سها 
اأ�سابنا حتى يف ن�سيحة نقدمها ، 
واأ�سحت خدمة الغري وحب اخلري 
ارتكبناها  لو  اأخرى جرمية  لنَْف�ٍص 
نتيجة جتاوز  تاأخًرا  ثمنها  لدفعنا 
من دعمناه لنا ، وبالتايل �سلوكاتنا 
كلها مبنّية على الت�سور ، لذلك اإن 
�سلح الت�سور �سلحت النتائج ، واإن 

ف�سد الت�سور ف�سدت االأعمال.

هل تلقيت �سعوبات 
وكيف جتاوزتها ؟

تكون  اأن  يريد  الذي  االإن�سان 
حياته  تكون  اأن   ، ممتعة  حياتُه 
عليه  لي�ص   ، لذة  فيها  طعم  فيها 
عوائق  دون  من  حياة  يتمنى  اأن 
دون  من  �سعوبات  دون  من 
الأن  موجودة  ال�سعوبات   ، حواجز 
ولي�ص يف  الرحلة  النجاح يف  متعة 
تكون  اأن  وبالتايل يجب   ، الو�سول 
الو�سول قوية ما يكفي  رغبتنا يف 
وعلينا   ، التجاوز  ن�ستطيع  كي 
من  الكلمات  بع�ص  نحذف  اأن 
قوامي�سنا اأثناء �سعينا نحو التقدم 
اأي  اإن  ثم   ، والتوقف  كاال�ست�سالم 
�سعيه  اأثناء  اهلل  على  يتوكل  اإن�سان 
اأ�سبابا متكنه  له  �سي�سخر  فاإن اهلل 
من حتقيق غاباته.                                                    

هل لديك ا�سدارات 
ورقية وهل من املمكن 

اأن حتدثينا عنها اإن 
كانت موجودة ؟

 نعم لدي ثالث اإ�سدارات : االأول 
خلف  من  بعنوان  �سعري  كتاب 
الكتاب الذي وجلت  ال�ستار ، وهو 
وكان  والتاأليف  االأدب  عامل  به 
للكتاب  الدويل  املعر�ص  يف  ذلك 
2014 ، اأما الثاين فكان اأي�سا كتاب 
، وكم  اأمل  بعنوان عوا�سم  �سعري 
اأكتب  اأين رمبا  اأفكر  اأياما  ق�سيت 
اأين  احلقيقة  لكن   ، اأف�سل  ال  كي 
اأكتب من اأجلك التفاوؤل ، واأعزف 
اأنغاما  املو�سيقى  مدرجات  على 
اإىل عوا�سم االأمل  اأحلانها  و�سلت 
، اأما كتابي الثالث فكان عبارة عن 
رواية بعنوان بقايا احلب ، اإذ كنت 
�سٍك  ذرة  ميلك  من  كل  اأخاطب 
وكر  من  اخلروج  ي�ستطيع  لن  اأنه 
فلتحطم  فات  م�سى  ال�سجن،.ما 
كل رغبة يف البكاء...وابت�سم.                                   

ملن تقراأ اأ�سماء من 
ال�سعراء والقا�سني 

والروائيني داخل الوطن 
وخارجه ؟

 داخل الوطن اأقراأ للكتاب ال�سباب 
 ، زخروفة  بن  حممد   : مثال  اأكرث 
خليفي  عبداحلق   ، رافع  مليكة 
وهناك   ، وغريهم  غربي  ومنى   ،
اأما   ، اأبوبكر جابر اجلزاري  اأي�سا 
خارج الوطن اأقراأ للمنفلوطي اأكرث 
والرافعي ، الأبي القا�سم ال�سابي ، 
حممود دروي�ص ، ومتيم الربغوثي 

اأي�سا.    

كيف هي نظرتك 
للرواية احلديثة 
اجلزائرية وكيف 

تقيمني اأعمال الرواة 
اجلزائريني بالعربية 

والفرن�سية وما هي 
مالحظاتك ؟

قراءة  اإىل  اأميل  اأنا  احلقيقة  يف 
اأن  واأرى   ، اأكرث  املحلية  الروايات 
الرواية اجلزائرية احلديثة مقبولة 
اإىل حٍد بعيد رغم تفاوت امل�ستوى 
واالأخرى  الرواية  بني  واالأهمية 
اأين  باعتبار  تقييمها  ميكنني  ال   ،
كاتبة يف بداياتها وخربتي ب�سيطة 
ميكن  لكن   ، طبعا  اأهله  وللتقييم 
منظوري  من  اأقدم مالحظات  اأن 
اأتابع  اأين  وباعتبار   ، اخلا�ص 
احلديثة  اجلزائرية  الرواية  جديد 
�رشد  يف  كبري  ت�سابه  وجدت  فقد 
بني  االأ�سلوب  واختيار  االأحداث 
وبني  ال�سباب  الكتاب  غالبية 

على  م�ستغامني  اأحالم  اأ�سلوب 
وجه اخل�سو�ص ، لذلك مالحظتي 
يبحث  اأن  كاتب  لكل  الوحيدة 
كي  به  خا�ص  اأ�سلوب  عن  لنف�سه 
وي�سبح   ، االإفادة  تقدمي  ي�ستطيع 
بذلك بعيد كل البعد عن الوقوع يف 
دائرة التقليد والت�سابه الذي يجعل 
املنتوج  من  تنفر  املثقفة  الفئة 

املحلي.   

 ما هو ال�سبب يف راأيك 
الذي جعل الرواية 
تطغى على ال�سعر ؟

ال�سبب هو اإ�سابتنا بالك�سل ، نريد 
 ، ب�سهولة  �سيء  كل  على  احل�سول 
الرواية  اإىل  متيل  الغالبية  لذلك 
واأحداثها  ب�سيط  اأ�سلوبها  الأن 
م�سوقة ي�سعر املرء وكاأنه ي�ساهد 
يف فيلم ، وهذا ما يجعله ي�ستمتع 
من �سفحة الأخرى لكرثة االأحداث 
وال�سخ�سيات ، اأما ال�سعر في�سعب 
فهم املو�سوع الذي ي�سري اإليه ذلك 
وعميقة  قوية  مفردات  ال�ستعمال 
يتطلب  وذلك   ، العربية  اللغة  من 
اللجوء اإىل قامو�ص من اأجل �رشح 

الكلمة وفهم املعنى.  

ماهي املوؤثرات الأ�سا�سية 
يف خيالك كروائية ؟

علينا  التغيري  نحدث  اأن  اأجل  من 
ن�ستعمل  التي   ، الفكرية  باحلرب 
والتفاعل  التفكر  موؤثرات  فيها 
 ، مببادئنا  والتعلق  اأفكارنا  مع 
بنا  توؤدي  فعل  لردة  والتخطيط 
وجت�سيد  االأهداف  اإ�سابة  اإىل 
 ، الواقع  اأر�ص  على  الطموحات 
مرفق  باقة  يف  يقدم  هذا  وكل 
موجهة  رواية  قالب  يف  بر�سالة 

للقارئ.

 هل لديك ن�ساطات 
اأخرى غري الرواية وهل 

هناك جوائز ح�سلت 
عليها؟

                                      
الن�ساطات  من  الكثري  لدي  نعم 
كاأم�سيات  ثقافية  �سواًء  االأخرى 
وثقافة  فنون  جمعية  مع  �سعرية 
وجمعية اجلاحظية اأي�سا ومناق�سة 
مع  خريية  ون�ساطات   ، مثال  كتب 
لرعاية  اخلري  قوافل  جمعية 
جمموعة  ومع   ، واليتيم  االأرملة 
اأخرى  اأحيانا  اجلامعة  من  طلبة 
يف  ع�سوة  اأين  ذلك  اإىل  �سف   ،
 ، الزوار  القراء جلامعة باب  نادي 
وبا�سم االأخري نقوم بعدة ن�ساطات 
لذوي  تكرمي  حفل  اآخرها  كان 

االحتياجات اخلا�سة.     
     

 ما هي اآخر م�ساريعك ؟

                                       
اآخر  يف  اأكتب  لرواية  االآن  اأح�رش 
كتاب  ولدي   ، االأيام  ف�سولها هذه 
�سعري بعنوان اأنامل تتحدى الركام 
والذي �سين�رش يف ال�سدا�سي االأول 
من �سنة 2018 اإن �ساء اهلل ، اإ�سافة 
الب�رشية  التنمية  يف  كتاب  اإىل 
والذي �سيكون عبارة عن ن�سو�ص 
حتفيزية مفعمة باحلياة واالأمل.       

ما اجلديد الذي ا�ستغلت 
عليه يف كتابة اخر عمل 

لك ؟

 حاولت اأن اأتطرق اإىل العديد من 
حماولة  يف   ، الواقعية  الق�سايا 
منها  يعاين  التي  امل�ساكل  لتقدمي 
الفراغات  ملئ  اأجل  من  املجتمع 
وت�سحيح االأخطاء الحقا ، اإ�سافة 
اإىل اأين حاولت التطرق للعديد من 
املوا�سيع التاريخية ، االجتماعية ، 
مع التقليل من املوا�سيع العاطفية 

نوعا ما.       
                                                                          

اإىل اأي مدى �ساهم 
املا�سي يف ت�سكلك 

الإبداعي ؟

 ، حجم االإبداع يكون بحجم االأمل 
واملا�سي اإن ا�ست�سلمنا و�سمحنا له 
ب�سجننا يف حدوده ، فاإنه لن يكون 
ولكن   ، م�ستقبل  وال  حا�رش  لنا 
ل�ساحلنا  جراحنا  ا�ستثمرنا  اإن 
مهما كان �سوت املواجع قا�سيا ، 
فاإننا �سنح�سد حا�رشا نبنيه على 
اأقوى منه  اأنقا�ص ما�ٍص كان وكّنا 
تقدمي  اإىل  بنا  �سيوؤدي  ما  وهذا   ،
اأ�سياء فيها الكثري من االإبداع.                                              

لغة   « يف  اأ�سماء  الروائية  راأي  ما 
 / العامية  دعاة  بني   « ال�رشد 
الرواية  يف  للحوار  كلغة  الدارجة 
مزيد  يف  الدارجة  ت�سهم  هل  ؟ 
االلتزام  يجب  ام  الواقعية  من 

تطعيم  يقبل  هل  ؟  بالف�سحى 
اأنه  املتوا�سع  راأيي  يف  ؟   الن�ص 
الف�سحى  بالعربية  االلتزام  علينا 
من اأجل اأن يكون الن�ص متجان�سا 
الدارجة  ا�ستعمال  �سد  اأنا   ، قويا 
كلغة حوار يف الرواية ، قراأت ذلك 
الروائية  احلوارات  من  العديد  يف 
بالعك�ص  نهائيا  االأمر  اأحبذ  ومل 
بدل اأن يدخلني يف اأحداث الرواية 
اأخرجني منها كليا ، بالن�سبة للن�ص 
طبعا يقبل التطعيم واأنا اأف�سل اأن 
بليغ  بت�سبيه  مثال  التطعيم  يكون 
مطلق  بفعل  اأو   ، اجلملة  مينت 

يجمل املعنى.            
        

هل الرواية كتابة 
بالفطرة اأم �سنعة 

ثقافية ؟     
            

بني الفطرة وال�سنعة الثقافية كاتب 
يحاول احلفاظ على توازن الكفتني 
الأنه يف االأ�سا�ص ينهل من كالهما ، 
الأن الكتابة موهبة من اهلل عز وجل 
، لكن املوهبة وحدها ال تكفي من 
اأجل تقدمي عمل مهم، لذلك يجب 
تطويرها  على  والعمل  �سقلها 
الذي  الوعي  نكون  كي  باجتهاد 
ميكننا تقدمي اأ�سياء متميزة.                           
                                              

ما هي ا�سكاليات الكتابة 
الروائية اجلزائرية 

واملغاربية ب�سفة عامة ؟

تكون  �سابة مل  ككاتبة   ال ميكنني 
الرواية  عن  بعد  كاملة  �سورة 
تتطرق   اأن  واملغاربية  اجلزائرية 

اإ�سكالياتها.       
                                                                        
كيف ترى اأ�سماء الرواية 

من منطلق النقد ؟

 منطق النقد عامل مهم يف تكوين 
حني  االإن�سان  الأن   ، الرواية  بنية 
يفكر مبنطقية قد يهتدي اإىل نتائج 

ينتهي  اأن  ميكن  اأنه  كما  �سحيحة 
اأجل  من  لذلك   ، خاطئة  نتائج  اإىل 
ال�سواب  وحتقيق  اخلطاأ  تفادي 
نحن بحاجة اإىل قواعد عامة حتدد 
جمال ال�سواب ، وهذا ما ميكن اأن 
اأما   ، للرواية  النقد  منطق  يوفره 
الكتابة عندي  تاأثريه يف حلظة  عن 
فنعم يوؤثر اإىل حٍد ما، الأين غالبا ما 
اأ�سف م�سهد مثال من  نف�سي  اأجد 
الرواية ثم اأعيد �سياغته ، فاأحيانا 
اأ�سعر اأنه يف جملة ما كتبتها هناك 
ح�سو ي�سيء لالقت�ساد ال�رشدي ، اأو 

هناك ت�سبيه ال �رشورة له.  

ن�سيحتك للمبدعني 
ال�سباب ؟

، ال تتوقف  ، ال ت�ست�سلم  تياأ�ص  ال 
 ، تنتهي  حني  توقف  تتعب  حني 
الأن كل �سيء يف هذه احلياة ممكن 
النهاية  ويف   ، للتحقيق  وقابل 
نحن  عجزنا  ما  لي�ص  امل�ستحيل 
عن حتقيقه بل ما مل يكتبه اهلل لنا 
اأن ظروف  اأدرك جيدا  اأين  ، رغم 
و  �سعبة  اجلزائر  يف  هنا  الن�رش 
باه�سة جدا ، اإاّل اأنه عليكم اإن مل 
اأر�سا خ�سبة تزرعون فيها  جتدوا 
اأفكاركم ، اأن تخلقوا الأنف�سكم ولو 
�سربا تزرعون فيه بذور اأحالمكم 
، وتتفانون يف �سقيها مباء العزمية 
واالإرادة من اأجل اأن حت�سدوا ثمار 

النجاح والتغيري.                  
                                  

    كلمة اأخرية للجريدة      
        

االأ�ستاذ  ال�سكر  جزيال  اأ�سكرك    
كما   ، خل�رش  يو�سف  بن  الدكتور 
والرائعة  الراقية  جريدتكم  اأ�سكر 
لكم  اأمتنى   ، الفر�سة  هذه  على 
كل التوفيق وال�سداد يف م�سريتكم 
درب  الإنارة  املتوا�سل  و�سعيكم 
جميال  �سكرا   ، املبدع  ال�سباب 

يليق بكم.  
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الإفراط يف تناول امللح ي�صر الدماغ
ت�سر احلمية الغذائية الغنية بامللح بالدماغ جدا حتى عندما ل يعاين ال�سخ�ص من ارتفاع �سغط الدم اأظهرت نتائج درا�سة اأجريت على الفئران املخربية، اأن 

احلمية الغذائية ذات ملوحة عالية تقلل من كمية الدم املتدفق اإىل الدماغ و�سالمة الأوعية الدموية. كما اأنها تقلل من القدرات املعرفية.
ن�رشها  التي  الدرا�سة  يف  وجاء 
 »Neuroscience« باحثون يف
اأن هذا لي�س بتاأثري ارتفاع �سغط 
الأمعاء  من  اإ�سارة  بل  الدم، 
املناعة  منظومة  دماغ  على 
عليها  ح�سل  التي  النتائج  توؤكد 
الإ�سابة  قبل  حتى  اأنه  الباحثون 
وت�رشر  الدم  �سغط  بارتفاع 
الدماغ،  يف  الدقيقة  الأوعية 
اإ�سارات  املاحلة  الأمعاء  تر�سل 
لتهيئة الأر�سية الالزمة ملختلف 

التغريات ال�سارة.

رد فعل منظومة 
املناعة

الأ�سخا�س  اأن  العلماء  لحظ 
تركيز  ارتفاع  من  يعانون  الذين 
امللح، يظهر يف اأمعائهم الدقيقة 
رد فعل مناعي، يوؤدي اإىل تو�سع 
 »Th17« اللمفاوية  اخلاليا 

 ،17 اإنرتلوكني  م�ستوى  وارتفاع 
الذي ي�سبب تلف الطبقة الداخلية 
الدماغ.  يف  الدموية  لالأوعية 
الدم  كمية  تنخف�س  لهذا  نتيجة 
الدماغ  منطقتي  اإىل  الوا�سلة 
والذاكرة،  التعلم  عن  امل�سوؤولة 
الدماغية  الق�رشة  وتتقل�س 
حتى  يح�سل  وهذا  واحل�سني. 
ل�سغط  ارتفاع  وجود  عدم  عند 

الدم.
عند  اأنه  اإىل  الباحثون،  وي�سري 
التغذية  اإىل  الفئران  عودة 
تكبح  اأدوية  اإعطائها  اأو  الطبيعة 
الأمعاء  من  املنبعثة  الإ�سارات 
العقلية واملعرفية  تعود قدراتها 
اإىل م�ستواها الطبيعي ومن نتائج 
الباحثون  اكت�سف  الدرا�سة  هذه 
الدموية  الأوعية  لإنقاذ  طريقة 
الت�سلب  من  الإن�سان  ج�سم  يف 
الكولي�سرتول  من  وتخلي�سها 
الذي يوؤثر �سلبا يف حالة الأوعية 

الدموية.

اإ�صاعات خاطئة اأ�صباب تنميل اليدين 
هنالك العديد من امل�رشوبات التي يظن النا�س باأّنها ترفع �سغط اأثناء الّنوم

اأّن هذه امل�رشوبات  اأثبتت عّدة درا�سات  بينما  الدم املنخف�س، 
اإّما اأّنها لمتتلك تاأثرياً على �سغط الدم، واإّما اأّن لها تاأثرياً عك�سّياً 
عليه بحيث تعمل على تخفي�سه، واإّما اأّنها ترفعه بطريقة �ساّرة 
درا�سة  الهندي ح�سب  التمر  الطاقة �رشاب  بال�سّحة كم�رشوبات 

الباك�ستانية  املجلة  يف  َت  ال�سيدلة، نُ�رشرِ لعلوم 
له  يكن  الهندي مل  التمر  تاأثري وا�سح على فاإّن 

النقبا�سي،  الدم  قلّل لكّنه �سغط 
من  وا�سح  م �سغط ب�سكل  لد ا
 . طي نب�سا ل الليمون ع�سري ا
مت  درا�سة  لفهم اأظهرت  عالقة اإجراوؤها 

الليمون وامل�سي 
الدم  ب�سغط 
العالقة  اأّن 

عك�سّية  كانت 
الليمون  بني 
و�سغط  وامل�سي 
النقبا�سي؛  الدم 
من  كٌلّ  اأظهر  حيث 
وريا�سة  الليمون 
فّعالً  تاأثرياً  امل�سي 
املر�سى  ين على  لذ ا

. يعانون من �سغط الدم  تفع ملر ا
تُعَرف  الهندي،  والتمر  الليمون  عك�س  على  الطاقة  م�رشوبات 
م�رشوبات الطاقة بكونها ت�ساهم يف زيادة �سغط الدم، لكن وعلى 
ح ب�رشبها؛ لأّنها تُ�سّبب عّدة م�ساكل  الرغم من ذلك فاإّنه ل يُن�سَ
�سحّية، فهي توؤّثر على نب�سات القلب، وقد اأظهرت درا�سة حديثة 
م�رشوبات  من  علب  لثالثة  الطبيعيني  الأ�سخا�س  ا�ستهالك  اأّن 
الطاقة يغرّي جزءاً من اتزان نب�سات القلب الذي له عالقة بحدوث 
اأّن  من  وبالرغم  مفاجئة،  قلبّية  ل�سكتة  التعّر�س  اأو  اإغماء،  حالة 
اأّنه يفتح  اإّل  اإىل درجة ُمقلرَِقة،  التغيري الذي ح�سل مل يكن كبرياً 
باباً للت�ساوؤل حول تاأثري م�رشوبات الطاقة على ال�سغط؛ اإذ وجد 
يزيد  الطاقة  م�رشوبات  ا�ستهالك  اأّن  اأخرى  درا�سة  يف  باحثون 
وتُ�سّكل  ون�سف،  نقاط  بثالثة  النقبا�سي  الدم  �سغط  قراءة  من 
الدولية،  امل�رشوبات  �سوق  ن�سف  يقارب  ما  الطاقة  م�رشوبات 
ال�سخ�س  كان  ففي حال  الكافيني،  من  كبرية  كمّية  على  وحتتوي 
ل ي�رشب عادة الكثري من الكافيني فقد تكون لديه ا�ستجابة مبالغ 
من  يعاين  ال�سخ�س  كان  حال  يف  اأّما  الطاقة،  مل�رشوبات  فيها 
ارتفاع يف �سغط الدم، اأو م�سكلة يف �رشبات القلب، فيمكن حينها 
اأن تُ�سبب له املزيد من امل�ساكل ال�سحّية املتعلّقة بالقلب الكحول 
على عك�س ما يعتقده البع�س، فاإن الكحول يخّف�س �سغط الدم، 
الدم املنخف�س  يعانون من �سغط  الذين  الأ�سخا�س  ح  يُن�سَ لذا؛ 

بعدم �رشب الكحول

الآتي:  الّنوم  اأثناء  اليدين  لتنميل  امُلوؤّدية  الأ�سباب  تت�سّمن 
ب الّنوم على اليد لوقٍت طويل؛ فمن امُلمكن اأن  ي�سا

اإن  اليد  يف  بالّتنميل  ن ال�سخ�س  كا
ج�سده  فوزن  عليها،  ينام 

�سغطاً  ي�سع  �سوف 
الأع�ساب  على 

يُ�سّبب  و
عطاًل 

يف 

على  فالّنوم  الّدموية؛  الّدورة 
اليد قد ي�سغط 
يني  ا ل�رش ا
الدم  ومينع 
د  ا ملو ا و
الغذائية من التدّفق 
اإىل اأن�سجة الّذراع، ونتيجة ذلك فاإّن الذراع ل تر�سل اإ�ساراٍت 
»تغّطان  اليدين  يجعل  ما  منه،  ي�سلها  ما  تفهم  اأو  للّدماغ 
بالنوم« اإىل اأن تعود اإليهما الّدورة الّدموية الّطبيعية. نق�س 
نتيجًة حلمية غري �سحية،  والّذي قد يحدث  فيتامني )ب(، 
اأّنها  الّنق�س عادة ما يُغفل عنها، غري  اأّن نتائج هذا  ويذكر 
توؤّدي اإىل اأعرا�س متعّددة، منها: ال�ّسعور امل�ستمّر بالإرهاق. 
وال�ّساقني،  اليدين  يف  الّتنميل  الّنعا�س.  اجللد.  �سحوب 
يعملون  ملن  وذلك  العمل،  يف  الإفراط  اللّيل.  يف  خ�سو�ساً 
م�ستخدمي  اأو  الّطباعة  اأو  باخلياطة  املثال-  �سبيل  -على 
على  �سلباً  يوؤثر  ما  الّر�سغ،  على  حماًل  ت�سع  التي  الأدوات 
ُمتكّرر  ب�سكل  وال�ستقامة  الثني  فحركات  اليد؛  اأع�ساب 
ويُذكر  لياًل،  ال�سرتخاء  عند  الأمل  له  وت�سّبب  الر�سغ  تثقل 
اأّن الأوتار والأع�ساب تُطلق ال�سغط بقوة عند ال�سرتخاء. 
غذائّي  نظام  عن  الّناجم  امُلفرط  فالوزن  ال�ّسوائل؛  جتّمع 
غري �سحّي ونق�س يف ممار�سة الّتمارين الّريا�سية قد يُ�سّبب 
النتفاخ يف اليدين والقدمني، ويكون ال�سعور بالوخز �سديداً 
يف الليل؛ حيث ينجم عن انقطاع الّدورة الّدموية، والّنتيجة 
هي �سغط يوؤّدي اإىل الّتنميل. انحبا�س الع�سب الّزندي، كونه 
بالّتنميل؛  تُ�ساب  اليد  ويجعل  الع�سب  وظيفة  مع  يتعار�س 
فالنوم مبرفق مثني ي�سغط الع�سب الّزندي، وبالتايل عندما 
ي�ستيقظ ال�سخ�س ي�سعر بالوخز يف اليدين، ويُذكر اأنه لي�س 
الّتثّبت من ال�سبب وراء هذه احلالة، غري  من املمكن دائماً 
اأّن ال�ّسبب الّرئي�سي لها هو انتفاخ املرفق، والّذي قد ينجم 

عن اأ�سباب عديدة.

هل �صي�صفي »ت�صونامي الدماغ« 
مر�صى ال�صكتات الدماغية؟

ك�سف علماء الأع�ساب من كلية طب �ساريتيه يف برلني، عن 
العمليات املعقدة التي حت�سل يف دماغ الإن�سان خالل فرتة 

املوت.
وات�سح للعلماء، اأن »ت�سونامي الدماغ«- موجة ا�ستقطاب 

اخلاليا الع�سبية، تنت�رش يف الق�رشة املخّية للدماغ ول ميكن 
ال�سيطرة عليها وتت�سبب يف موت اخلاليا الع�سبية خالل 

توقف �سخ الأك�سجني اإىل دماغ الإن�سان ولحظ العلماء، اأنه 
بعد توقف اإمدادات الأوك�سجني للدماغ خالل 20 – 40 ثانية 
مير الدماغ يف و�سعية توفري الطاقة، وت�سبح اأن�سجة اخلاليا 

الع�سبية غري ن�سطة وتتوقف الت�سالت بني اخلاليا الع�سبية، 
وبعد ب�سع دقائق تبداأ القنوات الأيونية )بروتينات يف غ�ساء 

اخللية، هامة لوظائف اخلاليا الع�سبية( بالختفاء.
وتوؤدي موجة ا�ستقطاب اخلاليا، اإىل انت�سار موجات يف 

اأغ�سية الأن�سجة الع�سبية تفرز مواد �سامة وتوؤدي اإىل موت 
اخلاليا الع�سبية.

ور�سد العلماء »ت�سونامي الدماغ«، لدى املر�سى الذين مت 
ت�سخي�س )موت الدماغ لديهم(. وخل�س الباحثون اإىل اإمكانية 
اإيقاف موجة ال�ستقطاب لدرء خطر �رشر اخلاليا الع�سبية، 

واإمكانية منع موتها حلني ا�ستعادة �سخ الأوك�سجني اإىل الدماغ 
من جديد.

وياأمل علماء الأع�ساب اأن ي�سمح هذا الكت�ساف، »ت�سونامي 
الدماغ« و اآلّيته، بتطوير طرق لعالج املر�سى املعر�سني 

خلطر املوت ب�سبب نق�س تروية الدماغ اأو ال�سكتة الدماغية.
//////////////////

كيف نتخل�ص من تعب ال�صاقني؟
حتتاج القدمني املتعبتني اإىل و�سعها يف ماء دافئ تبلغ حرارته نحو 
37 درجة مئوية، وي�ساف له ملح البحر اأو مغلي نباتات لها خوا�س 

من�سطة ملدة 10-15 دقيقة يف امل�ساء.
وبعد تن�سيف القدمني، نبداأ بتدليكها على النحو التايل:

- ال�سغط عدة مرات بقب�سة اليد على اأ�سفل القدم من الأ�سابع اإىل 
الكعب.

- تدليك ع�سلة ال�ساق بكلتا اليدين من الكعب اإىل الركبة مع �رشبات 
خفيفة.

- و�سع ال�ساقني بني اليدين وتدليكهما بقوة من الأ�سفل اإىل الأعلى.
- تدليك ع�سلة ال�ساقني بحركة حلزونية باأ�سابع اليدين من اخللف 

اأول، واجلوانب ثانيا.
من املهم جدا حتفيز عمل القدمني وا�ستغالل كل فر�سة �سانحة 

للم�سي حافيا يف الطبيعة على اأر�سية غري م�ستوية، وعلى الأحجار 
والرمال والأع�ساب التي عليها قطر الندى، وميكن ممار�سة هذه 

التمارين داخل البيت اأي�سا با�ستخدام �سجادة مطاطية خا�سة.
كما يجب حتريك مف�سل الكاحل يف اجتاهات خمتلفة وكذلك �سد 
اأ�سابع القدمني وب�سطها عدة مرات، وكذلك ربط اإبهامي القدمني 

ب�رشيط مطاطي وحتريكهما باجتاهات خمتلفة.
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

من هي �سيدة ن�ساء �لعاملني
وهذا   ، الكالم  هذا   ، الدين  يف  البدعة   : دققوا  لكن 
الوعيد متجه اإىل البدعة يف الدين ، قلت لكم : الأ�صل 
اإل  عبادة  ت�رشع  ول   ، احلظر  والعبادات  العقائد  يف 
بالدليل القطعي الثبوت والقطعي الدللة ، اأما الأ�صياء 
بالدليل  اإل  �صيء  يحرم  ول   ، الإباحة  فيها  الأ�صل 
القطعي الثبوت والقطعي الدللة . نحن عندنا اأ�صياء ، 
وعندنا عبادات ، العبادات الأ�صل هو احلظر والأ�صياء 
الأ�صل فيها الإباحة ، باحلظر نحتاج اإىل دليل لإحداث 
الدللة  وقطعي  الثبوت  قطعي  دليل  جديدة  عبادة 
وبتحرمي �صيء من اأ�صياء نحتاج اإىل دليل قطعي الثبوت 
َدَق  وقطعي الدللة . اأيها الإخوة الكرام ،  )) ... اإَِنّ اأَ�صْ
ٍد ، َو�رَشُّ  َمّ ِ ، َواأَْح�َصَن الَْهْدِي َهْدُي ُمَ ِديِث ِكتَاُب الَلّ احْلَ
ِبْدَعٍة  َوُكُلّ   ، ِبْدَعٌة  َدثٍَة  ُمْ َوُكُلّ   ، َدثَاتَُها  ُمْ اْلأُُموِر 
اَللٍَة يِف النَّاِر ...((  ] م�صلم والن�صائي ،  اَللٌَة ، َوُكُلّ �صَ �صَ

واللفظ له عن جابر[ هذا حديث �صحيح .

 �آد�ب �لطعام و�ل�سر�ب
الّنبي - �صلّى الل عليه و�صلّم - يف  اإّن من هدي   
اآداب الطعام وال�رّشاب، ما يلي: اأن يغ�صل امل�صلم 
يتفادى  لكي  وذلك  الطعام،  يتناول  اأن  قبل  يديه 
يعّد  ذلك  ولأّن  الأو�صاخ،  عليهما من  يكون  قد  ما 
داود  واأبو  الرتمذي  رواه  ملا  وذلك  للفقر،  اأنفى 
الل  الل �صلّى  ر�صول  قال  قال:  �صلمان  من حديث 
عليه و�صلّم:« بركة الطعام الو�صوء قبله، والو�صوء 
بعده ». اأن يدعو امل�صلم بالربكة، وذلك حلديث:« 
َفلْيَُقْل: اللُّهّم بَاِرْك لَنَا ِفيِه  اأَحُدُكْم َطَعاماً  اأَكَل  اإَذا 
اللُّهّم  َفلْيَُقْل  لَبَنَاً  �ُصِقَي  َواإَذا  ِمنُْه،  َخْياً  َواأْطِعْمنَا 
يُْجِزىءُ  �َصْيءٌ  لَيْ�َس  َفاإِّنُه  ِمنُْه،  َوِزْدنَا  ِفيِه  لَنَا  بَاِرْك 
ِمَن الّطَعاِم َوال�رّشَاِب اإّل اللَّب »، رواه اأبو داود من 
الأكل،  ي�صّمي امل�صلم قبل  اأن  ابن عبا�س.  حديث 
اأن يقول ب�صم الل، وذلك حلديث:«  واملراد بذلك 
اإذا اأكل اأحدكم طعاماً فليقل: ب�صم الل، فاإن ن�صي 
رواه   ،« واآخره  اأّوله  يف  الل  ب�صم  فليقل:  اأّوله،  يف 
الرتمذي واأبو داود وابن ماجه واأحمد من حديث 
بيده  امل�صلم  ياأكل  اأن  عنها.  الل  ر�صي  عائ�صة 
اليمنى، وذلك حلديث:« ل ياأكلّن اأحد منكم ب�صماله 
ول ي�رشب بها، فاإّن ال�ّصيطان ياأكل ب�صماله وي�رشب 

بها »، رواه م�صلم من حيث عبد الل بن عمر،

�لعا�سي يتوب و�ساحب 
�لبدعة ال يتوب :

 �ملبتدع ال يتوب الأنه يظن �أن منطقه �خل�طئ 
هو �حلق مل�ذ� ال يتوب �ملبتدع ، ويتوب �لع��سي 

 � ؟ �ملع�سية و��سحة لي�س عليه� خالف ، �أميّ
�ملبتدع فيتوهم �أنه وحده على حق ، لذلك 

ال يتوب ، لذلك �أهون �ألف َمرة من �أن تقع ـ ال 
�سمح �هلل ـ يف مع�سية من �أن تعتقد �عتق�د�ً 

مبتدعً� ال �أ�سل له يف �لدين . �إذ�ً : �لنبي �سلى 
�هلل عليه و�سلم يبني �أن �هلل حجب �لتوبة عن 

�س�حب كل بدعة ، . �سيء �آخر ، يقول عليه 
�ل�سالة و�ل�سالم يف بع�س خطبه :

ِ ، َو�أَْح�َسَن  ِديِث ِكَت�ُب �هلَليّ َدَق �حْلَ )) ... �إَِنيّ �أَ�سْ
َدَث�ُتَه� ،  ٍد ، َو�َسُريّ �اْلأُُموِر ُمْ َميّ �ْلَهْدِي َهْدُي ُمَ

اَلَلٌة ، َوُكُليّ  َدَثٍة ِبْدَعٌة ، َوُكُليّ ِبْدَعٍة �سَ َوُكُليّ ُمْ
 ، و�لن�س�ئي  �ِر ...(( ] م�سلم  اَلَلٍة يِف �لَنيّ �سَ

و�للفظ له عن ج�بر[

 م�ستحدثات �الأمور �لتي حت�سن من �الأد�ء لي�ست ببدع
املق�صود بالبدعة يف الدين ، اأما اأحدثنا 
الدنيا ، ول  تكبي �صوت فهذه بدعة يف 
مركزية  تدفئة  اأحدثنا   ، عليها  �صيء 
وماء   ، ال�صيف  يف  بارداً  ماء  اأحدثنا   ،
�صاخًنا يف ال�صتاء للو�صوء ، كل حت�صينات 
لها  عالقة  ل  لكن   ، بدع  هذه  احلياة 
اأن  مطالبون  نحن  بالعك�س   ، بالت�رشيع 
نح�صن من �رشوط حياتنا ، مطالبون اأن 
نحل م�صكالت �صبابنا ، اأي اإحداث ل�صيء 
فهذا  امل�صلمني  م�صكلة  حلل  جديد 
�صيء مقبول وجّيد ، اأما اإذا قلنا : بدعة 

فاملق�صود بها البدعة يف الدين .
بَْن  الِْعْربَا�ِس  َعِن   ، الكرام  الإخوة  اأيها 

�َصاِريََة َقاَل :

ُ َعلَيِْه َو�َصلََّم  لَّى الَلّ ِ �صَ لَّى ِبنَا َر�ُصوُل الَلّ )) �صَ
َذاَت يَْوٍم ، ثَُمّ اأَْقبََل َعلَيْنَا َفَوَعَظنَا َمْوِعَظًة 
ِمنَْها  َوَوِجلَْت   ، الُْعيُوُن  ِمنَْها  َذَرَفْت  بَِليَغًة 
ِ ، َكاأََنّ  الُْقلُوُب ، َفَقاَل َقاِئٌل : يَا َر�ُصوَل الَلّ
اإِلَيْنَا  تَْعَهُد  َفَماَذا   ، ٍع  ُمَوِدّ َمْوِعَظُة  َهِذِه 
ْمِع  َوال�َصّ  ،  ِ الَلّ ِبتَْقَوى  يُكْم  اأُو�صِ  : َفَقاَل  ؟ 
َمْن  َفاإِنَُّه   ، َحبَ�ِصًيّا  َعبًْدا  َواإِْن   ، اَعِة  َوالَطّ
يَِع�ْس ِمنُْكْم بَْعِدي َف�َصَيَى اْخِتاَلًفا َكِثًيا 
لََفاِء امْلَْهِدِيّنَي  ، َفَعلَيُْكْم ِب�ُصنَِّتي َو�ُصنَِّة اْلُ
وا َعلَيَْها  ُكوا ِبَها ، َوَع�ُصّ ا�ِصِديَن ، َتَ�َصّ الَرّ
َدثَاِت اْلأُُموِر ، َفاإَِنّ  ِبالنََّواِجِذ ، َواإِيَّاُكْم َوُمْ

اَللٌَة (( َدثٍَة ِبْدَعٌة ، َوُكَلّ ِبْدَعٍة �صَ ُكَلّ ُمْ
] الرتمذي ، اأبو داود[
ويف رواية حلديث اآخر :

اَللٍَة يِف النَّاِر ...(( )) ... َوُكُلّ �صَ
عن  له  واللفظ   ، والن�صائي  م�صلم   [

جابر[

ال م�ساحمة يف حقوق �لعباد ، فاحذرو� 

ملجرد اأن توؤثر بيتاً مريحاً ، واأن تغت�صبه 
بقوة القانون ، واأن تنعه �صاحبه فاأنت 
، و�صار الطرق  الآية  قد وقعت يف هذه 
تاأخذ  اأن  ملجرد   ، �صالكاً  لي�س  الل  اإىل 
ما لي�س لك ، اأو اأن تنع الذي لالآخرين 
الذي  اأِد   ، الأثرة  بخلق  متلب�س  فاأنت 
اأِد   ، لك  الذي  الل  من  واطلب   ، عليك 
احلقوق . اأيها الإخوة الكرام ، اإن اإن�صانا 
�صحى بحياته ، هل يف الإن�صان اأغلى من 
قي  �صهيداً  وقع   ، بنف�صه  جاد  ؟  حياته 
وال�صالم  ال�صالة  ، فكان عليه  الل  �صبيل 
ي�صاأل اأ�صحابه : اأعليه دين ؟ فاإن قالوا : 
نعم ، يقول : �صلوا على �صاحبكم ، يغفر 

لأن حقوق   ، الدين  اإل  ذنب  كل  لل�صهيد 
بينما   ، امل�صاححة  على  مبنية  العباد 

حقوق الل مبنية على امل�صامة .
اأنت   ، مالً  تغت�صب  مل  اإن  بخي  اأنت 
اأنقا�س  على  جمدك  تِب  مل  اإن  بخي 
غناك  تِب  مل  اإن  بخي  اأنت   ، اإن�صان 
على اإفقار اإن�صان ، اأنت بخي اإن مل تِب 
اإن  اأنت بخي   ، اإن�صان  اإذلل  عزك على 
اأنت   ، اإن�صان  اإخافة  على  اأمنك  تِب  مل 
بخي اإن مل تِب حياتك على موت اإن�صان 
 : َقاَل  َعنُْهَما   ُ الَلّ َي  َر�صِ ُعَمَر  ابِْن  َعْن   ،
 : َو�َصلََّم  َعلَيِْه   ُ الَلّ لَّى  �صَ  ِ الَلّ َر�ُصوُل   : َقاَل 
ِديِنِه  ِمْن  ُف�ْصَحٍة  يِف  امْلُوؤِْمُن  يََزاَل  لَْن   ((

البخاري   [   )) َحَراًما  َدًما  ْب  يُ�صِ مَلْ  َما 
[  قبل اأن تعمل ال�صاحلات ، وقبل اأن 
جتتهد يف الطريق اإىل الل اأِد الذي عليك 
، وترك دانق من حرام خي من ثمانني 
حجة بعد حجة الإ�صالم . )) ركعتان من 
ورع خي من األف ركعة من خملط ((  ] 
اإ�صناد  ويف   ، اأن�س  عن  ال�صغي  اجلامع 
اأن تفعل اليات  مقال كبي [  قبل 
اإىل  العباد  تقرب  ما  اأحب   ، احلقوق  اأِد 
ربهم اأداء احلقوق ، اأداء الفرائ�س ، َعْن 
 ِ الَلّ َر�ُصوُل  َقاَل  َقاَل :  بِْن َعْمٍرو   ِ الَلّ َعبِْد 
ِبامْلَْرِء  َكَفى   ((   : َو�َصلََّم  َعلَيِْه   ُ الَلّ لَّى  �صَ

ِيَّع َمْن يَُقوُت (( اإِثًْما اأَْن يُ�صَ
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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"Subaru Forester" اإعالن موعد اإطالق اجليل اجلديد من

ب�ش�ؤون  متخ�ش�شة  م�اقع  اأكدت 
ال�شيارات اأن الإعالن الر�شمي 
اجلديد  اجليل  عن 

"Subaru Forester" رباعية  ل�شيارات 
العام  من  ن�فمرب  يف  �شيجري،  الدفع 
 "Forester" فاإن  للم�اقع  ووفقا  املقبل 
املط�ر   "SGP" بهيكل  �شتاأتي  اجلديدة 
 "Impreza" �شيارات  به  �شتزود  الذي 
تعمل  التي   "Ascent"و  "XV"و
املت�قع  ومن  اإنتاجها  على  �ش�بارو 
ب�شكل  اجلديدة  ال�شيارة  تاأتي  اأن 
 "Ascent" خارجي ي�شبه �شيارات 
�ش�بارو  اأ�شدرتها  التي  الأخرية 
�شكل  على  طفيفة  تعديالت  مع 
الأمامية  والأ�ش�اء  املربد  �شبكة 

ت�ربينية  حمركات  عن  ف�شال  واخللفية، 
على  قادرة  لرت  و2   1.6 ب�شعة  متط�رة 
الت�شارع من 0 اإىل 100 كلم/ �شاعة يف اأقل 

من 4 ث�ان.
احلايل  اجليل  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  كما 
من �شيارات "Foreste" مزود مبحركات 
 150 عزم  ت�ليد  على  قادرة  لرت   2 ب�شعة 
 171 بعزم   2.5 وحمركات  ح�شانا. 
لرت   2 ب�شعة  ت�ربينية  وحمركات  ح�شانا، 
قادرة على ت�ليد عزم 241 ح�شانا، ف�شال 
عن علب �رسعة اأوت�ماتيكية وعادية ب�شت 

جمالت.

مميزة كهربائية  حافلة  عن  فاغن" تك�شف  "فولك�س 

ك�شفت �رسكة البتكارات "Moia" التابعة لـ "ف�لك�س فاغن" الأملانية عن حافلة كهربائية )ميني( �شت�شتخدم يف 
اإطار خدمة ال�شيارات الت�شاركية. واأعلنت ال�رسكة اأن امل�ديل الكهربائي ب��شعه اأن يقطع م�شافة 300 كيل�مرت 
دون اأن ي�شحن بطارياته، اأما �شحنها بن�شبة 80% في�شتغرق 30 دقيقة فقط، ولحظ اخلرباء اأن امل�ديل اجلديد 
ي�شبه م�ديل Volkswagen Crafter اأو ن�شخته الكهربائية e-Crafter التجارية التي ك�شف عنها اخلريف 
املا�شي يف هان�فر، ويختلف م�ديل "Moia" عن �شابقه مبقدمته املزودة باأ�ش�اء "ليد" وزجاج اأمامي مميز. 
 Wi-Fi وم�شابيح الإ�شاءة الدقيقة وخدمة USB اأما �شال�نه فتت�فر فيه 6 كرا�شي مريحة مزودة مباآخذ

يذكر اأنه من املت�قع اأن تبداأ �شيارات ميني "Moia" ال�شري يف �ش�ارع هان�فر، يف نهاية العام 2018. 

جاكوار 
 XE SV

 8  Project
اأ�شرع �شيارة بـ 4 

اأبواب يف العامل
 8 XE SV Project جاك�ار
، والتي ط�رها ق�شم العمليات 

اخلا�شة لدى ال�شانع الربيطاين 
جاك�ار لند روفر ، اأثبتت باأنها 

اأ�رسع �شيارة باأربعة اأب�اب 
يف العامل بعد جناح ن�شختها 
املخ�ش�شة لالإنتاج التجاري 
يف اجتياز حلبة ن�رب�رغرينغ 
ن�رد�شاليفه الأملانية البالغ 
ط�لها 12،9 ميل )20،7 كم( 
خالل زمن قيا�شي قدره 7 

دقائق و 21،2 ثانية.
وهذا الزمن يجعل �شيارة 

 XE SV Project جاك�ار
8 اأ�رسع بـ 11 ثانية تقريباً من 

�شاحبة الرقم القيا�شي ال�شابق 
ومتف�قًة بذلك على عدد من 

اأ�رسع ال�شيارات الريا�شية 
اخلارقة و�شيارات الك�بيه ذات 

البابني. يجدر الإ�شارة اإىل 
 XE SV اأن �شيارة جاك�ار

Project 8 تعتمد على �شيارة 
 ، XE ال�شيدان �شغرية احلجم
وتتميز مبظهر خارجي �رس�س 
مع �شادم اأمامي يحت�ي على 

فتحات ته�ية ك�شكل خلية 
النحل و�شبك اأمامي اأ�ش�د 
الل�ن، كما ح�شلت ال�شيارة 

على �شادم خلفي معدل 
يحت�ي على اأربعة خمارج 

للعادم دائرية الت�شميم م�زعة 
ب�شكل مزدوج، وزودت ال�شيارة 
بجناح خلفي �شخم. ميكانيكياً 
 XE SV تعتمد �شيارة جاك�ار
 V8 8 على حمرك Project

�شعة 5 لرتات مع �ش�برت�شارجد 
ي�لد ق�ة 592 ح�شان )600 
ح�شان اأوروبي PS(، يت�شل 

ب�شندوق ترو�س )جري( 
Quickshift اأوت�ماتيكي 

من 8 �رسعات، لتت�شارع هذه 
ال�شيارة التي تعمل بنظام دفع 
رباعي للعجالت من 0 اإىل 96 
كم/�س )60 ميل/�س( يف 3.3 
ثانية وتبلغ �رسعتها الق�ش�ى 

321 كم/�س.

هيونداي تطلق م�شابقة "كونوا هناك مع هيونداي" 
م�ت�ر  هي�نداي  �رسكة  اأعلنت 
خا�شة  م�شابقة  اإطالق  عن 
ببط�لة كاأ�س العامل لكرة القدم 
رو�شيا  يف  �شتقام  التي   2018
اأطلقتها  التي  امل�شابقة  تدع� 
�رسيكاً  ب��شفها  هي�نداي، 
لكرة  الدويل  لالحتاد  ر�شمياً 
القدم )فيفا(، جماهري م�شجعي 
اإىل تقدمي �شعارات  كرة القدم 
ن�شية للمنتخبات امل�شاركة يف 
البط�لة املزمع اإقامتها �شيف 

العام املقبل يف رو�شيا.
امل�شابقة  وحتمل 

اجلديدة ا�شم 

هي�نداي"،  مع  هناك  "ك�ن�ا 
فيها  امل�شاركني  من  وتطلب 
ملنتخبات  �شعارات  تقدمي 
والثالثني  الثنني  القدم  كرة 
الكروية  البط�لة  يف  امل�شاركة 
يف  �شعبية  والأكرث  الأ�شهر 
العامل والتي ت�شت�شيفها رو�شيا 
العام املقبل، وذلك عرب م�قع 

.fifa.com فيفا الإلكرتوين
ال�شرتاكات  ا�شتقبال  ويبداأ 

وي�شتمر  دي�شمرب،   5 الي�م، 
حتى 28 فرباير املقبل، و�شيتّم 
ثالثة  عن  اأبريل  يف  الك�شف 
�شعار  لكل  نهائيني  مر�شحني 
املنتخبات  �شعارات  من  ن�شّي 
من  ج�لة جديدة  تبداأ  اأن  قبل 
الت�ش�يت عرب الإنرتنت لتحديد 

32 فائزاً يف امل�شابقة.

معر�س  فعاليات  �شمن  م�ؤخراً  ظهرت  الختبارية   FT-AC ت�ي�تا 
ل��س اأجنل��س لل�شيارات ، لتقدم ملحة ت�شميمية ل�شيارة SUV ريا�شية 
ت�ي�تا  �رسكة  �شت�شنعها  هجني  بنظام  تعمل  ال�شتخدامات  متعددة 
 FT-AC اليابانية يف امل�شتقبل القريب اإن �شاء اهلل  تخت�رس الحرف
 Toyota’s Future Toyota من ا�شم هذه ال�شيارة الختبارية جملة
Adventure Concept - التي تدل بلغتنا العربية اإىل �شيارة ت�ي�تا 
ت�شميم  ي�ؤكده  ما  وه�   ،  - املغامرات  مع  تتنا�شب  م�شتقبلية  اختبارية 
�شيارة ت�ي�تا FT-AC الختبارية من خالل مالحمها احلادة وال�رس�شة 
التي تظهر ه�يتها الهج�مية امل�شتقبلة وبالتحديد من الأمام مع م�شابيح 
الـ  اإىل جانب م�شابيحها  ال�عرة  الطرق  لتنري عتمة  ال�شقف  مثبته على 
LED الأمامية ، وح�شلت اأجدد �شيارة اختبارية من ت�ي�تا على �شادم 

اأمامي عري�س يتنا�شب مع مهمتها يف القيام باملغامرات.

تويوتا FT-AC �شيارة جديدة 
خم�ش�شة للمغامرات

 ميت�شوبي�شي تاأتي
 اإىل رو�شيا بكرو�س جديدة

جديد  م�ديل  مبيعات  لإطالق  "ميت�ش�بي�شي"  �رسكة  ت�شتعد 
 Eclipse Cross عن  "Eclipse Cross"وك�شف  لكرو�س 
املا�شي.  لل�شيارات، يف مار�س  لأول مرة يف معر�س جنيف 
وتزود مبحرك بنزين �شعة 2.2 لرت. بينما زود امل�ديل الذي 
الأ�شط�انات  رباعي  ياباين  بنزين  مبحرك  رو�شيا  يف  �شيباع 
ب�شعة 1.5 لرت، ي�لد ق�ة 163 ح�شانا و250 ني�تن/ مرت من 

عزم الدوران.
اأما ن�شخة "اإكليب�س" اأمامية الدفع، فيت�قع اأن تزود ب�شندوق 
�رسعة ميكانيكي �شدا�شي اأو �شندوق CVT �شبه امليكانيكي 
بـ8  الأوت�ماتيكي  ال�رسعة  �شندوق  حماكاة  مبقدوره  الذي 
مراحل، فيما يتعلق بالن�شخة الرباعية الدفع فلديها �شندوق 

اأوت�ماتيكي  �شبه  فقط.�رسعة 

�شيارات
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

!
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وظيفة �سرية لربنامج الر�سام 
تويرت  م�ستخدم  الحظ 
وظيفة   »mikejmoffitt «
على  الر�سام  لربنامج  جديد 
ومل  لديه  احلا�سوب  جهاز 
هذه  عن  ر�سميا  االإعالن  يتم 
لربنامج  املكت�سفة  الوظيفة 
الر�سام على اأجهزة احلوا�سيب، 
قبل  من  عنها  الك�سف  مت  بل 
فيديو  ن�رش  عادي  م�ستخدم 
على  »ال�رشية«  الوظيفة  عن 
يتم  حيث  تويرت،  يف  ح�سابه 
بلون  ال�سورة  خلفية  طالء 
اإىل  لون  من  بالتدريج  ينتقل 

اآخر )خلفية متغرية اللون(.
متدرجة  خلفية  والإن�ساء 
االألوان، يجب على امل�ستخدم 
اإىل  اللوحة  خلفية  تق�سيم 
بلونني  وطالوؤها  جزاأين، 
يجب  بعدها  خمتلفني. 

بيك�سل  اإىل  ال�سورة  تخفي�ض 
اإىل  اإعادتها  ثم  ومن  واحد 
وبهذه  االأ�سلي.  حجمها 
اإن�ساء  ميكن  اأي�سا،  الطريقة 
بلونني  لي�ض  متدرجة  خلفية 

فقط بل متعددة االألوان.
يذكر اأن �رشكة مايكرو�سوفت 
نهاية  يف  اأعلنت،  قد  كانت 
اأنها  املا�سي،  متوز  �سهر 
الر�سام  تطبيق  �ستلغي 
و�ستمحي نظامه نهائيا. وهذا 
من  عارمة  مبوجة  ت�سبب  ما 
امل�ستخدمني،  لدى  اال�ستياء 
فقررت ال�رشكة �رشف النظر 
عن اإلغاء برنامج الر�سام. وهو 
جديدة  بن�سخة  االآن  متوفر 
يف   10 ويندوز  ت�سغيل  لنظام 
 Windows« متجر تطبيقات

.»Store

كيف تتجنب فريو�س التن�ست 
يف هواتف الأندرويد؟

وات�س اآب متنحك وقتا اأطول 
حلذف الر�سائل املحرجة

اآبل تطلق حا�سوبا �سخ�سيا 
رخي�سا العام اجلاري

حّذر خرباء التقنية الرقمية من ظهور فريو�ض تن�ست جديد، 
واأفاد  اأندرويد  بنظام  تعمل  التي  املحمولة  الهواتف  يهاجم 
 ،»RedDrop« الربنامج امل�سمّى  باأن   »Wandera« موقع 
ي�سجل �رشا كل ما يحدث بالقرب من اأجهزة الهواتف الذكية 
العاملة بنظام اأندرويد، ثم يفّرغ حمتويات الت�سجيل ال�سوتي 

يف برنامج تبادل امللفات.
اإىل  للدخول  الذكي  الهاتف  ا�ستخدام  اأي�سا  للفريو�ض  وميكن 
الهاتف،  املاأجورة، عرب ح�ساب �ساحب  االإلكرتونية  املواقع 
على  العثور  مت  اأنه  يذكر  جديدة  �سارة  تطبيقات  وتثبيت 
عليه  متعارف  دويل  تطبيق   50 من  اأكرث  يف   »RedDrop«
والر�ّسام،  احلا�سبة،  االآلة  كتطبيق  االإنرتنت،  تطبيقات  �سمن 

وتطبيقات االألعاب والربامج التعليمية.
يرتبط   ،»RedDrop« الفريو�ض  اأن  على  اخلرباء  ويوؤكد 
يوجد  وال  �سفر«،  »اليوم  منذ  املحمولة  االأندرويد  باأجهزة 
بهذ  االإ�سابة  ولتجنب  اليوم،  هذا  �سده حتى  اآلية حماية  اأي 
املتاجر  من  التطبيقات  بتحميل  اخلرباء  ين�سح  الفريو�ض، 

الر�سمية املعتمدة فقط.

الوقت  من  مزيدا  امل�ستخدمني  منح  على  اآب  وات�ض  تعمل 
الإلغاء اأو حذف الر�سائل املحرجة، ميكن اأن يتجاوز ال�ساعة 
وقد اطلق تطبيق الر�سائل اململوك من قبل في�سبوك موؤخرا 
ميزة ت�سمح للم�ستخدمني بحذف الر�سائل املر�سلة، خالل 

فرتة ت�سل اإىل 7 دقائق فقط.
ويتم حاليا اختبار امليزة اجلديدة على هواتف اأندرويد، ومن 
العاملي،  امل�ستوى  على  طرحها  �رشعة  مدى  الوا�سح  غري 
حذف  »مت  بعبارة  املحذوفة  الر�سائل  �ست�ستبدل  حيث 
الر�سالة«ومنذ اإطالق امليزة العام املا�سي، القت ا�ستح�سانا 
وا�سحا من قبل امل�ستخدمني، ولكن مع وجود عيب واحد 
يتعلق باحلد الزمني املتمثل يف 7 دقائق ونتيجة لذلك، مت 
 4096 اإىل  دقائق(،   7( االأ�سلية  ثانية   420 الـ  نافذة  تو�سيع 
ثانية )68 دقيقة و16 ثانية(. ووفقا لـ WABetaInfo، فاإن 
امليزة تعمل على جميع ر�سائل وات�ض اآب، مبا يف ذلك ملفات 

GIF واملواقع واأ�رشطة الفيديو.

حا�سوب  اإطالق  ال�رشكة  عزم  اآبل  �رشكة  يف  م�سادر  اأكدت 
»ultrabook« رخي�ض هذا العام ووفقا للم�سادر فاإن »اآبل 
رخي�ض  جديد  حا�سوب  اإطالق  اجلاري  العام  ربيع  تعتزم 
املفرت�ض  ومن   ،MacBook Air حوا�سيب   �سل�سلة  من 
اأن تزوده باأحدث معاجلاتها التي �ستكون اأكرث اأمانا وع�سية 

على االخرتاق«.
اآبل يف اجلهاز اجلديد عن منفذ  اأن تتخلى  ومن املفرت�ض 
�ستزود  كما   ،»USB-C« مبنفذ  وت�ستبدله   »USB-A«
اأن  اخلرباء  ويتوقع   )  900/1440( بدقة  ب�سا�سة  احلا�سوب 
يرفع اإطالق هذا احلا�سوب الرخي�ض مقارنة بحوا�سيب اآبل 

االأخرى، مبيعات ال�رشكة  مبعدل 10 اإىل %15. 

خطاأ �سائع نرتكبه عند 
ا�ستخدام هواتفنا

اأ�سبحت الهواتف الذكية جزءا اأ�سا�سيا يف حياتنا اليومية، ولكن 
معظمنا يرتكب خطاأ �سائعا عند ا�ستخدامها دون اإدراك ذلك 
اأن عملية التخل�ض من التطبيقات عرب  ويعتقد امل�ستخدمون 
التمرير اأو ال�سحب اإىل االأعلى، اأمر ممتع ومفيد، ولكن ال ين�سح 
بالقيام بهذا اخلطاأ غري املتوقع، ويبدو اأن اجلميع يرتكب هذا 
اخلطاأ عن ا�ستخدام التطبيقات على الهاتف، ولكننا ال نعلم اأن 
هذا االإجراء ي�رش ببطارية واأداء الهاتف عموما، ومن الوا�سح 
القيام  من  منعك  يحاول  احلديثة  الهواتف  ت�سميم  اأن  االآن، 

بذلك، ولكن دون جدوى.
التطبيقات  تنقل  واأندرويد،   IOS الت�سغيل:  اأنظمة  اأن  ويذكر 
باملعلومات  االحتفاظ  مع  �سبات  حالة  اإىل  املفتوحة  غري 
اإمكانية الو�سول اإىل مهمات حمددة على  املوجودة، ما يتيح 
اإىل  البطارية  الهاتف قادرا على حفظ عمر  الهاتف و�سيكون 
فتح  الإعادة  احلاجة  دون  جيد،  ب�سكل  العمل  ا�ستمرار  جانب 
اإىل  ال�سحب  عرب  نهائيا  اإغالقها  بعد  جديد،  من  التطبيقات 
من  وتكرارا  مرارا  امل�ستخدمني  اخلرباء  يحذر  لذا  االأعلى. 
غري  العادة  هذه  اأن  على  وللتاأكيد  ال�سائع  اخلطاأ  بهذا  القيام 
مفيدة على االإطالق، جتدر االإ�سارة اإىل كيفية ت�سميم هاتف 
اآيفون X، الذي يجعل من ال�سعب اإغالق التطبيقات، وذلك مع 
غياب الزر الرئي�سي واحلاجة اإىل ا�ستمرار ال�سغط على اجلزء 
ال�سفلي من ال�سا�سة حتى تظهر خمتلف التطبيقات املفتوحة، 

وبالتايل �ستكون العملية بطيئة نوعا ما.
وبطبيعة احلال، يوجد اأ�سباب لوجود هذه امليزة على هواتف 
العمل،  عن  توقف  اأو  التطبيق  تعطل  حال  ففي  وغوغل،  اآبل 
فاإن اإغالقه عرب ال�سحب اإىل االأعلى يعد و�سيلة فعالة الإعادة 

ت�سغيله من جديد.

وات�س اآب يك�سف كيفية 
ر�سد احل�سابات اخلطرية

يبدو اأن وات�س اآب يعمل على اإطالق ن�شخة جديدة بعد ن�شر جمموعة من 
الأ�شئلة والأجوبة على موقعه الر�شمي، وك�شف بع�س التفا�شيل الهامة 

.»WhatsApp Business« حول ح�شابات
وتت�شمن هذه ال�شفحة ن�شائح لتحديد ح�شابات الن�شاط التجاري التي 

مت اإثبات ملكيتها، وح�شابات الأن�شطة التجارية التي مل يتم التحقق منها 
و�شتكون ن�شخة »WhatsApp Business« منف�شلة عن الن�شخة العادية 
ممت ل�شتخدامها من قبل ال�شركات لت�شهل على  من وات�س اآب، حيث �شُ
ال�شركاء والعمالء عملية التوا�شل على املن�شة وات�س اآب متنح م�شرف 

املجموعات حق اإ�شكات اجلميعوات�س اآب مينح م�شرف املجموعات حق اإ�شكات 
 ،WABetaInfo اجلميع وتو�شح �شفحة الأ�شئلة اجلديدة، التي ر�شدها

الختالفات بني �شارات اأو عالمات ح�شاب الن�شاط التجاري. وميكن 
للم�شتخدمني التحقق من امللف ال�شخ�شي جلهة الت�شال من اأجل معرفة 

نوع احل�شاب امل�شتخدم.
ومت التحقق من ح�شاب الن�شاط التجاري الذي يحمل �شارة العالمة اخل�شراء 

يف امللف ال�شخ�شي، على اأنها »عالمة جتارية اأ�شلية« من قبل وات�س اآب، 
ويف الوقت نف�شه، مت تاأكيد اأن ح�شاب الن�شاط التجاري الذي يحمل �شارة 

عالمة رمادية يف امللف ال�شخ�شي، ي�شتخدم رقم هاتف يطابق رقم الن�شاط 
التجاري الذي يدعي امل�شتخدم اأنه ميلكه اأو ي�شغله.

ومع ذلك، ي�شري ح�شاب الن�شاط التجاري الذي يحمل �شارة عالمة ا�شتفهام 
رمادية يف امللف ال�شخ�شي، اإىل اأنه مل يتم تاأكيد احل�شاب اأو التحقق منه 

بوا�شطة وات�س اآب، ولذلك، يجب اأن تكون حذرا يف حال حاول ح�شاب 
الن�شاط التجاري الذي يحمل �شارة رمادية الت�شال بك، حتى لو كان يبدو 

اأنه مرتبط ب�شركة تعرفها، وميكن اأن تكون ح�شابات الأن�شطة التجارية 
املزيفة اأكرث خطورة من احل�شابات املنتظمة، وخا�شة يف حال اإر�شال 

معلومات الدفع اأو عنوان الربيد الإلكرتوين. وحل�شن احلظ ميكنك حظر 
ح�شابات الأن�شطة التجارية التي قد تبدو م�شبوهة.
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اهتز اأم�س اأول اأم�س حي بني ثور ببلدية ورقلة على وقع جرمية قتل �سنعاء راح �سحيتها �ساحب حمل جتاري يف ال�ستينيات 
من العمر ، حيث مت نقل ال�سحية مل�سلحة حفظ اجلثث باملوؤ�س�سة الإ�ست�سفائية حممد بو�سياف ، فيما مت تطويق موقع 

اجلرمية من طرف م�سالح الأمن وتقفي اأثار اجلناة .

اأحمد باحلاج 

به  �أفاد  ح�سبما  �جلرمية  تفا�سيل 
بعد  مبا�رشة  وقعت  عيان  �سهود 
�سالة �جلمعة ، عندما كان �ساحب 
من  �لبالغ  »حميد«  �ملدعو  �ملحل 
�لعمر 65 �سنة عائد ملحله �خلا�ص 
ببيع معد�ت �ملخابز بحي بني ثور 
�أين تفاجاأ ب�سخ�ص   ، ببلدية ورقلة 

بال�رشقة  يقومان  �سخ�سان  �أو 
حماولته  وعند  �لهوية  جمهوالن 
طعنات  له  بتوجيه  قام  توقيفهما 
متعددة �أردته قتيال ، وفور �بالغها 
م�سالح  �سارعت  �لقتل  بجرمية 
�ملكان  لعني  �ملدنية  �حلماية 
ونقله  �ل�سحية  باإجالء  وقامت 
مل�سلحة حفظ �جلثث بامل�ست�سفى 
�لو�حات حممد  بعا�سمة  �ملركزي 

�لطبيب  على   لعر�سه  بو�سياف 
�إجر�ء�ت  �إ�ستكمال  قبل  �ل�رشعي 
قامت  مت�سل  �سياق  ويف   ، �لدفن 
يف  �ملخت�سة  �المن  م�سالح 
موقع  بتطويق  �جلرمية  مكافحة 
معمق  �أمني  حتقيق  وفتح  �حلادثة 
�لقتل  جرمية  مالب�سات  لك�سف 
�أمام  لتقدميهم  �جلناة  �أثار  وتقفي 
ثانية  جهة  من  �لق�سائية.  �جلهات 

هذه  ورقلة  �سكان  ��ستنكر  فقد 
�جلهات  من  مطالبني   ، �جلرمية 
�الأمنية باالإ�رش�ع يف توقيف �جلناة 
�لعقوبات  �أق�سى  عليهم  وت�سليط 
له  ت�سول  من  لكل  عربة  ليكون 
نف�سه �لتفكري يف جر�ئم �لقتل �لتي 
�إرتفاعا مقلقا بوالية ورقلة  تعرف 
وتقاليدها  بعاد�تها  �ملعروفة 

�ل�ساربة يف عمق �لتاريخ .

ملتقى �إ�سطنبول 
لل�سحفيني �لعرب

ي�ست�سيف مولود �أوي�سال رئي�ص بلدية 
�إ�سطنبول �لكربى جمموعة من �أبرز 
�ل�سحفيني �لعرب من خمتلف �لدول 

�لعربية يف �لفرتة بني 7 و 12 ماي 2018، 
مبدينة �إ�سطنبول.

و�إىل جانب فعاليات ترويجية للتعريف 
بتاريخ مدينة �إ�سطنبول وريثة �لثقافة 

�لعاملية، �سيتم �إعد�د لقاء�ت مع عدد من 
�لوزر�ء �الأتر�ك، وروؤ�ساء ومدر�ء هيئات 

وموؤ�س�سات ر�سمية، ف�سال عن ممثلني من 
عامل �القت�ساد و�الأعمال.

ابنة �سقيق �سكريبال

بريطانيا 
رف�ست منحي 

تاأ�سرية دخول 
�إىل �أر��سيها

�رشحت �بنة �سقيق �لعقيد �لرو�سي 
�ل�سابق �سريغي �سكريبال، فيكتوريا 
�سكريبال، باأن �ل�سلطات �لربيطانية 
رف�ست منحها تاأ�سرية دخول �إىل 

�أر��سيها، للقاء عمها و�بنته يوليا �للذين 
تعر�سا للت�سمم هناك.

و�أو�سحت يف حديثها الإذ�عة 
»Business FM« �أنها بعد �إجر�ء 

�ملكاملة �لهاتفية مع �بنة عمها يوليا 
�سكريبال يف بد�ية �الأ�سبوع �جلاري، مل 

تتمكن من �الت�سال بها مرة �أخرى.
وكانت و�سائل �الإعالم �لرو�سية �أعلنت 
�سابقا �أن �ل�سلطات �لربيطانية رف�ست 
منح تاأ�سرية دخول لفيكتوريا �سكريبال. 

�سدع هائل يهدد ب�سق 
�لقارة �ل�سمر�ء �إىل 

ن�سفني!
�سق �سدع هائل بعر�ص 20 مرت� وعمق 15 مرت�، 

وميتد لعدة كيلومرت�ت، �أر��سي بالقرب من 
مدينة نريوبي يف كينيا نهر �لنيلعامل م�رشي 
يك�سف ما �سيحل بـ«نهر �لنيل« حال �ن�سطار 
�إثيوبيا وت�سبب �ل�سدع �لعجيب يف تخريب 

�لطريق �ل�رشيع �لوحيد �لذي مير يف �ملدينة 
�الإفريقية، ويف فقد�ن �أحد �ل�سكان �ملحليني 
ملنزله وفقا الجتهاد�ت �لباحثني، يدل هذ� 

�ل�سدع على �أن �إفريقيا يف طريقها لالنق�سام 
�إىل �سطرين. بينما نفى �لباحث �ستيفن هيك�ص 
من جامعة �ساوثمبتون و�ملتخ�س�ص يف در��سة 

�ل�سفائح �لتكتونية، �الأمر قائال �إن ت�سدع 
�الأر�سي يف كينيا �سببه هبوط ب�سيط لالأر�ص 
ب�سبب �الأمطار �لغزيرة يف �سهر مار�ص من 

�لعام �جلاري جدير بالذكر �أن �لعلماء الحظو� 
منذ عدة �سنو�ت �نف�سال �سفيحتني تكتونيتني 

�إفريقيتني يف جنوب غرب كينيا، على طول �لفرع 
�ل�رشقي من �لو�دي �ملت�سدع �لكبري، من �أثيوبيا 
وكينيا وتنز�نيا وتعترب هذه �لظاهرة جيولوجية، 

�متدت من �لبحر �الأحمر �إىل نهر زمبيزي، 
بطول �أكرث من 6 �آالف كلم، ومع �لن�ساط 

�لربكاين و�لزالزل، قد توؤدي هذه �ل�سدوع �إىل 
تفكك كامل للقارة �ل�سمر�ء.

�أوقفت �أم�ص م�سالح �لدرك �لوطني بوالية �سطيف 
�سبا ثالثيني قام بارتكاب جرمية قتل �سنعاء يف حق 
�إبنه �لر�سيع �لذي مل يتجاوز 3 �سنو�ت  بعدما قام 

بحرقه ب�سبب خالفات مع زوجته .
نقله  خالل  بر��ص"  �سبق   " موقع  ك�سف  وقد  هذ� 
باإح�سار  �حلادثة  ليلة  قام  قد  �جلاين  �أن  للحادثة 
معها خالفات  �لذي جتمعه  زوجته  منزل  �بنه من 

زوجية منذ مدة ،  وقام �سبيحة يوم �ملو�يل بحرق 
�لتابعة  قجال  مبنطقة  �لكائن  منزله  د�خل  �إبنه 
لت�سليل  للم�سجد  توجه  مت  ومن  �سطيف،   لوالية 
�أمره  �كت�سفت  ما  �رشعان  �لذي  �الأمن  عنا�رش 
وقامت بتوقيفه ، وهذ� يف �نتظار ما �ست�سفر عنه 

�لتحقيقات من تفا�سيل �أكرث .
ل/منرية 
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�لتجربة �مل�سرية 

يف �سناعة �لكتاب
 و نحن...؟

رغم و�سعها القت�سادي ال�سعب حتتفظ 

م�سر باألق جتربتها يف �سناعة و ترويج 

الكتاب و يويل امل�سوؤولون عناية خا�سة بهذا 

املنتج و حمايته من عاديات الزمن و نك�سات 

القت�ساد ،حيث توا�سل املوؤ�س�سات القومية 

و اجلماهريية هناك  الهتمام بالكتاب  من 

خالل ت�سنيفه من الأولويات الق�سوى التي 
يتوجب حمايتها

وزارة الثقافة يف م�سر  متلك اإ�سرتاجتية 

وا�سحة يف هذا امل�سمار حيث  توظف 

تر�سانة قانونية متكاملة من خالل اإ�سراك 
و تنظيم 

كافة الفاعلني الأ�سا�سيني يف جمال الكتاب 

:املوؤلفني، الطابعني، النا�سرين، املكتبيني 

و بف�سل ذلك برزت كثري من امل�ساريع 

القومية التي جنحت يف توفري الكتاب من 

خالل طبعات �سعبية زهيدة الثمن مما 

�ساعد ماليني الأ�سر على تكوين مكتباتها 

اخلا�سة ،و على هام�س هذا الزخم ولد �سوق 

الزبكية ال�سهري الذي يعتربه املثقفون و 

الطلبة جنتهم املثلى و قد ذاع �سيته ليعم 
العامل العربي

يف اجلزائر متلك وزارة الثقافة مديرية 

للكتابو هناك �سندوق لدعم الإبداع 

لكن ثمرات عمل هذه الهيئات ل تخرج  

خارج اأ�سوار املكاتب الر�سمية و مل نلم�س 

اأي م�سروع لي�سال الكتاب اإىل اأغلب 

اجلزائريني حيث ل متلك الوزارة �سبكة 

خا�سة بها لتوزيع الكتاب وطنيا با�ستثناء 

عدد قليل من منافذ البيع  تابعة ملوؤ�س�سات 

قطاعية ،ماذا لو ا�ستبعدا ما ن�سر يف اإطار 

تظاهرات الكربى و الذي جاء يف �سكل 

تخ�سي�سات مالية ا�ستثنائية..ماذا اأنتجنا  

خارج هذه الفعاليات ملاذا تتم عملية اإرهاق 

�سناعة الكتاب بعوائق بريوقراطية ل 

تنتهي،هل هناك ما مينع وزارة الثقافة 

من فتح �سراكة ا�سرتاتيجية مع القطاعني 

اخلا�س و العام و اأن يكون لوزارة الثقافة 

من�سوراتها اخلا�سة من املجالت و الدوريات 

و ال�سال�سل التي ت�سوق �سورة اجلزائر يف 

املحافل الدولية،و ماهو ن�سيب الرتجمة 

يف كل هذا؟هي جمرد اأ�سئلة تدفع نحو فتح 
نقا�س مثمر  .

وداد احلاج:

اأملانيا

�سيارة تده�س 
ح�سد� من �لنا�س
قال موقع "�سبيغل" �الإلكرتوين �إن 

�سيارة �سدمت ح�سد� من �لنا�ص يف 
مدينة مون�سرت بغرب �أملانيا، �أم�ص 

�ل�سبت، مما �أدى �إىل �سقوط عدد من 
�لقتلى و�مل�سابني.

وذكر م�سدر �أمني �أنه ال ميكن ��ستبعاد 
�أن يكون �حلادث هجوما متعمد�،  ونقل 

عن متحدثة با�سم �ل�رشطة �الأملانية 
قولها �إن عدد� من �لقتلى يف �سقطو� 
يف �حلادث، من بينهم �ملهاجم على 
�الأرجح، هذ� وطلبت �رشطة مون�سرت، 

يف تغريدة ن�رشتها على ح�سابها 
�لر�سمي يف تويرت، من �ملو�طنني 

�البتعاد عن مكان �حلادث، م�سرية �إىل 
�أن هناك "عملية كبرية يف "كايبينكرل".

اإثر اإ�سطدام عنيف بني �سيارة �سياحية و�ساحنة

حادث مرور يودي بحياة �إمر�أة بتمرن��ست

خالل الأ�سهر الثالثة املقبلة 

توزيع 27.000 وحدة �سكنية عدل 

برج بوعريريج

 3 �آالف �إعانة لل�سكن �لريفي 

يف  م�رشعها  �إمر�أة  �لفارط  �الأ�سبوع  نهاية  لقيت 
�لنقطة  يف  وبال�سبط  بتمرن��ست  �أليم  مرور  حادث 
بني  عنيف  ��سطد�م  �ثر  وذلك   ،80 �لكيلومرتية 
�بالغها  وفور  و�ساحنة  �أك�سنت  نوع  من  �سيارة 
لعني  �ملدنية  �حلماية  م�سالح  �سارعت  باحلادث 
مل�سلحة  ونقلها  �ل�سحية  باإجالء  وقامت  �ملكان 
بغد�د  م�سباح  �ملركزي  بامل�ست�سفى  �جلثث  حفظ 
،فيما مت حتويل زوجها �لذي تعر�ص الإ�سابة متفاوتة 

�مل�سفى  بنف�ص  �الإ�ستعجاالت  مل�سلحة  �خلطورة 
لتلقي �الإ�سعافات �لالزمة ، من جهتها فتحت �رشية 
�لوطني  للدرك  �الإقليمية  بالكتيبة  �لطرقات  �أمن 
بتمرن��ست حتقيقا �أمنيا معمقا يف مالب�سات �حلادث 
ال  �ملتوفرة  �الأولية  �ملعلومات  كانت  �إن  و  �الإليم 
ت�ستبعد �ل�رشعة �ملفرطة و�لتجاوز �خلطري ناهيك 

عن عدم �لتطبيق �ل�سارم لقو�نني �ملرور .
�سيخ مدقن 

 27.000 توزيع  �ملقبلة  ��سهر  �لثالث  خالل  �سيتم 
وحدة �سكنية تدريجيا �ستكون جاهزة عرب 19 والية 
�أكده �أم�ص �ل�سبت باجلز�ئر وزير �ل�سكن  ، ح�سبما 
و�لعمر�ن و�ملدينة عبد �لوحيد طمار لدى �إ�رش�فه 
على حفل توزيع 2.012 وحدة �سكنية ملكتتبي عدل 
حاليا  تخ�سع  �حل�سة  هذه  �لوزير�ن  و�أو�سح   .1
�عتماد�ت  ��ستالم  بعد  �خلارجية  �لتهيئة  الأ�سغال 
وحدة   4.500 منها  �حلكومة،  طرف  من  �لدفع 
تخ�ص �لعا�سمة وتقدر �حل�سة �الجمالية �جلاهزة 
 52.000 من  باأكرث  �لوطني  �لرت�ب  م�ستوى  على 
�أن  وينتظر  �لتهيئة  الأ�سغال  تخ�سع  �سكنية  وحدة 
�لوطنية  �لوكالة  و�ست�رشع  تدريجيا  للتوزيع  تربمج 
�لوزير،  ح�سب  )عدل(،  وتطويره   �ل�سكن  لتح�سني 
�لتخ�سي�ص عرب  ت�سليم 50.000 �سهادة ما قبل  يف 

26 والية لفائدة مكتتبي عدل 2013 منها 10.000 
�سهادة تخ�ص �لعا�سمة.

�سهر  نهاية  قبل  للت�سليم  �الأوىل  �لدفعة  و�ستربمج 
�فريل �جلاري وح�سب طما،ر فان 30 يف �ملائة من 
مكتتبي برنامج عدل 2 )2013( من �رشيحة �ل�سباب، 
�ل�رشيحة  هذه  مل�ساعدة  �لقطاع  �سعي  موؤكد� 
�لتجهيز�ت  عدد  بلغ  و  �ل�سكن  على  �حل�سول  يف 
)�بتد�ئية-متو�سطة- �ملدر�سية  خا�سة  �لعمومية 
 156 �ل�سكنية  �ملو�قع  و�لتي برجمت عرب  ثانوية(  

جتهيز بالعا�سمة فقط. 
وحدة   2.012 توزيع  باجلز�ئر  �ل�سبت  �أم�ص  مت 
�لبيع  �سكن  مكتتبي  لفائدة  بالعا�سمة  �سكنية 
بااليجار لربنامج عدل 1 )2001-2002( عرب ثالث 

مو�قع.

�لعفاين  �ل�سالح  بوعريريج  برج  والية  و�يل  ك�سف 
د�ئرة  بلديات  �ىل  قادته  �لتي  �لزيارة  هام�ص  على 
 ، �إ�ستفادة  على  �الأ�سبوع   نهاية   ، علي  ق�سد  بئر 
لل�سكن  �إعانة  �أالف   3 من  بوعريريج  برج  والية 
�لريفي يف �ل�سهرين �الأخريين ، �سيتم توزيعها على 
18 بلدية .  و�أو�سح ذ�ت �مل�سوؤول �أن توزيع ح�س�ص 
من  عدد  وفق  يتّم  �لبلديات  على  �لريفي  �ل�سكن 
�عتماد  يتّم  ، حيث  �ل�سكان  طلبات  لتلبية  �ملعايري 

معيار �الأف�سلية يف �حل�سول على ح�س�ص �أكرب من 
�لبناء �لريفي للبلديات �لنائية ذ�ت �لعدد �لكبري من 
�ل�سكان و�لبلديات ذ�ت �لت�ساري�ص �ل�سعبة و�لطبيعة 
�جلبلية و�لتي تفتقر للعقار على غر�ر بلديات �جلهة 
�جلهة  وبلديات  وجعافرة  زمورة  بدو�ئر  �ل�سمالية 
�ملناطق  �إىل  باالإ�سافة  �ملن�سورة،  بد�ئرة  �لغربية 

�جلنوبية بد�ئرة �حلمادية وبرج �لغدير.
ر / بالل 

م�سالح الدرك الوطني

�أب يحرق �بنه بوالية �سطيف

�سكان الولية يطالبون بتكثيف الأمن 

جرمية قتل تهز حي بني ثور بورقلة

الطاهر بولنوار

 جمعيات حماية �مل�ستهلك تعمل
 �سد �مل�ستهلك �جلز�ئري

حماية  جمعيات  بولنو�ر«  »�لطاهر  �نتقد 
�مل�ستهلك �لن�سطة باجلز�ئر �لتي قال باأنها 
�جلز�ئري،  بامل�ستهلك  �إال  �سيء  بكل  تهتم 
ما  �إذ�  �لتجار  مهاجمة  على  وتعمل  بل 
�لعام، يف حني  �أيام  �الأ�سعار خالل  �رتفعت 
ال نر�ها تد�فع عن �لنظام �لغذ�ئي للمو�طن 
ح�سبه، رغم ما تقوم به عديد �مل�سانع على 
�لوطني من غ�ص وت�رشفات غري  �مل�ستوى 
ي�ستهلكها  �لتي  �ملو�د  �إنتاج  يف  �أخالقية 
�لتجار  جمعية  رئي�ص  ودعا  �ملو�طن. 
حماية  جمعيات  �جلز�ئريني،  و�حلرفيني 
�لنظام  متابعة  �رشورة  �إىل  �مل�ستهلك 
طريق  عن  �جلز�ئري،  للمو�طن  �لغذ�ئي 
حمالت ميد�نية توعية، وربط �ت�ساالت مع 
�مل�سانع �لتي تغ�ص يف �إنتاج �ملو�د �لغذ�ئية 
�لرت�سد  عو�ص  �ملو�طن،  ي�ستهلكها  �لتي 
بالتجار �إذ� ما �رتفعت �الأ�سعار رغم �رتباط 
�لتاجر بقانون �لعر�ص و�لطلب، م�سدد� على 
�أن جل هذه �جلمعيات تعمل �سد �مل�ستهلك 
ناجعة  توعية  �إ�سرت�تيجية  �إىل  يحتاج  �لذي 
يف ظل غياب �لثقافة �ال�ستهالكية للمو�طن، 
بولنو�ر  حتجج  �الأ�سعار  �رتفاع  وبخ�سو�ص 
�لوحيد  �أنه  و�أكد  و�لطلب،  �لعر�ص  بقانون 
�الرتفاع  بني  ترتنح  �الأ�سعار  يجعل  �لذي 
يتهم  �ل�سياق  ذ�ت  يف  ور�ح  و�النخفا�ص، 
�الأر��سي  ��ستغالل  عدم  على  �حلكومة 
�لوطني،  �مل�ستوى  على  �لو��سعة  �لفالحية 
�لفو�كه  من  كبرية  كميات  �إنتاج  �أجل  من 
و�خل�رشو�ت ملجابهة �لطلب �ملتز�يد على 

�ملنتجات.
ن�ستورد 2 مليون طن من ال�سكر 

�سنويا
�إىل  �ملتحدث  ذ�ت  تطرق  �أخر  �سياق  ويف 
ملف ��ستري�د �ل�سكر، حيث �أبرز �أن �جلز�ئر 
ت�ستورد 2 مليون طن من هذه �ملادة �سنويا 

مليون   1.5 �جلز�ئريون  ي�ستهلك  وقت  يف 
عن  للت�ساوؤل  �أبو�ب  يفتح  ما  �سنويا،  طن 
جعل  و�قع  �الأخرى،  طن  �ألف   500 م�سري 
مو�د  الإنتاج  تذهب  باأنها  يوؤكد  حمدثنا 
كبرية  بكميات  و�لب�سكويت  كالقهوة  �أخرى 
�سحيا،  بها  �ملو�سي  �لكميات  من  �أعلى 
ويف �سياق �أخر دعا بولنو�ر متعاملي �لقهوة 
 0 �سكر  بن�سبة  �لقهوة  �إنتاج  �رشورة  �إىل 
باملائة، يف ظل �سنعها بن�سبة قد ت�سل �إىل 
12 باملائة لكي يك�سب هام�ص ربح �أكرب يف 
حال ��ستعماله �ملو�د �لو�جب ��ستعمالها يف 

�سنع �لقهوة.

بن اأ�سنهو: املواطن فقد الثقة يف 
املوؤ�س�سات ال�سحية 

بن  فتحي  �لدكتور  �أكد  �أخرى  جهة  من 
�إطار  يف  �أم�ص  يوم  مد�خلته  خالل  ��سنهو 
جمعية  �لتجار  مقر  يف  �ملنظمة  �لندوة 
فقد  �ملو�طن  باأن  �جلز�ئريني،  و�حلرفيني 
�لثقة باملوؤ�س�سات �ل�سحية باجلز�ئر، نظر� 
دعا  حني  يف  معها،  �مل�سوؤولني  لت�رشف 
�ل�سلطات �لو�سية �إىل �رشورة �إعادة �لنظر 
�ملتبعة  �لغذ�ئية  �ل�سحية  �ل�سيا�سية  يف 
�الأمر��ص  عدد  تز�يد  ظل  يف  باجلز�ئر، 
�لدولة  جعل  ما  مت�سارع  ب�سكل  �ملزمنة 
متابعة  يف  كبرية  مادية  خ�سائر  ت�سجل 
متابعتها  باإمكانها  كان  حني  يف  �ملر�سى، 
وقائيا، ويف ذ�ت �ل�سياق و�سف ذ�ت �مل�سدر 
�مل�سالح �ل�سحية �لتابعة للبلديات مبكاتب 
�الإد�رة �لتي ال تقوم باأي �سيء يذكر، ر غم 
�خلروج  على  موظفيها  جترب  وظيفتها  �أن 
وحتى  �ملو�طنني  �سحة  ملتابعة  ميد�نيا 

�لتجار.
علي عزازقة
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