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

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IF
IC

AT
IO

N 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

   RÊVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

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

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

- Evaluation en �n de stage
 

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

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 

  Archivage numérique

EXPERIENCE

EX
PER

IEN
CE

Di
gi

ta
l 

W
or

ld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs concurrentiels

www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  الأحد 18 مار�س 2018 املوافـق   لـ30 جمادىالثاين  1439ه العدد:4592    / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

�س3الندوة الدولية للم�ساركة  ال�سيا�سية للمراأة

بوتفليقة : هناك  اأطراف تعرقل   ترقية املراأة 

اأمنوكال مترنا�ست يلتقي  ب�سكان الأهقار و يوؤكد

ل�سنا بحاجة لدرو�س  يف الوفاء للوطن  

 �س3

�س3

على هام�ش اأ�شغال الندوة ال�طنية للجامعات الطاهر حجار ي�ؤكد:

09 عرو�ض تكوينية جديدة يف املا�سرت عن بعد
  �س 5+4

�س17

.       54.500 �سرير �سيتم ا�ستالمها �سبتمرب املقبل

�س3

 �س3

�س 4 

�س6

�س13 

.     اأحزاب
ولد عبا�س :

.     �سحة
الأطباء املقيمون يردون على حجار

.    جنوب

.     ريا�سة
احتاد اجلزائر / مانياما النيجريي 

اليوم ابتداء من 18:00

مـــعـــــــركة رئا�ســــــــيات 
2019�ستنـــــطلق بعد 

اجتماع اللجنة املركزية 

مقاطعة   االمتحانات 
ال رجـــــــعــة فــــيــــها

تبعا ملقال ن�سرته جريدة "الو�سط" 

اأمن مترنا�ست يفكك �سبكة 
دعارة  مبرقد "تيكجدة " 
مديرية ال�سباب والريا�سة بورقلة

ملتقى جهوي حول حماربة 
العنف باملن�ساآت الريا�سية 

�سو�سطارة ت�سعى ملوا�سلة 
املغامرة القارية

بداية من اليوم الأحد

الفريق قايد �سالح يف 
زيارة عمل اإىل الناحية 

الع�سكرية اخلام�سة 

الإجراء ك�سف عنه النائب جمال بورا�س

ا�ستثناء املهاجرين اجلزائرين 
مــــــــــن قـــــــاعـــــدة 49/51

ال�سعراء �سليمان جوادي وفني عا�سور 
وعالوة كو�سة يوؤكدون :

 ن�سعى لتعميم  
 ال�سعر  ليكون

 ف�ساء وطنيا    

 .     قرو�س بنكية ت�سل 
12 مليون دينار دون فوائد

.      دعا الرئي�س 
عبدالعزيز بوتفليقة 
بع�س اأطياف املجتمع 

اإىل التخلي عن عرقلة 
م�ساعي تطور املراأة و 
ترقيتها موؤكدا على 
التزامه بالعمل على 

التقدم يف م�سار ترقية 
املراأة �سيا�سيا  د�ستوريا



والفواكه تراجعا ملحوظا على  اأ�سعار اخل�رض  �سهدت 
م�ستوى خمتلف االأ�سواق يف الواليات الو�سطى للوطن، 
العام  خالل  مرتفعة  االأ�سعار  كانت  وبعدما  حيث 
بعد  العام  هذا  معتربا  انتعا�سا  عرفت  فاإنها  الفارط، 
�سقوط االأمطار ووفرة املنتوج االأمر الذي منح وفرة 

خمتلف اأنواع اخل�رض والفواكه املو�سمية.
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ر�ؤية من الواقع
عدم  مبداأ  االإ�سالم  اقر  قرون  منذ 
التبذير و�سبه القراآن الكرمي املبذرين 
هناك  اأن  ال�سياطني(،ورغم  )باإخوان 
يف  امل�سلم  عالقة  ت�سبط  قواعد 
حياته اليومية ويف غذائه ويف حماية 
اأمعائه حتى.اإال اأننا لو قمنا بجولة عرب 
املحال التجارية واالأ�سواق ال نكاد نرى 
�سورة امل�ستهلك امل�سلم،حينما جند 
اخلبز  جمع  حاويات  ولالأ�سف  مثال 
و�سعية  يف  ال�سوارع  متالأ  )الياب�س( 
تكون  اإال  املفرو�س  من  اذ  خمزية 
اأ�سبحت  والتي  الظاهرة  هاته  مثل 
نرى  ونحن   ، العامة  لدى  عادية 

اخلبز يبذر ويرمى يف اأكيا�س الزبالة.
وكتقليد تعمد بع�س اجلمعيات مبعية 
باليوم  االحتفال  على  التجارة  وزارة 
العاملي حلماية امل�ستهلك وقد تلقينا 
النقالة  هواتفنا  عرب  ن�سية  ر�سائل 
تراجع  التبذير.ورغم  توؤكد على عدم 
القدرة ال�رضائية وزيادة عدد الفقراء 
واملعوزين مع ارتفاع فاتورة ا�سترياد 
ماهو  على  مازال  فالو�سع  القمح 
عليه وهناك حالة ه�ستريية يف اقتناء 
اخلبز وبع�س املواد لرتمى م�ساءا يف 
ندوات  باملنا�سبة  تنظم  املزابل.كما 
املواطن  لفائدة  حت�سي�سية  واأيام 

معها  يتعامالن  ال  لكنهما  واملنتج 
بجدية.ولهذا جند التاأثري البارز للكثري 
واإمرا�س  ال�سحة.  على  املواد  من 
كثرية ا�ست�رضت ب�سبب نوعية االأغذية 
يف  امل�سافات  بع�س  وا�ستعمال 
الب�رضي  لال�ستهالك  املوجهة  املواد 
وكيفيات  �رضوطها   حترتم  ال  والتي 
ت�سور  ميكننا  ال  ذلك  و�سعها.وفوق 
حالة ال�سلع منها املقلدة واملغ�سو�سة 
هو  من  ومنها  )بريميي(  واأخرى 
م�ساف  واأخرى  �سنعها  يف  م�سكوك 
لها مواد م�رضطنة ومواد غذائية اثبت 
وم�ساف  �رضعا  حرام  اأنها  بالتحاليل 

لها �سحم اخلنازير و اأع�ساء ال�سفادع 
تعر�س  وكلها  القردة...الخ  واأرجل 
االأر�سفة  وعلى  ال�سوارع  يف  ع�سوائيا 
مل�سالح  تدخل  وال  مراقبة  دون 
وهي  اجلودة  ومراقبة  الغ�س  قمع 
االأول  واخلا�رض  العوامل  لكل  عر�سة 
املت�سبب  احلاالت  هذه  املواطن. 
جهة  من  التاجر  هو  فيها  الرئي�س 
.ومن  اأخرى  جهة  من  وامل�ستهلك 
ال  و�سحته   طعامه  على  يحافظ  ال 
اي  تفعل  ان  التجارة  لوزارة  ميكن 
والتي  الدورية  املراقبة  عدى  �سيء 
ت�سديد  عن  االأعوان  فيها  يتمل�س 

الرقابة وال�رضامة.ولنا يف ق�سية وزير 
مثال  بلعايب  بختي  املرحوم  التجارة 
لالأكل  حمل  اإغالق  عن  عجز  حينما 
ال�رضيع كان ي�سكل خطرا على �سحة 
املواطن.وهو دليل على ان بع�س من 
جماعات  من  غذائنا  يف  يتحكمون 
اإخراج  وبارونات  اال�سترياد  مافيا 
الق�سية يف  ال�سعبة.ولو جاءت  العملة 
جنمعه  حيث  الهانت  اخلبز  تبذير 
اكرب  اخلطر  واالأبقار.واإمنا  للماعز 
وحياة اجلزائري على املحك ويف يد 

من ال يرحم .   

 احلجاج مدعوون لت�سديد
 تكلفة احلج ابتداء من اليوم
دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، كافة حجاج هذا املو�سم اعتبارا من اليوم لت�سديد 
تكلفة احلج املقدرة ب 40.5 مليون دينار جزائري على م�ستوى فرع بنك اجلزائر يف 
والياتهم. ويف اإعالن ن�رضه الديوان، ا�سرتط اأن يكون احلجاج م�سحوبني ب�سهادة الفوز يف 

القرعة والدفرت احلي وجواز ال�سفر وهذا اىل غاية 29 افريل املقبل. 

 الرابطة العربية 
 لبحوث الإعالم

 تكرم  اجلزائري 
بوعمامة العربي

تراجع اأ�سعار 
اخل�سر والفواكه

االت�سال  يف  اجلزائري  الباحث  حت�سل 
االجتماعي واالإعالم الدكتور بوعمامة العربي 
االت�سال  لبحوث  العربية  الرابطة  درع  على 
الباحثون  املنت�سبون  واجمع  العربي  بالوطن 
العرب للرابطة العربية لالت�سال الكائن مقرها 
الباحث  ان  على  بريوت  اللبنانية  بالعا�سمة 
العربي بوعمامة وهو من االأع�ساء  اجلزائري 
التكرمي  هذا  ي�ستحق  الرابطة  يف  الفاعلني 
الهام الذي يعرب عن تقدير هيئة عربية بحثية 
يعملون  واالإعالم  االت�سال  جمال  يف  لباحثني 
يف  ومهنية  علمية  عمل  اأر�سية  تاأ�سي�س  على 
العربية  الرابطة  رئي�سة  وقالت  التخ�س�س 
مي  الربوفي�سور  واالإعالم  االت�سال  لبحوث 
ال�سنة  هذه  الرابطة  درع  ت�سليم  اأن  اهلل  عبد 
واالإعالم  االت�سال  يف  فاعل  جزائري  لباحث 
تثمينا  ي�سكل  والعربي  الوطني  امل�ستوى  على 
بوعمامة  اجلامعي  واالأ�ستاذ  الباحث  جلهد 
العربي الذي �ساهم مبعية طاقم من االأ�ساتذة 
والطلبة يف خمرب االت�سال واالإعالم يف تنظيم 
حول  باجلزائر  الدولية  امللتقيات  من  العديد 
ق�سايا االت�سال ورهانات االإعالم هذا وح�رض 
من  كل  العربية  الرابطة  درع  ت�سلم  مرا�سيم 
نائبة مدير جامعة م�ستغامن مكلفة بالعالقات 
املكلف  اجلامعة  رئي�س  ونائب  اخلارجية 
العلوم  كلية  وعميد  التدرج  بعد  ما  بدرا�سات 

االجتماعية جلامعة م�ستغامن .

قلعة بني حماد بامل�سيلة

 الطبعة الأويل لل�سالون ال�سورة الفوتوغرافية    
القلعة  �سالون  اأم�س  اأم�سية  انطلق 
لل�سورة الفوتوغرافية يف بهو منارة 
الواقعة  التاريخية  حماد  بني  قلعة 
ببلدية املعا�سيد يف والية امل�سيلة 
واملنظم  لل�سالون  االأوىل  الن�سخة 
من طرف جمعية احلماديني للتبادل 
الثقايف وال�سياحي لبلدية املعا�سيد 
حتت �سعار "�سياحة واأ�سفار " طيلة 
 37 مب�ساركة  متوا�سلة  ايام  ثالثة 
م�سورا فوتوغرافيا من عدة واليات 
قيا�سي  ح�سور  ال�سالون  وعرف 
لع�ساق ال�سورة الفوتوغرافية الذين 
ف�سلوا م�ساهدة �سور العار�سني يف 
هذه  وتهدف  حماد  بني  قلعة  بهو  
رد  اإىل  والثقافية  الفنية  التظاهرة 
الفوتوغرافية  لل�سورة  االعتبار 
خالل  من  الت�سوير  فن  وترقية 

واإىل  احلديثة،  التقنيات  ا�ستغالل 
جانب �سور ملواقع اأثرية وتاريخية 
ملختلف جهات الوطن البع�س منها 

االأبي�س  باللونني  واأخرى  ملونة 
واالأ�سود 

ع.ب

.. يف مافيا الأغذية ، حماية امل�ستهلك واملبذرين 

هام�س  على  الدالية،  غنية  الت�سامن  وزيرة  التقت 
العام  االأمني  نائب  وهبة،  مراد  الدورة،  اأ�سغال 
لربنامج  العربية  الدول  ملكتب  االإقليمي  واملدير 
قدم  الذي   ،)PNUD(االإمنائي املتحدة  االأمم 
املدعومة  املختلفة  والفئات  الربامج  حول  عر�سا 
من الهيئة االأممية، وقد اأعرب عن ا�ستعداده لتكثيف 
وتنويع برنامج التعاون من حيث امل�ساعدات وبناء 
القدرات املوؤ�س�ساتية، الإدماج اجلزائر يف امل�ساريع 

االإقليمية املتعلقة خ�سو�سا بال�سباب والن�ساء.
وبدورها، قدمت ال�سيدة الوزيرة عر�سا حول خمتلف 
الوطني  الت�سامن  وزارة  بها  تتكفل  التي  الفئات 
االحتياجات  ذوي  املراأة، ال�سيما  وق�سايا  واالأ�رضة 
اخلا�سة، الطفولة وامل�سنني والن�ساء �سحايا العنف 
على  ال�سياق،  نف�س  ويف  �سعب،  و�سع  يف  هن  ومن 
هام�س اأ�سغال الدورة 62 للجنة و�سع املراأة باالأمم 
املتحدة، كان لل�سيدة غنية الدالية، وزيرة الت�سامن 
وزيرة  مع  لقاء  املراأة  وق�سايا  واالأ�رضة  الوطني 
ال�سوؤون االجتماعية والعمل اليمنية، الدكتورة ابتهاج 

عبد القادر كمال، بطلب منها.

 التقت ممثال عن برنامج
 الأمم املتحدة الإمنائي

 غنية اإداليا تعر�ض
 املقاربة اجلزائرية 

احلفنـاوي بن عامـر غــول

بو�سعادة

م�ستفيدون يتاجرون ب�سكنات اجتماعية اإيجارية  
للو�سط  موثوقة  م�سادر   اأفادت 
ح�سة  من  امل�ستفيدين  بع�س  اأن 
450 و 500 و 300 �سكن اجتماعي 
قاموا  موؤخرا  بو�سعادة  ببلدية 
قانونية  غري  بطرق  بيعها  باإعادة 
عبد  ال�سابق  الوالية  وايل  وكان 
اأ�رضف   على  قد  من�سور   بن  اهلل 
ال�سلطات  بح�سور  توزيعها 
املحلية والوالئية. من جهته طالب 
املق�سيون من هذه ال�سكنات وهم 
من الفئات املحرومة وايل الوالية 
بفتح حتقيق يف هوية امل�ستفيدين 
الذين  البع�س  جتاوزات  وك�سف 
وا�سعة  ت�سببوا يف حرمان �رضيحة 

احل�سول  من  بالبلدية  الفقراء  من 
طول  بعد  اجتماعي  �سكن  على 

انتظار.
هواري بن علية 

�سوناطراك و ريال مدريد 
ي�ستحدثان مدر�سة لتكوين 

الالعبني اجلزائريني

ريال  مع  �رضاكة  اتفاق  اأم�س  �سوناطراك   �رضكة  اأم�ست 
مدريد االإ�سباين  الإحداث مدر�سة لتكوين الالعبني ال�سبان يف 
اجلزائر و�سي�سمح هذا االتفاق بتكوين الالعبني ال�سبان وفق 
نف�س املوا�سفات التي يعتمدها العمالق االإ�سباين يف مدر�سة 
�سبانه امللقبة ب”ال فابريكا”.وجنح ريال مدريد يف ال�سنوات 
االأخرية يف تكوين  عدة �سبان من امل�ستوى العايل على غرار 
املهاجمني ماركو اأ�سن�سيو ولوكا�س فا�سكيز واملدافعان داين 

كارباخال واأ�رضف احلكيمي. 

 حتت �سعار »تعالوا نفـرح 
ونبـدع« بامل�سيلة

برنامج  تطلق  الطفولة  لرتقية  الوفاء  جمعية 
لرتقية  الوفـاء  جمعية  �سطرت  الأطفال    ثري 
العطلة  مع  تزامنا   ، امل�سيلة  لوالية  الطفولـة 
الربيعية، برناجما متنوعا وثريا يندرج يف اإطار 
الكربى  الريا�سية  الرتفيهية  الثقافية  التظاهرة 
ونبـدع«،  نفـرح  تعالوا   « �سعار  حتت  لالأطفال 
م�سابقات  برناجمهـا  التظاهرة حتمل يف  وهي 
ثقافية وفنية واإ�ستعرا�سات وعرو�س ومعار�س 
مو�سيقي  فني  وحفل  مفتوحـة  فنية  ور�سات  و 
التح�سي�سية  احلمالت  تخ�س  واأخرى  بهلواين 

ملحاربة االآفات االإجتماعية.
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الندوة الدولية للم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة

بوتفليقة : هناك �أطر�ف تعرقل  ترقية �ملر�أة 
ف.ن�سرين

نيابة  قر�أها  ر�سالة  يف  هذ�   جاء 
�لأختام  حافظ  �لعدل  عنه  وزير 
�فتتاح  خالل  فخامته  لوح«  »�لطيب 
�لندوة �لدولية حول ترقية �مل�ساركة 
�لدويل  باملركز  للمر�أة  �ل�سيا�سية 

للموؤمتر�ت، بالعا�سمة. 
�لر�سالة  ذكرت  �لإطار  هذ�  ويف 
حقوق  لرتقية  �حلكومة  جمهود�ت 
حر�ص  �لرئي�ص  �أن  مربزة  �ملر�أة 
�ل�سيا�سية  �حلقوق  تكري�ص  على 
�إىل  �لت�سويت  يف  حقها  من  للمر�أة 
حقها يف �لتمثيل على م�ستوى جميع 
بع�ص  وجود  من  بالرغم  �ملجالت، 

تطلبت  �لتي  �لذهنية،  �لعر�قيل 
�تخاذ �إ�سالحات د�ستورية جعلت من 
�ملر�أة �جلز�ئرية يف �لعقود �لأخرية 
�ملنتخبة  هيئاتنا  يف  موجودة  طرفا 

مب�ستوى ريادي يف �لعامل �لعربي.
قال  �لقت�سادي  �ل�سعيد  على  �أما 
رئي�ص �جلمهورية �لت�رشيع �جلز�ئري 
�أ�س�ص ملبد�أ �مل�ساو�ة يف �لأجور بني 
�لأوىل  �ل�سنة  منذ  و�لرجل  �ملر�أة 
لال�ستقالل، كما ثمن �لرئي�ص �لتو�جد 
حيث  �ل�سغل،  م�ستوى  على  �لن�سوي 
حمتكرة  تكون  �أن  �ملر�أة  �سارفت 
و�ل�سحة،  كالرتبية  �ملهن  لبع�ص 
�إ�سافة �إىل تو�جدها �ملكثف يف مهن 
�سيادية كالق�ساء، وكذ� �ندماجها يف 

�إ�سافة  �جلمهورية  و�أ�سالك  �جلي�ص 
يف  فعال  �أ�سبحت  طرفا  �أنها  �إىل 

ف�ساء �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية.
�لرئي�ص  �نتقد  �أخرى  جهة  من 
�لأطياف  بع�ص  ذهنيات  بوتفليقة 
�لتي تعرقل بلوغ ترقية  يف �ملجتمع 
حقوق �ملر�أة يف �جلز�ئر �إىل �مل�ستوى 
�ملن�سود يف �ل�سنو�ت �لفارطة، مربز� 
جاء  �لأخري  �لد�ستوري  �لتعديل  �أن 
رئي�ص  �أ�سار  كما  �لعر�قيل  كل  ليزيل 
�جلمهورية يف ر�سالته �إىل �أمله �لكبري 
�لأطر�ف  باقي  يف م�ساركة �جلز�ئر 
يف  جتربتها  �مللتقى  يف  �حلا�رشة 
جمال ترقية دور �ملر�أة يف �ل�سيا�سة 

و�لتنمية �مل�ستد�مة.

دعا الرئي�س عبدالعزيز بوتفليقة بع�س اأطياف املجتمع اإىل التخلي عن عرقلة م�ساعي تطور املراأة و ترقيتها موؤكدا على التزامه بالعمل على التقدم يف 
م�سار ترقية املراأة �سيا�سيا  د�ستوريا

اأمنوكال مترنا�ست يلتقي ب�سكان الأهقار و يوؤكد

ل�سنا بحاجة لدرو�س يف �لوفاء للوطن 
»اإميوهاغ« تعلن عن دعمها لرئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة   

الإجراء ك�سف عنه النائب جمال بورا�س

��ستثناء �أفر�د �جلالية �جلز�ئرية  �لر�غبني يف �ال�ستثمار من قاعدة 49/51

تيزي وزو

تدمري 5 قنابل تقليدية
بداية من اليوم الأحد

�لفريق قايد �سالح يف زيارة عمل وتفتي�س 
�إىل �لناحية �لع�سكرية �خلام�سة 

�لثقافة  بد�ر  �ل�سبت  �أم�ص  �إلتقى 
�أحمد  مترن��ست  ،�أمنوكال  د��سني 
للبحث  �لأهقار  ب�سكان  �يد�بري 
و  �لتهمي�ص   ، �حلقرة  تد�عيات  يف 
له  يتعر�ص  �لذي  �ملمنهج  �لإق�ساء 
�لطو�رق ، ناهيك عن مت�سكهم  باحلق 
يف ��رش�كهم كم�ست�سارين يف �سناعة 
�حلدودية  بولية  مترن��ست  �لقر�ر 
باعتبارهم �ل�سكان �لأ�سليني لالأهقار 

.
�لأهقار  �سكان  �أم�ص  يوم  نظم 
وبطريقة  �سلمية  �حتجاجية  وقفة 
ح�رشية بد�ر �لثقافة د��سني مبدينة 
مترن��ست خالل �للقاء �لذي جمعهم 
�يد�بري  �أحمد  �لطو�رق  عقال  باأمني 
باحلقرة  تندد  �سعار�ت  ر�فعني   ،

من�سي  تاريخ  كـ«�ميوهاغ  و�لتهمي�ص 
جمهول  وم�ستقبل  مقهور  ...حا�رش 
»،«�لتنظيم  �سيء  كل  قبل  »،«كر�متنا 
 ،« رمزي  ولي�ص  حقي  �لتقليدي 
بطريقتهم  �لطو�رق  رد  قبائل  كما 
�لنائب  ت�رشيحات  على  �خلا�سة 
�لذي طعن  قمامة  �لربملاين حممود 
�لطو�رق  عقال  �أمني  �سخ�سية  يف 
مكتوب  �لعري�ص  بالبند  �سعار  برفع 
�أعيان  و  �لقبائل  »روؤ�ساء  عليه 
�منوكال  ثقتهم يف  يوؤكدون  �ملنطقة 
» وعليه �أكد �ملجتمعون على �رشورة 
�أمنوكال  مكانة  على  �ملحافظة 
عن  يعرب  حموري  تقليدي  كمركز 
�ملوؤ�س�سات  مع  يتعار�ص  ول  �لهوية 
�سمان  وهي  للجمهورية  �لد�ستورية 

جغر�فيا  �ملنطقة  لتما�سك  �أ�سا�سي 
و �سيا�سيا  .

�حل�سور  ذكر  فقد  ثانية  جهة  من 
�لجتماعات عقدت  �سل�سلة من  باأن 
ب�رشورة  للمطالبة  �لقاعة  نف�ص  يف 
�لعليا  �ل�سلطات  من  جاد  تدخل 
،وي�سهد  بان�سغالتهم  للتكفل  بالبالد 
تعرف  مل  �ملنطقة  باأن  �لتاريخ 
بحقوقها  للمطالبة  �سعبي  حر�ك 
�مل�رشوعة  يف �ملرحلة �لتي �سهدت 
حر�ك  �لوطن  وليات  خمتلف  فيها 
�ساخن هدد ��ستقر�ر و �أمن �لبالد ، 
عد�لة  ،ل  تو�زن جهوي  �لال  يف ظل 
�جتماعية ل حق يف تنمية يف جمابهة 
مناطق نائية تفتقد لأدنى �رشوريات 
بها  �ملطالبة  ويف�رش  �لكرمي  �لعي�ص 

 ، وجهوي  عن�رشي  مطلب  �أنه  على 
�ملنطقة  �سكان  يعترب  ذلك  كل  رغم 
و�لتنمية  بالعهود  للوفاء  منوذج 
�لدولة  وو�جب  وحقوقهم  �أهم  من 
�خلتامي  �لبيان  وح�سب   . �جتاههم 
للطو�رق �لذي حتوز يومية »�لو�سط« 
�ملجتمعون  فاإن   ، منه  ن�سخة  على 
على  �لتاأكيد  يعيدون  ون�ساء  رجال 
رف�سهم �لتام ملن يريد �ملز�يدة على 
وطنيتهم ولي�سو� بحاجة ملن يعطيهم 
�لتي  و�ملو�طنة  �لوطنية  يف  درو�ص 
هي من �سميم تعاليم دينهم �ل�سمحة 
�ملطلق  دعمهم  على  موؤكدين 
�جلمهورية  لرئي�ص  و�لالم�رشوط 

�ملجاهد عبد �لعزيز بوتفليقة .
اأحمد باحلاج /�سيخ مدقن

�جلز�ئرية  �جلالية  عن  �لنائب   �أكد 
�إلغاء  �أم�ص،  بور��ص،  جمال  بفرن�سا 
�ل�ستثمارية  للقاعدة  �ل�سلطات 
�جلز�ئرية  �جلالية  لأفر�د   49/51
باخلارج، بعدما كانو� �سابقا ملزمني 
يتبعه  �لقاعدة  �إلغاء  �أن  بها، م�سيفا 

�إلغاء �رشط �لإقامة.
على  �إ�رش�فه  خالل  هذ�   جاء 
باملهجر،  �جلالية  �أفر�د  مع  لقاء 
على  تعمل  �حلكومة  �إن  �أكد  حيث 
باجتاه  �لت�سهيالت  جمال  تو�سيع 
�ملعنيني،  �أمام  �ملتاحة  �مل�ساريع 
�لتي  �لبنكية  �لقرو�ص  بينها  من 
ت�سل �إىل حد  قيمة 12 مليون دينار 
ي�سمل  �لأمر  ونف�ص  فو�ئد،  دون 

�لد�ر�سني  لل�سباب  لون�ساج،  م�ساريع 
�ل�ستثمار  يف  باخلارج،  و�لر�غبني 

باجلز�ئر.
 وهو ما ين�سجم مع تاأكيد�ت �حلكومة 
يف  �ل�ستثمار  بخ�سو�ص  �ملتتالية 
عن  �حلديث  �سبق  �جلالية،  حيث 
�لوطنية  للبنوك  فروع  فتح  �إجر�ء 
حتويل  لت�سهيل  عملية  �خلارج  يف 
�ملهاجرين  قبل  من  �ل�سعبة  �لعملة 
ل  �جلز�ئري  �ملغرتب  �أن  حني  يف 
يز�ل لغاية 2018 يعتمد على تنقالت 
�لأمو�ل لذويه  »معارفه«، يف حتويل 

باأر�ص �لوطن.
مللف  �ملتحدث  تطرق  كما 
�ل�سكن  وزير  �أعلن  و�لذي  �ل�سكن، 

عنه  طمار  �لوحيد  عبد  و�لعمر�ن 
يف وقت �سابق من فتح �سيغة �ل�سكن 
�لأ�سعار  بنف�ص  �ليجاري،  �لرتقوي 
بالد�خل،  �ملقيمني  للجز�ئريني 
يقابل  ما  وهو  �أورو،  �ألف   40 �أي 
 16 ومكن  دينار جز�ئري،   8000000
بال�سيغة،  �لكتتاب  من  مغرتب  �ألف 
�ل�سهر  نهاية  طمار  �إعالن  بح�سب 

�ملن�رشم.
�أ�سال  �لذي  �مللف  بخ�سو�ص  �أما 
جثامني  نقل  �حلرب حول  من  �لكثري 
باخلارج،  �ملتوفني  �جلز�ئريني 
تكاليف  ذويهم  ميلك  ل  و�لذين 
�أن  خا�سة  جثامينهم،  ��سرتجاع 
�لـاأمني  ثقافة  عن  بعيدون  غالبيتهم 

�أن  بور��ص  فاأكد  حياتهم،  خالل 
�ل�سلطات تتكفل بجثامني �ملعدمني 
منهم، ناهيك عن ت�سهيالت �لتو��سل 
مكاتب  فتح  خالل  من  �لإد�رة  مع 
للتن�سيق  �جلالية  م�ساكل  ل�ستقبال 

مع �لإد�ر�ت �ملعنية حللها.
و�لتي  �لتذ�كر،  باأ�سعار  تعلق  وفيما 
للجالية  تنظيمات  رفعت  و�أن  �سبق 
حولها �سعار�ت تندد بحجم غالئها، 
�لعاملية  �لتذ�كر  باأ�سعار  مقارنة 
�جلو�ر،  دول  تذ�كر  فقط  ولي�ص 
فاأو�سح ممثل �جلالية �أن �جلز�ئرية 
لتوفري  مفاو�سات  فتحت  للطري�ن 

�أ�سعار �أدنى.
�سارة بومعزة 

للجي�ص  مفرزة  ودمرت  ك�سفت 
مار�ص   17 يوم  �ل�سعبي،  �لوطني 
خمابئ   )04( �أربعة   ،2018
قنابل   )05( وخم�ص  لالإرهابيني 
وزو/ن.ع.1  بتيزي  �ل�سنع  تقليدية 
�لتهريب  حماربة  �إطار  ويف   ،
�سبطت  �ملنظمة،  و�جلرمية 
�ل�سعبي  �لوطني  للجي�ص  مفارز 
وب�سكرة/ن.ع.4،  �لو�دي  من  بكل 

)29( قنطار� من مادة �لتبغ، فيما 
مت حجز )670( وحدة من خمتلف 
�مل�رشوبات بكل من ب�سار وورقلة 
مفرزة  �أوقفت  �أخرى،  جهة  من   ،
وعنا�رش  �ل�سعبي  �لوطني  للجي�ص 
�حلدود  وحر��ص  �لوطني  �لدرك 
وتندوف  وب�سار  �لنعامة  من  بكل 
وتب�سة، )19( مهاجر� غري �رشعي 

من جن�سيات خمتلفة.

�سالح،  قايد  �أحمد  �لفريق  يقوم 
نائب وزير �لدفاع �لوطني، رئي�ص 
�ل�سعبي،  �لوطني  �جلي�ص  �أركان 

�بتد�ء من �ليوم، بزيارة عمل 
�لع�سكرية  �لناحية  �إىل  وتفتي�ص 
ما  ح�سب  بق�سنطينة،  �خلام�سة 

لوز�رة  بيان  �ل�سبت  �أم�ص  �أورده 
ذ�ت  و�أو�سح  �لوطني  �لدفاع 
�مل�سدر �أن هذه �لزيارة »�ست�سكل 
بع�ص  لتفقد  للفريق  �سانحة 
توجيهية  لقاء�ت  وعقد  �لوحد�ت 

مع �إطار�ت و�أفر�د �لناحية«.

ولد عبا�س الأمني العام لالأفالن :

معركة رئا�سيات 2019�ستنطلق 
بعد �جتماع �للجنة �ملركزية 

ولد  جمال  لالأفالن  �لعام  �لأمني  نفى 
�للجنة  تاأجيل  مت  قد  يكون  �أن  عبا�ص 
�أن  موؤكد�   ، �إلغائها  �أو  للحزب  �ملركزية 
�للجنة �ستنعقد يف ظرف �سهر على �أق�سى 
�لتاأخري�ت يف  ، بعد ت�سجيل بع�ص  تقدير 
رئي�ص  �جناز�ت  جلرد  �لوطنية  �لعملية 
�جلمهورية منذ �سنة 1999، يف 6وليات ، 
�أمام  �ستقدم  �لتي  �لوثائق  و  �لأرقام  وهي 
�للجنة �ملركزية ي�سيف . وقال جمال ولد 
على  �ل�سحافة  �أ�سئلة  على  رده  عبا�ص يف 
وروؤ�ساء  �حلزب  مبحافظي  لقائه  هام�ص 
�لأروية  بفندق  �أم�ص  �لنتقالية  �للجان 
�ملركزية  �للجنة  �أن  بالعا�سمة  �لذهبية 
لالأفالن �ستنعقد �ل�سهر �ملقبل ، وعندما 
يقومون  �لتي  �لإح�سائيات  تكتمل  ح�سبه 
و  �ملطلوبة  �لوثائق  وتتوفر   ، بجمعها 
يف  جرد  مت  �أنه  �ىل  م�سري�   ، �لأرقام 
 ، �جلمهورية  رئي�ص  �جناز�ت  42ولية 
ح�سبه  وكذلك   ، فقط  6وليات  وبقيت 
تقدميها  يتطلب  �لتي  �لوثائق  من  �لعديد 

�أمام �للجنة �ملركزية . 
مت  �لتي  �لأخبار  عبا�ص  ولد  بذلك  ونفى 
تد�ولها عن �إلغاء �أو تاأجيل طويل لجتماع 
يف  مقرر�  كان  �لذي  �ملركزية  �للجنة 
19مار�ص �جلاري ، موؤكد� �أن �لأمر يتعلق 
ببع�ص �لروتو�سات �لتح�سريية و �أن �للجنة 
�لأ�سابيع  �أو  �لأيام  �ستجتمع  �ملركزية 
�ملقبلة على حد تعبريه. ومن جهة �أخرى 
 ، �ل�سحفيني  �أ�سئلة  على  رده  يف  ود�ئما   ،
�سند  �أظهر  �لذي  عبا�ص  ولد  جمال  نفى 
�أن  نفى  له  �إطار�ت �حلزب  و  �ملحافظني 
يف  �لرئي�ص  �جناز�ت  جرد  عمليات  تكون 
لعهدة  دعوة  مبثابة   ،1999 منذ  48ولية 
�جناز�ت  جرد  عملية  �أن  وقال   ، خام�سة 

�لرئي�ص ل عالقة لها بالعهدة �خلام�سة .
�أ�سئلة  على  �لرد  عبا�ص  ولد  رف�ص  كما 
موقف  و  �خلام�سة  �لعهدة  حول  مبا�رشة 
�أتكلم  ل   « عبا�ص  ولد  وقال   ، �لآفالن 
تلعبوهالي�ص  ما   ، �خلام�سة  �لعهدة  على 
�لنز�عات  يف  �لغو�ص  كذلك  متحا�سيا   ،  «
على  �لرد  رف�ص  بعدم  للحزب  �لد�خلية 
ق�سية �ل�سيناتور بن زعيم �لتي كان �ل�سوؤ�ل 
وحر�ص   . عبا�ص  ولد  �أغ�سب  قد  عنها 
�ملحافظني  �سند  �إظهار  على  عبا�ص  ولد 
حيث  �حلزب  �إطار�ت  خمتلف  وكذلك  له 
يوم  �لنوع  من هذ�  �آخر  �جتماع  �إىل  �أ�سار 
و  �لربملان  كتلتي  �أع�ساء  مع  19مار�ص 
�لتي  �للقاء�ت  وهي   ، �أي�سا  �لأمة  جمل�ص 
ح�سب ولد عبا�ص تندرج يف نف�ص �خلطة 
حت�سري�  �لآفالن  �أ�رشة  لكل  جمع  هي  و 
ل2019. وقال ولد عبا�ص �أن �جتماع �ليوم 

�للجان  وروؤ�ساء  �لآفالن  حمافظي  مع 
�لأهمية  غاية  يف  �جتماع  هو  �لنتقالية 
وحت�سري�   ، �ملركزية  �للجنة  �نعقاد  قبل 
وبد�ية  لالأفالن  �ملركزية  �للجنة  بعد  ملا 
بنربة غري  ولد عبا�ص  قالها  و�لتي  �حلملة 
يف  �رشح  قد  كان  عبا�ص  ولد   . و��سحة 
كلمته يف �لبد�ية �أن هذ� �لجتماع م�سريي 
حت�سيل  �لآن  مت  �أين   ، �لبالد  و  للحزب 
42ملف من 42ولية فيما يخ�ص �لوثائق و 
�أرقام �جناز�ت �لرئي�ص ، ليتم تقدميها �أمام 
�للجنة �ملركزية و تنطلق بعدها �ملعركة 
�أن  عبا�ص  لد  و  وقال  ل2019.  �جلديدة 
�ملعجز�ت  رجل  هو  بوتفليقة  �لرئي�ص 
لكن   ، كثري�  يتحرك  ول   ، كثري�  يتكلم  ل 
نحن نعي�ص حتت كنف �ل�ستقر�ر ، م�سيد� 
�لوطني  �جلي�ص  بدور  �أخرى  ناحية  من 
، وكذلك دور  �لدفاع  �ل�سعبي بقيادة وزير 
�أركان �جلي�ص  رئي�ص  و  �لدفاع  وزير  نائب 
�أفريكوم  رئي�ص  قيام  �ىل  بذلك  �أ�سار  و   ،
�لدور  على  �جلز�ئر  مبدح  4�أيام  منذ 
�لذي تقوم به . كما �أ�ساد ولد عبا�ص بدور 
 ، �لأمنية  �لأ�سالك  وكافة  �لوطني  �لأمن 
م�سيفا يف �سياق �آخر �أن �لبالد ت�سري على 
معترب�   ، يقلقنا  �أحد  ل  و  ير�م  ما  �أح�سن 
ت�سويه �سورة  �إىل  ي�سعون  �لذين  �أولئك  �أن 
كالأ�سباح يظهرون  ، هم  فا�سلون  �جلز�ئر 
فقط كل 5�سنو�ت . وقال ولد عبا�ص نحن 
�رشعية  لنا  �مليد�ن  يف  نحن  �لآفالن  يف 
نح�رش  لذلك  �لت�سييد،  و  �لبناء  و  �لتاريخ 
�لذي  �ل�سيء  �لقادمة  للمرحلة  �أنف�سنا 
ح�سبه لي�ص بالأمر �ل�سهل ، حيث �لطموح 
�رشعي لكن �لطمع ل . وبعث ولد عبا�ص 
يفهم  مل  جمهولة  بر�سائل  �لبع�ص  �إىل 
 « قال  عندما  عبا�ص  ولد  يق�سد  من  عن 
�أنهم  يدعون  من  �سفوفنا  بني  من  هناك 
�لأفالن   ، غالطني  ر�هم   ، �لآفالن  من 
لي�ست  و�لرئا�سة   ، �ساغرة  �أمالك  لي�ست 
منا�سلني  له  �لأفالن  و   ، �ساغرة  �أمالك 
�ل�سعب  ذ�كرة  يف  وهو  �سعب  و  قاعدة  و 
 . يكرى  ل  و  يباع  ل  �لأفالن  �أن  ، م�سيفا 
باأن  فعليه  �لآفالن  يريد  �أنه من  �أ�ساف  و 
�لق�سمة  �ىل  يذهب  و  �لقاعدة  �إىل  يذهب 
�سنة 2020.  �ملوؤمتر  و  ينتظر  و  ينا�سل  و 
هذ� وقد �سدر يف �لأخري �لبيان �خلتامي 
�مل�سادقة  متت  �لذي  و  للمجتمعني 
 ، �لآفالن  طريق  ورقة  باعتباره   ، عليه 
�لعام  لالأمني  تامة  م�ساندة  ت�سمن  و�لذي 
�إ�سادة  ، وكذلك  ولد عبا�ص  �حلايل جمال 
مبجهود�ت رئي�ص �جلمهورية و �جلي�ص و 

كافة �لأ�سالك �لأمنية .
ع�سام بوربيع
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الوزير الأ�سبق عبد العزيز 

رحابي يوؤكد:

»ر�سا مالك �أر�سى 
�أ�س�س هوية �جلز�ئر 

�لديبلوما�سية«
اأكد وزير الت�سال الأ�سبق عبد العزيز رحابي، 
باأن ر�سا مالك كان له الف�سل الأكرب يف خلق 

هوية الديبلوما�سية اجلزائرية، والتي اأ�سبحت 
حمل ارتكاز  للجيل احلايل من ال�سيا�سيني خالل 
تعاملتهم اخلارجية، يف حني اأو�سح اأن الراحل ل 
يرى اأي م�سكلة اإذا مل تعتذر فرن�سا للجزائر عن 

جرائمها لكون الأمم تعرتف ول تعتذر.
وقال الديبلوما�سي املتقاعد خالل تكرمي رئي�س 

احلكومة الراحل يوم اأم�س مبنتدى املجاهد، 
باأن مالك �ساهم يف اإر�ساء العقيدة الديبلوما�سية 

للجزائر وعمل على ربط الرتاكمات التاريخية دون 
هوادة من اأجل اأن تكون للجزائر هوية تتعرتف 

بها الأمم، م�سيفا اأن ال�سيا�سة اخلارجية التي هي 
معروفة للعام واخلا�س داخل اجلزائر وخارجها، 
كان له الدور الفعال يف تثبيتها، ومن جهة اأخرى 
تطرق رحابي اإىل راأي الرجل الأول يف اجلهاز 

التنفيذي خالل فرتة الت�سعينات يف ملف اعتذار 
فرن�سا من عدمه للجزائر، حيث اأكد �سيف املنتدى 

باأنه ل يرى اأي م�سكل اإذا مل تعتذر فرن�سا لكون 
الأمم ح�سبه تعرتف مبا اقرتفته ول تعتذر، وراح 
يتابع كالمه:« لكن هذا ل يعني باأنه مل يندد بقانون 

متجيد ال�ستعمار يف فرن�سا«.

بن حمادي زواوي: مالك حارب دعاة 
الإ�سالم الراديكايل

اأما العالمي زواوي بن حمادي، فاأكد خالل 
مداخلته باأن رئي�س احلكومة الأ�سبق مل يفكر يف 

يوم من الأيام اأن ي�رض اجلزائر خالل تراأ�سه اجلهاز 
التنفيذي فرتة الت�سعينات، وما كانت قراراته يف تلك 
الع�سيبة اإل امتداداأ لفكره الراغب يف اإنقاذ ال�سالم 
من اأنياب ما �سماهم الإ�سالميني الراديكاليني، الذين 
عملوا على ت�سويه الدين من اأجل الو�سول لل�سلطة، 
وراح ذات امل�سدر اإىل اأكرث من ذلك ملا اأفاد اأن ما 
كان يح�سل يف تلك الفرتة مل يكن عنف �سد عنفا، 

بل كان ا�سالحا �سد عنف همجي مار�سه الإرهابيون 
الذين حاربوا الكل، ويف رده على من يروجون لفكرة 
ديكتاتورية ر�سا مالك يف اتخاذ القرارات، اأو�سح 
زواوي باأن املرحوم كان ي�ساور الكل قبل اأن يتخذ 

اأي قرار ومن يروج لهذه الأمور فاإنه ل يعرف الراحل 
على الإطالق.

عي�سى قا�سمي: وجوده كان 
مبثابة وجود الدولة 

ويف الأخري، اأكد عي�سى قا�سمي مدير ال�سوؤون 
الجتماعية يف ال�رضطة الأ�سبق، باأن رئي�س احلكومة 

الراحل كان ي�سعر اجلميع خالل خرجاته بهيبة 
الدولة وبقائها، رغم ما كان يح�سل من اقتتال 

بني اأبناء الوطن الواحد، ووجوده _ي�سيف �سيف 
املنتدى_ كان مبثابة الرد املبا�رض على الذين اأكدوا 
اأن الدولة اجلزائرية انهارت بعد ما وقع من م�ساكل 
داخلية كذلك، مذكرا باخلطوة التي قام بها بعد 10 

اأيام تن�سيبه على راأ�س اجلهاز التنفيذي، حيث اأجرى 
اجتماعا طارئا مع مديرية ال�رضطة من اأجل بعث 
الروح فيهم بعيد ما ُقتل منهم 200 فردا خالل يوم 

من اأيام  �سهر �سبتمرب 1993.
علي عزازقة

وزير التعليم العايل والبحث العلمي الطاهر حجار يوؤكد:

م�سكلتنا لي�ست مع �لكنا�س بل مع ميثليها
.      08 هيئات عاملية ت�سنف �جلامعات  ال  تركز على معيار نوعية �لتعليم  

.     09 موؤ�س�سات جامعية خا�سة عدد طلبتها 1000 طالب

يحي عواق

الوطنية  النقابة  قبول  بخ�سو�س  اأما 
لأ�ساتذة التعليم العايل » الكنا�س«  كممثل 
مع  احلوار  طاولة  اإىل  للجلو�س  �رضعي 
يف  اإعالنها  بعد  خا�سة  الو�سية  الوزارة 
وزارة  قبل  من  املعتمدة  النقابات  قوائم 
باأن  حجار  الطاهر  اأكد  فقد  العمل  
لي�س  هنا  الوزارة  تواجهه  الذي  امل�سكل 
يف الكنا�س كنقابة يف حد ذاتها بل يف من 
ميثل هذه النقابة خا�ستا بعد النق�سامات 
ذات  م�سريا يف  م�ستواها،  على  احلا�سلة 
الذي  امل�سكل  نف�س  اأنه  اإىل  ال�سياق 
التيارات  مع  التعامل  يف  الوزارة  تواجهه 
الثالثة املمثلة للمنظمات الطالبية  هذا 
وقد اأكد الوزير باأن المتحانات �ستنطلق 
الأحد  يوم  العليا  املدار�س  م�ستوى  على 
18 مار�س 2018 والطالب الذي يتعذر عن 
تبعات  امل�سوؤول عن  الوحيد  قدومها هو 
غيابه، مذكراباأن وزارة الرتبية ل توظف 
وهو  الرا�سبني  العليا  املدار�س  خريجي 

التوظيف  فر�س  من  يقل�س  الذي  الأمر 
اإن  املدار�س  هذه  خلريجي  بالن�سبة 
بخ�سو�س  اأما  المتحانات.  قاطعو  هم 
اجلامعية  الأقطاب  �سيا�سة  نحو  التوجه 
من  الطلب  مت  باأنه  املتحدث  اأكد  فقد 
كل جامعة ومركز جامعي متواجد يف كل 
ولية من وليات الوطن باختيارا م�رضوع 
ذلك  يف  ا�ستنادا  فيه  تخت�س  موؤ�س�سي 
لتنمية  الوطني  املخطط  معطيات  على 
م�ستوى  على  التقنية  امل�سالح  الإقليم، 
حاجيات  مراعات  �رضورة  وكذا  الولية 
املحيط القت�سادي والجتماعي للولية 
من  ممكن  قدر  اأكرب  حتقيق  اأجل  من 
نحو  املتوجه  التخ�س�س  يف  املردودية 
بولية  ذلك  يف  م�ست�سهدا  فيه،  التكوين 
برج بوعريريج التي اأ�سبحت قطبا متميزا 
على  بحيث حتوز  الإلكرتونية  لل�سناعات 
التي  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  من  العديد 
هي يف حاجة ما�سة اإىل الأيادي والعقول 
الذي  املجال  هذا  يف  املخت�سة  العاملة 
من  اأنه   اإىل  املتحدث  ب�ساأنه  اأ�سار 

بوعريريج  برج  جامعة  على  املفرت�س 
التخ�س�س  نحو  الأوىل  بالدرجة  التوجه 
ذلك ملتطلبات  تلبيتا يف  فيه  التكوين  يف 
القت�سادي  ال�سوق  القريب،  املحيط 
مردودية  حت�سني  يف  امل�ساهمة  وكذا 
ال�سلم  يف  درجاتها  من  والرفع  اجلامعة 
الرتتيبي العاملي، ويف �سياق ذي �سلة اأكذ 
وزير التعليم العايل باأن م�رضوع اجلامعات 
موؤكدا  بعد  يتحقق  مل  م�رضوع  اخلا�سة 
باأن املوؤ�س�سات الت�سع  اخلا�سة امل�ستغلة 
حاليا يف امليدان حت�سي جمتمعتا 1000 
لنا يف  ي�سمح  ل  الذي  الأمر  وهو  طالب، 
جامعات  عن  التحدث  الراهن  الوقت 
اجلامعات  ترتيب  م�ساألة  وحول  خا�سة. 
وت�سنيفها فقد اأكد الوزير الطاهر حجار 
تقوم  عاملية  هيئات  ثمانية  هناك  باأنه 
تركز  بينها  من  واحدة  ول  املهمة  بهذه 
التعليم  نوعية  على  ت�سنيفها  معايري  يف 
اجلامعات،  هذه  م�ستوى  على  املقدم 
م�سريا اإىل اأنها ت�ستند يف معايري ت�سنيفها 
اإىل عوامل تقنية على غرار قيمة املواقع 

التي  النقطة  للجامعات وهي  الإلكرتونية 
اجلاد  التوجه  �رضورة  على  الوزير  اأكد 
اأ�سغال  فر�سة  اغتنام  خالل  من  نحوها 
بغية  اجلامعات  ملدراء  الوطنية  الندوة 
حثهم على الهتمام اأكرث باجلانب التقني 
ويف  جامعاتهم.  م�ستوى  على  التكنلوجي 
العايل  التعليم  وزير  اأكد  اأخار  مو�سوع 
خمتلف  يف  القبول  معدلت  حتديد  باأن 
بقانون  مرهونة  اجلامعية  التخ�س�سات 
امل�سالح  اأن  اإىل  م�سريا  والطلب  العر�س 

التعليم  وزارة  م�ستوى  على  املخت�سة 
املنا�سب  بعدد  دراية  على  تكون  العايل 
املوجودة يف التخ�س�س ل بعدد الطلبات 
بتخ�س�س  م�ستذل  نحوه  �ستقدم  التي 
اأرقام  على  الوزارة  حتوز  الذي  الطب 
بيداغوجي  مقعد  األف   10 توفر  توؤكد 
فعندما يكون عدد الطلبات مثال 20 األف 
معدل  �سيحدده  القبول  معدل  فاإن  طلب 
قائمة  يف  األف   10 امل�سنف  الطالب)ة( 

الرتتيب.

.        1.785.000 تعداد الطلبة املتوقع ال�سنة املقبلة يف كافة الأطوار
.       67 األف مقعد بيداغوجي جديد         .       54.500 �سرير �سيتم ا�ستالمها �سبتمرب املقبل

اأكد الطاهر حجار خالل الندوة ال�سحفية التي عقدها يوم اأم�س مبقر وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بالعا�سمة 
واملنعقدة على هام�س الندوة الوطنية للجامعات الهادفة اإىل التح�سري للدخول اجلامعي املقبل باأنه ل توجد يف الأطر 

القانونية املن�سمة للعمال النقابي مادة اأو ن�س قانوين يتعلق مبمار�سة اإ�سمها الإ�سراب املفتوح، وهو ال�سلوك الذي و�سفه 
املتحدث بالأ اأخالقي خا�سة بعد �سدور اأحكام ق�سائية تقر بعدم �سرعيته.

على هام�س اأ�سغال الندوة الوطنية للجامعات الطاهر حجار يوؤكد:

09 عرو�س تكوينية جديدة يف �ملا�سرت عن بعد

والبحث  العايل  التعليم  وزير  اأكد 
العلمي الطاهر حجار يف كلمته التي 
اأ�سغال  مبنا�سبة  اأم�س  يوم  األقاها 
املقامة  للجامعات  الوطنية  الندوة 
الو�سية  الوزارة  م�ستوى  على 
موا�سلة  �رضورة  على  بالعا�سمة 
التدابري النوعية الهادفة اإىل تطوير 
يف  الناجحني  الطلبة  توجيه  نظام 
جوان  لدورة  البكالوريا  امتحان 
انفتاح  األيات  تعزيز  وكذا   2018
القت�سادي  حميطها  على  اجلامعة 
ماأ�س�سة  خالل  من  والجتماعي 
العالقات بني اجلامعة واملوؤ�س�سات 

القت�سادية.
حجار  الطاهر  اأ�سار  واأقد  هذا 

والإجراءات  التدابري  جملة  اإىل 
العايل  التعليم  قطاع  اعتمدها  التي 
املقبل  اجلامعي  للدخول  حت�سريا 
ت�سمن  اأن  بح�سبه  �ساأنها  من  والتي 
دخول جامعيا يف ظروف جد مواتية 
عرو�س  فتح  جتميد  بقرار  م�ستذل 
اللي�سان�س  طوري  يف  جديدة  تكوين 
واملا�سرت يف انتظار نتائج العمليات 
خريطة  مبراجعة  املتعلقة  اجلارية 
ت�سهيل  اإىل  اإ�سافتا  العايل،  التكوين 
والعتماد  الإدارية  الإجراءات 
عمليات  يف  الرقمة  تكنلوجيا  على 
الإعالم  نظام  خالل  من  الت�سجيل 
وكذا   )  )progresاملدمج الرقمي 
الإمكان  قدر  التجاوب  على  ال�سهر 

ورغبات الطلبة الناجحني فيما تعلق 
باختياراتهم لتخ�س�سهم العلمي بغية 
اأكد  الر�سا. كما  الرفع من معدلت 
الوزير باأن الدخول اجلامعي املقبل 
�سي�سهد نقلة نوعية يف جمال األيات 
من  بدء  والإعالم  الت�سال  وو�سائل 
تنظيم حمالت اإعالمية عرب و�سائل 
اإىل  اإ�سافتا  الجتماعي  التوا�سل 
خمتلف  عرب  اإعالمية  اأيام  تنظيم 
الوليات يومي 11 و12 اأفريل 2018 
التي  اجلديدة  التدابري  �رضح  بغية 
�سيت�سمنها املن�سور الوزاري اجلديد 
املتعلق بالت�سجيل الأويل، ويف �سياق 
منط  باأن  التحدث  اأكد  �سلة  ذي 
املا�سرت  طور  يف  بعد  عن  التكوين 

قد تعزز بت�سعة عرو�س جديدة على 
املتوا�سل  التكوين  جامعة  م�ستوى 
يرفع  اأن  �ساأنه  الذي من  الأمر  وهو 
اأما  املتكونني.  الطلبة  ن�سبة  من 
فيما يخ�س توقعات العدد الإجمايل 
خلريجي طوري اللي�سان�س واملا�سرت 
اأكد  فقد  اجلارية  اجلامعية  لل�سنة 
الطاهر حجار باأن التقديرات ت�سري 
اإىل 364 األف طالب، 217 األف طالب 
يف طور اللي�سان�س و 152 األف خريج 
يرفع  الذي  الأمر  املا�سرت،  بطور 
يف  املتوقعة  الطلبة  تعدادات  من 
اجلامعية  ال�سنة  مطلع  الأطوار  كل 
  1.785.000 حوايل  اإىل  القادمة 
ن�سبية  زيادة  بذلك  حمققة  طالب 

بال�سنة  مقرنتا  باملائة  ب8  تقدر 
حث  التي  الن�سبة  وهي  املا�سية 
الوزير على �رضورة التح�سري اجليد 
من اأجل التحكم يف عملية ت�سيريها. 
الطاهر  اأكد  �سلة  ذي  �سياق  ويف 
حجار على اأنه من املتوقع اأن ي�ستلم 
املقبل   �سبتمرب  �سهر  مطلع  القطاع 
و  جديد  بيداغوجي  مقعد  األف   67
54.500�رضير وهي الأرقام التي من 
�ساأنها رفع قدرات ال�سبكة اجلامعية 
 1.450.00 من  اأكرث  اإىل  الوطنية 
يزيد  وما  مادي  بيداغوجي  مقعد 
بينها  من  �رضير   738.000 عن 

629.500 �رضير و�سيفي.
يحي عواق

بعدما تراجع حجار عن اجلامعات اخلا�سة ل�سالح موؤ�س�سات خا�سة

�ل�سركاء يطالبون بخو�س�سة �خلدمات �جلامعية
طاهر  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ك�سف 
حجار، اأم�س، عن منح 9 تراخي�س لإن�ساء »جامعات« 
ك�سف  حني  يف  املقبلة،  ال�سنة  من  بداية  خا�سة 
تراجعا عن احلديث عن اجلامعات  الوزير  ت�رضيح 
مرة خالل  لأول  عنها  اأعلن  والتي  ال�سابق  اخلا�سة 
علي  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى  برئي�س  اجتماعه 
اأنه ل وجود جلامعات  اأم�س،  حداد، ليو�سح حجار 
خا�سة ولي�س هنالك موؤ�س�سات ا�ستطاعت اأن ترقى 
التي  خا�سة  موؤ�س�سات   9 واأن  اجلامعة،  مل�ستوى 
األف  ي�سجلون  ل  كلهم   التاأهيل،  الوزارة  منحتهم 
تلك  لأن  بجامعة،  ت�سميتهم  ميكن  ل  لذا   « طالب، 
املوؤ�س�سات خمت�سة يف جمالت معينة وعدد الطلبة 

بها قليل«.
العايل  التعليم  يعيد احلديث عن خو�س�سة  وهو ما 
للواجهة يف الأو�ساط اجلامعية، حيث حّذر  املن�سق 
العايل  التعليم  لأ�ساتذة  الوطني  للمجل�س  الوطني 
ملف  ا�ستغالل  من  ميالط  احلفيظ  عبد  »كنا�س« 

اجلزائرية  اجلامعة  وحتويل  اخلا�سة  اجلامعات 
غرار  على  بال�سهادات،  تتاجر  خا�سة،  فيالت  اإىل 
اإىل �سبط  داعيا  الوطنية،  الرتبية  بقطاع  ما حدث 
املجال  فتح  اأو  حمكمة،  بطريقة  ال�رضوط  دفرت 
اأنهم  موؤكدا  العاملية،  ال�سمعة  ذات  اأمام اجلامعات 
طريقة  على  العايل  التعليم  خ�سخ�سة  يرف�سون 
»الفيال اخلا�سة«، واأنهم لن ير�سوا بتمرير ال�سيناريو 

على تلك ال�ساكلة.
كما ركز عدة تنظيمات طالبية على نقطة ا�ست�سارة 
عن  املغّيب  العامل  وهي  الجتماعيني،  ال�رضكاء 
ب�رضوط  مرحب  بني  املواقف  لترتاوح  املعادلة، 
ا�ست�سارة  دون  الرجتايل  القرار  من  حمذر  وبني 
وا�سعة للمعنيني، خا�سة اأن الو�ساية مل تطرح امللف 
للنقا�س مع املعنيني، حيث اأكد القيادي يف الحتاد 
ت�رضيح  يف  مراح،  طارق  اجلزائريني  للطلبة  العام 
يتعلق بخو�س�سة اجلامعات  باأن كل ما  لـ«الو�سط«، 
ت�سم  مو�سعة  ل�ست�سارة  يخ�سع  مل  القطاع  وكل 

ال�رضكاء الجتماعيني، بل كان على نطاق �سيق وهو 
ما يجعل القرار على ح�سا�سيته قرارا ارجتاليا ومن 
طرف واحد، مت�سائال من يتحمل م�سوؤولية الأخطاء 
يف حالة ت�سجيلها بعد التطبيق، خا�سة اأنه يعد من 
ال�سق  خلو�س�سة  دعا  باملقابل  القطاعات،  اأهم 

اخلدماتي باجلامعة ولي�س ال�سق البيداغوجي.
اجلانب  خو�س�سة  اىل  اللجوء  عملية  اأن  اأبرز  كما 
اأن  خا�سة  الأ�سباب،  وا�سحة  غري  البيداغوجي 
ي�ساف  الجتماعي،  ال�سق  �سد  ت�سب  ال�سكاوى 
مو�سحا  اجلامعات،  هذه  متنح  ملن  اإ�سكالية  لها 
خو�س�سة  من  �سي�ستفيد  »من  بعبارة  اإ�سكاليته 
واحد  طرف  من  متت  العملية  اأن  مبا  اجلامعات«، 
دون تو�سعة النقا�س لكل الفاعلني بالقطاع حتى يتم 
اإن  ما  الت�ساوؤل:  م�سيفا  وا�سحة،  ب�سورة  اخلروج 
كانت احلكومة �ستحافظ على اجلامعة العمومية اأم 
الطالب  ب�سكل يخنق  تدريجيا  للخا�س  التوجه  يتم 
خطوة  هكذا  خمرجات  يتحمل  ومن  العوام،  من 

جديدة؟.  
العام  بالحتاد  القيادي  �رضوف  الطاهر  بدوره 
يرون  ل  طالبي  كاحتاد  اأنه  قال  احلر،    الطالبي 
الأجدر  اأن  اإل  خا�سة،  جامعات  تكوين  يف  ا�سكال 
فطالب  للجامعات،  اخلدماتي  ال�سق  خو�س�سة  هو 
غري  الدعم  من  لالنتقال  الو�سابة  �رضوف  الطاهر 
طريق  عن  املبا�رض،  الدعم  اإىل  للطلبة  املبا�رض 
حتويل الإيعانات ب�سكل مبا�رض للطلبة بعد حتويلها 
يف  �ساندهم  ما  وهو  للخدمات،  الوطني  للديوان 
طارق مراح، حيث دعا خلو�س�سة ال�سق اخلدماتي 
عم  الذي  الف�ساد  اإىل  ذلك  مرجعا  باجلامعات، 
بالقطاع بح�سبه، وحتولت العانات املوجهة للطلبة 
ل ت�سل �سوى رمزيا، فرغم اأن قيمة الوجبات ت�سل 
�سوى  للطالب  ت�سل  ل  اأنها  اإل  كاملة  الو�ساية  من 
الرمق، ول ت�سمن ول تغني  يف �سكل وجبة ل ت�سد 

من جوع.
  �سارة بومعزة

الأطباء املقيمون يردون على حجار

 مقاطعة   �المتحانات 
ال رجـــــــعــة فــــيــــها

لالأطباء  امل�ستقلة  التن�سيقية   ردت 
وزير  دعوة  على  اجلزائريني،  املقيمني 
اأم�س،  حجار،  الطاهر  العايل  التعليم 
قرار  بعد  خا�سة  بال�ستغراب،  للحوار، 

رف�س تاأجيل امتحانات التخ�س�س.
اجلاد،  باحلوار  التزامهم  طيلب  واأكد 
لقاءات  بدل  الأ�سا�س  مطلبهم  واأنه 
حجار  ت�رضيحات  معتربا  وفقط،  الكالم 
يف  املقيمني،  الأطباء  �سد  بالت�سعيد 
التي  احللول  من  الكثري  قدموا  اأنهم  حني 
التكوين،  خا�سة يف جمال  تطبيقها  ميكن 
ال�سنة  من  املقيمني  خ�سية  عدم  موؤكدا 
البي�ساء. وعك�س ما �رضح به الوزير �سدد 

اأن  املقيمني  الأطباء  بتن�سيقية  القيادي 
ل  التخ�س�س  امتحانات  مقاطعة  قرار 
رجعة فيه خا�سة بعد رف�س الو�ساية طلب 

التاأجيل الذي رفعه الأطباء لها.
والتي  مطالبهم،  لقائمة  طيلب  عاد  كما 
اأجل  من  واملتو�سطة  العاجلة  بني  ترتاوح 
ترف�س  الذي  الو�سع  هذا  من  اخلروح 
ح�سبه الوزارتني الو�سيتني حله. وا�ستهجن 
طيلب عدم التطبيق ما مت التفاق عليه يف 
عدم  غرار  على  ال�سابقة  احلوار  جل�سات 
ت�سليم مفتاح البحث” smdl” الذي ميكن 

الطلب من حتميل الدرو�س اخلا�سة بهم.
 �سارة بومعزة



بعدما بات �ضعيهم رعاية جيوبهم بدل مر�ضاهم

حاالت ت�سيب جتر اأطباء اإىل اأروقة  املحاكم
يتمتع الطبيب خالل ممار�ضته ملهمته بكامل ال�ضالحيات التي ت�ضمح له بالوقوف على 

حالة مر�ضاه و رعايتهم يف �ضبيل تقدمي العالج الالزم  وكافة الرعاية  الالزمة للو�ضول 
للنتيجة املرجوة �ضواء بال�ضفاء التام اأ و التخفيف من احلالة املر�ضية   دون �ضمان النتيجة 
التي تبقى يف يد اهلل �ضبحانه وتعاىل ، فقد يبذل الطبيب كل العناية  الالزمة و ي�ضتنزف 

كامل طاقته غري اأن   النتيجة  ل تاأتي كما كان خمططا لها لأ�ضباب عديدة غري اأنها 
تبقى خارج طاقته و فوق اإرادته ومن هنا يكون الطبيب قد مار�س ما هو ملزم به وفقا ملا 

متلي عليه وظيفته غري اأنه يف حال كانت امل�ضاعفات و حالت الوفاة ناجتة عن اإهمال اأو 
ت�ضيب من قبل الطبيب فاإننا نكون اأمام اخلطاأ الطبي ومن هنا تظهر ما ي�ضمى بامل�ضوؤولية 

اجلزائية يف حق الطبيب وهي ال�ضوابط التي �ضرعها القانون يف حق الأطباء ومهنتهم 
ففي حال وجود اأي خطاأ طبي من قبل الأطباء و املمر�ضني �ضواء بالإهمال اأو الت�ضيب فاإن 

امل�ضوؤولية اجلزائية تقع على عاتقهم  و يتحملون  عواقب فعلتهم  بالكامل �ضواء بال�ضجن اأو 
دفع الدية ويف كلتا احلالتني فاإن القانون يطبق عليهم  ملنع اأي نوع من اأنواع الإهمال التي 

باتت منت�ضرة يف اأيامنا هاته لأطباء جتردوا من قيم املهنية و باتوا ميار�ضون هاته املهنة 
ال�ضريفة يف �ضبيل الربح املادي ولو على ح�ضاب حياة و�ضحة املر�ضى ...
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"" جا يكحلها 
عماها "

والية  من  ل�شاب  هي  حالة  �أول 
�شنة   24 �لعمر  من  يبلغ  �شطيف 
�أطباء  �أحد  يد  على  حتفه  لقي 
باأحد  تخدير  �أخ�شائي  و  �لعيون 
�لعياد�ت �خلا�شة مبنطقة �شيدي 
يحيى �إثر عملية جر�حية ب�شيطة 

�أجروها له حلل م�شكل »�حلول« 
منه  عنى  لطاملا  �لذي 

حياته  معها  ليفقد 
عليه  ينطبق  و 
�ل�شعبي  �ملثل 
»جا  �لقائل 
عماها«  يكحلها 
قدم  بعدما   ،

�لتو�أم  �أخيه  رفقة 
�شطيف  والية  من 

ق�شد  �لعا�شمة  لغاية 
�أخ�شائي  عن  �لبحث 
ملعاجلة  عيون  جر�حة 

كان  �لذي  »�حلول« 
يعاين منه على م�شتوى 
عملية  �لعني الإجر�ء 
له ، حيث �إلتحقو� يف 
بادئ �الأمر مب�شت�شفى 

�لذي   ، �إدير«  »عي�شات 
ن�شحهم بالتوجه لطبيب 

يف  م�شهور  و  معروف 
و   ، �لعمليات  من  �لنوع  هذ� 

خا�شة  عيادة  يف  يعمل  �لذي 
حيث   ، يحيى  �شيدي  مبنطقة 
و   ، له  مبا�رشة  �لتو�أمان  توجه 
با�رش �ل�شحية �لفحو�شات �الزمة 
�لتي  �لعملية ،  �إجر�ء  �أجل  من 
 ، �شاعة  ن�شف  حو�يل  �إ�شتغرقت 
�ل�شاب  �إثرها  على  �أدخل  �لتي  و 
لبث  �أين  �ملركزة  �لعناية  غرفة 
 ، بعدها  مبا�رشة  تويف  �أيام   4
�لتي  عائلته  �إخطار  بذلك  ليتم 
�لتي حملت  و  �الأمر  ت�شتوعب  مل 
�أخ�شائي  و  �جلر�ح  �لطبيب 
وفاة  عن  �مل�شوؤولية  �لتخدير 
لياقته  �لذي كان يف كامل  ولدهم 
�لدرجة  من  ريا�شيا  �لبدنيةوكان 
�الأوىل ، ليقومو� باإيد�ع �شكوى �أم 
�أ�شفرت  �لتي  �لق�شائية  �جلهات 
طبي  خطاأ  وجود  عن  �لتحريات 
�ل�شبب  وكان  �لطبيبان  �إرتكبه 
�ملبا�رش لوفاة �ل�شحية يف ريعان 

�شبابه  

جراح يجري 5 
عمليات يف وقت 

واحد و يودي بحياة 
�ضرطي !!!

حالة وفاة �أخرى �إحت�شنتها عيادة 
قلة  ب�شبب  �إبر�هيم  بد�يل  خا�شة 
حيطة و �إهمال �لطبيب وهو جر�ح 
�شحيتها  ر�ح  �أ�شول  من  فرن�شي 
من  �خلام�س  �لعقد  يف  �رشطي 
طبي �رتكبه  خطاأ  ب�شبب  �لعمر 
�أثناء �إجر�ئه له 

لعملية 

حية  � جر
بت�رشيح  خا�شة 

�لفرعية  �رش�يينه 
على م�شتوى �لقلب 

جت�شدت  حيث   ،
و  �الإهمال  مظاهر 

بدرت  �لتي  �حليطة  قلة 
�إجر�ئه  عدم  يف  �لطبيب  من 

�لالزمة  و  �لكاملة  �لفحو�شات 
غرفة  �إدخاله  قبل  لل�شحية 
برت  يف  جت�شد  كما  �لعمليات 
يعتربمركز  �لذي  �الأبهر  �ل�رشيان 
قد  �الإن�شان  ج�شم  يف  ح�شا�س 
عمل  �إيقاف  يف  قطعه  يت�شبب 
ج�شم  يف  ح�شا�شة  �أجهزة  عدة 
�أن  من  �لرغم  ،على  �الإن�شان 
�أجل  من  للعملية  جلاأ  �ل�شحية 
�لتي  �لفرعية  �ل�رش�يني  ت�رشيح 

كان يعاين من �ن�شد�دها غري �أن 
للعملية  �إجر�ئه  خالل  و  �جلر�ح 
�لفرعية  �ل�رش�يني  بف�شل  يقم  مل 
كان  �الأبهر �لذي  �ل�رشيان  عن 
�ل�شبب �ملبا�رش يف وفاته ،ناهيك 
عمل  باإيقاف  قام  �جلر�ح  �أن 
بها  يحيى  كان  �لتي  �لقلب  �آلة 
كاملة  دقيقة   20 ملدة  �ل�شحية 
يف  تركيبها  ب�شدد  كان  عندما 
�أن  �لنظر  بغ�س  ،هذ�  �أخر  مكان 
�لطبيب كان يجري 5 عمليات من 
مع  و�حد  وقت  يف  �ل�شنف  نف�س 
�ل�شحية مبا يدل عن قلة �إهتمامه 
بحياة مر�شاه ،هاته �الأقو�ل �لتي 
�ملحاكمة  بجل�شة  �ملتهم  �أنكرها 
م�رشحا �أن ما قام به كان عملية 
�أي مظهر  طبية حم�شة ال حتوي 
�شبب  �أن  و  �الإهمال  مظاهر  من 
حالته  �شوء  كان  �ل�شحية  وفاة 
بها  تقدم  �لتي  �ل�شحية 
للعيادة ،و 

�مل�شاعفات  نتيجة 
�لتي  �خلطرية 
�أثناء  له  حدثت 
للعملية  �إجر�ئه 
هاته  ،كون 
من  �الأخرية 
�لعمليات �خلطرية 
�لتي  و  جد�  �لنادرة  و 
تكون ن�شبة �لنجاح بها جد �شئيلة 

مقارنة بباقي �لعمليات .

طبيب �ضفاح يجري 
عمليات �ضرية و 

يودي بحياة �ضيدة 
»نف�ضاء« !!  

�لعقد  �أو�ئل  يف  لقيت �شيدة 

على  حتفها  �لعمر  من  �لثالث 
يد �أحد �أطباء و روؤ�شاء م�شلحة 
جر�حة �لقلب باإحدى �لعياد�ت 
�خلا�شة مبنطقة »حيدرة« لدى 
�إجر�ئه لها عملية ت�شحيح عيب 
خلقي على م�شتوى قلبها بعدما 
مرمية  وتركها  حالتها  �أهمل 
 47 طيلة  �مل�شفى  �أ�رشة  يف 
بامل�شاد�ت  تزويدها  دون  يوما 
لعملية  �إجر�ئه  مع  �حليوية 
�رشية لها دون علم ذويها ، حلني 
تعفن  و  حاد  لنزيف  تعر�شها 
لوفاتها  �ملبا�رش  �ل�شبب  كان 
مبثوله  �ل�شحية  زوج  �أكد  حيث 
�لق�شية  وقائع  �أن  للمحاكمة 
حني   2013 لعام  تعود  �حلالية 
و�شعت زوجته �ل�شحية البنتهما 
مبا�رشة  �حلياة  فارقت  �لتي 
بعدها  وتعر�شت  �لوالدة  بعد 
�لنفا�س  فرتة  يف  وهي  �الأم 
��شتلزمت  حادة  �شعال  لنوبة 
�لعام »مقر�ن  للم�شت�شفى  نقلها 
ب�شوفاليي  معو�س«  �أحمند 
�الأطباء  �شخ�س  �أين 
يعود  باأنه  حالتها 
لعيب خلقي على 
قلبها  ى  م�شتو
ثقب  لوجود 
عني  يف 
لقلب  �
ن�شحها  و ،
حد  �أ
حي  � جر
لقلب  �
�ملتهم  وهو 
بالتوجه  �حلايل 
�خلا�س  للم�شت�شفى 
وهي  به  ي�شتغل  �لذي 
بعدما  بحيدرة  �ل�شفاء  عايدة 
�أن ن�شبة جناح �جلر�حة  طماأنه 
ووعده  و  باملائة   95 تتعدى 
�إجر�ء�ت  بكافة  بالتكفل 
قلبه  يف  زرع  مما  ت�شجيلها 
طماأنينة كبرية و حمله للخ�شوع 
لن�شيحته و وتوجه للعيادة رفقة 
بيوم  �لعملية  الإجر�ء  زوجته 
�ل�شحية  دخلت  حيث  �أوت   15
مبا�رشة لغرفة �لعمليات و �أجرت 
عادية  ظروف  يف  �جلر�حة 
�لطبيب  بخ�شو�شها  �أكد  ،�لتي 
�مل�شوؤول عن جناحها ب�شبة مئة 
باملائة وهو �الأمر �لذي �رشعان 
ما �كت�شف عك�شه بعدما رف�س 
بزيارتها يف  له  �ل�شماح  �الأطباء 
حلركة  ر�شده  مع  �الأول  �ليوم 
باأنها  تبني  بامل�شت�شفى  غريبة 
�رشية  جر�حية  عملية  كانت 
رف�س  لزوجته  �أجريت  ثانية 

تتوىل  و  عنها  �الإف�شاح  �ملتهم 
�إنز�ل  بعد  �ملفاجاآت  بعدها 
لغرفة  �لثالث  �ليوم  يف  �لزوجة 
معاناتها  الحظ  بعدما  خا�شة 
من �شعوبة يف �لتنف�س مل تعهده 
من  يتمكن  مل  غري �أنه  �شابقا 
تف�شري �الأمر خا�شة �أمام حتفظ 
�الإف�شاح  عن  �الأطباء  و  �لعمال 
عن حالتها ،�لتي كانت يف تدهور 
م�شتمر ،حلني �أن قرر �إخر�جها 
 47 مرور  بعد  �مل�شت�شفى  من 
�أي  خاللها  تتناول  مل  يوما 
م�شاد�ت حيوية �أو �أدوية �أخرى 
،حيث توجه بها مل�شت�شفى �أخر 
�أخرى  عملية  لها  �أجريت  �أين 
توفت  فرن�شي  جر�ح  على يد 
على �إُثرها مبا�رشة ،و�لتي �رشح 
باأنها  �ملخت�شني  بخ�شو�شها 
للوفاة  �ملبا�رش  �ل�شبب  لي�شت 
�ل�شابقة  للعمليات  يعود  �لذي 
�أجريت على يد �ملتهم ،و  �لتي 
�لتي تعر�شت على �إثره �ل�شحية 
لنزيف حاد و �نتفاخ كبري بعدما 
تو�شعت �لثغرة بالقلب و �نقلبت 
عك�شية لعدم  بنتيجة  �لعمليات 
منحها م�شاد�ت حيوية و �الأدوية 
للعمليات  �إجر�ئها  بعد  �لالزمة 
،ليقرر متابعة �مل�شوؤول بالتهمة 
�أنكرها  ،�لتي  �لذكر  �شالفة 
و  للمحاكمة  مبثوله  �ملتهم 
�ل�شحية  وفاة  �شبب  باأن  �أكد 
قام  �لذي  �لزوج  لت�رشف  عائد 
�ملوعد  قبل  زوجته  باإخر�ج 
�لالزم ودون مو�فقة منه بعدما 
لزيارة  بحاجة �لزوجة  �أخطره 

�إبنتها �ل�شغرية .

�ضرطية تتعر�س 
لت�ضوه يف وجهها 
يوم عر�ضها على 
يد طبيبة عناية 

بالب�ضرة
�أو�خر  يف  �رشطية  تعلم  مل 
�أن  �لعمر  من  �لثالث  �لعقد 
ب�رشتها  منظر  لتح�شني  �شعيها 
�ملحاكم  �أروقة  نحو  �شيجرها 
د�ئم  لت�شوه  تعر�شت  بعدما 
عليها  لينطبق  وجهها  لب�رشة 
تكحلها  �لقائل »جات  �ملثل 
تنظيف  عملية  �إثر  عماتها« 
يف  طبيبة  لها  �أجرتها  ب�رشة 
بالب�رشة مبنا�شبة  �لعناية  جمال 
وعلى  قامت  حيث   ، زفافها 
باإبر  بحقنها  عليه  �ملتعود  غري 

�شبه  غرفة  يف  �لفيتامينات  من 
�إلتهابات  لها  �شبب  مظلمة مما 
مع  حتولت  بب�رشتها  خطرية 
�شود�ء  لهاالت  �لوقت  مرور 
�حلياةو�شوهت  مدى  الزمتها 
بعدما  ،وهذ�  ب�رشتها  منظر 
�لكائن  �ملتهمة  لعيادة  تقدمت 
حت�شري�  عكنون  بنب  مقرها 
�لذي بقي عليه حو�يل  لزفافها 
تنظيف  �إجر�ء  بهدف  �شهر 
وتق�شري لب�رشتها ، حيث �أجرت 
 4 خالل  �لعملية  �لطبيبة  لها 
جل�شات ب�شعر 3000 دج للجل�شة 
و  �لثانية  و  �الأوىل   ، �لو�حدة 
�لثالثة جرت يف ظروف طبيعية 
�لر�بعة  �جلل�شة  عك�س  على   ،
�أحد�ثا  �شهدت  �لتي  �الأخرية  و 
�ل�شحية  تقدمت  حيث  غريبة 
�ملحدد  �ملوعد  يف  وكعادتها 
�لزبائن  من  بطابور  تفاجئت  و 
و  �لوقت  ل�شيق  �ملتهمة  لتقوم 
على  كان  رم�شان  �شهر  لكون 
يف  �جلل�شة  باإجر�ء  �الأبو�ب 
�شبه  كانت  �لتي  �الإنتظار  �شالة 
مظلمة ، حيث �أح�رشت �إبر بها 
حملول من �لفيتامينات و قامت 
�شبب  ،مما  بها  ب�رشتها  بحقن 
دقائق   5 من  �أقل  مرور  بعد 
حكة �شديدة لل�شحية مع ظهور 
ب�رشتها  على  حمر�ء  عالمات 
عو�ر�س  باأنها  �لطبيبة  ف�رشتها 
�شديدة  بحالة  وهي  طبيعية 
لها  و�شعت  كما   ، �الإرتباك  من 
 ، �اللتهابات  مكان  على  مرهم 
وبقيت على �إت�شال معها بعد �أن 
�حلقن  مفعول  باأن  طماأنتها 
�الأمر  ،وهو  يوم  بعد  �شيزول 
�لذي مل يتم حلد �ل�شاعة حيث 
كانت �الأعر��س تتطور مع مرور 
�حلكة  حتولت  حيث   ، �لوقت 
الإلتهابات خطرية ،تقدمت على 
�أين  �لعيادة  من  �ل�شحية  �إثرها 
و  �أخرى  مرة  �ملتهمة  طماأنتها 
قدمت لها �شهادة طبية للتوقف 
بحجة  10 �أيام  ملدة  �لعمل  عن 
�أن هاته �ملدة كفيلة الإختفاء كل 
�ل�شحية  لتتفاجئ   ، �الإلتهابات 
بعد مرور هاته �ملدة باملتهمة 
وتختفي  عيادتها  مقر  تغري 
�أنها  بحجة  �الأنظار  عن  متاما 
�شتعيد مزولة ن�شاطها بفرن�شا ، 
مما ��شطرها وبعد مرور عامني 
تختفي  مل  حيث  �حلد�ثة  من 
�لتي  �لعملية  �أعر��س  خاللها 
لهاالت  �لتهابات  تطورت من 
و  �ل�شاعة  حلد  الزمتها  �شود�ء 
�شدها  �شكوى  لتقييد  دفعتها 

�أمام �ملحكمة �ملخت�شة .



والية  �أمن  م�صالح  �أقدمت 
�إىل  �الأربعاء  ليلة  مترن��صت 
�خلمي�س من �الأ�صبوع �ملن�رصم 
باإقتحام مرقد تيكجدة بعا�صمة 
ما  حقيقة  لتق�صي   ، �الأهقار 
عن   « »�لو�صط  جريدة  ن�رصته 
�مل�صبوهة  �ملرقد  ن�صاطات 
�لعملية  هذه  خالل  مت  �أين   ،
تفكيك  من   �لنوعية  �الأمنية 
 05 من  متكونة  دعارة  �صبكة 
ن�صاء وفق ما �أوردته م�صادرنا 
»�لو�صط«  جريدة  .علمت 
�أن   ، عليمة  �أمنية  م�صادر  من 
قد  �ملخت�صة  �الأمن  م�صالح 
قامت نهاية �الأ�صبوع �ملن�رصم  
بحي  تيكجدة  مرقد  بتطويق 
مترن��صت  ببلدية  �صري�صوف 
ن�صاطات  تفا�صيل  على  بناء  و 
�ملرفق  لذ�ت  م�صبوهة 
ن�رصتها  قد  كانت  �خلا�س 
�أعد�دها  »�لو�صط« يف  جريدة 
على  �حل�صول  بعد  و  �ل�صابقة 
لدى  وكيل �جلمهورية  �أذن من 
باقتحام  مترن��صت  حمكمة 

ذ�ت �ملرقد حيث مت  تفكيك 
 05 من  متكونة  دعارة  �صبكة 
مبعية  حتويلهن  ليتم  ن�صاء 
للم�صلحة  �ملرقد  �صاحب 
��صتكمال  وبعد    ، �الأمنية 
مع  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 
ملفات  �إجناز  و  �ملوقوفني 
مبوجبها  مت  �صدهم  ق�صائية 
تقدميهم �أمام وكيل �جلمهورية 
للنظر  مترن��صت  حمكمة  لدى 
ممار�صة  بتهمة  و�صعيتهم  يف 

د�خل  و�لف�صق  �لدعارة 
�صياق  ويف   ، �ملذكور  �ملرقد 
والية  �صكان  ثمن  فقد  مت�صل 
مترن��صت �حلدودية جمهود�ت 
معاجلة  يف   »�لو�صط«   يومية 
و�ملف�صدين  �لف�صاد  ملفات 
�جلاد  �لتجاوب  ن�صيان  دون 
دو�ئر  طرف  من  و�لفعال 
�ملعنية  �الأمنية  �الخت�صا�س 
�الأمن  مدير  ر�أ�صها  وعلى 
�لتي  �ملعلومات  مع  بالوالية  

�لذي  و  �ملقال  يف  ن�رصت  
مو�قع  عديد  يف  تد�وله  مت 

�لتو��صل �الجتماعي .
متابعون  قال  ثانية  جهة  من 
بتمرن��صت  �ل�صياحة  لن�صاط 
فاإن  �ملر�قد بعا�صمة �الأهقار 
تعترب من بني �الأماكن �مل�صبوهة 
�أن�صطة  فيها  متار�س  �لتي 
�الأمر  وهو  �لقانون  خارج 
�لذي بات يهدد بتفكيك �الأ�رص 
�ملرعب  �النت�صار  عن  ناهيك 
ملعدالت �الإ�صابة بد�ء �ل�صيد� 
دفع  �لذي  �الأمر   ، �لفتاك 
�رصورة  �ىل  �ملتحدثني  بذ�ت 
على  وبا�صتمر�ر  رقابة  فر�س 
و�لفنادق  �ملر�قد  جميع 
يف  �ملوجودة  �لبيوت  وحتى 
�الأحياء �مل�صبوهة لدك مو�قع 
�ل�رصية  �لدعارة  ممار�صة 
�ملحافظة  مترن��صت  مبدينة 
�لوقت  نف�س  يف  و�ملعروفة 
بعادتها وتقاليدها �ل�صاربة يف 

عمق �لتاريخ .
�أحمد باحلاج

�لوطني  باليوم  �الإحتفاء  مبنا�صبة 
�الإحتياجات �خلا�صة �مل�صاف  لذوي 
قامت   ، �صنة  كل  من  مار�س  لـ14 
بت�صطري  تندوف  والية  �أمن  م�صالح 
باملنا�صبة  خا�س  ثري  برنامج 
�لهيئات  خمتلف  مع  بالتن�صيق  وذلك 

�لعمومية و�حلركات �جلمعوية .
من  جمموعة  �إلقاء  خالله  من  مت 
حول  �لتوعوية  �لتح�صي�صية  �لدرو�س 
حظرية  �إقامة  مع  �ملرورية  �لوقاية 
توزيع  جانب  �إىل  �ملرورية  للرتبية 
�ل�صلة  ذ�ت  �ملطويات  من  جمموعة 
تالميذ  لفائدة  موجهة  باملو�صوع 
�ملوؤ�ص�صات �لرتبوية لالأطو�ر �لتعلمية 
�الإبتد�ئي و�ملتو�صط  ، ليتم يف نف�س 
على  مفتوحة  �أبو�ب  تنظيم  �الإطار 
�الإ�صالمي  �لثقايف  �ملركز  م�صتوى 
�رصوحات  تقدمي  خاللها  من  مت 
�لعامة  �ملديرية  م�صاهمة  حول 
�الأ�صخا�س  حماية  يف  �لوطني  لالأمن 
�الإحتياجات �خلا�صة مع تقدمي  ذوي 
�لوالئية  �مل�صلحة  ن�صاطات  ح�صيلة 
خمتلف  وعر�س  �لعمومي  لالأمن 
قبل  من  �مل�صخرة  �حلديثة  �لو�صائل 

�ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني.
قام فوج من قو�ت  �ل�صياق  نف�س   يف 
�لرتب  خمتلف  من  موؤلف  �ل�رصطة 
لفائدة جرحى  زيارة جماملة  بتنظيم 
بامل�صت�صفى  �ملاكثني  حو�دث �ملرور 
�ملختلط »�صي �حلو��س« �لذين ثمنو� 

بدورهم خمتلف �ملبادر�ت �الإن�صانية 
�لتي  �لوطني  لالأمن  �لعامة  للمديرية 
�ل�رصطة  مبادئ  تكري�س  �ىل  ت�صبو� 
هذ�  هام�س  على  ليتم   ، �جلو�رية 
وزيار�ت  رمزي  حفل  تنظيم  �ليوم 
من  �لفئة  هذه  �رصف  على  جماملة 
ذوي �حلقوق من منت�صبي جهاز �الأمن 

�لوطني .
�من  �ملنا�صبة قامت م�صالح  بذ�ت  و 
حتت  �إذ�عة  ح�صة  بتن�صيط  �لوالية 
و�إلتز�م  وفاء  تندوف  »�رصطة  عنو�ن 
» وذلك مب�صاركة �إطار تابع للم�صلحة 
وممثلني  �لعمومي  لالأمن  �لوالئية 
�الإجتماعي  �لن�صاط  مديرية  عن 
�إبر�ز  خاللها  من  مت   ، و�لت�صامن 
قبل  من  �ملبذولة  �ملجهود�ت 
وما  �لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية 
توليه من عناية خا�صة للتكفل �الأمثل 
ومر�فقة �الأ�صخا�س ذوي �الإحتياجات 
�خلا�صة و�أهم �مل�صاعي �ملحققة يف 
�الأ�صباب  �إىل  �لتطرق  مع  �ل�صاأن  هذ� 
و�الأثار  �ملرور  حلو�دث  �لرئي�صية 
�لوقاية  و�صبل  ذلك  عن  �ملرتتبة 
�لن�صائح  من  جملة  تقدمي  مع  منها 
�إىل  �لر�مية   �ملرورية  و�الإر�صاد�ت 
لدى  �صليمة  مرورية  ثقافة  غر�س 

م�صتعملي �لطريق �لعام .
�شيخ مدقن

�ملن�رصم  �الأ�صبوع  نهاية  �إحت�صن 
�لعايل  للتكوين  �لوطني  �ملعهد 
�أحمد  �ملجاهد  �ل�صباب  الإطار�ت 
�مللتقى  فعاليات   ، بورقلة  م�رصي 
�جلهوي حول �لوقاية وحماربة �لعنف 
مب�صاركة  وذلك  �لريا�صية  باملن�صاأت 
�ل�صلطات �ملحلية و�الأمنية �إىل جانب 
م�صت�صار  وبح�صور  ريا�صية  جمعيات 
وزير �ل�صباب و�لريا�صة ر�صا دومي .

و�لريا�صة  �ل�صباب  مدير  �إ�صتهل 
بورقلة بوبكر �صتحونة �فتتاح �مللتقى 
�جلهوي حول �لوقاية وحماربة �لعنف 
عرف  �لذي  �لريا�صية  باملن�صاأت 
وغرد�ية  �لو�دي  واليتي  م�صاركة 
جلميع  �جلبارة  �ملجهود�ت  بتثمني 
�ل�صلطات  من  �مل�صرتكة  �مل�صالح 
�ملحلية وعلى ر�أ�صها و�يل �لوالية عبد 
�الأجهزة  �ىل  �إ�صافة  جالوي  �لقادر 
و�لدرك  �الأمن  م�صالح  من  �الأمنية 
�جلمعيات  جانب  �إىل  �لوطنيني 
عرب  �لعنف  حماربة  يف  �لريا�صية 
مع   ، �لريا�صية  �ملن�صاأت  خمتلف 
�جلهود  تكاتف  �رصورة  على  �حلث 
باملر�فق  �لعنف  ظاهرة  من  للوقاية 
باحلث  �لتم�صك  من خالل  �لريا�صية 
كل  نبذ  و  �لريا�صية  �لروح  على  
�ملتناف�صني  بني  �صو�ء  �لعنف  �أ�صكال 
وحتى �أن�صار �لفرق ، وبعدها مبا�رصة 
مت ف�صح �ملجال لعر�س بورتري حول 
 04 ملدة  باملالعب  �لعنف  ظاهرة 
مت  فقد  مت�صل  �صياق  ويف   ، دقائق 
�لعنف  مكافحة  حول  �أن�صودة  تقدمي 
لد�ر  �ل�صوتية  �ملجموعة  �أد�ء  من 
�الإد�رية  باملقاطعة  �لبنات  �ل�صباب 
�أهل  ملد�خالت  ف�صح  قبل   ، تقرت 

عميد  تطرق  حيث  �الخت�صا�س 
�ل�صيا�صية  و�لعلوم  �حلقوق  كلية 
مد�خلته  يف  بوحنية  قوي  �لدكتور 
�إ�صرت�تيجية  حول  متحورت  �لتي 
باملن�صاأت  �لعنف  من  �لوقاية  وطرق 

�لريا�صية .
ممثل  عرج  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
مد�خلته  يف  �لوطني  �الأمن  م�صالح 
من  �لوقاية  يف  �الأمن  م�صالح  لدور 
�لريا�صية  باملن�صاآت  �لعنف  ظاهرة 
ملمثل  بالن�صبة  �ل�صيء  نف�س   ،
تطرق  �لذي  �لوطني  �لدرك  م�صالح 
ودورها  �الأمنية  للخدمة  بدوره 
باملر�فق  �لعنف  من  �لوقاية  يف 
باملالعب  تعلق  ما  خا�صة  �لريا�صية 
 ، �لريا�صات  �ملتعددة  �لقاعات  و 
طرف  من  مد�خلة  هناك  كانت  كما 
�لذي  �لدينية  �ل�صوؤون  مديرية  ممثل 
�ل�رصعية  بالروؤية  �لتعريف  �أ�صهب يف 
باملن�صاأت  �لعنف  من  �لوقاية  يف 
مد�خلة  بخ�صو�س  �أما   ، �لريا�صية 
�لقدم  لكرة  �جلهوية  �لر�بطة  ممثل 
فقد تطرق للقو�نني و�للو�ئح �لتاأدبية 

لردع ظاهرة �لعنف  �لريا�صي .
�ملذكور  �جلهوي  �مللتقى  وخل�س   
من  لعل  �لتو�صيات  من  هام  بعدد 
�جلهود  توحيد  �رصورة  �أبرزها 
جمال  يف  م�صوؤولية  جهة  كل  وحتمل 
باملن�صاأت  �لعنف  وحماربة  �لوقاية 
من  �لتكثيف  خالل  من  �لريا�صية 

حمالت �لتوعية و�لتح�صي�س .
�أحمد باحلاج

 

�إطار  �صمن  يندرج  �للقاء 
�لدولتني  بني  �لتعاون 
وذلك  و�لفرن�صية  �جلز�ئرية 
�ل�صابق  �للقاء  �أر�صية  �صمن 
متخ�س  وما  �لدولتني  لقيادة 
وتبادل  �لتعاون  �أطر  من  عنه 
وتوظيف  و�ل�رص�كة  �خلرب�ت 
�خلرب�ت  وتبادل  �الإطار�ت 
�لثالثة  �الأ�صا�صية  �ملحاور  يف 
�ملحول  مقدمتها  يف  وتاأتي 
�الإقت�صادية  �لتنمية  جاذبية 
�لتي  لالأر�صية  تبعا  �الأقاليم  و 
تناولها �لوالة �صابقا بالد�ر�صة 
يف �إطار الإنهاء �لتبعية لقطاع 
من  باجلز�ئر  �ملحروقات 
خالل �لرتكيز على فتح جمال 
لقطاعي  بالن�صبة  �الإ�صتثمار 
�صو�ء  �ل�صناعة  و  �لفالحة 
�أو  �جلز�ئريني  للم�صتثمرين 
بخ�صو�س  �أما   ، �الأجانب  
تناول  فقد  �لثاين  �ملحور 
�لو�صط  ت�صيري  ��صرت�تيجية 
للمدن  و�حل�رصي  �لعمر�ين 
�لكربى  �ل�صكانية  و�لتجمعات 
وذلك من خالل �لوقوف على 
�لدر��صات   ، �الحتياجات 
�ملدى  على  �لتكفل  وطرق 

�ملتو�صط و�لبعيد، ويف �صياق 
ذي �صلة فقد ‘نح�رص �ملحور 
ت�صيري  كيفيات  يف  �لثالث 
�الزمات كاملارتينق ، �الأليات 
و�لو�صائل و�جلاهزية �أي كيف 
وما  �الأزمة  مع  �الإطار  تعامل 

نحوها .
فقد  ثانية  جهة  من 
�ملذكور  ت�صمن  �للقاء 
ويف  نظرية  مد�خالت 
�لتو�صيات خا�صة �إثر مد�خلة 
�لد�خلية  لوز�رة  �الأمني 
وتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات 

مت  �أنه  ،حيث  �الأقاليم 
يف  �ال�رص�ع  على  �التفاق 
للتفا�صيل  و�لتطرق  �لتكري�س 
�أمام  �ملجال  ف�صح  قبل   ،
حيث   ، وفرن�صا  �جلز�ئر  والة 
ورقلة  والية  و�يل  تطرق 
خالل  جالوي  �لقادر  عبد 
�ملنجزة  للدر��صات  مد�خلته 
على  وركز  �الإقليم  بخ�صو�س 
�جلاذبية  نقل  كيفية  �لت�صاوؤل 
للقطاعات و�ملجاالت �الأخرى 
�ملحروقات  قطاع  خارج 
هذ�  يف  ورقلة  والية  وجتربة 

�الإ�صتثمار  �ي  �خل�صو�س 
كرهان  و�لفالحي  �ل�صناعي 
لقطاع  �لتبعية  الإنهاء  حقيقي 
تهاوت  �لذي  �ملحروقات 
�لبور�صات  يف  �أ�صعاره 

�لعاملية  .
ورقلة  والية  و�يل  �أن  ومعلوم 
�لكبري  �جلنوب  من  �لوحيد 
للم�صاركة  �إختياره  مت  �لذي 
يف هذ� �للقاء �إىل جانب والة 
وهر�ن   ، �لعا�صمة  �جلز�ئر 
�أوردته  ما  وفق  و�لبليدة 

م�صادرنا .
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عرف �للقاء �مل�شرتك �لذي جمع نهاية �لأ�شبوع �ملن�شرم ، عدد مهم من ولة �جلز�ئر وحمافظي وليات فرن�شية 
م�شاركة فعالة لو�يل ولية ورقلة عبد �لقادر جالوي ، وكان هذ� �للقاء حتت ��شر�ف كل من وزير �لد�خلية 

و�جلماعات �ملحلية �جلز�ئري نور �لدين بدوي ونظريه �لفرن�شي .

تطرق للدر��شات �ملنجزة لتطوير �لإقليم وت�شاءل عن كيفية نقل �جلاذبية خارج �ملحروقات

 �أحمد باحلاج

وايل ورقلة عبد القادر جالوي ي�شارك يف لقاء
 والة اجلزائر مع حمافظي فرن�شا

تبعا ملقال ن�شرته جريدة »�لو�شط« 

اأمن مترنا�شت يقتحم مرقد »تيكجدة » ويفكك �شبكة دعارة متكونة من 05 ن�شاء 

من تنظيم مديرية �ل�شباب و�لريا�شة 
وبح�شور �شخ�شي مل�شت�شار وزير �لقطاع 

بت�شطري برنامج ثري بالتن�شيق مع خمتلف 
�لهيئات �لعمومية و�حلركات �جلمعوية 

ورقلة حتت�شن امللتقى اجلهوي  بورقلةحول 
الوقاية وحماربة العنف باملن�شاآت الريا�شية 

م�شالح اأمن والية تندوف حتتفي باليوم 
الوطني لذوي االحتياجات اخلا�شة



لذوي  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
امل�سادف  اخلا�سة،  االحتياجات 
نظمت  �سنة  كل  من  مار�س   14 لـ 
نهاية  مع�سكر  والية  اأمن  م�سالح 
لفائدة  ت�سامنية  زيارة   االأ�سبوع، 
�سحايا حوادث املرور املتواجدين 
مبدينة  الطيب  م�سلم  مب�ست�سفى 
من  اإطارات  اأ�رشف  اأين  مع�سكر، 

امل�سلحة الوالئية للأمن العمومي 
ومكتب االت�سال والعلقات العامة 
رفقة عدد من قوات ال�رشطة على 
الذين  املر�سى  من  عدد  زيارة 
حوادث  نتيجة  الإ�سابات  تعر�سوا 
من  معظمهم  كان  والذين  املرور 
�رشيحة الراجلني خا�سة االأطفال 
وكذا م�ستعملي الدراجات النارية، 

على  ال�رشطة  عنا�رش  اطلع  حيث 
لهم  متمنيني  ال�سحية  حالتهم 
العاجل، ووح�سب املكلف  ال�سفاء 
باالت�سال والعلقات العامة بامن 
يعُد  الب�رشي  العامل  فان  الوالية 
حلوادث  االأول  الرئي�سي  ال�سبب 
املرور نتيجة عدم احرتام قوانني 
الطريق  ا�ستعمال  اأثناء  املرور 

مبظاهر  منها  ماتعلق  خا�سة 
ال�رشعة املفرطة وفقدان الرتكيز 
داخل  ال�سياقة  اأثناء  واالنتباه 
الن�سيج العمراين، وهو االأمر الذي 
الوفيات  من  الكثري  ي�سبب  اأ�سبح 
اجل�سدية  االإعاقات  عن  ناهيك 

الدائمة.
طالبي.فاطمة

فلحية  حميطات   6 ا�سرتجاع  مت 
لوالية  تابعة  جبلية  مبناطق  تقع 
من  علم   ما  ح�سب  الطارف، 
املدير املحلي للم�سالح الفلحية 
العقار  ا�سرتجاع  عملية  مكنت  و 
يف  منحه  مت  الذي  الفلحي 
يوفوا  مل  مل�ستفيدين  �سابق  وقت 
بالتزاماتهم من ا�ستعادة ما يقارب 
مبناطق  متواجدة  هكتار   1500
كرمة  عني  و  ال�سافية  و  �سيهاين 
 ، مهيدي  ابن  و  زيتون  اأوالد  و 
به مدير امل�سالح  وفقا ملا �رشح 
و  �سغري  بن  كمال  الفلحية 
املندرجة  العملية  هذه  ت�سمنت 
يف اإطار اال�ستثمار يف هذا القطاع 
اال�سرتاتيجي و التي تدخل يف اإطار 
يف  املوؤرخ  الوزاري  االأمر  تطبيق 
دي�سمرب 2017 ا�سرتجاع م�ساحات 

و  جزئيا"  خلل  "تواجه  فلحية 
م�ستفيدين  على  توزيعها  اإعادة 
القرو�س  طالبي  ال�سيما  اآخرين 
امل�ساعدة  جهاز  بر�سم  امل�سغرة 
لذات  ا�ستنادا  الت�سغيل  على 
ال�سياق  اأفاد يف هذا  و  املتحدث. 
املتوا�سلة  التطهري  عملية  باأن 
بف�سل اجلهود املبذولة من طرف 
خمتلف امل�سالح املعنية ت�ستهدف 
و  امل�ستغل  غري  العقار  ا�سرتجاع 
من  رئي�سيا  "بديل  ي�سكل  الذي 
الوالية  هذه  اقت�ساد  اإنعا�س  اأجل 
احلدودية"و حت�سي والية الطارف 
فلحية  م�ساحة  على  تتوفر  التي 
هكتار  األف  ب84  تقدر  اإجمالية 
منها 74 األف و 173 هكتار م�ساحة 
 15 اإليها  ي�ساف  للزراعة  �ساحلة 
األف هكتار من امل�ساحة امل�سقية، 

منها  فلحية  م�ستثمرة  األف   12
خا�س  طابع  ذات  هكتار  اآالف   6
امل�ستثمرات  من  هكتار   1115 و 

الفلحية اجلماعية و 1466 هكتارا 
من امل�ستثمرات الفلحية الفردية 

و 6 مزارع منوذجية. 

من  العديد  تقدمي  خلله  من  مت 
"الطرق  غرار  على  املداخلت 
انتاج زيتون املائدة"  ال�سليمة يف 
يف  ت�سب  اخرى  ومداخلت 
املنتوج  "ترقية  حول  جمملها 
االأخرية  هذه  واجلودة"  الوطني 
اأي  من  اأكرث  اليوم  اأ�سبحت  التي 
يف  ملحة  �رشورة  م�سى  وقت 
الزبائن  فيه  يفر�س  عامل  ظل 
الفعالية  من  املزيد  والتناف�سية 
كما  االإنتاج.  تكاليف  وخف�س 
جميع  يف  مفرو�سة  اأ�سبحت 
تطبيقها  امتد  بل  االإنتاج  مراحل 
�سواء  امليادين  جميع  لي�سمل 
املنتوجات  باإنتاج  االآمر  تعلق 
واخلدمات يف القطاع اخلا�س اأو 

القطاع العام. 
الوطني  االأ�سبوع  �سَكل  وللإ�سارة 
خمتلف  الإعلم  فر�سة  للجودة 
امل�ستجدات  حول  الفاعلني 
نظم  ميدان  يف  والتطورات 

اخلربات  وتبادل  التدبري 
لتح�سني  املقاوالت  وم�ساعدة 
للقائمني  تناف�سيته، وكان منا�سبة 
على تنظيم هذا االأ�سبوع الوطني 
متابعة  على  تاأكيدهم  لتجديد 
حت�سي�س  اأجل  من  املجهودات 
االقت�ساديني  الفاعلني  خمتلف 
ا�ستعمال  وتعميم  اجلودة  باأهمية 

قطع  مت  انه  ذلك  مفاهيمها. 
من  ابتداء  طويلة  خطوات 
لتنظيم  االأوىل  االنطلقة  اإعطاء 
للتح�سي�س  الوطني  احلدث  هذا 

باجلودة.
اليوم  خلل  التاأكيد  ومت  هذا   
مدينة  امتلك  على  االعلمي 
وم�سربات  كافية  م�ساحة  �سيق 

زيتون وقدرات ب�رشية كافية اال ان 
املنطقة يلزمها اأن تكون القدرات 
والكفاءات يف اطار خا�س يعطي 
بالغة،  اهمية  �سيقواز  ملنتوج 
ح�سور  التظاهرة  وعرفت  هذا 
ومنتجي  االقت�ساديني  املتعاملني 
اال�رشة  وكذا  باملنطقة  الزيتون 

االعلمية.
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يف اإطار الأ�سبوع الوطني للجودة املنظم من طرف مديرية التجارة لولية مع�سكر بالتن�سيق مع غرفة 
التجارة وال�سناعة بني �سقران. نظمت املفت�سية الإقليمية للتجارة ب�سيق يوما اإعالميا حول ترقية املنتوج 

الوطني نوعية "�سيقواز" على م�ستوى املركز الرتفيهي العلمي �سريف الطويل علي ال�سريف.

من تنظيم املفت�سية الإقليمية للتجارة ب�سيق

طالبي.فاطمة

يوم اإعالمي حول ترقية املنتوج 
الوطني نوعية "�سيقواز"

جيجل

تيارت

مبنا�سبة اليوم الوطني لذوي الحتياجات اخلا�سة :

الطارف

املخطط الوطني ملكافحة 
ال�سرطان حقق ديناميكية حقيقية  

اأ�سحاب موؤ�س�سات للنظافة يطالبون 
باتفاقيات عمل مع البلديات

اأمن والية مع�سكر ينظم زيارة ت�سامنية لفائدة 
�سحايا حوادث املرور

ا�سرتجاع 6 حميطات فالحية واقعة مبناطق جبلية 

الوطني  املخطط  حقق 
-2015( ال�رشطان  ملكافحة 

من  "ديناميكية حقيقية"   )2019
�رشورية  من�ساآت  اإجناز  خلل 
ح�سب  الداء  هذا  ملكافحة 
رئي�س  بجيجل  عنه  اأعرب  ما 
اجلمعية اجلزائرية للأنكولوجنيا 
رئي�س م�سلحة مبركز  و  الطبية 
علج االأورام بيار و ماري كوري 
جهود  بذل  مت  و  بوزيد.  كمال 
عديد  اإجناز  خلل  من  كبرية 
بواليات  باالأ�سعة  العلج  مراكز 
و  باتنة  و  ق�سنطينة  و  �سطيف 
وجه  على  العا�سمة  اجلزائر 
اأو�سحه  ما  ح�سب  اخل�سو�س 
هام�س  على  بوزيد  الربوفي�سور 
الدولية حول  الثاين للأيام  اليوم 
اجلزائر  باأن  ذكر  و  ال�رشطان 
حالة  األف   50 �سنويا  ت�سجل 
�سبب  مرجعا  جديدة  �رشطان 
انت�سار هذا املر�س لعدة عوامل 
اخل�سو�س  وجه  على  منها 
ال�سمنة  و  الغذائي  النظام  تغري 
اال�ستهلك  و  ال�سيخوخة  و 
و  احلمراء  للحوم  املفرط 
اأ�ساف  و  البدين  الن�ساط  نق�س 
ال�رشطان  مبر�سى  "التكفل  باأن 
مرافعا  اجلميع"  ق�سية  يظل 
بغية  "ت�سافر اجلهود"  اأجل  من 
بامل�سابني  اأف�سل  تكفل  �سمان 
بداء ال�رشطان من جهتها اأكدت 
رئي�سة  �سحايل  اإلهام  الدكتورة 
باالأورام  العلج  وحدة  م�سلحة 
بن  ال�سديق  حممد  مب�ست�سفى 
يحيى باأن �رشطان الثدي االأكرث 
بوالية جيجل من خلل  �سيوعا 
يتم  جديدة  حالة   165 ت�سجيل 

اإح�ساوؤها يف كل �سنة.

و يف مداخلتها املو�سومة "التكفل 
ب�رشطان الثدي بجيجل" ك�سفت 
ذات الطبيبة املمار�سة باأن عدد 
من  ارتفع  الداء  بهذا  امل�سابني 
اإىل 165 يف  117 حالة يف 2014 
�سنة 2017 م�سرية اإىل اأنه يف ظل 
عدم وجود مركز للعلج باالأ�سعة 
التنقل  اإىل  املري�سات  ت�سطر 
�سطيف  و  ق�سنطينة  واليتي  اإىل 
انتظار  حينها  عليهن  يتعني  و 
احل�سول  اأجل  من  طويل  زمن 

على موعد للعلج باالأ�سعة.
"جراحة  بعنوان  مداخلة  يف  و 
الثدي: جتربة م�سلحة  �رشطان 
اأو�سحت  بجيجل"  اجلراحة 
من  مقرا�س  منرية  الدكتورة 
بن  ال�سديق  حممد  م�ست�سفى 
عمليات  اإجراء  مت  باأنه  يحيى 
جراحية ل72 حالة �رشطان ثدي 
خلل �سنة 2017 بجيجل م�سرية 

اإىل اأن عدد العمليات على 
قد  ال�رشطان  من  النوع  هذا 
ارتفع من 24 حالة يف 2014 اإىل 
72 يف 2017. و جاء تنظيم هذه 
ال�رشطان  حول  الدولية  االأيام 
ال�سبت  اأم�س  افتتحت  التي 
اأو�سديق  عمر  الثقافة  بدار 
اجلزائرية  اجلمعية  طرف  من 
بالتعاون  الطبية  للأنكولوجيا 
و  لل�سحة  مع املديرية املحلية 
هذه  برنامج  ت�سمن  و  ال�سكان 
�سل�سلة  لل�رشطان  الدولية  االأيام 
تطرقت  التي  املداخلت  من 
ل"العلج  اخل�سو�س  وجه  على 
العلج  "قاعدة  و  املناعي" 
اخلطر  "عوامل  و  املناعي" 
و  املتنقلة"  غري  االأمرا�س  و 

"علج �رشطان الثدي "

جتمع عدد من اأ�سحاب موؤ�س�سات 
اإطار  يف  امل�ستحدثة  النظافة 
جهاز الوكالة الوطنية لدعم ت�سغيل 
الوكالة  فرع   مقر  اأمام  ال�سباب 
بتيارت للمطالبة باتفاقيات عمل مع 
واأبرز  النظافة  جمال  يف  البلديات 
للعتاد  ت�سلمهم  مدة  اأن  املحتجون 
يزالون  وال  اأ�سهر"   8 مدة  "جتاوز 
اىل  م�سريين  العمل،  عن  عاطلني 
باإبرام  "�سلطات الوالية تعهدت  اأن 
الأ�سحاب  ب�رشوط مر�سية  اتفاقية 
حد  على  والبلديات  املوؤ�س�سات 
فرع  مدير  اأ�سار  جهته  �سواء"ومن 
"اون�ساج" حممد �سغري اأن اأ�سحاب 
7 موؤ�س�سات نظافة م�ستفيدين من 
الوطنية  الوكالة  اإطار  يف  �ساحنات 
لدعم وت�سغيل ال�سباب بوالية تيارت 
الوكالة  فرع  مقر  اأمام  اعت�سموا 
بعقد  املطالبة  اأجل  من  بتيارت 

اتفاقية مع البلديات للح�سول على 
فر�س عمل واأ�ساف ذات امل�سوؤول 
تيارت  وايل  مع  اجتماعا  عقد  اأنه 
للنظر  تواتي  بن  ال�سلم  عبد 
امل�سغرة  املوؤ�س�سات  ق�سية  يف 
اأعطى  حيث  بالنظافة،  اخلا�سة 
)الوايل( --ح�سب نف�س امل�سدر-- 
االأعباء  دفرت  بتح�سري  تعليمات 
الوكالة  بالت�ساور بني م�سريي فرع  
ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية 
املوؤ�س�سات  واأ�سحاب  بالوالية 
املذكورة من اأجل توقيع اتفاقيات 
وذكر  العمل.  لتبا�رش  البلديات  مع 
املوؤ�س�سات  عدد  اأن  �سغري  حممد 
النظافة  يف  املتخ�س�سة  امل�سغرة 
اجلهاز  ذات  �سمن  امل�ستحدثة 
 17 منها  موؤ�س�سة   35 عددها  بلغ 
ا�ستلمت العتاد و15 يف طور الت�سليم 

و3 يف طور التمويل.
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املوؤ�س�سون ال�سهاينة والإرهاب لإقامة اإ�سرائيل وترحيل الفل�سطينيني
د غازي ح�سني 

مقاومة الحتالل يف اأي زمان ومكان حق طبيعي وم�سروع لل�سعوب والأمم الرازحة حتت الحتالل وال�ستعمارال�ستيطاين , توؤيده جميع ال�سرائع ال�سماوية 
والقوانني الو�سعية , مبا فيها ميثاق الأمم املتحدة وقراراتها .

الي�ستند  عنف  فهوكل  االإرهاب  اأما 
عادلة  اأوق�سية  اأو�رشعية  حق  اإىل 
للقوة  غريامل�رشوع  وهواال�ستعمال 
لتحقيق اأهداف غريم�رشوعة ح�سب 
والعهود  والدولية  الوطنية  القوانني 

واملواثيق واالتفاقات الدولية .
املقاومة  بني  التفريق  يجب  لذلك 
االإرهاب  ومواجهة  واالإرهاب 
على  والميكن  ومكافحته 
املقاومة  حركات  و�سف  االإطالق 
االحتالل  �سد  تنا�سل  التي 
باحلركات  واال�ستعماروالعن�رشية 
امريكا  تفعل  كما  االإرهابية  
وا�رشائيل وال�سعودية, فالعنف الذي 
ت�ستخدمه ينطلق من حق  ال�سعوب 
وحترير  تقريرامل�سري  يف  واالأمم 

االرا�سي العربية املحتلة. 
واملوؤ�س�سون  هرتزل  و�سع   
القوة  ال�سهيوين  والكيان  ال�سهاينة 
فوق احلق وا�ستخدام القوة لتحقيق 
يف  اليهودي  اال�ستعماراال�ستيطاين 

فل�سطني اجلوالن وجنوب لبنان . 
الذي  العنيف  هوالنهج  ّاالإرهاب  اإن َ
وال�سعوب  الدول  �سد  ميار�س 
وي�سكل  حرماتها  وينتهك  واالفراد 
االإن�سانية  عن  احلقيقي  االإن�سالخ 
والعدالة  احلق  قيم  عن  واالبتعاد 
وهواال�ستخدام   , واالأخالق 
به  اأوالتهديد  للعنف  غريامل�رشوع 
اأودولة �سد  اأوجماعة  بوا�سطة فرد 
فرد اأوجماعة اأودولة ينتج عنه رعب 
�س للخطراأرواحاً ب�رشية اأويهدد  يُعِرّ
حريات اأ�سا�سية ويكون الغر�س منه 
ال�سغط  واالبتزازعلى فرد اأوجماعة 
واملواقف  لتغيريال�سلوك  اأودولة 

جتاه ق�سية ما من الق�سايا.
امل�ستعمرون  وي�ستخدمه 
والعن�رشيون االأقوياء لل�سيطرة على 
ال�سعفاء وعلى ثرواتهم . ويكون عنف 
ال�سعيف اأوالرازح حتت االحتالل رد 
فعل على جرائم االحتالل , والميكن 
توقف  اإذا  اإالَّ  املقاومة  وقف عنف 
وال�سيما   , القوي  املحتل  اإرهاب 
خطورة  اأ�سد  القوي  اإرهاب  واأن 
ال�سعيف  عنف  من  واأكرثوح�سيَّة 
التي  واالأ�سلحة  االإمكانات  ب�سبب 
حالياً  يجري  كما  القوي  ميلكها 
املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف 
 « مامتلكه  ب�سببب  وبالتحديد 
اإ�رشائيل » من اأحدث اأنواع االأ�سلحة 
والدعم االأمريكي واالأوربي املطلق 

لها . 

اإل�ساق تهمة الرهاب 
باملقاومة الفل�سطينية

اليهودية  ت�سعى  والتزال  �سعت 
باإل�ساق   « واإ�رشائيل   « العاملية 
املقاومة  بحركة  االإرهاب  تهمة 
اللبنانية  واملقاومة  الفل�سطينية 
وحتى  وامل�سلمني  وبالعرب 
باالإ�سالم , بدعم وتاأييد كاملني من 
ودول  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
�سعود  اآل  وتواطوؤ  االأوروبي  االحتاد 
يف  ي�سريون  الذين  ونهيان  وثاين 
الطرف  .ويغ�سون  االأمريكي  الفلك 
عن االرهاب  واحلروب  ال�سهيونية 
واالوروبية  ال�سهيونية  وامل�سيحية 

والوهابية والتكفريية االخرى.
بجالء  واالأحداث   الوقائع  تثبت 
اأوروبا  ودول  املتحدة  الواليات  اأَنّ 
ترتكب  واإ�رشائيل  اال�ستعمارية 
واالإبادة  العدوانية  احلروب 
االإرهاب  اأ�سكال  واأب�سع  اجلماعية 
و�سلت  ذلك  ومع   , والعن�رشّية 
الواليات  روؤ�ساء  ووح�سيَّة  وقاحة 
عن  فيه  دافعوا  حّداً  املتحدة 
وو�سفوه  االإ�رشائيلي  االإرهاب 
واعتربوا  النف�س,  عن  بالدفاع 
يجب  اإرهاباً  الفل�سطينية  املقاومة 
قمعه والق�ساء عليه  خالفا ملبادئ 

ملبادئ القانون الدويل. 
يظهر  التاريخ الفل�سطيني املعا�رش 
االإرهابية  اليهودية  املنظمات  اأَنّ 
االإ�رشائيلي  واجلي�س  امل�سلحة 
االإرهاب  اأ�سكال  اأب�سع  ا�ستخدموا 
واالأ�رشى  املدنيني   جتاه  واالإبادة 
العرب وغطت اأمريكا ودول االأحتاد 
يف  االإ�رشائيلي  االإرهاب  االأوروبي 
الوقت الذي و�سعت فيه ال�سهيونية 
العاملية وا�رشائيل القوة فوق احلق 
االأر�س  الغت�ساب  القوة  و�سّخرت 
واحلقوق  واملياه  واملمتلكات 

الفل�سطينية وال�سورية واللبنانية.

تنويع �سبل الرتهيب 

العداونية   احلروب  اإ�رشائيل  وت�سُنّ 
الفل�سطينية  وت�سادراالأرا�سي 
املجازراجلماعية  وترتكب 
معلنة  ر�سمية  ك�سيا�سة  واالغتياالت 
و�سعت  العاملية  اليهودية  الأَنّ   ,

اإ�رشائيل فوق القانون الدويل وفوق 
العامل  وجّندت  املتحدة  االأمم 
املقاومة  حركات  �سد  الغربي 
ونعتتها  واللبنانية  الفل�سطينية 
باالإرهاب , واأل�سقت تهمة االإرهاب 
وتاأييد  بدعم  وامل�سلمني  بالعرب 
كاملني من  حكام اخلليج والطاغية 

املخلوع ج�سني مبارك  .  
ر�ّسخ كتبة التوراة والتلمود اأَنّ التوراة 

وال�سيف اأنزال من ال�سماء .
واملوؤ�س�سون  هرتزل  وو�سع 
اأ�سا�سية  ال�سهاينة االإرهاب كو�سيلة 
يف  ال�سهيوين  امل�رشوع  لتحقيق 
 . العربي  الوطن  وبقية  فل�سطني 
واكد روؤ�ساء الوزراء يف ا�رشائيل اأنه 

لوال االرهاب ملا قامت ا�رشائيل
ال�سيف  بحد  العرب  بطرد  وطالبوا 
باإبادة  احلاخامات  يطالب  كما 
ال�سهيوين  الزعم  وعمموا  العرب. 
القائل » اإَنّ فل�سطني اأر�س بال �سعب 

ل�سعب بال اأر�س ». 
املرتكزاالأ�سا�سي  هرتزل  وو�سع 
العربي  ال�سعب  مع  للتعامل 
القوة  ا�ستخدام  وهو  الفل�سطيني 
متاماً كالتعامل مع وحو�س الغابة . 

مو�سي  ال�سهيوين  الزعيم  وطالب 
ا�ستخدام  بوجوب  �سميالن�سكي 

االإرهاب مع الفل�سطينيني قائاًل:
بغارات متكررة حتى  » �سنزعجهم   

يرحلوا ».
ي�رشائيل  ال�سهيوين  الزعيم  واأكد 
زانغويل على اأهمية ا�ستخدام القوة 

واالإرهاب وقال:
بقوة  فل�سطني  على  احل�سول  اإما   «
عدد  ببقاء  التورط  واإما  ال�سيف 
معظمهم   , الغرباء  ال�سكان  كبريمن 

من امل�سلمني املعادين ».
الروحي  االأب  جابوتن�سكي  وطالب 
و�سامريو�سارون  بيغن  لل�سفاح 
الع�سكرية  بالقوة  فل�سطني  بتهويد 
»بال�سيف  ال�سهاينة  اإميان  د  وج�َسّ  .
واإىل  عملي  واقع  اإىل  واالإرهاب« 
اإرهابية  ومنظمات   , موؤ�س�سات 

ع�سكرية وقال :
 , لليهود  تكون  اأن  يجب  فل�سطني   «
حلمل  الطرق  كل  ا�ستخدام  وينبغي 

العرب بالتدريج على الرحيل ». 

تعبئة ال�سباب اليهود بالروح 
الع�سكرية

ال�سباب  تعبئة  على  وعمل 
 , الع�سكرية  بالروح  اليهود 
التي  الوح�سية  واالعتزازباجلرائم 

خها كتبة التوراة والتلمود . ر�َسّ
واأعلن جابوتن�سكي يف ني�سان 1937 
اإن�ساء  اإىل  يتوا�سلوا  لن  اليهود  »اأَنّ 
االإرهاب  اإىل  اللجوء  دون  دولة 
اليهودية  الفا�سية  وتطابقت   «
كان  حيث  االإيطالية  الفا�سية  مع 
بنيتومو�سوليني  الفا�سي  الزعيم 
ال�سهيونية  يعترباملنظمات   «
كحزب  اليمينية  اأي  املراجعة 
فا�سية  حركات  مبثابة  حريوت 

حقيقية ».
طلب  على  بناء  مو�سوليني  ودَرّب 
جابوتن�سكي فرقة كاملة من منظمة 
التي  البحرية  املدر�سة  يف  البيتار 
االإيطاليون  الفا�سيون  يديرها  كان 
وتخرج منها 162بحاراً يهودياً لعبوا 
البحرية  اإن�ساء  يف  دوراً  بعد  فيما 

االإ�رشائيلية .
وعّباأ بن غوريون يهود العامل بوجوب 
اأّن  واعترب  بالقوة  العرب  ترحيل 
الطريق  هما  والرتحيل  االإرهاب 
الوحيد الإقامة اإ�رشائيل يف فل�سطني 

العربية .
اأتباعه  ينا�سد  بيغن  مناحيم  وكان 

قائاًل:
اأعداءهم  يقتلون  عندما  باأالَّيلينوا 
العرب , واأالَّتاأخذهم بالعرب رحمة 
 . العربية  الثقافة  يدّمروا  حتى   ,
االأ�ساليب  اأن   « بيغن  وا�ستخل�س 
اأ�سبعت رغبة جاحمة  االإرهابية قد 

مكبوته عند اليهود لالنتقام » . 
املفكرون  يقوله  ماكان  يوؤكد  وهذا 
اليهودية  النف�سية  باأَنّ   « اأوروبا  يف 
العدل  التقبل   , �رشيرة  نف�سية 
نف�سية  لذلك  وهي   , والال�سالم 
عدوانية فاإَنّ مل جتد من تقتله قتلت 
نف�سها ». واأرجعوا االإميان اليهودي 

باالإرهاب اإىل : 
الت�سامح  اليهودي اخلايل من  الدين 

.
واإىل اإميان اليهود باأَنّ كل ماهوغري 
يجب  لليهود  فهوعدو  يهودي 

التخل�س منه .
وانطالقاً من هذه احلقائق اعرتف 
اإ�سحق  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�س 
موؤمترمدريد  انعقاد  خالل  �سامري 
يف  1991بدوراالإرهاب  عام  لل�سالم 

�سّموين   « قائاًل:  اإ�رشائيل  تاأ�سي�س 
فلوال  وطنياً  �سّموين   , اإرهابياً 

االإرهاب ملا قامت اإ�رشائيل ».
والكيل  املعايري,  ازدواجية  اإَنّ 
املتحدة  الواليات  وتبّني  مبكيالني 
عن  الدفاع  االأوربي  االإحتاد  ودول 
االإرهاب االإ�رشائيلي يف التعامل مع 
ال�رشاع العربي – ال�سهيوين اأّدى اإىل 
وت�سجيع  االإ�رشائيلي  االإرهاب  دعم 
يف  اال�ستمرار  على   « اإ�رشائيل   «
ممار�سته والعودة اإىل �رشيعة الغاب 
يف العالقات الدولية وت�سخريجمل�س 
لفر�س  والفيتواالأمريكي  االأمن 
واالإ�رشائيلية  االأمريكية  امل�سالح 

على البلدان العربية واالإ�سالمية . 
النظام  طبيعة  من  االإرهاب  وين�ساأ 
ال�سهيوين  والكيان  االأمريكي 
التي  والعن�رشية  اال�ستعمارية 
يف  واالأمم  ال�سعوب  تنكرحق 
وال�سيادة  تقريرامل�سريواال�ستقالل 
الطبيعية  ثرواتها  على  الوطنية 
املقاوم  واالإ�سالم  العروبة  ومعاداة 

.
باحلروب  اإ�رشائيل  تاأ�سي�س  ارتبط 
وترحيل  وباالإرهاب  العدوانية 
الفل�سطينيني وتدمري قراهم ومدنهم 

, وم�سادرة اأرا�سيهم  وتهويدها.

لول الإرهاب ملا قامت اإ�سرائيل

االإرهاب  لوال  اأنَّه  قادتها  واعرتف   
وكانت   . اإ�رشائيل  قامت  ملا 
اإ�رشائيل اأول دولة يف العامل تختطف 
الطائرات املدنية , حيث اختطفت 

طائرة �سورية عام 1954.
 واغتالت ال�سابط امل�رشي ال�سهيد 
بطرد   1956 عام  حافظ  م�سطفى 
متفجريف غزة , وامللحق الع�سكري 
امل�رشي يف عمان �سالح م�سطفى 
خم�سة  اغتالت  كما  نف�سه  العام  يف 
يف  امل�رشيني  الذرة  علماء  من 
االأملان  العلماء  من  و�ستة  القاهرة 
 1963  -1962 عامي  يف  م�رش  يف 

بطرود متفجرة .
واأحرقت 15 طائرة ركاب مدنية يف 
واأ�سقطت  مطار بريوت عام 1968, 
طائرة ركاب ليبية مدنية فوق �سيناء 
ركابها  جميع  وقتلت   ,  1971 عام 

وعددهم ) 106( . 

و�ساتيال  �سربا  جمزرة  وارتكبت 
اأيلول  يف  الكتائب  مع  بالتعاون 
جراء  من  اإ�رشائيل  وترمي   .  1982
واالإرهاب  احلروب  ا�ستخدام 
لن�رشالذعروالفزع  ر�سمية  ك�سيا�سة 
وتغيريالتوجهات  وك�رشاالإرادات 
الإخ�ساع  ال�سيا�سية  واملواقف 
والعربية  الفل�سطينية  القيادات 
وفر�س اال�ست�سالم عليها لالعرتاف 
بها وتطبيع العالقات معها والتنازل 
لل�سعب  الوطنية  احلقوق  عن 
الفل�سطيني والقبول بهيمنة اإ�رشائيل 
على البلدان العربية واالإ�سالمية يف 
ويتبنى  االأو�سط.  ال�رشق  منطقة 
زايد  بن  وحممد  �سلمان  بن  حممد 
االإ�سرتاتيجية  تنفيذ  نهيان  اآل 

االأمريكية

اإ�سرائيل كاأداة ع�سكرية 
اإرهابية

اال�ستعمارية  الدول  ا�ستخدمت 
اإرهابية  ع�سكرية  كاأداة  اإ�رشائيل 
واملخططات  خمططاتها  لتنفيذ 
ال�سيطرة  وفر�س  ال�سهيونية 
القواعد  بزرع  عليها  الع�سكرية 
الن�سال  وقمع  فيها  الع�سكرية 
العربي وحركات املقاومة , واإرهاب 
يف  املال  خزائن  وتنظيف  احلكام 
وا�ستخدام   , العربية  النفط  بلدان 
خلدمة  ونهيان   وثاين  �سعود  اآل 

امل�سالح االأمريكية وال�سهيونية .
متالزمان  واالإرهاب  فاإ�رشائيل 
وهي  واحدة  لعملة  ووجهان 
االإرهاب  تغّذي  التي  ال�سهيونية 
التوراتية  االأ�سول  اإىل  وترجعه 
وتنفيذ  اإرادتها  لفر�س  وت�سّخره 

خمططاتها . 
االإرهاب  واأ�سبح 
ال�سهيونية  جوهراال�سرتاتيجيتني 
ال�سعوب  التعامل مع  واالأمريكية يف 
والبلدان العربية واالإ�سالمية لتهويد 
القد�س و فل�سطني واإقامة اإ�رشائيل 
ال�رشق  م�رشوع  خالل  من  العظمى 
النفط  ونهب  اجلديد  االأو�سط 
القرن  �سفقة  وتطبيق  والغاز  
ال�رشاع  واإنهاء  العالقات  وتطبيع 
التحالف  واإقامة  ال�سهيوين  العربي 

اال�رشائيلي ال�سعودي.
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ANEP N°:   807522 الو�سط:2018/03/18

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

ولية اجلزائر
 مديرية امليزانية واملحا�سبة و املمتلكات

مربر، مهنته ب�سهادات الإنتاج م�ستخرجة

 موزعي املمولني
باحل�سائل اجلبائية لل�سنوات

ANEP N°:   807356 الو�سط:2018/03/18

الثانية بعد الزوال)14h 00( مبقر املديرية التجهيزات العمومية لوالية البليدة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة ال�سكن والعمران واملدينة

مديرية التجهيزات العمومية لولية البليدة
طلب العرو�س املفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا رقم ٢٠١٨/٠١

مكتب ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد 
 لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه

 ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

�عالن عن جل�شة �لبيع باملز�د �لعلني 
 بطلب من  ال�سيد بن راي�س جعفر ال�ساكن ب : 129 نهج �سالح 
بوعكوير اجلزائر .    �سد : ورثىة �سالم حممد وهم : اأرملته 

زكية خالد اأبناءه وهم �سالم ر�سيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، 
ابت�سام و مرمي . و بناء على قائمة �سروط البيع باملزاد العلني 

املودعة باأمانة ال�سبط مبحكمة القليعة يف 10/10/2017 
حتت رقم 21/2017 نعلن عن جل�سة البيوع املربجمة لتاريخ 

حمكمة  مبقر  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  على   02/04/2018
القليعة للعقار تعيينه: قطعة ار�س تقع بقرية الرحمانية 

املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �ساحلة للبناء م�ساحتها 
ثالثة وع�سرون ار وت�سعني �سنتيار2.390 م² منف�سلة من 

ملكية اكرب م�سيد عيلها بناية مكونة من جمرد طابق ار�سي 
مق�سم اىل اربعة غرف ، حمام ، مرحا�س ، حو�س وبئر  وهي 

حمدودة على النحو التايل : من ال�سمال: طريق ولئي .من 
اجلنوب : ممر عر�سه05م.من ال�سرق:باقي امللكية .من الغرب: 

طريق ، ب�سعر افتتاحي 20.560.000،00 دج و لكل من يهمه 
المر الت�سال مبكتب املح�سر الق�سائي او باأمانة �سبط حمكمة  

القليعة لالطالع على قائمة �سروط البيع .    
املح�سر الق�سائي

 �إ�شهار جتديد مكتب 
جمعية حملية 

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

املتعلق باجلمعيات 
لقد مت هذا اليوم 13 مار�س 2018 جتديد 
ت�سكيلة الهيئة القيادية للجمعية املحلية 
امل�سماة :اجلمعية الدينية مل�سجد عمر بن 
العا�س . امل�سجلة حتت رقم :142 بتاريخ 

04/05/1980 ومقرها الجتماعي مب�ستة 
اأولد بن �سو�سة ببلدية اأولد دراج دائرة 

اأولد دراج ولية امل�سيلة 
 يرتاأ�سها ال�سيد :ب�سريي رم�سان.

 �إ�شهار جتديد مكتب
 جمعية حملية

طبقا لأحكام املادة 18من القانون رقم 
جانفي املتعلق   12 يف  املوؤرخ   06_12
باجلمعيات ، لقد مت يف هذا اليوم 13 
مار�س 2018 جتديد الهيئة القيادية 

للجمعية املحلية :
امل�سماة: اجلمعية الدينية مل�سجد مالك 
بن نبي امل�سجلة حتت رقم :457 بتاريخ 

.1980/12/07
املقيمةب: قرية املنايفة بلدية الدهاهنة 

دائرة مقرة ولية امل�سيلة.
يرتاأ�سها ال�سيد: بربا�س عبد احلليم . 
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فل�سطني املحتلة

بعد 100 يوم على اإعالن ترمب.. واجبات املرحلة ومقومات املواجهة
قرابة مائة يوم مّرت على اإعالن الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب مدينة القد�س عا�سمة للكيان ال�سهيوين ونقل �سفارة بالده اإليها، 

ا لهذه القرارات، ما لبثت اأن بداأ يخفت �سوتها �سيًئا ف�سيًئا. و�سط تفاعالت جماهريية وعاملية وا�سعة رف�سً

اإعالن ترمب ...وخذالن العرب للقد�س  5 اأعوام على رحيل خن�ساء فل�سطني 
فرحات" ن�سال  "اأم 

�إعالن ترمب  يوم على  مع مرور 100 
�سيا�سيون  يرى  بالقد�س،  �ملتعلق 
وحمللون �أن �لقد�س تعر�ست خلذالن 
�الإد�رة  �سهية  فتح  ودويل  عربي 
�الأمريكية و�حلكومة �ل�سهيونية ملزيد 
على  �لرهان  ويبقى  �لقر�ر�ت،  من 
�لتوحد �لفل�سطيني وتعميم �النتفا�سة 

و�ملقاومة و�نخر�ط �جلميع فيها.
لرئي�س �ملجل�س  �لثاين  �لنائب  ويقول 
ملر��سلنا:  خري�سة  ح�سن  �لت�رشيعي، 
ترمب  يز�ل  ما  يوم   100 "بعد 
و�لعربية  �لفل�سطينية  �الإر�دة  يتحدى 
�لذي  �لدويل  و�ملجتمع  و�الإ�سالمية 
من  �لفل�سطيني  �ل�سعب  مع  يقف 
على  �لتاأكيد  يف  �ال�ستمر�ر  خالل 
�إ�سافة  لالحتالل،  عا�سمة  �لقد�س 
للقد�س  �الأمريكية  �ل�سفارة  نقل  �إىل 
�لتحدي  و�إمعانا يف  �لنكبة،  ذكرى  يف 
�لذي  باالأونرو�  �مل�س  لذلك  �أ�سافو� 

يعني �مل�سا�س بحق �لعودة".
�ل�سعب  فاإن  ذلك  كل  ورغم  �أنه  و�أكد 
على  م�ستمر�  يز�ل  ال  �لفل�سطيني 
رف�س هذ� �ملخطط من خالل �أ�سكال 
خمتلفة من �لتعبري و�حلر�ك، وهناك 
و�أعلن  ذلك  على  فل�سطيني  �إجماع 
ترمب يف 6 دي�سمرب �ملا�سي، �لقد�س 
لـ"�إ�رش�ئيل"، ووّقع قر�ر نقل  عا�سمة 
�أعلن الحقا  فيما  �إليها،  بالده  �سفارة 
ذكرى  مايو   15 يف  �سينجز  �لنقل  �أن 
�لفل�سطيني  �لرف�س  متحديا  �لنكبة، 
ويرى  و�لدولية.  �لعربية  و�الإد�نة 
ذلك  ملو�جهة  �ملطلوب  �أن  خري�سة 
�أن نعزز وحدة �سعبنا باإنهاء �النق�سام 
ت�سمل  بحيث  �النتفا�سة؛  وتعميم 
مب�ساركة  �لفل�سطينية  �الأر�س  كل 
بال�سعب  �لفاعلة  �لقوى  كل  و�نخر�ط 
قر�ر�ت  كل  نطبق  و�أن  �لفل�سطيني، 
ر�أ�سها  �لفل�سطينية وعلى  �ملوؤ�س�سات 
�ملركزي  �ملجل�س  بدورتي  �تخذ  ما 
2015 و2018، يف �إ�سارة �إىل �لقر�ر�ت 
�ملتعلقة ب�سحب �العرت�ف باالحتالل، 

ووقف �لتن�سيق �الأمني وفك �الرتباط 
�القت�سادي مع �الحتالل، وهي �الأمور 

�لتي مل تلتزم بها �ل�سلطة.

خري�سة: اإعادة العتبار 
للمقاومة

�العرت�ف  ب�سحب  خري�سة  وطالب 
و�ملنظمة(  �ل�سلطة  من  )�ملعلن 
ي�سدقنا  حتى  �الحتالل"؛  بـ"دولة 
وعربًيّا  بذلك  جاّدون  باأننا  �لعامل 
من  �خلروج  �رشورة  خري�سة  �أكد 
الأن  و�لعربية؛  �الإقليمية  �لتحالفات 
مع  يتوحدو�  �أن  يجب  �لعرب  كل 
بع�سهم جتاه فل�سطني �سد �الحتالل، 
بوقف  �لعرب  �أ�سقاءنا  نطالب  و�أن 
�الحتالل،  مع  �لتطبيع  �سيا�سات 
وجه  يف  �لعربية  �لعو��سم  و�إغالق 
�الإ�رش�ئيليني، و�إعادة �العتبار للق�سية 
�لفل�سطينية باعتبارها ق�سية مركزية 
لهم جميعا. و�سدد على �رشورة عدم 
�لت�ساوق مع �الإد�رة �الأمريكية بو�سفها 
�ملقاومة �لعربية و�لفل�سطينية �إرهابا، 
مطالبا �أي�سا بتطبيق قر�ر�ت �ملوؤمتر 
�الإ�سالمي، و�أن نوؤكد لكل هذ� �لعامل 
�لدعم  كل  تقدمي  �رشورة  �الإ�سالمي 
وجزء  مهمة  الأنها  للقد�س  �ملطلوب 
دعا  ودولًيّا  �الإ�سالمية.  �لعقيدة  من 
يف  �النخر�ط  من  ملزيد  خري�سة 
وقوفهم  با�ستمر�ر  �الأوروبيني  دعوة 
�سد �لتفرد �الأمريكي باعتبار �لقد�س 

عا�سمة للكيان �ل�سهيوين.
�لفل�سطيني  �لعامل  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�لقادر على فر�س حقائق  �لذ�تي هو 
على  �لعامل  ليجرب  �الأر�س  على 
�لدويل  �ملجتمع  الأن  معها؛  �لتعامل 
�لوقوف  ومنطق  �حلقائق  لغة  يفهم 
و�حلفاظ على جذوة  �الحتالل  بوجه 
�ملقاومة؛ الأنها �خليار �لوحيد للوقوف 

بوجه ترمب و�إد�رته �الأمريكية.

اأبو زاهر: اخلطة القادمة 
�سم 67

�ل�سيا�سية  �لعلوم  يف  �لباحثة  وترى 
�أبو ز�هر، يف حديثها ملر��سلنا  نادية 
يوم  مائة  مبرور  لي�ست  �مل�سكلة  �أن 
�أي  حدوث  دون  ترمب  �إعالن  على 
تقدم يف عملية �ل�سغط عليه للرت�جع 
يكون  �أن  باإ�رش�ره  و�إمنا  قر�ره؛  عن 
�ل�سفارة للقد�س  �لر�سمي ملقر  �لنقل 
نكبة  يوم  وهو  �لقادم،  �أيار   15 يوم 
"مل  و�أ�سافت:  �لفل�سطيني.  �ل�سعب 
نلم�س يف �الأيام �ملائة �لتي م�ست �أي 
حترك عربي �أو دويل ر�سمي ميكن من 
خالله �ل�سغط على �الإد�رة �الأمريكية 
على  �سيء  فال  قر�رها؛  عن  للرت�جع 
حقيقيا  �سغطا  �سكل  �لو�قع  �أر�س 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  على 
�جتاحت  �الأمريكي،  �الإعالن  ومنذ 
�مل�سري�ت �لعامل �لعربي و�الإ�سالمي، 
وموؤمتر�ت  �جتماعات  عدة  وعقدت 
رف�ست  فيما  و�إ�سالمية،  عربية 
�ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية 
�الإعالن،  باأغلبية �ساحقة )128 دولة( 
خطو�ت  �إىل  يبلور  مل  ذلك،  �أن  غري 
�لتهويد  ملخطط  تت�سدى  عملية 
�ملدينة  على  �لو�قع  �الأمر  وفر�س 
�أن  �إىل  ز�هر  �أبو  و�أ�سارت  �ملحتلة 
�أن  �لفل�سطيني  �ل�سعب  توقعات  �أقل 
عربي  ر�سمي  موقف  هناك  يكون 
�ساغط على �أمريكا، مطالبة بتحقيق 
للواليات  عربية  مبقاطعة  �ل�سغط 
قر�ر  و�إ�سد�ر  �الأمريكية  �ملتحدة 
ت�ست�سيف  �لتي  �لعربية  �لدول  من 
�سفار�ت لـ"�إ�رش�ئيل" وقو�عد الأمريكا 
�لن�ساط  جتميد  �أو  �سفر�ئها،  بطرد 

�لدبلوما�سي.
�ليوم  "�إ�رش�ئيل"  �أن  على  و�سددت 
ما�سية باجتاه �إعالن �لدولة �ملوحدة 
كاملة  �لفل�سطينية  �الأر��سي  على 
يخرج  يوم  وكل   ،67 �أر��سي  فيها  مبا 

لفل�سطني  جديد  تهويد  قر�ر  علينا 
عربي،  �سمت  و�سط  �لكني�ست  يف 
تقول  يهودية  دينية  مقولة  وهناك 
ملك  فهي  قدمه  تطاأ  �أينما  "�ليهودي 

الإ�رش�ئيل".

عباهرة: تفعيل
 القانون الدويل

�ل�سيا�سي  و�ملحلل  �لكاتب  ويوؤكد 
�أمريكا  وباإعالن  �أنه  عباهرة  �سمري 
لـ"�إ�رش�ئيل"  عا�سمة  �لقد�س  باأن 
عملية  رعاية  يف  دورها  فقدت  فاإنها 
تكون  �أن  �ملفرو�س  الأنها  �لت�سوية، 
عباهرة  و�أ�ساف  مبوقفها  متو�زنة 
ملر��سلنا: لقد فاو�سنا 25 عاما دون 
عام   100 فاو�سنا  ولو  نتيجة،  �أي 
يتدخل  مل  ما  نتيجة  تكون  لن  �أخرى 
"�إ�رش�ئيل"  ويجرب  �لدويل  �ملجتمع 
�لفل�سطينية.  بالدولة  �العرت�ف  على 
من  �لق�سية  �إخر�ج  �رشورة  ور�أى 
الأمتنا  و�لتوجه  �الأمريكية  �لرعاية 
كامل  ب�سكل  تتبني  باأن  �لعربية؛ 
تذهب  و�أن  �لفل�سطينية،  �لق�سية 
�ملتحدة،  �الأمم  �إىل  جماعي  ب�سكل 
وتطالب �لعامل كله باالعرت�ف بالدولة 
بالدعم  عربيا  وطالب  �لفل�سطينية 
�لكامل و�الإجماع وعقد موؤمتر دويل، 
للعالقات  قطع  هناك  يكون  و�أن 
مع  �التفاقيات  ووقف  �لدبلوما�سية 

"�إ�رش�ئيل".
نقل  على  م�رشة  �أمريكا  �أن  و�أكد 
حتوالت  تكون  قد  ولكن  �ل�سفارة، 
�أيار �لقادم، خا�سة  وتغري�ت حتى 15 
بـ"�إ�رش�ئيل"  �ل�سيا�سي  �لو�سع  و�أن 
غري م�ستقر، ونتنياهو يف ماأزق، وقد 
مبكرة،  النتخابات  للدعوة  ي�سطر 
قر�ر  على  توؤثر  قد  �ملتغري�ت  وهذه 

نقل �ل�سفارة يوم 15 �أيار.

�خلام�سة  �لذكرى  �م�س  مرت 
�مللقبة  ن�سال  �أم  رحيل  على 
قّدمت  حيث  فل�سطني،  بخن�ساء 
ور�بعهم  �سهد�ء  �أبنائها  من  ثالثة 
�أ�سرًي�، كما وّدعت �أحدهم بنف�سها 
عملية  لتنفيذ  �نطالقه  قبل 

��ست�سهادية.
يو�سف  حممد  بنت  مرمي  هي 
حمي�سن "فرحات"، ولدت يف غزة 
عام 1949م، و�سكنت حي �ل�سجاعية 
من قطاع غزة، تزوجت من فتحي 
فرحات، ومن خطو�تها �الأوىل يف 
ركاب �لثائرين، �أن حملت مبولودها 
�لثانوية  �المتحانات  �أثناء  �الأول 
على  حت�سلت  وقد  "�لتوجيهي"، 
معدل 80%،�أجنبت من زوجها �ستة 
�سبان، و�أربع بنات، ��ست�سهد منهم 
ثالثة كانو� من �أبرز �لنا�سطني يف 
�لع�سكري  �جلناح  �لق�سام  كتائب 
"ن�سال،  وهم  حما�س  حلركة 
�لر�بع  و�أ�رش  ورو�د"،  وحممد، 
��ستهر  وقد  �الحتالل،  �سجون  يف 
فل�سطني"  بـ"خن�ساء  و�سفها 
فيديو  ت�سجيل  يف  ظهرت  عندما 
مقِدم  وهو  �بنها حممد  فيه  تودع 
يف  فد�ئية  عملية  تنفيذ  على 
م�ستوطنة لالحتالل قرب �حلدود 
بيتها  هدم  2002م.  عام  غزة  مع 
�لوطن،  تن�سى  علّها  مر�ت  �أربع 
باأن  �الحتالل  �سدمت  لكنها 
�ل�سهيد  فتاها  �ل�سهادة  �إىل  زفت 
وهي  بيدها،  فرحات  حممد 
�سرية  يذكر يف  وتقبله مما  تودعه 

"�أم ن�سال"،  �لنائب مرمي فرحات 
و�أحد  �لق�سام  كتائب  قائد  �أن 
موؤ�س�سيها عماد عقل قد ��ست�سهد 
يف منزلها عام 1993، عندما كانت 
مكانه  عرفو�  وعندما  توؤويه، 
حا�رش �ملئات من جنود �الحتالل 
بينه  ��ستباكات  ود�رت  �ملنزل 
فا�ست�سهد  �الحتالل  قو�ت  وبني 
ن�سال  �بنها   1993/11/24 بتاريخ 
�أثناء  2003م  عام  �غتيل  و�لذي 
كان  �سغرية  طائرة  ��ستالمه 
�سد  ع�سكرية  لعملية  يح�رّشها 
مهند�س  �أنه  عرف  �الحتالل، 
وهو  �ملحلية،  "�لق�سام"  �سو�ريخ 
ت�سنيع  على  عمل  من  �أو�ئل  من 
تقنية �ل�سو�ريخ �ملحلية يف قطاع 
حركة  �أو�ساط  يف  وعرف  غزة، 
�ل�سو�ريخ".  بـ"مهند�س  حما�س 
فرحات،  مرمي  حما�س  قدمت 
يف  �حلركة  مر�سحات  �إحدى 
�النتخابات �لت�رشيعية �لفل�سطينية 
2006م،  عام  بها  �ساركت  و�لتي 
مبقعد  فرحات  ن�سال  �أم  وفازت 
قالت  �لت�رشيعي مما  �ملجل�س  يف 
�أجمل  من  "كان  ن�سال:  �أم  �لنائب 
حممد  �متلك  عندما  حياتي  �أيام 
قلبي  لي�سعد  يل  فاأح�رشه  �ل�سالح 

به، ويوؤكد يل �أنه �أ�سبح رجال".
فرحات  ن�سال  �أم  �حلاجة  توفيت 
�ملر�س،  مع  طويل  �رش�ٍع  بعد 
وفاتها  بعد  و�أ�سبحت  كانت  حيث 
من �أبرز �أعالم �ل�سعب �لفل�سطيني 

نظر�ً لت�سحياتها �لكبرية.

�ل�سعب  �أن  ر�أو�  وحمللون  متابعون 
بتقوية  �الآن  مطالب  �لفل�سطيني 
�سفوفه؛  وتوحيد  �لد�خلية  جبهته 
و�لتي  �لقادمة،  لالأيام  ��ستعد�ًد� 
طياتها  يف  حتمل  �أن  �ملمكن  من 
�لق�سية  �سد  �ملوؤ�مر�ت  من  �لكثري 

�لفل�سطينية و�لثو�بت.

الوحدة والنتفا�سة

�لقيادي  �ل�س�سرتي،  ز�هر  عّد  بدوره 
�الأمثل  �لرد  �أن  �ل�سعبية،  �جلبهة  يف 
ترمب  �إعالن  على  و�الأن�سب 
لل�سعب  �العتبار  �إعادة  هو  وتبعاتة 
�لوحدة  جهود  وتكثيف  �لفل�سطيني 
�لعدو  وجه  يف  �النتفا�سة  و��ستمر�ر 
�ل�س�سرتي:  و�أ�ساف  �ل�سهيوين  
ونتائجه  وتبعاتة  ترمب  "قر�ر 
�العتبار  �إعادة  تتطلب  �لكارثية 

�إعادة بناء منظمه  ل�سعبنا من خالل 
�أ�س�س  على  �لفل�سطينية  �لتحرير 
�لعالقة  �أ�سكال  كل  ووقف  كفاحية، 
�ملجل�س  قر�ر  وفق  �الحتالل  مع 

�ملركزي �الأخري وقبل �الأخري".
ترمب  "�ختيار  �أن  �ل�س�سرتي  ور�أى 
يوًما  فل�سطني،  و�سياع  �لنكبة  ذكرى 
لقر�ر نقل �ل�سفارة �إىل مدينة �لقد�س، 
وذلك  وكر�مته،  �سعبنا  ل�سعور  �إ�ساءة 
بالتز�من مع تنفيذ ما ي�سمى ب�سفقه 
�لقرن �لتي ب�رش بها ترمب �لعن�رشي 
مل�سلحة  �ستكون  و�لتي  �الإرهابي، 

�الحتالل �ل�سهيوين".

�سبل املواجهة

مو�جهة  �سبل  حول  حديثه  وتابع 
يح�سل  "ما  قائاًل:  تر�مب  �إعالن 
يكون  �أن  بال�رشورة  يجب  وح�سل 

�نتفا�سة  لتعزيز  مبا�رًش�  �سببًا 
على  و�لعمل  �لفل�سطيني،  �سعبنا 
�النق�سام  و�إنهاء  وحدتنا،  تعزيز 
حو�ر  عرب  وق�سيتنا  ل�سعبنا  �ملدمر 
�سعار�ت  عرب  ولي�س  �سامل  وطني 
نتوجه حلو�ر  بل  فقط،  وت�رشيحات 
وطني �سامل". كما طالب �ل�س�سرتي 
�ملوؤقت  �لقيادي  �الإطار  بدعوة 
لالنعقاد فوًر�؛ لو�سع �آليات ملو�جهة 
�الحتالل �ل�سهيوين �الإرهابي و�إعالن 
�لقد�س،  �لعن�رشي بخ�سو�س  ترمب 
و�لعمل على تنفيذ قر�ر�ت �ملجل�س 
�ملركزي �الأخري �لقا�سي باالنفكاك 
�التفاقيات  وكل  �الحتالل  عن 

وباالأخ�س منها "�لتن�سيق �الأمني".

تبعات القرار

يا�سني  �ل�سيا�سي  و�ملحلل  �لكاتب 

ترمب  قر�ر  تال  ما  عّد  �لدين  عز 
�أخطر من �لقر�ر ذ�ته؛ "حيث نتكلم 
وعن  �ل�سفة،  يف  �لتهويد  زيادة  عن 
�الأونرو�  منظمة  عن  �لتمويل  قطع 
�لعربية..  �لدول  مع  �لتطبيع  وزيادة 
مو�جهتها  ميكن  ال  �الأمور  هذه  كل 
�أن  يجب  بل  حمدودة،  بخطو�ت 
�لعمل  يف  ��ستمر�رية  هنالك  يكون 
لالتفاقية"، ح�سب  �لر�ف�س  �ملقاوم 
حديثه  يف  �لدين  عز  ور�أى  قوله. 
وترية  رفع  �سبيل  ويف  �أنه  ملر��سلنا، 
ترمب،  قر�ر  �سد  و�لتاأثري  �الأ�سو�ت 
ال بد من �لتحرك على �أكرث من �جتاه 
�لعمل  "�ملطلوب  م�سيًفا:  و�أ�سلوب، 
على حتريك جميع قطاعات �ل�سعب 
ولي�س  �لقر�ر،  لرف�س  �لفل�سطيني 
فقط �لفل�سطينيني يف �ل�سفة وغزة"، 
��ستمر�ر �ملو�جهات و�ملقاومة  و�أن 
يجب  لكن  �رشوري،  �أمر  �ل�سعبية 

ونوًعا،  ا  كًمّ فيها  و�لتو�سع  تطويرها 
كما يجب مو�جهة �ل�سلطة �لتي هي 
�أنها  رغم  �لقرن،  �سفقة  من  جزء 

تتظاهر بالعك�س.
�أن  �لدين  عز  عّد  ذلك،  �إىل  �إ�سافة 

"رف�س مترير عقد �ملجل�س �لوطني 
وحممود  �ل�سلطة  تالئم  مبو��سفات 
مقاومة  �أ�سكال  من  جزء  هو  عبا�س 
على  �لقرن"،  و�سفقة  ترمب  قر�ر 

حد قوله.
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الواليات املتحدة ورو�سيا االحتادية.. خيار �سباق الت�سلح

رو�سيا ترد على بريطانيا باملثل وتطرد 23 دبلوما�سيا ال�سفارة الرو�سية: وا�سنطن تتدخل يف انتخاباتنا الرئا�سية!

ما اإن اأعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب حتديد موازنة عالية جدا للبنتاغون يف عام 2019 قيا�صًا بال�صنني املا�صية حتى ك�صف الرئي�س الرو�صي 
فالدميري بوتني يف خطابه اأمام اجلمعية الفدرالية يف رو�صيا عن جمموعة من الأ�صلحة النووية اجلديدة، خطاب و�صف باأنه واحًد من اأكرث خطاباته 

ا�صتعرا�صا للقوة منذ �صنوات قائال: "اإن هذه الأ�صلحة ت�صتطيع اأن ت�صيب اأي نقطة يف العامل ول �صبيل لعرتا�صها".

ت�سلح  �سباق  �أمام  �لدولتني  فهل   
�لقطبية  �لثنائية  وعودة  جديد؟، 
�لأقل،  على  �لأقطاب  تعدد  �أو 
�ملتحدة  �لوليات  كادت  �أن  بعد 
�لقطب  باأنها  جازمة  تقطع  �أن 
�لأوحد يف �لعامل مثلما قال فوكو 
�لتاريخ( بعد  )نهاية  ياما يف كتابه 
يف  �ل�سوفيتي  �لإحتاد  هزمت  �أن 
ما عرف باحلرب �لباردة وتفوقها 
و�لنفوذ،  �لردع  بقوة  رو�سيا  على 
هنتغتون  �سومائيل  �أن  يبدو  لكن 
�ساحب كتاب )�سد�م �حل�سار�ت( 
قد تفوق على زميلة فوكو ياما يف 
�ملع�سكرين  بني  �لت�سادم  عودة 
�ملتحدة  )�لوليات  �لبارزين 
ورو�سيا  جهة،  من  –�لليرب�يل- 
–�ل�سرت�كي-  و�ل�سني  �لإحتادية 
�إىل  �إ�سافًة  �أخرى(،  جهة  من 
)�لأ�سوليات �لإ�سالمية( لكن يبدو 
تربز  �ليوم  �لت�سادم  م�ساألة  �أن 
�لإقت�سادية  �مل�سالح  �سمة  فيه 
و�ل�سيا�سية، و�لتناف�س على �لنفوذ 
�أكرث من خ�سائ�س �لإيديولوجيات 
مثلما  �حل�ساري  و�لإختالف 
فهناك  وعليه  هنتغتون،  �أفرت�س 
�أن  معامله،  �أهم  من  جديد  توجه 
ت�ستبدلن  �ملتناف�سة  �لأقطاب 
�حلرب �ملبا�رشة ب�سيا�سة �حلماية 
للحلفاء �سيا�سياً، وع�سكرياً، وهذ� 
لالأقطاب  كبرية  منافع  ي�سمن 
�ملتناف�سة منها: تن�سيط �لإقت�ساد 
بيع  م�ستويات  على  �ملحلي 
�لطاقة،  مب�سادر  وحتكم  �ل�سالح، 

وحت�سني �لأمن �لقومي �لد�خلي.

ال�صرق الأو�صط
 و �صمال اإفريقيا يف 

قلب ال�صراع

مرة  �لتناف�س  جانبا  تركنا  فاإذ� 
�لقطب  بني  �أخرى  مرة  و�ل�رش�ع 

�ملتحدة(  )�لوليات  �لغربي 
)رو�سيا  �ل�رشقي  و�لقطب 
)�ل�سني(  �إىل  �إ�سافًة  �لإحتادية( 
و��سعة  مناطق  على  جديد  من 
�لأو�سط،  �ل�رشق  يف  �لعامل  من 
�رشق  وجنوب  �أفريقيا،  و�سمال 
�أوروبا �ل�رشقية، بعد  �آ�سيا، وحتى 
�أن دفعت �لوليات �ملتحدة �أوروبا 
رو�سيا  من  �لتخوف  �إىل  جمدد�ً 
ذ�ته  و�لأمر  �لتي جتاورها �رشقا، 
�لعربية  �خلليج  دول  مع  جرى 
ترتب�س  �إير�ن  باأن  �أقنعتها  و�لتي 
�آ�سيا  بها وذهبت �إىل جنوب �رشق 
لتخيف كوريا �جلنوبية و�ليابان من 

كوريا �ل�سمالية و�ل�سني.
�لأرقام  لغة  �إىل  فقط  وذهبنا 
�لت�سلح  تكاليف  م�ستوى  على 
وزير  بقيادة  �لبنتاغون  �أن  �سنجد 
 James( ماتي�س  جيم�س  دفاعه 
�لقيادة  يف  �ملتمر�س   )Mattis
باأجتاه  يدفع  �لع�سكرية  و�ل�سوؤون 
عن  خمتلف  وت�سليحي  ع�سكري 
�لرئي�س  �إد�رة  تبنته  �لذي  ذ�ك 
�أوباما  بار�ك  �ل�سابق  �لأمريكي 
�لدفاع  وز�رة  مو�زنات  جميع  يف 
�إن�سحابه  بعد  خا�سة  �لأمريكية 
تدخله  وعدم  �لعر�ق  �ملبا�رش من 
�أحتو�ء  �أوباما  �سوريا وحماولة  يف 
ت�سيد  ظل  يف  �ليوم  �أما  �إير�ن، 
فقد  للبنتاغون،  ماتي�س  جيم�س 
�أعلنت وز�رته ر�سد مبلغ قدره 716 
عام  ملو�زنة  �أمريكي  دولر  مليار 
�ستكون  �إقر�رها  حال  ويف   ،2019
�لتاريخ،  يف  �لأكرب  �ملو�زنة  هذه 
�أمريكية،  �إعالم  و�سائل  ح�سب 
�خلارجية  وز�رة  ح�ساب  وعلى 
موؤ�رش  وهو  مر�قبون  ي�سري  كما 
يدلل على رجوع �سباق �لت�سلح من 
�لإنفاق  قيمة  كانت  حيث  جديد، 
كما  �ل�سابقة  لل�سنو�ت  �لع�سكري 
يلي: �إذ �أقرت مو�زنة �لإنفاق لعام 
2009، مبقد�ر 7،732، وعام 2010 

بلغت 9،757، ويف عام 2011 بلغت 
 0،706 بلغت   2012 وعام   ،6،748
 2014 وعام  بلغت650   2013 وعام 
بلغت  بلغت 9،609 ويف عام 2015 
 ،4،595 �لع�سكري  �لإنفاق  قيمة 
حجم  بلغ  فقد   2016 عام  يف  �إما 

�لإنفاق611 مليار دولر 

700 مليار دولر 
موازنة 2017

و�سهدت  مو�زنة عام 2017 �سعود 
 700 �إىل  و�سل  �لإنفاق  حجم  يف 
مليار دولر. وعلى �جلانب �لرو�سي 
وز�رة  �إنفاق  حجم  �أن  من  بالرغم 
منذ  غام�ساً  �رش�ً  متثل  �لدفاع 
�أن  بل  �ل�سوفيتي،  �لإحتاد  �سقوط 
�أرتفاع  عن  تتحدث  تقارير  هناك 
�لرو�سية  �لدفاع  وز�رة  مو�زنة 
رو�سي،  روبل  مليار   800 بنحو 
�ل�سيا�سي،  �ل�رش�ع  �أن  ويبدو 
يف  و�لإقت�سادي  و�لع�سكري، 
�سوريا  ومنه  �لأو�سط  �ل�رشق 
معقدة  �أخرى  وملفات  و�ليمن 
مو�سوع  )وهو  �لإرهاب  كملف 
�أ�ساليبه  يف  �سكليا  ولو  خمتلف 
�ل�رش�عات  عن  و�أهد�فه  �لعنيفة 
جانب  �إىل  و�لدولية(  �لإقليمية 
�ل�سمالية،  وكوريا  �لإير�ين،  �مللف 
�سجع  �إقت�سادياً،  �ل�سني  و�سعود 
لعام  مو�زنتها  حجم  برفع  رو�سيا 
�أي  روبل،  مليار   1600 �إىل   2017
ما يعادل 235 مليار يورو، ما يعني 
�ملعلن  بالرقم  مقارنة  م�ساعفتها 
�إرتفاع  �سوء  ويف  �ل�سابقة.  لل�سنة 
 2019 لعام  �لبنتاغون  مو�زنة 
تعتزم  �إنها  �ل�سني  حكومة  قالت 
 %7 بنحو  �لع�سكري  �لإنفاق  زيادة 
ذلك  �سوء  ويف  �حلايل.  �لعام  يف 
�لإنفاق  يف  زياد  تعطي  �أن  ميكن 
�آخر على �سباق  �لع�سكري موؤ�رش� 

ت�سلح جديد و�أن كان متقطع مثلما 
بو�ست،  و��سنطن  �سحيفة  �أ�سارت 
ع�سكرية  �إ�سرت�تيجية  ووفق 
من  �ل�ساخنة  �ملناطق  يف  جديدة 
�أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�رشق 
�إليه  �أ�سار  ما  وهذ�  �أوروبا  و�رشق 
مبا�رش  بتعبري  بوتني  فالدميري 
�سيا�سات  �إىل  �ل�سبب  معلال 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�لت�سلح  "�سباق  قائال:  �لع�سكرية، 
�لوليات  خرجت  عندما  بدء 
�لدفاع  معاهدة  من  �ملتحدة 
هذ�  ياأتي  لل�سو�ريخ"،  �مل�ساد 
�لت�سعيد بعد مرور 30 عاما على 
توقيع �لوليات �ملتحدة، و�لإحتاد 
�ل�سوفيتي �إتفاقية تدمري �ل�سو�ريخ 
وكانت  �ملدى.  ومتو�سطة  ق�سرية 
�لإحتاد  �أتهمت  �ملتحدة  �لوليات 
�لرو�سي عام 2014، باإنتاج وجتربة 
خملة  جمنحة،  �سو�ريخ  منظومة 
مو�سكو  �لإتفاق،  ب�رشوط  بذلك 
من جهتها، نفت �لإتهام، وبح�سب 
�حلديث  فاإن  بو�ست،  و��سنطن 
�ل�سو�ريخ  منظومة  حول  يدور 
�أدخلت  �أنها  وتزعم   ،)M7299(

و�أعلنت  بالفعل.  �خلدمة  �إىل 
�ملنظومة  �أن  بدورها،  رو�سيا 
لل�سو�ريخ  �مل�سادة  �لأمريكية 
لالإتفاق.  خرقا  تعترب  )�أيجي�س(، 
�لوليات �ملتحدة  وبقدر ما تربح 
�لت�سلح  عمليات  من  �لأمريكية 
نفقات  حلفائها  وحتميل  �جلديدة 
�حلرب  نفقات  وتتجنب  �حلماية 
)بالنيابة و�سوق لبيع �ل�سالح( �سد 
�إير�ن، وكوريا �ل�سمالية، �أو رو�سيا، 
و�ل�سني، لكن رو�سيا و�ل�سني تعمل 
�لع�سكري،  �لقوة  بتو�زن  باملقابل 
موقع  من  �أكرث  يف  و�لإقت�سادي 
مع  و�ل�سني  رو�سيا،  م�سالح  منها 
للوليات  كحلفاء  ت�سنف  دول 
ذ�ت  كرتكيا  �لأمريكية  �ملتحدة 
بعد  وم�رش  �لإ�سالمي،  �لتوجه 
�لإ�سالمية  �لإخو�ن  حركة  �إق�ساء 
مع  ت�سليحية  �سفقات  جانب  �إىل 
خليجية  وبلد�ن  و�ليمن،  �لعر�ق، 
م�سالح  �إىل  �إ�سافًة  كال�سعودية 
و�لإقت�سادية  �لع�سكرية،  رو�سيا 
�لإ�سرت�تيجيني  حلفائها  مع 
ح�سلت  حيث  و�سوريا،  كاإير�ن، 
من  وتكنولوجيا  نظم  على  �إير�ن 

�ل�سني، وكوريا �ل�سمالية، ورو�سيا، 
حلفائها  تزود  �إير�ن  وبدورها 
وجمموعات  �ل�سوري،  كالنظام 
م�سلحة يف لبنان، و�لعر�ق، و�ليمن 
�لوليات  �لذي ي�سعر حلفاء  �لأمر 
�جلبهة  فعلى  باخلطر  �ملتحدة 
و�جلبهة  �إ�رش�ئيل،  �ل�سامية 
ت�سكل  �ل�سعودية  �خلليجية فهناك 
�لعرب  �مل�ستوردين  �أهم  �حد 
�ملتحدة  �لوليات  من  لل�سالح 
�لإير�ين  �لهاج�س  ي�سكل  حيث 
�ليمن،  ومنها  �لدول  من  عدد  يف 
حربا  �ل�سعودية  تخو�س  حيث 
�هلل  �أن�سار  جماعة  �سد  مدمرة 
عامني،  من  �أكرث  منذ  �حلوثيني 
ومن �ساأن ذلك كله �أي�سا �أن يجرب 
على  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
وموؤثر  كبري  ع�سكري  وجود  �إد�مة 
قو�عدها  على  �حلفاظ  �أجل  من 
ما  وهو  �لع�سكري  وتو�جدها 
م�ستويات  بقاء  يف  �أثر  له  �سيكون 
عند  �لأمريكي  �لع�سكري  �لإنفاق 

م�ستويات عالية.

�لرو�سية  �خلارجية  ��ستدعت 
لديها  �لربيطاين  �ل�سفري  �ليوم 
�إجر�ء�تها  و�أبلغته  بري�ستو،  لوري 
�لتي  �لعقوبات  على  �جلو�بية 
ت�سميم  ق�سية  �إثر  لندن  فر�ستها 
�سابق  رو�سي  ��ستخبار�ت  �سابط 

يف بريطانيا.
�ليوم  �لرو�سية  �خلارجية  و�أعلنت 
دبلوما�سيا   23 طرد  قررت  �إنها 
�أ�سبوع  مهلة  ومنحتهم  بريطانيا 
�سحب  �أعلنت  كما  للمغادرة، 
ترخي�س عمل �لقن�سلية �لربيطانية 
يف مدينة بطر�سبورغ �سمال غربي 
�ملجل�س  ن�ساط  ووقف  رو�سيا، 

�لثقايف �لربيطاين يف رو�سيا.
مو�سكو  �أن  �خلارجية  و�أكدت 
�تخاذ  بحق  لنف�سها  حتتفظ 
�إجر�ء�ت جو�بية �أخرى �سد لندن 

وجاء ��ستدعاء �ل�سفري �لربيطاين، 
بني  حادة  �سيا�سة  �أزمة  و�سط 
ما  بعد  لندن  فجرتها  �لبلدين 
��ستهدف  كيميائي  بهجوم  و�سفته 
�سكريبال  �سريغي  �ل�سابق  �لعقيد 
�سلزبوري  مدينة  يف  يوليا  و�بنته 
�ل�سهر  مطلع  بريطانيا  جنوبي 
�مل�سوؤولني  كبار  و�تهم  �حلايل 

ور�ء  بالوقوف  رو�سيا  �لربيطانيني 
فر�س  وقررو�  �سكريبال،  ت�سميم 
تت�سمن  مو�سكو،  على  عقوبات 
يف  رو�سيا  دبلوما�سيا   23 ترحيل 
مو�سكو  ورف�ست  �ملقبلة  �لأيام 
و�سفتها  �لتي  �لتهامات،  هذه 
�أي  �إىل  ت�ستند  ول  باطلة  باأنها 

دليل.

لدى  �لرو�سية  �ل�سفارة  �تهمت 
با�سم  �ملتحدثة  و��سنطن 
�خلارجية �لأمريكية هيذر نويرت 
بالتدخل يف �سوؤون رو�سيا �لد�خلية 
يف �إ�سارة �إىل ت�رشيحاتها �لأخرية 
�لرئا�سية  �لنتخابات  حول 
�لرو�سية وكتبت �ل�سفارة يف تغريدة 
�ليوم �ل�سبت: "نيابة عن رو�سيا – 
ممثلة �خلارجية �لأمريكية �رشبت 
�سوؤوننا  يف  �لتدخل  يف  �آخر  مثال 
�لد�خلية، بن�رشها خرب� ز�ئفا هذه 

�ملرة. �إنها حماولة فا�سلة لإحلاق 
�لرو�سية،  بالدميقر�طية  �ل�رشر 
و�ل�سفافية  جدوى  بال  ولكن 
�لرئا�سية  �لنتخابات  يف  �لكاملة 
�ل�سفارة  و�أرفقت  م�سمونة". 
من  بلقطات  ت�رشيحها  �لرو�سية 
حتدثت  �أمريكية  �سحفية  تقارير 
وليتي  يف  �ل�سلطات  منع  عن 
عن  مر�قبني  وتك�سا�س  �ألباما 
�أوروبا  يف  و�لتعاون  �لأمن  منظمة 
خالل  �لقرت�ع  مر�كز  دخول  من 
�لأمريكية  �لرئا�سية  �لنتخابات 
عام 2016، وذلك �نتهاكا للتز�مات 

و��سنطن حيال هذه �ملنظمة.
يف  ع�سو  ن�سح  �سابق،  وقت  ويف 
لالنتخابات  �ملركزية  �للجنة 
�سيفت�سينكو  يفغيني  �لرو�سية 
�لدرو�س  باأخذ  �لأمريكيني 

�سفافية  �سمان  يف  مو�سكو  من 
�لنتخابات، مذكر� باأنه مت �عتماد 
ملتابعة  �ملر�قبني  �آلف  مئات 
 18 يف  �لرئا�سية  �لنتخابات 
مار�س �حلايل. ويف �سياق مت�سل، 
�لرو�سية  �لعامة  �لقن�سلية  �أفادت 
�ألقو�  جمهولني  باأن  نيويورك  يف 
حي  يف  مقهى  و�جهة  على  طالء 
�سيتاح  �ملدينة، حيث  بروكلني يف 
�ملتو�جدين  �لرو�س  للمو�طنني 
باأ�سو�تهم  �لإدلء  نيويورك  يف 
 18 غد�  �لرئا�سية  �لنتخابات  يف 

مار�س.
باأنه  �حلادث  �لقن�سلية  وو�سفت 
لعرقلة  يهدف  همجي  "عمل 
�أنها  �إىل  م�سرية  �لرو�س"،  �قرت�ع 

�أبلغت �ل�رشطة مبا ح�سل.



رائد القبة يبتعد 
عن اخلطر البابية 
والغالية يغرقان 
يف ذيل الرتتيب

ال�صام واملوب 
يوا�صالن 

التغريد يف 
ال�صدارة 

وجيا�صمبي 
ترتاجع

عني  جمعية  فريقا  وا�صل 
ت�صدر  بجاية  و�صبيبة  مليلة 
الرابطة  ترتيب  جدول 
بينما افرتق  الثانية  املحرتفة 
ثالثي  عن  بجاية  مولودية 
حل�صاب  تعرثه  بعد  ال�صدارة 
الرابطة  من   23 اجلولة 
وكانت  الثانية،  املحرتفة 
وال�صبيبة  »ال�صام«  ت�صكيلتي 
امل�صتفيدتني  البجاوية 
�صمنتا  بعدما  اجلولة  من 
الوطنية  للبطولة  �صدارتهما 
�صل�صلة  »ال�صام«  ا�صتعادة  اإثر 
ح�صاب  على  االنت�صارات 
االأخرية  هذه  �صكيكدة  �صبيبة 
توا�صل ال�صقوط احلر والوقوع 
التوايل  على  هزمية  ثالث  يف 
اأبعدتها عن �صباق ال�صعود اإىل 
وا�صلت  بينما  الكبار،  دوري 
زغدود  منري  املدرب  ت�صكيلة 
�صاد�س  و�صجلت  االنتفا�صة 
جاء  والذي  التوايل  على  فوز 
مولودية  ال�صيف  ح�صاب  على 
وا�صلت  املقابل  يف  �صعيدة، 
نتائجها  ال�صلف  جمعية 
الثاين  الفوز  االيجابية بح�صد 
جاء  والذي  التوايل  على 
الرتتيب  متذيل  ح�صاب  على 
الأ�صود  �صمحت  باتنة،  �صباب 
الون�رشي�س التم�صك بحظوظه 
فيما  البقاء  على  اللعب  يف 
املوؤخرة  يف  بالكاب  ع�صفت 
ال�صقوط  نحو  يتوجه  والذي 

اإىل البطولة الهاوية.
اندية  م�صتوى  على  اأما 
القبة  رائد  يوا�صل  املوؤخرة، 
البقاء  حتقيق  على  ال�رشاع 
وابتعد  قليال  تنف�س  بعدما 
الفوز  اإثر  اخلطر  منطقة  عن 
برج  اهلي  اأمام  ملعبه  على 
وداد  ح�صم  بينما  بوعريريج، 
اأمام  املوؤخرة  قمة  تلم�صان 
ل�صاحله  العلمة  مولودية 
يف  بحظوظه  يتم�صك  جعلته 
الهزمية  اأر�صلت  بينما  البقاء 
اخلطر،  منطقة  اإىل  »البابية« 
غايل  و�صعية  تعقدت  فيما 
داخل  هزميته  بعد  مع�صكر 
بو�صعادة  امل  اأمام  الوقاعد 
والذي �صاغر ثالث املهددين 

بال�صقوط.
ع.ق.
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بوهالل: احتاد البليدة لن يفرط
 يف البقاء لآخر جولة من املو�صم
اعترب مدرب احتاد البليدة كمال بوهالل اأن حظوظ فريقه يف حتقيق البقاء 

بالرابطة املحرتفة الأوىل زادت بعد الفوز الثمني الذي حققوه اأول اأم�س على ح�ساب 
احتاد احلرا�س الذي يتناف�س هو الآخر على البقاء، وقال بوهالل يف ت�سريحات 

اإعالمية مبا�سرة عقب نهاية املقابلة، اأن فريقه قام مبا عليه فعله وحقق املهم يف 
اللقاء وذلك باخلروج بالزاد كامال من ملعبهم الإخوة براكني .

عي�سة ق.

قائما  االأمل  مينحهم  للذي  اخليط  وهو 
من اأجل العودة بقوة يف البطولة الوطنية 
فريقهم،  اأن�صار  واإفراح  البقاء  وحتقيق 
االحتاد  ت�صكيلة  اأن  بوهالل  وا�صتطرد 
�صوف تتم�صك بحظوظها كاملة من اأجل 
املو�صم،  هذا  ال�صقوط  وتفادي  البقاء 
يجعل  ما  وهو  قائمة  االآمال  واأن  خا�صة 
التفاوؤل يطبعهم اإىل غاية اآخر جولة من 

البطولة الوطنية.
واأ�صار املتحدث ان نتائج اجلولة 23 من 
ب�صكل  فريقه  خدمت  الوطنية  البطولة 
تلقتها  التي  اخل�صارة  بعد  وذلك  اإيجابي 
يف  البقاء  بح�صابات  املعنية  االأندية 
تاجنانت  ودفاع  احلرا�س  احتاد  �صورة 
تخدمهم وجتعلهم  التي  املعطيات  وهي 
االأ�صابيع  خالل  الطاولة  بقلب  متفائلني 

واأن  خا�صة  املفاجاأة  وحتقيق  املقبلة 
الرتتيب  جدول  يتذيل  الزال  الفريق 
ويتواجد على بعد اأربع نقاط للخروج من 

منطقة اخلطر.
التي  املباراة  اإىل  بوهالل  وتطرق 
لكاأ�س  النهائي  ربع  الدور  يف  تنتظرهم 
واملقرر  القبائل  �صبيبة  اأمام  اجلمهورية 
املقبل  مار�س   24 بتاريخ  اإجرائها 
اأنهم  اأكد  حيث  جويلية،   5 ملعب  على 
وميلك  عادية  ب�صفة  لها  �صيح�رشون 
الثقة يف اأ�صباله من اأجل حتقيق تاأ�صرية 
التاأهل خا�صة واأن الفريق لديه تقاليد يف 

مناف�صة ال�صيدة الكاأ�س.

لعبو الحتاد ينهون 
اجلدل حول ترتيب املباراة

البليدة  احتاد  العبو  جنح  لالإ�صارة 
احتاد  امام  املوؤخرة  قمة  ح�صم  يف 
انت�رش  الذي  احلديث  واأوقفوا  احلرا�س 
ا�صتعداد  حول  املن�رشم  االأ�صبوع  طيلة 
املواجهة  نقاط  عن  للتنازل  الفريق 
للنادي العا�صمي مل�صاعدته على حتقيق 
البقاء، حيث اأنهى رفقاء الالعب فريوي 
واأخلطوا  اجلدل  فريقه  ثنائية  م�صجل 
اأجل  من  احل�صابات  الثمني  بفوزهم 
حتقيق البقاء، اأين اأ�صحوا على بعد اأربع 
نقاط من مغادرة منطقة اخلطر، وكانت 
نتائج اجلولة يف �صاحلهم بهزمية االأندية 
فاإن  وبالتايل  البقاء،  بح�صابات  املعنية 
مفاجاآت  تعرف  قد  املقبلة  اجلوالت 
على م�صتوى ذيل الرتتيب يف ظل تواجد 
�صبعة اأندية تت�صارع على تفادي ال�صقوط 
قبل �صبع جوالت على اإ�صدال ال�صتار على 

املو�صم احلايل.

عزيز عبا�س مدرب احتاد احلرا�س

منحنا الفوز هدية لحتاد البليدة 
والبقاء اأ�صبح �صعبا

دزيري يوؤكد اأنهم �سوف يعملون 
على ك�سب اأكرب عدد من النقاط

طموح الن�صرية للعب
 مناف�صة قارية يزداد

احتاد  فريق  مدرب  اعرتف 
اللعب  اأن  عبا�س  عزيز  احلرا�س 
لفريقه  �صعبا  اأ�صبح  البقاء  على 
يف  تلقاها  التي  الهزمية  بعد 
البليدة  اإىل  قادهم  الذي  التنقل 
اأمام االحتاد املحلي، حيث اأو�صح 
اإعالمية  ت�رشيحات  يف  املعني 
عقب نهاية اللقاء بني الفريقني اأن 
يف  احلرا�س  احتاد  ت�صكيلة  مهمة 
البقاء وتفادي ال�صقوط اإىل غياهب 
الدرجة الثانية مل يعد �صهال مثلما 
خا�صة  �صابق  وقت  يف  االأمر  كان 
تعقد  اجلديدة  خ�صارتهم  واأن 
ي�صتغلوا  الذين مل  وهم  ماأموريتهم 
اإىل  ايجابية  بنتيجة  للعودة  االأمر 
العا�صمة ومغادرة منطقة اخلطر، 
ي�صتحقوا  مل  اأ�صباله  اأن  مو�صحا 

الهزمية التي �صجلوها خا�صة واأنه 
نتيجة  حتقيق  با�صتطاعتهم  كان 
اأف�صل، مو�صحا اأن الغيابات البارزة 
»ال�صفراء«  ت�صكيلة  �رشبت  التي 
اللعب  خطة  تغيري  اإىل  دفعته 
يغامر  جعلته  بتغيريات  والقيام 
باللعب يف الهجوم وهو االأمر الذي 
جاءا  لهدفني  ال�صباك  تلقي  كلفهم 
ب�صبب هدايا من العبيه يف اخلط 
الفوز،  املناف�س  ومنحا  اخللفي 
م�صيفا ان اأداء احتاد احلرا�س كان 
اأف�صل يف ال�صوط الثاين مقارنة مبا 
كان عليه االأمر يف االأول، وحاولوا 
خالله تعديل النتيجة اإال اأن اأخطاء 
دفاعية منحت الهدف الثاين هدية 

الحتاد البليدة.
ع.ق.

داي  ح�صني  ن�رش  ت�صكيلة  توا�صل 
يف حتقيق النتائج االيجابية والتي 
داخل  الفوز  من  جمددا  متكنت 
بدفاع  اأطاحت  عندما  قواعدها 
متكنت  نظيفة  بثالثية  تاجنانت 
على اإثرها من تدارك تعرث اجلولة 
�صبيبة  اأمام  مبلعبها  الفارطة 
حققه  الذي  الفوز  وهو  ال�صاورة، 
الذي  التكرمي  خالل  الالعبون 
للفريق  ال�صابق  الالعب  به  ح�صي 
عدد  بح�صور  �صهيلي  ح�صني 
للن�رشية  ال�صابقني  الالعبني  من 
غفري  وتواجد  االأجيال  ملختلف 
هذا  و�صمح  الن�رشية،  الأن�صار 
اجل  من  العا�صمي  للفريق  الفوز 
حت�صني متركزه يف جدول الرتتيب 

واالقرتاب من كوكبة املقدمة.
اأطراف  خمتلف  طموح  وازداد 
فني،  طاقم  اإدارة،  من  الن�رشية 
العبني واأن�صار بعد الفوز من اأجل 

اللعب الإنهاء املو�صم �صمن اإحدى 
املراكز الثالثة يف جدول الرتتيب 
قارية يف  م�صاركة  و�صمان خو�س 
مدرب  اأكد  اأين  املقبل،  املو�صم 
الفريق بالل دزيري يف ت�رشيحات 
املواجهة  نهاية  عقب  اإعالمية 
ق�صارى  يبذلون  �صوف  اأنهم 
مركز  حتقيق  اأجل  من  جهدهم 
ثالث على االأقل والذي ي�صمح لهم 
داي  ح�صني  ن�رش  تاأهل  ب�صمان 
من اأجل خو�س املناف�صة القارية 
مو�صحا  اجلديد،  املو�صم  يف 
الفوز  عن  يتنازلوا  لن  اأ�صباله  اأن 
ب�صهولة،  املتبقية  اجلوالت  يف 
و�صعية  احل�صبان  يف  ي�صعوا  ولن 
حتقيقهم  اأن  باعتبار  فريق  اي 
عليه  ي�صتوجب  امل�صطر  للهدف 
الفوز باأكرب عدد من النقاط خالل 

اجلوالت املقبلة.
ع.ق.

كاأ�س اجلزائر لل�سباحة

املجمع البرتويل يت�صدر الأندية امل�صاركة
فر�صت عنا�رش املجمع البرتويل �صيطرتها الوا�صحة على ترتيب وميداليات ونقاط ال�صباقات ال�صتة 
املربجمة اأول اأم�س مب�صبح ح�صان خيتمان ل�صوناطراك حل�صاب مناف�صات كاأ�س اجلزائر لل�صباحة 
و6  ذهبيات   5 مبجموع  البرتويل  املجمع  فريق  تربع  وعليه،  اأم�س،  �صباح  فعالياتها  توا�صلت  التي 
ف�صيات على �صدارة الرتتيب املوؤقت بف�صل تاألق �صباحوه و�صباحاته على غرار حبوب منال املتوجة 
مبيدالية 50 مرت �صباحة على الظهر، جواد �صعاد 200 م اأربع �صباحات، اأمال مليح 200 م �صباحة حرة 
اإناث، وكانت  اأربع مرات 200 م �صباحة حرة  ، نزمي بن بارة 50 م �صباحة على الظهر و�صباق التتابع 
عنا�رش املجمع البرتويل، متبوعة عن قرب بعنا�رش احتاد اجلزائر التي ح�صدت هي االأخرى جمموع 
4 ذهبيات و4 ف�صيات بف�صل االألقاب التي حققها ال�صباح الدويل من�صف باملان يف �صباق 100 م �صباحة 
على ال�صدر، عمر م�صعودان 200 م �صباحة حرة، ا�صماهان لعربي يو�صف 200 م اأربع �صباحات وال�صباح 

الدويل اني�س جاب اهلل املتوج ب�صباق 400 م �صباحة حرة .
وعاد املركز الثالث يف الرتتيب املوؤقت الذي اأ�صفرت عنه ال�صباقات التي جرت اأول اأم�س لفريق االأبيار 
لل�صباحة مبجموع 6 ميداليات منهم ثالث 3 ذهبيات و ف�صية واحدة، وكان املعدن النفي�س من اجناز كل 
من ليمان زيتوين يف 50 م �صباحة فرا�صة، مرمي �صيخ 100 م �صباحة على ال�صدر و حمي الدين غالدام 50 
م فرا�صة، وتوا�صلت املناف�صة باإقامة الربنامج اخلا�س باحل�صة الثانية الذي ي�صّم �صبعة �صباقات، فيما 
جرت مناف�صات اجلزء الثالث واالأخري من املناف�صة اأول اأم�س يتم بد اإعداد الرتتيب النهائي بعد اإجراء 
اجلزائر   لكاأ�س  الوطني  باللقب  �صيتوج  الذي  الفريق  اإثره  على  �صيتحدد  الذي  املربجمة،  ا22  ال�صباقات 
ح�صب الفرق للمو�صم الريا�صي 2017 -2018. وتن�صط فعاليات كاأ�س اجلزائر لل�صباحة املوا�صلة فعالياتها 
مب�صبح ح�صان خيتمان من قبل 264 �صباح و�صباحة يتناف�صون على ت�رشيف األوان اأنديتهم املختلفة، ومعلوم 
وتقام عرب ثالث  للمو�صم احلايل،  بالفرق  الرتتيب اخلا�س  االأوىل يف  للفرق 24  املناف�صة مفتوحة  اأن هذه 
خ�ص�س، وتنتمي الفرق امل�صاركة اإىل �صبع رابطات وطنية هي رابطة العا�صمة 13 فريقا، رابطة وهران 3 

فرق و �صطيف 3 فرق وتيبازة فريقني، بجاية، باتنة وجيجل بفريق واحد لكل رابطة.
وكالت
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الن�ضر الأ�ضود ي�ضعى اإىل التاأهل لدور املجموعاتوفاق �سطيف / اأدوانا �ستارز الغاين اليوم ابتداء من 19:00
يخو�س فريق وفاق �سطيف مباراته اأمام اأدوانا �ستارز الغاين حل�ساب اإياب 

الدور ال�ساد�س ع�سر ملناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا وهو يبحث على تاأ�سرية 
التاأهل اإىل دور املجموعات للم�سابقة القارية وموا�سلة املناف�سة على اللقب 

القاري، حيث يدخل لعبو الوفاق املقابلة وهم يعولون على ا�ستغالل 
التجربة القارية التي ميلكها الفريق من اأجل جتاوز عقبة اأدوانا �ستارز 

ب�سالم والتواجد �سمن كبار اأندية القارة ال�سمراء
عي�سة ق.

�أمام فر�صة ثمينة  �لفريق  �أين �صيكون 
�لقارية  �ملغامرة  جتديد  �جل  من 
و�لتو�جد �صمن �أف�صل �لأندية �لكبرية 
فر�صة  �أنها  باعتبار  �لإفريقية  للقارة 
�صيخة  بن  �حلق  عبد  �ملدرب  ��صبال 
قاريا  �لنادي  هيبة  ��صرتجاع  �جل  من 
عام  �ملناف�صة  بلقب  توج  �لذي  وهو 
�لذهاب  على  �لعمل  و�لهدف   ،2014
�لتاج  رفع  ل  وملا  �ملناف�صة  يف  بعيد� 
ت�صكيلة  خو�ض  ورغم  جمدد�،  �لقاري 
»�لن�رس �لأ�صود« �للقاء دون جمهور �أين 

ت�صتنفذ عقوبة �حلرمان من �جلمهور 
على  تعول  �أنها  �إل  �ليوم  لقاءين  يف 
تكر�ر �صيناريو مبار�ة �لدور �لتمهيدي 
�أمام ريال بانغي من جمهورية �إفريقيا 
نف�ض  يف  جرى  و�لذي  �لو�صطى 
يف  �لتاأهل  ح�صم  �أجل  من  �لظروف 
�لدور �لثاين، ورغم �لتاأخر يف �لنتيجة 
دون  بهدف  �لذهاب  يف  �خل�صارة  بعد 
غانا  يف  جرى  �لذي  �للقاء  يف  رد 
ومو��صلة  �ن�صارها  �إفر�ح  على  تعول 
بحاجة  تبقى  �لتي  �لقارية  �ملغامرة 
على  هدفني  بفارق  �لفوز  �إىل  خاللها 
ويعول  �لتاأهل.  �جل حتقيق  �لأقل من 

من  �لعمل  تكثيف  على  �لفني  �لطاقم 
�جلانب �ملعنوي من �أجل جتاوز �لتعرث 
�لالعب  رفقاء  �صجله  �لذي  �لأخري 
�جلز�ئر  �حتاد  �أمام  ربيعي  ميلود 
 23 �جلولة  عن  �ملقدم  �للقاء  �صمن 
�أمام  ويغيب  �لوطنية،  �لبطولة  من 
�أدو�نا �صتارز �لثنائي حمزة �آيت و�عمر 
ب�صبب  ناجي  ور�صيد  �لعقوبة  ب�صبب 
جانب  �إىل  �لإ�صابة،  من  �لتعايف  عدم 
�ملد�فع  يعود  فيما  بكري،  �لالعب 
خثري زيتي �لذي ��صتنفذ �لعقوبة بينما 
يتحول زميله ربيعي �إىل و�صط �مليد�ن 

لتعوي�ض غياب �آيت و�عمر.

فرحات ينهزم ويقدم التمريرة 13 هدا املو�ضم
عاد �لالعب �لدويل �جلز�ئري زين �لدين فرحات �إىل ت�صجيل �صقوط جديد يف فخ �لهزمية بعدما ف�صل يف �لعودة 

بنتيجة �يجابية من خارج �لقو�عد عندما و�جه �مل�صيف نادي �صاتورو و�نهزم بنتيجة هدفني لو�حد حل�صاب 

�جلولة 30 من دوري �لدرجة �لثانية �لفرن�صية، ورغم �أن متو�صط ميد�ن �خل�رس كان حا�صما جمدد� وللمبار�ة 

�لثانية على �لتو�يل عندما منح �أول �أم�ض متريرة حا�صمة �إىل زميله يف �لفريق غوري �آليماين متكن من خاللها 

تقلي�ض �لنتيجة قبل ت�صع دقائق على نهاية �للقاء لكنها مل تكن كافية للعودة يف �لنتيجة وتفادي �خل�صارة، ورغم 

�لهزمية �إل �أن �لالعب �ل�صابق لفريق �حتاد �جلز�ئر و��صل �لتاألق من مقابلة �إىل �أخرى، بعدما كان �صجل هدفا 

يف لقاء �جلولة �لفارطة، قبل �أن يتمكن �أول �م�ض من مو��صلة ت�صدره لقائمة �أف�صل �ملمررين يف �لدرجة �لثانية 

�أف�صل مو�صم له يف ثاين مو��صمه يف �صفوف  �لفرن�صية بعدما منح �لتمريرة 13 له هذ� �ملو�صم لي�صجل بذلك 

لوهافر، وقلّ�صت �لهزمية من حظوظ رفقاء �بن مدينة برج منايل فيما يتعلق بلعب ورقة �ل�صعود �إىل �لدرجة 

�لأوىل �لفرن�صية بعدما �أ�صبح على بعد �صت نقاط عن �ملركز �لثالث جلدول �لرتتيب.

ع.ق.

�ضفقة انتقال حمرز اإىل املان �ضيتي مهددة بالف�ضل
�إد�رة �ملان �صيتي مهددة بت�صليط �لعقوبات تتوّجه �صفقة �نتقال �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�ض حمرز �إىل �صفوف مان�ص�صرت �صيتي �لجنليزي خالل �ل�صائفة �ملقبلة  �أن  �لتهديد بالف�صل، حيث ك�صفت �صحيفة »تلغر�ف« �لربيطانية  با�صتقد�م حتت طائل  يتعلق  فيما  �لعاملية  �لكروية  �لهيئة  لقو�نني  خمالفتها  ب�صبب  �لقدم  لكرة  �لدولية  �لحتادية  طرف  من  �إىل عقوبة �لالعبني �جلدد ويتعلق بالعبني ق�رّس �إين مل يحرتم �إجر�ء�ت �لتعاقد ويتعلق �لأمر ح�صب نف�ض �مل�صدر بكل من لعب عليها  »�ل�صيتيزين«  نادي  ت�صتبعد تعر�ض  �لتي ل  �أدورور، وهي �ملعطيات  و�لغاين دومينيك  �لدوري �ل�صباين ريال �صري�ليون جورج ديفي�ض  �أندية كبرية يف �صورة عمالقا  �لفيفا مع  �ثنني مثلما فعلت  �و  �حلرمان من �ل�صتقد�م يف مركاتو 

بعدما ��صرتطت مبلغا ل تقل قيمته عن 70 مليون �أورو يف ف�صل �صفقة �لتحويل يف �نتظار ما �صوف ت�صفر عليه �لأمور خالل معه خالل مرحلة �ملركاتو �ل�صتوي �لفارط لكن تعّنت �إد�رة ناديه لي�صرت �صيتي و�إ�رس�رها على �ملغالة يف �لعر�ض �ملايل ويرتبط متو�صط ميد�ن �ملنتخب �لوطني ��صمه باللتحاق بكتيبة �ملدرب �ل�صباين بيب غو�رديول �لذي �أ�رس على �لتعاقد مدريد وبر�صلونة.
ع.ق.�لفرتة �ملقبلة.

احتاد اجلزائر / مانياما النيجريي اليوم ابتداء من 18:00

�ضو�ضطارة ت�ضعى ملوا�ضلة املغامرة القارية

ي�صتقبل فريق �حتاد �جلز�ئر �أم�صية 
�لنيجريي  مانياما  �ل�صيف  �ليوم 
حل�صاب مبار�ة �إياب �لدور �ل�صاد�ض 
ع�رس من مناف�صة كاأ�ض �لكاف، �أين 
�صيكون �لفريق �لعا�صمي �أمام مهمة 
�لبحث عن تاأ�صرية �لتاأهل �إىل �لدور 
�لذي  وهو  مكرر  ع�رس  �ل�صاد�ض 
وفرية  بحظوظ  �ملو�جهة  يدخل 
�ملن�صود  �لهدف  حتقيق  �جل  من 
�لذي  �ليجابي  �لتعادل  بعد  خا�صة 
عاد به من �لتنقل �ل�صاق �لذي قاده 
نيجرييا  �إىل  �أ�صبوعني  من  �أقل  قبل 
لهدفني يف  �لذهاب  لقاء  �نتهى  �أين 

مهمة  يجعل  �لذي  وهو  �صبكة  كل 
مهمة  �أمام  »�صو�صطارة«  ت�صكيلة 
من  �لورق  على  �ملتناول  يف  تبدو 
�لقارية،  �ملغامرة  مو��صلة  �أجل 
خا�صة و�أن �إد�رة �لرئي�ض علي حد�د 
يف  بعيد�  بالذهاب  هدفها  �صّطرت 
�لذي  �لأمر  وهو  �لقارية  �ملناف�صة 
�لالعب  رفقاء  جت�صيده  على  يعول 
بني  �لأور�ق  وتبدو  �صيتة.  �أ�صامة 
بقيادة  �لفني لالحتاد  �لطاقم  �أيدي 
�ملدرب ميلود حمدي، حيث يتو�جد 
�لتعد�د مكتمال بعد عودة �لالعبني 
مزيان  �لرحمان  وعبد  ياي  فوزي 

غياب  �صوى  �لت�صكيلة  ت�صجيل  ول 
�ملهاجم توفيق دربال �لذي يعاين من 
�لإ�صابة، �لأمر �لذي ي�صمح للمدرب 
حمدي من �جل �صبط كافة �لأمور 
�لأ�صا�صية  �لت�صكيلة  وو�صع  �لفنية 
�إىل جانب حت�صري �خلطة �لتكتيكية 
�لذي  �لحتاد  فوز  يف  ت�صاهم  �لتي 
مرتفعة خالل  معنويات  يتو�جد يف 
�لقوية  عودته  بعد  �لأخرية  �لفرتة 
يف �لبطولة �لوطنية ويعول �لالعبون 
�ملناف�صة  يف  �ل�صيناريو  تكر�ر  على 

�لقارية.
عي�سة ق.

بن زية ي�ضقط اأمام غزال ويقرتب من مغادرة الليغ1
يتو��صل �صقوط �لالعب �لدويل �جلز�ئري يا�صني بن زية رفقة ناديه ليل �أين تلقى هزمية جديدة و�لتي جاءت خارج 
�لقو�عد و�مام مو�طنه ر�صيد غز�ل �لذي ين�صط يف �صفوف نادي موناكو حيث �نتهت �ملو�جهة للفريق �لأخري بهدفني 
نتيجة  �إىل حتقيق  ناديه  قيادة  زية يف  بن  وف�صل  �لفرن�صي،  �لدوري  30 من  مبار�ة مقدمة عن �جلولة  لو�حد �صمن 
�دنى من  �أو  يتو�جد قاب قو�صني  �لذي  �لرتتيب وهو  �لتدحرج يف جدول  تفادي  ت�صاهم يف م�صاعدته على  �يجابية 
�ل�صقوط �إىل �لدرجة �لثانية �لفرن�صية خا�صة و�أن �لهزمية ت�صعه ثالث �ملهددين بال�صقوط وهو �لذي ف�صل يف حتقيق 
�ي فوز يف �آخر �صبع مباريات من »�لليغ1«، وكان �للقاء �صهد م�صاركة بن زية ��صا�صيا و�لذي غادر �أر�صية �مليد�ن بعد 
مرور 75 دقيقة، بينما �صجل غز�ل دخوله �حتياطيا �بتد�ء من �لدقيقة 76 من �ملبار�ة، ومل يقدما �أد�ء كبري� باعتبار 
�لنفر�د  ب�صمان  غز�ل  لرفقاء  �لنت�صار  هذ�  و�صمح  �ملقابلة،  �مل�صجلة يف  �لثالث  �لأهد�ف  ي�صاهما يف  مل  �نهما 

بو�صافة �لدوري �لفرن�صي.
ع.ق.

ك�سف ف�سل ملو�سي يف ت�سيري الفرتة ال�سعبة التي مّر بها هذا املو�سم

 بن �ضبعيني: ت�ضييع املونديال كان
 �ضعبا وفخور بالعودة اإىل اخل�ضر

ر�مي  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  عرّب 
حت�صله  بعد  �صعادته  عن  �صبعيني  بن 
�لناخب  طرف  من  �ل�صتدعاء  على 
�لوطني ر�بح ماجر من �جل �مل�صاركة 
�ملقبل  �لتح�صريي  �لرتب�ض  يف 
مبركز  �ملقررة  �لوطني  للمنتخب 
ل�صيدي  �لوطنية  �ملنتخبات  حت�صري 
مو�صى ��صتعد�د� للقاءين �لوديني �أمام 
مار�ض  و27   22 يومي  و�إير�ن  تنز�ينا 
�ملقبل، ويف هذ� �ل�صدد �أكد �ملد�فع 
�ملحوري للخ�رس يف ت�رسيحات �أدىل 
ملعب  لفريقه  �للكرتوين  للموقع  بها 
جتديد  بعد  مرتاح  �أنه  �لفرن�صي  ر�ن 
�لطاقم  طرف  من  خدماته  يف  �لثقة 

�لفني �لوطني وهو �لذي ي�صجل عودته 
من جديد �إىل �لت�صكيلة �لوطنية �لتي 
غاب عنها خالل �لفرتة �ل�صابقة ب�صبب 
�أبعدته عن  �لتي  معاناته من �لإ�صابة 
و�عرتف  ر�ن.  ناديه  مع  �ملناف�صة 
�لتي  باخليبة  بار�دو  �أكادميية  خريج 
�ملوؤهلة  �لت�صفيات  خالل  عا�صوها 
�إىل كاأ�ض �لعامل 2018 �ملقررة �ل�صيف 
�ملقبل برو�صيا �أين �أو�صح �أنهم خيبو� 
�لتي  �جلز�ئرية  باجلماهري  �لظن 
�لتو�يل  على  تاأهل  ثالث  تنتظر  كانت 
�إىل �لعر�ض �لكروي �لعاملي، مو�صحا 
يف  �خل�رس  مع  حدث  ما  تقبل  �أن 
ت�صفيات �ملونديال �رسوري من �جل 

لتحقيق  و�لعمل  طي �صفحة �ملا�صي 
نتائج �ف�صل يف �مل�صتقبل.

يف مو�صوع منف�صل �أ�صاد بن �صبعيني 
�صربي  تون�صي  �لفر�نكو  مبدربه 
�لف�صل  له  �أن  �عرتف  عندما  ملو�صي 
�ل�صابة  لفرتة  ت�صيريه  يف  �لكبري 
من  �صابق  وقت  يف  لها  تعر�ض  �لتي 
تعر�ض  و�أنه  خا�صة  �حلايل،  �ملو�صم 
�إىل مو�قف �صعبة خالل تلك �لفرتة، 
يف  �ي�رس  ظهري  من�صبه  �أن  و��صاف 
يف  للعب  جاهز  لكنه  �للقاء�ت  �غلب 
�ملدرب يف  �حتاجه  �ملحور يف حال 

هذ� �ملن�صب.
عي�سة ق.
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الفيفا يعتمد ا�ضتخدام تقنية 
الفيديو مبونديال رو�ضيا

القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  جمل�س  �صادق 
الفيديو امل�صاعدة للحكام  على اعتماد تقنية 
يف كاأ�س العامل رو�صيا 2018، اأين اأعلن رئي�س 
االحتاد الدويل لكرة القدم ال�صوي�رسي جياين 
تقنية  ا�صتخدام  اإقرار  اأم�س  اأول  اإنفانتينو 
اآر«  اإي  »يف  التحكيم  يف  بالفيديو  امل�صاعدة 
 14 من  رو�صيا  يف  املقررة  العامل  كاأ�س  يف 
اإنفانتينو  وقال   ،2018 جويلة   15 حتى  جوان 
التنفيذي  املجل�س  اجتماع  عقب  لل�صحافيني 
للفيفا يف العا�صمة الكولومبية بوغوتا: »�صيكون 
اأول مونديال مع ا�صتخدام يف  لدينا يف 2018 
اإقراره،  اآر، متت املوافقة على ذلك، ومت  اإي 
اعتماد  القرار«، وكان  بهذا  نحن �صعداء جدا 
االحتاد  جمل�س  منح  اأن  بعد  متوقعا  القرار 
من  الثالث  يف  »اإيفاب«  القدم  لكرة  الدويل 
ال�صتخدام  االأخ�رس  ال�صوء  اجلاري  ال�صهر 
كل  التحكيم يف  بالفيديو يف  امل�صاعدة  تقنية 
العامل  كاأ�س  نهائيات  بينها  ومن  امل�صابقات 
امل�صاعدة  هذه  وتقت�رس  رو�صيا،  يف   2018
تغري  اأن  ميكن  حاالت  اأربع  على  التكنولوجية 

ت�صجيل  بعد  االأمر  ويتعلق  املباراة  جمرى 
بطاقة حمراء  بعد  جزاء،  بركلة  قرار  هدف، 
اإنذار-  اأو  �صفراوين  بطاقتني  -لي�س  مبا�رسة 
الذي  الالعب  هوية  يف  اخلطاأ  حاالت  يف  اأو 

وجه اإليه اإنذار اأو بطاقة حمراء.
ليما  الثالثاء املن�رسم يف  اإنفانتينو قال  وكان 
تقنية  »اإن  للفيفا:  اآخر  اجتماعا  ح�رس  حيث 
من  املزيد  يجلب  اإيجابي  �صيء  اآر  اإي  يف 
ال�صفافية لكرة القدم«، وتابع رئي�س الفيفا وهو 
بعد  التكنولوجيا  هذه  بحما�س العتماد  موؤيد 
امل�صاعدة  »تقنية  الت�صكيك:  من  طويلة  فرتة 
لكل  احلل  تكون  لن  التحكيم  يف  بالفيديو 
به  القيام  نريد  ما  لكن  القدم،  كرة  يف  �صيء 
املدوية  االأخطاء  جتنب  هو  ا�صتعمالها  لدى 
للحكام«، ومت اختبار تقنية الفيديو عام 2016 
مباراة،  األف  نحو  ويف  بلدا   20 من  اأكرث  يف 
خا�صة يف بطولتي الدوري يف اأملانيا واإيطاليا. 
من جهة اأخرى منح الفيفا حق ا�صت�صافة كاأ�س 
العامل حتت 20 عاما اإىل بولندا وحتت 17 عاما 

اإىل البريو عام 2019.

خروج غوتزه وروي�س من خمططات لوف
خلت ت�صكيلة منتخب اأملانيا التي اأعلنها املدرب يواكيم لوف من مهاجمي بورو�صيا دورمتوند 
ماريو غوتزه وماركو روي�س، وذلك حت�صبا للمباراتني الوديتني �صد اإ�صبانيا والربازيل، ويخو�س 
»نا�صيونال مان�صافت« بطل العامل 2014 هاتني املواجهتني الكبريتني بهدف االإعداد للمونديال 
املقرر ال�صيف املقبل يف رو�صيا، حيث تلتقي اأملانيا بطلة العامل مع اإ�صبانيا يف 23 مار�س ومع  
اإيلكاي غوندوغان  املر�صحني للم�صاركة يف املونديال من دون �صم وجوه جديدة، واأبرزهم 
اأر�صنال االإجنليزي وطوين كرو�س  اأوزيل  ولريوي �صانيه مان�ص�صرت �صيتي االإجنليزي وم�صعود 
جريمان  �صان  باري�س  دراك�صلر  ويوليان  ميونيخ  بايرن  مولر  وتوما�س  االإ�صباين  مدريد  ريال 
الفرن�صي، وبقي حار�س بايرن ميونيخ مانويل نوير خارج الت�صكيلة ب�صبب ك�رس يف قدمه، ومل 
يتم حتديد موعد لعودته اإىل املالعب حتى االآن.  وبالن�صبة اإىل غوتزه �صاحب هدف الفوز 
بكاأ�س العامل 2014 يف مرمى االأرجنتني بعد متديد الوقت االأ�صلي فاإنه ال ي�صارك يف جميع 
املباريات، واأخرجه مدرب دورمتوند بيرت �صتويغر اخلمي�س قبل انطالق ال�صوط الثاين اأمام 
�صالزبورغ النم�صاوي يف الدوري االأوروبي التي ف�صل فيها الفريق االأملاين يف بلوغ ربع النهائي، 
اإىل  �صمه  القلق من عدم  الالعب  يتعني على  لكن  اأعوام،  اأربعة  قبل  دعم غوتزه  لوف  وكان 

الت�صكيلة واالنتظار حتى تاأتي حلظة االختيار.

حتديد تاريخ 13 جوان لالإعالن عن منظم مونديال 2026
كاأ�س  م�صت�صيف  عن  الر�صمي  االإعالن  موعد  اأم�س  اأول  القدم  لكرة  الدولية  االحتادية  رئي�س  اإنفانتينو   جياين  حدد 
»امللف  بوجوتا:  الكولومبية  بالعا�صمة  الدويل  االحتاد  جمل�س  الجتماع  ح�صوره  خالل  اإنفانتينو،  واأكد   ،2026 العامل 
االأول م�صرتك بني كندا والواليات املتحدة واملك�صيك، بينما الثاين من املغرب، قدم املرت�صحان ملفهما اليوم بجميع 
التفا�صيل«، واأ�صار اإنفانتينو اإىل املوافقة، على قواعد ت�صويت اختيار مقر املونديال املقبل مب�صاركة 48 منتخبا وذلك 

يوم 13 جوان القادم.
.........................................................

ليفانتي يبتعد عن خطر الهبوط موؤقتا
 

اأيبار  �صيفه  على  الثمني  فوزه  االإ�صباين عقب  الدوري  اأندية  نخبة  مع  البقاء  �صمان  نحو  ليفانتي خطوة جديدة  خطا 
2-1 اأول ام�س حل�صاب املرحلة 29 من امل�صابقة، على اأر�صية ميدانه، جنح ليفانتي يف خطف هدفني من توقيع روجر 
واإميانويل بواتينغ، يف حني �صّجل الهدف الوحيد الأيبار العبه ت�صارل�س يف الدقيقة 64 اأي�صاً، بهذا الفوز املهم للغاية وقبل 
ت�صع مراحل من ختام الليغا، يبتعد ليفانتي الذي ميلك يف ر�صيده 27 نقطة يف املركز 17 م�صافة �صبع نقاط كاملة عن 
اأول مركز معني بالهبوط وهو 18 الذي يحتله حتى االآن ال�س باملا�س، اأّما اأيبار فيعترب مرتاحاً بن�صبة اأكرب على م�صريه 

حيث يحتل املركز التا�صع مع 39 نقطة.
..........................................................

�ضتوتغارت يوا�ضل االرتقاء يف البوند�ضليغا
تابع �صتوتغارت خطه الت�صاعدي وفاز على م�صيفه فرايبورغ 2-1 يف افتتاح املرحلة 27 من الدوري االأملاين لكرة القدم، 
ومنذ �صقوطه اأمام �صالكه الثاين يف املرحلة 20 يف 27 جانفي الفارط مل يعرف �صتوتغارت طعم الهزمية وحقق منذ ذلك 
الوقت خم�صة انت�صارات وتعادلني و�صعد من مركز متدن يف اأ�صفل قائمة الرتتيب اإىل املركز الثامن حاليا بر�صيد 37 
نقطة، وبكر �صتوتغارت يف افتتاح الت�صجيل بعدما ح�صل على ركلة حرة نفذها ديني�س اآوغو وتابعها ماريو غوميز براأ�صه 

يف ال�صباك.
.............................................................

املان يونايتد ميّدد عقد روخو
اأعلن املدافع االأرجنتيني ماركو�س روخو اأنه مّدد عقده مع مان�ص�صرت يونايتد ثاين ترتيب الدوري االإجنليزي اأول ام�س 
ويتوا�صل اإىل عام 2021 على االأقل، و�رّسح الالعب الدويل االأرجنتيني الذي يت�صمن عقده اجلديد خيار التمديد ملو�صم 
اإ�صايف: »منذ اأن انتقلت اإىل مان�ص�صرت يونايتد، �صارت االأمور كما كنت اأعتقد وحتى ب�صكل اأف�صل«، وكان روخو 27 عاماً 
اأ�صيب يف ركبته يف اأفريل 2017، ومل يلعب هذا املو�صم �صوى 10 مباريات قبل اأن يتعر�س الإ�صابة جديدة ويبتعد جمددا 

عن املالعب منذ مطلع فيفري املا�صي.
.............................................................

اأ�ضماء جديدة تن�ضم اإىل ت�ضكيلة اإ�ضبانيا
تلّقى ماركو�س األون�صو مدافع ت�صيل�صي اأول ام�س اأول ا�صتدعاء يف م�صريته ملنتخب اإ�صبانيا خلو�س مباراتني وديتني اأمام 
اأملانيا واالأرجنتني كما عاد دييغو كو�صتا اإىل الت�صكيلة، ووقع االختيار كذلك على داين باريخو العب و�صط فالن�صيا ليكون 
اإنهاء املو�صم بني االأربعة االأوائل  اأن �صاعد فريقه االأ�صبوع املا�صي على االقرتاب من  �صمن الت�صكيلة الأول مرة بعد 

والتاأهل لدوري اأبطال اأوروبا املو�صم املقبل.  
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 يح�ضد مليار دوالر منذ بداية عر�ضه
حقق فيلم »النمر الأ�سود« Black Panther اإيرادات بقيمة مليار دولر يف دور ال�سينما حول العامل، ليكون الفيلم اخلام�س 
من اإنتاج ديزين مارفيل يونيفر�س الذي ي�سل اإىل هذا الرقم، والفيلم من بطولة �سادويك بوزمان، الذي يوؤدي دور حمارب 

اجلرمية حاكم »واكاندا«، وهي دولة اإفريقية من عامل اخليال لديها التكنولوجيا الأكرث تقدما على وجه الأر�س.
وي�شارك يف العمل املمثلة احلائزة 
على جائزة الأو�شكار لوبيتا نيونغو، 
ومايكل بي جوردان، ودانييل كاليوا، 
بالإ�شافة اإىل مارتن فرميان بطل 
فيلم »ذا هوبيت« والذي يوؤدي دور 
عميل بوكالة املخابرات املركزية 

الأمريكية يُدعى اإيفريت رو�س.
قبل  من  باإ�شادات  الفيلم  وحظي 
منها  بارزة،  و�شخ�شيات  النقاد 
الرئي�س  زوجة  اأوباما،  مي�شيل 
اأوباما،  باراك  ال�شابق  الأمريكي 
فريق  غالبية  اأن  �شوء  يف  وذلك 
ال�شوداء،  الب�رشة  ذوي  من  العمل 

مبا يف ذلك املخرج راين كوغلر.
اإيرادات  بروك حملل  جيف  وقال 
انهيار  وكاأنه  الفيلم  »اأرى  ال�شينما 
جلدار عمالق. يف �شوء ما حققه 
النمر الأ�شود، اأرى اأنه ل ميكن لأي 
اأفالم  اأن  تدعي  اأن  اإنتاج  �رشكة 
ال�شود ل ت�شافر بعيدا واأنها حت�شل 
اخلارج«.  يف  �شئيل  اهتمام  على 
ن�رشتها  التي  البيانات  واأ�شارت 
�رشكة ديزين اإىل اأن مبيعات تذاكر 
يف  دولر  مليار  جتاوزت  الفيلم 
دور  يف  طرحه  من  يوما   26 اأول 
دي  اإم  »اآي  موقع  وقال  العر�س، 

معلومات  يف  املتخ�ش�س  بي« 
يف  فقط  فيلما   32 اإن  ال�شينما 
التي  هي  العاملية  ال�شينما  تاريخ 
مليار  تتجاوز  بقيمة  تذاكر  باعت 
فول«  »�شكاي  بينها  من  دولر، 
عام  بوند  جيم�س  اأفالم  اأحد 
يف  والوح�س«  و«اجلميلة   ،2012
وفيلم  وات�شون،  اإميا  بطولة   2017
»فروزن«ومنذ  املتحركة  الر�شوم 
بريطانيا  بيانات يف  اأظهرت  اأيام، 
اأن مبيعات النمر الأ�شود جتاوزت 
تلك اخلا�شة باأفالم اأبطال خارقني 
احلديدي«،  »الرجل  مثل  اآخرين 

و«ثور«، وكابنت اأمريكا«، وذلك بعد 
حتقيق اإيرادات بلغت 35.4 مليون 

جنيه اإ�شرتليني يف ثالثة اأ�شابيع.
اإجمايل  هي  فيلما،   18 بني  ومن 
متكن  الآن،  حتى  مارفل  اإنتاج 
اإيرادات  فيلمان فقط من حتقيق 
قريبة من هذا يف بريطانيا، وهما 
»اأفنجرز: اأيج اأوف األرتون« يف عام 
اإيراداته  اإجمايل  بلغ  والذي   2015
فيلم  و  اإ�شرتليني،  مليون   40
بلغ  الذي  »اأفنجرز« يف عام 2012 
اإجمايل اإيرداته 40.3 مليون جنيه 

اإ�شرتليني.

اأزمة اإنتاج توقف ت�ضوير »منطقة 
حمرمة« خلالد النبوي

وفاة ال�ضيناري�ضت طارق عبداجلليل 
اإثر اأزمة �ضحية مفاجئة

مل�شل�شل  املنتجة  اجلهة  اأوقفت 
للمخرج حممد  »منطقة حمرمة« 
مالية  �شائقة   fsff ت�شويره،  بكري 
الت�شوير  ا�شتكمال  دون  حالت 
داخل  من  م�شدر  وقال  حالياً.  
امل�شل�شل، لـ24، اإن النبوي غا�شب 
يهدده  الذي  الت�شوير  توقف  من 
الرم�شاين  املو�شم  عن  بالغياب 
املقبل، خا�شًة اأنه اعتذر عن اأكرث 
الفرتة  يف  �شينمائي  م�رشوع  من 

الأخرية، م�شيفاً اأن باقي الأبطال 
اأعمالهم  بت�شوير  م�شغولون 
اجلهة  قرار  وينتظرون  الأخري 
من  الت�شوير  با�شتكمال  املنتجة 
عدمه وي�شارك يف بطولة »منطقة 
وحممود  بو�شو�شة،  اأمل  حمرمة« 
واإجني �رشف، ونهي  عبداملغني، 
عابدين، وحممد كيالين، و�شمرية 
مقرون، واأمرية هاين، وثراء جبيل، 

من تاأليف يو�شف ح�شن يو�شف.

امل�رشي  ال�شيناري�شت  تويف 
طارق عبداجلليل، ، اإثر تعر�شه 
ومن  مفاجئة،  �شحية  لأزمة 
بعد  جنازته  ت�شيع  اأن  املقرر 
م�شجد  من  اجلمعة  �شالة 
مبنطقة  حممود  م�شطفى 
عبداجلليل  وقدم  املهند�شني 

عدداً من الأفالم املهمة خالل 
»عايز  اأبرزها  الأخرية،  الأعوام 
حقي، اأبو العربي، ظاظا، �رشخة 
منلة« وغريها من الأعمال التي 
لقت جناحاً كبرياً وقت عر�شها 
هو  عبداجلليل  طارق  اأن  يذكر 
�شقيق الفنان عمرو عبداجلليل.

ال�ضجن ملغن هندي مدان بتهريب الب�ضر

حنان مطاوع ترف�ض متثيل دور والدتها يف »طايع«

ح�سني فهمي

 ق�ضة حياتي ميكن تناولها فنيًا بعد وفاتي

الهند  �شمال  يف  حمكمة  اأ�شدرت 
حكماً بال�شجن عامني على املغني 
يف  لجتاره  مهندي  دلري  الهندي 
الب�رش بعد اإدانته بتهريب اأ�شخا�س 
اأثناء قيامه  اإىل الوليات املتحدة 

بجولة هناك قبل 20 عاماً.
العمر  من  البالغ  مهندي  وا�شتهر 
كما  ال�شاخبة،  باأغانيه  عاماً   50
البارزة  الأغاين  من  العديد  له  اأن 
مهندي  ويحظى  بوليوود.  يف 
يعي�شون  الذين  الهنود  بني  ب�شعبية 
وقال  وكندا  املتحدة  الوليات  يف 
عنه  اأُفرج  اإنه  مهندي  حمامي 
بكفالة فور اإ�شدار احلكم عليه يف 
البنجاب.  ولية  يف  باتيال  مدينة 

التلفزيون  مهندي ملحطات  وقال 
قرار  نحرتم  املحكمة«  خارج 
املحكمة. و�شوف ن�شتاأنف احلكم 

ونبذل ق�شارى جهدنا«.
اإن  وقالت و�شائل الإعالم الهندية 
واأخيه  ملهندي  ُوجهت  اتهامات 
باأخذ ع�رشة اأ�شخا�س اإىل الوليات 
املتحدة عامي 1998 و1999 كجزء 
خالل  الغنائية  فرقتهما  من 
جولت هناك مقابل اأموال. وبعد 
اآخر  ال�شكوى املبدئية تقدم عدد 
ال�شقيقني  واتهموا  الأ�شخا�س  من 
يف  للم�شاعدة  اأموال  بتقا�شي 

تهريبهم للخارج.

حنان  امل�رشية  الفنانة  اعتذرت 
يف  امل�شاركة  عدم  عن  مطاوع 
عمرو  للمخرج  »طايع«  م�شل�شل 
بطبيعة  اإعجابها  لعدم  �شالمة 
م�شدر  له.وقال  املر�شحة  الدور 
حنان  اإن   ، امل�شل�شل  داخل  من 
م�شاحة  على  اعرتا�شها  اأبدت 
الـ  حاجز  تتعد  مل  التي  الدور، 
لظهورها  نظراً  م�شاهد،   10
الأحداث،  بح�شب  ك�شيفة �رشف، 
�شهري  الفنانة  والدتها  اأن  م�شيفاً 
املر�شدي مل تتدخل لإقناع ابنتها 
اأحد  كونها  رغم  الدور  بقبول 
عر�شه  املقرر  امل�شل�شل،  اأبطال 

يف رم�شان املقبل.

بدخول  انفرد  قد   24 وكان 
مل�شل�شل  املنتجة  اجلهة 
حنان  مع  مفاو�شات  يف  »طايع« 
ال�شباب  مرحلة  لتج�شيد  مطاوع 
والدتها  جت�شدها  التي  لل�شخ�شية 
بح�شب  املر�شدي،  �شهري  الفنانة 
ال�شاب  والدة  وهي  الأحداث، 
يج�شد  الذي  »طايع«،  الأق�رشي 

دوره الفنان عمرو يو�شف.
عمرو  »طايع«  بطولة  وي�شارك يف 
و�شيد  مبارك  و�شبا  عبداجلليل 
ومها  عبداحلليم  وهند  رجب 
ن�شار وحممود البزاوي، من تاأليف 
خالد دياب وحممد دياب و�شريين 

دياب.

ح�شني  امل�رشي  الفنان  نفى 
عن  اأخرياً  تردد  ما  فهمي 
ق�شة  تقدمي  على  موافقته 
تليفزيوين. م�شل�شل  يف  حياته 
يف  اأثري  ما  اإن  فهمي،  وقال 
لي�س  لأنه  �شائعات،  ال�شاأن  هذا 
اأ�شا�شها،  من  بالفكرة  مقتنعاً 

ربنا  ملا  تتعمل  »ممكن  م�شيفاً: 
يفتكرين«.

الراف�س  موقفه  اأن  واأو�شح 
لتقدمي ق�شة حياته يف عمل فني 
ينطبق على كتابة مذكراته اأي�شاً، 
لأنها لن حتوي كل ما مر به يف 
�شتفتقد عن�رش  وبالتايل  حياته، 

امل�شداقية لدى القارئ.
ويف �شياق خمتلف، اأ�شار الفنان 
من  اأخرياً  انتهائه  اإىل  الكبري 
ت�شوير دوره يف م�شل�شل »ال�رش« 
للمخرج حممد حمدي، موؤكداً اأنه 
ي�شتعد خلو�س جتربة �شينمائية 
مع  »الكوي�شني«  بعنوان  جديدة 

فهمي. اأحمد  الفنان  ابنته  زوج 
وي�شارك يف بطولة »ال�رش« وفاء 
ون�شال  البارودي  ورمي  عامر 
واأ�رشف  عمر  واألفت  ال�شافعي 
عبدالغفور ومايا ن�رشي وكوكبة 
ح�شام  تاأليف  من  النجوم،  من 

مو�شى.
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»يف اأدب ال�شداقة«.. الإبداع يف مرا�شالت منيف وبا�شي 

»ليل العامل«.. ق�س�س اإن�سانية من مدينة الرقة

نبيل �شليمان يكتب 
عذابات مدينة �شورية

للكاتبة الأفغانية ال�سابة �سبنم زرياب

حمنة اأفغان�شتان واأبنائها يف رواية ل�شبنم زرياب

يف زمن يكرث احلديث فيه عن »زوال الكتاب الورقي«، اأح�سب اأن من ين�سر مرا�سالته الإلكرتونّية ورقيًا، ل يزال ي�ساوره العتقاد باأن الو�سيلة الورقّية اأبقى واأكرث ح�سّية من 
الو�سيلة الإلكرتونّية، لأنها ُت�سرك مزيداً من احلوا�س يف متعة الكتابة والقراءة(، بهذه الروؤية املنحازة للكتاب الورقي، ميهد الدكتور فواز طرابل�سي لكتابه »يف اأدب ال�سداقة/  

عبد الرحمن منيف ومروان ق�ساب با�سي«، ال�سادر اأخرياً، يف بريوت، داعيًا القارئ اإىل مقارنة ح�سّية حفيف الورق، و�سرير القلم اخلافت عليه، بالتكتكة الرتيبة للرتقني 
الآيل، واإىل حت�س�س ملم�س الورق، و�سم رائحته اأثناء تقليب �سفحات الكتب واملجالت وال�سحف حديثها وقدميها، ل �سّيما تلك اخلارجة للتو من املطبعة، حيث ت�سوع منها 

روائح حرب و�سمغ وخ�سب.
وكالت

تدوين  ع�رص  عن  التكهن  اأو 
جمرد  من  قيمتها،  اأو  خمطوطة، 
تلك  من  فيها  بقي  ما  �شميم 
الروائح، ومعها ب�شمات خطاطني 
رغيف  اجلديد  الكتاب  وقراء. 

خبز، واملخطوطة خمرة معتقة.
طرابل�شي،  بح�شب  املرا�شالت، 
بدء  على  �شابقة  �شداقة  ق�شة 
الرتا�شل، و�شداقة جتلت وتطّورت 
ما  ذاك  خاللها،  ومن  اأثناءها 
الرحمن  عبد  الروائي  مع  حدث 
امللح«،  »مدن  �شاحب  منيف، 
مروان  ال�شوري  الت�شكيلي  والفنان 
ق�شاب با�شي، الذي ولد يف دم�شق، 
برلني،  يف  حياته  معظم  وعا�ش 
منتجاً للفن وُمدّر�شاً له، وقد �شبق 
كتاب  اإ�شدار  يف  اال�شرتاك  لهما 
والفن«،  احلياة  رحلة  »مروان.. 

الكتاب  ن�شو�ش  منيف  كتب  حيث 
التي تُقدم مروان الفنان.

اجلديد  امل�شرتك  كتابهما  يف 
منيف  يكتب  ال�شداقة«  اأدب  »يف 
يف  جديداً  �شفراً  با�شي،  وق�شاب 
اأدب املرا�شالت القدمي - اجلديد، 
على  يربو  ما  الكتاب  ي�شم  حيث 
140 ر�شالة متبادلة بينهما، االأوىل 
حتمل تاريخ 12/ 6/  1990 مر�شلة 
من منيف يف دم�شق، اإىل مروان يف 
برلني، واالأخرية مر�شلة من منيف 
اأي�شاً، اإىل مروان نهاية 2003. اأي 
قبل رحيله يف دم�شق ب�شنة واحدة، 
برلني  يف  رحل  فقد  مروان  اأما 
االإبداع  تربز  حيث   ،2016 عام 
الذي متيز به منيف وبا�شي كل يف 

جماله. 
للدكتور  وفقاً  الكتاب،  ق�شة  تبداأ 
ثقته  فقد  بروائي  طرابل�شي، 
ير�شم.  اأنه  لو  فيتمنى  بالكلمة، 

فنان  فهو  الثاين  الطرف  اأما 
مغرتب، مل يعد يكتفي بلغة اخلط 
فلجاأ  والكتلة،  واللون  )الر�شم( 
يتقاطع  وهكذا  بالكلمات.  للبوح 
و)الت�شكيلي(  )الروائي(  ال�شديقان 

عند هم كبري.
طرق  عن  يبحث  فالت�شكيلي 
والروائي  بالكلمات،  تعبري 
مهوو�ش بالفن، يُجّرب يف طاقات 
الكلمات، التعبري عن اخلط واللون 
اأن  ي�شتطيع  ال  الت�شكيلي  والكتلة. 
والروائي  ير�شم،  عندما  يكتب 
الرواية  بني  اجلمع  ي�شتطيع  لن 
والر�شم، ول�شان حاله: )لو مل اأكتب 
بني  امل�شرتك  وال�شوؤال  لر�شمت(. 
االثنني: كيف ميكن للكلمة اأن تقول 
ال�شكل واللون، وكيف ميكن التعبري 
لغة  ا�شتخدام  غري  من  الفن  عن 
ال�شديقان  ي�شل  وبذلك  الكلمات، 

اإىل حد تبادل االأدوار بينهما.

واللغة  املن�شو�شة  اللغة  بني 
الروائي  يتواطاأ  املب�شورة، 
يريد  جهته  فمن  والت�شكيلي. 
ويبحث  الكلمات،  غ�شل  الروائي 
االأول،  اللون  براءة  عن  الت�شكيلي 
لكن  للحياة.  االأوىل  املادة 
�شحن  الغ�شل  من  يريد  الروائي 
فاإذا  الق�شوى،  بطاقاتها  الكلمات 
يف  ال�شارم  النظام  )�شاحب  هو 
الكتابة  يتمنى  الروائي(  البناء 
�شديقه  داعياً  االأوتوماتيكّية، 
الت�شكيلي اإىل كتابة ن�ش �شومري، 

اأو بابلي م�شرتك، ب�شكل معا�رص.
بني  املتبادلة  الر�شائل  تن�شح 
بهاج�ش  با�شي،  وق�شاب  منيف 
اإىل  الدعوة  يف  يتمثل  م�شرتك 
حرية  الق�شوى،  التعبري  حرية 
عقب،  على  راأ�شاً  العامل  تقلب 
معيدًة ترتيب الكون، واإن�شاء حياة 

جديدة مليئة بالعدل.

يف روايته اجلديدة »ليل العامل«، ير�شد 
الكاتب نبيل �شليمان، عدداً من الق�ش�ش 
عن تنظيم »داع�ش«، واأ�شلوبه يف التعامل 
ال�شورية،  الرقة  مدينة  يف  النا�ش  مع 
وكيف  الظالمية،  اأع�شائه  وممار�شات 
اأمالك  على  اال�شتيالء  من  متكنوا 
اإىل  ال�شياق،  يف  بنا  وينتقل  الغائبني، 
يف  العربية  للغة  مدر�شاً  »منيب«  تعيني 
لها،  مديراً  ثم  ومن  خديجة،  ثانوية 
�رصاع  االأحداث،  خالل  ن�شهد  كما 
املخابرات  مع  ال�شيا�شية،  التنظيمات 
امل�شلمني،  واالإخوان  ال�شلطة  واأجهزة 
االإمارات،  على  الكاتب  بنا  وميّر 
بذكر  روايته،  ليطعم  ودم�شق،  وبريوت، 
تظل  فيما  قلبه،  على  االأثرة  االأماكن 
الذي  الربيق  مبثابة  العايد«  »هفاف 
فيه  اإليه، يف وقت يكرث  بالو�شول  يحلم 
الذين  االأ�شخا�ش  اأ�شماء  من  املوؤلف 
الرقة  روايته.  �شنع  يف  معهم  تعاون 
احلرب،  قبل  ال�شالم  يغمرها  مدينة 
فال فرق بني االأديان والطوائف، يلتقون 
ويتعاي�شون،  وي�شهرون،  بع�شهم  مع 
املتطرفة  التنظيمات  جاءت  ثم 
�شيطرت  ثم  جحيماً،  حياتهم  فحولت 
بالزمن  فعادت  املدينة  على  »داع�ش« 
ثياباً  الن�شاء  على  ففر�شت  الوراء،  اإىل 
معينة، وعلى الرجال اأي�شاً، واأن يطيلوا 

حلاهم ويحفوا ال�شارب، واأن ال يدخنوا، 
من  يتزوجن  اأن  الن�شاء  على  وفر�شت 
يبداأ  روايته  يف  الدولة.  يف  امل�شلمني 
الكاتب نبيل �شليمان بتن�شيب اأبو حممد 
اأ�شبح  كيف  ويبني  خليفة،  العدناين، 
يتابع يف  البغدادي«، ثم  »اأبو بكر  ا�شمه 
جزاء  خنقت  التي  العايد«  »هفاف  قتل 
وهي  التمثال،  �شقوط  يوم  زغردتها 
املظاهرات  قيادة  على  تعودت  التي 
وحتدي  املعتقلني،  باإخراج  واملطالبة 
ي�شتعر�ش  كما  داع�ش،  تنظيم  قرارات 
اأي�شاً كيف حتول »اأبو نا�رص« من عامل 
يف الفرن اإىل رئا�شة املحكمة ال�رصعية، 
دفعة  رجال   3 على  باحلكم  ليق�شي 
الروائية  بخربته  باالإعدام.  واحدة، 
ق�شة  حول  روايته  �شليمان  نبيل  يدير 
حّب بطلتها هفاف، ومنيب املدر�ش يف 
الرقاوية  البنت  هذه  الثانويات،  اإحدى 
وتابعت  العربي،  االأدب  در�شت  التي 
الرواية حتى  بداية  فيه، فيما تظل من 
رغم  يد،  تطالها  ال  حّب  ق�شة  نهايتها، 
كرثة اخلطاب الذين حاولوا اأن ينالوها، 
ونالحظ اأن �شخ�شيات الرواية منفتحة 
على العامل، فاعلة فيه، وموؤثرة، وامتد 
الزمن قرابة 40 عاماً، حاول الكاتب اأّن 
تناولها،  التي  املجتمعات  هذه  يدر�ش 
الدينية  التيارات  �شعود  راأيه يف  ويقّدم 
التي  اأو  �شوريا،  تهاجم  التي  امل�شلحة 
تتعاون معها، لكن جمتمع الرقة ظل اأثرياً 
لديه، وباعتبار اأنه عا�ش فيها فرتة من 
الزمن فقد در�شها درا�شة وافية، در�ش 
النظم االجتماعية والثقافية وال�شيا�شية 
وبرع فيها. نبيل �شليمان، يف عمله هذا، 
مع  يعي�ش  فهو  احلقيقة،  عني  ي�شيب 
تنظيم داع�ش، من اخلارج ويتوغل فيه، 
ويتغلغل يف  وال�شور،  الوثائق  من خالل 
ومن  جاء،  اأين  من  يعرف  عمقه، حيث 

هم الذين ميولونه، وكيف انت�رص.
وكالت

»عازف  االأوىل  روايتها  منذ 
كتبتها  التي  االأفغاين«،  البيانو 
الكاتبة  حققت  الفرن�شية،  باللغة 
زرياب  �شبنم  ال�شابة  االأفغانية 
�شهرة يف ال�شاحة االأدبية الفرن�شية 

عرب ح�شدها ثالث جوائز اأدبية.
والن�شارة  الرقة  اأن  �شك  وال 
امل�شت�شعرتني يف ال�رصد، والنظرة 
على  �شبنم  تلقيها  التي  الب�شرية 
هذه  جناح  تف�رّص  واأبنائه،  وطنها 
الرواية التي نفدت طبعتها االأوىل 
طبعتها  و�شدرت  ملفتة،  ب�رصعة 

الثانية حديثاً عن دار »لوب«.
تنطلق اأحداث الرواية يف ثمانينيات 
احتالل  خالل  املا�شي،  القرن 
اأفغان�شتان،  ال�شوفياتي  اجلي�ش 
طفلة  وهي  الراوية  تعي�ش  حيث 
تدعى  ال�شاد�شة  �شن  يف  اأفغانية 
والدها  اختبار  وجتهل  ليلى، 
ال�شيا�شية،  مواقفه  ب�شبب  ال�شجن 
احلامية  النقا�شات  غاية  وبالتايل 
وقت  حتى  متتد  التي  زّواره  مع 

متاأّخر من الليل.
تفهم  ال  جندها  بريئة،  والأنها 
واأختها  والداها  ي�شاركها  ال  ملاذا 
اإعجابها بهوؤالء »اجلنود اجلميلني« 
الذين تراهم وهي يف طريقها اإىل 
املدر�شة على احلواجز الع�شكرية، 

حتت علمهم االأحمر.
من  الزواج  حلمني:  ليلي  تغّذي 
يجيد  الذي  ميالد،  رفيقها 
اأنقذ  بعدما  البيانو،  على  العزف 
الق�شف  خالل  حياتها  يوماً 
مدر�شتهما،  له  تعّر�شت  الذي 
خالل  احلمام  من  �رصب  واإطالق 
اختارتها  اأن  منذ  الوطني،  العيد 

مدّر�شتها للقيام بهذه املهمة.
حني  جداً  حزينة  نراها  ولذلك 
عن  عائلته  اإبعاد  والدها  يقرر 

فرن�شا.  اإىل  اأفغان�شتان  جحيم 
لها  تقول  م�شاعرها،  ولتلطيف 
�شوى  لي�ش  ال�شفر  هذا  اإن  اأمها 
و�شولهم  فور  لكن  موؤّقتة.  عطلة 
تتحّول  مونبولييه،  مدينة  اإىل 
العطلة اإىل اإقامة دائمة وكابو�شية 
خاللها  الطفلة  الراوية  تخترب 
التاأقلم  و�شعوبات  الغربة  �شعور 
يف بلد ال تتقن لغته وال متلك فيه 

�شديقة واحدة.
ومع مرور الزمن، تكرب ليلى فتن�شى 
االأم،  لغتها  ومعه  وطنها  قلياًل 
العالقات،  بع�ش  ن�شج  يف  وتنجح 
اأن  اإىل  البكالوريا،  ويف نيل �شهادة 
التلفاز  �شا�شة  على  يوماً  ت�شاهد 
حادث تفجري برجي مركز التجارة 
فت�شتعيد  نيويورك،  يف  العاملي 
ذكريات طفولتها ومعها م�شاعرها 
ووعدهما  ميالد  الطفل  جتاه 
�شوية،  العمر  بتم�شية  الربيء 
اأفغان�شتان  اإىل  الرجوع  فتقرر 

ملعرفة اأخباره.
متّزقاً  ليلى  اختبار  يف  عجب  وال 
فب�شبب  عودتها،  لدى  جديداً 
احلروب التي �شهدها وطنها اأثناء 
غيابها، لن تتمكن من التعّرف اإليه، 

ون�شاء  مقفرة  �شوارع  �شتجد  بل 
مدّمرة  وم�شاكن  بال�شواد  مو�ّشحة 

ومناخاً كابو�شياً.
اأن  اأبيها  من  �شتعرف  اأنها  ومع 
انتقل  والده-  اغتيال  -بعد  ميالد 
مدينة  يف  اأعمامه  مع  للعي�ش 
عن  يثنها  مل  ذلك  فاإن  اأخرى، 
البحث عنه، بحٌث لن تلبث نتيجته 

اأن ت�شحقها.
يف  اأوالً  تكمن  الرواية  هذه  قيمة 
والعّفة  ال�شديدة  احل�شا�شية  تلك 
يف  خا�شة  �رصدها،  متّيزان  اللتني 
تتمكن  حيث  منها  االأول  الن�شف 
جلد  حتت  االنزالق  من  الكاتبة 
تها،  ق�شّ اأحداث  و�رصد  طفلة 
من  بلدها،  يف  يجري  ما  واأي�شاً 

وجهة نظر طفولية بريئة.
من  �شبنم  متّكن  يف  اأي�شاً  تكمن 
تطوير خطاب �رصديتها واأ�شلوبها 
تقّدم  مع  وبخّفة،  تدريجياً، 
وتنامي  ال�شن  يف  الطفلة/الراوية 
�شابة  �شوت  واإي�شال  ب�شريتها، 
من  �شيء  الأي  م�شتعّدة  جريئة 
حلم  بريق  على  املحافظة  اأجل 
الواقع  يلبث  لن  وذكريات  طفويل 
االأخرية  ال�شفحات  اأن ميّزقها يف 

من الرواية.
طريقة  ت�شّدنا  ال�شياق،  هذا  ويف 
الذي  للجهد  الطريفة  و�شفها 
واأختها  ليلى  حلماية  االأم  �شتبذله 
عرب  احلرب،  وعنف  اخلوف  من 
اأو  لهّن  خارقة  حكايات  �رصدها 
املتحركة،  بالر�شوم  اإلهائهن  عرب 
الإحياء  االأب  جتنيد  خالل  من  اأو 
باأ�شابعه  الظل  خيال  من  عرو�ش 
حني تكون الكهرباء مقطوعة، اأي 

يف معظم االأحيان.
الهوة  الكاتبة  و�شف  اأي�شاً  ي�شّدنا 
ليلى  بني  تدريجياً  �شتت�شع  التي 
لغتها  ن�شيانها  ب�شبب  ووالدها 
وابتعادها  الزمن  مرور  مع  االأم 
مقارنتها  ثم  االأول،  حميطها  عن 
اليوم  كابول  يف  الن�شاء  حياة  بني 

وحياتهن قبل احلرب.
املحّركات  ل�شعف  ناأ�شف  واإذ 
حياة  �شبنم  تناول  لدى  ال�رصدية 
�شن  خالل  فرن�شا  يف  ليلى 
املراهقة، نتاأّثر على طول الرواية 
بالطريقة احلاذقة التي تروي فيها 
وطنها بعيداً عن ال�شور املطروقة 
الو�شع  مبّينًة  اجلاهزة،  والقوالب 
ا�شتقراراً  يعرف  مل  لبلٍد  املعّقد 

حقيقياً منذ ع�رصات ال�شنني.
تقوده  الذي  التاأّمل  عمق  ورغم 
الهوية  مو�شوعي  يف  الكاتبة 
من  االأم،  الوطن  من  واالقتالع 
اأن  تلبث  لن  طفلة  ق�شة  خالل 
ب�شبب  حلّت،  حيثما  بغربة  ت�شعر 
يخلو  ال  ها  ن�شّ اأن  اإال  م�شارها، 
كلماتها  وقع  من  تعزز  طرافة  من 
البعد  كل  فيها  ويتجلى  ال�شائبة، 
االإن�شاين ملحنة اأفغان�شتان اليوم. 
وكالت
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ال�سعراء �سليمان جوادي وفني عا�سور وعالوة كو�سة يوؤكدون :

ن�ضعى لتعميم   ال�ضعر  ليكون  ف�ضاء وطنيا     
مهرجان يف  �ساعرا   160  : "•       جوادي 

  عيد الن�سر و25 حما�سرا يف ملتقى
 رهان ال�سعر اجلزائري

العتبار  اإعادة  :هدفنا  عا�سور  فني          •
للممار�سات ال�سعرية يف اجلزائر

من  اإدخال  كو�سة:«  لبد  عالوة          •
الن�س ال�سعري اجلزائري اإىل اجلامعة«  

حكيم مالك

جوادي : 160 �ساعرا يف 
مهرجان عيد الن�سر و25 
حما�سرا يف ملتقى رهان 

ال�سعر اجلزائري
 

املبدع  اجلزائري  ال�شاعر  واأكد 
ال�شعر  بيت  جوادي  رئي�س  �شليمان 
فني  رفقة  ال�شاعرين  اجلزائري 
ندوة  يف  كو�شة  وعالوة  عا�شور 
نادي  بف�شاء  اأم�س  اأقيمت  �شحفية 
الوطني  بامل�رسح  قطاف  بن  احممد 
ب�شطارزي  الدين  حمي  اجلزائري 
يف  ي�شارك  اأن  املرتقب  اأنه  من 
�شي�شارك  الهام   الذي  احلدث  هذا 
لنا  اأكدوا  جزائريا  160  �شاعر  فيه 
اأال  واحد  بيت  ليحت�شنهم  ح�شورهم 
اجلزائري، وفيما  ال�شعر  بيت  وهو 
الن�رس  الذي  مهرجان  عيد  يخ�س 
مار�س  و21  و20   19 يومي  �شينظم 
من  نهدف  اأننا  جوادي  قال   2018
خالله تن�شيط املدينة احتفاء بذكرى 
اجلمهور  متكني  مع  الن�رس  عيد 
واحل�شور  امل�شاركة  من  اجلزائري 
ال�شعري  التعبري  اأ�شكال  وتذوق 
باللغات العربية واالأمازيغية وامللحون 
اأكرث  و�شيح�رس  االأجنبية  وباللغة 
ملتقى  يف  جزائريا  25 حما�رسا  من 
اجلزائري  القادمني  ال�شعر  راهن 
الوطن  معتربا  جامعات  خمتلف  من 
نكن  مل  جدا  قيا�شي  العدد  هذا  اأن 

نتوقعه.  

 
اأول خرجة اإعالمية 

لبيت ال�سعر اجلزائري 
بامل�سرح الوطني

بيت  رئي�س  ال�شياق ك�شف  ذات  ويف 
�شليمان  ال�شاعر  اجلزائري  ال�شعر 
اأول  هذه  تعد  هذه  اأن  جوادي 
الوطنية  جلمعيتنا  اإعالمية  خرجة 
من  تتكون  للملتقى  العلمية  اللجنة 
اجلزائر  يف  بارزة  ثقافية  اأ�شماء 
القادر  عبد  الدكتور  والتي  يراأ�شها 
اأ�شماء  رابحي من جامعة �شعيدة من 
رفقة جمموعة من  جزائرية معروفة 
االأع�شاء  الدكاترة كالدكتور وال�شاعر 
باتنة  جامعة  من  الع�شي  اهلل  عبد 
ويا�شني بن عبيد من جامعة اجلزائر 
وكل من �شالح الدين باوية   والدكتور 
تومي من جامعة �شطيف  بن  اليامني 
اأدرار  جامعة  من  بلحيا  وطاهر 
من  بو�شي�س  و�شيلة  والدكتورة 
الدكتور  جيجل  فلقد  كلف  جامعة 
اللجنة  لرئا�شة  عا�شور  فني  وال�شاعر 
االإجراءات  ملتابعة  وهذا  التنظيمية 
�شتكون  االإعالمية  واللجنة  العلمية 
وال�شاعر  عالوة  الدكتور  برئا�شة 
كو�شة الذي يتكفل مبتابعة التغطيات 
رابح  برئا�شة  �شتكون  الن�رس  وجلنة 
اإجراء  �شيتم  كا�شفا  اأنه  لطر�س  ، 
والقراءات  املحا�رسات  �شباحا 
ثالثة  م�شاءا   خالل  ال�شعرية 
اأيام  مع  اإقامة ور�شات  و�شت�شهد هذه 

»كتاب  معر�س  املزدوجة  التظاهرة 
 2018 مار�س   20 يوم  وهذا  ال�شعر« 
حيث �شيتخللها بيع باالإهداء  ل�شعراء 
اجلزائري  امل�رسح  ببهو  اجلزائر 
ب�شطارزي  بالعا�شمة  الدين  حمي 
النا�رسين  من  العديد  مب�شاهمة 
اإقامة  املتخ�ش�شني  مع  اجلزائريني 
ور�شة متخ�ش�شة وور�شة فنون االإلقاء 
الوالئية  للمكاتب  وور�شة  واالأداء 
ور�شة  وكذا  اجلزائري  ال�شعر  لبيت 
تت�شمن  لالإعالميني  متخ�ش�شة 
حلدث  ال�شحفية  التغطية  تقنيات 

ثقايف .
 

 ال�سمات اجلمالية و 
الفنية واحلديثة يف 

التجربة ال�سعرية
 

ملتقى  راهن  حماور    وت�شم 
التجربة  راهن  اجلزائري  ال�شعر 
الف�شيح  كال�شعر  اجلزائرية  ال�شعرية 
االأجنبية  واالأمازيغي  واللغات 
واالإجنليزية  االأخرى  كالفرن�شية 
اجلزائري  لل�شعر  واالإ�شبانية  اإ�شافة 
وحوار االأنواع االأدبية والفن وامل�رسح 
تلقي  مع  الت�شكيلي  والفن  وال�رسد 
نحو  اجلزائري  ال�شعري  الن�س 
عر�س  مع  تفاعلي،  جزائري  �شعر 
ملتقى  اأن  كما  جزائرية  جتارب 
جمموعة  له  اجلزائري  ال�شعر  راهن 
بالوقوف  االأهداف  وهذا  من 
ال�شعرية  معطيات  التجربة  على 

الظواهر  على  اجلزائرية  والوقوف 
وال�شمات اجلمالية و الفنية واحلديثة 
يف التجربة ال�شعرية مع ت�شجيل اأوجه 
التطور والت�شور يف التجربة ال�شعرية 
بها  التعريف  طريق  عن  اجلزائرية 
اإىل  الثقايف  االإعالم  انتباه  ولفت 
بت�شهيل  ال�شعرية  من  مغيبة  جوانب 
العمل للباحثني ولالأكادمييني  بدرا�شة 

ال�شعر بناء  على معطيات راهنة. 

ال�ساعر فني عا�سور 
:«هدفنا اإعادة العتبار 
للممار�سات ال�سعرية يف 

اجلزائر«

ال�شعر  لبيت  العام  االأمني  اأ�شار  فيما 
اجلزائري عا�شور فني اأن بيت ال�شعر 
االعتبار  اإعادة  اإىل  يهدف  اجلزائري 
اجلزائر  يف  ال�شعرية  للممار�شات 
احلقيقية  يف  مكانتها  ال�شتعادة 
هذا  وعلى  الوطن  مناطق  خمتلف 
تخ�شي�س  �شيتم  ك�شف  اأنه  االأ�شا�س 
اأجل  من  وهذا  بها  خا�س  ملتقى 
وهي  اجلزائري  بال�شعر  االحتفاء 
الكنوز  واكت�شاف  ملعرفة  فر�شة  تعد 
اجلزائر  بها  تزخر  التي  الثقافية 
امل�شكلة  واالأمازيغية  العربية  بلغاتها 
وال�شاوية  والرتقية  القبائلية  من 
اأننا  كما  من  وغريها  وال�شنوية 
�شنعمل على جماالت العمل الرئي�شية 
للن�شاطات  اخلا�شة بهذه املبادرة  اأال 

م�رسوع  على  اإطالق  العمل  وهي 
من  مببادرة  اجلزائري  ال�شعر  معجم 
الدكتور عبد القادر رابحي مع العمل 
تكليف  »مع  البيت  اإن�شاء جملة«  على 
جامعة  من  الع�شي  اهلل  عبد  الدكتور 
ن�رس  حتريرها  مع  برئا�شة  باتنة 
لل�شعراء اجلزائريني  الكاملة  االأعمال 
الكبار والتوا�شل مع جهات ذات طابع 

ثقايف ال�شتغالل ف�شاءاتها  .
 

ال�ساعر عالوة كو�سة:« 
بيت ال�سعر اجلزائري 

�سيخدم م�سهدنا الأدبي »
 

بيت  كو�شة  عالوة  ال�شاعر  واعترب 
م�شهدنا  �شيخدم  اجلزائري  ال�شعر 
الكثري من  �شين�شف  اأنه  االأدبي حيث 
التي  اجلزائرية  ال�شعرية  القامات 
وعليه  اآخر  الهتمام  غابت  اأو  غيبت 
هذه  بكل  كبريا  فاهتمامنا  �شيكون 
جمموعة  لتاأريخ  وهذا  الطاقات 
واملطبوعة  املكتوبة  االأعمال  من 
لل�شعر  معجم  عن  عبارة  هي  والتي 
الكثريمن  ون�رس  وطبع  اجلزائري 
ال�شاعد  للجيل  ال�شعرية  االأعمال 
داخل  يف  به  االهتمام  ي�شتحق  لكونه 

وطنه  قبل خارجه
 

كو�سة : »لبد من  اإدخال 
الن�س ال�سعري 

اجلزائري اإىل اجلامعة«

 
ببيت  باالإعالم  ودعا  املكلف 
عالوة  كو�شة  اجلزائري  ال�شعر 
اإىل  ال�رسوري  العودة  من  اأنه 
عن  اجلزائرية  ال�شعرية  التجربة 
ل�شعراء  املعنوي  الت�شجيع  طريق 
البالد  مناطق  كافة  من  اجلزائر 
الن�س  اإدخال  العمل  املتوا�شل  مع 
اجلامعة  اإىل  اجلزائري  ال�شعري 
اجلامعات  تعريف طلبة  بغية  وهذا 
فيما   ، بديوان  العرب  اجلزائرية 
وجه  ابن مدينة �شطيف العايل دعوة 
لالإعالم الثقايف اجلزائري لالهتمام 
�شعراء  اإظهار  يف  بامل�شاهمة  اأكرث 
يف  ،موؤكدا  اليوم   و�شعراء  االأم�س 
الثقافية  ال�شحافة  اأن  ال�شدد  هذا 
ولالآخر  لنا  وجهة  متثل  اجلزائرة 
واجب  ال�شعري  منتوجنا  لكون 
وطني والبد علينا املحافظة عليه 

عن طريق االهتمام به . 
مع العلم اأن »بيت ال�شعر اجلزائري 
ال�شاعران  وجهه  بنداء  »  تاأ�ش�س 
فني  وعا�شور  جوادي  �شليمان 
لل�شعراء   2016 جويلية   23 يوم 
وطني  ف�شاء  تاأ�شي�س  اأجل  من 
�شدى  اجلزائري  ولقي  لل�شعر 
من  وا�شتجابة  وا�شعا  اإعالميا 
ال�شعراء وعليه فلقد عقدت  طرف 
ال�شعر  لبيت  التاأ�شي�شية  اجلمعية 
مبدينة  مار�س   27 يف  اجلزائري 
الوادي حيث ح�شل االعتماد يف 23 

اأكتوبر 2017.  

اجلزائر تتنف�س �سعرا هو �سعار امللتقى 
الوطني راهن ال�سعر اجلزائري امل�سادف 

ليوم  ال�سعر العاملي الذي ي�سادف 
21 مار�س من كل عام    ومهرجان 
عيد الن�سر لكون تاريخ 19مار�س 

ي�سادف عيد الن�سر اأين توقف فيه 
�سوت ال�سالح لينطق �سوت احلق 
ف�ستنظم هذه املنا�سبة املزدوجة 

والتظاهرة الكربى اأيام 19 و20 و21 
مار�س اجلاري باجلزائر العا�سمة اأين 
�سيحت�سنها امل�سرح الوطني اجلزائري 

واملكتبة الوطنية وقرية الفنانني 
بزرالدة وقاعة املوقار ومركب عبد 

الوهاب �سليم ب�سنوة بتيبازة.   

رواية 

زيغود يو�ضف... قندول ال�ضخر
كندي ال�سمندو ، اأو كدية ال�سمندو ه�سبة  ترتفع و�سط الفجاج واله�سبات ال�سغرية  مبحاذاة الوادي الذي اأخذت ا�سمه ، ه�سبة  ت�ستقبلك مبجرد اأن تنهي تلك 

الطريق املت�ساعدة من �سفوح جبل التوميات اإىل اأعايل رو�سة ال�سهداء ، لت�ستلمك املنحدرات اجلبلية  وقد اأ�سحت طريقا معبدا  اإىل اأمام مداخل الكدية ،و�سحر 
البلدة الغريب ، فالأ�سمها تاأويل كما اأ�سياء كثرية من  تاريخها القدمي ، والقدمي القريب .

احللقة الثانية : "عيد 
جميع القد�سيني "

اجلندارمى   �شابط     ، رهيبا  غ�شبه  كان 
امتزج  فقد   ، اليوم  هذا  م�شاء  الفرن�شي 
الأن    مذعورا  فكان   ، اال�شتيالء  و  بالذعر 
الال�شلكية   اخلطوط    تتناقلها  التي    االأنباء 
الع�شكرية  عن عمليات م�شلحة �شد الثكنات 
من  حرمانه  من  ا�شتياءه  وان  ؟  فاجاأته   ،
اال�شتمتاع باأعياد » جميع القد�شيني » الذي 
ي�شتعد له كل �شنة يف مثل هذه الليلة ، فكان 
ي�شبط مواعدات كثرية هنا يف ال�شمندو ، اأو 
تلك االأبعد يف   ق�شنطينة القريبة  من هنا 

على بعد �شاعة  �شريا ب�شيارته  فرن�شية .
لقد غدا وجهه كما األوان قو�س قزح، ده�شة، 
رغبة  وجتلت  وا�شتياء،  ذعر،  حرية،  خوف، 
مت�شرتة للهرب، رمبا بدلته الع�شكرية حالت 
دون ذلك، اإن �شدمة االأنباء التي تتوايل من 
فال  جانبه،  اإىل  املرمي  الع�شكري  مذياعه 

يكاد ي�شمت، وقد بدل بطاريته مرتني ؟

انه فجر 1. 11. 1954
يذكر    بالكاد   ،  حديثا  امللتحق  وال�شابط   

ا�شمه  ، فجاأة تذكره ، فلم ياأبه به يف البداية 
وهاهو يرتدد على م�شامعه ب�شدة يف مطالع 
، وكاأن مذياعه  البارد  النوفمربي  اليوم  هدا 
ال�شبح  وهذا   ، با�شمه  ناطقا    اأ�شحى 
املنتظر  بطقو�س اأعياد  » جميع القد�شيني 
» الفرن�شي امل�شيحي ، ال يحمل اإال ا�شمه  ؟ 
ذلك    ، اآخرا  �شابطا  واأن   ، يتذكره  وا�شمه 
التحاقه   عند    ق�شنطينة  يف  ا�شتقبله  الذي 
اأول مرة ، راح يردده   اأمامه يحذرا �شديدا 
اأو ثالثة على االأقل  ، كان هذا مند �شهرين 
على  يلح  كان  ا�شتقبله  الذي  ال�شابط  وان   ،
ا�شمه ، وهو » ال�رسجان �شارل » مل ياأبه به 

كثريا  وقتها .
التحق     ملا   خلقت  �شهور  مند  حدث هذا 
اجلزائر   يف  الفرن�شية  الع�شكرية    باخلدمة 

،قادما من مدينة ليون الفرن�شية .
وان االبهار الدي �شكنه حينما و�شل اإىل بلدة 
ال�شمندو اأن�شاه كل �شيء ، فقد ق�شى �شهوره 
االأوىل يف رغد من العي�س ، وا�شتمتاعا ولهوا 
،وكاأن البلدة برمنها منتجع �شياحي  طبيعي 

للراحة امللكية .
»  ذاك ال�شمنداوي اأحذره ،،رمبا عليك اأكرث 

من احلذر معه .. »
كانت و�شية �شابطه امل�شتقبل تعاوده حرفا 
الع�شكري  مذياعه    يربح  مل  وهو     ، حرفا 

 ، ليلة  كل  كما    جانبه  املرمي  الرثثار 
واملذياع نف�شه مل ي�شمت  من تكرار ا�شمه ، 
لقد عاد اال�شم جمددا اأمام وعي ال�رسجان 
�شارل  ، والن االأ�شماء كثرية التي األقيت من 
املذياع ل�شا�شعة العلميات ، فقد بقى ا�شمه 
عالقا  بدهنه مند االآن ، الأنه » �شمنداوى » 
و »ال�رسجان �شارل« معنى مبا�رسة باالآمن يف 

ال�شمندو مند �شهور .
»زيغود يو�شف » 

قال �سارل : » ذاك 
احلداد« 

ي�شتل  كما    �شفتاه  بني  من  نطقه    فخرج 
وكره  حقد    تنهيدة    اأن  ،ثم  قاتال    ترياقا 
خوفه  طوال  تفارقه  فلم  عينيه  يف  جثمت 
الليلي ، ومل  يزول حقده  حتى وهو ملقى يف 
ال�شمندو،   يف    الثكنة  مبكتب  الهزار  كر�شيه 
لقد  اأذهلته االأنباء ،واأذهله  اأكرث اأ�شمه  الذي 
 ، ا�شمه  ؟  حلظة  كل  �شريافقه    قدرا  يبدو 
الذي مل يهتم به  يف البداية  ، فتيقن االآن انه 
�شيغدو من اأكرث االأ�شماء ح�شورا يف يومياته 
لي�س  وانه  ال�شمندو،  كدية  يف  الع�شكرية 
التي  االأ�شماء  تلك  من   ، وكفى  ا�شم  جمرد 

الثكنات  ملفات    من  وتكرار  مرارا    تنادى 
الع�شكرية  ال�رسطة  ومكاتب   ، اجلندارمية 
حمطات   تنقلها  التي  تلك  او   ، الفرن�شية 
 يتعاملون  ،اأ�شماء  من  الع�شكرية  الال�شلكي 
معهم  من طوائف  ل�شو�س  املوؤن واملوا�شي 
الع�شابات  اأ�شماء    اأو   ، املنبدوين  اأو   ،
الذي مليء  ا�شمه   ، القانون  واخلارجني عن 
لي�س     « القد�شيني  جميع   « عيد  ليلة  اأجواء 
و�شوله  اأول  حني    �شمعه  وما   ، ابدا  كذلك 
ق�شنطينة  مطار    قاعة    يف  جيدا  يتذكره   ،
عند اال�شتقبال الع�شكري الر�شمي له ، وعند 
التحاقه باخلدمة الع�شكرية   ال�شمندو،  لي�س 

اأبدا جمرد ا�شما عابرا .
خوفا  فيه  يثري  �شار     « يو�شف  زيغود   «  
زمالء  اأو   ، مذياعه  اأو   ، االأنباء    قالته  كلما 

ع�شكريني له ؟
يف هذه الليلة مل تغلق مكاتب اال�شتعالمات 
الع�شكرية الفرن�شية مند الليلية املا�شية، وال 
عمالءها ناموا هانئني كما لياليهم اخلوايل، 
اأنها ليلة التقارير التي تتكرر نف�شها، التقارير 
تنقله  وجميعها     ..54-11-1 يف:  املوؤرخة 

خربا مكررا مند راأ�س الليلة كما يلي: 
»ثمة خمربني قف. هنا  بال�شمندو ،وهنالك 
عمليات  ي�شنون  اجلزائري  ال�رسق  عرب 
حتت  الق�شنطيني  ال�شمال   . قف  م�شلحة 

عبيد،قف.  .عني  ،قف  .اخلروب  قف  النار 
حتت   ، .احلرو�س،قف  ،قف  ال�شمندو 
هنا  .خمربني  قف  امل�شلحة  العمليات 
مل  النار  واإطالق  .والعمليات  وهناك،قف 

يتوقف، قف »
ما  بعد  ي�شتوعب  مل   « �شارل  ال�رسجان  و«   
يحدث ؟ فمند  منت�شف الليلة ما زال يجل�س 
يف  كر�شي  اخل�شبي الهزاز، ومنده  ما تزال 
االأنباء  هي هي  ..« ثمة خمربني هنا وهنالك  

ي�شنون هجومات باالأ�شلحة » 
 لكنه اأ�شت�شعر بح�شه االأمني اأن حدثا عظيما 
قد حملته الليلة ،ومل يتبينه بعد؟ وان �شالحه 
 ، مكتبه  فوق  كاأفعى  امل�شجى  ال�شخ�شي 
حتت     يعافره   ، املف�شلة    يديه  لعبة  �شار 
يعافره  وتكرار  مرارا   ، وخوفه  قلقه  �شغط 
يحتمي    وكاأنه  ؟  لعبته  يعيد  وبا�شتمرار   ،
يرفعه   ، يديه  بني  مرة  فيم�شكه   ، ب�شالحه 
يحتمى   وكاأنه  �شدره  على  ،وي�شعه    اخرى 

من خطرا عظيما يرتقبه  يف االأفق .
وجهه االأ�شفر  على ال�شجية االأوربية  ا�شتقر 
وزادت   ، �شاحبا  االأوىل  نهاره  �شاعة  مند 
وخوفه    ، احلقد  مع  داكنا  عمقا  �شفرته 
�شار ال يو�شف  ،غريب جدا وا�شتقر ما بني  
حاجبيه، خوفا يجتاحه اأكرث فاأكرث مع مرور 
الدقائق وال�شاعات ،كل دقيقة مت�شي يعظم 

فال يطاق ،وي�شري مع االنتظار خوفا يرتب�شه 
بال رحمة .

كانت الليلة فاحتة �شهر يحمل  بردا  �شديدا 
ال�شمندو     جندارمة  مكتب  وداخل   ، للبلدة 
اأ�شتمتع  لطاملا     « �شارل  »ال�رسجان    ،اأين 
بن�شمات اأعايل » الكدية » واأجواءها  ال�شتوية  
التي جتتاح االإقليم  ال�شمايل الق�شنطيني يف 
هذا ال�شهر ، مع ا�شمه ، فقد متعته املعهودة 
ليال  الفاحتة  الليلة  كانت  حال،  كل  على   .
القيام الثوري الذي �شتطول اأحزانه، والليلة 
اأعمق  غدا  ا�شمه  وان    ووالدة،ثورة.  تاأريخا 
،ا�شمه   يطال  ان  من  ،واعلى  ي�شتل  اأن  من 
ابقى من ان ميحى بحقد »�رسجان  فرن�شي 
القدي�شني  »جميع  اأعياد  خيبات    اأنهكته   «
ولهوه   ، االأوربيات  للفتيات  ومواعداته     ،«
يف  االأخرية  ال�شاعات  مند  ملقى  وهاهو   ،

كر�شيه الهزاز ينتظر ر�شا�شته االخرية .
 �شيارة اجليب  الع�شكرية كانت تاأكل طريق  
عليه   كان    ق�شنطينة،    �شوب   « »ال�شمندو 
، كان  اأقرب وقت  يف االإمكان  الو�شول  يف 
مركز  اإىل  الع�شكرية    الفرقة    من  مبعوثا 
ما  تفا�شيل    مبعرفة  مكلف  وكان   ، القيادة 

يحدث ، وما حدث ليلة االم�س : 
1-11-54، وبالدقة الع�شكرية ؟ 

ي�سني بوغازي

احللقة الثانية
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�شيكون له تاأثري اإيجابي على اختيار خطة العالج املثلى.)الكمبيوتر الت�شخي�شي(، لن يوؤدي فقط اإىل حت�شني كفاءة الت�شخي�س الطبي فح�شب، بل لدى الأطفال، واأمرا�س العيون املختلفة. ويوؤكد العلماء على اأن ا�شتخدام هذا اجلهاز املر�س لدى الب�شر كالأطباء احلقيقيني، وخ�شو�شا يف الك�شف عن اأمرا�س التهاب الرئتني لل�شفاء بدقة ون�شرت وكالة اأنباء )�شينخوا( ال�شينية، اأن اجلهاز اجلديد قادر على حتديد اخرتع علماء من ال�شني، جهازا طبيا يعمل بالذكاء ال�شطناعي ي�شّخ�س الأمرا�س القابلة لأول مرة .. طبيب ت�صخي�ص �إلكرتوين!

علماء يبتكرون لقاحا لاللتهاب �لرئوي
متكن علماء من �سوي�رسا من التقدم خطوة مهمة يف طريق عالج االلتهاب الرئوي بابتكارهم لقاحا للمر�ض يعالج االأطباء مر�ض االلتهاب 

الرئوي بامل�سادات احليوية، اإال اأن علماء من جامعة زيوريخ وم�ست�سفى االأطفال التابع لها، ا�ستعر�سوا اإمكانية عالج االلتهاب الرئوي بلقاح 

خا�ض، له عدة مزايا هامة. بح�سب جملة االأمرا�ض املعدية. واأ�سار الباحثون اإىل اأن خاليا–B لها اأهمية كبرية يف عالج عدوى الرئة، الأنها 

تنتج اأج�ساما م�سادة مليكوبالزما )البكترييا التي تفتقر للغ�ساء اخللوي(. وقد متكن العلماء من مراقبة �سلوك م�سببات املر�ض يف الرئة 

.fluorescence واملجاري التنف�سية با�ستخدام الطريقة ال�سوئية

كما اكت�سف العلماء اأن رد منظومة املناعة يف الرئتني واملجاري التنف�سية العليا خمتلف متاما. فقد اكت�سفوا يف الرئة اأج�ساما م�سادة من نوع 

IgM وIgG الأن ن�ساط خاليا-B يزداد يف الرئة ويف العقد اللمفاوية املو�سعية. وبف�سل هذه العملية يتم الق�ساء على م�سببات املر�ض خالل 

اأ�سابيع. اأما يف املجاري التنف�سية العليا فقد اكت�سف العلماء اأج�ساما م�سادة من نوع IgA التي ال ت�ساعد يف تن�سيط خاليا-B، لذلك يطول 

عالجها. كما اأكدت االختبارات اأن تن�سيط هذه اخلاليا يلعب دورا اأ�سا�سيا يف العالج وي�سمح هذا االكت�ساف بابتكار وتطوير لقاح جديد �سد 

مر�ض االلتهاب الرئوي. 

»�لرت�ب« لقتل �لبكترييا 
�ملقاومة لالأدوية

اكت�سف علماء من الواليات املتحدة االأمريكية فئة 
قتل  على  القادرة  احليوية  امل�سادات  من  جديدة 
اآالف  فح�سهم  بعد  لالأدوية،  املقاومة  البكترييا 

العينات من الرتبة.
ويبدو اأن هذه املادة الكيميائية غري ال�سامة للب�رس، 
معاجلة  يف  فعالة   ،»malacidin« ت�سمى  والتي 
املكورات العنقودية الذهبية املقاومة للميثي�سيلني، 
ما يحيي االآمال ب�ساأن ا�ستخدامها يف تطوير عالج 

جديد.
وتعمل مادة »malacidin« التي اكت�سفها الدكتور 
�سني برادي وفريق املخترب العامل معه يف جامعة 
خطوة  مهاجمة  طريق  عن  نيويورك،  يف  روكفلر 
يف  اأ�سا�سا  والتدخل  البكتريي،  النمو  يف  اأ�سا�سية 
يف  البكترييا  ت�ستخدمها  التي  الرئي�سة  البناء  كتلة 
العلماء  واأو�سح  اخلارجي،  غ�سائها  واإ�سالح  اإن�ساء 
 Nature« من خالل درا�ستهم التي ن�رست يف جملة
Microbiology«، اأن امل�سادات احليوية التي مت 
البكترييا  جمموعة  �سد  فقط  فعالة  عليها،  العثور 

املوجبة ح�سب »غرام«.
وتعترب الرتبة مكانا جيدا للبحث عن كائنات جديدة 
على  طبيعي  ب�سكل  تتناف�ض  البكترييا  اأن  باعتبار 
املوارد وت�ستخدم جمموعة من املركبات الكيميائية 
الغريبة لقتل بع�سها البع�ض، واجلدير بالذكر اأن عدم 
اكت�ساف م�سادات حيوية جديدة على مدى ال�سنوات 
املا�سية اأثار حتذيرات �سديدة ب�ساأن اقرتاب العامل 
من اأعتاب »مرحلة ما بعد امل�سادات احليوية«، اإذا 

ا�ستمرت البكترييا يف مقاومتها لالأدوية.
حيوية  م�سادات  على  العثور  اإن  العلماء  ويقول 
من  خطوة  بعد  على  البقاء  مفتاح  هو  جديدة 
اأنه  حيث  لالأدوية،  املقاومة  البكترييا  تهديدات 
جديد  طبيعي  حيوي  م�ساد  �سوى  اكت�ساف  يتم  مل 
 33 الـ  ال�سنوات  خالل  »تيك�سوباكتني«،  وهو  واحد، 

املا�سية.

�كت�صاف طريقة لعالج �صرطان �لبنكريا�ص
ات�سح للعلماء اأن تناوب الت�سخني 
والتربيد ي�ساعد يف تدمري اخلاليا 
البنكريا�ض،  يف  ال�رسطانية 
ال�سعاعي  العالج  ينفع  ال  عندما 

والكيميائي.
وجاء يف البيان املن�سور يف موقع 
»ميديكال اإك�سربي�ض«، اأن �رسطان 
اأ�سكال  اأحد  هو  البنكريا�ض 
يفارق  حيث  الفتاكة،  ال�رسطان 
امل�سابني  من  باملئة   95 احلياة 
عالج  وجود  لعدم  وذلك  به، 
امل�سابني  وحتى  �سده،  فعال 
جراحية  لعملية  خ�سعوا  الذين 
ال�ستئ�سال اجلزء امل�ساب فاإنهم 
الطرق  اأن  كما  ثانية.  ينتك�سون 
التقليدية امل�ستخدمة يف العالج 
اأن  اإىل  باالإ�سافة  فعالة،  غري 

االأدوية املركبة لها تاأثري �سام.
الدرا�سة  خالل  العلماء  ا�ستخدم 

نوع  من  �رسطانية  خاليا 
 »3-BxPC»و  »1-PANC«
اخلاليا  هذه  ت�سخني  مت  وقد 
-45 بني  ترتاوح  حرارة  لدرجة 
جتميدها  ثم  مئوية،  درجة   50
اإىل ناق�ض  10-20 درجة مئوية. 
الت�سخني خم�ض  ا�ستمرت عملية 
الباحثون  تابع  ذلك  بعد  دقائق، 
�سبعة  خالل  اخلاليا  هذه  حالة 

اأيام.
اأن  العلماء  اكت�سف  وبالنتيجة، 
اخلاليا ال�رسطانية متوت تقريبا 
عندما ترتفع احلرارة اإىل 50-48 
درجة مئوية ومن ثم تنخف�ض اإىل 
لذلك  مئوية.  درجة   25 ناق�ض 
فعالية هذه  العلماء مدى  يدر�ض 
مد  جتجُ حيث  معكو�سة،  العملية 
ثم  اأوال،  ال�رسطانية  اخلاليا 

تجُ�سخن.

�لثوم يقوي �جل�صم وي�صاعد يف تخفي�ص �لوزن
ي�سري خرباء التغذية اإىل اأن الثوم الطازج مفيد للج�سم، كما اأنه يتمتع بنف�ض اخل�سائ�ض عند طبخه، الأنه يحافظ على مكوناته 

وي�ساعد اأي�سا يف تخفي�ض الوزن.
ويعد الثوم من قدمي الزمان اأحد اأهم املواد الطبيعية للوقاية من اأمرا�ض الربد والتاأثري اإيجابيا يف �سحة اجل�سم ب�سورة عامة. 

بيد اأن الكثريين يرف�سون تناوله ب�سبب رائحته احلادة.
وعند معاجلة الثوم حراريا، ينخف�ض تركيز الزيوت الطيارة فيه، ما يقلل بع�ض ال�سيء من فعاليته كم�ساد لالأمرا�ض املعدية. 
باأنه غني  الثوم املقلي  باقي فوائده فتبقى على حالها وميتاز  اأما  للثوم املقلي،  الوحيدة  ال�سلبية  اأن هذه هي  ويوؤكد اخلرباء 
بال�سعرات احلرارية كبقية املواد الغذائية املقلية. بيد اأن الثوم يحتوي على اإنزميات حتلل الدهون، لذلك لن ي�سبب زيادة يف 
نكهة خا�سة  اأنه يعطيها  اإىل  اإ�سافة  للج�سم عند طبخه مع اخل�سار،  واأنه يحافظ على جميع خوا�سه وفوائده  الوزن، خا�سة 

الثوم  اأن  اخلرباء  املقلي ينظف اجل�سم من اجلذور احلرة وال�سموم املرتاكمة يف اجلهاز اله�سمي، وهو بذلك وي�سيف 
اجل�سم. كما اأن الثوم املقلي يحمي اجل�سم من االأك�سدة ويوؤثر فيه على م�ستوى اخلاليا، يقوي جهاز املناعة يف 
تعزيز  يف  ي�ساعد  يو�سي ما  لذلك  الطبيعية.  اخلرباء بتناوله على الرغم حمايته 
احلادة،  رائحته  نتيجة من  تنخف�ض  واأنها  املعاجلة احلرارية.خا�سة 

�لك�صف عن عالقة �لتدخني مبر�ص خطري
ك�شف عامل فنلندي عن خطر التدخني وعالقته املبا�شرة 
بالأمرا�س الع�شبية والنف�شية التي ت�شيب الإن�شان وقال 

الباحث، جوكو ميتونني، ع�شو الأكادميية الفنلندية 
للعلوم، اإن الذين يدخنون 10 �شجائر على الأقل يوميا 

يتعر�شون خلطر الإ�شابة مبر�س الذهان الع�شبي اأكرث 
من غريهم من الب�شر.

واأ�شاف ميتونني اأن »درا�شة وا�شعة النطاق ك�شفت اأن 
التدخني اليومي املتكرر يرتبط ب�شكل وثيق بالإ�شابة 
بالذهان، خا�شة لدى الأ�شخا�س الذين بداأوا التدخني 

يف �شن مبكرة«و�شملت الدرا�شة 9 اآلف �شخ�س من �شكان 
�شمال فنلندا من مواليد عام 1986، اأجابوا على جمموعة 

اأ�شئلة حول املعاناة الع�شبية والنف�شية التي عانى منها 
املدخنون، والتي و�شلت اإىل درجة الإ�شابة مبر�س 

الذهان.
وتعد الوقاية ومنع تدخني املراهقني، بح�شب الباحث 

nActa Psychiatrica Sca »الذي ن�شر درا�شته يف جملة 
�شحة  على  اإيجابا  توؤثر  التي  العوامل  اأهم  من   ،»dinavica

ال�شباب العقلية واجل�شدية.
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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 
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ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
�أن  يجب  �لظن  ح�سن  �أن  على   
فيحدد  �لعمل  ح�سن  ي�ساحبه 
قبل  �لوعي  لأن  هدفه  �مل�سلم 
وي�سري  طريقه   ويب�رص  �ل�سعي 
متوكال  وجل  عز  باهلل  م�ستعينا 
للمجد  �ل�ساعي  �أن  مدركا  عليه 
و�أن  وعقبات  عقبات  �سيلقى 
لن  قيل  كما  �ساق  طريقه  �ملجد 
تبلغ �ملجد حتى تلعق �ل�سرب  فاإن 
�لذي  هلل  فاحلمد  هدفه  �أ�ساب 
كانت  و�إن  �ل�ساحلات  تتم  بنعمته 

يعمل  �أن  �ملر�أ  فعلى  �لأخرى 
وعليه  �لنجاح  �إدر�ك  عليه  ولي�س 
يقيم جتربته ويح�رص مو��سع  �أن 
�لهدف  وحتديد  ليتجنبها  �خلطاأ 
�إذ�  لها  �ل�سبل  و�سلوك  �ل�سحيح 
يف  عبادة  �هلل  وجه  بذلك  ق�سد 

ميز�ن �أعمال �ساحبها.
�لآثار  من  يقيني  باهلل  يقيني 
�ملدمرة  و�لآثار  للف�سل  �ملدمرة 
�لف�سل  ون�سبة  غرور  من  للنجاح 

�إىل غري �هلل عز وجل

 حف�سة بنت عمر
 بن �خلطاب

هي بنت عمر بن �خلطاب بن نفيل 
بن عبد �لعزى بن رباح بن عبد �هلل بن 

قرط بن رز�ح بن عدي بن كعب بن 
لوؤي، و�أمها زينب بنت مظعون، �أخت 

عثمان بن مظعون عن عمر - ر�سي �هلل 
عنه - قال: ُولدت حف�سة وقري�س تبني 
�لبيت قبل مبعث �لنبي - �سلى �هلل عليه 

و�سلم - بخم�س �سنني.

زو�جه� قبل �لنبي - �سلى 
�هلل عليه و�سلم 

تزوجها خني�س بن حذ�فة بن قي�س بن 
عدي، فكانت عنده، وهاجرت معه �إىل 
�ملدينة، ومات عنها بعد �لهجرة، وبعد 
معركة بدر �لتي �نت�رص فيها �مل�سلمون 

على �مل�رصكني، عاد �لر�سول - �سلى 
�هلل عليه و�سلم - �إىل �ملدينة، كانت 
حف�سة يف تلك �لفرتة قلبها يئن من 

�حلزن وي�سج بالهم و�لغم على زوجها 
حيث كان يعاين من �سكر�ت �ملوت.

�أ�رصع �بن �خلطاب �إىل د�ر �بنته 
ليطمئن على �سهره ولكن �سبق �ل�سيف 

�لعذل، وترملت حف�سة - ر�سي �هلل 
عنها - وهي يف �سن مبكرة، لقد تاأمل 

عمر - ر�سي �هلل عنه - لفقد�ن خني�س 
وبكاء حف�سة وترملها، فكان يزورها 
ويو��سيها، ويف ذ�ت يوم وقد كان يف 
حزن و�أمل، �لتقى يف �لطريق عثمان 

بن عفان �لذي فقد زوجته رقية بنت 
ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - 

فعر�س عليه �لزو�ج من حف�سة فاأجابه 
عثمان: ما يل يف �لن�ساء حاجة.

مرت حياة حف�سة يف بيت �لنبي – 
�سلى �هلل عليه و�سلم - على �أحب ما 

ت�ستهي وتريد، وحفظت عن �مل�سطفى 
- �سلى �هلل عليه و�سلم - بع�س �أقو�له 
وتوجيهاته �ل�سامية، ف�سلكت م�سلكها، 

وعملت مبقت�ساها، ووعاها �سدرها 
وقلبها.

�أهمّية تعليم �ل�سغري �لقر�آن 
�أن  م�سلٍح  كل  على  لز�ماً  كان  لذلك 
و�أن   ، نف�سه  تب�سري  على  يحر�س 
طاملا  ثوباً  �جلد  �ساعِد  عن  َر  يُ�َسِمّ
عنده،  خري  كَلّ  غطى  حتى   ، �أُر�سل 
 – ، بل كان �سبباً  �إ�سالح عرفه  وكَلّ 
مبا تر�كم عليه من �ُسبٍَه وت�سويه – يف 
بحبل  �لعت�سام  عن  �لنَّا�ِس  �رصف 
، و�ل�سري  �لقومي  ، وبدينه  �هلل �ملتني 

على �رص�طه �مل�ستقيم .
 ، �لعظيم  �لقرء�ن  يف  �أَنّ  و�علمو� 
و�سري   ، �مل�رصفة  �لنبوية  و�ل�سنة 
من  كبري�ً  كّماً  �لأمة  هذه  �سلف 
و�لآد�ب  و�ملعاين   ، و�لقيم  �ملباديء 
�أن  يجب  �لتي  �لرتبوية  و�لأ�ساليب   ،

قلبه  وي�رصب   ، �ل�سغري  عليها  يَُربَّى 
�لأخذ بها منذ نعومة �أظفاره .

و�إَنّ من �أعظم ما يجب �رصف �لهمم 
تعليمهم   ((  : �لأبناء  تربية  يف  �إليه 

كتاب �هلل تعاىل (( . 
َكاَن  َما  نَبَاأُ  ِفيِه  �لذي  �لكتاب  هذ� 
َما  َوُحْكُم  بَْعَدُكم،  َما  َوَخرَبُ   ، َقبْلَُكم 
 ، ِبالَْهْزل  لَيْ�َس  ـُل  �لَْف�سْ َوُهَو  بَيْنَُكم، 
َمُه �هلل ، َوَمِن  َمْن تََرَكُه ِمْن َجبَّاٍر َق�سَ
لَُّه �هلل ، َوُهَو  ِه �أَ�سَ �بْتََغى �لُْهَدى يِف َغرْيِ
ِكيم  ْكُر �حْلَ �مْلَِتني ، َوُهَو �لِذّ  ِ َحبُْل �هلَلّ
َ�ُط �مْلُ�ْستَِقيم ، ُهَو �لَِّذي  ، َوُهَو �ل�رِصّ
ِبِه  تَلْتَِب�ُس  َولَ   ، �لأَْهَو�ء  ِبِه  تَِزيُغ  لَ 
�لأَلْ�ِسنَة ، َولَ يَ�ْسبَُع ِمنُْه �لُْعلََماء ، َولَ 

ي  تَنَْق�سِ َولَ   ، ّد  �لَرّ َكْثَِة  َعلَى  يَْخلَُق 
�إِْذ  ُنّ  �جْلِ تَنْتَِه  مَلْ  �لَِّذي  ُهَو   ، َعَجاِئبُه 
�َسِمَعتُْه َحتَّى َقالُو� ] �إِنَّا �َسِمْعنَا ُقْر�آًنا 
�ْسِد َفاآَمنَّا ِبِه [  َعَجبًا يَْهِدي �إِىَل �لُرّ
َدق ، َوَمْن َعِمَل ِبِه �أُِجر  َمْن َقاَل ِبِه �سَ
�إِلَيِْه  ِبِه َعَدل ، َوَمْن َدَعا  ، َوَمْن َحَكَم 

َهَدى �إِىَل �رِصَ�ٍط ُم�ْستَِقيم .

 �ليقني ينبغي �ملحافظة عليه ورعايت
ينبغي  �ليقني  هذ�   
ورعايته  عليه  �ملحافظة 
�أقد�ر  يف  �لتاأمل  بدو�م 
يف  �ملبثوثة  تعاىل  �هلل 
وبتغذيته  �لإن�سانية،  تاريخ 
عز  �هلل  كتاب  يف  بالتاأمل 
ب�رصيات  من  فيه  وما  وجل 
ملن يح�سنون �لقول و�لعمل 
�لطاعة  على  وباملد�ومة 
�لإميان يزيد وينق�س،  فاإن 
وبالبعد  �ليقني  وكذلك 
و�أ�سحاب  �ملحبطني   عن 
�لذين  �ل�سود�وية  �لنظرة 
�لكوب  ن�سف  �إل  يرون  ل 
قر�ءة  وباإح�سان  �لفارغ 
فيه  ما  فرغم  �لو�قع 
�إل  وماآ�سي  �للآم  من 
ومتحي�س  تربية  فيه  �أن 
ُ �لَِّذيَن �آَمنُو�  �َس �هلَلّ }َوِليَُمِحّ
]�آل   } �لَْكاِفِريَن  َومَيَْحَق 
}ِليَِميَز   ]141 عمر�ن: 
ِيِّب  �لَطّ ِمَن  ِبيَث  �خْلَ  ُ �هلَلّ
ُه  بَْع�سَ ِبيَث  �خْلَ َويَْجَعَل 
َجِميًعا  َفرَيُْكَمُه  بَْع�ٍس  َعلَى 
�أُولَِئَك  َجَهنََّم  يِف  َفيَْجَعلَُه 

ا�رِصُوَن { ]�لأنفال:  ُهُم �خْلَ
خري  لنا  وليخرج   ]37
و�سفهم  �لذين  �ملعادن 
َل  }ِرَجاٌل  بقوله  تعاىل  �هلل 
َعْن  بَيٌْع  َوَل  اَرةٌ  جِتَ تُلِْهيِهْم 
اَلِة َو�إِيتَاِء  ِ َو�إَِقاِم �ل�سَّ ِذْكِر �هلَلّ
تَتََقلَُّب  يَْوًما  يََخاُفوَن  َكاِة  �لَزّ
اُر{  َو�ْلأَبْ�سَ �لُْقلُوُب  ِفيِه 
و�لأمم   ]37 ]�لنور: 
مهما �أ�سابها من جر�حات 

وخ�سائر ل متوت.
و�أخري� نقول: �لقلب �ملمتلئ 
باليقني  �لعامر  بالإميان 
فرج  بقرب  حوله  من  يُقنع 

�ملعتقد  خالفه يف  و�إن  �هلل 
بن  عثمان  قال  و�لتوجه، 
�لكعبة  نفتح  :”كنا  طلحة 
�لثنني  يوم  �جلاهلية  يف 
)�لنبي  فاأقبل  و�خلمي�س 
يوما  �سلى �هلل عليه و�سلم( 
مع  �لكعبة  يدخل  �أن  يريد 
ونلت  �لنا�س فغلظت عليه، 
يا  قال:  ثم  عني  وحلم  منه 
هذ�  �سرتى  لعلك  عثمان 
�أ�سعه  بيدي  يوما  �ملفتاح 
لقد  �سئت!!،فقلت:  حيث 
وذلت  يومئذ  قري�س  هلكت 
�هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  ،فقال 

عمرت  بل  و�سلم:  عليه 
وعزت يومئذ، ودخل �لكعبة 
موقعا  مني  كلمته  فوقعت 
ظننت �أن �لأمر �سي�سري �إىل 

ما قال” ]�لكتفاء[.
ومل  م�رصكا  كان  وعثمان 
يكن بيد �لنبي �سلى �هلل عليه 
�سوجلان  �أو  �سلطان  و�سلم 
حتى تقع كلمته من عثمان 
�لذي  �ليقني  ولكنه  موقعا  
ي�رصي من نف�س لنف�س ومن 
�لعني  تر�ه  حتى  لروح  روح 

و�قعا ملمو�سا.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- 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�س 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�س 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�س 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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"Changan" رو�سيا تنتج اإحدى اأبرز �سيارات

ووفقا  الدفع  الرباعية  �سياراتها  اأ�سهر  اإحدى   "CS75" باإنتاج  �ستبداأ  رو�سيا  اأن  ال�سينية   "Changan" �رشكة  اأكدت 
للمعلومات فاإن ال�رشكة ال�سينية بداأت املفاو�سات مع ال�رشكاء الرو�س لإنتاج هذا النموذج الذي لقي رواجا وا�سعا العام 

الفائت، حيث من املنتظر اأن يجّمع يف اإحدى امل�سانع التابعة لـ "Changan" يف �سواحي مدينة لبيت�سك.
�ستاأتي "CS75" املذكورة بعدة ن�سخ مزودة مبحركات بنزين توربينية ب�سعة 1.8 ليرت وعزم 163 ح�سانا، ف�سال عن علب 
�رشع اأوتوماتيكية بـ 6 �رشعات. ي�سل �سعر الن�سخة العادية من هذه ال�سيارة اإىل نحو 20 األف دولر، اأما ن�سخة "لوك�س" 

الفاخرة في�سل ثمنها اإىل 30 األف دولر.

 LC لكز�س
بقوة  قادمة   F

621 ح�سان 
ملناف�سة 

مر�سيد�س 
 S63

 AMG
كوبيه

املربع نت – يبدو اأننا على 
موعد مع لكز�س LC F الأكرث 
قوة يف تاريخ ال�سانع الياباين 

وذلك لتنزل على ال�ساحة 
 AMG S63 ملناف�سة مر�سيد�س

.M8 كوبيه وبي اإم دبليو
ياأتي هذا ح�سب لقاء املجلة 

 Lawrence اليابانية
Motorcycle X Car مع 
م�سوؤول بلكز�س مل تف�سح عن 

ا�سمه، وقد اأّكد اأن LC F �ستاأتي 
مبحرك تريبو مزدوج 4 لرت 8 

�سلندر بقوة 621 ح�سان، لتطلق 
كوبيه قوية بالأداء مع احلفاظ 

على فخامتها.
يقول امل�سدر اأي�ساً اأن لكز�س 
قد ت�ستخدم البوليمر املقوى 
 ،LC F بالألياف الكربونية يف
وذلك لتخفي�س وزنها بن�سبة 

7% اأي اأنها لن تزيد عن 1،780 
كيلوغرام.

هكذا تغيريات ميكانيكية واأداء 
عاٍل لن يكون رخي�ساً بالطبع، 

حيث يقول م�سوؤول لكز�س 
املجهول اأن LC F �ستطرح 

ب�سعر يدور بحدود 20 مليون ين 
وهو ما يعادل 176،اأي 660،900 

ريال، ويجدر بالذكر اأنه باملقابل 
فمر�سيد�س AMG S63 كوبيه 

املتاحة بقوة 603 ح�سان 
�سعرها 176، )662،800 ريال( يف 

الوليات املتحدة.
وبالأخري، ما يدعم هذا 

التقرير هو اأن لكز�س قامت 
يف فرباير املا�سي بت�سجيل 

 LC ملكيتها للعالمة التجارية
F بالوليات املتحدة، وقد 

كانت ال�سائعات ترتدد باأنه �سيتم 
تد�سينها يف معر�س طوكيو 

لل�سيارات باأكتوبر املا�سي، اإل 
اأن ذلك مل يحدث.. بذلك ميكننا 
التخمني باأننا �سرناها يف وقت ما 

بعام 2018.

6 حقائق عليك معرفتها عن
 المبورجيني اأورو�س 2019

ح�سان..   650 بقوة  مزدوج  تريبو   V8 اأورو�س مبحرك  تاريخها،  يف   SUV �سيارة  ثاين  عن  اأخريا  ك�سفت  لمبورغيني 
ونعر�س لكم فيما يلي 6 حقائق عليكم معرفتها عنها.

ال�سيارة ماأخوذ من نوع من املا�سية، حتديدا نوع منقر�س اأطلق 1- ا�سم 
عليه ا�سم اأورو�س او الأُْرُخ�س، على العك�س من �سيارات 
ثريان  اأ�سماء  حملت  والتي  الأخرى،  لمبورغيني 

م�سارعة معا�رشة.
2- اأورو�س �ستكون اأول 
لمبورجيني  �سيارة 
�سية  بخا
املفعل  ال�سابط 
لأنه  للدحرجة، 
ازداد  كلما 
وارتفاع  حجم 
ال�سيارة، كلما 
جت  حتا ا

املزيد  من اإىل 
مع  تعاملها  اأثناء  ت التحكم  ملنعطفا ا

حلمايتها من التدحرج للجوانب.
3- ح�سلت اأورو�س على عجالت ومكابح �سخمة مقارنة مبوديالت لمبورجيني الأخرى، حيث يبلغ طول العجالت 21 
بو�سة مع توفر عجالت اأخرى اختيارية بطول 23 بو�سة، مبكابح �سرياميكية كربونية قيا�سية بطول 17.3 بو�سة يف الأمام 

و14.5 بو�سة يف اخللف.
4- اأورو�س حتظى باأف�سل ن�سبة وزن-اإىل-قوة بني اأي �سيارة SUV يف العامل، كما اأن �رشعتها الق�سوى هي الأعلى عامليا 
يف فئة SUV كذلك، وت�سارعها مماثل لت�سارع جراند �سريوكي تراك هوك ذات الـ 707 ح�سان، حيث تدعي لمبورجيني 

اأن ن�سبة الوزن-اإىل القوة يف ال�سيارة هي 7.57 رطل لكل ح�سان، بف�سل وزنها البالغ 2،200 كيلوجرام وقوة 650 ح�سان.
5- باإمكان ال�سائق حتويل نظام التوجيه اإىل دفع خلفي ب�سكل جزئي من نظام الدفع الرباعي، حيث ير�سل املحرك %40 
من عزم الدوران اإىل العجالت الأمامية و60% اإىل العجالت اخللفية ب�سكل قيا�سي، مع اإمكانية تغيري هذه الن�سبة اإىل حد 

اأق�سى 87.5% اإىل العجالت اخللفية والباقي لالأمامية بناء على الظروف.
6- �سا�سيه ال�سيارة م�سنوع من ال�سلب والألومنيوم بالكامل، على العك�س من �سيارات لمبورجيني الريا�سية والتي ت�ستخدم 

األياف الكربون ب�سكل مكثف.

اأكدت  ال�سيارات �سورا ومقاطع فيديو  ب�سوؤون  بع�س املواقع املهتمة  تداولت 
اأنها ل�سيارة لندروفر "Defender" اجلديدة املنتظرة.

 "Defender" اأن  يالحظ  اأن  للمتابع  ميكن  واملقاطع  ال�سور  لتلك  وبالنظر 
�ستاأتي بحلة جديدة خمتلفة كليا عن �سابقاتها، وبالفعل فاإن مظهرها اخلارجي 
يوؤكد املعلومات التي طرحتها لندروفر �سابقا والتي اأكدت اأنها �ستاأتي �سبيهة 

ب�سياراتها الـ "Range Rover Sport" و"Discovery" الأخرية.
ووفقا للمعلومات فاإن ال�سيارة اجلديدة �ستكون اأكرث قوة من �سابقاتها ومزودة 
ع�ساق  و�سيالحظ  امل�ستخدم.  لراحة  ال�رشورية  التقنية  الو�سائل  باأحدث 
لندروفر الختالف الكلي يف �سكل امل�سابيح الأمامية، والتي لن تاأتي م�ستديرة 
تلك  تاأتي  اأن  املنتظر  ومن  ال�سابقة    "Defender" مناذج  يف  عهدوها  كما 
ال�سيارة بنظام تعليق ميّكن من التحكم بدوران كل عجلة على حدة، بالإ�سافة 
البنزين  اأو  بالديزل  يعمل  اأ�سطوانات  باأربع   Ingenium نوع  من  اإىل حمرك 

وعلب �رشعة مكيانيكية واأوتوماتيكية.
�ستطرح لند روفر منوذجها اجلديد اأواخر العام املقبل اأو اأوائل 2019، حيث 

من املتوقع اأن يباع منها نحو 50 األف �سيارة يف ال�سنة.

 "Defender" الندروفر حتيي
ب�سيارة جديدة كليا

 اأ�سهر �سيارة يف اأوروبا
 لعام 2018

اأوروبا  يف  العام"  "�سيارة  لقب  اجلديدة على   "Volvo XC40" �سيارة  حازت 
فاإن  ال�سيارات  ب�سوؤون  املتخ�س�س  ال�سهري   "Top Gear" ملوقع  وتبعا 
"Volvo XC40 اجلديدة �سنفت كاأ�سهر �سيارة يف اأوروبا لهذا العام، بعد اأن 

احتلت املرتبة الأوىل يف م�سابقة Car of the Year الأخرية".
ح�سلت هذه ال�سيارة على 325 نقطة يف الت�سويت الذي اأجرته جلنة امل�سابقة، 
تليها �سيارة "Seat Ibiza" بـ 242 نقطة، و BMW من الفئة اخلام�سة بـ 226 
 Citroen C3"فح�سلت على 204 نقاط، و "Kia Stinger" نقطة اأما �سيارة

Aircross" على 171 نقطة و "Audi A8" اجلديدة على 169 نقطة.

ميت�سوبي�سي تعّدل "Outlander" ال�سهرية
ا�ستعر�ست �رشكة ميت�سوبي�سي خالل معر�س جنيف الأخري لل�سيارات ن�سختها اجلديدة من �سيارات 

"Outlander" ال�سهرية.
ومتيزت ن�سخة "Outlander PHEV" اجلديدة بهيكل اأنيق واأكرث ان�سيابية من 

�سابقاتها من نف�س الفئة، تزينه امل�سابيح الأمامية واخللفية املزودة بتقنيات 
."LED"

و�سملت التعديالت اأي�سا اخلطوط اجلانبية للهيكل وممت�سات 
ال�سدمات الأمامية واخللفية، بالإ�سافة اإىل باب ال�سندوق 

اخللفي. اأما فيما يتعلق مبق�سورة ال�سيارة الداخلية، فقت اأتت 
"Outlander" اجلديدة بعدة حت�سينات �سملت املقود الذي 

اأ�سبح اأكرث ع�رشية وعملية، بالإ�سافة للواجهة التي زودت 
ب�سا�سة مميزة تعمل باللم�س واأحدث اأنظمة املولتيميديا.

كما زودت هذه ال�سيارة بعدة اأنواع من املحركات، باأربع 
اأ�سطوانات و�سعة 2.0 و2.4 لرت، وحمركات بـ 6 اأ�سطوانات ب�سعة 

3 لرتات.
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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, 

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité
Relations publiques et publicité

Ressources humaines
 Formations Qualifiantes Formations  à la carte Formations Diplômantes

Nos formations 

+Te
rrai

n de
 sta

ge

Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 
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 تويرت حتظر احل�سابات الأكرث
 �سهرة من من�ستها!

علّقت تويرت عددا من احل�صابات الأكرث �صهرة على من�صتها بعد اتهامهم ب�رسقة 
.»tweetdecking« التغريدات مقابل املال اأو ما يعرف بـ

وتعرف »tweetdecking« باأنها عملية اإعادة ن�رس التغريدات على نطاق وا�صع، 
مقابل املال، لت�صل اإىل حد النت�صار »الفريو�صي«، كما اأنها تنطوي على �رسقة 

تغريدات الآخرين دون اإذن م�صبق، من اأجل زيادة عدد املتابعني.
 »GirlPosts@»و »Dory@« وت�صمل احل�صابات التي مت حظرها موؤقتا كال من

 ،»commonwhitegiri@»و »reiatabie@»و »SoDamnTrue@»و
واأي�صا »@teenagernotes« و«@finah« و«@holyfag« و«@

.»BuzzFeed« بح�صب ما ذكره موقع ،»memeprovider
وتتم عملية »tweetdecking« بالعتماد على الن�رس التلقائي عرب تطبيق 
»TweetDeck« الذي يعمل على ن�رس املحتوى على اأكرث من ح�صاب يف 

الوقت عينه، ل�صنع �صعبية م�صطنعة. ويف بع�ض الأحيان تقوم جمموعات تدير 
احل�صابات باإعادة تغريداتهم وبالتايل الو�صول اإىل عدد كبري من الأ�صخا�ض، 

مقابل مكافاأة مالية من قبل طرف ثالث.
ويف هذه العملية انتهاك ل�صيا�صة ن�رس املحتوى عرب موقع التوا�صل الجتماعي، 
والتي حتذر امل�صتخدمني من »بيع اأو حماولة ت�صخيم تفاعالت احل�صاب ب�صكل 

م�صطنع«.

�سوين تتاألق بهاتف مميز جديد
بقدر  الذي متيز   »Xperia XA2« هاتف  موؤخرا  �صوين  �رسكة  ا�صتعر�صت 
مبيعات  اجلهاز  هذا  يعزز  اأن  اخلرباء  ويتوقع  والع�رسية  الأناقة  من  عال 

هواتف �صوين يف الأ�صواق بف�صل موا�صفاته املميزة، ومن اأهمها:
- هيكل اأنيق م�صنوع من املعدن والزجاج املقاوم لل�صدمات واخلدو�ض.

.630 Qualcomm Snapdragon معالج ثماين النوى من نوع -
بزجاج  حممية   )1920х1080( عر�ض  ودقة  بو�صة   5.2 مبقا�ض  �صا�صة   -

.Corning Gorilla Glass
- ذاكرة و�صول ع�صوائي بحجم 3 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية بحجم 32 غيغابايت قابلة للتو�صيع با�صتخدام بطاقات ذاكرة 
خارجية )microSD/HC/XC( ب�صعات ت�صل حتى 256 غيغابايت.

.)508 Adreno( معالج ر�صوميات -
- كامريا اأ�صا�صية بدقة 23 ميغابيك�صل مبيزات التتقريب وال�صبط الأوتوماتيكي 

.4К لل�صورة، قادرة على ت�صوير فيديوهات بدقة
.»NFC« بالإ�صافة اإىل تقنيات )USB Type-C( منفذ -

- التعامل مع �صبكات حتديد املواقع »GPS« و«A-GPS« و«غلونا�ض«.
- بطارية ب�صعة 3300 ميللي اأمبري.

- الأبعاد: )142х70х9.7( ملم.
- الوزن: 171 غراما.

 تهديد بحجب 
تويرت يف رو�سيا

بالك بريي تطلق »�سبحها« قريبا!

 »Ghost« ن�رس املدّون ال�صهري »اإيفان بال�ض« تغريدة على تويرت اأظهر فيها �صورة هاتف
بالك  ن�رستها  التي  لل�صور  وتبعا  قريبا  بريي  بالك  �رسكة  تطلقه  اأن  املنتظر  ال�صبح  اأو 
بريي، فاإن هاتف ال�صبح �صياأتي ب�صا�صة عالية الدقة دون اإطارات جانبية وباأبعاد »18:9« 
خالية من اأية اأزرار، وممتدة على كامل الواجهة الأمامية للهاتف كما �صيزود الهاتف بهيكل 
يتمو�صع  الأ�صابع  لب�صمات  وما�صح  لل�صدمات واخلدو�ض،  والزجاج املقاوم  من املعدن 

.Android على الواجهة اخللفية، ونظام ت�صغيل

»Plus 8 iPhone« اآبل تعّلق اإنتاج
ذكرت عدة مواقع وو�صائل اإعالم اأن 
 iPhone« اآبل علّقت اإنتاج هواتف
اأ�صبوعني يف معمل  Plus 8« ملدة 
كون�صان يف ال�صني ووفقا ل�صحيفة 
فاإن   ،Commercial Times
 Wistron �رسكة  من  طلبت  »اآبل 
 Plus  8  iPhone اإنتاج  تعليق 
الواقع  معملها  يف  اأ�صبوعني  ملدة 
لأن  وذلك  ال�صني،  يف  بكون�صان 
غري  مكونات  ا�صتخدمت  الأخرية 

معتمدة لتجميع تلك الهواتف«.
اأن  اإىل  ال�صحيفة  ونوهت 

»Wistron قامت بفر�ض عقوبات 
موظفيها  من  عدد  على  وغرامات 
حماولة  يف  امل�صتوى  رفيعي 
اآبل، يف الوقت الذي  ل�صتعادة ثقة 
الهواتف  اإنتاج  عملية  اأن  فيه  نفت 
لتو�صيح  املذكورة كانت قد علّقت 

اللتبا�صات«.
 Wistron وجتدر الإ�صارة اإىل اأن
من  فقط   %20 باإنتاج  ت�صاهم 
هواتف »Plus 8 iPhone«، فيما 
عملية   »Foxconn« �رسكة  تتوىل 

اإنتاج الـ 80% الباقية.

اأوعزت ال�صلطات الرو�صية اإىل �صبكة التوا�صل الجتماعي 
تويرت بحجب ح�صاب منظمة »رو�صيا املنفتحة« يف غ�صون 

يوم واحد، وحتت طائلة حجب ال�صبكة بالكامل يف البالد.
اأن  املنفتحة«،  »رو�صيا  اإىل  ر�صالة  يف  تويرت  واأو�صح 
جمال  يف  للرقابة  الفيدرالية  امل�صلحة  من  جاء  الإيعاز 
الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات والتوا�صل اجلماهريي، 
املنظمة،  ح�صاب  بحجب  العام  الدعاء  مطالبة  على  بناء 
قائمة  على  دي�صمرب   11 يف  الإلكرتوين  موقعها  اأدرج  التي 
ر�صالة  يف  املنفتحة«  »رو�صيا  وقالت  املحظورة  املوارد 
وتعترب  للقانون  خمالفة  معلومات  تن�رس  ل  اإنها  جوابية 
�صيا�صيا  »�صغطا  العام  والدعاء  الرقابة  م�صلحة  حترك 
اأبريل  يف  الرو�صي  العام  الدعاء  التعبري«وكان  حرية  على 
و«احلركة  املنفتحة«،  »رو�صيا  اإدراج  قرر  قد  املا�صي 
بريطانيا،  يف  امل�صجلتني  املنفتحة«  الرو�صية  املدنية 
املتحدة،  الوليات  يف  امل�صجل  احلديثة«  رو�صيا  و«معهد 
على قائمة ما ي�صمى باملنظمات الأجنبية »غري املرغوب 
املنظمات،  هذه  اأن  اإىل  اآنذاك  ال�صلطات  فيها«واأ�صارت 
اخلارج  يف  املقيم  الرو�صي  باملعار�ض  املرتبطة 
على  »التحري�ض  ت�صتهدف  خودوركوف�صكي،  ميخائيل 
ما  الداخلي،  ال�صتقرار  وزعزعة  الحتجاجات  تنظيم 
واأمن  الرو�صي  الحتاد  يف  الد�صتوري  النظام  اأ�ص�ض  يهدد 
املنفتحة«  »رو�صيا  اإدارة  اأكدت  اأن  �صبق  الدولة«،بدورها، 
اأن هذه احلركة الأهلية الرو�صية ل متت ب�صلة للمنظمات 

الأجنبية املذكورة.

بتاريخ 25 فرباير  

 Galaxy S9 هواتف
تت�سمن تقنية امل�سح الذكي 

واملل�سقات ثالثية الأبعاد

 Samsung حدثها  خالل  �صام�صونغ  �رسكة  ت�صتعد 
Unpacked املزمع عقده بتاريخ 25 فرباير  لك�صف النقاب 
عن اأحدث هواتفها الرائدة Galaxy S9 و Galaxy S9+، اأي 
للجوال  العاملي  املوؤمتر  انطالق فعاليات  يوم واحد من  قبل 
ال�رسكة  قامت  التي  الدعوات  بح�صب  وذلك   ،2018  MWC

باإر�صالها اإىل ال�صحافة قبل عدة اأيام.
الأمور  من  الكثري  ك�صفت  قد  ال�صابقة  الت�رسيبات  وكانت 
وتاريخ  والت�صعري  املوا�صفات  مثل  الهواتف  بتلك  املتعلقة 
التوافر وغريها من الأمور، ولكن الت�رسيبات ل تنتهي بالن�صبة 
املمكن  امليزات  عن  جديد  تقرير  حتدث  اإذ  الهواتف،  لهذه 
ال�صوئي  املا�صح  تقنية  ذلك  يف  مبا  الهواتف،  يف  تواجدها 
و�صع  مع  جنب  اإىل  جنبًا  الأبعاد  ثالثية  واملل�صقات  الذكي 

.Tag Shot جديد للكامريا يدعى
تطبيق  خالل  من  اجلديدة  امليزات  هذه  اكت�صاف  وجرى 
التجريبية  اأوريو  اأندرويد  لن�صخة  �صام�صوجن  اإعدادات 
وبح�صب   ،8  Galaxy Note هاتف  �صمن  امل�صتخدمة 
التعليقات املوجودة �صمن التطبيق فاإن هذه امليزات قد ت�صل 
 Galaxy و   Galaxy S8 و   8  Galaxy Note اإىل هواتف 
 Galaxy S9 ا، ولكن قد تظهر لأول مرة من خالل S8+ اأي�صً

.+S9 و
الذكي  امل�صح  تقنية  اأن  يبدو  امليزات،  عن  وباحلديث 
اآبل  لتقنية  املبا�رس  املناف�ض  هي   ”Intelligent Scan“
Face ID، والتي جتمع ما بني تقنية قارئ قزحية العني من 
ب�صكل  يح�صن  مما  الوجه،  على  التعرف  تقنية  مع  �صام�صوجن 
الإ�صاءة  ظروف  يف  حتى  امل�صح  عملية  واأمان  دقة  من  كبري 
اأن كانت الإ�صاءة تعترب اإحدى النقاط  املنخف�صة، وذلك بعد 
التي عانت منها ميزة فك قفل اجلهاز بوا�صطة الوجه �صمن 

.8 Note و Galaxy S8 هواتف
ويعترب من املثري لالهتمام روؤية كيف ميكن حل هذه امل�صكلة 
�صمن اأحدث الهواتف دون احلاجة اإىل اأجهزة ا�صت�صعار جديدة، 
حتل  ل  الذكي  ال�صوئي  امل�صح  تقنية  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
حمل تقنية التعرف على الوجه اأو قارئ قزحية العني، بحيث 
الأخرى  امليزة  كانت  حال  يف  امليزتني  اإحدى  تعطيل  يجري 
قيد ال�صتخدام، ويف حال �صدقت التوقعات فاإنه من الوا�صح 

اأن تقنية امل�صح ال�صوئي الذكي �صتكون اخليار الأف�صل.
ا�صتبدال  على  قادرة  امليزة  هذه  اأن  املعلومات  تك�صف  كما 
ميزة امل�صادقة البيومرتية من خالل ب�صمات الأ�صابع، ويبدو 
اأن اخليارات الأخرى التي توفرها �صام�صوجن قد ت�صتخدم لفك 
قفل اجلهاز فقط، يف حني قد ت�صتخدم تقنية امل�صح ال�صوئي 
الذكي للتحقق من هوية امل�صتخدم �صمن التطبيقات وت�صجيل 

بيانات الدخول اإىل املواقع.
وعلى �صعيد مت�صل، فاإن �صام�صوجن قد ت�صيف ميزات جديدة 
واملل�صقات  جديدة  ت�صوير  بو�صعية  تتمثل  بالكامريا  متعلقة 
املبا�رس  املناف�ض  الأوىل  للوهلة  تبدو  والتي  الأبعاد،  ثالثية 
مليزة اأنيموجي Animoji لدى اآبل، ولكنها قد تكون م�صابهة 
مليزة مل�صقات جوجل للواقع الفرتا�صي املتوفرة على اجليل 
الت�صوير  و�صعية  ت�صمح  حني  يف  بيك�صل،  هواتف  من  الثاين 
ال�صور  على  عالمات  بو�صع   Tag Shot امل�صماة  اجلديدة 

با�صتخدام بيانات املوقع ومعلومات الطق�ض.
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ب�سحراء مترنا�ست

 07 وفيات و 06 �إ�صابات  بالبوحمرون 
.       مديرية ال�سحة تنفي 

اأح�ست م�سالح ال�سحة وال�سكان بوالية مترنا�ست خالل ال�ساعات القليلة  املا�سية ،07 حاالت وفيات و 07 
حاالت اإ�سابة بداء احل�سبة املعروف بالبوحمرون مما ا�ستدعى اإعالن حالة الطوارئ وجتنيد كافة االأطقم 

الطبية وال�سبه طبية للتكفل بامل�سابني وتفادي تقدمي قافلة من ال�سحايا .

�أحمد باحلاج 

ك�سف م�سدر م�س�ؤولة جلريدة 
»�ل��سط« ، عن ت�سجيل دو�ئر 
�الخت�سا�ص �ملعنية �ل�سحية  
مطلع �الأ�سب�ع �جلاري 07 و 
 �أخرى  06حاالت  و  فيات 
�لب�حمرون  بد�ء  م�سابة 
بحي �لن�ساء ببلدية مترن��ست 
مل�سلحة  �ل�سحايا  نقل  ليتم 
بامل�ؤ�س�سة  �جلثث  حفظ 
على  لعر�سهم  �الإ�ست�سفائية 
م��زة   ، �ل�رشعي  �لطبيب 
�لـ  ذلك مت حت�يل �مل�سابني 
07 ملختلف �ملر�كز �ل�سحية 

للعالج  �إخ�ساعهم  بهدف 
جتاوز  ثم   ومن  �ملكثف 
وتفادي  �خلطر  مرحلة 
�ل�سحايا  من  قافلة  تقدمي 
�الأرقام  هذه  على  وبناء� 
�إعالن  مت  فقد  و�ملعطيات 
و�لط��رئ  �الإ�ستنفار  حالتي 
�ل�سحية  �لهياكل  جميع  عرب 
�الإمكانيات  كافة  بت�سخري 
للتكفل  و�لب�رشية  �ملادية 
�مل�ستبه  �حلاالت  بجميع 
باالإ�سابة بد�ء �حل�سبة  فيها 
�لتطبيق  بهدف  وذلك 
وز�رة  ملخطط   �ل�سارم 
و�إ�سالح  و�ل�سكان  �ل�سحة 

�إىل  �لر�مي  �مل�ست�سفيات 
خمطط  ت�سطري  �رشورة 
عمل ��ستعجايل وقائي للحد 
من �الرتفاع �ملقلق ملعدالت 

�لب�حمرون  بد�ء  �ل�فيات 
هذ�  �أن  علمنا  �إذ�  خا�سة 
�إىل  عابر  مر�ص  من  حت�ل 

ق�سية دولة .

احلماية املدنية 
بني 15 اإىل 17 مار�س 2018

4788 تدخل 
و14 وفاة نتيجة 

�إرهاب �لطريق
�ملمتدة  �لفرتة  خالل 
�إىل غاية   2018 بني 15 �إىل 17 مار�ص 
�لثامنة  �ل�ساعة  على  �أم�ص  �سبيحة 
�سجلت   �ساعة �الأخرية(  خالل 48  )�أي 
�ملدنية 4788 تدخل  �حلماية  وحد�ت 
�ل�طن  من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف 
وهذ� على �إثر تلقي مكاملات �ال�ستغـاثة 
�لتدخالت  هذه  �مل��طنني،  طرف  من  
�سملت خمتلف جماالت �أن�سطة �حلماية 
�ملدنية �س��ء �ملتعلقة بح��دث �ملرور، 
�ل�سحي  �الإجالء  �ملنزلية،  �حل��دث 

�إخمــاد �حلر�ئق و �الأجهزة �الأمنية.
ح��دث  عدة  �سجلت  �لنح�  هذ�  على 
مرور منها 14 ت�سببت يف وفاة 11 �سخ�ص 
�إ�سابة 37 �آخرين  و  �حل��دث  مكان  يف 

بجروح متفاوتة �خلط�رة .
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  موقف ...24
ذ�كرة عّبان رم�صان

ال ميكن اعتبار كتاب "ملاذا العدوان 
على ذاكرة عبان رم�سان"  جمرد 
تاأريخ جاف مل�سار مهند�س اأر�سية 

ال�سومام ،هو غو�س جرئ يف اللحظات 

القوية لثورة مل تبح بكل اأ�سرارها  
يقول املوؤلف يف املقدمة ال�سفحة 

اجلمهورية  كانت  :عندما  يلي  ما   7
اجلزائرية تبحث عن نف�سها و �سط 

العا�سفة ،اأمل تكن لديها يف اأر�سية 
ال�سومام الو�سفات املنا�سبة لبناء 

جمتمع دميقراطي ؟ ملاذا ال ن�ستقي 
منها الدفاعات املخل�سة اأمام احلمالت 

الظالمية و النزوات املا�سوية للتيار 

االإ�سالمي ال�سيا�سي الذي هز االأمة 
يف ال�سنوات االأخرية؟ هي مرافعة 

مل�سروع جمتمع ي�ستقي اأفكاره الكربى 

من فكر عّبان رم�سان الذي ترك 
ب�سمته يف فكر الثورة اجلزائرية و ما 

و�سعه لها من ت�سورات اأولية مل�سروع 

جمتمع ما بعد اال�ستقالل،وغري بعيد 

عن حياة عّبان رم�سان يلتفت الكاتب 

اإىل ما ي�سميه تغييبا متعمدا الأفكار 
الرجل اأثناء الع�سرية ال�سوداء  و 

موقف االإ�سالميني من بنية املجتمع و 

طريقة التعامل مع حاجاته الكربى. 
بني ثنايا الكتاب تتوالد الكثري من 

االأ�سئلة امل�سريية ك�سوؤال الهوية 
و �سيانة الذاكرة الوطنية و ما مت 

اإخفاوؤه من تاريخ ،يذكر الكتاب كثريا 

من مواقف الرئي�سني الراحلني اأحمد 

بن بلة ،و  علي كايف..و مئات املواقف 

،و الت�سريحات التي �سترتك اآثارها 
لدى القارئ و تفتح اآفاق جديدة 

للنقا�س.
وداد احلاج:

 Ooredoo 
ُت�صاند �لأطفال ذوي 
�لإحتياجات �خلا�صة

ت���سل Ooredoo يف �إحياء �أهم 
�إىل  وتن�سم  �ل�طنية  �ملنا�سبات 
بتقدمي  يزيد«  عم�  مع   « ح�سة 
�الإحتياجات  ذوي  لالأطفال  هد�يا 
�خلا�سة وذلك يف �إطار �إحياء �لي�م 
�الإعاقة،  لالأ�سخا�ص ذوي  �ل�طني 
كل  من  مار�ص   14 مع  �ملتز�من 

�سنة.
�حل�سنة،  �ملبادرة  هذه  لدعم 
قّدمت Ooredoo ل�حات رقمية 
لالأطفال ذوي �الإحتياجات �خلا�سة 
�لذين ح�رشو� عر�ص »عم� يزيد« 
ي�م  �رشفهم  على  قّدمه  �لذي 
ريا�ص  مبركب  مار�ص   16 �جلمعة 
تُ�ساهم  �لعا�سمة.  باجلز�ئر  �لفتح 
�ل�ل�ج  ت�سهيل  يف  �الأجهزة  هذه 
للتكن�ل�جيا و�ملعرفة لالأطفال من 
هذ�  يندرج  ي�مياتهم،  �إثر�ء  �أجل 
�مل��طنة  �لن�ساطات  �سمن  �لدعم 
جت�سيد  �سياق  يف   Ooredoo ل 

م�س�ؤوليتها �الجتماعية.

ب�سكرة 

 حملة جو�رية للتلقيح
 �صد د�ء �حل�صبة 

�إطالق  ب�سكرة  ب�الية  �ل�سبت  ص 
�أم� مت 

�حل�سبة  د�ء  �سد  للتلقيح  ج��رية  حملة 

ذلك  و  �لريفي  �ل��سط  يف  )ب�حمرون( 

 6 فرق طبية و�سبه طبية من �لقطاع 
بت�سخري

 �لعم�مي لهذ� �لغر�ص  وتتك�ن كل 
�ل�سحي

ة من 6 عنا�رش و يتعلق �الأمر بطبيبني 
وحد

نف�سانيني  و�أخ�سائيني  وممر�سني  عامني 

من  متعددة  جتهيز�ت  ت�سخري  عن  ف�سال 

و�سيار�ت  و�لعالج  �لتمري�ص  سائل 
و� ذلك 

ب�سفة  �لطبية  �لق��فل  وجت�ب  ميد�نية. 

�ل�رشقية  بالزيبان  �لريفية  ملناطق 
مركزة �

�مل�سندة  �ملهام  �إجناز  �أجل  من  و�لغربية 

�لبدو  لفائدة  و�لتلقيح  �لك�سف  يف  �إليها 

�لرحل مثلما �أو�سحه ممثل مديرية �ل�سحة 
و�ل�سكان حممـد ت�ن�سي.

امل�سيلة 

�أبو�ب مفتوحة على مركز �لتدريب �ملتخ�ص�ص يف �لنقل

املركز الثقايف الفرن�سي باجلزائر يعلن عن: 

�نطالق تظاهرة »�لربيع �لفرنكوفوين« و«�لذوق �لفرن�صي«

�لثقافة   بد�ر  �أم�ص  �أول  �نطلقت 
�الأب��ب  بامل�سيلة  �حلمالوي«  »قنف�د 
للتدريب   551 �ملركز  على  �ملفت�حة 
�ملتخ�س�ص يف �لنقل للناحية �لع�سكرية 
�الأوىل لفائدة �جلمه�ر تدوم ثالثة �أيام 
�ملحلية  �ل�سلطات  بح�س�ر  ذلك  و 
جت�سيد  �طار  يف  و�لع�سكرية  �ملدنية 
�لع�سكرية  �مل�ؤ�س�سة  ��سرت�تيجية 

من  �مل�ؤ�س�سة  تقريب  �ىل  تهدف  �لتي 
�مل�سيلي  �جلمه�ر  و�طالع  �مل��طن 
باإجناز�ت  وتعريفه  �ملركز  مهام  على 
�جلي�ص �ل�طني �ل�سعبي يف جمال �لنقل 
وعلى ما يت�فر عليه �ملركز من م��رد 
مهامه  ي�ؤدي  لكي  وجتهيز�ت  ب�رشية 
�ملركز  قائد  �أبرز  جهته  من  �لتك�ينية 
�لنقل  يف  �ملتخ�س�ص  للتدريب   551

بذ�ع �حلاجة �أن هذه �الأب��ب �ملفت�حة 
ب�سالح  �مل��طنني  تعريف    �ىل  تهدف 
�لتي  �الخت�سا�سات  وخمتلف  �لنقل 
ي�فرها كما تربز �الحرت�فية و�لع�رشنة 
�ل�طني  �جلي�ص  بلغه  �لذي  و�لتط�ر 
�لنقل  و�سالح  عامة  ب�سفة  �ل�سعبي 
ب�سفة خا�سة  و�سيت�ىل �سباط �ملركز 
�ل�الية  جمه�ر  تعريف  �ملنا�سبة  بهذه 

�لع�سكرية  �مل�ؤ�س�سة  هذه  مبهام 
بها  �مل�ج�دة  �لتخ�س�سات  وطبيعة 
و�أمناط �لتك�ين و�ل��سائل �لبيد�غ�جية 
�مل�ستعملة �إىل جانب �لقاعدة �لب�رشية 
خالل  من  �ملركز  عليها  يت�فر  �لتي 
�ملعرو�سة  �ملتط�رة  �لتقنية  و�سائله 

�أمام �لزو�ر من عا�سمة �ل�الية .
عبدالبا�سط بديار     

�أ�سغال  �أم�ص  ي�م  �إنطلقت 
�لفرنك�ف�ين«  »�لربيع  تظاهرتي 
باجلز�ئر  �لفرن�سي«  و«�لذوق 
�لتي  �لتظاهرتان  �لعا�سمة وهما 
�إحيائهما  على  فرن�سا  حتر�ص 
عرب  �سنة  كل  من  مار�ص  �سهر 
مر�كزها  وخمتلف  �سفار�تها 

�لعديد  عرب  �ملنت�رشة  �لثقافية 
من دول �لعامل.

�أن  �إىل  �الإ�سارة  ويجدر  هذ� 
�سمن  يندرجان  �لتظاهرتني 
�لفرن�سي  �أ�سب�عاللغة  �أ�سغال 
�لثقايف  �ملركز  يقيمه  �لذي 
�لعا�سمة  باجلز�ئر  �لفرن�سي 

لت�سمل  ن�ساطاته  �ستمتد  و�لذي 
غر�ر  على  �ل�طن  واليات  كربى 
و  ق�سنطينة  وهر�ن،  عنابة، 
�لتظاهرة  �ست�سهد  �أين  تلم�سان، 
�لعلمية  �الأن�سطة  من  �لعديد 
�سيق�م  �لتي  و�لفنية  �لثقافية 
ومثقفني  و  كتاب  بتن�سيطها 

يف  خرب�ء  �إىل  �إ�سافتا  فرن�سيني 
�ملطبخ �لفرن�سي وهي �مل�ساعي 
�إحياء  �إىل  �لر�مية  �لثقافية 
لغتا  �لفرن�سي  �لثقايف  �مل�روث 
�لعامل  دول  خمتلف  عرب  وذوقا 

عامتا و�جلز�ئر خا�ستا.
يحي عواق

جامع اجلزائر االأعظم

�ل�صروع يف عمليات �لتزيني و�صبط 
خمططات �لنقل و�لتهيئة �خلارجية   

م�ستغامن

�لعثور على جثة �مر�أة لفظتها �أمو�ج 
�لبحر ب�صاطئ �ل�صلف  

يعمل كل من قطاع �ل�سكن و�لعمر�ن و�ملدينة 
وقطاع �الأ�سغال �لعم�مية و �لنقل �ىل جانب 
�سبط   على  حاليا  �جلز�ئر  والية  م�سالح 
ب�سبكات  �ملتعلقة  �لتقنية  �ملخططات 
�لطرقات و�لنقل و�ملنافذ و�لتهيئة �خلارجية 
�خلا�سة بجامع �جلز�ئر �الأعظم، ح�سبما �أكده 
تفقدية  زيارة  �أثناء  �لقطاعات  هذه  م�س�ؤول� 
�مل�رشوع.  م�قع  �ىل  �ل�سبت  �أم�ص  قادتهم 
وخالل هذه �لزيارة �لتي قام بها كل من وزير 

�ل�سكن و�لعمر�ن و�ملدينة عبد �ل�حيد طمار 
و وزير �ال�سغال �لعم�مية و �لنقل عبد �لغني 
�جلز�ئرعبد  والية  و�يل  جانب  �ىل  زعالن 
باإعد�د خمطط  قر�ر  �تخاذ  زوخ، مت  �لقادر 
جديد للنقل من و�إىل �جلامع يك�ن عمليا بعد 
�فتتاحه و�سيتم �التفاق �لنهائي على تفا�سيل 
هذ� �ملخطط خالل �جتماع �لهيئة �لتنفيذية 
لل�الية حيث �ست�رشف عليه مكاتب در��سات 

خمت�سة.

�مر�أة  جثة  على  �لعث�ر  �ل�سبت  �أم�ص  �سباح  مت 
ب�ساطئ  �لبحر  �أم��ج  لفظتها  �له�ية  جمه�لة 
�أ�ستفيد  ،ح�سبما  م�ستغامن  مدينة  �رشق  �ل�سلف 
و�أو�سح  �ملدنية.  للحماية  �ل�الئية  �ملديرية  من 
�ل�سباح  �ساعات  م��طنني عرثو� يف  �أن  �مل�سدر 
�ل�ساطئ  على  هامدة  �مر�أة  جثة  على  �الأوىل 
كيل�مرت�ت   10( �ل�سلف  و�دي  بالقرب من م�سب 
هذه  تك�ن  �أن    ويرجح  م�ستغامن(  مدينة  �رشق 

�ل�ساحل  نح�  �لبحر  �أم��ج  قذفتها  �لتي  �جلثة 
�لق�ية  و�لرياح  �جل�ية  �ال�سطر�بات  ب�سبب 
»ل�سحية �أخرى من �سحايا �لهجرة غري �ل�رشعية 
�مل�سالح  ذ�ت  وفق  �الإ�سبانية«،  �ل�س��حل  نح� 
هذه  لتح�يل  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت  وتدخلت 
م�سلحة  نح�  �لتعفن  بد�ية  كانت يف  �لتي  �جلثة 
»�أرن�ست�  �ال�ست�سفائية  بامل�ؤ�س�سة  �جلثث  حفظ 

�سيقيفار�«، كما �أ�سري �إليه .

»مزحة« لرت�مب 
حّيت �ل�صركات 

�ليابانية!
ت�سبب ت�رشيح للرئي�ص �الأمريكي دونالد 
�ليابان بردود  �ل�سيار�ت يف  تر�مب ح�ل 
�ل�سلطات  �أن  ذكر  حيث  كبرية،  فعل 
�رشبها  عرب  �ل�سيار�ت  تفح�ص  �ليابانية 
»يابان  م�قع  وكتب  ب�لينغ.  بكر�ت 
�لرئي�ص دونالد تر�مب  �أن  �أم�ص،  تاميز« 
�خلناق  ت�سّيق  �ليابان  �سلطات  �أن  �عترب 
�ل�اليات  يف  �مل�سن�عة  �ملركبات  على 
الختبار�ت  �إخ�ساعها  عرب  �ملتحدة 
�سالمة غري منطقية وقال: »هم يختربون 
فح�سهم  ذلك؟  �أتدرون  �لب�لينغ،  بكر�ت 
على  من  ب�لينغ  كرة  �إلقاء  يف  يتلخ�ص 
حمرك  غطاء  على  قدما   20 �رتفاع 
�ل�سيارة. و�إن تعر�ست للخد�ص �أو �ل�رشر 
ملاذ�،  ولكن  م�ؤهلة.  غري  تك�ن  فبالتايل 
لل�رشر  �ل�سقف  تعر�ص  �إذ�  تعلم�ن؟  هل 
لي�ست  �ل�سيارة  هذه  �إن  يق�ل�ن  قليال 
�لتي  �لطريقة  فظيع،  �أمر  هذ�  م�ؤهلة. 
جهته،  من  مرعبة!«.  معنا  بها  يتعامل�ن 
على  �مل�رشف  �لياباين  �ل�زير  نفى 
ما  �سحة  �ليابان  يف  �ل�سالمة  �ختبار�ت 
�أ�سار �إليه تر�مب، م�ؤكد� �أن �الأمر »جمرد 
�س�ء فهم«، و�أن بالده مل تقم �أبد� باإجر�ء 

مثل هذه �الختبار�ت على �ل�سيار�ت.

جيجل

21 حالة م�صتبه �إ�صابتها بد�ء �حل�صبة  
م�ستبه  حالة   21 ت�سجيل  مت   -)
�إ�سابتها بد�ء �حل�سبة )�لب�حمرون( 
�أم�ص  به  �رشح  ح�سبما  بجيجل 
�ل�قاية  م�سلحة  رئي�ص  �ل�سبت 
مبديرية �ل�سحة و �ل�سكان بال�الية 

بالل دعا�ص.
�أن  �مل�س�ؤول  نف�ص  �أو�سح  و 
�تخذت جميع  قد  �ل�سحة  مديرية 
هذه  مثل  تفر�سها  �لتي  »�لتد�بري 
هذ�  يف  م�سيفا  �ل��سعيات«و 
�ل�بائية  �لتحقيقات  �أن  �ل�سياق 
عينات  �إر�سال  و  بها  �لقيام  قد مت 
�لدم �ملاأخ�ذة من �أ�سخا�ص م�ستبه 
معهد  �إىل  �ملر�ص  بهذ�  �إ�سابتهم 

لتاأكيد  �لعا�سمة  باجلز�ئر  با�ست�ر 
هذه �حلاالت من عدمها م�سري� �إىل 
�إىل  �أي �سخ�ص  �إدخال  �أنه »مل يتم 
و ذكر  �لي�م«  �إىل غاية  �مل�ست�سفى 
دعا�ص من جهة �أخرى باأن مديرية 
للتلقيح  مركز   42 فتحت  �ل�سحة 
�لعم�مية  للم�ؤ�س�سات  �لتابعة 
بلديات  ملجم�ع  �جل��رية  لل�سحة 
�ل�الية ل�سمان عملية �لتلقيح �لتي 
�ملا�سي  دي�سمرب   21 يف  �نطلقت 
�الأملانية  �حل�سبة  و  �حل�سبة  �سد 
 21 و  طبيبا   53 ت�سخري  خالل  من 
�سبه  ع�نا يف   54 و  نف�سانيا  طبيبا 

�لطبي.
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