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 �ص4اإ�ضرابات ووقفات احتجاجية بـ48 ولية

ال�صركاء الجتماعيون ينتف�صون

التن�ضيقية امل�ضتقلة لالأطباء املقيمني

 قرار مبوا�صلة الإ�صراب  و عدم التنازل عن املطالب

�ص4

�ص3

الدكتور بقاط بركاين

 زعيبـط يف حالة فرار
 بالن�صـــــــبة للعـــــدالة 

حممد عي�سى

  ل خالفات بني وزارتي واملجل�س الإ�سالمي  
 �ص4

�ص5�ص6

 ب�ضبب ملفات ال�ضكن 
، و ق�ضية ق�ضم امليكانيك 

 التفجريات النتحارية لق�ضر احلكومة
 و مركز �ضرطة باب الزوار عام 2007

النيابة تطالب بتوقيع 
 عقوبة الإعــــدام فـــي

 حــــق خمــ�س متـــهمني  

.       النظار يح�صرون لوقفات اإحتجاجية متهيدا لعت�صام وطني

ويف �ت�صال مع �لدكتور بركاين بقاط ،نفى هذ� �لأخري �أن يكون قد 
 وجه �تهامات لل�صعوذة و �لحتيال لزعيبط ، غري �أنه قال �أنه يف �لو�قع 

�أن زعيبط كان يف �جلز�ئر وهرب �إىل تركيا...

رئي�ص بلدية اجلزائر الو�ضطى، عبد 
احلكيم بطا�ص يف حوار مع الو�ضط:

�صـــــُكان �صــــقق 

 

ــــيق معــــنيون  ال�صِ
بالرتحيل ب�صروط �ص3�ص6

�ص3

�ص3

�ص3

�ص3

ت�ضمنت الت�ضديق على اإتفاقيات 
تعاون بني البلدان

رئي�س اجلمهورية ي�صادق 
عـــــلى �صبـــــعة مـــــرا�صيـــــم

 املحامية فاطمة
 الزهراء بن براهم

ل اأعــــــتـــــرف بالتـــــــ�صـنيفات 
العاملية للـو�صع يف الــجزائر 

التجديد اجلزئي لع�ضوية 
املجل�ص الد�ضتوري

 نواب املوالة ميتنعون
 عـــــــن الـــــــــــت�صـــــــويــــــت 

وزير التجارة حممد بن مرادي

ان�صـــــــمام اجلـــــزائر اإلـــــى 
منظمة التجارة الـعاملية 
يف مــــــ�صاره الــــــــ�صحـــيح 

عبد القادر با�ضني يعلن :

 منظــمة الــزوايا  ان�صمت 
 ر�صـمـــــيا للتــــــن�صيقــــــــية 
الوطنية لدعم الرئي�س

.       قطاع الرتبية الأكرث �صجيجا
.       النظار يح�صرون لوقفات اإحتجاجية متهيدا لعت�صام وطني



متكنت م�سالح اأمن والية اجلزائر من ت�سجيل عدة 
العمران  على  املحافظة  يخ�ص  فيما  تدخالت 
االخت�سا�ص  قطاع  م�ستوى  على  البيئة  وحماية 
جانب  اإىل  امل�سالح  ذات  عليه  حتر�ص  ما  وهو 
حماربة اجلرمية يف االأو�ساط احل�رضية، لتوفري 
املواطن  ممتلكات  على  املحافظة  و  االأمن 
من  العملية،  هذه  يف  اأ�سا�سيا  طرفا  يعترب  الذي 
خالل التبليغ عن كل �سيء م�سبوه عرب اخلطوط 

اخل�رضاء التي و�سعت حتت ت�رّضفه.
العمران  �رضطة  فرقة  �سّجلت  ال�سدد،  هذا  يف 
�سهر  خالل  اجلزائر  والية  الأمن  البيئة  وحماية 
بناء  باإجناز  تعلق  تدخل   )187( الفارط  جانفي 
بدون رخ�سة و )04( تدخالت حول عدم مطابقة 
البناء لرخ�سة البناء امل�سلّمة، وفيما تعلق بتطهري 
متعلق  تدخل   )66( ت�سجيل  مت  العام  الطريق 
 )43( اإثرها  على  حّول  ال�رضعية  غري  بالتجارة 

�سخ�ص اإىل مقرات ال�رضطة.
واإزالتها،  النفايات ومراقبتها  فيما يخ�ص ت�سيري 
)528( تدخل متحور حول رمي  اإح�ساء  مّت  فقد 
نظام  ا�ستعمال  رف�ص  اأو  النفايات  واإهمال 
املعنية،  الهيئات  طرف  من  املو�سوع  النفايات 
اإهمال  اأو  رمي  اأو  باإيداع  متعلق  تدخل   )322(
النفايات الهامدة الناجتة عن ا�ستغالل املحاجر 
و املناجم واأ�سغال الهدم والبناء و الرتميم، )29( 
ترك  اأو  بو�سع  العام  الطريق  اإعاقة  تدخل حول 
اأو جتعله  اأن متنع حرية املرور  مواد من �سانها 
غري اآمن، باالإ�سافة اإىل اإزالة )80( موقع ومفرغة 

غري �رضعية .
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ر�ؤية من الواقع
بعد  طويال  تاج  حزب  فرحة  تعمر  مل 
وهجرة  ي�شهده  بداأ  الذي  الت�شدع 
حزبي  نحو  الفرتا�شيني   ) )منا�شليه 
.فبالأم�س  والآفالن  الآرندي  ال�شلطة 
النيابية بالربملان �شهدت ا�شتقالت  كتلته 
غري  الذي  احلزب  رئي�س  طالت  واتهامات 
وان�شاأ  احلم�شوية   ) الفي�شتة   ( الآخر  هو 
ال�شابقة  نحناح  حركة  لإ�شعاف  حزبا 
،والتي  النظام  طوع  عن  خرجت  بعدما 
اإطاراتها  وتفرق  فيها  فاعال  ع�شوا  كان 
ليغرتفوا  و  م�شاحلهم  عن  بحثا  بعد  فيما 
اأحزابا  اأ�ش�شوا  و  ال�شلطة  م�شرب  من 

بتكتل  املدلل  الوزير  والتحق  وت�شكيالت 
اآمل  جتمع  ي�شهد  واليوم  الرئي�س.  اأحزاب 
اجلزائر نزيفا اأخر من املنتخبني باملجال�س 
املحلية حيث انتهت عالقتهم بالتاج الذي 
وجدوا  وبف�شله  املحليات  قلب  يف  و�شعهم 
لهم اأماكن بالبلديات واملجال�س الولئية ؟. 
اأن الظاهر مل تقت�شر على جماعة  ورغم 
حتى  ان�شقاقات  �شبقتها  وقد   ، غول  عمار 
يون�س  بن  وحزب  الآرندي  بيت  داخل 
بالإ�شافة   . وغريهم  والتواتي  ولويزة 
املحلية  وال�شلطات  الولة  طال  اتهام  اإىل 
بال�شغط على املنتخبني من اأجل الن�شمام 

حلزب جبهة التحرير الوطني التي يراأ�شه 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  �شرفيا 
ملفتة  ظاهرة  غول  حزب  مغادرة  اأن  .اإل 
يفتقد  احلزب  ان  على  وتوؤكد   ، لالنتباه 
للمنا�شلني احلقيقيني وان كل ذلك يرجع 
منها  الهدف  �شيقة  �شخ�شية  م�شالح  اإىل 
مادي بحت يت�شم بالحتيال على الناخبني 
للو�شول  اأ�شواتهم  على  احل�شول  اجل  من 
التي  معاوية  �شعرة  قطع  ثم  مبتغاهم  اإىل 
ما  �شرعان  الذي  باملنتخب  الناخب  تربط 
احلزبي  بالتجوال  يعرف  فيما  جلده  يغري 
والت�شكيالت  الأحزاب  كل  �شهدته  الذي 

لالإطارات  كذلك  تفتقد  التي  ال�شيا�شية 
ن�شاط  لها  يظهر  ول  والربامج  واملنا�شلني 
تعود  ثم  النتخابات  وقت  اإل  حراك  او 
اإىل جحورها يف انتظار ا�شتحقاقات قادمة 
ال�شلطوية  الأوامر  لها  ت�شدر  اوعندما 
لي�س   ، الق�شايا  بع�س  طرح  عند  للتحرك 
والأفكار  الآراء  وتبادل  النقا�س  اجل  من 
نظر  وجهة  نقل  .واإمنا  احللول  اإيجاد  اأو 
احلكومة بغر�س تهيئة الراأي العام لتمرير 
ما ميكن متريره على اأنقا�س وبقايا �شعيب 

اخلدمي .

بريوقراطية مركز بريد تقـرت
حي  بريد  مركز  يعرف 
يقع  والذي  بتقرت  العرقوب 
من  العديد  املدينة  قلب  يف 
على  وال�سغط  االحتجاجات 
بريوقراطية  ب�سبب  املواطن 
حيث   . عليه  القائمني 
يتعاملون بانتقائية مع زبائن 
يف  خا�سة  اجلزائر  بريد 
جعل  مما   . االأموال  �سحب 
ح�سبما  تزداد  التذمر  حالة 
العديد من  للو�سط  به  �رضح 
املكلف  يعمد  اذ   . الزبائن 
االنتقائية  اىل  بالتخلي�ص 
اأموال  �سحب  يف  والتماطل 
تعمده  خالل  من  الزبائن 

التي  الطوابري  ت�سكيل  يف 
اليوم  طيلة  تنتهي  تكاد  ال 
فرتة  انتهاء  غاية  اىل  وتبقى 
مع  النهار  مبنت�سف  العمل 
الزبائن  اغلبية  ان  العلم 
الوطنية  اخلدمة  ابناء  من 
املركز  باعتباره  واجلنود 
الرئي�سية  الثكنة  من  قريبا 
رف�ص  والغريب   . باملدينة 
بال�سيكات  التعامل  املوظف 
االحتياطية مما جعل اجلميع 
متذمرا ويطالب عرب جريدة 
الو�سط وزيرة الربيد التدخل 
لهذا  حد  لو�سع  العاجل 

الت�سيب . 

البويرة

�سرقة حمل جتاري 
مبالوة

م�شالح اأمن ولية اجلزائر

 اإزالة  80 مفرغة ع�سوائية 
وت�سجيل 187 اإجناز بناء 

بدون رخ�سة 

جمهولة  اأ�رضار  ع�سابة  ام�ص  ليلة  قامت 
حمل  على  ال�سطو  من  والعدد  الهوية 
التابعة  مالوة  قرية  م�ستوى  على  جتاري 
�رضق  كلم   25 بعد  على  ب�سلول  لبلدية 
عا�سمة والية البويرة ، م�ستغلة ظرف الليل 
و�سوء االأحوال اجلوية حيث ا�ستولت على 
�سنتيم  مليون   40 بحوايل  قدر  مايل  مبلغ 
واأغرا�ص اأخرى متمثلة يف املواد الغذائية 
يف قام �ساحب املحل بتقدمي �سكوى لدى 
جهتها  من  فتحت  التي  االأمنية  امل�سالح 

حتقيقا لتحديد هوية الفاعلني .
 اأ.م

اأدرار

ال�سرطة الق�سائية ت�سرتجع4 �سيارات م�سروقة   
ال�رضطة  م�سالح  اأم�ص  اأول  متكنت 
اأدرار من  الق�سائية لدي امن والية 
ا�سرتجاع 4 �سيارات م�رضوقة كانت 
رئي�ص  وبح�سب  حمل بحث وحتري 
م�سلحة ال�رضطة الق�سائية حممودي 
رابح اأن هذه العملية النوعية جاءت 
جراء قيام اأفراد م�ساحلته من و�سع 
كل  وا�ستغالل  حمكمة  عمل   خطة 
اإيل  تو�سلوا  اأين  الواردة  املعلومات 
حتديد مكان تواجد املركبات حيث 
ماآرب  داخل  كلها  مو�سوعه  كانت 
اأدرار  مبدينة  م�سبوهة  خمتلفة 
نوع  من  �سيارة  منها  تيمي   وبلدية 
اك�سنت  وهيونداي  ياري�ص  تيوطا 

باالإ�سافة  اأدرار  والية  ترقيم  حتمل 
ترقيم  حتمل  واحدة  �سيارتني  اإيل 
والية االأغواط  واالأخرى حتمل ترقيم 
والية تيبازة وما يزال التحقيق املعمق 

واالت�سال  ال�سبكة  تفكيك  بغية  جاريا 
باأ�سحاب ال�سيارات التي �رضقت منهم 

قبل حوايل �سهر ون�سف
 ب.ب

مو�سم الهجرة نحو اأحزاب ال�سلطة

احلفنـاوي بن عامـر غــول

بوباكري يتحف الفاي�سبوك مبو�سوعة اجلزائر
يعكف الكاتب والقامة عبد العزيز بوباكري، موؤخرا 
على اجناز مو�سوعة "اجلزائر يف عيون االآخرين"، 
واجلميل يف االأمر هو م�ساركته الوا�سعة الأ�سدقائه 
عرب موقع التوا�سل االجتماعي "فاي�سبوك"، حيث 
يتحفنا يوميا يف ب�سعة اأ�سطر حول قامة مرت اأو 
�ساهمت يف عبق اجلزائر، ب�سورة حتفر اإ�سارته يف 

الذاكرة .. 

اأوملبياد العرب لل�شطرجن بال�شارقة

تتويج حممد حدو�ش و اأمينة مزيود بلقب 
اجلزائرية  االحتادية  اعلنت 
من ممثلي  كل  تتويج  عن  لل�سطرجن 
حممد  اجلزائري،  ال�سطرجن 
مزيود  اأمينة  و  حدو�ص)رجال( 
العربي  االأوملبياد  بلقب  )�سيدات( 
لل�سطرجن الذي جرى من 26جانفي 
)االمارات  بال�سارقة  فيفري   4 اإىل 

العربية املتحدة( . 
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التن�سيقية امل�ستقلة لالأطباء املقيمني

 قرار مبوا�سلة الإ�سراب  و عدم التنازل عن املطالب

م.�س

النظر  »اإعادة  ملطلب  فبالن�سبة 
بكل  املدنية  اخلدمة  اإلزامية  يف 
التخ�س�سات اأو�سح املفت�ش العام 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  بوزارة 
بالتن�سيق  واملكلف  امل�ست�سفيات 
والتن�سيقية  القطاعية  اللجنة  بني 
عمر  املقيمني  لالأطباء  امل�ستقلة 
اللجنة  اأن  ت�رصيح  يف  بورجوان 
على  »اإطالعها  وبعد  القطاعية 
التي  املفعول  �سارية  القوانني 
اخلدمة  هذه  اإلزامية  اقرت 
رفع  التن�سيقية  على  اقرتحت 
 18 على  اخلدمة  هذه  اإلزامية 

تخ�س�سا معني بها«.

 38 67 اخت�سا�س 
منها »غري معني بهذه 

اخلدمة«

اخت�سا�ش   67 بني  من  باأنه  وذكر 
»غري  منها   38 ال�سحة  بوزارة 
دخول  قبل  اخلدمة«  بهذه  معني 
موؤكدا  ا�رصاب,  يف  التن�سيقية 
يق�سي  لقرار  الوزارة  اتخاذ 
التخ�س�سات  »بالتخفيف من عدد 
فقط  تخ�س�سا   20 والإحتفاظ ب 
دون  املدنية  باخلدمة  معني 

امل�سا�ش مبنا�سب 
اأداء  من  الإنتهاء  بعد  الت�سغيل 

فقد  لالإ�سارة  اخلدمة«  هذه 
رف�ست التن�سيقية قرار التخفي�ش 
املعنية  التخ�س�سات  عدد  من 
من  »تخوفا«  املدنية  باخلدمة 
عدم اإيجاد منا�سب �سغل بالن�سبة 
اخلدمة  من  املعفية  للتخ�س�سات 
بالوزارة  العام  املفت�ش  ان  غري 
املهمتني«  بني  »ل عالقة  اأنه  اأكد 
اإىل  »تخ�سع  الت�سغيل  وم�ساألة 
للموؤ�س�سة  العلمي  املجل�ش 
واحتياجات املواطنني وال�سلطات 
املحلية لهذا  التخ�س�ش و«لي�ست 
الت�رصف  الوزارة  �سالحيات  من 
اأن  اإىل  اإطار  واأ�سار يف هذا  فيها« 
العمومية  الوظيفة  مديرية  ممثل 
»�رصح  قد  القطاعية  باللجنة 

التي  الإ�سكالية  هذه  يف  وف�سل 
لالأطباء  بالن�سبة  بتاتا  تطرح  مل 
الدفعات  �سبقوا  الذين  املقيمني 
بال�سماح  يتعلق  فيما  احلالية«اأما 
الأطباء  تاأدية  خالل  بالتحويالت 
اأكد  املدنية  للخدمة  املقيمني 
للقوانني  تخ�سع  اأنها  بورجوان 
لكل  امل�سرية  املفعول  ال�سارية 
باجلنوب  التي متار�ش  القطاعات 
بها خالل فرتة  ي�سمح  الكبري و«ل 
لل�سلك«  املدنية  اخلدمة   اأداء 
خالل  اللجنة  �رصحت  ذلك  ورغم 
املخت�سة  »اللجنة  ان  اجتماعاتها 
م�ستوى  على  املجال  هذا  يف 
الطعن  طلب  تدر�ش  الوزارة 
اإذا  التحويل  على  وتوافق  للطبيب 

تقدم بحجج مقنعة«.

منحة التن�سيب بوليات 
للجنوب الكبري

التن�سيب  ملنحة  وبالن�سبة 
وهي  الكبري  للجنوب  بوليات 
مترنا�ست وتندوف واليزي واأدرار 
باأنها  بالوزارة  العام  مفت�ش  اأكد 
تداوله  مت  ما  و  بعد  حتدد  مل 
دج  ب20000  حتديدها  ب�ساأن 
منحة  ,وبخ�سو�ش  �سحيح  غري 
باملر�سوم  املحددة  الكراء 
كل  منها  ي�ستفيد  والتي   28  /95
للدولة  املوؤهلني  امل�ستخدمني 

واجلماعات املحلية واملوؤ�س�سات 
الكبري  بوليات اجلنوب  العمومية 
متنح  اأنها  امل�سوؤول  ذات  قال 
من  �سكن  توفري  عدم  حالة  يف 
طرف ال�سلطات املحلية وت�سقط 
غرار  على  والأطباء  توفريه  عند 
معنيني  الآخرين  امل�ستخدمني 
امل�سوؤول  ذات  واأ�سار  الأمر  بهذا 
اإىل امتيازات اأخرى ي�ستفيد منها 
اإىل  املوفدون  املقيمون  الأطباء 
منطقة اجلنوب الكبري على غرار 
العمومية  الوظيفة  موظفي  بقية 
منها »تخفي�سات تقدر بن�سبة 50 
الإ�ستهالك  فاتورة  من  باملائة 
واملاء  الطبيعي  للغاز  املنزيل 

ال�رصوب«.

قالت التن�سيقية امل�ستقلة لالأطباء املقيمني عن مت�سكها مبطالبها خا�سة فيما يتعلق باخلدمة املدنية مع موا�سلة الإ�سراب اإىل غاية  ا�ستجابة ال�سلطات العمومية اإىل بقية املطالب التي زالت 
عالقة ويف بيان �سدر عقب لقائها اأم�س الأحد باللجنة القطاعية اعربت التن�سيقية عن مت�سكها »باإعادة النظر يف اإلزامية اخلدمة املدنية بكل التخ�س�سات« و املطالبة بحق التحويل يف اإطار 
هذه اخلدمة و منحة الكراء يف حالة عدم توفري �سكن من طرف ال�سلطات العمومية كما اأ�سار البيان اإىل جملة من املطالب وافقت عليها اللجنة القطاعية على �سبيل املثال »م�ساركة ممثلي 

الأطباء املقيمني يف جلنة الطعن والتوجيه اخلا�سة بهذا ال�سلك وبالتجمع العائلي و الإ�ستفادة من تذكرة طائرة �سنويا نحو وليات اأق�سى اجلنوب مع ال�سماح مبمار�سة الن�ساط التكميلي 
بالإ�سافة اإىل اإمتيازات وحتفيزات اأخرى«.

ت�سمنت الت�سديق على اإتفاقيات تعاون بني البلدان

رئي�س اجلمهورية ي�سادق على �سبعة مرا�سيم
وقع رئي�ش اجلمهورية, عبد العزيز 
مرا�سيم  �سبعة  اأم�ش,  بوتفليقة 
على  الت�سديق  تت�سمن  رئا�سية, 
و  اجلزائر  بني  تعاون  اتفاقيات 
الت�ساد  اإيطاليا و فرن�سا و  كل من 
جمالت,  بعدة  تتعلق  مايل  و 
من    9-91 للمادة  طبقا  وذلك  
بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  الد�ستور, 
تت�سمن  و  اجلمهورية.  لرئا�سة 
على  الت�سديق  املرا�سيم  هذه 
النقل  ميدان  يف  التعاون  اتفاق 
اجلمهورية  حكومة  بني  البحري 
اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية و 

حكومة جمهورية اإيطاليا,  املوقع 
باجلزائر يف 14 نوفمرب 2012.

بالت�سديق  الثاين  املر�سوم  ويتعلق 
على التفاق بني حكومة اجلمهورية  
ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 
الفرن�سية  اجلمهورية  حكومة  و 
ب�ساأن تبادلت  ال�سباب النا�سطني, 
اأكتوبر   26 بتاريخ  بباري�ش  املوقع 
الثالث  املر�سوم  اأما   .2015 �سنة 
التفاقية  على  الت�سديق  فيخ�ش 
يف  الق�سائي   بالتعاون  املتعلقة 
بني  والتجاري  املدين  املجال 
اجلزائرية  اجلمهورية  حكومة 

وحكومة  ال�سعبية  الدميقراطية  
املوقعة  الت�ساد,  جمهورية 
 ,2016 مار�ش   7 بتاريخ  باجلزائر 
يف  حني يتعلق املر�سومان الرابع 
و اخلام�ش على التوايل, بـ«لتعاون 
اجلزائي«  املجال  يف   الق�سائي 
بت�سليم  املتعلقة  »التفاقية  و 
الطرفني,  نف�ش  بني  املجرمني« 
�سالف  التاريخ  نف�ش  املوقعان يف 
الدولة  رئي�ش  وقع  كما  الذكر. 
بني  التعاون  »اتفاق  على  اأي�سا 
اجلزائرية  اجلمهورية  حكومة 
حكومة  و  ال�سعبية  الدميقراطية 

ال�سحة,  جمهورية مايل يف جمال 
نوفمرب   3 بتاريخ  ببماكو   املوقع 
اأما املر�سوم الأخري  �سنة 2016«. 
»اتفاق  على  الت�سديق  فيت�سمن 
اجلمهورية   حكومة  بني  املقر 
اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية و 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية 
املكتب  ا�ست�سافة  بخ�سو�ش  
الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية 
املغرب   منطقة  يف  الزراعية 
بتاريخ  باجلزائر  املوقع  العربي, 

26 اأكتوبر 2016« .
 ف.ن�سرين

وزير التجارة حممد بن مرادي

ان�سمام اجلزائر اإىل منظمة التجارة العاملية يف م�ساره ال�سحيح

املحامية فاطمة الزهراء بن براهم

ل اأعرتف بالت�سنيفات العاملية للو�سع يف اجلزائر

اأكد وزير التجارة حممد بن مرادي, اأن 
م�سار  يف  »بوتريتها«  ما�سية  اجلزائر 
الن�سمام اىل منظمة التجارة العاملية 
الت�سعينيات.و  يف  فيه  �رصعت  الذي 
قال الوزير: »امللف قيد املتابعة. لقد 
مت اإيداع طلب الن�سمام منذ 25 �سنة. 
من�سي  لكننا  طلبنا  عند  لزلنا  نحن 
اأع�ساء  بان  الوزير  اأو�سح  بوتريتنا«و 
يريدون  العاملية  التجارة  منظمة 
التي  املزايا  من  ال�ستفادة  جميعهم 
متنحها اجلزائر لالحتاد الأوروبي يف 

اإطار اتفاق ال�رصاكة م�سيفا اأن »هذا ل 
يرجع  الإطالق«و  على  اجلزائر  يخدم 
اراء  اىل  ال�سياق  هذا  يف  مرادي  بن 
بع�ش اخلرباء الذين يرون اأن »اجلزائر 
مل يكن عليها توقيع اتفاق ال�رصاكة مع 
اإىل  الن�سمام  قبل  الأوربي  الحتاد 
اأ�ساف  و  العاملية«  التجارة  منظمة 
التجارة  منظمة  اىل  »�سنذهب  قائال: 
تلك  مثل  معدومة  جمركية  بر�سوم 
الذي  الوقت  يف  لالأوربيني  املمنوحة 
بارز  ع�سو  هي  -و  ال�سني  فيه  متلك 

بن�سبة  حممية  فروعا  املنظمة-  يف 
80 اىل 90 باملائة. من اجل هذا ينبغي 
علينا تاأهيل حقوقنا اجلمركية و اقناع 
العربية  املنطقة  و  الأوربي  الحتاد 
للتبادل احلر  ب�رصورة هذه اخلطوة«و 
تطرق الوزير اإىل التناق�سات التي متيز 
ال�سيا�سة النظرية ملنظمة التجارة من  
جهة  من  امليدانية  التعامالت  و  جهة 
اأخرى م�سريا اإىل اأن الوليات املتحدة 
عظمى  قوى  و  رو�سيا  و  الأمريكية 
اإجراءات  تطبق  املنظمة  اىل  تنتمي 

من اجل حماية اقت�سادياتها يذكر ان 
جولة  ب12  الآن  حلد  قامت  اجلزائر 
�سمحت  الأطراف  متعددة  مفاو�سات 
مبعاجلة اأكرث من 1.900 �سوؤال مرتبط 
بالنظام القت�سادي الوطني كما عقدت 
ثنائيا  اجتماعا   120 اأكرث من  اجلزائر 
مع حوايل 20 بلدا و هي الجتماعات 
التي توجت بعقد �ست اتفاقيات ثنائية 
مع كل من كوبا و الربازيل و الورغواي 

و �سوي�رصا و فنزويال و الأرجنتني.  
م.�س

والنا�سطة  املحامية  رف�ست 
بن  الزهراء  فاطمة  احلقوقية  
ت�سنيف  على  التعليق  براهم 
اجلزائر �سمن الأنظمة ال�سلطوية 
اإيكونومي�ست  »ذي  اأ�سدرته  الذي 
»التابعة  والتحليل  لالأبحاث 
اإكونومي�ست  ذي  ملجموعة 
عن  اجلزائر  غياب  اأو  الربيطانية 
ال�سادر  القانون  �سيادة  تقرير 
العاملي  العدالة  م�رصوع  عن 
املنظمة  اأعدته  الذي  ل�سنة2017 

املتحدة  الوليات  ومركزها 
ا�ستناًدا اإىل ا�ستبيان �سم 110 األف 
فيه  ويتم  خبري,  اآلف  و3  اأ�رصة 
تقييم اأداء الدول يف ثماين نواحي 
حيث  القانون,  ب�سيادة  متعلقة 
�سمن هذه الفئات الثمانية القيود 
ومكافحة  احلكومة  �سلطات  على 
الف�ساد واحلقوق الأ�سا�سية والنظام 
الإ�سالحية  والإجراءات  والأمن 
والقانون املدين وقانون العقوبات 

واحلكومة املفتوحة

تعرتف  ل  اأنها  براهم  بن  وقالت 
العاملية  التقارير  اأو  بالت�سنيفات 
بعيدة  مقايي�ش  على  لإ�ستنادها 
و  بعيدة  اأنها  حيث  الدقة  عن 
تقيم تقاريرها لعن بعد يف حني 
اأن  يجب  الدرا�سات  هذه  مثل  اأن 
اأو  تكون على مقربة من املجتمع 
يكون  لكي  درا�ستها  املراد  الدولة 
 , م�سداقية  الت�سنيف  اأو  للتقرير 
اجلزائر  اأن  براهم  بن  واأ�سافت 
الدولية  القوانني  كل  على  اأم�ست 

القوانني  من  هائال  كما  متتلك  و 
لكن م�سكلتها تكمن يف التطبيق  و 
التنفيذ ولي�ش يف العدد فكثري من 
القوانني تقتل القانون مثلما يقول 
الذي  فالقانون   الفرن�سي   املثل 
ال�سكن  يف  احلق  املواطن  مينح  
ح�سل  ثري  �سخ�ش  يف حني جند 
على عدة �سكنات من طرف الدولة 
اجلزائر ل حتتاج قوانني بل حتتاج 

اإىل جت�سيد القوانني على الواقع.
 ف.ن�سرين

عبد القادر با�سني يعلن :

 منظمة الزوايا  ان�سمت ر�سميا 
للتن�سيقية الوطنية لدعم الرئي�س

التجديداجلزئي لع�سوية املجل�س الد�ستوري

نواب املوالة ميتنعون عن الت�سويت 

الوطنية  املنظمة  رئي�ش   اأكد 
للزوايا عبد القادر با�سني ان�سمام 
املنظمة ر�سميا للتن�سيقية الوطنية 
لدعم ومنا�رصة العهدة اخلام�سة, 
وقت  يف  عنها  اأعلن  قد  كان  التي 
ع�سو  الربملاين  النائب  �سابق 
جبهة  حلزب  املركزية  اللجنة 
التحرير الوطني بهاء الدين طليبة 

 .
وقال عبد القادر با�سني يف اإت�سال 
بناءا  جاء  قرارنا  اأن  للو�سط 
اجلمهورية  رئي�ش  اإجنازات  على 
و  م�ست�سفيات  و  جامعات  من 
موؤ�س�سات تربوية و الطريق ال�سيار 
األخ  ال�سدود  يف  املياه  م�ساريع  و 
الرئي�ش  مع  اتفاقنا  اىل  ا�سافة  و 
التي  الوطنية  امل�ساحلة  حول 
يعرف  وما  الزوايا  من  اقتب�ست 
باإ�سالح ذات البني  »الزوايا لديها 

رئي�ش  مع  اأخالقي  و  اأدبي  التزام 
اجلمهورية, والعهدة اخلام�سة كنا 
كذلك  ودعونا  اإليها  دعا  من  اأول 
الفعاليات  جميع  التفاف  ل�رصورة 
و  املجتمعية  و  ال�سيا�سية 
ال�سخ�سيات الوطنية حول برنامج 
ومع  ولهذا  اجلمهورية,  رئي�ش 
الوطنية  التن�سيقية  ميالد  اإعالن 
اخلام�سة  العهدة  ومنا�رصة  لدعم 
اإليها  منظمني  اليوم  اأنف�سنا  نعترب 
ر�سميا«. وجدد با�سني مرة اأخرى 
للت�رصح  اجلمهورية  رئي�ش  دعوة 
وقال:  خام�سة  رئا�سية  لعهدة 
كل  با�سم  ر�سميا  الرئي�ش  »ندعو 
زوايا الوطن للرت�سح لعهدة رئا�سية 
مبادرة  اأي  ندعم  نحن  و  خام�سة 
مع  الوقوف  �ساأنه  من  برنامج  او 

رئي�ش اجلمهورية.
ف.ن�سرين 

عن  املوالة  اأحزاب  نواب  امتنع 
لع�سوية  اجلزائي  جتديد  الت�سويت 
ل  اأنهم  رغم  الد�ستوري  املجل�ش 
ال�رصوط  فيه  تتوفر  مر�سح  متلكون 

التي ين�ش عليها الد�ستور.
اعترب  رئي�ش املجموعة الربملانية 
نا�رص  ال�سلم  جمتمع  حلركة 
الت�سويت  جل�سة  عقبة  حمدادو�ش 
اأن المتناع هو موقف �سيا�سي واأن 
ي�سمح  ل  املعار�سة  مع  توقعهم 
مر�سح  ل�سالح  بالت�سويت  لهم 
املوالة, يف ظل طعنهم يف �رصعية 
الفارطة,  الربملانية  النتخابات 
اأداء  على  حمدادو�ش  وحتفظ 
�رصعنة  يف  الد�ستوري  املجل�ش 
�سابها  التي  النتخابات  نتائج 

التزوير ح�سبه
من جهته  اأو�سح  رئي�ش املجموعة 
الربملانية لالإحتاد من اأجل النه�سة 

خالف  بن  خل�رص  والبناء  والعدالة 
اأن الت�سويت لتجديد ع�سو املجل�ش 
مت  بل  اليوم  يح�سم  مل  الد�ستوري 
ح�سمه يف �سهر 04 ماي 2017 تاريخ 
حني  الت�رصيعية  النتخابات  اأجراء 

اأعطيت الآفالن الأغلبية النيابية.
التفاق  اأن  خالف  بن  وابرز  
الوطني  التجمع  بني  حدث  الذي 
التحرير  وجبهة  الدميقراطي 
بينها  للع�سوية  اقت�سام  هو  الوطني 
جمل�ش  ع�سوية  الأول  اأخد  حيث 
ال�سعبي  جمل�ش  والثاين  الأمة 
اأن  الأمر,موؤكدا   ح�سم  الوطني 
املعار�سة  لإبعاد  ت�سعي  املوالة 
حدث  ما  مثل  الربملان  هياكل  عن 
يف بداية هذه العهدة, رغم تكري�ش 
لتمثيل  الد�ستور  من    114 املادة 

الن�سبي لها.
اإميان لوا�س
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اإ�ضرابات ووقفات احتجاجية بـ48 ولية

ال�سركاء االجتماعيون ينتف�سون
يبدو اأن نطاق غ�ضب ال�ضركاء الجتماعيني �ضيتو�ضع ال�ضهر اجلاري اأكرث رغم الإ�ضطرابات الكبرية التي عرفها �ضهر جانفي املن�ضرم، 

اإل اأن جمالت اأو�ضع له �ضتمتد عرب ال�ضهر اجلاري، حيث اأكد التكتل النقابي الذي ي�ضم 11 نقابات عرب قطاعات الرتبية، وال�ضحة، 
والإدارة وان�ضمام عمال الربيد، مت�ضكهم باإ�ضراب 14 فيفري، ب�ضل خمتلف القطاعات ليوم واحد، معززة بوقفات احتجاجية اأمام 

مقرات الوليات 48، على حد ما اأكده لـ«الو�ضط«، املكلف بالإعالم بالحتاد الوطني لعمال الرتبية والتكوين »الأنباف«، العمري زوقار، 
بالتن�ضيق بني نقابات التكتل لتنظيم اعت�ضام بالعا�ضمة.

يحي عواق/ �ضارة بومعزة

ثالثية ال على  النقابي  التكتل  وي�ؤكد 
مطالب: القدرة ال�رشائية املتهاوية، 
من  يحمل جملة  الذي  العمل  وقان�ن 
التهم من ال�رشكاء على راأ�سها الت�اط�ؤ 
الذي  امل�سبق  والتقاعد  العمال،  �سد 
�سبق واأن ت�سبب يف احتقانات وا�سعة 
تراجعت  احلك�مة  اأن  واعتبار   ،2016
يف  ال�سابقة،  العمال  مكت�سبات  عن 
املالية  قان�ن  دخ�ل  اأن  اأكدوا  حني 
القدرة  تهاوي  حجم  اأكرث  اأكد   2018

ال�رشائية.
 

قطاع الرتبية الأكرث �ضجيجا

ويعد قطاع الرتبية من اأكرث القطاعات 
التي اأ�سبحت �ساحة لالإ�رشابات، حيث 
قررت 5 نقابات: الأنباف، وال�ساتاف، 
وال�سنابا�ست،  والكال  والأ�سنتي�، 
ي�مي  وطني  اإ�رشاب  يف  الدخ�ل 
جديد  باب  ليفتح  فيفري،  و21   20
ظل  يف  غربيط،  بن  م�سالح  اأمام 
ي�ساف  الكنابا�ست،  ت�سعيد  ت�ا�سل 
النقابي يف  التكتل  رفقة  اإ�رشابهم  له 
14 فيفري، واأرجع الغا�سب�ن قرارهم 
نظام  غياب اإعتماد  اإىل  بالت�سعيد 
النظر  اإعادة  مع  حمفز  تع�ي�سي 
تخ�سي�ص  وكذا  الأج�ر،  �سبكة  يف 

يحقق  الرتب مبا  لكل  كافية  منا�سب 
القان�ن  تعديل  اإىل  اإ�سافة  العدالة، 
 ،240-12 الرتبية  لقطاع  الأ�سا�سي 
املر�س�م  لأحكام  الف�ري  والتطبيق 
املتعلق  املعدل   ،266-14 الرئا�سي 
اجلامعية  الدرا�سات  �سهادتي  بتثمني 
وتخ�سي�ص  واللي�سان�ص،  التطبيقية 
وحت�سني  الرتب  لكل  كافية  منا�سب 
لالأ�سالك  الجتماعية  ال��سعية 
باإلغاء  املهنيني  والعمال  امل�سرتكة 
وا�ستحداث  نهائيا  مكرر   87 املادة 
اإ�رشاب  جهته  من  حمفزة.  منحة 
ليدخل  يت�ا�سل  »الكنابا�ست«، 
اأ�سب�عه الأول على امل�ست�ى ال�طني، 
ويق�سي �سهرين على م�ست�ى وليتي: 
امل�س�ؤولية  حمملني  وبجاية،  البليدة 
يف  التالميذ  حق  �سياع  بخ�س��ص 
الرتبية  وزارة  اأن  م�سيفني  التمدر�ص، 
التي  الإجراءات  خالل  من  ت�سعى 
دفع  اإىل  امل�رشبني  حق  يف  اتخذتها 
ع��ص  التعفن  من  للمزيد  القطاع 
معتربا  التالميذ،  مب�سلحة  التفكري 
غري  الأ�ساتذة  اأج�ر  من  اخل�سم  اأن 
قان�ين وغري مربر لأن اإ�رشاب النقابة 

�رشعي  �ست�يف ل�رشوط القان�نية.
اجلزائر،  ثان�يات  جمل�ص  بدوره 
قرار  اأن  له،  بيان  خالل  من  اأو�سح 
نتيجة  جاء  لالإ�رشابات  الع�دة 
عديد  ت�سهده  الذي  الت�سيري  �سعف 

بالتاأخر  املتعلقة  الرتبية  مديريات 
خا�سة  املالية  امل�ستحقات  �سب  يف 
الرتقية  وخملفات  ال�سهري  الراتب 
وخمتلف املنح، بالإ�سافة اإىل التاأخر 
م�اد  يف  خا�سة  الأ�ساتذة  تثبيت  يف 
غرار  على  والريا�سيات  الفرن�سية 
وتيارت،  ووهران  مع�سكر  وليات 
الدرجات  الرتقية يف  التاأخر يف  وكذا 
وتع�ي�ص اخلربة املهنية. لياأتي الدور 
الرتبية  لعمال  ال�طنية  النقابة  على 
»الأ�سانتي�«، التي اتهمت وزارة الرتبية 
ال�طنية  النقابة  اأكدت  جهتها  من 
لعمال الرتبية يف بيانها ال�سادر الي�م 
�سن اإ�رشاب على خلفية اعتماد وزارة 
الرتبية اأ�سل�ب غلق باب احل�ار، تبنيها 
التعامل  وال�عيد يف  التهديد  ل�سيا�سة 
والجتماعية  املهنية  الق�سايا  مع 
من  طالبت”الأ�سنتي�”  كما  لنقابة. 
الن�سخة  اإ�سدار  يف  التعجيل  ال�زارة 
اجلديد  الأ�سا�سي  للقان�ن  النهائية 
للقان�ن  املعدل  الرتبية  قطاع  لعمال 
العدل  مبداأ  يكفل  والذي   240  /12
والأ�سالك،  الرتب  بني  ما  وامل�ساواة 
مع ت�سحيح الختاللت ال�اردة لبع�ص 

الأ�سالك والرتب.
 

النظار يح�ضرون لوقفات 
اإحتجاجية متهيدا لعت�ضام 

وطني

لنظار  ال�طنية  التن�سيقية  دعت    
الثان�يات املن�س�ية حتت ل�اء النقابة 
»الأ�سنتي�«،  الرتبية  لعمال  ال�طنية 
رب�ع  كافة  عرب  الثان�يات  نظار 
ح�ل  واللتفاف  التجند  اإىل  ال�طن 
والتح�سري  املرف�عة  املطالب  جملة 
الفعال لل�قفات الحتجاجية اجله�ية 
�سبيل  يف  ال�طني  لالعت�سام  متهيدا 
عن  الر�سمي  الإفراج  قرار  تعجيل 
الأ�سا�سي  القان�ن  اإختاللت  معاجلة 
اخلا�ص بامل�ظفني املنتمني لأ�سالك 
�سلك  واإن�ساف  ال�طنية  الرتبية 
اأعرب  بح�سبهم.  الثان�يات،  نظار 
ال�طنية  للتن�سيقية  ال�طني  املكتب 
ل�اء  حتت  املنط�ية  الثان�يات  لنظار 
مبقر  م�ؤخرا،  املجتمع  الأ�سنتي�، 
النقابة يف بيان لها حت�سلت » ال��سط« 
على ن�سخة منه عن التجاوب الإيجابي 
من  التن�سيقية  لبيان  الثان�يات  لنظار 
التي  الحتجاجية  ال�قفات  خالل 
يف  الرتبية  مديريات  اأما  بها  قام�ا 
على  البيان  ن�ص  اأكد  كما   . ولية   30
اإجبار  قان�نية  بعدم  التن�سيقية  مت�سك 
النظار على الت�سيري الإداري والرتب�ي 
منا�سب  �سغ�ر  حال  يف  للثان�يات 
املديرين وه� ما دعمه ممثل ال��ساية 
ب�زارة  امل�ستخدمني  مدير  ال�سيد 
جمعه  الذي  اللقاء  خالل  من  الرتبية 
الأمانة  وبخ�رش  التن�سيقية  ممثلي  مع 

 ،2018 جانفي   28 يف  للنقابة  ال�طنية 
الفعلية  ال�ستفادة  �رشورة  م�سيفا 
حتى  ال�ظيفية   ال�سكنات  من  للنظار 
م�ست�ى  على  ت�فرها  عدم  حال  يف 
من  متكينهم  خالل  من  م�ؤ�س�ساتهم 
امل�ؤ�س�سات  �سكنات  من  ال�ستفادة 
متابعة  �رشورة  مع  القريبة  الرتب�ية 
اإخالء  اإجراءات  ال�لئية  املديريات 
غري  ب�سفة  امل�سغ�لة  ال�سكنات 
اإىل  الإ�سارة  وجتدر  هدا  �رشعية. 
اإىل  تطرق�ا  قد  التن�سيقية  ممثلي  اأن 
احلديث عن املطالب الأ�سا�سية لنظار 
اإعادة  مطلب  راأ�سها  وعلى  الثان�يات 
التمييز  �رشورة  باب  من  الت�سنيف 
وكذا م��س�ع  واملروؤو�ص  الرئي�ص  بني 
الرتقية وكل ذلك ياأتي يف اإطار التقيد 
رقم  التنفيذي  املر�س�م  بن�ص  التام 
 2017 ماي   15 يف  امل�ؤرخ   162  -17
النم�ذجي  الأ�سا�سي  للقان�ن  املحدد 
بح�رش  تعلق  ما  ل�سيما  للثان�ية 
الرتقية اإىل رتبة مدير ثان�ية يف نظار 
التي جعلت  املطالب  الثان�يات، وهي 
التن�سيقية تدع� يف بيانها  كافة نظار 
الثان�يات الذين يعان�ن من الإجحاف 
رقم  التنفيذي  املر�س�م  بن�ص  املقنن 
ح�ل  واللتفاف  التكتل  اإىل   240  -12
للدخ�ل  حت�سريا  التن�سيقية  مطالب 
يف اعت�سام وطني اإىل غاية رفع الغنب 
وتلبية املطالب، على حد تاأكيدهم.

قال اأن وجهات النظر اأ�ضبحت 
متناغمة بخ�ضو�ص »احلرقة«

حممد عي�سى:  ال 
خالفات بني وزارتي 

واملجل�س االإ�سالمي  
 

حذر وزير ال�س�ؤون الدينية، 
اأم�ص، من اأ�سماهم بال�ساعني 

لزرع اخلالف بني وزارته 
واملجل�ص الإ�سالمي الأعلى، 

م�ؤكدا اأن الروؤى مت�افقة 
بينهما، اآخرها ما اأو�سحه 
رئي�ص املجل�ص غالم اهلل 
بخ�س��ص فت�ى حترمي 

»احلرقة«.
اتهم وزير ال�س�ؤون الدينية 
والأوقاف حممد عي�سى، 

اأم�ص، من خالل �سفحته عرب 
م�قع الت�ا�سل الجتماعي 
»فاي�سب�ك«، من اأ�سماهم 
ببع�ص الأطراف، بال�سعي 

خللق ال�سقاق بينه وبني رئي�ص 
املجل�ص الإ�سالمي الأعلى اأب� 
عبد اهلل غالم اهلل، من خالل 

الفت�ة الأخرية اخلا�سة بتحرمي 
»احلرقة«، مت�سائال »مل�سلحة 

رون اأج�اء الف�ساء  من تعِكّ
الديني؟!«، بح�سبه، قائال اأن 
احلكم باحلالل واحلرام حكم 
�رشعي اأ�سا�سي ول ميكن اأن 

يك�ن راأيا �سيا�سيا ول اجتماعيا 
ولذلك اهتزت اأركان املجتمع 
عندما نقل الإعالم خرب »فت�ى 
حترمي الهجرة غري ال�رشعية« 

عن معايل رئي�ص املجل�ص 
الإ�سالمي الأعلى، م�ؤكدا اأنه 
حينها مل ي�ؤيد الفت�ة واإمنا 
رّد باأن »املجل�ص الإ�سالمي 

الأعلى ه� اأعلى هيئة اإفتاء يف 
اجلزائر، ول ميكنه التعليق على 
ت�رشيحات رئي�سها«، قائال اأن 
بع�ص الإعالميني ا�ستنتج�ا 

فرديا باأن وزير ال�س�ؤون الدينية 
اأفتى باحلرمة، متداركا باأن 
اآخرين و�سفهم باملن�سفني 
نقل�ا انتقاده ملنهجية طرح 
الظاهرة ومقاربة حِلّها، اإل 
اأن ما �ساع عرب النا�سطني 

ه� التحرمي. واأ�ساف عي�سى 
باأن ت��سيح رئي�ص املجل�ص 

الإ�سالمي الأعلى باأن ت�رشيحه 
بحرمة احلرقة مل تكن فت�ى 

�رشعية، فه� بذلك ي�ؤكد 
التناغم بني امل�ؤ�س�ستني 

»ال�زارة واملجل�ص«، داعيا 
من اأ�سماهم مبحاويل تغذية 
اخلالف اإىل كف اأيدهم عن 
م�ؤ�س�سات الدولة، م�ؤكدا اأن 

م�ساعيهم متثل »ل حت�سب�ا اأن 
ما حتيك�ن بالليل والنهار بخاٍف 

عن الراأي العام«.
�ضارة بومعزة

هناك اأطراف حتاول التالعب بقرار املحكمة الأوربية

 ولد �سالك :�سنطالب بالتدخل الع�سكري 
االإفريقي يف حال رف�س املغرب التفاو�س

ولد  الغربية  ال�سحراء  خارجية  وزير  عرب 
ال�سحراوية  الدولة  ا�ستعداد  عن  ال�سالك 
مع  مبا�رشة  مفاو�سات  يف  للدخ�ل 
ال�سالم  اإحالل  اجل  من  املغربية  اململكة 
للقمة  التاريخي  لقرار  طبقا  البلدين  بني 
اأن  ،م�ؤكدا  الإفريقي  لالحتاد  الثالثني 
بالتدخل  �ستطالب  ال�سحراوية  اجلمه�رية 
ال�سحراء  اأن  الإفريقي  باعتبار  الع�سكري 
ذلك  يف  يف  احلق  ولها  فيه  ع�س�  الغربية 
حال  رف�ص اململكة املغربية لقرار الإحتاد 
مفاو�سات  يف  بالدخ�ل  القا�سي  الإفريقي 
تقرير  ا�ستفتاء  تنظيم  اأجل  من  مبا�رشة 

امل�سري
عقدها  ندوة  يف  الأم�ص  �سالك  ولد  حمل 
،اململكة  ال�سحراوية  ال�سفارة  مبقر 
ال�سعب  على  العدوان  م�س�ؤولية  املغربية 
اجل�سمية  اخلروقات  وا�ستمرار  ال�سحراوي 
يف  خرياته  ونهب  و�رشقة  الإن�سان  حلق�ق 
الإفريقي  الحتاد  قرارات  مع  تام  تناق�ص 
عاجال  نداءا  ،م�جها  املتحدة  الأمم  و 
املغرب  على  لفر�ص  املتحدة  الأمم  اإىل 
الن�سياع لل�رشعية الدولية من خالل متكني 
و  حق�قه  ممار�سة  من  ال�سحراوي  ال�سعب 
اأطالق �رشاح جميع املعتقلني ال�سيا�سيني و 
متكني بعثة املين�ر�س� من �سالحيتها كاملة 
التقرير  و  الإن�سان  مراقبة حق�ق  فيها  مبا 

عنها   
وا�سبانيا  ال�سالك  كل من فرن�سا  ولد  واتهم 
الأوربية  املحكمة  بقرار  التالعب  مبحاولة 
الراف�ص ل�ستغالل املغرب خلريات الدولة 
ل�قف  رف�سهما  خالل  من  ال�سحراوية 
املغربية  للمنتجات  ال�سترياد  عملية 
جمربة  املغربية  اململكة  اأن  واأو�سح  التي 
الإفريقي  الحتاد  قرارات  احرتام  على 
الروؤ�ساء  جلنة  حتريك  اإعادة  يفر�ص  الذي 
ال�سحراوي وتكليف رئي�ص  بالنزاع  اخلا�سة 

ال�سلم  ورئي�ص املف��سية و جمل�ص  الحتاد 
بالتعاون  اإليها  ال�سامي  واملمثل  والأمن 
املجه�دات  اإطار  يف  املتحدة  الأمم  مع 
الت��سل  اإىل  الرامية  للمنظمتني  امل�سرتكة 
اإىل حل النزاع. كما فر�ص الحتاد الإفريقي 
القب�ل  ذات املتحدث على املغرب  ح�سب 
بعثة  �سمن  له  التابعني  املراقبني  بع�دة 
للمراقبة امل�ستقلة  اآلية  واإيجاد  املين�ر�س�، 
حلق�ق الإن�سان، فيما طالب الدول الأع�ساء 
الندوة  املدين مبقاطعة  املجتمع  هيئات  و 
التي يعتزم منتدى كران�ص م�نتانا تنظيمها 
الداخلة املحتلة يف �سهر مار�ص  يف مدينة 
القمة  اأن  املتحدث  ذات  واأفاد  املقبل. 
الق�سية  و  الإفريقي  لالحتاد  الثالث�ن 
ابابا  بادي�ص  يف  انعقدت  التي  ال�سحراوية 
مفاو�سات  اإجراء  على  �رشورة  ،اأكدت 
تقرير  ا�ستفتاء  تنظيم  اأجل  من  مبا�رشة 
و  الإفريقي  الإحتاد  من  بت�سهيل  امل�سري 
جلنة  حتريك  اإعادة  ،مع  املتحدة  الأمم 
ال�سحراوي  بالنزاع  اخلا�سة  الروؤ�ساء 
رئي�ص  و  الحتاد  رئي�ص  تكليف  و  املغربي 
املف��سية و جمل�ص الأمن و ممثل ال�سحراء 
الغربية التعاون مع الأمم املتحدة يف اإطار 
الرامية  للمنظمتني  امل�سرتكة  املجه�دات 

اإىل الت��سل حلل النزاع بني الدولتني .
اأن  �سالك  ،قال  ولد  مت�سل  �سياق  ويف 
كل  قرارات  القمة ح�ل النزاع بني املغرب 
و ال�سحراء الغربية تبني  حماولت املغرب 
جمه�دات  من  الإفريقي  الحتاد  اإق�ساء 
ت�سفية  اىل  الرامية  الدويل  املجتمع 
تتناق�ص  الغربية،  ال�سحراء  من  ال�ستعمار 
مع منطق اجلغرافيا والتاريخ وال�رشعية ول 
ت�سمد امام اإرادة القادة الأفارقة يف متكني 
بالق�سايا  التكفل  من  الإفريقي  الحتاد 
الفريقية ومن متكني القارة التحدث ب�س�ت 
ل�سنة  الحتاد  ل�سرتاتيجية  جت�سيدا  واحد 

2063 واإعالن املبادئ اخلا�ص بالذكرى
على  جمربة  املغربية  اململكة  اأن  واأو�سح 
الذي  الإفريقي  الحتاد  قرارات  احرتام 
الروؤ�ساء  جلنة  حتريك  اإعادة  يفر�ص 
ال�سحراوي وتكليف رئي�ص  بالنزاع  اخلا�سة 
ال�سلم  ورئي�ص املف��سية و جمل�ص  الحتاد 
بالتعاون  اإليها  ال�سامي  واملمثل  والأمن 
املجه�دات  اإطار  يف  املتحدة  الأمم  مع 
الت��سل  اإىل  الرامية  للمنظمتني  امل�سرتكة 
اإىل حل النزاع. كما فر�ص الحتاد الإفريقي 
القب�ل  ذات املتحدث على املغرب  ح�سب 
بعثة  �سمن  له  التابعني  املراقبني  بع�دة 
للمراقبة امل�ستقلة  اآلية  واإيجاد  املين�ر�س�، 
حلق�ق الإن�سان، فيما طالب الدول الع�ساء 
الندوة  املدين مبقاطعة  املجتمع  هيئات  و 
التي يعتزم منتدى كران�ص م�نتانا تنظيمها 
الداخلة املحتلة يف �سهر مار�ص  يف مدينة 
اخلارجية  ال�س�ؤون  وزير   و�سدد  املقبل. 
ال�سحراوي، حممد �سامل ولد ال�سالك، على 
لأجزاء  احتالله  املغرب  ينهي  اأن  �رشورة 
الإفريقي  الحتاد  ع�س� يف  دولة  تراب  من 
بعد ان�سمامه جمددا اإىل الهيئة الإفريقية، 
وذلك من اأجل اإحالل ال�سالم بني اجلمه�رية 
اأكدت  ال�سحراوية واململكة املغربية الذي 
م�ؤخرا. وقال  لالإحتاد  الثالثني  القمة  عليه 
من  ال�ستنتاجات  و  الدرو�ص  اأهم  من  اأن 
الإفريقي  لالإحتاد  الثالثني  القمة  قرارات 
املا�سي  يناير  و29   28 ي�مي  انعقدت  التي 
اأن  الأفارقة  القادة  اعتبار  اأبابا،  باأدي�ص 
الفريقي  الحتاد  اىل  املغرب  »ان�سمام 
بني  ال�سالم  اإحالل  عنه  ينتج  اأن  يجب 
املغربية  واململكة  ال�سحراوية  اجلمه�رية 
من  املغرب  وقع  ما  مع  يتما�سى  وهذا 
التزامات مرتتبة عليه بحكم م�سادقته على 

امليثاق التاأ�سي�سي«.
اإميان لوا�ص

الدكتور بقاط بركاين

زعيبط يف حالة فرار بالن�سبة للعدالة

مع ا�ضتمرار الإ�ضراب

انتعا�س بور�سة الدرو�س اخل�سو�سية بالبويرة

ويف ات�سال مع الدكت�ر بركاين بقاط ،نفى 
اتهامات  وجه  قد  يك�ن  اأن  الأخري  هذا 
لل�سع�ذة و الحتيال لزعيبط ، غري اأنه قال 
اأن زعيبط كان يف اجلزائر  ال�اقع  اأنه يف 
زعيبط  اأن  معقبا   ، تركيا  اإىل  وهرب 
للمحاكم  بالن�سبة  فرار  حالة  يف  ه�  رمبا 
اجلزائرية ، ل�سيما يف ظل ال�سكاوي �سده 
�سيدال  �رشكة  طرف  من  �سدرت  التي  و 
ل«  ت�رشيح  بقاط يف  اأ�ساف  و   . لالأدوية 
ال��سط » اأنه يف ال�اقع هذا ال�سخ�ص ، اإذا 
كان عنده �سمري ومرتاح ،ملاذا ل ياأتي اإىل 
اجلزائر ويدافع عن منت�جه ، م�سريا اإىل 
فيها يف ت�رشيحاته  وقع  التي  التناق�سات 
عندما كان يدعي اأن هذا الدواء ه� دواء 
اأنه عندما �ساقت  ، لكن ي�سيف  لل�سكري 
به ال�سبل » تزيرت عليه » قال اأنه مل يقل 
اأبدا اأنه دواء بل مكمل غذائي ، وعلى اأي 
حال اأ�ساف بقاط اأن اجلزائر لها قان�نها 
، و تركيا لها قان�نها وهي خحرة فيها دون 
التدخل فيه ، م�سيفا اأن ما ي�ؤ�سفه ه� ما 

من  زعيبط  يق�سد  الإن�سان  هذا  به  قام 
اأ�سبح�ا  اجلزائري�ن  ح�سبه  لأن   ، كارثة 
يذهب�ن اإىل تركيا ب« الكابات » من اأجل 
جلب هذا الدواء من تركيا ، والذي ح�سبه 

ن�ع من الإ�ستغالل ملر�سى ال�سكر.
و اأو�سح املتحدث اأن هذا ن�ع من الأمل 
اأن  زعيبط  على  اأن  م�سيفا   ، املخيب 
كان  فاإن   «  ، اأجنبي  بلد  يف  وه�  ي�سكت 
اأن  اإل  عليه  فما  دواءا  اكت�سف  اأنه  يق�ل 
م�سيفا   ،  « املعنية  امل�سالح  اإىل  يتجه 
منه  يراد  زائد  الآخر ه� كالم  الكالم  اأن 
و    الأ�س�اق  يف  م�ج�دة  ملادة  الإ�سهار 
�سد  �سيئا  له  لي�ص  اأن  اإىل  بقاط  انتهى 
بع�ص  اأن  من  ي�ؤمله  ما  اأكرث  زعيبط 
اجلزائريني يذهب�ن اإىل تركيا ب« الكابات 
» جللب هذا الدواء ، م�سيفا اأن هذا كان 
بفعل التاأثري عليهم و الإ�سهار ، م�سيفا اأن 
 ، النا�ص  على  اأحتال  الذي  ال�سخ�ص  هذا 

ه� الآن يف تركيا فليعمل وي�سكت .
ع�ضام بوربيع

اخل�س��سية  الدرو�ص  ب�ر�سة  ت�سهد 
ولية  م�ست�ى  على  الفرتة  هذه  خالل 
مع  خا�سة  ملح�ظا  اإنتعا�سا  الب�يرة 
ا�ستمرار الإ�رشاب املفت�ح الذي �سنه 
الت�ايل  على  الثاين  لالأ�سب�ع  الأ�ساتذة 
الرتب�ية  الذي جعل امل�ؤ�س�سات  الأمر 
خاوية على عرو�سها وبالدرجة الأوىل 
ي�مية  عليه  وقفت  ما  وه�  الثان�يات 
وبع�ص  الب�يرة  مبدينة   « ال��سط   «
ج�لتنا  خالل  �سادفنا  حيث  البلديات 
من  معترب  عدد  ت�جه  ال�سباحية 
وجماعات  اأف�اج  �سكل  على  التالميذ 
الدرو�ص  واأق�سام  امل�ست�دعات  اإىل 
تالميذ  بالأخ�ص  منهم  اخل�س��سية 
الأق�سام النهائية املقبلني على اإمتحان 

الذين  الدرا�سي  العام  نهاية  البكال�ريا 
اأكدوا لنا يف ت�رشيحاتهم اأنهم وجدوا 
اىل  اللج�ء  على  مرغمني  اأنف�سهم 
تكاليفها  رغم  اخل�س��سية  الدرو�ص 
عن  الأ�ساتذة  غياب  ظل  يف  الباهظة 
اأن ال�قت لي�ص يف  الأق�سام اإىل جانب 
الدرو�ص  من  مزيد  لت�سييع  �ساحلهم 
امل�اد  �ستى  يف  بالكثافة  تتميز  التي 
العلمية والأدبية ، هذا ول تقت�رشهذه 
بل  الثان�يات  تالميذ  على  الدرو�ص 
املت��سطات  تالميذ  اىل  تعدتها 
التعليم  �سهادة  على  املقبلني  وحتى 
على  �سجع  الذي  ال�سيء  الإبتدائي 
 « املربحة  التجارة   « هذه  اإنتعا�ص 
الذين  الأولياء  عديد  و�سفها  كما 

هذه  ح�ل  اآراءهم  لأخذ  منهم  تقربنا 
م�ساريف  تكلفهم  التي  الظاهرة 
اإ�سافية هم يف غنى عنها حيث �سب�ا 
فئات  ت�رشفات  على  �سخطهم  جام 
ت�رشعلى  التي  الأ�ساتذة  من  كبرية 
مع  العمل  وعدم  الإ�رشاب  م�ا�سلة 
التالميذ يف امل�ؤ�س�سات الرتب�ية لكنها 
باملقابل ت�ستدعيهم اىل هذه الدرو�ص 
ب�سلة  اخل�س��سية يف ت�رشف ل ميت 
كما  ق�لهم  ح�سب  النبيلة  املهنة  لهذه 
ا�ستغل�ا وج�دنا بينهم لت�جيه نداء اىل 
و�سع  اأجل  من  املعنية  اجلهات  كافة 
م�سلحة التالميذ ف�ق كل اعتباروعدم 

رهن م�سري ماليني التالميذ .
اأح�ضن مرزوق 



ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  طم�أن 
عبد  الو�شطى،  للجزائر  البلدي 
احلكيم بط��س �شك�ن �شقق ال�شيق، 
الرتحيل  بعملية  معنيون  اأنهم  واأكد 
�شك�ن  ترحيل  من  االنته�ء  بعد 
ال�شفيح،  وحتى  وال�شطوح  االأقبية 
له�  لي�س  البلدية  اأن  على  م�شددا 
الكربى  الرتحيل  بعملية  عالقة 

والوالية هي الوحيدة امل�شرية له�.
يف  بط��س  اأكد  اأخرى  جهة  ومن 
»الو�شط«  به  خ�س  مقت�شب  حوار 
ب�أن عملية ترميم البن�ي�ت املوجودة 
م�شتمرة،  البلدية  م�شتوى  على 
�شيتم  الق�دمة  االأي�م  وخالل 
اأخرى  �شنتيم  ملي�ر   60 تخ�شي�س 
ال�شعبية  االأحي�ء  الولوج يف  اأجل  من 
وهذا لرتميم عم�راته� املوجودة يف 

ح�لة ك�رثية.

كرث احلديث هذه الفرتة 
عن عملية ترحيل 

�صتم�س �صكان العا�صمة، 
هل اجلزائر الو�صطى 

معنية بها وكيف �صيتم 
التعامل مع �صكان الأقبية 
والأ�صطح املتواجدين يف 

البلدية؟

معنية  الو�شطى  اجلزائر  بلدية  نعم 
بعملية الرتحيل، وبلديتن� مدرجة مع 
يف  خ��شة  الكربى،  الرتحيل  عملية 
ظل تواجد العديد من الع�ئالت التي 
الكثري  يف  واالأ�شطح  االأقبية  تقطن 
لكن  البلدية،  و�شوارع  اأحي�ء  من 
املجل�س  اأن  اجلميع  يعلم  اأن  يجب 
ال�شعبي البلدي لي�س له عالقة بهذه 
لكون  اأو قريب،  بعيد  العملية ال من 
اجلهة املخولة على ت�شيريه� تتمثل 
يف والية اجلزائر، الأن رئي�س البلدية 
وهذا يف 57 بلدية لي�س له احلق يف 
بعملية  ارتب�ط  له  �شيء  اأي  ت�شيري 
يف  انطلقت  التي  الكربى  الرتحيل 
منت�شف 2014، واالأدهى من كل هذا 
اأنه لي�س لدين� احلق كذلك يف �رشاء 
االأرا�شي وحتى ت�شيريه�، لكن اأجدد 
توجد  الو�شطى  اجلزائر  بلدية  اأن 

لديه� ح�شة خ��شة به�.

قلتم اأن البلدية ل 
ت�صري ملف ال�صكن 

املتعلق بعملية الرتحيل 
الكربى، لكن �صكان �صقق 

ال�صيق ُيقبلون عليكم 
من اأجل ال�صتف�صار عن 

و�صعيتهم، هل من جديد 
بخ�صو�س و�صعيتهم؟

هذا امللف معقد، وعملية ترحيلهم 
الزالت بعيدة نوع� م�، وهذا يف ظل 

كل  ترحيل  من  من  االنته�ء  عدم 
�شك�ن ال�شفيح يف الع��شمة، خ��شة 
واأن هن�لك بلدي�ت الزالت تع�ين من 
هذه الظ�هرة ومل يتم التخل�س منه� 
االأ�شطح  �شك�ن  ن�شي�ن  دون  بعد، 
واالأقبية يف بلدي�ت كثرية كذلك، ويف 
هذا ال�شدد ك�ن وايل الع��شمة عبد 
الق�در زوخ قد اأكد قبل 6 اأ�شهر مل� 
اجتمعن� معه مبعية نق�ب�ت االأحي�ء 
العملية  اأن  خلدون  ابن  ق�عة  يف 
ال�شيق  �شقق  و�شك�ن  م�شتمرة، 
معنيون  وهم  كذلك  ترحيلهم  �شيتم 
االنته�ء  ب�رشط  الئقة  ب�شكن�ت 
اإىل  اله�دف  امل�شطر  الربن�مج  من 
لهذا  والق�شدير،  ال�شفيح  الق�ش�ء 
لهم  ح�ش�س  تخ�شي�س  مت  فقد 
بلدية  يف  ك�نت  والبداية  كذلك، 

�شيدي اأحممد.

بعيدا عن عملية 
الرتحيل، تهيئة وترميم 

العمارات املوجودة 
على م�صتوى بلدية 

اجلزائر الو�صطى هل هي 
م�صتمرة؟

لكي  الرتميم  عملية  توقفت  متى 
ت�شتمر؟ هي مل تتوقف على االإطالق 
اجلزائر  بلدية  م�ش�لح  ق�مت  حيث 
والية  م�ش�لح  مبعية  الو�شطى 
العديد  وتهيئة  ترميم  على  اجلزائر 
من البن�ي�ت املوجودة على م�شتوى 
االأحي�ء الواجهة، كعمريو�س، ديدو�س 
على  و�شنعمل  اأخرى،  واأحي�ء  مراد 
ترميم كل العم�رات، من اأجل تهيئة 

اأح�شن يف امل�شتقبل القريب.

دائما يف نف�س ال�صياق، 
املالحظ اأنكم مل تدخلوا 

الأحياء ال�صعبية من اأجل 
ترميم عماراتها املهرتئة؟

الت�أكيد  يجب  الكالم،  هذا  ق�ل  من 
ال�شعبية  االأحي�ء  دخلن�  اأنن�  على 
ونعمل ب�شكل غري منقطع على ترميم 
هي  نعم  به�،  املتواجدة  البن�ي�ت 
مهرتئة مق�رنة ب�لبن�ي�ت املتواجدة 
لكنن�  الكربى  وال�شوارع  االأحي�ء  يف 
دخلن�ه�، و�ش�رع »الروتوجني« مث�ل 
على ذلك، اأم� االأحي�ء االأخرى مثل 
�شيتم  و«ميلوز«،  عي�س«  بن  »يحيى 
الق�دمة،  االأي�م  خالل  له�  الولوج 
وهو  ب�شيء  اأذكر  اأن  يجب  وهن� 
على  العم�رات  ترميم  ميزانية  اأنن� 
حيث  �شخمة،  بلديتن�  م�شتوى 
ونحن  �شنتيم،  ملي�ر   400 ف�قت 
من  �شنتيم  ملي�ر   60 اإ�ش�فة  ب�شدد 
اأجل ا�شتكم�ل العملية، وهذا خالل 
انعق�د املجل�س البلدي هذا ال�شهر.
 حاوره: علي عزازقة

رئي�س بلدية اجلزائر الو�صطى، عبد 
احلكيم بطا�س يف حوار مع الو�صط:

 .       البلدية لي�صت من ُي�صري عملية
 الرتحيل الكربى

 .       م�صتمرون يف تهيئة بنايات 
اجلزائر الو�صطى

يق معنيون  كان �ضقق ال�ضِ »�ضُ
بالرتحيل ب�ضروط«
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النيابة تطالب بتوقيع عقوبة 
الإعدام يف حق خم�س متهمني 
فتحت حمكمة اجلنايات الإ�صتئنافية مبجل�س ق�صاء العا�صمة اأم�س ملف �صتة اإرهابيني  من كتيبة الأرقم التابعة لتنظيم » 
القاعدة« حتت اإمرة » عبد املالك درودكال« املتورطني يف تنفيذ اأربعة عمليات انتحارية ب�صيارات مفخخة ا�صتهدفت ق�صر 

احلكومة و مركز ال�صرطة و الدرك الوطني لباب الزوار عام 2007  والتي باءت اأخرها بالف�صل واأدت لوقوع املتهمني يف قب�صة 
م�صالح الأمن عن طريق ال�صيارة املفخخة التي ا�صتهدفت اأحد املنازل مبنطقة حيدرة وهي التفجريات التي خلفت مئات القتلى 

و اجلرحى وخ�صائر مادية طالت موؤ�ص�صات عمومية ومباين ر�صمية، وهي الأفعال التي جعلتهم مهددين بعقوبة الإعدام.  

ل/منرية

خالل  الدف�ع  ط�لب  وقد  هذا 
اإنق�ش�ء  املح�كمة  جل�شة  بداية 
املتهمني  لق�ش�ء  العمومية  الدعوى 
حمكوميتهم و�شبق الف�شل يف الق�شية 
يف  املحكمة  عليهم  ق�شت  اأن  بعد 
�شنوات   4 بني  بعقوب�ت  �ش�بق  وقت 
عودة  قبل  املوؤبد  �شجن�  وال�شجن 
الق�شية بعد قبول الطعن ب�لنق�س يف 
تلك االأحك�م  من قبل املحكمة العلي� 
عن جرم جن�ي�ت االنتم�ء اإىل جم�عة 
اإٍره�بية هدفه� بث الرعب يف اأو�ش�ط 
االأمن  اإنعدام  جو  وخلق  ال�شك�ن 
االإٍره�بية  االأعم�ل  يف  وامل�ش�ركة 
ب��شتعم�ل املتفجرات و القتل العميد 

مع �شبق االإ�رشار و الرت�شد .
لت�ريخ  تعود  احل�لية  الق�شية  وق�ئع 
ال�ش�عة  حدود  يف   2007 اأفريل   11
وقع  حني  دقيقة   50 و  الع��رشة 
من  مفخخة  �شي�رة  بوا�شطة  هجوم 
ق�رش  مدخل  على  هيونداي«   « نوع 
خلف  والذي  م�ط�  �ش�حة  احلكومة 
مقتل 20 �شخ�س و جرح حوايل 222 
مب�ين  يف  م�دية  وخ�ش�ئر  �شخ�ش� 
مواطنني  وم�ش�كن  و عمومية  ر�شمية 
تاله�  وخ��شة  ر�شمية  ومركب�ت 
ا�شتهدف مقر املق�طعة  اأخر  هجوم 
لب�ب  الق�ش�ئية  لل�رشطة  ال�رشقية 
من  مفخخة  �شي�رة  بوا�شطة  الزوار 
نوع »رونو اإك�شرب�س« وبعده� بدق�ئق 
بوا�شطة  ث�لث  هجوم  وقع  اأخرى 
مقر  من  ب�لقرب  مفخخة  �شي�رة 
بوا�شطة  الزوار  لب�ب  الوطني  الدرك 
�شي�رة مفخخة من نوع » �ش�ن�« وخلف 

االإنفج�رين عدة قتلى » 12 �شخ�ش�« 
وحوايل 131 جريح وخ�ش�ئر ب�ملب�ين 
مركب�ت  وكذا  للمواطنني  و  الر�شمية 
ر�شمية ، حيث حررت مب��رشة فرقة 
التحري�س  و  االإٍره�ب  مك�فحة 
عن  حم�رشا  ال�رشقية  للمق�طعة 
بنف�س  اأنه  اإط�ره�  تبني يف   ، الواقعة 
الواحدة  ال�ش�عة  حدود  ويف  الت�ريخ 
على  وبن�ءا  الظهر  بعد  ون�شف 
والية  الأمن  العملي�ت  ق�عة  من  نداء 
�شي�رة  م�شبوهة  وجود  عن  اجلزائر 
اأزرق  لونه�  م�ر�شدي�س«   « نوع  من 
التنقل  وبعد  متوقفة مبنطقة حيدرة 
مبواد  مفخخة  ب�أنه�  تبني  ملع�ينته� 
كهرب�ئية  ب�أ�شالك  مت�شلة  متفجرة 
قبل  من  مب��رشة  تفكيكه�  مت  اأين 
التحري�ت  وخالل   ، االأمن  م�ش�لح 
اأن  تبني  الواقعة  ه�ته  حول  املنجزة 
اأ ، اأحمد«  ال�شي�رة مملوكة للمدعو » 
 70 مببلغ  ل�شخ�شني  ب�عه�  الذي 
الب�ئع  هذا  متكن  وقد  �شنتيم  مليون 
ال�ش�ري�ن  هوية  على  التعرف  من 
،  خ�لد«  م   « من  بكل  االأمر  ويتعلق 
و » ع ، �شمري » ، وبعد التنقل ملنزل 
الع�ئلي  ب�أنه غ�در املنزل  االأول تبني 
االإره�بية  اجلم�ع�ت  مع�قل  ب�إجت�ه 
الذي  حمزة«   ، م   « ب�شقيقه  والتحق 
اجلم�ع�ت  مبع�قل  االأخر  هو  اإلتحق 
، كم�  االإره�بية يف هر فيفري 2007 
املدعو  ملنزل  االأمن  م�ش�لح  تنقلت 
ك�ن رفقة �شديقه  الذي   « ،�شمري  »ع 
املدعو » ح ،�شليم« والذي تعرف عليه 
يف �شجن الربواقية والذي مت توقيف 
هذا االأخر يف وقت الحق و�رشح ب�أنه 
 « املكنى  �شليم«   ، ع  على  »  تعرف 

ب�لربواقية  العق�بية  مبوؤ�ش�شة  بلعيد« 
بعد  بينهم�  العالقة  وتورطدت 
خروجهم� من ال�شجن واأ�شبح يتب�دال 
الزي�رات و اأكد اأنه قبل اأي�م من ت�ريخ 
قد  اأنه  اأخطره  االإنفج�رات  وقوع 
ا�شرتى �شي�رة من نوع » م�ر�شيدا�س« 
الوث�ئق  له  اأظهر  و  ،خ�لد«  م   « رفقة 
اأنه� �شوف تفخخ مبتفجرات  اأبلغه  و 
غ�در  وبعده�  املوقع  حتديد  دون 
منزله ثم اإت�شل به يومه� و اأبلغه ب�أنه 
مل يلتحق ب�جلم�ع�ت االإٍره�بية و اأنه 
ع�ود  بعده�  و  عنده  للمبيت  �شيعود 
املجيء  بعدم  اأخطره  و  به  االت�ش�ل 
زوجته  اأخربته  ملنزله  ع�د  مل�  و 
ه�تفي�  به  ات�شل  ل�شيم«   ، ع   « اأن 
الإبالغه ب�أن ال�شي�رة مل تنفجر وكلفه� 
ب�الت�ش�ل ب�أهله و اإخب�رهم ب�إلتح�قه 
خالل  ،ومن  االإره�بية  ب�جلم�ع�ت 
التحري�ت تبني اأم املتهم » م ،حمزة« 
�ش�هد االإنتح�ريني » ب، مروان«منفذ 
هجوم ق�رش احلكومة  و » اأبو �ش�جدة 
اأبو دوج�نة« مل� ك�نوا يودعون   « » و 
وفهم  االإٍه�بية  اجلم�عة  اأفراد  ب�قي 
خالله� اأنهم �شيقومون بتنفيذ عملية 
و  لتف��شيله�  معرفته  دون  اإنتح�رية 
 « �شقيقه  و  االنتح�ريني  اإنطالق  بعد 
االإره�بية  اجلم�عة  نف�س  اإىل  خ�لد« 
حتت لواء تنظيم » الق�عدة« يف بالد 
يت�أمره�  التي  االإ�شالمي  املغرب 
التي  درودك�ل«  امل�لك  عبد   « االأمري 
ك�ن ين�شط معه� وامل�شولة عن تنفيذ 
وبن�ءا   ، االأربعة  االإنتح�رية  العملي�ت 
عليه �شلم املدعو » م ،حمزة« نف�شه 
ن�شيحة  على  بن�ءا  االأمن  مل�ش�لح 
بعملية  القي�م  من  حذره  و  �شقيقه 

اإنتح�رية بت�ريخ 2007/11/17 .
املتهمني ال�شتة و  خالل مثولهم اأم�م 
االإ�شتئن�فية  اجلن�ي�ت  حمكمة  هيئة 
م�  اأنركوا  الع��شمة  ق�ش�ء  مبجل�س 
عن  ترجعوا  و  جرم  من  لهم  ن�شب 
املتهم  اأكد  ت�رشيح�تهم حيث  �ش�بق 
لعقوبته  ق�ش�ئه  بعد  اأنه  ،خ�لد«  م   «
يف ق�شية اإٍره�بية ب�شجن » الربواقية« 
االإٍره�بية  اجلم�عة  به  ات�شلت 
طريق  عن  منهم  الفرار  فح�ول 
االلتح�ق ب�شقيقه املتواجد ب�ملع�قل 
طلبوا  ومل�  االأرقم  لكتيبة  االإره�بية 
منه اإقتن�ء ال�شي�رتني دون اأن يخطروه 
ق�م  التفجريات  لتنفيذ  موجهة  ب�أنه� 
الب�قي  اأنكر  فيم�   ، لهم  ب�إقتن�ئه� 
و  االإنتح�رية  ب�لعملي�ت  عالقتهم 
املتهم  نفى  ،  كم�  ببع�س  معرفتهم 
ك�ن  ب�أنه  اتهم  الذي  �شليم�ن«  »ع، 
مركز  مدخل  مراقبة  ق�م مبهمة  من 
عن  وت�شويره  الزوار  ب�ب  �رشطة 
قي�مه  �شغرية  مراقبة  ك�مريا  طريق 
انه�  التحري�ت  اأ�شفرت  والتي  بذلك 
نف�س ال�شور التي مت ن�رشه� يف مواقع 
التوا�شل االجتم�عي على يد اجلم�عة 
التفجريات  تبنت  التي  االإره�بية 
ت�رشيح�ته  ل�ش�بق  الت�م  نفيه  مه   ،
بخ�شو�س ت�شويره خملف�ت االنفج�ر 
والذي  احلكومة  ق�رش  ا�ش�ب  الذي 
ب�لتق�ط  يقوم  ان  املفرت�س  من  ك�ن 
غري  االنفج�ر  قبل  ال�شور  تلك 
بت�شوير  واكتفى  مت�أخرا  و�شل  انه 

املخلف�ت.
ليلتم�س من جهته الن�ئب الع�م توقيع 
عقوبة االعدام يف حق خم�شة متهمني 

و 12 �شنة يف حق متهم واحد.  

حمكمة اجلنايات البتدائية باحلرا�س 

�ضاب يزهق روح اآخر يف �ضجار بني مع املرحلني اجلدد 

م�صالح اأمن ولية اجلزائر

 توقف م�ضتبه فيه �ضرق )147( مليون �ضنتيم

االبتدائية  اجلن�ي�ت  حمكمة  فتحت 
راح  قتل  ق�شية  اأم�س  البي�ش�ء  ب�لدار 
من  الث�ين  العقد  يف  �ش�ب  �شحيته� 
العمر ب�شبب �شج�ر ب�الأ�شلحة البي�ش�ء 
ال�شك�ن  بني  احلرا�س  مبنطقة  وقع 
من  اجلدد  واملرحلني  االأ�شليني 

منطقة احلميز. 
جمري�ته�  تعود  التي  الق�شية  يف 
تلقت  حني   2016 7نوفمرب  لت�ريخ 

من  لنداء  الق�ش�ئية  ال�رشطة  فرقة 
تلقيه�  حول  زمرييل  �شليم  م�شت�شفى 
حل�لة �شخ�س تعر�س للوف�ة من جراء 
�رشبة ب�آلة ح�دة على م�شتوى منطقة 
ال�شدر، لتفتح ذات امل�ش�در حتري�ته� 
تعر�س  قد  ال�شحية  ان  وتكت�شف 
يدعى  �شخ�س  قبل  �شكني من  بطعنة 
جمعهم�  �شج�ر  اثر  الدين«  نور  »ب، 
مبنطقة احلرا�س ب�شبب اخلالف بني 

اجلدد  واملرحلني  االأ�شليني  �شك�ن 
يومه�  تقدم  اين  احلميز  منطقة  من 
مبنطقة  يقطن  ك�ن  الذي  ال�شحية 
مبنطقة  حديث�  ترحيله  ومت  احلميز 
االأ�شخ��س  من  عدد  رفقة  احلرا�س 
حلي  وتوجه  خ�شبي  ق�شيب  وبيده 
اأ�شدق�ئه  رفقة  ك�ن  الذي  املتهم 
�شج�ر  حدث  كالمية  من�و�ش�ت  وبعد 
ب�العتداء  ال�شحية  خالله  ق�م  بينهم 

ورد  احلديدي  ب�لق�شيب  املتهم  على 
على  �شكني  بطعنة  االأخري  هذا  عليه 
فيم�  قتيال  اردته  الظهر  م�شتوى 
فعلة  على  الت�شرت  املتهم  والد  ح�ول 
اجلرمية  اأداة  اإخف�ء  طريق  عن  ولده 
داخل املنزل ليتم بذلك مت�بعة االبن 
املف�شي  العمدي  واجلرح  ب�ل�رشب 

للوف�ة والوالد بتهمة اخف�ء. 
ل/منرية

اجلزائر  والية  اأمن  م�ش�لح  متكنت 
من مع�جلة ق�شية التحطيم العمدي 
من  ب�ل�رشقة  متبوع  الغري  مللك 
داخل مركبة وحي�زة �شالح حمظور 
دون مربر �رشعي، حيث مت توقيف 
�شخ�س م�شتبه فيه ق�م ب�رشقة مبلغ 
�شنتيم  مليون   )147( قدره  م�يل 
ب�ل�شم�ر  اجلملة  بيع  حمالت  ب�أحد 
م�ش�لح  ع�جلته�  احل�ل  ق�شية 
مراد  لبئر  االإدارية  املق�طعة  اأمن 

قبل  من  �شكوى  تر�شيم  بعد  راي�س 
تعر�شه  مف�ده�  املواطنني  اأحد 
لل�رشقة ب�أحد حمالت البيع ب�جلملة 
�شي�رته  ركن  اأن  فبعد  ب�ل�شم�ر، 
ات�ش�ل  تلقى  املحل،  نحو  وتوجه 
�شي�رته  ب�ن  املت�شل  اخربه  ه�تفي 
نوافذه�  اأحد  لتحطيم  تعر�شت 
عند  نحوه�،  الفور  على  ليتوجه 
مفتوح  ال�شي�رة  ب�ب  وجد  اقرتابه 
وزج�جه� حمطم وقد �رشق منه مبلغ 

م�يل قدره )147( مليون �شنتيم، بعد 
التوجه اإىل املحل املق�بل ل�شي�رته 
املراقبة،  ك�مريات  على  واالإطالع 
الفعل،  مقرتيف  على  تعرف  حينه� 
مع�ينة  وبعد  التحري�ت  ب�نطالق 
عن��رش  قبل  من  الفيديو  ت�شجيل 
ال�رشطة، مت حتديد اأ�شم�ء امل�شتبه 
بتمديد  اإذنني  مبوجب  فيهم�، 
مت  املنزلني  وتفتي�س  االخت�ش��س 
فيهم  امل�شتبه  اأحد  منزل  تفتي�س 

على  عرث  حيث  توقيفه،  مت  الذي 
دين�ر  األف   )190( قدره  م�يل  مبلغ 
فيه  امل�شتبه  وبقي  و�شالح حمظور 
الث�ين يف ح�لة فرار، كم� مت تفتي�س 
منزله يف الوقت الذي مل يُعرث على 

اأي �شيء.
بعد ا�شتكم�ل االإجراءات الق�نونية، 
ال�شيد  اأم�م  مت تقدمي امل�شتبه فيه 
ب�إيداعه  اأمر  اأين  اجلمهورية،  وكيل 

احلب�س املوؤقت.



النقابي  الفرع  بيان  ا�ستنكر   
مرباح  قا�سدي  جامعة  لأ�ساتذة 
جريدة  حتوز  والذي  بورقلة 
منه  ن�سخة  على   « »الو�سط 
لإن�سغالت  الإدارة  جتاهل   ،
ح�سة  من  امل�ستفيدين  الأ�ساتذة 
بخ�سو�ص  �سكنية  وحدة   150
التي  اخلارجيىة  التهيئة  ا�سغال 
مت  والتي  الأن  حلد  تنطلق  مل 
تربيرها ح�سب ذات البيان ، ب�سري  
املالية  الغلفة  �رصف  اجراءات 
على  بناء  وذلك  لها  املخ�س�سة 
لولية  ال�سكن  مدير  ت�رصيحات 
�سيتم  اأنه  اأكد  حني  يف   ، ورقلة 
الكهرباء  ب�سبكة  ال�سكنات  امداد 
الفارط  الأ�سبوع  من  بداية  والغاز 
ال�سديد  البطء  يخ�ص  فيما  اأما   ،
امل�سجل يف وترية ا�سغال اجناز 80 
بـ  وحدة �سكنية والتي تقدر حاليا 
25 باملئة ، فقد قدم املدير وعدا 
اجراءات  �ستبا�رص  الإدارة  باأن 
توزيعها حال بلوغ ن�سة 40 باملائة 
مت�سل  �سياق  ويف   ، الجناز  من 
النقابي  الفرع  ذات  �سدد  فقد 
وحدات  تخ�سي�ص  �رصورة  على 
الطلبات  لتغطية  جديدة  �سكنية 
الذين يعانون  املتزايدة للأ�ساتذة 
الجتماعي  ال�ستقرار  عدم  من 
قدراتهم  على  �سلبا  يوؤثر  الذي 
مع   ، للجامعة  الأف�سل  تقدمي  يف 
تغطية العجز املتنامي يف ال�سكن 
عن طريق اعادة فتح الت�سجيل يف 
للراغبني  الأخرى  ال�سكنية  ال�سيغ 
احل�رص  ل  املثال  �سبيل  وعلى 
املدعم  الرتقوي  ال�سكن  �سيغة 
يف  احلال  عليه  هو  كما   »LPP  «
ذكرت  ،كما  اجلامعات  من  الكثري 
نقابة الوطنية للأ�ساتذة اجلامعيني 
املدير فيما يتعلق باملرا�سلة حول 
طلب اإلغاء معايري امللكية ك�رصط 

الوظيفي  ال�سكن  من  للإ�ستفادة 
�سمت  فقد  ذلك  اىل  اإ�سافة   ،
التنازل  مطلب  املطالب  لئحة 
لفائدة  الوظيفة  ال�سكنات  عن 
الأ�ساتذة امل�ستفيدين لها حتقيقا 
والجتماعي  العائلي  للإ�ستقرار 
على  ايجابا  �سينعك�ص  الذي 
حت�سني الظروف املهنية للأ�ساتذة 
اجلامعي، وكذا تخ�سي�ص �سكنات 
الأ�ستاذات  لفائدة  جماعية 
اللوتي يجدن �سعوبات كبرية يف 

ايجاد �سكن للإيجار .
عن  النقابة  اع�ساء  ت�ساءل  كما 
�سكنية  وحدة   24 الـ  و�سعية 
طرف  من  �سابقا  عنها  املعلن 
خ�س�سها  التي  اجلامعة  مدير 
الوايل لفائدة الأ�ساتذة اجلامعيني 
يتم  مل  والتي  ال�ست�سفائيني 
ال�ستفادة منها حلد الأن ، وح�سب 
بان  املدير  رد  فقد  البيان  نف�ص 
لهذه  اجلامعة  ا�ستلم  اجراءات 
ال�سبوع  خلل  �ستتم  ال�سكنات 
 ، اجلاري  فيفري  �سهر  من  الول 
من جهة اأخرى مل تتلق النقابة اأي 
ردود مقنعة ومعللة حول الو�سعية 
املزرية للأ�ساتذ وال�ستاذات غري 
وظيفي  �سكن  من  امل�ستفيدين 
ا�ستفادوا  الذين  بخ�سو�ص  ول 
�سكناتهم  �سغل  من  يتمكنوا  ومل 
النقابة  فان  وعليه   ، ال�ساعة  حلد 
اجلامعيني  للأ�ساتذة  الوطنية 

�سوت  اي�سال  اىل  �ست�سطر 
ال�ساتذة بلغة الوقفة الحتجاجية 

التي يكفلها القانون .
لتح�سني  املدير  جهود  تثمني 
والتحذير  الإجتماعية  اخلدمات 
الهيئات  على  الت�سوي�ص  من 

العلمية 
مدير  جمهودات  النقابة  ثمنت 
حليلت  الطاهر  حممد  اجلامعة 
ورئي�ص  الت�سيري  هيكل  اأع�ساء  و 
على  الإجتماعية  اخلدمات  جلنة 
من  للخروج  املبذول  اجلهد 
ملف  عرفها  التي  الإن�سداد  حالة 
اخلدمات الإجتماعية ، حيث كان 
للأ�ساتذة  الوطنية  النقابة  ت�سميم 
اجلامعيني من�سبا، من جهة ، على 
املعنيني  كل  ا�ستفادة  ا�ستمرارية 
على  الإجتماعية  اخلدمات  من 
مدار ال�سنة دون توقف اأو اإنقطاع 
اأخرى  جهة  ومن   ، كان  لأ�سبب 
اخلدمات  نوعية  حت�سني  على   ،
وتنويعها ، وهو ما مت بف�سل وعي 
النقابة  اأع�ساء  جهود  وتظافر 
ورئي�ص  الت�سيري  هيكل  اأع�ساء  و 
الطريق  قطع  اأجل  من   ، اللجنة 
اأفراد  اأمام املتاجرين بان�سغالت 
الأ�رصة اجلامعية لأغرا�ص �سيقة 
ح�سبما اأفاد به نف�ص البيان الذي 
اأبعد من ذلك يف جانب  ذهب اىل 
اأخر عند حذر جمددا من الت�سوي�ص 
التي  الأطراف  بع�ص  املتكرر من 

نتائج  على  بالإ�سم  ذكرها  رف�ص 
ملعهد  العلمية  الهيئات  انتخابات 
البدنية  الن�سطة  وتقنيات  علوم 
ب�سكل  اأثر  الذي  و  والريا�سية 
هيئة  اداء  اإ�ستقرار  على  كبري 
 ، املعهد  م�ستوى  على  التدري�ص 
كما نبهت النقابة اىل انه لن ت�سمح 
الهيئات  تركيبة  مي�ص  جتاوز  باأي 
العلمية املنتخبة بطريقة قانونية 
املحروقات  كلية  ويف  املعهد  يف 
اأين مت اإلغاء ع�سوية كل من غريب 
القادر  عبد  �سعيد  حاج  و  توفيق 
املديرية  من  مرا�سلة  على  بناء 
الإجراءات  ت�سحيح  فيها  طلب   –
يف  يذكر  مل  اأنه  اإذ  اإلغائها  ولي�ص 
القرار  رقم  ول  فهر�ص  املرا�سلة 
ومل  عليه  بنيت  الذي  الوزاري 
رغم  منه  ن�سخة  النقابة  ت�ستلم 

مطالباتها بذلك .
بجامعة  امليكانيك  ق�سم  رئي�ص   
عني  يف  ورقلة  مرباح  قا�سدي 

الإع�سار 
الفرع  اأ�ساف  اأخر  �سعيد  وعلى   
لل�سكوى  تبعا  اأنه  ذاته   النقابي 
طرف  من  املرفوعة  الكتابية 
ق�سم  اأ�ساتذة  من  جمموعة 
امليكانيك بجامعة قا�سدي مرباح 
الإبلغ فيها عن  والتي مت  بورقلة 
ت�رصفات غري مهنية لرئي�ص الق�سم 
مدير  النقابة  اع�ساء  دعا  فقد   ،
ال�سلة  ذات  الأطراف  و  اجلامعة 
 ، وامل�ستعجل  اجلاد  التدخل  اإىل 
لهذا  توافقي  حل  اإيجاد  اأجل  من 
على   املحافظة  بهدف  الإ�سكال 
الذي  والإ�ستقرار  التعاون  روح 
تعرفه  اجلامعة ، وتفويت الفر�ص 
الق�سية  لهذه  ا�ستغلل  اأي  على 
و  البيداغوجية  اأطرها  خارج 
الإطار  نف�ص  و�سمن   ، الإدارية 
دعت  النقابة اىل انتهاج الأ�سلوب 
التي  ال�سكوى  بخ�سو�ص  نف�سه  
رفعها رئي�ص ق�سم امليكانيك �سد 

الأ�ساتذ بن ال�سيخ كمال .

والياتالثالثاء 06 فيفري 2018 املوافـق لـ18 جمادى الأول  1439ه 6

 خل�ص اللقاء الدوري بني اع�ضاء الفرع النقابي لأ�ضاتذة جامعة قا�ضدي مرباح ورقلة املن�ضوي حتت لواء الحتاد العام للعمال 
اجلزائريني، اإىل �ضرورة تدخل جاد من طرف وزير التعليم العايل والبحث العلمي طاهر حجار من اأجل حلحلة الرتاكمات التي 

�ضاهمت يف تو�ضيع الفجوة بني الإدارة وال�ضريك الجتماعي .

  . "غمو�ص يكتنف م�ضري 24 وحدة �ضكنية املوجهة لالأ�ضاتذة الإ�ضت�ضفائيني" 

ب�ضبب طال�ضم ملفات ال�ضكن ، اخلدمات الجتماعية و ق�ضية ق�ضم امليكانيك 

اأحمد باحلاج 

�سراع فرع نقابة اال�ساتذ اجلامعيني و جامعة ورقلة يبلغ ذروته 
اأمن ورقلة 

املفت�ص اجلهوي ل�ضرطة اجلنوب الغربي داود حمند ال�ضريف يك�ضف : 

االإطاحة ب�سخ�سني بتهمة 
احليازة واملتاجرة باملخدرات 

وامل�ؤثرات العقلية 

حجز07 قناطري من املخدرات ومعاجلة 78 جرمية الكرتونية  العام املا�سي
  " العام  الراأي  تنوير  يف  ال�ضحافة   بدور  اأ�ضاد  الوطني  لالأمن  العام  املدير  .  "اللواء 

تبذلها  التي  املجهودات  اإطار  يف 
م�سالح ال�رصطة باأمن ولية ورقلة 
من اجل مكافحة اجلرائم احل�رصية 
املحافظة   ، اأنواعها  ب�ستى 
و  املمتلكات  و  الأ�سخا�ص  على 
اليومني  يف  متكنت   ، العام  املال 
الأخريين عنا�رص المن احل�رصي 
الولئية  امل�سلحة  رفقة  الرابع 
وامل�سلحة  الق�سائية  لل�رصطة 
القيام  العمومي  للأمن  الولئية 
م�ستوى  على  مداهمة  عملية  ب 
اقليم الخت�سا�ص  ، حيث ا�سفرت 
العملية على توقيف كل من املدعو 
تهمة حيازة  �سنة عن   22 )هـ.�ص( 
املخدرات بطريقة غري �رصعية ، 
نارية  دراجة  على  بحوزته  العثور 

مبحوث عنها ، املدعو)ب.�ص( 27 
�سنة عن تهمة حيازة �سلح ابي�ص 
 ، ال�ساد�ص  ال�سنف  من  حم�سور 
املدعو )ب.ف(22 �سنة عن تهمة 
بعد   ، العقلية  املوؤثرات  حيازة 
مت  التحقيق  اجراءات  ا�ستكمال 
�سدهم  ق�سائية  ملفات  ت�سكيل 
قدموا مبوجبها امام ال�سيد/ وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة ورقلة اين 
املتهمني  من  كل  حق  يف  �سدر 
مالية  غرامة  )ب.ف(  و  )هـ.�ص( 
املتهم  و  دج  بـ50.000  مقدرة 
مقدرة  مالية  غرامة  )ب.�ص( 

بـ20.000 دج.
اأحمد باحلاج

املفت�ص  ال�رصطة  مراقب  ك�سف 
الغربي  اجلنوب  ل�رصطة  اجلهوي 
ندوة  خلل   ، �رصيف  حمند  داود 
خللها  من  عر�ص   ، �سحفية 
اجلنوب  �رصطة  م�سالح  ن�ساطات 
عن   ،  2017 �سنة  خلل  الغربي 
بالإجتار  تتعلق  معاجلة 254 ق�سية 
باملخدرات  امل�رصوع  غري 
، مع معاجلة  املهلو�سة  والأقرا�ص 

اأي�سا 78 جرمية الكرتونية .
ا�ستهل مراقب ال�رصطة  داود حمند 
بعر�ص   ، ال�سحفية  الندوة  �رصيف 
ال�رصطة  م�سالح  ن�ساطات  ح�سيلة 
اجلنوب  وليات  لمن  الق�سائية 

املتعلقة  الق�سايا  خا�سة   ، الغربي 
عرفت  التي  العام  القانون  بجرائم 
ارتفاعا معتربا مقارنة ب�سنة 2016 
باإعتمادها على اأ�سلوب املداهمات 
على  املتوا�سل  والتحري  والبحث 
اأجل  من  اأنواعها  ب�ستى  اجلرمية  
اخلناق  وت�سييق  عليها  الق�ساء 
واحتلل  املجرمني  حتركات  على 
الق�سايا  بخ�سو�ص  اأما   ، امليدان 
باملخدرات  بالإجتار  املتعلقة 
مت  فقد  العقلية  واملوؤثرات 
اأكرث  وحجز   ، ق�سية   254 ت�سجيل 
من  كلغ  و90.5  قناطري   07 من 
�سبط  اىل  اإ�سافة  املعالج  الكيف 

مهلو�ص  قر�ص   6832 وا�سرتجاع 
املفت�ص  ال�رصطة  مراقب  يقول 
الغربي  اجلنوب  ل�رصطة  اجلهوي 
ذات  ركز   فقد  ثانية  جهة  من   .
امل�سوؤول الأمني على دور ال�رصطة 
اجلديدة  الأ�سكال  حماربة  يف 
اجلرائم  يف  املتمثلة  للجرمية 
،حيث   « »املعلوماتية  الإلكرتونية 
الق�سائية  ال�رصطة  م�سالح  عاجلت 
ق�سية   78 الثلث  الوليات  لأمن 
بـ  النوع بن�سبة جناح تقدر  من هذا 
اأكد  النجاح  هذا   ، باملائة   85.89
ب�ساأنه داود حمند �رصيف ما هو الإ 
ال�رصطة  دللة على جناعة م�سالح 

ومتتع  الق�سايا  هذه  معاجلة  يف 
من خلل  دقيقة  اأفرادها مبعارف 
التحكم اجليد باأليات التكنولوجيات 
بلغ  اأخر  �سعيد  وعلى   . احلديثة 
اجلهوي  املفت�ص  ال�رصطة  مراقب 
ل�رصطة اجلنوب الغربي داود حمند 
العام  املدير  اللواء  تهاين  �رصيف 
للأمن الوطني اىل كافة ال�سحفيني 
والإعلميني  ، م�سيدا بالدور الكبري 
اأن  م�سيفا   ، الإعلم  يلعبه  الذي 
ل  الوطني  للأمن  العامة  املديرية 
تبخل ببذل اأي جهد من اأجل توفري 

كل ما يحتاجه الإعلميون .
اأحمد باحلاج

ميلة

م�ؤ�س�سة " ميلة- نات " حتدي 
للمحافظة  على بيئة ح�سرية �سليمة

يقطن  الذي  املواطن  نف�ص  يعرب 
ارتياحه  عن  املدينة  هذه  باأعايل 
للتح�سن الطارئفي جمال تخلي�ص 
"لدرجة  نفاياتها  من  املدينة 
حاويات  نهارا  فيها  نرى  اأ�سبنا 
من  اإفراغها  مت  بعدما  فارغة 
حمتوياتها" وهو اأمر جد مفيد يف 
ي�سيف  كما  املعي�سة  اإطار  ترقية 
اأعوان  بجهود  باملنا�سبة  م�سيدا 
رفع  على  واإ�رصارهم  النظافة 
رم�سان  �سهر  فخلل  التحدي 
الإفطار  بعد  و  املثال  �سبيل  على 
اأي بعد الثامنة م�ساء تنطلق حركة 
ل-ميلة  النظافة  و�ساحنات  عمال 
النفايات  جمع  اأجل  من  نات   -
من  ع�رص  احلادية  لغاية  املنزلية 
علم  ح�سبما  املوايل  اليوم  �سباح 
ن�ساأ مبوجب  الذي  الفرع  من هذا 
الردم  مركز  بني  مربمة  اتفاقية 
التقني و بلدية ميلة وتتوىل املهمة 

م�سوؤول  زنتوت  الطاهر  ح�سب 
"ميلة- نات" 11 فرقة تتوزع اأحياء 
املدينة مبجموع 45 عامل للجمع 
ي�ساف لهم 38 عونا اآخر يف ميدان 
لل�سوارع كما تعمل  اليومي  الكن�ص 
زنتوت  لل�سيد  وفقا  اأخرى  فرقة 
الطويلة يف جمال  �ساحب اخلربة 
املحلية  باملجموعات  الت�سيري 
اجلمع  بعد  ما  خدمات  اأجل  من 
بها  ترمى  التي  النقاط  معاجلة  و 
املحددة    الأوقات  خارج  نفايات 
مواطني  من  الكثري  يرتدد  ول 
ميلة هذه الأيام - و كما كان ذلك 
مبحطة  الت�سال  خلل  من  جليا 
- يف   ميلة  من  اجلزائرية  الإذاعة 
النظافة"على اجلهد الذي يبذلونه 
حياة  اإطار  حت�سني  اأجل  من 
البيئة  على  املحافظة  و  ال�سكان 
عندما  نعم   " اأحدهم  قال  حيث 

نريد ن�ستطيع."  

 و�سل ت�سجيل ت�سريح بتاأ�سي�س 
النادي الريا�سي الهاوي

مبقت�ضى القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف 18 �ضفر 1433 
املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  طبقا 

لأحكام املادة 10 من املر�ضوم التنفيذي رقم 15-74 املوؤرخ 
يف 16 

فيفري 2015 املحدد لأحكام القانون الأ�ضا�ضي النموذجي 
املطبق على النادي الريا�ضي الهاوي

مت هذا اليوم 17 جانفي 2018  ت�ضليم و�ضل ت�ضجيل 
ت�ضريح للنادي الريا�ضي الهاوي

امل�ضمى : النادي الريا�ضي الهاوي »الوداد الريا�ضي البويرة 
»   املقر حي 26 قطعة جتارية حي الثورة البويرة

الرئي�ص : موين ر�ضوان ابن رابح
املولود -04 09 - 1981 البويرة

املالحظة : ين�ضر هذا الو�ضل خالل ثالثني يوم على 
الكرث التي تلي ت�ضليمه يف جريدة يومية وطنية 

اإعالمية بطلب من رئي�ص النادي الريا�ضي وعلى ح�ضابه 

رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي



من  عدد  الأحد  اليوم  جتمع 
النظافة  موؤ�س�سات  اأ�سحاب 
جهاز  اطار  يف  امل�ستحدثة 
ت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
الوكالة  فرع   مقر  اأمام  ال�سباب 
بتيارت للمطالبة باتفاقيات عمل 

مع البلديات يف جمال النظافة.
واأبرز املحتجون اأن مدة ت�سلمهم 
اأ�سهر"   8 مدة  "جتاوز  للعتاد 
العمل,  عن  عاطلني  يزالون  ول 
م�سريين اىل اأن "�سلطات الولية 
ب�رشوط  اتفاقية  باإبرام  تعهدت 
املوؤ�س�سات  لأ�سحاب  مر�سية 
�سواء"ومن  حد  على  والبلديات 
جهته اأ�سار مدير فرع "اون�ساج" 
 7 اأ�سحاب  اأن  �سغري  حممد 
م�ستفيدين  نظافة  موؤ�س�سات 

الوكالة  اإطار  يف  �ساحنات  من 
ال�سباب  وت�سغيل  لدعم  الوطنية 
اأمام  اعت�سموا  تيارت  بولية 
من  بتيارت  الوكالة  فرع  مقر 
مع  اتفاقية  بعقد  املطالبة  اأجل 
فر�ص  على  للح�سول  البلديات 
اأنه  واأ�ساف ذات امل�سوؤول  عمل 
تيارت  وايل  مع  اجتماعا  عقد 
للنظر  تواتي  بن  ال�سالم  عبد 
امل�سغرة  املوؤ�س�سات  ق�سية  يف 
حيث  بالنظافة,  اخلا�سة 
نف�ص  --ح�سب  )الوايل(  اأعطى 
بتح�سري  تعليمات  امل�سدر-- 
بني  بالت�ساور  الأعباء  دفرت 
الوطنية  الوكالة  فرع   م�سريي 
بالولية  ال�سباب  ت�سغيل  لدعم 
املذكورة  املوؤ�س�سات  واأ�سحاب 

مع  اتفاقيات  توقيع  اأجل  من 
وذكر  العمل.  لتبا�رش  البلديات 
حممد �سغري اأن عدد املوؤ�س�سات 
امل�سغرة املتخ�س�سة يف النظافة 

اجلهاز  ذات  �سمن  امل�ستحدثة 
منها  موؤ�س�سة   35 عددها  بلغ 
طور  يف  و15  العتاد  ا�ستلمت   17

الت�سليم و3 يف طور التمويل.

خالل  من  كبرية  جهود  بذل  مت  و 
اإجناز عديد مراكز العالج بالأ�سعة 
و  ق�سنطينة  و  �سطيف  بوليات 
على  العا�سمة  اجلزائر  و  باتنة 
اأو�سحه  وجه اخل�سو�ص ح�سب ما 
هام�ص  على  بوزيد  الربوفي�سور 
حول  الدولية  لالأيام  الثاين  اليوم 
اجلزائر  باأن  ذكر  و  ال�رشطان 
ت�سجل �سنويا 50 األف حالة �رشطان 
هذا  انت�سار  �سبب  مرجعا  جديدة 
املر�ص لعدة عوامل منها على وجه 
و  الغذائي  النظام  تغري  اخل�سو�ص 
ال�سمنة و ال�سيخوخة و ال�ستهالك 
نق�ص  و  احلمراء  للحوم  املفرط 
باأن  اأ�ساف  و  البدين  الن�ساط 
يظل  ال�رشطان  مبر�سى  "التكفل 
اأجل  من  مرافعا  اجلميع"  ق�سية 
"ت�سافر اجلهود" بغية �سمان تكفل 
ال�رشطان  بداء  بامل�سابني  اأف�سل 
اإلهام  الدكتورة  اأكدت  جهتها  من 

وحدة  م�سلحة  رئي�سة  �سحايل 
حممد  مب�ست�سفى  بالأورام  العالج 
�رشطان  باأن  يحيى  بن  ال�سديق 
بولية جيجل  �سيوعا  الأكرث  الثدي 
من خالل ت�سجيل 165 حالة جديدة 

يتم اإح�ساوؤها يف كل �سنة.
"التكفل  و يف مداخلتها املو�سومة 
ك�سفت  بجيجل"  الثدي  ب�رشطان 
عدد  باأن  املمار�سة  الطبيبة  ذات 
من  ارتفع  الداء  بهذا  امل�سابني 

يف   165 اإىل   2014 يف  حالة   117
ظل  يف  اأنه  اإىل  م�سرية   2017 �سنة 
بالأ�سعة  للعالج  مركز  وجود  عدم 
اإىل  التنقل  اإىل  املري�سات  ت�سطر 
وليتي ق�سنطينة و �سطيف و يتعني 
عليهن حينها انتظار زمن طويل من 
للعالج  موعد  على  احل�سول  اأجل 

بالأ�سعة.
"جراحة  بعنوان  مداخلة  يف  و 
م�سلحة  جتربة  الثدي:  �رشطان 

اأو�سحت  بجيجل"  اجلراحة 
من  مقرا�ص  منرية  الدكتورة 
م�ست�سفى حممد ال�سديق بن يحيى 
جراحية  عمليات  اإجراء  مت  باأنه 
ل72 حالة �رشطان ثدي خالل �سنة 
عدد  اأن  اإىل  م�سرية  بجيجل   2017

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

�رشطان الثدي ". 
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حقق املخطط الوطني ملكافحة ال�سرطان )2015-2019( "ديناميكية حقيقية" من خالل اإجناز 
من�ساآت �سرورية ملكافحة هذا الداء ح�سب ما اأعرب عنه بجيجل رئي�س اجلمعية اجلزائرية 
لالأنكولوجنيا الطبية و رئي�س م�سلحة مبركز عالج الأورام بيار و ماري كوري كمال بوزيد.

جيجل

ق.و

املخطط الوطني ملكافحة ال�سرطان حقق ديناميكية حقيقية  

خالل لقائه مع روؤ�ساء الأحياء  رئي�س بلدية اأدرار يك�سف

ورثنا و�سعية كارثية ون�سعى  حلل امل�ساكل القائمة 
عقد اأول اأم�ص املجل�ص ال�سعبي 
مع  لقاءا  اأدرار  لبلدية  البلدي 
بقاعة  الأحياء   جمعيات  روؤ�ساء 
�سينما الأفراح  بهدف فتح جمال 
احلي  و  و  البلدية  بني  التوا�سل 
مت التطرق ملفهوم الدميقراطية 
الت�ساركية و تفعيل دور املجتمع 
و  املحلية  التنمية  يف  املدين 
 145 يوجد  اأنه   الإ�سارة  جتدر 
حي على م�ستوى بلدية اأدرار  و 
ال�سعبي  املجل�ص  م�سالح  ت�سعى 
و�سعية  �سبط  اإىل  البلدي 
قاعدة  و�سع  خالل  من  الأحياء 
بيانات للجمعيات  تت�سمن اأغلب 
يف  مبا  احلي  حول  املعلومات 
املعوزين  بالعائالت  قائمة  ذلك 

مثل  م�ساعدات  من  لال�ستفادة 
قفة رم�سان  و يف نف�ص ال�سياق 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  دعا 
للقيام  الأحياء  روؤ�ساء  البلدي 
لإ�رشاك  حت�سي�سية  بحمالت 
اإىل  اإ�سافة  احلي  فئات  جميع 
اأجل   من   اخلا�سة  املوؤ�س�سات 
و  الأحياء  تهيئة  عملية  اإجناح 
كحد  �سهرين  مدة  و�سع  قد 
من�سبطة  الأمور  لتكون  اأق�سى 
الأحياء    لكل  بالن�سبة  �سليمة  و 
البلدية  ور�سات  با�رشت  كما 
الولية  اإقليم  عرب  العمل  يف 
بالتن�سيق مع الهيئات املعنية يف 
الت�سجري  ور�سة  مثل  جمال  كل 
ور�سة  الغابات   و  حمافظة  مع 

�سيانة الطرقات مع  مع مقاطعة 
الأ�سغال العمومية  بالإ�سافة اإىل 
ور�سة  و  العمومية  الإنارة  ور�سة 
البلدية  رئي�ص  اأكد  النظافة كما 
ورث  انه  الكرمي  عبد  اأقا�سم 
و�سعية كارثية من قبل املجل�ص 
العمل  على  اأثرت  مما  ال�سابق 
ثقيلة  ملفات  ح�سبه  وجد  حيث 
التي  احلظرية  منها  وجتاوزات 
يغيب عنها كل �سيء حتي اب�سط 
حد  على  وجد  كما  الأ�سياء 
موؤقت  عامل   200 حوايل  تعبريه 
املدر�سية  للمطاعم  خم�س�ص 
على  بل  امليدان  يف  جندهم  مل 
اأن امل�ساكل التي  الورق واأ�ساف 
احلايل  املجل�ص  ي�سعي  ورثها 

مبلف  ملف  حل  حماولة  اإيل 
بهدف و�سع البلد ية يف اإطارها 
خطة  املري  قدم  املنوط  كما 
العمل اأمام روؤ�ساء الأحياء طالبا 
ان�سغالت  ورفع  التعاون  منهم 
التدخل  مع  اأمانة  بكل  ال�سكان 
عرب  املبا�رشة  امل�ساكل  حل  يف 
غر�ص  يف  والإ�سهام  الأحياء 
والتح�سي�ص  املحافظة  ثقافة 
ا�ستمع  التطوع كما  باأهمية 
لن�سغالت  البلدي  املجل�ص 
بغية  الأحياء  روؤ�ساء  واقرتاحات 
ي�سهب  مندمج   برنامج  ت�سطري 
املعي�سي  الإطار  حت�سني  يف 

للمواطن
بو�سريفي بلقا�سم

الطارف

البليدة 

تيارت

ا�سرتجاع 6 حميطات فالحية 
واقعة مبناطق جبلية 

اإقبال "حمت�سم" على تقنية 
ال�سقي بالتنقيط رغم نق�ص 

املياه )مديرية( 

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

حميطات   6 ا�سرتجاع  مت 
جبلية  مبناطق  تقع  فالحية 
ح�سب  الطارف,  لولية  تابعة 
املحلي  املدير  من  علم   ما 

للم�سالح الفالحية.
ا�سرتجاع  عملية  مكنت  و 
العقار الفالحي الذي مت منحه 
مل�ستفيدين  �سابق  وقت  يف 
من  بالتزاماتهم  يوفوا  مل 
ا�ستعادة ما يقارب 1500 هكتار 
و  �سيهاين  مبناطق  متواجدة 
اأولد  و  كرمة  عني  و  ال�سافية 
وفقا   , مهيدي  ابن  و  زيتون 
امل�سالح  مدير  به  �رشح  ملا 
و  �سغري  بن  كمال  الفالحية 
ت�سمنت هذه العملية املندرجة 
هذا  يف  ال�ستثمار  اإطار  يف 
التي  و  ال�سرتاتيجي  القطاع 
الأمر  تطبيق  اإطار  يف  تدخل 
دي�سمرب  يف  املوؤرخ  الوزاري 
م�ساحات  ا�سرتجاع   2017
فالحية "تواجه خلال جزئيا" و 
اإعادة توزيعها على م�ستفيدين 
اآخرين ل�سيما طالبي القرو�ص 
امل�سغرة بر�سم جهاز امل�ساعدة 

لذات  ا�ستنادا  الت�سغيل  على 
املتحدث.

باأن  ال�سياق  هذا  يف  اأفاد  و 
املتوا�سلة  التطهري  عملية 
من  املبذولة  اجلهود  بف�سل 
طرف خمتلف امل�سالح املعنية 
ت�ستهدف ا�سرتجاع العقار غري 
امل�ستغل و الذي ي�سكل "بديال 
رئي�سيا من اأجل اإنعا�ص اقت�ساد 
هذه الولية احلدودية"و حت�سي 
ولية الطارف التي تتوفر على 
تقدر  اإجمالية  م�ساحة فالحية 
األف  األف هكتار منها 74  ب84 
�ساحلة  م�ساحة  هكتار   173 و 
األف   15 اإليها  ي�ساف  للزراعة 
امل�سقية,  امل�ساحة  من  هكتار 
12 األف م�ستثمرة فالحية منها 
6 اآلف هكتار ذات طابع خا�ص 
و 1115 هكتار من امل�ستثمرات 
 1466 و  اجلماعية  الفالحية 
امل�ستثمرات  من  هكتارا 
مزارع   6 و  الفردية  الفالحية 

منوذجية. 

بالتنقيط  ال�سقي  تقنية  تلقى 
اإقبال "حمت�سما" من قبل فالحي 
البليدة بحيث ل تتجاوز ن�سبة 28 
مياه  نق�ص  م�سكل  رغم  باملائة 

ال�سقي 
الذي تعاين منه الولية التي تعتمد 
على ثالثة �سدود ل�سقي الأرا�سي 
الولية  خارج  متواجدة  جميعها 
م�سالح  عنه  ك�سفت  ح�سبما 
مديرية الفالحة فمن بني 32 األف 
الفالحية  الأرا�سي  من  هكتار 
امل�سقية بالولية " 9.117 هكتار 
منها فقط يتم �سقيها بالعتماد 
و  بالتنقيط  ال�سقي  تقنية  على 
الر�ص  طريق  عن  ت�سقى   3.563
املتبقية  امل�ساحة  ت�سقى  فيما 
بالطرق التقليدية التي ت�ساهم يف 
املياه"  من  كبرية  كميات   تبذير 

ح�سب ذات امل�سدر.
و رغم طرح الفالحني يف الكثري 
نق�ص  مل�سكل  املنا�سبات  من 
تعتمد  الولية  كون  ال�سقي  مياه 
بن�سبة كبرية على املياه اجلوفية 
انخف�ص  التي  و  الأرا�سي  ل�سقي 
من�سوبها خالل ال�سنوات الأخرية 
فقط  منهم  قليلة  ن�سبة  اأن  اإل 
ت�ستعمل تقنية الري احلديثة هذه 
الو�سعية  هذه  تدارك  بهدف  و 
التي توؤثر ب�سكل كبري على خمزون 
تعمد  اجلوفية  املياه  من  الولية 
منتظم  ب�سكل  الفالحة  مديرية 
حت�سي�سية  حمالت  تنظيم  اإىل 

لإقناعهم  الفالحني  لفائدة 
نحو  م�ستقبال  الجتاه  ب�رشورة 
اعتماد هذه التقنية القت�سادية و 
هذا من خالل �رشح اأهم ميزاتها 
يف  م�ساهمتها  على  عالوة  التي 
ب�سكل  توؤثر  فاإنها  اقت�ساد املياه 

كبري على مردودية الإنتاج.
و يف هذا ال�سياق ت�سعى مديرية 
 8304 �سقي  بلوغ  اإىل  الفالحة 
هكتار اأخرى عن طريق العتماد 
على تقنيات ال�سقي القت�سادية و 
هذا يف اآفاق �سنة 2019  يذكر اأن 
بن�سبة كبرية  تعتمد  البليدة  ولية 
الزراعية  امل�ساحات  �سقي  يف 
تتوفر  على املياه اجلوفية حيث 
على 2519 نقبا مائيا و 537 بئرا 
باقي امل�ساحات  �سقي  يتم  فيما 
الإعتماد  طريق  عن  الفالحية 
جميعها  �سدود  ثالثة  على 

متواجدة خارج 
ال�سدود يف  تتمثل هذه  و  الولية 
)اجلزائر  احلميز  �سد  من  كل 
اجلهة  يغطي  الذي  العا�سمة( 
هكتار(   1500( للولية  ال�رشقية 
الدفلى(  )عني  امل�ستقبل  �سد  و 
 8600( الغربية  للجهة  بالن�سبة 
الأرا�سي  يتم �سقي  هكتار( فيما 
مبنطقة  الواقعة  الفالحية 
عن  هكتار(   7100( الو�سط 
طريق العتماد على �سد الدويرة 

)اجلزائر العا�سمة(.
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�سكل التدخل الأمريكي خالل احلرب »الإ�سرائيلية« املقبلة؟
اأمين الرفاتي

تكت�سب املناورات الأمريكية »الإ�سرائيلية« امل�سرتكة الدورية التي جتري كل عامني داخل دولة الحتالل حتت م�سمى »جينفر كوبرا« اأهمية 
كربى لدى دولة الحتالل من الناحية الأمنية والع�سكرية، وذلك يف �سوء ا�سرتاتيجية اجلي�ش الإ�سرائيلي املحدثة مطلع العام اجلاري 

2018، التي تركز على اإمكانية تعر�ش دولة الحتالل حلرب متعددة اجلبهات.

وحتى ال نذهب بعيداً يف حتليل 
هذه املناورات الع�سكرية يجب 
لها  احلقيقية  اخللفيات  معرفة 
وخا�سة اأنها نابعة من جمموعة 
وع�سكرية  اأمنية  اتفاقيات 
االحتالل  دولة  بني  م�سرتكة 
والواليات املتحدة حتت م�سمى 

الدفاع امل�سرتك.
وتعد اتفاقية عام 1998 من اأبرز 
مت  التي  وهي  االتفاقيات  هذه 
بعد  وتطويرها  تفعيلها  اإعادة 
عام  غزة  قطاع  على  احلرب 
2014 وظهور خطورة املنظمات 
بها  ويق�سد   – دوالنية  الال 
الدول  بقوة  �سبيهة  منظمات 
وحركة  اللبناين  اهلل  حزب  مثل 
االتفاقية  هذه  وتن�ص  حما�ص- 
الع�سكرية  احلماية  توفري  على 
الواليات  من  االحتالل  لدولة 
مقبلة  مواجهة  اأي  يف  املتحدة 

وت�سمل التايل:
ع�سكريا  وا�سنطن  تتدخل    -
ل�سالح »تل اأبيب«، اإذا ما دخلت 
االأخرية يف اأية عمليات ع�سكرية 
من  والهدف  املنطقة،  يف 
التدخل دفاعي مبعنى احليلولة 
دون اأن حتقق االأطراف االأخرى 
على  ع�سكري  انت�سار  اأي 
التدخل  ويكون  »اإ�رسائيل«، 
مبعنى  مبا�رساً،  االأمريكي 
اأمريكية  قوات  ت�سرتك  اأن 
العمليات  يف  »اإ�رسائيل«  مع 

القتالية.
املتحدة  الواليات  تتيح   -
رادعة  اأمان  �سبكة  الإ�رسائيل، 
ال�سواريخ  منظومات  �سد 

وخا�سه  املنطقة  يف  املنت�رسة 
اإيران، و�سوريا. فيما تقوم  عند 
»اإ�رسائيل«  بتزويد  وا�سنطن 
مبا  ومراقبة  اإنذار  باأجهزة 
خماطر  اأية  ر�سد  من  ميكنها 
اأرا�سيها،  على  حمتملة  اأمنية 
هذه  كانت  ما  اإذا  وخ�سو�سا 
با�ستخدام  تت�سل  املخا�رس 

ال�سواريخ.
املتحدة  الواليات  متد   -
جديدة،  باأ�سلحة  »اإ�رسائيل« 
اأ�سا�سا  ا�ستخدامها  يتم  حيث 
يف تعزيز قدرات الدفاع والردع 

االإ�رسائيلي.
- تقوية جمال تبادل املعلومات 
والواليات  »اإ�رسائيل«  بني 
واإبرام  االأمريكية  املتحدة 
مع  للتعاون  جديدة  اتفاقية 
املركزية  املخابرات  ووكالة 
)البنتاغون(  الدفاع  ووزارة 
املعلومات  تبادل  ميدان  يف 

لالأغرا�ص الع�سكرية.
املتحدة  الواليات  متد  فيما   -
»اإ�رسائيل«  االأمريكية 
الع�سكرية  بامل�ساعدات 
على  اأقدمت  ما  اإذا  الكافية، 
عملية ع�سكرية �سد دولة اأخرى 
تطلع  اأن  ب�رسط  باملنطقة، 
املتحدة  الواليات  »اإ�رسائيل« 
هذه  تفا�سيل  على  االأمريكية 
»تل  يف  اعتمادها  قبل  العملية 
اأبيب«، واأن تعترب الدولة االأخرى 
تهديدا  ت�سكل  التي  الدول  من 
على اأمن وا�ستقرار »اإ�رسائيل«.

الع�سكري  التحالف  ي�سكل   -
املتحدة  الواليات  بني 

حمور  و«اإ�رسائيل«  االأمريكية 
اال�سرتاتيجي  التعاون  عالقات 
مع  الع�سكرية،  والعالقات 
لن  »اإ�رسائيل«  اأن  مالحظة 
تكون ملزمة يف املرحلة االأوىل 
قوات  باإر�سال  التحالف  من 
بعد  اإال  املنطقة،  خارج  اإىل 
الداخلية،  اأحوالها  ترتب  اأن 
املتحدة  الواليات  تلتزم  بينما 
اإىل  قواتها  باإر�سال  االأمريكية 
تعّد  اأن  وميكن  »اإ�رسائيل«، 
جزءاً  هذه  االأمريكية  القوات 
من القوات االإ�رسائيلية، يف حال 
تعر�ص »تل اأبيب« الأي هجمات 
ع�سكرية وخ�سو�سا اإذا ما كانت 
با�ستخدام  تنفذ  العمليات  هذه 

االأ�سلحة التقليدية.
املزمع  للمناورات  وبالعودة 
اجلاري  فرباير  نهاية  عقدها 
كوبرا«  »جينفر  ت�سمى  والتي 
اأن جي�ص االحتالل يجري  جند 
بالتعاون  التدريب  هذا  مثل 
كل  مرة  االأمريكي  اجلي�ص  مع 
عامني منذ عام 2001 وي�سارك 
وهو  اأمريكي  جندي   1700 فيه 
تعر�ص  على  التدريب  يحاكي 
دولة االحتالل لهجوم �ساروخي 

بالي�ستي اأو متعدد اجلبهات.
كتنفيذ  تاأتي  املناورة  هذه 
اإطار  يف  التدريبات  لبند  عملي 
امل�سرتك  الدفاع  اتفاقيات 
والواليات  االحتالل  دولة  بني 
على  تن�ص  والتي  املتحدة 
حال  يف  االحتالل  دولة  حماية 
يفوق  كبري  لهجوم  تعر�ست 
هذا  ويف  الع�سكرية،  قدرتها 

على  التحديثات  ن�ست  االإطار 
ب�رسورة  الدفاعية  االتفاقيات 
اجلوي  الدفاع  منظومات  ن�رس 
يف دولة االحتالل والتدرب على 
�سيناريوهات تعر�ص »اإ�رسائيل« 

حلرب متعددة اجلبهات.
اأما ن�رس منظومة الدفاع اجلوي 
االحتالل  دولة  يف  االأمريكي 
مهم،  هدف  له  املناورة  خالل 
هو حماية اأجواء دولة االحتالل 
خالل اأي حرب اأو معركة مقبلة؛ 
االإ�رسائيلي  للجي�ص  يتيح  مبا 
الع�سكرية  قوته  معظم  توجيه 
�سورة  لتحقيق  احلرب  باجتاه 

الن�رس.
وياأتي تكثيف احلديث عن هذه 
ظل  يف  امل�سرتكة  املناورات 
تواجد حقيقي للقوات االأمريكية 
االحتالل  دولة  يف  االأر�ص  على 
بعد افتتاح اأول قاعدة ع�سكرية 

النقب  منطقة  يف  اأمريكية 
وحدات  ت�سم  املا�سي،  العام 
العرتا�ص  اأمريكي  جوي  دفاع 
باأحدث  جمهزة  ال�سواريخ 
والتكنولوجية  التقنية  الو�سائل 
االت�ساالت  جمال  يف  املتقدمة 

والردع ال�ساروخي.
وترى دولة االحتالل اأهمية كبرية 
للمناورات والدفاع امل�سرتك مع 
جي�سها  �ستمكن  فهي  وا�سنطن 
قدراته  تفعيل  من  م�ستقباًل 
التعامل مع ال�سيناريوهات  على 
بينها  من  القتال،  يف  املتطرفة 
اإمطار دولة االحتالل ب�سواريخ 
جبهات  مع  �سخمة  بكميات 
�سواريخ  ذلك  يف  مبا  متعددة 

بال�ستية اإيرانية.
التدخل  �سكل  �سيكون  وهنا 
دولة  اأجواء  حلماية  االأمريكي 
لكن  مبدئي،  ب�سكل  االحتالل 

انك�سار  اأي  حدوث  حال  يف 
وخا�سة  االإ�رسائيلي  للجي�ص 
و�سيطرة  الربية،  العمليات  يف 
حما�ص اأو حزب اهلل على بلدات 
واجلنوب،  ال�سمال  يف  حمتلة 
تنزل  اأن  املحتمل  من  فاإنه 
للدفاع عن دولة  اأمريكية  قوات 
االحتالل وفق اتفاقيات الدفاع 
من  االحتالل  دولة  امل�سرتك.  
عن  تعلن  ال  قد  �سيا�سية  ناحية 
الدفاع  اتفاقيات  بنود  تنفيذ 
مقبلة  حرب  اأي  يف  امل�سرتك 
بعّدها  الوجه  ماء  وذلك حلفظ 
عن  الدفاع  ت�ستطيع  دولة 
اإعالنها  اأما  بنف�سها،  نف�سها 
عن املناورات امل�سرتكة ب�سكل 
ردعياً  يحمل طابعاً  فهو  م�سبق 
لها  املعادية  االأطراف  جلميع 
الع�سكرية  قدراتها  باتت  والتي 

موؤثرة يف اأي مواجهة مقبلة.

تنازل عن القد�س اأو ت�سنف اإرهابيًا!
مرج  يف  االإبعاد  من  العائد  الثائر 
�سجون  من  املحرر  االأ�سري  الزهور، 
حماوالت  من  الناجي  االحتالل، 
اغتيال اإ�رسائيلية، النائب يف املجل�ص 
الت�رسيعي، رئي�ص الوزراء الفل�سطيني 
االأ�سبق، رئي�ص املكتب ال�سيا�سي الأكرب 
حركة وطنية فل�سطينية، ت�سعه االإدارة 
يف  واالإرهاب  ال�رس  راعية  االأمريكية 

العامل على قائمة االإرهاب!!.
ال ميكن بحال ف�سل و�سع »اإ�سماعيل 
هنية« على قائمة االإرهاب االأمريكية 
عما يجري على ال�ساحة الفل�سطينية 
فر�ص  حماولة  من  واالإقليمية 
ت�سفوي  اإ�رسائيلي  اأمريكي  حل 
بع�ص  وتواطوؤ  الفل�سطينية  للق�سية 
من  يريدون  لذلك  االإقليم،  دول 
رائدة  الفل�سطينيني وحتديدا حما�ص 
ما  ال�سمت واخلنوع وهذا  املقاومة، 

لن يحدث.
االإجنليكانية  بعقيدتهم  ترمب  اإدارة   
االحتالل  عن  خطوات  تقدمت 
�سعبنا،  معاداة  يف  االإ�رسائيلي 

امل�سيحية  عقيدتهم  وبح�سب 
يعجلوا  اأن  يريدون  ال�سهيونية 
خالل  من  املخل�ص  امل�سيح  بعودة 
لليهودية  دولة  »اإ�رسائيل«  بناء  اإكمال 
اأمنها  و�سمان  فل�سطني  اأر�ص  على 
اأنهوا  اأنهم  يظنون  وتفوقها ع�سكريا، 
�سطب  على  ويعملون  القد�ص،  ق�سية 
ق�سية الالجئني، والدور االآن الإ�سكات 
لهنية  يريدون  ال  حر،  �سوت  كل 
واالأمل،  ال�سمود  روح  بث  غريه  اأو 
وحق  االأق�سى  عن  التنازل  ورف�ص 
العودة، يريدون ذبح �سعبنا وممنوع اأن 

ي�رسخ!!.
القرار االأمريكي �سيا�سي بامتياز �سد 
امل�سهد  تت�سدر  التي  وحركته  هنية 
وتعمل مبا ت�ستطيع الإجها�ص »�سفقة 
الوطنية  احلقوق  واإلغاء  القرن« 
يف  م�سنفة  فحما�ص  الفل�سطينية، 
ما  وهو   1996 منذ  اإرهابية  نظمهم 
اأن  بيد  فيها،  ع�سو  كل  على  ينطبق 
حما�ص  على  لل�سغط  مهم  التوقيت 
عما  االأقل-  –على  لل�سمت  وقادتها 

�سيا�سي خطري،  يجري من خمطط  
يتعاون  اأو  يدعم  من  كل  والإرهاب 
احلرب  اأن  اأعتقد  وال  حما�ص،  مع 
االقت�سادية واملالية ال�رس�سة اجلارية 
�سد مليوين فل�سطيني يف غزة بعيدة 
عما يجري، كلها ت�سري �سمن منظومة 
الكفاحية  احلالة  ل�رسب  واحدة 
وعوامل ال�سمود الفل�سطيني، والربط 
ومترير  واالإرهاب  املقاومة  بني 

ال�سفقة.
الذي  لهنية  االأمريكي  الت�سنيف 
وغريها،  حما�ص  من  قادة  �سبقه 
لي�ص امل�ستهدف منه ال�سخ�ص بذاته 
برنامج  من  ميثله  ما  واإمنا  فقط، 
حترر  وم�رسوع  ومقاومة  �سمود 
كل  فيه  ي�ستهدفون  ونه�سة،  وطني 
االإقليمي  احلل  يرف�ص  الذي  �سعبنا 
وال�سالم االقت�سادي والدولة املوؤقتة 

والوطن البديل وغريها.
الذي يحظى مبحبة جماهريية  هنية 
وعربي  وطني  وقبول  عارمة، 
تقييد  يريدون  كبري،  واإ�سالمي 

لـتاأثريه  نظرا  وحريته  حتركاته 
واأن  واالإ�سالمي،  والعربي  ال�سعبي 
يخطط  عما  بنف�سها  حما�ص  تن�سغل 
اأن هنية  اأعتقد  الوطنية، وال  للق�سية 
ترهبه هذه القرارات و�سيوا�سل دربه 
حتى لو كلفه الت�سحية بكل ما ميلك 
دفاعا عن �سعبه وق�سيته، لكن وجب 
علينا تنبيه  ف�سائل املقاومة وقادتها 
على  االحتالل  �سي�سجع  القرار  اأن 
له  ويوفر  الفل�سطيني،  الدم  ا�ستباحة 
غطاء ر�سميا الغتيال قادة املقاومة، 
من  واليقظة  احلذر  منهم  يتطلب  ما 

حمتل غادر.
ق�سد  تتجاهل عن  االأمريكية  االإدارة 
الذي  االإرهابي  االإ�رسائيلي  الكيان 
�سعبنا  واأج�ساد  جماجم  على  بني 
االإرهابية  بجرائمه  الفل�سطيني 
واحلرم  قا�سم  وكفر  يا�سني  دير  يف 
االإبراهيمي واالأق�سى وغزة ونابل�ص، 
وقتل االأطفال وهدم البيوت واعتقال 
ودن�ص  االأر�ص  و�رسق  االآالف، 
املقد�سات، ولو كان لدى االأمريكيني 

اأي نوع من العدالة لو�سعوا منذ �سنوات 
االحتالل وقادته على قائمة االإرهاب 
والقرار  تت�سارع  االأحداث  العاملي. 
تطور خطري يتطلب موقفا فل�سطينيا 
مع  جرى  ملا  ومدينا  راف�سا  ر�سميا 
جماعي  وحترك  املقاومة،  راأ�ص 
الإف�ساله، وامل�سي قدما بامل�ساحلة، 
من  والتحلل  االأمني،  التن�سيق  ووقف 
واالإدارة  االحتالل  ومقاطعة  اأو�سلو 
عربيا  موقفا  وتتطلب  االأمريكية، 
ومنحازا  له  راف�سا  ودوليا  واإ�سالميا 
ون�رسة  وامل�ساواة  والعدالة  للحقوق 
�سيا�سيا  ومتابعته  للم�ست�سعفني، 
الذي يحظى  اإن امل�سوؤول   . وقانونيا 
ب�سهادات �سالم ومديح من االحتالل 
واأمريكا وجب على �سعبنا اأن ي�سك يف 
وطنيته واإخال�سه، ورحم اهلل ابن غزة 
عندما  ال�سافعي  االإمام  الفل�سطيني 
�سئل »كيف تعرف اأهل احلق يف زمن 
الفنت ؟ فاأجاب »اتبع �سهام العدو فهي 

تر�سدك اإليهم«.
عماد الإفرجني
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اأزمة الروهنغيا قد ت�شكل خطًرا على الأمن الإقليمي

�أزمة  تو�جه  "ميامنار  و�أ�ضاف: 
خطرية جًد� قد يكون لها تاأثري 
�ضديد على �أمن �ملنطقة"وتابع 
"يقولون  �لأممي:  �مل�ضوؤول 
حقوق  �نتهاكات  �أن  �أحياًنا 
�رش�رة  �ضتكون  �ليوم  �لإن�ضان 
ل�رش�عات غد"و�أو�ضح حمذًر�: 
�لروهنغيا  �أزمة  كانت  "�إذ� 
قائًما  و��ضًعا  �رش�ًعا  �ضتثري 
�لدينية،  �لهويات  �أ�ضا�س  على 
عنها  �لناجمة  �لنز�عات  فاإن 

�ضتكون م�ضدر قلق كبري".
�أن  على  ا  �أي�ضً رعد  و�ضّدد 
بد�أت  �لتي  �لعنف  "موجات 
فّجرت  و�لتي  �ملا�ضي  �أوت  يف 
ح�ضاًد�  كانت  �لالجئني  �أزمة 
�لتمييز  من  عقود  خلم�ضة 
يف  �لروهنغيا  �ضد  و�ل�ضطهاد 
غربي  )�أر�كان(  ر�خني  �إقليم 
قلقه  عن  �أعرب  ميامنار"كما 
�لدميقر�طية  حالة  تدهور  �إز�ء 
يف �آ�ضيا رغم �زدياد ثر�ء بع�س 

دول �ملنطقة وقال "حتت ذريعة 
حماية �لأمن �لعام، تقوم �لعديد 
حرية  بقمع  �حلكومات  من 
��ضتقالل  على  وتعتدي  �لتعبري 
و��ضتقالل  �لق�ضائي  �لنظام 

�ل�ضحافة".
�جلي�س  جر�ئم  و�أ�ضفرت 
�لبوذية �ملتطرفة،  و�مللي�ضيات 
بحق �لروهنغيا، يف �إقليم �أر�كان 
)غرب(، منذ �ضنو�ت، عن جلوء 
بنغالدي�س  �إىل  �ألفا   826 نحو 

هوؤلء،  بني  ومن  �ملجاورة 
�أوت   25 منذ  فرو�  �ألفا   656
�ملتحدة،  �لأمم  وفق  �ملا�ضي، 
�لتي حذرت من ت�رشر ع�رش�ت 
�لرياح  جر�ء  منهم،  �لآلف 
منظمة  وح�ضب  بنغالد�س 
"�أطباء بال حدود" �لدولية، قتل 
�ضخ�س  �آلف   9 عن  يقل  ل  ما 
ما  �لفرتة  يف  �لروهنغيا  من 
�ضبتمرب  و24  �أغ�ضط�س   25 بني 

 .2017

م��شك� ل ت�ؤكد تقلي�ض وا�شنطن لبع�ض الأ�شلحة وفقا ملعاهدة �شتارت

عملية �سرية

ماأدبة ع�شاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا يف ني�ي�رك!

باأن  �لتاأكيد  رو�ضيا  ت�ضتطيع  ل 
فعال  قامت  �ملتحدة،  �لوليات 
�لأ�ضلحة  �أنو�ع  بع�س  بتقلي�س 
يف  �لو�ردة  لاللتز�مات  تلبية 
معاهدة خف�س �لأ�ضلحة �لهجومية 
�ل�ضرت�تيجية )�ضتارت-3( وذكرت 
�أن  �لرو�ضية،  �خلارجية  وز�رة 
بالبيان  علما  �أخذت  مو�ضكو 
�لأمريكي حول حتقيقه للم�ضتويات 

�لعددية �ملتفق عليها من �لأ�ضلحة 
وقالت  �ل�ضرت�تيجية  �لهجومية 
�لوز�رة يف بيان ن�رش على موقعها 
�لإ�ضارة  "جتدر  �لإنرتنت:  يف 
�ملعلن  �لتقلي�س  م�ضتوى  �أن  �إىل 
باخلف�س  فقط  لي�س  حتقق  عنه، 
�حلقيقي لالأ�ضلحة بل وعن طريق 
�إعادة جتهيز بع�س من�ضات �إطالق 
�لبالي�ضتية يف غو��ضات  �ل�ضو�ريخ 

�لثقيلة"  و�لقاذفات  "تر�يدنت-2" 
52H-B". ومت تنفيذ ذلك ب�ضكل 
قادر  غري  �لرو�ضي  �جلانب  يجعل 
�لأ�ضلحة  هذه  �أن  تاأكيد  على 
يف  لال�ضتخد�م  ت�ضلح  تعد  مل 
�لثقيلة  و�لقاذفات  �لغو��ضات 
�لف�ضل  من   3 �لبند  يف  ورد  كما 
�مللحق  �لثالث  �لربوتوكول  يف   1

باملعاهدة". 

�إىل  كذلك،  �خلارجية  و�أ�ضارت 
على  و��ضنطن  حتث  مو�ضكو  �أن 
حلول  عن  �لبناء  �لبحث  مو��ضلة 
�ملتعلقة  �مل�ضاكل  لكل  مقبولة 
�لأ�ضلحة  وتن�ضيق  جتهيز  باإعادة 
وكذلك  �ل�ضرت�تيجية  �لهجومية 
غريها من �مل�ضائل �لتي قد تظهر 
بني �لطرفني يف �ضياق تنفيذ مو�د 

وبنود �ملعاهدة.

�ضدد مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل 
جمعت  ع�ضاء،  ماأدبة  ثمن 
زعماء  مع  �ملكتب  موظفي 
ع�ضابة، يف عملية �رشية للقب�س 
نيويورك  �ضحيفة  وتفيد  عليهم 
بو�ضت باأن �ملاأدبة كلفت ميز�نية 

�لوليات �ملتحدة 25 �ألف دولر، 
و�أطلقت عليها "عيد ميالد كوز� 

نو�ضرت�".
و�أقيمت �ملاأدبة، يف �ضهر دي�ضمرب 
مبدينة  برونك�س  حي  يف   ،2014
منها  �لهدف  وكان  نيويورك، 

�إلقاء �لقب�س على �أع�ضاء ع�ضابة 
�ملافيا، ومل يك�ضف عنها �إل، يف 
31 يناير �ملا�ضي، خالل ��ضتماع 
مانهاتن  يف  �لحتادية  �ملحكمة 
�إىل �ضهادة �لعميل �خلا�س، وليم 
�ملافيا  رئي�س  ب�ضاأن  �إنزيريلو، 

فيالديلفيا  من  مرلينو  جوزيف 
مل  �لبد�ية،  "يف  �إنزيريلو:  وقال 
هذه  حتمل  على  �ملكتب  يو�فق 
ملا  بذلك،  نقم  مل  ولو  �لنفقات، 
��ضتطاع م�ضاعدتنا ع�ضو �ملافيا 
�إنزيريلو  روبيو"و�أ�ضاف  جون 

�آلف  خم�ضة  له  "دفعنا  قائال: 
لنقل مرلينو وزوجته، و20  دولر 

�ألف دولر ملاأدبة �لع�ضاء".
زعماء  من  ثالثة  �لدعوة  ولبى 
وبا�ضكو�لو  مرلينو  وهم:  �ملافيا 
باريللو ويوجني �أونفوريو من عائلة 

�عتقالهم،  وعقب  ج�ضنوفيزي 
 ،2017 عام  �ملحكمة  ق�ضت 
ب�ضجن باريللو �ضبع �ضنو�ت بتهمة 
يعرتف  فلم  مرلينو  �أما  �لبتز�ز. 
بذنبه، فيما مل تنظر �ملحكمة يف 

ق�ضية �أونفوريو حتى �لآن.

الك�شف عن مفاجاأة جديدة يف ق�شية 
املن�فية" الفا�شد "حمافظ 

الدفاع الرو�شية تتخذ اإجراءات لتفادي 
اإ�شقاط طائراتها يف �ش�ريا

جزئية انتخابات  يف  مقعدين  يخ�شر  "جمه�رية" ماكرون 
م�رشية  ق�ضائية  م�ضادر  ك�ضفت 
ق�ضية  فى  جديدة  مفاجاأة  عن 
�ملتهم  �ملنوفية  حمافظ 
�لبا�ضط،  عبد  ه�ضام  بالفا�ضد 
غري  �لك�ضب  جهاز  �أمر  �أن  بعد 
بالتحفظ  م�رش،  يف  �مل�رشوع 
على �أمو�ل وممتلكات �ملحافظ 

�ل�ضابق.
�لزوجة  �لثالثة..  �رشتها  ب�ضبب 
�لثانية تطيح مبحافظ �ملنوفية!  
�لهيئة  �أن  �مل�ضادر،  و�أكدت 
قدمت مذكرة ق�ضائية جاء بها �أن 

�ملتهم ��ضتغل نفوذه وحقق ثروة 
مبعرفة  ح�رشها  جاٍر  طائلة، 
يفح�س  �لذي  �جلهاز،  خرب�ء 
جميع �أعمال �ملوظف �ملذكور، 
و�ملوردين  باملقاولني  وعالقته 
�ملنوفية  حمافظة  نطاق  يف 
باأن  �لق�ضائية  �مل�ضادر  و�أفادت 
�أفادت  و�لتحريات  �لتحقيقات 
بلغت  ثروة  حقق  �ملحافظ  باأن 
خالل  جنيه  مليون   120 قر�بة 
من  �لرغم  على  فقط،  عامني 
دخله �ل�ضهري ل يتجاوز 20 �ألف 

جنيه، كما �أن ما ورثه من �أ�رشته 
ل ميكن �أن يكون م�ضدًر� لرثوته 
وكان جهاز �لك�ضب غري �مل�رشوع 
�لرقابة  هيئة  من  بالغا  تلقى 
فيه على  �لتحقيق  �لإد�رية، ومت 
�لتحفظ  قر�ر  و�تخاذ  �لفور، 
�ملتهم  �أن  يذكر  �أمو�له  على 
من  مو�ضعة  لتحقيقات  يخ�ضع 
يف  �لعليا  �لدولة  �أمن  نيابة  قبل 
�ضبطتها  �لتي  "�لر�ضوة"  ق�ضية 
ومتهم  �لإد�رية،  �لرقابة  هيئة 

معه فيها رجال �أعمال.

تنفذ  �أن  �لرو�ضية  �لدفاع  قررت 
حتليقاتها  �ضو-25  نوع  من  �لطائر�ت 
يف �لأجو�ء �ل�ضورية على �رتفاع ل يقل 
عن 5000 مرت، ما ي�ضمن بقاءها خارج 
للطائر�ت  �مل�ضادة  �ل�ضو�ريخ  مرمى 
يف  ذلك  جاء  �لكتف.  على  �ملحمولة 
�إ�ضقاط طائرة من هذ� �لطر�ز  �أعقاب 
�أكدت  حيث  �ملا�ضي،  �ل�ضبت  �إدلب  يف 

ب�ضاروخ  �أ�ضقطت  �لطائرة  �أن  �لوز�رة 
حادث  �أول  يف  �لكتف،  على  حممول 
بنري�ن  �ضوريا  يف  رو�ضية  طائرة  تدمري 
�إزفي�ضتيا  �ضحيفة  ونقلت  �أر�ضية 
�أن  ع�ضكريني،  خرب�ء  عن  �لرو�ضية 
�ضو- لطائر�ت  �جلوية  �لعمليات  �ضقف 
�آلف   5 يفوق  د�ئما  كان  �ضوريا  يف   25
�لأخرية  �لأيام  يف  بد�أت  �أنها  �إل  مرت، 

�أقل  �رتفاعات  على  �إدلب  فوق  حتلق 
�جلاري  �ل�ضهر  �أو�ئل  م�ضلحون  ون�رش 
مقاطع فيديو تظهر ��ضتهد�فهم طائرة 
�لتي  �ل�ضو�ريخ  من نوع �ضو-25 وتفجر 
مقربة  على  �جلوية  دفاعاتها  �أطلقتها 
من �لطائرة، ما يوحي باأنها كانت على 
�رتفاع ل يزيد عن 2000 �أو 2500 مرت، 

بح�ضب �خلرب�ء.

�لفرن�ضي  �لرئي�س  حزب  فقد 
"�جلمهورية  ماكرون  �إميانويل 
�لثنني،  �أم�س  �لأمام!"،  �إىل 
�أول  يف  �لربملان،  يف  مقعدين 
بعد  للحزب  �نتخابي  �ختبار 
فوزه بالأغلبية يف جو�ن �ملا�ضي 
وبح�ضب ما ذكرت و�ضائل �إعالم، 
فاز باملقعدين باملجل�س �لأدنى 
�جلمهوري  �حلزب  �لربملان،  يف 
لور�ن  يتزعمه  �لذي  �ملحافظ 
ووكيز، �ملعار�س ملاكرون و�لذي 
بعيد متاما عن  �لرئي�س  �أن  يرى 
من  و�ضعيف  �لفرن�ضي  �لريف 
ووكيز  وو�ضف  �لأمنية  �لناحية 
"�رشبة  باأنها  �لنتيجة  بيان،  يف 
تعاقب ب�ضدة �ضيا�ضات �حلكومة 
بق�ضوة  مو�طنونا  يحكم  �لتي 
�لو�قع،  �أر�س  تاأثريها على  على 
�لطبقة  على  ترتفع  فال�رش�ئب 
�ملتو�ضطة و�أ�ضحاب �ملعا�ضات، 
يف  م�ضبوق  غري  �نفجار  وهناك 

�لهجرة و�جلرمية".
يف  ي�ضوت  فرن�ضي  مو�طن 
�لنتخابات  من  �لثانية  �جلولة 
مركز  يف  �لفرن�ضية  �لربملانية 

ماكرون  مبار�ضيليا.حزب  �قرت�ع 
ولوبان  �لوطنية  �جلمعية  يكت�ضح 
للمرة  فيها  مقعد  على  حت�ضل 
خ�ضارة  من  �لرغم  وعلى  �لأوىل 
�إل  مقعدين،  ماكرون  حزب 
 309 على  ي�ضيطر  يز�ل  ل  �أنه 
�لوطنية  �جلمعية  يف  مقاعد 

لكن  ع�ضو�   577 من  �ملوؤلفة 
تر�جعا  �ضهدت  ماكرون  �ضعبية 
و�أجريت  �ل�ضلطة.  توليه  منذ 
بعد  �جلزئية  �لنتخابات  هذه 
�لد�ضتورية  �ملحكمة  �أعلنت  �أن 
�لتي  نتائجها  بطالن  بفرن�ضا 

�أُعلنت �لعام �ملا�ضي.

حذر مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان، زيد بن رعد، اأم�ض الإثنني، من اأن ا�سطهاد ميامنار لأقلية الروهنغيا امل�سلمة ميكن اأن ي�سعل 
�سراًعا اإقليمًيا وقال رعد يف كلمة له مبوؤمتر يف مبنى وزارة اخلارجية الإندوني�سية، يف جاكرتا، اليوم، اإن اأعمال الأبادة والتطهري العرقي رمبا تكون 

وقعت خالل حملة العنف �سد الروهنغيا والتي ت�سببت بنزوح نحو مليون �سخ�ض اإىل بنغالدي�ض املجاورة.
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 »االنفجار« قادم والتمويل يكفي حتى جويلية
ك�سف ماتيا�س �سمايل، مدير عمليات وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني، »اأونروا«، يف قطاع غزة، 

اأن التمويل املايل املتوفر للوكالة، يكفي لتقدمي خدماتها حّتى �سهر جويلية املقبل فقط. 
حوار  يف  �شمايل،  حّذر  كما 
الأانا�شول  وكالة  ن�رشته 
الرتكية من اأن قطاع غزة، »يف 
ا�شتمرت  اإن  لالنفجار  طريقه 
الأزمة املعي�شية احلالية«وعّب 
رف�شه  عن  الأممي  امل�شوؤول 
»خلط  �شيا�شة  اإنه  قال  ملا 
مع  ال�شيا�شية  الأوراق 
بها  تقوم  التي  الإن�شانية«، 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
فكرة  رف�ض  و«اإ�رشائيل«كما 
حّل الوكالة، وقال اإن وجودها، 
هو عامل ا�شتقرار يف املنطقة 
�شّيما قطاع غزة، م�شرًيا اإىل اأن 
اإىل  �شيوؤدي  خدماتها  تقلي�ض 
حمتمل  انفجار  اأي  ُم�شارعة 
الوليات  واأعلنت  القطاع  يف 
 23 يف  الأمريكية،  املتحدة 
جتميد  عن  املا�شي،  جانفي 
من  دولر  مليون   65 مبلغ 
و�شبق  لـ«اأونروا«  م�شاعداتها 
اأن طالبت »اإ�رشائيل« اأكرث من 
مرة بحل الوكالة، و�شم مهامها 
الالجئني  �شوؤون  مفو�شية  اإىل 

يف الأمم املتحدة. 

الأزمة املالية 

�شمايل  قال  حواره،  بداية  يف 
اإن الأزمة املالية التي متّر بها 
 ،2018 عام  خالل  »اأونروا«، 
�شنوات  منذ  »الأكب«  هي 

اإن�شاء الوكالة. 
يف  »العجز  اأن  واأو�شح 
لالأونروا  العامة  امليزانية 
العام«. التمويل  ثلث  يقارب 
�شتتخذ  الوكالة  اأن  اإىل  واأ�شار 
اإجراءات لتقلي�ض خدماتها يف 
اإذا  اخلم�ض،  عملياتها  مناطق 
مل حت�شل على التمويل الالزم 
ل�شد الفجوة املالية بعد مرور 

�شهر يونيو/حزيران القادم. 
وقال: »نفكر الآن كيف ميكننا 
اأن نح�شل على التمويل الالزم 
فاإن  اأدنى،  لدعمنا«وبحد 
الوقت  -يف  حتتاج  »اأونروا« 
مليون   740 حوايل  احلايل- 
تلك  ل�شد  اأمريكي  دولر 
تقدمي  من  )متّكنها  الفجوة 
بح�شب  العام(،  لهذا  خدماتها 
�شمايل واأعلن �شمايل عن عدم 
خزينة  يف  كاٍف  متويل  وجود 
�رشاء  من  ميّكنها  »اأونروا« 
الغذائية  امل�شاعدات  وتوفري 
الثانية  الدورة  لالجئني، خالل 
امل�شاعدات  تلك  توزيع  من 
 3 كل  مرة  البنامج  )ينفذ 

�شهور(. 
اخلدمات  متويل  ويعتمد 
)برنامج  الغذائية  الإن�شانية 

واخلدمات  الإغاثة 
تقّدمها  التي  الجتماعية( 
كبري  ب�شكل  »اأونروا« لالجئني، 
الذي  الأمريكي؛  الدعم  على 
اأكب من  بن�شبة  ا  تقلي�شً ي�شهد 
الن�شف، منذ ال�شهر املا�شي. 
اأونروا،  وكالة  اإىل  وا�شتناًدا 
املتحدة  الوليات  قدمت 
لها  م�شاعدات  الأمريكية 
بقيمة 364 مليون دولر، العام 
ميزانيتها  اأ�شل  من  املا�شي، 
دولر  مليون   874 نحو  البالغة 
تقلي�ض  من  �شمايل  حّذر  كما 
»اأونروا« خلدماتها ب�شكل اأكب 
الأخرية  الثالثة  الأ�شهر  خالل 
من العام اجلاري وقال: »ميكن 
القول من ناحية امليزانية، اأنه 
لي�ض هناك متويل كاف يغطي 
لهذا  الأخري  الثالث  الأ�شهر 

العام«. 
فيما  امل�شتجدات  اآخر  وحول 
الطارئة،  باملنا�شدة  يتعلق 
التي اأطلقتها »اأونروا« الأ�شبوع 
املا�شي، للمطالبة بتوفري مبلغ 
800 مليون دولر، قال �شمايل 
اإن ال�شويد اأّكدت على التزامها 
)لي�ض  الأممية  الوكالة  بتمويل 
لكن  باملبلغ(،  تقدير  لديه 
مبلغ  اأي  ت�شتلم  مل  »اأونروا« 

حتى اليوم. 
احلكومات  بع�ض  اأعربت  كما 
التزامها  عن  ي�شّمها(  )مل 
وت�شامنها  »اأونروا«  بتمويل 
مبالغ  اأي  و�شول  دون  معها، 
وفق  »اأونروا«،  خلزينة  منها 

�شمايل. 

دعوات »تفكيك اأونروا«

ت�رشيحات  �شمايل  ورف�ض 
ال�شهيوين  الوزراء  رئي�ض 
عّد  التي  نتنياهو،  بنيامني 
فيها »اأن اأونروا تدمي امل�شكلة 
خاللها  ودعا  الفل�شطينية«، 
الالجئني  ق�شية  »نقل  اإىل 
اإىل  تدريجًيّا  الفل�شطينيني 
لالجئني  العليا  املفو�شية 

التابعة لالأمم املتحدة«. 
تلك  على  تعقيبًا  وقال، 
لي�ض  ذلك  »اإن  الت�رشيحات،: 
واأونروا  احلقيقي،  بال�شيء 
امل�شكلة  حتل  اأن  حتاول 
خالل  من  الفل�شطينية 
وتقدمي  الالجئني  ا�شتيعاب 
اأن  اإىل  واأ�شار  لهم«  اخلدمات 
ق�شية الالجئني -ب�شكل عام- 
قبل  عادل،  »حل  اإىل  بحاجة 
الوكالة«،  عمل  باإنهاء  التفكري 
املجتمع  م�شوؤولية  ذلك  ا  عاًدّ

الدويل )الدول الأع�شاء(. 

موؤ�ش�شة  »ل�شنا  واأ�شاف: 
خدماتية،  بل  �شيا�شية، 
تقت�رش  اأونروا  وم�شوؤولية 
الالجئني  تزويد  على 
بامل�شاعدات  الفل�شطينيني 
و�شمان  الإغاثية،  الغذائية 
التي  املدار�ض  فتح  موا�شلة 
حياة  الالجئني  لهوؤلء  تُعطي 
اآماله  �شمايل عن  كرمية«وعّب 
»املرحلة  اإىل  الو�شول  بعدم 
عمل  اإنهاء  خاللها  يتم  التي 
امل�شوؤول  ورف�ض  اأونروا« 
حول  اإجابة،  اإعطاء  الأممي 
التوافق ما بني وا�شنطن  مدى 
املطالب  حيال  اأبيب«  و«تل 
بتفكيك »اأونروا« كما اأّكد على 
الأوراق  »خلط  �شيا�شة  رف�شه 
ال�شيا�شية مع الإن�شانية«، والتي 
الأمريكية  »احلكومة  اإن  قال 
بها  تقومان  والإ�رشائيلية« 
للحكومة  »ر�شالتنا  وتابع: 
ولالإ�رشائيليني،  الأمريكية 
وللجميع، اأنكم تخلطون الأوراق 

ال�شيا�شية مع الإن�شانية«. 

مباحثات مع وا�سنطن

املفو�ض  اأن  �شمايل  واأو�شح 
العام لـ«اأونروا«، بيري كرينبول، 
كان موؤخًرا يف زيارة لوا�شنطن، 
والتقى خاللها ممثلني كبار يف 
للتباحث  الأمريكية،  الإدارة 
التمويل  تقلي�ض  مو�شوع  حول 
للوكالة وقال: »كان هناك حث 
ذلك  لبقاء  الأونروا  من  دائم 

التمويل«. 
وخالل العام املا�شي، توّقعت 
»اأونروا« اأن حت�شل على متويل 
املتحدة  الوليات  من  �شخم 
لكن  2018؛  لعام  الأمريكية 
التوقعات  تلك  خّيب  ما حدث 
اإبالغنا  مت  اأن  »منذ  واأ�شاف: 
مرا�شالت  اأجرينا  بالتقلي�ض، 
وا�شنطن،  مع  ومباحثات 

والدول الأع�شاء«. 
واأكد على اأن »اأونروا« حتر�ض 
البحث  الفرتة احلالية على  يف 
جديدة  متويل  م�شادر  عن 
خلزينتها �شواء من »اأ�شخا�ض، 
وعّب  حكومات«  اأو  دول،  اأو 
الإدارة  تراجع  يف  اآماله  عن 
الأمريكية عن قرارها القا�شي 

بتقلي�ض متويلها لـ«اأونروا«. 

اأ�سباب التقلي�س 

الوليات  اأن  �شمايل  وبني 
تُبلغ  مل  الأمريكية  املتحدة 
تقلي�ض  �شبب  عن  »اأونروا« 
دعمها املايل، كما اأنها مل ت�شع 

تقدمي  ملوا�شلة  �رشوط  اأي 
ما  كل  اأن  وذكر  الدعم  ذلك 
ال�شرتاطات  حول  تداوله  يتم 
تُبلّغ  اإعالمية«، ومل  هي »مواد 
مبا�رش  ب�شكل  »اأونروا«  بها 

ور�شمي. 
اإعالمية حملية  ونقلت و�شائل 
ا�شرتطت  وا�شنطن  اإن  قولها 
املناهج  تغيري  »اأونروا«  على 
كي  مدار�شها،  يف  الدرا�شية 
املايل  الدعم  تقدمي  توا�شل 
�شمايل  نفى  ذلك،  وحول  لها 
ا�شرتاطات  اأي  »اأونروا«  تلّقي 
باأن  اأقر  لكنه  وا�شنطن  من 
»اأونروا« قد تعّر�شت، يف وقت 
يتعلق  فيما  ل�شغوطات  �شابق، 
يتم  التي  التعليمية  باملناهج 
تدر�شيها لالجئني الأطفال يف 

مدار�شها. 
تلتزم  »اأونروا«  اأن  واأو�شح 
التعليمة  املناهج  بتطبيق 
لل�شلطة  وفًقا  مدار�شها  داخل 
�شبيل  »فعلى  لها،  امل�شيفة 
يف  تدر�ض  هي  املثال، 
مدار�شها الواقعة داخل اأرا�شي 
املناهج  الفل�شطينية،  ال�شلطة 
ونفى  الفل�شطينية«  الدرا�شية 
اأو  قراًرا  متلك  »اأونروا«  اأن 
�شلطة تق�شي بـ«تغيري املناهج 
لالأطفال  تقّدم  التي  التعليمية 

الالجئني يف مدار�شها«. 

قطاع غزة

الأو�شاع  تدهور  ظل  ويف 
القت�شادية واملعي�شية، يعتقد 
�شمايل اأن قطاع غزة اأقرب ما 
وقال:  »النفجار«  اإىل  يكون 
متى  القول  ن�شتطيع  ل  »لكن 
اليوم  النفجار،  ذلك  �شيكون 
كل  لكن  عام،  بعد  اأو  غًدا  اأو 
هذا  اإن  تقول  املوؤ�رشات 

التدهور �شيقود لالنفجار«. 

عامل  »اأونروا«  �شمايل  وعّد 
م�شرًيا  املنطقة،  يف  ا�شتقرار 
خدماتها  تقلي�ض  اأن  اإىل 
�شيهدد ذلك ال�شتقرار ويُ�شارع 

من النفجار. 
اأونروا  على  »يجب  واأ�شاف: 
خدماتها  تقدمي  موا�شلة 
يف  ا�شتقرار  عامل  كونها 
غزة  قطاع  املنطقة«ولإنقاذ 
�شمايل  يرى  الكارثة،  هذه  من 
اأنه بات من ال�رشورة ا�شتمرار 
»اأونروا« يف تقدمي م�شاعداتها 

الإغاثية الغذائية لل�شكان. 
وحتتاج اأونروا مبلغ يقّدر بـ 20 
مليون دولر اأمريكي كل ثالثة 
موا�شلة  من  تتمكن  كي  �شهور 
الغذائية،  امل�شاعدات  تقدمي 
اخلم�ض  عملياتها  مناطق  يف 
مبالغ  اإىل  حتتاج  اأنها  كما 
و�شفها بـ«الكبرية« )مل يعِط اأي 
فتح  موا�شلة  اأجل  من  رقم(، 

املدار�ض التابعة لها. 
»اأونروا«  حاجة  على  واأّكد 
توزيع  من  تتمكن  كي  للتمويل 
امل�شاعدات الإغاثية الغذائية، 
ومنذ  بغزة  عمل  فر�ض  وخلق 
ارتفع  �شنوات،   10 من  اأكرث 
عدد امل�شتفيدين من خدمات 
الغذائية  الإغاثية  »اأونروا« 
م�شتفيد  األف   100 من  بغزة، 
اإىل مليون و300 األف م�شتفيد، 

يف قطاع غزة. 
تلك  ارتفاع  �شمايل  واأرجع 
الأعداد اإىل احل�شار ال�شهيوين 
غزة  قطاع  على  املفرو�ض 
احلادي  عامه  يدخل  )الذي 
ال�شهيونية  واحلروب  ع�رش(، 
وما  القطاع،  �شد  املتكررة 
رافقها من ارتفاع يف معدلت 
الفقر والبطالة وعّب عن اآماله 
الأمر  احل�شار،  ذلك  رفع  يف 
تخفي�ض  اإىل  �شيوؤدي  الذي 
عدد امل�شتفيدين من خدمات 

الوكالة الإغاثية. 
عبية  اإعالم  و�شائل  وقالت 
»م�شادر  عن  نقال  موؤخًرا، 
اأمنية اإ�رشائيلية«، اإن قطاع غزة 
القت�شادي  النهيار  اىل  يتجه 
ينذر مبواجهة  »مما  واحلياتي 
ع�شكرية« وح�شب القناة الثانية 
تقديرات  فاإن  »الإ�رشائيلية«، 
القطاع  �شعيد  على  الو�شع 
»خطرية ب�شكل خا�ض، اإذ بعث 
حتذيراتهم  الأمن  قادة  كبار 
دلئل  ب�شاأن  موؤخرا  لنتنياهو 
يف  دراماتيكي  تدهور  على 
والإن�شاين  القت�شادي  الو�شع 

داخل القطاع«. 
»خطورة  باأن  القناة  واأفادت 
الو�شع دفعت لدرا�شة اإمكانية 
اإر�شال املواد الغذائية والأدوية 
عب »اإ�رشائيل« اإىل غزة للمرة 

الأوىل«. 
لدى  يعمل  غزة،  قطاع  ويف 
 13 حوايل  »اأونروا«  وكالة 
)حملي(.وقال  موظف  األف 
اأبلغوهم  املوظفني  اإن  �شمايل 
اأعمالهم  برغبتهم يف ممار�شة 
لالجئني،  اخلدمات  بتقدمي 
املالية،  الأزمة  هذه  ظل  يف 
واإن مت تقلي�ض رواتبهم. حّتى 
بح�شب  »اأونروا«،  وحتاول 
رواتب  دفع  موا�شلة  �شمايل، 
ا على  العاملني لديها بغزة ورًدّ
�شوؤال حول ت�رشيبات �شحفية، 
اإغالق  الوكالة قررت  اإن  قالت 
مكتبتني، قال �شمايل »ل يوجد 
هذا  حول  كافية  معلومات 
الو�شع، وناأمل اأن يكون اإجراء 
وكانت  للعمل«  وتعودان  موؤقتا 
قد  حملية  اإعالم  و�شائل 
ذكرت اأن الوكالة قررت اإغالق 
يف  الفاخورة  مدر�شة  مكتبة 
مدر�شة  ومكتبة  جباليا،  خميم 
مدينة  يف  العامة  البحرين 

رفح.
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القدم داخل 
القاعة لل�شرطة 

بق�شنطينة

فريق الربيد 
يلقب توج 

بالدورة
توج فريق بريد ق�سنطينة 

اأول اأم�س بدورة كرة القدم 
داخل القاعة التي ا�ستهلت 
يف 3 دي�سمرب اجلاري بقاعة 
الريا�سات عوا�رشية  عمار 
باملنطقة ال�سناعية باملا 
بق�سنطينة، وقد عاد الفوز 
يف نهائي هذه الدورة التي 

تنظم �سنويا من طرف مكتب 
الريا�سات  للأمن الوطني 

بق�سنطينة مبنا�سبة اإحياء اليوم 
العربي لل�رشطة امل�سادف 
لتاريخ 18 دي�سمرب من كل 

�سنة اإىل فريق بريد ق�سنطينة  
ذلك بنتيجة 1/4 اأمام ت�سكيلة 
حي  ليفلز، وبالإ�سافة اإىل 

هذين املتناف�سني على النهائي 
�ساركت يف هذه الدورة كذلك 
ثلثة  فرق متثل اأمن ولية 

ق�سنطينة و فريق عن ال�سحافة 
املحلية واآخر عن موؤ�س�سة 
اإعادة  الرتبية بالإ�سافة اإىل 
فريق �سيرتام، ويف املجموع 
فقد �ساركت يف هذه الدورة 

التي دامت اأ�سبوعني 10 
ت�سكيلت متثل بع�س موؤ�س�سات 
الدولة وعامل ال�سغل واملجتمع 

املدين.
ق.ر.

غر�سيا ينفي 
�سبه الومتيتي 

باألفاظ 
عن�سرية

لعب  جار�سيا  نفي 
لومتيتي  �سبه  اإ�سبانيول 
حيث  عن�رشية  باألفاظ 
مبثل  يقم  مل  باأنه  اأكد 
ميلك  حيث  الأفعال  تلك 
الأ�سدقاء  من  العديد 
ذوي الب�رشة ال�سمراء  هذا 
وكانت قد تواردت الأخبار 
للعب  جار�سيا  �سب  حول 
الذي  اللقاء  اأثناء  بر�سلونة 
الثانية  اجلولة  جمعهما يف 
قبل  الليجا  من  والع�رشين 
الأمر  اأن  اللعب  يوؤكد  اأن 
الديربي  اأجواء  يتعدى  مل 
باأي  التفوه  دون  ال�ساخنة 

عبارات عن�رشية

 الريا�سيون الرو�س املربءون 
من »كا�س« لن ي�ساركوا

اأعلنت اللجنة الوملبية الدولية الثنني ان الريا�شيني الـ 15 املوقوفني مدى احلياة لتورطهم 
يف نظام املن�شطات الرو�شي وبراأتهم حمكمة التحكم الريا�شي »كا�س«، لن تتم دعوتهم 

للم�شاركة يف اوملبياد 2018 ال�شتوي يف بيونغ ت�شانغ الكورية اجلنوبية.

الريا�سيون  يح�سل  ومل 
على  ومدربان   13 الـ 
املجموعتني  موافقة 
الوملبية  كلفتهما  اللتني 
الدولية بدار�سة حالتهم، 
بالتايل  ي�ستطيعوا  ولن 
كوريا  اىل  الذهاب 
اجلنوبية التي ت�ست�سيف 
من  اعتبارا  اللعاب 
وحتى  املقبلة  اجلمعة 
مدينة  يف  احلايل   25

بيونغ ت�سانغ.
الذي  القرار  وادى 
اتخذته »كا�س« اخلمي�س 
واملخالف  املا�سي 
الدولية  الوملبية  لقرار 
احلياة،  مدى  باإيقافهم 
الغمو�س  من  فرتة  اىل 
مل يت�سح خللها من هم 

الريا�سيون الرو�س الذين 
الألعاب  يف  �سي�ساركون 
حتت  ال�ستوية  الوملبية 
)ب�سبب  حمايد  علم 

ايقاف بلدهم(.
ر�سميا  مت  الن،  وحتى  
ريا�سيا   169 دعوة 
حتليل  بعد  للم�ساركة 
يف  ل�سلوكهم  دقيق 
واحلا�رش  املا�سي 
يكون  ان  يجب  والذي 
اي  عن  البعد  كل  بعيدا 
علقة مع ايقاف بلدهم 
بنظام  حكومتها  لتورط 
تن�سط ممنهج لكن قرار 
»كا�س« الأخري فتح الباب 
اأمام احتمال م�ساركة 15 
ا�سماوؤهم  وردت  اآخرين 
املحقق  تقرير  يف 

ريت�سارد  الكندي 
ماكلرين الذي كان وراء 
اوملبيا  رو�سيا  ا�ستبعاد 

ب�سبب املن�سطات.
الوملبية  واأو�سحت 
»مع  بيان  يف  الدولية 
املكلفة  املجموعة  ان 
باعادة النظر يف دعوات 
علما  اخذت  امل�ساركة 
انها  ال  +كا�س+،  بقرار 
لحظت يف الوقت نف�سه 
ان املربرات الكاملة التي 
هكذا  اتخاذ  اىل  ادت 
ب�سكل  تعلن  مل  قرار 
البيان  ر�سمي«واو�سح 
اىل  ت�سري  »املجموعة 
على  يقوم  ل  دورها  ان 
تن�سط،  هناك  ان  اثبات 
انه  التاأكيد  على  وامنا 

الريا�سيني  اعتبار  ميكن 
وي�ستطيعوا  نظيفني 
مر�سحني  يكونوا  ان 
دعوات  على  للح�سول 
اوملبي  +ريا�سي  ب�سفة 
)الت�سمية  رو�سي+ 
�ستطلق  التي  اجلديدة 
على امل�ساركني الرو�س( 
الوملبية  اللعاب  يف 
بيونغ  يف   2018 ال�ستوية 
البيان  وختم  ت�سانغ«. 
املجموعة،  »طلبت 
من  اع�سائها،  باجماع 
عدم  الدولية  الوملبية 
لت�سمل  الدعوات  تو�سيع 
اجلدد   15 الـ  الريا�سيني 
الذين تطالب مب�ساركتهم 
اللجنة الوملبية الرو�سية 

املوقوفة بدورها«.

 بيكيه ينقذ بر�سلونة من 
ال�سقوط االأول هذا املو�سم

جريار  الدويل  املدافع  جّنب 
بيكيه فريقه بر�سلونة املت�سدر 
يف  الأوىل  اخل�سارة  تلقي  من 
املو�سم  هذا  الإ�سباين  الدوري 
وقت  التعادل يف  اأدرك  اأن  بعد 
متاأخر يف مرمى جاره اإ�سبانيول 
الثانية  الأحد يف املرحلة   1-1
يف  اإ�سبانيول  وكان  والع�رشين 
طريقه اإىل ح�سم دربي كاتالونيا 
بتقدمه عرب جريارد مورينو يف 
الدقيقة 66، قبل اأن يعادل بيكيه 
التعادل  وهو   82 الدقيقة  يف 
الرابع لرب�سلونة مقابل 21 فوزاً 
فرفع  الآن  حتى  البطولة  يف 
ر�سيده اإىل 58 نقطة، بفارق 12 
نقطة اأمام اأتلتيكو مدريد الثاين 
الذي ي�ست�سيف فالن�سيا الثالث 
)40 نقطة( اليوم اأي�ساً ويناف�س 
اإذ  بر�سلونة على ثلث جبهات 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  بلغ 
�سيواجه  حيث  اأي�ساً  اأوروبا 
 20 يف  انكلرتا  بطل  ت�سيل�سي 
فرباير ذهاباً و14 مار�س اإياباً، 
املحلية  الكاأ�س  نهائي  ون�سف 
 0-1 فالن�سيا  على  تقدم  حيث 
ذهاباً وي�سعى الفريق الكاتالوين 
اإىل اإحراز الثلثية هذا املو�سم 
بعد  تاريخه  يف  الثالثة  للمرة 

2009 و2015.
الوحيد  الفريق  اإ�سبانيول  ويعّد 
بر�سلونة حملياً  على  فاز  الذي 
هذا املو�سم عندما تغلب عليه 
م�سابقة  نهائي  ربع  ذهاب  يف 
مي�سي  لكّن  1-�سفر،  الكاأ�س 
ن�سف  اإىل  تاأهلوا  ورفاقه 
2-�سفر  اإياباً  لفوزهم  النهائي 
اأمطار  و�سط  املباراة  واأقيمت 
حركة  من  كثرياً  حدت  غزيرة 
ال�سوط  يف  خا�سة  الكرة 
هجمات  على  اأثر  ما  الثاين 
على  الفر�س  وقلّل  الفريقني 
املرميني اأبقى مدرب بر�سلونة 
الفريق  جنم  فالفريدي  اإرن�ستو 
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني 
لّدخار  البدلء  مقاعد  على 
بعد  املقبلة  للمباريات  جهوده 
جميع  يف  اأ�سا�سياً  �سارك  اأن 
مباريات فريقه يف الدوري هذا 
فالفريدي  واعتمد  املو�سم. 
يف  األكا�سري  باكو  ال�ساب  على 
جانب  اإىل  الفريق  هجوم  خط 
�سواريز.  لوي�س  الأوروغوياين 

الفريق  جنم  اأي�ساً  و�سارك 
يف  كوتينيو  الربازيلي  اجلديد 
خط الو�سط اإىل جانب مواطنه 
اإنيي�ستا  واأندري�س  باولينيو 
دانت  بو�سكيت�س  و�سريجيو 
ال�سيطرة لرب�سلونة منذ البداية 
على  اإ�سبانيول  اعتماد  مع 
املرتدة،  والهجمات  الدفاع 
لكن من دون فر�س جدية على 
املريني وكانت اأوىل املحاولت 
من  بكرة  كوتينيو  عرب  اخلطرة 
من  ارتدت  املنطقة  خارج 

العار�سة يف الدقيقة 23.
مع  حاله  على  الو�سع  بقي 
لرب�سلونة  ميدانية  اأف�سلية 
لخرتاق  خجولة  وحماولت 
دفاع اإ�سبانيول من دون نتيجة، 
كرة  املحاولت  اأقرب  وكانت 
�سواريز  نفذها  حرة  ركلة  من 
قبل  بقليل  العار�سة  علت 
ال�سوط  نهاية  من  دقيقتني 
الأول دفع فالفريدي مبي�سي يف 
ال�سوط الثاين بدلً من األكا�سري 
اللعبني  ت�ساعد  مل  الكرة  لكن 
كثرياً يف التمريرات ب�سبب مياه 
امللعب،  اأر�س  على  الأمطار 
يف  اإ�سبانيول  جنح  اأن  اإىل 
افتتاح الت�سجيل اإثر كرة مررها 
اجلهة  من  غار�سيا  �سريجيو 
مورينا  جريارد  وتابعها  اليمنى 
املدافع  م�سايقة  برغم  براأ�سه 
احلار�س  يد  فلم�ست  بيكيه 
تري- مارك-اأندريه  الأملاين 

اإىل  طريقها  وتابعت  �ستيغن 
ال�سباك يف الدقيقة 66.

لكّن بيكيه عو�س �سوء التغطية 
الأول  الهدف  يف  الدفاعية 
قبل  التعادل  هدف  بت�سجيله 
تابع  النهاية بثماين دقائق حني 
الي�رشى  اجلهة  من  كرة  براأ�سه 
اأي�ساً  فلم�ست  مي�سي  مّررها 
ال�سباك  وعانقت  احلار�س  يد 
ليغاني�س  مع  خيتايف  وتعادل 
افتتحت  املرحلة  وكانت  �سلباً 
�سو�سييداد  ريال  بفوز  اجلمعة 
5-�سفر،  ديبورتيفو  على 
اأيبار  بفوز  ال�سبت  وا�ستكملت 
على اإ�سبيلية 5-1، وريال بيتي�س 
واألفي�س   ،1-2 فياريال  على 
وتعادل   ،1-2 فيغو  �سلتا  على 
ريال مدريد حامل  ليفانتي مع 

اللقب 2-2.

الإدارة تفاو�س �شركة كو�شيدار للدخول م�شاهما

 مطمور يرف�س عر�س �سبيبة
 القبائل وبلكاالم يقرتب

ك�سفت م�سادر من بيت فريق �سبيبة القبائل اأن اللعب كرمي مطمور رف�س العر�س الذي تلقاه من 
اإدارة النادي والتي اقرتحت عليه التوقيع مع الفريق باعتبار اأنه يتواجد حاليا دون فريق بعدما ف�سخ 

العقد الذي كان يربطه مع نادي من الدوري ال�سرتايل، حيث كرث احلديث عن احتمال انتقاله اإىل 
ال�سبيبة بعدما تواجد ال�سبت املن�رشم يف ار�س الوطن وانتقل اإىل ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو اين تابع 

مباراة ال�سبيبة ومولودية وهران �سمن اجلولة 15 والأخرية من مرحلة الذهاب للبطولة الوطنية.
واأكد اللعب الدويل اجلزائري ال�سابق اأنه مل يفكر يوما باللعب يف البطولة الوطنية والن�سمام اإىل �سفوف 
اإحدى انديتها، مربرا تواجده مبلعب تيزي وزو اإىل تلقيه الدعوة من طرف رئي�س ال�سبيبة القبائلية ر�سيد 
ماجن الذي متلكه مع علقة �سداقة ووافق على الدعوة وهذا كل ما يف الأمر ح�سبه، ويف �سياق خمتلف 
فاإن الدويل ال�سابق الآخر ال�سعيد بلكالم يقرتب من العودة اإىل فريقه ال�سابق والذي تكون يف �سفوفه قبل 
الحرتاف يف اأوروبا، حيث يتواجد اللعب دون فريق منذ ف�سخ العقد مع فريقه ال�سابق اورليان النا�سط يف 

الدرجة الثانية الفرن�سية، اأين تو�سل اإىل اتفاق مع اإدارة »الكناري« ومن املنتظر اأن يوقع على العقد مع النادي 
خلل اليام املقبلة. ويف مو�سوع خمتلف، تتواجد اإدارة ال�سبيبة يف مفاو�سات مع �رشكة كو�سيدار من اأجل 
الدخول �رشيكا يف جمل�س الإدارة والتحول اإىل اأحد امل�ساهمني يف الفريق القبائلي عرب �رشاء عدد من اأ�سهم 

ال�رشكة الريا�سية لل�رشكة القبائلية.
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اختتمت مناف�سة كاأ�س العامل للمبارزة �سيدات

رو�ضيا بطلة �لعامل �ضي�ش �إناث
اأ�سدل ال�ستار م�ساء ليلة اأول اأم�س على فعاليات كاأ�س العامل ل�سي�س �سيدات فردي حيث جرت املناف�سة حتت الرعاية ال�سامية لرئي�س اجلمهورية عبد 

العزيز بوتفليقة على مدار ثالث اأيام بقاعة حر�سة ح�سان مب�ساركة 25 دولة و139 مبارزة، توج من خاللها ال�سيدات الرو�سيات باللقب العاملي على 
ح�ساب ال�سيدات الفرن�سيات بـ 42 مل�سة مقابل 32.

حاوره فوؤاد بن طالب

من  اقرتبنا  ال�ستار  اإ�سدال  وعقب 
والريا�سة  ال�سباب  وزير  ال�سيد 
الهادي ولد علي و�سجلنا معه هذا 

احلوار اخلاطف

معايل الوزير كيف 
تقيمون هذا العر�س 

العاملي يف ريا�سة 
املبارزة �سيدات؟

واأبدا  دوما  حا�رضة  اجلزائر   -
كما  والدليل  الكربى  املحافل  يف 
�ساهدمت، ف�سيوف اجلزائر الذين 
قدموا من 25 دولة كلهم مرتاحون 

حيث  العزيز  بلدنا  يف  بتواجدهم 
والطماأنينة  الراحة  كل  وجدوا 

وكانوا �سعداء بتواجدهم معنا.

 معنى هذا اأن اجلزائر 
اأ�سبحت قبلة 

لحت�سان اأي تظاهرة 
�سواء كانت عاملية اأو 

قارية اأو عربية؟ 

واأن  لبلدنا  �سبق  لقد  نعم   -
منها  التظاهرات  اأكرب  احت�سنت 
األعاب املتو�سط �سنة 75، والألعاب 
اإفريقيا  كاأ�س   ،78 �سنة  الإفريقية 
لكرة القدم �سنة 90 دون اأن نن�سى 
القارية  التظاهرات  من  العديد 

ويف كل الريا�سات، والنجاح دائما 
موجود على اأر�س اجلزائر.

 اجلزائر مقبلة على 
احت�سانها الألعاب 
الإفريقية لل�سباب 

ال�سائفة القادمة، اأين 
و�سلت ال�ستعدادات؟     

لهذا  الإعداد  ب�سدد  نحن   -
الأمور  وكل  الهام،  القاري  العر�س 
التقنية والب�رضية واملادية جاهزة 
قبل  ن�سابها  يف  الأمور  لو�سع 
انطالق الألعاب، ولدلك فاجلزائر 
واملادية  الب�رضية  باإمكانياتها 
�ستكون يف املوعد و�سنثبت بحول 

اهلل اأننا اأهال ملثل هذه التظاهرات 
الريا�سية الكربى.

نرتك هذا جانبا 
ون�ساأل ال�سيد الوزير 
على نتائج مبارزاتنا 

يف كاأ�س العامل بقاعة 
حر�سة؟

- مبارزتنا، كلهن �سابات قادمات 
ولهن م�ستقبل واعد، وعلى راأ�سهن 
املبارزة يف ال�سي�س مباركي مرمي، 
واعد  م�ستقبل  لهن  اأن  واأعتقد 

خالل ال�سنتني القادمتني.
واحتالل اجلزائر املرتبة 16 تعترب 
م�سجعة ملبارزتنا، و�سنعمل بحول 

املبارزة   ريا�سة  تدعيم  على  اهلل 
ا�ستعدادا  الريا�سات  من  وغريها 
وهذا  والدولية  القارية  للمحافل 
قطاع  على  كم�سوؤولني  واجبنا 

الريا�سة.

كلمة اأخرية؟

الطبعة  هذه  بنجاح  فخور  اأنا   -
وهو دليل على الهتمام الكبري من 
طرف رئي�س اجلمهورية الذي قدم 
كل الدعم من اأجل اإجناح مثل هذه 
بالدنا،  يف  العاملية  التظاهرات 
الكبري  العمل  على  اأي�سا  ودليل 
الذي تقوم به الأكادميية الريا�سية 
للمبارزة، فاملزيد من النجاحات.

تياغو �ضيلفا: �إيقاف كري�ضتيانو 
رونالدو �أ�ضهل من مي�ضي

الإ�سباين  مدريد  ريال  ي�ستعد 
القليلة  الأيام  غ�سون  يف 
مهم  حتٍد  ملواجهة  املقبلة 
بالن�سبة للمدرب الفرن�سي زين 
دوري  بطولة  يف  زيدان  الدين 
عندما  وذلك  اأوروبا،  اأبطال 
باري�س �سان جريمان  �سيواجه 
الفرن�سي، اأحد اأقوي الفرق يف 
ثمن  ذهاب  احلايل، يف  الوقت 

نهائي البطولة.
الإ�سباين  الفريق  يقدم  ول 
اأف�سل م�ستوياته هذا املو�سم 
هو  كما  الدوري،  ببطولة 
الفريق،  لنجم  بالن�سبة  احلال 
ولذلك  رونالدو،  كري�ستيانو 
�سيلفا  تياجو  الربازيلي  �رضح 
تياجو  الباري�سي،  الفريق  قائد 
 )le10sport( ملوقع  �سيلفا، 
مواجهة  يف�سل  باأنه  الفرن�سي 
مي�سي  ليونيل  عن  "الدون" 

مهاجم بر�سلونة.
الربازيلي  املدافع  واأو�سح 
الالعب  مواجهة  بني  الفارق 
الربتغايل وغرميه الأرجنتيني، 
يف  واجهه  اأن  �سبق  والذي 
العام املا�سي من نف�س الدور 
مباراة  بها  لعب  )التي  للبطولة 
الإياب فقط والتي انتهت بفوز 
حمققا   1-6 بنتيجة  بر�سلونة 

انتفا�سة تاريخية(.
ال�سغري  "الفارق  �سيلفا:  وقال 
من  اأنه  هو  الالعبني  بني 
عندما  مي�سي  اإيقاف  ال�سعب 
�سد  لعب  موقف  يف  يكون 

لعبني  �سد  حتي  اأو  لعب 
اثنني".

لي�س  رونالدو  "اأي�سا  واأو�سح: 
واإن  حتي  اإيقافه  ال�سهل  من 
ملراقبته  لعب  تخ�سي�س  مت 
ل�سمان  اخللف  يف  واآخر 
فكال  للدفاع،  اخرتاقه  عدم 
الالعبني يفعالن اأ�سياء مذهلة 
مثلما  للكرة  امتالكهما  عند 

يفعل الربازيلي نيمار اأي�سا".
ال�سعب  من  لكن  واأ�سار" 
مقارنة  مي�سي  اإيقاف  للغاية 
علي  اأنه  مو�سحا  برونالدو"، 
الرغم من مرور رونالدو بحالة 
من عدم التوفيق ولكنه ل يزال 
ل�ستعادة  الكايف  الوقت  ميلك 
علي  اأي�سا  واحل�سول  م�ستواه 
الكرة الذهبية للمرة ال�ساد�سة. 
رونالدو  ا�ستحق  "لقد  واأكد: 
حققها  التي  الألقاب  جميع 
طوال م�سريته الريا�سية، وعلي 
احلايل  املو�سم  اأن  من  الرغم 
فهو  له  بالن�سبة  الأف�سل  لي�س 
اأي�سا مل ينته حتى الآن ومازال 
الذهبية  بالكرة  الفوز  باإمكانه 

ال�ساد�سة يف م�سريته".
�سيواجه  قليلة  اأيام  وخالل 
اأول  الربتغايل  الالعب  �سيلفا 
برنابيو"  "�سانتياجو  ملعب  يف 
ثم يف ملعب "حديقة الأمراء"، 
ملعرفة  النتظار  و�سيتوجب 
اإذا  للتاأكد  املباراتني  نتيجة 
اإيقاف  ال�سهل  من  حقا  كان 

الربتغايل رونالدو.    

يف تقرير ن�سره موقع كوورة املخت�س

3 �أوجه لنيمار يف مر�آة كري�ضتيانو رونالدو
ت�رضيحات  يف  نيمار،  الربازيلي  النجم  قال 
"موندو  �سحيفة  ن�رضتها  املا�سي،  الأ�سبوع 
ديبورتيفو" الكتالونية: "كري�ستيانو رونالدو هو 
املراآة بالن�سبة يل"، يف اإ�سارة لتخاذه الربتغايل 

كمثل اأعلى له يف عامل ال�ساحرة امل�ستديرة.
اأمور   3 التايل  التقرير  يف    "" وي�ستعر�س 

مت�سابهة بني نيمار وكري�ستيانو رونالدو

الأموال حب  1ـ 

نيمار  الثنائي  قرارات  على  الأموال  لغة  اأثرت 
ال�سنوات  يف  رونالدو،  وكري�ستيانو  �سيلفا  دا 
بعد  بر�سلونة  عن  رحل  فالأول  املا�سية، 
جريمان  �سان  باري�س  اإغراءات  على  املوافقة 
الغ�سب  من  حالة  الثاين  يعي�س  بينما  املالية، 
جتاه اإدارة الفريق امللكي، ويريد حت�سني راتبه 
واحل�سول على 30 مليون يورو �سنويا بزيادة 9 

ماليني يورو عن راتبه احلايل.
لدي  بر�سلونة  مقا�ساة  اإىل  نيمار  جلاأ  كما 

"فيفا"، من اأجل احل�سول على 26 مليون يورو" 
املو�سم  عن  الطرفني  عقد  يف  الولء"،  �رضط 

املا�سي.

الذهبية بالكرة  الهو�س  ـ   2

بالكرة  رونالدو  كري�ستيانو  تتويج  من  بالرغم 
الو�سول  اإىل  يطمح  اأنه  اإل  مرات،   5 الذهبية 
للرقم "7"، وهو رقمه املف�سل الذي يحمله على 

قمي�سه مع منتخب الربتغال وريال مدريد.

"فران�س  ملجلة  رونالدو  كري�ستيانو  وقال 
بالكرة  فوزه  عقب  جلائزة،  املانحة  فوتبول" 
للو�سول  اأخرى  ذهبية  كرات  "اأريد  اخلام�سة: 

لـ7 كرات".
فيما اأعلن نيمار، مراًرا وتكراًرا رغبته يف الفوز 
الثالث  باملركز  بها  حل  التي  الذهبية،  بالكرة 
العام  يف  ومي�سي،  رونالدو  كري�ستيانو  خلف 

املا�سي.

اأحد  الذهبية،  بالكرة  الفوز  طموح  ويعترب 
عن  للرحيل  نيمار  دفعت  التي  الأ�سباب  اأهم 
بر�سلونة، والجتاه �سوب باري�س �سان جريمان، 
من  اخلروج  اأمال يف  للجدل،  مثرية  �سفقة  يف 

ظل الأرجنتيني ليونيل مي�سي.

يونايتد و�سان  ـ مان�س�سرت   3
جريمان وريال مدريد

بالثالثي  ونيمار،  رونالدو  الثنائي  ا�سم  ارتبط 
�سان  وباري�س  مدريد  وريال  يونايتد  مان�س�سرت 
العمالقني  ل�سالح  الدون  لعب  حيث  جريمان، 
تقارير  ربطته  كما  والإجنليزي،  الإ�سباين 
فرن�سا يف  بطل  اإىل  بالنتقال  عديدة  �سحفية 

ال�سنوات ال�سابقة.
بينما يلعب نيمار حاليا يف �سان جريمان، اإل اأنه 
كاد اأن ين�سم ملان�س�سرت يونايتد يف 2016، فيما 
زادت الأنباء يف الفرتة الأخرية عن قرب انتقاله 

اإىل ريال مدريد يف ال�سيف املقبل.

مولودية اجلزائر

لج رئي�ش جمل�ش �إد�رة �لعميد فريقنا كبري.. ويجب �أن يح�ضد �لألقاب
اأكد رئي�س جمل�س اإدارة العميد زايد لج بعد 
تاأهل فريقه اإىل الدور ربع النهائي من كاأ�س 
اجلمهورية موؤكدا باأن العميد فريق الألقاب. 
�سنوا�سل  العجالة  هذه  يف  حديثه  ووا�سل 
به  انطلقنا  الذي  املنهج  نف�س  على  عملنا 
الإمكانيات  كل  لتوفري  ون�سعى  املو�سم  لهذا 
املطلوبة من اأجل و�سع الالعبني يف الإطار 
وهذا  العالقة  الأمور  كل  وت�سوية  ال�سحيح، 
جاهزة  تكون  حتى  ملجموعتنا  حتفيزا 
املولودية  واأن  خا�سة  القادمة،  للمواعيد 
حمطات  ثالث  على  املو�سم  هذا  �ستلعب 
منها كاأ�س اجلزائر، البطولة، ورابطة الأبطال 

اأما فيما يخ�س �سوق التحويالت  الإفريقية. 
ا�ستقدمته  ما  على  را�س  لج  الرئي�س  فاإن 
الإدارة من لعبني واعترب هوؤلء امل�ستقدمني 
الذين  وتبي  ودينغ،  �سبع  على غرار  ممتازين 
اأمام  جيد  م�ستوى  قدموا  اأنهم  ب�ساأنهم  قال 
بلوزداد ليختم حمدثنا حديثه باأنه را�س على 
تعداد العميد وكما اأ�ساف باأن اأبواب الفريق 
الفريق  متويل  تريد  �رضكة  لأي  مفتوحة 
الوقت  حان  قال  كما  لأنه  قانونية  بطريقة 
لتمويل الفريق باأنف�سنا ول نبقى نعتمد على 

�رضكة �سوناطراك.
 فوؤاد بن طالب

w
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 فان ديك يتهم كني 
والميال بالتمثيل

ليفربول  مدافع  ديك  فان  فريغيل  اتهم 
باإدعاء  كني  هاري  هوت�سبري  توتنهام  مهاجم 
الميال  اإيريك  اتهم  كما  للعرقلة  التعر�ض 
خالل  جزاء  ركلتي  على  للح�سول  باملبالغة 
الدوري  االأحد يف  اأم�ض  التعادل املثري 2-2 

االإنكليزي.
جزاء  ركلتي  على  بالفعل  توتنهام  وح�سل 
�سجل هاري كني هدفاً من الثانية يف اللحظة 
اأمام  التعادل  نقطة  فريقه  ليمنح  االأخرية 
اجلزاء  ركلة  كني  واأهدر  االأر�ض  �ساحب 
حكم  اعترب  بعدما  عليها  ح�سل  التي  االأوىل 
املباراة اأنه تعر�ض للعرقلة من جانب لوري�ض 
كاريو�ض حار�ض مرمى ليفربول لكن الهولندي 
الذي احت�سبت �سده ركلة اجلزاء  فان ديك، 

الثانية، يرى اأن الركلتني غري �سحيحتني.  
ت�سلاًل  كانت  االأوىل  اجلزاء  »ركلة  واأو�سح 

وا�سحاً واأعتقد اأنها كانت خداعاً. ميكنك اأن 
تراه )كني( وهو يدعي التعر�ض للعرقلة ب�سكل 
وا�سح ومل يتحدث اأحد عن هذا االأمر  »ثارت 
نقا�سات كثرية عما اإذا كان هناك ت�سلاًل اأم ال 
واأعتقد اأنها كانت ت�سلاًل. اتخذ احلكم القرار 
بالت�ساور مع م�ساعده وكان من ح�سن احلظ 

اأنها اأهدرت«.  
ركلة  احت�ساب  قرار  ديك  فان  انتقد  كما 
خالل  الميال  �سقوط  بعد  الثانية  اجلزاء 
»اأ�سار  ديك  فان  وقال  الالعبني  بني  التحام 
احلكم با�ستمرار اللعب لكنني �سدمت عندما 
ذلك«  بغري  ي�سري  امل�ساعد  احلكم  راأيت 
وثانياً  ت�سلل  موقف  يف  كان  »اأوالً  واأ�ساف 
هو الذي و�سع ج�سده اأمامي. ال اأعتقد اأبداً 
بالن�سبة  اأنها كانت ركلة جزاء وكذلك احلال 

لالأوىل«.  

غودين يفقد عددً� من �أ�ضنانه
فقد دييغو غودين مدافع اأتليتيكو مدريد عدة 

حار�ض  نيتو  مع  ا�سطدام  جراء  اأ�سنان 
مرمى فالن�سيا خالل فوز فريق العا�سمة 

�سيميوين  اأتلتيكو  مدرب  جعل  ما   0-1
جزاء  ركلة  احت�ساب  لعدم  غا�سباً 

ل�سالح فريقه.
اأوروغواي  منتخب  مدافع  وخرج 
من  ت�سيل  والدماء   51 الدقيقة  يف 
فمه بعدما �سدمه حار�ض الفريق 
ق�سد  غري  عن  مبرفقه  ال�سيف 
بعد  كرة  اإبعاد  يحاول  كان  عندما 
الثاين  ال�سوط  بداية  يف  حرة  ركلة 
»يجب  لل�سحفيني  �سيميوين  وقال 

اأن يقتل اأحد الالعبني لنح�سل على 
لي�ست  هذه  اأن  اعتربنا  لو  جزاء  ركلة 

ركلة جزاء ل�سالح غودين« وخرج �ستيفان 
تعر�سه  بعد  اأتليتيكو  مدافع  �سافيت�ض 

الإ�سابة يف الع�سلة  اخللفية للفخذ اأي�ساً وقال 
�سيميوين عن اإ�سابة الالعبني »االأطباء �سيقدمون 

تلعب  اأن  ال�سهل  من  »لي�ض  واأ�ساف  تقريرهم«.    ة لنا  ا ر مبا
ويفر�ض عليك اإجراء تغيريين لكن االأداء الذي قدمه الالعبان االآخران كان جيداً«.   و�سارك 
الثنائي خو�سيه خيمنيز وخوان فران بدالً من �سافيت�ض وغودين وجنحا يف اإبعاد هجوم فالن�سيا 
ويبتعد فريق املدرب  الدقيقة 59  اأنخيل كوريا يف  الفريق على فوزه بف�سل هدف  ليحافظ 
طريق  اأن  يوؤمن  االأرجنتيني  املدرب  لكن  املت�سدر  بر�سلونة  خلف  نقاط  بت�سع  �سيميوين 
املناف�سة على اللقب ال يزال طوياًل وقال �سيميوين »نريد اأن نن�سج كفريق. �ساأفكر فيما قدمه 

الالعبون يف هذه املباراة. التزامهم هو ما يجعلني را�سياً كمدرب«.  

توتنهام يفر�ض �لتعادل على ليفربول يف مبار�ة مثرية
�سجل توتنهام هدفا يف الوقت القاتل منحه التعادل مع م�سيفه ليفربول 2-2، اليوم االأحد، �سمن اجلولة ال�ساد�سة 

والع�رصين من الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم »الربميريليغ«اأحرز الفرعون امل�رصي حممد �سالح ثنائية 
»الريدز« يف )د.3 و90+1(، يف املقابل �سجل لل�سيوف فكتور وانياما يف )د.80( وهاري كني يف )د.90+4 من ركلة جزاء 
( معو�سا اإخفاقه يف ركلة اجلزاء التي �سيعها يف )د.87( وبهذا التعادل تقا�سم الفريقان نقاط املباراة، فاأ�سبح ر�سيد 
ليفربول 51 نقطة يف املركز الثالث، بفارق نقطة اأمام حامل اللقب ت�سيل�سي الذي يلعب مع واتفورد، غدا االثنني، اأما 

توتنهام فبقي يف املركز اخلام�ض بر�سيد 49 نقطة.

�لدوري �الإيطايل.. نابويل يحافظ على �ل�ضد�رة
حافظ نابويل على �سدارة الدوري االإيطايل لكرة القدم، بعد فوزه على م�سيفه 

بينيفينتو 2-0، اليوم االأحد، �سمن املرحلة الثالثة والع�رصين من »الكالت�سيو«افتتح 
البلجيكي دري�ض مرتنز الت�سجيل لنابويل يف )د. 20(، رافعا ر�سيده اإىل 14 هدفا 
يف املركز الرابع على الئحة الهدافني، واأ�ساف قائد الفريق وهدافه التاريخي 

الدويل ال�سلوفاكي ماريك هام�سيك الهدف الثاين يف )د.47(.
واأبقى الفريق اجلنوبي على فارق النقطة مع يوفنتو�ض حامل اللقب ومالحقه 

على �سدارة الرتتيب، وذلك بعد فوز ال�سيدة العجوز ب�سباعية نظيفة على 
�سا�سوولو واأ�سبح ر�سيد نابويل 60 نقطة، فيما جتمد ر�سيد بينيفينتو عند 7 نقاط 

يف قاع الرتتيب.

كري�ضتال باال�ض يتعادل �أمام نيوكا�ضل يف 
»�لربميريليغ«

 
كري�ستال باال�ض يتعادل اأمام نيوكا�سل يف  ح�سم التعادل االإيجابي 1-1 مباراة كري�ستال باال�ض اأمام �سيفه نيوكا�سل 

يونايتد، اليوم االأحد، �سمن مناف�سات اجلولة الـ26 من الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم »الربميريليغ«تقدم 
ال�سيوف عرب العب الو�سط ال�سنغايل-الفرن�سي حممد ديامي يف )د.22(، ثم اأدرك اأ�سحاب االأر�ض التعادل يف ال�سوط 

الثاين بتوقيع ال�رصبي لوكا ميليفوجيفيت�ض يف )د.55 من ركلة اجلزاء(.
واأ�سبح ر�سيد كري�ستال باال�ض 27 نقطة يف املركز الرابع ع�رص، ونيوكا�سل 25 نقطة يف املركز ال�ساد�ض ع�رص.

بايرن ميونيخ يعزز �ضد�رته للبوند�ضليغا
عزز بايرن ميونيخ �سدارته للدوري االأملاين لكرة القدم بفوزه على م�سيفه ماينز بهدفني نظيفني يف املباراة التي 

جمعتهما اليوم ال�سبت، �سمن اجلولة الـ21 من البوند�سليغا.

و�سجل هديف الفريق البافاري كل من الفرن�سي فرانك ريبريي يف الدقيقة )33( والكولومبي خامي�ض رودريغيز )44(، 
لريتفع ر�سيد البايرن اإىل 53 نقطة يف ال�سدارة، بينما توقف ر�سيد ماينز عند 20 نقطة يف املركز الـ16 على جدول 

ترتيب فرق الدوري االأملاين لكرة القدم.
ويف مباريات اأخرى، تعادل الو�سيف باير ليفركوزن �سلبيا مع م�سيفه فرايبورغ، كما تعادل بهدف لهدف كل من، هريتا 

برلني وهوفنهامي، فول�سبورغ و�ستوتغارت، فيما خ�رص �سالكه اأمام �سيفه فريد برميني )2-1(.

الدوري الإجنليزي

�ليونايتد ي�ضتعيد نغمة �النت�ضار عرب بو�بة هيدر�ضفيلد
ا�ستعاد مان�س�سرت يونايتد توازنه بعد اخل�سارة التي تلقاها يف املرحلة املا�سية اأمام توتنهام )0-2(، بالفوز على �سيفه 

هيدر�سفيلد تاون 2-0، اليوم ال�سبت،�سمن املرحلة الـ26 من الدوري االإجنليزي.
اأحرز ثنائية »ال�سياطني احلمر« كل من البلجيكي روميلو لوكاكو يف )د.55( والوافد اجلديد الت�سيلي األيك�سي�ض �سان�سيز 

يف )د.68( بعدما تابع كرة مرتدة من ركلة جزاء انتزعها و�سددها بنف�سه و�سدها احلار�ض الدمناركي يونا�ض لو�سل.
وهو الهدف االأول ل�سان�سيز بقمي�ض يونايتد الذي التحق به يف 22 ال�سهر املن�رصم، فيما رفع لوكاكو ر�سيده اىل 

12 هدفا يف الدوري بقمي�ض الفريق الذي ان�سم اإليه هذا املو�سم من اإيفرتون، و19 يف 36 مباراة خا�سها يف جميع 
امل�سابقات مع اليونايتد الذين اأحيوا ذكرى مرور 60 عاما على كارثة ميونيخ عام 1958 واأودت تلك الكارثة اجلوية 

بحياة ثمانية العبني من الفريق الذي كان عائدا من بلغراد بعد مباراة مع ريد �ستار يف كاأ�ض االأندية االأوروبية البطلة.
وبهذا الفوز، رفعت كتيبة املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو ر�سيدها اإىل 56 نقطة يف املركز الثاين، يف املقابل جتمد 

ر�سيد هيدر�سفيلد تاون عند 24 نقطة يف املركز التا�سع ع�رص وقبل االأخري.



ختام  مل�شاهدة  الأنظار  اجتهت 
فوي�س  »ذا  املواهب  برنامج 
حمتدمة،  مناف�شة  بعد  كيدز«، 
القوة  اإعادة  يف  �شاهمت  حيث 
وانتهت  للربنامج،  واجلماهريية 
الربنامج،  من  الأخرية  احللقة 
املغربي حمزة  الطفل  فوز  باإعالن 
بعد  الثاين  املو�شم  بلقب  لبي�س 
مع  املو�شم  طوال  �شاخنة  مناف�شة 
يف  انح�رصت  الربنامج،  مواهب 

النهاية بني 3 م�شرتكني.
كيدز«  فوي�س  »ذا  برنامج  وتوج 
 11( لبي�س  حمزة  املغربي  الطفل 
كاظم  الفنان  فريق  من  عاماً( 
اأ�شابيع،  ع�رصة  بعد  جنماً  ال�شاهر 
ما  اأق�شى  كل م�شرتك  قدم خاللها 

عنده لإبراز مواهبه وقدراته حل�شد 
اأجمل �شوت طفل يف املو�شم  لقب 
الثاين لربنامج املواهب املخ�ش�س 
 14 اإىل  اأعوام   7 �شن  من  لالأطفال 

عاماً.
جوائز قيمة

وح�شد حمزة اإىل جانب اللقب عدة 
درا�شية  منحة  منها  اأخرى  جوائز 
�شعودي، مع  ريال  األف   200 قيمتها 
كليب  فيديو  وت�شوير  اأغنية  اإ�شدار 
لندن  اإىل  الأوىل  تني  ورحل  خا�س، 
مدينة  لزيارة  باري�س  اإىل  والثانية 
»ديزين«، لت�شوير فيديو كليب هناك، 
بخالف توقيعه لعقد فني مع �رصكة 

بالتينيوم ريكوردز.

وتوجه حمزة لبي�س بال�شكر والتقدير  
لكل من �شّوت له و�شجعه للح�شول 
بال�شكر  خ�س  كما  اللقب،  على 
على  ال�شاهر،  كاظم  الفنان  مدربه 
الفنان  مع  التوا�شل  يف  رغبته  تلبية 
مثله  يعتربه  الذي  فخري،  �شباح 

الأعلى يف الغناء.
كل  النهائية �شمت  اجلولة  اأن  يذكر 
و�شام  ونور  م�رص،  من  اأ�رصقت  من 
ح�شني،  تامر  فريق  من  العراق  من 
وحمزة  اليمن  من  قحطان  وماريا 
كاظم  فريق  املغرب من  لبي�س من 
من  امل�رصحي  وجلي  ال�شاهر، 
لبنان  من  عا�شي  وجورج  ال�شعودية 

من فريق نان�شي عجرم.

روؤوف  التون�شي  املمثل  قال 
امل�رصية  ال�شينما  اإن  عمر،  بن 
ال�شتهالكية  الأعمال  نحو  جتنح 
من   %  80 اأن  حتى  والتجارية، 
الوقت  اأفالمها باتت »متدنية«، يف 
العرب  »عزوف«  فيه  اأرجع  الذي 
م�شكلتي  اإىل  التون�شية  الأفالم  عن 

»اللهجة« و«اللتزام«.
ويف مقابلة ، قال بن عمر اإن العرب 
بالده  �شينما  عن  العزوف  يربرون 
اأن  بعدم فهم اللهجة التون�شية، مع 
الأمر يتطلب فقط بع�س الجتهاد، 
م�شريا اإىل اأن التون�شيني يف املقابل 

يفهمون جميع اللهجات العربية.
وراء  عمر  بن  طرحه  اآخر  �شبب 
غياب الأفالم التون�شية عن الظهور 
ال�شينما  اأن  هو  العربي،  العامل  يف 
جتارية«،  وغري  »ملتزمة  التون�شية 
وحتاول  الواقع  ق�شايا  تعالج  فهي 

الإ�شهام يف تغيريه، بح�شب قوله.
التون�شية  ال�شينما  اأن  اإىل  واأ�شار 
يف  و�شاركت  الغرب،  يف  برزت 
»كان«  مثل  �شينمائية  مهرجانات 
و«برلني«، اإل اأنها غابت عن الربوز 
»غري  وكاأنها  العربي  العامل  يف 

مرغوب فيها«.
التجارية،  ال�شينما  عن  وباحلديث 
املخ�رصم  التون�شي  املمثل  وجه 
قائال:  امل�رصية  لل�شينما  انتقادات 
على  تربعت  التي  م�رص  »لالأ�شف، 
واأجنبت  العربية  ال�شينما  عر�س 
خمرجني كبارا مثل يو�شف �شاهني 
و�شادي عبد ال�شالم وتوفيق �شالح، 
اأ�شبحت 80 % من اأفالمها جتارية 

وا�شتهالكية وم�شتواها متدنيا«.
ويرى اأن »هناك البع�س من الأعمال 
من  والقليل  ال�شورية،  ال�شينمائية 
اأن  حتاول  التي  امل�رصية  الأعمال 
وتعالج  جودة  ذات  اأفالما  تقدم 

موا�شيع وق�شايا مهمة«.
ال�شينما  حالة  عمر  بن  ويلخ�س 
العربي  »العامل  قائال:  العربية 
واأ�شاع  الكربى  القيم  يفتقد  اأ�شبح 
يعي�س  واأ�شبح  الفنية  مرجعياته 

داخل فو�شى عارمة«.
 ،1947 عام  املولود  عمر  وبن 

و�شينمائي  م�رصحي  ممثل  هو 
وتلفزيوين تون�شي، قدم العديد من 
الأعمال الفنية يف تون�س بينها اأفالم 
و«بنت  و«اخل�شخا�س«  »عزيزة« 
الليل«  »كالم  وم�رصحيات  فاميليا« 
و«مذكرات  والعطراء«  و«الربين 
اخلطاب  وم�شل�شالت«  دينا�شور« 
و«وردة«،  الرمي«  و«�شيد  عالباب« 
جائزة  على  املا�شي  العام  وح�شل 
القاهرة  مهرجان  يف  ممثل  اأف�شل 

ال�شينمائي.
واعترب املمثل التون�شي اأن تتويجه 
مهرجان  يف  ممثل  اأف�شل  بجائزة 
 39 دورته  يف  ال�شينمائي  القاهرة 
يف  دوره  عن  املا�شي  نوفمرب  يف 
فيلم »تون�س الليل« هو مبثابة تتويج 
فنية  م�شرية  من  �شنة  خلم�شني 

طويلة.
الليل«  »تون�س  يف  عمر  بن  ولعب 
ملخرجه اإليا�س بكار، دور »يو�شف« 
يف  املثقف  لأزمة  يعر�س  الذي 
املفاهيم  بلورة  يف  ودوره  تون�س، 
املجتمعية اجلديدة بعد املتغريات 
التي �شهدتها البالد يف فرتة ما بعد 

ثورة 2011.
وقال بن عمر »اإن ال�شينما التون�شية 
تاريخها  يف  مرة  ولأول  ح�شلت 
القاهرة،  مهرجان  من  جائزة  على 
واعتربها بوابة جديدة لل�شينمائيني 

التون�شيني«.
�شيكون  الليل  »تون�س  اأن  واأو�شح 
ثماين  يف  يعر�س  تون�شي  فيلم  اأول 
قاعات مب�رص، كما �شيوزع يف دول 

اخلليج العربي ولبنان«.
ال�شينما  مب�شتقبل  »متفائل   **

التون�شية«
تفاوؤله  بن عمر عن  روؤوف  واأعرب 
والتي  بالده،  يف  ال�شينما  مب�شتقبل 
ازدهرت، وفق تعبريه، يف ال�شنوات 
اجليل  بف�شل  الأخرية  الثماين 
والتكنولوجيا  ال�شباب،  من  اجلديد 

احلديثة.
ولفت اإىل اأنه »بالرغم من امليزانية 
الثقافية  ال�شوؤون  لوزارة  املر�شودة 
باملائة   0.73 )حوايل  التون�شية 
البالغة  تون�س  موازنة  اإجمايل  من 

 108.6 )حوايل  دينار  مليون   264
ماليني دولر( اإل اأن الن�شق الكمي 
اأو  لالأفالم ت�شاعف مبعدل خم�س 
اإتقان  هو  هنا  وال�رص  مرات،  �شت 
احلديثة  للتكنولوجيات  ال�شباب 
يف  واأ�شهمت  عملهم  �شهلت  التي 

غزارة الإنتاج«.
اأفالم  ثالثة  تنتج  تون�س  وكانت 
�شنويا  ق�شرية  اأفالم  و�شتة  طويلة 
قبل الثورة 2011، ويف 2017 و�شلت 
اأعداد الأفالم التون�شية الطويلة 30 
الأفالم  ف�شال عن ع�رصات  عمال، 

الق�شرية.
ووا�شل بن عمر »يف ال�شابق، كانت 
بني  واحد  طويل  فيلم  اإنتاج  تكلفة 
و3  دولر(  األف   823( دينار  مليوين 
ماليني دينار )1.234 مليون دولر(، 
التكنولوجيا،  تطور  بف�شل  والآن 
 700 حدود  يف  التكلفة  اأ�شبحت 
اأما  دولر(  الف   288( دينار  األف 
بالن�شبة اإىل الفيلم الق�شري فتكلفته 
ل تتجاوز 5 اآلف دينار )نحو األفي 

دولر(«.
التون�شية يف  الإ�شهامات  اإىل  ولفت 
ال�شينما العربية، من خالل ممثلني 
مدلال  عربية،  دول  يف  �شيتهم  ذاع 
بقوله: »من بني جنوم ال�شف الأول 
 5 امل�رصية،  ال�شينما  يف   10 الـ 
ودرة  �شربي،  هند  وهم:  تون�شيني 
وظافر  يو�شف،  وفريال  زروق، 
مما  اأحمد،  بن  وعائ�شة  عابدين، 
يعني اأن املنتجني امل�رصيني ياأتون 
اإىل تون�س باعتبارها وّلدة وزاخرة 
طواقمهم  جتديد  اأجل  من  بالفن 

الفنية«.
على  اأبدا،  عمر،  بن  يخ�شى  ول 

بالده،  يف  ال�شينما  اأو  امل�رصح 
خط  يف  »ي�شريان  اأنهما  معتربا 
ياأمل  ذلك  مع  ومزدهر«،  وا�شح 
لأن  حقيقية  ثقافية  »ثورة  حدوث 
وفقا  بثورة«،  لي�شت   2011 ثورة 

لراأيه.
** �شخ�شية »ابن اأبي �شياف«

 وعن اأعماله الفنية احلالية، ك�شف 
اأدائه �شخ�شية  روؤوف بن عمر عن 
»اأحمد  دور  فيها  يلعب  تاريخية 
حتت  م�شل�شل  يف  �شياف«  اأبي  بن 
يتحدث   « احلا�رصة  »تاج  عنوان 
مب�شاركة  ال�شخ�شية،  �شريته  عن 
كل من املمثلني يا�شني بن قمرة يف 
وال�شاذيل  با�شا«،  الدين  »خري  دور 
خوجة  »�شكري  دور  يف  العرفاوي 
من  احلا�رصة«  و«تاج  اخليل«. 
وبح�شب  الفهري،  �شامي  اإخراج 
بن عمر، ف�شوف يعر�س امل�شل�شل 
خالل �شهر رم�شان القادم، وينطلق 

ت�شويره بداية الأ�شبوع املقبل.
ـ   1802( �شياف  اأبي  بن  واأحمد 
من  و�شيا�شي  موؤرخ  هو   )1874
»خري  وامل�شلح  الوزير  اأن�شار 
الإ�شالح  رموز  )اأحد  با�شا«  الدين 
لكن   ،)19 الـ  القرن  يف  التون�شيني 
تكمن  احلقيقية  �شياف  اأبي  مكانة 
يف عمله بالبالط احل�شيني )حكمت 
 1705 بني  تون�س  احل�شينية  الأ�رصة 
البايات  من  عدد  لدى   )1957 ـ 
وم�شت�شارا  �شفريا  فكان  )امللوك( 
ابن  كتب  ما  واأهم  �رص.  وكاتب 
التاريخي  الكتاب  هو  �شياف  اأبي 
الزمان  اأهل  »اإحتاف  بـ  املعنون 
باأخبار ملوك تون�س وعهد الأمان«، 

والذي خ�ش�شه لتاريخ تون�س.

فنيالثالثاء 06 فيفري 2018 املوافـق لـ18 جمادى الأول  1439ه 15

الطفل املغربي حمزة لبي�س يفوز بلقب »ذا فوي�س كيدز«
اجتهت الأنظار مل�ساهدة ختام برنامج املواهب »ذا فوي�س كيدز«، بعد مناف�سة حمتدمة، حيث �ساهمت يف اإعادة القوة واجلماهريية 

للربنامج، وانتهت احللقة الأخرية من الربنامج، باإعالن فوز الطفل املغربي حمزة لبي�س بلقب املو�سم الثاين بعد مناف�سة �ساخنة 
طوال املو�سم مع مواهب الربنامج، انح�سرت يف النهاية بني 3 م�سرتكني.

ايزابيل كو�صيتa تت�صدر جوائز
 غويا ال�صينمائية

املمثل التون�صي روؤوف بن عمر: االلتزام وراء عزوف العرب عن اأفالمنا

اإيزابيل  كانت املخرجة الإ�شبانية 
الفائزين  »هانديا«  وفيلم  كو�شيت 
الأكربين م�شاء اأول اأم�س  بجوائز 
ال�شينمائية  املكافاآت  اأهم  غويا 
الإ�شبانية التي و�شعت هذه ال�شنة 

حتت لواء ن�شال الن�شاء.
»ذي  كو�شيت  ايزابيل  فيلم  وفاز 
الكتب  عامل  حول  بوك�شوب« 
بجوائز اأف�شل فيلم واأف�شل اإخراج 
وكان  مقتب�س،  �شيناريو  واأف�شل 
مر�شحاً يف 12 فئة. وتدور اأحداثه 
اإنكليزية،  بلدة  اخلم�شينات يف  يف 
ت�شتاأنف  اأن  اأرملة  تقرر  حيث 
بفتح مكتبة رغم معار�شة  حياتها 

ال�شكان.
درامي  فيلم  وهو  »هانديا«  اأما 
بالد  يف  اأحداثه  تدور  تاريخي 
ع�رص  التا�شع  القرن  يف  البا�شك 
اإخراج جون غارانيو وخو�شيه  من 
بع�رص  فاز  فقد  غويناغا  مار 
حلوايل  مر�شحاً  كان  فيما  جوائز 

13 جائزة.
 57( كو�شيت  ايزابيل  واأهدت 
جوائزها  بالأدب  ال�شغوفة  عاماً( 
ب�رصاء  ي�شتمرون  الذين  »كل  اإىل 
ويحبون  مكتبات  ويفتحون  الكتب 
يف  احل�شور  حمل  وقد  ال�شينما«. 
ها�شتاغ  مع  مراوح حمراء  القاعة 
»ن�شاء اأكرث«، وتهدف هذه املبادرة 

الكايف  غري  باحليز  التنديد  اإىل 
املتاح للن�شاء يف اأو�شاط ال�شينما.

زيادة الن�ساء

�شيمون  كارل  املخرجة  وقالت 
الو�شع،  لتغري  الوقت  اإىل  »نحتاج 
تاأتي  اأن  يجب  املبادرة  اأن  اأظن 
اإىل  نحتاج  ال�شيا�شة  اأو�شاط  من 
�شناعة  يف  الن�شاء  من  اأكرب  عدد 
املخرجة  فازت  وقد  الأفالم«، 
الإ�شبانية )31عاماً( بثالث جوائز 

عن فيلمها »فريانو 1993«.
غوتيرييث  خافيري  املمثل  وفاز 
اأف�شل  غويا  بجائزة  عاماً(   47(
فيلم  يف  ككتاب  دوره  عن  ممثل 
»املوؤلف«.  كوينكا  مارتني  مانويل 
عاماً(   45( بوثا  ناتايل  ونالت 
جائزة اأف�شل ممثلة عن دورها يف 
بينيلبوي  على  متغلبة  للوداع«  »ل 
ع�شيقة  دور  توؤدي  التي  كروث 
الكولومبي  املخدران  تاجر  زعيم 
»لفينغ  فيلم  يف  اإ�شكوبار  بابلو 

بابلو« لفرناندو ليون دي ارانوا.
وحازت املمثلة الإ�شبانية ماري�شا 
من  وهي  عاماً(   71( باريدي�س 
للمخرج  املف�شالت  املمثالت 
بيدرو املودوفار على جائزة غويا 

فخرية.
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عن وزارة الثقافة ال�سورية

جملة »ج�سور« حتتفي بالأديب الأوروغواين غاليانو

»الفجرية الجتماعية الثقافية« ت�سارك يف ملتقى القراءة بعجمان

املتحف امل�سري يعر�ض »مومياء فرعونية �سارخة« لأول مرة

لزينب نوفل

جمال الروح.. ن�سو�ض �سعرية تعرب عن تناق�سات نف�سية واجتماعية
املهند�سون الرو�ض ينقذون م�سجد القرم الأثري من الندثار

ت�سمن العدد اجلديد من جملة ج�سور الثقافية الف�سلية التي ت�سدرها الهيئة العامة ال�سورية للكتاب بوزارة الثقافة موا�سيع متنوعة يف 
الفن والأدب وال�سيا�سة مرتجمة من لغات خمتلفة اإ�سافة لعر�ض اإ�سدارات عاملية يف جمال الرتجمة و�سخ�سية العدد الباحث والروائي 

الأوروغواين ادواردو غاليانو.
 9 الرقم  حمل  الذي  العدد  بداأ 
ال�سوري  الثقافة  لوزير  بكلمة 
“عيد  بعنوان  الأحمد  حممد 
ثقافية  وج�سور  �سعيد  ميالد 
وزارة  تتطلع  فيها  جاء  بخري” 
ج�سورا  تعمل  اأن  اإىل  الثقافة 
الأخريات  �سقيقاتها  مع  ثقافية 
الإرهابي  الفكر  مواجهة  على 
واإبداعات  املعرفة  بنقل 
الطابع  ذات  ال�سعوب  وثقافات 
القارئ  اإىل  التقدمي  الإن�ساين 
وعيه  م�ستوى  لرفع  العربي 
الوطني والجتماعي وتعزيز قيم 
اخلري والعدالة واجلمال الأ�سيلة 
الكتاب  واجتذاب  �سعبنا  يف 
من  الرتجمة  مب�سائل  املهتمني 
لتكون  العربية  البلدان  جميع 

ال�سورة اأكرث �سمول وكمال.
جاءت  ج�سور  �سفحات  واأول 
الدين  ح�سام  التحرير  لرئي�س 
اإجنازات  بعنوان  خ�سور 
اإىل  م�سريا  طموحات  اإخفاقات 
ال�سنة املا�سية حفلت  اأعداد  اأن 
درا�سات  يف  جديدة  باأ�سياء 
وتاريخها  ونظرياتها  الرتجمة 
واملجال  العامة  الثقافة  ويف 
نف�سه  الوقت  يف  لفتا  الإبداعي 
اإجناز  يف  الإخفاقات  بع�س  اإىل 
امللفات التي وعدت بها املجلة 
بلدان  بع�س  اآداب  عن  القارئ 
اأن  اآ�سيا لأ�سباب عدة دون  �رشق 
ذلك يف حتقيق طموحات  يحول 

اأ�رشة املجلة العام احلايل.
وت�سمن بابا ج�سور الفكر والعلم 

متنوعة  ودرا�سات  مقالت 
لأندريه  كعلم  الرتجمة  وهي 
ابراهيم  الدكتور  ترجمة  بار�سني 
اللغة  خدمة  ومزود  ا�ستنبويل 
ترجمة  �ساندريني  لبيرت  العربية 
فيما  خ�سور  الدين  ح�سام 
اأبي�س  ملكة  الدكتور  ترجمت 
مقال بعنوان ماذا يعمل املرتجم 
يف  ومقدمة  با�ستان  لريو  جلورج 
الطب البيئي ترجمة عدنان علي 
افريقيا  �سارت  وكيف  ح�سن 
�ساهني  هدى  ترجمة  �سوداء 
العي�س  منط  طبابة  وظهور 
ترجمة الدكتور معني رومية كما 
لن�سو�س  ترجمات  العدد  ت�سمن 
اأدبية يف الق�سة الق�سرية وال�سعر 
وبيالرو�س  اأرمينيا  من  لكتاب 

والهند والفلبني ونيجرييا ورو�سيا 
واأ�سرتاليا  واأمريكا  وت�سيلي 
وت�سيكيا  وفرن�سا  واإ�سبانيا 
املجلة  و�سلطت  وكولومبيا. 
ال�سوء على اإ�سدارات عاملية يف 
درا�سات الرتجمة اإعداد وتقدمي 
كا�سوحة  حما�سن  التحرير  اأمني 
ماذا  وعملهم  املرتجمون  منها 
و�سوزان  األن  اإي�سرت  تاأليف  يعني 
الكتاب  واملرتجمون  برنوف�سكي 
ودرا�سات  كني  ملا�سارديه 
الرتجمة ل�سوزان با�سنت والأدب 
والرتجمة  ترجمة  بو�سفه 
كري�ستوفر  تاأليف  اأدبا  بو�سفها 

كورتي وجمي�س كوريل.
وكالت

الفجرية  جمعية  ت�سارك 
فعاليات  يف  الثقافية  الجتماعية 

الذي  للمعلمني«  القراءة  »ملتقى 
تنظمه وزارة الرتبية والتعليم خالل 

الفرتة من 4 اإىل 5 فرباير اجلاري 
a بعجمان  املعلمني  معهد  يف 

 6 تقدمي  يف  امل�ساركة  وتتمثل 
باللغتني  للمعلمني  تدريبية  ور�س 
تتناول عدد  والإجنليزية؛  العربية 
مثل،  املهمة،  املو�سوعات  من 
واملجتمع  الأ�رشة  دور  تعزيز 
لدى  القراءة  �سلوكيات  تغيري  يف 
يف  الأطفال  وحث  الأفراد، 
على  املبكرة  الطفولة  مراحل 
وممار�ستها،  بالقراءة  الهتمام 
دعم  يف  الإعالم  دور  وتفعيل 

للقراءة،  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 
يف  القراءة  تعليم  فنون  وت�سمني 
نخبة  الور�س  ويقدم  املناهج. 
اأع�ساء اجلمعية وهم،  مميزة من 
م�سطفى  ود.  الظنحاين،  اآمنة 
طه،  ال�سيخ  ودلل  الهربة،  عزت 

وفرح م�سطفى الهربة.
بجناح  اجلمعية  ت�سارك  كما 
املعر�س  �سمن  خا�س 
وذلك  للمتلقى،  امل�ساحب 
التعريف مب�سرية اجلمعية  بهدف 
ودورها  واخت�سا�ساتها  الوطنية 

على  ومبادراتها  ون�ساطاتها 
والدويل.  املحلي  ال�سعيدين 
بع�س  عر�س  اجلناح  ويت�سمن 
والإ�سدارات  اجلمعية  من�سورات 
الفجرية  تاريخ  تتناول  التي 
القدمي واحلديث، اإ�سافة اإىل اأهم 
اإمارة  يف  احل�سارية  املنجزات 
املكتب  اأ�سدرها  والتي  الفجرية 

الإعالمي حلكومة الفجرية.
التنفيذي  الرئي�س  واأو�سحت 
اجلمعية،  يف  والإيجابية  لل�سعادة 
امل�ساركة  اأن  الدهماين،  هدى 

مع  التعاون  تعزيز  بهدف  جاءت 
ون�رش  الدولة،  موؤ�س�سات  خمتلف 
والوعي  املجتمعية  الثقافة 
فئات  لدى  القراءة  باأهمية 
حر�س  موؤكدًة  كافة،  املجتمع 
الفاعلة  امل�ساركة  على  اجلمعية 
الوطنية  الفعاليات  خمتلف  يف 
التي ت�سطلع بدور مهم يف اإي�ساح 
تقدم  من  الدولة  اإليه  و�سلت  ما 
الثقافية واملعرفية  يف املجالت 

والتعليمية.
وكالت

مومياء  عر�س  م�رش،  تعتزم 
فرعونية �سارخة، لأول مرة، 
 132 قبل  اكت�سافها  منذ 
و�سط  مبتحفها  وذلك  عاما، 

العا�سمة القاهرة.
رئي�سة  �سالح،  اإلهام  وقالت 
بيان  يف  املتاحف،  قطاع 
»املومياء  اإن  الآثار،  لوزارة 
تكون  اأن  يرجح  ال�سارخة، 
الثالث  رم�سي�س  امللك  لنجل 
من ع�رش الأ�رشة 20 )1185-

1153 ق.م(«.
اأن  �سالح،  واأو�سحت 
كانت  ال�سارخة  »املومياء 
داخل  تابوت  يف  موجودة 
املتحف، ومل يتم عر�سها من 

قبل«.
واأ�سارت اإىل اأن العر�س �سيتم 
امل�رشي  املتحف  »بهو  يف 

بالتحرير هذا الأ�سبوع«.
�سباح  قالت  ذاته  البيان  ويف 
الرازق، مديرة املتحف  عبد 

»املومياء  اإن  امل�رشي، 
عام  عليها  ُعرث  ال�سارخة 
عاما(   132 قبل  )اأي  1886م 
داخل تابوت من خ�سب الأرز 
ملفوفة يف جلد الأغنام، ومت 
وقت  �ساحبها  عمر  تقدير 
الوفاة ببداية الع�رشينات واأنه 

رمبا مات م�سموما«.
احتمال  »هناك  اأن  واأ�سافت 
اأبناء  لأحد  املومياء  هذه  اأن 
ويدعى  الثالث  رم�سي�س 

حاول  الذى  بنتاوؤور،  الأمري 
اأن يتخطى اأبيه على العر�س، 
�سد  موؤامرة  يف  وا�سرتك 

اأبيه«.
وت�سهد م�رش من وقت لآخر 
الإعالن عن اكت�سافات اأثرية، 
وتزخر البالد باآثار تعود لعهد 
بنوا  الذين  امل�رشيني  قدماء 
عجائب  اإحدى  الأهرامات 

الدنيا ال�سبع.
وكالت

ن�سو�س  جمموعة  الروح”  “جمال 
تناق�سات  عن  تعرب  �سعرية 
واجتماعية  نف�سية  و�رشاعات 
كباكورة  نوفل  زينب  كتبتها 
يتميز  عفوي  باأ�سلوب  لأعمالها 
والبتعاد  احلداثة  على  بالعتماد 
ذلك  عن  معو�سة  املو�سيقى  عن 
بدللت موحية اإىل ما تذهب اإليه 
الن�سو�س عدد من  من معان. ويف 
عربت  التي  الوطنية  الجتاهات 
�سيما  ول  عاطفي  باندفاع  عنها 
يف ذكرياتها التي تداعت يف ن�سها 

الذي جاء بعنوان “اأيها ال�رشقي”. 
يف املجموعة اأي�سا يتحرك اندفاع 
العاطفة  مع  وحما�ستها  ال�ساعرة 
لت�سوغ ن�سو�سا نرثية جاءت بعنوان 
دم�سق  من  و�سالم  الرجال  �سيد 
العا�سق  واأيها  الكلمات  و�سيد 
الن�سو�س  يف  جاء  كما  لل�سهادة. 
م�ستاقة  مثل  عاطفية  موا�سيع 
اإليك واأعذب الن�سمات و يا معذبي 
والليلة البي�ساء حيث اختلفت هذه 
عن  �سياغتها  �سياق  يف  الن�سو�س 

الن�سو�س الأخرى يف املجموعة.

اأما النزعة الوطنية فتجلت يف ن�سي 
اأم ال�سهداء ووطني اإ�سافة اإىل نزعة 
النتماء التي جاءت يف ن�س اأمي يف 
الوقت الذي مل تكن املقدمة التي 
متالئمة  للمجموعة  فاحتة  جاءت 
اأن  اإىل  ي�سار  الن�سو�س.  باقي  مع 
جمموعة جمال الروح تقع يف 104 
�سفحات من القطع املتو�سط وهي 
�سوريانا  موؤ�س�سة  اإ�سدارات  من 

لالإعالم.
وكالت

يخ�سع جامع اخلان واجلناح اجلنوبي 
القرم  جزيرة  �سبه  خان  لق�رش 
اأنها  الرو�سية للرتميم ال�سامل، علما 
منذ  النوع  هذا  من  الأوىل  العملية 

بنائهما يف القرن الـ 16.
بخ�س  مدينة  يف  املهند�سون  ويقوم 
قبل  القرم  خان  عا�سمة  �رشاي، 
القرن الـ 18، برتميم اأهم املقد�سات 
حيث  القرم،  مل�سلمي  بالن�سبة 
�ستنتهي اأعمالهم بحلول �سهر اأفريل 
الفناء  �سقف  فوق  ون�سبت  املقبل. 
مب�ساحة  واقية  قبة  للبناء  الداخلي 
ملعب كرة القدم. اأما �سقف الق�رش 
خا�سة  بحجارة  تغطيته  فتمت 

مت  فيما  القدمي.  القرميد  حتاكي 
حديدية  باأعمدة  جدرانه  تدعيم 
قادر  للزلزل،  مقاوم  خا�س  وطوق 
 8 بقوة  اأر�سية  هزات  حتمل  على 
درجات. وقال ر�ستم اأوماروف، كبري 
الق�رش،  يف  املعماريني  املهند�سني 
للجناح  اجلنوبية  البناية  اأهمية  اإن 
اإىل  تعود  اخلان  ق�رش  يف  الرئي�س 
والزيارة  العريق،  القرم  تاريخ خانية 
التاريخية التي قامت بها الإمرباطورة 
 .1787 عام  الثانية  كاترين  الرو�سية 
كما حتتوي على نافورة الدموع التي 
العظيم  الرو�سي  ال�ساعر  بها  تغنى 
يف  اإقامته  اأثناء  بو�سكني  األك�سندر 

�سبه جزيرة القرم. واأ�ساف اأن عدد 
كبريا،  كان  اخلان  ق�رش  النوافري يف 
املكرمة،  مكة  اإىل  ووجهت جميعها 
نقلت  التي  الدموع  نافورة  با�ستثناء 
اإىل ق�رشه  ال�ستوي  من ق�رش اخلان 
اأن  اإىل  اأوماروف  واأ�سار  ال�سيفي. 
علما  دمرت،  الق�رش  بنايات  غالبية 
الثامن  القرن  يف  بلغت  م�ساحته  اأن 
فهناك  الآن  اأما  هكتارا.   14 ع�رش 
مبا  البنايات،  من  فقط  هكتارات   4
فيها الأ�رشحة وبرج ال�سقور ومطبخ 
اخلان واجلامع الكبري )ارتفاع مئذنته 

28 مرتا، وبني عام 1532(.
وكالت
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يف اتفاقية تعاون م�سرتكة  مت توقيعها اأم�س بامل�سرح الوطني  :

» احلر�ص على تعزيز اأوا�سر التعاون الثقايف بني امل�سرح واجلامعة وال�سينما«

مت اأم�س توقيع اتفاقية تعاون و�سراكة  
بني حممد يحياوي املدير العام امل�سرح 

الوطني اجلزائري  و املدير العام للديوان 
الوطني للخدمات اجلامعية بوكليخة فاروق  

وبني هذا الأخري واملدير العام للمركز 
الوطني لل�سينما وال�سمعي الب�سري مراد 
�سويحي ومت هذا بامل�سرح الوطني حمي 

الدين ب�سطارزي باجلزائر العا�سمة   والتي  
تهدف اإىل تعزيز اأوا�سر التعاون الثقايف بني 

امل�سرح واجلامعة  وال�سينما والرتكيز على 
عن�سر التكوين الطالب اجلامعي يف هذه 

الفنون الإبداعية الراقية .

 حكيم مالك

يحياوي : التفاقية 
انطالقة  جديدة  
للم�سرح واجلامعة 

وال�سينما لبناء ج�سور 
ثقافية م�سرتكة

�أكد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف   
للم�رسح  �لعام  �ملدير 
�لوطني حممد يحياوي �أن 
هذ� �التفاقية تعد �نطالقة  
بالغة  �أهمية   لها  جديدة  
لكل من �مل�رسح و�جلامعة 
بناء ج�سور  بغية  و�ل�سينما 
ثقافية بني هوؤالء �الأطر�ف  
موؤ�س�ساتنا  �أن  م�سري� 
�لثقافية  من بينه �مل�رسح 
�أبو�به مفتوحة �أمام طالب 
�ملو�طنني  و  �جلامعات 
عرو�سه  الكت�ساف 
�مل�رسحية �ملختلفة وهذ� 
�النفتاح  حتقيق  بهدف 
عن  �لثقايف  �مل�سهد  على 
�خلرب�ت  تبادل  طريق 
وترقية �الأد�ء �لتعليمي يف 
جماالت �مل�رسح �جلامعي 
لتفعيل  و�الإلقاء   و�الأد�ء 
د�خل  �مل�رسحي  �لن�ساط 
�لذي  �جلامعي  �لو�سط 
مرموقة  مكانة  يحتل  

بالن�سبة لنا  .

 ا�ستعانة امل�سرح 
بخربات الأ�ساتذة 

اجلامعيني يف اللجان
 

�التفاقية  ح�سب  و ت�سمل 
��ستعانة  يف  يحياوي  
�مل�رسح �لوطني �جلز�ئري 
ب�سطارزي  �لدين  حمي 
بخرب�ت  �ل�رسورة  عند 
يف  �جلامعيني  �الأ�ساتذة 
�للقاء�ت   ويف  �للجان  
ينظمها  �لتي  �لعلمية 
تنظيم  �إىل  �إ�سافة  وهذ� 
�لديو�ن �لوطني للخدمات 

ثقافية  زيار�ت  �جلامعية 
لفائدة  وترفيهية  وفنية 
�لطلبة �إىل �مل�رسح �لوطني 
باجلز�ئر �لعا�سمة ، مربز�  
�لديو�ن  هذ�  �أن  يحياوي 
م�ستوى  على  �سي�ستقبل 
�جلامعية  �القامات 
من  م�رسحية  عرو�سا 
�لوطني  �مل�رسح  �إنتاج 
�جلز�ئري بدوره  �لعرو�ض 
�جلامعية   �مل�رسحية 
�أن�سطته  �سمن   �ملتميزة 
�لف�ساء�ت  ويف  �ملربجمة 

�لتابعه له .
 

تنظيم ور�سات 
لإن�ساء فرق م�سرحية 

جديدة لتنمية 
الإح�سا�س الفني لدى 

الطالب  
 

ذي  �سياق  يف  و�أ�ساف   
�أن  �ملتحدث  ذ�ت  �سلة  
�مل�رسح �لوطني �جلز�ئري  
تن�سيط  على  �سي�رسف 
ور�سات تكوينية يف خمتلف 
�مل�رسحي  �لعر�ض  فنون 
باالإقامات  �لطلبة  لفائدة 
يوؤطرها  �جلامعية 
من  وخرب�ء  خمت�سني 
�مل�رسح �لوطني �جلز�ئري 
هذه  �أعمال  �ستتوج  فيما 
فرق  باإن�ساء  �لور�سات  
عليها  ي�رسف  م�رسحية 
بهدف  وخرب�ء  موؤطرون 
�لفني  �الإح�سا�ض  تنمية 
بهدف  �لطالب   لدى 
ك�سبهم  من  �لتمكن 
متابع  وكجمهور  كفنانني 
�لتي  �مل�رسحية  لالأعمال 
�لوطني  �مل�رسح  يربجمها 
�لتز�منا  مع  �جلز�ئري 
بال�سماح للطلبة �جلامعيني 
�لعرو�ض  بح�سور 
ي�سل  بتخفي�ض  �ملربجمة 

باملائة     70 ن�سبة  �إىل 
بعد  �لتذكرة  مبلغ  من 
�لطالب  بطاقة  ��ستظهار 
رفقة  ملتزمني  �أننا  كما 
�لديو�ن �لوطني للخدمات 
�لعمل  على  �جلامعية 
علمية  ندو�ت  تنظيم  على 
وملتقيات وتظاهر�ت  فنية 
ي�ساهم  حيث   ، م�سرتكة 
�مل�رسح �لوطني �جلز�ئري 
يف تقدمي يد �لعون الإجناح 
فعاليات �ملهرجان �لوطني 
للم�رسح  �لوطني  للم�رسح 

�جلامعي .      

 �سويحي :  هدفنا 
حتقيق النفتاح على 
امل�سهد ال�سينمائي يف 

الو�سط اجلامعي

�أو�سح   جهته  ومن   
للمركز  �لعام  �ملدير 
لل�سينما و�ل�سمعي  �لوطني 
�سويحي   مر�د  �لب�رسي  
مركزنا  بني  �التفاق  �أن 
�لوطني  و�لديو�ن 
ياأتي  �جلامعية  للخدمات  
�أو��رس  حر�سا على تعزيز 
و�لعلمي  �لثقايف  �لتعاون  
�ملوؤ�س�ستني  بني  و�لفني 
�النفتاح   �إطار  يف  وذلك 
�ل�سينمائي  �مل�سهد  على 
من  �لب�رسي  و�ل�سمعي 
�خلرب�ت  تبادل  خالل 
�لتعليمي   �الأد�ء  وترقية 
�ل�سينما  �إنت�سار  ل�سمان 
يف  �لب�رسي   و�ل�سمعي 
وتعريف  �لو�سط �جلامعي 
�لطالب مبختلف �لتجارب 

�لوطنية يف هذ� �ملجال .
فيما تطرق �سويحي الأهم 
نقاط   �لتي ت�سمنتها بنود 
و�ل�رس�كة  �لتعاون  �تفاقية 
�لتي مت توقيعها  �أم�ض بني 
لل�سينما  �لوطني  �ملركز 

و  �لب�رسي   و�ل�سمعي 
�لديو�ن �لوطني للخدمات  
بغية   وهذ�  �جلامعية  
�سينمائية  عرو�ض  تقدمي 
�جلامعية  �الإقامات  يف 
�لوطن  واليات  ملختلف 
يف  �ملركز  م�ساهمة  مع 
�سينمائية  نو�دي  تاأ�سي�ض 
�الإقامات   خمتلف  يف 
��ستفادة  مع  و�جلامعات 
�ملركز من خربة �الأ�ساتذة 
�للجان  يف  �جلامعيني 
�لتي  �لعلمية  و�للقاء�ت 
�إ�رس�ف  مع    ، ينظمها  
تن�سيط  على  مركزنا  
ور�سات تكوينية يف �ل�سينما 
لفائدة  �لب�رسي  و�ل�سمعي 
خمت�سني  يوؤطرها  �لطلبة 
من �ملركز �لوطني لل�سينما 
كما    ، �لب�رسي  و�ل�سمعي 
بالطلبة  �سويحي  رحب 
يف  �لر�غبني  �جلامعيني 
تعزيز معارفهم يف �ل�سينما 
ال�ستغالل  و�لبحث  
�أر�سيف وفيلماتيك �ملركز 
ن�ساطاته   خمتلف  ويف 
�ل�سينمائية  و�لتظاهر�ت 
�أنه  كا�سفا  ينظمها   �لتي 
�لطرفان   �لتز�م  من  البد 
تنظيم  على  �لعمل  على 
وملتقيات  علمية  ندو�ت 
وتظاهر�ت فنية ومعار�ض 
�سينمائية م�سرتكة  موؤكد� 
م�ساهمة �ملركز يف تقدمي 
�لدعم من خالل �ملعد�ت 
�لالزمة  و�لو�سائل 
�ملتعلقة  �لديو�ن  الأن�سطة 

بالن�ساطات �ل�سينمائية .
 

بوكليخة فاروق  :  
هدفنا الرقي بالفن 

امل�سرحي وال�سينمائي 
يف اجلامعة اجلزائرية

 
�لعام  �ملدير  وحتدث   

للخدمات  �لوطني  للديو�ن 
�جلامعية بوكليخة فاروق عن 
هذه �الإتفاقيات �لتي �أبرمت 
�لتابع  ديو�ننا  بني   �ليوم 
لوز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث 
�لوطني  و�ملركز  �لعلمي  
�لب�رسي  و�ل�سمعي  لل�سينما 
�لوطني  �مل�رسح  وكذ� 
لوز�رة  �لتابعني  �جلز�ئري 
�أن  هذه   �لثقافة  ، مو�سحا 
�التفاقية �ملربمة تعد  نقطة 
�إيجابية بالن�سبة لنا  لي�ستفيد 
�جلامعي   �لطالب  منها 
حيث   ، �جلامعية  باالإقامات 
�الإبد�ع  جمال  �ستفتح  �أنها 
وياأتي  �الأخري   لهذ�  �لفني  
�لعمل  طريق  عن  هذ� 
وديو�ننا  �مل�رسح  بني  �سويا 
�خلا�سة  �ملهرجانات   يف 
كاملهرجان �لوطني للم�رسح 
�ملهرجان  وكذ�  �ملحرتف 
وهذ�  �جلامعي   �مل�رسح 
�مل�رسح  م�ستوى  رفع  بغية 
�لرقي   طريق  عن  و�ل�سينما 
مهم  �أمر  �مل�رسح  بالفن 
�مل�رسحي  �أن  معترب�  جد� 
�أنه  ال�سيما  بارز  دور  له 
ي�سخ�ض �مل�ساكل �ملوجودة 
حلول   ويعطيها  �ملجتمع  يف 
ظل  يف  �أنه  ر�أينا  �أننا  حيث 
هو  �ل�سارع  �مل�رسح  غياب 
�ملجتمع  يف  يت�رسف  �لذي 
�أمور�  عنه  �جنرت  ما  وهذ� 

غري مرغوب فيها .

زرع الوعي الثقايف 
وامل�سرحي  لدى 
الطالب اجلامعي

وقال فاروق بوكليخة  �أننا 
هذه  خالل  من  نهدف 
�التفاقية �لتي وقعناها مع 
�مل�رسح �لوطني �جلز�ئري  
�لثقايف  �لوعي  زرع  �إىل 
يف  �جلامعي  �لطالب  لدى 

و�ل�سينما  �مل�رسح  جمال 
�ملعارف  تبادل  مع 
و�الإمكانيات  و�خلرب�ت  
كخدمات  لدينا  �ملوجودة 
توجد  حيث  جامعية  
  435 �لوطن   م�ستوى  على 
�إقامة جامعية حتتوي على 
و�سباب  ثقافية   م�سالح 
يعمل وقاعات  فهي حتت 
و  �لثقافة  وز�رة  ت�رسف 
 . ت�سم 500 طالبا جامعيا 
هذه  على  نركز   �أننا  كما 
�التفاقية  عن�رس �ملتابعة   
فاإذ�  وعليه  و�لتكوين 
ت�ستحق  موهبة   وجدنا 
لتدخل  �سندعمها  �لدعم 

عامل �الحرت�ف. 

العمل على خلق 
ممثلني جدد مب�ستوى 

احرتايف عال

ت�رسيع  �إىل  بوكليخة  ودعا 
بني  �الدماج  عملية  يف 
�لتي  �لثقافة   وزر�تي 
ووز�رة  �خلربة  لديها 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
�ملادة  لديها  �لتي  �لعلمي 
بالعمل  �لطلبة  وهم  �خلام 
هذ�  يف  �الحرت�فية  على 
فيمكن  وعليه  �ملجال  
نخلق  �أن  ذلك  خالل  من 
جديدة  م�رسحية  فرق 
�حرت�يف  م�ستوى  لها  
البد  �أنه  موؤكد�  عايل  
تعتمد  �أن  �جلز�ئر  على 
�مل�رسية  �لتجربة  على 
�لناجحة  يف هذ� �ملجال   
و�ملتمثلة يف خلق ممثلني 
خلف  يكونون  جدد 
�ل�ساحة  يف  كبار  ملمثلني 
�لفنية �مل�رسية عن طريق 
�لوز�رتني  هاتني  �الندماج 
�لبع�ض  بع�سهما  مع  يف 

لتحقيق تكامل بينهما . 
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طريقة �صهلة لإنقا�ص الوزن يف مكان العمل
عن  �أمريكيون  علماء  ك�شف 
على  ت�شاعد  جديدة  طريقة 
من  كيلوغر�مات   3 فقد�ن 
�لوزن �لز�ئد �شنويا �أثناء �لعمل 
عن  �لتخلي  �إن  �لعلماء  وقال 
مفيد  �لعمل  مكتب  يف  �ملقعد 
�لتخل�ص  يريدون  للذين  جد� 
من وزنهم �لز�ئد، دون �حلاجة 
�لغذ�ئية.  �أنظمتهم  تغيري  �إىل 

�شت  ق�شاء  ويكفي 
�شاعات يوميا بو�شعية 
للح�شول  �لوقوف 
مر�شية  نتائج  على 
�لوزن  تخفي�ص  يف 

بح�شب �لدر��شة.
متو�شط  و�شّكل 

��شتهالك  يف  �لفرق 
�لطاقة 0.15 �شعرة حر�رية يف 
و�شعّيتي  بني  �لو�حدة  �لدقيقة 
وهذ�  و�لوقوف،  �جللو�ص 
 54 من  �لتخل�ص  �إمكانية  يعني 
�شعرة حر�رية �إ�شافية لو وقف 
�لإن�شان 6 �شاعات يف �ليوم يذكر 

�لطريقة يف  هذه  ��شتخد�م  �أن 
للرجال  منا�شب  �لوزن  �إنقا�ص 
�أكرب  لكتلة  �متالكهم  ب�شبب 
بالن�شاء.  �لع�شالت مقارنة  من 
ولفت رئي�ص جمموعة �لدر��شة 
لوبيز  فر�ن�شي�شكو  �لربوف�شور 
�لإ�شافية  �ملز�يا  �إىل  جيمينيز 
�أثناء �لعمل، من زيادة  للوقوف 
وفقد�ن  �لع�شالت  ن�شاط  يف 
�لز�ئدة  �حلر�رية  �ل�شعر�ت 
حلد  � و

خطر من 
�شكتة  �أو  قلبية  باأزمة  �لإ�شابة 

دماغية.

فوائد الزيتون املخلل اأطعمة توؤّدي اإىل الختناقفوائد الر�صاد للعظام
يف  �ل�شار  �لكولي�شرتول  تاأك�شد  من  �لتقليل  يف  �لزيتون  يفيد 
وم�شاكل  باجللطات  �لإ�شابة  من  �لقلب  يحمي  مما  �لدم، 
تزيد  مفيدة  دهون  على  يحتوي  �إّنه  حيث  �ل�رش�يني،  ت�شلب 
�لدهون  من  ويخلو  �لدم  يف  �جليد  �لكولي�شرتول  م�شتوى 
�مل�شبعة �لتي توؤدي �إىل تلف �لأوعية �لدموية. �لزيتون يحتوي 
�لدم  �شغط  خف�ص  على  يعمل  �لذي  �لأوليك  حم�ص  على 

حبات على �ملرتفع، مع �حلر�ص  غ�شل 
ن  يتو لز �

ظة  ملحفو �
نقعها  �أو  ت بامللح  عا ل�شا

من  �لتخل�ص  يتم  �لز�ئد كي  �مللح 
ي�شاعد  يومياً  �لزيتون  تناول  عك�شية.  �أ�رش�ر  حدوث  لتجنب 
على �إنقا�ص �لوزن وحرق �لدهون وذلك لحتو�ئه على هرمون 
كمية  من  ويقلل  بال�شبع  �ل�شخ�ص  ي�شعر  �لذي  �ل�شريتونني 
�لوجبات �ملتناولة، كما �أّن زيت �لزيتون ي�شاعد على حرق �شحوم 
�لبطن وتقليل من ح�شا�شية �لأن�شولني. تناول �لزيتون مينع منو 
م�شاد�ت  على  لحتو�ئه  وذلك  �جل�شم،  �ل�رشطانية يف  �لأور�م 
�لأك�شدة و�لإلتهابات، كذلك فاإّن زيته يحوي على مركبات متنع 
�لأخ�رش  �لزيتون  و�لقولون.  و�جللد  و�لثدي  �لرئة  �رشطانات 
يفيد يف تخفيف حدة �لأمل يف �ملفا�شل و�لأع�شاب لحتو�ئه 
على �لعنا�رش �مل�شادة لاللتهابات، كما �أّن تناول �لزيتون يفتح 
و�للثة،  �حللق  �لتهابات  ويعالج  �ملعدة  ويقّوي  للطعام  �ل�شهية 
وتقوية  �لأمعاء  وتليني  �له�شم  عملية  ت�شهيل  على  ي�شاعد  كما 
مر�ص  عالج  يف  يفيد  �لزيتون  �لإم�شاك.  ومكافحة  �جل�شم 
�ل�شكري ويعمل على تنظيم ن�شبته يف �لدم. �لزيتون ين�شط عمل 
�لكبد ويدر �ل�شفر�ء ويفتت �حل�شى. �لزيتون �ملخلل يفيد يف 
كما  �لتح�ش�شي،  �لربو  ومر�ص  �لتنف�ص  وم�شاكل  �ل�شعال  عالج 
�لدم  تدفق  وزيادة  �لدموية  �لدورة  �لزيتون على حت�شني  يعمل 
يف �لأوردة. يفيد �لزيتون يف عالج مر�ص فقر �لدم » �لأنيميا » 
وذلك لحتو�ئه على ن�شبة عالية من �حلديد خ�شو�شاً �لزيتون 
�لعني لحتو�ئه على  �أمر��ص  �لزيتون  يعالج  �لأ�شود.  �للون  ذي 
فيتامني �أ فهو مفيد لعالج م�شكلة �عتام عد�شة �لعني و�ل�شمور 

�لبقعي و�ملياه �لزرقاء

هناك فو�ئد عديدة للر�شاد ومن خالل هذ� �ملقال �شنذكر 
مر�ص  مثل  �لتنف�شي  �جلهاز  م�شاكل  معاجلة  مايلي:  منها 
�لربو ومعاجلة م�شاكل �ل�شدر و�لذبحة �ل�شدرية. يقلّل من 
بالفيتامينات  �لدم  ويغّذي  �حلاد  �لدم  فقر  حالت  حدوث 
�لبقاء.  على  �لإن�شان  ج�شم  ت�شاعد  �لتي  �لهاّمة  و�ملعادن 
فهو  �لإن�شان  �شهية  فتح  على  يعمل 
لل�شهية  قوي  فاحت 
�ل�شخ�ص  وي�شاعد 
ب�شكل  �لأكل  على 
طارد  �أف�شل. 
�لغاز�ت �ملزعجة 
يف  �ملوجودة 
كما�أنه  �لبطن 
تقليل  على  يعمل 
و�حلد  �لإم�شاك 
يعطي  منه. 
�حليوّية  �جل�شم 
�لالزمة وي�شاعده 
�لتحّرك  على 
زيادة  �أف�شل.  ب�شكل 
خا�شة  �ملباي�ص  ن�شاط 
عند �لن�شاء �لالتي يعانني من قلّة ن�شاط �ملباي�ص وعندهّن 
�لرجل،  عند  �جلن�شية  �لأع�شاء  تقوية  �حلمل.  يف  م�شاكل 
ويزيد من �ل�شهوة �جلن�شية للذكر ويزيد من قدرته �جلن�شية 
ويقويها. يعمل على ت�شكني �لأمل �ملوجود يف �لبطن ويقلّل 
منه ب�شكل كبري. يعمل على طرد �لديد�ن �ملوجودة يف �لأمعاء 
و�ملعدة و�لتي تعمل على م�شاكل م�شتع�شية ل ميكن حلّها 
يف �مل�شتقبل. يعمل �لر�شاد على تقوية �لعظام حيث ميّدها 
على  يعمل  كما  �له�شا�شة،  حدوث  ملنع  �ملهم  بالكال�شيوم 
تقوية ع�شالت �جل�شم و�ملفا�شل ويزيد من مرونتها. كما 
�أّن للر�شاد فائدة كبرية جد�ً على �ملر�أة �حلامل و�أي�شاً بعد 
ولدة �ملر�أة يجب �أن تاأخذ من بذور �لر�شاد ملعقة �شغرية 
كل يوم وملدة �شهر فهو مينع ظهور �لغدد و�لأور�م �حلميدة 
تكاثرها،  ومينع  �لأور�م  هذه  عمل  ويثّبط  �ل�رشطانية  �أو 
و�مليكروبات  �لفريو�شات  تكاثر  من  تقلّل  ماّدة  فالر�شاد 
�شناعة  يف  ي�شتخدم  �لإن�شان.  ج�شم  يف  �ل�شارة  و�لبكترييا 
�لتي  وندب  �لكدمات  �آلم  ت�شكني  تعمل على  �لتي  �ملر�هم 
�إذ�  لكن  وجلده،  �لإن�شان  ج�شم  يف  �حلو�دث  ب�شبب  تظهر 
�لغدة  م�شاكل يف  يحدث  �أن  كبرية ميكن  بكميات  تناوله  مت 

�لدرقية وي�شاعد على ظهور �أمر��ص وم�شاكل يف �لغدة

من  كثرية  حالت  هناك  �أّن  �إىل  �لّدر��شات  بع�ص  ت�شري 
�لأطعمة؛  �لأطفال ب�شبب �لختناق من  �لوفاة حدثت بني 
تناوله  ب�شبب  �أّيام  كّل خم�شة  �إّن هناك طفٌل ميوت  حيث 
�إىل  وما  �لكبري  ب�شبب حجمه  �ختناقه  �إىل  �أّدى  ما  لطعاٍم 
تكون  �لختناق  حالت  �أّن  �لّدر��شات  هذه  وبّينت  ذلك. 
يف �لعادة بني �لأطفال �لّذين تقّل �أعمارهم عن 14 عاماً، 
هذ�  مقالنا  يف  �شنتحّدث  �ملو�شوع  هذ�  لأهمّية  ونظر�ً 

�أنو�ع  بع�ص  و�لّتي عن  �لأغذية 
�حلذر  عند يجب  منها 
للّطفل؛  يجب �إطعامها  حيث 
على  م�شغها تعويده 
جّيد،  م ب�شكٍل  عد و
دون  من  تناولها 

�إذٍن منك
وهي  �لنقانق: 
من  و�حدة 
�لأطعمة  �أكرث 
و�لّتي  �شيوعاً 
�لختناق  ت�شّبب 
�لأطفال،  يف 

�خلطر  ولتقليل 
�شغرية  �أجز�ء  �إىل  �أو  طويّل،  ب�شكٍل  تقطيعها  يحّبذ  منها 
ل �شلقه  لي�شهل �أكلها. �جلزر: جلعل �جلزر �أكرث �أمانا يف�شّ
�أو طبخه ليبقى طرّياً فرتًة طويلة. �لتّفاح : يجب تقطيعه 
�أو من �ملمكن �شلقه قلياًل حّتى تبقى  �إىل �أجز�ٍء �شغرية، 
�حلّبة طرّية . �لعنب: يجب تفريغه من �لبذور وتقطيعه �إىل 
�ملك�رّش�ت  �إّن   : �ملك�رّش�ت  للّطفل.  �إطعامه  قبل  ن�شفني 
تقطيعها  يجب  لذلك  �لّطفل،  على  كبري�ً  خطر�ً  ت�شّكل 
ب�شكٍل جّيد للّطفل. زبدة �لف�شتق : �إّن وجبًة كبريًة من زبدة 
�بتالعها  �لّطفل  تكون د�شمًة جّد�ً، وي�شعب على  �لف�شتق 
ل  يف�شّ لذلك  للطفل؛  �حل�شا�شّية  ت�شّبب  وقد  و�حدة  مّرًة 
�لإكثار  دون  �لب�شكويت  �أو  �ملحّم�ص  �خلبز  على  دهنها 
منها. �ملار�شميلو: فهو من �لأطعمة �لّتي ي�شهل تزحلقها 
ل عدم �إعطائها للطفل. �لعلكة و�حللوى  يف �حللق، فيف�شّ
عدم  ل  يف�شّ لذلك  �لبتالع  �شهلة  �لعلكة  تعترب  �ل�شلبة: 
�إّن   : �لبو�شار  عليه.  ت�شّكل خطر�ً  ل  كي  للّطفل  �إطعامها 
حجم و�شكل �لبو�شار ي�شّبب �لختناق للّطفل؛ فمن �لأف�شل 

جتّنب تناوله من قبل �شغار �ل�شن
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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 

الة كيفّية قيام �لّليل قياُم �لّليل بال�سّ
ُي�صتحُب اأن ُتبداأَ �صالة قيام الّليل بركعتني 
ركعتني  الة  ال�صّ ل  ُتكَمّ ثم  خفيفتني 
عليه   - اهلل  ر�صول  عن  ورد  ملا  ركعتني 
عمر  ابن  حديث  من  وال�ّصالم-  الة  ال�صّ
الليِل  )�صالُة  قال:  عنهما  اهلل  ر�صي 
َمْثنى َمْثنى، فاإذا راأيَت اأَنّ ال�صبَح ُيدرُكك 
فاأَوِتْر بواحدٍة، فقيل البِن عمَر: ما َمْثَنى 
ركعَتنِي(،  كِلّ  ُت�صِلَّم يف  اأن  قال:  َمْثَنى؟ 
َهِنِيّ - ر�صي اهلل  وحلديث َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْلُ
اَلَة َر�ُصوِل  عنه - قال: ُقْلُت: )اَلأَْرُمَقَنّ �صَ
ْيَلَة،  الَلّ  - وال�ّصالم  الة  ال�صّ عليه   - اهلِل 
من  )البيت  ُف�ْصَطاَطُه  اأَْو  َعَتَبَتُه  دُْت  َفَتَو�َصّ
الة  َلّى َر�ُصوُل اهلِل - عليه ال�صّ ْعر( َف�صَ ال�صَ
َلّى  �صَ ُثَمّ   ، َخِفيَفَتنْيِ َرْكَعَتنْيِ   - وال�ّصالم 
 ، َطِويَلَتنْيِ َطِويَلَتنْيِ  َطِويَلَتنْيِ  َرْكَعَتنْيِ 

الَلَّتنْيِ  ُدوَن  َوُهَما  َرْكَعَتنْيِ  َلّى  �صَ ُثَمّ 
ُدوَن  َوُهَما  َرْكَعَتنْيِ  َلّى  �صَ ُثَمّ  َقْبَلُهَما، 
َوُهَما  َرْكَعَتنْيِ  َلّى  �صَ ُثَمّ  َقْبَلُهَما،  الَلَّتنْيِ 
َرْكَعَتنْيِ  َلّى  �صَ ُثَمّ  َقْبَلُهَما،  الَلَّتنْيِ  ُدوَن 
ُهَما ُدوَن الَلَّتنْيِ َقْبَلُهَما، ُثَمّ اأَْوَتَر، َفَذِلَك 
َثاَلَث َع�ْشََة َرْكَعًة(.وبذلك ُت�صلى �صالة 
القيام َركعتني َركعتني، ويجوز اأن ُت�صّلى 
اأن  االأف�صل  ولكن  كالّظهر،  اأربعًا  اأربعًا 
عليه   - لفعله  ركعتني  ركعتني  ُت�صّلى 
الة وال�ّصالم- ذلك، اأّما عن هيئتها،  ال�صّ
لوات؛ ُتفَتَتح  فهي �صالة كغريها من ال�صّ
اال�صتفتاح،  ُدعاء  ثّم  االإحرام،  بتكبرية 
من  ذلك  تبع  وما  الفاحتة،  �صورة  وقراءة 
ركوع و�صجود، وعند االنتهاء من �صالة 

القيام َيختتمها بركعة ِوتر.
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�أ�سباب �سعف �لإميان 
االبتعاد  هذا  يعّد  االإميان:  اأجواء  عن  االبتعاد 
االإميان،  و�ضعف  للفتور  الرئي�ضّية  االأ�ضباب  من 
اإىل  الذهاب  عن  بالتحول  ال�ضخ�ص  فيبداأ 
عنها  ويبتعد  الطبّية  ال�ضحبة  ويرتك  امل�ضجد، 
باهلل  تذكره  والّتي ال  ال�ضيئة  بال�ضحبة  وي�ضتبدلها 
وراء  ال�ضعي  اإّن  بالدنيا:  االن�ضغال  والعبادات. 
عن  من�ضغاًل  ال�ضخ�ص  يجعل  ومادياتها  احلياة 
وال�ضعف،  باالنطفاء  اإميانه  يبداأ  وبالتايل  دينه 
عدم  للدين.  مف�ضد  االآخرة  على  الدنيا  فطغيان 
حياة  يف  ال�ضاحلة  القدوة  اإّن  القدوة:  وجود 
القرب  دائم  يجعله  واأ�ضدقاء  اأهل  من  ال�ضخ�ص 
اإميانه  ي�ضبح  وبالتايل  وتعاىل،  �ضبحانه  اهلل  اإىل 
ي�ضُعف  القدوة  هذه  انعدام  عند  لكن  قوّياً، 
االبتعاد  تدريجّياً.  عنه  ال�ضخ�ص  ويبتعد  االإميان 
الكتب  الكثري من  ال�رشعي: مثل قراءة  العلم  عن 
االإميان. عالج  و�ضعف  القلب  لق�ضوة  توؤّدي  التي 

�ضعف االإميان

ما هي �أ�سباب �لنجاة
 من عذ�ب �لقرب؟

اال�ضتعاذة باهلل من عذاب القرب بعد كل �ضالة
الطهارة واال�ضترباء من البول وترك النميمة بني النا�ص 
مر النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم على قربين فقال: اإنهما 
يعذبان، وما يعذبان يف كبري، اأما هذا فكان ال ي�ضتنزه 

من البول، واأما هذا فكان مي�ضي بالنميمة(
ال�ضهادة يف �ضبيل اهلل  املوت يوم اجلمعة او ليلتها )من 
مات ليلة اجلمعة اأو يوم اجلمعة اأجري من عذاب القرب 

( الدعاء للميت واال�ضتغفار له.
قراأت �ضورة امللك كل ليلة قبل النوم ،قال: �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم �ضورة تبارك هي املانعة من عذاب القرب. 

اللهم اأجرنا من عذاب القرب. 

كيف يزول  �لهم
رب  من  اإبتالء  هي  الهموم  اأو  الهم 
العاملني للعبد ليمتحنه و يختربه على 
ال�ضرب على البالء و الر�ضا و القنوت 
و  العبد  �ضرب  فاإذا  تعاىل  اهلل  بق�ضاء 
ر�ضي بالهم فاإن اهلل يجتبيه و يجزيه 
التي  الهموم  على  ال�ضرب  على  الثوب 
تاأتي من م�ضاكل احلياة و تذبذب عما 
كان هو معتاد عليه ، و تختلف الهموم 
من �ضخ�ص اإىل �ضخ�ص ، فهنيئاً ملن 
عظم بالئه و عظم �ضربه فالفرج من 

اهلل قريب
من  رحمة  و  بفرج  يكون  الهم  زوال 
اهلل تعاىل و لكن ليطمئن االإن�ضان باأن 
هذا الهم هي حمنة و كربة اأنزلها اهلل 

تعاىل على عبده ليمتحنه على احلياة 
، لذلك على عبد ي�ضرب و يقرتب من 
اهلل تعاىل و يناجيه همه و يعقد الهمة 
يف الدعاء ، و يكون اأي�ضاً هو اأن يقوم 
اهلل  لوجه  ركعتني  بال�ضالة  ال�ضخ�ص 
امل�ضلم  يدعو  الت�ضليم  قبل  و  تعاىل 
ربه بتفريج همه و غمه ، من االأذكار 
و االأدعية التي يقولها امل�ضلم و يكرث 
 ( يقول  كربته  و  همه  وقت  يف  منها 
الغم  كا�ضف  يا  و  الهّم  فرج  يا  اللهم 
اأرحم  و  اأمري  ي�رش  و  همي  فرج 
من  اأرزقني  و  حيلتي  قلة  و  �ضعفي 
حيث ال اأحت�ضب يا رب العاملني ( ، و 
اإذا اأراد االإن�ضان اأن يكفيه اهلل ما اأهمه 

ح�ضبي  التايل-  الدعاء  ذكر  ي�ضتحب 
اهلل ال اإله اإال هو عليه توكلت و هو رب 
العر�ص العظيم-و ي�ضتحب قولها �ضبع 
مرات اأي�ضا دعاء تفرج الهم )ال اله اإال 
اهلل احلليم الكرمي ال اله اإال اهلل العلي 
ال�ضماوات  رب  اهلل  اإال  اله  ال  العظيم 
ال�ضبع ورب العر�ص العظيم اللهم انك 
معذرتي  فقبل  وعالنيتي  تعلم �رشي 
وتعلم حاجتي فاأعطني �ضوؤايل وتعلم 
اللهم  ذنبي  يل  فاغفر  نف�ضي  يف  ما 
اإين اأ�ضاألك اإميانا يبا�رش قلبي ويقينا 
�ضادقا حتى اعلم انه لن ي�ضيبني اإال 
ما كتبته علّي ورا�ضني مبا ق�ضمته يل 

يا ذا اجلالل واالإكرام

ثمار �لتوكل 

الكربى  الثمرات  من 
هي  اهلل  على  للتوكل 
عباده  اأمر  فاهلل  الن�رش: 
عليه  بالتوكل  املوؤمنني 
ليدل  للن�رش؛  ذكره  بعد 
اأ�ضباب  اأنه من  ذلك على 
الن�رش هو االعتماد على 

اهلل
اأفعال  من  احلفظ 
اإن  الرجيم  ال�ضيطان 
يف  اهلل  على  التوكل 

اأمورك وق�ضاء حوائجك، 
فر�ضة  هناك  يجعل  ال 
التاأثري  من  لل�ضيطان 
كل  ويحفظك من  عليك، 
�ضوء اأو من غدر ال�ضيطان 
ال�ضجاعة  مبداأ  يقوي 
كان  فمن  العبد  عند 
على  بالتوكل  موؤمناً  قلبه 
اهلل فلم عليه اخلوف من 
اهلل  على  فالتوكل  اأحد، 
يعطي العبد القوة والثقة 

وال�ضجاعة  نف�ضه،  يف 
حوائجه  بق�ضاء  للقيام 
على  باحل�ضول  االإميان 
العبد  توكل  فعند  الرزق 
اأموره  كل  يف  اهلل  على 
�ضيعلم  فقط  عندها 
رزقه  على  �ضيح�ضل  اأنه 
يف  ال�ضعوبة  كانت  مهما 
ذلكالطري  ومثال  ذلك، 
للح�ضول  ذهابها  عند 
يف  تذهب  الطعام  على 

اإىل  وترجع  النهار،  اأول 
النهار  اآخر  يف  ع�ضها 
التوكل  رزقها  حتمل 
�رشيح  دليٌل  اهلل  على 
اإميان  م�ضداقية  على 
العبد فيكون عنده اكتفاء 
ربانية  ورعاية  وحماية 
ولعل  اهلل،  مبحبة  ويفوز 
على  للتوكل  ثمرة  اأعظم 
اهلل هي �رشف دخول جنة 

اهلل
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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رينج روفر اإيفوك 2019 تظهر بج�سد اإنتاجي خالل االختبارات

�إال  �الآن،  �أعو�م حتى  ل�ستة  �الأ�سو�ق  رغم طرحها يف 
�أن رينغ روفر �إيفوك ال تز�ل حمافظة على تاألقها 
فيه،  د�سنت  يوم  �أول  مثل  وجاذبيتها 
يف�رس  ما 

روفر  الند  تبيع  حيث  للموديل،  �مل�ستمر  �لنجاح 
100،000 ن�سخة منه �سنويا باملتو�سط.

�إىل  بحاجة  �إيفوك  �أخرى،  �سيارة  �أي  مثل  ولكن 
ولهذ�  �لعمر،  يف  تقدمها  مع  وحت�سينات  تطوير�ت 
تعمل الند روفر حاليا على تطوير �جليل �لثاين منها، 
�أثناء  �لقادم  �جليل  لهذ�  �ختباري  منوذج  ُر�سد  وقد 
�ختباره يف بريطانيا باجل�سد �الإنتاجي، ما يعطينا 
فر�سة لتفح�ص �أهم �لتغيري�ت �لتي قد تطر�أ على 
قليال  �إيفوك  حجم  �زدياد  �ملتوقع  من  �إيفوك 
مقارنة باجليل �حلايل، ما يعني م�ساحة �إ�سافية 
روفر  الند  ��ستخدمت  وبينما  �ملق�سورة..  يف 
متويهات كثيفة على هذ� �لنموذج �الختباري، �إال 
�أنه من �ملالحظ ��ستلهامه لت�سميم فيالر �الأنيقة.

تويوتا بريو�س الهجينة القابلة لل�سحن حت�سل على جائزة االبتكار 
و�سعت بريو�ص �لهجينة �لقابلة لل�سحن �جلديدة، �لتي مت �إطالقها بد�ية �لعام 2017، معايري مرجعية جديدة للموديالت 
�لهجينة �لقابلة لل�سحن، حيث يعترب ��ستهالكها للوقود �لبالغ 1.0 ل /100 كلم و �نبعاثاتها من غاز CO2 بقيمة 22 غ/ 
بينما  للبيع حاليا،  لل�سحن �ملعرو�سة  �لقابلة  �لهجينة  �الأ�سعف من بني جميع �ملوديالت   )NEDC كلم )ح�سب دورة 
NEDC(. كما  �لدورة  ) 63 كلم ح�سب  �لظروف �حلقيقية  �لكهربائي �سمن  �لنمط  �أكرث من 50 كلم يف  ميكنها قطع 

يف �لعامل كونه ي�سمح بربح حتى 5 كلم ��ستقاللية يعترب �سقفها �ل�سم�سي تقنية جديدة �الأوىل من نوعها 
يوميا،  ح�سب ظروف �لتعر�ص لل�سم�صكهربائية 

من  حمتو�ها �لتقني �ملثري لالإعجاب، بالرغم 
فاإنها تبقى �إحدى �ملوديالت 
لل�سحن  �لقابلة  �لهجينة 
باأ�سعار  �ملعرو�سة 
�ل�سوق،  يف  معقولة 
يبد�أ  �سعرها  �أن  مبا 
من 39.300 �أورو )من 
غري �لعالوة �لبيئية من 
وخالل  �أورو(.   1.000
باري�ص  يف  منظم  حفل 
�خلام�ص،  جورج  بفندق 
و�ملغامر  �لعامل  بح�سور 
حماية  جمال  يف  �لنا�سط  بيكار،  بريتر�ند 
�لبيئة، منحت جملة �أوتو موتو جائزة 2017 عن �البتكار 
�سمن فئة "�لبيئة" ل�سيارة بريو�ص �لهجينة �لقابلة لل�سحن. وقد ��ستلم �جلائزة لودوفيك بييه، مدير �لت�سويق لدى تويوتا 

فرن�سا، من ديلفني باتو، �لنائبة عن منطقة دو �سيفر و وزيرة �لبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة و�لطاقة �ل�سابقة

يـ�سري، ابتكار
 يف عامل النقل 

100 % جزائري
يتمثل "يـ�سري"، �ملطور من 
طرف جز�ئريني، يف خدمة 

نقل مبتكرة عرب تطبيق �لهاتف 
�لذكي ميكن حتميله جمانا عرب 
"غوغل بالي و �أبل �ستور" عرب 

من�سات �أندرويد و �إيو�ص. ي�سمح 
هذ� �لتطبيق الأي �سخ�ص، عند 

�حلاجة، بطلب �سائق �سيارة 
للقيام بتنقالته، كما ي�سمح الأي 

�سخ�ص يتوفر على رخ�سة �سياقة 
و �سيارة بت�سجيل نف�سه ك�سائق و 

ربح مدخول �إ�سايف
�أ�سبح باالإمكان طلب �سيارة 

مع �سائق، يف �أي وقت و يف �أي 
مكان، بف�سل "يـ�سري"، �لتطبيق 

�ملخ�س�ص جلعل �سائقي 
�ل�سيار�ت على تو��سل مع 

�لزبائن �لر�غبني بالتنقل. متثل 
يـ�سري فرعا لـ "يـا تكنولوجي"، 
�لتي حتمل ��سم "يـا". يقع مقر 
�ل�رسكة يف �جلز�ئر �لعا�سمة 
و بالو �ألتو يف �سيليكون فايل 

)بالواليات �ملتحدة �الأمريكية(. 
وقد تاأ�س�ست "يـا" من طرف 
جز�ئريني ذوي خربة غنية يف 
�ملجال �الأكادميي و جمال 

�الأعمال بني �جلز�ئر و�سيليكون 
فايل

هذ� �ل�سباح ن�سط م�سوؤولو 
�ل�رسكة �لنا�سئة �ل�سابة �أول 

موؤمتر �سحفي لهم، يرت�أ�سهم 
رئي�ص �ملدير �لعام لي�سري 

�جلز�ئر، �ملهدي يطو، �لذي 
حتدث عن حياته �ملهنية 

وعن �رسكته، حتى �لتاأ�سي�ص و 
�إجر�ء �لتجارب �الأوىل ليـ�سري. 
ي�سمح �لتطبيق للزبائن باختيار 
م�سارهم عرب عر�ص �ل�سعر و 
مدة �لرحلة. الحقا يتم نقل 

�لطلب �إىل �ل�سائق �الأقرب من 
�لزبون مع �الإ�سارة �إىل �لطريق 

�الأقل �زدحاما حتى بلوغ �لوجهة 
�ملطلوبة

�سعيا من يـ�سري نحو ر�حة و 
�سالمة زبائنها، تعر�ص عليهم 

جميع �ملعلومات �ملتعلقة 
بال�سائق �ملعني بالرحلة: �ال�سم 

�لكامل، رقم �لهاتف، عالمة 
وترقيم �ل�سيارة. كما يحدد 

�لتطبيق �ساعة �لو�سول �ملقدرة. 
ومن جته، يتح�سل �ل�سائق �أي�سا 
على �ملعلومات �خلا�سة بالزبون

اأودي A8 2018 حت�سل على تغيريات ريا�سية جديدة
�أودي A8 �جلديدة كليا بالكاد مت طرحها يف �أملانيا منذ �أ�سبوعني، قبل �أن ت�سارع �ل�رسكة بتوفري حزمة خارجية 
ريا�سية �ختيارية لل�سيد�ن �لفاخرة بالفعل، وت�سمل �لتحديثات قطعة �ألومنيوم �أ�سفل �سبكة �لتهوية �الأمامية 

الإعطاء مقدمة �ل�سيارة مظهر� “�أكرث قوة وجر�ءة”.
كما قامت �أودي بتعديل �ملنطقة �ملحيطة بفتحات �لهو�ء، لتح�سل حاليا على منط خلية �لنحل، بينما ح�سل 
�لقيا�سية   A8 عن  �ل�سيارة  لتمييز  به  مدمج  خلفي  بنا�رس  خفيفة  تعديالت  على  �خللفي  �ل�سدمات  ممت�ص 
يعادل  ما   – يورو   1،950 ب�سعر  �لقادم  يناير  يف  �جلديدة  �لريا�سية  �خلارجية  �حلزمة  هذه  �أودي  و�ستطرح 
8600 ريال، باالإ�سافة �إىل طالء  Daytona رمادي خا�ص.باالنتقال ملق�سورة �ل�سيد�ن �لفاخرة، نرى مقاعد 
�لر�أ�ص و�إمكانية �سبط م�سند �لظهر و�جلو�نب ل�سمان  ريا�سية جديدة بخا�سية �ل�سبط �لكهربائي مل�ساند 
�الختيار بني عدة جتليد�ت جلدية متنوعة  باإمكان �مل�سرتين  �سيكون  �لقيادة، كما  �أثناء  �أف�سل ر�حة ممكنة 

باألو�ن خمتلفة وتخييط متباين.
مثل �حلزمة �خلارجية �ملذكورة باالأعلى، هذه �ملقاعد �جلديدة �ستتوفر يف يناير �لقادم ب�سعر 4،520 يورو 
 S8 لن�سخة  بالن�سبة  �ل�سيارة  ملحرك  �ختيارك  كان  �أيا  عليها  �حل�سول  و�سيمكن  ريال،   20،000 يعادل  ما   –
�ملنتظرة، فت�سري �الإ�ساعات �إىل ح�سولها على حمرك تريبو مزدوج من بور�ص �سعة 4.0 لرت بثماين �سلندر�ت 
بقوة 550 ح�سان، بينما ن�سخة S8 بل�ص �ستتوفر 
مبولد طاقة هجني ماأخوذ من بانامري� 
تريبو S E-Hybrid بقوة 680 

ح�سان.

باأن  يرغب  �سخ�ص  �أي  على  يـ�سري.  لدى  بعناية  �ل�سائقني  �ختيار  يتم 
ي�سبح �رسيكا / �سائقا يف يـ�سري، �أن يكون ممتلكا ل�سيارة يقل عمرها عن 
ع�رس )10( �سنو�ت، مع وثيقة �ساحلة خا�سة باملر�قبة �لتقنية لل�سيارة. 
در�يفر"، �ملتوفر عرب  "يـ�سري  �لتطبيق �ملخ�س�ص  �لت�سجيل يف  مبجرد 
�لتحميل �ملجاين عرب غوغل بالي و �أبل �ستور حتت ��سم يـ�سري، ي�سمح 

لهم باحل�سول على �ملزيد من �لزبائن و تقلي�ص مدة �النتظار 
وظائف  قريبا  يـ�سري  تطلق  �سوف  �لقيا�سية،  �لنقل  خدمة  �إىل  �إ�سافة 

جديدة لتح�سني خدمتها �ملبتكرة يف جمال �لنقل
جانفي  من  �بتد�ء  متوفرة  �ستكون  جد�:  �ملهمني  �الأ�سخا�ص  خدمة   •
�ملوؤ�س�سات  �أنو�ع  جميع  و  �جلمعيات  لل�رسكات،  ت�سمح  و�سوف   ،2018
م�سبوقة  غري  خدمة  من  و�ال�ستفادة  لزبائنها،  رفيعة  �سيار�ت  بحجز 
�ملهمني  لالأ�سخا�ص  �حلجز  يتم  جد�.  �ملهمني  لالأ�سخا�ص  خم�س�سة 
تطبيق  يف  دجمه  بانتظار  �أوىل  مرحلة  يف  �الأنرتنت   موقع  عرب  جد� 
نهاية دي�سمرب 2017،  • خدمة �حلجز: �ستكون متوفرة  �لنقال   �لهاتف 
و�سوف ت�سمح للزبائن بحجز �سائقهم يـ�سري م�سبقا �نطالقا من تطبيق 
تقوم  �أ�سا�ص خو�رزمية  يـ�سري على  تكلفة  �حت�ساب  يتم  �لنقال   �لهاتف 
بح�ساب �ل�سعر ح�سب �لكثافة �ملرورية، �مل�سافة بني مكان �النطالق و 

مكان �لو�سول، �ساعة �لو�سول �ملتوقعة لل�سائق  .

كيف ت�سبح �سائقا لدى يـ�سري ؟ 

ال�سيارة الرئا�سية الرو�سية
 قريبا يف االأ�سواق

�ل�سيار�ت  ب�سناعة  �ملتخ�س�سة  �لرو�سية   "Sollers" �رسكة  �أكدت 
يف  �سيطرح  �لرئا�سية  "كورتيج"  من    �جلديد  منوذجها  �أن  �لفاخرة 
و�لتجارة  �ل�سناعة  وزير  قال  لل�سحافة  تعليق  ويف  قريبا.  �الأ�سو�ق 
كورتيج  �سيار�ت  من  �لنهائي  "�لنموذج  �إن  مانتوروف  ديني�ص  �لرو�سي 
�لعام  بد�ية  ر�سمي  ب�سكل  �سيطرح   Sollers �رسكة  تطورها  �لتي 
ملعلومات  تاأكيد�  �لرو�سي  �لوزير  من  �لت�رسيحات  تلك  �أتت  �ملقبل". 
�سابقة كان قد �أدىل بها و�أكد "�أن �إنتاج هذه �ل�سيار�ت بد�أ بالفعل ومن 
من  منها".  خا�سة  �سيارة   14 �لرو�سية  �حلكومة  تت�سلم  �أن  �ملفرت�ص 
�لتي تنتجها  �ل�سيار�ت  "هذه  �أن  �أكدت بع�ص �مل�سادر �ملطلعة  جانبها 
لتطوير  �لرو�سي  �لبحوث  مركز  بالتعاون  �ل�سناعية   Sollers جمموعة 
منها  خا�سة  ن�سخة  على  �لرو�سي  �لرئي�ص  �سيح�سل  و�لتي  �ل�سيار�ت، 
�ستباع من قبل جمموعة جتارية خا�سة، وقد تطرح بع�ص مناذجها يف 
يونغ.  �سانغ  و�سيار�ت  �لرو�سية  و�ز  �سيار�ت  لبيع  �ملخ�س�سة  �ملعار�ص 
ومن �ملفرت�ص �أن تعلن �ل�رسكة �مل�سنعة عن �ملوعد �لر�سمي لبيع هذه 
�ل�سيار�ت يف �أقرب وقت". ووفقا للم�سادر فاإن "Sollers �ستنتج عدة 
مناذج من هذه �ل�سيارة، منها مركبات �سيد�ن فاخرة خم�س�سة للروؤ�ساء 
و�ل�سيا�سيني ورجال �الأعمال بتعديالت خا�سة ح�سب �لرغبة، و�سيار�ت 
ممن  حيث  ح�سان،   800 وعزم  لرت   4.5 جبارة  مبحركات  رباعي  دفع 

�ملفرت�ص �أن تطرح �لت�ساميم �لنهائية لها بد�ية 2018".
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�سام�سونغ تو�سع تعاونها مع كوالكوم الأمريكية
�سام�سونغ  �أن  �أكدت م�سادر مطلعة 
لتو�سيع  جدية  خطو�ت  �تخذت 
�سناعة  عمالق  مع  تعاونها 
�لإلكرتونيات و�ملعاجلات �لأمريكية 
 Wall ل�سحيفة  ووفقا  كو�لكوم 
»�سام�سونغ  فاإن   Street Journal
مع  �تفاقيات  عدة  موؤخر�  عقدت 
مبوجبها  �لأخرية  �ستزود  كو�لكوم، 
�ملختلفة  �سام�سونغ  �أجهزة 
باملعاجلات و�ل�رش�ئح �لإلكرتونية«. 
وفقا  �ل�رشكتني  بني  �لتعاون  وي�سمل 
�أهمها  بنود،  »عدة  للمعلومات 
�لدعاوى  تدعم  لن  �سام�سونغ  �أن 
كو�لكوم  �سد  ترفع  �لتي  �لق�سائية 
كوريا �جلنوبية وخمتلف مناطق  يف 
موقف  �سيدعم  �لذي  �لأمر  �لعامل، 
�ملحاكم  يف  �لأمريكية  �ل�رشكة 
وي�ساعدها على ��ستئناف �لقر�ر�ت 
عليها  فر�ست  �لتي  �لق�سائية 

�لأعو�م  مدى  على  مادية  غر�مات 
�لقليلة �لفائتة«وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن 
كو�لكوم و�جهت يف �ل�سنو�ت �لأخرية 
�لق�سائية  �لدعاوى  من  �لعديد 

دفع  عليها  فر�ست  �لتي  و�لقر�ر�ت 
كان  كبرية،  مادية  وتعوي�سات  مبالغ 
�آخرها قر�ر هيئة مكافحة �لحتكار 
يف �لحتاد �لأوروبي، و�لذي يق�سي 

دولر،  مليون   997 مبلغ  بتغرميها 
�آبل  ل�رشكة  ر�ساوى  تقدمي  بدعوى 
�لرقاقات  �سوق  �حتكار  وحماولة 

�لإلكرتونية.

 Zooper Widget اإزالة التطبيق املليوين

من متجر غوغل بالي
د�ئًما وما ز�لت ميزة �لتخ�سي�ص نقطة من نقاط �لقوة لدى نظام �أندرويد، �سو�ء تخ�سي�ص �سا�سة 

�لهاتف �لرئي�سية �أو �سا�سة �لقفل �و ��ستبد�ل �أيقونات �لتطبيق، �أو حتى �إ�سافة �لقطع “�لويدجت” من 

على �ل�سا�سة و�لتحكم بالألو�ن و�خلطوط و�حلجم و�ملكان، تطبيق Zooper Widget كان و�حد من 

�سمن �أف�سل تطبيقات �لتخ�سي�ص من على متجر قوقل بالي ولكن يف هذه �ملرحلة مت �إز�لته من على 

�ملتجر �سو�ء �لن�سخة �ملجانية �أو �لن�سخة �ملدفوعة، وقبل �إز�لته من على متجر بالي كان �أكرث من 

1 مليون م�ستخدم قد حّمله، و�لن�سخة �ملدفوعة 2.قد جتاوزت �لـ 100.000 �ألف حتميل فيما يخ�ص 

�لأ�سباب فمن �ملمكن �أن يكون �ل�سبب عدم ن�ساط مطور �لتطبيق، حيث �أنه مل يح�سل على �أي حتديث 

خالل 3 �سنو�ت، �أو رمبا جتاهل �ملطّور حتذيًر� من قوقل كون �أن �ل�رشكة موؤخًر� �إنتهجت �سيا�سة 

جديدة مما �أدى ذلك �إىل �إز�لة �لتطبيق، �أخرًي� �أًيا كان �ل�سبب فم�ستخدمي �لتطبيق ينتظرون بدياًل 

منا�سًبا ولعل تطبيق KWGT يكون هذ� �لبديل

 9 Honor« اأهم موا�سفات
هواوي من   »Lite

حتديث تطبيق البث املبا�شر 

  Mixer مع اإعادة ت�سميم كاملة

 Honor« ستعر�ست �رشكة هو�وي �ل�سينية موؤخر� هاتف��
Lite 9« مبو��سفات مميزة و�سعر مناف�ص وعقب �لنجاحات 
�أ�سدرتها  �لتي   »9  Honor« �لتي �سهدتها مبيعات هو�تف 
هو�وي �لعام �لفائت، قررت �ل�رشكة �إ�سد�ر ن�سخة معدلة من 

تلك �لهو�تف مبو��سفات مميزة و�أ�سعار مناف�سة.
ومن �أهم ما مييز هو�تف »Lite 9 Honor« �جلديدة:

- هيكل خارجي �أنيق، م�سنوع من �ملعدن و�لزجاج �ملقاوم 
للك�رش و�خلد�ص.

عر�ص  ودقة  بو�سة   5.65 مبقا�ص  مميزة  �سا�سة   -
)1080/2160( بيك�سل.

.659 Kirin معالج ثماين �لنوى �رشيع �لأد�ء من نوع -
 256 �إىل  للتو�سيع  قابلة  غيغابايت   32 د�خلية  ذ�كرة   -

.microSD غيغابايت ببطاقات ذ�كرة خارجية
- منفذين لبطاقات �لت�سال.

- ذ�كرة و�سول ع�سو�ئي 3 غيغابايت.
- كامري� �أ�سا�سية مزدوجة بدقة 16 غيغابايت مزودة بخا�سية 

�لتثبيت �لأوتوماتيكي لل�سورة وقيا�ص �مل�سافات.
- كامري� �أمامية بدقة 13 ميغابيك�سل.

- بطارية ب�سعة 3000 ميللي �أمبري.
.USB-C منفذ ،NFC، 4.2 Bluetooth - 

- ما�سح لب�سمات �لأ�سابع �رشيع �لأد�ء.
ويرت�وح �سعر هذ� �جلهاز �ملميز ما بني 260 و267 دولر� 

فقط.

يف مايو من هذ� �لعام قامت مايكرو�سوفت بتغيري يف ��سم 
وهوية خدمة �لبث �ملبا�رش Beam بحيث �أ�سبحت ت�سمى 
 4 لـ  �لبث  دعم  �أبرزها  �أخرى  مز�يا  �إ�سافة  مع   Mixer
�خلدمة  هذه  حتاول  ناحيته  من  و�حد،  وقت  يف  �أ�سخا�ص 
�لبث �ملبا�رش لالألعاب مثل تويت�ص وحتى  مناف�سة خدمات 
جهاز  بني  ما  �لتاأخري  ن�سبة  باإنخفا�ص  وتتميز  يوتيوب، 

�لالعب و�مل�ساهدين مقارنة باخلدمات �ملناف�سة
و  �أندرويد  �آخر ح�سل تطبيق �خلدمة من على  يف مو�سوع 
�لتطبيق  ت�سميم  �إعادة  فيه  ومت  على حتديث جديد،   iOS
هذه  �لت�سميم  �إعادة  باأن  �ل�رشكة  و�أ�سارت  كامل،  ب�سكل 
جاءت مبا�رشة من ردود جمتمع �لتطبيق، �لهادفة �إىل �سهولة 
و�رشعة �لعثور على �لبث �ملبا�رشة، ف�ساًل عن قدوم �لتطبيق 

بخيار�ت تخ�سي�ص �أكرث
وقابلية  بالإ�سعار�ت،  �ملد  خيار  �جلديدة  �مليز�ت  و�سملت 
خو�رزميات  بف�سل  وذلك  �ملبا�رش  �لبث  �كت�ساف  يف  كبرية 
كما   ، جديدة  تفاعل  خيار�ت  عن  ف�ساًل  حم�سنة،  بحث 
وقٍت  �أي  من  �أ�سهل  تنقل  مع  �لفيديو،  معاينة  ميزة  وهناك 
م�سى، حيث من على �لو�جهة �لرئي�سية �ستالحظ عالمات 
  Profile و Following وTrending تبويب جديدة وهي
�لبث  جمموعات  �أهم   Trending تبويب  لك  و�سيعر�ص 

��ستناًد� �إىل عدد �مل�ساهدين

علماء يتحكمون بالأجهزة 
عن بعد بحركة الإن�سان

كالينينغر�د  مدينة  يف  �حليوية  �لأنظمة  معهد  يف  �لعلماء  �أمت 
�أو�مر  �إر�سال  �ساأنه  من  جهاز  ت�سميم  على  �لعمل  �لرو�سية 
�لذي  �لإلكرتونية و�سار �جلهاز  �لأجهزة  �إىل  بعد  �لتحكم عن 
�لقدرة على  يتعامل مع خاليا �لأع�ساب يجمع لأول مرة بني 
ت�سوير �لدماغ وقيا�ص ن�ساط �لألياف �لع�سلية وحركة �لعني، 
�لدماغ  و�جهة  خلق  بهدف  �ل�سطوح  حر�رة  درجة  وت�سجيل 
�إىل  بعد  عن  �لتحكم  �إ�سار�ت  لإر�سال  ذلك  وكل  �لكمبيوترية. 

�لأجهزة �ملختلفة.
وقد �أطلق على �مل�رشوع ت�سمية »بالليكا« )�لآلة �ملو�سيقية 
كاتب  �إىل  ن�سبة  وذلك  مثلث(،  �سكل  على  �لوترية  �لرو�سية 
�لرو�يات �خليالية، فادمي بانوف، �لذي يحمل �أحد �أبطاله يف 
دماغه رقاقة ت�سمى »بالليكا« جتعل �ساحبها ميتلك قدر�ت 

عجيبة.
�لأنظمة �حليوية  �لعلماء يف معهد  �لذي �خرتعه  لكن �جلهاز 
مو�سيقية،  �آلة  باأي  �أبد�  له  عالقة  ول  مثلث  �سكل  على  لي�ص 
�أن  مع  بالتفاحة.  له  عالقة  ل  �لتي  »�آبل«  �أجهزة  �ساأن  �ساأنه 
يتمتع  وجعله  �جلهاز  ت�سويق  يف  �ست�ساعد  »بالليكا«  ت�سمية 

ب�سعبية لدى �مل�ستخدمني.
�سو�سارينا،  ناتاليا  �حليوية  �لأنظمة  معهد  مدير  نائب  وقالت 
�لإلكرتونية  �لألعاب  ي�ستخدم  �أن  )بالليكا(  جهاز  »بو�سع  �إن 
عن بعد، و�أن يتحكم يف كر�سي متحرك للمعوقني ويف يد �آلية 
)روبوت(. وميكن �أن ي�ستخدمه �أي مري�ص ي�سعب عليه زيارة 
عيادة �لطبيب وذلك لإر�سال نتائج فحو�سه وتخطيط دماغه 
�لكهربائي �إىل �لطبيب �أو �إىل �أي م�ست�سفى. وما مييز �جلهاز 

�أي�سا هو ت�سميمه و�سناعته من قطع غيار رو�سية فقط«.

املوؤ�ش�شة الوطنية لل�شناعات اللكرتونية ل�شيدي بلعبا�س 

ا�ستعداد لت�سويق اأوىل الهواتف
 الذكية ابتداء من جانفي

�أوىل  لت�سويق  بلعبا�ص  ل�سيدي  �للكرتونية  لل�سناعات   �لوطنية  �ملوؤ�س�سة  ت�ستعد 
�لثنني  �أم�ص  به  ما �رشح  �ملقبل ح�سب  �سهر جانفي  �بتد�ء من  �لذكية  هو�تفها 

�لرئي�ص �ملدير �لعام لذ�ت �ملوؤ�س�سة جمال بكارة.
و�أو�سح ذ�ت �مل�سوؤول لدى تن�سيطه لندوة �سحفية بخ�سو�ص �إطالق �أوىل �لهو�تف 
�لذكية �أن »�ملوؤ�س�سة �لوطنية لل�سناعات �للكرتونية جنحت بف�سل �جلهود �ملبذولة 
خالل �ل�سنو�ت �لأخرية يف تنويع منتجاتها حيث تطلق �ليوم �أوىل �لهو�تف �لذكية 

منذ  �خت�ست  �لتي  »�ملوؤ�س�سة  �أن  ،وذكر  �لتكنولوجيات«  �أحدث  من  �مل�سنعة 
هذ�  يف  نف�سها  تفر�ص  �أن  ��ستطاعت  �لتلفزيون  �أجهزة  �سناعة  يف  ��ستحد�ثها 
�مليد�ن كعالمة جتارية وطنية قادرة على �ملناف�سة على �أعلى درجة« م�سري� �إىل 
من  �مل�سنعة  �ملنتجات   تنويع  على  كذلك  �رتكز  �ملوؤ�س�سة  تطوير  »خمطط  �أن 
خالل �ل�ستثمار يف جمال �لهو�تف �لذكية وهو �خليار �لطموح �لذي تطلب جهد� 
�أجل حتقيق هذ�  و�لعاملني على مد�ر �سنو�ت من  �لإطار�ت  كبري� بذلته خمتلف 
�للكرتونية  لل�سناعات  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة  �أن  �إىل  �ملتحدث  ذ�ت  �لهدف«و�أ�سار 
قادرة على مناف�سة �ملنتجات �مل�سنعة عامليا يف ما يتعلق بالتكنولوجيات �حلديثة 
�ملعتمدة يف ت�سنيع �لهو�تف �لذكية م�سيفا �أن �ملوؤ�س�سة �ستوجه منتجاتها للجمهور 
باأ�سعار مدرو�سة و�أفاد يف هذ� �ل�سياق �أن �ملوؤ�س�سة �أطلقت يف مرحلة �أوىل �أربعة 
�أنو�ع من �لهو�تف �لذكية على غر�ر EF1 ، E1 ، E5 ، E7 وهي �لهو�تف �مل�سنعة 
مائة باملائة باملوؤ�س�سة وتتوفر على �أحدث �لتكنولوجيات يف ما يتعلق بالكامري� 

و�مليز�ت �لتقنية �لأخرى على غر�ر �لبطارية وقدرة �لتخزين وغريها.



قبل اأيام من مواجهة » الزمو« .. 

الفريق وخالل  تفقد هذه الوحدات، 
تابع عرو�شا �شاملة حول مهامها يف 
وعاين عن  احل�شا�شة،  املنطقة  هذه 
وجتهيزاتها،  مرافقها  خمتلف  كثب 
احلدودي  التاأمني  جدار  بتفقد  وقام 
احلدود  من  مرت   500 بعد  على 
اأ�شدى  النيجر، كما  الوطنية مع دولة 
والتعليمات،  التو�شيات  من  جملة 
تقديره  حمطة   كل  يف  موؤكدا 
وعرفانه  لهوؤالء الرجال الذين اأثبتوا 
يبذلون  الثغور،  على  يرابطون  وهم 
ق�شارى اجلهود امل�شنية، اأنهم  اأهل 
للم�شوؤولية التي يتحملونها و جديرون 
تعلق  �شواء  فيهم،  املو�شوعة  بالثقة 
االإعدادي  امل�شوار  مبوا�شلة  االأمر 
للجي�ش  املعركة  لقوام  والتح�شريي 
وحتديث  وتطوير  ال�شعبي  الوطني 

بقايا  مكافحة  بعمليات  اأو  قدراته، 
جيوبها  مبختلف  االإرهابية  االآفة 

وتفرعاتها االإجرامية.
ويف اجتماع مع اأفراد هذه الوحدات 
مبقر الكتيبة 64 م�شاة م�شتقلة ،األقى 
جميع  تابعها  توجيهية،  كلمة  الفريق 
فيها  ثمن  الناحية،  وحدات  اأفراد 
جميع  حتدو  التي  القوية  االإرادة  
الواجب  اأداء  �شبيل  يف  االأفراد  
املهام   وتاأدية  املقد�ش  الوطني 
لهم،  مقدرا  لهم،  املخولة  النبيلة 
الذي  املتفاين  اجلهد  التقدير  كل 

يبذلونه:
»فالغاية كل الغاية هي اأن يبلغ جي�شنا 
بهامتها  اجلزائر  ت�شمخ  واأن  مبلغه 
وحدها،  القوية  فاالأمم  االأمم،  بني 
ت�شتطيع  التي  هي  وحدها،  نعم 
وا�شتقرارها  اأمنها  ت�شمن  اأن 
وغري  امل�شطرب  العامل  هذا  يف 

امل�شتقر وغري املاأمون، اإن ال�شورة 
اليوم  بها  بات يعرف  التي  النا�شعة 
ال�شعبي، من حيث  الوطني  اجلي�ش 
حيث  ومن  القتالية،  اجلاهزية 
حيث  ومن  العملياتية،  الكفاءة 

بني  والوظيفي  املهني  االن�شجام 
ومن  وت�شكيالته،  مكوناته  كافة 
الدائم،  ا�شتعداده  بالتاأكيد،  حيث، 
على  الفائقة  قدرته  هي  نهار،  ليل 

مواجهة   اأي طارئ ».

العدد : 4556/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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يف اليوم الثاين من زيارته التفتي�سية

الفريق قايد �شالح  يتفقد الكتيبة64 م�شاة بعني قزام و ي�ؤكد
وا�سل الفريق اأحمد قايد �سالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي زيارته اإىل الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة 

بتمرنا�ست يف يومها الثاين بتفتي�س وتفقد بع�س الوحدات املنت�سرة باإقليم القطاع العملياتي عني قزام، على غرار الكتيبة 64 م�ساة 
م�ستقلة، وعقد لقاءات توجيهية مع اإطارات واأفراد وحدات هذا  القطاع.

ر مل�شاعفة منحة الف�ز  الإدارة الربايجية حت�شّ
امل�شوؤول  بقيادة  الربايجية  االإدارة  قررت 
االأول بها مو�شى املرزوقي ر�شد منحة جّد 
بر�شي�ش  املحوري  املدافع  لزمالء  مغرية 

ك�شيلة و املقدرة بـ 10ماليني �شنتيم بدال من 
حتفيز الالعبني  بُغية  العب  لكل  ماليني   3
الدخول  و  بطولية  مباراة  خو�ش  اأجل  من 

امل�شريية  املواجهة  اأجواء  يف  قوة  بكل 
االأن�شار  واإ�شعاد  االنت�شار  ح�شد  وحماولة 
باملركز  االنفراد  و  املقبل  اجلمعة  يوم 

عن  العام  الرتتيب  يف  االأقل  على  الثالث 
جدارة و ا�شتحقاق، كما 

بالل اأ.

ي�شكو زهاء 185 مري�شا بداء ال�رسطان 
نق�ش  من  البويرة  والية  م�شتوى  على 
فادح يف التكفل الطبي والنف�شي ما جعل 
ا�شتمرار  ظل  يف  تت�شاعف  معاناتهم 
تد�شني  رغم  و  املزرية  الو�شعية  هذه 
مب�شت�شفى  ال�رسطانية  االأورام  م�شلحة 

» حممد بو�شياف » مبدينة البويرة �شنة 
هذا   يومنا  اىل  التزال  اأنها  اإال   2016
الطبي  الطاقم  التاأطرييف  نق�ش  تعاين 
 25 اإىل   20 من  يوميا  ي�شتقبل  الذي 
مري�شا اىل جانب نق�ش وانعدام بع�ش 
يجربهم  ما  امل�شلحة  ذات  يف  االأدوية 

يكوون  الذين  اخلوا�ش  اىل  اللجوء 
يف  لي�شت  جدا  باهظة  مببالغ  جيوبهم 
الفقرية  العائالت  من  اأغلبيتهم  متناول 
ت�رسيحاتهم  ح�شب  الدخل  و�شعيفة 
نا�شدوا  ال�شياق  »ويف  الو�شط   « ليومية 
التدخل  املعنية  واجلهات  امل�شوؤولني 

م�شتوى  على  االأدوية  لتوفري  العاجل 
بالطاقم  تدعيمها  مع  امل�شلحة  هذه 
النف�شانيني  املخت�شني  وكذا  الطبي 
كونهم يعانون كثريا من الناحية النف�شية 

بالدرجة االأوىل .
اأح�سن مرزوق

اأعلن وزير الدفاع االإيراين العميد اأمري 
اإنتاج  بدء  عن  االثنني،  اأم�ش  حامتي، 
واملزودة  امل�شرية   »6 »مهاجر  طائرة 

بقنابل »قائم« الذكية.
يف  جاء  الذي  االفتتاح  حفل  وخالل 
للثورة  الـ39  بالذكرى  االحتفال  اإطار 

حامتي  و�شف  البالد،  يف  االإ�شالمية 
االإجنازات  »اأحد  باأنها   »6 »مهاجر 
االإيرانية،  الدفاعية«  لل�شناعة  الهامة 
الطائرة  هذه  فاإن  حامتي،  وبح�شب 
امل�شرية قادرة على حمل اأنواع خمتلفة 
واال�شتطالع  »للمراقبة  حموالت  من 

امل�شلحة  القوات  و�شتمنح  والقتال، 
نطاق  على  مهامها  تاأدية  على  القدرة 
اإمكانية  ذلك  يف  مبا  وا�شع،  عملياتي 
وتدمري  االأمد  طويلة  جوية  مراقبة 
واأ�شاف  عالية  بدقة  خمتلفة  اأهداف 
اأي�شا  الطائرة  هذه  ميزات  من  اأن 

قدرتها على اإر�شال املعلومات مبا�رسة  
القيادة  مراكز  اإىل  ال�شاعة  مدار  وعلى 
ا�شتخبارية  مراقبة  وتوفري  والتحكم، 
وا�شعة ملحيط العمليات، م�شريا اإىل اأن 
واالإقالع  الهبوط  باإمكانها   »6 »مهاجر 

يف مدرج طريان ق�شري.

  نق�س تكفل طبي ونف�سي

 معاناة م�شتمرة ل 185 مري�شا بال�شرطان بالب�يرة

 اإيران ت�شنيع طائرة م�شرية مزودة بقنابل ذكية

يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  اأخلت 
تعليميا  جممعا  مب�رس،  االإ�شكندرية 
مبنطقة ال�شيوف، ي�شم 10 مدار�ش، وذلك 
بعد حدوث ت�رسب غاز »الكلور« من حمطة 

مياه �رسب جماورة لها.

والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  وقالت 
باالإ�شكندرية اآمال عبد الظاهر: اإن »ت�رسب 
مبنطقة  �رسب  مياه  حمطة  من  الكلور 
وو�شولها  الرائحة  النت�شار  اأدى  ال�شيوف، 
اإخالء  وجرى  له،  جماور  مدار�ش  ملجمع 

من  خوفا  بالكامل،  املدار�ش  جممع 
واأكدت  التالميذ«.  بني  اختناقات  حدوث 
اأي  عن  ي�شفر  احلادث مل  اأن  الظاهر  عبد 
يف  وقع  احلادث  اأن  اإىل  م�شرية  اإ�شابات، 
وتابعت  املا�شي.  العام  ذاتها  املنطقة 

عبد الظاهر، اأنه جرى التعامل الفوري مع 
الت�رسب واإخالء املدار�ش، واأن مدير االأمن 
وم�شوؤولو مديرية الرتبية والتعليم و�شيارات 
احلادث،  موقع  اإىل  انتقلوا  االإ�شعاف 

لالإ�رساف على االإجراءات املتخذة. 

اال�سكندرية 

اإخالء 10 مدار�س ب�شبب ت�شرب لـ"غاز الكل�ر"

Bloomberg موقع

اإنتل تطلق »نظارتها الذكية« قبل نهاية 2018
عزم  االأمريكية  »اإنتل«  من  مقربة  م�شادر  اأكدت 
قبل  املعزز  للواقع  الذكية  نظارتها  طرح  ال�رسكة 

نهاية العام اجلاري 
وذكر موقع Bloomberg نقال عن امل�شادر، اأن 
م�رسوع  حتت  تطور  الذكية  اخلوذة  اأو  »النظارات 

 Vault �رسكة  فيه  ت�شارك  الذي   Superlite
لالإلكرتونيات،  التابعة الإنتل، واملعروفة بتطويرها 
االتفاقيات  بع�ش  اأي�شا  اإنتل عقدت  اأن  ف�شال عن 
مع �رسكة Quanta Computer التي �شت�شاهم 

يف اإجناز هذا امل�رسوع«.

فيما تبقى عائلة واحدة تعي�س يف �سبه غرفة 

املطلقة نادية تنا�شد املح�شنني   بالهامل بب��شعادة  
العائالت  من  الكثري  فيه   تعي�ش  الذي  الوقت  يف 
اجلزائرية يف م�شاكن و  يف بنايات فاخرة وفيالت 
تت�شع لع�رسات العائالت تعاين املطلقة مع اأوالدها 
داخل �شبه غرفة وبعد اأن ات�شل بنا �شحفي االذاعة 
عائلة  عن  اأخربنا  الربيع  بن  البا�شط  عبد  ال�شيد 
ببلدية الهامل تعاين الويالت يف هذا اجلو القار�ش 
البارد حيثهناك التقينا امراأة �شابة تعاين يف �شمت 
لكل  ي�شلح  م�شتودع  غرفة  ابنيها يف  رفقة  وتقطن 
لكن  �شاهدة  فال�شور   ، الكرمية  املعي�شة  اال  �شيء 
او  فالغرفة  اخوتي  تت�شورون  مما  اكرب  املعاناة 

النوم واحلمام  عفوا امل�شتودع هو املطبخ وغرفة 
وبرعميها  الأم  واالالم  الواقع  تت�شوروا  ان  ولكم  وو 
وظروف  �شعب  زمن  �شحية  �شغرية  عائلة   ..
معي�شية حكمتها املادة . نادية هي املراأة ال�شابرة 
وعونكم  �شندكم  تنتظر  القاهرة  الظروف  و�شط 
االت�شال  حالها  وعن  عنها  ي�شاأل  ملن   . ودعاءكم 
فينا  خرينا  برنامج  ب�شفحة  او   0666834140 بي 
اذاعة امل�شيلة واحدة فهي اليوم تنا�شد امل�شئولني 

واملح�شنني االلتفات اإىل معاناتها .
هواري بن علية 

املدية

06 جرحى يف حادث مرور 
الطريق  م�شتوى  على  مرور  حادث  اأم�ش  اأول  وقع 
ثكنة  اأمام  امل�شمى  باملكان   40 رقم  الوطني 
لنقل  حافلة  انحراف  يف  متثل  بوغزول  الع�شكرية 
م�شابني   06 خلف  تب�شة  وهران  خط  امل�شافرين 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 19 �شنة و 35 �شنة اأ�شيبوا 

عني  يف  اإ�شعافهم  مت  اخلطورة  متفاوتة  باإ�شابات 
املدنية  احلماية  رجال  طرف  من  نقلوا  و  املكان 
امل�شت�شفى  اىل  ال�شهبونية  لدائرة  الثانوية  للوحدة 

املدين احمد مرتيني لدائرة ق�رس البخاري .
الهواري بلزرق

اإخماد حريق منزل باملدية
اأم�ش حريق يف منزل باملكان امل�شمى  اأول   ن�شب 
مادية  خ�شائر  خلف  بوغار  بلدية  احلاليلية  حي 
 01 مطبخ  غرفة  من  يتكون  منزل  يف  متثلت 
من  تلفاز  الكبري01  احلجم  من  خ�شبية  خزانة 
اأ�رسة   02 ا�شفنجية  مطالت   02 ال�شغري  احلجم 
01 حا�شوب  منزلية  اأواين  اأفر�شة  خ�شبية جمموعة 

احلريق  اإخماد  مت  فيما  �شغري  فرن  و   01 ثابت 
الثانوية  للوحدة  املدنية  احلماية  رجال  من طرف 
لدائرة ق�رس البخاري العملية �شخر لها تعداد مادي 
وب�رسي هام متثل يف 10 اأعوان مبختلف الرتب 01 

�شيارة اإ�شعاف و 02 �شاحنات اإطفاء .
الهواري بلزرق

  موقف ...
ال�شني   يف  اال�شرتاكي  النظام  خ�شو�شية  رغم 
عائقا  االأمر  يكن  ،مل  االقت�شادي  اجلانب  يف 
القيمة  و  للرثوة  جديدة  م�شادر  اإبداع  اأمام 
خمابر  فيه  كانت  الذي  الوقت  امل�شافة،ففي 
اأ�شمته  ما  مهاجمة   على  ت�شجع  القرار  �شناعة 
االنغالق ال�شيني على ذاته ،يف نف�ش التوقيت كان 
�شناع القرار من بناء �شبكة قوية جدا لالت�شاالت 
و معها تو�شعت رقعة انت�شار االنرتنت و بات اأي 
مواطن يف كل االأقاليم من الولوج اإىل االنرتنت و 

ب�رسعة تدفق عالية.

بروز  من  مكنت  املتطورة  التحتية  البنية  كهذه 
ظاهرة التجارة االلكرتونية حيث حت�شي احلكومة 
ميلك  تاجر  مليون   80 �شجالتها  يف  ال�شينية 
متجرا الكرتونيا و اأكرث من 900 األف موظف  يف 
ذلك  ،اإىل جانب  الت�شليم  و  الفرز  و  النقل  جمال 
خمت�شني  لتخريج  باأكملها  كليات  تخ�شي�ش  مت 
من  االأوىل  �شنتهم  الطلبة يف  يقوم  املجال،و  يف 
من  منهم  و  االلكرتونية  للتجارة  فعلية  ممار�شة 
و  للرثوة  خلق  اإىل  االأوليتني  ال�شنتني  يف  حتول 
تتوقف تطورات  ،مل  لل�رسائب  دافع  و  رب عمل 

من  جعلت  بل  احلد  هذا  عند  ال�شينية  التجربة 
التقليدي  الطب  خدمة  يف  االلكرتونية  املتاجر 
العالجات  بيع  متار�ش  بكاملها  قرى  باتت  اأين 
اال�شت�شارات  تقدمي  على  بعد،زيادة  عن  الطبية 

الطبية عن بعد.
اأن  و يقول خرباء �شينيون رافقوا هذه الظاهرة 
االلكرتونية  بالتجارة  ال�شيني  املواطن  ارتباط 
قريبا  �شيوؤدي  االلكرتونية   املتاجر  عدد  منو  و 
حيث  التقليدية  التجارية  الف�شاءات  اختفاء  اإىل 
تقوم االأ�رس ب�رساء اأب�شط احتياجاتها اليومية من 

النت.
مبلغ  حول  ال�شينية  التجربة  تدور  كمح�شلة  و 
3.8 تريليون دوالر حاليا ولنتخيل مع هذا حجم 
العمومية  اخلزينة  منها  ت�شتفيد  التي  الطفرة 
،يف  اإبداعية  بطرق  للبطالة  امت�شا�ش  من  و 
التجربة  مع  املقارنة  تكون  طبعا   اجلزائر 
ال�شينية  حتتوي على ظلم كبري..م�شكلتنا انعدام 
االإبداع يف حل امل�شاكل و ترهل االإدارة و غياب 
لدى  اأي�شا  النية  غياب  رمبا  التحتية...و  البنية 

كثري من امل�شوؤولني.؟

80 ملي�ن تاجر الكرتوين يف ال�شني

وداد احلاج:

بطولة العامل للم�سايفة �سيدات-�سنفا ل�سي�س-
ُكربيات لOoredoo- مرحلة اجلزائر-

 Ooredoo�شريك 
الفيدرالية اجلزائرية للم�شايفة  

ب�شفته الراعي الر�شمي للفيدرالية اجلزائرية للم�شايفة واملنتخب الوطني، رافق Ooredooالفريق اجلزائري اإناث للم�شايفة 
يف بطولة العامل للم�شايفة �شيدات-�شنف ال�شي�ش ل Ooredoo- مرحلة اجلزائر- ، والتي نُظمت بقاعة حر�شة ح�شان باجلزائر 

العا�شمة من 02 اإىل 04فيفري 2018. �شاركت النخبة الوطنية الن�شوية يف �شنف ال�شي�شـ ُكربياتفي هذا احلدث الريا�شي العاملي 
الذي جمع اأكرث من 139 مبارزةمثلن 25 دولة يف مناف�شات الفردي وح�شب الفرق قّدم Ooredoo، طوال هذه املناف�شة العاملية، 
دعمه وت�شجيعاته للمبارزات اجلزائريات وقد نظمت على هام�ش هذه املناف�شة مباراة ا�شتعرا�شية 

جمعت بني منتخب عاملي ومنتخب اإفريقيللم�شايفة باالإ�شافة اإىل ذلك، وّفرOoredoo خالل هذه 
املناف�شة العاملية، االإنرتنت عايل التدفق، لغر�ش بّث املناف�شة على موقع الفدرالية العاملية للمبارزة.

يوؤكد Ooredoo،مرة اأخرى، دعمه للريا�شيني اجلزائريني بت�شجيعه 
للفريقالوطني اجلزائري يف هذه املناف�شة الدولية.

وفاة املجاهد عمار بن عودة ع�سو جمموعة ال22
جماهدون و اأفراد من االأ�سرة الثورية ي�سيدون بخ�سال الفقيد

اأ�شاد جماهدون و اأبناء �شهداء بوالية عنابة مبجرد االإعالن عن وفاة املجاهد عمار بن عودة ع�شو جمموعة ال22 و الرجل الرمز 
اأم�ش االثنني بخ�شال الراحل و م�شاره الن�شايل من اأجل ا�شتقالل البالد.

فببلدية �شطايبي حيث جتري مرا�شم اإحياء الذكرى ال56 لوفاة املجاهد عمار �شطايبي و التي ي�رسف عليها وزير املجاهدين 
الطيب زيتوين �رسح املجاهد مزيان غزيلي باأنه برحيل عمار بن عودة »فقدت اجلزائر اأحد اأبنائها ال�شجعان.«  »لقد عرفت �شي 

بن عودة عقب اال�شتقالل و اأنا اأعترب اأن العظماء ال ميوتون اأبدا«  ح�شبما اأعرب عنه ذات املتحدث الذي اأردف »لقد خدم بن عودة 
بالده بكل حب و اإيثار.«  و من جهته قال االأمني الوالئي ملنظمة اأبناء ال�شهداء خمي�شي دوا�شية باأن عمار بن عودة كان »رمزا بالن�شبة 

ملجموع اجلزائريني.«
و اأ�شاف »بن عودة ع�شو جمموعة ال22 كان واحدا من الكبار فقد كر�ش حياته من اأجل اجلزائر و التزامه من اأجل بالده يتعني اأن 

يتخذ كنموذج.«  و مبجرد االإعالن عن وفاة املجاهد عمار بن عودة و ا�شمه احلقيقي بن م�شطفى بن  عودة �رسح وزير املجاهدين 
املتواجد بوالية عنابة يف اإطار زيارة عمل باأن »تاريخ  اخلام�ش فرباير من �شنة 2018 هو يوم حداد بالن�شبة للمجاهدين و االأ�رسة 

الثورية و اجلزائر باأكملها التي فقدت اأحد اأبطال هذه البالد.«  
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