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�س3وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم ، هدى فرعون:

بع�ض اخلرباء يريدون بيع اجلزائر للخارج

عبد الرحمان بلعياط ل" الو�سط "

ق�سية طليبة م�سرحية للتلهية عن �سحب الثقة من ولد عبا�ض

 �س3

�س3

لويزة حنون

ت�سريحات نائب مدير عام 
�سوناطراك تثري القلق 

علي حداد رئي�س منتدى ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات

وقعنا اتفاقا ا�سرتاتيجيا مع ال�سريك الفرن�سي ميتد لآفاق  2030
 �س4

�س3�س24

لتو�سيع امل�ساركة يف 
اإ�سرابي 14 و20 فيفري

برهوم بامل�سيلة 

 حــــــــجـــــز كمـــــيـــــــة 
مــن الـــــمخـــــــدرات 
واملوؤثرات العقلية 

وتوقيف مرّوجيها

اأكد علي حداد رئي�س منتدى املوؤ�ش�شات يوم اأم�س من فندق الأورا�شي بالعا�شمة اأن اتفاق ال�رشاكة املوقع مع ال�رشيك الفرن�شي  ميداف اتفاق ا�شرتاتيجي ميتد اإىل اأفاق 2030 ي�شمل العديد من 
املجالت يف مقدمتها القطاع الطاقوي وجمال الرقمنة، موؤكدا باأن منطلقات الطرفني مبنية على اأ�شا�س رابح – رابح.

.   لبد من اإعداد ح�سيلة العمليات 
املنجزة حتت غطاء ال�ستثمار

وزيرة البيئة تدعومن امل�سيلة 

رجــــــــال الأعـــــــمـــال 
مدعوون لال�ستـــثمار 
يف ر�سكـــــلة النفايات  �س4�س4

�س4

�س3

�س3

�س3

�سعيد بوحجة 

ا�ستــــــحداث تنـــ�ســــيقية  
العهدة خام�سة انحــراف 
ُيعاقــــب علــــــيه القــانون 

كخطوة منها لوقف اإ�سراب 
املفتوح لكناب�ست

بــــــن غبـــــريط تـــــ�ستــنتجد  
بالأ�ساتذة غري امل�سربني 

 و�سط ح�سورهم
 ال�سعيف يف اجلل�سة:

نــواب الغرفة ال�سفلى 
يتخوفــون من قـــــانون 
التـــجارة اللكرتونية 

ال�سفري ال�سحراوي باجلزائر 
حمودي" يوؤكد: "ب�سرايا 

 ل نرغب يف اإ�سعال 
 فتيل  حرب جديدة 

فــــــي املــــنطقـــــة
طالب باإعادة توزيع ت�سيري 

اخلدمات الجتماعية

بحــاري: الحتجاجات 
 اأ�سبــــــحت �سيا�ســــوية 

لتـــوزيــــــع الأدوار  

.        اأولوية ت�سيري التجارة اللكرتونية �ستكون لت�سالت اجلزائر



بادرت قيادة  الدرك الوطني بو�ضع حيز اخلدمة و 
الكحول   لقيا�س  جديدين  بجهازين  وحداتها  تزويد 
لدى  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  عن  والك�ضف 
حتديث  اإطار   يف  الطريق  م�ضتعملي  من  ال�ضائقني 
و ع�رصنة الو�ضائل امل�ضتخدمة يف جمال الوقاية من 
الب�رصية  بهدف احلد  من اخل�ضائر  حوادث املرور 
واملادية الفادحة التي ترتتب عنها، ح�ضبما اأفاد به 

رئي�س  �رصية اأمن الطرقات لزرالدة. 
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ر�ؤية من الواقع
   يف اليوم العاملي ملكافحة ال�رصطان حت�ضي 
اجلزائر اأكرث من خم�ضون األف حالة يف كل �ضنة ، 
ورغم الت�ضارب يف الأرقام حتى تلك التي تقدمها 
اأن الداء ا�ضت�رصى وا�ضتفحل  وزارة ال�ضحة اإل 
ومعرفة  املر�س  لر�ضد  درا�ضة  اأي  غياب  يف 
للإ�ضغاء  خلية  غياب  مع  وم�ضبباته  اأ�ضبابه 
والإح�ضاء على امل�ضتوى املركزي و عدم وجود 
ح�ضب  كل  للمر�ضى  وطنية  معلوماتية  بطاقية 
خطورتها.  ولهذا  ودرجة  وت�ضنيفها  حالته 
باتت مراكز مكافحة ال�رصطان على امل�ضتوى 
الوليات  كل  يف  املواطنني  مطلب  املحلي 
التي  الأرقام املخيفة واملرعبة واملعاناة  بعد 

راجع  امنا  العجز  .وهذا  املر�ضى  يعي�ضها 
لغياب املخت�ضني من جهة ال�ضغط الكبري على 
املراكز ال�ضت�ضفائية اجلامعية ومركز مكافحة 
اخرى.  جهة  من  كوري  ملري  بيار  ال�رصطان 
للحد  �رصورية  الدورية  الفحو�ضات  ان  كما 
من الداء وهناك م�ضت�ضفيات واأطباء ل يبالون 
باحلالت املر�ضية و يتماطلون يف الفحو�ضات 
الأمرا�س  باقي  مثل  مثلها  معها  يتعاملون  او 
مع  متقدمة  حالة  يف  نف�ضه  املري�س  ليجد 
الوزارة  .ولن  الأدوية  معها  تفيد  ل  ال�رصطان 
الدورية  عاجزة عن توفري املرافق واملرافقة 
للمر�ضى ،فقد اأ�ضبحت اجلمعيات املحلية هي 

بو�ضائلها  و  حيث  املر�ضى  من  للكثري  امللجاأ 
قطع  ا�ضرتت  املح�ضنني  ومعونات  اخلا�ضة 
ل�ضتقبال  علج  دور  عليها  اأن�ضاأت  و  اأرا�ضي 
املر�ضى  والتكفل بهم وا�ضتطاعت ان تنت�ضلهم 
والذل  واحلرية  املوت  ورحلت  ال�ضياع  من 
وجهه  على  وتزرع  كرامته  للمري�س  وت�ضمن 
ابت�ضامة لعلها تعيد له الآمل يف احلياة . وباتت 
اذ  العلج  برحلة  للتكفل  الوحيد  الأمل  هي 
والإيواء  التنقل  و�ضيلة  عاتقها  على  ت�ضمن 
 . املتطوع  الطبي  الطاقم  وحتى  واملرافقة 
وهي اليوم بديل عن امل�ضت�ضفيات التي تعي�س 
تعد  مل  او  منعدمة  جتهيزاتها  ال�ضغط  حيث 

كافية كما تعرف نق�ضا يف الأطقم الطبية ويف 
توفري العلج الكيميائي و الأ�ضعة . ولن ن�ضبة 
فان  �رصطان  جدا  مرتفعة  ال�ضيدات  اإ�ضابة 
وزاد  احلالت  باقي  مع  مقارنة  ارتفع  الثدي 
من ن�ضبة الوفيات ب�ضبب غياب الك�ضف املبكر 
عن املر�س وعدم ايلء الهتمام . خا�ضة وان 
الفقراء والعاجزين يدفعون ثمن غياب الرعاية 
وهم   ، بهم  التكفل  وعدم  التجهيزات  نق�س  و 
هي  التي  الإرادة  غري  �ضيء  ل  انه  يدركون 
الوحيدة القادرة على التغلب على الداء اخلبيث 

عفاكم اهلل و�ضفى كل مري�س.

باتنة

تــــــدمــــــري 6 خمـــــــابـــــــئ للإرهـــــابيـني
الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
بحث  عملية  اإثر  وعلى 
ودمرت  ك�ضفت  ومت�ضيط، 
الوطني  للجي�س  مفرزة 
ال�ضعبي، يوم 06 فيفري 2018 
 )06( �ضتة  بباتنة/ن.ع.5، 
حتوي  للإرهابيني  خمابئ 
وكمية   )01( ميدان  منظار 
من املواد املتفجرة وهواتف 
حممولة واأغرا�س اأخرى، كما 
 )01( دعم  عن�رص  توقيف  مت 
بنف�س  الإرهابية  للجماعات 
حماربة  اإطار  ويف  املنطقة. 

املنظمة،  واجلرمية  التهريب 
م�ضرتكة  مفرزة  اأوقفت 
للجي�س الوطني ال�ضعبي تاجر 
ثمانية  وحجزت  خمدرات 
الكيف  من  كيلوغرامات   )08(
من  بتلم�ضان/ن.ع.2  املعالج 
مفرزة  �ضبطت  اأخرى،  جهة 
ال�ضعبي  الوطني  للجي�س 
�ضخ�ضني  بب�ضكرة/ن.ع.4، 
 )26904( بحوزتهما   )02(
مت  حني  يف  التبغ،  من  وحدة 
عن  تنقيب  معدات  حجز 

الذهب بعني �ضالح/ن.ع.6.

�سيدي عي�سي بامل�سيلة 

 جرح 5 ا�سخا�ص 
يف حادث مرور

الدرك يتزود بجهازين للك�سف 
عن الكحول و املخدرات 

�ضجلت م�ضالح احلماية املدنية بامل�ضيلة 
بالطريق  خطري  مرور  اأم�س حادث  م�ضاء 
الوطني رقم 60 باملكان امل�ضمى بن ذياب 
بلدية    108 رقم  مرتية  الكيلو  بالنقطة 
يف  احلادث  متثل  عي�ضى   �ضيدي  دائرة  و 
بيجو  و  فور  نوع   من  �ضيارتني  ا�ضطدام 
206  الأوىل من نوع   بيجوا �ضياحية حيث 
اأ�ضخا�س   5 اإ�ضابة  عن  احلادث  ا�ضفر 
بجروح خمتلفة اأين مت تقدمي الإ�ضعافات 
الأولية يف عني املكان ونقل امل�ضابني اإىل 
�ضيدي  مب�ضت�ضفى  ال�ضتعجالت  م�ضلحة 

عي�ضي . 
ع.ب

" امل�سرب  اأ�ستاذي  يا  �سكر  واألف  "  �سكرا 
الذي  احلفل  خلل  وقعت  احلادثة 
�ضادق   " الفنان  اأم�س  اأول  اأحياه 
جمعاوي " بامل�رصح اجلهوي "عمار 
الع�ضكري" مبدينة البويرة حيث راح 
بهم  الذين غ�ضت  التلميذ  ع�رصات 
مع  وحما�س  بقوة  يتجاوبون  القاعة 
الأغنية ال�ضهرية " �ضكرا واألف �ضكر 
يا اأ�ضتاذي يا وليد بلدي " ولكن مع 
ال�ضغاربعفوية  هوؤلء  ردد  النهاية 
عبارة " �ضكرا يا اأ�ضتاذي امل�رصب" 
يف اإ�ضارة منهم اإىل اإ�رصاب اأ�ضاتذتهم 
احلا�رصين  الأولياء  حرية  و�ضط 
والذين خل�ضوا الأزمة بعبارة " �ضتان 

بني اأ�ضتاذ الأم�س واأ�ضتاذ اليوم .
 اأ.م

ال�سرطان يفتك باجلزائريني

املركز  بني  وال�رصاكة  للتعاون  اإتفاقية  اأم�س  وقعت 
الوطني  والديوان  الب�رصي  وال�ضمعي  لل�ضينما  الوطني 
للخدمات اجلامعية  و ويهدف هذا التعاون اإىل تن�ضيط 
للطلبة  اجلامعية  الإقامات  داخل  الثقافية  احلياة 
مبختلف وليات الوطن وتعزيز اأوا�رص التعاون الثقايف، 
العلمي والفني بني املوؤ�ض�ضتني وذلك يف اإطار الإنفتاح 
على امل�ضهد ال�ضينمائي وال�ضمعي الب�رصي يف اجلامعة 
وال�ضمعي  ال�ضينما  اإنت�ضار  و�ضمان  اخلربات  وتبادل 
الطالب  وتعريف  اجلامعي،  الو�ضط  يف  الب�رصي 

مبختلف التجارب الوطنية يف هذا املجال.

خلف م�ضاء اأم�س حادث مرور األيم على م�ضتوى الطريق 
الولئي رقم 05 التابعة لدائرة بو�ضعادة ولية امل�ضيلة 
، م�رصع امراأة تبلغ من العمر 38 �ضنة اإثر حادث مرور 
م�ضالح  ح�ضب  �ضخ�ضني  جرح  اأي�ضا  عنه  جنم  خطري 
�ضيارة  انقلب  يف  احلادث  ومتثل  املدنية  احلماية 
منطقة  ميطر  واد  داخل   18 رونو  نوع  �ضياحية  من 
بعني  املتوفاة  اإخلء  احلادث  هذا  اإثر  ومت  العليق 
املكان نحو م�ضلحة حفظ اجلثث كما مت نقل اجلرحى 
الب�ضري  رزيق  مب�ضت�ضفى  خمتلفة  باإ�ضابات  امل�ضابني 
الوطني حتقيقا  الدرك  م�ضالح  فتحت  وقد  ببو�ضعادة 

يف ملب�ضات احلادث .
ع.ب

اإتفاقية للإنفتاح 
ال�سينمائي وامل�سرحي 

على اجلامعة

بو�سعادة بامل�سيلة 

 م�سرع امراأة وجرح
 �سخ�سني يف حادث مرور

احلفنـاوي بن عامـر غــول

امل�سرح الوطني اجلزائري 

تخفي�سات خا�سة للطلبة
ك�ضف  املدير العام للم�رصح الوطني اجلزائري موؤخرا خلل توقيعه  التفاقية 
والديوان  ب�ضطارزي  الدين  اجلزائري حمي  الوطني  امل�رصح  بني  امل�ضرتكة 
للطلبة اجلامعيني  بال�ضماح  الكلي  اللتزام  للخدمات اجلامعية عن   الوطني 
بح�ضور العرو�س املربجمة بتخفي�س ي�ضل اإىل ن�ضبة 70  باملائة  من مبلغ 

التذكرة بعد ا�ضتظهار بطاقة الطالب .

الثلوج على الرمال 

اللوحة الفنية الأ�سهر عرب الفاي�سبوك
وكثبان  الثلوج  اقرتان  �ضور  عمت 
التوا�ضل  مواقع  بب�ضار  ال�ضحراء 
حيث  "فاي�ضبوك"،  الجتماعي 
�ضهدت �ضحراء تاغيت وبني عبا�س 
للثلوج  ت�ضاقطا  ب�ضار  ولية  جنوب 
على  فنية  لوحة  تر�ضم  جعلها  ما 
طبيعي  م�ضهد  يف  الرملية،  الكثبان 
نادر بهذه املنطقة ال�ضحراوية بعد 

موجة الربد التي اجتاحت الولية.

بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأم�س،  ُكرم 
�ضكر  �ضهادة  يف  متّثلت  الأّمة،  جمل�س  طرف  من 
نيابة عن رئي�س اجلمهورية،  ال�ضهادة  وعرفان وا�ضتلم 

الأمني العام لرئا�ضة اجلمهورية، حبة العقبي.

جمل�ص الأّمة 

 

ُيكّرم بوتفليقة
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القيادي ال�سابق يف الأفالن عبد الرحمن بلعياط ل« الو�سط »

ق�سية طليبة م�سرحية لتلهية اجلميع عن �سحب الثقة من ولد عبا�س

ع�سام بوربيع 

و اأ�ساف بلعياط يف ت�رصيح ل« الو�سط » 
يف و�سفه ملا يدور بني طليبة وولد عبا�س 

”gesticulation« بالعبارة الع�سكرية
اأو  فنجان  يف  زوبعة  التعبري  �سح  اإن  اأو   ،
 « اإعطاء ر�سالة هي  اأو   ، مناورات ردعية 
اأننا موجودين ، اذا اأردمت العهدة اخلام�سة 
 «  ، موجودون  هنا  فنحن  تغريوا  اأو   ،
التموقع  وهو   ، اأخرى هي متوقع  وبعبارة 

الذي لي�س ن�ساليا وال حزبيا .
يراأ�سه  الذي  احلزب  اأن  بلعياط  وقال 
غريه  على  تفوق  لديه  اجلمهورية  رئي�س 
اأن  البد  الرئي�س  يراأ�سه  الذي  واحلزب   ،
 ، وخارجية  داخلية  مكانة  له  باأن  ي�سعر 
 ، ال�سبيانية  الت�رصفات  يتجنب  اأن  وعليه 
كره  من  وكره  اأحب  من  اأحب  اأنه  م�سيفا 

يف  �سواءا  االأول  احلزب  هو  االآفالن  فاإن 
الربملان اأو الواليات اأو البلديات .

ميلك  الذي  االآفالن  اأن  بلعياط  وتابع 
له  يكون  الأن  يوؤهله  ذلك   ، االأغلبية 
الريادة  على  احلفاظ  يف  طموحات 
ينتمي  من  وبالتايل   ، اجلمهورية  لرئي�س 
الت�رصفات  يتفادى  اأن  يجب  االآفالن  اىل 
 « االأمر  »هذا  اأن  اإىل  منتهيا   ، ال�سبيانية 
هو متوقع لي�س فقط للذي �رصح ، ورمبا 
اأو دفعه لهذا الكالم هو  حتى من ن�سحه 

متوقع اأي�سا .
وقال بلعياط » اأعتقد اأن هذه اأكرب �رصبة 
خديعة للحزب مت�س بحظوظه للرئا�سيات 
يعني   « حظوظه  هنا  اأق�سد  و   ، املقبلة 
�سخ�س  اأو  بوتفليقة  �سخ�س  يف  �سواء  
احلزب  ريادة  اأو  �سورة  على  يحافظ 
االأمر  هذا  نفعل  ملاذا  اإذن   « معقبا   ،
ون�سو�س �سفوفنا ، فهذه جلنة االإن�سباط 

غري جمدية ، فلي�ست هذه من تردع طليبة 
اأو من يحرك طليبة اأو من يدفع طليبة اأو 

من معه .
وقال املتحدث وهو يتكلم على ولد عبا�س 
» لو تخاطب منا�سال حقا ، فكان ذلك ال 
مل  اذا  اأما   ، لين�سبط  ت�رصيحا  ي�ستحق 
من   ، بنف�سه  نف�سه  اأق�سى  و  ين�سبط 
بنت  على  معول   « معناه  هكذا  يت�رصف 

الكلب » على حد تعبري بلعياط .
وبخ�سو�س ورود ا�سم االأمني العام ال�سابق 
لالأفالن عبد العزيز بلخادم �سمن تن�سيقية 
رئي�س  مثل  وغريه  هو  اخلام�سة  العهدة 
احلكومة ال�سابق عبد املالك �سالل ، بعد 
اأن كان بلخادم كان قد نفى عالقته بها ، 
قال بلعياط » بلخادم ال ناقة له وال جمل 
الرئا�سة  ، واالإخوة يف  التن�سيقية  مع هذه 
التي  بالوظائف  يقوم  من  اأو  الرئي�س  اأو 
كلفه الرئي�س بها يعرفون جيدا اأن بلخادم 

لي�س �سمن هذه التن�سيقية وغري ممكن اأن 
يدخل فيها ، الأن وفاء بلخادم للرئي�س ال 
الرئي�س يف  على  يعتمد  والرئي�س   ، يتغري 

االأمور احل�سا�سة يف البالد .
بع�س  كانت  ان  حتى  اأنه  بلعياط  وقال 
 ، التن�سيقية  يف  املذكورة  االأ�سماء 
فتعبريهم يف اأمور الرئا�سيات ال ي�سمن وال 
يغني من جوع ، معقبا » عني ال�سواب اأن 
جتربة  ولديه   ، حمنك  اجلمهورية  رئي�س 
يدعون  الأنا�س  حمتاجا   لي�س  الرئي�س  و 
اأنهم ي�سغطون عليه كي يرت�سح ، حيث يوم 
يريد اأن يرت�سح فال توجد اأي قوة ت�سمن 

له الرت�سح ، فمن ي�سمن له هو م�ساره ».
يقولون  عندما  االآخرين  اأن  بلعياط  وقال 
 ، عنه  يبحثون  فمالذي   ، تر�سح  للرئي�س 
هم يبحثون على االنتفاع بذكر الرئي�س ، 
معتربا بخ�سو�س ما و�سفه ولد عبا�س باأن 
حركة طليبة ت�سوي�س اأن الق�سة اأنهم فقط 

متفاهمني  وهم   ، مو�سوع  خلق  يريدون 
يق�سد »ولد عبا�س طليبة » متفاهمني مع 

بع�سهم .
غري  اأم  متفاهمني  هم  �سواءا  وي�سيف 
من  مو�سوع  خلق  اأرادوا  هم  متفاهمني 
 ، اأخرى  اأ�سياء  عن  االنتباه  �رصف  اأجل 
اجتماع  عنده  عبا�س  ولد  اأن  و  ال�سيما 
19مار�س  يوم  املركزية  اللجنة  عقد 
ويخاف من تنحيته  ، لهذا مت اختالق 
وخا�سة  اجلميع  لتلهية  املو�سوع  هذا 
عبا�س  ولد  من  �سحب  يريدون  الذين 
كعادتهم  بعدها  ثم   ، ين�سوه  كي   ،

يت�ساحلون و«ي�سلموا« على بع�سيهما .
اأراد  عبا�س  ولد  اأن  بلعياط  يقول  و 
اأن ي�رصبوه ي�رصبهم  اأي قبل  اال�ستباق 
مع  لي�سوا  من  هم  فهوؤالء   ، اأوال  هو 
التي  اجلدية  على  متاأ�سفا   ،« الرئي�س 
كان يتمتع بها حزب االأفالن ، لتتحول 

اإىل م�رصحية كبرية . و انتهى املتحدث 
طليبة  اجتاه  عبا�س  ولد  اأن خطوة  اإىل 
مثل  التهديد  من  نوع  اأو  م�رصحية 
 ، ع�سها  حتمي  اأن  تريد  التي  الطيور 
يبتعد  كي  اأجنحتها  �رصب  يف  فتبداأ 

اخلطر ».
ويف الرد على ت�ساوؤل اإن كان ولد عبا�س 
بهذه اخلطوة �سد طليبة هي ر�سالة من 
تر�سيح  نعلن  من  نحن  اأننا  عبا�س  ولد 
الرئي�س ونحن اأ�سحاب املبادرة ولي�س 
ال  عبا�س  ولد   « بلعياط  قال   ، طليبة 
اخلام�سة  العهدة  مبادرة  اأخذ  ي�ستطيع 
، فقرار الرت�سح بيد الرئي�س ، والرئي�س 
اأن  قبل  يخاطبها  التي  اجلهة  يعرف 
 « املتحدث  وي�سيف   .  « الرت�سح  يعلن 
فهوؤالء كلهم الذين يتكلمون ، ال ميلكون 
ال  و  ت�سمن  ال  ومبادرتهم   ، املبادرة 

تغني من جوع  . 

.      الرئي�س يعتمد على بلخادم يف الأمور احل�سا�سة للبالد       .       الرئي�س يعرف اجلهة التي يخاطبها اذا اأراد اعالن تر�سحه للرئا�سيات

لويزة حنون

ت�سريحات نائب رئي�س �سوناطراك حول اخلو�س�سة تثري القلق 
يوم  عن  العمال  حلزب  بيان  ك�سف 
من  موعدا  �سيكون  اجلاري  14فيفري 
اأجل اعالن االأمينة العام للحزب عن اإطار 
باإجماع  املعتمدة  ال�سيا�سية  املبادرة 
اأع�ساء اللجنة املركزية يف نهاية االأ�سبوع 
االأخري. دعت االأمينة العامة حلزب العمال 
العمومية  ال�سلطات  االأم�س  حنون  لويزة 
وتلبية  اجلدية  املفاو�سات  باب  فتح  اإىل 
املطالب االجتماعية واملهنية امل�رصوعة 
قطاعات  من  العديد  يف  واملرفوعة 
الن�ساط وال �سيما يف قطاع ال�سحة الذي 
منذ  املقيمني  االأطباء  اإ�رصاب  يعي�س 
اأكرث من ثالثة اأ�سهر، مو�سحة ان بالرغم 
يف  احلوار واملفاو�سات  باب  فتح  من 
حركات  بها  العمال  �سن  التي  القطاعات 
املطالب  اأن  اإال  واإ�رصابات،  احتجاجية 

�سيا�سة  ب�سبب  لها  م�ستجاب  غري  تبقى 
التوظيف،  )جتميد  ال�سائدة  التق�سف 
امليزانيات  تخفي�س  االأجور،  جتميد 
ترى  اأخرى،  القطاعية.  ومن جهة 
العمال  حلزب  ال�سيا�سي  املكتب  اأمانة 
باخلطرية  و�سفها  التي  الت�رصيحات  اأن 
�سوناطراك  رئي�س  نائب  بها  اأدىل  التي 
رئي�س اجلمهورية  تدخل  بعد  قليلة  اأياما 
�سيا�سة  اإىل  للعودة  حد  بو�سع  اأمر  الذي 
تعترب  ال�رصاكة  غطاء  حتت  اخلو�س�سة 
القلق  وتثري  مفهومة  غري  ت�رصيحات 
الت�رصيحات  هذه  واأن  خا�سة  ال�سديد، 
عن  القطاع  م�سوؤويل  حديث  بعد  جاءت 
املحروقات  قانون  تعديل  »�رصورة« 
على  »اجلاذبية«،  من  مزيدا  الإعطائه 
ميكن  كيف  مت�سائلة  امل�سدر،  ذات  قول 

ت�رصيحات  بهكذا  االإدالء  على  مل�سوؤول 
لتوقيف  التدخل  داعية  الرئي�س  اإىل   ،
قطاعا  ي�ستهدف  الذي  االنحراف  هذا 
بت�سييد  �سمح  الذي  لالأمة  ا�سرتاتيجيا 
الت�رصيحات  لالأمة.   املادية  االأ�س�س 
يف  �رصح  الذي  التجارة  لوزير  الوجيهة 
التجارة  قطاع  اأن  املرات  من  العديد 
الف�ساد  ب�سبب  للخطر  معر�س  اخلارجية 
املجموعات  وهيمنة  الفواتري  وت�سخيم 
القوية ) 75% من الواردات هي من اجناز 
القطاع اخلا�س، يقول البيان:« اإن معاينة 
اإجحاف  حول  وباالأخ�س  التجارة  وزير 
اتفاق ال�رصاكة مع االحتاد االأوروبي تدعو 
م�ستوى  يف  �سيا�سية  قرارات  اتخاذ  اإىل 
وتُذكر  البالد.  ترتب�س  التي  االأخطار 
اأمانة املكتب ال�سيا�سي اأن املادة 11 من 

اتفاق ال�رصاكة مع االحتاد االأوروبي تن�س 
على اإمكانية ف�سخ االتفاق عندما ن�سجل 
خلل كبري يف التوازنات املالية التي تكون 
وهذا  الوطني  االقت�ساد  �سالح  لي�ست يف 
يف  عجزا  �سجلت  التي  بالدنا  حال  هو 
�سنوات  ثالثة  ملدة  التجاري  ميزانها 

متتالية.
عربت   اأمانة  اآخر،  �سعيد  وعلى 
ال�سديد  قلقها  عن  ال�سيا�سي  املكتب 
اإعادة  اإىل  ترمي  التي  التهديدات  ب�ساأن 
املواد  من  للعديد  الدولة  دعم  النظر يف 
من  وغريها  الوا�سع  اال�ستهالك  ذات 
الوقود،  )املاء،  اال�ستهالكية  املنتوجات 
ا�ستهداف  بحجة  ال�سكن...(  ال�سحة، 

فئات معينة.
اإميان لوا�س

و�سط ح�سورهم ال�سعيف يف اجلل�سة:

نواب الغرفة ال�سفلى يتخوفون من قانون التجارة اللكرتونية

كخطوة منها لوقف ا�سراب املفتوح لكناب�ست

بن غربيط ت�ستنتج  بالأ�ساتذة غري امل�سربني 

تخوف نواب املجل�س الوطني ال�سعبي 
امل�ساكل  بع�س  من  قلتهم،  حني  على 
التي و�سفوها بالعائق الذي قد يعرقل 
االلكرتونية  التجارة  قانون  تطبيق 
الو�سية  الوزارة  اجلزائر، داعني  يف 
العديد  تو�سيح  اإىل  باإعداده  املكلفة 
ببنوده ح�سبهم،  املوجودة  النقاط  من 
على غرار �رصعة االنرتنيت، وقر�سنة 
املواقع االلكرتونية وجبايتها، وت�سعرية 
ال�سالحيات  تداخل  وحتى  املخالفة، 

مع قطاعات وزارية اأخرى.
فارغة  كرا�سي  وو�سط  كالعادة 
املعار�سة،  اأم�س  نواب  اأحد  اأبرز 
االأربعاء، خالل مناق�سة قانون التجارة 
باأن  القانون،  هذا  االلكرتونية على 

باجلزائر  االنرتنيت  تدفق  حت�سني 
من  النوع  هذا  لرقي  اأ�سا�سي  عامل 
حماية  �سمان  اإليه  ي�ساف  التجارة، 
اأنظمة املعلومات والبيانات ال�سخ�سية 
يعد  والذي  االلكرتونية،  املواقع  لهذه 
هذا  تطبيق  لنجاح  اأ�سا�سي  عامل 
اإىل  ثان  متدخل  اأ�سار  فيما  القانون، 
يف  وزارية  قطاعات  تدخل  وجوب 
تطبيقه  ملرا�سيم  النهائية  ال�سياغة 
التجارة  وزارة  غرار  على  االأقل،  على 
االأوىل  واأن  �سيما  املالية،  ووزارة 
معنية يف كل االأحوال مبراقبة التجارة 
االلكرتونية وقمع الغ�س، مبجرد دخول 
القانون حيز التنفيذ، كما اأن الثانية هي 
الكفيلة باإرجاع الثقة للمواطنني اجتاه 

والتي  اجلزائرية،  البنكية  املنظومة 
يتخوفون  احلالية  و�سعيتها  جتعلهم 
�رصورة  على  م�سددا  ا�ستعمالها،  من 
تطوير املنظومة البنكية وتعميم الدفع 
االلكرتوين، اأين يربز هنا تدخل مدراء 

البنوك الن�سطة بالبلد.
نواب  اأحد  اأثار  ال�سياق  ذات   ويف 
�سماه  ما  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
التعامالت  خمتلف  يف  »اللب�س« 
غرار  على  التجارة،  من  النمط  بهذا 
القطاع الذي يقدم له ال�سجل التجاري 
كان  اإن  التجارية،  االلكرتونية  للمواقع 
م�سالح وزارة التجارة اأو م�سالح وزارة 
الربيدة وتكنولوجيا االعالم واالت�سال 
والتكنولوجيات والرقمنة، كذلك ال�ساأن 

على  كان  اإن  ال�سكوى  لتقدمي  بالن�سبة 
م�ستوى الوزارة االأخرية الذكر اأو على 
متدخل  وعرج  العدالة،  وزارة  م�ستوى 
رابع على غالء الت�سعرية التي يدفعها 
ن�ساطه،  ملزاولة  االلكرتوين  التاجر 
تاجرا  يكون يف حاالت عديدة  والذي 
مالية  تكلفة  فر�س  منتقدا  ب�سيطا، 
�سنتيم،  مليون   100 حتى  تبلغ  غالية 
م�ستوى  يكون  اأن  فر�س  مع  خا�سة 
املوقع فقط باجلزائر بعالمة dz، ما 
امللتزمني  االلكرتونيني  التجار  يجعل 
احل�سول  على  جمربين  القانون،  بهذا 
على خدمات انرتنيت �سعيفة وباهظة 

مقارنة بنظريتها يف دول العامل.
علي عزازقة

نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة  قامت 
جترب  تعليمة  غربيط باإ�سدار  بن 
على  امل�رصبني  غري  االأ�ساتذة  فيها 
االأق�سام النهائية  بتدري�س  التكفل 
املوكلة لالأ�ساتذة املتواجدين، وجاء 
عدم  على  تاأكيدها  بعد  القرار  هذا 

الذي  املفتوح  االإ�رصاب  �رصعية 
اأعلنته الكناب�ست. قامت وزارة الرتبية 
ا�ستعجاليه  تعليمة  باإ�سدار  الوطنية 
اإىل  تهدف  الرتبية،  مدراء  كافة  اإىل 
لتالميذ  االأ�سبوعي  التوقيت  تكييف 
اأق�سام االمتحانات، حيث تاأمر باإ�سناد 

والرابعة  ثانوي  الثالثة  ال�سنة  اأق�سام 
حالة  ابتدائي يف  واخلام�سة  متو�سط 
اإ�رصاب اإىل االأ�ساتذة الذين يدر�سون 
يف املوؤ�س�سة بدل التعاقد مع اأ�ساتذة 

م�ستخلفني.
وقت  يف  اجلديدة  التعليمة  وتاأتي 

»لكنابا�ست«  نقابة  اإ�رصاب  يتوا�سل 
رف�س  اإىل  اإ�سافة  الثاين،  الأ�سبوعه 
تالميذ االأق�سام النهائية  خا�سة طلبة 
البكالوريا تعوي�س اأ�ساتذتهم باأ�ساتذة 

م�ستخلفني
اإميان .ل

وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم ، هدى فرعون:

 بع�س اخلرباء يريدون
 بيع اجلزائر للخارج
 .    اأولوية ت�سيري التجارة اللكرتونية 

�ستكون لت�سالت اجلزائر
اأعلنت وزيرة الربيد وتكنولوجيات االإعالم 
واالت�سال والرقمنة، اإميان هدى فرعون، 
للمتعامل  �ستكون  االآن  االأولوية  على 
الوطني ات�ساالت اجلزائر لت�سيري التجارة 
اجلهات  بع�س  متهمة   ، االإلكرتونية 
للمتعاملني  اأجل  البالد  من  بال�سعي 
االأجانب، موؤكدة اأن اجلزائر لن حتوز على 
التكنولوجيا من خالل بيع �سيادة الوطنية.  
اأم�س،  خالل  يوم  فرعون  هدى  وفندت 
مناق�سة م�رصوع القانون املتعلق بالتجارة 
الوطني  ال�سعبي  مبجل�س  االلكرتونية 
موجودة  اجلزائر  اأن  تروج  التي  االأخبار 
تدفق  يف  اإفريقيا  االأخرية  �سمن  الدول 
االأنرتنت ، راف�سة التعامل مع املتعاملني 
اخلرباء  بع�س  اقرتاح  ح�سب  االأجانب 
للمتعامل  البلد  اأموال  اإعطاء  خالل  من 
اخلارجي وهو يعطينا دقائق عرب الهاتف 
اأن  على  م�سددة  حياتنا،  يف  بها  لنتعامل 
مالية،  موؤ�س�سة  لي�س  النقال  املتعامل 
م�سرية اأنه يف حال اإفال�س هذا املتعامل 
ومن  النا�س،  اأموال  �ستذهب  اأين  هذا 
مع  �سفقة  حول  ردها  ويف  اأخرى  ناحية 
املتعامل هواوي بقيمة 330 مليون دوالر، 
منها 170 مليون دوالر للحفر، اأكدت اأنه يف 
�سنة 1999 مت تق�سيم البلد ملناطق الإدخال 
التدفق العايل والعايل جدا لالأنرتنت، ومت 
التعاقد مع هواوي و »زاد تي اأو« الأ�سباب 
تقنية والأنها يحوزان على 60 باملائة من 

ال�سوق العاملية،
م�ستوى  يكون  اأن  الوزيرة   واأرجعت 

منخف�س،  االأخرية،  ال�سنوات  يف  التدفق 
تعمل«  »ال  التي  املناولة  �رصكات  ل�سبب 
�سنوات«   3« اأحيانا  ح�سبها  وتتاأخر 
لرتكيب العتاد »ورغم ذلك كانت تتقا�سى 
حقوقها«، موؤكدة يف هذا ال�سياق اأنه »هذه 
الطريقة مت التوقف عنها« وهو ما يزعج 
بع�س املتعاملني »االأجانب«، متهمة اإياهم 
مبحاولة ال�سغط من خالل »ت�رصيب هذه 
بالغ�س  عا�س  »من  م�سيفة  االأقاويل«، 
هذه  يقود  من  هو  املا�سية  ال�سنوات  يف 
ت�سل  مل  »اإذا  الوزير  و�سددت  احلملة«، 
يتقا�سى حقوقه«،  لن  للزبون  التكنولوجيا 
اأموال  على  املحافظة  »نريد  مو�سحة 

اجلزائريني«.
لـ«الكابل  الوزيرة  تطرقت  االأخري  ويف 
واإ�سبانيا،  وهران  بني  الرابط  البحري« 
على  اجلزائر  اأ ح�سول  عن  ك�سفت  حيث 
ال�سفينة  الإدخال  اإ�سبانيا  من  ت�رصيح 
حول  التقنية  الدرا�سة  باإجراء  املكلفة 
لو�سع  اآخر  ت�رصيح  انتظار  يف  الكابل، 
الكابل يف املياه االإقليمية االإ�سبانية ب�سكل 
نهائي، وبخ�سو�س الكابل البحري الرابط 
»اإنه  فرعون  قالت  ومار�سيليا،  عنابة  بني 
دولة  اأي  واأن  فقط،  للجزائر  ملك  لي�س 
الدول  �ستت�رصر  �سيانة  اإجراء  يف  ترغب 
فيها  مبا  الكابل  يف  معها  ت�سرتك  التي 
مفاو�سات  هناك  اأن  م�سيفة  اجلزائر«، 
يربط  عنابة  مبدينة  ثالث  كابل  الإن�ساء 

مدينة اأوروبية.
علي عزازقة

اأعترب القيادي ال�سابق يف جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط يف قراءته خللفيات اإحالة الأفالين بهاء الدين طليبة على جلنة الن�سباط من 
طرف الأمني العام جمال ولد عبا�س بعد ت�سريحاته حول العهدة اخلام�سة لرئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة اأن كل هذا يدخل �سمن بع�س 

املبادرات والنوايا التي تخفي ماآرب �سخ�سية و لتدل على م�سلحة احلزب ول م�سلحة الوطن .

.        لبد من اإعداد ح�سيلة ملجمل العمليات املنجزة حتت غطاء ال�ستثمار

�سعيد بوحجة 

ا�ستحداث تن�سيقية  العهدة خام�سة 
انحراف ُيعاقب عليه القانون

نفى رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، 
له  عالقة  اأي  وجود  بوحجة  ال�سعيد 
لعهدة  الداعية  الوطنية  بالتن�سيقية 
مو�سحا  اجلمهورية،  لرئي�س  خام�سة 
اأنه مت اإدراج اإ�سمه يف التن�سيقية دون 
اأّن  االأم�س  بوحجة  اأكد  اإ�ست�سارته  
�ستاأخذ  من  هي  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة 

رف�س  الذين  االأطراف  من  حقها 
اإدراج  على  تعمدهم  ب�سبب  ذكرهم، 
لدعم  الوطنية  التن�سيقية  يف  اإ�سمه  اإ 
معتربا  للرئي�س،  اخلام�سة  العهدة 
»انحراف«  التن�سيقية  ا�ستحداث  اأن 

يُعاقب عليه القانون.
اإ.ل



باجلزائر  ال�صحراوي  ال�صفري  نفى 
»ب�رشايا حمودي بيون«، الأخبار التي 
جبهة  رغبة  ب�صاأن  املغرب  تروجها 
حرب  فتيل  اإ�صعال  يف  »البوليزاريو« 
جديدة يف املنطقة، موؤكدا اأن ال�صعب 
ال�صحراوي ل زال �صامدا و�صي�صتمر 
يف ن�صاله ال�صلمي، يف حني دعا ذات 
اإىل  املتحدة  الأمم  هيئة  املتحدث 
وقت  اأ�رشع  يف  النزاع  حل  �رشورة 
يوم  يزداد  املغربي  الظلم  لأن  ممكن 
ال�صحراوي  ال�صفري  واأبرز  يوم.  بعد 
ال�صوؤون  جلنة  على  �صيفا  حل  ملا 
الوطني  ال�صعبي  للمجل�س  اخلارجية 
التي  النقاط  من  العديد  اأم�س،  يوم 
تاأزمي  اأجل  عليها املخزن من  يعتمد 
ال�صحراء  ق�صية  يف  اأكرث  الو�صع 
راأ�صهم  على  تاأتي  والتي  الغربية، 
رغبته يف فر�س اجلزائر كطرف نزاع 
حليف  جمرد  اأنها  رغم  الق�صية  يف 
النزاع  وطريف  البوليزاريو  جلبهة 
واجلمهورية  املغرب  يف  يتمثالن 
العربية ال�صحراوية، وهذا دون ن�صيان 
خلق  يف  املتمثلة  اجلديدة  �صيا�صته 
ال�صعب  متثل  اأخرى  داخلية  كيانات 
ال�صحراويني  اأن  رغم  ال�صحراوي، 
ممثلهم  البوليزاريو  جبهة  يف  يرون 

ال�صخ�صي يف اخلارج والداخل.

جبهة البوليزاريو الزالت 
�ضامدة رغم ال�ضغوطات

»ب�رشايا  اأكد  ال�صياق  ذات  ويف 
رغم  البوليزاريو  جبهة  اأن  حمودي« 
التي  وحلفائها  املغربية  ال�صغوطات  
تتعر�س لها لزالت �صامدة وموجودة 
وما  الدولية،  ال�صيا�صية  ال�صاحة  على 
وتق�صيم  وتدمري  زوال  هو  ذلك  يبني 
�صنة   20 ال  خالل  الدول  من  العديد 
العربية  اجلمهورية  اأن  اإل  الأخرية، 
كممثل  موجودة  لزالت  ال�صحراوية 
ل  الذي  ال�صحراوي  لل�صعب  �رشعي 

ال�صتقالل  �صوى  �صيء  اأي  يف  يرغب 
امُل�صتعمرة  املغربية  اململكة  عن 
داعيا  بالقوة،   ال�صحراوية  لالأرا�صي 
�رشورة  اإىل  املتحدة  الأمم  هيئة 
�صلمي  حل  اإيجاد  اأجل  من  التدخل 

يخدم جميع الأطراف املتنازعة.

الق�ضية ال�ضحراوية اأ�ضبحت 
عبئا ثقيال على املخزن

ال�صعبي  املجل�س  �صيف  وخا�س 
يتبعها  التي  ال�صيا�صة  اإىل  الوطني 
الق�صية  معاجلة  يف  املغرب 
و�صفها  والتي  ل�صاحله،  ال�صحراوية 
بالفا�صلة، حيث اأكد اأن املخزن عمد 
على خلق م�صاكل داخل بيت الحتاد 
ا�صرتاتيجيته  كل  ولكن  الفريقي 
عاد  لأنه  الرياح،  هباء  يف  ذهبت 
فيه،   موجودون  ونحن  لالحتاد 
متابعا:« �صيا�صته الفا�صلة تبعته كذلك 
علقت  اأين  الأوروبي،  الحتاد  مع 
التجارية  تعاملتهم  الأع�صاء  دوله 
الف�صفاط  يبيع  املخزن  لكون  معه، 
اأكرث:« الحتاد  ال�صحراوي«، مو�صحا 
الأوروبي الأن يعترب ال�صحراء الغربية 

واملغرب منطقتني منف�صلتني«.

اجلزائر دائما ما كانت حليفنا 
الدائم

ال�صحراوي  ال�صفري  عرج  الأخري  ويف 
باملوقف  احل�صور  ليذكر  باجلزائر 
اجلزائري اجتاه الق�صية ال�صحراوية، 
حيث و�صفه بالثابت الذي مل يتغري مل 
اجلمهورية،  وروؤ�صاء  احلكومات  تغري 
واأو�صح ذات امل�صدر اأنه منذ 40 �صنة 
واجلزائر حليفة جلبهة البوليزاريو ومل 
تخذلها يف اأي يوم من الأيام، م�صددا 
على اأن ال�صعب ال�صحراوي م�صتمر يف 

ن�صاله اإىل غاية ال�صتقالل التام.
علي عزازقة

ال�ضفري ال�ضحراوي باجلزائر »ب�ضرايا حمودي« يوؤكد:

» ال نرغب يف �إ�شعال فتيل  حرب 
جديدة يف �ملنطقة«

24 �شاعةاخلمي�س  8   فيفري2018    املوافـق   لـ20جمادى االأول  1439ه 4
طالب باإعادة توزيع ت�ضيري اخلدمات االجتماعية

بحاري: �الحتجاجات �أ�شبحت �شيا�شوية لتوزيع �الأدو�ر
طالبت النقابة الوطنية لالأ�ضالك امل�ضرتكة والعمال املهنيني، باإعادة النظر يف ملف اخلدمات االجتماعية، متهمني نقابات معينة 

بتهمي�ضهم، يف حني �ضعدوا لدرجة فتح النار على االإ�ضرابات بقطاع الرتبية التي اتهموه باالإ�ضرابات ذات الطابع ال�ضيا�ضوي.
�ضارة بومعزة

امل�صتقلة  الوطنية  النقابة  حذرت 
املهنيني  والعمال  امل�صرتكة  لالأ�صالك 
ا�صتمرار  من  اأم�س،  الرتبية،  لقطاع 
اخلدمات  جلان  ت�صيري  اإق�صائهم  من 
الجتماعية ومراقبة اأموالها، معتربين اأن 
اخلدمات الجتماعية تعرف تفرد نقابات 
يف  بالنظر  مطالبني  بت�صيريها،  بعينها 
املوؤرخ   01/12 رقم  حتت  املرقم  القرار 
يف 12/06/01، قائلني اأنه ل يرقى للتمثيل 
العمال  �رشائح  لكافة  والفعلي  احلقيقي 
الب�صطاء  العمال  بفئتي  يتعلق  ملا  خا�صة 
والعمال  امل�صرتكة  الأ�صالك  فئة  من 
يف  الزاوية  حجر  ت�صكل  والتي  املهنيني 

البنية التحتية لعمال القطاع.
كما ا�صتفهمت النقابة عن مربر حرمانهم 
من التمثيل رغم اأنهم ميثلون احلد الأدنى 
من  بغريهما  مقارنة  الأجور  �صقف  يف 
عواقب  من  حمذرين  الرتبوية،  الأ�صالك 
جتاهل مطالب نقابة الأ�صالك امل�صرتكة 
والعمال املهنيني، مطالبني بتكري�س حياة 
وتعمل  العامل  بحق  توؤمن  عادلة  مهنية 

العابثة  الأيادي  كل  من  على  تخلي�صه 
مب�صتقبله املهني، على حد قولهم.

التي  الحتجاجات  جملة  بخ�صو�س  اأما 
خمتلف  من  موؤخرا  القطاع  يعرفها 
اأن قطاع الرتبية لوحده  النقابات، خا�صة 
النقابة �صيد  نقابة، فقال رئي�س  ي�صم 11 
من  اأكرث  بات  الإ�صالح  اأن  بحاري  علي 
�رشورة من اأجل الرتقاء باآليات ال�صفافية 
الإخفاقات  من  للحد  امل�صوؤول  والعمل 
املهنية واحلركات الحتجاجية التي تثري 
غ�صب و�صخط العمال بخ�صو�س مكا�صبهم 
نقا�صا  اجلميع  على  تفر�س  الجتماعية، 
معتربين  وم�صوؤول،  جاد  وحوارا  مو�صعا 
اإعادة �صياغة  اأن ذلك يتاأتى انطالقا من 
املادة 9 واملادة 37 من القرار 12/01 التي 
الوطنية  اللجنة  اأع�صاء  توزيع  على  تن�س 
والولئية وفق م�صتويات التعليم البتدائي 
اإل  هذا  يتاأتى  ولن  والثانوي،  واملتو�صط 
لالإطار  والتقنية  العامة  برت�صيخ  القواعد 
يتما�صى  مبا  الجتماعية  للخدمات  العام 
الأ�صالك  فئتي  من  بع�صويني  وامل�صاركة 
الت�صيري  يف  املهنيني  والعمال  امل�صرتكة 
الفعلي ملختلف اللجان، ك�رشاكة حقيقية 

الفئات  لهذه  اجلبارة  املجهودات  ترتجم 
اأنه  قائلني  الوطنية،  الرتبية  قطاع  يف 
هناك من عبثوا ويعبثون بحقوق الأ�صالك 
مت  الذين  املهنيني  والعمال  امل�صرتكة 
عزلهم  يف  م�صممني  زالوا  ول  عزلهم 
�صياغته  يتم  الذي   2012/01 القرار  من 
التهام  توجيه  جمددا  الإق�صاء،  بطريقة 
والأنباف  الكنابا�صت  نقابتي  من  لكل 
اأي  يرف�صان  باأنهما  مبا�رشة،  بطريقة 
بهذا  اخلا�صة  اللقاءات  يف  كل  تعديل 
القرار. من جهة ثانية فتح باري النار على 
بع�س الإ�رشابات املتزامنة بقطاع الرتبية 
حاليا، م�صجال رف�صهم  تلك احلركات التي 
و�صفها باحلركات الحتجاجية البتزازية 
لتوزيع  قاعدة  املدر�صة  من  جتعل  التي 
خمططات  وتنفيذ  ال�صيا�صوية  الأدوار 
خيالية بعيدة كل البعد عن العمل النقابي 
احلقيقي، موؤكدا اأنه عمل بعيد عن  اآمال 
وطموحات الطبقة العمالية ، داعيا لتوحيد 
ال�صف من اأجل عدم جعل التالميذ مطية 
لأهداف م�صبوهة وعليه فالنقابة الوطنية 
املهنيني  والعمال  امل�صرتكة  لالأ�صالك 

لقطاع الرتبية.

علي حداد رئي�س منتدى 
روؤ�ضاءاملوؤ�ض�ضات

وقعنا �تفاقا 
��شرت�تيجيا مع 

�ل�شريك �لفرن�شي 
ميتد الآفاق 2030

اأكد علي حداد رئي�س منتدى 
املوؤ�ص�صات يوم اأم�س من فندق 

الأورا�صي بالعا�صمة اأن اتفاق ال�رشاكة 
املوقع مع ال�رشيك الفرن�صي  ميداف 

اتفاق ا�صرتاتيجي ميتد اإىل اأفاق 
2030 ي�صمل العديد من املجالت يف 

مقدمتها القطاع الطاقوي وجمال 
الرقمنة، موؤكدا باأن منطلقات الطرفني 

مبنية على اأ�صا�س رابح – رابح.
اأقر علي حداد يف كلمته التي األقاها 

مبنا�صبة توقيع اتفاقية ‘ال�رشاكة 
والتعاون اجلزائرية – الفرن�صية، 
باأن العالقات بني البلدين ت�صهد 

ديناميكية عالية يهدف من خاللها 
الطرفني اإىل حتقيق اأكرب قدر ممكن 
من املكا�صب القت�صادية من منطلق 

رابح _ رابح، موؤكدا على اأن التفاقية 
املوقعة ت�صتهدف حتقيق مكا�صب على  
امل�صتوى ال�صرتاتيجي و�صول اإىل اأفاق 

2030 . هذا واأ�صاف املتحدث باأن 
التفاقية تركز بالأ�صا�س على اجلانب 
القت�صادي وخا�صة ما تعلق بالقطاع 

الطاقوي وجمال اقت�صاد الرقمنة 
الذي تتجه اإلية اجلزائر ، مثنيا يف 

ذات ال�صياق على جهد امل�صتثمرين 
ال�صباب مو�صحا باأن احلكومة ل 

تدخر اأي جهد يف دعم موؤ�ص�صاتهم 
القت�صادية التي �صت�صتفيد ب�صكل 

كبري من اخلربة الفرن�صية يف جمال 
ن�صاطها القت�صادي. ومن جانبه اأكد 

ممثل ال�رشيك الفرن�صي بيار قاتاز 
رئي�س » اأم، اأو، دي، األف« بان اجلزائر 
تعترب مبثابة البوابة القت�صادية للقارة 

الإفريقية، موؤكدا باأن هذه ال�رشاكة 
�صتخلق العديد من فر�س العمل 

بالن�صبة ل�صباب البلدين.
يحي عواق

اأحمد مهدي عمار عي�س رئي�س التجمع اجلزائري القت�ضاد الرقمنة

�إن�شاء مدر�شة خا�شة بالربجميات �شي�شاهم ب�شكل كبري يف تطوير �أد�ء �ملوؤ�ش�شات
ال�رشيك  مع  املوقع  ال�رشاكة  اتفاق 
تعزيز  نحو  مهمة  خطوة  يعترب  الفرن�صي 
التعاون وتبادل اخلربات يف جمال اقت�صاد 
مدة  مند  اجلزائر  دخلته  الذي  الرقمنة 
الفرن�صي  ال�رشيك  خربة  باأن  موؤكدا   ،
اأداء  من  الرفع  يف  كبري  ب�صكل  �صت�صاهم 
اخلا�صة  الوطنية  القت�صادية  املوؤ�ص�صات 

وحتى العمومية كما وكيفا.
الرقمنة  اقت�صاد  جتمع  رئي�س  اأكد 
ت�رشيح  يف  عي�س  عمار  ال�صيد  باجلزائر 
له  خ�س به جريدة »الو�صط« على هام�س 
اجلزائر  بني  ال�رشاكة  اإتفاق  توقيع  لقاء 
متجهة  اجلزائرية  ال�صلطات  باأن  وفرن�صا 
ب�صكل جاد وفعال نحو تعزيز األيات و�صبل 
القطاعني  يف  الرقمنة  اقت�صاد  تطوير 

اخليار  يعترب مبثابة  الذي  واخلا�س  العام 
نعي�صه  ما  ظل  يف  خا�صة  منه  لبد  الذي 
م�صريا  العوملة،  اإطار  يف  تطورات  من 
الوطنية  القت�صادية  املوؤ�ص�صات  باأن 
ال�رشيك  خربة  من  كبري  ب�صكل  �صت�صتفيد 
يف  عاملي  �صدى  ميتلك  الذي  الفرن�صي 
هذا املجال بالذات. اأما بخ�صو�س قرار 
الربجميات  بتعليم  خا�صة  مدر�صة  اإن�صاء 
الفرن�صي  الطرف  مع  بال�رشاكة  باجلزائر 
فقد اأكد املتحدث باأن مثل هذه القرارات 
ب�صكل  ت�صاهم  اأن  �صاأنها  من  واملبادرات 
خا�صة  الوطنية  اإطاراتنا  تكوين  يف  فعال 
كبري  طلب  ت�صهد  اجلزائرية  ال�صوق  واأن 
على مثل هوؤلء املربجمني الأكفاء لت�صري 

خمتلف املوؤ�ص�صات القت�صادية.

كما اأ�صار املتحدث اإىل اأن اجلزائر متتلك 
كفاءات ب�صدد ا�صتكمال تكوينها باخلارج 
اقت�صادنا  لأداء  اإ�صافة   بدورها  �صتقدم 

الوطني بعد انتهاء مدة تكوينها.
اأما بخ�صو�س ق�صية الت�رشيعات القانونية 
اأغلب  منها  ي�صتكي  والتي  الثابت  غري 
امل�صتثمرين الأجانب فقد اأكد املتحدث 
باأن الطرفني اجلزائري والفرن�صي انطلقا 
منطلق  من  ال�رشاكة  هذه  برنامج  يف 
ال�صلطات  اأن  اإىل  م�صريا  رابح،   – رابح 
اجلزائرية اأخذت التدابري الالزمة يف هذا 
املجال والتي تكون على اأ�صا�صها املنفعة 

متبادلة.
يحي عواق

لتو�ضيع امل�ضاركة يف اإ�ضرابي 14 و20 فيفري

�لنقابات يف حالة ��شتنفار �الأ�شبوع �ملقبل

وزيرة البيئة تدعومن امل�ضيلة 

رجال �الأعمال مدعوون لال�شتثمار يف ر�شكلة �لنفايات 

يتوا�صل توافد النقابات لاللتحاق باإ�رشاب 
مع  فيفري،  من   14 يف  النقابي  التكتل 
بورقة  الجتماعية  اجلبهة  �صغط  تعزيز 
 20 باإ�رشاب  الرتبية  قطاع  على  اإ�صافية 
و21 فيفري، حيث اأعلنت النقابة الوطنية 
امل�صتقلة لأ�صاتذة التعليم الثانوي والتقني 
خالل اجتماع للمكتب  »�صنابا�صت«، 
لكال  اأم�س، ان�صمامها  املو�صع  الوطني 
مبوا�صلة  مت�صكهم  موؤكدين  الإ�رشابني، 
الن�صال والتم�صك باملطالب املرفوعة يف 
ملختلف  امل�صتقلة  النقابات  تكتل  اإطار 
على  احلفاظ  يف  املتمثلة  القطاعات، 
يف  احلق  واإعادة  ال�رشائية،  القدرة 

�رشط  دون  والتقاعد  الن�صبي  التقاعد 
يف  امل�صتقلة  النقابات  واإ�رشاك  ال�صن، 
احلريات  وحماية  العمل،  قانون  اإعداد 
املمار�س  الت�صييق  عن  والكف  النقابية 
الرتبية  النقابيني، وبخ�صو�س قطاع  على 
الأ�صا�صي  القانون  اإ�صدار  يف  الإ�رشاع 
التعديل،  قيد  الرتبية  قطاع  ملوظفي 
وتعوي�س  واإن�صاف  اختاللته،  ومعاجلة 
غرار  على  منه  املت�رشرة  الفئات 
واإعادة  الثانويات،  يف  التقنيني  الأ�صاتذة 
واآليات  والرتب  الت�صنيف  يف  النظر 
حقوق  ي�صمن  مبا  لالأ�صاتذة  الرتقية 
الأجيال القادمة خالل م�صار مهني ل يقل 

عن ثالثني )30( �صنة كاملة من التدري�س، 
ن�س  كما  القطاع  موظفي  ويرقى مبكانة 
وكذا  للرتبية.  التوجيهي  القانون  عليه 
التعوي�صي، ورفع  النظام  النظر يف  اإعادة 
قيمة ال�صاعات الإ�صافية، وتثمني املهام 

الأخرى املكملة ملهمة التدري�س.
�رشورة  الو�صاية  على  اأكدوا  كما 
املتعلق  الوزاري  القرار  مراجعة 
النظر  واإعادة  املهنية،  بالمتحانات 
مادة  غري  يف  الإق�صائية  النقطة  يف 
المتياز  ن�صب منح  الخت�صا�س، وتوحيد 
حتيني  ووجوب  املعنية،  املناطق  يف 
الأجر  اأ�صا�س  على  املنطقة  منحة 

ح�ص�س  اجلديد، وتخ�صي�س  الرئي�صي 
كافية من ال�صكنات الجتماعية العمومية، 

والوظيفية لفائدة اأ�صاتذة اجلنوب.
اإىل  ت�صعيدها  ال�صنابا�صت  واأرجعت 
و�صفتها  التي  الجتماعي  الظروف 
التحولت  اأن  معتربة  التعقيد،  ببالغة 
باخلري،  تب�رش  ل  الأ�صعدة  خمتلف  على 
حمذرة من قمع احلريات النقابية و تعنت 
للمطالب  ال�صتجابة  عدم  يف  احلكومة 
ورف�س  بح�صبهم،  امل�رشوعة،  العمالية 
املمثلة  امل�صتقلة  النقابات  مع  التحاور 

ملختلف القطاعات.
 �ضارة بومعزة

والطاقات  البيئة  وزيرة  دعت   
املتجددة« فاطمة الزهراء زرواطي 
لولية  اأم�س،  زيارتها  خالل   «
خمتلف  على  للوقوف  امل�صيلة 
م�صاريع قطاعها اإىل �رشورة تطوير 
بهدف  املنزلية  النفايات  ر�صكلة 
داعية  املواطن  معي�صة  حت�صني 
هذا  يف  لال�صتثمار  الأعمال  رجال 
اأجل فتح منا�صب عمل  القطاع من 
حت�صني  اأخرى  جهة  ومن  جهة  من 
وكذا  للمواطن،  املعي�صي  الإطار 
كما  الوطني  القت�صاد  عجلة  دفع 
القوانني  تفعيل  �رشورة  على  اأكدت 
ملحاربة  جدية  بكل  تطبيقها  و 
من  البيئي  التلوث  يف  املت�صببني 

النفايات  على  نهائيا  الق�صاء  اأجل 
موؤكدة اأن املجتمع املدين لديه دور 
املواطن  يكون  و  منها  للتقليل  كبري 
النفايات  اأن  قالت  و  فعال،  �رشيك 
قطاعها  و  كبرية  مالية  قيمة  لديها 
الو�صائل  كل  تفعيل  كيفية  يف  يفكر 
التثمني  اإىل  للو�صول  الأ�صاليب  و 
النتقال  و  النفايات  لهذه  احلقيقي 
اإىل مرحلة نوعية فيما يخ�س حماية 
خالل  من  وذلك  البيئي  املحيط 
للنفايات،  النتقائي  الفرز  عملية 
اأولت لها دائرتها  التي  العملية  وهي 
تندرج  و  كبرية  اأهمية  الوزارية 
اخليارات  اإطار  يف  ال�صيا�صة  هذه 
رئي�س  برنامج  حددها  التي  الكربى 

تعتمد يف كيفية اخلروج  اجلمهورية 
اإيرادات  على  العتماد  دائرة  من 
القت�صاد  يف  التنويع  اإىل  البرتول 
اجلديدة  الطاقات  اإىل  التوجه  ومنا 
و قالت زرواطي خالل لقاء �صحفي 
بان  امليدانية  زيارتها  هام�س  على 
ن�صبة معاجلة النفايات على م�صتوى 
باملائة   50 اإىل  ت�صل  امل�صيلة  ولية 
بعدد  مقارنة  �صعيفة  ن�صبة  وهي 
مليون  يفوق  الذي  الولية  �صكان 
، وترى يف ولية امل�صيلة من  ن�صمة 
خالل وقوفها على بع�س من الهياكل 
اأن ت�صبح قطبا يف هذا املجال الذي 
يتيح اقت�صاد متكامل يخلق منا�صب 
حر�صت  كما  الأولية  واملادة  �صغل 

كيفية  بخ�صو�س  دعوتها  الوزيرة 
النفايات  من  اجلبائي  التح�صيل 
املنزلية واملحافظة على البيئة من 
خالل دعوة روؤ�صاء البلدية من طرف 
يوم  لتنظيم  بالولية  البيئة  مديرية 
درا�صي يف هذا ال�صاأن ومنه التعريف 
بلدية  كل  معطيات  ح�صب  والتفكري 
وتوجيه  للتح�صيل  �صيغة  اإيجاد  يف 
الإداريني  املتعاملني  ور�صكلة 
مزيدا  ومنها  بتح�صيلها  املكلفني 
من الدخل خلزينة البلدية بالإ�صافة 
اإىل كيفية معاجلة النفايات املنزلية 
يف  دوره  بلعب  املواطن  حت�صي�س  و 

احلفاظ على حميطه .
عبدالبا�ضط بديار 



 تزودت قيادة الدرك الوطني بجهازين 
جديدين لقيا�س الكحول والك�شف عن 
لدى  العقلدية  واملوؤثرات  املخدرات 
ال�شائقني وذلك تعزيزا للدور الوقائي 
ت�شهيال  و  املرورية  اجلنح  �شد 
الجراءات الك�شف عن حاالت ال�شياقة 

حتت تاأثري الكحول و املخدرات .
اأمن  رئي�س �رسية  علي  ر�شيد  وك�شف 
دايل  بن  الرائد  لزرالدة  الطرقات 
الوطني  الدرك  قيادة  اأن   « ابراهيم، 
و�شعت حيز اخلدمة جهازين جديدين 
ن�شبة  عن  للك�شف  اأملاين(  )�شنع 
ال�شائقني  لدى  واملخدرات  الكحول 
من م�شتعملي الطريق، حيث �شي�شمح 
حتييد  من  اجلهازين  هذين  اإ�شتعمال 
الطريق  م�شتعملي  عن   اخلطر 
احلاالت  عن  املبكر  بالك�شف  وذلك 
اأو  �شكر  حالة  يف  للقيادة  االإيجابية 
املوؤثرات  اأو  املخدرات  تاأثري  حتت 

العقلية.«
االأول  اجلديد  »اجلهاز  واأ�شاف: 
يتمثل يف جهاز الك�شف عن  الكحول 
جلهاز  البديل  “éthylomètre”هو 
�شابقه  ويتميز عن    ”  alcootest ”
ب�شهولة  االإ�شتعمال وال�رسعة والدقة 
يف اإظهار النتيجة م�شريا اأنه ومبجرد 
ال�شائق  ج�شد  على   اجلهاز  مترير 
املحتمل اأن يكون يف حالة �شكر )دون 
الزفر(  اأنبوبة   اإ�شتعمال  اإىل  اللجوء 
على  فورا  النتيجتني  اإحدى  تظهر 
يف  اأنه  اإىل  م�شريا   ». اجلهاز  �شا�شة 
ي�شمح  ال�شلبية  النتيجة  ظهور  حالة 
التفتي�س  نقطة   مبغادرة  لل�شائق 
دون اأخذ الكثري من وقته على عك�س 
اأخذ  ي�شتدعي  الذي  ال�شابق  اجلهاز 
اذا  ما  حالة  اأما يف  لتحليلها  عينات  
التثبيت  يتم  اإيجابية  النتيجة  كانت 
ال�شائق  ملنع  وذلك  لل�شيارة   الفوري 

من موا�شلة ال�شياقة.
من جهة اأخرى ك�شف الرائد بن دايل 
الطرقات  اأمن  وحدات  تزويد  عن 
بجهاز”  مرة  الأول  الوطني   للدرك 
اللعابي  الكا�شف  اأي   ”drug test
الذي ي�شمح بتحديد نوعية  املخدرات 
اأنواعها  بكل  املهلو�شة  واالأقرا�س 
م�شيفا  اللعاب  حتليل  طريق  عن 
على  �شي�شتخدم  اأوىل  كمرحلة  اأنه  
م�شتوى الوحدات الثالثة ل�رسايا اأمن 
الطرقات بوالية  اجلزائر )احلرا�س – 
�شيتعمم  ( يف حني  زرالدة   – الرغاية 
اإ�شتعمالها على امل�شتوى  الوطني بعد 
االإنتهاء من تكوين االإطارات املخت�شة 

يف جمال اإ�شتخدام اجلهاز .
وذكر النف�س امل�شدر اأن اجلهاز ب�شيط 
اإجراء  يتم  حيث  االإ�شتعمال  و�رسيع 
لفم  الداخلية  اجلهة  االإختبار  مب�شح 
ال�شائق امل�شتبه يف تعاطيه للمخدرات 
اأو املوؤثرات  العقلية بوا�شطة النهاية 
عينات  رفع  خل�شيبة  االإ�شفنجية 
اللعاب ملدة 3 دقائق ثم  تو�شع بعدها 
يف التجويفني اخلا�شني بالتحليل على 
اخلا�س   باجلهاز  الكا�شف  م�شتوى 
لتظهر النتيجة عن طريق ظهور خط 

ملون يف اأقل 10 دقائق فقط .
االإجراء  هذا  اأن  املتحدث  واأ�شاف 
الب�شيط وال�رسيع والفعال يف احل�شول 
على  النتائج بدقة من �شاأنه اأن يخت�رس 
فيه  امل�شتبه  ال�شائق  اأخذ  عملية  يف 
اأخذ عينة  اأجل  نحو امل�شت�شفى  من 
النتائج  وانتظار  وفح�شها  الدم  من 
التي  والنتيجة  يوما   15 تتجاوز  التي 
�شيبينها اجلهاز يف اأقل من 10 دقائق 
اإن كانت �شلبية �شيخلى �شبيل ال�شائق 
كانت  اإجراء عك�س يف حال  اأي  دون  

النتيجة اإيجابية .
 ف.ن�سرين 

العقد  يف  اأزياء  عار�شة  تعر�شت 
اإعتداء  لواقعة  العمر  من  الثالث 
ع�شابة  يد  على  وج�شدي  جن�شي 
بينهم  من  اأ�شخا�س  اأربعة  من 
يف  وزوجها  ومربية  �شقيقتها 
بعدما  العمر  من  ال�شاد�س  العقد 
بو�شع  قاما  االأوالن  اأن  اإكت�شفت 
�شحر لتعطيل زواجها و اإيهام كافة 

العر�شان اأنها جمنونة .
الوقائع  هاته  مبوجب  لتمثل 
هيئة  االأزياء  اأمام  عار�شة 
ك�شحية  راي�س  مراد  بئر  حمكمة 
العمدي  اجلرح  و  ال�رسب  لتهمة 
و  بها  تقدمت  التي  ال�شكوى  اإثر 
مقدر  طبي  عجز  مبدة  املرفقة 
التي  ال�شكوى  وهي  يوما  ب15 
توجهت  اأنها  فحواها  يف  جاء 
اأ�شهر   3 قبل  اأي  الوقائع  بيوم 
مراد  بئر  باإقليم  �شقيقتها  ملنزل 
االإ�شت�شفار منها عن  اري�س ق�شد 
لها  �شحر  بو�شع  قيامها  حقيقة 
العر�شان  اأمام  اإ�شاعات  ن�رس  و 
ب�شقيقتها  لتتفاجئ  جمنونة  باأنها 
اأحد  مب�شاعدة  يقومان  وزوجها 
العقد  يف  عجوز  و  اجلريان 

الأحد  بجرها  العمر  من  ال�شاد�س 
الغرف وربطها هناك مع حماولة 
عليها  واالإعتداء  بخمار  خنقها 
قاموا  فعلتهم  الإخفاء  و   ، جن�شيا 
باالإت�شال مب�شالح االأمن واالإدعاء 
باإقتحام  قامت  من  باأنها  اأمامهم 
املنزل عليهم مبا جعلهم يكبلونها 
�شكواها  اأن  غري   ، الطريقة  بتلك 
جعلتهم  �شدهم  اأودعتها  التي 
الذكر  �شالفة  بالتهمة  متابعني 
مواجهتهم  خالل  اأنكروها  ،والتي 
اإجراءات  لهيئة املحكمة مبوجب 
اأجمع  حيث  املبا�رس  االإ�شتدعاء 
اأقوالهم  �شماع  خالل  املتهمني 
بالتهجم  قامت  من  ال�شحية  اأن 
على منزلهم ب�شبب تهياأت و اأفكار 
مبا  ال�شحة  من  لها  اأ�شا�س  ال 
الطريقة  بتلك  لربطها  اإ�شطرهم 
من  اأذى  الأي  تعر�شهم  اأن  خمافة 
باإفادتهم  بذلك  ليطالبوا   ، قبلها 
لهم  ويلتم�س   ، التامة  بالرباءة 
ممثل احلق العام ويف ظل ما �شلف 
ذكره بتوقيع عقوبة 6 اأ�شهر حب�شا 
نافذا وغرامة بقيمة 50 األف دج .

ل/منرية 

يف اإطار مكافحة املخدرات 

 بعدما اإكت�سفت اأنهما من قاما بو�سع 
�سحر تعطيل الزواج لها

الدرك يتزود بجهازين للك�شف 
الفوري عن الكحول و املخدرات 

عار�شة اأزياء تتعر�ض 
 للإغت�شاب على يد �شقيقتها 

و زوجها ببئر مراد راي�ض
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الفريق اأحمد قايد �شالح يختتم زيارته 
للناحية الع�شكرية ال�شاد�شة

يف اليوم الرابع والأخري من زيارته اإىل الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة، وبعد تفقد وتفتي�س العديد 
من الوحدات املرابطة على ال�سريط احلدودي جنوب البالد،  قام الفريق اأحمد قايد �سالح نائب 

وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، بتفقد بع�س وحدات موقع مترنا�ست، 
قبل اأن يرتاأ�س اإجتماع عمل مبقر قيادة الناحية.

ل/منرية

يف البداية ومبدخل مقر قيادة الناحية 
وجماهدي  �شهداء  لت�شحيات  ووفاء 
وقف  املباركة،  التحريرية  الثورة 
�شواب  مفتاح  اللواء  رفقة  الفريق 
ال�شاد�شة،  الع�شكرية  الناحية  قائد 
املجاهد  روح  على  ترحم  وقفة 
الذي  الوايف«  »هيباوي  املرحوم 
ا�شمه،  الناحية  قيادة  مقر  يحمل 
اأمام  الزهور  من  اإكليال  و�شع  حيث 
وتال  له،  امُلخلد  التذكاري  املعلم 
فاحتة الكتاب على روحه وعلى اأرواح 

ال�شهداء االأطهار. 
اأ�رسف  بتمرنا�شت  اجلوية  وبالقاعدة 
الثاين  املدرج  تد�شني  على  الفريق 
مت  والذي  الطائرات،  واإقالع  لهبوط 
القدرات  من  الرفع  بهدف  اإجنازه 
العملياتية لهذه القاعدة الكربى بعدها 
االأمة  اأ�شبال  مدر�شة  اإىل  بزيارة  قام 
البداية  يف  اإ�شتمع  اأين  بتمرنا�شت، 

املدر�شة،  قائد  قدمه  عر�س  اإىل 
االإدارية  املرافق  مبختلف  ليطوف 

والبيداغوجية . 
اإطارات  مع  بعدها  اإلتقى  الفريق 
اأين  واأ�شبالها  واأ�شاتذتها  املدر�شة 
حول  مطوال  احلديث  معهم  تبادل 
منها  خا�شة  اجلوانب  خمتلف 
كلمة  يلقي  اأن  قبل  البيداغوجية، 
التاريخي  توجيهية، ذّكر فيها بالقرار 
اجلمهورية،  رئي�س  ال�شيد  لفخامة 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة وزير 
مت  مبوجبه  والذي  الوطني،  الدفاع 
االأمة  اأ�شبال  مدار�س  ع�رس  اإحداث 
وهو القرار الذي مكن من توفري فر�س 
متكافئة لكافة اأبناء ال�شعب اجلزائري 
للجي�س  التكوينية  املنظومة  وتعزيز 
الوطني ال�شعبي بهذا ال�رسح اجلديد 
بجيل  امل�شلحة  قواتنا  �شيزود  الذي 
ومعتز  الوطنية  بالقيم  مت�شبع  نخبوي 

باأجماد وماآثر اأ�شالفه امليامني:
بها  اأ�شعد  كرمية  منا�شبة  »اإنها 

االأمة  اأ�شبال  مدر�شة  بزيارة  اليوم، 
هذه  خالل  الثانية  للمرة  بتمرنا�شت، 
ال�شنة الدرا�شية 2017-2018، واألتقي 
الذين  واأ�شبالها  واأ�شاتذتها  باإطاراتها 
ال�رسح  هذا  اإىل  باالنتماء  يت�رسفون 
التعليمي الرائد، والذي ا�شتكملنا به، 
كما تعلمون جميعا، م�رسوع ا�شتحداث 
وهو  االأّمة،  اأ�شبال  مدار�س  ع�رس 
خالله  من  اأعيدت  الذي  امل�رسوع 
العريقة  املوؤ�ش�شة  هذه  الوجود،  اإىل 
جديدين  وبت�شمية  بثوب  والتاريخية 
لكنها تبقى حمافظة بكل عزة وفخار 
على نف�س القيم واملبادئ وعلى ذات 
واأعيد  بف�شل،  واالأهداف،  الغايات 
التاريخي  القرار  اأخرى،  مرة  ذلك 
اجلمهورية،  رئي�س  به  بادر  الذي 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة وزير 
بعث  باإعادة  القا�شي  الوطني  الدفاع 

هذا الهيكل التعليمي والتكويني.
املحمود  املقام  هذا  يف  يل  بد  وال 
امتناين ملا مل�شته  اأعرّب عن متام  اأن 

املدر�شة،  هذه  منت�شبي  كافة  لدى 
اإ�رسار  من  واأ�شبال،  واإطارات  قيادة 
�شديد على ك�شب رهان التعليم الناجع 
والتكوين النافع امل�شفوعني باالأخالق 
ب�شكل  ال�شارم،  واالن�شباط  ال�شوية 
هذه  واأبعاد  �شلب  مع  متاما  بت�شاوق 

املبادرة احلميدة.«
تدخالت  اإىل  الفريق  ا�شتمع  بعدها 
ان�شبت  التي  واالأ�شبال،  االأ�شاتذة 
واعتزازهم  فخرهم  حول  جميعها 
التعليمي  ال�رسح  هذا  اإىل  باالنت�شاب 
اجتماع  ويف  الواعد  والتكويني 
اأركان  �شم  الناحية،  قيادة  مبقر 
العملياتية  القطاعات  وقادة  الناحية 
امل�شالح  وم�شوؤويل  واأركاناتهم، 
ا�شتمع  الوحدات،  قادة  وكذا  االأمنية 
اإىل عر�س �شامل قدمه قائد  الفريق 
ال�شائد  االأمني  الو�شع  حول  الناحية 
اإىل  اإ�شافة  االإخت�شا�س،  باإقليم 
العملياتية  القطاعات  قادة  عرو�س 

وروؤ�شاء خمتلف امل�شالح االأمنية.

كانوا يتوا�سلون ب�سرائح هواتف مقتناة  بهويات مزورة 

عقوبات بني الرباءة و 5 �شنوات يف حق 12 اإرهابيا  بجبال اإعكوران بتيزي
االبتدائية  اجلنايات  ق�شت  حمكمة 
عقوبات  بتوقيع  البي�شاء  بالدار 
و5  ال�شبق  ف�شل  و  الرباءة  بني 
حق   12  يف  نافذا  �شجنا  �شنوات 
اعكوران  بجبال  نا�شطا  اإٍرهابيا 
يقومون  كانوا  والذين  وزو  بتيزي 
و  التنظيم  هذا  يف  ال�شباب  بتجنيد 
نقالة  هواتف  ب�رسائح  يتوا�شلون 
يتم  و  مزورة  اقتنائها  بهويات  يتم 
اإتالفها مبجرد ا�شتعمالها املتابعني 
جماعة  يف  االنخراط  بجناية  بتهم 
اإرهابية م�شلحة تن�شط داخل الوطن 
و  االإرهابية  باالأعمال  االإ�شادة  و 

ت�شجيعها و متويلها .
هذا وقد جرى توقيف املتهمني بعد 
حممد   ، ز   « املدعو  على  القب�س 
االأمني » اإثر معلومات موؤكدة وردت 
باجلماعات  التحاقه  بخ�شو�س 
االإرهابية باإعكوران بتيزي وزو  اأمام 
فرقة مكافحة االإرهاب و التحري�س 
والية  الأمن  الوالئية  للم�شلحة 
ايقافه  و  تر�شده  مت  اأين  اجلزائر 

بالقرب احلي الذي ي�شكن به ببوروبة 
عرث  اأين   2015 نوفمرب   26 ال  يف 
داخل م�شكنه  على ذاكرة الكرتونية 
باالأعمال  ت�شيد  ت�شجيالت  بها 
باأنه  �شماعه  بعد  اأكد  و   ، االإرهابية 
نا�شط �شمن اجلماعات االإٍرهابية و 
قد التحق مبعاقلهم بف�شل املدعو » 
ب ، اأح�شن » الذي رجع من معاقل 
تلك اجلماعات و ات�شل به يف �شهر 
يف  حينها  �شلمه  و   2015 رم�شان 
نقال  هاتف  �رسيحة  املوايل  اليوم 
مت �رساوؤها بهوية مزورة و طلب منه 
ا�شتعمالها لتلقي ات�شال من املدعو 
عر�س  الذي  الرحمان«  ب،عبد   «
اجلماعات  مبعاقل  االلتحاق  عليه 
االإرهابية وهو االأمر الذي رحب به 
وكان   2015 اوت   26 بتاريخ  نفذه  و 
�شمري«  ل،  »  و  ب،   « من  كل  رفقة 
،  ع، اإبراهيم » و »�س، �شليم«  على 
علي  �شيد  املدعو  مركبة  منت 
وتوجهوا ملعاقل االإرهاب ب�شواحي 
تيزي وزو اين  كان يف ا�شتقبالهم  »ب 

، عبد الرحمان » املكنى احلارث مع 
اأربعة اإرهابيني بحوزتهم اأ�شلحة من 
نوع كال�شينكوف و يتعلق االمر بكل 
العا�شمة  اجلزائر  من  فاروق  من 
عزالدين  البويرة  من  رواحة  اأبو  و 
البيوري املكنى »داود »و حمزة من 
املتهم  ذات  اأكد  كما   ، االأخ�رسية 
قبل  من  كلف  اأنه  �شماعه  خالل 
منق�شات  بعد  االإرهابية  اجلماعات 
التنظيم   يف  ال�شباب  بتجنيد  طويلة 
على  تعرف  اأي�شا  بانه  �رسح  و 
»قطيطة«  املدعو  »�س،�شيدعلي« 
عندما  بالبليدة  االأربعاء  مبنطقة 
مب�شجد  اجلمعة  ال�شالة  يوؤدي  كان 
باأنه  له  اأو�شح  باأيام  بعدها  و  القبة  
يف  معه  بقي  الذي  بوجلطي  يعرف 
ات�شال معه بعد التحاقه باجلماعات 
عليه  القي  فرتة  بعد  و  االإرهابية 
االأمن  م�شالح  طرف  من  القب�س 
خروجه  بعد  و  اإرهابية  ق�شية  يف 
مبقر  ب�شيدعلي  ات�شل  ال�شجن  من 
رقم  له  �شلم  و  باالأربعاء  اإقامته 

اإىل بوروبة  هاتفه ال�شخ�شي و رجع 
و اأطلعه باأنه على ات�شال ببوجلطي 
له رقم هاتفه  فطلب منه بان ي�شلم 
باالرهاب.و  لاللتحاق  به  ليت�شل 
العديد منهم  اإقناع  متكن زكري من 
ق�شية  يف  باملتهمني  االأمر  يتعلق  و 
مع  م�شبق  اتفاق  بعد  قام  و  احلال 
بوجلطي عبد الرحمان من اإي�شالهم 
االإرهابية  اجلماعات  معاقل  اإىل 
وزو  تيزي  ب�شواحي  اعكورن  بغابة 
اح�رسها  التي  ال�شيارة  منت  على 
يحي �شيدعلي املكنى »القطيطة« و 
يف مرة اأخرى على منت �شيارة موؤجرة 
اإىل  بخروبة  احلافالت  حمطة  من 
غابة  اىل  منها  و  وزو  تيزوي  مدينة 
جتنبا  حافلة  منت  على  اعكورن 
النك�شاف اأمرهم من طرف م�شالح 
ي�شتعملون  املتهمون  كان  االأمن 
و  النقالة  الهواتف  من  العديد 
فور  مبا�رسة  الهاتف  �رسائح  اإتالف 
�رساوؤها  يتم  كان  التي  و  ا�شتعمالها 

با�شتعمال هويات م�شتعارة.

حمكمة اجلنح بالدار البي�ساء

فتاة حتاول تهريب 220 مليون �شنتيم لأوروبا عرب مطار هواري بومدين
البي�شاء  الدار  وقعت  حمكمة 
حب�شا  �شهرين  عقوبة  بالعا�شمة 
يف  فتاة  حق  يف  النفاذ  موقوف 
لتورطها  العمر  من  الثاين  العقد 
اجلمركي  الت�رسيع  خمالفة  بتهمة 
وحركة  ال�رسف  بتنظيم  املتعلق 
اخلارج  واإىل  من  االأموال  روؤو�س 
الدويل  باملطار  توقيفها  بعد 
مبلغ  بحوزتها  و  بومدين  هواري 
اأي  اأورو  اأالف   10 بـ  يقدر  مايل 

غري  �شنتيم  مليون   220 يعادل  ما 
الت�رسيحات  ملكتب  به  م�رسح 
اجلمركية . تاريخ توقيف املتهمة 
يعود لالأ�شبوع الفارط حني قامت 
الدويل  باملطار  ال�رسطة  م�شالح 
مع  بالتن�شيق  بومدين  هواري 
توقيف  من  اجلمارك  م�شلحة 
ال�شفر  اأثناء حماولتها  الفتاة  هاته 
مايل  مبلغ  بحوزتها  و  اأوروبا  نحو 
�شنتيم  مليون  ب220  مقدر  معترب 

باأي  غري م�رسح به و غري مرفقة 
يف  يعترب  الذي  الفعل  وهو  وثيقة 
تهريب  من  نوعا  القانون  نظر 
على  حتويلها  بذلك  ليتم  االأموال 
�شالف  باجلرم  احلال  حمكمة 
املثول  اإجراءات  مبوجب  الذكر 
خالل  حاولت  والذي  الفوري  ، 
منه  التمل�س  للمحاكمة  مثولها 
من خالل ت�رسيحها باأنها مل تكن 
عرب  االأموال  نقل  اإجراءات  تعلم 

كانت  اأنها  و  خا�شة  املطارات 
يف  للتب�شع  زوجها  رفقة  متجهة 
لها  بذلك  ليطالب   ، اأوروبا  دول 
ممثل احلق العام ويف ظل ما �شلف 
ذكره بتوقيع عقوبة 6 اأ�شهر حب�شا 
دج  األف   20 بقيمة  وغرامة  نافذا 
بعد  املحكمة  تدينها  اأن  قبل 
�شالف  باحلكم  القانونية  املداولة 

الذكر .
ل/منرية



ال�شقة  قرية  مواطني  يلج�أ 
لدائرة  الت�بعة  الع�لية  ببلدية 
احلجرية بورقلة ، لقطع م�ش�فة 
اأجل  من  واي�ب�  ذه�ب�  كلم   60
ا�شتخراج وث�ئقهم االدارية من 
م�ش�لح البلدية ، موازاة مع ذلك 
فقد تع�لت االأ�شوات املط�لبة 
ب�شبكة  البلدي  الفرع  بدعم 
التي  مع�ن�تهم  النه�ء  االأنرتنت 

عمرت طويال .
قرية  �شك�ن  من  الع�رشات  ق�ل 
ات�ش�لهم  يف  بورقلة   ال�شقة 
ت�أخر  اأن   ،  « »الو�شط  بجريدة 
ب�لقرية  البلدي   الفرع  ربط 
من حجم  زاد  االأنرتنت  ب�شبكة 
مع�ن�تهم  يتحملون عن�ء التنقل 

وم�شقة ال�شفر بقطع م�ش�فة 60 
كلم ذه�ب� واي�ب� ب�جت�ه م�ش�لح 
بلدية الع�لية الإ�شتخراج وث�ئقهم 
اأجل امل�ش�ركة يف  االدارية من 
امت�م  او  التوظيف  م�ش�بق�ت 
و  الع�شكرية  اخلدمة  ملف�ت 
هدرا  يكلفهم  م�  وهو  ال�شكن  
ب�ه�شة  تك�ليف م�لية  و  للوقت 
ن�هيك عن تعطيل م�ش�حلهم يف 
كثري من االأحي�ن ، حيث اأو�شح 
ذات املتحدثني ان مطلبهم يف 
االأنرتنت  ب�شبكة  الفرع  دعم 
جميع  ا�شتخراج  من  لتمكينهم 
من  اأكرث  اأ�شبح   منه   الوث�ئق 
�رشورة حتمية يف ظل مط�لبة 
ه�ئل  بكم  املواطنني  االدارة 

يتن�فى مع  الوث�ئق وهو م�  من 
م�ش�لح  وتعليم�ت  توجيه�ت 
واجلم�ع�ت  الداخلية  وزير 
املحلية وتهيئة االقليم الرامية 

بع�رشنة  ال�شعوب�ت  بتذليل 
من  وتقريبه  االإدارة  قط�ع 

املواطن .
�أحمد باحلاج

ملف  بخب�ي�  الع�رفون  اأجمع 
ت�رشيح�ت  يف  بورقلة  ال�شكن  
متفرقة لهم مع جريدة »الو�شط 
» ، اأن الرجل االأول ب�لوالية عبد 
الأكرث  بتوزيعه  جالوي   الق�در 
اجتم�عي  م�شكن   1300 من 
ببلدي�ت  عمومي  ايج�ري 
قد  يكون  البي�ش�ء  وعني  تقرت 
جم�ل  يف  عمالقة  خطوة  خطى 
ال�شكن�ت  توزيع  على  االفراج 
العمومية  االيج�رية  االجتم�عية 
على م�شتحقيه� ، وذلك يف اط�ر 
االأول  الوزير  بتعليمة  االلتزام 
ال�شكن  ووزير  اأويحي  اأحمد 
الوحيد  عبد  والعمران  واملدينة 
جميع  توزيع  اىل  الرامية  طم�ر 
ومبختلف  اجل�هزة  ال�شكن�ت 

الع�ئالت  مئ�ت  الإنت�ش�ل  ال�شيغ 
لط�مل�  الذي  الكراء  �شبح  من 
يومي�ت  اأرق  ه�ج�ش�  �شكل 
ظل  يف  وذلك   ، االأ�رشة  اأرب�ب 
وارتف�ع  ال�رشائية  القدرة  تدين 

امل�شتوى املعي�شي .
وح�شبم� علم من م�ش�در مطلعة 
، ف�إن وايل والية ورقلة و يف اط�ر 
من  لكل  وجهه�  التي  التو�شي�ت 

الرتقية  لديوان  الع�م  املدير 
والت�شيري العق�ري ومدير ال�شكن 
و بقية امل�ش�لح امل�شرتكة ، ف�إن 
احل�ش�ص  بقية  على  االفراج 
ال�شكنية ذات النمط االجتم�عي 
قبل  �شتكون  العمومي  االيج�ري 
اأجل  من  رم�ش�ن  �شهر  حلول 
الع�ئالت  على  الفرحة  ادخ�ل 
التي تنتظر بف�رغ ال�شرب  جت�شيد 

يف  الوايل   اطلقه�  التي  الوعود 
دوائر  من  بكل  من��شبة  عدة 

ورقلة واحلجرية و انقو�شة  .
فقد  مت�شل  مو�شوع  ويف 
اجلمعي�ت  من  العديد  اأعلنت 
ال�شكن  مبلف  املهتمة  املحلية 
دعمه�  عن  �شيغه  مبختلف 
لوايل  والالم�رشوط  املطلق 
التنفيذي  وجه�زه  الوالية 
حلول  عن  البحث  بخ�شو�ص 
التي  ال�شكنية  للحظ�ئر  جذرية 
وذلك   ، بعد  التوزيع  مي�شه�  مل 
تفعيل  على   احلر�ص  خالل  من 
واملت�بعة  املراقبة  ع�ملي 
املع�يري  وفق  ال�شكن�ت  الإجن�ز 
به�  املعمول  والق�نونية  التقنية 
تو�شية  االعتب�ر  بعني  االأخذ  مع 
ال�شكنية  الور�ش�ت  جميع  ت�شليم 

يف اأج�له� املحددة  .
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    .  »عبد �لقادر جالوي �سدد على معايري �لجناز و�للتز�م باأجال �لت�سليم«
 ثمن متابعون مللف �ل�سكن بولية ورقلة �ملجهود�ت �جلبارة �ملبذولة من طرف و�يل �لولية عبد �لقادر جالوي من 
�أجل �خر�ج ملف �ل�سكن من عنق �لزجاجة بعد �سنو�ت من �لنتظار ، حيث ��سرف �مل�سوؤول �لأول باجلهاز �لتنفيذي 

يف ظرف �أ�سبوع و�حد على توزيع �ملفاتيح على �مل�ستفيدين من 1190 م�سكن �جتماعي باملقاطعة �لد�رية تقرت ، 
فيما مت توزيع 90 وحدة �سكنية ببلدية عني �لبي�ساء بذ�ت �ل�سيغة مطلع �لأ�سبوع �جلاري .

بتقرت و عني �لبي�ساء 

�أحمد باحلاج 

توزيع املفاتيح على  امل�ستفيدين من 1300 م�سكن

�سكان قرية �ل�سقة ببلدية �لعالية 

لـ«�لو�سط" �لوحيد هزول  عبد  �جلمعوية بورقلة  للحركة  �لولئي  "�ملن�سق 

60 كلم ال�ستخراج وثائقهم االدارية  

م�سروع ترامواي ورقلة مك�سب هام بحاجة الإلتفاتة ال�سلطات العليا الإمتامه 
للحركة  الوالئي  املن�شق  اأكد 
املدين  واملجتمع  اجلمعوية 
لدعم  الرئ��شي  للتح�لف 
اجلمهورية  رئي�ص  م�ش�ريع 
هزول  الوحيد  عبد  بورقلة 
به  خ�ص  �شحفي  ت�رشيح  يف 
جريدة »الو�شط » ، اأن م�رشوع 
ر�شد  الذي  ورقلة  ترامواي 
�شنتيم  ملي�ر   4000 الجن�زه 
يعترب من بني املك��شب اله�مة 
التي تدعمت به� الوالية ، لكنه 
ج�دة  الإلتف�تة  م��شة  بح�جة 
ب�لبالد  العلي�  ال�شلط�ت  من 
المت�م ال�شطر املتبقي املمتد 

على م�ش�فة 3.5 كلم .
هزول  الوحيد  عبد  اعترب 
ورقلة  ترامواي  م�رشوع 

قط�ع  �شتنري  التي  ب�جلوهرة 
املعروفة  ورقلة  بوالية  النقل 
 ، ال�رشقي  اجلنوب  بع��شمة 
ن�هيك عن املزاي� التي �شتجنى  
خالل  من  الرتامواي  من 
الق�ش�ء على  م�شكل االختن�ق 
اىل  اإ�ش�فة  ب�لوالية  املروري 
فك العزلة عن املتنقلني م� بني 
حي الن�رش و و�شط املدينة  ، 
حيث ط�لب ذات املتحدث من 
وعلى  ب�لبالد  العلي�  ال�شلط�ت 
اأحمد  االأول  الوزير  راأ�شه� 
واال�شغ�ل  النقل  ووزير  اأويحي 
زعالن  الغني  عبد  العمومية 
الع�جل  التدخل  اجل  من 
�شك�ن  ملطلب  واال�شتج�بة 
يف  املتمثل  الواح�ت  ع��شمة 

انطالق�  االخري  ال�شطر  امت�م 
اىل  التج�ري  املجمع  من 
ب�شوق  االنته�ء  نقطة  غ�ية 
م�ش�فة  على  املمتد  احلجر  
مت�شل  �شي�ق  ويف   ، كلم   3.5
الوالئي  املن�شق  وجه  فقد 
واحلركة  املدين  للمجتمع 
اجلمعوية لدعم م�ش�ريع رئي�ص 
اجلمهورية بورقلة عبد الوحيد 
ل�شك�ن  مب��رشا  نداءا  هزول 
على  املح�فظة  ق�شد  الوالية 
تدعمت  الذي  املك�شب  هذا 
به الوالية وردع كل من يح�ول 
كم�   ، به  امل�ش��ص  و  اتالفه 
املبذولة  املجهودات  كل  ثمن 
والية  وايل  من  كل  طرف  من 
و  جالوي  الق�در  عبد  ورقلة 

ورقلة  ترامواي  م�رشوع  مدير 
اجن�ز  اأجل  من  العربي  موالي 
وفق�  العمالق  امل�رشوع  هذا 
والق�نونية  التقنية  للمع�يري 
املعمول به� و ت�شليمه يف اأج�له 
املحددة اي قبل نه�ية الثالثي 

االأول من ال�شنة اجل�رية .
ذات  املك��شب  اأهم  بني  ومن 
يقول  امل�رشوع  بهذا   ال�شلة 
خلق  من  �شيمكن  اأنه  هزول 
عمل  من�شب   400 من  اأكرث 
لف�ئدة  مب��رش  وغري  مب��رش 
بورقلة  العمل  عن  الع�طلني 
امت�ش��ص  �ش�أنه  من  م�  وهو 
ملعدالت  املرعب  االرتف�ع 

البط�لة .
�أحمد باحلاج

على  خلفية تف�سي �لتوظيف �ملبا�سر و 
تفاوت �أدو�ت �لرقابة مبفت�سية �لعمل 

�مل�سلحة �لولئية لالمن �لعمومي باأمن 
ولية تيندوف 

حراك البطالني يحا�سر وايل والية 
ادرار وي�سعه يف قلب املدفع 

ت�سجيل 166 خمالفة ، حجز 
23 مركبة و�سحب 51 رخ�سة 

�سياقة �سهر جانفي 

تعي�ص �رشيحة كبرية من البط�لني 
�شفيح  وقع  على  اأدرار  بوالية 
مظ�هر  تف�شي  ،ب�شبب  �ش�خن 
من  لبط�لني  املب��رش  التوظيف 
النفطية  ب�ل�رشك�ت  الوالية  خ�رج 
االأدوات  تف�وت  عن  ن�هيك   ،

الرق�بية مبفت�شية  العمل .
البط�لني  من  الع�رشات  اأبدى    
اأوقروت   ، �ش�يل   ، رق�ن  ببلدي�ت 
اأدرار  الوالية  وع��شمة  وت�ش�بيت 
جريدة  مع  لهم  ت�رشيح  يف   ،
وا�شتي�ئهم  امتع��شهم   « »الو�شط 
ب�شي��شة  اأ�شموه  مم�  ال�شديدين 
الت�شرت  و  االم�م  اىل  الهروب 
واخلروق�ت  التج�وزات  على 
هي�كل  م�شتوى  على  امل�شجلة 
الوطنية  ال�رشك�ت  و  الت�شغيل 
ال�شن�عة  يف  الع�ملة  واالجنبية 
خلفية  على  وذلك   ، النفطية 
املب��رش  التوظيف  تف�شي ظ�هرة 
وهو   ، الوالية  خ�رج  من  لبط�لني 
للت�شعيد  بهم  دفع  الذي  االأمر 
من  اأكرث  يف  خط�بهم  لهجة  من 
حتقيق  بفتح  للمط�لبة  من��شبة 
اأمني واداري معمق للوقوف على 
حجم التج�وزات والتي تتن�فى مع 
طرف  من  امل�شتحدثة  االلي�ت 
احلكومة والرامية ب�الأ�ش��ص ملنح 
البط�لني  لف�ئدة  التوظيف  اأولوية 
اجلبهة  غلي�ن  الحتواء  املحليني 
لتكرار  وتف�دي�  االجتم�عية 
اجلنوب  بط�يل  احتق�ن  �شين�ريو 

�شهر م�ر�ص من �شنة 2013 .
ومم� يحز يف نفو�ص حمدثون� اأن 
االلتزام  رف�شت  الت�شغيل  اأجهزة 

رئي�ص  ب�شفته  الوايل  بتعليمة 
الذي  للت�شغيل  القط�عية  اللجنة 
عرو�ص  ح�ش�ص  بتوزيع  اأمر 
الوك�الت  على  ب�لت�ش�وي  العمل 
ق�بله  و�شع�   ، للت�شغيل  املحلية 
متل�ص امل�ش�لح املعنية ممثلة يف 
مفت�شية العمل ب�لدور املنوط به�  
الف�شيحة  اأن  هوؤالء  اأكد  حيث   ،
ع�مل   500 توظيف  يف  املدوية 
من خ�رج الوالية ب�ملجمع الغ�زي 
مبث�بة  ك�نت  رق�ن  دائرة  �شم�ل 
الك�أ�ص  اأف��شت  التي  القطرة 
املهتمة  ب�جلمعي�ت  ودفعت 
مرا�شلة  اىل  الع�ملة  اليد  مبلف 
دعمه�  عن  البالغه�  ال�شلط�ت 
املتم�شكني  البط�لني  ملطلب 
بخي�ر الت�شعيد من لهجة موقفهم 
مط�لبهم  جتد  مل  م�  ح�ل  يف 
ويف  �ش�غية  اأذان�  امل�رشوع 
القريب الع�جل . اإىل ج�نب ذلك 
االأمن  م�ش�لح  ا�شتنفرت  فقد 
ال�شغب  مك�فحة   يف  املخت�شة 
احلراك  لتطويق  وحداته�  جميع 
وتف�دي  اأدرار  بوالية  االجتم�عي 
الدولة  وهي�كل  الطرق�ت  �شل 
طرف  من  واخل��شة   العمومية 

الع�طلني عن العمل املحتقنني .
االمنية  اللج�ن  ان  ب�لذكر  جدير 
احلراك  مبت�بعة  املكلفة 
الكبري  البالد  بجنوب  االجتم�عي 
ادرار  والية  اأدرجت  قد  ك�نت   ،
يف املرتبة الث�نية  بعد ورقلة من 
ملعدالت  املقلق  االرتف�ع  حيث 

احلرك�ت االحتج�جية .
�أحمد باحلاج

لالأمن  الوالئية  امل�شلحة  �شجلت 
العمومي ب�أمن والية تندوف خالل 
 ، اجل�رية  ال�شنة  من  ج�نفي  �شهر 
اأ�شفرا  ج�شم�نيني  مرور  ح�دثي 
بجروح  اأ�شخ��ص  ثالثة  اإ�ش�بة  عن 
متكنت  حيث   ، اخلطورة  متف�وتة 
حواجز  خالل  من  امل�شلحة  ذات 
والدوري�ت  املرورية  املراقبة 
الراكبة والراجلة على م�شتوى اإقليم 
االخت�ش��ص من مراقبة 1592 مركبة 
من خمتلف االأحج�م واالأ�شن�ف مع 
ت�شجيل 14 جنحة مرورية تعلقت يف 
الن�رية  الدارج�ت  بقي�دة  جممله� 
ال�شي�قة  رخ�شة  على  احلي�زة  دون 
،عدم  الت�مني  �شه�دة  انعدام  مع 
التقنية  املراقبة  حم��رش  �رشي�ن 
قي�دته�  يف  اال�شتمرار  و  للمركب�ت 
رغم التبليغ ب�شحب رخ�شة ال�شي�قة 
و  الت�مني  �شه�دة  �رشي�ن  ،عدم 

القي�دة بدون رخ�شة ال�شي�قة .
�شمحت  االإح�ش�ئي�ت  نف�ص   

ب�الإ�ش�فة  خم�لفة    166 بت�شجيل 
مع   ، تن�شيقية  خم�لف�ت   07 اإىل 
للمركب�ت  توقيف  ح�لة   23 اإح�ش�ء 
والدراج�ت الن�رية ا�شتوجبت و�شع 
يف  ليتم   ، احلظرية  يف  ح�الت   09
ح�لة   51 ت�شجيل  ال�شي�ق  نف�ص 
لغر�ص  ال�شي�قة  لرخ�ص  �شحب 
ح�لة   19 و  اأ�شهر   03 ملدة  التعليق 
لغر�ص  ال�شي�قة  لرخ�ص  �شحب 
عالوة     . اأ�شهر   06 ملدة  التعليق 
فرقة  �شجلت  فقد  ذلك  على 
البيئة  وحم�ية  العمران  �رشطة 
عددا من املخ�لف�ت وذلك يف ظل 
املبذولة  امليدانية  املجهودات 
ملح�ربة خمتلف املخ�لف�ت امل��شة 
ب�لبيئة والعمران متثلت يف ت�شجيل 
و4  ب�لعمران  متعلقة  خم�لف�ت   08

خم�لف�ت م��شة ب�لبيئة .
�سيخ مدقن



�أن  �إال  �الأعمدة  ح�ضور  ورغم   ،  
تغيري  لعدم  عنها   غائبة  �الإنارة 
وجود  �أو  �ملحرتقة  �مل�ضابيح 
�أبدى  ذ�ته  �ل�ضياق  ويف   ، ما  خلل 
�خلروج  من  تخوفهم  �ل�ضكان  لنا 
لل�رضورة  �إال  منازلهم  من  ليال 
�إىل  تعّر�ضهم  خ�ضية   �لق�ضوى 
طرف  من  و�ل�رضقة   �العتد�ء�ت 
قطاع �لطرق وع�ضابات �لليل �لتي 
تغتنم مثل تلك �لظروف لالعتد�ء 
على �الأ�ضخا�ص وممتلكاتهم �ضيما 
تز�يد  يف  �النحر�ف  حاالت  و�أن 
م�ضتمر مما يقوي �ل�ضعور باخلوف 
توؤرق  �لظاهرة  هذه  و�أ�ضبحت   ،
�أنها   كما  كبري  ب�ضكل  �ملو�طنني 
خا�ضة  غ�ضبهم  و  تذمرهم  تثري 
من  �لعديد  يف  يجربون  عندما 
الأمر  ليال  �خلروج  على  �ملر�ت 
طارئ كنقل مري�ص �إىل �مل�ضت�ضفى 
�أو مغادرة �ملنزل باكر� للتوجه �إىل  
على  هوؤالء  يجرب  حيث   ، دو�مهم 
طرقات  و  �أحياء  بعدة  �ملرور 
بلوغهم  قبل  �لد�م�ص  �لظالم  يف 
عنه  يرتتب  ما  �ملن�ضودة  وجهتهم 

بني  ومن  �ملخاطر.،  من  �لكثري 
�ضود�ء  نقطة  ت�ضكل  �لتي  �لطرق 
�لفرت�ت  �لر�جلني يف  �و  لل�ضائقني 
 18 رقم  �لوطني  �لطريق  �لليلية  
�لر�بط بني عا�ضمة �لوالية ود�ئرة 
�جلنوبية  و�جلهة  �لغزالن  �ضور 
�لطريق  �ىل  �إ�ضافة  عامة  ب�ضفة 
�الأجز�ء  وعديد   05 رقم  �لوطني 
�ل�ضيار �رضق - غرب   �لطريق  من 
مع  �الأ�ضخا�ص  هوؤالء  فحكايات   ،
تختلف  تطالهم  �لتي  �الإعتد�ء�ت 
وهو  و�حد  ور�ئها  من  �ل�ضبب   و 
حيث   ، �لعمومية   �الإنارة  �نعد�م 
�أن هناك �لعديد من هذه �مل�ضالك 
و�إن  �الأعمدة  حتى  فيها  تنعدم 

وجدت يف �أخرى  فاإنها هيكل بال 
روح  و�الإنارة بها معّطلة و عملية 
�إىل  تبقى  منها   �أتلف  ما  جتديد 

�إ�ضعار �آخر،
هذ�  و�ضو�ء تعلق �الأمر باملناطق 
�ملناطق  �أو  للوالية  �جلنوبية 
يختلف  ال  �الأمر  فاإن  �ل�ضمالية 
بع�ص  با�ضتثناء  الأخرى  بلدية  من 
ت�ضهد  �لتي  �ل�ضكانية  �لتجمعات 
�لتي  و  للمركبات  د�ئمة  حركية 
�أو  �لبلدية  مقر  يف  عادة  تكون 
ليال  �خلروج  يعترب  و  �لد�ئرة 
�ضابع  من  �ملظلمة  �ملناطق  يف 
�مل�ضتحيالت ،خا�ضة يف �ملناطق 
�جلبلية �لبعيدة عن مقر �لوالية و 

�لقرى �لنائية �ملعزولة .
و�ن ��ضطر �أحدهم �ىل �خلروج ليال 
فاإنه لن يتخل�ص من حالة �لرعب و 
الأي  تطارده حت�ضبا   �لتي  �خلوف 
من  بدء�  معه  يحدث  قد  طارئ 
غاية  �إىل  �ملنزل  من  خروجه 
و�ضوله �إىل �ملكان �ملق�ضود و لن 
ي�ضّدق باأنه و�ضل �ضاملا معافى و 
مل يعرت�ص طريقه �أحد من قطاع 
�لطرق،  و قد �أرجع �لبع�ص �ل�ضبب 
�لرئي�ضي من ور�ء عدم تزويد هذه 
�إىل  �لعمومية  باالإنارة  �لطرقات 
و  منها  �جلبلية  �ملنطقة   طبيعة 
�لتي عادة ما  تعرف تباعد� كبري� 
كرثة  و  �ل�ضكانية  �لتجمعات  بني 
غالبية  تطبع  �لتي  �ملنعرجات 
هذه �ملناطق و �لتي ت�ضعب مهمة 

تزويدها بهذه �لطاقة �حليوية،  و
�ل�ضكان  ينا�ضد  �ل�ضياق  ذ�ت  يف 
�لظاهرة  هذه  من  �ملت�رضرون 
�جلهات �ملعنية على �إلز�مية �إيجاد 
حلول ناجعة  يف �أقرب �الآجال من 
�لظالم  م�ضكل  على  �لق�ضاء  �أجل 
وحتى  �لوالية  بلديات  �أغلب  يف 
بع�ص �أحياء مدينة �لبويرة  لتفادي 

�حلو�دث و �الإعتد�ء�ت. 
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يثري غياب مرفق الإنارة العمومية عرب العديد من طرقات ولية البويرة  �سخط املواطنني 
وا�ستيائهم من الو�سع الذي ي�سكل لهم كابو�سا حقيقيا �سيما يف الفرتات الليلية  وف�سل 

ال�ستاء املعروف بطول لياليه وحلول الظالم مبكرا.

البويرة

اأح�سن مرزوق

انعدام االإنارة العمومية يف الطرقات  يثري �سخط ال�سكان

امل�سالح الفالحية باأدرار

درا�سة و�سعية ن�ساط املربني وعملية الدعم باالأعالف...
�مل�ضالح  �أم�ص  �أول  عقدت 
�لفالحية و�ل�رضكاء لقاء� مو�ضعا 
مبقر  �الإبل  �ملو��ضي  مربي  مع 
و�ضط  �ل�ضباب  موؤ�ض�ضات  ديو�ن 
مدير  قال  �أين  �أدر�ر  مدينة 
�لدولة  �أن  �لفالحية  �مل�ضالح 
ملر�فقة  هامة  �إمكانيات  وفرت 
ن�ضاطهم  ت�ضهيل  بغية  �ملربيني 
�لغمو�ص مييز  بع�ص  يبقي  ولكن 
مبا�رضة  �لدعم  ذهاب  عملية 
يف  �حلقيقيني  �ملهنة  �أهل  �إيل 
�مليد�ن دون غ�ص �و حتيز وهذ� 

دقيقة  �إح�ضاء  منه  نريد  �للقاء 
من  مبا�رضة  �مل�ضاكل  ومعرفة 
بغية  معهم  و�لتعاون  �ملربني 
ترجع  �ضليمة  عمل  خطة  و�ضع 
و�أ�ضاف  �لن�ضاط  على  بالفائدة 
نريد معرفة هذ� من �أهل �ملهنة 
على  ن�ضهر  نحن  قائال  ون�ضعى 
�لرعوية  و�الآبار  �الأعالف  توفري 
�حلبوب  تعاونية  مدير  �آما 
هذ�  يف  �أكد  خمتار  حمد��ص 
على  حتتوي  �لتعاونية  �أن  �للقاء 
�ل�ضعري  مادة  �ألف قنطار من   11

موجه للتوزيع على �ملربيني لكن 
دقيقة  �إح�ضائية  بطاقة  نريد 
�ملربيني  هم  من  لنا  تو�ضح 
بغية  �مليد�ن  يف  �حلقيقيني 
تطليق �مل�ضاربة يف مادة �ل�ضعري 
حيث حدد �ضعر �لقنطار �لو�حد 
�لتعاونية  ومنه  دج  ب155.000 
مدرو�ضة  ملفات  بو�ضع  تطالب 
�حلقيقيني  �لفالحني  قبل  من 
�أما  �ملو��ضي  تربية  ن�ضاط  يف 
�الإر�ضاد  و  �لتعاون  م�ضلحة 
�الأخرى  هي  �أ�ضارت  �لفالحي 

توفري  مع  �لتامني  �رضورة  �إيل 
حيث  �ملربيني  �أمام  �لبياطرة 
بع�ص  وعر�ضو�  �ملربني  تدخل 
�الن�ضغاالت و�القرت�حات يرونها 
�أخر  ويف  عملهم  لرتقية  منا�ضبة 
�للقاء �تفقو� على خطة عمل يف 
ومر�فقة  �الأعالف  توزيع  كيفية 
خا�ضة  �مليد�ن  يف  �ملربيني 
�أبار  توفري  ب�رضورة  �الإبل  مربي 
رعوية بهدف �ملحافظة وترقية 

�ضعبة �ملو��ضي
بو�سريفي بلقا�سم

الطارف 

�سكيكدة 

يومي 12 و 13 فرباير 

الناقلون يطالبون بتطبيق قانون 
النقل عرب �سيارات االأجرة 

باجتاه عنابة 

مواطنون يحتجون على "اإق�سائهم" 
من اال�ستفادة من ال�سكن االجتماعي 

انقطاع التزويد باملاء ال�سروب يف 9 بلديات بالعا�سمة 

من  �ضخ�ضا  �أربعني  حو�يل  قام 
بوالية  �الأجرة  �ضيار�ت  �أ�ضحاب 
بحركة  �لثالثاء  �ليوم  �لطارف 
بتطبيق  للمطالبة  �حتجاجية 

�لقانون �ملنظم 
�لطارف  من  �نطالقا  �خلط  عرب 
باجتاه عنابة �ملجاورة، ح�ضب ما 
لوحظ ويطالب �ملحتجون بتطبيق 
وقف  �أن  حيث  �لعمل  خمطط 
�الأجرة  �ضيار�ت  �ضائقي  ن�ضاط 
حمدد�  �لطارف  و  عنابة  لواليتي 

على �ل�ضاعة �لر�بعة م�ضاء.
�ضائقي  نقابة  عن  ممثل  و�أكد  
حممد  بالطارف  �الأجرة  �ضيار�ت 
"و�فق  �ملخطط  هذ�  باأن  زيتوين 
�أنه  �إىل  م�ضري�  �لطرفان"،  عليه 
"منذ �ضهرين يقوم �ضائقو �ضيار�ت 
على  يعملون  �لذين  لعنابة  �الأجرة 
خط �لطارف بوقف ن�ضاطهم على 
�ل�ضاعة �لثالثة بعد �لظهر و يريدون 
فر�ص على نظر�ئهم للطارف هذ� 
فاإن  �جلديد"لالإ�ضارة  �لتوقيت 
لواليتي  �لتابعة  �الأجرة  �ضيار�ت 
من  ممنوعة  عنابة  و  �لطارف 

�لركون 

�لربية  �مل�ضافرين  نقل  مبحطات 
�ضائقي  ممثل  �أو�ضح  جهته  من 
�ضيار�ت والية عنابة �أحمد بن عبدة 
فقط  "يخدم  �لقدمي  �لتوقيت  �أن 
عنابة"،  لوالية  �لتابعني  �لناقلني 
موؤكد� �أنه وجه دعوة للطرفني من 
�أجل �حلو�ر و �لت�ضاور يف "حماولة 

الإيجاد حل لهذه �لو�ضعية".  
لوالية  �لنقل  ملدير  و��ضتناد� 
فاإن  عاليل  ر�ضا  �لطارف 
هذ�  يف  توجيهها  مت  مر��ضلة 
بعنابة  �لنقل  مل�ضالح  �ل�ضياق 
لهذه  حل  �إىل  "�لتو�ضل  �أجل  من 
على  بال�ضلب  تعود  �لتي  �لو�ضعية 
كذ�  و  �الأجرة  �ضيار�ت  �ضائقي 
�مل�ضافرين"وبعد �أن �عترب مطلب 
للطارف  �الأجرة  �ضيار�ت  �ضائقي 
�مل�ضوؤول  نف�ص  ذكر  بـ"�مل�رضوع" 
تتم  �لتي  �لعمومية  "�خلدمة  باأن 
�ضيار�ت  طريق  عن  �لنقل  عرب 

�الأجرة لي�ضت مرتبطة 
فاإن هذ�  بالتايل  و  �لوقت  ببطاقة 
�مل�ضري  للقانون  يخ�ضع  �لن�ضاط 
حمطات  و  �لقطار�ت  ملحطات 

�لنقل �لربي للم�ضافرين".

من  �ملو�طنني  من  �لع�رض�ت  �أقدم 
غلق  على  �الجتماعي  �ل�ضكن  طالبي 
�ضكيكدة(  )�رضق  عز�بة  د�ئرة  مقر 
من  "�إق�ضائهم"  على  �حتجاجا 
�لتي  �ل�ضكنية  �حل�ضة  من  �ال�ضتفادة 
مطلع  �الأولية  قائمتها  عن  �أعلن 
�الأ�ضبوع �جلاري. و قد ندد �ملحتجون 
بالطريقة �لتي �عتمدتها جلنة �لد�ئرة 
"��ضتغربو�"  حيث  �لقائمة  �إعد�د  يف 
�الأولية  �لقائمة  من  �أ�ضمائهم  لغياب 
"ي�ضتوفون- �أنهم  و  خ�ضو�ضا  لل�ضكن 
�لقانونية  �ل�رضوط  بع�ضهم-  ح�ضب 
عن  �ملحتجني  غالبية  لذلك"وعرب 
�لد�ئرة"  جلنة  عمل  من  "��ضتيائهم 
مقابل  "ظلما  باإق�ضائهم  قامت  �لتي 
ي�ضتوفون  ال  غرباء  �أ�ضماء  �إدر�ج 
تعبري  حد  على  �ال�ضتفادة"  �رضوط 
�أحد �ملحتجني مطالبني  في�ضل قارة 
�ضلطات �لوالية �لتدخل الإعادة �لنظر 
ملفاتهم  در��ضة  �إعادة  و  �لقائمة  يف 

من جديد.
�لفو�ضى  من  �أجو�ء  �ضادت  قد  و 

�إىل  �أدى  ما  عز�بة  د�ئرة  مقر  �أمام 
�ضيما  ال  �الإغماء�ت  بع�ص  ت�ضجيل 
نقل  ليتم  �ملحتجات  �لن�ضاء  و�ضط 
لوحظ  كما  �مل�ضت�ضفى  �إىل  بع�ضهن 
عز�بة  د�ئرة  رئي�ص  ��ضتقبل  وقد 
و�ال�ضتماع  �ملحتجني  عن  ممثلني 
�إيد�ع  �إىل  �إياهم  د�عيا  �ن�ضغالهم  �إىل 
�لطعون موؤكد� لهم �أن در��ضة �لطعون 
"�ضتكون بكل �ضفافية ونز�هة". و مت 
قائمة  عن  �لك�ضف  �ملن�رضم  �الأحد 
�ل�ضكنية  �حل�ض�ص  من  �مل�ضتفيدين 
�لتي  و  �الحتجاج  عز�بة حمل  ببلدية 
�ل�ضكن  ب�ضيغة  وحدة   413 تت�ضمن 
 200 بـ  وح�ضة  �الإيجاري  �لعمومي 
على  �لق�ضاء  �إطار  يف  �ضكنية  وحدة 
�ل�ضكن �له�ص بحي ديار �لزيتون بنف�ص 
�لبلدية �إىل جانب 15 وحدة �ضكنية يف 
�إطار �لق�ضاء على �ل�ضكن �له�ص بحي 
بندي�ص و 50 وحدة �ضكنية من  منزل 
 19 و  �ملاء  ر�أ�ص  بحي  �ل�ضيغة  نف�ص 
�الإخوة  بحي  �أخرى  �ضكنية  وحدة 

�ضوي�ضي " �لز�وية" ببلدية عز�بة. 

�لتطهري  و  �ملياه  �رضكة  �أعلنت 
يف  )�ضيال  �لعا�ضمة  للجز�ئر 
باملاء  �لتزويد  عملية  �أن  لها  بيان 
�ل�رضوب �ضتعرف �نقطاعا يف ت�ضعة 
)9( بلديات يف �جلز�ئر �لعا�ضمة و 
 12 �الثنني   يوم  من  �بتد�ء�  ذلك 
�ل�ضاعة 04:00 �ضباحا  فرب�ير من 
فرب�ير   13 �لثالثاء  يوم  غاية  �إىل 
ب�ضبب  ذلك  و  �ل�ضاعة 16:00  على 

�أ�ضغال �ل�ضيانة.
�ضيم�ص  "�ضيال"  �رضكة  ح�ضب  و 
�ل�رض�قة  بلديات  �النقطاع   هذ� 
و  م�ضو�ص  بني  و  �إبر�هيم  د�يل  و 
عكنون  بن  و  خادم  بئر  و  بوزريعة 
و   )36 رقم  �لوطني  �لطريق   (
بولوغني )منطقة �لزغارة( و ر�ي�ص 

حميدو )حي �ضيدي �لكبري( و ج�رض 
ق�ضنطينة )منطقة عني �لنعجة (.

�ملاء  توزيع  �ن  �لبيان  �أو�ضح  و   
ذلك  و  تدريجيا  �ضيعود  �ل�رضوب 
خالل ليلة �لثالثاء 13 فرب�ير فيما 
�ضتعود �ضبكة �لتوزيع �ىل  �لن�ضاط 
ب�ضكل كامل خالل يوم �الربعاء 14 
"�ضيال"  �أ�ضافت  و  فرب�ير2018  
�أن هذ� �النقطاع يف �لتزود باملاء 

�ل�رضوب هو ب�ضبب �أ�ضغال 
م�ضتوى  على  �لوقائية"  "�ل�ضيانة 
ج�رض  و  قاريدي  مقاطعات 
هذه  �ن  �لبيان  �أو�ضح  و  ق�ضنطينة 
�نتاج  �نظمة  مت�ص  �لتي  �ال�ضغال 
لل�رضب   �ل�ضاحلة  �ملياه  حتويل  و 
 " �ضا   24 "�جر�ء  �طار  يف  تدخل 

و كذلك ل�ضمان ��ضتقر�ر و دميومة 
�ال�ضطياف  مو�ضم  خالل  �خلدمة 
و  �لعا�ضمة   غرب  بلديات  يف 
�ضت�ضخر  �أنها  �ضيال  �رضكة  توؤكد 
�ملوؤ�ض�ضات  ل�ضالح  �ضهاريج 
�لعمومية و �ال�ضت�ضفائية  للتموين 

باملاء �ل�رضوب بغية �لتخفيف من 
يت�ضبب  �ن  ميكن  �لذي  �الإزعاج 
ت�ضع   كما   . �النقطاع  هذ�  فيه 
مركز  رقم  زبائنها   ت�رضف  حتت 
الأي   1594 �ملكاملات  ��ضتقبال 
��ضتعالمات على مد�ر 24 �ضاعة. 
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�أحمد جر�ر.. �أ�سطورة بب�سع ر�سا�سات يف 20 يوًما
 م �س

فا�شتنفرت جي�شها وخمابرتها، بحًثا عن الفاعلني. العملية كانت قا�شية وحملت دللت عديدة من حيث التوقيت واملكان، ومن قبله خ�شية الحتالل 
من دخول عهد جديد م�شتن�شخ من م�شاهد يوميات انتفا�شة الأق�شى امل�شلحة.

املا�ضي  جانفي  من  التا�ضع  يوم 
ميطرون  مقاومون  البداية،  كانت 
نابل�س  غرب  م�ضتوطن  �ضيارة 
�ضمال القد�س املحتلة بالر�ضا�س، 
دولة  جنون  ُجّن   . قتيلاً ويردونه 

االحتلل، 
ذاته،  ال�ضهر  من  ع�رش  الثامن  يف 
جي�س  من  كبرية  قوات  خرجت 
الظلم  جنح  حتت  االحتلل 
وولت  املنفذة،  اخللية  ملنازلة 
وجهها �ضطر منطقة وادي برقني 
التي تبعد مئات االأمتار عن خميم 
يعرفه  الذي  املكان  ذلك  جنني، 

ا. جنود االحتلل جيداً
ال  مبا  املقاومني  رياح  جرت 
العقل  االحتلل،  �ضفن  ت�ضتهي 
االإفلت  ا�ضتطاع  للخلية  املدبر 
من قب�ضة جنود النخبة والوحدات 
املدربني  والقنا�ضة  اخلا�ضة 
حتول  فيما  املفرت�ضة،  والكلب 
رفيقه  حمى  ل�ضاتر  اآخر  مقاوم 
الذي  ال�ضغري  وم�ضد�ضه  ب�ضدره 

اأدمى اثنني من جنود الليل.
ومنذ ذلك التاريخ بداأ ا�ضم اأحمد 
األ�ضنة  على  يرتدد  جرار  ن�رش 
فقط  اأيام  عدة  الفل�ضطينيني، 

مقاوم  اإىل  ا  مغموراً �ضاباًا  ّحولت 
اأخبار  النا�س  تناقل  معروف، 
البطل و�ضورة الثائر، نق�ضوا ا�ضمه 
بالرمل على �ضواطئ غزة، نظموا 
له الق�ضائد واألّفوا له »الهتافات«، 
فيما كانت االأمهات تكتفي بالدعاء 

له.
وملهم،  ملجدد  جرار  حتّول 
امل�ضلحة  املقاومة  نف�س  اأعاد 
بط�س  اأدماها  التي  ال�ضفة  اإىل 
التن�ضيق  وا�ضتنزفها  االحتلل 
والده  خطى  على  �ضار  االأمني، 
من  املقاومة  راية  وحمل  ال�ضهيد 
عرفوا  ا  اأي�ضاً ،االإ�رشائيليون  خلفه 
قادتهم:  وجه  يف  �رشخوا  اأحمد، 
اإاّل  ال�ضمال  يف  العي�س  ميكن  »ال 
رئي�س  جرار«.  اإىل  الو�ضول  بعد 
نتنياهو  بنيامني  االحتلل  حكومة 
قال عنه: »لن ن�ضمح الأحمد جرار 
عرفوا  هم  اإ�رشائيل«.  روح  بك�رش 
اإهانة  يعني  جرار  بقاء  اأّن  ا  متاماً
لكربياء  ا  وحتطيماً اأمنهم  لقوى 

خمابراتهم. 
وا�ضلت دولة االحتلل بحثها عن 
ال�ضاب، فكّثفت تواجدها الع�ضكري 
جلنني،  املوؤدية  ال�ضوارع  على 

يف  ا�ضتطلعها  طائرات  واأبقت 
قرى  واقتحمت  املدينة،  �ضماء 
اليامون وال�ضيلة احلارثية والكفري 
وهدمت  مرات،  عدة  وال�ضهداء 
ا من املنازل يف بلدة برقني،  عدداً
اأقاربه  من  الع�رشات  واعتقلت 
ت�ضل  علّها  ومعارفه،  واأ�ضدقائه 
لطرف خيط يدلهم على املطارد 

االأ�ضقر ذو العينني اخل�رشاوين.
بداية  يف  �ضاب  اأثر  تقتفي  دولة 
وتلحقه  عمره،  من  الع�رشينات 
بحثاًا عن كرامتها املفقودة، دولة 
لديها من االإمكانيات التكنولوجية 
ا يف العامل،  والب�رشية االأكرث تطوراً
بعد  اإليه  الو�ضول  يف  تف�ضل 

حماوالت م�ضتميتة.
دولة  نظر  يف  ا  معتماً امل�ضهد  ظل 
بالكرامة  ا  ومزهواًّ االحتلل، 
اأن  اإىل  الفل�ضطينيني؛  نظر  يف 
القدر، ففي �ضبيحة  حانت �ضاعة 
ال�ضاد�س من فرباير ا�ضتفاق اأهايل 
على  جنني  غرب  اليامون  بلدة 
الثقيلة  االحتلل  مركبات  �ضوت 
ا، وبعد انق�ضاع  تهدم مبنى مهجوراً
املتكافئة،  غري  املعركة  غبار 
العملية،  انتهاء  االحتلل  اأعلن 

يف  واحد  رقم  املطلوب  وت�ضفية 
واإىل  جرار  رحل  الغربية.  ال�ضفة 
رفيقته  امل�ضجى  جثمانه  جانب 
كانت  ممدة،  الطويلة  ال�ضمراء 
مطاردته  رحلة  يف  موؤن�س  خري 
يحدثها  كان  الطويلة،  الق�ضرية 
وحتدثه، كانت توقظه اإذا غفا على 

اأخم�ضها، واإذا اأخذته �ضنة من النوم 
يف  �ضابقوه  رحل  كما  جرار  رحل 
الن�ضال واملقاومة، هو يعلم  درب 
ينتهي  ال  اختاره  الذي  طريقه  اأن 
عادة اإال بالن�رش اأو ال�ضهادة، والأن 
بع�س  بعيدة  تبدو  االأوىل  الغاية 
ال�ضيء؛ كانت الثانية، عا�س جرار 

ب�ضمت ورحل ب�ضخب ذهب جرار 
وبقيت �ضريته على كل ل�ضان، ت�ضلل 
لقلوب املليني، دون اأن ينطق باأي 
كلمة، وبدون حملة علقات عامة 
ب�ضع  الدوالرات،  مليني  تكلف 
كانت  فقط  ا  يوماً و20  ر�ضا�ضات، 

كفيلة برفع ذكره.

تو�سيع قو�س �خليار�ت �لفل�سطينية

كيف ��ستطاع �ل�سهيد �أحمد جر�ر ك�سر هيبة »�إ�سر�ئيل«؟

االأمرييكي  الرئي�س  قراَري  جانب  فاإىل 
دونالد ترمب ب�ضاأن القد�س ونقل ال�ضفارة 
خلطواٍت  وا�ضنطن  تُلّمح  اإليها،  االأمريكية 
حائط  لــ»اأ�رشلة  ال�ضعي  منها  اإ�ضافيٍة، 
م�ضار  على  توؤثر  لن  اإنها  والقول  الرباق« 
االأمريكي  املبعوث  وفق  »ال�ضلم«  عملية 
عراكااً  خو�ضها  يف  كذلك  كو�ضنري،  جارد 
دوليااً وا�ضعااً من اأجل اإنهاِء وتفكيِك وكالِة 
�ضعيااً  التقاعد،  على  واإحالتها  االأونروا، 
فل�ضطني.  للجئي  العودة  حق  ل�ضطب 
يومااً  توؤكد  االأمريكية  املتحدة  فالواليات 
بالن�ضبة  امللك  من  اأكرث  َملَكيتها  يوم  بعد 
اأمام  اإذااً، نحن  وداعميها.  »اإ�رشائيل«  اإىل 
اأن  لها  امُلتوقع  من  اأمرييكيٍة  خطواٍت 
َع  تزيد النار ا�ضتعاالاً يف املنطقة، واأن تَ�ضَ

تُعيق  زالت  ما  التي  العراقيل  من  املزيد 
املتوقفِة  »الت�ضويِة«  عمليِة  اقلِع  اأ�ضلاً 
التعنت  بفعل  عدة  �ضنواٍت  منذ  اأ�ضلاً 
»االإ�رشائيلي« امُلغطى اأمريكيااً.  واالأدهى 
لردود  االأمرييكي  التقييم  اأَنّ  ذلك،  من 
املنطقة  يف  والر�ضمية  ال�ضعبية  الفعل 
اتخذتها  التي  اخلطوات  جراء  والعامل 
وفق  لها،  بالن�ضبة  ُمهم  غري  موؤخرااً، 
ديفيد  اأبيب«،  »تل  لدى  وا�ضنطن  �ضفري 
اأجرتها  مقابلة  يف  قلّل  الذي  فريدمان، 
معه �ضحيفة »ميكور ري�ضون االإ�رشائيلية«، 
ب�ضاأن  العاملية  االحتجاجات  اأهمية  من 
قراري الرئي�س ترمب )االعرتاف بالقد�س 
»االإدارة  اأن  على  ُم�ضّددااً  ال�ضفارة(،  ونقل 
ب�ضبب  موقفها  عن  ترتاجع  لن  االأمريكية 

تفجرت  التي  واالحتجاجات  التهديدات 
عليها  اأقدم  التي  اخلطوة  اأعقاب  يف 
ترمب«. ويف هذا االإطار، ودون اأدنى �ضك، 
الر�ضمي  ال�ضيا�ضي  احلراك  زال  وما  كان 
املتحدة  االأمم  اأروقة  يف  الفل�ضطيني 
اإيجابيااً  االأمن،  وداخل جمل�س  وكوالي�ضها 
دفعااً  ياأخذ  اأن  له  وكان  ال�ضعد،  كل  على 
لو  فيما  واأكرب  اأقوى  ومفاعيل  متميزااً، 
قبل  العام  الفل�ضطيني  التوافق  مت حتقيق 
الدولية،  للمنظمات  الفل�ضطيني  الذهاب 
يف  نوعية  نقلت  لو مت حتقيق  فيما  كما 
االأر�س  على  امل�ضاحلة  اتفاق  تطبيق 
ويف  توقيعه.   من  اأ�ضهر  عدة  م�ضي  بعد 
وحيثياته،  تفا�ضيله  وبكل  امل�ضهد،  هذا 
فقد بدا املوقف االأممي ومواقف عموم 

�ضعوب العامل باأ�رشه، متعاطفااً مع ال�ضعب 
وم�ضاندااً  العادلة،  وق�ضيته  الفل�ضطيني 
يكن  ومل  له.  املوؤيدة  الدولية  للحراكات 
من  اأو  الهواء  من  لياأتي  التعاطف  هذا 
الت�ضحيات  اأر�ضية  على  جاء  بل  الفراغ، 
حققه  الذي  الكبري  وال�ضمود  الهائلة 
يف  االأر�س  على  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
قطاع  يف  خ�ضو�ضااً  وال�ضتات،  الداخل 
والواقع  �ضنوات،  منذ  املحا�رش  غزة 
مبا  ربطااً  يوم.  كل  االحتلل  نريان  حتت 
املجال  هذا  يف  اجلديد  اإَنّ  اأعله،  َوَرَد 
احلديث  ظل  يف  التالية،  باملرحلة  يلوح 
»�ضفقة  بـ  املعنونة  ال�ضفقة  املتواتر عن 
القرن«، وهي املرحلة االأهم، التي تنتظر 
اإما نكو�ضااً فل�ضطينيااً حال متت املراوحة 

واإما حتوالاً جديدااً يف احلالة  يف املكان. 
من  امل�ضتويات  كل  وعلى  الفل�ضطينية، 
اأجل ترجمة ما مت ر�ضمه يف االجتماعات 
الفل�ضطيني  املركزي  للمجل�س  االأخرية 
اإىل واقع عملي على االأر�س، وبالتايل يف 
املن�ضودة،  ال�ضيا�ضية  اال�ضرتاتيجية  بناء 
القوى  غالبية  بها  نادت  طاملا  التي 
قو�س  وفتح  الفل�ضطينية،  والف�ضائل 
املربع  ومغادرة  الفل�ضطينية،  اخليارات 
ظل  يف  اخليارات  تعدد  باجتاه  الوحيد 
عملية  اإليه  و�ضلت  الذي  امل�ضدود  االأفق 
»الت�ضوية«، ويف و�ضع بات من املوؤكد باأنه 

ال ميكن اأن يظل قائمااً اإىل ما ال نهاية.
علي بدوان

اإثر  مطاردته  من  �ضهر،  من  اأقل  خلل 
حتّول  البطولية،  جلعاد«  »حفات  عملية 
اأيقونة  اإىل  جرار،  ن�رش  اأحمد  البطل 
للمقاومة الفل�ضطينية، من جهة وكابو�س 
جنحت  بعدما  للحتلل،  مرعب 
ر�ضا�ضته و�ضجاعته من نابل�س اإىل جنني 

يف ك�رش هيبة اجلي�س »االإ�رشائيلي«.
لبط�ضه  االحتلل  ركون  غمرة  ففي 
ال�ضلطة  مع  االأمني  تن�ضيقه  ومفاعيل 
ومل�ضتوطنيه  له  احلماية  وفر  الذي 
بال�ضفة، جاءت ر�ضا�ضات جرار ورفاقه 
قرب  �ضيفح  ازرائيل  احلاخام  لت�ضطاد 
املا�ضي،  يناير  من  التا�ضع  يف  نابل�س 

لتفر�س معادلة جديدة اأربكت املحتل.

ثالثية الف�شل »الإ�شرائيلي«

»اإ�رشائيل«  عجزت  اأ�ضبوع  مدار  وعلى 
اخللية  عن  معلومة  لطرف  الو�ضول  عن 
الطراز  من  فدائية  عملية  نفذت  التي 
االأول، ما �ضكل �رشبة موجعة للحتلل 

وو�ضعه واأجهزته االأمنية اأمام حالة ف�ضل 
خربوها  اأنهم  ظنوا  �ضاحة  يف  مركبة 
بعدما اأحبطوا قدرتها على ت�ضكيل حالة 
ال�رشب واال�ضتمرار  مقاومة قادرة على 
اإىل  االحتلل  و�ضل  عندما  ا،  والحقاً
طرف خيط لل�ضيارة التي نفذت العملية 
ا من تن�ضيقه االأمني مع  عربها، م�ضتفيداً
ال�ضلطة – وفق ما اأكدت و�ضائل االإعلم 
البطل  دور  مرة  الأول  تك�ضف   – العربية 
اأحمد ابن ال�ضهيد القائد الق�ضامي ن�رش 
الت�ضحية  يف  مدر�ضة  كان  الذي  جرار، 

والبطولة.
ال�رشبة الثالثة للحتلل، كانت م�ضاء 17 
ال�رشطة  جابهت  عندما  املا�ضي،  يناير 
ووحدة  »اليمام«  اخلا�ضة  »االإ�رشائيلية« 
جنني  يف  قا�ضية  ليلة  »جفعاتي«  النخبة 
جرار  للبطل  الو�ضول  يف  ف�ضلت خللها 
اأعني  حتت  االن�ضحاب  ا�ضتطاع  الذي 

االحتلل.
 »طنجرة ال�ضغط« - اال�ضم الذي اأطلقه 
جي�س االحتلل على عمليته يف حينه - 

انفجرت يف وجه جي�س االحتلل، بعدما 
اأن جرار متكن من االإفلت، بينما  تاأكد 
اإ�ضابة  بعد  اأحمد  عمه  ابن  ا�ضت�ضهد 
خطرية  بجروح  ال�ضهاينة  ال�ضباط  اأحد 
العربية  اأحرونوت«،  »يديعوت  �ضحيفة 
كابو�س  اإىل  جرار  حتول  كيف  ر�ضدت 
واأجهزته  االإ�رشائيلي  للحتلل  مزعج 
االأمنية، بعدما بات �ضاحب اأطول عملية 
منذ  الغربية  ال�ضفة  يف  حدثت  مطاردة 

�ضنوات.

اأ�شطورة

وعلقت �ضحيفة »اإ�رشائيل هيوم«، على ما 
فعله جرار بجي�س االحتلل، بقولها: اإنه 
االأوىل  اللحظة  منذ  اأ�ضطورة  اإىل  حتول 
واالن�ضحاب  احلاخام  قتل  عملية  لتنفيذ 
اأمنية  حنكة  واأثبت  وجناح،  �ضهولة  بكل 
اال�ضتخبارية  اخلطط  على  التغلب  يف 
جرار  »اأ�ضبح  »االإ�رشائيلية«واأ�ضافت: 
ال�ضباب  وبني  الفل�ضطيني  ال�ضارع  يف 

اأ�ضطورة حية، بطل حقيقيا تغلب وخدع 
على  وتغلب  االأخرى،  تلو  مرة  اجلي�س 
واجلرافات  اخلا�ضة  الوحدات  مقاتلي 
»ال  وتابعت  املعلومات«.  وباالأخ�س 
حقيقة  ينكر  اأن  اإ�رشائيلي  اأي  ي�ضتطيع 
حرب  يف  اإ�رشائيل  على  تفوق  جرار  اأن 
يف  املتكرر  الف�ضل  خلل  من  االأدمغة، 
امليدان والناجم عن ف�ضل ا�ضتخباراتي، 
واإذا �ضاألت كل طفل يف منطقة جنني من 
اأحمد جرار واأين يختبئ، �ضي�ضريون  هو 
واأماكن  التبغ  زراعة  حقول  اإىل  جميعا 
حرق الفحم يف �ضواحي املدينة«واأكدت 
ال�ضحيفة، اأنه لن يكون مفاجئا اأن يخرج 
»زورو«  الفل�ضطيني  ال�ضباب  بني  من 
)بطل اأ�ضطوري( اآخر يحذو حذوه ويقلد 
اإىل  اجلي�س  و�ضل  لو  ولكن حتى  اأفعاله، 
ذلك  ميحو  لن  قتله،  اأو  واعتقله  جرار 
ال�ضاب  ذلك  �ضنعه  الذي  الن�رش  �ضورة 
احلرب  وزير  باأكملها  »اإ�رشائيل«  على 
من  كان  ليربمان  اأفيغدور  »االإ�رشائيلي« 
اأوائل قادة االحتلل الذين اأعلنوا اغتيال 

معه،  احل�ضاب  ت�ضفية  زاعما  جرار، 
الهاج�س  حجم  على  موؤ�رشاًا  اأعطى  ما 
والكابو�س الذي �ضكله البطل ابن البطل 

للحتلل يف اأقل من �ضهر.

ن�شر ابن ن�شر

عدنان  »االإ�رشائيلي«  ال�ضاأن  يف  اخلبري 
»اإ�رشائيل«  ا�ضتنفار  اأن  راأى  عامر،  اأبو 
با�ضت�ضهاد  لل�ضماتة  وقادتها  اإعلمها 
اأبو  واأ�ضاف  له!   ن�رش  فهذا  اأحمد.. 
»اأن  »في�ضبوك«  عامر عرب �ضفحته على 
قدراته  االإ�رشائيلي  اجلي�س  ي�ضتنزف 
وجي�س  النخبة  ووحدات  الع�ضكرية 
يبحث  كمن  اأحمد؛  مللحقة  العملء 
عن اإبرة يف كومة ق�س؛ فهذه خيبة وعار 
اأحمد  ميكث  اأن   « عليها«وتابع  و�ضنار 
اأياما واأ�ضابيع يتنقل بني بيت وبيت؛ مكان 
بيئة �ضعبية  اأمام  واآخر؛ فنحن قد نكون 
حا�ضنة يف ال�ضفة الغربية؛ مل تنجح معها 

حماوالت الرتوي�س والتدجني«.
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تركها "اأحمد جرار" بعد اغتياله بر�سا�ص اإ�سرائيلي

ومالب�س  �أحمد،  خط  "هذ� 
�شقيقه،  "�شهيب"  يقول  �أحمد"، 
دخول  من  متكن  �أن  بعد 
بح�شب  فيه،  قتل  �لذي  �ملنزل 
�ل�شهود  و�أفاد  عيان  �شهود 
�شقيق  باأن  �لأنا�شول،  لوكالة 
ممتلكاته  على  تعرف  �أحمد 
غطتها  ومالب�س  م�شحف  من 
�لدماء، وو�شية، ومذكر�ت كتبها 
�ملنزل  يف  وجدها  يده،  بخط 
فور  فيه،  يتو�جد  كان  �لذي 
�لإ�رس�ئيلي  �جلي�س  �ن�شحاب 
فر�ج،  �أمري  �ل�شاب  �ملكان  من 
و�شل  �ليامون،  قرية  �شكان  من 
�ملكان �مل�شتهدف بعد �ن�شحاب 
لوكالة  يروي  مبا�رسة،  �جلي�س 
قائال:  �شاهده  ما  �لأنا�شول 
"ر�أينا �شرتة مغطاة بالدم وجزء� 
من �لدماغ و�جلمجمة، وم�شحفا 
�لعزيز  �بني  "�إىل  عليه  ُكتب 
ر�شا�شة  �خرتقت  وقد  �أحمد"، 
من  �أي�شا"ويتابع،  �مل�شحف 
فوق ركام �ملنزل �ملهدم: "مل نَر 
�أخذها معه  �أحمد، �جلي�س  جثة 

�ملكان"وفور  من  �ن�شحابه  عند 
�لإ�رس�ئيلي،  �جلي�س  �ن�شحاب 
�إىل  �ليامون  بلدة  �أهايل  توجه 
وعلت  �مل�شتهدف،  �ملنزل 
�لتكبري�ت و�لهتافات �لتي متجد 
"بالروح  ومنها:  جر�ر"،  "�أحمد 

بالدم نفديك يا �أحمد".
�لوطنية  �لقوى  دعت  كما 
عرب  جنني،  يف  و�لإ�شالمية 
�مل�شاجد،  يف  �ل�شوت  مكرب�ت 
�ل�شامل،  و�لإ�رس�ب  �حلد�د  �إىل 
تنديد� بعملية �لغتيال، وحد�د� 
م�شري�ت  "�أحمد"و�نطلقت  على 
وقرية  جنني  مدينة  يف  عفوية 
مقتل  �إعالن  بعد  �ليامون 
له،  �شور�  خاللها  رفعو�  �أحمد، 
ورددو� هتافات تطالب �لأجنحة 
�لفل�شطينية  للف�شائل  �لع�شكرية 

"بالنتقام لدمائه".
�أحمد خماي�شة، معتقل حمرر من 
ق�شاء  بعد  �لإ�رس�ئيلية  �ل�شجون 
�ملكان،  يف  تو�جد  عاما،   15
"ع�شت  �لأنا�شول:  لوكالة  يقول 
مطارد� عاما ون�شف، �ملطاردة 

�أن  �شك  ول  �شهال،  �أمر�  لي�شت 
�أحمد قد عانى كثري� خالل هذه 

�لفرتة".
�ملطارد  حياة  خماي�شة  وي�شف 
بال�شعبة جد�، ويقول: "�ملطارد 
كل  وعن  حياته،  عن  يتنازل 
�أهله  عن  ي�شتغني  ميلك،  ما 
لق�شيته،  فد�ء  و�أ�شدقائه 
�أنك  يعني  مطارد�  تكون  عندما 
بكامل  دولة  جتابه  وحدك، 
وجو��شي�شها"بدوره،  عتادها 
�جلهاد  بحركة  �لقيادي  �أ�شاد 
ماهر  جنني  يف  �لإ�شالمي 
وقال:  جر�ر  بال�شاب  �لأخر�س 
"كل �شعبنا �لفل�شطيني ل يعرتف 
بالحتالل، طريقنا هو �ملقاومة 

وحمل �ل�شالح".
وو�لده  جر�ر  "�أحمد  و�أ�شاف: 
�ل�شهيد من قبله، وكل �ملجاهدين 
طريقهم  و�شنو��شل  قدوتنا،  هم 
مقتل  �أحد"ومنذ  يردنا  ولن 
يف  نار  �إطالق  بعملية  م�شتوطن 
�لتا�شع من جانفي �ملا�شي قرب 
�ل�شفة(،  )�شمال  نابل�س  مدينة 

بد�أ �جلي�س �لإ�رس�ئيلية عمليات 
�إىل  للو�شول  وبحث  مت�شيط 
�لفرتة،  تلك  وخالل  �ملنفذين 
وبلد�تها  جنني  مدينة  �شهدت 
�إ�رس�ئيلية  ع�شكرية  عمليات 
�إىل  �لو�شول  بهدف  متتالية، 
تتهمها  �لتي  �لع�شكرية  �خللية 
ويف  �مل�شتوطن  بقتل  �إ�رس�ئيل 
�لثامن ع�رس من جانفي، �شهدت 
و��شعة،  ع�شكرية  عملية  جنني 
�إ�شماعيل  �أحمد  خاللها  قتل 
�أحمد  عم  �بن  وهو  جر�ر، 
�جلي�س  هدم  كما  جر�ر.  ن�رس 
لعائلة  منازل  �أربعة  �لإ�رس�ئيلي 
قبل  �لعملية،  تلك  خالل  جر�ر 
على  �لقب�س  يف  ف�شلها  تعلن  �أن 

"�أحمد" �أو ت�شفيته.
وف�شلت �إ�رس�ئيل باعتقال �أحمد 
يف عدة عمليات �قتحام ومطاردة 
له، يف عدد من �ملناطق بجنني، 
حتى متكنت �إ�رس�ئيل من �لو�شول 
فرتة  وخالل  و�غتياله  �إليه 
�جلي�س  �عتقل  �أحمد،  مطاردة 
من  فل�شطينيا   71 �لإ�رس�ئيلي 

جنني بهدف �لو�شول �إليه، بح�شب 
)غري  �لفل�شطيني  �لأ�شري  نادي 
حكومي( ونعت كتائب عز �لدين 
حلركة  �مل�شلح  �جلناح  �لق�شام، 
بيان  وو�شف  جر�ر  "حما�س"، 

"�ل�شهيد  بـ  جر�ر   ، "�لق�شام"،  لـ 
مل  �لبيان  لكن  �لق�شامي"  �لقائد 
يعلن م�شوؤولية كتائب �لق�شام عن 
و�أدى  جر�ر  نفذه  �لذي  �لهجوم 

�إىل مقتل �مل�شتوطن.

الغتيالت الإ�سرائيلية..اإعدام خارج القانون لالنتقام وت�سفية اخل�سوم 

قال خرب�ء وحقوقيون فل�شطينيون، 
�إن �شيا�شة �لغتيالت �لتي تنتهجها 
من  للتخل�س  تهدف  "�إ�رس�ئيل" 
�أهد�ف  عدة  ولتحقيق  خ�شومها، 
منها �لردع، �أو �لنتقام، �أو �إر�شاء 
�إ�رس�ئيل  يف  �لد�خلي  �ل�شارع 
فاإن  نف�شها،  �مل�شادر  وبح�شب 
"�إ�رس�ئيل" �غتالت 366 فل�شطينيا 
 ،1966 �لعام  من  �أوت  �شهر  منذ 
ن�رس  �أحمد  �ل�شاب  �أحدثهم  كان 
بال�شفة  جنني  مدينة  يف  جر�ر 

�لغربية �أم�س. 
�شباح  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�س  و�أعلن 
�أحمد  �ل�شاب  �غتيال  عن  �أم�س 
بقيادة  تتهمه  �لذي  جر�ر،  ن�رس 
عملية  نفذت  ع�شكرية  خلية 
)�شمال(،  نابل�س  قرب  نار  �إطالق 
ملقتل  �أدت  �ملا�شي،  �ل�شهر 
موؤ�ش�شة  من  �إح�شائية  م�شتوطن 
غري  حقوقية  )فل�شطينية  �حلق 

هذه  مثل  تتابع  �لتي  حكومية(، 
�لق�شايا، حيث �أفادت �أن عدد من 
�غتالتهم �إ�رس�ئيل منذ �شهر �أوت، 

عام 1987، بلغ 366 فل�شطينيا. 
ع�شمت  �ل�شابق،  �ملعتقل  وقال 
�ل�شوؤون  يف  و�خلبري  من�شور، 
�لغتيال  �شيا�شة  �إن  �لإ�رس�ئيلية، 
فكرة  على  تركز  �لإ�رس�ئيلية 
و�أ�شاف  �حل�شاب"  ت�شفية   "
موؤ�ش�س  �غتيال  فمثال  لوكالة:" 
يف  يا�شني  �أحمد  حما�س  )حركة( 

غزة كان �نتقاميا بحتا". 
ن�رس  �أحمد  �ل�شاب  �غتيال  �أما 
"�إعادة  منه  �لهدف  فكان  جر�ر، 
�لثقة باملوؤ�ش�شة �لأمنية، خ�شو�شا 
م�شتوطن،  بقتل  متهم  جر�ر  و�أن 
خد�ع  من  ومتكن  �آخر،  و�إ�شابة 
من  لأكرث  منه  و�لهروب  �جلي�س 
�شهر، وهو �أمر زعزع ثقة �جلمهور 
�لإ�رس�ئيلي بقدر�ت �جلي�س، وقتله 

للم�شتوطنني  و��شحا  �إر�شاًء  كان 
و�غتالت  �لإ�رس�ئيلي"  و�جلمهور 
يا�شني،  �أحمد  �ل�شيخ  �إ�رس�ئيل 
�أفريل  يف  حما�س  حركة  قائد 
بينما  غزة  قطاع  يف   2004 عام 
كان خارجا من �شالة �لفجر، ومل 
حينها  ع�شكري  تهديد  �أي  ي�شكل 
ويقول من�شور �إن �إ�رس�ئيل ترتكب 
"نوعني من جر�ئم �لغتيال، منها 
�ملعلن كما ح�شل مع �أحمد جر�ر، 
�غتيال  مثل  �ملعلن،  غري  ومنها 
�لرئي�س �لفل�شطيني �ل�شابق يا�رس 
م�شموما،  مات  �لذي  عرفات 
لكنه  �ل�شم،  د�س  من  معرفة  دون 
��شرت�تيجيا  خطر�  ي�شكل  كان 
�أنها  �شك  ول  �إ�رس�ئيل،  على 
عام  ويف  باغتياله"  قام  من  هي 
�لفل�شطيني  �لرئي�س  تويف   2004
�ل�شابق عرفات، بطريقة غام�شة، 
�لتهامات  �لفل�شطينيون  ووّجه 
بال�شم  باغتياله  ��رس�ئيل  �ىل 
�لركن  �للو�ء  قال  جانبه،  من 
عريقات،  و��شف  �ملتقاعد، 
�لإ�رس�ئيلية،  �ل�شوؤون  يف  �خلبري 
"هي جر�ئم  �إن �شيا�شة �لغتيال، 
قتل متعمدة تقوم بها "�إ�رس�ئيل"، 
تهمة  لديهم  يوجد  ل  لأ�شخا�س 
�أحمد  مع  ح�شل  ما  مثل  مثبتة، 

جر�ر". 
و�أ�شاف:" �لرو�ية حول م�شوؤوليته 
رو�ية  هي  م�شتوطن  قتل  عن 
�إ�رس�ئيلية، ول يوجد دليل ملمو�س 
عليها، لذلك قتلوه لإخفاء �حلقيقة 
رمبا"  �لف�شل  على  �لتغطية  �أو 

ل�شخ�س  �إنها جرمية قتل  وتابع:" 
ومل  فعل،  �أي  �رتكب  يكون  ل  قد 
يتم منحه حق �لدفاع عن �لنف�س، 
و�أقلها  �أ�شهل �خليار�ت  فقتله هو 
�إن  عريقات  وقال  عليها"  تكلفة 
ت�شفية  �إىل"  ت�شعى  "��رس�ئيل" 
كان  حال  �خل�شم،  مع  �حل�شاب 
ح�شل  كما  لها،  تهديد�  ي�شكل 
�لنتقام  �شبيل  يف  �أو  جر�ر،  مع 
�حل�شاب  وت�شفية  �خل�شم  من 
�لوزير  خليل  مع  ح�شل  كما  معه، 
�لقيادي �لبارز يف حركة فتح �لذي 
�غتالته يف تون�س، �أو يف �شبيل درء 
وجود  على  �ملحتملة  �ملخاطر 
مع  ح�شل  ما  مثل  �خل�شم،  هذ� 
حركة  قائد  يا�شني  �أحمد  �ل�شيخ 

حما�س". 
�شيا�شة  ��رس�ئيل  وبد�أت 
عام  تاأ�شي�شها  قبل  �لغتيالت، 
1944، حينما �غتالت، و�لرت �إدو�رد 
وهو  �لأول(  موين  )بارون  غيني�س 
بريطاين،  �أعمال  ورجل  �شيا�شي 
للهجرة  "مناه�شا  لكونه  نظر� 

�ليهودية �إىل فل�شطني �آنذ�ك". 
و�ل�شحفي  �لكاتب  ووفق 
�لربغوثي،  حافظ  �لفل�شطيني 
�لغتيالت  �شيا�شة  تق�شيم  ميكن 
مر�حل   3 �إىل  �لإ�رس�ئيلية 
لأر�س  �حتاللها  بعد  ��شا�شية، 
 1948 عام  �لتاريخية  فل�شطني 
�ملرحلة  �أن  �إىل  �لربغوثي  و�أ�شار 
حركة  �نطالق  بعد  بد�أت  �لأوىل 
عام  �مل�شلح  �لفل�شطيني  �لكفاح 
�لقياد�ت  ��شتهدفت  و�لتي   ،1965

يف  تو�جدت  �لتي  �لفل�شطينية 
فرتة  طول  على  و�لأردن  لبنان 
من  و�لثمانينيات  �ل�شبعينيات 
توقيع  وحتى  �ملا�شي،  �لقرن 
�أو�شلو بني منظمة �لتحرير  �تفاق 
عام  و�إ�رس�ئيل،  �لفل�شطينية 

 .1993
تلك  يف  �لغتيالت  �أبرز  ومن 
�لقيادي  �لوزير،  خليل  �لفرتة، 
وفتحي  فتح،  حركة  يف  �لبارز 
�جلهاد  حركة  موؤ�ش�س  �ل�شقاقي 
�لفل�شطيني  و�لكاتب  �لإ�شالمي، 

غ�شان كنفاين. 
�لغتيالت  من  �لثانية  �لفرتة  �أما 
وفق  ��رس�ئيل  �شنتها  �لتي 
توقيع  بعد  فكانت  �لربغوثي، 
�لفل�شطينيني  بني  �أو�شلو  �تفاق 
و�ل�رس�ئيليني عام 1993 وتركزت، 
بعد  حما�س  حركة  قياد�ت  �شد 
�لتفجريية  �لعمليات  من  موجة 
�غتيال  مثل  �إ�رس�ئيل،  د�خل 
�لق�شام  كتائب  قائد  عيا�س  يحي 
�ل�شابق، وعادل وعماد عو�س �هلل 
فيما بد�أت �ملرحلة �لثالثة ح�شب 
�لنتفا�شة  �ندلع  بعد  �لربغوثي، 
 ،2000 عام  �لثانية  �لفل�شطينية 
من  �ملئات  �غتيال  مت  وفيها 
و�لنا�شطني  �لع�شكرية  �لقياد�ت 
قائد  �برزهم  من  �لفل�شطينيني، 
�أبو علي  �ل�شابق،  �ل�شعبية  �جلبهة 
ب�شاروخ  �غتيل  �لذي  م�شطفى 
عام  �هلل  بر�م  مكتبه  يف  موجه 
2001، و�غتيال ر�ئد �لكرمي قائد 
�لتابعة  �لق�شى  �شهد�ء  كتائب 

حلركة فتح. 
عمليات  �لفرتة،  تلك  �شهدت  كما 
حركة  قادة  بحق  و��شعة  �غتيال 
�أع�شاء  معظم  �شملت  حما�س، 
�لقيادة �ل�شيا�شية للحركة، كال�شيخ 
�لعزيز  وعبد  يا�شني،  �أحمد 
�شنب،  �أبو  و�إ�شماعيل  �لرنتي�شي، 
و�شالح  �ملقادمة،  و�إبر�هيم 
وجمال  �شليم  وجمال  �شحادة، 
عمار  قال  جانبه،  من  من�شور.  
�لدويك، رئي�س �لهيئة �لفل�شطينية 
عمليات  �إن  �لإن�شان،  حلقوق 
��رس�ئيل  بها  تقوم  �لتي  �لغتيال، 
هي "عمليات �عد�م خارج �لقانون، 
ترتقي �إىل م�شتوى جر�ئم حرب �أو 

جر�ئم �شد �لإن�شانية". 
��رس�ئيل  �أن  �إىل  دويك  و�أ�شار 
باأو�مر  �لعمليات  هذه  "تنفذ 
ي�شدرون  �جلي�س  يف  �شباط  من 
بتعليمات  �أو  ميد�نيا،  �لقر�ر 
بناء  �لع�شكريني،  �مل�شوؤولني  من 
دون  ��شتخبارية.  معلومات  على 
حماكمة، ودون �أن يد�فع �ملو�طن 

�لفل�شطيني عن نف�شه". 
�لعد�مات  �أن  �إىل  دويك  و�أ�شار 
و�لتي  ��رس�ئيل  بها  تقوم  �لتي 
تعترب �شيا�شية ممنهجة، ت�شتهدف 
�حلالت،  من  كثري  يف  مدنيني 
وتوقع �شحايا يف �شفوفهم مثلما 
ما ح�شل عام 2002 حني مت �غتيال 
�لقيادي يف حما�س �شالح �شحادة، 
باإلقاء قنبلة وزنها طن على منزله 
 18 مقتل  �ىل  �دى  ما  غزة،  يف 

فل�شطينيا بينهم �أطفال".

مالب�س م�صرجة بالدماء، وم�صحف ُكتب على �صفحته الأوىل "اإىل ابني العزيز اأحمد"، وو�صية كتبت بخط اليد، وبقايا طعام، وجدتها عائلة "اأحمد 
ن�صر جرار" بعد اغتياله بر�صا�س اجلي�س الإ�صرائيلي �صباح اليوم الثالثاء، يف اأحد املنازل بقرية اليامون قرب جنني )�صمايل ال�صفة( ونفذ اجلي�س 

الإ�صرائيلي عملية ع�صكرية يف قرية اليامون فجر اليوم، اأدت اإىل مقتل اأحمد ن�صر جرار، الذي تتهمه اإ�صرائيل بقيادة خلية ع�صكرية نفذت عملية 
اإطالق نار قرب نابل�س قبل اأ�صابيع، قتل خاللها م�صتوطن.



دويلاخلمي�س  8   فيفري2018    املوافـق   لـ20جمادى الأول  1439ه 11
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�سجل حافل بانتهاكات حقوق �لإن�سان يف �إفريقيا
ارتكبت فرن�سا الكثري من انتهاكات حقوق الإن�سان عرب تاريخها الحتاليل اإبان اإن�ساء امل�ستعمرات يف كافة اأرجاء العامل، وخ�سو�سا 

يف القارة الإفريقية التي عا�ست م�ساهد العبودية واملجازر والتمييز العن�سري.

وبداأت فرن�سا �سيا�ستها اال�ستعمارية 
عام 1524، حيث فر�ست �سيطرتها 
اإفريقية،  دولة   20 من  اأكرث  على 
من  باملائة   35 حكم  يف  وا�ستمرت 
 300 ملدة  ال�سمراء  القارة  م�ساحة 
مثل  دوال  فرن�سا  وا�ستخدمت  عام 
ال�سنغال و�ساحل العاج وبنني ل�سنوات 
كما  العبيد،  لتجارة  مركزاً  طويلة، 

نهبت كافة موارد املنطقة.
االإفريقية  للدول  وعودها  ورغم 
قبولها  حال  يف  اال�ستقالل  مبنحها 
احلروب  يف  جانبها  اإىل  القتال 
الثورات  قابلت  اأنها  اإال  العاملية، 
بالعنف  الدول  تلك  يف  التحررية 
املفرط والقتال، راح �سحيتها اأكرث 
من مليوين اإفريقي ويف لقاء ، اأو�سح 
ال�سنغايل  الوطني  التعليم  وزير 
اأن  ثيام،  دير  اإيبا  املوؤرخ  ال�سابق، 
النتهاكات  عر�سة  كانت  ال�سنغال 
فرن�سا  يد  على  االإن�سان  حقوق 
اإبان مرحلة  االأوروبية  الدول  وباقي 
البواخر  اإن  »ثيام«  وقال  اال�ستعمار 
كانت  الزمن  ذلك  يف  االأوروبية 
النخا�سة يف  اأ�سواق  با�ستمرار  تزور 
قوًة  االأكرث  العبيد  ل�رشاء  اإفريقيا 
و�سباباً، واأن اأهم هذه االأ�سواق كان 
موجود يف جزيرة غوري بال�سنغال.

الذكور  العبيد  اأ�سعار  اأن  واأ�ساف 
تتحدد وفق عدة معايري مثل  كانت 
اأما  الع�سلية،  والقوة  والوزن  الطول 
فكانت  واالأطفال  للن�ساء  بالن�سبة 
االأ�سنان  و�سكل  ال�سحية  احلالة 
حتديد  يف  االأكرب  الدور  تلعب 

االأ�سعار واأكد على اأن اقتياد العبيد 
بواخر  بوا�سطة  يتم  كان  اأوروبا  اإىل 
منها  العلوي  طابقني،  من  موؤلفة 
ا�سم  واأن  للعبيد،  وال�سفلي  للتجار، 
هذه البواخر بالربتغالية »ترمبرييو«، 
باأن  العائم«واأردف  »القرب  ومعناها 
مدينة �سانت لوي�س ال�سنغالية، ن�سبة 
اإىل ملك فرن�سا لوي�س الرابع، كانت 
اإىل  العبيد  باأ�سواق  اأي�سا  ت�ستهر 

جانب جزيرة غوري.

يف  اإفريقي ماتوا  األف   71
�سبيل فرن�سا

خالل احلرب العاملية االأوىل، �سمت 
وعلى  اال�ستعمارية  الدول  جميع 
راأ�سها فرن�سا وبريطانيا اإىل �سفوف 
االأفارقة،  العبيد  من  فرقا  جيو�سها 
وكانت تدفع بهم دائماً اإىل اخلطوط 
االأمامية من اجلبهات ووفقا لتقرير 
لالأبحاث،  �سومان  روبرت  مركز 
بخ�سو�س   ،2011 عام  اأ�سدره 
خ�سائر احلرب العاملية االأوىل، فاإن 
اإفريقي يف �سفوف  األف جندي   71
م�رشعهم،  لقوا  الفرن�سي  اجلي�س 
وال�سنغال  املغرب  من  معظمهم 

واجلزائر وتون�س ومدغ�سقر.
الفرن�سي  الرئي�س  اأيده  ما  وهو 
كلمته  يف  �سرياك،  جاك  ال�سابق 
الـ  الذكرى  اإحياء  فعاليات  خالل 
100 ملعركة فردان )مدينة فرن�سية 
تعر�ست لهجوم اأملاين(، حني اأعرب 
عن امتنانه واحرتامه لكافة اجلنود 

�سحوا  الذين  وامل�سلمني  االأفارقة 
بحياتهم يف �سبيل فرن�سا.

مقتل مئات الآلف من 
املطالبني بال�ستقالل

االأفارقة  من  الكثري  فرن�سا  اأجربت 
خالل  ل�سفوفها  االن�سمام  على 
احلرب العاملة الثانية، كما واجهت 
حركات التحرر من اال�ستعمار عقب 
فرتة  وقبيل  والقتل  بالعنف  احلرب 
العاملية  احلرب  انتهاء  من  ق�سرية 
يف  االآالف  فرن�سا  قتلت  الثانية، 
الثورة  انطالق  نتيجة  اجلزائر 
وعدت  كانت  بعدما  البالد،  يف 
اجلزائريني باحلرية �سابقا يف حال 
قتالهم اإىل جانبها يف احلرب وحتى 
عام  اال�ستقالل  اجلزائر  اإعالن 
اال�ستقالل  حرب  يف  �سقط   ،1962
يد  على  �سهيد  مليون  من  اأكرث 
القوات الفرن�سية كما تدخلت فرن�سا 
الإلغاء نتائج االنتخابات يف اجلزائر 
االإ�سالمية لالإنقاذ  بعد فوز اجلبهة 
األف  اأ�سفر عن مقتل 100  ما  فيها، 
الذي  امل�سلح  ال�رشاع  يف  جزائري 
ن�سب على خلفية ذلك، وا�ستمر 11 

عاما.

فرن�سا واحلرب الأهلية
 يف رواندا

انتهاكات  بارتكاب  فرن�سا  تكتف  مل 
يف م�ستعمراتها ال�سابقة فقط، اإمنا 

امتد ذلك اإىل الدول التي تتمتع فيها 
لعبت  حيث  اأي�سا،  �سيا�سي  بنفوذ 
حروب  اأكرب  من  واحدة  يف  دورا 
التاريخ،  عرب  اجلماعية  االإبادة 
ُقتل  رواندا حتديدا حيث  وذلك يف 
800 األف �سخ�س عام 1994 وح�سب 
تقرير منظمة مراقبة حقوق االإن�سان 
»هيومن رايت�س ووت�س«، فاإن اجلنود 
الفرن�سيني يف رواندا مل ياأخذوا بعني 
اال�ستخباراتية  املعلومات  االعتبار 
التي وردتهم بخ�سو�س التح�سريات 
غادروا  واأنهم  جماعية،  الإبادة 
منهم  عدد  �سارك  بينما  املنطقة، 

يف تلك املجازر.
هيئة  �سادر عن  اآخر  لتقرير  ووفقا 
 ،2008 عام  الرواندية  االأبحاث 
م�سبق  علم  على  كانت  فرن�سا  فاإن 
البالد،  يف  �ستقع  التي  باملجازر 
واملعلومات  االأ�سلحة  قدمت  واأنها 
هذا  يف  للمتطرفني  املخابراتية 
ت�رشيح  خلفية  وعلى  االإطار 
كاغامي«  »باول  الرواندي  الرئي�س 
يف  فرن�سا  �سلوع  حول   ،2014 عام 
عمليات االإبادة اجلماعية يف بالده، 
اأزمة  البلدين  بني  العالقات  �سهدت 
رواندا  يف  وبداأت  كبرية  �سيا�سية 
بتاريخ  النطاق  وا�سعة  عنف  اأعمال 
منت�سف  لغاية  وا�ستمرت  اأفريل   7
جويلية عام 1994، حيث �سن القادة 
املتطرفون يف جماعة الهوتو حملة 
توت�سي،  قبلة  االأقلية من  اإبادة �سد 
�سخ�س  األف   800 قرابة  فيها  ُقتل 
يوم   100 تتجاوز  ال  فرتة  خالل 

وت�ستمر يف املحافل الدولية دعاوى 
�سد  رواندا  رفعتها  كثرية  ق�سائية 
فرن�سا بخ�سو�س االإبادة اجلماعية.

التمييز بحق العمال املغاربة

الدول  من  الكثري  مواطنو  ا�سطر 
�سد  ا�ستقالل  حروب  خا�ست  التي 
اإىل  لل�سفر  الفرن�سي،  امل�ستعمر 
انهيار  نتيجة  العمل  بهدف  فرن�سا 
خلفية  على  بلدانهم  يف  االقت�ساد 
العمال  هوؤالء  ويتعر�س  احلروب 
لال�ستغالل يف فرن�سا، حيث يعملون 
من  اأ�سعب  و�رشوط  اأدنى  باأجور 

عدد  دفع  ما  الفرن�سيني،  نظرائهم 
من العمال املغاربة للتقدم ب�سكاوي 
ويف  الفرن�سية  املحاكم  ق�سائية يف 
املحكمة  اأ�سدرت  االإطار،  هذا 
ال�سكك  اإدارة  باإدانة  يق�سي  قرارا 
الوطنية،  الفرن�سية  احلديدية 
املغاربة  العمال  بحق  بالتمييز 
املحكمة  وق�ست  لديها  العاملني 
بدفع اإدارة ال�سكك تعوي�سات بقيمة 
تتوا�سل  كما  للعمال  يورو  األف   230
كثرية  ق�سايا  احلايل  الوقت  يف 
قيام  بخ�سو�س  فرن�سا  يف  م�سابهة 
موؤ�س�سات حكومية و�رشكات خا�سة 

يف البالد بالتمييز �سد االأفارقة.

تقدير حالة

�لتفاو�ض بني �خلرطوم و�حلركة �ل�سعبية.. نحو جولت �أكرث تعقيد� 
ال�سودانية  احلكومة  مفاو�سو  خرج 
املتمردة،  ال�سعبية«  و«احلركة 
االأحد  احللو،  العزيز  عبد  بقيادة 
دامت  تفاو�س  جولة  من  املا�سي، 
االإثيوبية  العا�سمة  يف  اأيام،  اأربعة 
اخرتاق  حتقيق  دون  اأبابا،  اأدي�س 
الطرفني وجراء  اأي من  مواقف  يف 
اإي�سال  طريقة  حول  خالفات 
هذه  تعرثت  االإن�سانية  امل�ساعدات 
جلولة  حدث  كما  متاما  اجلولة، 
كانت  عندما  ال�سابقة،  التفاو�س 
حتت  موحدة،  ال�سعبية  احلركة 
احللو  ونائبه  عقار،  مالك  قيادة 
فيما مل ترواح ق�سية وقف االأعمال 
مكانها،  الطرفني  بني  العدائية 
اإيقاف اإطالق  واتفق الطرفان على 
ظل  ما  وهو  اأحادي،  ب�سكل  النار 
اجلانبان يعمالن به لقرابة العاميني 
)جنوب(  كردفان  جنوب  واليتي  يف 
والنيل االأزرق )جنوب �رشق( وتقاتل 
احلكومية  القوات  ال�سعبية  احلركة 
انف�سال  منذ  الوالينت،  هاتني  يف 
عرب  �سماله،  عن  ال�سودان  جنوب 

ا�ستفتاء �سعبي، عام 2011.

امل�ساعدات الإن�سانية

ال�سعبية  احلركة  وفد  رئي�س  وقال 
املفاو�س، عمار اأمون، ، اإن »اخلالف 

دار  التفاو�س  م�سار  يف  الرئي�سي 
االإن�سانية  اإي�سال امل�ساعدات  حول 
والنيل  كردفان  جنوب  واليتي  اإىل 
»احلركة  اأن  االأزرق«واأو�سح 
من  جزء  اإي�سال  قبلت  ال�سعبية 
امل�ساعدات عرب دول اجلوار، فيما 
باأن  ال�سودانية  احلكومة  مت�سكت 
عرب  امل�ساعدات  كل  اإي�سال  يكون 
تفاو�س،  جولة  اأرا�سيها«وانهارت 
يف اأوت 2016، اإثر ت�سمك احلكومة 
عرب  الواليتني  مت�رشري  باإغاثة 
اأ�رشت  بينما  داخلية،  م�سارات 
من   %20 اإي�سال  على  احلركة 
»اأ�سو�سا«  مدينة  عرب  امل�ساعدات 
وهو  للواليتني  املتخامة  االإثيوبية 
»نرف�س  بقوله:  اأمون  به  ما مت�سك 
مقرتح احلكومة الداعي اإىل اإي�سال 
امل�ساعدات عرب اخلرطوم.. اإي�سال 
ال  اإن�سانية  م�ساألة  امل�ساعدات 

تقت�سي هذا التعنت من احلكومة«.

خماوف احلكومة

احلكومة  تتم�سك  املقابل  يف 
االإن�سانية  امل�ساعداتا  نقل  برف�س 
ذلك  الأن  خارجية،  حمطات  عرب 
ال�سعبية  باحلركة  االعرتاف  يعني 
من  ينتق�س  ما  وهو  للحكومة،  ندا 
اخلرطوم  وفق  ال�سودان،  �سيادة 

احتمال  من  احلكومة  تتخوف  كما 
من  القادمة  امل�ساعدات  ا�ستغالل 
اأ�سياء  الإدخال  بوابة  لتكون  اخلارج 
ما  والذخرية،  ال�سالح  مثل  اأخري، 
واإطالة  املتمردين  تقوية  اإىل  يوؤدي 
الوفد  رئي�س  وقال  احلرب  اأمد 
اإبراهيم  املفاو�س،  احلكومي 
احلركة  »وفد  اإن  االإثنني،  حممود، 
امل�ساعدات  اإدخال  طلب  ال�سعبية 
االإن�سانية عرب احلدود الواقعة حتت 
�سيادية  اإجراءات  دون  �سيطرته، 
الطائرات  كاأذونات  احلكومة،  من 
من  والتاأكد  املدين،  الطريان  عرب 
مناطق  اإىل  تدخل  التي  االأ�سياء  اأن 
م�سموح  اأ�سياء  هي  احلركة  �سيطرة 
بها، ولي�ست �سالح اأو ذخرية«واأردف 
اأن  �سحفي،  موؤمتر  خالل  حممود، 
»وفد احلركة ال�سعبية اأ�رش اأن تاأتي 
امل�ساعدات االإن�سانية من غري علم 

الدولة، وهذا غري مقبول«.

تنازلت متوقعة

االأخرية  اجلولة  يف  الت�سدد  رغم 
االإقليمي  الو�سع  اأن  مراقبون  يرى 
الطرفني  يدفع  قد  امل�سطرب 
الكاتب  وقال  تنازالت  تقدمي  اإىل 
ح�سابو،  اإ�سماعيل  ال�سحفي، 
ال�سعبية،  »احلركة  اإن  لالأنا�سول، 

اتخذت  احللو،  العزيز  عبد  بقيادة 
االإن�سانية  امل�ساعدات  من  موقفها 
كطرف  واأحقيتها  قوتها  تثبت  حتى 
�رشاعها  بعد  التفاو�س،  يف  اأ�سيل 
مالك  احلركة  رئي�س  جناح  مع 
اأن ترتاجع  »اأتوقع  عقار«. واأ�ساف: 
احلركة عن موقفها من امل�ساعدات 
موافقتها  باإعالن  االإن�سانية، 
باإدخال  االأمريكي  املقرتح  على 
مناطق  اإىل  االإن�سانية  امل�ساعدات 
والنيل  �سيطرتها يف جنوب كردفان 
االأزرق«. ويف نوفمرب 2016 اقرتحت 
وا�سنطن اأن تنقل الوكالة االأمريكية 
الطبية  الدولية امل�ساعدات  للتنمية 
�سيطرة  مناطق  يف  املدنيني  اإىل 
ملراقبة  اإخ�ساعها  بعد  املتمردين 
وقبلت  ال�سودانية  ال�سلطات 
لكن  االأمريكي،  باملقرتح  اخلرطوم 
من   %20 باإدخال  مت�سكت  احلركة 
»اأ�سو�سا«  مدينة  عرب  امل�ساعدات 
اإن  قائال  ح�سابو  وم�سى  االإثيوبية 
�ستوا�سل  ال�سودانية  »احلكومة 
ال�سعبية  احلركة  على  ال�سغط 
الف�سائل  عن  اأكرث  تعزلها  حتى 
املعار�سة،  واالأحزاب  الدارفورية 
والتوا�سل  معها  التفاو�س  لي�سهل 

اإىل اتفاق«.

ق�سايا �سائكة اأخرى

الق�سيتني،  هاتني  جتاوز  لعل  لكن 
العدائية  االأعمال  وقف  وهما 
االإن�سانية،  امل�ساعدات  واإي�سال 
�سالم،  اتفاق  اإىل  وحده  يف�سى  لن 
اأخرى  �سيا�سية  ق�سايا  لوجود 
وبجانب  مراقبني  بح�سب  �سائكة، 
تدعو  االإن�سانية،  االأزمة  اإنهاء 
�سيا�سي  حل  اإىل  ال�سعبية  احلركة 
واإجراء  ال�سودانية،  لالأزمة  �سامل 
حوار وطني متكافىء، ووقف احلرب 
االأزرق  النيل  واليتي  يف  بالتزامن 
دارفور  واإقليم  كردفان،  وجنوب 
اأمنية  ترتيبات  عن  ف�سال  )غرب(، 
و�سيا�سية جديدة للواليتني وحتى لو 
تغريت هذه االإطروحات، فامللفات 
التي �سيتم طرحها م�ستقبال �ستكون 
وقف  حول  فاالتفاق  تعقيدا،  اأكرث 
امل�ساعدات  واإي�سال  العدائيات 
خطوة  �سوى  يكون  لن  االإن�سانية 
اإحالل  اإىل  تف�سى  ال  رمبا  اأوىل، 

�سالم، وفق مراقبني.
احلركة  اأن  اإىل  اآخرون  يذهب  فيما 
�سعيد  على  تتنازل  قد  ال�سعبية 
اأن  مقابل  االإن�سانية«  »امل�سارات 
اأن  بعد  امل�سري،  تقرير  حق  تطرح 
اأقر جناج احللو حق تقرير امل�سري 
كردفان(،  )جنوب  النوبة  جلبال 
بجنوب  للحركة  موؤمتر  خالل 

كردفان، يف اأكتوبر املا�سي كما اأن 
حق تقرير امل�سري هو ال�سبب الإقالة 
االأمني العام للحركة ال�سعبية، يا�رش 
عرمان، رئي�س وفد احلركة للتفاو�س 
مع اخلرطوم، يف ال�سنوات املا�سية، 
بعد رف�سه اإدراج تقرير امل�سري يف 
ورقة احلركة التفاو�سية لل�سالم مع 
حلدوث  بذرة  كانت  وتلك  احلكومة 
اإىل  ال�سعبية  احلركة  يف  انق�سام 
العزيز  عبد  بقيادة  االأول  جناحني، 
عقار  مالك  بقيادة  والثاين  احللو، 
احللو  ميثل  احلركة  توازنات  ووفق 
ميثل  بينما  كردفان،  جنوب  والية 
حني  يف  االأزرق،  النيل  والية  عقار 
للموؤيدين  كممثل  عرمان  اإىل  يُنظر 
و�سبق  الواليتني  خارج  من  للحركة 
اأكتوبر  يف  اخلرطوم،  اأعلنت  اأن 
املا�سي، رف�سها الإدراج حق تقرير 
مفاو�سات  يف  للواليتني  امل�سري 
ال�سعبية  احلركة  مع  ال�سالم 
با�سم  املتحدث  بح�سب  املتمردة، 
التئام  وحتى  بالل  اأحمد  احلكومة، 
دعوة  وفق  اأخرى،  مرة  املفاو�سني 
رفعية  االإفريقية  الو�ساطة  من 
اأمبيكي،  ثامبو  بقيادة  امل�ستوى، 
تظل الق�سايا اخلالفية حا�رشة بقوة 
واحلركة  ال�سودانية  احلكومة  بني 
اإىل  تقود  ورمبا  املتمردة،  ال�سعبية 

جوالت تفاو�س اأكرث تعقيدا.



االحتاد 
الهولندي لكرة 

القدم يعينّ 
كومان مدربًا 

للمنتخب

اأعلن االحتاد الهولندي لكرة 
القدم تعيني الدويل ال�سابق 

رونالد كومان مدرباً ملنتخب 
بالده، واأوكل اإليه مهمة 

قيادته لكاأ�س اأوروبا 2020 
وكاأ�س العامل 2022، بعد ف�سل 
املنتخب يف بلوغ كاأ�س العامل 
رو�سيا FIFA واأكد االحتاد 

يف بيان اأنه: »تو�سل اإىل اتفاق 
مع رونالد كومان لتعيينه 

مدرباً للمنتخب الوطني لكرة 
القدم«، م�سرياً اإىل اأّن الالعب 

ال�سابق البالغ من العمر 54 
عاماً: »وقع عقداً يربطه مع 
املنتخب )ملدة( ت�سمل كاأ�س 

العامل 2022« يف قطر.

ويخلف كومان مواطنه ديك 
اأدفوكات الذي مل ينجح يف 
قيادة املنتخب »الربتقايل« 
اإىل املونديال الرو�سي الذي 

ينطلق يف جوان املقبل.
وعني االحتاد اأي�ساً املدير 
العام يف نادي هرياكلي�س 

اأمليلو )درجة اوىل( نيكو-يان 
هوغما، مديراً لكرة القدم 

»من م�ستوى عال«.
وياأمل املنتخب الهولندي يف 
العودة اإىل البطوالت الكربى 
بعد غيابه عن كاأ�س اأوروبا 
2016 وكاأ�س العامل رو�سيا 

FIFA 2018، بدءاً من كاأ�س 
اأوروبا 2020 التي من املقرر 
اأن تقام يف دول اأوروبية عدة 
وكانت التقارير ال�سحافية 

رجحت االإثنني تعيني كومان 
الذي اأقيل من تدريب اإيفرتون 

االإنكليزي يف اأكتوبر 2017 
بعد �سل�سلة من النتائج ال�سيئة 

يف بداية املو�سم و�سعت 
الفريق �سمن مراكز الهبوط 
وعنّي اأدفوكات يف ماي 2017 
مدرباً للمنتخب للمرة الثالثة 
يف م�سريته، لكنه ترك من�سبه 
بعد �سبعة اأ�سهر عقب الف�سل 

يف بلوغ املونديال.
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كاأ�س العامل رو�سيا 2018 

تون�س تواجه اإ�سبانيا واإيران وديًا
اأعلن الحتاد التون�سي لكرة القدم برنامج حت�سرياته ومبارياته الودية ا�ستعداداً خلو�س 
غمار نهائيات »كاأ�س العامل رو�سيا FIFA 2018«، والذي �سي�سمل لقاءين مع اإ�سبانيا واإيران 
وجاء يف بيان لالحتاد اأن »ن�سور قرطاج«، وهو لقب املنتخب التون�سي، �سيالقون اإ�سبانيا يف 
مدينة كرا�سنودار الرو�سية يف التا�سع من جوان، قبل اأيام من انطالق املونديال الذي �سيتم 

افتتاحه يف الرابع ع�سر من ال�سهر ذاته.

بطل  االإ�سباين  املنتخب  وكان 
ال�سهر  اأعلن  قد   ،2010 العامل 
مباراة  خو�سه  عن  املا�سي 
ا�ستعدادات  �سمن  تون�س  �سد 
و�ستكون  العامل  لكاأ�س  املنتخبني 
امل�ساركة التون�سية يف كاأ�س العامل 
لـ  االأوىل   ،2018  FIFA رو�سيا 
مونديال  منذ  قرطاج«  »ن�سور 
2006 واخلام�سة بعد 1978 و1998 
و2002. واأوقعت القرعة املنتخب 
يف املجموعة ال�سابعة مع بلجيكا 

اإ�سبانيا،  اأما  وانكلرتا.   وبنما 
ف�ستكون يف املجموعة الثانية مع 
واأ�سار  واإيران  واملغرب  الربتغال 
اأن املنتخب  اإىل  التون�سي  االحتاد 
يف  مار�س   23 يف  اإيران  �سيالقي 
بتون�س، وكو�ستاريكا  راد�س  ملعب 
املجموعة  يف  )امل�ساركة 
و�سوي�رسا  الربازيل  مع  اخلام�سة 
مدينة  مار�س يف   27 و�رسبيا( يف 
االحتاد  واأو�سح  الفرن�سية  ني�س 
حت�سرياته  جدول  اأن  التون�سي 

اإال  ودية،  مباريات  خم�س  ي�سمل 
اأنه مل يذكر يف بيان ، من �سيواجه 
وتابع  املتبقيتني  املباراتني  يف 
مع�سكر  يف  �سيدخل  املنتخب  اأن 
مدينة  يف  يوما   11 ملدة  تدريبي 
فريبييه ال�سوي�رسية يف الفرتة بني 
اأن  اإىل  م�سرياً  و5 جوان،  ماي   25
)مع�سكر(  ترب�س  تقدمي  »اإمكانية 
واردة  ال�سوي�رسية  فريبييه  مدينة 
على اأال تتجاوز فرتة املع�سكر يف 

كل احلاالت 11 يوما«.

 باري�س �سان جريمان ي�سري
 بثبات يف كاأ�س فرن�سا

 كونتي ال يهتم ب�سغوطات االإقالة 
من تدريب ت�سيل�سي

جريمان  �سان  باري�س  وا�سل 
فرن�سا  كاأ�س  يف  القوية  عرو�سه 
ثمن  يف  �سو�سو  عقبة  بتجاوزه 
النهائي وبلغ باري�س �سان جريمان 
فرن�سا  كاأ�س  م�سابقة  نهائي  ربع 
التي يحمل لقبها بال�سنوات الثالث 
االأخرية، اإثر انت�ساره على م�سيفه 

�سو�سو 4-1 الثالثاء.
جريمان  �سان  باري�س  ولعب 
بت�سكيلة �سبه مكتملة، اإذ غاب عنه 
الربازيلي نيمار دا �سيلفا، وح�رس 
دراك�سلر  واالأملاين  ومبابي  كافاين 
واأثبت  واالإيطايل فرياتي وغريهم 
ماريا  دي  اآنخيل  االأرجنتيني 

بيد  رابحة  ورقة  اأّنه  جمدداً 
االإ�سباين اإميري بتوقيعه على ثالثة 
من اأهداف فريقه االأربعة )1 و58 
االأوروغوياين  تكّفل  بينما  و62(، 
وجاء   )27( الرابع  بالهدف  كافاين 
الدرجة  من  القادم  �سو�سو  هدف 
 )13( مارتني  العبه  بف�سل  الثانية 
من  االأخرية  اللحظات  و�سهدت 
جريمان  �سان  باري�س  مباراة 
بتويل  طريفة  حادثة  و�سو�سو 
حرا�سة  األفي�س  داين  الربازيلي 
الفرن�سي  الدوري  مت�سدر  مرمى 
مكان االأملاين تراب الذي طرد يف 

الوقت بدل ال�سائع.

مدرب  كونتي  اأنطونيو  قال 
�سمري  براحة  ي�سعر  اإنه  ت�سيل�سي 
الدوري  لقب  حامل  خ�سارة  رغم 
كبرية  بنتيجة  املمتاز  االإجنليزي 
للمرة الثانية يف اأ�سبوع واحد واأكد 
فقدان  اإمكانية  من  قلق  غري  اأنه 
ال�سحفيني  كونتي  واأبلغ  من�سبه 
بع�رسة  ت�سيل�سي  خ�رس  بعدما 
اأم�س   1-4 واتفورد  اأمام  العبني 
االثنني »غداً يوم جديد. ميكن اأن 
ال  وميكن  لت�سيل�سي  مدرباً  اأكون 
النوم  اإىل  �ساأذهب  فاأين امل�سكلة؟ 

دون املعاناة من م�سكلة«.
مع  املو�سم  هذا  ويتناق�س 
اإجنلرتا  يف  لكونتي  االأول  العام 
لكنه  الدوري  بلقب  توج  عندم 
عن  نقطة   19 بفارق  يتاأخر  االآن 
وبات  املت�سدر  �سيتي  مان�س�سرت 
الذهبي  املربع  يف  البقاء  يحاول 
ويف  اأوروبا  اأبطال  لدوري  للتاأهل 
اإقالة  اعتاد  ناد  يف  الوجود  ظل 
اإىل  ملكيته  انتقال  منذ  املدربني 
فاإن   2003 اأبراموفيت�س يف  رومان 
يفقد  قد  اأنه  جيداً  يدرك  كونتي 
اإنه يعمل بجدية  لكنه قال  من�سبه 
الطريق  اإىل  يعود  اأن  و�سيحاول 
اإدارة  كونتي  وطالب  ال�سحيح 
حول  الغمو�س  باإنهاء  ت�سيل�سي 
للتاأكيد  اإعالن  باإ�سدار  م�ستقبله 
ال  اأنه  يبدو  لكن  فيه  الثقة  على 
يحظى بدعم كامل من امل�سوؤولني 
اإحباطه  عن  مراراً  كونتي  وحتدث 
على  ال�سري  يف  ت�سيل�سي  ف�سل  من 

خطى مان�س�سرت �سيتي ومان�س�سرت 
يونايتد يف اإبرام �سفقات قوية قبل 
انطالق املو�سم وكرر احلديث عن 
اأمام  الكبرية  اخل�سارة  عقب  ذلك 

واتفورد.
�سي�سطدم  الذي  كونتي  وقال 
ال�ستة  دور  يف  بر�سلونة  مبواجهة 
خالل  اأوروبا  اأبطال  بدوري  ع�رس 
حتذير  »حاولت  اجلاري  ال�سهر 
يف  امل�سوار  �سعوبة  من  اجلميع 
اأوروبا«لكن  اأبطال  ودوري  الدوري 
كونتي وافق على قبول االنتقادات 
بعدما خ�رس ت�سيل�سي اأي�ساً 3-�سفر 
على اأر�سه اأمام بورمنوث االأ�سبوع 
مباراتني  بذلك  ليخ�رس  املا�سي 
متتاليتني بفارق ثالثة اأهداف الأول 
مرة منذ 1995 وقال كونتي »اأحاول 
موا�سلة العمل وتطوير اأداء العبي 
فريقي يف الكثري من اجلوانب لكن 
جداً  �سيئاً  اأداء  قدمنا  اأننا  اأعتقد 
امل�سوؤولية  اأحتمل  اأنا  تاأكيد  وبكل 
الأنه رمبا اأكون قد ارتكبت خطاأ يف 

اختيار الت�سكيلة االأ�سا�سية«.
البالغ  االإيطايل  املدرب  واأ�ساف 
هي  تاأكيد  »بكل  عاماً   48 عمره 
يف  نرغب  كنا  واإذا  �سعبة  حلظة 
الكثري  ف�سنجد  اأعذار  عن  البحث 
مثل االإرهاق واالإ�سابات لكن هذه 
لي�ست طريقتي، اأمتنى اأن تفهموين 
اأ�سعر  ال  اأين  اأكرر  واأنا  الليلة  هذه 
اأعمل  اأنا  من�سبي.  على  بالقلق 
باملائة   120 واأبذل  كبرية  بجدية 

من جمهودي«. 

الطبعة23 للدورة الدولية للجيدو ب�سو�سة

اجلزائر تنهي املناف�سة  بح�سيلة 12 ميدالية

و�سيدات  رجال  للجيدو  الوطني  املنتخب  رفع 
مناف�سات  خالل  جديدة  ميداليات  �سبع  اإىل  ح�سيلته 
اليوم الثاين واالخري للدورة الدولية ب�سو�سة يف تون�س 
ذهبيتينن،  منها  ميدالية   12 بر�سيد  املناف�سة  ليختتم 
اليوم االول  5 ف�سيات و5 برونزيات، وخالل منازالت 
حقق امل�سارعون اجلزائريون خم�س ميداليات ويتعلق 
اقل  وزن  يف  بلقا�سي  امينة  للم�سارعة  بف�سية  االأمر 
من  اقل  كرجاج  �سارة   من  لكل  وبرونزية  كغ،   63 من 
�سدرية  وبلحاج  كغ   60 اقل من  مهنان  كغ وحممد   63
كغ.ويف   66 من  اقل  بورماد  و�سهيب  كغ   60 من  اقل 

كل  اجلزائرية  الذهبية  امليداليات  حقق  الثاين  اليوم 
اقل  حداد  ايوب  كغ(   52 من  اقل  ا�ساهني  فايزة  من 
من 81 كغ، اأما امليداليات الف�سية فكانت من ن�سيب 
اقل من  ربيعي  اإميان  كغ،   52 اقل من  خديجة بخرية 
57 كغ، ا�سحاق من�رسي اقل من 60 كغ وخالد فريون 
اكرث من 100 كغ، من جهته اكتفى عبد الرحمن عمارة 
بالربونزية يف وزن اكرث من 100 كغ، و�سيطرت العنا�رس 
االلقاب  الأغلبية  بح�سدها  املناف�سات  على  التون�سية 

عند اجلن�سني.

وكالت
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�ضليماين : فوزنا على املولودية كان م�ضتحقا
فوؤاد بن طالب 

عقب  �سليماين  �أحمد  �ملدية  �أوملبي  مدرب  �أكد 
باملولودية  �أم�س  �أول  فريقه  جمعت  �لتى  �ملبار�ة 
يف مبار�ة متقدمة من �جلولة 19 باأن �أ�سباله حققو� 
�أثبتنا  �أمام فريق مل ينهزم منذ 06 جوالت و  �الأهم 
الأن�سارنا �أننا فريق كبري بكرب م�سوؤولية و �أن�ساره و 
كما �ساهدمت باأن �ملبار�ة جرت يف ظروف جيدة و 
�أهم يف مثل هذه  و هذ� هو  ريا�سية عالية  روح  يف 
و هو يف  �سليماين  �أحمد  لي�سيف  �لكبرية  �ملباريات 
�أمام  ن�سوة �لفرح و �ل�سعادة باأن �لفوز بثالث نقاط 
فريق يناف�س على �للقب فهذ� �سيء ممتع و م�سجع 
الأبناء �ملدية �لذين تنتظرهم حمطات �سعبة 
�لبطولة دخلت منعرجا مهما و  �أن  جد� و 
�لنقاط �أ�سبحت غالية جلميع �لفرق كما مل 
يحفي �أحمد �سليماين �الأجو�ء �لتي �سادت 
�لعالقات  على  الدليل  بعد  و  قبل  �ملبار�ة 

�لطيبة بني �لفرقني مو�سحا يف �الأخري باأنه 
تطبيق  و  �لتكتيكي  �الن�سجام  عن  يبحث 
�خلطط �ملالئمة ملا هو قادم من مباريات 

مو��سلة  فهدفنا  لذلك  و  �سعبة  تعد  �لتي 
�النت�سار�ت ل�سمان �لبقاء و �حتالل مرتبة 

مهمة يف نهاية �ملو�سم  .

67 حالة ت�ضع �ضواريز يف ورطة
مهاجم  �سو�ريز،  لوي�س  �أ�سبح 
بر�سلونة مهدًد� �أكرث من �أي وقت 
م�سى بالغياب عن مبار�ة حا�سمة 
هذ�  �لكتالوين  �لفريق  م�سو�ره  يف 
تفادي  �سو�ريز  وياأمل  �ملو�سم. 
�لبار�سا  يحل  عندما  بطاقات  �أي 
معقل  "مي�ستايا"  مبلعب  �سيًفا 
نهائي  قبل  �إياب  يف  فالن�سيا، 

بطاقة  فاأي  �إ�سبانيا.  ملك  كاأ�س 
�ملهاجم  �إيقاف  �ستعني  ملونة، 
نهائي  عن  وغيابه  �الأوروجوياين 
�لثاين  للمو�سم  �إ�سبانيا  ملك  كاأ�س 
على �لتو�يل، وذلك يف حال تخطي 
بر�سلونة عقب فالن�سيا، علًما باأن 
لقاء �لذهاب �نتهى ل�سالح �لعمالق 
مبلعب   0-1 بنتيجة  �لكتالوين 

�سو�ريز  على  ويتعني  نو.  كامب 
�أن يكون يف غاية �حلر�س يف ظل 
للحكم �ملخ�رضم،  �ملبار�ة  �إ�سناد 
�أونديانو مايينكو، �ملعروف بكرثة 
�إ�سهاره للبطاقات �مللونة. وذكرت 
�لذي  مايينكو،  �أن  "�آ�س"  �سحيفة 
�إ�سبانيا،  يف  حكم  �أقدم  ثاين  يعد 
يف  �ل�سفر�ء  �لبطاقة  باإخر�ج  قام 

�لليجا هذ� �ملو�سم يف 55 منا�سبة، 
مبعدل 4.23 بطاقة يف �ملبار�ة.

�أد�ر  �مللك،  كاأ�س  م�سابقة  ويف 
�أخرج  مباريات،   3 مايينكو 
بطاقة �سفر�ء مبعدل   12 خاللها 
�لو�حدة،  �ملبار�ة  يف  بطاقات   4
لوي�س  تو�جد  يهدد  قد  رقم  وهو 

�سو�ريز يف �ملبار�ة �لنهائية.

30 مليون يورو تف�ضل اإنريكي عن ت�ضيل�ضي
تفا�سيل  بع�س  عن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
�لعقد �ملحتمل للمدير �لفني لوي�س �إنريكي مع 
ت�سيل�سي �الإجنليزي، يف ظل �الأنباء عن �قرت�ب 
مدرب بر�سلونة �ل�سابق من تويل مهمة تدريب 

�لبلوز.
ت�سيل�سي  �إد�رة  فاإن  �سبورت  ل�سحيفة  وووفقا 
ملدة  معه  للتعاقد  الإنريكي  بعر�س  تقدمت 
مبجرد  �لعقود  توقيع  و�سيتم  ون�سف،  عامني 

�إعالن �إقالة كونتي.

�سد  �ملو�جهة  ت�سيل�سي يف  �إنريكي  يقود  وقد 
�لـ16 من دوري  بر�سلونة يف دور  �ل�سابق  ناديه 
�أبطال �أوروبا هذ� �ملو�سم، ورغم ذلك �أ�سارت 
�لبلوز �أخربت �الإ�سباين  �إد�رة  �أن  �ل�سحيفة �ىل 
هو  �ملو�سم  هذ�  للنادي  �لرئي�سي  �لهدف  �أن 
�إنهاء �لربميريليج �سمن �ملر�كز �الأربعة �الأوىل 

�ملوؤهلة للت�سامبيونزليج �ملو�سم �ملقبل.
من ناحية �أخرى �أ�سارت �ل�سحيفة �ىل �أن �د�رة 
ت�سيل�سي قد ت�سطر لدفع مبلغ 30 مليون يورو 

تردد  يف�رض  ما  وهو  �إقالته،  حال  يف  لكونتي 
يوفنتو�س  مبدرب  �الإطاحة  يف  �لنادي  �إد�رة 
�إىل  �لتو�سل  يتم  رمبا  لكن  �الآن،  حتى  �ل�سابق 
عن  كونتي  تنازل  خالل  من  بالرت��سي  �تفاق 

جزء من هذ� �ملبلغ.
وعانى ت�سيل�سي �سوء �لنتائج يف �لفرتة �الأخرية، 
�ملدير  �أن  عن  تتحدث  تقارير  جعل  ما  وهو 
على  �أ�سبح  كونتي،  �أنطونيو  �حلايل  �لفني 

�أعتاب مغادرة ملعب �ستامفورد بريدج.

بر�ضلونة يدر�س �ضم العب باري�س �ضان جريمان
�الإ�سباين  بر�سلونة  �أن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
قد يتعاقد مع مد�فع �لعمالق �لفرن�سي باري�س 
�سان جريمان، خالل فرتة �النتقاالت �ل�سيفية 
�لكتالونية،  �سبورت  ل�سحيفة  ووفقا  �ملقبلة 
ظهري  كورز�و�  اليفن  ي�سم  قد  بر�سلونة  فاإن 
عن  �لرحيل  يريد  و�لذي  جريمان،  �سان  �أي�رض 
تر�جع دوره  �أن  بعد  �لفرن�سية،  �لعا�سمة  نادي 
يف ت�سكيلة �ملدرب �أوناي �إميري، ل�سالح يوري 

بري�سي�س.
مركز  لدعم  جديد  ��سم  عن  �لبار�سا  ويبحث 
ديني،  لوكا�س  لرحيل  حت�سبا  �الأي�رض،  �لظهري 
�الأي�رض  للظهري  �لبديل  دور  يلعب حاليا  و�لذي 

�الأ�سا�سي جوردي �ألبا على ملعب كامب نو.
و�أن  �سبق  كورز�و�  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ�سارت 
ربطته تقارير باالنتقال لرب�سلونة يف �ملا�سي، 
حيث ذهب ك�سافون تابعون للبار�سا مل�ساهدته 

عندما كان يف �سفوف موناكو.
كورز�و�  مع  �لتعاقد  يكلف  �أن  �ملتوقع  ومن 
خزينة �لنادي �لكتالوين حو�يل 25 مليون يورو.

تقرير 

  6 مدربني يف بور�ضة
 املر�ضحني خلالفة كونتي

ال يز�ل �مل�ستقبل جمهواًل بالن�سبة ملدرب ت�سيل�سي، �أنطونيو كونتي، مع ورود 
تقارير �سحفية، ت�سري �إىل منحه فر�سة جديدة لقيادة �لبلوز، رغم وقوعه حتت 
�سغوط، بعد تعر�سه للخ�سارة �لثانية على �لتو�يل يف �لدوري �الإجنليزي، �أمام 
و�تفورد، بنتيجة 1-4، �أم�س �الإثنني وت�سري تقارير �أخرى �إىل �أن �سرب ت�سيل�سي 

ومالكه رومان �أبر�موفيت�س بد�أ ينفد ب�ساأن كونتي، �لذي بدوره يخو�س حرًبا 
�رض�سة مع �الإد�رة، تتعلق باتهامات حول عدم دعمه، خالل فرتتي �النتقاالت 

�ملا�سيتني.
ور�سحت و�سائل �الإعالم �الإجنليزية، بع�س �ال�سماء، �ملتوقع �أن تناف�س على 

مقعد من�سب مدرب ت�سيل�سي، حال �إقالة كونتي، نوجزها لكم يف �سياق �لتقرير 
�لتايل: 

لوي�س اإنريكي
يعترب مدرب بر�سلونة �ل�سابق من �أبرز �ملر�سحني ال�ستالم تدريب ت�سيل�سي يف 
�لفرتة �ملقبلة، علًما باأنه ال ي�سغل �أي من�سب منذ ��ستقالته من تدريب �لفريق 

�لكتالوين �ل�سيف �ملا�سي.
وحقق �إنريكي جناحا الفتا مع بر�سلونة خالل 3 �أعو�م، وقاده الإحر�ز لقب 

�لدوري �الإ�سباين مرتني وكاأ�س �إ�سبانيا 3 مر�ت ودوري �أبطال �أوروبا مرة 
وحيدة.

ويف�سل �إنريكي ��ستالم تدريب فريق �آخر يف �ل�سيف �ملقبل، لكن رمّبا يلّبي 
ند�ء مالك ت�سيل�سي، حيث �سريى �ملهاجم �ل�سابق نف�سه يف مو�جهة فريقه 

�ل�سابق بدوري �الأبطال، يف حال مت �ال�ستغناء عن كونتي قريبا.

كارلو اأن�شيلوتي
مدرب �آخر ال ي�سغل �أي وظيفة حاليا، و�الأهم �أنه �سبق له �إثبات قدرته على 
حتمل �ل�سغوط يف ت�سيل�سي، بعدما قاده الإحر�ز ثنائية �لدوري و�لكاأ�س عام 

.2010
ولن ميانع �أن�سيلوتي ��ستالم تدريب ت�سيل�سي فور�، علما باأنه حقق عدة جناحات 

متفاوتة منذ رحيله عن �لفريق، ففاز بلقب دوري �الأبطال مع ريال مدريد، 
و�لدوري �لفرن�سي مع باري�س �سان جريمان، �إ�سافة �إىل �لدوري �الأملاين مع 

بايرن ميونخ.

ماوري�شيو �شاري
من �ل�سعب على �ساري، قبول تدريب ت�سيل�سي هذ� �ملو�سم، حيث يقود 

نابويل، �لذي يت�سّدر ترتيب �أندية �لكالت�سيو، يف وقت ي�سعى فيه فريق �جلنوب 
�الإيطايل، ال�ستكمال م�سو�ره �لقاري يف م�سابقة �لدوري �الأوروبي.

لكن ما يجعل �ساري مر�سًحا مهًما لدى �إد�رة ت�سيل�سي، هو تف�سيله �لعمل مع 
�الأور�ق �ملتاحة بدال من �ملطالبة بالعبني جدد، كما �أن �ل�رضط �جلز�ئي يف 

عقده �حلايل مع نابويل يبلغ 7 ماليني جنيه �إ�سرتليني فقط.

دييجو �شيميوين
كما هو �حلال مع �ساري، فاإن فر�س ت�سيل�سي يف �لتعاقد مع �سيميوين تبدو 

�سئيلة للغاية، حيث يبقى يف عقد �الأرجنتيني، عامان ون�سف مع �أتلتيكو مدريد.
ويريد �سيميوين �إعادة بناء �أتلتيكو مدريد، مع �لرحيل �ملتوقع لنجمه �لفرن�سي 

�أنطو�ن جريزمان �ل�سيف �ملقبل، وال يبدو متحم�سا ملغادرة �لروخي بالنكو�س، 
�لذي يحتل حاليا �ملركز �لثاين بجدول ترتيب �لليجا.

جودي موري�س
�سيكون موري�س، �خليار �الأكرث منطقية ال�ستالم تدريب ت�سيل�سي ب�سكل موؤقت 

حتى نهاية �ملو�سم �جلاري، حال مت �ال�ستغناء عن خدمات �أنطونيو كونتي، كونه 
يعرف كل �ساردة وو�ردة يف �لبلوز.

ويدّرب موري�س حاليا، فريق ت�سيل�سي حتت 18 عاما، وهو مدّرب ملتزم مببادئ 
وقيم �لنادي �للندين، وقادر على بث �حلما�س يف نفو�س �لالعبني، رغم خربته 

�لق�سرية، مت�سلًحا بقدر�ته �لتكتيكية �لفذة.

فرانك لمبارد
يعد �لهّد�ف �لتاريخي للنادي خيار� عاطفيا بالن�سبة للجمهور، ب�سبب عالقة 

�لود و�الحرت�م �ملتبادلة، لكن �لالعب �ملعتزل حديثا تنق�سه �خلربة، رغم 
�عرت�فه برغبته يف �النتقال �إىل عامل �لتدريب.

و�ن�سغل المبارد يف �لفرتة �الأخرية، بامل�ساركة يف حتليل �ملباريات تلفزيونيا، 
وهو �لذي رف�س موؤخر� عر�سا لتدريب فريق �أك�سفورد، علما باأن تعيينه يف 
ت�سيل�سي، قد مينح �لالعبني دفعة معنوية، ب�سبب �سعبيته �جلارفة، كونه من 

رموز �لبلوز.



اللجنة الدولية تك�ضف عن تورط ريا�ضيني جدد 
يف ق�ضية املن�ضطات

الريا�ضيني  م�ضاركة  بقبول  اخلا�ضة  الدولية  الأوملبية  اللجنة  اأعلنت 
ريا�ضيني  تورط  ت�ضانغ،  بيونغ  الأوملبية يف  الألعاب  دورة  الرو�س يف 

اأ�ضمائهم  عن  الإعالن  دون  املن�ضطات،  بق�ضية  مرتبطني  جدد 
ونقلت وكالة »تا�س« الرو�ضية، عن فالريي فورنريون، رئي�ضة اللجنة 
الأوملبية الدولية اخلا�ضة بالريا�ضيني الرو�س قولها: »ا�ضتبعدنا 50 
مدربا و 10 اأع�ضاء تابعني للطاقم الطبي، من قائمة البعثة الرو�ضية 

امل�ضاركة يف دورة الألعاب الأوملبية ال�ضتوية 2018«.
الأوملبية  للجنة  الـ 132  الدورة  واأ�ضافت فالريي فورنريون، خالل 

يرد  باملن�ضطات، مل  ريا�ضيني جدد مرتبطني  »عرثنا على  الدولية: 
ذكرهم يف التقارير«وكانت اللجنة الأوملبية الدولية )IOC(، قد اأعلنت 

الدولية،  التحكيم  براأتهم حمكمة  رو�ضيا، ممن   15 دعوة  رف�ضها  الثنني، 
الكورية  ت�ضانغ  بيونغ  مدينة  يف   ،2018 الأوملبية  الألعاب  دورة  يف  للم�ضاركة 

اجلنوبية.

املدير الريا�ضي ل�ضان جريمان يقطع ال�ضك بخ�ضو�ص 
نيمار وريال مدريد

اأكد املدير الريا�ضي لباري�س �ضان جريمان، لوي�س فرنانديز، اأن النجم الربازيلي لي�س لديه اأي رغبة يف مغادرة 
الليغا 1 والنتقال اإىل اإ�ضبانيا يف فرتة النتقالت ال�ضيفية املقبلة وقال لوي�س فرنانديز يف مقابلة مع اإذاعة »كادينا 

�ضري« الإ�ضبانية: »�ضاأ�ضع يدي يف النار اإذا انتقل نيمار اإىل ريال مدريد«.
اأو كليان  واأ�ضاف: »باري�س �ضان جريمان لن ي�ضمح على الإطالق برحيل نيمار 

على  حري�س  نيمار  النتقال.  وعدم  هنا،  بقائهم  على  و�ضيعمل  مبابي 
النجاح هنا وجلب الألقاب. رئي�س النادي )نا�رص اخلليفي( وامل�ضجعون 

هنا  تامة  براحة  وي�ضعر  جدا،  �ضعيد  »اإنه  فرنانديز:  نيمار«وقال  مع 
حري�س  اإنه  عنه.  ي�ضاع  ما  ترى  ل  يلعب،  تراه  عندما  زمالئه.  مع 
املهاجم  بزميله  عالقته  اإىل  اإ�ضارة  يف  وذلك  هنا«،  النجاح  على 

الأوروغوياين اإدين�ضون كافاين.
ريال  اإىل  نيمار  انتقال  م�ضاألة  الإ�ضبانية  الإعالم  و�ضائل  وربطت 
مدريد يف �ضوء اإعجاب رئي�س النادي امللكي فلورنتينو برييز مرارا 

الذهبية،  الكرة  يف  ال�ضهري  احلفل  منذ  ال�ضابق  بر�ضلونة  لعب  باأداء 
وتراجع  احلايل،  املو�ضم  يف  مدريد  لريال  ال�ضيئة  النتائج  اإىل  اإ�ضافة 

اأداء جنمه الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو وزمالئه يف الفريق وعلى راأ�ضهم 
املهاجم الفرن�ضي كرمي بنزميا.

اإىل  انتقل  قد  الثنني،  اأم�س   26 الـ  بربيعه  احتفل  الذي  �ضيلفا،  دا  نيمار  اأن  يذكر 
�ضفوف باري�س �ضان جريمان يف �ضفقة تاريخية، اإذ دفع النادي الفرن�ضي ال�رصط اجلزائي يف عقده مع بر�ضلونة 
البالغ 222 مليون يورو، ليجعل منه الالعب الأغلى يف تاريخ كرة القدم، كما اأن الربازيلي يتقا�ضى ثالث اأعلى راتب 

من بني النجوم بر�ضيد 36 مليون يورو �ضنويا.
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ريال مدريد يتلقى �ضربة موجعة قبل مواجهة 
باري�ص �ضان جريمان

اأعلن الحتاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثالثاء، تثبيت عقوبة الإيقاف بحق داين كارفخال، مدافع 
لدوري  ال�ضتة ع�رص  دور  ذهاب  �ضان جريمان يف  باري�س  �ضيفه  مواجهة  ليغيب عن  مدريد،  ريال 

الأبطال.
اإنذار«،  على  احل�ضول  »تعمده  ب�ضبب  ملباراتني  بالإيقاف  كارفخال  داين  الأمين  الظهري  وعوقب 
لإ�ضاعة الوقت يف الدقيقة الأخرية من مباراته �ضد اأبويل نيقو�ضيا )6-0(، يوم 21 نوفمرب 2017، 
�ضمن مناف�ضات اجلولة اخلام�ضة قبل الأخرية من دور املجموعات للت�ضامبيونز ليغ وقال الحتاد 
الأوروبي يف بيان له: »رف�س طعن ريال مدريد وبناء عليه فاإن القرار ال�ضادر عن جلنة الن�ضباط 
يف الحتاد بتاريخ 7 دي�ضمرب �ضار نافذا«واأو�ضح البيان: »نظرا لأن كارفخال مل ي�ضارك بالفعل يف 
مباراة ريال مدريد اأمام برو�ضيا دورمتوند التي اأقيمت يف ال�ضاد�س من دي�ضمرب 2017 فاإنه �ضيتعني 
جهود  بذلك  مدريد  ريال  الأوروبية«و�ضيفتقد  البطولة  يف  اأخرى  مباراة  عن  الغياب  الالعب  على 
ظهريه الأمين داين كارفخال، ورمبا تنطبق هنا مقولة »م�ضائب قوم عند قوم فوائد«، اإذ �ضتكون 
ي�ضتعني  اأن  املنتظر  من  الذي  اأ�رصف حكيمي،  مواطنه  املغربي مل�ضاهدة  للجمهور  فر�ضة  هذه 

الفرن�ضي زين الدين زيدان بخدماته يف موقع الظهري الأمين.
وي�ضت�ضيف ريال مدريد، حامل لقب دوري اأبطال اأوروبا، فريق باري�س �ضان جريمان، يوم الأربعاء 
14 فرباير/�ضباط اجلاري، على ملعب »�ضانتياغو برينابيو«، وذلك �ضمن مباريات الذهاب لدور الـ 

16 من الت�ضامبيونز ليغ.

دي ماريا يقود الأمراء اإىل ربع نهائي 
كاأ�ص فرن�ضا

النهائي من م�ضابقة  الدور ربع  اإىل  باري�س �ضان جريمان  تاأهل فريق 
عليه  بفوزه  �ضو�ضو،  م�ضيفه  ح�ضاب  على  القدم،  لكرة  فرن�ضا  كاأ�س 
اأم�س  جمعتهما  التي  املباراة  يف  واحد،  لهدف  اأهداف  باأربعة 

الأربعاء.
ويدين الأمراء الباري�ضيون بالف�ضل يف انت�ضارهم للنجم الأرجنتيني 
اأنخل دي ماريا، الذي اأحرز ثالثة اأهداف »هاتريك« يف الدقائق )1، 
58، 62(، وزميله الهداف الأوروغوياين اأدين�ضون كافاين، الذي �ضجل 

هدفا يف الدقيقة 27، بينما �ضجل فلوريان مارتني هدف �ضو�ضو اليتيم 
جريمان  �ضان  باري�س  ووا�ضل  الأول  ال�ضوط  زمن  من   ،13 الدقيقة  يف 

املوا�ضم  يف  احتكره  الذي  امل�ضابقة،  بطل  لقب  عن  الدفاع  رحلة  بذلك 
لقب  بفارق  لقبا،   11 بر�ضيد  اأي�ضا  القيا�ضي  الرقم  ويحمل  الأخرية،  الثالثة 

واحد اأمام مار�ضيليا، الذي بلغ الدور ذاته على ح�ضاب م�ضيفه بورج بريونا�س، اإثر 
فوزه ال�ضاحق عليه بت�ضعة اأهداف من دون رد، يف وقت �ضابق من اليوم.

بعد جورج وياه.. لعب افريقي 
اآخر يريد اأن ي�ضبح رئي�ضا

ال�ضنغايل احلاج  ال�ضابق  اأبدى جنم ليفربول 
بالده  رئا�ضة  من�ضب  تبواأ  يف  رغبته  ديوف 
يف حديث نقلته »املريور« الربيطانية اأعلن 
مي�ضي  ديوف  ال�ضيا�ضة  غمار  دخول  فيه 
الرو�ضونريي ميالن جورج  على خطى جنم 
ديوف  ولعب  لليبرييا  احلايل  الرئي�س  وياه 

ويبلغ  وليدز  بولتون  بالكبرين،  ل�ضاندرلند، 
يف  ديوف  وقال  عاما   36 العمر  من  الآن 
ولعائلتي«،  مل�ضتقبلي  مهتم  املقابلة:«اأنا 
على  قادر  اأنني  يوؤمنون  بلدي  يف  الكثري 
تغيري الأ�ضياء والآن لدي مهنة جديدة، وهي 

ال�ضيا�ضة.«

�ضاهد.. واتفورد يركع الأر�ضتقراطيني
اأحلق فريق واتفورد هزمية �ضاحقة ب�ضيفه ت�ضيل�ضي، حامل لقب بطل الدوري الإجنليزي 
مباريات  ختام  يف  الثنني،  اليوم  هدف،  مقابل  اأهداف  باأربعة  القدم،  لكرة  املمتاز 
دييني  تروي  من،  كل  توقيع  الأر�س  اأ�ضحاب  رباعية  وحملت  ليغ.  للربميري   26 الـ  اجلولة 

 ،)84 )د.  يامنات  داريل  جزاء(،  �رصبة  من   42 د )د.  ر ا جري
 .)90 )د.  برييريا  روبرتو   ،)88 )د.  بينما دولوفيو 

هدف  هازارد  ايدين  البلجيكي  �ضجل 
الدقيقة  بحلول  اليتيم،  الأر�ضتقراطيني 

بع�رصة  ت�ضيل�ضي  اأكملها  التي   ،85
بعد طرد   ،25 الدقيقة  منذ  لعبني 

لعبه الفرن�ضي تيموي باكايوكو.
الثانية  بالهزمية  ت�ضيل�ضي  ومني 
املركز  اإىل  وتراجع  التوايل،  على 
بينما  نقطة.   50 بر�ضيد  الرابع 
ا�ضتعاد واتفورد ذاكرة النت�ضارات، 

لريفع  وتعادلني،  هزائم  ثالث  بعد 
وينفرد  نقطة،   30 اإىل  ر�ضيده 

باملركز احلادي ع�رص يف جدول ترتيب 
الربميري ليغ.



اختري فيلم »120 بامتان بار مينوت« الذي يتناول ال�سنوات الأوىل ملر�ض 
اأف�سل فيلم يف  اأم�ض  اآب«، م�ساء  »اآكت  الإيدز من خالل ن�سال جمعية 
ال�سحافة  متنحها  التي  لوميري  جلوائز  والع�رشين  الثالثة  الدورة  اإطار 

الأجنبية يف باري�ض.
من  ال�سبعني  الدورة  يف  الكربى  التحكيم  جلنة  جائزة  حاز  الفيلم  وكان 
»�سيزار«  توزيع جوائز  الأوفر حظاً خالل حفل  كان، وهو من  مهرجان 

الفرن�سية.
وفاز الفيلم وهو من اإخراج روبان كامبيلو بخم�ض فئات هي اأف�سل خمرج 
واأف�سل �سيناريو »روبان كاميلو« واأف�سل ممثل »الأرجنتيني ناويل بريي�ض 
بي�سكايارت« واأف�سل موهبة عند الرجال »ارنو فالوا« واأف�سل مو�سيقى 
اجلوائز  التي متنح هذه  لوميري«  دي  »اأكادميي  وت�سم  ريبوتيني«،  »اآرنو 

نحو مئة مرا�سل اجنبي ميثلون حوايل ع�رشين بلداً.
وفاز فيلم »عائلة �سورية« للبلجيكي فيليب فان لوف باجلائزة املخ�س�سة 
لأفالم الدول الفرنكوفونية، و«طبيعة احلال بانتظار ال�سنونو« بالفرن�سية 

للمخرج اجلزائري كرمي مو�ساوي بجائزة اأف�سل اأول فيلم طويل.
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بدء عر�ض فيلم »وين�س�سرت« يف �ساالت ال�سينما
الرعب  اأفالم  ع�ساق  ي�ستعد 
مل�ساهدة واحد من اأكرث الأفالم 
العام  لهذا  املرتقبة  ال�سينمائية 
حيث  الأ�سبوع،  عطلة  خالل 
والأ�سباح  الرعب  فيلم  ينطلق 
النجمة  بطولة  من  املخيفة 
احلائزة  مريين،  هيلني  العاملية 
كوين  »ذا  الأو�سكار  جائزة  على 
جميع  يف  �سكاي«  ذا  اإن  اآي 
منطقة  يف  ال�سينما  �سالت 
فيفري.   8 من  بدًءا  اخلليج 
املخيفة  الفيلم  ق�سة  ا�ستلهمت 
يف  جرت  حقيقية  اأحداث  من 
 50 م�سافة  تبعد  معزولة  منطقة 
ميل عن �سان فران�سي�سكو، حيث 
الأكرث  امل�سكون  املنزل  يقع 
�سارة  وكانت  العامل،  يف  غمو�ساً 
وريثة  »هيلني مريين«،  وين�س�سرت 
بنت  قد  وين�س�سرت،  عائلة  ثروة 
ب�سعته  يتميز  الذي  املنزل  هذا 

الهائلة وكاأنه ل نهاية له.
مدار  على  البناء  عمليات  جرت 
توقف  اأي  دون  واليوم  ال�ساعة 

لعقود  وا�ستمرت  ا�سرتاحة،  اأو 
من الزمن، ويرتفع املنزل �سبعة 
الغرف  اآلف  ويحتوي  طوابق، 
والأبواب وال�سالمل التي غالباً ل 
ت�سل اإىل اأي مكان على الإطالق، 
مثل  املنزل  يبدو  اخلارج  ومن 
بناوؤه  مت  مهيب  تاريخي  ق�رش 
م�سطربة  �سيدة  لرغبة  تلبية 
تبني  ل  �سارة  ولكن  وجمنونة، 
اأخيها  لبنة  اأو  لنف�سها،  املنزل 
»�سارة �سنوك«، اأو للدكتور اإيريك 
الذي  كالرك«  »جاي�سون  براي�ض 
هذا  اإىل  احل�سور  منه  طلبت 
اإنها تبني �سجناً ومالذاً  املنزل، 
للمئات من الأرواح الغا�سبة التي 
وين�س�سرت  عائلة  اأ�سلحة  قتلتها 

من اأجل ال�ستقرار فيه.
يف  مريين  هيلني  النجمة  وقالت 
�سارة  دور  اأداء  حول  لها  تعليق 
من  الكثري  »هناك  وين�س�سرت: 
�سارة  �سخ�سية  حول  الأ�ساطري 
خالل  هناك  وكان  وين�س�سرت، 
منت�رشة  اأ�سطورة  حياتها  فرتة 

كانت  الذي  املنزل  وعن  عنها 
املنزل  هذا  بناء  مت  لقد  تبنيه، 
اأي  حوله  يكن  مل  حيث  اآنذاك 
�سيء، اإنه يقع الآن و�سط ال�سارع 
�سان خو�سيه، وهي  الرئي�سي يف 
ذلك  يف  ولكن  ت�سوق،  منطقة 
منطقة  جمرد  كانت  الوقت 
هذا  كان  و�سطها  ويف  زراعية 

البناء ال�سخم.
بني  امتداد  »هناك  واأ�سافت: 
احلقيقة واخليال يف هذا الفيلم، 
اأكانت  و�سواء  مذهل.  اأمر  اإنه 
�سارة  �سخ�سية  حقيقة  هي  تلك 
اأم مل تكن، فلي�ض مبقدور اأحد اأن 
يعرف«، كما يوؤدي اأدوار البطولة 
يف الفيلم عدد من املمثلني مثل 
يعرف  الذي  كالرك  جي�سون 
»مادباوند«،  اأفالم  يف  باأدواره 
و«دون اأوف ذا بالنيت اأو اإيب�ض« 
اإريك  الدكتور  دور  يوؤدي  حيث 
حت�رش  جانبه  واإىل  براي�ض، 
�سنوك  �سارة  الهوليودية  املمثلة 
»�ستيف جوبز، بريدي�ستيني�سن«.

فيلم  ي�ستقطب  اأن  املتوقع  ومن 
بالأ�سباح  املليء  وين�س�سرت 
من  املتابعني  جمهور  املخيفة 
والت�سويق،  الرعب  اأفالم  ع�ساق 

الفيلم من اإخراج الأخوين مايكل 
كانت  واللذين  �سبرييج،  وبيرت 
بدايتهما يف جمال الإخراج بفيلم 
فازا  كما   ،2003 عام  »اأنديد« 

الأ�سرتايل  الفيلم  معهد  بجائزة 
عن  ب�رشية  موؤثرات  لأف�سل 
عام  »دايربيكرز«  الثاين  فيلمهما 

.2010

رئي�ض اأكادميية االأو�سكار جون بيلي : 
انتهاكات هوليوود لن تتكرر

»مديرية اأمن القاهرة« توقف ت�سوير 
م�سل�سل غادة عبد الرازق

علوم  اأكادميية  رئي�ض  قال 
التي  الأمريكية  ال�سينما  وفنون 
اأ�سواأ  اإن  الأو�سكار  جوائز  متنح 
قطاع  �سهدها  التي  النتهاكات 

ال�سينما لن تتكرر.
 200 من  لأكرث  بيلي  جون  وقال 
الأو�سكار،  املر�سحني جلوائز  من 
اأجل قدر  اإن الأكادميية تعمل من 

اأكرب من التنوع.
وخالل ال�سنوات الأخرية تعر�ست 
الأو�سكار اأرفع اجلوائز يف �سناعة 
ل�ستبعاد  لنتقادات  ال�سينما، 
املر�سحني،  قوائم  من  امللونني 
التوا�سل  مواقع  على  حملة  وبعد 
الفنانني  ا�ستبعاد  عن  الجتماعي 
علوم  اأكادميية  دعت  امللونني 
من  املزيد  ال�سينما  وفنون 
امللونة  الب�رشة  واأ�سحاب  الن�ساء 
التي  ع�سويتها  اإىل  لالن�سمام 
ت�سم 8000 �سخ�ض ويهيمن عليها 

البي�ض وكبار ال�سن والرجال.

وقال بيلي للمر�سحني جلائزة هذا 
العام خالل حفل غداء �سنوي، اإن 
 90 منذ  تاأ�س�ست  التي  الأكادميية 
خالل  من  دماءها  جتدد  عاماً، 
على  والنفتاح  للتنوع  برامج 
تت�سم  التي  الأيام  هذه  اجلميع يف 
اإزاء  وامل�سوؤولية  الوعي  »بزيادة 
عن  النظر  بغ�ض  التوازن  حتقيق 

النوع اأو العرق اأو الدين«.
هذا  جلوائز  املر�سحني  بني  ومن 
العام التي توزع يف مار�ض املخرجة 
غريتا جريويج واملخرج الأفريقي 
الأ�سل جوردان بيل واأربعة ممثلني 
�سود واأفالم تتنوع ما بني الق�س�ض 
الرومان�سية  والفانتازيا  الن�سائية 

واحلروب.
ومل يتطرق بيلي ب�سكل مبا�رش اإىل 
التي  اجلن�سي  التحر�ض  ف�سيحة 
ع�رشات  واأفقدت  هوليوود  هزت 
واملنتجني  واملخرجني  املمثلني 

عملهم.

طارق  امل�رشي،  املخرج  األغى 
م�ساهد  من  عدد  ت�سوير  رفعت، 
جمهول«،  »�سد  اجلديد  م�سل�سله 
اأمن  مديرية  داخل   ، اأم�ض  اأول 
يف  الأخرية  مغالة  بعد  القاهرة، 

ر�سوم الت�سوير داخلها.
عن  حالياً  يبحث  رفعت  اأن  وعلم 
مكان لت�سميم ديكور �سبيه مبديرية 
الأمن، ل�سيما اأن هذا املوقع �سوف 
الأحداث،  مدار  علي  كثرياً  يظهر 

حيث ن�سحه العاملون معه بالتوجه 
على  املطلة  الفيالت  اإحدى  اإىل 
النيل، التي دائماً ما يتم ا�ستعمالها 
والنيابة  ال�ستجوابات  م�ساهد  يف 
قراره  يح�سم  مل  ولكنه  العامة، 

ب�سكل نهائي حتى الآن.
»�سد جمهول« من بطولة غادة عبد 
الرازق وحنان مطاوع وفرا�ض �سعيد 
واأحمد �سعيد عبد الغني وكوكبة من 

النجوم، من تاأليف اأمين �سالمة.

للمخرج  »الكنز«  فيلم  ح�سد 
�رشيف عرفة اأبرز جوائز الدورة 
ملهرجان  والأربعني  الرابعة 
جمعية الفيلم التي اأ�سدل ال�ستار 

عليها اأم�ض ال�سبت.
ونال »الكنز« جوائز اأف�سل فيلم، 
ممثل  واأف�سل  اإخراج  واأف�سل 
حممد  عليها  وح�سل  اأول  دور 
وح�سل  ت�سوير  واأف�سل  �سعد 
عليها اأمين اأبو املكارم، واأف�سل 
مالب�ض وح�سلت عليها ملك ذو 
وح�سل  ديكور  واأف�سل  الفقار، 

عليها اأن�سي اأبو �سيف.
خا�ض  بناء  على  الفيلم  يقوم 
الفرعوين  التاريخ  فيه  ميتزج 
والواقع  ال�سعبي  بالفولكلور 
امللك  زمن  مل�رش  ال�سيا�سي 
ياأ�رش  حمكم  ن�سيج  يف  فاروق 
رحلة  يف  به  ويغو�ض  امل�ساهد 
جلنة  وقالت  الأزمنة،  عرب 
علي  الناقد  برئا�سة  التحكيم 
»الكنز«  منحت  اإنها  �سادي  اأبو 
»باإجماع  فيلم  اأف�سل  جائزة 

الآراء«.

وفاة جون ماهوين بطل م�سل�سل 
»فريزر« عن عمر يناهز 77 عامًا

فيلم »120 بامتان بار مينوت« يفوز 
بجائزة ال�سحافة االأجنبية يف فرن�سا

»الكنز« يح�سد اأبرز جوائز مهرجان جمعية الفيلم يف م�سر

بريطاين  الأمريكي،  املمثل  توفى 
الأول  اأم�ض  ماهوين  جون  الأ�سل 

الأحد عن عمر يناهز 77 عاماً.
ميل  ديلي  �سحيفة  ونقلت 
بول  اأعماله  مدير  عن  الربيطانية 
تويف  ماهوين  اإن  القول  مارتينو 
للم�ست�سفى  نقله  بعد  �سيكاغو  يف 
بفرتة ق�سرية، ومل يعلن على الفور 

عن �سبب الوفاة.
وي�ستهر ماهوين باأدائه لدور مارتن 
»فريزر«، حيث  م�سل�سل  كراين يف 
كان يلعب دور والد املمثلني كيل�سي 

وقد  بري�ض،  هايد  وديفيد  جرامر 
ا�ستمر عر�ض امل�سل�سل منذ عام 
1993 اإىل 2004، وح�سل امل�سل�سل 

على 37 جائزة اميي برامي تامي.
عدة  يف  اأي�ساً  ماهوين  و�سارك 
اأفالم منها »ذا اأمريكان بريدزنت« 

و«8 مني اوت«.
يف  ملاهوين  ظهور  اأحدث  وكان 
التلفزيون �سمن م�سل�سل »هوت اإن 
�ست  يف  �سارك  حيث  كليفالند«، 
و   2011 بني  ما  الفرتة  يف  حلقات 

.2014
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مدير الكتاب واملطالعة العمومية بوازرة الثقافة جمال فوغايل:

اجلزائر حا�ضرة بكل ثقلها الثقايف وعمقها احل�ضاري مبعر�ض القاهرة للكتاب
قدم  جمال فوغايل مدير الكتاب واملطالعة العمومية بوازرة الثقافة لدى نزوله  اأم�س �ضيفا على برنامج »�ضجالت ومعنى« يف الإذاعة الثقافية  عن تقييما �ضامال  للم�ضاركة اجلزائرية  يف معر�س القاهرة الدويل للكتاب يف طبعته 49  التي حلت فيها اجلزائر �ضيفة 
�ضرف هذه الطبعة 49 ،  معتربا اأن هذه امل�ضاركة  كانت ا�ضتثنائية ومميزة بكل ما حتمله الكلمة من معنى، فاجلزائر كانت حا�ضرة يف عمقها احل�ضاري والثقايف والفني يف م�ضر  وكان   اجلناح اجلزائري قبلة لكل  الوافدين واملثقفني  من كل الأ�ضقاع  باأعمار خمتلفة 
وباأجيال متباينة  فلقد  عرف هذا املعر�س  م�ضاركة اأكرث من 70 دار ن�ضر جزائرية و 4 األف كتاب اإ�ضافة اإىل ح�ضور النا�ضرين فلقد مت اختيار جمموعة  من املثقفني والكتاب اجلزائريني  كالروائي اجلزائري الكبري وا�ضيني الأعرج وغريهم من الأدباء  من خمتلف 

مناطق الوطن من ال�ضرق والغرب وال�ضمال واجلنوب  فلقد قدم هوؤلء  املبدعني �ضورة عامة  عن الثقافة اجلزائرية وما و�ضلت اإليه اجلزائر يف جمايل الكتاب وحقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة  من خالل  التاأريخ ولهذا فلقد  قدمت اجلزائر  حما�ضرات و ندوات قيمة 
طبق برناجمها امل�ضطر من طرف  وزارة الثقافة  اجلزائرية بالكامل يف هذه الفعالية الثقافية الكربى.

حكيم مالك 

احلديث عن التجربة اجلزائرية 
املتعلقة بالكتاب يف القاهرة

معر�ض  يف  �شارك  �أنه  و�أكد  فوغايل 
�لدويل للكتاب بالقاهرة ككاتب  بلقاء حول 
تذهب  �جلز�ئر«  �لتي  يف  �لن�رش  »�شيا�شة 
�لتجربة �جلز�ئرية  عميقا يف �حلديث عن 
وتوزيعا  ون�رش�  قر�ءة  بالكتاب  �ملتعلقة 
قانون  خالل  من  �لقانونية  �لآليات  عرب 
�لعمومية  �ملكتبات  خالل  ومن  �لكتاب 
تكافوؤ  مبد�أ  لتكري�ض  �لوطن  �ملنت�رشة عرب 
�لفر�ض وت�شجيع �لقر�ءة وحتدثت يف  هذ� 
�لثقافة  بوز�رة  �لكتاب  د�ئرة  �ملعر�ض عن 
بني  و�لعالقة  �جلز�ئر  يف  �لن�رش  و�شيا�شة 
�لتي  �لطموحات  وعن  و�لنا�رش    �ملوؤلف 
و�شاأن  بالكتاب  تتعلق   م�شتقبال    تنتظرنا 
�لكتاب  وملا و�شلت �إليه �جلز�ئر يف  جمال 

�لكتاب .
 العربية والأمازيغية تتعانقان 

مب�ضر
 

�أن  �ملتحدث  ذ�ت  �ل�شياق  قال  ذ�ت   ويف 
ملعر�ض  �ملركزي   باجلناح  كتبت  �جلز�ئر 
�ليمني  من   للكتاب  �لدويل  �لقاهرة 
باللغة  ومن  �لي�شار  كتبت  �لعربية  باللغة 
�لر�شميتني  �للغتني  هذين  ليربز  �لأمازيغية 
�أن ما �شد  �لعظيمة  م�شري�  �لبالد  يف هذه 
�نتباه �لنا�ض  و�لز�ئرين لهذ� �ملعر�ض  هو 
هذه  قدمنا  ولهذ�  بالأمازيغية   كتب  ما 
�للغتني  عناق  تربز  �لتي  �جلميلة  �ل�شورة 
يوؤكد�ن  �لنتماء  باعتبارهما  بينهما  فيما 
�جلز�ئري  لالإن�شان  �لإن�شاين  �حل�شاري 
عرب �لع�شور فلقد كان هذ� حا�رش� ولفتا 
�مل�رشي  �لإعالم  من  لالأنظار  مبو�كبة 
�لبارز  بكل  قنو�ته  �ملرئية   �هذ� �حلدث 
حا�رشة  �لتي  كانت  و�مل�شموعة  �ملكتوبة 
قدمتها  �لتي  �لفعاليات  لكل  ومر�فقة 
�لدويل  �لقاهرة  �ملعر�ض  يف  �جلز�ئر 

للكتاب مب�رش .
 

 اجلزائر رائدة يف جمال الكتاب
 

�جلز�ئر  �أن  فوغايل  �لقا�ض  �أو�شح  كما 
ر�ئدة يف جمال �لكتاب ونحن نتملك �شيا�شة 
و��شحة للكتاب يف �جلز�ئر و�أ�شبحت مقننة 
بقانون �لكتاب  �لذي �شدر ونحن  نعمل على  
�ل�شعر  بينها  �لتطبيقية  من  تطبيق قو�نينه 
وعليه  وغريها   و�لن�رش  و�لتوزيع  �ملوحد  
�أوىل �هتماما كبري�  �لكتاب  ف�شندوق  دعم 
للنا�رش و�ملوؤلف على حد �شو�ء باعتبار �أن 

�لعالقة بينهما تعد عالقة ودية.
 

 اجلزائر حتتل مكانة مرموقة يف 
الدفاع عن حقوق املوؤلف

 

حتتل  �جلز�ئر  فوغايل  �أن  �ملوؤلف  و�أ�شار 
حقوق  عن  �لدفاع  يف  مرموقة   مكانة 
�شتكون  �ملجاورة  حيث  و�حلقوق  �ملوؤلف 
جتربة لغرينا من �لدول �لعربية وغريها  لأن 
�جلز�ئر وجنوب �إفريقيا هما من يتزعمان 
هذ� �لأمر ، موؤكد� �أن �لنا�رش لي�ض من حقه 
دعم  لأنه  �ملوؤلف   مع  باتفاق  �إل  ين�رش  �أن 

للكتاب يف حد ذ�ته .
 

للمطالعة  رئي�ضة  مكتبة   42
العمومية متواجدة عرب تراب 

اجلمهورية
 

�لكتاب  يكون  �أن  ميكن  �أنه  فوغايل  وقال 
�أق�شى  �إىل  و�إي�شاله  �لتوزيع  يف   حا�رش� 
مدى  ممكن من �جلمهورية عرب �ملكتبات 
�لرئي�شية �لعمومية �لتي متتلك �أي�شا  رو�فد 
�لرئي�شية  �ملكتبات  ملحقات   ن�شميها  لها 
مع �لعلم �أن  �جلز�ئر حتتوي على 42 مكتبة 
رئي�شية للمطالعة �لعمومية ، متو�جدة عرب 
مكتبات   6 تز�ل  �جلمهورية  ،  فيما  تر�ب 
يف  �لأ�شغال  متو�جدة  �إطار  يف  �أخرى  
وليات حمددة  وعلى هذ� �لأ�شا�ض فوز�رة 
هذه  كل  ��شتكمال  على  تعمل  �لثقافة 
�مل�شاريع �ملتعلقة بهذه �ملكتبات ، كا�شفا 
�لأ�شغال   من  باملائة  �إىل   95  و�شلنا  �أننا 
�ملتعلقة باإجناز  مبكتبة �لرئي�شية للمطالعة 
�للم�شات  تنتهي  وهي يف  ببومرد��ض  تكاد 
�لأخرية  ومل يبقى �شوى �لتجهيز و�لت�شمية  
م�شماة ونحن نعمل من �أجل �أن تلتحق بها 
كل  �ملكتبات �لرئي�شية للمطالعة �لعمومية 
�إىل  �إ�شافة  وهذ�   ، �ملتبقية  وليات   6 يف 
�ملكتبات �لبلدية  �لتي مت فتحها و�لإ�رش�ف 
وعليه  �لولئية  �ل�شلطات  طرف  من  عليها 
فكل ولية توجد فيها مكتبة متنقلة  تذهب 
�إي�شال  �ملعزولة  بغية  و�لقرى  للمد��رش 

�لكتاب للقارئ �جلز�ئري.
 

ال�ضعي لإي�ضال الكتاب للقارئ 
اجلزائري والتاأ�ضي�س لثقافة 

م�ضتمرة
 

�لثقافة   تقول  ح�شب  وز�رة  ففل�شفة 
�أن  �لكتاب  من  لبد  �أنه  فوغايل 
ي�شعى  باجتاه �لقارئ و�أن ي�شل  بكل �شكل 
�إي�شاله  �إىل  نهدف  �لأ�شكال  فنحن  من 
و�شل  فلقد  �إليه   ي�شل  �أن  ي�شتحق  من  �إىل 
�لرتبوية   �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  �إىل  �لكتاب  
وهذ�  �لعقابية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لتكوينية  
�لثقافة  وز�رة  بني  م�شرتكة  �تفاقيات  يف 
بغية  وهذ�  �لأخرى   �لوز�ر�ت  وخمتلف 
�إي�شال فعل �لقر�ءة ملن ي�شتحقه  وعلينا �أن 
�لأ�رشة  لأبنائنا  وعلى  نكون قدوة يف ذلك 
�أن تعمل على هذ� باتخاذ �أنف�شنا قدوة يف 
�لتاأ�شي�ض  �لقر�ءة لأبنائنا  وهذ� ياأتي عرب  

لثقافة م�شتمرة.
 

اعتماد املدار�س على الكتب املن�ضورة 
يف التظاهرات الثقافية

 
�لعمومية  �ملكتبات  دعم  يخ�ض  وفيما 
من  موجود  �لدعم  �أن  فوغايل   جمال  قال 
�ملن�شورة  وموؤلفينا  �لكتب   خالل  هذه 
فاإن  �ملقاومة  وغريهم  ونا�رشينا 
جميعنا  للبقاء ، حيث  م�شرتكة  ببني 
ي�شبح  �لفعل  �أننا ن�شعى  �أن 
ح�شاريا  طق�شا  و  �لثقايف  حالة  ح�شارية 
�شناعة  �إىل  و�شلنا  �أننا  م�شتمر�  م�شري� 
ر��شني  ل�شنا  ولكننا  �جلز�ئر  يف  �لكتاب 
�لن�رش  دور  د�عيا ذ�ت �ملتحدث  عن ذلك  
�لكتب  لنا�رشي  �لوطنية  �لنقابة  من خالل  
وهذ�  �لكتب  لنا�رشي  �لوطنية  و�ملنظمة 
وبينهم   بيننا  �ل�شو�ء  �لكلمة  �إيجاد  بغية 
�لكتاب  ليكون  معا  نقاوم  �أن  �أجل  من 
�لكتب  على  �شنعتمد  لذ�  جميعا   وجهتنا 
�لثقافية  �لتظاهر�ت  كل  خالل  �ملن�شورة 
عا�شمة  كاجلز�ئر  �جلز�ئر  �شهدتها  �لتي 
�لثقافة �لعربية يف 2007 وتلم�شان عا�شمة 
وق�شنطينة   2011 يف  �لإ�شالمية  �لثقافة 
وهذ�    2015 يف  �لعربية  �لثقافة  عا�شمة 
يف  �ملقروئية  ن�شبة  رفع  يف  �شي�شاهم  ما 
�ملطالعة  �ملكتبات  �جلز�ئر وهذ�  لتعزيز 
�ملد�ر�ض  وكذ�  �لكتب  بهذه  �لعمومية  
من  �ملختلفة  م�شتوياتها  يف   �جلز�ئرية 

�لبتد�ئي  للمتو�شط و�لثانوي. 
 

لبد من م�ضاركة الكتاب يف احلراك 
القت�ضادي

 
وتعر�ض مدير �لكتاب و�ملطالعة �لعمومية 
بوز�رة �لثقافة  يف �شياق حديثه عن �شندوق  
دعم �لكتاب،  موؤكد� �أن �جلز�ئر حاليا  متر 
ولهذ�   فوز�رة  �شعبة   �قت�شادية  مبرحلة 
�لإبد�ع  دعم  على  تعمل  د�ئما  �لثقافة 
يعد  لأنه  وتوزيعا  �إخر�جا  و�لكتاب  �لأدبي 
و�جهتنا �حل�شارية فالكتاب  �شفري �جلز�ئر 
يف  ي�شارك  �أن  وينبغي  �لعربية  �لدول  يف 

�حلر�ك �لقت�شادي .
 

 اإح�ضاء دور 
الن�ضراجلزائرية لإعطاء قيمة 

حقيقية للكتاب

 
وك�شف فوغايل عن  م�شاريع مديرية �لكتاب 
و�ملطالعة �لعمومية  بوز�رة �لثقافة بالعمل 
على �إيجاد �ملو��شلة يف �لقو�نني �لتطبيقية 
�لعالقة  �إىل  �لكتاب  بالإ�شافة  لقانون 
�لوطيدة  مع جميع �ملكتبات عرب �لوطن ،كما 
�أننا نعمل على تنمية �مل�شاريع �ملتبقية  من 
هذه �ملكتبات �لرئي�شية للمطالعة �لعمومية  
وهذ� عن طريق �إح�شاء دور �لن�رش للتعرف 
قيمة  لإعطاء  �لدور  هذه  من  �لكثري  على 
�لأخرى  �لأوطان  من  وغريه  للوطن  للكتاب 
، كما �شيتم تنظيم ملتقيات هادفة  لي�شبح 
�ليومي ويف عالقتنا  �لكتاب جوهرة عملنا 
و�ملبدعني،  و�لكتاب  �لنا�رشين  مع  �ليومية 
ذ�ت  ملتقيات  �إقامة  على  نعمل  �أننا  حيث 
تطبيق  م�شامني معينة ومتات حمددة  مع 
�أننا ن�شعى لأن  �لتو�شيات بحذ�فريها  كما 
هو  بعملها   �ملكتبة  لتقوم  حا�رشين  نكون 
عدة  له  �شدرت  جز�ئري  وكاتب  قا�ض 
»موته   ،  « »�حبارة  منها  ق�ش�شية  جماميع 
 « �لدم  �أزمنة  و«�أحالم  �لأخرية«  �لرجل 
و�لق�شة   �لرو�ية  تتناول  نقدية  ودر��شات 
منا�شب   عدة  تقلد  فلقد  وعليه  و�ل�شعر  
ي�شغل  باجلز�ئر وحاليا  �لثقافة  قطاع  يف 
بوز�رة  �لعمومية  و�ملطالعة  �لكتاب  مدير 

�لثقافة  .

 اجلمهورية اجلزائرية
 الدميقراطية ال�ضعبية

ولية : البويرة
دائرة: البويرة
بلدية:البويرة

رقم : 06/ 2018

 و�ضل ت�ضجيل ت�ضريح
 بتاأ�ضي�س جمعية حملية

طبقا لأحكام �ملادة 18 من �لقانون رقم 12-06 �ملوؤرخ يف 18 �شفر 
1433 �ملو�فق ل 12 جانفي 2012 �ملتعلق باجلمعيات  

مت هذ� �ليوم 22 جانفي 2018  ت�شليم و�شل ت�شجيل �لت�رشيح بتاأ�شي�ض 
جمعية حملية 

�مل�شماة : جمعية حي 50 م�شكن �لبويرة
مقرها : حي 50 م�شكن »قا�شيمي حممد » عمارة �ض رقم 11 �لبويرة 

رئي�ض �جلمعية  : متجيات عا�شور �بن حممد
تاريخ ومكان �مليالد: 18/ 05 / 1966 �أزفون

�ملالحظة: ين�رش هذ� �لو�شل خالل ثالثني 30 يوما على �لأكرث �لتي 
تلي ت�شليمه يف جريدة يومية وطنية �إعالمية بطلب من رئي�ض �جلمعية 

وعلى ح�شابها 
رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي

اإ�ضهار
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اإطاللة باري�س الثقافية

�شالون كتاب مغرب م�شرق:هل يعقل اأن يتم دون الطاهر وطار ؟
ح�ضرت كما فعلت منذ عدة اأعوام �ضالون مغرب الكتب الذي احت�ضنته بلدية باري�س بني الثاين والرابع 

من ال�ضهر اجلاري ،وهذه املرة اتخذ اأهمية اأكرب اأدبيا وفكريا بدخول ال�ضرق على اخلط دون تغيري خ�ضو�ضيته 
التاريخية التي دافع عنها ب�ضرا�ضة جورج موران رئي�س جمعية �ضربة �ضم�س يف حديث هاتفي ق�ضري »للو�ضط« 

،جمعية �ضربة �ضم�س coup de soleil هي اجلمعية التي اأ�ض�ضها موران الذي ولد يف ق�ضنطينة مثل بنجامني �ضطورا 
واأنريكو ما�ضيا�س واآخرين كرث من يهود اجلزائر الذين يختلفون يف مقاربة ال�ضراع الفل�ضطيني »الإ�ضرائيلي« كما 

قال لنا الكاتب الآن غري�س اليهودي الآخر واملارك�ضي.

بوعالم رم�ضاين 

املثقفني  من  يعد  والذي   
الذين  القالئل   الفرن�سيني 
املحظور  جتاوزوا 
و  والإعالمي  الإيديولوجي 
املفكر  مع  فكريا  تعاملوا 
طارق رم�سان املوجود حتى 
حلظة كتابة هذه ال�سطور وراء 
قلنا  واأن  �سبق  كما  الق�سبان 
يف اإطاللة قبل يومني .ملن مل 
�سم�س  �رضبة  بجمعية  ي�سمع 
اأنها  ل�سان موران  ،نقول على 
ملواجهة   1985 عام  اأ�س�ست 
املتطرف  اليمني  عن�رضية 
اأيديولوجيا  تاجر  الذي 
ميت  ما  بكل  موران  ح�سب 
والإ�سالم  بالهجرة  ب�سلة 
وهو  عن�رضي،  منطلق  من 
يف  يتقاطع  الذي  املنطلق 
ال�سامية  معاداة  مع  تقديره 
التاريخية التي لحقت اليهود 
النازية  خملفات  وطاأة  حتت 
تقاطعا  يحدث  الذي  الأمر 
مغرب  �سالون  اأهداف  مع 
عام  اأ�س�س  الذي  الكتب 
العن�رضية  مادامت   1994
ذات طبيعة واحدة يف حالتي 
واملهاجرين  اليهود  معاداة 
هذا  وامل�سلمني.  العرب 
انت�سار  يف�رض  الطرح  
حماربة  مفهومي  والت�ساق 
ال�سامية  ومعاداة  العن�رضية 
ال�سيا�سية  الأدبيات  يف 
والإعالمية الفرن�سية رغم كل 

ل  توظيفات  من  ي�سوبهما  ما 
بال�رضورة   املهاجرين  تخدم 
بعد اأن اأ�سبح الإرهاب يربط 
من  كثري  عند  كم�سلمني  بهم 
،اأعود  الفرن�سيني  املثقفني 
هدفه  اأن  لأقول  لل�سالون 
يف  واملتمثل  النبيل  النظري 
بني  الثقافية  اجل�سور  ربط 
يف  ولدوا  الذين  الفرن�سيني 
اجلزائر واملثقفني املغاربيني 
اإن�سانيا اذا كان  ل غبار عليه 
ل ي�سب يف جمرى اأطروحات 
تهم�س وتق�سي كتابا مغاربيني 
قدامى وخم�رضمني ومواهب 
الكتاب  غري  من  جديدة 
الفرنكفونينب الذين ي�سيطرون 
ن�سانه  منذ  ال�سالون  على 
املتعلقة  الق�سايا  ويف�رضون 
والإ�سالمي  العربي  بالعامل 
بوجه  واملغاربي  عام  بوجه 
يختلف  ل  منظور  من  خا�س 
عن  الأحيان  من  كثري  يف 
الذين  املثقفني  اأطروحات 
يدعون حماربتهم الأمر الذي 
يتجاوز �رضاع ي�سار ميني عند 
تعاطي الظاهرة الإ�سالمية يف 
فرن�سا ويحدث ان�سقاقا حتى 
داخل الي�سار نف�سه ويتجاوزه 

اىل ي�سار الي�سار اأي�سا.
الرابعة  الدورة  يف    .1
مغرب  ل�سالون  والع�رضين 
الكتب الذي �سمل بع�س دول 
العامل العربي والإ�سالمي غري 

ولبنان  م�رض  مثل  املغاربية 
غياب  ،بقي  وتركيا  و�سوريا 
للنظر  لفتا  معربني  كتاب 
مثل  معروفني  كتاب  وح�سور 
اإىل  وا�سيني وزاوي مرتجمني 
اللغة الفرن�سية ل يكفي القول 
بان مغرب الكتب ح�رض عربيا 
ورغم  وزاوي  وا�سيني  لن 
وحدهما  ميثالن  ل  اأهميتها 
والفكري  الأدبي  امل�سهد 
الفرنكفوين،  غري  املغاربي 
يعرف املتابعون  واليوم وكما 
مرتبطا  وجودهما  يعد  مل 
بعد  فقط   العربية  باللغة 
باللغة  الكتابة  اإىل  حتول  اأن 
يقولن. جورج  كما  الفرن�سية 
الطاهر  غياب  برر  موران 
جزائريني  واأدباء  وطار 
بقطا�س  مثل  اآخرين  معربني 
وبوطاجني  وال�سايح  وخال�س 
بخ�سو�سية  كرث  اآخرين  و 
اجلمهور الفرانكفوين الذي ل 
يقبل على غري الكتب الناطقة 
بلغة موليري وفولتري ،وقال انه 
جرب عر�س كتب الفت باللغة 
ومل  مكد�سة  وبقيت  العربية 
التحدي    . اأحد  عليها  يقبل 
لن  تقديره  يف  ه  يتجاوز 
مب�سوؤولية  تتعلق  امل�سكلة 
فرانكفونيني  معربني  كتاب 
البع�س  لبع�سهم  يقراأون  ل 
اللغوية  الأحادية  بحكم 
ف�سال عن غياب اإ�سرتاتيجية 

املغاربية  البلدان  يف  ترجمة 
يف  يكمن  اجلذري  واحلل 
بغ�س   .2 املخرج.   هذا 
اأو  التفاق  مدى  عن  النظر 
جورج  تف�سري  مع  الختالف 
اإن  لالإ�سكال؛نقول  موران 
ل�سالون  اجلديدة  الدورة 
كتاب مغرب م�رضق مل تعك�س 
تنوع امل�سهد الأدبي والفكري 
ويبقى  املغاربية  البلدان  يف 
املعربني  انطواء  اإ�سكال 
اللغة  على  الفرنكفونينب  و 
حقيقيا  معوقا  الواحدة 
يف  ،والكرة  �سامل  لتمثيل 
ملعب  يف  ال�سخ�سي  تقديري 
يعتقدون  الذين  املعربني 
وم�رضق  مغرب  ل�سالون  اأن 
الكتب نية اإيديولوجية يحارب 
العربي  احلرف  اأ�سحابها 
التطرف  ولي�س  والإ�سالم 
 ، فقط  والإرهاب  الإ�سالمي 
اأقول هذا الكالم لن اأ�سحاب 
ال�سالون وكل من ي�سارك فيه 
يف  الفرنكفونينب  الكتاب  من 
وثقافية  جغرافية  قوة  موقع 
املثقف  وعلى   ، واإيديولوجية 
نظر  يف  املح�سوب  املعرب 
الكثري منهم على  املتعاطفني 
ال�سيا�سي)وهذا  الإ�سالم  مع 
غري �سحيح يف كل احلالت (
ان »يدبر راأ�سه«لفر�س ح�سوره 
التي  امل�سبقة  الأفكار  لتفنيد 
لي�س  باري�س  يف  �سده  تروج 

باللغة  الكتابة   اإىل  بالتحول 
ولكن  بال�رضورة  الفرن�سية  
لتو�سيل  عملي  حل  باإيجاد 
،امل�سوؤولية  و�سوته  اإبداعه 
على  تقع  و  وجمالية  فردية 
دور الن�رض وعلى وزراء الثقافة 
من  الوزير  كان  اإذا  وخا�سة 
املثقفني املعربني املعروفني 
كرمز  قا�سمي  �سمري  .ح�سور 
الدورة  يف  اجلديد  للجيل   ?
ل�سالون  والع�رضين  الرابعة 
مغرب وم�رضق الكتب بروايته 
 l <amour au البديعة 

للعربيةو  انت�سار   tournant
عظيمي  !.كوثر  املعربني 
باللغة  ال�سالون  يف  تاألقت 
الفرن�سية رغم اأن والديها غري 
معقدة  الق�سية  فرانكفونيني، 
واختزال  تب�سيط  ت�ستحق  ول 
لالإ�سكالية  املثقفني  بع�س 
اأو  املعربني  من  كانوا  �سواء 
يبقى  والنقا�س  الفرنكفونينب 
اأي  اأكرث من  مفتوحا ومطلوبا 
كتبته  ما  ظل  يف  م�سى  وقت 
للتظاهرة  الأخرية  الدورة  عن 

املذكورة.

للموؤلف اإيريك جن�ضن

الفقر والتعليم ماذا يفعل الفقر مبخ اأطفالنا؟ وماذا تفعل املدر�شة لت�شلح ما اأف�شده الفقر؟
اإيريك  الأمريكي  املوؤلف  قدم 
ال�سادر  هذا  موؤلفه  يف  جن�سن 
مبهمة  تكفل  والذي   2015 �سنة 
ترجمته اإىل اللغة العربية الأ�ستاذ 
علمية  مقاربة  الأع�رض  �سفاء 
معاجلة عالقة  من خاللها  حاول 
بامل�ستوى  الأكادميي  النجاح 
الجتماعيوالقت�سادي املنخف�س 
الذي ين�ساأ يف كنفه اأطفال البيئات 
 ، املتحدة  الوليات  يف  الفقرية 
من  جملة  طرح  خالل  من  وذلك 
غرار  على  العميقة  الت�ساوؤلت 
خربات  كانت  اإذا  القائل«  ت�ساوؤله 
اإىل  الفقراء  باأطفال  تدفع  احلياة 
الأ�سواأ، فلماذا ل تغريهم خربات 

احلياة اأي�سا اإىل الأف�سل؟
واملخت�س  الرتبوي  اخلبري  يدعو 
جن�سن  اإريك  املخ  درا�سات  يف 
الفقر  ب«  امل�سوم  موؤلفه  يف 
مبخ  الفقر  يفعل  ماذا  والتعليم 
املدر�سة  تفعل  وماذا  اأطفالنا؟ 
اإىل  الفقر؟«  اأف�سده  ما  لت�سلح 

�رضورة التوقف عند جمموعة من 
يجب  التي  اجلوهرية  الت�ساوؤلت 
اأجوبة  اإيجاد  على  اجلاد  العمل 
التفكري  كان  حال  يف  لها  علمية 
املدر�سة  اأداء  ترقية  حماولة  يف 
تفكريا حقيقيا، حيث ركز املوؤلف 
على �رضيحة الأطفال الذين ن�ساأو 
خالل  من  وذلك  فقرية  بيئة  يف 

ثالثة اأطروحات اأ�سا�سية هي:
املزمن  التعر�س  اأن  اأول: حقيقة 
تغريات  ت�سبب  للفقر  امل�ستمر  اأو 

فيزيقية مدمرة يف املخ
مع  بطبيعته  يتوائم  املخ  ثانيا: 
اخلربات املتاحة يف البيئة ويتغري 

معها
اأ�سا�سية  عوامل  وجود  ثالثا: 
النجاح  على  خا�س  ب�سكل  تاأثر 
الذين  التالميذ  لدى  الأكادميي 

ن�ساأو يف بيئات فقرية.
حاول  التي  الأطروحات  وهي 
فيها  البحث  يف  التعمق  املوؤلف 
التي  ف�سول  اخلم�سة  ثنايا  يف 

ت�سل�سال  متبعا  املوؤلف  يحتويها 
اأول  يف  قام  حيث  دقيقا،  منهجيا 
تقدمي  مبحاولة  الكتاب  ف�سول 
وكيف  الفقر  ملاهية  دقيق  فهم 
يتعامل  الذين  الأطفال  على  يوؤثر 
منتقال  املدار�س،  معلمو  معهم 
بعدها اإىل عر�س ال�سرتاتيجيات 
ترفع  اأن  ا�ستطاعت  التي  الكربى 
من اأداء اأطفال الفقراء �سواء على 
اأو  املجتمع(   ( الكلي  امل�ستوى 
املدر�سة(   ( املتو�سط  امل�ستوى 
)مخ  الأ�سغر  امل�ستوى  حتى  و 
التلميذ( و�سول اإىل توجيه خطاب 
مبا�رض للمعلمني مت�سائال فيه عن 
ممن  القارئ  يتعلمه  اأن  ميكن  ما 
النجاح؟  يحققو  اأن  ا�ستطاعوا 
املمكن  من  التي  املمار�سات  ما 
تكرارها من اأجل حتقيق النجاح؟ 
املنا�سبة  ال�سرتاتيجيات  هي  ما 
الأطفال  فئة  مع  النجاح  لتحقيق 

النا�سئني يف الأو�ساط الفقرية؟
حاول  التي  الأ�سئلة  جملة  وهي 

املوؤلف الإجابة عليها منطلقا من 
م�سلة اأ�سا�سية هي اأن املخ م�سمم 
ليتغري وليتوائم مع خربات احلياة 
وملا  لالأ�سوء،  واإما  لالأف�سل  اإما 
كان الهدف الأ�سا�سي للموؤلف هو 
حماولة التغيري نحو الأف�سل فقد 
اخلطوات  من  جملة  بو�سع  قام 
من  املعلمني  لفئة  التنفيدية 
عانى  اأطفال  مع  بها  العمل  اأجل 
اأجل  من  الفقر  تبعات  من  خمهم 
تعليمي  م�ستوى  اإىل  بهم  الو�سول 
عايل ومتكينهم من حتقيق النجاح 
ركز  عملية  خطوة  اأهم  ولعل 
تخلي  �رضورة  هي  املوؤلف  عليها 
ال�سفقة  نظرة  على  املعلمني 
ال�سطحية لهوؤلء الأطفال لأن هذه 
النظرة توؤدي اإىل فهم قا�رض جتعل 
املعلمني ل يثقون يف قدرة هوؤلء 
الأطفال على النجاح وهو ما يجب 
ا�ستبدال  خالل  من  عنه  البتعاد 
الثقة  اأي  ال�سفقة بالإمباثية  نظرة 
حتقيق  على  التالميذ  قدرة  يف 

ال�سفقة  قال«...  حيث  النجاح 
ول  الفقرية  الأ�رض  اأفراد  لتفيد 
اأفرت�س باأن خلفيتهم حتكم عليهم 
العرتاف  هو  يفيد  بالف�سل...ما 
للتغري  م�سمم  الب�رض  مخ  باأن 
اإذا �سممنا  نتيجة اخلربات، واأننا 
عايل  م�ستوى  ذات  كافية  خربات 
الأطفال  نغري  ف�سوف  الزمن  عرب 

نحو الأف�سل.« 
اأن  على  املوؤلف  اأكد  وقد  هذا 
قام  التي  التنفيدية  اخلطوات 
لبد  مقاربته  خالل  من  بطرحها 
اإطار ا�سرتاتيجي متكامل  لها من 
املعلمني،  الأ�رضة،  بني  يجمع 
يف  الفاعلني  وكافة  املدر�سة، 
ل  الذكر  �سبيل  فعلى  املجتمع 
احل�رض كل املدار�س ترفع �سعار 
لدينا  الأولوية  لهم  تالميذنا   «
اأجل  ومن  اأنه  غري   »01 رقم  وهم 
اأن ي�سعر  ال�سعار لبد  حتقق هذا 
لهذا  الفعلي  بالنتماء  املعلمون 
ال�سعار وهو الأمر الذي ل يتم اإىل 

اإذ مت التكفل ب�رضيحة املعلمني من 
كافة النواحي وخا�سة التكوين.

املوؤلف مل يكتفي بذكر اخلطوات 
تنقيدها  الواجب  التنفيذية  
يجب  التي  وال�سرتاتيجيات 
ملدار�س  منادج  قدم  بل  اإتباعها 
التدابريفا�ستطاعت  بتلك  اأخدت 
حتقيق ن�سب جناح عالية  لالأطفال 
ال�سطحية  ال�سفقة  نظرت  كانت 
على  تق�سي  ببعيد  لي�س  وقت  يف 

طموحاتهم.
تبحث  نف�سها  حترتم  التي  الأمم 
دائما عن حت�سني م�ستوى اأفرادها 
التعليمي، تثق يف قدرات اأبنائها ، 
تطرح الأ�سئلة العميقة ول تغرها 
نقوم  ترى  يا  فمتى  ال�سطحيات 
نخن بطرح الأ�سئلة العميقة حول 
�سنظل  ؟اأم  التعليمية  منظومتنا 
البع�س  بع�سنا  حال  على  ن�سفق 
اأ�سعف  هو  ذاك  باأن  مقتنعني 

الإميان يف مواجهة هذا املنكر؟
يحي عواق.



تناول  النا�س  من  العديد  يف�ضل 
يجهلون  ولكنهم  ال�ضاخن،  ال�ضاي 
العادة  هذه  تخفيه  الذي  اخلطر 
واأثرها على زيادة احتمال اإ�ضابتهم 
الأطباء  ودر�س  املريء  ب�رسطان 
ن�ضف  يقارب  ملا  الغذائية  العادات 
مليون �ضخ�س ترتاوح اأعمارهم بني 

�ضنوات،   9 وملدة  عاما،  و79   30
اإ�ضابة   1731 خاللها  اكت�ضفوا 
الدرا�ضة  وك�ضفت  املريء  ب�رسطان 
 Annals جملة  يف  ن�رست  التي 
اأن   of Internal Medicine
احلار  ال�ضاي  وتناول  التدخني 
خطر  من  تزيد  عوامل  والكحول 

الإ�ضابة ب�رسطان املريء.
الإ�ضابة  اأن  اإىل  الأطباء  وتو�ضل 
اأكرث  كانت  املريء  ب�رسطان 
يتناولون  الذين  بني  مرات   5 بـ 
يقل  ل  وما  احلارة  امل�رسوبات 
واأن  الكحول،  من  غراما   15 عن 
مبقدار  منت�رسا  كان  املر�س  هذا 

ال�ضاي  تناول  حمبي  لدى  ال�ضعف 
ال�ضاخن مع التدخني.

ويرى معدو الدرا�ضة اأن امل�رسوبات 
بدرجة حرارة فوق 65 مئوية ت�ضبب 
حروق يف الأع�ضاء الداخلية للج�ضم، 
الإ�ضابة  خطر  من  بدوره  يزيد  ما 

بال�رسطان.
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خطر �صحي »خفي« يهدد حياة 

الن�صاء بعد الوالدة
حذر بحث جديد من اأن الن�ضاء 
مقدمات  من  يعانني  اللواتي 
ت�ضمم احلمل »الرتعاج« بعد 20 
يتعر�ضن  احلمل،  من  اأ�ضبوعا 
ل�ضغط  »خفي«  ارتفاع  خلطر 
امل�ضاعفات  هذه  وتوؤثر  الدم. 
من   %3.4 على  املحتملة 
الوليات  يف  احلمل  حالت 
بارتفاع  تتميز  حيث  املتحدة، 
م�ضتويات  وظهور  الدم  �ضغط 
البول  يف  الربوتني  من  عالية 
يف  نُ�رس  الذي  البحث،  ووجد 
ارتفاع  اأن   ،Hypertension
�ضغط الدم، وهو اأحد اأعرا�س 

اأن ي�ضتمر  ت�ضمم احلمل، ميكن 
بعد  طويلة  لفرتة  الن�ضاء  لدى 
مرور اأقل من �ضنة على الولدة، 
يالحظه  ل  اأن  املحتمل  ومن 
الطبيبة  وقالت  الأطباء. 
مركز  من  بين�ضكوب،  لورا 
الن�ضاء  اإن  الطبي،  اإيرامو�س 
مقدمات  من  يعانني  اللواتي 
معر�ضات  احلاد،  الرتعاج 
خلطر الإ�ضابة باأمرا�س القلب 
 7 بـ  اأكرث  الدماغية،  وال�ضكتة 
يعانني  باللواتي  مقارنة  مرات 
اأثناء  طبيعي  دم  �ضغط  من 

احلمل.

بن�ضكوب،  الدكتورة  وقامت 
بجمع  زمالئها،  مع  بالتعاون 
م�ضابة  امراأة   200 بيانات 
احلمل،  ت�ضمم  مقدمات  بحالة 
ومتابعة حالتهن ملدة عام كامل 
بعد احلمل، ور�ضد �ضغط الدم 

لديهن اأثناء النهار والليل.
من  اأكرث  اأن  الباحثون  واكت�ضف 
امل�ضاركات  الن�ضاء  من   %41
ارتفاع  من  عانني  الدرا�ضة،  يف 
من  عام  بعد  الدم  �ضغط 
اأن %42.5  كما وجدوا  احلمل. 
�ضغط  من  عانني  الن�ضاء،  من 
من  يزيد  ما  الليل،  اأثناء  الدم 

القلب  باأمرا�س  الإ�ضابة  خطر 
وكذلك  الدماغية  وال�ضكتة 
ل  اأنه  بالذكر،  واجلدير  املوت 

مقدمات  لعالج  طريقة  توجد 
 .WebMd لـ  وفقا  الرتعاج، 
من  اإنه  الباحثون  ويقول 

الدم  �ضغط  مراقبة  ال�رسوري 
فرتات  خالل  املنزل،  يف 

خمتلفة من النهار والليل.

اأوراق التوت
 يطلق على ال�ضاي امل�ضنوع من اأوراق التوت بـ » �ضانغ انتم« ، والتي يتّم قطفها من اأ�ضجار التوت وتزرع يف اأغلب 
مناطق العامل، ثم حت�ضد وجتفف يف ف�ضل اخلريف من اأجل اأن ت�ضتخدم يف العالجات الع�ضبية، يتمّيز مذاق اأوراق 

باملرارة واحلالوة ب�ضكل قليل، وتتمّيز باخل�ضائ�س املهّدئة، كان ال�ضينيون ي�ضتخدمونها يف تقاليد طبية من 
خالل الوخز بالإبر لعالج احلمى املفرطة، واإخراج �ضموم اجل�ضم   فوائد اأوراق التوت تناول م�رسوب اأوراق 
بجامعة  الباحثني  من  جمموعة  بها  قام  درا�ضة  اأثبتت  حيث  بالدم:  ال�ضكر  م�ضتوى  توازن  يف  ي�ضاعد  التوت 
لنتيجة  لوا  تو�ضّ بحيث  �رسيرية  جتارب  اأجروا  حيث  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  توجد  والتي  ميني�ضوتا 

ال�ضكر يف  توازن  على  الفعالة  قدرته  اإىل  بالإ�ضافة  الثاين(  )النوع  ال�ضكري  ت�ضاعد يف عالج  التوت  اأوراق  اأّن 
اإىل ذلك القدرة على تقليل م�ضتويات ال�ضكر بن�ضبة تقارب )44%(. ي�ضاعد  يف اجل�ضم وامت�ضا�س الكربوهيدرات، وي�ضاف 

اأعرا�س عالج اأمرا�س الكبد والرئة: حيث اإّن ي�ضتخدم يف الطب ال�ضيني كعالج تربيد الكبد والرئة وذلك من خالل قدرتها على التخل�س  من 
درجات حرارة الرئة مثل احلمى بالإ�ضافة اىل حالت ال�ضعال والتهابات احللق ويخلّ�س من اآلم الكبد واأعرا�س جفاف العيون، ولكن يتم ا�ضتخدام 
ني والطبيب قبل ذلك. تناول �ضاي اأوراق التوت ي�ضاعد يف عالج اأمرا�س املعدة مثل القرحة املعدية وي�ضاعد يف  اأوراق التوت اإّل با�ضت�ضارة املخت�ضّ
التخفيف من اآلم املغ�س الكلوي. ي�ضتخدم �ضاي اأوراق التوت يف رجيمات اإنقا�س الوزن والتخل�س من ال�ضمنة وذلك لأّن هذا ال�ضاي يعمل على تقليل 

حجم املعدة مما ينتج عنه تقليل كميات الطعام املتناول

فوائد اخلل 
الطبيعّي

  يفيد يف تنظيف وتطهري اجل�ضم من البكترييا واجلراثيم، 
لحتوائه  وحيوّيته  ون�ضاطه  اجل�ضم  �ضّحة  على  واحلفاظ 
اإنقا�س  على   « التفاح  خّل   « يعمل  البوتا�ضيوم.  مادة  على 
الوزن الزائد، وحرق الدهون يف اجل�ضم، واإذابتها عن طريق 
د�ضمة.  وجبة  كل  بعد  باملاء  خملوطاً  بتناوله  النتظام، 
الناجتة  احلروق  لعالج  الطبيعّي  اخلّل  ا�ضتخدام  ميكن 
املناطق  على  مبا�رسة  بو�ضعه  وذلك  ال�ضم�س،  اأ�ضعة  عن 
املتاأّثرة بوا�ضطة قطعة من القما�س. يفيد اخلل الطبيعّي 
وال�ضعال،  والتهاباتها،  واللوزتني،  احللق،  اآلم  عالج  يف 
العقد  ان�ضداد  اأو  تعقد  وم�ضاكل  والحتقان،  واحلازوقة، 
الدورة  ين�ّضط  كغرغرة.  ا�ضتخدامه  مّت  اإذا  الليمفاوّية، 
يفيد  لذا فهو  وال�رسايني  الأوعية  الدّم يف  الدموّية وتدّفق 
يف عالج التهاب املفا�ضل والدوايل وتوّرم الأقدام واآلمها 
اجل�ضم،  يف  ال�ضاّر  الكولي�ضرتول  ن�ضبة  يخف�س  املزعجة. 
القيء،  عالج  يف  يفيد  املرتفع.  الدّم  �ضغط  ويخف�س 
والإ�ضهال، وت�ضكني املغ�س املعوّي. يفيد يف عالج �ضداع 
الراأ�س املزمن، وحالت الدوار » الدوخة » املفاجئة. يفيد 
احلروق  اآلم  وت�ضكني  وتطهريها،  اجلروح  عالج  يف  اخلل 
والتقرحات اجللدّية، والطفح ويزيل اآثار الكدمات. يفيد يف 
عالج م�ضكلة الأرق الليلّي، وي�ضاعد على ال�ضرتخاء والنوم 
ا�ضتقالب  وينّظم  والإخراج،  اله�ضم،  ينّظم عملّية  العميق. 
تقدم  واأعرا�س  ال�ضيخوخة،  مظاهر  يوؤّخر  الكالي�ضيوم. 

ال�ضّن.  

فوائد طلع النخل  
مفيد 

؛  ء للن�ضا
يعمل  حيث 

املباي�س  تن�ضيط  على 
اأّنه  اإىل  بالإ�ضافة  الطمث،  وينّظم 
لدى  البوي�ضات  تكوين  يف  ي�ضاهم 
الن�ضاء. يعترب من�ّضطاً جن�ضّياً للرجال 
تقوية اجل�ضم  ويعمل على  والن�ضاء، 
الإجناب  فر�ضة  من  يزيد  عموماً. 
زيادة  على  ويعمل  الرجال،  عند 
عدد احليوانات املنوّية. يعمل على 

املعدة.  ويقّوي  الأمل  ثائرة  ت�ضكني 
التنف�س.  و�ضيق  ال�ّضعال  من  ي�ضفي 
يزيد يف قّوة الرجل اجلن�ضية ب�ضكل 
املنوّية  احليوانات  وين�ضط  كبري، 
حيث  البوي�ضة؛  لتلقيح 
الدرا�ضات  اأثبتت 
عندما قامت بالتجربة 
املر�ضى  اأحد  على 
عدم  من  ي�ضكون  الّذين 
يف  و�ضعف  الإجناب  على  القدرة 
احليوانات املنوّية، فمن بعد تناوله 
اأ�ضبحت  �ضهر  ملّدة  النخيل  لطلع 
املنوّية  احليوانات  يف  قّوة  لديه 
بن�ضبة و�ضلت اإىل )80(% ، بالإ�ضافة 
ا�ضتخدمته  لو  املراأة  اإّن  لذلك 
ما  ارتداوؤها  ومّت  حّفا�ضة  داخل 

يف  ويفيد  يعني  فذلك  اجلماع  قبل 
خالل  من  اأو  كبرية،  ب�ضورة  احلمل 
عمل حّمام مائي بطلع النخيل مّدة 
امل�ضاء  ويف  باح  ال�ضّ يف  اأيام   )10(
اأّيام،  ب�ضّتة  ال�ضهرية  الدوّرة  بعد 
من  ي�ضكني  اللواتي  للن�ضاء  وذلك 
طلع  �رسب  عند  التبوي�س.  �ضعف 
يفيد  فذلك  الع�ضل  مع  النخيل 
مر�س  ويعالج  املناعة،  تقوية  يف 
ثالث  تناوله  مّت  حال  يف  الأنيميا 
وهو  والّرجال،  للن�ضاء  يومياً  مّرات 
ويقّوي  الإ�ضهال  حالت  يف  مفيد 
النخل  طلع  تناول  ميكن  املعدة. 
مع ال�ضمن البلدي وذلك عن طريق 
الكثري  يف  مفيد  فهو  واأكله؛  طبخه 
من الأمرا�س، ومينع نزيف الدم يف 

على  الق�ضاء  يف  وي�ضاعد  اجلروح، 
النخيل  والتقّرحات. طلع  اخلراريج 
على  لحتوائه  نظراً  الب�رسة  يفيد 
الكثري من الربوتينات، والإنزميات، 
والأحما�س الأمينية، والفيتامينات، 
وال�ضكرّيات، واملعادن، فعند القيام 
فذلك  النخل  طلع  من  كرمي  بعمل 
الب�رسة  على  وينعك�س  اجللد  يغّذي 
الن�ضارة  ويعطيها  اإيجابّي  ب�ضكٍل 
املوجودة  فالإنزميات  وال�ضحة، 
داخل طلع النخيل لها دور يف حتليل 
يف  الدهنّية  والغدد  الد�ضم  طبقات 
اأو  الزيوان  ت�ضّكل  ومتنع  الب�رسة، 
البثور، وتعالج املوجود منها، ومتنح 
الب�رسة الليونة والنعومة املمتازتني

يحتوي  عام  ب�ضكل  للج�ضم  مفيد  هو 
العنا�رس  من  الكثري  على  ال�ضم�ضم 
املعدنّية املهّمة واملفيدة ل�ضحة اجل�ضم 
والنحا�س،  واحلديد،  الكال�ضيوم،  مثل: 

ويعترب  والنحا�س،  والف�ضفور،  واملنغنيز، 
من م�ضادر الربوتني املفيد للج�ضم. مهم 
ال�ضم�ضم  لحتواء  نظراً  العظام:  ل�ضّحة 
تعزيز  على  يقوم  والّذي  الزنك،  على 

من  حمايتها  يف  وي�ضاعد  العظام،  �ضحة 
ي�ضاعد  ال�ضن.  يف  التقّدم  عند  اله�ضا�ضة 
يف  الكول�ضرتول  تخفي�س  يف  ال�ضم�ضم 
ال�ضم�ضم على  لحتواء  وذلك نظراً  الدم، 

تقوم  التي  �ضيرتولت  الفايتو  مرّكبات 
بذلك. عند تناول ال�ضم�ضم فذلك ي�ضاعد 
وذلك  الأمرا�س،  من  الكثري  حماربة  يف 

لحتوائه على فيتامني هـ.

االأطباء يك�صفون العالقة بني ال�صاي احلار وال�صرطان

فوائد تناول ال�صم�صم



فوائد قراءة 
القراآن الكرمي

�إّن تالوة �لقر�آن تزرع يف نف�س �مل�سلم �لثقة، و�أّن 
ال  له  حاٍم  �هلل  و�أّن  ومكان،  وقت  كّل  يف  معه  �هلل 
يفيِ  »َفنَاَدى  كتابه:  حمكم  يف  تعاىل  يقول  حمال، 
َن  ّ ُكنُْت ميِ لَُماتيِ �أَْن اَل �إيِلََه �إيِاَلّ �أَنَْت �ُسبَْحانََك �إيِنيِ �لُظّ
َوَكَذليَِك   ّ �لَْغميِ َن  ميِ يْنَاهُ  َوَنَّ لَُه  َفا�ْستََجبْنَا  نَي،  يِ امليِ �لَظّ

نيِنَي«)�الأنبياء:87(. ي �مْلُوؤْميِ نُنْجيِ
�ملوؤمن  �الإن�سان  قلب  يف  تزرع  �لقر�آن  قر�ءة  �إّن 
�لطماأنينة و�ل�سكينة، وتُعينه على م�سائب �لدهر 
وم�ساعبه، وتزيد من قدرته على حتّمل م�سّقات 
�لدنيا.  قر�ءة �لقر�آن تزيد �مل�سلم ثباتاً على دينه، 
بو�سو�سة  �إليه  ترد  قد  �لتي  �ل�سبهات  كّل  وتطرد 
�ل�سيطان. تزيد من تفاوؤل �الإن�سان وقّوته، وترفع 
ْم  »�أَقيِ تعاىل:  يقول  و�عتد�ده،  بنف�سه  عّزته  من 
َوُقْر�آَن  �للَّيْليِ  َغ�َسقيِ  ىَل  �إيِ ْم�سيِ  �ل�َسّ ليُِدلُوكيِ  اَلَة  �ل�سَّ
�للَّيْليِ  ْن  َوميِ َم�ْسُهوًد�،  َكاَن  �لَْفْجريِ  ُقْر�آَن  �إيَِنّ  �لَْفْجريِ 
َربَُّك َمَقاًما  �أَْن يَبَْعثََك  لًَة لََك َع�َسى  بيِهيِ نَافيِ ْد  َفتََهَجّ
ْجنيِي  ْدٍق َو�أَْخريِ لْنيِي ُمْدَخَل �سيِ ّ �أَْدخيِ ُموًد�، َوُقْل َربيِ حَمْ
رًي�،  ْن لَُدنَْك �ُسلَْطاًنا نَ�سيِ ْدٍق َو�ْجَعْل ليِ ميِ َرَج �سيِ ُمْ
َكاَن  َل  �لْبَاطيِ �إيَِنّ  ُل  �لْبَاطيِ َوَزَهَق  ُقّ  �ْلَ َجاَء  َوُقْل 

َزُهوًقا«) �الإ�رس�ء :78،79(. 
�لت�ساوؤم  �مل�سلم عن  �الإن�سان  تبعد  �لقر�آن  قر�ءة 

و�الإحباط و�الكتئاب.

اإ�سالميات
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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 

رحمة اهلل هي اجلنة 
�إىل  �لبارحة  تطرقت  �الأخوة،  �أيها   
�إنه  �لكمة:  عن  يقل  ال  �آخر،  عطاء 
�أن  رغبت  وقد  وجل،  عز  �هلل  رحمة 
�لتي  �لكرمية،  �الآيات  �إىل  �أتعرف 
�آيات  فهناك  �هلل،  رحمة  عن  تتحدث 
�الآيات  هذه  من  ي�ستنبط  لكن  كثرية، 

حقائق .
�لقيقة �الأوىل: يقول �هلل عز وجل:  ﴿
يَن َهاَجُرو� َوَجاَهُدو�  يَن �آََمنُو� َو�لَّذيِ �لَّذيِ
يِ﴿   يِ �أُولَئيَِك يَْرُجوَن َرْحَمَة �هلَلّ يفيِ �َسبيِيليِ �هلَلّ

]�سورة �لبقرة �الآية:218[
يوؤمن،  �لذي  �الإن�سان  �أن  ذلك:   معنى 
وي�ستقيم، ويجاهد يف �سبيل �هلل نف�سه 
�إمنا يرجو رحمة �هلل؛ �ملوؤمن  وهو�ه، 
يرجو  و�لكافر  �هلل،  رحمة  يرجو 
ن�ساءها،  يرجو  مالها،  يرجو  �لدنيا؛ 
عليه  فاالإن�سان  �سمعتها.....   يرجو 

�هلل  رحمة  يرجو  هل  يتب�رس،  �أن 
عن  يبحث  �ملوؤمن  غري  عمله؟  من 
يبحث  �سهوته،  عن  يبحث  م�سلحته، 
مادية،  مكا�سب  عن  يبحث  لذته،  عن 
هذ�  �هلل،  رحمة  يرجو  �ملوؤمن  بينما 
هي  �هلل  رحمة  �جلوهري،  �لفرق  هو 
يَن  �لَّذيِ ا  ﴿َو�أََمّ تعاىل:   قال  �جلنة، 
ُهْم  يِ  �هلَلّ َرْحَمةيِ  ي  َففيِ ُوُجوُهُهْم  ْت  �بْيَ�سَّ

يَها َخاليُِدوَن﴿ فيِ
�الآية:107[   عمر�ن  �آل  ]�سورة 
�جلامعة،  �ملعان  من  �لقيقة: 
�ملانعة، �لو��سعة، �ل�ساملة، هي رحمة 
من  �لهدف  �جلنة،  هي  وجل،  عز  �هلل 
�الإميان، و�لعمل �ل�سالح، و�ملعامالت، 
و�الأخالق، وما �إىل ذلك، هو �أن �ملوؤمن 
يرجو رحمة �هلل، و�سل للجنة، �جلنة: 

هذه رحمة �هلل عز وجل.

الكلمة الطيبة رحيق الأنبياء
ولغة  �الأنبياء  رحيق  �لطييِّب  �لكالم  �إن 
هو  �لُقّ  و�ملوؤمن  �ل�سادقني،  �ملوؤمنني 
تفكريه،  ف�سما  �لقر�آن،  بخلق  تخلَّق  من 
كلُّه  هذ�  فانعك�س  م�ساعره،  بت  وتهَذّ
على كالمه وت�رسفاته، فهو هادئ، رزين، 
طاهر�ً  موزوناً  كالماً  �إال  يلفظ  ال  وقور، 
ينهى  �أو  ياأمر مبعروف  �أن  ا  �إَمّ نقّياً، فهو 
�أو  �لنا�س،  بني  ي�سلح  �أن  ا  و�إَمّ منكر،  عن 
�لقر�آن  ه  وَجّ وقد  نافع  عمل  على  يعني 
جمال�س  عليه  تكون  �أن  ينبغي  ما  �إىل 
كثري  يف  خرَي  ال  تعاىل-  بقوله  �ملوؤمنني 
�أو  ب�سدقـٍة  �أََمـَر  مـن  �إالَّ  َو�ُهْم  َنْ من 
ه  �لنَّا�س- كما وَجّ �إ�سالٍح بني  �أو  معروٍف 
�لقر�آن �إىل وجوب �أن يكون كالمنا �سادقا 
و�إىل   ، �لقيِّ �إىل  �لو�سول  به  ير�د  موزونا 
�لبنية،  �ل�سليم  �ل�سالح  �ملجتمع  �إقامة 

�هلل  �تَّقو�  �آَمنو�  �لَّذيَن  �أَيَُّها  تعاىل-يا  قال 
�َسديد� ي�سلح لكماأعمالكم و  وقولو� قوالً 
يغفر لكم ذنوبكم و من يطع �هلل و ر�سوله 
بني  فيما  هذ�  عظيما-  فوز�  فاز  فقد 
ا  �أَمّ �الإن�سانية،  يف  �إخو�نه  وبني  �الإن�سان 
فيما بينه وبني ربيِّه، فل�سانه د�ئم �لت�سبيح 
و�لتحميد و�لتمجيد و�لدعاء، وال يدور �إال 
كر و�ل�سكر هلل، فاملوؤمن قر�آن  بكلمات �لذيِّ
و�أقو�له  �الأتقياء،  ك، �سلوكه �سلوك  متحريِّ
�أقو�ل �الأنبياء، ال غ�سب، وال ُفح�س، وال 
و�إذ� غ�سب  لغو،  وال  مبالغة،  وال  �إ�سفاف 
�النزالق  عن  وي�سونها  نف�سه  ميلك  فاإنه 
يف مهاوي �ل�سفاهة و�البتذ�ل، قدوته يف 
ذلك ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �لَّذي 
ملك قلوب �لنا�س بكالمه �لطييِّب، وقوله 
كنوز  منه  ي�ستلهم  �لَّذي  منهله  ا  �أَمّ  ، ّ �للنييِ

�لَّذي  �لكرمي  �لقر�آن  فهو  والآلئه،  �لكليِم 
اذ، وكالمه �لعذب  �سبى �لقلوب ببيانه �الأَخّ
�ل�سل�سبيل وهكذ� فاإن من طهـرت �أل�سنتهم 
و�لتوحيد،  �الإميان  بكلمة  �إال  تنطق  فلم 
�ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  و�الأمر 
يثبيِّتهم �هلل تعاىل ويوؤييِّدهم يف �لدنيا، فال 
عليهم  تق�سي  وال  �ل�رسيِّ،  رياح  تزعزعهم 
�الآخرة؛  يف  ويثبيِّتهم  ويوؤييِّدهم  �مل�سائب، 
منازلها  من  منزل  �أَوّل  �إىل  و�سولهم  منذ 
�ل�رس�ط  يجتازو�  �أن  و�إىل  �لقرب،  وهو 
يحزنون  فال  �جلنَّة،  يف  ق�سورهم  �إىل 
حني  فزع  ينالهم  وال  �لنا�س،  يحزن  حني 
و�الأمان،  �الأمن  ون  يُلََقّ بل  يفزعون، 

الم و�لطماأنينة و�لتحيَّة و�ل�َسّ

كيف تتحقق العّفة
،منها  �أمور  بعدة  �لعفة  تتحقق 
يُن�سىء  �لذي  �الإميان  حتقيق 
�ملوؤمن،  نف�س  يف  مري  �ل�سّ مملكة 
في�ستح�رس �خلوف و�لياء وتذّكر 
�هلل،  عظمة  و��ست�سعار  �الآخرة 
ويكون باعثاً على قمع �ل�سهوة يف 
�لّد  جتاوز  عن  ودرئيِها  �لّنف�س 

معاذ �هلل �إّنه ربي �أح�سن مثو�ي
مّما  فاإنه  بال�سوم؛  �لّنف�س  تربية 
وطهارة  �لقلب،  زكاة  على  يعني 
وت�سيق  تنح�رس  وبه  �لّنف�س، 
�جليل  توعية  �ل�سيطان  جماري 
�مل�سلم بتعزيز �ملنافع و�مل�سالح 
�أمر  و�لتز�م  �لعّفة،  تن�سئ  �لتي 
�ليومّية  �لياة  يف  وجل  عّز  �هلل 
بالّنو�فل  �سبحانه  �هلل  �إىل  �لتقرب 
بعد �لر�س �لعظيم على �اللتز�م 
�جلازم  و�لوقوف   بالو�جبات، 
عند �لدود و�لفر�ئ�س �أن يطالع 
�لقلب �أ�سماَء �هلل و�سفاته و�أفعاله 

�لتي ي�سهدها ويعرفها ويتقلّب يف 
وحده  �هلل  عرف  فمن  ريا�سها، 
�لنبي  باعتقاد  و�سفاته  باأفعاله 
و�ل�سحابة  و�سلم  عليه  �هلل  �سلّى 
�لكر�م ومن بعدهم من �سلف �الأّمة 
حتريف،�لتو�ّسع  غري  من  �الأخيار 
على �لّنف�س و�أخذ �ملباح؛ فالّنف�س 
بطبيعتها جمبولة على ما �أودع �هلل 
َطٍر وغر�ئز فت�رسيفها  فيها من فيِ

�ملطلوب  هو  مفيد  هو  فيما 
�نك�سار �لقلب بني يدّي �هلل تعاىل، 
و�خل�سوع  �سبحانه،  له  و�لتذلّل 
و�اللتجاء  و�لبدن  بالقول  لعظمته 
كّل  عن  �لبعد  وجل  عّز  �هلل  �إىل 
�هلل  وبني  �لقلب  بني  يحول  طريٍق 
تعاىل، وذلك ال يتحّقق وال يكون �إال 
و�ألو�ن  �ل�سّيئات،  �أنو�ع  بالبعد عن 

�ملحرمات، و�سور �ملوبقات
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

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�س 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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بي اإم دبليو تطرح اأفخم �سياراتها

الواليات  يف  دبليو  اإم  بي  معمل  بداأ 
اأفخم   "X7" باإنتاج  املتحدة 
ال�رشكة  �سيارات  واأكرب 
رباعية الدفع 

ع�ساق  دبليو  اإم  بي  اأذهلت  بعدما 
فرانكفورت  معر�ض  يف  �سياراتها 
2017 با�ستعرا�سها لـ "X7" املنتظرة، 
اأكدت ال�رشكة اأن معملها يف الواليات 
ال�سيارة  هذه  باإنتاج  بداأ  املتحدة 
ب�سكل  لطرحها  ا�ستعدادا 
 2018 اأواخر  جتاري 
اأنظار  لفت  ما  واأكرث 
املاركة  ع�ساق 
احلجم  هو  البافارية 
الكبري واملظهر االأنيق 
التي  ال�سيارة  لهذه 
غاية  مبالمح  جاءت 
الع�رشية  يف 

من  امل�سنوع  وهيكلها  والفخامة، 
اخلفيفة  املعادن  خلطات  اأحدث 
باخلطوط  تزين  والذي  واملتينة، 
احلديثة  وامل�سابيح  االن�سيابية 

والعجالت مبقا�ض 23 اإن�سا.
�سممت ال�سيارة لتت�سع لـ 6 اأ�سخا�ض 
باأحدث  جمهزة  مبق�سورة  وزودت 
من  قدر  اأكرب  توؤمن  التي  التقنيات 
الراحة والرفاهية للركاب، كاملقاعد 
الوا�سعة املك�سوة باأفخم اأنواع اجللود 
والتي ميكن التحكم بو�سعيتها ودرجة 
اأحدث  اإىل  باالإ�سافة  اآليا،  حرارتها 
الداخلية  واالإ�ساءة  التكييف  اأنظمة 
تعمل  التي  ال�سا�سات  عن  ف�سال 

من  ومتكنه  راكب،  كل  اأمام  باللم�ض 
ال�سيارة  اأنظمة  من  بالعديد  التحكم 
وم�ساهدة  املولتيميديا  واأنظمة 
اإجراء  وحتى  والتلفاز  االأفالم 

ات�ساالت الفيديو.
على  دبليو  اإم  بي  تكتم  من  وبالرغم 
اإال  ال�سيارة،  لتلك  النهائية  التفا�سيل 
اأن املعلومات توؤكد اأنها اختربتها يف 
الباردة،  املناخية  الظروف  اأ�سعب 
بنزين  مبحركات  �ستزودها  كما 
اأ�سطوانات  بثماين  قوية  توربينية 
توليد  على  قادرة  لرت،   4.4 ب�سعة 
ب�سعة  ديزل  وحمركات  ح�سانا،   445

3 لرتات وعزم 300 ح�سان.

ر�ؤية  على  قادرة  "تويوتا" اختبارية 
اجلهات الأربع ليال

"لو�ض  معر�ض  اإىل  اليابانية  "تويوتا"  �رشكة  اأتت 
 "FT-AC" الدفع  برباعية  لل�سيارات  اأجنلو�ض" 
االختبارية القادرة على الروؤية يف الظالم، وت�سوير 

كل ما يحدث حولها بكامريات فيديو.
الدائري،  الت�سوير  على  القدرة  ال�سيارة  ومتتلك 
رفعها  ميكن  وفيديو  فوتوغرافية  �سورا  وتلتقط 

فورا اإىل "ال�سحابة" على االإنرتنت.
مزود  اجلديد  املوديل  فاإن  ذلك  على  وعالوة 

احلمراء  حتت  بـاالأ�سعة  تعمل  بكامريات 
ف�سلها  ميكن  والتي  الليلية،  للروؤية 

وا�ستخدامها  ال�سيارة  عن 
م�سيا  بجولة  القيام  عند 

االأقدام.  على 
تتمتع  و

االأ�سواء ال�سبابية بالقدرة على التحول اإىل م�سابيح 
�سقف  على  املن�سوبة  "ليد"  اأ�سواء  اأما  عادية. 
اللتقاط  "فال�ض"  كـ  ا�ستخدامها  فيمكن  ال�سيارة 
بني  كبرية  مب�سافة  ال�سيارة  ومتتاز  ليال،  ال�سور 
بقيا�ض  ت�سمنها عجالت  الطريق،  و�سطح  قعرها 
حديثة  �سدمات  وممت�سات  ونواب�ض  بو�سة،   20
الدفع  رباعية  حمرك  قوة  ال�رشكة  تذكر  مل  فيما 
واكتفت بالقول اإن املحرك قد يعمل بالبنزين وقد 

يكون هجينا.

هل 
اقرتفت تويوتا 

خطاأً بالوثوق 
يف م�ستقبل 
ال�سيارات 

الهيدر�جينية؟
يف الوقت الذي تتطور فيه 
تقنيات ال�سيارات مع ملح 

الب�رش، ي�سارع رواد �سناعة 
ال�سيارات يف العامل ملواكبتها، 

االأمر الذي يجعلهم 
يطورون باإ�ستمرار من 

تقنياتهم وي�سارعون باإطالق 
اإختباريات ل�سيارات كهربائية 
بالكامل، وذلك ب�سبب �سغط 
اللوائح احلكومية امل�ستمر 
الذي ي�سعى ملركبات بدن 

عوادم.
ولكن على اجلانب االأخر 

من تلك املناف�سة املحتدة، 
تتم�سك تويوتا مبخاطرتها 
يف االإهتمام بخاليا وقود 
الهيدروجني يف �سياراتها 

امل�ستقبلية، معتمدة يف ذلك 
على اأن مبيعاتها �ستكون 

االأعلى يف االأماكن التي لن 
تتوفر فيها الطاقة الكهربية 
كم�سدر اأ�سا�سي للطاقة. ويف 
حني باعت �سانعة ال�سيارات 
اليابانية 4،000 ن�سخة فقط 

من جمموعة مرياي املعتمدة 
على خاليا وقود الهيدروجني 

منذ 2014، اإال اأنها تطمح 
لبيع 30،000 بحلول عام 

.2025
وبالرغم من اأن ن�سخة مرياي 

تاأتي ب�سعر يبداأ من 52، 
)اأي 197،000 ريال(، اإال اأنها 

تتفوق على نظرياتها الكهربية 
مبداها الذي ي�سل اإىل 505 
كيلومرت بدون احلاجة ل�سحن.

ولكن يبدو اأن ذلك التفوق 
موؤقتا، حيث اأن التطور 
يف تكنولوجيا البطاريات 
الكهربية مي�سي بخطى 

�رشيعة، فقد اأعلنت تي�سال 
موؤخرا عن موديل رود�سرت 

الذي �سيتمكن من قطع 
م�سافة 1000 كيلومرت قبل 

�سحنه مرة اأخرى.
 

ر�لز ر�ي�س لن تطلق ا�سم كولينان على 
SUV اأ�ل �سيارتها الـ

 ، روي�ض  رولز  االإجنليزية  ال�رشكة  خالفت 
املتحركة  الق�سور  ب�سناعة  املتخ�س�سة 
واململوكة من قبل ال�سانع البافاري بي ام دبليو 
اأن اأول �سيارة  ، كافة ت�رشيحاتها ال�سابقة لتعلن 
روي�ض  رولز  ا�سم  لن حتمل  اأ�سطولها  SUV يف 

. Rolls Royce Cullinan – كوينان
موقع  ن�رشها  ر�سمية  لت�رشيحات  وفقاً 

 SUVAuthority
بها  اأدىل 

ل�سيد  ا

، رئي�ض �رشكة رولز روي�ض يف   Hal Serudin
كولينان  "ا�سم   ، الهادئ  واملحيط  ا�سيا  منطقة 
�سيارة  على  �سيطلق  الذي  الر�سمي  اال�سم  لي�ض 
رولز روي�ض الـ SUV القادمة ، فهو جمرد ا�سم 

امل�رشوع اخلا�ض بهذه ال�سيارة اجلديدة كلياً ".
ال�رشكة  لدى  الر�سمي  امل�سدر  هذا  واأ�ساف 
عن  الك�سف  ال�رشكة  على  "يجب   ، االإجنليزية 
ال�سيارة  بهذه  املتعلقة  املعلومات  من  املزيد 

اجلديدة كلياً العام القادم ".

�سيارة  على  العمل  اأوقفت   Apple  – ابل  �رشكة  اأن  من  الرغم  على 
ب�سناعة  املتخ�س�سة  االأمريكية  ال�رشكة  هذه  اأن  اإال   ، اإنتاجها  من 
نظام  توفري  على  بالعمل  م�ستمرة  مازالت  االإ�ستهالكية  االإلكرتونيات 

قيادة ذاتي لل�سيارات �ستبيعه ل�رشكات ت�سنيع ال�سيارات.
 Jalopnik موقع  ن�رشها  تي  جي  عرب  يف  لفريقنا  توفرت  واليوم 
�رشكة  قامت  حيث   ، ابل  �رشكة  من  قريبة  م�سادر  على  باالعتماد 
االإلكرتونية التي حتمل �سعار التفاح املق�سومة با�ستئجار اأر�ض يف والية 

كراي�سلر يف اأريزونا االأمريكية كانت  ُملك داميلر  ال�سابق من  يف 
�رشاكتهما ال�سابقة .

 �سركة ابل ت�ستاأجر �سيء غري متوقع 
من مر�سيد�س � كراي�سلر

 XE SV جاكوار
 Project8 

اأ�سرع �سيارة بـ 4 اأبواب يف العامل

العمليات اخلا�سة  ، والتي طورها ق�سم   8 XE SV Project جاغوار 
�سيارة  اأ�رشع  باأنها  اأثبتت   ، روفر  الند  جاغوار  الربيطاين  ال�سانع  لدى 
باأربعة اأبواب يف العامل بعد جناح ن�سختها املخ�س�سة لالإنتاج التجاري 
 12،9 البالغ طولها  االأملانية  نورد�ساليفه  نوربورغرينغ  حلبة  اجتياز  يف 
ثانية. وهذا   21،2 و  دقائق   7 قدره  قيا�سي  كم( خالل زمن   20،7( ميل 
ثانية   11 بـ  اأ�رشع   8  XE SV Project جاكوار  �سيارة  يجعل  الزمن 
تقريباً من �ساحبة الرقم القيا�سي ال�سابق ومتفوقًة بذلك على عدد من 
اأ�رشع ال�سيارات الريا�سية اخلارقة و�سيارات الكوبيه ذات البابني. يجدر 
االإ�سارة اإىل اأن �سيارة جاكوار XE SV Project 8 تعتمد على �سيارة 
ال�سيدان �سغرية احلجم XE ، وتتميز مبظهر خارجي �رش�ض مع �سادم 
اأمامي يحتوي على فتحات تهوية ك�سكل خلية النحل و�سبك اأمامي اأ�سود 
اأربعة  اللون، كما ح�سلت ال�سيارة على �سادم خلفي معدل يحتوي على 
ال�سيارة  وزودت  مزدوج،  ب�سكل  موزعة  الت�سميم  دائرية  للعادم  خمارج 

بجناح خلفي �سخم.
 V8 8 على حمرك XE SV Project ميكانيكياً تعتمد �سيارة جاكوار
�سعة 5 لرتات مع �سوبرت�سارجد يولد قوة 592 ح�سان )600 ح�سان اأوروبي 
 8 من  اأوتوماتيكي   Quickshift )جري(  ترو�ض  ب�سندوق  يت�سل   ،)PS
�رشعات، لتت�سارع هذه ال�سيارة التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجالت 
من 0 اإىل 96 كم/�ض )60 ميل/�ض( يف 3.3 ثانية وتبلغ �رشعتها الق�سوى 

321 كم/�ض.  



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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موظفون �سابقون يف غوغل وفي�سبوك يعلنون »احلرب« على عمالقة التكنولوجيا
يف  ال�سابقني  املوظفني  من  عدد  احتد 
كل من في�سبوك وغوغل لإطالق حملة 
التكنولوجيا  �رشكات  على  لل�سغط 
على  �رشرا  اأقل  منتجاتها  جلعل 

امل�ستخدمني.
»حقيقة  �سعار  حتت  احلملة  وتنطلق 
 ،Truth About Tech »التكنولوجيا
وهي من بنات اأفكار مركز التكنولوجيا 
الإن�سانية الذي اأن�ساأه موظفون �سابقون 
يف في�سبوك وغوغل، وذلك بهدف حتدي 
هذه ال�رشكات العمالقة من خالل زيادة 
ت�سببها  التي  بالأ�رشار  الوعي  م�ستوى 
عليها،  الإدمان  وخا�سة  التكنولوجيا 
امل�سلحة  مع  توازن  حتقيق  وحماولة 

الب�رشية.
ت�ستهدف  تربوية  مواد  احلملة  وت�سمل 
الأ�رشار  على  ال�سوء  لت�سليط  الأ�رش 
املن�سات  ت�سببها  التي  املحتملة 
حمددة  تقنيات  لهم  وتقدم  الرقمية، 

لتخفيف الإدمان على التكنولوجيا.  
اإىل  الربحي(  )غري  الحتاد  واأ�سار 
ا�ستفادة  كيفية  الآباء  يعلم  عندما  اأنه 

جمال  يف  العمالقة  ال�رشكات  هذه 
ف�سوف  اأطفالهم،  من  التكنولوجيا 
ين�سمون اإىل احلملة من اأجل املطالبة 
بتغيري طرق تعامل �رشكات التكنولوجيا 

مع الأطفال وحت�سني ممار�ساتهم.
موقع  تطوير  على  املجموعة  وتعمل 
مبخاطر  التوعية  اإىل  يهدف  اإلكرتوين 
عن  بيانات  و�سيت�سمن  التكنولوجيا، 
املختلفة  للتقنيات  ال�سحية  الآثار 
�سحية،  اأكرث  منتجات  �سنع  وطرق 
ف�سال عن تقدميه ن�سائح تتعلق بكيفية 
بطريقة  التقنيات  ا�ستخدام  التحكم يف 
لالإدمان  التعر�ض  امل�ستخدمني  جتنب 
النف�سية  الآثار  اأو الكتئاب وغريها من 
اأحدث  نتائج  التي ك�سفت عنها  ال�سلبية 

الدرا�سات.
عديدة  ن�سائح  حاليا  املوقع  ويت�سمن 
تاأثري  من  وتتحرر  بهاتفك  تتحكم  كي 
التنبيهات  كافة  اإغالق  بينها  التقنية 
الأ�سخا�ض،  من  التنبيهات  با�ستثناء 
الجتماعي  التوا�سل  تطبيقات  واإزالة 

من الهاتف.

وفي�سبوك  غوغل  موظفو  وي�سعى  هذا 
ال�سابقون من خالل حملتهم اإىل ت�رشيع 
ال�رشكات  هذه  قوة  من  حتد  قوانني 
الرائدة يف جمال التكنولوجيا، مع العلم 
باأنه �سبق ملوظفني �سابقني يف في�سبوك 
لل�سبكة  لذعة  انتقادات  وجهوا  اأن 
الجتماعية العمالقة قائلني اإن »املوقع 

يدمر املجتمع«.
الت�سميم  اأخالقيات  خبري  وي�رشف 
هاري�ض،  تري�ستان  غوغل،  يف  ال�سابق 
على رئا�سة التحالف اجلديد للموظفني 
ال�سابقني يف هاتني ال�رشكتني، مب�ساعدة 
اأوائل  من  وهو  ماكنامي،  روجر 

امل�ستثمرين يف في�سبوك.

يوا�سل الزعيم اجلزائري رحلته

»كوندور« تفتتح معر�سها142

 اآبل توفر اأداة لت�سجيل الدخول
 املوحد على الإنرتنت

للمنتجات  اجلزائرية  ال�سوق  يف  الرائدة  كوندور،  توا�سل 
رحلتها  املتعددة  والو�سائط  املنزلية  والأجهزة  اللكرتونية 
ومتتد  العا�سمة  اجلزائر  اجلديدة يف  العر�ض  �سالة  وافتتاح 
معر�سية  م�ساحة  على  �ستويلي  يف  تقع  التي  العر�ض  �سالة 
للعمالء  يتيح  مما  مربع،  مرت   500 من  اأكرث  م�ساحتها  تبلغ 
بيئة مبتكرة  العمالقة اجلزائرية يف  اكت�ساف جميع نطاقات 
اإىل  بالإ�سافة  العمالء،  جتربة  وتعزيز  امل�ستوى،  عالية 
فريق متخ�س�ض  قبل  املقدمة من  وامل�سورة  ترحيب  خدمة 
ت�سلمت  البيان  عاليا.ح�سب  تاأهيال  واملوؤهلني  واملدربني 
الو�سط ن�سخة منه  �سوف ت�ست�سيف �سالة العر�ض اجلديدة 
جميع م�ستجدات كوندور من خالل م�ساحات املعر�ض. يف 
موبايل  اإيت،  والتلفزيون،  والبني  الأبي�ض  عر�ض  يتم  الواقع، 
و كونفيا من قبل املطابخ كوندور يف هذا املعر�ض اجلديد.

واأ�ساف البيان
منطقة  العا�سمة  يف  اجلديد  كوندور  معر�ض  ي�سم  كما 
بيع  تلفزيونية. كما يقدم لأول مرة  ترويجية ومنطقة جتربة 
الدفع، ف�سال عن الدفع الإلكرتوين  منتجات كوندور ل�سهولة 
با�ستخدام بطاقات �سيب ويف اأعقاب ا�سرتاتيجيتها التنموية 
ويف جمال الهتمام بالقرب، فاإن �سالت عر�ض كوندور، التي 
يبلغ عددها حاليا 142؛ وتغطي 48 ولية وفقا للميثاق الذي 
و�سعته العالمة التجارية، على اأ�سا�ض الود، و�سهولة الو�سول 

والقرب من امل�ستهلك.
ال�ساعة  يف  فرباير   6 املوافق  الثالثاء  يوم  الفتتاح  مت  وقد 
والعمالء وكبار  وال�رشكاء  ال�سلطات املحلية  10:30، بح�سور 

امل�سوؤولني يف جمموعة كوندور.
�سمرية.بوجلطي

ك�سف موقع متخ�س�ض يف الأخبار التقنية عن وجود �سيفرات 
برجمية يف نظام الت�سغيل »iOS 11.3« بيتا، يلمح لإمكانية 
�سبكة  على  املرور  كلمات  لإدارة  اأداة  اآبل  �رشكة  اإطالق 

الإنرتنت.
اآبل  توفر  اأن  املتوقع  فمن   ،»9to5Mac« ملوقع  ووفقا 
 »iCloud« ح�ساب  على  تعتمد  جديدة  اأداة  مل�ستخدميها 
الدخول  ت�سجيل  بيانات  بتخزين  ت�سمح  بهم،  اخلا�ض 
ل�ستخدامها لحقا اأثناء ت�سفح املواقع دون احلاجة لكتابة 
اإىل  الو�سول  اإذن  املواقع  الأداة  و�ستمنح  يدويا،  �سيء  كل 
ا�سمك  ذلك  ي�سمل  ورمبا  ال�سخ�سية«،   iCloud »بيانات 

وعنوان بريدك الإلكرتوين.
اأن  اإل  ر�سميا،  امليزة  هذه  طرح  موعد  املوؤكد  غري  ومن 
توفري اآبل اأداة لت�سجيل الدخول املوحد مل�ستخدمي اأجهزة 
Apple TV، والتي تعتمد اأي�سا على ح�ساب امل�ستخدم يف 
iCloud، يرفع من احتمال اإطالق امليزة ذاتها مل�ستخدمي 

 .»11.3 iOS« الن�سخة النهائية من

 خطاأ برجمي يف تويرت يوؤدي 

حلجب بع�ض احل�سابات
ت�سّبب خطاأ برجمي يف �سبكة تويرت الجتماعية بحجب بع�ض احل�سابات والإ�سارة اإليها 

.Buzzfeed يف بع�ض البلدان، وذلك ح�سب تقرير ن�رشه موقع Withheld على اأنها

حيث  �سبب،  دون  ح�ساباتهم  بحجب  امُل�سّغر  التدوين  �سبكة  م�ستخدمي  بع�ض  وتفاجئ 

و�سل عدد امُلت�رّشرين لأكرث من 20. وبعد حماولت لالت�سال بتويرت لفهم ال�سبب، اأّكد اأحد 

امل�سوؤولني اأن امل�سكلة برجمية ويعمل امُلهند�سون يف الوقت الراهن على حلّها ل�ستعادة 

كل �سيء لو�سعه الطبيعي. وقامت ال�رشكة موؤّخًرا بالكثري من اخلطوات لت�سحيح امل�سار 

بعدما اأّكد رئي�سها التنفيذي اأن ال�رشكة �ستُغرّي من �رشوط ال�ستخدام لتزداد �رشامة �سد 

اأي �سخ�ض ي�ستغّل ح�سابه لإزعاج ح�سابات اأُخرى. كما قامت باإيقاف توثيق احل�سابات 

من اأجل مراجعة ال�رشوط. ويف ذات الوقت، تعّر�ست لإحراج بعدما اأوقف اأحد موّظفي 

الدعم الفّني فيها ح�ساب الرئي�ض الأمريكي لفرتة ق�سرية.

اآبل �ستنهي الإ�ستحواذ على 
تطبيق �سازام ال�سبوع القادم

جعل  الأيام  هذه  املو�سيقى  خدمات  بني  امل�ستعل  التناف�ض 
املو�سيقية  خدمتها  لدعم  كبرية  بخطوة  القيام  يف  تفكر  اآبل 
Apple Music وهي ال�ستحواذ على تطبيق �سازام ال�سهري 

للتعرف على املو�سيقى .
وبح�سب م�سادر موقع تك كران�ض التقني ال�سهري فاإن ال�رشكتني 
انهوا كل �سيء وينتظر ان يتم توقيع التفاق يف بحر ال�سبوع 
مليار  من  ال�سفقة  قيمة  تقرتب  ان  املتوقع  من  املقبل حيث 

دولر .
التطبيق غني عن التعريف فهو اأ�سبه مبحرك بحث خم�س�ض 
للمو�سيقى اإّا مل يكن كذلك فعاًل فكل ماعليك هو ت�سغيل جزء 
لينقلك  فيلم  اأو  برناجن  اأو  اأغنية  اي  من  مو�سيقي  مقطع  او 
اإليها مبا�رشة خالل ثواين معدودة حيث ميلك التطبيق مئات 

. iOS مالئيني التحميالت على اندوريد و
جداً  مفيدة  �ستكون  اخلدمة  اأو  امليزة  هذه  مثل  اإ�سافة 
مل�ستخدمني تطبيق ابل للمو�سيقى او حتى للم�ساهد ال�سوتي 
�سريي وطبعاً ال�ستحواذ املبا�رش يخت�رش طريقاً طويلة على 

�رشكة اآبل .

تطبيق Outings من مايكرو�سوفت 
لكت�ساف الأماكن عند ال�سفر

ل�رشكة  والتابع   Garage العمل  فريق 
تطوير  يف  يُبدع  ما  دائًما  مايكرو�سوفت 
تطبيق  املثال  �سبيل  على  منها  التطبيقات، 
 Next Lock Screen ال�سا�سة  قفل 
تطبيق  و  مايكرو�سوفت  لن�رش  وتطبيق 
Engkoo، وجميعها تطبيقات مفيدة ومهمة 
 Outings لكل م�ستخدم، جديد التطبيقات
من   .iOS و  اأندرويد  من  كٍلٍ  على  واملتاح 
ناحيته ي�سمح التطبيق للم�ستخدم باكت�ساف 
تاريخية  مواقع  �سواء  ال�سفر،  عند  الأماكن 
اجلغرافية  ومعاملها  املدينة  احلياة  او 
اإىل ذلك، ف�ساًل عن دعمه  واحل�سارية وما 

اإليها يف وقت  للو�سول  البحث  نتائج  حلفظ 
وطبًعا  الآخرين.  مع  م�ساركتها  اأو  لحق 
يُقّدم التطبيق �سور عالية اجلودة لالأماكن، 
مع خيار ت�سييق عملية البحث، فمثاًل لو اأراد 
امل�ستخدم اأن يزور اأحد املعامل التاريخية، 
فعليه حتديد هذا التبويب قبل عملية البحث 
التاريخية يف  ال�ساملة لتظهر جميع املعامل 
املكان، او الوجهة املق�سود زيارتها. اأخرًيا 
تطبيق Outings متاح حالًيا ب�سكل حمدود 
 ،  iOS على  حتميله  ميكنك  للم�ستخدمني، 
يف   APK اأو حتميله مبلف  اندرويد  وعلى 

اأندرويد.

اآخر ما اأ�سافته �سبكة في�سبوك 
الجتماعية

مكتبة �سوتيات جمانية واأدوات 
لتعديل مقاطع الفيديو 

طرحت �سبكة في�سبوك جمموعة من الأدوات ل�ُسّناع 
املحتوى املرئي بالفيديو تت�سّمن مكتبة �سوتيات جمانية 

واأدوات لتعديل املقاطع واإخراجها بال�سكل املطلوب 
من داخل ال�سبكة الجتماعية ذاتها. ورّكزت ال�سبكة على 

الفيديو بزاوية 360 درجة من خالل تعليمات لطريقة 
الت�سوير با�ستخدام الكامريات املوّجهة لهذا النوع 

وطريقة حتديد الزوايا وتعديل هذا النوع من املقاطع 
لإخراجه بال�سكل املطلوب. كما �ساركت بع�ض الكامريات  

�سوتيات حتتوي على مو�سيقى واأغاين دون حقوق ملكّية 
ت�سمح ل�سّناع املحتوى ال�ستفادة منها مع �سمان عدم 
الإ�سارة ملقاطعهم لأنها حتتوي على مقاطع اأو اأغاين 

عليها حقوق ملكية. وتتوّفر كذلك اأدوات لتحرير املقاطع 
العادية، مثل املوجودة يف يوتيوب، لإخراج مقاطع الفيديو 

بال�سكل الأمثل.



جهاز ا�شتقبال الأقمار ال�شناعية اجلديد OTT 750  ل�شر ل�شركة« Geant  للإلكرتونيات«

اأدرار

حيث متكنت ذات امل�صلحة من 
خالل حواجز املراقبة املرورية 
والدوريات الراكبة والراجلة على 
من  االخت�صا�ص  اإقليم  م�صتوى 
مراقبة 1592 مركبة من خمتلف 
ت�صجيل  مع  واالأ�صناف  االأحجام 
يف  تعلقت  مرورية  جنحة   14
جمملها بقيادة الدارجات النارية 
دون احليازة على رخ�صة ال�صياقة 
،عدم  التامني  �صهادة  انعدام  مع 
املراقبة  حما�رض  �رضيان 
اال�صتمرار  و  للمركبات  التقنية 
ب�صحب  التبليغ  رغم  قيادتها  يف 

�رضيان  وعدم  ال�صياقة  رخ�صة 
بدون  القيادة  و  التامني  �صهادة 

رخ�صة ال�صياقة .
�صمحت  االإح�صائيات  نف�ص 
بت�صجيل 166 خمالفة  باالإ�صافة 
مع  تن�صيقية    خمالفات   07 اإىل 
توقيف  حالة   23 اإح�صاء 
النارية  والدراجات  للمركبات 
يف  حاالت   09 و�صع  ا�صتوجبت 
احلظرية   ليتم يف نف�ص ال�صياق 
لرخ�ص  �صحب  حالة   51 ت�صجيل 
ال�صياقة لغر�ص التعليق ملدة 03 
و 19 حالة �صحب لرخ�ص  اأ�صهر 
ال�صياقة لغر�ص التعليق ملدة 06 

اأ�صهر . 

العدد : 4557/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�شا €1
www.elwassat.com

 بو�شريفي بلقا�شم 
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خلل �شهر بتندوف

مراقبة 1592 مركبة و�سحب51رخ�سة �سياقة  
�شجلت امل�شلحة الولئية للأمن العمومي باأمن ولية تندوف خلل �شهر جانفي من ال�شنة اجلارية   حادثي مرور 

ج�شمانيني اأ�شفرا عن اإ�شابة ثلثة اأ�شخا�ص بجروح متفاوتة اخلطورة  .

2000 طلب يف 15 يوما فقط

�سبط 44 قر�ص من املوؤثرات العقلية وتوقيف �سخ�سني 

ك�صف بيان  ل�رضكة Geant ت�صلمت  
االأخري  هذا  منه  ن�صخة  الو�صط 
اإطالق  مع  جديدة  خطوة  ياأخذ 
ال�صناعية  االأقمار  ا�صتقبال  جهاز 
اجلديد OTT 750 مع ميزات تقنية 
جذابة من بني اأمور اأخرى متثلت يف  
الروبوت 7.0 اأف�صل تطبيق للتحميل، 
و الو�صول وتبادل عن بعد من حمتوى 

اأ�رضطة الفيديو، األبوم ال�صور، اجليل 
 ،3D ال�رضيع،  لالت�صال   3G الثالث 
قفل الوالدين وتهدف هذه العملية اإىل 
تعزيز التجارة االإلكرتونية يف اجلزائر 
التي ت�صهد منوا قويا جدا، وهي جزء 
و�رضاكة  رقمية  ا�صرتاتيجية  من 
ال�رضكتني؛  بني  للجانبني  مربحة 
ا�صتقبال  جهاز  اإطالق  يتزامن  حيث 

مع   750  OTT ال�صناعية  االأقمار 
االإنرتنت  يحبك« حدث عرب  »جوميا 
ينظمه موقع املبيعات عرب االإنرتنت 
2018؛  فيفري   18 اإىل   8 من  ابتداء 
االعرتاف  من  رمز  هو  احلدث  هذا 
املخل�صني  للعمالء  ال�صكر  وطريقة 
حيث  انه  البيان  واأ�صار  جوميا،  من 
الرتويجية  العرو�ص  اإىل  باالإ�صافة 

فاإن  املوقع،  على  حاليا  املعرو�صة 
ق�صائم  ي�صتفيدون من  عمالء جوميا 
خ�صم اإ�صافية، وخدمة التو�صيل اإىل 
املنازل جمانا الأوامرهم، والعديد من 
مبيعات فال�ص واأكرث من 300 عرو�ص 
اأ�صعار ال تقاوم مع خ�صومات؛ و ت�صل 

اإىل -70٪ على بع�ص املنتجات.
�شمرية.بوجلطي

اأنواعها  ب�صتى  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
والق�صاء على ظاهرة املخدرات داخل االإقليم 
البحث  فرقة  اأم�ص  اأول  متكنت  احل�رضي  
الثالث   لدي امن  باالأمن احل�رضي  والتحري 

اإيقاف  من  مراقبة  نقطة  اثر  وعلى  ادرار  
�صخ�صني  متنها  jmcعلى  نوع  من  �صاحنة 
�صخ�صني  فر  فيما   ) مرافقه  و  ال�صائق   (
مبجرد  خل�صة  املركبة  منت  على  كانا  اآخرين 

اإجراء  مت  وعليه  ال�صاحنة  من  ال�رضطة  روؤية 
مت   اين  وراكبيها   لل�صاحنة  التفتي�ص  عملية 
اأقرا�ص مهلو�صة بحوزتهما من نوع  �صبط 08 
ريكابالني  كما مت �صبط اأربعة اأم�صاط ون�صف 

م�صار  اإىل  الرجوع  بعد  العقلية  املوؤثرات  من 
ال�صاحنة املقدرة عددها ب 36 و ن�صف قر�ص 

من نوع كيتيل بريزيفا .
بو�شريفي بلقا�شم

ال�صتني  الذكرى  اإحياء  مبنا�صبة 
�صيدي  �صاقية  الأحداث   )60(
يو�صف و تخليدا الأرواح �صهدائنا 
دمائهم  امتزجت  الذين  االأبرار 
مع اإخوانهم التون�صيني يف �صاقية 
وزارة  تنظم   ، يو�صف  �صيدي 
ثقافية  تظاهرة  الوطني  الدفاع 

املمتدة  الفرتة  يف  واإعالمية، 
 ،2018 فيفري   09 اإىل   07 من 
املركزي  املتحف  م�صتوى  على 
ال�صاذيل  الراحل  الرئي�ص  للجي�ص 

بن جديد/ن ع1.
قايد  اأحمد  الفريق  عن  نيابة 
�صالح، نائب وزير الدفاع الوطني 

الوطني  اجلي�ص  اأركان  رئي�ص   ،
مادي  اللواء  اأ�رضف  ال�صعبي، 
بوعالم، مدير االإي�صال واالإعالم 
الوطني  اجلي�ص  الأركان  والتوجيه 
الر�صمي  االفتتاح  على  ال�صعبي 
لهذه التظاهرة التاريخية بح�صور 
الوطني  اجلي�ص  من  �صباط 

الع�صكري  امللحق  ال�صعبي، 
�صفارة  لدى  واجلوي  البحري 
وجمموعة  التون�صية  اجلمهورية 
اإىل  باالإ�صافة  املجاهدين،  من 
اجلي�ص  مدار�ص  بع�ص  من  طلبة 
من  تالميذ  و  ال�صعبي  الوطني 

املوؤ�ص�صات الرتبوية.

املتحف املركزي للجي�ص ن ع 1

اإحياء ذكرى اأحداث �ساقية �سيدي يو�سف

من  املعلومات  اأمن  يف  خرباء  حذر 
تهاجم  جديدة  برجميات  انت�صار 
اأجهزة االأندرويد وت�رضق عن طريقها 
بالعمالت  املخ�ص�صة  ال�صيفرات 
الرقمية. وحول هذه الربجميات قال 

اإن   Bleeping Computer موقع 
اخلبيثة   ADB.miner »برجميات 
باالنت�صار  بداأت  التي  اجلديدة 
اأندرويد،  اأجهزة  بع�ص  تهاجم 
موجودة  �صعف  نقاط  عدة  م�صتغلة 

يف  وخ�صو�صا  الت�صغيل،  اأنظمة  يف 
نظام  على  تعتمد  التي  االأجهزة 
اأو  خا�صة  بواجهات  مرفق  اأندرويد 
وبعد  موثوقة.  غري  اإ�صافية  برامج 
لالأجهزة  الربجميات  هذه  اخرتاق 

با�صتغاللها  تقوم  الذكية  والهواتف 
ت�رضق من  اإلكرتونية  بهجمات  للقيام 
خاللها ال�صيفرات اخلا�صة بالعمالت 
االإلكرتونية، وباالأخ�ص �صيفرات عملة 

.»Monero

خطر جديد يهدد الهواتف وي�سرق العمالت الرقمية!

املدير العام ملتعامل النقال جازي يك�شف

عرو�ص ترويجية  جديدة مت اإطالقها منذ جانفي 
 اأعلن املدير العام للمتعامل جازي ماتيو غالفاين 
اجلزائر،  بالعا�صمة  �صحفية    ندوة  خالل  من 
وبف�صل  متكن  جازي  النقال  الهاتف  املتعامل  اأن 
 15 يناهز  ما   2017 يف  بلغت  التي  اال�صتثمارات 
مليار دج من تغطية 10 مليون جزائري بتكنولوجيا 
اجليل الرابع، ف�صال عن متكنه من افتتاح 52 حمل 
من  اأزيد  وتوظيف  الوطني  امل�صتوى  على  جديد 
600 موظف جديد منهم 426 ب�صكل مبا�رض و200 
توظيف داخلي من الكفاءات الذاتية لل�رضكة الذين 
من  اجلديدة  التوظيف  اإ�صرتاجتية  بف�صل  متكنوا 
5�صنوات  خالل  واأهدافهم.  طموحاتهم  حتقيق 

التطبيقات  لتطوير  ا�صتغاللها  �صيتم  القادمة 
على  ترتكز  املبدعني   ال�صباب  وت�صجيع  املحلية 
يف  امل�صتقبلية  م�صاريعهم  لت�صجيد  دوالر  1مليار 
ال�صهري  الريا�صي  الالعب  اختيار  اأن  كما  اجلزائر 
اأ�صار  كما   2018 ل�صنة  جازي  لعالمة  �صفري  حمرز 
جازي  االنرتنيت  جديد  تطبيق  اإطالق  عن  ماتيو 
اأن  واأ�صاف  اليوم  من  اخلدمة  ح�صن  دخل  الذي 
يف  حتميلهاوانهامتوفرة   من  تتمكن  الزبائن  كل 
�رضيع  وتدفق  معقولة  وباأ�صعار  للبيع  نقاط  جميع 

واال�صتفادة من1جيغاانرتنت جمانا .
�شمرية بوجلطي 

�شلل بامل�شيلة 

حرق 3000 كتكوت يف بيت بال�ستيكي لرتبية الدواجن
بال�صتيكي  ببيت  اأم�ص  اندلع  حريق  ت�صبب 
بلدية  رم�صان   اأوالد  بقرية  الدواجن  لرتبية 
امل�صيلة  والية  ال�صالل  دائرة   ، ما�صي  اأوالد 
يف هالك 3000 كتكوت وحوايل 50 قنطار من 
احلماية  م�صالح  لدى  علم  ح�صبما  االعالف 

املدنية  احلماية  اأعوان  متكن  وقد  املدنية 
من ال�صيطرة على احلريق يف ظرف �صاعة من 
الزمن كما �صمح تدخلهم باإنقاذ 1500 كتكوت 

و10 قناطري من االعالف  .
عبدالبا�شط بديار  

الر�سيد اجلزايف »هّيا ! 100«ي�سبح عر�سادائما

تعزية
تعزية اإىل عائلة بلمرق�شي بامل�شيلة

ببالغ احلزن و االأ�صى تلقت اأ�رضة يومية الو�صط نباأ وفاة �صقيق االأخ بلمرق�صي 
حممد  بهذا امل�صاب اجللل نتقدم الأ�رضة الفقيد بخال�ص التعازي و اأ�صدق 
املوا�صاة راجني من اهلل عز وجل اأن يتقبل الفقيد بوا�صع رحمته و يكتبه يف 
عباده ال�صاحلني. اللهم ارحمه.... اللهم اأجعل قربه رو�صة من ريا�ص اجلنة 

وال جتعله حفرة من حفر النار، اللهم اأغفر له واأرحمه واأعف عنه واأكرم 
نزله وو�صع مدخله واأغ�صله باملاء والثلج والربد ونقه من اخلطايا كما ينقى 
الثوب االأبي�ص من الدن�ص. اللهم اأغفر حلينا وميتنا و�صاهدنا وغائبنا كبرينا 

و�صغرينا.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

نحو  مكاملات  دج   1000  =  100  ! هّيا 
ُمهداة  اأوكتي  ميغا   500 Ooredooو 
فقط  دج   100 بـ  الفاي�صبوك  على  لالإبحار 
يف  ما  اأف�صل  تقدمي  يف   Ooredoo يُوا�صل 
مكيَفة  وخدمات  حلول  من  لزبائنه  النقال 
بعد جناح  ا�صتثنائية  وبت�صعريات  الحتياجاتهم 
 ،»100!  Promo Haya« الرتويجي  عر�صه 
اأينما   ! هّيا  زبائنه  جلميع   Ooredoo مينح 
مزايا  من  اال�صتفادة  فر�صة  اجلزائر  كانوا يف 
يف  اجلزايف  الر�صيد  لهذا  واالنرتنت  لل�صوت 

بـ   »100 »هّيا!  الدائم  عر�صه  بف�صل  وقت  اأي 
دج   1000 من  الزبون  ي�صتفيد  فقط،  دج   100
Ooredooو500  نحو  للمكاملات  كر�صيد 
الفاي�صبوك  على  اأوكتي)Mo(لالإبحار  ميغا 
ال�صتعمال  والفيديوهات  ال�صور  لتقا�صم 
ت�صكيل  �صوى  الزبون  على  ما   ،! هّيا  عر�ص 
  .dz عرباملوقع:   الرمز*151#اأوبالربط 
عر�ص هّيا ! 100 متوفر يف ف�صاءات خدمات 
و  املعتمدة  البيع  نقاط  و   Ooredoo

املتواجدة عرب كامل الرتاب الوطني.

برهوم بامل�شيلة 

حجز كمية من املخدرات واملوؤثرات 
العقلية وتوقيف مرّوجيها

االإقليمية  املجموعة  وحدات  اأفراد  متكن 
اأربعة  توقيف  من  بامل�صيلة  الوطني  للدرك 
و   21 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�ص 
يروجون  برهوم  ببلدية  ال�صاكنون  �صنة   36
حجز  من  العملية  ا�صفرت  حيث  املخدرات 
قر�ص  و470  املعالج  الكيف  من  غرام   930
العملية  متت  وقد  ريفوترين  نوع  مهلو�ص 
امل�صلحة  عليها  حت�صلت  معلومات  اثر 
اإقليم  م�صتوى  على  املتورط  ن�صاط  حول 

حمكمة  خطة  و�صع  مت  حيث  االخت�صا�ص 
التنفيذ اأف�صت اإىل توقيفه فيما ال يزال اأربعة 
اآخرون يف حالة فرار ومت  تقدمي  اأ�صخا�ص 
املوقوفني اأمام ال�صيد وكيل اجلمهورية لدى 
و  املخدرات  ترويج  اأجل  من  مقرة  حمكمة 
ثالثة  اإيداع  مت  حيث  املهلو�صة  االأقرا�ص 
الرتبية  اإعادة  مبوؤ�ص�صة  احلب�ص  ا�صخا�ص 

بامل�صيلة  .
عبدالبا�شط بديار 

  موقف ...
مبادرة طليبة هل هي حماولة  التلميذ لتجاوز 
للحزب  ال�شابق  الرئي�ص  من  مناورة  اأم  الأ�شتاذ 
اأعرق حزب يف اجلزائر  اأم ماذا يحدث يف بيت 
املتابعني  من  الكثري  يطرحها  اأ�شئلة  ؟  بال�شبط 
اأن  غري  الأفلن،  حلزب  الداخلي  لل�شاأن 
تعني  الت�شادم  من  النوع  لهذا  البارزة  الفكرة 
قيا�شي،  زمن   يف  التموقع  حماولة  ب�شاطة  بكل 
من  ال�شجاد  ل�شحب  جدا  منا�شبة  طليبة  يراها 
تريد  اأفلنية  �شيا�شية  �شخ�شيات  اأقدام  حتت 
احليز   نف�ص  يف   وال�شتمرار  بقوة   التمركز 

اأن  ونف�ص المتيازات وبالتايل نف�ص الدور، اذ 
لي�ص  الأفلن  اليوم  تعي�شه  الذي  ال�شراع  هذا 
احلزب،  يف  القيادة  تربره  اأن  تريد  كما  داخليا 
الداخلي  فالقانون  حم�ص،   خارجي  هو  بل 
للت�شويق  »باكجينغ«   اإل   هما  ما  والن�شباط 
ينذر  حاليا  عليه  هو  كما  الو�شع  لأن  العام، 
اإذا  خا�شة  اأوجه…  على  وال�شراع  بالنفجار 
ل�شعيداين  الأول  املدلل  هو  طليبة  اأن  علمنا 
عاود  الذي  ال�شويف  مع  بهاء  تعاطف  ولطاملا 
مبمتلكاته  اعرتافه  عرب  ال�شاحة  اإىل  الربوز 

�شوارع  اأٍرقى  »نويي«  يف  وبال�شبط  باري�ص  يف 
اأ�شتم  عبا�ص  ولد  ان  يبدو  اإذ  اليوم،   باري�ص 
لهذا  ورف�شها  املبادرة   يف  �شعيداين  رائحة 
بها،  جاء  طليبة  اأن  مبنطق  ولي�ص   املنطلق  
والدهاء  باحلنكة  لي�ص  الأخري  هذا  لأن 
ال�شيا�شيني الذين ميكن ان يناف�ص بهما رئي�ص 
اأقدم ما عرفه احلزب حلد ال�شاعة،  الأفلن،  
مبعطيات  مرتبط   و  ح�شا�ص  الو�شع  اأن  اإ�شافة 
لحقة وقريبة جدا وهي من �شيتقم�ص الدور 
القادمة،  ال�شيا�شية  املنا�شبة  يف  الرئي�شي 

مل  والذي  للبلد  الأول  بالقا�شي  املتعلقة 
يرتدد حلظة ولد عبا�شي يف الت�شريح علنية 
جدا،  واخلا�ص  الكبري  مطبخه  من  �شيكون  اأنه 
فهل  القوة  تكون ل�شالح ال�شيا�شي الذي يعرف 
جيدا ما يحتويه املطبخ من اإمكانيات ومتوين اأم 
�شيكون ل�شالح من ميلك مفتاح واأ�شباب واأ�شكال 
التموين املتمثلة يف القوة املالية التي يتحدث 
يف  املايل  النفوذ  اأ�شحاب  من  وغريه  طليبة  بها 
قد  ال�شورة  الوطني…  التحرير  جبهة  حزب 

تت�شح  يف اأيام قليلة جدا

ما وراء طليبة...؟

 �شفيقة العرباوي


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

