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�ص3

لبد من احلوار حلل مع�سلة الإ�سرابات

حتت غطاء حركة اأبناء ال�صحراء من اأجل العدالة 

جماعة اإرهابية خططت لتفجري موؤ�س�سات برتولية اأمريكية 

 �ص4

�ص5

 فيما تواجه اأغلب امللبنات الإفال�ص
 املحتوم اأو تغيري الن�صاط

  فــــوائد حلـــــيب الفـقــــراء 
يف جيب م�سانع الياوورت 

و�سط تطويق اأمني كثيف ما بني الربيد املركزي والربملان

الأطباء املقيمون يك�صرون حظر التظاهر بالعا�صمة  
�ص3

�ص24�ص2

ب�صبب الإنفالت الأمني حمكمة ئر مراد راي�ص

اإنـــــهاء مهـــام
 مدير جـامعة
 الــــــبــــويـــــــرة

احتج مئات الأطباء املقيمني، اأم�ص، بالربيد املركزي بالعا�صمة، قادمني من خمتلف وليات الوطن، و�صط تطويق اأمني جعلهم ي�صكلون اأرتال موزعني 
ما بني الربيد املركزي و�صول ملبنى املجل�ص ال�صعبي الوطني،  و�صط ح�صور اأمني م�صدد، خا�صة واأن القانون يحظر التظاهر بالعا�صمة...

.   15ملبنة عمومية  تتلقى كوطة 
مفتوحة من م�صحوق  احلليب

لت�صييق اخلناق على ع�صابات 
تهريب الب�صر ، املخدرات والوقود 

30 نقطة تفتي�ش  بطرق 
املنــــــاطق احلــــــدوديــــــة 

بالـــــــجـــــــنوب الكــــــبيـــــــر �ص6�ص6 

�ص5

�ص4

�ص4

�ص4

وزير النقل عبد الغني زعالن يعلن  :

 فتــــح النــــقــل الــــجــــوي 
و البحري  للب�سائع اأمام 

املتـــعامـــلني الوطـــنيني   
وزيرة الربيد و تكنلوجيا الت�صالت

الأولوية ل�سد الفجوة 
 الــــرقمـــية لتحــــقيــــق 
تـــنـــــميــــــة �ســـامــلــــــة 

مدير الرتبية يتعهد بتطبيق العزل

الأ�ساتذة امل�سربون 
يحتجون بالبويرة

خرباء يقرعون جر�ص الإنذار

 درا�سات و ا�سـت�سارات 
و تــو�ســــيات يف ثالجــة 
وزارة الـــــــمـــــاليـــة..؟
للمطالبة بالتكفل بان�صغالتهم 

املهنية والجتماعية 

نقابة الرتبية بتمرنا�ست 
تدخل يف اعتــــ�ســـــام اأمام 

مقر املــــديرية الـــولئية  

لقاء الوزير مع الكنابا�ست لي�ش من اأجل معاجلة مطالبها 
رابح خمازمي: زيارة بعثة العمل الدولية لي�ش لها عالقة بالإ�سرابات



ال�سهر  اأنواعها و  ب�ستى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
�سجلت  حيث  ممتلكاته  حماية  و  املواطن  اأمن  على 
والية  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الوالئية  امل�سلحة 
تندوف خالل �سهر جانفي  املن�رشم   38 ق�سية تورط 
فيها  30 �سخ�ص وجمموع الق�سايا امل�سجلة تعلقت يف 
جمملها مبختلف اجلرائم املا�سة بالقانون العام  اأين مت 
ت�سجيل 05 ق�سايا ما�سة بال�سيء العمومي و 10 ق�سايا 
باملمتلكات  اأما  ما�سة  باالأ�سخا�ص  و19ق�سية  ما�سة 
باملخدرات  الغري امل�رشوع  اإطار مكافحة االجتار  يف 
اإثرها  على  امل�سلحة04 ق�سايا  مت  ذات  فقد عاجلت 

حجز 4 كلغ و924.77 غ من مادة الكيف املعالج
ب.ب

الثالثاء  13 فيفري 2018 املوافـق   لـ25 جمادى الأول  1439ه 24 �ساعة2

ر�ؤية من الواقع
على  م�سرعا  انطلق  الذي  التنمية  قطار 
قرن  ربع  منذ  ومهرتئة  قدمية  �سكة 
الدولرات  من  املاليري  مئات  وا�ستهلك 
التقييم  اأجل  من  حال  يتوقف  اأن  ،يجب 
�سرفه  مت  فيما  النظر  واإعادة  والإح�ساء 
من  اإخراجنا  اجل  من  املو�سوعة  ،فاخلطط 
يف  ع�سوائيا  وطبقت  اأغلبها  ف�سلت  التخلف 
غياب الربامج والنظرة ال�سحيحة  ، بدليل 
تطورت  مدننا  ول  برزت  التنمية  ل  انه 
به  قامت  فيما  الدولة  نبخ�س  ل  اأننا  مع   ،
كان  ذلك  كل  ولكن   ، و�سرفت  و�سيدت 
ومعركة   . املواطنني  تطلعات  عن  بعيدا 

ويف  متوا�سلة  مازالت  )الطروطوارات( 
البلديات  وتخ�سر  املقاول  يربح  جولة  كل 
ومترر  بالتواطوؤ  متنح  �سفقات  يف  الأموال 
يذهب  ما  منها  الأول  امل�ستفيد   ) التحت   (
للجيوب ،�سف اإىل ذلك  ما خلفته من احلفر 
وممر  املركبات  �سري  اأعاقت  التي  الكثرية 
الراجلني .ولهذا �سيعنا الألف مليار دولر 
الرقابة  وغياب  امل�سوؤولني  تواطاأ  ب�سبب 
القائمني  وف�ساد  امل�سوؤولية  روح  وانعدام 
على �سوؤون الأهايل و �سكوت املواطن نف�سه 
الذي يرى وي�سمع ،و لكنه ل يتكلم ؟ ولعل 
الأمطار  من  قطرات  تف�سح  اأن  الغرابة  من 

.بعدما  التحتية  البنية  ه�سا�سة  والثلوج 
ي�سعب  عائمة  برك  اإىل  مدننا  حتولت 
امل�سي فيها و�سور تلك الف�سائح يراها العام 
بلديات  اأغلبية  فيها  وت�سرتك  واخلا�س 
امتحان  اأمام  اليوم  وهانحن   ، اجلمهورية 
النظرة  خلفتها  التي  الفو�سى  تلك  مع  اآخر 
الّدونية للم�سوؤول من املنتخب اإىل املعني من 
ممثلي خمتلف ال�سلطات والكل يتفرج على 
خيبتهم يف ف�سل اإدارة وت�سيري ا�سغر بلدية 
 ( و�سيا�سة  الرتقيع  على  تنميتها  يف  اعتمد 
الربيكولج ( املعتاد ثم يعمدون اىل التهرب 
البع�س  ا�ستفادة  او  امل�سوؤولية  حتمل  من 

منهم برتقية او اإعادة تر�سيح جماعات املري 
) بابا ( والأربعون ل�سا . الذين �سرقوا ونهبوا 
العمومية  اخلزينة  وحولوا  ف�سادا  وعاثوا 
الدعم  يطلبون  ثم  وثراء  رزق  م�سدر  اإىل 
اخرى  برامج  ت�سجيل  بغر�س  جديد  من 
الأخري  ويف  ك�سابقاتها  م�سريها  يكون 
الرقابة  عن  بعيدا  هكذا  الق�سة  تنتهي 
ودون ح�ساب وتقييم، ال�سيء الذي ا�سعف 
وهيبتها  الدولة  قيمة  من  وحط  ال�سلطة 
الغرتاف  مبداأ  عليها  يطبق  بب�ساطة  لأنه 
من رزق البايلك  و�سبيهة بقهوة موح ا�سرب 

او روح ؟؟

حمكمة ئر مراد راي�س

وكيل اجلمهورية ي�ستدعي رجل الأعمال ع�سايبو 
ك�سف املحامي االأ�ستاذ خالد 
بواريو عن تلقي رجل االأعمال 
ع�سايبو  الرحمان  عبد 
ا�ستدعاء من وكيل اجلمهورية 
لدى حمكمة بئر مراد راي�ص، 
االأخري  ت�رشيحات  بعد  وذلك 
لل�سناعة  االأ�سبق  الوزير  �سد 
ال�سالم  عبد  واملناجم 
يف  بورايو  وقال  بو�سوارب. 
حوار مع موقع “كل �سيء عن 
ع�سايبو  موكله  اإن  اجلزائر”، 
اأخرب وكيل اجلمهورية باأنه مل 
يتهم �رشاحة بو�سوارب بطلب 

ر�سوة، واإمنا قال اإن “و�سطاء 
اأنف�سهم  ،وقدموا  به  ات�سلوا 
على اأنهم مبعوثون من طرف 
رجل  وكان  ال�سناعة”.  وزير 
االأعمال ع�سايبو، مالك جممع 
ر�سالة  وجه  قد  اإل�سكوم، 
مفتوحة عرب ال�سحف لرئي�ص 
من  فيها  ي�سكو  اجلمهورية 
االأ�سبق  الوزير  �سحية  وقوعه 
الذي  بو�سوارب  ال�سالم  عبد 
مرا�سالته  على  الرد  رف�ص 
بخ�سو�ص م�ساريعه يف قطاع 

ال�سيارات باجلزائر.

وهران 

ا�ستالم 900 وحدة 
�سكنية عمومية 

ايجارية خالل �سنة 
 2019

ال�سرطة الق�سائية 
ت�سجل 38 ق�سية 

اإجرام بتندوف

يف  �سكنية  وحدة   900 ا�ستالم  يرتقب 
�سيغة العمومي ببلدية م�رشغني )وهران ( 
لفائدة القاطنني بال�سكنات اله�سة مبنطقة 
التابعة  �سابقا(  )بلونتري  "ال�سنوبر" 
الهواري  ل�سيدي  احل�رشية  للمندوبية 
دائرة  رئي�سة  لدى  اأ�ستفيد  ،ح�سبما 
بوتليلي�ص وقد بلغت ن�سبة تقدم اأ�سغال هذه 
بتج�سيدها  تتكفل  التي  ال�سكنية  احل�سة 
اأن  على  باملائة   45 حوايل  �سينية  �رشكة 
ت�ستلم يف غ�سون العام املقبل 2019، ت�سري 

ال�سيدة فرواين فاطمة.

م�ستغامن 

تاأجيل النظر يف ق�سية النتماء اإىل اجلماعات الإرهابية 
االبتدائية  اجلنايات  حمكمة  اأجلت 
اأم�ص  م�ستغامن  ق�ساء  مبجل�ص 
تتعلق  ق�سية  يف  النظر  االثنني 
االإرهابية  اجلماعات  اإىل  باالنتماء 
امل�سلحة لعدم حتويل املتهم ق�سد 

املثول.
من  الق�سية  يف  النظر  تاأجيل  ومت 
الدورة  اإىل  احلالية  اجلنائية  الدورة 
عدم  ب�سبب  املقبلة  اجلنائية 
من  ق�سائيا  املتابع  املتهم  حتويل 
املوؤ�س�سة العقابية لوالية ال�سلف اإىل 
والية م�ستغامن ليمثل اأمام املحكمة 
قا�سي حمكمة  اأعلنه  ح�سبما  اليوم 
املتهم  وكان   ، االبتدائية  اجلنايات 

تتعلق   ق�سايا  ع�رش   يف  املتابع 
باالإرهاب باملجال�ص الق�سائية لعني 
الدفلى وال�سلف وغليزان وم�ستغامن 
قام  قد  لوهران  اجلزائي  القطب  و 
�سنة  االأمنية  للجهات  نف�سه  بت�سليم 
يف  ق�ساها  �سنة   22 بعد   2016
وتلم�سان  مع�سكر  مبناطق  اجلبال 
وال�سلف  وتيارت  بلعبا�ص  و�سيدي 

وعني الدفلى وباتنة.
 1972 )مواليد  املتهم  والتحق 
"اجلي�ص  ي�سمى  مبا  مب�ستغامن( 
"املحظور  لالإنقاذ  اال�سالمي 
قرب  فرقوق  مبنطقة   1994 �سنة 
يف  وكان  مع�سكر  بوالية  املحمدية 

اجلبهة  خللية  ينتمي  الوقت   ذلك 
االإ�سالمية لالإنقاذ املنحلة بجامعة 
طالبا  كان   اأنه  بحكم  م�ستغامن 
الهند�سة  تخ�س�ص  يف  جامعيا 
ميكانيك(  )اإلكرتونيك  امليكانيكية 
االإ�سالمية  باجلماعة  التحق   ثم 

امل�سلحة.

وتوقف قطار التنمية يف العقبة!

احلفنـاوي بن عامـر غــول

البويرة

الربد يقتل �سيخا يف �سقته ب�سور الغزلن 
اأق�سى  الغزالن  �سور  اأم�ص �سكان  اإهتز 
جنوب والية البويرة على وقع خرب وفاة 
بقلب  القاطن   " .ق  خل�رش   " ال�سيخ 
هامدة  جثة  وجد  حيث  جويلية   5 حي 
على م�ستوى �سقته وح�سب املعلومات 
 " يومية  عليها  حت�سلت  التي  االولية 

االأليمة  احلادثة  �سبب  فاإن    " الو�سط 
يعود تاأثر الراحل بالربودة القا�سية التي 
�سهدتها املنطقة خالل الفرتة االخرية 
 . املنزل  بذات  وحيدا  يقطن  كونه 
مت  التي  الرتاجيديا  هذه  وخلفت  هذا 
مواقع  عرب  وا�سع  نطاق  على  تداولها 

التوا�سل االإجتماعي �سخطا وا�ستنكارا 
التي  املجتمع  �رشائح  من طرف  كبريا 
املواطن  ميوت  ان  عار  بالقول  علقت 
العزة  الربد يف جزائر  او  اجلوع  ب�سبب 

والكرامة.
اأ.م

الأغواط 

507 عامل غري م�سرح به خالل 2017
به  م�رشح  غري  عامل   507 اإح�ساء  مت 
ح�سبما   ، االأغواط  بوالية   2017 خالل 
الوكالة  م�سالح  من  االإثنني  اأم�ص  علم 
للتاأمينات  الوطني  لل�سندوق  الوالئية 

االإجتماعية للعمال االأجراء.
العمل  اأرباب  مع  التن�سيق  ويجري 
تتيح  وودية  قانونية  اآليات  اإيجاد  الأجل 
كما   ، امل�ستخدمني  بكل  الت�رشيح 

هام�ص  على  امل�سالح  ذات  اأو�سحت 
الوكالتني  بني  املن�سقة  اخلدمة  اإطالق 
التاأمينات  ل�سندوقي  املحليتني 
وللعمال  االأجراء  للعمال  االإجتماعية 

غري االأجراء.
بالعمال  الت�رشيح  وتعد خمالفات عدم 
ت�سجيلها  مت  خمالفة   3.389 بني  من 
اأي�سا  وت�سمل  املنق�سية  ال�سنة  يف 

 2.811 ب  باالأجور  اجلزئي  الت�رشيح 
خمالفة وعدم الت�رشيح بالن�ساط ب 71 
حالة ، حيث مت ك�سف هذه املمار�سات 
غري القانونية بعد اإجراء 1.646 مهمة 
ن�ساط  موقع   1.620 �سملت  مراقبة 
ممثلي  رفقة  مراقب   12 بها  تكفل 
مفت�سية  غرار  على  املعنية  امل�سالح 

العمل ، مثلما اأ�سري اإليه

متكن موؤخرا عنا�رش االأمن بوالية تلم�سان من حجز 13 
كلغ و 300 غ من الكيف املعالج مبغنية ،ح�سبما علم اأم�ص 

االأثنني من بيان خللية االت�سال الأمن الوالئي .
و قام بالعملية عنا�رش للفرقة املتنقلة لل�رشطة الق�سائية 
مركبة  بوجود  تفيد  معلومات  ورود  بعد  بو�سعيد  لبني 
م�سبوهة باملخرج ال�رشقي ملدينة مغنية مبحاذاة حمطة 
ذات  ،وفق  باملخدرات  حمملة  تكون  اأن  يحتمل  الوقود 
البيان و �سمحت عملية تنقل ذات العنا�رش لعني املكان 

من توقيف املركبة ال�سالفة الذكر و 
الكمية  العثور على  و  الدقيق  التفتي�ص  لعملية  اإخ�ساعها 
الوقود مغلفة  الكيف املعالج داخل خزان  املذكورة من 
باأكيا�ص بال�ستيكية موزعة يف �سكل 27 حزمة ،وفق ذات 
امل�سدر ومت توقيف �ساحب املركبة )33 �سنة( و اإخطار 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة مغنية فيما يبقى التحقيق 

مفتوحا من طرف عنا�رش ذات امل�سلحة .

تلم�سان 

 حجز 13 كلغ و 300 غ
 من الكيف املعالج
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و�سط تطويق اأمني كثيف ما بني الربيد املركزي والربملان

الأطباء املقيمون ي�سعدون ويك�سرون حظر التظاهر بالعا�سمة

 �سارة بومعزة/ علي عزازقة

التدافع  و�سط  املحتجون  ورفع 
والذي  الأمن،  وبني  بينهم  الكبري 
بلوغ درجة  العنا�رص  تفادى خالله 
على  الغا�سبني  بحق  التعنيف 
اأم�س،  زوال  اإىل  �سبيحة  مدار 
ت�سب  ال�سعارات،  من  جمموعة 
لتوحيد  املواطنني  دعوة  اإطار  يف 
اإ�سالح  اأجل  من  معهم  ال�سف 
متخذين  ال�سحية،  املنظومة 
اإ�رصاب  يف  »نحن  �سعار  من 
م�ست�سفياتنا«،  حالة  من  لنح�سن 
وبني  بينهم  التنابز  على  للرد 
املري�س  اتخاذ  حول  الو�ساية 
التي  الإ�سطرابات  �سمن  كرهني 
عمدوا  حيث  القطاع،  ي�سهدها 
من  يو�سحون  فيديو  لرتكيب 
جتعله  ب�سورة  مطالبهم،  خالله 
موجها بالدرجة الأوىل للمواطنني، 
اأجل  من  عربه  يدعونه  حيث 
حت�سني  اأجل  من  ال�سوت  توحيد 
امل�ست�سفيات،  وواقع  م�ستوى 
بني  ما  التنقل  ب�سعوبة  مقرين 
لتلك  و�سول  امل�ست�سفيات 
بغياب  املري�س  ليفاجاأ  الكربى، 
النقطة  اأن  مو�سحني  الإمكانيات، 
»مر�سى  الطرفني  بني  ما  توحد 
بهم  الدفع  �سيا�سة  بدل  واأطباء«، 
يتعني  حني  يف  الهجرة،  باجتاه 
الظروف  حت�سني  ال�سلطات  على 
الأف�سل  تقدمي  اأجل  من  حمليا 
امل�سوؤولني،  مهاجمني  للمر�سى، 
لت�سويه  ي�سعون  اأنهم  معتربين 
املر�سى  اأمام  الطبيب  �سورة 
راأ�سها  على  ال�ساعات  مبختلف 
برفع  مطالبهم  من  تداوله  مت  ما 
مليون  لـ60  للجنوب  التنقل  قيمة 
امل�سوؤولني  �سد  م�سعدين  �سنتيم، 
باخلارج،  العالج  ملف  بفتح 
ال�سف  لتوحيد  املر�سى  داعني 

النقائ�س،  جتاوز  اأجل  من  معهم 
الأ�سا�سي وراء  ال�سبب  اأن  موؤكدين 
ال�سعف ال�سائد. كما عمدوا لتاأكيد 
من  بداية  وتو�سيحها  مطالبهم 
يطالبون  التي  الع�سكرية  اخلدمة 
على  الإعفاء،  من  با�ستفادتهم 
بعد  خا�سة  املواطنني  جل  غرار 
ت�سنيفهم مع الع�ساة بح�سبهم، يف 
اأدائها ل ميار�سون  اأنه خالل  حني 
راتب  مع  مهارات  من  تعلمونه  ما 
�سهري بـ12000 دج. اأما بخ�سو�س 
فاأرجعوا  املدنية  اخلدمة 
�سعف  اإىل  بخ�سو�سها  مطالبهم 
واملخابر،  والأدوات  الإمكانيات 
ظل  يف  الأمن  توفري  �رصورة  مع 
على  احلا�سلة  العتداءات  جملة 
دون  وحتى  امل�ست�سفيات،  م�ستوى 
�سكن وظيفي، يف حني اأن الرواتب 
ونف�س  اأ�سهر،   9 اإىل   6 من  تتاأخر 
على  تن�سحب  امله�سومة  احلقوق 
من  حمرومات  كونهن  الطبيبات 
ال�سعارات  وهي  الأمومة،  عطلة 
الحتجاجية  وقفاتهم  غذت  التي 
»م�سطفى  م�ست�سفى  م�ستوى  على 

با�سا«، طيلة الفرتة ال�سابقة.

بوحجة ي�ستقبل 
املحتجني

  
ال�سعبي  من جهته رئي�س املجل�س 
عمد  بوحجة،  ال�سعيد  الوطني 
بعد  املحتجني،  عن  ممثلني  للقاء 
من  لقوها  التاأييدات  من  حملة 
طرف بع�س نواب املعار�سة، حيث 
التقى بوحجة بوفد عنهم بالتزامن 
الوا�سع،  الحتجاج  وا�ستمرار 
منذ  امل�رصبني  ملطالب  لي�ستمع 
ي�رص  حيث  املا�سي،  نوفمرب   14
اإىل  مطالبهم  رفع  على  املعنيون 
جلنة  جهتها  من  ال�سعب.  ممثلي 

الجتماعية  ال�سحة وال�سوؤون 
برئا�سة  املهني  والتكوين  والعمل 
حممد بوعبد اهلل، رف�ست ا�ستقبال 
املعنيني رغم طول اأمد احتجاجهم 
والتكفل  التهدئة  دعوات  وو�سط 
الفاعلني  خمتلف  طرف  من  بهم، 

بالقطاع.
  

الحتجاج يعطل 
حاجيات املواطنني

 
»لن متر اإل اإذا كنت �سحفيا«، هكذا 
العا�سمة �سبيحة يوم  اأجواء  كانت 
النهار،  منت�سف  غاية  اإىل  اأم�س 
فحتى اأ�سحاب مهنة املتاعب كانت 
لهم حدود ل يجب اأن يتجاوزوها، 
�سنها  التي  الحتجاجات  فتنظيم 
قوات  قبل  من  املقيمني  الأطباء 
اخت�سا�ساتها  مبختلف  الأمن 
كارثيا،  يوما  يعي�س  جعل املواطن 
املوجودة  املحال  حتى  لكون 
الربيد  يف  وحتديدا  الطريق  على 
املركزي و�سارع العربي بن مهيدي 
الأ�سوء  ليتجنبوا  اأ�سحابها  اأغلقها 
اإن وقع، لأن اجلميع كان م�ستنفرا 
كل  اأغلقت  التي  اأمن  قوات  من 
جماح  ايقاف  يتم  لكي  الطرق 
باللحاق  الراغبني  املحتجني 
اأو  املركزي،  الربيد  يف  بزمالئهم 
حتى الأطباء الذين حاولوا بكل ما 
اأوتي من قوة ك�رص اجلدار الأمني 

الذي و�سعته ال�رصطة.
ر�سد  عملية  وخالل   »الو�سط« 
قوات  اأن  لحظت  الحتجاجات، 
كذلك  اأمني  جدار  جعلت  الأمن 
مبنى  حتى  �سوفيا  حديقة  اأمام 
ليتم  الوطني،  ال�سعبي  املجل�س 
غلق الطريق على ال�سيارات ب�سبب 
الأمن،  لقوات  الهائل  التواجد 
تخرج  اأن  منع  حتاول  كانت  والتي 

ما  ال�سيطرة،  عن  املظاهرات 
اخلا�رص  اأن  على  ت�سورا  يعطي 
الذي  املواطن  هو  هذا  كل  من 
قد تكون م�ساحله قد تعطلت، ما 
يوجب على ال�سلطات اإعادة النظر 
مينع  الذي  الوزاري  املن�سور  يف 
العا�سمة،  م�ستوى  على  التظاهر 
احلقوقيني  من  الكثري  ح�سب 
املحتجني  �ساركوا  الذين  والنواب 
حد  على  امل�رصوعة  مطالبهم 

تعبريها.
 

 حم�س تطلق مبادرة 
لحتواء احلركات 

الحتجاجية
 

الكتلة  اأعلنت  جهتها  ومن 
ال�سلم  جمتمع  حلركة  الربملانية 
احلركات  احتواء  اأجل  من  مبادرة 
حلول  وايجاد  الحتجاجية، 
للو�سعية التي ت�سهدها العديد من 

القطاعات مثل ال�سحة والرتبية.
املبادرة  اأن  حمدادو�س،   وقال 
على  النقابات  اإ�رصار  بعد   تاأتي 
الو�سية  اجلهات  وعجز  مطالبها، 
لهذه  املو�سوعية  املعاجلة  عن 
الق�سية، ونظرا للمخاطر احلقيقية 
التالميذ  م�ستقبل  تهّدد  التي 
الو�سع،  وتعفن  والعمال،  والطلبة 
املبادرة  وت�سمل  الأفق.  وان�سداد 
“ت�سكيل  حم�س  اأطلقتها  التي 
جلنة برملانية على جناح ال�رّصعة، 
الربملانية  الكتل  كّل  من  تتكّون 
معاجلة  يف  امل�ساهمة  يف  الراغبة 
وو�سع  املعّقدة”،  الو�سعية  هذه 
اأ�سا�سا  واملتمثل  عملها،  برنامج 
يف عقد لقاءات مع جميع النقابات 
بالإ�رصابات  واملعنية  املتم�ّسكة 
وح�رص  القطاعات،  كّل  يف 
ح�سب  امل�رصوعة  املطالب 

الأولوية الق�سوى، القابلة للتفاو�س 
اإىل  التنفيذ.  اإ�سافة  والواقعية يف 
واإطارات  وزراء  مع  لقاءات  عقد 
نقا�س  وفتح  املعنية،  الوزارات 
باإرادة  املطالب،  تلك  حول  جّدي 
وبالتزام  حقيقي  وحوار  �سيا�سية 
يُتفق عليه، وعقد  فعلي ح�سب ما 
الوزراء  بني  جامع  وطني  لقاء 
الربملانية  اللجنة  وهذه  املعنيني 
حوار  وفتح  النقابات  وممثلي 
املطالب،  تلك  على  وتفاو�س 
من  ومم�سي  مكتوٍب  اتفاٍق  وعقد 
بها  واللتزام  والتعّهد  اجلميع، 

وتنفيذها.
 

 عمراوي:  نرف�س تهمة 
ت�سيي�س النقابات 

 
م�سعود،  عمراوي  النائب  اأما 
للو�سط  ت�رصيحاته  يف  فاأو�سح 
املقيمني  الأطباء  مطالب  باأن 
اأم�س  يوم  ليحتجوا  خرجوا  الذين 
اأن  مطالبة  واحلكومة  م�رصوعة، 
معهم  اجلاد  احلوار  باب  تفتح 
جتنبا لأي �سنة بي�ساء قد حت�سل، 
لالأطباء  الكبري  النق�س  ظل  يف 
على م�ستوى امل�ست�سفيات وطنيا، 

اأن هذه  ذات امل�سدر على  و�سدد 
الفئة مطالبها لي�ست تلك املطالب 
فوق العادة، لكون اخلدمة املدنية 
هدفها  بتح�سينها،  يطالبون  التي 
ال�سعب،  خدمة  عمراوي  ح�سب 
ت�سويف  عدم  اإىل  الو�ساية  داعيا 
رف�س  اأخر  �سياق  الق�سايا.  ويف 
الت�سيي�س  تهمة  املتحدث  ذات 
يف  النقابات  لبع�س  املوجهة 
الوزارة  اأن  موؤكدا  الرتبية،  قطاع 
النقابات  هذه  من  الكثري  �سنعت 
ح�ساب  على  م�ساحلها  لتخدم 
العمال، مت�سائال عن ماهية العمل 
هكذا  مثل  اإىل  حتول  اإذا  النقابي 
التزايد  ظل  يف  خا�سة  ت�رصفات، 
م�ستوى  على  لال�سطرابات  الكبري 
على  يلزم  ما  القطاعات  عديد 
جاد   حوار  يف  الدخول  احلكومة 
الأخري  ويف  الكارثة.  تفادي  لكي 
اإىل  ال�سلطة  عمراوي  م�سعود  دعا 
مينع  الذي  املن�سور  رفع  �رصورة 
اإذا  خا�سة  العا�سمة،  يف  التظاهر 
مثقفة،  طبقة  املتظاهرون  كان 
اأي �سيء  لأنهم لن يقوموا بتك�سري 
وهذا تيمنا مع الدول التي متار�س 
مبمار�سة  للمواطنني  وت�سمح 

حقوقهم.

احتج مئات الأطباء املقيمني، اأم�س، بالربيد املركزي بالعا�سمة، قادمني من خمتلف وليات الوطن، و�سط تطويق اأمني جعلهم ي�سكلون اأرتال موزعني 
ما بني الربيد املركزي و�سول ملبنى املجل�س ال�سعبي الوطني،  و�سط ح�سور اأمني م�سدد، خا�سة واأن القانون يحظر التظاهر بالعا�سمة، مما جعل ت�سييق 

اخلناق عليهم اأكرث، رغم حماولتهم الكثرية لك�سر الطوق الأمني بالربيد املركزي واللتحاق بزمالئهم اأمام قبة الربملان.

وزارة العمل توؤكد بخ�سو�س احلراك النقابي 

لبد من تغليب لغة احلوار حلل مع�سلة الإ�سرابات

العام  املدير  خمازمي  رابح  اأكد 
جرام  زبري  و  العمل  لعالقات 
املفت�س العام للعمل بوزارة العمل 
الجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل 
على  الوطنية  الإذاعة  فوروم  من 
�رصورة تغليب لغة احلوار وتقدمي 
كل  قبل  للبالد  العامة  امل�سلحة 

�سيء
اإ�رصاب  باأن  جرام  زبري  اأكد 
النقابات و�سل اإىل م�ستوى ل ميكن 
جتاوزه وهو الأمر الذي يجب على 
لغة  تغليب  امل�رصبة  النقابات 
الذي يو�سل  التعنت  احلوار وعدم 
اإىل طرق م�سدودة ل ت�سب  دائما 
يف  م�سريا  طرف،  اأي  خدمة  يف 
ممار�سة  اأن  اإىل  ال�سياق  ذات 
اأن  لبد  النقابي  العمل  يف  احلق 

اأ�سا�سني  ب�رصطني  مقرونة  تكون 
يجب  والتي  الأقدمية  �رصط  هما 
وكذا  اأ�سهر   06 مدتها  تتجاوز  اأن 
قدرها  التي  التمثيلية  �رصط 
ال�رصطني  وهما   %02 ب  القانون 
يف  غيابهما  املتحدث  اأكد  الذي 
جل النقابات امل�رصبة اليوم والتي 

تهدد بالأ�سا�س م�سلحة اأبنائنا.
واأما بخ�سو�س قرار عدم �رصعية 
اأكد  فقد  الكنابا�ست  اإ�رصاب 
ي�سدر  مل  القرار  باأن  املتحدث 
بل عن اجلهات  الرتبية  وزارة  عن 
يجب  الذي  القرار  وهو  الق�سائية 
اإليه،  المتثال  خالل  من  احرتمه 
جمع  الذي  اللقاء  اأن  على  موؤكدا 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير 
زمايل  ال�سيد  الجتماعي 

بالكنابا�ست 
يهدف اإىل تو�سيح الأطر القانونية 
تاأدية  اأثناء  احرتامها  يجب  التي 
منه  الهدف  ولي�س  النقابي  العمل 
داعية  النقابة  مطالب  معاجلة 
اإىل �رصورة تغليب لغة احلوار من 
مر�سية  حلول  اإىل  الو�سول  اأجل 

للطرفني.
ف�سل  بق�سية  تعلق  فيما  اما 
عملهم  عن  امل�رصبني  الأ�ساتذة 
قرار  باأن  املتحدث  اأكد  فقد 
من  جملة  عرب  مير  الف�سل 
الو�سول  قبل  القانونية  املحطات 
الأمر  وهو  التنفيذ  مرحلة  اإىل 
الذي ن�سعى من اأجل عدم الو�سول 
احلوار  قنوات  خالل  منى  اإليه 
يجب  التي  امل�رصبة  النقابات  مع 

التعنت  عدم  ب�سورها  عليها 
كل  قبل  اأبنائنا  م�سلحة  وتقدمي 

�سيء.
العام  املدير  خمازمي  رابح  اأما 
العمل  بوزارة  العمل  لعالقات 
الجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل 
العمل  ممار�سة  باأن  اأكد   فقد 
والتزام  د�ستوري  مبداأ  النقابي 
مند  عليه  من�سو�س  قانوين 
وهي   1983 فيفري   23 د�ستور 
اجلزائر  عملت  التي  الن�سو�س 
على حتيينها وتطويرها مند ذاك 
التطورات  مع  متا�سيا  التاريخ 
النقابي  العمل  احلا�سلة يف جمال 
تعلق  ما  وخا�سة  ودوليا  حمليا 
و   87 رقم  الدوليتني  بالتفاقيتني 
98 املتعلقة بتنظيم العمل النقابي 

نافيا  اجلماعية،  واملفاو�سات 
الإ�ساعات  كافة  ال�سياق  ذات  يف 
و�سائل  عرب  املنت�رصة  املغر�سة 
تفيد  والتي  الجتماعي  التوا�سل 
على  اخلناق  ال�سلطات  بت�سييق 
الوقت  نف�س  يف  داعيا  النقابات 
اإىل  امل�رصبة  النقابات  جمع 
اللتزام بالأطر القانونية، هذا واأكد  
امل�رصبة  النقابات  باأن  املتحدث 
التي  القانونية  جتاوزتالن�سو�س 
من  اجلزائري  امل�رصع  مكن 
 ، النقابي  العمل  ممار�سة  خاللها 
خياري  نحو  توجهها  بعد  خا�سة 
والإ�رصابات  املفتوح  الإ�رصاب 
باأن  م�سريا  اآلية،  ب�سفة  املتجددة 
وفق  معها  �ستتعامل  ال�سلطات 
وهو  القانونية،  والن�سو�س  الأطر 

ما اأكده القرار ال�سادر عن الق�ساء 
الكنابا�ست  اإ�رصاب  �رصعية  بعدم 
هذا  احرتام  اإىل  النقابة  داعيا 
القرار وتغليب امل�سلحة العامة يف 

مثل هكذا ملفات.
املرتقبة  الزيارة  بح�سو�س  اما 
الدولية  العمل  �سري  مراقبة  لبعثة 
فقد اأكد خمازمي على اأنها زيارة 
عادية تدخل �سمن مهام املنظمة 
الدواية ملراقبة و�سري العمل، وذاك 
التفاقيات  عليه  تن�س  ما  وفق 
الدولية رقم 87، 98 املتعلقة باحلق 
اجلماعية،  واملفاو�سات  النقابي 
نافيا باأن تكون هذه الزيارة ب�سبب 
اجلبهة  ت�سهدها  التي  الإ�رصابات 

الجتماعية.
يحي عواق

.        6  اأ�سهر اأقدمية ون�سبة متثيلية مقدرة ب 02% �سرطني اأ�سا�سيني ملمار�سة العمل النقابي
.       لقاء الوزير مع الكنابا�ست لي�س من اأجل معاجلة مطالبها 

.       رابح خمازمي: زيارة بعثة العمل الدولية لي�س لها عالقة بالإ�سرابات



الأ�شغال  و  النقل  وزير  ك�شف 
اأن  زعالن  الغني  عبد  العمومية  
العا�شمة  ميرتو  تو�شيع  م�رشوع 
الرابط بني حمطة  حي البدر اإىل 
عني النعجة و من الربيد املركزي 
اإىل �شاحة ال�شهداء �شيدخل حيز 
اخلدمة يف القريب العاجل  ،قائال 
:« نحن يف �شدد و�شع  اللم�شات  
الأخرية للم�رشوعني قبل تد�شينه 
املجال  فتح  عن  ،معلنا  قريبا 
للنقل اجلوي و البحري  للب�شائع 
اأكد  اأمام املتعاملني الوطنني« .  
اإ�رشافه  خالل  الأم�س  زعالن 
الدويل  ال�شالون  افتتاح  على 
البنى  و  اللوج�شتيك  و  للنقل 
بق�رش  املنظم  للجزائر  التحتية 
على   ، �شافك�س  املعار�س 
باعتباره  النقل  �شالون  اأهمية 
الربامج  لطرح  فر�شة  و  مبادرة 
و امل�شاريع التي تهم جمال النقل 
لتح�شني  باقرتاحات  ،واخلروج 
،ويف  اجلزائر  يف  النقل  قطاع 
امل�شوؤول  ،�شدد  مت�شل  �شياق 
اأهمية  على  القطاع  يف  الأول 
اإحداث  يف  اللوج�شتيك  و  النقل 
الدينامكية القت�شادية واإنعا�شها 
و حت�شني معدلت النمو. واأ�شاف 
زعالن ، باأن وزارته تبنت العديد 
الأهداف  لبلوغ  امل�شاريع   من 
املتمثلة   و  للحكومة  امل�شطرة 
 35 من  النقل  تكلفة  خف�س  يف  
بحلول  باملائة   15 اإىل  باملائة 
اأهمية  اإىل  لفتا   ،2025 �شنة 
تخفي�س  يف  اللوجي�شتيكي  النقل 

و  املنتوجات  ملختلف  الكلفة 
من خالل  التناف�شية  القدرة  رفع 
الب�شائع  حلركة  الأمثل  الت�شيري 
القدرة  حت�شني  ثمة  ومن   ،
املعي�شي  امل�شتوى  و  ال�رشائية  
دعم  وبذلك  ودعمها،  للمواطنني 
وا�شتعر�س  الوطني،  القت�شاد 
واملقرر  املنجزة  امل�شاريع  اأهم 
املجال،  هذا  يف  قريبا  اإنهائها 
التجارية   املوانئ  غرار  على 
والأخرى  اجلديدة،  واملطارات 
تو�شيع،  عمليات  �شت�شهد  التي 
التناف�شية  اأكرث  �شي�شجع  ما 
القت�شاديني  املتعاملني  بني 
املوانئ  ربط  ن�شاطهم،  ويدعم 
ال�شحن  مراكز  ،اإجناز  ال�شناعية 
وفتح  املطارات  م�شتوى  على 
للب�شائع  اجلوي  النقل  جمال 
اأمام املتعاملني الوطنيني. وفيما 
بولية  ال�شحن  من�شات  يخ�س   
النقل  متعاملني  ب�شكرة،دعا  
اخلدمة  هذه  ولوج  اإىل  اجلوي 
والقت�شاد  ن�شاطهم  لدعم 
لهم  تكون  حتى  كذلك  الوطني 
ن�شاط  دعم  ،واأي�شا  اأكرث  فعالية 
الن�شطني  القت�شاديني  املتعاملني 
هذه  كلفة  من  والتقليل  باجلزائر، 
،اأ�شار  الأخري  ويف  التجارية  اخلدمة 
العمومية  الأ�شغال  قطاع  اأن  زعالن 
اخلدمات  لتعزيز  برناجمه  يوا�شل 
البحري  النقل  وتطوير  اللوج�شتكية 
مما ينعك�س ايجابيا على كلفة ال�شلع و 

اخلدمات يف نقلها و توزيعها .
اإميان لوا�س

وزير النقل عبد الغني زعالن يعلن  :

فتح النقل اجلوي و البحري  للب�ضائع 
اأمام املتعاملني الوطنيني  
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فيما تواجه اأغلب امللبنات الإفال�س املحتوم اأو تغيري الن�شاط

فوائد حليب الفقراء يف جيب م�ضانع الياوورت 
.     غطاء قانوين لتهريب العملة ال�ضعبة        .   15ملبنة عمومية  تتلقى كوطة مفتوحة من م�ضحوق  احلليب

ع�شام بوربيع 

فاإن   « الو�شط   « م�شادر   وح�شب 
عمومية  15ملبنة  مينح   « لونيل   «
م�شحوق  من  مفتوحة  كوطة 
تقلي�س  تقرر  فيما   ،  « »البودرة 
10باملئة  اإىل  املالبن  بقية  ح�شة 
، وباملقابل  من طاقتها الإنتاجية 
القائمة  يف  100ملبنة  اإدراج  مت 
من  نهائيا  ومنعها   ، ال�شوداء 
هذه  جعل  ما  وهو   ، امل�شحوق 
و  اللنب  اإنتاج  اإىل  تتحول  الأخرية 

اليايورث و ال�شاربات .
،ت�شيف  هوؤلء  عك�س  وعلى 
و  املالبن  اأن  اإىل  امل�شادر  ذات 
امل�شتفيذة  الآخرون  املتعاملون 
تتح�شل على دعم« لوينل » اإثر اأي 
عملية جلمع حليب البقر ويف نف�س 

الأ�شبوع الذي تودع فيه الطلب لدى 
الديوان و الذي يعادل 23دينار للرت 
، مع العلم اأن هذه الكمية موجهة 
ولي�س  احلليب  م�شتقات  لإنتاج 
بالدعم  املعنى  الأكيا�س  حليب 
امللنب  اإق�شاء  يتم  فيما   ، اأ�شا�شا 
الأخرى نهائيا ، منذ فرتة طويلة ، 
وهو الأمر الذي بات يهدد بتفجري 
تدخل  وي�شتدعي  احلليب  ديوان 

الوزير الأول �شخ�شيا .
املالبن  اأ�شحاب  يت�شاءل  وهنا 
تعطل  �شبب  عن  املق�شاة 
الدعم  م�شتحقات  ا�شتالمهم 
اخلا�شة بجمع حليب البقر  لأ�شهر 
و�شنوات ، يف حني يت�شلمها مديرو 
نف�س  يف  النفوذ  اأ�شحاب  املالبن 

الأ�شبوع .
املالبن  اأ�شحاب  اأعترب  وقد 

تدفع  التجاوزات  هذه  مثل  اأن 
 ، الن�شاط  تغيري  اىل  بالكثريين 
، الأمر  البقر احللوب  وحتى  ذبح 
الوطني  بالإقت�شاد  ي�رش  الذي 
التي   ، احلليب  اأزمة  حدة  ويعمق 
األ تكون مطروحة  من املفرو�س 
اأ�شا�شا يف بلد كاجلزائر ، يف وقت 
الن�شاط  اإنعا�س  املمكن  من  كان 
عمل  من�شب  ماليني  ثالثة  وخلق 
 « لونيل   « دور  اأن  على  موؤكدين 
اأ�شبح �شلبيا للغاية يف ظل ا�شترياد 
320األف طن من م�شحوق احلليب 
دولر  1.5مليار  يعادل  مبا  �شنويا 
هذه  توجه  الذي  الوقت  يف   ،
يف  ت�شتغلها  مالبن  اىل  الكمية 
وت�شتفيد  احلليب  م�شتقات  اإنتاج 
من البودرة املدعمة على ح�شاب 

مالبن اأخرى .

وت�شاءل هوؤلء يف ذات ال�شدد كيف 
للحليب  الوطني  اليدوان  باإمكان 
ويف  للبودرة  م�شتوردا  يكون  اأن 
على  للدعم  موزعا  الوقت  نف�س 
البقر  حليب  جتمع  التي  املالبن 
متناق�شان  دوران  وهما   ، حمليا 
املحلي  الإنتاج  و  ال�شترياد  اأي   ،
وفق  ي�شري  الديوان  اأن  معتربين   ،
متوارثة   ، بريوقراطية  طريقة 
ال�شابق  الفالحة  وزير  حقبة  من 
 ،2009 �شنة  القطاع  �شري  الذي 
ف�شلها  ال�شيا�شة  هذه  اأثبث  حيث 
اليوم ويجب التخلي عنها ، وتبني 
القت�شاد  تخدم  اإجراءات جديدة 

الوطني و الإنتاج اجلزائري .
على  املالبن  اأ�شحاب  ا�شتدل  و 
من  عمومية  ملبنة  با�شتفادة  ذلك 
 ، يوميا  لرت  500األف  تعادل  كوطة 

يف حني مت اإق�شاء اأحد املتعاملني 
اخلوا�س بالعا�شمة ، رغم اأن هذا 
400األف  اإنتاج  على  قادر  الأخري 
وين�شط   ، بالعا�شمة  يوميا  لرت 
يف  ال�شتعمارية  احلقبة  منذ 
ذلك  من  اأكرث  و  احلليب  جمال 
منذ  ملحوظ  ب�شكل  وجوده  طور 
العلم  مع   ، ال�شبعينات  �شنوات 
اإل من 40األف لرت  ي�شتفيذ  اأنه ل 
طاقته  من  10باملئة  اأي   ، يوميا 
معر�شة  ن�شبة  وهي  الإنتاجية 
 ، املقبلة  الأيام  خالل  للتقلي�س 
متعاملون  ي�شتفيد  باملقابل  فيما 
من   « اليايورث   « اإنتاج  يف جمال 
ويعمل  قدراتهم  تتجاوز  كوطة 
نحو  اأرباحهم  حتويل  على  هوؤلء 
ال�رشكة الأم باخلارج على �شكل » 

دوفيز » وب�شكل عادي .

مدير الرتبية يتعهد 
بتطبيق العزل

الأ�ضاتذة 
امل�ضربون 

يحتجون 
بالبويرة

نظم �شبيحة اأم�س ع�رشات 
الأ�شاتذة املن�شوين حتت 

نقابة » كناب�شت » وقفة 
اإحتجاجية اأمام مقر 

مديرية الرتبية بالبويرة 
بهدف اإي�شال موقفهم 

للجهات املعنية مبوا�شلة 
الإ�رشاب املفتوح وعدم 

العدول عن هذا القرار 
رغم تاأكيد العدالة عدم 
�رشعيته ومبا�رشو وزارة 

الرتبية يف تطبيق اإجراءات 
خ�شم الأجور وعزل 
الأ�شاتذة امل�رشبني 

وا�شتخالفهم باآخرين 
خا�شة بوليتي البليدة 

وبجاية ويف ال�شياق فتح 
ممثلو النقابة يف كلمتهم 
النار على وزيرة الرتبية 

التي اإتهمومها بالإخالل 
بالوعود التي اأخلقتها 

�شابقا فيما يخ�س عدة 
مطالب م�رشوعة ح�شبهم 

موؤكدين يف ال�شياق على 
عدم الرجوع اىل الوراء 

وموا�شلة الإ�رشاب رغم 
ال�شغوط التي يتعر�شون 

لها ومنعهم من ولوج 
املوؤ�ش�شات الرتبوية . ومن 
جهته ك�شف مدير الرتبية 

بالولية عن �رشوع م�شاحله 
يف ت�شليم الإعذارات الأوىل 
لكافة الأ�شاتذة امل�رشبني 

الذين �شتتخذ يف حقهم 
قرارات العدالة اجلزائرية 

التي اأقرت بعدم �رشعية 
هذا الإ�رشاب معتربا اأنهم 

يف حالة غياب يف هذه 
احلالة ما يتوجب تطبيق 
قرار الف�شل والعزل دون 
رجعة يف حالة موا�شلتهم 
الغياب عن منا�شب العمل 

مطمئنا جميع العائالت 
على عدم �شياع حق 

التالميذ يف الدرا�شة من 
خالل ت�شطري برنامج 

خا�س ل�شتدراك الدرو�س 
ال�شائعة كل يوم �شبت 

واأم�شية الثالثاء والأ�شبوع 
الأول من العطلة الربيعية 
ما يعني اأن ال�شنة البي�شاء 

اأمر م�شتبعد جدا ومن 
جانبهم اأبدى عديد الأولياء 
الذين اإلتقت بهم » الو�شط 
» مبدينة البويرة ارتياحهم 
الكبري لقرار وزيرة الرتبية 

الوطنية يف العمل على 
�شمان حق التالميذ يف 

الدرا�شة وهو املطلب الذي 
�شبق لهم واأن رفعوه اىل 

جميع اجلهات كون م�شلحة 
التلميذ فوق كل اإعتبار 

وفوق كل مطالب .
اأح�شن مرزوق

وزيرة الربيد و تكنلوجيا الت�شالت

الأولوية ل�ضد الفجوة الرقمية لتحقيق تنمية �ضاملة
الربيد  وزيرة  اأكدت  
والال�شلكية  ال�شلكية  واملوا�شالت 
اإميان  والرقمنة  والتكنولوجيات 
بذل  �رشورة  على  فرعون  هدى 
الدول  قبل  من  اجلهود  من  مزيد 
العربية، بغية ترقية النفاذ ال�شامل 
وتقلي�س  احلديثة  للتكنولوجيات 
فرعون  اأفادت  الرقمية.  الفجوة 
املنتدى  اأ�شغال  افتتاح  خالل 
العربية  للبلدان  للتنمية  الإقليمي 
حول التكنولوجيات احلديثة،   يف 
الأمني  عنها  نيابة  قراأها  كلمة 
»اإننا  بلق�شام:  فوؤاد  للوزارة  العام 
وقت  اأي  من  اأكرث  مطالبون  اليوم 
م�شى بالعمل من اأجل ترقية النفاذ 
التكلفة  واملي�شور  الآمن  ال�شامل 
للجميع، لكل و�شائل التكنولوجيات 
البتكارات  وتو�شيع  احلديثة، 
تقلي�س  اأجل  من  اخلربات  وتبادل 
ذات  يف  معتربة  الرقمية«،  الهوة 
لطموحات  ال�شتجابة  اأن  ال�شياق 
توظيف  يف  املنطقة  �شعوب 
الو�شائل التي تتيحها تكنولوجيات 
حتديا  ت�شكل  والت�شال،  الإعالم 
العمل  �شياق  يف  يندرج  اأن  ينبغي 
اأهداف  اجل حتقيق وجت�شيد  من 
واأ�شاف  امل�شتدامة،  التنمية 
نف�س امل�شدر باأن هذا الهدف لن 
يتحقق اإل مببادرات اإقليمية حتدد 
اأولويات املنطقة العربية يف قطاع 
تقول  مردفة  الت�شالت،  تنمية 
»بالرغم  باأنه  اخل�شو�س  بهذا 
اإجنازات،  من  حتقق  ما  كل  من 
حتقيق  ان  العرتاف  ينبغي  فانه 
الرقمية ل  الفجوة  تقلي�س  مبتغى 
يزال بعيد املنال، واأنه يتعني علينا 
اجلهود  من  مزيد  بذل  جميعا 
امل�شعى،  هذا  �شمن  الإ�شافية 
املت�شارع  التطور  مع  خا�شة 
غرار  على  للتكنولوجيات، 
اخلام�س  واجليل  الأ�شياء  انرتنت 

واملعطيات ال�شخمة«.
باأنه  امل�شوؤولة  نف�س  واأبرزت 
ن�رش  اجل  من  الإنفاق  ينبغي  ل 
العايل  التدفق  ذات  املن�شاآت 
تهيئة  اأي�شا  واإمنا  فح�شب، 
الأجيال اجلديدة  لتملك  الظروف 
ت�شكل  والتي  التكنولوجيات،  لهذه 
التنمية  م�شاريع  اأهم  ذاته  حد  يف 
والتي  العربية،  املنطقة  يف 
اإ�شرتاتيجية  روؤية  تبني  ت�شتدعي 
وتعاون  ومتنا�شقة،  من�شجمة 
ال�شعيد  على  اجلميع  ل�شالح  بناء 
باأن  تذكريها  وبعد  الإقليمي، 
اإطار  يف  تندرج  امل�شائل  هذه 
القرارات امل�شادق عليها  جت�شيد 
العاملي  املوؤمتر  خالل  �شابقا، 
�شنة  املنعقد  الت�شالت  لتنمية 
الوزيرة  اأكدت  بالأرجنتني،   2017
يتطلب  الأهداف  هذه  حتقيق  اأن 
وتعزيز  اخلربات،  ت�شجيع  خا�شة 
يف  والدويل  الإقليمي  التعاون 
ن�شو�س  واإعداد  الرقمي  التكوين 
معرجة  التطبيقات،  يف  رقمية 
اإليها  ت�شبو  التي  الآفاق  على 
رئي�س  �شيا�شة  اإطار  يف  اجلزائر 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية 
كاأحد  للفرق  والتي ت�شع الهتمام 
عناية  اأولت  حيث  اأبعادها،  اأهم 

ا�شتعمال  ون�رش  لرتقية  خا�شة 
الرقمية  احلديثة  التكنولوجيات 

للجميع عرب كل الوطن.
باجلهود  الإطار  هذا  يف  وذكرت 
هذا  يف  اجلزائر  تبذلها  التي 
املن�شاآت  كو�شع  املجال، 
متناول  يف  لالت�شال  الأ�شا�شية 
حياته  لت�شهيل  املواطن 
الأ�شا�شية  املن�شاآت  اليومية،و�شع 
لالت�شال يف متناول املواطن لت�شهيل 
حياته اليومية، من خال النفاذ الآيل 
يف  م�شرية  اخلط،  على  للخدمات 
اخلطني  م�رشوع  اىل  ال�شدد  هذا 
البحريني اللذين ي�شتكمل اجنازهما، 
تدفق  و�شمان  بتاأمني  �شي�شمح  مما 
امل�شتخدمني  لكافة  لالأنرتنت  عايل 
الوطني،  الرتاب  كامل  وعرب 
تعمل  اجلزائر  باأن  تقول  م�شتطردة 
ال�شرتاتيجي  موقعها  بحكم  اإقليميا 
اعتمادا  البلدان،  من  التو�شيل  على 
على خمتلف و�شائل الربط بالألياف 
وكذا  لل�شحراء،  العابرة  الب�رشية 
غرار  على  ال�شطناعية  الأقمار 
�شي�شاهم  والذي   ،1 �شات  األكوم 
القت�شادي،  النمو  عجلة  دفع  يف 
ال�شكان  معي�شة  م�شتوى  وحت�شني 

�شيما يف املناطق املعزولة.
 اإميان لوا�س

تعرف عملية توزيع م�شحوق احلليب امل�شتورد من طرف الديوان الوطني املهني للحليب و م�شتقاته » لونيل » فو�شى عارمة ، ب�شبب  الكوطة التي تتحدد بناءا على معايري غري 
وا�شحة ، حيث ت�شتفيذ امللبنات  العمومية من ح�شة مفتوحة من امل�شحوق ، ويتم منح مالبن اأخرى م�شهورة باإنتاج الياوورث و اللنب و الزبادي نف�س الكوطة ،كما ي�شتفيذ 
متعاملون يف جمال » اليايورث » من كوطة تتجاوز قدراتهم ، وعمل هوؤلء على حتويل اأرباحهم نحو ال�شركة الأم باخلارج على �شكل » دوفيز »،ويحدث هذا يف ظل تهديد 

الإفال�س ل100ملبنة من اإجمايل 203وطنيا بعد ادراجها يف القائمة ال�شوداء للديوان الوطني املهني للحليب وم�شتقاته و اق�شائها من كوطة امل�شحوق امل�شتورد ، ال�شيىء الذي 
اأ�شبح يدفع بالكثري من اأ�شحاب املالبن بالتفكري يف تغيري الن�شاط ، وحتى ذبح البقر احللوب الأمر الذي ي�شر بالقت�شاد الوطني ويعمق حدة اأزمة احلليب يف اجلزائر .

.     م�شروع تو�شيع ميرتو العا�شمة �شيدخل حيز 
اخلدمة يف القريب العاجل  



االبتدائية  اجلنايات  حمكمة  اأجلت 
من  بطلب  اأم�س  البي�ضاء  بالدار 
الدفاع  النظر يف ملف �ضبكة اإجرامية 
و  للحدود  لتهريب  عابرة  منظمة 
 14 من  متكونة  باالأ�ضلحة  املتاجرة 
تقوم  التي  ال�ضبكة  وهي  �ضخ�ضا 
و  اخلارج  من  االأ�ضلحة  با�ضترياد 
الوطن  واليات  بيعها  يف  اإعادة 
و  العا�ضمة  واليتي  وباالأخ�س 
الواليتني  هاتني  عرب  ونقلها  �ضطيف 
ت�ضل  قد  وب�ضحنات  �ضيارات  داخل 
�ضنتيم  مليون  املالية  ل57  قيمتها 
وقد  هذا  الواحدة     .  لل�ضفقة 
قبل  من  ال�ضبكة  لهاته  التو�ضل  مت 
متكنت  التي  الوطني  الدرك  م�ضالح 
دورة  خالل   2016 جوان   25 بتاريخ 
على  العثور  من  لها  روتينية  تفتي�ضية 
كمية من االأ�ضلحة عبارة عن بنادق و 
حتت  باإحكام  خمباأة  اآلية  م�ضد�ضات 
بويرة  ال�ضيارات مبنطقة  اأحد  مقعد 
من  قادمة  كانت  التي  ال�ضيارة  وهي 
متوجهة  للجزائر  و  �ضطيف  والية 
�ضخ�ضان  متنها  على  وكان  العا�ضمة 
�رصح  ال�ضائق  ا�ضتجواب  وبعد 
بحوزته  امل�ضبوطة  االأ�ضلحة  باأن 
له  نقلها  منه  وطلب  �ضهره  تخ�س 
اإطار  ويف   ، دج  األف   15 مبلغ  مقابل 
االأ�ضلحة  عن  املنجزة  التحريات 

عن  عبارة  كانت  التي  املحجوزة 
من  وبع�س  اآلية  م�ضد�ضات  و  بنادق 
تبني  االأ�ضلحة  البي�ضاء  و  ال�ضكاكني 
باأن قيمتها املالية ت�ضل ل 57 مليون 
�ضبكة  وراوؤها  العملية  واأن  �ضنتيم 
يف  تن�ضط  �ضخ�ضا   14 من  منظمة 
ا�ضتريادها  و  االأ�ضلحة  تهريب  جمال 
من اخلارج الإعادة بيعها يف اجلزائر ، 
لت�ضفر التحريات على توقيف كل من 
له �ضلع يف الق�ضية ويتعلق االأمر ب14 
�ضخ�ضا ينحدرون من واليتي �ضطيف 
و الربج والعا�ضمة اللذين مت اإحالتهم 
جناية  بجرم  احلال  حمكمة  على 
جماعة  اإطار  يف  باالأ�ضلحة  املتاجرة 
اإجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية 
و جناية تهريب االأ�ضلحة ، جنحة حيازة 
املتاجرة  ال�ضناعة  و   ، بي�ضاء  اأ�ضلحة 
بالذخرية وجنحة اقتناء وحيازة اأ�ضلحة 
و امل�ضاركة يف املتاجرة باالأ�ضلحة يف 
عابرة  منظمة  اإجرامية  جماعة  اإطار 
املحكمة  قررت  وقد  هذا   ، للحدود 
الق�ضية  يف  البث  بقرار  النطق  بعد 
بناءا على طلب الدفاع و بعد املداولة 
القانونية باالإفراج عن ثالثة متهمني ، 
وهذا يف انتظار ما �ضت�ضفر عنه جل�ضة 
املحاكمة املزمع اإنطالقها بتاريخ 19 

مار�س املقبل .
ل/منرية

اجلنايات  حمكمة  اأم�س  قررت 
ق�ضاء  مبجل�س  االإ�ضتئنافية 
ق�ضية  النظر يف  اإرجاء  العا�ضمة 
قر�س  األف  ب60  املتاجرة 
ا�ضتريادها  من  يتم  التي  مهلو�س 
اإعادة  و  والبنني  املغرب  دولتي 
�ضبكة  يد  على  باجلزائر  تداولها 
راأ�ضهم  على  �ضخ�ضا   12 من 
اأخر  و  اجلن�ضية  مغربي  �ضخ�س 

من جن�ضية مالية  .
وقائع ق�ضية احلال تعود ملعلومات 
ال�رصطة  م�ضالح  وردت  موؤكدة 
االجتار  ملكافحة  الق�ضائية 
حول  للمخدرات  ال�رصعي  غري 
�ضخ�س يقوم برتويج املهلو�ضات 
و  براقي  منطقة  م�ضتوى  على 
التحريات  لتنطلق   ، �ضواحيها 
مت  الذي  به  امل�ضتبه  برت�ضد 
ذات  ن�ضبته  له  كمني  اإثر  توقيفه 
�ضقيقه  رفقة  كان  حني  امل�ضالح 
قر�س   2400 كمية  بحوزته  و 
كان  الريفوتريل  نوع  من  مهلو�س 
خمباأة باإحكام داخل ال�ضيارة التي 
نقلها  وب�ضدد  متنها  على  كان 
كما   ، الزبائن  الأحد  لت�ضليمها 
عرث داخل منزله على كمية اأخرى 
عبارة عن 45 األف قر�س مهلو�س 

من نف�س النوع ، وبعد ا�ضتنطاقه 
�ضبكة  ل�ضالح  يعمل  اأنه  ك�ضف 
منظمة ال�ضترياد املهلو�ضات من 
بقيادة  البنني  و  املغرب  دولتي 
 « املروكي   « يدعى  �ضخ�س 
و  املغرب  دولة  من  �ضخ�س  وهو 
�ضخ�س اأخر مايل اجلن�ضية يدعى 
اللذان يتكفالن  » عبد الرحمان« 
و  املهلو�ضات  هاته  بتهريب 
ال�ضبكة  اأع�ضاء  لباقي  ت�ضليمها 
التي تقوم من جهتها برتويج هاته 
ويتم  العا�ضمة  ال�ضامة يف  املواد 
،اأو  تنمرا�ضت  من  والية  اإدخالها 
من املغرب بالتن�ضيق مع امل�ضتبه 
فيهما )ب .منري( و )م.عادل( ليتم 
ب�ضطيف  العلمة  مدينة  اإىل  نقلها 
مقابل مبلغ 20 مليون �ضنتيم عن 
التي  العملية  وهي   ، عملية  كل 
مكنت م�ضالح االأمن من التو�ضل 
ل60 األف قر�س مهلو�س ، وعليه 
على  بهم  امل�ضتبه  حتويل  مت 
و  ا�ضترياد  بجرم  احلال  حمكمة 
بيع وترويج املخدرات و تهريبها 
، وهذا يف انتظار ما �ضت�ضفر عنه 
تفا�ضيل  من  املحاكمة  جل�ضة 

اأكرث .
ل/منرية

 بعد �إحباط عملية تهريب  �شحنة
بقيمة 57 مليون �شنتيم

يتم ��شتري�دها من �ملغرب و دولة �لبنني

الك�شف عن �شبكة منظمة 
عابرة للحدود من 14 �شخ�شا 

لتهريب واملتاجرة بالأ�شلحة

تاأجيل ق�شية �شبكة 
حاولت  اإغراق العا�شمة 

ب60 األف قر�س مهلو�س

24 �شاعة�لثالثاء  13 فيفري 2018 �ملو�فـق   لـ25 جمادى �لأول  1439ه 5
حتت غطاء حركة �أبناء �ل�شحر�ء من �أجل �لعد�لة 

5 �شنوات �شجنا جلماعة اإرهابية خططت 
لتفجري موؤ�ش�شات برتولية اأمريكية 

وقعت  �ملحكمة �ل�شتئنافية لدى جمل�س ق�شاء �جلز�ئر،عقوبة 5 �شنو�ت �شجنا نافذ� يف حق 6 متهمني من 
�أع�شاء حركة �أبناء �ل�شحر�ء من �أجل �لعد�لة �لإ�شالمية« �لتي تن�شط بالتن�شيق بني كتيبة  طارق �بن زياد« 
و �شرية »�مللثمون« �لتي تن�شطان حتت لو�ء �لتنظيم �لإرهابي �مل�شمى »�جلماعة �ل�شلفية للدعوة و�لقتال« 
عن تورطهم بدعم و �إ�شناد �جلماعات �لإرهابية �لتي كانت تخطط لتنفيذ عمليات تفجريية �إ�شتهدفت 
موؤ�ش�شات برتولية و غازية �أمريكية ب�شحر�ء �جلز�ئر يف �إطار تدعيم �شيا�شية ف�شل �جلنوب عن �شمال 

�لبالد و �إحد�ث فتنة كربى يف �لبالد .

ل/منرية

تعود  احلالية  الق�ضية  وقائع 
متكنت  حني  اأكتوبر2011   9 لتاريخ 
عن  حتريها  خالل  االأمن  م�ضالح 
ال�ضبكات االإرهابية من التو�ضل اإىل 
اإحباط  تنفيذ عمليات اإرهابية داخل 
الرتاب الوطني ا�ضتهدفت  عدد من 
خ�ضو�ضا  االإ�ضرتاتيجية  النقاط 
الغاز  واأنابيب  البرتولية  املوؤ�ض�ضات 
وحا�ضي  م�ضعود  حا�ضي  من  بكل 
ال�ضلطات  اإرغام  اأجل  من  الرمل، 
لتحقيق  معها  للتفاو�س  اجلزائرية 
ف�ضل  منها  احلركة  مطالب  جميع 
جنوب ال�ضحراء واإن�ضاء دولة جديدة 
اجلماعة  تنظيم  من  مبا�رص  بدعم 
وهو  والقتال  للدعوة  ال�ضلفية 
االإرهابية  الكتيبة  تبنته  الذي  العمل 
زياد«باإمارة  ابن  »طارق  امل�ضماة 
حممد«  »غدير  امل�ضمى  االإرهابي 
بزيد«  اأو  احلميد  »عبد  املكنى 
االإرهابية امل�ضماة  وكذا اجلماعات 
االإرهابي  باإمارة  »امللثمون«  �رصية 
تن�ضطان  التي  بلمختار«  »خمتار 
االإرهابي  التنظيم  لواء  حتت 
للدعوة  ال�ضلفية  »اجلماعة  امل�ضمى 
التحريات  تو�ضلت  كما   ، والقتال« 

العمليات  هاته  بخ�ضو�س  املنجزة 
حممد  �ضنب  »بن  االإرهابي  اأن 
عدد  جتنيد  من  متكن  ملني« 
املهربني  من  �رصكائه  من  معترب 
من  واأقاربه  واملخدرات  لل�ضجائر 
هاته  تنفيذ  يف  ا�ضتغاللهم  اأجل 
مت  كما   ، املخططات  االإجرامية 
عنا�رص  هوية  لتحديد  التو�ضل 
باملدعو  االأمر  ويتعلق  ال�ضبكة  هذه 
اآخرين  القادر(،و  متهمني  )ح.عبد 
على عالقة  كان  الذي  )ا.علي(  بينهم 
باملتهم »بن �ضنب حممد اأمني« خالل 
�ضنب  »بن  قريبه  رفقة   ،2011 �ضنة 
واالإرهابي  »اأمين«  املكنى  يو�ضف« 
خمتار بلمختار وبلعور وجماعته منهم 
واالإرهابي  اأو علقمة«  »نبيل  االإرهابي 
من  »اأمين«  املكنى  »اأحمد«  واأن 
 ، ال�ضحراء«  اأبناء  »حركة  موؤ�ض�ضي 
ومتكنت م�ضالح االأمن من خالل هذه 
عتاد  م�ضادرة  من  النوعية  العملية 
 3 يف  نارية  متثلت  واأ�ضلحة  حربي 
من  اآلية  3بنادق  فارغة،  يدوية  قنابل 
نوع »كال�ضينوف«و1555 طلقة من عيار 
7،62 39 ×، 10 خمازن للذخرية تخ�س 
»كال�ضينكوف«،  نوع  من  اآلية  بنادق 
اآليني من نوع »زيقنا« بعيار  م�ضد�ضني 
به  واحد  كل  معباأ  خمزن  و40  ملم   9

17 طلقة ، ليتم بذلك حتويل املتهمني 
جنايات  بجرم  احلال  حمكمة  على 
حيازة مواد متفجرة ومواد تدخل يف 
عتاد  ونقل  وحمل  و�ضناعتها  تركيبها 
االأول  ال�ضنف  من  واأ�ضلحة  حربي 
جماعة  يف  واالنخراط  رخ�ضة  بدون 
اإرهابية غر�ضها امل�ضا�س باأمن الدولة 

وبث الرعب يف اأو�ضاط ال�ضكان،  وهي 
مثولهم  خالل  اأنكروها  التي  التهم 
احلق  ممثل  و   التم�س   ، للمحاكمة 
النائب توقيع عقوبة ال�ضجن املوؤبد يف 
حق 6 متهمني، وتوقيع عقوبة 20 �ضنة 
غيابيا يف حق املتهم ال�ضابع الغائب 

عن جل�ضة املحاكمة .

خرب�ء يقرعون جر�س �لإنذ�ر

درا�شات، ا�شت�شارات و تو�شيات يف ثالجة وزارة املالية..؟

ظهور  منذ  املالية  وزارة  �رصعت 
بوادر االأزمة االقت�ضادية يف  االنفتاح 
على  تو�ضيع دائرة اال�ضت�ضارة خارج 
اأين  للوزارة  التابعة  االإدارية  االأطر 
تتلقى م�ضالح الوزارة خدمات عدد 
الذين  االقت�ضاديني  اخلرباء  من 
تهم  بعينها  موا�ضيع  على  ي�ضتغلون 
تو�ضيع  و  للمالية  العامة  ال�ضيا�ضة 
الوعاء ال�رصيبي و اجلباية البرتولية 
النفط  اأ�ضعار  انخفا�س  مواجهة  ،و 
العاملية و ما ينتج عن ذلك من تاأثري 

على املوازنة العامة .
مديرية  وجود  ايل  ا�ضافة  
والتحقيق  بالبحث  مكلفة  باكملها 
من  كبري  عدد  ت�ضم  والدرا�ضات 
املخت�ضني  من اجل تقدمي احللول  
وح�ضب    انه  غرب  واال�ضت�رصاف 
الو�ضط  اإليه  حتدثت  مطلع  م�ضدر 
الغالب  يف  املالية  وزارة  اأن  اأم�س 
اال�ضت�ضارات  جدي  ب�ضكل  التـاخذ 
و التو�ضيات التي ترد اإىل م�ضاحلها 
م�ضانع  ملف  امل�ضدر  اأورد  و 

و  ال�ضل�ضلة  بكامل  ال�ضيارات  تركيب 
بالرتكيب-وهدا  املتعلقة  ال�ضوؤون 
خطوة  اأول  من  املثال،  �ضبيل  علي 
عليها  ا�ضتغل  التي  اإجراء  اآخر  اإىل 
فريق كامل من اخلرباء طيلة ف�ضل 
تناول  الذي  و  املا�ضي  ال�ضيف 
التكاليف  تخفي�س  كيفية  بالتف�ضيل 
املالية التي  تتطلبها م�ضانع تركيب 
و  املالية،  وزارتي  لفائدة  ال�ضيارات 
اآجالها  يف  متت  ،الدرا�ضة  ال�ضناعة 
ت�ضلمته  اخلرباء  تقرير  و  القانونية 
يف  ركنه  مت  لكن  املعنية  اجلهات 

االأر�ضيف بدون تو�ضيح ال�ضبب 
من  املدعمة  املواد  ملف   اي�ضا 
وكيف  العمومية  اخلزينة  طرف 
ا�ضبحت مالذا  وا�ضباب  ثراء الكثري 
من امل�ضدرين  وامل�ضنعيني املواد 
الفعالة يف  الغذائية  دون امل�ضاركة 

دعم  اخلزينة العمومية 
حيث مل يجد اخلرباء اأثرا لتو�ضياتهم  
يف امليدان ،رغم اأن التو�ضيات التي 
حقوق  ت�ضمن  االتقارير  حملها 

املجال  تفتح  و  العمومية  اخلزينة 
اجلادين  امل�ضتثمرين  اأمام  وا�ضعا 
التالعباب  اأمام  الباب  تغلق  و 
م�ضدر  ي�ضف  ،و  بامللف  املمكنة 
بريطاين  �ضيا�ضي  عن  نقال  الو�ضط 
تفعيل ملف  اأن  زار اجلزائر موؤخرا 
اال�ضتثمار يف اجلزائر تعطله اأ�ضباب 
منها ما ا�ضماه غياب فل�ضلفة وطنية 

اقت�ضادية وا�ضحة  
جمود  اأمام  وا�ضعا  الباب  يفتح  مما 

ميداين و غياب الثمار املرجوة.
اخلرباء  دور  ت�ضاعد   2014 منذ  و 
تدخالتهم  خالل  من  االقت�ضاديني  
املن�ضات  من  عدد  نقلتها  التي 
مناق�ضة  هام�س  على  اأو  االإعالمية 
ومن  اال�ضتثمار  و  املالية  قوانني 
التي  الدرا�ضية  االأيام  خالل 
التي   وو  الربملان  غرفتا  نظمتها 
وزارة  يف  بارزة  اإطارات  بها  رحبت 
على  منفتحة  اأنها  اأكدت  و  املالية 
املقرتحات املقدمة لها ،و �ضتاأخذ 
بها يف حتديد االإ�ضرتاتيجية املالية 

املرافقة لكل التحوالت االقت�ضادية 
التي تعرفها البالد .

هذا التحول يف خطاب وزارة املالية 
االأو�ضاط  من  بالكثري  دفع  الر�ضمي 
اإىل التفاوؤل باخلروج باأقل اخل�ضائر 
التفاوؤل  هو  و  احلالية  االأزمة  من 
الذي مل يدم طويال بعد �ضدور عدد 
جمايل  يف  خ�ضو�ضا  القرارات  من 
اخت�ضا�س  يف  اأو  العامة  املالية 
خرباء  ي�ضجل  اأين  ال�ضناعة   قطاع 
اأنها  يرون  التي  النقائ�س  من  عددا 
عيوب كان ميكن تفاديها الأنها ت�رص 
و  ح�ضبهم  للبالد  العليا  بامل�ضالح 
اإليه  حتدثت  الذي  امل�ضدر  يو�ضح 
الو�ضط اأنه من املفيد اأن تتم م�ضاءلة 
عن  املالية  وزارة  على  القائمني 
التي  التو�ضيات  و  الدرا�ضات  م�ضري 
ينجزها عدد من اخلرباء و التي مت 
اال�ضتغناء عنها بدون تو�ضيح ف�ضال 
اأنها ت�ضتنزف من ا�ضحابها كثريا من 

الوقت و اجلهد
ود�د �حلاج

.     مادا تفعل مديرية الدرا�شات  والبحث يف الوزارة
.     م�شري غام�س مللف عن  الرتكيب املايل مل�شانع تركيب ال�شيارات



املكتب  الأثنني  اأم�س  يوم  دخل 
الولئي للمجل�س الوطني امل�ستقل 
ثالثي  التدري�س  مل�ستخدمي 
يف  بتمرنا�ست  للرتبية  الأطوار 
ب�رضورة  للمطالبة   ، اعت�سام 
باملطالب  التكفل  يف  ال�رضاع 
املهنية و الجتماعية التي اتفقت 
مع   الوطنية  الرتبية  وزارة  عليها 

ال�رضيك الجتماعي .
من  املقدمة  املطالب  لئحة   
اىل  الجتماعي  ال�رضيك  طرف 
بولية  الوطنية  الرتبية  مديرية 
مقدمتها  يف  تاأتي  مترنا�ست 
ما  جت�سيد  يف   الإ�رضاع  �رضورة 
حم�رض19  يف  الوزارة  به  اإلتزمت 
النظر  اعادة  مع   ، مار�س2015 
الن�سب  حتديد  مطلب  يف 
اأ�ستاذ  رتبتني  لرتبية  البيداغوجية 
رئي�سي واأ�ستاذ مكون ، ناهيك عن 
حلحلة الرتاكمات التي باتت توؤرق  
ملف ال�سكن الوظيفي  ، حيث مت 
ال�ساتذة  من  الع�رضات  اح�ساء 
ا�ستاأجر  ويالت  يعانون  واملعلمني 
مرتباتهم  ومن  خا�سة  م�ساكن 
ال�سكنات  ي�سغل  ال�سهرية يف وقت 
موظفني  و  متقاعدين  الوظيفية 
اخرين  مت حتويلهم لوليات اخرى  
ال�سكنات   اخالء  رف�سوا  اأنهم  الإ 

حلد كتابة هاته الأ�سطر.
اىل جانب ذلك فقد �سدد املكتب 
الولئي للمجل�س الوطني امل�ستقل 
ثالثي  التدري�س  مل�ستخدمي 
الأطوار للرتبية بتمرنا�ست يف بيانه 
الحتجاجي الذي كانت قد ت�سلمت 
جريدة »الو�سط«  ن�سخة منه على 
التعوي�س  مبنحة  التكفل  �رضورة 
الرتبية  قطاع  مبدر�سي  اخلا�سة 
بوليات جنوب البالد الكبري ، كما 

اأيام  بخ�سم  النقابة  ذات  نددت 
الرتبية  وزيرة  مطالبة  الإ�رضاب 
الوطنية نورية بن غربيت ب�رضورة 
والفوري  ال�سخ�سي  التدخل 
اخل�سم  اإجراء  اإلغاء  اأجل  من 
الع�سوائي والتع�سفي غري القانوين 
احلديث  دون  الإ�رضاب  لأيام 
امل�ساء  رف�س  على  التاأكيد  عن 
بفل�سفة القانون الأ�سا�سي اخلا�س 
والتعديالت اإ�سافة لتحديد الن�سب 
اأ�ستاذ  رتبتني  لرتقية  البيداغوجية 

رئي�سي واأ�ستاذ مكون.
 من جهة  ثانية فقد حذر الع�رضات 
مبختلف  التالميذ  اأولياء  من 
من   ، الثالثة  الدرا�سية  الأطوار 
قد  التي  الوخيمة  النتائج  مغبة 
ترتتب عن موجة الحتجاج بقطاع 
ب�رضورة  طالبوا  حيث  الرتبية، 
مبطالب  امل�ستعجل  التكفل 
�سيناريو  تكرار  لتفادي  النقابة 
الدرا�سية  املقررات  ه�سم  تاأخر 
املقبلني  لطلبة  بالن�سبة  خا�سة 
تذيل  بدليل  المتحانات  على 
الولية للرتتيب الوطني على مدار 
اخلم�س �سنة يف نتائج المتحانات 
التعليم  �سهادتي  لتالميذ  النهائية 
طلبة  وكذا  املتو�سط  و  الإبتدائي 

�سهادة البكالوريا .

عليمة  اأمنية  م�سادر  ك�سفت 
لـ«الو�سط »، اأن الزيارة الأخرية 
التي قادت نائب وزير الدفاع 
اجلي�س  اأركان  وقائد  الوطني 
الفريق  ال�سعبي  الوطني 
اىل  �سالح  قايد  اأحمد  الأول 
ال�ساد�سة  الع�سكرية  الناحية 
�ستة  دامت  والتي  بتمرنا�ست 
عنها  متخ�س   ، كاملة  اأيام 
الهامة  القرارات  من  العديد 
لعل من ابرزها ا�ستحداث 30 
م�سرتكة  اأمنية  تفتي�س  نقطة 
اجلي�س  وحدات  بني  ما 
و�سالح  ال�سعبي  الوطني 
ووحدات  الوطني  الدرك 
ا�سافة  احلدود  حر�س 
اجلمارك  اأق�سام  ملفت�سيات 
اجلزائرية بالطرقات املوؤدية 
اإىل املناطق احلدودية  و  من 
على  الكبري  البالد  بجنوب 

تينزاوتني   ، قزام  عني  غرار 
، برج باجي خمتار وتيمياوين 
وذلك بهدف التطبيق ال�سارم  
منابع  جتفيف  ملخطط 
ب�سكل  الت�سدي  و  التهريب 
لتحركات  وحزم  مبا�رض 
املخدرات  و  الب�رض  مهربي 
باجتاه  اجلزائر  من  الوقود  و 
وبدرجة  والنيجر  مايل  دول 

 ، موريتانيا  جمهورية  اأقل 
م�سدرنا  من  علم  وح�سبما 
فاإن هذه الإجراءات من �ساأنها 
ت�سييق  يف  ت�ساهم  اأن  اأي�سا 
�سبكة  حتركات  على  اخلناق 
املجهولة  والأ�سناد  الدعم 
بعد  وذلك   والهوية  العدد 
مغبة  من  الأمنية  التحذيرات 
ت�سلل جماعة داع�س بالنيجر 

بزعامة الرهابي ال�سحراوي 
ال�سحراوي  الوليد  اأبو 
وجماعة ن�رضة الإ�سالم مبايل 
بقيادة اياد غايل  اإىل اجلزائر 
دوائر  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة   ،
متكنت  الأمنية  الإخت�سا�س 
مع بداية هذا العام من تفكيك 
03 �سبكات دعم و اإ�سناد بكل 
من مناطق برج باجي خمتار 
مكن  الذي  الأمر  وتيميماوين 
 08 اإعتقال  و  توقيف  من 
اأ�سخا�س من بينهم 04 رعايا 
جن�سيات  يحملون  اأجانب 
النيجر   ، مايل  لدول  خمتلفة 
املعطيات  ح�سب  وت�ساد 

الأولية املتوفرة .
مثل  فاإن  ذلك  جانب  اإىل 
الإجراءات  من  النوع  هذا 
�ستكون  ال�سارمة  الأمنية 
مدعومة بغطاء جوي له كافة 
عندما  التدخل  �سالحيات 
وفق  ذلك  ال�رضورة  تقت�سي 

ما اأوردته م�سادرنا .

والياتالثالثاء  13 فيفري 2018 املوافـق   لـ25 جمادى الأول  1439ه 6

قامت موؤخرا م�سالح الأمن امل�سرتكة با�ستحداث 30 وحدة اأمنية م�سرتكة عبارة عن حواجز اأمنية على م�ستوى الطرقات التي 
تربط املناطق احلدودية الأهلة بال�سكان بال�سريط احلدودي اجلنوبي مع ال�ساحل الفريقي و دول اجلوار لت�سييق اخلناق على 

ع�سابات تهريب الب�سر ،املخدرات والوقود ح�سب املعلومات املتاحة .

لت�سييق اخلناق على ع�سابات تهريب الب�سر ، املخدرات والوقود 

اأحمد باحلاج 

ا�ستحداث 30 نقطة تفتي�ش  بطرقات 
املناطق  احلدودية باجلنوب الكبري 

نتيجة �سعود مياه ال�سقي الفالحية الزائدة املعروفة بـ«مياه النز« 

200 األف نخلة بالواحات القدمية بقرية ال�سقة بورقلة مهددة بال�سياع 
الف   200 زهاء  اأ�سبح 
القدمية  بالواحات  نخلة 
الفالحية  واملحيطات 
ببلدية  ال�سقة  اجلديدة بقرية 
العالية التابعة لدائرة احلجرية 
بولية ورقلة مهددة بال�سياع ، 
مياه  �سعود  ظاهرة  ب�سبب 
ال�سقي املعروفة مبياه النز .

نا�سد الع�رضات من الفالحني 
العالية  ببلدية  ال�سقة  بقرية 
 100 احلجرية  لدائرة  التابعة 
ورقلة  ولية   مقر  عن  كلم 
جريدة  مع  لهم  ت�رضيح  يف 
ورقلة  ولية  وايل   « »الو�سط 
ب�رضورة  جالوي  القادر  عبد 
لدى  ال�سخ�سي  التدخل 
ومديرية  الفالحة  م�سالح 

الري واملوارد املائية للتكفل 
املتمثل  القائم  بامل�سكل 
النز  مياه  �سعود  ظاهرة  يف 
لإنقاذ  200 األف نخلة مثمرة 
هذه  اأن  حيث   ، الهالك  من 
عنها  نتج  املزرية  الو�سعية 
يف  وتدين   الرتبة   تعفن 
التمور  كمية  اي  املح�سول 
لت�سو�س  كما ونوعا بال�سافة 
داء  تف�سي  نتيجة  التمور  
يفتك  بات  الذي  البوفروة 
مبنتوجاتهم املو�سمية ، ورغم 
والعرائ�س  ال�سكاوى  عديد 
املرفوعة  الحتجاجية 
اأن  ال  املعنية  لل�سلطات 
جتد  مل  الفالحني  مطالب 
اذانا �ساغية حلد كتابة هاته 

الأ�سطر ، وهو ما يتنافى مع 
الوزير  وتعليمات  توجيهات 
الرامية  اأويحي  اأحمد  الأول 
اىل تقدمي الت�سهيالت لكافة 
و  واقع   انعا�س  الراغبني يف 
بالبالد  الفالحة  قطاع  اأفاق 
امل�ساعي  اطار  يف  وذلك 
لل�سلطات الو�سية للبحث عن 
بدائل حقيقية لإنهاء التبعية 
الذي  املحروقات  لقطاع 
تهاوت اأ�سعاره يف البور�سات 

العاملية .
هدد  فقد  ذلك  جانب  اىل   
عدد كبري من مالك الواحات 
واملحيطات  القدمية 
والنزوح  بهجرتها  اجلديدة 
احل�رضية  املناطق  نحو 

رزق  م�سدر  عن  للبحث 
ما  حالة  يف  وذلك  لهم  بديل 
املعنية  ال�سلطات  مل حترك 
الو�سع  لحتواء  �ساكنة 
جذرية  حلول  عن  والبحث 
مب�سكل  للتكفل  وم�ستعجلة 

ظاهرة �سعود مياه النز.
 ومعلوم اأن  وايل ولية ورقلة 
قد �سدد على �رضورة التزام 
احلكومة  بتعليمات  م�ساحله 
الفالحة  قطاع  لإنعا�س 
الأمام  نحو  به  الدفع  و 
قاعدة  ان�ساء  يف  للم�ساهمة 

غذائية �سلبة  .
اأحمد باحلاج

للمطالبة بالتكفل بان�سغالتهم 
املهنية والجتماعية 

�سيخ مدقن

يف عملية نوعية مل�سالح الدرك ببلدية بني عبا�س 

نقابة الرتبية بتمرنا�ست تدخل يف 
اعت�سام اأمام مقر املديرية الوالئية 

مكنت من ا�سرتجاع وحجز 4 كلغ 
و 924.77 غ من املخدرات 

اإجها�ش حماولة  اإغراق ب�سار بـ20 األف قارورة خمر 

ق�سية   38 يعالج  تيندوف  اأمن 
تورط فيها 30 �سخ�س خالل �سهر 
اإطار حماربة  جانفي           يف 
ال�سهر  و  اأنواعها  ب�ستى  اجلرمية 
حماية  و  املواطن  اأمن  على 
امل�سلحة  �سجلت   ، ممتلكاته 
باأمن  الق�سائية  لل�رضطة  الولئية 
جانفي   �سهر  خالل  تندوف  ولية 
فيها  تورط  ق�سية   38  ، املن�رضم 

30 �سخ�س.
امل�سجلة  الق�سايا  جمموع    
مبختلف  جمملها  يف  تعلقت 
 ، العام  بالقانون  املا�سة  اجلرائم 
ما�سة  ق�سايا   05 ت�سجيل  مت  اأين 
ق�سايا   10  ، العمومي  بال�سيء 
ق�سية   19  ، بالأ�سخا�س  ما�سة 
اإطار  يف  اأما   ، باملمتلكات  ما�سة 
امل�رضوع  الغري  الإجتار  مكافحة 
ذات  عاجلت  فقد  باملخدرات 
على  مت   ، ق�سايا  امل�سلحة04 

اإثرها حجز 4 كلغ و924.77 غ من 
مادة الكيف املعالج.

قوات  تبقى  الوترية  نف�س  وعلى 
الخت�سا�س  بقطاع  ال�رضطة 
بال�سموم  املتاجرة  حتارب 
ال�سبكات  على  اخلناق  وت�سديد 
اإىل  �سف   ، باملنطقة  الإجرامية 
ال�سهر على راحة وا�ستقرار  ذالك 
ن�سبة  من  باحلد  املواطن  واأمن 
هذا  جانب  اإىل    ، اجلرمية 
تندوف  ولية  امن  م�سالح  ت�سع 
و   1548،104 اخل�رضاء  الأرقام 
رقم النجدة17  امل�سخرة من قبل 
 ، الوطني  لالأمن  العامة  للمديرية 
لت�سهيل  املواطن  ت�رضف  حتت 
التبليغ  ق�سد  املجاين  الت�سال 
ال�رضيع على اأي خطر يهدد حياته 

وممتلكاته .
اأحمد باحلاج

الأثنني  اإىل  الأحد  ليلة  متكنت 
م�سالح البحث والتحري بالكتيبة 
الإقليمية للدرك الوطني ببلدية 
من  ب�سار  بولية  عبا�س  بني 
رونوا  نوع  من  �ساحنة  توقيف 
األف قارورة خمر  بـ 20  حمملة 
الأنواع  و  الأ�سكال  من خمتلف 
بعا�سمة  للرتويج  موجهة  كانت 
�رضعية  غري  بطريقة  الولية 

ليتم م�سادرة ال�سلعة امل�سبوطة 
الإخت�سا�س  لدوائر  وت�سليمها 
مفت�سية  يف  ممثلة  املعنية 
 ، اجلزائرية   اجلمارك  اأق�سام 
فيما مت حتويل �ساحب ال�ساحنة 
املدعو »م.ب« يف اخلم�سينيات 
الإقليمية  للفرقة  العمر  من 
وبعد  الوطني  للدرك  املتنقلة 
ا�ستكمال التحقيق معه و اإجناز 

ملف ق�سائي �سده مت مبوجبه 
تقدميه اأمام اجلهات الق�سائية 
للنظر يف ق�سيته  بتهمة احليازة 
بامل�رضوبات  املتاجرة  و 
�رضعية  بطريقة غري  الكحولية 

.
الأمنية  العملية  ان  ومعلوم   
من  ال�سابعة  تعترب  النوعية 
حيث   ، ب�سار  بولية  نوعها 

تندرج يف اإطار التطبيق ال�سارم 
ملخطط العمل الأمني امل�سطر 
من طرف القيادة العامة ل�سالح 
الدرك الوطني لت�سييق اخلناق 
على جتار امل�رضوبات الكحولية 
النا�سطني بطريقة غري �رضعية 
البالد  جنوب  بوليات  خا�سة 

الكبري .
اأ.ب



�أول تظاهرة جتارية 
دولية خم�ص�صة 

لل�صناعة و�لكهرباء 
و�لطاقات �ملتجددة

 
والطاقات  الكهرباء  �صالون  ويعد 
 " وكالة  املتجددة  ح�صب 
اديفيزيون اجلزائر" املنظمة اأول 
خم�ص�صة  دولية  جتارية  تظاهرة 
يف نف�س الوقت لل�صناعة والكهرباء 
املتجددة  فاإن  هذه  والطاقات 
التظاهرة خم�ص�صة للكهرباء حيث 
للطاقات  كبرية  اأهمية  تعطي  اأنها 
الفاعلني  اهتمام  بحكم  املتجددة 
احلايل  الوقت  يف  بها  املجال  يف 
نظرا للدور الذي تلعبه يف حماية 
الكرة  على  واملحافظة  البيئة 
ال�صالون  هذا  اأن  الأر�صية  كما 
واجلمهور  موجه  للمحرتفني 

الوا�صع

حت�صي�س �ملو�طنني 
باحللول �لطاقوية 

�لبديلة
 

هذا  نظم  فلقد  ال�صياق  ذات  ويف 
فعاليته  4  تدوم  ال�صالون  الذي 
اأجل  حت�صي�س  كاملة   من  اأيام 
الطاقوية  باحللول  املواطنني 
الأخري  هذا  اأن  كما   ، البديلة 
والعار�صني  للوافدين  فر�صة 
لكت�صاف والتعرف على املنتجات 
طاقويني  جمالني  يف  واخلدمات 
مت�صلني وهما الكهرباء والطاقات 
خالل  فمن  املتجددة،  وعليه 
للمنتجات  وا�صعة  جمموعة 
يجمع  املعرو�صة  واملحاليل 
من  خمت�صني  متعاملني  ال�صالون 
وموزعني  التجهيزات  م�صنعي 
ومكاتب درا�صة ومركبني يف جمال 

الكهرباء .
 

  تخ�صي�س  م�صاحة 
قدرها 3200 مرت 

مربع للرهانات 
�لطاقوية يف �لقرن 

21
 

وكالة  من  ال�صالون  منظمو  واأكد 
�صالون  اأن  اجلزائر"  اديفيزيون   "
املتجددة  والطاقات  الكهرباء 
اأكرث من 100 متعامل  ي�صارك فيه 
منتجي  من  الطاقة  جمال  يف 
ومكاتب  واملوزعني  الأجهزة 
التزويد  ومتعاملي  الدرا�صة 
 ، التجهيز  وخمت�س  الكهربائي 
اإىل  املعر�س  يتوجه  هذا  كما 
اأمثال  امل�صتخدمني  جمهور 
ال�صناعة  قطاع  يف  املهنيني 
واملتو�صطة  ال�صغرية  وال�رشكات 
خ�ص�صنا  بهذه  وبالتايل  فلقد   ،
 3200 قدرها  م�صاحة  املنا�صبة 
يف  الطاقوية  للرهانات  مربع  مرت 
فريدة من  فر�صة  وهي   21 القرن 
البيئية  البدائل  لكت�صاف  نوعها 

والقت�صادية لتنمية م�صتدامة .
 

 �لعمل على بلوغ 
ح�صة 27 باملائة من 
�لطاقة �ملتجددة مع 

حلول عام 2030
 

منظمو  قال  ال�صدد  هذا  ويف 
التظاهرة  اأن هذا  احلدث الدويل 

التجاري الأول من نوعه خم�ص�س 
والطاقات  للكهرباء  بالتوازي 
ت�صعى  الذي  الوقت  يف  النظيفة 
قدرها  ح�صة  لبلوغ  اجلزائر  فيه 
املتجددة  الطاقة  من  باملائة   27
لإنتاج  الوطنية  احل�صيلة  �صمن 
 2030 عام  حلول  مع  الكهرباء 
خلق  نعمل  على  وعليه  فنحن 
مناخ مالئم ملد ج�رش توا�صل بني 
الزبائن واملمولني وعدة عار�صني 
ال�صالون  يف  الدول   خمتلف  عن 
والطاقات  للكهرباء  الدويل 
عمل  فر�س  خلق  املتجددة  مع 
لإدخال  فر�صة  اأنه  والتعامل  كما 
خدمات  اأو  كمعدات  املنتجات 
للجمهور  ال�صالون  موجه  ،  فهذا 
املتجددة  الطاقات  م�صنعي  من 
وم�صنعي الكهرباء لتمكني اجلمهور 
على   التعرف   من   اجلزائري 
العار�صني يف جمال الكهرباء وكذا  
لال�صتخدام  املوجهة  املنتوجات 
الآيل  الت�صغيل  نظام  مع  املنزيل 
ال�صم�صية  الطاقة  للمنزل وتركيب 

ال�صوئية .
   

ور�صات وندو�ت 
مب�صاركة خمت�صني 

جز�ئريني و�أجانب   
 

الأول  الدويل  يف  ال�صالون  و�صيقام 
املتجددة  والطاقات  للكهرباء 

�صت�صمح  مهنية  ولقاءات  ور�صات 
باإيجاد  امل�صاركة  ملوؤ�ص�صات 
عالقتها  توطيد  وكذا  جدد  زبائن 
بعمالئها القدامى وتطوير ن�صاطها 
ف�صتن�صط  وبالتايل  باجلزائر، 
الندوات  من  ال�صالون �صل�صلة  يف 
فيها  خمت�صون جزائريون  ي�صارك 
جيل  الدكتور  بني  من  واأجانب 
ملكتب  املوؤ�ص�س  الرئي�س  بيت�س 
لال�صت�صارات  الفرن�صي  اأوربي�صيتي 
املدن  جمالت  يف  واملتخ�ص�س 
واملقاولتية والذي  الذكية 
�صيقدم   ندوة حول" التنقل كخدمة 
والزيادة يف ن�رش ا�صتعمال ال�صيارات 
" ،  و�صت�صلط  الدكتورة  الكهربائية 
مديرة  مرزوق  ن�صيدة  ق�صباجي 
وحدة  م�صتوى  على  اأبحاث 
ال�صم�صية  الطاقة  معدات  تطوير 
الطاقات  تنمية  مركز  يف 
الو�صع  املتجددة   ال�صوء  على" 
احلايل والتدريجي لتطور الطاقات 
فيما  باجلزائر"  املتجددة 
حاتي  م�صطفى  �صي�صارك  الدكتور 
التطوير  وحدة  يف  البحوث  اأ�صتاذ 
هذا  يف  والتجهيزات  ال�صم�صية 
نظام  وحتليل  "درا�صة  بـ  ال�صالون 
وكذلك   ، الثابتة"  الطاقة  تخزين 
مدير  حاجي  ال�صديق  الباحث 
التطبيقية  للعلوم  العليا  املدر�صة 
مبو�صوع  �صي�صارك  الذي  باجلزائر 
اإىل  الكهرباء  اإنتاج  "من  بعنوان 

ال�صتعمال الكفء للطاقة"  .

واليات�لثالثاء  13 فيفري 2018 �ملو�فـق   لـ25 جمادى �لأول  1439ه 7

�فتتحت  �أم�س باجلز�ئر فعاليات  �ل�صالون �لدويل للكهرباء و�لطاقات �ملتجددة من 12 �إىل 15 فيفري بق�صر �ملعار�س 
�صافك�س �ل�صنوبر �لبحري  باجلز�ئر �لعا�صمة  و�لذي جاء لإبر�ز �أهم �لتحديات و�مل�صتجد�ت �لتي يتميز بها هذ� 

�ملجال �مل�صتقبلي  وهذ� بغية تعريف �جلمهور �لعري�س بامل�صتجد�ت يف جمال �لتجهيز�ت �لكهربائية �ملنزلية .

من 12 �إىل 15 فيفري بق�صر �ملعار�س باجلز�ئر �لعا�صمة

 حكيم مالك

100 متعامل طاقوي يف ال�صالون الدويل للكهرباء والطاقات املتجددة
قاملة

برج بوعريريج 

وكيل �جلمهورية رفقة قائد كتيبة �لدرك �لوطني ين�صطان ندوة �صحفية

ح�صول 36 �صخ�صا من ذوي 
االحتياجات اخلا�صة على منا�صب عمل 

�صعوبة يف ال�صري ب�صبب ت�صكل طبقة 
من اجلليد و اإجالء عدة مركبات 

توقيف اجلناة يف حادثة قتل ال�صاب مزاري باالأغواط

�صخ�صا   36 جمموعه  ما  ح�صل 
اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  من 
على  قاملة  بولية  اجلن�صني  من 
مبوؤ�ص�صات  دائمة  عمل  منا�صب 
عمومية وخا�صة خالل �صنة 2017 
العمل،  مفت�صية  من  باإلزام  ذلك  و 
العمل  مفت�صة  من  علم  ما  ح�صب 

بالولية فوزية بو�صب�صي .
باأن  امل�صوؤولة  ذات  واأو�صحت 
الحتياجات  ذوي  من  العدد  هذا 
عمل  مبنا�صب  ظفروا  اخلا�صة 
نا�صطة  موؤ�ص�صة   14 م�صتوى  على 
عمومية  بني  جمالت  عدة  يف 
وخا�صة، مربزة باأن مفت�صية العمل 
التي  املوؤ�ص�صات  باإلزام  قامت 
ت�صغل اأكرث من 100 عامل بتطبيق 
الأحكام القانونية املتعلقة بحماية 
من  الهامة  ال�رشيحة  هذه  وترقية 
 1 تخ�صي�س  خالل  من  املجتمع 

باملائة من منا�صب ال�صغل لها.
واأفادت باأن عدد ذوي الحتياجات 
منا�صب  على  احلا�صلني  اخلا�صة 
عمل مر�صح للزيادة، م�صرية اإىل اأن 
املفت�صية قامت بتوجيه 6 اإعذارات 
من  اأكرث  ت�صغل  اأخرى  ملوؤ�ص�صات 
100 عامل لعدم امتثالها لالأحكام 
هذه  بتوظيف  اخلا�صة  القانونية 

ال�رشيحة من املجتمع.
ذوي  باأن  العمل  مفت�صة  وذكرت 
احلا�صلني  اخلا�صة  الحتياجات 
على منا�صب العمل تتنوع اإعاقاتهم 
بني اإعاقة حركية وذهنية وب�رشية 
متفاوتة  وبن�صب  والبكم  وال�صم 
باأن  مو�صحة  اآخر،  و  �صخ�س  بني 
املنا�صب تتفاوت بني موظف واآخر 
واملوؤهالت  الخت�صا�س  ح�صب 
العلمية من بينها حار�س و مكلف 
بالزبائن و رئي�س م�صلحة وقاب�س 

وبناء وحما�صب وميكانيكي وتقني 
�صامي وغريها.

ذات  اأفادت  اأخرى،  جهة  من 
امل�صوؤولة باأن التفتي�صات املعممة 
الربنامج  �صمن  جاءت  التي 
�صملت  الو�صاية  امل�صطر من قبل 
اأخرى  جمالت  عدة   2017 خالل 
متثلت يف العمل الليلي التي اأثمرت 
بتمكني 10 موؤ�ص�صات من احل�صول 
ومراقبة  ليال  للعمل  رخ�س  على 
 170 �صملت  التي  الأطفال  عمالة 
التفتي�س  على  زيادة  موؤ�ص�صة 
الكهربائية  بالأخطار  املتعلق 

واحلرائق.
وح�صب ذات امل�صوؤولة فقد قامت 
مفت�صية العمل بقاملة خالل 2017 
ميدانية  زيارة   3600 من  باأكرث 
قدر  وم�صادة  وخا�صة  عادية  بني 
باأكرث  بها  املعنيني  العمال  عدد 
اإىل  م�صرية  عامل،  األف   88 من 
عن  اأ�صفرت  الزيارات  تلك  اأن 
حم�رش  اآلف   5 قرابة  حترير 
خمالفة و اإعذار ت�صب يف اإجبارية 
ال�صمان  مل�صالح  النت�صاب 
الأخطار  والوقاية من  الجتماعي 
امل�صمون  الأدنى  والأجر  املهنية 

والتن�صيبات.
كما اأعدت مفت�صية العمل برناجما 
حت�صي�صيا خا�صا بالتعريف ببع�س 
الإجراءات اجلديدة التي ت�صمنها 
وخا�صة   2018 املالية  قانون 
اجلوانب  يف  العقوبات  ت�صديد 
املتعلقة بالوقاية ال�صحية والأمن 
املفت�صة  ح�صب  العمل  وعالقات 
اإىل  اأ�صارت  التي  للعمل  الولئية 
ب346  القيام   2018 بر�صم  مت  اأنه 
زيارة لأماكن العمل للتعريف بهذه 

اجلوانب.

ت�صهد اأغلب الطرق الولئية للمناطق 
بوعريريج  برج  لولية  اجلبلية 
خ�صو�صا باجلهة ال�صمالية و ال�صمالية 
يف  كبرية  �صعوبة    منها  ال�رشقية 
ت�صكل  ب�صبب  املركبات  مرور  حركة 
علم  ما  ح�صب  اجلليد  من  طبقة 
و  العمومية  الأ�صغال  م�صالح  لدى 
�صعوبة  اأن  امل�صالح  ذات  اأو�صحت 
عرب  املرور  حركة  ت�صهدها  كبرية 
املوؤدي   43 رقم  الولئي  الطريق 
لبلديات دائرة اجلعافرة على م�صتوى 
منطقة تاركابت. كما تدخلت م�صالح 
الأ�صغال العمومية لو�صع امللح على 
حمور الطريق ال�صيار �رشق - غرب 
اليا�صري  ببلدية  "زنونة"  مبنطقة 
بعد  ال�صديد  بانحداره  املعروف 

حدوث عديد النزلقات.
حركة  يف  �صعوبة  ت�صجيل  مت  وقد 
 5 رقم  الوطني  الطريق  عرب  املرور 
عني  منطقة  حماور  على  خ�صو�صا 
منطقة  و  اليا�صري  ببلدية  الدفلة 
باجلهة  ال�صعري  وادي  كذا  و  ل�صبور 
الطريق  كذا عرب  و  للولية  ال�رشقية 
الوطني رقم 76 يف اجلزء الرابط بني 
ولية برج بوعريريج و بلدية قنزات 

زمورة  برج  ببلدية  مرورا  )�صطيف( 
من  "الرفراف".  مبنطقة  خ�صو�صا 
احلماية  م�صالح  �صجلت  جهتها 
املدنية للولية عدة تدخالت لتقدمي 
امل�صاعدة لأ�صحاب املركبات خالل 
على  ذلك  و  املا�صية  �صاعة   24 الـ 
 76 رقم  الوطني  الطريق  م�صتوى 
مبنطقة "بو�صوان" ببلدية برج زمورة 
 42 رقم  الولئي  الطريق  على  و 
بوجريرة"  "كاف  امل�صمى  باملكان 
الطريق  على  و  تقلعيت  ببلدية 
"رقراقة"  بقرية   42 رقم  الولئي 
ذات  قامت  كما  الغدير  برج  ببلدية 
عرب  ا�صتطالع  بعمليات  امل�صالح 
مكثفا  ت�صاقطا  عرفت  التي  النقاط 
حوادث  �صبعة  اأح�صت  و  للثلوج 
11 جريحا مت  خلفت  متفرقة  مرور 
ال�صت�صفائية  امل�صالح  اإىل  اإجالئهم 
كل  م�صالح  تبقى  لالإ�صارة  القريبة. 
احلماية  و  العمومية  الأ�صغال  من 
الوطني  اجلي�س  اأفراد  و  املدنية 
التدخل  لأجل  جمندة  ال�صعبي 
املناطق  �صكان  خا�صة  العزلة  وفك 
من  به  اأفادت  ملا  ا�صتنادا  اجلبلية، 

جهتها م�صالح الولية.

ن�صط وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
اإبراهيم"رفقة  "باردو  الأغواط 
للدرك  الإقليمية  املجموعة  قائد 
الوطني الرائد "عمي ع�صام" ندوة 
تطرقا  املحكمة  مبقر  �صحفية 
القتل  اإىل جمريات حادثة  خاللها 
ال�صاب  راح �صحيتها  التي  الأخرية 
العمر  من  البالغ  م�صعود"  "مزاري 
القتل  اإىل  تعر�س  والذي  �صنة   26
)ح.اأ(و)ح.اأ(  ال�صقيقان  طرف  من 
�صنة  و26   22 العمر  من  البالغان 

ينحدران من مدينة الأغواط.

اإىل  تعود  الق�صية  تفا�صيل   -
الأنظار  عن  ال�صحية  اختفاء 
ما  وهو   2018/02/05 بتاريخ 
عجل بالعائلة اإىل تقدمي بالغ اإىل 
م�صالح الأمن احل�رشي الثالث يف 
ليعرث  احلادثة  من  املوايل  اليوم 
جثة   2018/02/09 بتاريخ  عليه 
هامدة ب�صاية املاء التابعة اإقليميا 
�صهر جنوب  بن  النا�رش  بلدية  اإىل 
عا�صمة الولية م�صاب على م�صتوى 
الراأ�س والرقبة وبعد اإخ�صاع اجلثة 
مت  ال�صحية  اأن  تبني  الت�رشيح  اإىل 

ومن  �صاطور  األة  بوا�صطة  قتله 
الدرك  ذالك احلني كثفت عنا�رش 
والنا�رش  الأغواط  ببلدية  الوطني 
املعمقة  حترياتها  �صهرة  بن 
من  اقل  يف  اجلناة  اإىل  للو�صول 
والتحري  البحث  من  �صاعة   42
.وهذا من طرف عنا�رش ال�رشطة 
جلهاز  التابعة  والعلمية  التقنية 
نطاق  وتو�صيع  الوطني  الدرك 
ال�صيارة  على  العثور  بعد  التحري 
بربج  اجلناة  م�صكن  من  بالقرب 
عليها  الولية  بعا�صمة  ال�صنو�صي 

قاد  ما  وهو  والب�صمات  الدم  بقع 
هوية  حتديد  اإىل  التحري  فرقة 
اجلناة ،حيث مت ا�صرتجاع ال�صيارة 
اآلة  حجز  مع  املتهمني  وتوقيف 
فيهما  امل�صتبه  وتقدمي  القتل 
واإحالتهم  اجلمهورية  نيابة  اىل 
مت  .حيث  احلقيق  قا�صي  اىل 
بتهمة  املوؤقت  احلب�س  اإيداعهما 
وجرمية  اأ�رشار  جمعية  تكوين 
الإ�رشار  �صبق  مع  العمدي  القتل 

والرت�صد .
ع.ق 
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عن�سرية اليهودية وال�سهيونية والكيان ال�سهيوين
د. غازي ح�سني

ثبت يل كفل�سطيني من مواليد بلدة �سلمة – يافا اأن قادة اإ�سرائيل ال�سيا�سيني والع�سكريني والأمنيني واحلاخامات اأ�سواأ 
واأخطر من هتلر واجل�ستابو الذي تعاونت معه احلركة ال�سهيونية ملنع اندماج اليهود وتهجريهم فقط اإىل فل�سطني. 

واملجازر  النكبة  ع�شت 
ارتكبتها  التي   74 الـ  اجلماعية 
الإرهابية  اليهودية  الع�شابات 
و�شترين  الأرغون  امل�شلحة: 
جمزرة  ومنها  والهاغاناه 
اإ�رسائيل  وحروب  يا�شني  دير 
العدوانية على فل�شطني و�شورية 
ولبنان والأردن وم�رس ول نزال 
والهولوكو�شت   النكبة  نعي�ش 
�شعبنا  على  امل�شتعمرين 

واأمتنا.
اأخطر  ال�شهيونية  باأن  اأجزم 
لأنها  النازية  من  واأب�شع 
القرن  يف  وترعرعت  ن�شاأت 
اإىل  حاليا  وو�شلت  الع�رسين 
على  مراحلها  واأخطر  اأقوى 
والأمة  الفل�شطيني  ال�شعب 
وجميع  والإ�شالمية  العربية 
بلدان ال�رسق الأو�شط وال�شالم 

العاملي.
ا�شتخل�شت من مرحلة الدرا�شة 
يف  ق�شيتها  التي  والعمل 
اإ�رسائيل  اأن  والنم�شا  اأملانيا 
اأملانيا  من  عن�رسية  اأكرث 
ال�شعب  واأن  والأبارتيد  النازية 
من  عن�رسية  اأكرث  الإ�رسائيلي 

ال�شعب الأملاين اإبان النازية.
ال�شهيونية  عن�رسية  وترجع 

التي  التعاليم  اإىل  واإ�رسائيل 
والتلمود  التوراة  كتبة  ر�شخها 
وهي  ال�شهاينة,  واملوؤ�ش�شون 
يف  العن�رسية  امل�شادر  اأقدم 
فال�شتعمار  الب�رسية.  تاريخ 
ال�شتيطاين اليهودي والعن�رسية 
والإرهاب  اجلماعية  والإبادة 
يهوه(  من   ( اإلهي  باأمر  جاءت 
ورفعوها  زعمهم.  حد  على 
الدينية.  القدا�شة  م�شتوى  اإىل 
وبالتايل فاإن عن�رسية اإ�رسائيل 
اأخطر من جميع الإيديولوجيات 
العن�رسية  والأنظمة  واحلركات 

التي ظهرت بتاريخ الب�رسية. 
املتحدة  الأمم  �شاوت  لذلك 
عام  بالعن�رسية  ال�شهيونية 
رقم  الأممي  القرار  يف   1975
3379 واأجربت اإدارة بو�ش الأب 
الأمم املتحدة على اإلغاء القرار 
ع�شية انعقاد موؤمتر مدريد عام 
النازية  بني  التعاون  واأكد   1991
الال  واحلركات  وال�شهيونية 
الفا�شية  ومنها  الأخرى  �شامية 
على  واإ�شبانيا  اإيطاليا  يف 
حلل  بينهما  والتعاون  الت�شابه 
اأوروبا  ي  اليهودية    امل�شاألة 
�شعبنا  حقوق  ح�شاب  على 
اإىل  اليهود  بتهجري  الفل�شطيني 

فيها  وا�شتيطانهم  فل�شطني 
با�شتغالل  اإ�رسائيل  واإقامة 
معزوفتي النازية والهولوكو�شت 
وتربير الهولوكو�شت الإ�رسائيلي 
ال�شعب  على  العرقي  والتطهري 

الفل�شطيني.
اإ�رسائيل  عن�رسية  وتنطلق 
الأول  اأ�شا�شيني:  م�شدرين  من 
والنقاء  والتفوق  الختيار   –
والثاين-   . العن�رسي  والنغالق 
تاأثر  الذي  العن�رسي  الرتاث 
يف  ال�شهاينة  املوؤ�ش�شون  به 

اأملانيا. 
ال�شهيوين  الكيان  وا�شتوحى 
الإ�رسائيلية  القوانني  عن�رسية 
من ثالثة م�شادر: الأول – الدين 
اليهودي والثاين_ الإيديولوجية 
املبادئ   _ والثالث  ال�شهيونية 
اللربالية لتطبق على اليهود دون 

العرب.
اإ�رسائيل  ارتكبت  ولذلك 
التي  و�شاتيال  �شربا  جمازر 
اآلف  �شتة  �شحيتها  ذهب 
الفل�شطينيني  الالجئني  من 
الأطفال  من  ومعظمهم  
واجتاحت   وال�شيوخ.  والن�شاء 
اأخ�رس  ب�شوء   1982 عام  لبنان 
ال�شهيوين  امل�شيحي  من 

وخطط  ريغان.  الرئي�ش 
للمجازر  �شارون  ال�شفاح 
وحدد الزمان واملكان واختار 
وقدم  لرتكابها.  الكتائب 
كما  معاملها  لإخفاء  الآليات 
حا�رس املخيمني قبل وخالل 
املجازر  اأب�شع  ارتكاب  وبعد 
يف  حدثت  التي  اجلماعية 
ول  الأو�شط.  ال�رسق  تاريخ 
يزال الهولوكو�شت الإ�رسائيلي 
واأمتنا  �شعبنا  على  م�شتمرا 
لذلك يجب العمل على تقدمي 
املحكمة  اإىل  اإ�رسائيل  قادة 

ملحاكمتهم  الدولية  اجلنائية 
اأ�شوة  حرب  كمجرمي 
اأملانيا  يف  احلرب  مبجرمي 
من  اإ�رسائيل  وتتخذ   . النازية 
اجلماعية  والإبادة  احلروب 
وال�شتعمار  العرقي  والتطهري 
وممار�شة  ال�شتيطاين 
والف�شل  والتمييز  العن�رسية 
ك�شيا�شة  العن�رسي  والنغالق 
وم�شتمرة  دائمة  ر�شمية 
العربي  �شعبنا  على  للق�شاء 
من  وم�شحه  الفل�شطيني 
اآبائه  وطن  وطنه  يف  الوجود 

واأجداده.
اأملانيا  من  النازية  زالت 
والفا�شية من اإيطالية واإ�شبانيا 
من  الفرن�شي  وال�شعمار 
من  والعن�رسية  اجلزائر  
والأبارتايد  والربتغال  رودي�شا 
وم�شري  ااأفريقيا  جنوب  من 
ككيان  ال�شهيوين  الكيان 
عن�رسي  ا�شتيطاين  ا�شتعمار 
للعروبة  وعدو  واإرهابي 
والإ�شالم وجلميع ال�شعوب يف 
العامل وكغدة �رسطانية خبيثة 

اإىل الزوال. 

جرار وطوفان نابل�س... م�سروع يتداعى واآمال ذهبت اأدراج الرياح 
عامر امل�سري

ب�شكل دراماتيكي �شهدت ال�شفة 
حتولت    2018 عام  بداية  يف 
ذلك  العام,  ن�شقها  يف  كبرية 
الن�شق الذي جهدت ال�شلطة يف 
بلورته  على  والحتالل  اهلل  رام 
اأعقبت  �شنوات  ع�رس  خالل 
انتهاء انتفا�شة الأق�شى, والذي 
متيز مبحاولة تدجني الجتماع 
مقومات  وا�شتبدال  ال�شفّي 
مقاربة  من  اجلمعي  وعيه 
القيم  تبني  اإىل  الوطنية  القيم 

ال�شتهالكية املهلهلة.
ما  بعك�ش  الرياح  جاءت  لكن 
فقد  الأطراف,  تلك  ت�شتهي 
وما  نابل�ش  عملية  �شكلت 
بطولية  حمطات  من  تالها 
جرار  اأحمد  ال�شهيد  �شطرها 
مدينة  ومواجهات  وجمموعته, 
بامتياز, �شفعة  ال�شعبية  نابل�ش 
قوية ملخططات التدجني وكي 

الوعي.

جرار ظاهرة ولي�س 
بطولة فردية

�شكل اأحمد جرار بحق ظاهرة 
“اجتماعية - ثقافية” , اأفرزت 
وعيا جمعيا اأعاد جتديد اإميانه 
�شياغة  و  املقاومة,  بفكر 
ولعل  املحتل   مع  عالقته 
البطولة  ملحطات  املتتبع 
نابل�ش  عملية  اأعقبت  التي 
خلية  مبطاردة  -واملتمثلة 
يدرك   - جرار  اأحمد  ال�شهيد 
جيدا اأن ما ح�شل مل يكن عمال 
ب�شفحات  ينتهي  فرديا  بطوليا 
التاريخ واملاآثر واملفاخر فقط 
املفكر  ب�شلبية  ذكره  كما   -
بل   , نبي-  بن  مالك  العربي 
�شكل اأحمد جرار بحق ظاهرة 
»اجتماعية - ثقافية« , اأفرزت 
وعيا جمعيا اأعاد جتديد اإميانه 
و�شياغة  املقاومة,  بفكر 
�شوء  يف  املحتل  مع  عالقته 
ال�رساع ال�شفري الذي ل يقبل 
والتعاطي  التعاي�ش  مفردات 

ال�شلمي الإذعاين.
خالل  ال�شفة  �شهدت  فقد 
والتي  جرار  مطاردة  فرتة 
ال�شهر,  زهاء  ا�شتمرت 
عمليات  يف  لفتا  ت�شاعدا 
متزايدا  وانخراطا  املقاومة, 

الفتية  املجتمعية  ال�رسائح  من 
الذي  الأمر  املواجهات,  يف 
اإرها�شات  الأذهان  اإىل  اأعاد 

النتفا�شتني ال�شابقتني.
من  حالة  ال�شفة  �شهدت  كما 
ل�شلوك  اجلمعي«  »التبني 
ال�شهيد جرار, الأمر الذي يعّد 
توجهات  على  عاما  ا�شتفتاء 
ودليال  ال�شفي,  ال�شارع  واأميال 
ال�شهيد  حالة  باأن  جذرية  اأكرث 
فردية  بطولة  تكن  مل  جرار 
تنتهي مفاعيلها بال�شق الإثاري 
بامتياز  ا�شتطاع  بل  العاطفي, 
ثقافية   - اجتماعية  حالة  خلق 
تبنت نهجه وج�شدته يف �شوارع 

وزقاق ال�شفة.

مواجهات نابل�س... 
طوفان اأهلك زرع 

املرتب�سني 

من  ال�شهيوين  الغ�شب  ولعل 
ال�شفة,  يف  م�رسوعه  “ف�شل” 
ت�شفية  مبحاولة  ترجمته  مت 
اأكرب عدد من ال�شباب املنتف�ش 
يف مواجهات نابل�ش, ومواجهة 
احلّي  بالر�شا�ش  احلجارة 

كل  يف  وكما  مفاجئة!  وبكثافة 
»الإرهاب«  عا�شمة  ت�رس  مرة, 
كما ينعتها املحتل ال�شهيوين - 
نابل�ش- على لعب الدور الريادي 
يف جت�شيد ظاهرة جرار للحيز 
مقاومة  ظاهرة  وكل  العملي, 
ثورات  تاريخ  امتداد  على 

ال�شعب الفل�شطيني.
عن  املدينة  انتف�شت  فقد 
التوغل  وجه  يف  اأبيها  بكرة 
ال�شهيوين قبل عدة اأيام, بحيث 
املدينة  �شباب  اأغلب  انخرط 
مواجهة  يف  بحق  وخميماتها 
م�شهدية  يف  الحتالل,  جنود 
على  ا�شتع�شت  »�رسيالية« 
و�شباطه,  العدو  قادة  اأفهام 
بجندي  حدا  الذي  الأمر 
املدينة  »باأن  للقول  احتاليل 
الغ�شب  تهاجمنا«ولعل  باأ�رسها 
ال�شهيوين من »ف�شل« م�رسوعه 
يف ال�شفة, مت ترجمته مبحاولة 
ال�شباب  من  عدد  اأكرب  ت�شفية 
املنتف�ش يف مواجهات نابل�ش, 
بالر�شا�ش  احلجارة  ومواجهة 

احلّي وبكثافة مفاجئة!!!.
الإعالمي  التعاطي  جاء  كما 
ال�شهيوين مع مواجهات نابل�ش 

اأ�شبه بـ«طقو�ش العزاء« , حيث 
عرب الإعالميون ال�شهاينة وعدد 
من املحللني عن �شدمتهم من 
مت�شائلني  املدينة,  مواجهات 
الهدوء«  »فرتات  جدوى  عن 
و«فر�ش العمل للداخل املحتل« 
و«م�شاريع وممار�شات ال�شلطة« 
هذه  حدوث  دون  احليلولة  يف 

امل�شهدية املفاجئة !!.

ال�سفة خا�سرة
 الحتالل الرخوة 

الغربية  ال�شفة  ت�رس  وجمددا 
على لعب الدور الأكرث حمورية 
ال�رساع  يف  وا�شرتاتيجية 
ال�شهيوين,   - الفل�شطيني 

كونها يف �شوء حقل اجلغرافيا 
»املجال  تعّد  ال�شيا�شية 
احليوي« للجغرافيا الحتاللية, 
الراف�ش  الب�رسي  واملخزون 
بفعل  التدجينية  مل�شاريعه 
ثوراته املتعاقبة و�شلوكه الثوري 
العمليات   - راديكالية  الأكرث 

الفدائية وحرب ال�شكاكني- .
الهرم  راأ�ش  تعاطي  ولعل 
عملية  مع  الكيان  يف  ال�شيا�شي 
ال�شهيد جرار, ومواجهات مدينة 
نابل�ش, يدلل على اأن ال�شفة ما 
املقاومة  حربة  راأ�ش  زالت 
ال�شهيوين  امل�رسوع  وجه  يف 
والأكرث اإيالما له, والأكرث تعنتا 
اأمام م�شاريع احتوائها وطم�ش 

هويتها الثورية.
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جمل�س ق�ضاء : اجللفة
حمكمة : اجللفة

الق�ضم: �ض�ؤون الأ�رسة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 17/02595 رقم الفهر�س: 17/03027 تاريخ احلكم: 17/10/17

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ض�ؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا ح�ض�ريا 
يف ال�ضكل : قب�ل دع�ى اإعادة ال�ضري يف الق�ضية. يف امل��ض�ع: افراغا 

للحكم ال�ضادر عن حمكمة احلال بتاريخ:2017/05/09 حتت رقم فهر�س: 
16/01669 ق�ضت املحكمة بامل�ضادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف 
اخلبري امل�دعة لدى اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ: 2017/06/27 حتت رقم 
اإيداع: 17/223 وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر على املرجع �ضده ب�ضريي 
ر�ضاد عبد الن�ر امل�ل�دة بتاريخ: 1998/02/26 باجللفة، لأبيه زين العابدين 
و اأمه �ضعدي جناة، ثانيا: تعيني املرجع ب�ضريي زين العابدين كمقدم عليه 
لرعايته وت�ضيري �ض�ؤونه على اأن يلتزم با�ضتئذان املحكمة يف حالة قيامه 
باأحد الت�رسفات ال�اردة يف ن�س املادة 88 من قان�ن الأ�رسة. بذا �ضدر 

احلكم واأف�ضح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذك�ر اأعاله و بح�ضبه اأم�ضيناه مع 
اأمني ال�ضبط.

و�شل ت�شجيل ت�شريح بتاأ�شي�س 
جمعية حملية

طبقا لأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 06-12 
امل�ؤرخ يف 18 �ضفر 1433 امل�افق ل 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات  
مت هذا الي�م 11 فيفري 2018  ت�ضليم و�ضل ت�ضجيل 

الت�رسيح بتاأ�ضي�س جمعية حملية 
امل�ضماة : جمعية اأولياء التالميذ ملت��ضطة حممد 

خي�رس الب�يرة
مقرها : مت��ضطة حممد خي�رس الب�يرة 
رئي�س اجلمعية  : رما�ضي علي ابن �ضليمان

تاريخ ومكان امليالد: 09/ 07 / 1963 ب�ضل�ل
املالحظة: ين�رس هذا ال��ضل خالل ثالثني 30 ي�ما 
على الأكرث التي تلي ت�ضليمه يف جريدة ي�مية وطنية 
اإعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�ضابها 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية
التحرير للواب  والوسائل االلكترونية

تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 
السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق
 اإلعالم اآللي و احملاسبة

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 
يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 
 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900



لكن كل ذلك، مل ينجح يف �رصف 
االأنظار واالهتمام-مبا يف ذلك 
حادثة  عن  اإ�رصائيل-  داخل 
االإ�رصائيلية  الطائرة  اإ�سقاط 
اأمريكية   ،)16 )اف  املقاتلة 
بنريان  �سقطت  التي  ال�سنع، 
اجلي�ش  ين�رص  اأن  دون  �سورية، 
االإ�رصائيلي اأي �سور عنها رغم 
اإ�رصائيلية  اأرا�ش  يف  �سقوطها 
اإ�رصائيل  فاإن  يبدو،  ما  وعلى 
هذا  يوؤثر  اأن  من  تخ�سى 
الردع"،  "نظرية  على  احلادث 
تاأ�سي�سها،  منذ  تتبناها  التي 
دول  كافة  اإقناع  على  والقائمة 
الكبري،  بتفوقها  املنطقة، 
واإك�سابها  عليهم،  ع�سكريا 
من  اأعداءها  متنع  "هيبة"، 
مراقبني،  وبح�سب  مهاجمتها 
على هذه  تطلق  اإ�رصائيل،  فاإن 
النظرية "كَيّ الوعي" ، وتهدف 
كل  نفو�ش  يف  اخلوف  اإثار  اإىل 

من يفكر يف قتالها. 
وتعتمد هذه النظرية على بناء 
متفوقة  تبقيها  ع�سكرية  قوة 
على جميع دول املنطقة ومنذ 
�ساعدت  ال�سنوات،  ع�رصات 
االأمريكية  املتحدة  الواليات 
اإ�رصائيل يف هذا  اأوربية،  ودول 
اجلانب، حيث دعمتها باأ�سلحة 
وامتنعت  متطورة،  حديثة 
يف  اأخرى  لدول  تزويدها  عن 
املنطقة، مبا يف ذلك حلفائها 
القليلة  ال�سنوات  مدى  وعلى 
اإ�رصائيل  اأ�سقطت  املا�سية 
طيار،  بدون  طائرات  عدة 
غزة،  ومن  لبنان  من  اأُطلقت 
مقاتلة  طائرة  اإ�سقاط  ولكن 

اإ�رصائيلية هو اأمر نادر. 

�أول �سقوط لطائرة 
"��سر�ئيلية" منذ1982

"يديعوت  �سحيفة  وتقول 
اإن  االإ�رصائيلية،  اأحرونوت" 

منذ  االأوىل  املرة  هي  هذه 
لبنان  على  االإ�رصائيلية  احلرب 
عام 1982 التي يتم فيها ا�سقاط 
اإ�رصائيلية  مقاتلة  طائرة 
التي مت  الطائرة  اأن  اإىل  ولفتت 
كانت   1982 العام  يف  اإ�سقاطها 
اإىل  اأدى  "فانتوم" ما  من طراز 

مقتل قائدها واأ�رص م�ساعده. 
وقالت اأحرونوت اأم�ش االأحد:" 
 24 ال�سبت،  يوم  احلادث  وقع 
�سهر  نحو  بعد   ،1982 جويلية 
الإطالق  وقف  اأول  من  ون�سف 
ذلك  يف  لبنان،  حرب  يف  النار 
اليوم خرجت الطائرة ملهاجمة 
بطاريات �سواريخ SA-8، التي 
كان ال�سوريون قد اأدخلوها اإىل 
ال�سابق"  اليوم  يف  البقاع  وادي 
طائرات  اأقلعت  واأ�سافت:" 
الهجوم االأوىل اإىل لبنان ودمرت 
طلب  وعندها  بطاريات،  ثالث 
على  احل�سول  الطائرة  قائد 
بالتوغل  ا�ستثنائي  ت�رصيح 
يف  كيلومرتات  ب�سعة  مل�سافة 
منطقة الدفاع ال�ساروخي، من 
بطاريات  موقع  حتديد  اأجل 
ال�سواريخ وتدمريه، ويف مناورة 
الفانتوم  طائرة  دخلت  معقدة، 
اإىل منطقة الدفاع ال�ساروخي، 
لها  مغادرتها  خالل  واأ�سيبت 

ب�سواريخ SA-6 ال�سورية". 
واأ�سارت اإىل قائد الطيارة قتل، 
واأ�رص م�ساعده يف دم�سق ملدة 
اإ�رصائيل يف  اإىل  عامني، واأعيد 
�سملت  االأ�رصى،  لتبادل  �سفقة 
اأ�رصهم  ومدنيني  جنود  خم�سة 
جثث  وخم�ش  �سوريون،  جنود 
جنود مقابل 291 جنديا �سوريا 
مدنيا  و21  احلرب،  يف  اأ�رصوا 
كانوا معتقلني يف اإ�رصائيل و73 
ال�سوريني".  اجلنود  من  جثة 
وا�سف  املتقاعد،  اللواء  ويرى 
عريقات، املحلل اال�سرتاتيجي 
اإ�رصائيل  ابراز  اإن  والع�سكري، 
طيار،  بدون  الطائرة  ا�سقاط 

املقاتلة  �سقوط  وجتاهل 
بنريان �سورية له عالقة بنظرية 

"الردع" االإ�رصائيلية. 

يف  عريقات  اللواء  وقال 
حديث:" اإ�رصائيل تتفاخر دائما 
ودائما  الردع  قوة  ت�سميه  مبا 
النوعي  التفوق  عن  تتحدث 
واأن  االإ�رصائيلي  اجلو  ل�سالح 
مكان  اأي  اإىل  ت�سل  طائراتها 
تريده دون عواقب، وبالتايل فاإن 
تكون  عندما  اأنه  الوا�سح  من 
اإ�رصائيل �سعيفة ومهزومة فاإن 
فارغة  تهديداتها  يجعل  هذا 
اإ�سقاط  امل�سمون".واأ�ساف:" 
)اف  طراز  من  مقاتلة  طائرة 
الردع،  قوة  اإ�رصائيل  يُفقد   )16
على  يوؤثر  اأن  �ساأنه  من  وهذا 
االإ�رصائيلية،  الداخلية  اجلبهة 
فاإ�رصائيل تتوحد عندما حتقق 
اأي  بروز  حال  اأما يف  اإجنازات 
التف�سخ  ي�سبب  فاإنه  �سعف 

الداخلي".
وراأى اللواء عريقات اأن ا�سقاط 
)اف  طراز  من  مقاتلة  طائرة 
واأنه  �سيما  كبري  حدث  هو   )16
مت ا�سقاطها با�ستخدام �ساروخ 

قدمي نوعا ما. 

�لطائرة �مل�سقطة تتوفر 
على مو��سفات تقنية 

عالية

مت  التي  الطائرة  وقال:" 
)اف  طائرة  هي  ا�سقاطها 
عالية  وموا�سفاتها  ُمعدلة   )16
وبالتايل  جدا،  عالية  وتقنيتها 
با�ستخدام  اإ�سقاطها  فاإن 
)�سام  نوع  من  متوا�سع  �ساروخ 
�سوري  وهو   )200 )�ش  او   )5
املعادلة  اأن  يعني  فهذا  قدمي، 
قد اختلت وال قدرة على اقناع 
اإ�رصائيل  يف  الداخلية  اجلبهة 
كما  االإ�رصائيلية  الردع  قوة  اأن 

كانت عليه يف ال�سابق". 
عريقات:"  اللواء  واأ�ساف 
هي  اخللل  نقطة  اأن  مبعنى 
لي�ش يف ا�سقاط الطائرة واإمنا 
وكيف  الطائرة؟  اأ�سقط  فيمن 
اأُ�سقطت؟ وما حدث بعد �سقوط 
الطائرة؟ حيث يتم احلديث عن 
�سوريا"  حللفاء  عمليات  غرفة 
االإلكرتوين  املوقع  ويقول 
اإن  االإ�رصائيلي  اجلو  ل�سالح 
املقاتالت من طراز )اف 16(، 
اأمريكية ال�سنع، دخلت املجال 
العام  يف  االإ�رصائيلي  اجلوي 
2004 وي�سري اإىل اأن املقاتلة مت 
ال�سناعات  قبل  من  تطويرها 
وفقا  االإ�رصائيلية  الدفاعية 
ملوا�سفات اجلي�ش االإ�رصائيلي 
"�سوفا"  لقب  حتمل  وباتت 
ولفت اإىل اأن التح�سينات �سملت 
الداخلي يف  الوقود  زيادة كمية 
الطائرة بن�سبة 50% الإطالة اأمد 
على  وقدرتها  الطائرة  طريان 

البقاء يف اجلو. 
وقال �سالح اجلو االإ�رصائيلي اإن 
التح�سينات �سملت اأي�سا اإ�سافة 
"رادار قادر على ر�سد االأهداف 
االأر�سية ليال ونهارا يف اأي نوع 
من الطق�ش، حيث يعمل الرادار 
الهدف  تتبع  اأداء  حت�سني  على 
التلقائي  باال�ستهداف  وي�سمح 
بدال من اال�ستخدام اليدوي ". 

�سملت  التح�سينات  اإن  واأ�ساف 
يرتديها  نظام  "خوذة  كذلك 
بيانات  وتعر�ش  الطيارين 
الطائرة ومُتّكن  ارتفاع و�رصعة 
هدف  على  االأ�سلحة  اإطالق 
العدو با�ستخدام الب�رص فقط" 
االإ�رصائيلي  اجلو  �سالح  وتابع 
املقاتلة  يف  التح�سينات  اإن 
ات�سال  على  اأي�سا  جتعلها 
باالأقمار ال�سناعية االإ�رصائيلية.
وا�ستنادا اإىل �سحيفة "يديعوت 
احرونوت"، فاإن اإ�رصائيل متلك 
هذا  من  مقاتلة  طائرة   300

النوع. 
وراأى اللواء عريقات اأن ا�سقاط 
الطائرة املقاتلة االإ�رصائيلية ال 
اإ�رصائيل  ردع  بال�رصورة  يعني 

عن الذهاب اإىل حرب. 
وقال:" �سيا�سيا اأنت تتحدث عن 
بقيادة  متطرفة  ميينية  قيادة 
افيغدور  الدفاع  ووزير  نتنياهو 
يف  مبغامرات  قامت  ليربمان 
مبغامرات  تقوم  وقد  املا�سي 
اإ�رصائيل  واأ�ساف:"  اإ�سافية" 
تقول االآن اإنها ال تريد الت�سعيد 
وذلك الأنها �سعيفة، ولكن اإذا ما 
�ستذهب  فاإنها  بالقوة  �سعرت 
بداأت  وموؤخرا،  الت�سعيد"  اإىل 
اإ�رصائيل با�ستالم الع�رصات من 
طراز  من  املقاتلة  الطائرات 
)اف 35(، اأمريكية ال�سنع، التي 
ال متتلكها اأي دولة يف املنطقة 
كانت  اإن  �سوؤال  على  وردا 
�ستعو�ش   )35 )اف  مقاتالت 
 )16 مقاتالت)اف  يف  اخللل 
با�ستف�سار:"  اللواء عريقات  رد 
هذه  ا�سقاط  مت  اإذا  وماذا 
اأن  تن�سى  فال  اأي�سا؟  الطائرة 
�سوريا  يف  الدفاع  منظومة 
هي  وامنا  فقط  �سورية  لي�ست 
�سورية-رو�سي- دفاع  منظومة 

ايرانية". 
عريقات:"  اللواء  واأ�ساف 
امتالك  فقط  لي�ست  امل�ساألة 
القرار:  امتالك  واإمنا  الو�سيلة 
اإ�سقاط طائرة مقاتلة  قرار  اإن 
هو قرار غري عادي فهو �سيا�سي 
ا�سرتاتيجي على اأعلى م�ستوى" 
املحلل  كتب  ال�سدد،  هذا  ويف 
يف  في�سمان  اليك�ش  الع�سكري 
اأحرونوت"،  "يديعوت  �سحيفة 
)اف  طائرة  اإ�سقاط  يقول:" 
ال�سورية  ال�سواريخ  قبل  16(من 
ذوّب  للطائرات  امل�سادة 
الذي  ال�سيا�سي-الرادع  االإجناز 
حتققه  اأن  املفرت�ش  من  كان 
اإ�رصائيل اأمام ال�سوريني، وب�سكل 

خا�ش اأمام االإيرانيني" واأ�ساف 
في�سمان:" بدال من اأن يُجرب مثل 
هذا احلدث ونطاقه، االإيرانيني 
يف  مب�ستقبلهم  التفكري  على 
�سعورهم  عزز  فقد  املنطقة، 
باأنه ميكنهم جتاهل التهديدات 
اإ�رصائيل  واإدخال  االإ�رصائيلية 

يف ماأزق". 
تخبط �سهيوين ع�سكري

احتياط  اجلرنال  كتب  وبدوره، 
الرئي�ش  يدلني،  عامو�ش 
اال�ستخبارات  جلهاز  ال�سابق 
)اأمان(  االإ�رصائيلية  الع�سكرية 
اإنه  اأحرونوت"  "يديعوت  يف 
حول  حتقيق  "اإجراء  يجب 
اإن  واأ�ساف:"  طائرة  �سقوط 
ال  املتقدمة  الطائرة  �سقوط 
اال�سرتاتيجي،  التوازن  يغري 
ويف كل معركة هناك عدم يقني 
ثمن،  لها  واأخطاء  ومفاجاآت 
اأن  ال�رصوري  من  ذلك،  ومع 
طائرة  اإ�سقاط  مت  كيف  نفهم 
بوا�سطة  متقدمة  قدرات  مع 
جدا"  قدمي  طراز  من  �ساروخ 
 Aviation موقع  قال  بدوره، 
االأمريكي   Analysis Wing
القوة  حتليل  يف  املتخ�س�ش 
احلربي،  للطريان  الع�سكرية 
�رصبًة  ت�سكل  الواقعة  هذه  اإن 
اجلوية  اإ�رصائيل  ل�سيادة  قوية 

يف املنطقة. 
ا�ستهداف  املوقع:"  واأ�ساف 
الطائرات  اأكرث  من  واحدة 
الرابع  اجليل  من  املقاتلة 
تاأثرياً  يوؤثر  اأن  ميكن  تقدماً، 
اإ�رصائيل  قدرات  يف  خطرياً 
حالة  يف  الهجومية  اجلوية 
احلرب مع اإيران" وتابع:" هذه 
ال�سورية  االأر�سية  امل�سادات 
فاإنها  وتهالكها،  قدمها  رغم 
طائرة  اإ�سقاط  من  متكنت 
الذي  النوع،  هذا  من  مقاتلة 
الطائرات  اأنواع  اأ�سهر  من  يعد 

احلربية يف العامل".

دويل�لثالثاء  13 فيفري 2018 �ملو�فـق   لـ25 جمادى �لأول  1439ه 10
بعد �سقوط �لطائرة �ل�سر�ئيلية ف16

نظرية "الردع" الإ�سرائيلية يف خطر 
على نحو غري معتاد، وعلى مدى عدة �ساعات، �ن�سغل مكتب �ملتحدث بل�سان �جلي�ش �لإ�سر�ئيلي، م�ساء �ل�سبت، يف توزيع �سور فوتوغر�فية و�أ�سرطة فيديو، 

حلادثة �إ�سقاط طائرة �إير�نية بدون طيار، قال �إنها �خرتقت �لأجو�ء �لإ�سر�ئيلية يف �ساعة مبكرة من �سباح �ل�سبتوعلى نحو فريد �أي�سا، مت ن�سر �سريط 
�لفيديو باللغات �لعربية و�لإجنليزية و�لعربية، ويظهر �إ�سارة �ل�ستهد�ف، على �لطائرة بدون طيار، قبل �إطالق �لنار عليها وتدمريها من قبل مروحية 

"�أبات�سي"ومل يكتف �جلي�ش �لإ�سر�ئيلي بذلك، �إذ تعمد �ر�سال �سور فوتوغر�فية، لو�سائل �لإعالم مبا فيها وكالة �لأنا�سول، لبقايا �لطائرة بدون طيار، �لتي 
نفت �إير�ن �أي عالقة بها. 



قليلة  ب�سنوات  الأربعينات  جتاوز 
ليبية  ع�سكرّية  كلّية  من  ،متخرٌج 
العام  رتبة نقيب يف  وحا�سل على 
2009 ،ثّم ُرقّي يف العام 2017 اإىل 
الورفلي  حممود  ،يقف  رائد  رتبة 
امل�سهد  يف  الأ�سواء  دائرة  و�سط 
�سيا�سي  باإنق�سام  املاأزوم  الليبي 
ما  خلفّية  ،على  حاد  وع�سكري 
متجّددة  اإتهامات  من  يواجهه 
بقيامه باإعدامات وت�سفيات خارج 

القانون ودون حماكمات .
كتيبة  يف  الدوريات  اآمر  الورفلي 
الع�سكري  ،الت�سكيل  ال�ساعقة 
الليبي  اجلي�ش  الأقوى يف �سفوف 
بقيادة امل�سري خليفة حفرت والتابع 
ملجل�ش النواب الليبي املنعقد يف 
�رشق  ال�ساحلّية  طربق  مدينة 
»�سلفّي«  لتياٍر  ،واملنتمي  البالد 
اإىل  له  املنتمني  من  الكثري  يقاتل 
جانب قوات اجلي�ش الليبي و�سمنه 
حمكمة  من  اإّتهامات  ،يواجه 
خلفّي  على  الّدولّية  اجلنايات 
يف  اإدانته  تثبت  اأّنها  قالت  تقارير 
اأعمال قتل خارج القانون واإرتكاب 

جرائم حرب .
اأعادت  التي  امل�ساهد  اآخر 
الورفلي اىل دائرة الأ�سواء ،وعلى 
الّدامي  الكبري  احلدث  هام�ش 
التفجري  ،اأي  الأّيام  هذه  ليبيا  يف 
الإرهابي املزدوج الذي اإ�ستهدف 
مدينة  يف  الر�سوان  بيعة  م�سجد 

 30 من  اأكرث  خلّف  والذي  بنغازي 
،هي  اجلرحى  وع�رشات  قتيال 
قيامه بت�سفية 10 اأ�رشى يف نف�ش 
انت�رشت  ،حيث  التفجري  مكان 
�سور للورفلي على مواقع التوا�سل 
ع�رشة  يعدم  وهو  الإجتماعي 
زرقاء  اأزياء  يرتدون  اأ�سخا�ش 

بالّر�سا�ش.
الدولية  اجلنائية  حمكمة  وكانت 
العام  من  اأوت  يف  اأمرا  اأ�سدرت 
املا�سي باعتقال حممود الورفلي، 
باإعدام  اتهامات  له  موجهة 

ع�رشات ال�سجناء.
اإن  تقريرها  يف  املحكمة  وقالت 
اإعدامات  بارتكاب  متهم  الورفلي 
خالل  حرب  كجرمية  ت�سنف 
�سجينا   33 �سملت  وقائع  �سبع 
يف   2017 جويلية   و  جوان،  يف 
قريبة منها وهي  ومناطق  بنغازي 
العامة  القيادة  عليها  رّدت  دعوة 
اإيقاف  باإعالن  الليبي  للجي�ش 
وقال  للتحقيق   واإحالته  للورفلي 
باإ�سم  الر�سمي  الناطق  حينها 
العميد  الليبي  اجلي�ش  قّوات 
الإيقاف  اأّن  امل�سماري  اأحمد 
كان باأمر من القائد العام امل�سري 
كلمة  يف  ،م�سيًفا  حفرت  خليفة 
جمكمة  اإىل  بها  متوجها  م�سّجلة 
»ونحيطكم  الّدولية  اجلنايات 
دعوتكم  يف  املتهم  باأن  علما 
الق�سائية الرائد حممود م�سطفي 

الورفلي يخ�سع الآن للتحقيق اأمام 
ذات  يف  الع�سكري  العام  املدعي 
�سحيفة  يف  له  املن�سوبة  الق�سايا 
منذ  التوقيف  رهن  وهو  الدعوة 
بالتحقيق  ال�سادر  التكليف  تاريخ 
للقوات  العام  القائد  ال�سيد  من 

امل�سلحة العربية الليبية«.
بن�سودا،  فاتو  عليه  رّدت  اإجراء 
املدعية العامة للمحكمة اجلنائية 
الدولية، اأمام جمل�ش الأمن الدويل 
الو�سع  ب�ساأن  الدورية  اإفادتها  يف 
املا�سي  نوفمرب  يف  ليبيا   يف 
ت�سري  التقارير  »بع�ش  اأن  بالقول 
تلقى  فيما  الورفلي،  اعتقال  اإىل 
مكتبها تقارير اأخرى تفيد باأنه ل 

يزال طليقا«.
وقالت املدعية العامة يف اإفادتها: 
» اأوؤكد اأنه بغ�ش النظر عما اأفيد 
داخلي حمتمل  اإجراء حتقيق  عن 
ليبيا  على  فاإن  الراهن،  الوقت  يف 
قرار  من  ينبع  قانونيا  التزاما 
يحتم   ،1970 رقم  الأمن  جمل�ش 
اعتقال وت�سليم ال�سيد الورفلي اإىل 
على  الدولية  اجلنائية  املحكمة 

الفور«.
مطالبة القائد العام للجي�ش الليبي 
اأن »يظهر عرب القيام بعمل حا�سم 
الحرتام للعدالة الدولية من خالل 
على  الورفلي  ال�سيد  نقل  �سمان 
كي  الليبية،  ال�سلطات  اإىل  الفور 
ي�سلم اإىل املحكمة من دون تاأخري« 

قد  الورفلي  وكان   ، تعبريها  وفق 
تظهر  فيديو  مقاطع  يف  ظهر 
قيل  ميدانّية  باإعدامات  قيامه 
لـ«اجلماعات  تنتمي  عنا�رش  اأنها 
اجلي�ش  تقاتل  التي  الإرهابّية« 
�رشق  بنغازي  مدينة  يف  الليبي 
منظمات  اأدانتها  ،والتي  البالد 

حقوقية دولية وحملّية كثرية .
قّدم  قد  كان  الذي  الورفلي 
قّوات  من  �سابًقا  اإ�ستقالته 
اإتهامات  خلفّية  على  ال�ساعقة 
داخلّية  بالهجوم مركز لل�رشطة يف 
اجلديد  من  للظهور  ،عاد  بنغازي 
بعد اأ�سهر ،بعملّية اعدام جماعي 
على  اأ�سخا�ش  لع�رشة  جديدة 
خلفّية تفجري م�سجد بيع الر�سوان 

الثالثاء يف بنغازي.
القادة  اأكرث  من  الورفلي  ويعترب 
ال�ساعقة  �سفوف  يف  الع�سكريني 
�سد  معارك  خا�سوا  الذي 
املدينة  يف  امل�سلحة  اجلماعات 
الهامة  الع�سكرّية  القيادات  ،ومن 
هذه  هزمية  يف  �ساهمت  التي 
اجلماعات ودحرها من كل معاقلها 
الليبية  ،كما  يف ثاين كربى املدن 
كبرية يف  ب�سعبية  الورفلي  يح�سى 
التابعني  �سفوف املقاتلني خا�سة 
الذي  ال�سلفي«  لـ«التيار  منهم 
اىل  »اأتباعه«  من  الكثريون  ينتمي 
الليبي  للجي�ش  امل�ساندة  القوات 
املن�سوية  حتى  اأو  وغربا  �رشقا 

حتته .وبرز »جنم« الورفلي كقائد 
كتيبة  خالل  من  ناجع  ع�سكري 
»التوحيد« ال�سلفّية يف العام 2014 
التي  الكرامة  عملية  انطالق  مع 
اأطلقها القائد العام للجي�ش الليبي 
مايو  منت�سف  يف  حفرت  خليفة 
يت�سلّم  اأن  ،قبل  العام  نف�ش  من 
اخلا�سة  القوات  قيادية يف  مهاما 
)ال�ساعقة( ،والتي كانت ت�ستهدف 
من  بنغازي  مدينة  »تطهري  حينها 
ظلت  التي  الإرهابية«  اجلماعات 
ت�سيطر  �سنوات  ثالث  من  لأكرث 
عمليات  وتنّفذ  املدينة  على 
لع�سكريني  وا�سعة  اغتيالت 
و�سحفيني  ومثقفني  ومدنيني 

ون�سطاء يف املجتمع املدين .

حممود الورفلي الذي ينّفذ عمليات 
وا�سحة  دينّية  بخلفيات  الت�سفية 
من خالل �رشده للتربيرات الفقهية 
ما  اىل  يرتقي  ب�سكل  والعقائدية 
امل�سهد  مت�رشُح  »ُطقو�سا«  ي�سبه 
ملن  واإعدام  قتل  عملّية  كّل  ،قبل 
،وحممود  بـ«اخلوارج«  ي�سّميهم 
من  -مّتهًما-  املطلوب  الورفلي 
،ورغم  الّدولّية  اجلنايات  حمكمة 
قرارات  كل ما �سدر يف حّقه من 
قيادة  قبل  من  وحتقيق  ايقاف 
تنفيذ  ،يوا�سل  الليبي  اجلي�ش 
،تثرُي  بالّر�سا�ش  ت�سفيٍة  عملياَت 
البيانات  ع�رشات  مّرة  كّل  يف 
امل�سحونة  والّدولية  املحلّية 

بالإ�ستكنار والتنديد .
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احلكومة املوقتة الليبية بخ�صو�ص تفجريات بنغازي

ا�ستخدام منظومات ف�سل )ت�سوي�ش( االت�ساالت بامل�ساجد
دعا رئي�ص احلكومة الليبية  املوقتة عبداهلل الثني، اإىل �صرورة التعاون بني كل الأجهزة الأمنية وكذلك املواطنني ملواجهة الرتدي الأمني اخلطري 

العدوان، موؤكًدا �صرورة تق�صيم العمل بني خمتلف الأجهزة ، واأكد خالل اجتماع طارئ مبكتبه بديوان جمل�ص الوزراء يف منطقة قرنادة لبحث 
التطورات يف مدينة بنغازي اأن انت�صارات القوات امل�صلحة والقوات امل�صاندة لها يف بنغازي لن يكون له قيمة اإل بتحقيق الأمن والأمان من خالل العمل 
الأمني، لفًتا اإىل اأن العدو ا�صتخدم الطرق النتحارية لزعزعة الو�صع الأمني يف املدينة تركيب كامريات ومنظومات مراقبة مل�صاجد بنغازي وربطها 

بالغرفة الأمنية الرئي�صة وجرى خالل الجتماع التفاق على اإعادة تاأهيل اأفراد ال�صرطة وتفعيل القوات الراجلة،
ال�رشكات  اإحدى  مع  والتعاقد 
)كالب  ا�ستجالب  يف  املخت�سة 
رئي�ش  واأ�سدر  الأثر(   تتبع 
تعليمات  املوقتة  احلكومة 
ومنظومات  كامريات  برتكيب 
باملدينة،  للم�ساجد  مراقبة 
الرئي�سة  الأمنية  بالغرفة  وربطها 
م�سرًيا  الداخلية،  لوزارة  التابعة 
ال�سالحيات  كل  للجميع  اأن  اإىل 
لتجنيد رجال الأمن والرتكيز على 
حول  املواطنني  وتثقيف  توعية 
اأو  اأي �سخ�ش غريب  مع  التعامل 

م�ستبه به.
�رشورة  على  الثني  و�سدد 
الإعالميني  خروج  على  الرتكيز 
املواطن  لتوعية  الداخلية  بوزارة 
وتاأهيل  تدريب  على  والرتكيز 
اخلطط  وو�سع  الأمن  رجل 
الفّعالة  القيادات  واختيار  الأمنية 
املجال  يف  اخلربات  وذوي 
املربعات  نظام  وتفعيل  الأمني 
الأمنية بالأحياء ال�سكنية من قبل 
وا�ستعر�ش  املخت�سة  الأجهزة 
الزمنية  واملدة  التطورات  اآخر 
من  النتهاء  خاللها  �سيتم  التي 
الإلكرتونية،  البوابات  تركيب 

والتي �ستكون على ثالث مراحل، 
كا�سفة  �سيارات   )4( عدد  وتوريد 
وتركيب  دولر،  مليون   12 بقيمة 
700 كامريا على م�ستوى املدينة 
بانتهاء �سهر �سبتمرب للعام اجلاري 
ال�رشطة  اأفراد  تاأهيل  اإعادة 
وتفعيل القوات الراجلة، والتعاقد 
تتبع  كالب  ل�ستجالب  �رشكة  مع 
الأثرومنح رئي�ش احلكومة املوقتة 
خالل الجتماع ال�سالحيات كافة 
ل�ستعادة  العامة  املباحث  جلهاز 
اجلهاز،  هذا  واخت�سا�ش  هيبة 
ف�سل  منظومات  وا�ستخدام 
بامل�ساجد  الت�سالت  )ت�سوي�ش( 
وجرى تكليف مكتب الهيئة العامة 
الإ�سالمية  وال�سوؤون  لالأوقاف 
امل�سجد  بفتح  بنغازي  مبدينة 
اأن  على  دقائق،  بـ10  الأذان  قبل 
دقائق،   10 بـ  ال�سالة  بعد  يغلق 
اجلمعة  ل�سالة  امل�سجد  وفتح 
على  �ساعة  بن�سف  الأذان  قبل 
دقائق  بـ10  ال�سالة  بعد  يغلق  اأن 
وحث التكليف على اإحكام اإغالق 
جميع اأبواب امل�ساجد الداخلية و 
اخلارجية، وتركيب حماية جلميع 
اخلا�سة  وال�سبابيك  الأبواب 

قطع  اأجهزة  وتركيب  بامل�سجد، 
داخل  الت�سالت  �سبكات  تغطية 

امل�سجد.
�رشورة  اإىل  الجتماع  خل�ش  كما 
الفرتة  امل�سجد  نظافة  تكون  اأن 
مع  واملغرب  الع�رش  �سالتي  بني 
الفرتة،  هذه  يف  امل�سجد  اإغالق 
الن�ساء  م�سليات  اإغالق  واإىل 
اإقامة  مع  اآخر،  اإ�سعار  حني  اإىل 
امل�ساجد  مداخل  اأمام  حواجز 
بالقرب  ال�سيارات  وقوف  ملنع 
ال�ساحنات  ركن  منع  مع  منها، 
الجتماع  ودعا  امل�سجد  اأمام 
اإىل �رشورة عدم عر�ش اأو �سحب 
ت�سجيالت الكامريات اإل بعد اأخذ 
املوافقة من مكتب الأوقاف على 

ذلك.
 10 بـ  الذان  قبل  امل�سجد  فتح 
قبل  اجلمعة  اآذان  وقبل  دقائق 
وت�سمنت  �ساعة  بن�سف  الآذان 
اإليها  خل�ش  التي  التو�سيات 
بنغازي  اأوقاف  ملكتب  الجتماع 
مبراكز  التدري�ش  وقت  يكون  اأن 
التحفيظ يف الفرتة ما بني الع�رش 
مع  والتوا�سل  فقط،  واملغرب 
الرقم  على  الأمنية  الأجهزة 

طارئ  اأي  وجود  حالة  يف   )192(
بني  التن�سيق  و�رشورة  ا�ستباه،  اأو 
املباحث  وجهاز  الأوقاف  مكتب 
العامة فيما يتعلق بتكليف القيمني 

على امل�ساجد.
بلدية  عميد  الجتماع  ح�رش 

عبدالرحمن  امل�ست�سار  بنغازي 
ال�سحة  وزارة  ووكيل  العبار، 
الدكتور �سعد عقوب، ومدير اإدارة 
بديوان  الأداء  وتقييم  املتابعة 
فرج  ر�سا  ال�سيد  الوزراء  جمل�ش 
فريطي�ش، ورئي�ش جهاز املباحث 

العامة العميد عبداحلميد اأمراجع 
بنغازي  اأمن  ومدير  عبداحلميد، 
ومدير  اأب�سيكري،  رافع  العقيد 
اجلنائي  للبحث  العامة  الإدارة 
اهلل،  عبد  حممد  العقيد  املكلف 

وعدد من امل�سوؤولني.

ليبيا

حممود الورفلي ...  ال�سلفي الغام�ش و يد اجلرنال حفرت التي ال ترحم



�أ�ساطري 
يونايتد 

يوؤ�س�سون 
جامعة يف 
مان�س�سرت
اجليل الذهبي لفريق 

مان�س�سرت يونايتد لكرة 
القدم اأو ما يعرف بال�سف 

92 ح�سل اأخرياً على 
املوافقة لبناء جامعة يف 

مدينة مان�س�سرت.
قبلت اللجنة التنفيذية 

ملجل�س مان�س�سرت خطة 
م�رشوع تقدم به اأع�ساء 
»�سف 92« ال�سابق لفريق 
مان�س�سرت يونايتد لكرة 
القدم، وهم ال�سقيقني 

غاري وفيل نيفيل، 
والويلزي ريان غيغز، وبول 
�سكولز ونيكي بوت بهدف 

بناء قرية جامعية يف 
مان�س�سرت.

وذكرت هيئة الإذاعة 
الربيطاين )بي بي �سي( اأن 
اأع�ساء »�سف 92« ال�سهري 

ح�سلوا اخريا على اإذن 
للبدء يف بناء هذه اجلامعة 
بعد اأن قوبل مطلبهم قبل 

اأ�سهر بالرف�س ب�سبب 
ت�سميم اجلامعة الذي 
و�سفه �سكان املنطقة 
بـ«الفظيع«وياتي بناء 

اجلامعة كجزء من م�رشوع 
التجديد الرئي�سي ملنطقة 
�سرتيتفورد يف مان�س�سرت، 
حيث �سبق للجيل الذهبي 
لفريق »ال�سياطني احلمر« 

ان جددوا فندقا يف 
املدينة قبل عامني 

و�ستقدم اجلامعة الذي 
ليزال موعد افتتاحها غري 
حمدد عديد الخت�سا�سات 

منها الأعمال والإعالم 
والريا�سة لقرابة 6500 

طالباً، كما �ستوفر القرية 
الطالبية ال�سكن بقيمة 

منخف�سة واملرافق 
الرتفيهية.
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كافاين

 منر بفرتة عظيمة.. وكري�ستيانو 
يفوقني يف �خلربة

اأكد الأوروغوياين اإيدن�سون كافاين، مهاجم باري�س �سان جريمان 
الفرن�سي، اأنه يتمنى اأن ي�سجل يف �سباك ريال مدريد، خالل 
مواجهة الفريقني املرتقبة، �سمن مناف�سات دور الـ16 ببطولة 

دوري اأبطال اأوروبا.

خالل  كافاين،  وقال 
»ماركا«  ل�سحيفة  ت�رشيحاته 
اأن  يعلم  الإ�سبانية:«اجلميع 
�ستكون  مدريد  ريال  مواجهة 
لها  �ستكون  كما  موقعة �سعبة، 
خا�سة  مباراة  �ستكون  هيبتها، 
مدريد  ريال  تواجه  لأنك 
هذا  طويل،  تاريخ  له  الذي 
يثري ال�سغف واحلما�سة لديك، 
اإىل  للنزول  الرغبة  يعطيك 
�ستكون  »لكنها  امللعب«وتابع 
نواجه  فنحن  معقدة،  مواجهة 
مناف�سا لديه باع طويل ولعبون 
باإمكانهم �سناعة الفارق يف اأي 

توقيت«
بفرتة  منر  »نحن  ووا�سل: 
عظيمة، وكل �سيء ي�سري ب�سكل 
على  امل�سابقات،  كل  يف  جيد 
خ�سارة  اإمكانية  من  الرغم 
الرتكيز  قلة  ب�سبب  مباراة 
ولكن  امل�ستوى،  وانخفا�س 
هذا ي�ساعدنا على ال�ستيقاظ 
ونحن نعمل على التح�سن يوما 

تلو الآخر«.
احلايل  »الفريق  واأ�ساف: 
ان�سمامي  منذ  الأف�سل  هو 
الإدارة  تعاقدت  لقد  لباري�س؟ 
وهذا  مهمني  لعبني  مع 
الفريق  كثرًيا، ومينح  ي�ساعدنا 
الثقة واحلما�س من اأجل خو�س 
�سمنها  ومن  املناف�سات،  كل 
بالتاأكيد«وعن  الأبطال  دوري 
يف  التحكيمية  الأخطاء 
املو�سم  بر�سلونة  مواجهة 
املا�سي بدوري الأبطال، تابع: 

الكثري  تعتمد على  القدم  »كرة 
لي�ست  والأمور  الأ�سياء،  من 
يودع  اأن  املمكن  فمن  ب�سيطة 
الأكرث  الفريق  الأبطال  دوري 
حني  يف  واملر�سح،  ن�سجا 
جديدا  فريقا  يقوم  اأن  ميكن 
اأنا  »ل�ست  واأ�ساف:  مبفاجاأة«. 
باللوم  يلقي  الذي  بال�سخ�س 
باجلهد  اأوؤمن  اأحد،  على 
 %98 امللعب،  داخل  املبذول 
نظرا  تخ�رشها  املباريات  من 
لرتاجع  اأو  املناف�س  لتفوق 
م�ستواك، الأمور الأخرى لي�ست 
اأمام بر�سلونة  مهمة، خ�سارتنا 
تدخل يف هذا الإطار، لي�س من 
الفائدة احلديث عن هذا الآن، 
حدث«واأو�سح:  ما  حدث  فقد 
اأي فريق يعمل بجد  راأيي  »يف 
التغلب  ميكنه  الكفاءة  ولديه 
وبالن�سبة  �سيء،  كل  على 
ملباراة الكامب نو، لقد خ�رشنا 
جزء  ولكنها  تُ�سدق،  ل  مباراة 
فنحن  النادي،  هذا  تاريخ  من 
الفريق  وهذا  وتعلمنا،  خ�رشنا 
احلايل جديد ولديه الكثري من 

اخلربة«.
مدريد:  ريال  مواجهة  وعن 
هذه  يف  التفكري  من  مفر  »ل 
عن  اأت�ساءل  وكنت  املباراة، 
مدريد  ريال  لعب  طريقة 
النت�سار  من  متكنوا  وكيف 
ال�سنوات  يف  املباريات  يف 
هل  اأعرف  ول  ال�سابقة، 
مليئة  �سدهم  املباراة  �ستكون 
بالأهداف اأم ل؟ الذهاب دائًما 

يكون الأ�سعب«.
واأردف: »ريال مدريد لن يقبل 
اأن ن�سجل يف �سباكه، كرة القدم 
�ستكون  بها،  التنبوؤ  ميكن  ل 
مباراة حتتاج للكثري من العمل 

الدفاعي«.
رونالدو  »كري�ستيانو  ووا�سل: 
هو  حالته؟  باأف�سل  مير  ل 
واأنا  مني،  اأكرث  خرب  ميلك 
يخرج  كيف  يعرف  اأنه  متاأكد 
اأن  واأعتقد  الو�سع،  هذا  من 
بالراحة،  ي�سعر  يجعله  ل  ذلك 
واحدة  مباراة  يف  وكمهاجم 
ي�ساعده  اأن  للحما�س  ميكن 
ف�سله  وبقوة«وعن  العودة  على 
»�سنتايجو  يف  الت�سجيل  يف 
برنابيو« يف اآخر مباراة له، قال: 
»اأتذكر ذلك، كان مدربنا لوران 
رد  بهدف دون  بالن، وخ�رشنا 
املباراة  وكانت  نات�سو  �سجله 
املجموعات،  دور  �سمن 
اأن  الرائع  من  �سيكون  وبالفعل 
اأ�سجل يف الربنابيو، واأمتنى اأن 

اأ�سجل مل�ساعدة فريقي«.
يحلم  الذي  الهدف  وحول 
الوا�سح  »من  ختم:  بت�سجيله، 
ركلة  بعد  اأ�سجل  اأنني رمبا مل 
اأ�سجل  اأن  اأود  واأنا  مق�سية، 
بلقب  فيه  نفوز  يوم  واحدة يف 
املباراة  يف  للنادي،  كبري 
على  الأبطال  لدوري  النهائية 
�سجلت  لقد  املثال،  �سبيل 
لكني  الأهداف،  اأنواع  جميع 
من  الطريقة  بتلك  اأ�سجل  مل 

قبل«.                  

نانت يفرط بالفوز �أمام ليل

�أياك�س يتجاوز تفينتي 
ن و�سافته ويح�سّ

فخ  يف  اخلام�س  نانت  �سقط 
ليل  اجلريح  �سيفه  مع  التعادل 
2-2 الحد يف املرحلة اخلام�سة 
والع�رشين من بطولة فرن�سا لكرة 
تقدمه  من  الرغم  على  القدم، 
نانت  املباراة.وحافظ  يف  مرتني 
بقيادة مدربه اليطايل املخ�رشم 
املركز  على  رانيريي  كالوديو 
اخلام�س بر�سيد 38 نقطة مقابل 
26 لليل يف املركز ال�ساد�س ع�رش. 
اليطايل  بوا�سطة  نانت  وتقدم 
�سال  اميليانو  ارجنتيني  ا�سل  من 
ليل  وجنح  دقيقة،   16 مرور  بعد 

اجلنوب  عرب  التعادل  ادراك  يف 
واعاد   )67( موثيبا  ليبو  افريقي 
بعد  لنانت  جمددا  التقدم  �سال 
ينتزع  ان  قبل   )71( دقائق  اأربع 
ليل نقطة ثمينة يف �سعيه للهروب 
له  الهبوط عندما �سجل  �سبح  من 
الدويل العاجي نيكول بيبي هدف 

التعادل يف الدقيقة 81.
ويف مباراة ثانية، تغلب �سرتا�سبورغ 
للفائز  �سجل   .1-2 تروا  على 
 )65( اهولو  جان-اويد  العاجي 
وللخا�رش  وجريميي بالياك )69(، 

املايل اداما نياين )90(.

كو�سيف  مكانته  اأياك�س  ن  ح�سّ
األكمار  مالحقه  مطامع  من 
ثمني  ولكنه  �سعب  فوز  بتحقيق 
تفينتي  م�سيفه  ح�ساب  على 
اليوم  املو�سم  هذا  املتدهور 
الثالثة  املرحلة  حل�ساب  الأحد 
والع�رشين من الدوري الهولندي 
اأياك�س من  القدم.  ومتكن  لكرة 
عرب  مبكراً  الت�سجيل  باب  فتح 
كلويفرت  جا�ستني  اليافع  جنمه 
)3(، جنل باتريك كلويفرت النجم 
ال�سابق ملنتخب هولندا واأياك�س 
يتمكن  اأن  قبل  وبر�سلونة، 
التعادل  اإدراك  من  ال�سيوف 

تيغادويني  عدنان  هدف  بف�سل 
منح  �سوينه  ل�س  اأّن  غري   ،)66(
ركلة  من  الأر�س  ل�ساحب  الفوز 
جزاء )71(. بهذا النت�سار، عّزز 
الثاين  مركزه  اأم�سرتدام  اأياك�س 
 54 بر�سيد  الرتتيب  لئحة  على 
املت�سدر  عن  متخلفاً  نقطة 
ومتقدماً  نقاط   7 بـ  اأيندهوفن 
املركز  �ساحب  عن  مبثلها 
يوا�سل  حني  يف  األكمار،  الثالث 
ونتائجه  ال�سيئ  مو�سمه  تفينتي 
الهزيلة حيث يحتل حالياً املركز 
ال�سابع ع�رش قبل الأخري بر�سيد 

16 نقطة.
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مدرب احتاد احلرا�س عزيز عبا�س 

نقطة ق�ضنطينة مهمة للمحطات القادمة
اجلميع كان يتوقع باأن املباراة التي خا�سها اإحتاد احلرا�س بق�سنطينة اأمام الرائد �سباب ق�سنطينة باأنها مل تكن �سهلة للزوار 
نظرا للو�سعية التي يعي�سها اأ�سبال املدرب عزيز عبا�س لكن هذا الأخري ويف اأول خرجة مع ال�سفراء اأحدث املفاجئة اأمام 

الرائد وعاد بنقطة ثمينة قال عنها باأنها �ستمنح لفريقه الأمل ملوا�سلة م�سوار البطولة بخطى ثابتة.

حاوره فوؤاد بن طالب:

ما تعليقك واأنت تعود من 
ق�سنطينة بنقطة من ذهب؟ 

�أمام  �ملبار�ة  باأن  عارفني  كنا  حقيقة   -
لها  ح�رضنا  لكننا  �سهلة،  تكن  لن  �لر�ئد 
مبلعب  �ملهمة  م�ستوى  يف  وكنا  جيد�، 
حمالوي بق�سنطينة ووقفنا خالل �ملبار�ة 

و�أحدثنا رعبا �سديد� يف بيت خ�سمنا.

  كيف يلوح لك هذا 
التعادل يف اأول خرجة لك 

مع ال�سفراء؟

- كنا مطالبني للعب من �أجل �لفوز، غري 
�أن �حلظ مل يحالفنا، لأن و�سعية �لفريق 
نتاأخر  باأن  لنا  ي�سمح  ل  �حلايل  و�لرتتيب 
حظوظنا  عن  �لدفاع  ويجب  �لركب  عن 

بتحقيق نتيجة �إيجابية وهذ� ما حققناه.

 ماهي قراءتك للمباراة 
ب�سفة عامة؟ 

-  �ملبار�ة كانت �سعبة، ولكننا عرفنا كيف 
نتعامل مع �أطو�رها ودقائقها وحطمنا كل 

حماولت مهاجمي �ل�سنافر.

 ماذا تعني لك نقطة 
التعادل التي عدت بها من 

ق�سنطينة؟ 

�لوقت  يف  لنا  جد�  مهمة  �لنقطة  هذه   -
�إيجابي  موؤ�رض�  �عتبارها  �لر�هن، وميكن 
للبقاء وبلوغ �لهدف �لذي  لأبناء �ل�سفر�ء 

نعمل من �أجله حاليا.

 ماذا تقول عن الالعبني؟

�سجعنا  وما  كبرية،  مبار�ة  �أدو�  كلهم    -
�أظهروها  �لتي  �لقتالية  �لروح  هو  كجهاز 
�لفريق  �ألو�ن  وحب  �لفوز  يف  منهم  رغبة 
وهذ� هو �ملهم لنا يف �ملحطات �لقادمة 
من  �للعب  على  قادرون  باأنهم  �أكدو�  كما 
�لتي  �ملكانة  �إىل  �لفريق  �إعادة  �أجل 
ي�ستحقها وهذ� ما �سنعمل به، خا�سة و�أن 
لالإحتاد عنا�رض جيدة وذ�ت م�ستوى عال 

فنيا وبدنيا.

بلوزداد يعود بتعادل ثمني من مايل

وفاق �ضطيف ي�ضرب بقوة و مولودية اجلزائر ت�ضقط بالكونغو و 
�جلز�ئرية  �لفرق  نتائج  تباينت 
من  ذهاب  �لتمهيدي  �لدور  يف 
مناف�ستي ر�بطة �لأبطال �لإفريقية 
�لإفريقية  �لكونفدر�لية  كاأ�س  و 
هذ�  نهاية  مقابالتها  جرت  �لتي 
�ل�سبوع، من خالل حتقيق  وفاق 
وجترع   عري�س  لفوز  �سطيف 
مفاجئة  لهزمية  �جلز�ئر  مولودية 
وعودة  �سباب بلوزد�د بتعادل ثمني 
وفاق  فريق  و��ستهل  مايل    من 
ر�بطة  ملناف�سة  عودته  �سطيف 
�لبطال �لفريقية �لتي غاب عنها 
�لعقوبة �مل�سلطة عليه من  ب�سبب 
لكرة  �لفريقية  �لكنفدر�لية  قبل 
�لقدم ، باأح�سن طريقة ممكنة بعد 
نادي  �ملتو��سع  ل�سيفه  �كت�ساحه 
�فريقيا  بانغي من جمهورية  ريال 
�لو�سطى بنتيجة )6-0( كان بطلها 
�لذي  حدو�س  زكريا  منازع  دون 

�سجل ثالثة �هد�ف كاملة .

وبهذ� �لفوز �لعري�س ، يكون �أبناء 
قد  �سيخة  بن  �حلق  عبد  �ملدرب 
تاأهلهم   تاأ�سرية   مبكر�  �سمنو� 
للدور �ل�ساد�س ع�رض من �ملناف�سة 
و  �لأ�سا�سي  �لهدف  تبقى  �لتي 
�ل�سطايفي  �لن�رض  لت�سكيلة  �لأول 
يف  تر�جعه  بعد  �ملو�سم  هذ� 
بطولة �لر�بطة �ملحرتفة �لأوىل و 
خروجه من م�سابقة كا�س �جلز�ئر 
ممثل  مهمة  �ستكون  وباملقابل،   .
ر�بطة  مناف�سة  �لثاين يف  �جلز�ئر 
بعد  �سعبة  �لفريقية  �لأبطال 
من   )0-2  ( مرة  بهزمية  عودته 
�لكونغو  �إىل  قادته  �لتي  �ل�سفرية 
�.��س  �ملحلية  �لت�سكيلة  لتحدي 

�وتوهو.
�ملتوقع  غري  �لتعرث  هذ�  وبعد 
عرين  حار�س  رفاق  على  يتعني 
توظيف  �ساو�سي  فوزي  �ملولودية 
�جل  من  �لر�بحة  �لأور�ق  جميع 

يف  �لكونغويل  �ملناف�س  جتاوز 
 21 يوم  �ملقررة  �لعودة  مقابلة 
جويلية    5 �جلاري مبلعب  فرب�ير  
�لإبقاء على حظوظه يف  �أجل  من 

مو��سلة �ملغامرة �لإفريقية .
�لندية  عميد  مهمة  �ّن  �لأكيد  و 
معقدة  �ستكون  �جلز�ئرية، 
�إىل  بالنظر  �لياب  مبار�ة  يف 
�لإمكانيات �لتي �إبان عنها �لفريق 
�لذهاب �سو�ء  لقاء  �لكونغويل  يف 
بتوقيعه  �لهجوم   م�ستوى  على 
�لمر  دفاعه،  قوة  �و  لهدفني 
ممثل  �مور  من  �سي�سعب  �لذي 
ثالثة  بت�سجيل  �ملطالب  �جلز�ئر 
�هد�ف دون تلقي �ي هدف  وعاد 
�مل�سارك  بلوزد�د  �سباب  فريق 
�لكونفدر�لية  كا�س  مناف�سة  يف 
من  ثمني   بتعادل  �لفريقية  
�لر��سي  �ىل  قادته  �لتي  خرجته 
ثمني  لتعادل  بافتكاكه   ، �ملالية 

�مام نادي �ونز كرياتور )1-1( .
يف  منهزما  �ل�سباب  كان  �أن  وبعد 
�لأول  �ل�سوط  نهاية  قبل  �لنتيجة 
متكن   �ساماكي،  �سيخنا   بهدف 
يف  �لعودة  من  بلوزد�د  �سباب 
�لنتيجة يف �لدقيقة �ل64 من عمر 
ب�سو  �لالعب  هدف  بف�سل  �للقاء 

يف �لدقيقة 65.
�لالعب  رفاق  �ّن  �ملوؤكد  ومن 
يجدون  �لذين  حريات،  حممد 
وترية  مو�كبة  يف  كبرية  �سعوبات 
�لأوىل  �ملحرتفة  �لر�بطة  بطولة 
من  جهوديهم  ق�سارى  �سيبذلون   ،
و  �ملجموعات  مرحلة  بلوغ  �جل 
�لذهاب �إىل �بعد م�ستوى ممكن يف 
�ملغامرة �لقارية  وجتدر �لإ�سارة 
كا�س  �لآخر يف  �جلز�ئر  �أن ممثل 

�لكونفدر�لية فريق �حتاد 
�جلز�ئر، كان معفى من مناف�سات 

هذ� �لدور �لتمهيدي .

 كني و�ضالح يتقدمان على مي�ضي
 يف �ضباق احلذاء الذهبي

�أبرزت تقارير �سحفية �إ�سبانية، �حتد�م �ل�رض�ع على لقب �حلذ�ء �لذهبي 
يف �لقارة �لعجوز، هذ� �ملو�سم.

بر�سلونة، مل  مي�سي، جنم  ليونيل  �إن  ديبورتيفو،  موندو  �سحيفة  وقالت 
يف  هدًفا   20 ميلك  حيث  خيتايف،  �أمام  �أهد�فه  ح�سيلة  زيادة  ي�ستطع 

�لليجا هذ� �ملو�سم.
يت�سدر  �آر�سنال،  �سد  �لديربي  يف  �سجل  �لذي  كني  "هاري  و�أ�سافت 
�سجل  �لذي  �سالح  �مل�رضي حممد  ويتبعه  هدفا،   23 بر�سيد  �لرتتيب 

�سد �ساوثهامبتون بر�سيد 22 هدًفا يف �لربمييريليج هذ� �ملو�سم".
وتابعت �ل�سحيفة "كما �قرتب �لأرجنتيني �سريجيو �أجويرو من �ل�رض�ع 

جمدًد�، �إذ يحتل �ملركز �لثالث، بعد رباعيته �سد لي�سرت �سيتي".

وجاء �لرتتيب كالتايل:

46 نقطة. هدفا،   23 )توتنهام(  كني  -1 هاري 
 44 هدفا،   22 )ليفربول(  �سالح  حممد   2-

نقطة.
 21 �سيتي(  )مان�س�سرت  اأجويرو  -3 �سريجيو 

هدفا، 42 نقطة.
 21 جريمان(  �سان  )باري�س  كافاين  اإدين�سون   4-

هدفا، 42 نقطة.
 42 هدفا،   20 )بر�سلونة(  ليونيل مي�سي   5-

نقطة.
42 نقطة. هدفا،   20 اإميوبيلي )لت�سيو(   6-

 38 هدفا،   19 جريمان(  �سان  )باري�س  نيمار   7-
نقطة.

 19 )بايرن ميونخ(  ليفاندوف�سكي  -8 روبرت 
هدفا، 38 نقطة.

37.5 نقطة. هدفا،   25 )بنفيكا(  -9 جونا�س 
 36 هدفا،   18 ميالن(  )اإنرت  اإيكاردي  -10 ماورو 

نقطة.

حافز نيمار وتعرث بر�ضلونة ي�ضيطران على �ضحف اإ�ضبانيا
مع  بر�سلونة  تعادل  ت�سدر 
�أغلفة  �أهد�ف،  بدون  خيتايف 
�ل�سادرة  �لإ�سبانية،  �ل�سحف 
�سباح �ليوم �لإثنني، مع �لرتكيز 
ريال  لعبي  ت�رضيحات  على 
�سان جريمان،  وباري�س  مدريد 
قبل موقعة �لأربعاء �ملقبل، يف 
ذهاب ثمن نهائي دوري �أبطال 

�أوروبا.
ون�رضت �سحيفة "ماركا"، عدة 
كافاين،  لإدين�سون  ت�رضيحات 
�لباري�سي، على  �لفريق  مهاجم 
"كافاين  �لعنو�ن  غالفها، وجاء 

ي�ستهدف �لربنابيو".

كما نقلت �ل�سحيفة، ت�رضيحات 
و�لتي  مار�سيلو،  �لرب�زيلي 
نيمار  مو�طنه  �أن  فيها  �أو�سح 
ما  يوًما  مدريد  لريال  �سينتقل 
�سحيفة  و��سلت  جانبها،  من 
"�آ�س"، تركيزها على لقاء ريال 
�سان جريمان،  وباري�س  مدريد 
نيمار  ت�رضيحات  ون�رضت 
فيها  قال  �لتي  غالفها،  على 
�ستكون  يحفزنا،  مدريد  "ريال 
هذ�  علينا  �لأ�سعب  �ملبار�ة 

�ملو�سم".
لتعادل  �ل�سحيفة  وتطرقت 
�أم�س،  خيتايف  مع  بر�سلونة 

جو�يتا  �حلار�س  دور  و�أبرزت 
يف �حلفاظ على �سباكه نظيفة 
عنونت  حيث  �لبلوجر�نا،  �أمام 
"جو�يتا يعطل �لفريق �لكتالوين 

يف �لليجا".
�ملدرب  ت�رضيحات  وجاءت 
�للقاء،  �نتهاء  فالفريدي، عقب 
�سيطلب  �لدوري  "هذ�  وقال 

�ملزيد من �لعرق".
وعلى �أغلفة �ل�سحف �لكتالونية، 
جاءت �سحيفة موندو ديبورتيفو 

بعنو�ن "تعرث".
تعادل  "بر�سلونة  و�أ�سافت 
بعد  لالإجهاد،  تعر�سه  ب�سبب 

لعب مو�جهتني يف كاأ�س �مللك، 
و��سطدم بخ�سم عنيد".

"ياري  �ل�سحيفة  وتابعت 
يف  لعبا  ديني  ولوكا�س  مينا 
�لكولومبي  �لأمامي،  �خلط 
نهاية  قبل  ي�سجل  �أن  كاد 
�ل�سفحة  �ملبار�ة"وجاءت 
�سبورت،  �سحيفة  من  �لأوىل 

بعنو�ن "�لكثري من �حلذر".
مع  يتعادل  "بر�سلونة  وتابعت 
�أهد�ف  بدون  خيتايف  �سيفه 
ويتقل�س  نو،  �لكامب  على 
�إىل  مدريد  �أتلتيكو  مع  �لفارق 

7 نقاط".
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ك�نتي يلّمح اإىل م�ض�ؤولية الإدارة 
عن و�ضع ت�ضيل�ضي احلايل

يعتقد اأنطونيو كونتي مدرب ت�سيل�سي االإنكليزي اأنه يحتاج لقوة اإقناع اأكرب عندما يطلب من ناديه �رشاء العبني 
جدد موؤكداً اأنه ف�سل متاماً يف هذه املحاولة يف جانفي املا�سي.

وقاد كونتي ت�سيل�سي للفوز بلقب الدوري االنكليزي يف املو�سم املا�سي لكن ف�سل الفريق يف تكرار اأدائه يف 
املو�سم املا�سي اأثار اأ�سئلة كثرية حول حجم ونوعية الفريق الذي يحتل حالياً املركز اخلام�س بر�سيد 50 نقطة 

متخلفاً بفارق 22 نقطة عن مان�س�سرت �سيتي البعيد يف ال�سدارة.
ويف ظل عدم اإقدام الفريق على الدخول بقوة يف فرتة االنتقاالت ال�ستوية املا�سية اأو ف�سله يف احل�سول على 

خدمات العبني كان يريد التعاقد معهم واإ�رشار املدرب االإيطايل املخ�رشم على قدرته على اإخراج اأف�سل ما يف 
جعبة العبيه احلاليني تظل الت�سكيلة بحاجة اإىل دعم ودماء جديدة ونقلت و�سائل اإعالم بريطانية عن كونتي قوله: 

»مهمتي هي العمل على حت�سني اأداء كل العب يف كل جانب وفيما يت�سل باجلانب الذهني لكل العب اأي�ساً واأنا 
اأجيد هذا العمل متاماً«واأ�ساف كونتي: »لكني اأعتقد اأنني ف�سلت يف اإقناع النادي ب�رشاء العبني جدد واأعتقد اأنه 
ميكنني حت�سني اأدائي يف هذا اجلانب ب�سورة اأكرب«واأردف كونتي: »البد يل من التعلم من املدربني اخلرين الذين 

يجيدون اإقناع االأندية ب�رشاء الالعبني اجلدد«.
وحتدثت بع�س التقارير عن احتمال ان�سمام املهاجم األيك�سي�س �سان�سيز واملدافع فريجيل فان ديك اإىل ت�سيل�سي 

يف ال�سهر املا�سي لكنهما ان�سما اإىل مان�س�سرت يونايتد وليفربول على الرتتيب وبعد اإغالق باب االنتقاالت ال�ستوية 
خ�رش ت�سيل�سي يف الدوري اأمام بورمنوث وواتفورد ما اأثار بع�س التكهنات عن م�ستقبل املدرب االإيطايل مع النادي 

وعن املواجهة املقبلة لفريقه اأمام �سيفه و�ست بروميت�س األبيون فريق الذيل يف وقت الحق من اليوم االثنني قال 
كونتي )48 عاماً(: »ب�سدق ال اأعتقد اأن اأي اأحاديث عن م�ستقبلي �ستوؤثر �سلبياً على اأداء الالعبني. بالتاأكيد اأنا �سعيد 

للغاية بالتزام العبي فريقي وبت�رشفاتهم الأنهم يثبتون يل يف كل يوم اأنهم يريدون جتاوز هذا الو�سع«.

مباراة يوفنتو�س وتوتنهام يف دوري اأبطال اأوروبا 

 طم�حات اأبناء األيغري يف م�اجهة 
العنف�ان الهج�مي لل�ضبريز

اأول  االنكليزي  هوت�سرب  توتنهام  ي�سكل 
االيطايل  يوفنتو�س  مدرب  اأمام  عقبة جدية 
االألقاب  اإىل  الطامح  اليغري  ما�سيميليانو 
نا�سع حملياً،  �سجل  اإىل  باالإ�سافة  االأوروبية 
ذهاب  يف  الثالثاء  عليه  �سيفاً  يحل  عندما 

ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
يف  مفاجىء  ب�سكل  عاماً(   50( األيغري  وحّل 
جويلية 2014 على راأ�س اجلهاز الفني لفريق 
كونتي  اأنطونيو  من  بدالً  العجوز«،  »ال�سيدة 
ثم  االإيطايل  املنتخب  لتدريب  انتقل  الذي 
يوفنتو�س  األيغري  وقاد  االنكليزي.  ت�سيل�سي 
بطولة  منها  حملية  األقاب  �سبعة  اإحراز  اإىل 
عليه  واأ�رشف  متتالية،  مرات  ثالث  الدوري 
اجلمعة يف املباراة الرقم 200 وفاز فيها على 
م�سيفه فيورنتينا 2-�سفر يف افتتاح املرحلة 

الرابعة والع�رشين.
مع  االآن  حتى  نقطة   238 األيغري  وحقق 
يوفنتو�س الذي يحتل املركز الثاين يف ترتيب 
كا�رشاً  نابويل،  خلف  نقطة  بفارق  الدوري 
الرقم القيا�سي ال�سابق )234( امل�سجل با�سم 
القرن  ثالثينات  يف  كاركانو  وكارلو  كونتي 

املا�سي.
األيغري  الهيمنة املحلية، ال يزال  وعلى رغم 
االأوروبية  امل�سابقة  يف  اأول  لقب  وراء  يلهث 
بعدما حّل و�سيفاً مرتني يف املوا�سم الثالثة. 
وخ�رش يوفنتو�س اأمام بر�سلونة اال�سباين 3-1 
غرمي  واأمام   ،2015-2014 مو�سم  نهائي  يف 
االأخري ومواطنه ريال مدريد 1-4 يف نهائي 
»�ساألت  حينها:  األيغري  وقال   2017-2016
الف�سل  كتابة  اأ�ستطيع  كنت  اإذا  ما  نف�سي 
اإىل  االأخري يف ق�ستي مع يوفنتو�س«، م�سرياً 
اال�ستمرار يف  على  ي�سجعه  التعلم«  »حب  اأّن 

من�سبه.
واأ�ساف: »اإنها حقاً قمة ال�سعادة يف حياتي. 
اإين اأرغب يف جعل الالعبني اأف�سل. اأعرف اأّن 
علي القيام بعمل ما، واأعرف اأي�ساً اأّن علي تعلّم 
بع�س االأمور«ويعترب يوفنتو�س اأكرث خربة على 
ال�سعيد االأوروبي، من توتنهام املتاألق حملياً 
االأرجنتيني  بقيادة  االأخريين  املو�سمني  يف 
اأّن  اإىل  االإ�سارة  وتكفي  بوكيتينو.  ماوري�سيو 

يوفنتو�س اأحرز لقب امل�سابقة القارية االأهم 
عامي 1985 و1996، وحّل و�سيفاً �سبع مرات، 
النهائي  ن�سف  االنكليزي  الفريق  بلغ  بينما 

مرة واحدة، وذلك عام 1962.
كما اأّن يوفنتو�س مل يخ�رش على اأر�سه يف اآخر 
26 مباراة اأوروبية، وفاز يف اآخر 11 مباراة يف 
اإاّل  مرماه  يدخل  ومل  امل�سابقات،  خمتلف 
هدفاً واحداً يف 16 مباراة )رقم قيا�سي اأي�ساً( 
توتنهام  يعاقب  هل   .. كاين  »جاّلده«  بقيادة 

يوفنتو�س يف اأول موعد ر�سمي بينهما؟
تعّد مواجهة هذا الثالثاء، الثالثة بني الفريقني 
والر�سمية االأوىل بينهما يف العامني االأخريين، 
ودي  لقاء  يف   1-2 يوفنتو�س  فاز  حيث 
باأ�سرتاليا �سيف عام 2016، ثم خ�رش �سفر-2 
يف لقاء ودي اأي�ساً على ملعب وميبلي اللندين 
للمو�سم  ا�ستعداداتهما  �سمن   2017 �سيف 
واحداً  فوزاً  اإاّل  توتنهام  يحقق  ومل  احلايل 
يف  هزائم  اأربع  مقابل   )2011( ميالن  على 
ثماين مواجهات �سابقة مع االأندية االإيطالية، 
لكّن الو�سع اختلف كثرياً مع بوكيتيو وبوجود 
اإثبات  يحاول  كاين  هاري  طينة  من  مهاجم 

ذاته اأوروبياً.
وتفّوق كاين  بعد اأن برز يف ت�سجيل االأهداف 
هذا املو�سم )32 هدفاً حتى االآن يف خمتلف 
مدريد  ريال  جنمي  على  امل�سابقات( 
رونالدو  كري�ستاينو  الربتغايل  وبر�سلونة، 
احتكرا  اللذين  مي�سي،  ليونيل  واالأرجنتيني 
يف  العامل  يف  العب  اأف�سل  جائزة  منا�سفة 
ال�سنوات الع�رش االأخرية )5 األقاب لكل منهما( 
وو�سف بوكيتينو الذي قاد توتنهام اإىل الفوز 
يف مبارياته الـ 12 االأخرية، كاين موؤخراً باأنه 
»اأحد اأف�سل الالعبني بح�سب خربتي يف كرة 
القدم. �سبق اأن اأخربتكم )ال�سحفيون( بذلك، 

واأكّرره اأمامكم اليوم«.
اأر�سني  الفرن�سي  اأر�سنال،  مدرب  وذهب 
فريقه  خ�سارة  بعد  االجتاه  هذا  يف  فينغر، 
اإذ قال:  لهاري كاين،  ال�سبت �سفر-1 بهدف 
اأحد  اإنه  ا�ستثنائياً.  مهاجماً  واجهنا  »لقد 
اأف�سل املهاجمني يف العامل. ي�سجل �سد اأي 

)فريق( كان«.

 تاألق ي�فنت��س وناب�يل والناقل الكتال�ين
 الأبرز يف �ضحف اإيطاليا

�سلطت ال�سحافة االإيطالية ال�سوء على تناف�س يوفنتو�س ونابويل الكبري هذا املو�سم، وكذلك اهتمت باحلديث عن 
م�ستقبل البارتينوبي وعن التطور يف ملف حقوق النقل التليفزيوين لبطولة الدوري االإيطايل.

وكتبت �سحيفة »كوريري ديلو �سبورت« يف �سدر �سفحتها االأوىل بجانب �سورة مدرب نابويل ماوري�سيو �ساري »�ساري 
ومواجهة �ساملة، جاهز لتجديد العقد، وح�سل على �سمانات من االإدارة لبناء نابويل اأكرث قوة واأن ي�سبح من بني االأكرب 

يف اأوروبا، والهدف يف ال�سيف �سم فريدي وكييزا«.

تعديالت تاريخية مرتقبة على م�ضابقات الكرة الإجنليزية
ك�سفت تقارير اإعالمية، اليوم الثالثاء، اأن القائمني على اإدارة بطولة الدوري االإجنليزي، يتطلعون اإىل اإدراج فرتة عطلة 

�ستوية يف اجلدول الزمني اخلا�س مبباريات هذه امل�سابقة بدًء من مو�سم 2019.
واأ�سارت �سحيفة »ديلي ميل الربيطانية« اإىل اأن منظمي البطولة االإجنليزية، اأبلغوا هيئات البث التي تذيع مناف�سات 

الدوري االإجنليزي، باأن اجلدول الزمني للبطولة �سي�سهد تغيريات خالل الفرتة املقبلة وتهدف رابطة الدوري االإجنليزي 
واالحتاد االإجنليزي لكرة القدم، اأن يكون اجلدول الزمني للبطولة االإجنليزية مماثاًل للجداول الزمنية االأخرى يف 

الدوريات االأوروبية الكربى.
ا اأن يرتفع عدد املباريات التي يتم بثها يف كل مو�سم اإىل 200 مباراة. ومن املقرر اأي�سً

وال يعد مو�سوع العطلة ال�ستوية يف الدوري االإجنليزي مو�سوًعا جديًدا، بل اإنه خ�سع للنقا�س يف مرات عديدة يف 
املا�سي، ولكن و�سع تنويه يف املناق�سات املطروحة لهيئات البث، يعد دلياًل على اأن هذا التغيري �سيتم تطبيقه يف 
القريب العاجل. واأ�سارت »ديلي ميل« اإىل اأن رابطة الدوري االإجنليزي ناق�ست مع االحتاد االجنليزي لكرة القدم، 
ورابطة املحرتفني االإجنليزية طوال عدة اأ�سهر م�ساألة االزدحام املتزايد يف اجلدول الزمني مل�سابقات الكرة يف 

اإجنلرتا، وبحثت معهما �سبل العمل امل�سرتك لتخفيف هذا ال�سغط الكبري ومنح الالعبني عطلة يف منت�سف املو�سم.
وقالت رابطة الدوري االإجنليزي اإن م�ساألة اإيجاد م�ساحة فارغة يف اجلدول الزمني للبطوالت، اأمر ممكن واأنها تتطلع 

اإىل حتقيق هذا االأمر بالنقا�س امل�ستمر واملثمر مع جميع االأطراف الإيجاد حل عملي.
من جانبه، اأ�سار االحتاد االإجنليزي لكرة القدم يف عقود البث اإىل اإمكانية وجود عطلة �ستوية، كما اأدرج بنًدا يتيح له 

اإلغاء اإحدى جوالت االإعادة يف بطولة كاأ�س االحتاد، ومن املتوقع اأن ي�سب اإقرار عطلة �ستوية متتد الأ�سبوعني يف �سالح 
االأطراف الثالثة املذكورة.

ب�رت� يعزز �ضدارته قبل م�اجهة ليفرب�ل يف الأبطال
الثانية  ت�سافي�س، يف املرحلة  برباعية نظيفة، على ح�ساب م�سيفه  الكبري  الربتغايل بفوزه  للدوري  بورتو �سدارته  عزز 
اأوليفريا 90+2 رباعية  والع�رشين من امل�سابقة و�سجل الربازيلي تيكينيو 15 و28، واملايل مو�سى ماريغا 57، و�سريجيو 

بورتو.
ورفع بروتو ر�سيده اإىل 55 نقطة يف ال�سدارة بفارق نقطتني عن غرميه ومالحقة بنفيكا، فيما جتمد ر�سيد ت�سافي�س عند 
30 نقطة يف املركز ال�ساد�س وي�ست�سيف بورتو االأربعاء القادم ليفربول االنكليزي يف ذهاب الدور ثمن النهائي مل�سابقة 

دوري اأبطال اأوروبا.
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مًا لـ"�لأق�صى" وُيهديه لـ"�أردوغان" فل�صطيني من غزة ي�صنع جم�صّ
عاماً(،   45( فرحات  ح�سام  الفل�سطيني  املواطن  �سنع 
زوجته،  مب�ساعدة  الأق�سى«،  لـ«امل�سجد  جم�ّسما 
كي  واحلرير،  ال�سوف  خيوط  من  ُكرة   150 با�ستخدام 
اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي  للرئي�س  »هدية«  يقدمه 

تقديراً ملواقفه »امُل�رشفة« جتاه مدينة القد�س.
وا�ستغرق ت�سميم املج�ّسم الذي يبلغ طوله )65( �سنتيمرت، 
العمل  من  يوماً   20 حوايل  �سنتيمرت،   )120( وعر�سه 

املتوا�سل.
من  امل�سنوع  الأق�سى«  »امل�سجد  جم�ّسم  ويتو�سط 

»اخليوط اخلال�سة«، �سورة للرئي�س الرتكي »اأردوغان«.
اخل�سب  من  للمج�سم  الداخلي  الهيكل  فرحات،  و�سّمم 
مع  تتنا�سب  التي  امللّونة،  باخليوط  وك�ساه  والكرتون، 

الألوان الفعلية امل�سجد الأق�سى و�ساحاته.
�رشقي  جاعية،  ال�ُسّ حّي  �سكان  من  وهو  فرحات،  ويقول 
مدينة غزة،  :« تقديراً منا للرئي�س الرتكي اأردوغان، على 
مواقفه امل�رّشفة جتاه مدينة القد�س وامل�سجد الأق�سى، 

رغبت يف تقدمي هدية متوا�سعة له«.
 واأ�ساف:« بعد قرار )الرئي�س الأمريكي دونالد( ترامب، 
الذي اعرتف بالقد�س عا�سمة لإ�رشائيل، راأينا املواقف 
جم�سماً  اأ�سنع  اأن  واأحببت  الرتكي،  للرئي�س  ال�سجاعة 

للأق�سى واأهديه له«.
النتماء  »روح  اأردوغان،  يف  وجد  اأنه  فرحات  وذكر 

للقد�س«.
ويلفت اإىل اأنه مل يكرتث لقلة النوم اأو التعب، خلل الـ20 
يوماً )اأثناء ت�سميه للمج�سم(، معّباً عن رغبته يف اأن ينال 

املج�سم اإعجاب »اأردوغان«.
خيوط  با�ستخدام  املج�ّسمات  �سناعة  فرحات  وتعلّم 
ال�سجون  داخل  معتقًل  كان  بينما  واحلرير،  ال�سوف 
اأُفرج عنه  �سنوات؛ حيث   6 اإىل  ت�سل  الإ�رشائيلية، ملدة 

عام 1999.
يتعلم  ال�سجون  داخل  فرحات:«  يقول  ال�سدد،  هذا  ويف 
باأقل  امل�ستحيل،  و�سناعة  الأمل،  �سناعة  الإن�سان 

الإمكانيات املتوفرة«.
وعلى جم�سم ُم�سلى »قبة ال�سخرة«، التي ك�ساها فرحات 
�سنعه  الذي  »تركيا«  علم  غر�س  اللون«،  »ذهبية  بخيوط 

بتداخل من اخليوط احلمراء والبي�ساء.
واللفت يف املج�سم، اأن اأر�سيته واأ�سواره وقبابه وماآذنه 
واأ�سجاره، وع�سب الإجنيل ال�سغري، كلّه م�سمم من خيوط 

ال�سوف.
الذي  العمل  هذا  اإجناز  من  متكن  اإنه  فرحات   ويقول 

ي�سفه بـ«الكبري«، مب�ساعدة زوجته �سمرية )35 عاماً(.
من  النتهاء  عقب  والفخر  بـ«ال�سعادة  �سمرية  وت�سعر 

ت�سميم جم�ّسم امل�سجد الأق�سى«.
اجلهد،  من  الكثري  بذل  اإىل  يحتاج  العمل  هذا  وتقول:« 
يف  التعب  هذا  نقّدم  اأن  ورغبنا  البال،  وطولة  والرتكيز، 

ت�سميم املج�ّسم كهدية للرئي�س الرتكي اأردوغان«.
ال�سجاعة  باأردوغان بعد مواقفه  اإعجابنا  وت�سيف:« زاد 

عقب قرار ترامب ب�ساأن القد�س«.
كان،  اأينما  امل�سلم  »عقيدة  هي  القد�س  اإن  وت�سيف 

والرئي�س الرتكي اأثبت انتماءه لعقيدته الإ�سلمية«.
واأعربت فرحات عن اأمنياتها يف و�سول هذه الهدية »اإىل 

الرئي�س الرتكي واأن تنال اإعجابه«.
كما اأ�سارت اإىل اأنها وزوجها اأرادا تو�سيل ر�سالة عب ذلك 
املج�ّسم، مفادها باأن »القد�س والأق�سى وفل�سطني ُكلّها 

يف خطر«.
اختيارها  اأثناء  ال�سعوبة  من  نوعاً  فرحات  ووجدت 
لألوان كرات اخليوط والتي تتنا�سب مع الألوان الطبيعية 
للم�سجد الأق�سى و�ساحته؛ والتي كان بع�سها مفقوداً يف 

ال�سوق، ب�سبب احل�سار املفرو�س على قطاع غزة.
ويف 6 دي�سمب املا�سي، اأ�سدر ترامب، قراراً اعتب فيه 
لإ�رشائيل،  عا�سمًة  والغربي(  ال�رشقي  )ب�سقيها  القد�س 
واأعلن اعتزام بلده نقل �سفارتها من تل اأبيب اإىل املدينة 

املحتلة.
ودعا  ترامب،  بقرار  اأردوغان  الرتكي،  الرئي�س  وندد 

الإ�سلمي، يف مدينة  التعاون  اجتماع ملنظمة  اإىل عقد 
ا�سطنبول.

القمة،  افتتاح  خلل  األقاها  كلمة  يف  اأردوغان،  واتهم 
الوليات املتحدة بـ«ال�ستقواء على دول العامل بالعرتاف 
بالقد�س عا�سمة لإ�رشائيل، وندد بقرار ترامب، معتبا 

اإياه غري قانوين وا�ستفزازيا.
اأفعالها  على  لإ�رشائيل  »مكافاأة  هو  القرار  اإن  وقال 

الإرهابية«، وطالب دول العامل برف�سه.
اأي�سا  »اإ�رشائيل دولة احتلل وهي  اإن  اأردوغان  واأ�ساف 
دولة اإرهاب«، م�سيفا اأن القد�س »خط اأحمر، وهي قّرة 
خط  القد�س  اأن  اجلميع  وليعلم  الأوىل،  وقبلتنا  عيوننا، 

اأحمر بالن�سبة لنا ولـ 1.7 مليار م�سلم حول العامل«.
حتت  القد�س  »ترك  ميكن  ل  اأنه  الرتكي  الرئي�س  وذكر 
رحمة دولة متار�س اإرهاب الدولة �سد الفل�سطينيني منذ 
اأعوام، ول ميكن ترك م�سري القد�س باأيدي دولة احتلل 
اأي اكرتاث بالقوانني  تغت�سب الأرا�سي الفل�سطينية دون 

والأخلق منذ عقود«.
خ�س�ست  هاتفية  م�ساورات  اأردوغان،  اأجرى  اأن  و�سبق 
الرئي�س  بينهم  القادة  من  العديد  مع  القد�س  ملو�سوع 

الفرن�سي اميانويل ماكرون.

�لفنانة �لّتون�صية لطيفة

 

تطلق �ألبوًما جديًد� 
اأعلنت الفنانة التون�سية املقيمة يف 

م�رش لطيفة )العرفاوي(، م�ساء الثلثاء، 
عن اإطلق األبوم جديد حتت عنوان 
»فري�س« منع�س. جاء ذلك خلل 

موؤمتر �سحفي عقدته لطيفة 
بتون�س العا�سمة.

ويت�سمن األبومها اجلديد »فري�س« 
13 اأغنية م�رشية وتون�سية ومغربية 

ولبنانية.«
ونزل الألبوم على ال�سبكات 

الإلكرتونية فقط 
و�سي�سدر قريبا على 

�سكل قر�س م�سغوط 
يف الأ�سواق.

وتعتزم لطيفة 
ت�سوير فيديو كليب 

لإحدى اأغاين 
هذا الألبوم يف 

تون�س مع 
خمرج تون�سي 

�ساب.
»طبعك ورجحت لطيفة ت�سوير اأغنية 
اجلبايل كلمات عنيد« للفنان التون�سي حممد 

وحلنا، خلل الأيام القليلة القادمة يف تون�س.
اأفادت باأنها »�ستجدد العهد مع ال�سينما امل�رشية يف الأيام كما 

القادمة و�سيكون بذلك فيلمها الثاين بعد فيلم »�سكوت القليلة 
حن�سور)�سوف ن�سور(« للمخرج امل�رشي يو�سف �ساهني.

وقدمت لطيفة العرفاوي يف ال�سابق جمموعة من الأغاين الوطنية على غرار 
»اأهيم بتون�س اخل�رشاء« و«تون�س طبع الوفاء« وغريهما.

وعبت لطيفة خلل املوؤمتر ال�سحفي عن »ا�ستعدادها لإحياء حفلت جمانية 
ل�سالح املجتمع املدين لبناء مدار�س واإ�سلح م�ست�سفيات واإحداث م�ساريع 

�سغرى للعاطلني عن العمل«.

�أحالم �خليام.. لوحات فنية حتكي �لوجع �ل�صوري

ال�سوريني  اللجئني  ع�رشات  اأبدع 
القاطنني يف خميم الزعرتي بالأردن 
يف ر�سم لوحات فنية عّبت عن معاناة 
اللجوء واحلرب يف بلدهم، وعر�ست 
اللوحات مبعر�س فني اأقيم يف عمان 
وقال  اخليام«.  »اأحلم  عنوان  يحمل 
اإن  الكفري  عماد  ال�سوري  الر�سام 

ال�سباب  �رشف  على  يقام  املعر�س 
الزعرتي،  خميم  داخل  املوهوبني 
حيث ي�سلط ال�سوء على ملمح اإبداع 

�سباب يحمل هم الوجع ال�سوري.
املخيم  داخل  املبدعون  وي�ستخدم 
وهو  اللوحات،  لر�سم  اخليم  قما�س 
التي  الر�سالة  من  جزءا  اعتبوه  ما 

بوابة  عب  للعامل  اإي�سالها  يريدون 
الفن. وعلقت على جدران املعر�س 
�سكلها  يف  تختلف  متنوعة  لوحات 
نف�سه،  ال�سوري  الأمل  حتكي  لكنها 
حيث تبز �سور الوجوه ال�ساحبة التي 
اأنهكتها املاأ�ساة ولو كانت لأطفال يف 

عمر الزهور.

نابغة �صغري يبهر �لأردنيني يف حفل كال�صيكي
 

نُظم يف العا�سمة الأردنية عمان حفل فني اأحياه ت�سيكي عمره 15 عاما، وقدم العازف ال�سغري مقطوعات من املو�سيقى 

الكل�سيكية اأداها على اآلة الكمان مب�ساركة والده الذي يعزف على البيانو.

وحط اإدوارد كولرت -الذي و�سفه نقاد بالعازف ال�سغري النابغة- �سيفا على الأردن، واأحيا حفلة يف مركز احل�سني الثقايف يف 

عمان نظمته جمعية اأ�سدقاء مهرجانات الأردن بالتعاون مع املعهد الوطني للمو�سيقى.

تعلم كولرت العزف على يد والده املو�سيقي، وبداأ ا�ستخدام الكمان عندما كان يف ال�سابعة من عمره، قبل اأن يتلقى دورات يف 

معهد املو�سيقى يف براغ، حيث برع يف اأداء عيون املقطوعات الكل�سيكية.
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بلغاريا

عراقيل حكومية متنع ترميم امل�ساجد العثمانية

اأدرار 

الأيام الوطنية املغاربية للم�سرح  يف طبعتها التا�سعة  

لالأديبة جمد حبيب

جراح على �سفاف احلرب.. رواية تر�سد الأمل ال�سوري جراء الإرهاب

تاأليف الناقد حممود عبدال�شكور

»ذاكرة الظالل واملرايا« يف اأدب حممد ناجي
للدكتور حمرو�س عتاقي

»الذكاء الت�سوري« م�سدرًا للمهارات التعليمية

تعاين ع�شرات امل�شاجد العثمانية يف بلغاريا من تهدم بع�س اأق�شامها، جراء رف�س ال�شلطات، منذ �شنوات طويلة، منح الت�شاريح الالزمة لرتميمها، بذرائع متعددة، 
اأبرزها عدم احتواء بع�شها على ماآذن اأو وجودها يف مناطق اأثرية.

التي حتتاج  امل�ساجد   ويبلغ عدد 
ال�رسعة  وجه  على  ترميم  اإىل 
من  عدد  عن  ف�سال  جامعا،   27
التاريخية  والآثار  احلمامات 

الأخرى يف البلد الأوروبي.
ومنذ �سنوات طويلة، تخو�ض دائرة 
قانونيا  بلغاريا �رساعا  الإفتاء يف 
بهدف  احلكومية  ال�سلطات  مع 

ترميم الكثري من اأماكن العبادة.
تنتظر  التي  امل�ساجد  اأهم  من 
حممد  ال�سلطان  م�سجد  الرتميم: 
الفاحت يف مدينة كو�ستنديل )جنوب 
با�سا  قاراجا  وم�سجد  غرب(، 
وم�سجد  ديلجيف،  غوتزه  مبدينة 
مدينة  يف  با�سا  اإبراهيم  بارغايل 

رازغراد )�سمال �رسق(.
 

عقبات بريوقراطية
 

�سوفيا،  العا�سمة  مفتي  وقال 
اإن »العقبات  اإزبي�ستايل،  م�سطفى 
ت�سعها  التي  البريوقراطية 
من  جتعل  احلكومية  ال�سلطات 
�سعبا  اأمرا  بامل�ساجد  العناية 

للغاية«.
تعار�ض  »ال�سلطات  اأن  واأ�ساف 
ت�ساريح  منح  عاما  ثالثني  منذ 
حممد  ال�سلطان  م�سجد  لرتميم 

الفاحت، الذي يعود تاريخ بنائه اإىل 
عام 1531«.

من  »يعاين  امل�سجد  اأن  واأو�سح 
داخله؛  اإىل  الأمطار  مياه  ت�رسب 
ماأذنته،  اأخ�ساب  اهرتاء  ب�سبب 
وتفكيك معادن قبته وبيعها لتجار 
اخلردوات، وبيع ال�سجادات الثمينة 

التي كانت بداخله«.
»بلدية  اأن  على  اإزبي�ستايل  و�سدد 
جهدها  ق�سارى  تبذل  كو�ستنديل 
لإزالة اآثار امل�سلمني من املدينة، 
حيث اأغلقت اأبواب امل�سجد اأمام 
امل�سلني، وتنتظر �سقوط ماأذنته، 
بيك،  اأحمد  م�سجد  حولت  كما 
اإىل  اأي�سا،  تاريخي  م�سجد  وهو 

متحف اأثري«.
اأحمد  م�سجد  »ماأذنة  اأن  واأو�سح 
ل  لذلك  زمن،  منذ  تهدمت  بيك 
ح�سب  م�سجدا  البلدية  تعتربه 
منطقها.. اإن كان هناك ماأذنة فهو 
م�سجد، واإن مل يكن فهو متحف«.

وم�سى قائال اإن »مدينة كو�ستنديل 
م�سجدا   11 على  حتتوي  كانت 
عددها  لكن  الأقل،  على  عثمانيا 
تناق�ض اليوم اإىل م�سجدين فقط، 

وكالهما مغلق حاليا«.
 

اإرث تاريخي م�شرتك

 
اأمله  عن  �سوفيا  مفتي  واأعرب 
يتفهم امل�سوؤولون يف بالده  اأن  يف 
�رسورة ترميم امل�ساجد باعتبارها 

»اإرثا تاريخيا م�سرتكا«.
يتخذوا  »اأن  اإىل  امل�سوؤولني  ودعا 
من تركيا قدوة من حيث الهتمام 
اإذ  العبادة،  لأماكن  توليه  الذي 
رجب  )الرتكي(  الرئي�ض  اأظهر 
كبريا  اهتماما  اأردوغان  طيب 
حيال حماية اأماكن العبادة، بغ�ض 

النظر عن انتمائها الديني«.
�سفيتي  كني�سة  »ترميم  اأن  واأردف 
اإ�سطنبول  )مدينة(  يف  �ستيفان 
مثال  يعترب  تركيا(  غربي  )�سمايل 

مهما«.
اأعمال  من  �سنوات  �سبع  وبعد 
ورئي�ض  اأردوغان  �سارك  الرتميم، 
بوري�سوف،  بويكو  بلغاريا،  وزراء 
حفل  يف  املا�سي،  جانفي   7 يوم 
الكني�سة  هذه  افتتاح  اإعادة 
اجلالية  بنتها  التي  الأرثوذك�سية، 
القرن  يف  اإ�سطنبول  يف  البلغارية 

التا�سع ع�رس.
مل  »اإن  بقوله:  اإزبي�ستايل  وتابع 
اأحد  فال  الدعم،  اأردوغان  يقدم 
غريه �سيقدمه، وكما اأوفى اأردوغان 
الكني�سة،  ترميم  ب�ساأن  بوعده 

بويكو  وزرائنا،  رئي�ض  من  نرجو 
بوري�سوف، اأن يقدم الدعم لرتميم 
امل�ساجد يف كو�ستنديل ورازغراد، 
التاريخي  اإرثنا  من  جزء  فهي 
امل�سرتك، وتقع م�سوؤولية حمايتها 

على عاتقنا جميعا«.
الآثار  من  »الكثري  اأن  على  و�سدد 
مثل  عديدة،  مدن  يف  العثمانية 
ودوبنيتزا،  و�سموليان  كارلوف 
تواجه العوائق احلكومية نف�سها.. 
رازغراد ت�سم جامعا واحدا فقط 
يف  امل�سلمني  اآلف  يوجد  بينما 

املدينة«.
غوتزه  مدينة  يف  يوجد  كما 
احلدود  من  القريبة  ديلجيف، 
اآلف  اأربعة  حوايل  اليونانية، 
مواطن م�سلم مقابل م�سجد واحد 
وهو  م�سٍل،  ملائى  يت�سع  فقط 

م�سجد جامع قاراجا با�سا.
واأو�سح اإزبي�ستايل اأن هذا امل�سجد 
يعود  »والذي  املدينة  يف  الوحيد 
اخلام�ض  القرن  اإىل  بنائه  تاريخ 
عديد؛  �سعوبات  من  يعاين  ع�رس، 
اإثر �سقوط قبته، عام 2011، ف�سال 
عن تعر�سه لهجمات عن�رسية بني 

فرتة واأخرى«.
 

 هجمات تخريبية

 
بدوره، قال مفتي منطقة بالغوف 
غراد، اآيدن حممد، لالأنا�سول، اإن 
اجلامع  اأبواب  اأغلقت  »ال�سلطات 
يف  وقوعه  بحجة  امل�سلني؛  اأمام 

منطقة اأثرية«.
من  ا�ستغرابه  عن  واأعرب 
املعار�ض  املدينة  بلدية  موقف 
اإذ تعتربه »م�سدرا لإثارة  للجامع، 

ال�سطراب يف املدينة«.
و�سدد حممد على »�رسورة حماية 
وترميم كافة اأماكن العبادة، بغ�ض 
تنتمي  الذي  الدين  عن  النظر 

اإليه«.
امل�سلمني  ا�ستعداد  عن  واأعرب 
اجلامع  لرتميم  املدينة  يف 
داعيا  ال�سخ�سية،  باإمكانياتهم 
»اإزالة  اإىل  وال�سيا�سيني  ال�سلطات 
هذا  يف  البريوقراطية«  العقبات 

ال�ساأن.
حديثه  البلغاري  املفتي  وختم 
بالغ�سارة اإىل اأن »بع�ض املخربني 
اأحجار  ك�رسوا  املدينة  يف 
ت�رسيع  بهدف  اجلامع  ودعامات 

�سقوطه«.
وكالت

انطلقت اأم�سية اأول اأم�ض فعاليات 
مل�رسح  املغاربية  الوطنية  الأيام 
الثقافة  بق�رس  الذهبية  النخلة 
التا�سعة  طبعته  يف  اأدرار  ملدينة 
وتون�ض  املغرب  دولة  مب�ساركة 
خمتلف  من  وم�رسحيني  وليبيا 
العام  الأمني  اأعطي  اأين  الوليات 
بعد  انطالقها  اإ�سارة  اأدرار  لولية 

مقتطفات  من  فيديو  عرو�ض 
العرو�ض التي تتناف�ض على جوائز 
هذه الطبعة منها م�رسحية �سابرة 
من تون�ض وم�رسحية مزبلة احلروف 
حب  حالة  وم�رسحية  املغرب  من 
اجلزائر  متثل  ادرار  ولية  من 
الوليات  بقية  اأخري من  وعرو�ض 
تابع  غفري  جمهور  بح�سور  وهذا 

العر�ض الأول عرب ركح دار الثقافة 
يرتاأ�سها  التحكيم  التي  جلنة  اأمام 
امل�رسح  من  املهرجان  حمافظ 
تعرف  كما  مل�ستغامن  اجلهوي 
ور�سات  الأيام  هذه  هام�ض  على 
ندوة حول  تكوين املمثل مع  حول 
اإ�سكالية امل�رسح يف ت�سليط ال�سوء 
على الق�سايا الجتماعية من حيث 

على  واإخراجها  الن�سو�ض  بناء 
اجلمعية  رئي�ض  اأكد  كما  الركح 
جلول  حدادي  الدرامية  للفنون 
بان  هناك  الطبعة  لهه  واملنظمة 
13 فرقة وجمعية م�ساركة والهدف 
باجلنوب  امل�رسح  تن�سيط  هو 
تبادل اخلربات  مع  الثقايف  والفعل 
الفن  ترقية  بغية  امل�ساركني  بني 

الرابع اأكرث خا�سة واأن اأدرار تعرف 
تقاليد يف امل�رسح والتي من خالل 
ال�سلطات  وننا�سد  نطمح  هذا 
امل�رسح  اجناز  �رسورة  على 
اجلهوي   والذي نعتربه منارة فنية 
التي  اجلمعيات  جمع  على  يعمل 
العرو�ض  بامل�رسح  وت�ستمر  تهتم 
اأيام  رابع  على  مدارا  الأيام  لهذه 

اجلمهور  خاللها  من  ي�ستمتع 
خمتلف  من  م�رسحية  بعرو�ض 
على  اأي�سا  يكت�سف  كما  املدار�ض 
املغاربية  للدول  الفنية  ميزات 
وزارة  رعاية  امل�ساركة  حتت 

الثقافة  
بو�شريفي بلقا�شم

“جراح على �سفاف  رواية  تر�سد 
احلرب” لالأديبة جمد حبيب �سورا 
ال�سوري  يومية من حياة املجتمع 
يف زمن احلرب الإرهابية باأبعادها 
اأنها  اإل  وحتولتها  وتداعياتها 
والثقافية  الفكرية  ببنيتها  تنحاز 

اإىل الفقراء وامل�ست�سعفني.
الأمل  ق�سة  من  الرواية  وتنطلق 
الذي  والباطن  الظاهر  باأنواعه 
باأبعادها  لت�سل  الإن�سان  يعي�سه 
الأمان  اأن  اإىل  ال�سيكولوجية 
والعدالة هما اأهم عاملني يجب اأن 

يحكما املجتمع الإن�ساين.
عن  روايتها  يف  حبيب  وتبتعد 
على  وتعمل  والتنظري  الو�سف 
باأ�سلوب  الدرامي  احلدث  تفعيل 
ي�سد  وم�سوق  للعواطف  مثري 
النهاية  اإىل  البداية  منذ  القارئ 

واإىل  املرجوة  نهايتها  اإىل  لت�سل 
يف  موؤثرة  تراها  التي  معانيها 
مقدمة  الإن�سان  لتنمية  الدعوة 
اأن  حبيب  املجتمع.وحتاول  لبناء 
تبتعد عن ال�ستطراد كي ل توؤذي 
الدرامية  الروائي  احلدث  حركة 

وت�سعب  الأحداث  كرثة  برغم 
امل�ساكل وتعدد الف�سول مما يدل 

على ح�سور املوهبة الأدبية .
موؤ�س�سة  من�سورات  من  الرواية 
وتقع  الإعالمي  لالإنتاج  �سوريانا 
يف 203 �سفحات من القطع الكبري 

الهتمام  على  موؤلفتها  وحتر�ض 
تبتعد  حتى  الفنية  الأدبية  باللغة 
اأي  وتتجنب  العادي  الكالم  عن 

انهيار بنائي لفنية الرواية.

وكالت

النقدية  الدرا�سة  الكتاب  ميثل 
ال�ساملة، الأوىل، لإبداعات الروائي 
يزعم  ول  ناجي،  حممد  الراحل 
موؤلفه الناقد حممود عبدال�سكور، 
درا�سات،  من  عمله  احتواه  ومبا 
ناجي..  اأعمال  تف�سري  يحتكر  اأنه 
عن  الأخرية  الكلمة  يقول  اأنه  ول 
يف  ي�سافر  اأنه  يو�سح  بل  كتاباته. 
الظالل  بـ»ذاكرة  املو�سوم  بحثه 

واملرايا.. درا�سات يف اأدب حممد 
ناجي«، اإىل عوامل �سا�سعة ل ميكن 
اأن تنح�رس اأو تنتهي عند حد ما، 
على  لناقد  طاقة  ل  غناء  لكونها 

الإحاطة بها.
ويوؤكد املوؤلف يف كتابه، اأننا، ولكي 
كروائي  حقه  ناجي  نعطي حممد 
الأمر  يحتاج  متكامل،  م�رسوع  له 
دون  اأكادميية  ر�سالة  جهد  اإىل 

اأدنى مبالغة. وبناء على ذلك جند 
من  طرقه  وما  اأبحاثه  ي�سمي  اأنه 
كتابات  على  اأ�ساءت  مو�سوعات 
تقودنا  مفاتيح  جمرد  ناجي، 
ورمبا  وف�سيح..  رحب  عامل  اإىل 
املبدع  لهذا  يقراأ  مل  ت�سجيع ملن 

كي اأن يقراأ له.
وكالت

الدكتور حمرو�ض عتاقي يف  يعنى 
بحثه م�سائل »الذكاء الت�سوري يف 
على  بالإ�ساءة  التعليمية«،  العملية 
املنا�سبة  الفعال  التعليم  فر�ض 
لطرائق وتف�سيالت الأفراد كافة، 
بتنوعاتهم ومتايز ملكاتهم، وفق 
يف  اخلا�ض  واأ�سلوبهم  طريقتهم 
التعلم.. مبيناً اأن الذكاء الت�سوري 
والتي  الذكاءات،  اأنواع  اأهم  من 

يخت�ض بها جمال الفن بوجه عام 
والتعبري الفني ب�سكل خا�ض.

الذكاء  املوؤلف  ويعرف 
 Conceptual« الت�سوري: 
»القدرة  باأنه:   ،»Intelligence
املكاين  العامل  اإدراك  على 
العالقات  اإدراك  اأي  الب�رسي«، 
دقيقة،  ب�سورة  الأ�سياء  بني 
الذكاء:  من  النوع  هذا  ويت�سمن 

واخلطوط  لالألوان  احل�سا�سية 
والعالقات  والف�ساء  والأ�سكال 
العنا�رس،  هذه  بني  القائمة 
التمثيل  على  القدرة  وكذلك 
اأو  الب�رسية  لالأفكار  البياين 
يف  نف�سه  يوجه  واأن  املكانية، 

م�سفوفة مكانية.
وكالت



ثقافةالثالثاء  13 فيفري 2018 املوافـق   لـ25 جمادى الأول  1439ه 17
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املوؤّرخ عثمان الكعاك وروؤيته للثقافة والهوية اجلزائرية
اهتم الكثري من الأدباء واملوؤّرخني العرب بالكتابة عن تاريخ اجلزائر القدمي واحلديث، وخا�شة تاريخ 

ثورتها املجيدة، وبلغت املقالت التي األفت حولها من 1954اإىل 1962اأزيد من500مقال، ولريب اأّن بع�شهم خدم 
اجلزائر بدرا�شات تعريفية عنهااأّيام حمنتها مع ال�شتعمار، وم�شى يلّفه ال�شمت دون اأن ميّن علينا ب�شيء.

بقلم حممد ب�شكر

عثمان  الأ�ستاذ  اأولئك  من 
اهلل(،الكاتب  )رحمه  الكعاك 
العامل  �س�ؤون  يف  وامل�ؤلّف 
ثقافة  ويف  عاّمة،  الإ�سالمي 
ة،  خا�سّ العربي  املغرب  وتاريخ 
ب�ل�نيا  يف  امل�سلمني  عن  كتب 
وفيالندا،  وبلغاريا  ورومانيا 
وليبيا واملغرب الأق�سى، وحظي 
باهتمام  عنده  اجلزائر  تاريخ 
لأّنه  بح�ثه؛  معظم  يف  خا�ص 
اأحّب هذا ال�طن وتبنى ق�ساياه، 
جنباته،فكتب  بني  تربى  وكاأّنه 
باإتقان، وبحث يف جزئياته  عنه 
بعمق، ويكفي اأن ن�سري اإىل اآخر 
العدد35/34  يف  له  نُ�رش  بحث 
بتاريخ  الأ�سالة،  جملة  من 
تاريخ  عن  �سنة1976م،  ج�يلية 
مدينة عنابة، ا�ستفا�ص يف تتبع 
وعلمائها،  وعاداتها  تاريخها 
فيه  غّطى  عجيب  ببحث 
العهد  من  امتدت  زمنية  فرتة 

الأمازيغي اإىل الغزو الفرن�سي.
�ساءت الأقدار اأن يلفظ اأنفا�سه 
ويف  اجلزائر  باأر�ص  الأخرية 
كان  حيث  بالّذات  عنابة  مدينة 
الإ�سالمي  امللتقى  يف  ي�سارك 
من  ولي�ص  1976م.  �سنة  العا�رش 
اجلزائري�ن  يتاأثر  اأن  الغريب 
فيه  عهدوا  فقد  برحيله، 
تاريخا  ببلدهم  الكبري  الهتمام 
الّن�ساط  فيه  ومل�س�ا  وثقافة، 
يف  ومناق�سة-  اإثراء   - الدوؤوب 
جميع ملتقيات الفكر الإ�سالمي 

التي �سارك فيها.
)عثمان  الأ�ستاذ  جذور  تنحدر 
اأندل�سية،  عائلة  الكعاك(من 
�سنة  بت�ن�ص  البك��ص  بربج  ولد 
1903م، بها ن�ساأ وا�ستقام ع�ده، 
وتلقى تعلّمه يف ثان�ية ال�سادقية، 
ومدر�سة  ال�س�رب�ن  يف  وتخّرج 
بفرن�سا،حامال  ال�رشقية  اللّغات 
والآداب  اللّغات  يف  �سهادة 
الدارجة  والعربية  العربية، 
والدارجة  اإفريقيا،  ب�سمال 
بامل�رشق، واللّغة الفار�سية،واأتقن 
الأملانية  اللّغة  �سنة  منذ حداثة 
وكانفي  وغريها.  والإجنليزية 
العربية  اللّغة  مبداإ عمره ميقُت 
وي�ستهزاأ  بها،  ومايت�سل  واآدابها 
والتاريخ  العربية  باحل�سارة 
نف�سه-  عن  حكى  –كما  العربي 
م�سيعة  ذلك  تعلّم  اأّن  ويرى 
املرء  يُعنى  اأن  والأَوىل  لل�قت، 
احلداثة  لغة  الفرن�سية،  باللغة 
واحل�سارة، غري اأّن َحَدًثا ب�سيطا 
ل�اقعه�بّدل  نظرته  من  غرَيّ 
احل�سارة  ُتاه  الفكرية  م�اقفه 
�رشذمة  له  تعر�ص  العربية،فقد 
من اجلن�د الفرن�سيني يف يفاعته 

فطرح�ه  اأزقةت�ن�ص،  ببع�ص 
على  اأحدهم  ودا�ص  اأر�سا، 
التقليد  رمز  الأحمر  طرب��سه 
ذلك  على  حملهم  الإ�سالمي، 
العاملية  احلرب  تركيا  دخ�ل 
الأوىل �سد احللفاء �سنة1915م، 
)الكعاك( طرب��ص  يف  ووجدوا 
ما يدل على رمزية النتماء اإىل 
يف  ممثلة  الإ�سالمية  اخلالفة 
هذا  فجعله  العثمانية،  الدولة 
روؤيته،  يُغرّي  امل�سني  العتداء 
يحمله  الذي  الغّل  مدى  ويدرك 
الإ�سالمية،  للح�سارة  الغرب 
خلفيات  ا�ستيعاب  لميكن  واأّنه 
بفهم  اإّل  احل�ساري،  ال�رشاع 
والرتاث  العربي  التاريخ 

الإ�سالمي.

اأ�شالة الثقافة اجلزائرية

يف  اجلزائري  املجتمع  اأ�سالة 
وامل�ستقبل،  واحلا�رش  القدمي 
املكن�نة  الثقافية  باأ�س�لها 
وال�س�فية  فيها،)الدينية 
والفنية  والأدبية  والعقائدية 
يرى  )الكعاك(  كان  والتقنية(، 
املجتمع  يف   را�سخة  اأنها 
ال�سّم  جبالها  ر�س�خ  اجلزائري 
قدم  فيه  ومتجذرة  وقدمية   ،
من  )اأخذت  وتربته،  اأدميه 
�سم�ص اجلزائر املنرية الربيعية 
اإ�سعاعها  املنع�سة  الدافئة 
وجمالها(،  وائتالفها  وبريقها 
ذهنه  يف  عميقة  ثقافة  فهي 
وفكره ُعمَق تاريخه، فال يخ�سى 
اأو النحالل،  عليها من الذوبان 
اإىل  اأ�سالتها  واأرجع )رحمه اهلل( 

عدة اأ�سباب منها:
اأنها  اأي  مثاغرة؛  اأ�سالُة  -اأنّها 
واجلن�ب  ال�سمال  على  مفت�حة 
فاليُخ�سى  والغرب  وال�رشق 
الندثار  اأو  النحالل  من  عليها 

اأو التدني�ص.
باللّغة  الأّمة  هذه  مت�سك   -
له من  تعر�ست  العربية رغم ما 
كالإ�سبانية  اأخرى  لغات  غزِو 
اأن  ا�ستطاعت  فقد  والفرن�سية، 
بعد   - اللّغات  هذه  من  متت�ّص 
)..ع�سارتها   - عليها  تغلبها 
النافعة وح�لتها اإىل دم جزائري 

نقي اأ�سيل..(.
ولحظ اأّن الع�امل التي حافظت 
على متا�سك املجتمع وعراقته، 
تقم  مل  اإن  نقائها  على  لتبقى 
النظر  باإعادة  املثقفة  الّنخة 
من  والتي  الأ�س�ل  من  كثري  يف 

بينها.
امل�ستعمر  اأخذ  ما  ا�سرتجاع   *
املتعلقة  الكتب  من  مّنا 
بالدرا�سات التي تخ�ص اجلزائر، 
باللّغة  مدونة  غالبها  يف  وهي 

ت�سبط  اأن  فينبغي  الفرن�سية، 
وترّقم وترتجم حتى نفهم قيمة 

ح�سارتنا.
امل�زعة  املخط�طات  جمع   *
العاملية  املكتبات  من  كثري  يف 
نتيجة التهريب من قبل الدوائر 
من  اأوالرتحيل  ال�ست�رشافية، 
عليها،  خ�فا  اأ�سحابها  طرف 
البالد  خ�س�ع  بعد  ة  وخا�سّ
وهذا  الفرن�سي،  لال�ستعمار 
الر�سيد الهائل من املخط�طات 
م�زع يف بع�ص املكتبات العاملية 
كباري�ص واإ�سبانيا واأملانيا وتركيا 

وم�رش واملغرب الأق�سى.

م�شكُل الهوية

ناحية  اإىل  الكاتب  هذا  اته 
وهي  كيانه،  عليه  ملكت 
الن�سغال بتاريخ املغرب العربي 
،وبح�ثه  حما�رشاته  يف  فاهتم 
بهذا اجلانب، فقد ترك الأ�ستاذ 
تاأليفا  اأربعني  الكعاك(  )عثمان 
اللّغات  التاريخ والأدب وعلم  يف 
نح�  منها  طبع  والفلكل�ر، 
ظه�را  م�ؤلفاته  واأّول  الع�رشين، 
تاريخا  للجزائر  هما  كتابان خ�سّ
فيه  تناول  اآخر  وكتاب  ولغة، 
م�سكلة جزائرية م�سطنعة وهي 
وكانت  له�يتها،  امُلكِ�ّن  عرقها 
التي  الرببري  الظهري  ق�سية 
افتعلها ال�ستعمار الفرن�سي �سنة 
العربي  باملغرب  راجت  1930م 
اجلزائر،واآثارها  يف  وخا�سة 
ال�سلبية م�ّست املجتمع يف ه�يته 
والإ�سالمية،ووجدت  العربية 
العلمانيني،  بع�ص  بني  لها  دعاة 
 « �سماها  �سغرية  ر�سالة  فاألّف 
الرببر«،ا�ستعر�ص فيها تاريخهم 
يف املغرب العربي ب�سفة عامة، 
وثقافتهم،  ولغتهم  اأ�س�لهم 
ق�سية  يف  جديدة  بنظرة  تناوله 
قدمية، وقد دفعه اإىل ول�ج هذا 
امل��س�ع -كما عرب عن ذلك يف 

حماولة  من  راآه  ما  مقدمته-، 
اجلزائرية  ال�حدة  �سف  ل�سطر 
من قبل الظهري الرببري املدف�ع 
فبنّي  الفرن�سي،  ال�ستعمار  من 
امتزج  والرببر  العرب  تاريخ  اأّن 
والتحم  وتاريخيا،  اجتماعيا 
ب�ج�دها  لميكن  كثرية  بع�امل 
فّك هذا التمازج احل�ساري، واأّن 
اأثرا بارزا لالأمازيغ يف كّل حدث 
اإ�سالمي تاريخي، بل عّدهم من 
التي  الإ�سالمية  ال�سع�ب  اأكرب 
تاريخ  يف  وا�سحا  اأثرا  تركت 
كثرية  ))دوًل  واأّن  الإ�سالم، 
كالأم�يني  الرببر،  على  قامت 
والأدار�سة  الأندل�ص،  يف 
باملغرب،والر�ستميني باجلزائر، 
والفاطميني  بت�ن�ص،  والأغالبة 
باملغرب وامل�رشق((، فكان من 
الطبيعي اأن ي�ؤّرخ لهم، حتى يزال 
كّل  يف  جندهم  ونحن  لُب�ٍص،  كّل 

حقبة من تاريخ الإ�سالم.

اللغة والتاريخ

يعترب الأ�ستاذ )الكعاك(من اأوائل 
املفكرين تنبيها خلط�رة الفراغ 
حاولل�ستعمار  الذي  اللّغ�ي 
املجتمع  واقع  يف  ايجاده 
العجاب  يثري  اجلزائري،وما 
)الكعاك(  م�ؤلفات  تك�ن  اأن 
بلد  ح�ل  �سبابه  مرحلة  يف 
ح�ل  مايحاك  بخط�رة  اأح�ّص 
يف  �سغرية  ر�سالة  ل�سانه،فاألّف 
»البالغة  �سماها  امل��س�ع، 
ن�رشها  اجلزائر«،  يف  العربية 

بت�ن�ص  �سنة 1927م. 
من  املغربية  ال�ساحة  وفراغ 
تاريخ  يف  املخت�سة  الكتب 
اجلزائر، دفعه اإىل التفرغ  لكتابة 
مبك�نات  والتعريف  تاريخها 
يف  بالق�مية  فال�سع�ر  ه�يتها، 
نظره ل يتاأتى اإّل بفقه التاريخ، 
فدفعه حّبه الفيا�ص لهذه الأر�ص 
تاريخها  يدّون  اأن  و�سعبا  تربة 

احلجري  الع�رش  من  بداية 
وانتهاء ب�سق�ط الدولة العثمانية 
التاريخ  »م�جز  �سماه  كتاب  يف 
باملطبعة  للجزائر«وطبعه  العام 
�سنة1926م،  بت�ن�ص  العربية 
من  الغاية  مقدمته  يف  وكتب 
تاأليفه فقال:»وق�سدنا من تاأليفه 
اجلزائرية  ال�سخ�سية  اإثبات 
اجلزائرية  ال�سخ�سية  املمتازة، 
والثقافية  واحل�رشية  ال�سيا�سية 
هذا  قارئ  اأّن  ويقيننا  والفنية، 
الكتاب ينتهي منه وقد ا�ستقر يف 
نف�سه الإميان ب�ج�د ال�سخ�سية 
وكحك�مة،  كدولة  اجلزائرية 
وك�سعب وكاأمة، وكثقافة وكاأدب 
الكثريون  كان  ي�م  كتبناه  وكفّن، 
م�سطنع  اجلزائر  اأّن  يعتقدون 

�سيا�سي وَخلق فرن�سي«. 
مل ي�سبقه لتدوين تاريخ اجلزائر 
اجلزائريني  امل�ؤّرخني  من  اأحد 
له  فكان  له،  املعا�رشين 
فكتاب  ذلك،  يف  الف�سل  �سبق 
تاريخ  امليلي)  املبارك  حممد 
واحلديث(  القدمي  اجلزائريف 
وكتاب   ، 1928م  �سنة  ظهر 

اأحمد  لالأ�ستاذ  )اجلزائر( 
ت�فيق املدين ظهر اجلزء الأول 
)تاريخ  اأّما  1929م،  �سنة  منه 
عبد  العام(لل�سيخ  اجلزائر 
الرحمن اجليالين، فظهرت اأوىل 
طبعاته �سنة1954م. وبالرغم من 
)الكعاك(  الخت�سارالذي حتراه 
اأّنه  اإّل  اأثناء جمعه ملادة كتابه، 
ا�ست�فى فيه املراحَل التاريخية 
للمجتمع  والثقافية  واجلهادية 
اأب�  الدكت�ر  قال  اجلزائري، 
القا�سم �سعد اهلل:))..ولقد حفظ 
له اجليل اجلديد من اجلزائريني 
هذه الغاية النبيلة، وهذا ال�سع�ر 
فقد  تاريخهم،  ونح�  نح�هم، 
ال�اعية  القليلة  الفئة  كانت 
منهم قد تلقفت الكتاب وتاأثرت 
ر�سالته،  وا�ست�عبت  باأفكاره 
اإىل  الف�سل  هذا  له  وحفظ�ا 
اجلزائر  اأر�ص  على  وفاته 
ن�رش  من  عق�د  بعد  امل�ستقلة 

تاريخه((.
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عالقة »خطرة« تربط اللحوم بالأورام ال�صرطانية

وجدت درا�شة جديدة اأن تناول اللحوم والأ�شماك ميكن اأن يزيد من خطر مر�ض ال�شرطان، من خالل امل�شاعدة على انت�شار الورم يف جميع 
اأنحاء اجل�شم وتو�شل علماء جامعة كامربيدج، بعد اإجراء الختبارات على الفئران، اإىل اأن خف�ض كمية الأ�شباراجني )اأحد الأحما�ض 

الأمينية اأو لبنات البناء التي ت�شتخدمها اخلاليا ل�شنع الربوتينات(، املوجود بكرثة يف الأطعمة البحرية واللحوم والدواجن، يحد من قدرة 
ال�شرطان على النت�شار.

�أن  �آخر  حتليل  وك�شف 
ميتلكون  �لذين  �لأ�شخا�ص 
�إنتاج  يف  ن�شاطا  �أقل  جينات 
ي�شجلون  �لأ�شبار�جني، 
عند  �أف�شل  بقاء  معدلت 
�لثدي  ب�رسطان  �لإ�شابة 
و�لرقبة  و�لر�أ�ص  و�لكلى 
جملة  تقارير  و�أو�شحت 
كمية  خف�ص  �أن  �لطبيعة، 
�لفئر�ن،  لدى  �لأ�شبار�جني 
�نت�شار  من  �حلد  يف  �شاهم 

�ل�رسطان، ولكنه مل يوؤثر على 
وجتدر  �لرئي�ص  �لورم  تطور 
�لإ�شارة �إىل �أن معظم مر�شى 
جر�ء  ميوتون  ل  �ل�رسطان 
�لأ�شا�شي،  بالورم  �لإ�شابة 
�خلاليا  �نت�شار  ب�شبب  ولكن 
�مل�شابة �إىل �لرئتني �أو �لدماغ 
�أو �لعظام �أو �لأع�شاء �لأخرى. 
معد  قال  �ل�شدد،  وبهذ� 
�لدر��شة �لرئي�ص، �لربوفي�شور 
هذه  »ت�شيف  هانون:  غريغ 

�لنتائج معلومات حيوية تتعلق 
�نت�شار  وقف  لكيفية  بفهمنا 
�لرئي�ص  �ل�شبب  �ل�رسطان، 
توحي  كما  �ملر�شى.  لوفاة 
يف  �لتغري�ت  باأن  �لنتائج 
توؤثر على  �لغذ�ئي قد  �لنظام 
للعالج  �لفرد  ��شتجابة  كيفية 
�لأ�شا�شي، وكذلك فر�ص �لنجاة 
�لقاتلة«ويف  �لأمر��ص  من 
مارتن  قال  نف�شه،  �لوقت 
�أبحاث  مركز  من  ليدويك، 

»يف  بريطانيا:  يف  �ل�رسطان 
دليل  يوجد  ل  �لر�هن،  �لوقت 
على �أن �حلد من تناول بع�ص 
ي�شاعد  �أن  ميكن  �لأطعمة، 
�ل�رسطان، ومن  على مكافحة 
�ل�رسوري �لتحدث مع �لطبيب 
�أي  �إجر�ء  قبل  �ملخت�ص 
�لغذ�ئي  �لنظام  يف  تغيري�ت 
�أثناء �لعالج«ويقول �لعلماء �إن 
هذ� �لكت�شاف يقدم �لأمل يف 

�إيجاد عالجات جديدة.

هل اإ�صحاك النف�س 
اأمر جيد؟

ماأكولت ترفع احتمالية الإ�صابة بال�صرطان
�شحي  �أمر  نف�شك  �إ�شحاك  �أن  جديدة  در��شة  وجدت 
�لأمر  هذ�  ولكن  �شعادة،  �أكرث  يجعلك  �أن  وميكن  للغاية، 
يختلف تبعا للمكان �لذي يعي�ص فيه �ملرء وتتناق�ص �لنتائج 
�أبحاث �لعقل و�ل�شلوك يف  �إليها خرب�ء مركز  �لتي تو�شل 
�إ�شبانيا )CIMCYC(، و�لتي تفيد باأن �لأ�شخا�ص �لذين 
�أكرث عر�شة لقمع م�شاعرهم  �أنف�شهم،  يقومون باإ�شحاك 
�لغا�شبة، بالإ�شافة �إىل حت�شني �حلالة �لنف�شية، تتناق�ص 
و�لتي  �ملو�شوع،  بهذ�  �ملتعلقة  �ل�شابقة  �لدر��شات  مع 
�أ�شارت �إىل �أن �إ�شحاك �لنف�ص �أمر مرتبط بتز�يد �لآثار 
مارين،  توري�ص  جورج  �لباحث  و�أو�شح  �ل�شلبية.  �لنف�شية 
 Personality and جملة  يف  �ملن�شورة  �لدر��شة  معد 
�أن  »لحظنا  قائال:   ،Individual Differences
حماولة �إ�شحاك �لنف�ص تدل على ��شتقر�ر �حلالة �لنف�شية 
و�ل�شعور بال�شعادة. وف�شال عن �ت�شاق �لنتائج مع دللت 
�إيجابية تعزى )تقليديا( لإ�شحاك �لنف�ص، ت�شري �لدر��شة 
تو�جد  تبعا ملكان  تختلف  قد  �لفكاهة  �آثار ح�ص  �أن  �إىل 
�ملزيد  �إجر�ء  �إىل  مارين  فريق  يدعو  لذ�،  �لأ�شخا�ص«. 
حتدد  خريطة  لإن�شاء  �ملو�شوع،  هذ�  حول  �لبحوث  من 
�أنه  �لفريق  يعتقد  كما  در��شتهم.  تطبيق  فعالية  مكان 
حتليل  �إىل  تهدف  جديدة  در��شات  �إجر�ء  �ل�رسوري  من 
و�شيلة  ��شتخد�م  يف  �ملحتملة  �لثقافية  �لختالفات 

�إ�شحاك �لنف�ص.
�ل�شلوكيات، خا�شة  �لهائل يف  �لتنوع  �أن  �لدر��شة  وتو�شح 
�لدعابة«،  »روح  بـ  مميزة  �أنها  على  ت�شنيفها  ميكن  �لتي 
�أعاق عملية �إن�شاء �إطار نظري موحد جلميع �ملعلومات، 
هذ�  حول  �لعلمية  �ملوؤلفات  يف  �لآن  حتى  ُجمعت  �لتي 

�لأمر. ولكن �لدر��شة �جلديدة تخطت هذه �حلدود.

التهاب احللق 
ل �شك �أن �لتهاب �حللق و�حد� من �أمر��ص �ل�شتاء �لتي ي�شاب بها 
�لرجال و�لن�شاء و�لأطفال خا�شة مع برودة �ملناخ، ويرجع ذلك لعده 
�أ�شباب �شوف نذكرها فيما بعد ولكن يجب �أن نعلم �أن �حللق يحتوي 
على عقد ملفاوية ت�شمى �للوزتان ووظيفتهما حماية �جل�شم من �لبكرتيا 

و�لفريو�شات �لتي قد ت�شيب �جل�شم. 
�أ�شباب �لإ�شابة بالتهاب �حللق

 جند �أن �لتهاب �حللق يحدث نتيجة للتهاب �أحدى �للوزتني �أو كلتيهما. و�أما عن 
�لأعر��ص �ل�شائعة فهي ت�شمل �رتفاع درجة حر�رة �جل�شم، قئ، �شعوبة يف �لبلع، �آلم 
يف �للوزتني، ظهور ر�ئحة غري حمببة يف �لفم، غالبا ما ي�شكو �ملري�ص من ت�شخم يف 
�إحدى �للوزتني �أو كلتيهما. قد ي�شكو �ملري�ص �أي�شا من وجود �إفر�ز�ت �شفر�ء باحللق، 
ومع �شدة �ملر�ص ي�شاب �ملري�ص بت�شخم يف �لغدد �للمفاوية �ملنت�رسة يف �جل�شم، 

وهى منت�رسة �أ�شفل منطقة �لأذن وحتت �لإبط ويف �لعديد من �لأماكن باجل�شم. 
طرق �لوقاية

 فمن �ملمكن تناول �لأع�شاب �لتي تعمل على تقليل �لأمل مثل �ليان�شون �أو �لقرفة، 
وكذلك يجب �لغرغرة باملاء و�مللح يوميا خا�شة عند �ل�شعور باآلم يف �حللق. 
كما  �لالزم،  �لعالج  لو�شف  �لطبيب  ��شت�شارة  فينبغي  �لعالج  و�أما عن 
�لتوقف عن �لعالج مبجرد �ختفاء �لأعر��ص، بل  �أل يتم  ينبغي 
�لطبيب  حددها  �لتي  �ملدة  ح�شب  �لعالج  �إكمال  يرجى 
بخر�ج  كالإ�شابة  م�شاعفات خطرية  �أي  حتى ل حتدث 

�للوزتني!

�أكدت جمموعة من علماء �ل�شحة �أن �لأ�شبارجني �ملوجود بوفرة يف منتجات �لألبان وحلوم �لبقر و�لدجاج و�لأ�شماك يرفع من 
�حتمالية �لإ�شابة باأنو�ع خطرية من �ل�رسطان، وقام �لعلماء باإخ�شاع فئر�ن �لتجارب حلميات خمتلفة، ولحظو� �أن �لأغذية �لتي 
حتوي �لأ�شبارجني بكميات كبرية ز�دت من �نت�شار �ل�رسطان يف �أع�شاء �لفئر�ن �مل�شابة به �أ�شال، وعلى �لعك�ص، فاإن حرمان 

�جل�شم من �لأ�شبارجني �أبطاأ عملية �نت�شار �ملر�ص.
�ملهمة  �لأمينية  �لأحما�ص  من  و�حدة  �لأ�شبارجني  مادة  و�للحوم وتعد  �لألبان  منتجات  من  �جل�شم  عليها  يح�شل  �لتي 
دور�  �ملادة  هذه  وتلعب  كالهليون،  �لنباتات  وبع�ص  هاما يف �لتاأثري على عمل �جلهاز �لع�شبي و��شتقالب �لغذ�ء و�لبقوليات 

يف �جل�شم.
�حليو�نية م�شدر  �لغذ�ئية  �ملنتجات  �أن  �لأحما�ص يذكر  وبع�ص  للربوتينات  مهم 

مينية  لأ و�لنظام � �جل�شم  لعمل  �ل�رسورية 
�إنتاجها، �لغذ�ئي،  عن  �أج�شادنا  تعجز  و�لتي 

�لطبية  �لدر��شات  من  �لكثري  لكن 
تلك  بتناول  �لإفر�ط  من  حتذر  باتت 
�آثار  من  ترتكه  قد  ملا  �ملنتجات 
و�أع�شائه  �جل�شم  على  �شلبية 

�حليوية.
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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 

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

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

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

�إىل غري �هلل عز وجل

�لأقلية �مل�سلمة بالهند 
و�ملقاومة للبقاء

�لأقلية �مل�سلمة يف �لهند تو�جه نو�زل فقهية عديدة، 
يف  جو�با  وت�ستلزم  �لعامل،  يف  مثيلها  يوجد  قلما 
حا�سماً  تاأثري�ً  لها  �إن  حيث  �ل�رصعية  �لن�سو�س  �سوء 
تتعلق  ق�سايا  يف  خا�سة  �لأحد�ث  جمرى  حتديد  يف 
بالدعوة  و�لقيام  �لهوية  على  و�حلفاظ  باملجتمع 
يف  ح�سا�سة  ق�سية  �لبقرة  �أ�سحبت  فمثال  وغريها. 
�لهند، لأنها مت�س عقيدة �لهندو�س مبا�رصة و�أ�سحبت 
�لآن مو�سع جدل يدور حوله �لكالم بعد ما قام بع�س 
�لهندو�س �ملتطرفني بالقتل �ل�سنيع لبع�س �مل�سلمني 
�أكلو�  �أو  �لبقرة  ذبحو�  باأنهم  لهم   متهمني  وغريهم 
حلمها. فاإن من �ملعروف �أن �لأ�سحية �لتي يقوم بها 
لت�سحية  تذكار�  �لأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  �مل�سلمون 
بهيمة  �مل�سلمون  فيها  يذبح  �ل�سالم  عليه  �إبر�هيم 
ي�سح  �لهند  �أن  و مبا  �لبقر وغريها.  فيها  �لأنعام مبا 
فيها �لإبل، فكان من �لبديهي �أن يتجه �مل�سلمون �إىل 
�لأبقار  لالأ�سحية بها ولغريها. ولكن هذه �لأبقار قد 
كما  ويعبدونها  �لهندو�س  لدى  مكانة  باأ�سمى  حظيت 

جاء “�ساما ويد�”، ومعناه كالتايل:
يف  و�لدعاء،   �لتمجيد  لك  �ملقد�سة،  �لبقرة  “�أيتها   
�لفجر  يف  �للنب  تدرين  �أنثى  به،  تظهرين  مظهر  كل 
فلنعّد  كبري�،  ثور�  �أو  �أو عجال �سغري�،  �لغ�سق،  وعند 
لك مكانا و��سعا نظيفا يليق بك، وماء نقيا ت�رصبينه، 
�سلبي،  �أحمد  ]د.  بال�سعادة”.  بيننا  تنعمني  لعلك 
�لأديان �لكربى – �أديان �لهند، �س 30-32.[ مهامتا 
�أبا �لدولة �لهندية، له كالم طويل  غاندي �لذي يعترب 
يف قد��سة �لبقرة حيث يقول: “�إن حماية �لبقرة �لتي 
فر�ستها �لهندو�سية هي هدية �لهند �إىل �لعامل، وهي 
�حليو�ن،  وبني  �لإن�سان  بني  �لأخوة  برباط  �إح�سا�س 
و�لفكر �لهندي يعتقد �أن �لبقرة �أّم لالإن�سان وهي كذلك 
�لهندي،  للمو�طن  رفيق  خري  �لبقرة  �إن  �حلقيقة،  يف 
وهي خري حماية للهند. عندما �أرى بقرة ل �أعدين �أرى 
�أمام  عبادتها  و�ساأد�فع عن  �لبقرة  �أعبد  لأين  حيو�نا، 
�لعامل �أجمع… و�أمي �لبقرة تف�سل �أمي �حلقيقة من 
عدة وجوه، فالأم �حلقيقية تر�سعنا مدة عام �أو عامني 
ولكن  هذ�،  نظري  �لعمر  طول  خدمات  منا  وتتطلب 
�سيئا  منا  تطلب  ول  د�ئما،  �للنب  متنحنا  �لبقرة  �أمنا 
مقابل ذلك �سوى �لطعام �لعادي. وعندما متر�س �لأم 
ل   �لبقرة  �أمنا  ولكن  باه�سة،  نفقات  تكلفنا  �حلقيقية 
تكلف  �لأم �حلقيقية  �سيئا، وعندما متوت  لها  نخ�رص 
جنازتها مبالغ طائلة، وعندما متوت �أمنا �لبقرة تعود 
علينا بالنفع كما كانت تفعل وهي حية، لأننا ننتفع بكل 
�أنا ل  جزء من ج�سمها حتى �لعظم و�جللد و�لقرون. 
�أقول هذ� لأقلل من قيمة �لأم، ولكن لأبني �ل�سبب �لذي 
دعاين لعبادة �لبقرة. �إن ماليني �لهنود يتجهون للبقرة 
منهم”.  و�حد�  نف�سي  �أعد  و�أنا  و�لإجالل  بالعبادة 

]مهامتا غاندي، بو�ن�س جرينال، 1964.[

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

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

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

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

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

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

َهَدى �إِىَل �رِصَ�ٍط ُم�ْستَِقيم .

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

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

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

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

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

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

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

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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�سيارة بوتني الرئا�سية للبيع

�سيارة  بيع  �إعالن  �لرو�سية  رو"  "�أوتو.  بو�بة  ن�رشت 
ليموزين "زيل-4112 بي" �لفخمة �لرو�سية مقابل 70 

مليون روبل )نحو 1.2 مليون دوالر(.
و�أنتج م�سنع "زيل" ن�سخة و�حدة من �ل�سيارة �لفخمة، 
عام  نهاية  يف  �لرو�سية  �لدولة  رئي�س  على  وعر�ست 
2012، لكنها مل تعجب بوتني ورف�س ركوبها. وقررت 

�رشكة "زيل" بيعها مقابل ما يزيد عن مليون دوالر.
وتتقدم تلك �ل�سيارة من حيث فخامتها على �سيار�ت 
فاخرة م�سهورة مثل كاديالك ومايباخ ورولز-روي�س. 
وتتمتع بعدد هائل من �لوظائف ل�سمان ظروف ر�حة 
�ملق�سورة  بحر�ة  �لتحكم  نظام  بينها  من  �ساحبها، 
مبنطقتني، و�إمكانية �لتحكم �الآيل بالكر��سي و�لزجاج 
و�ملر�يا و�ل�ستائر، وثالجة م�رشوبات �سغرية، ونظام 

وجتهيز�ت  للكر��سي  �إ�سايف  و�سف  فيديو  عر�س 
�أخرى متعددة.

وتزود �ل�سيارة مبحرك رو�سي �ل�سنع من طر�ز "زيل" 
�سندوق  وفيها  400 ح�سان.  قوة  ينتج  لرت   7.7 �سعة 
قام   ،10  Allison �أوتوماتيكي  �سد��سي  �رشعة 
�لتي  �ل�سيارة  على  بتكييفه  �الأمريكيون  �ملهند�سون 

ت�سبه �سيار�ت �لكرملني يف �لع�رش �ل�سوفيتي.
عن  �لك�سف  �ملقبل  �لربيع  �ست�سهد  رو�سيا  �أن  يذكر 
�إطار  يف  "نامي"  �رشكة  يف  �سممت  رئا�سية  �سيارة 
م�رشوع "كورتيج" لل�سيار�ت �لرو�سية �لفاخرة. ويتوقع 
�أثناء  �ل�سيارة  عن  �الأول  �لر�سمي  �لك�سف  يجري  �أن 
�النتخابات  بعد  �جلديد،  �لرئي�س  تن�سيب  مر��سم 

�لرئا�سية عام 2018.

لمبورغيني "اأورو�س" نفدت قبل اأن ت�سل الأ�سواق!

كامل  �لرو�س  �لوعرة  �لطرق  �سيار�ت  ع�ساق  ��سرتى 
ح�سة �لبالد من �سيار�ت ماركة المبورغيني �جلديدة 

"�أورو�س" قبل �أن ت�سل �إىل �الأ�سو�ق.
فقد �أكد ممثل �رشكة المبورغيني ل�سحيفة لينتا رو، 
�أن 10 �سيار�ت فقط، بقيت من �لـ 50 �سيارة "�أورو�س"، 
يف  �سيطرح  �لذي  �ملوديل  هذ�  من  رو�سيا  ح�سة 
�الأ�سو�ق عام 2018. �إذ حجز �لزبائن �لرو�س �سيار�تهم 
�ملاركة  لهذه  �لتجاري  باالإنتاج  �ل�رشكة  تبد�أ  �أن  قبل 
�جلديدة، وقبل عر�س منوذج المبورغيني "�أورو�س"، 
�لذي كان يف بد�ية عام 2016 عندما فتحت �ل�رشكة 

باب �الكتتاب على �ل�سيارة �ملذكورة.
�أن  "المبورغيني يف مو�سكو"،  لـ  �لعام  �ملدير  ويقول 

�متالك  حق  على  �حل�سول  الأجل  )يقاتلون(  �لزبائن 
�أول �سيارة "�أورو�س" يف رو�سيا.

�الأ�سو�ق  يف  "�أورو�س"  المبورغيني  �سيارة  �سعر  يبلغ 
�لرو�سية 15.2 مليون روبل )حو�يل 260 �ألف دوالر(، 
و�ست�سلم �أوىل �سيار�ت هذ� �ملوديل �إىل �أ�سحابها يف 

�سيف 2018.
من  �لر�بع  يف  �ل�سيارة،  لهذه  �الأول  �لنموذج  وعر�س 
دي�سمرب، يف م�سنع �ل�رشكة يف مدينة �أغاثا- بولونيز 
 4 �سعته  مبحرك  �ل�سيارة  جهزت  وقد  )�إيطاليا(، 
�لق�سوى  �رشعتها  وتبلغ  ح�سانا.   650 وبقوة  لرت�ت، 
305 كيلومرت�ت/ �ل�ساعة. وتعد �أ�رشع �سيارة للطرق 

�لوعرة يف �لعامل.

اإعالن موعد 
اإطالق اجليل 

اجلديد من 
 Subaru"
"Forester

�أكدت مو�قع متخ�س�سة ب�سوؤون 
�ل�سيار�ت �أن �الإعالن �لر�سمي 
عن �جليل �جلديد ل�سيار�ت 

"Subaru Forester" رباعية 
�لدفع �سيجري، يف نوفمرب من 

�لعام �ملقبل.
 "Forester" ووفقا للمو�قع فاإن
 "SGP" جلديدة �ستاأتي بهيكل�

�ملطور �لذي �ستزود به 
 "XV"و "Impreza" سيار�ت�
و"Ascent" �لتي تعمل �سوبارو 

على �إنتاجها.
ومن �ملتوقع �أن تاأتي �ل�سيارة 
�جلديدة ب�سكل خارجي ي�سبه 

�سيار�ت "Ascent" �الأخرية �لتي 
�أ�سدرتها �سوبارو مع تعديالت 
طفيفة على �سكل �سبكة �ملربد 
و�الأ�سو�ء �الأمامية و�خللفية، 
ف�سال عن حمركات توربينية 

متطورة ب�سعة 1.6 و2 لرت قادرة 
على �لت�سارع من 0 �إىل 100 كلم/ 

�ساعة يف �أقل من 4 ثو�ن.
كما جتدر �الإ�سارة �إىل �أن �جليل 
 "Foreste" حلايل من �سيار�ت�

مزود مبحركات ب�سعة 2 لرت قادرة 
على توليد عزم 150 ح�سانا. 

وحمركات 2.5 بعزم 171 ح�سانا، 
وحمركات توربينية ب�سعة 2 

لرت قادرة على توليد عزم 241 
ح�سانا، 

اأ�سغر �سيارة يف العامل... ميكنك قيادتها لداخل غرفتك!
�ساهدنا يف �لعديد من �ملو��سيع �ل�سابقة كيف يهتم �سانعو �ل�سيار�ت يف �لعامل باإنتاج �سيار�ت �سغرية، 
لكننا �سن�ساهد �ليوم �سيارة كهربائية �أ�سغر بكثري من كل ما �سبق لدرجة �أن باإمكانك قيادتها حتى 

�رشيرك!
بينما  و�حد�ً  مرت�ً  يتجاوز  ال  باأن عر�سها  “فولب”  �ل�سيارة  طولها تتميز  يبلغ 

�لفتحات  من  �ملرور  �ل�سيارة  ت�ستطيع  لذ�  ون�سف،  ل�سيقة مرت  �
فولب  تزن  غرفتك!   باب  من  و�ملرور  �مل�سعد  يل ودخول  � حو

كيلوجر�م  تبلغ 350  عتها و �رش
�ل�ساعة، �لق�سوى 50 كيلومرت  يف 
�ملزعج  فمن  لتفكري لذ�  �
بها  �لذهاب  رحالت يف  يف 
كانت  و�إن  �ل�رشعة بعيدة،  هذه 
د�خل  )خا�سًة منا�سبة  �ملدن 

�أوقات �لزحام!(.
�أي�ساً  �سيارة من �مللفت  �أن 
كتلك  حتوي �سغرية  ال 
مكاناً  �سع )بالطبع(  لو
وهو  عيب �الأمتعة، 

خطري يف �ل�سيارة 
الأن �أحد مميز�ت 
�سيارة  �قتناء 

��سطحاب  �أردت  فاإن  ثمنه  �سيء  لكل  لكن  ب�سهولة،  و�الأمتعة  �حلقائب  نقل  �لقدرة على  هو  خا�سة 
�أنك لن حتمل عبء �لبحث عن  �أن تقدم بع�س �لتنازالت!.. خا�سًة  �سيارتك معك يف �ملنزل عليك 
مكان الإيقاف �ل�سيارة الأن باإمكانك �إيقافها يف �أي مكان باملعنى �حلريف للكلمة!: �ملثري �أنه وبف�سل 
حمركها �ل�سغري �سيتم ترخي�س �ل�سيارة على �أنها در�جة رباعية، لذ� �سيكون باإمكان �أي �سخ�س يحمل  
�ستكون  �أنها  قال  و�لذي  �آرتيويل،  رومانو  �ل�سهري  �الإيطايل  �مل�سمم  هو  �ل�سيارة  فكرة هذه  �ساحب 

متوفرة يف �أوروبا بد�ية �لعام �لقادم. �أما عن �ل�سعر فيبلغ 5،600 دوالر.

تو�جه مبيعات �سيارة "الد� في�ستا" عدة حتديات وقيود حتول دون زيادتها 
يف �الحتاد �الأوروبي ومن بني تلك �لقيود غياب حمرك ديزل �قت�سادي، 
وعدم توفر موديالت �أخرى يف �أ�سطول �سيار�ت الد� غري �سيد�ن �لتي ال 

تتمتع حاليا ب�سعبية كبرية يف �أوروبا.
 Vesta" ويرى �خلرب�ء �أن مبيعات "الد� في�ستا" �ستزد�د مع ظهور موديلي

SW" و"SW Cross" �جلديدين يف �ل�سوق �الأملانية.
لل�سيار�ت.  �إي�سني  معر�س  يف  مرة  الأول  �ملوديلني  هاذين  عن  وك�سف 
�ملقبل،  �لربيع  يف  باأملانيا  �ستي�سن"  في�ستا  "الد�  مبيعات  و�ستنطلق 
حيث �ستح�سل �ل�سيارة على حمرك بنزين �سعته 1.6 لرت، يولد قوة 106 
و�سيزد�د  �أوتوماتيكي.  �أو  ميكانيكي  �رشعة  ب�سندوق  و�ستزود  �أح�سنة. 

�سعرها بالطبع �إىل 12740 يورو مقارنة ب�سيارة �سيد�ن.
فيما يتعلق ب�سيارة في�ستا �سيد�ن، فبيعت منها يف �أملانيا يف �لفرتة ما بني 
�أن �نطالق  �أكتوبر �ملا�سيني 422 �سيارة فقط. وال �سك  فرب�ير ونهاية 

مبيعات في�ستا �ستي�سن �سي�ساعد يف حت�سني هذ� �ملوؤ�رش.

انطالق مبيعات "لدا في�ستا 
�ستي�سن" يف اأملانيا

بريطانيا حتارب التلوث البيئي بـ"تاك�سي 
لندن" اجلديد.. فما هي اأهم مميزاته؟

�سورةكتب   3 عر�س 
�أمني:  حممود   -
لندن  �رشكة  ك�سفت 
لل�سيار�ت، �مل�سوؤولة 
�سيار�ت  �إنتاج  عن 
عن  لندن"  "تاك�سي 
�لن�سخة  �إطالق 
�الأحدث  �لكهربائية 
لندن  تاك�سي  من 
�لعا�سمة  �سو�رع  يف 
 . نية يطا لرب �
�جلديدة  �ل�سيار�ت 
بح�سب  �ستكون 

�سبكة "�سكاي نيوز" �الإخبارية كهربائية بالكامل، و�ست�سهم يف توفري ما يقرب 
من 100 جنيه ��سرتليني يف �ملتو�سط �أ�سبوعيا، مقارنة بتكلفة �لوقود. وعددت 
�إنرتنت  �أبرزها  ومن  �ل�ست،  �ملقاعد  ذ�ت  �جلديدة  �ل�سيارة  مز�يا  �ل�رشكة 
ال�سلكي "WI-FI " فائق �ل�رشعة وخمارج USB بكل مقاعد �ل�سيارة. و�أكدت 
�ل�سيار�ت  بو��سطة  �أنها لن ترفع قيمة �خلدمات �ملقدمة  لندن  تاك�سي  �رشكة 
�ملدير  كري�س جابي  وقال  كما هي.  �لتعرفية  �ستظل  بل  �جلديدة،  �لكهربائية 
يف   �ل�سينية  جيلي  ل�رشكة  �لتابعة  �لكهربائية  لل�سيار�ت  لندن  ل�رشكة  �لتنفيذي 
من  م�سنوع  بالكامل  فالهيكل  جديد.  فيه  �سيء  كل  �أن  �إال  �خلارجي،  �ملظهر 
�الألومنيوم و�ملحرك كهربائي مع نظام لزيادة �ملدى، و�الأهم من كل ذلك �أنه  
�أن �ل�سيارة  �أنه بعد 10 �سنو�ت من �لعمل ك�سائق لل�سيار�ت �لتقليدية يرى  �أكد 

�جلديدة تعد مبثابة �ألف خطوة لالأمام. 



 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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نوكيا وكوالكوم 

نهاية الختبارات الأ�سا�سية الكاملة على الرتددات الال�سلكية للجيل اخلام�س
وكوالكوم  نوكيا  �رشكتا  اأمتت 
قابلية  اختبار  بنجاح  تكنولوجيز 
الت�شغيل البيني يف الطيف الرتددي 
جيجاهرتز  و28  جيجاهرتز   3.5
القيا�شي  املعيار  مع  املتوافق 
للرتددات  بي  بي  جي   3 العاملي 
اخلام�س  اجليل  ل�شبكة  اجلديدة 
الإر�شال  با�شتخدام حمطة  وذلك 
ومناذج  اإير�شكيل  نوكيا  من 
جتريبية من اأجهزة امل�شتخدمني 

النقالة من كوالكوم تكنولوجيز.
ت�شويق  على  الرتكيز  نحو  و�شعًيا 
والتي  اخلام�س  اجليل  تقنية 
الرتددات  طيف  على  تعتمد 
نوكيا  جتري  اجلديد،  الال�شلكية 
الختبارات  تكنولوجيز  وكوالكوم 
اأولو  يف  لالمتياز  نوكيا  مركز  يف 
الأ�شا�س  يوفر  الذي  فنلندا،  يف 
للتجارب امليدانية وفق موا�شفات 

اجليل  ل�شبكة  اجلديدة  الرتددات 
العام  يف  امل�شغلني  مع  اخلام�س 
ت�شغيل  �رشكات  وتعترب   2018
تي/ بي  النقالة  الهواتف  �شبكات 
واإلي�شا  تليكوم  ودويت�شه  اإي  اإي 
وكي تي واإل جي يو+ واإن تي تي 
تي  كي  واإ�س  واأوبتو�س  دوكومو 
وتيليا وجمموعة فودافون ملتزمة 
واختبار  جتربة  يف  مًعا  بالعمل 

تقنية اجليل اخلام�س.
كوالكوم  لإعالن  ومتابعًة 
�شبتمرب  يف  ونوكيا  تكنولوجيز 
2017 عن نيتهما التعاون يف جمال 
اجلديدة  الرتددات  اختبارات 
والنجاح  اخلام�س،  اجليل  ل�شبكة 
بذل  توا�شالن  فهما  لها،  الأخري 
هذه  لقيادة  مًعا  والعمل  اجلهود 
ال�شناعة، وللو�شول اإىل ن�رش تقنية 
اجليل اخلام�س على نطاق وا�شع 

يف العام 2019 بناًءا على الأجهزة 
املتوافقة  التحتية  والبنية  النقالة 

مع معيار 3 جي بي بي.
ال�شبكات  اإطالق  ذلك  و�شيتيح 
يف  املنا�شب  الوقت  يف  التجارية 
العام 2019، ول �شيما يف الوليات 
وكوريا  واليابان  وال�شني  املتحدة 

واأوروبا.
وقال مارك روان، رئي�س �شبكات 
الهواتف النقالة يف نوكيا: “ل ريب 
جتريها  التي  الختبارات  هذه  اأن 
نوكيا وكوالكوم تكنولوجيز حمطة 
اإىل  الو�شول  طريق  على  اأ�شا�شية 
وتظهر  اخلام�س،  اجليل  �شبكة 
تطبيق  �رشيًعا  ا�شتطعنا  كيف 
موا�شفات الإ�شدار 15 من معايري 
يف  اأطلقت  التي  بي  بي  جي   3
دي�شمرب، وذلك با�شتخدام حمطة 
بيعت  التي  اإير�شكيل،  الإر�شال 

لأكرث من مئة عميل من عمالئنا، 
تكنولوجيز  كوالكوم  منوذج  مع 
النقالة،  امل�شتخدمني  اأجهزة  من 
واأ�شبح باإمكاننا اليوم بدء جتارب 
الت�شالت الال�شلكية مع م�شغلي 
�شبكات الهواتف النقالة بالعتماد 

معايري اجليل اخلام�س”.

 NovaGo اأول لبتوب مبعالج �سناب 

دراغون من اأ�سو�س   

بداأت كوالكوم فجر جديد يف �شناعة احلوا�شب اللوحية مع اإعالن دعم معاجلاتها لهذه الأجهزة، و�رشعان 

ما بداأت ال�رشكات امل�شنعة بالإعالن عن منتجاتها اجلديدة من بينها ال�شّباقة دائماً، اأ�شو�س حيث اأعلنت 

ال�رشكة عن الالبتوب املتحول NovaGo والذي يعمل بنظام ويندوز 10 اإ�س ومبعالج �شناب دراغون 835 

Adreno 540 و�شا�شة مل�شية  ياأتي احلا�شب ب�رشيحة عر�س  الرائدة  الذكية  الهواتف  نف�س املوجود يف 

قابلة للطي من قيا�س 13.3 بو�شة بالدقة الكاملة 1920*1080 بك�شل بزاوية روؤية عري�شة 178 درجة وحواف 

نحيفة يتوفر احلا�شب بثالثة خيارات من الذاكرة الع�شوائية هي 4 – 6 – 8 غيغابايت مع ثالثة خيارات 

من التخزين 64 – 128 – 256 غيغابايت. على م�شتوى املنافذ هناك منفذي USB 3.1 ومنفذ ل�شماعات 

ال�شوت ومنفذ ل�رشيحة SIM ومنفذ بطاقات ذاكرة خارجية ومنفذ HDMI يتميز احلا�شب بلوحة مفاتيح 

�شناب  مبعالج  يعمل  ولأنه  املتقدمة.  الرابع  اجليل  ات�شالت  ويدعم  ب�شمة  وح�شا�س  اخللف  من  م�شاءة 

دراغون فاإنه يقدم زمن ت�شغيل طويل للغاية ي�شل حتى 22 �شاعة عمل يبداأ بيع احلا�شب ب�شعر 599 دولر 

فاأعلى ح�شب املوا�شفات املطلوبة.

 حا�سوب جبار للع�سكريني
 والقوات اخلا�سة!

في�س بوك تو�سع خيارات النكز 
عرب زر جديد

اجلديدة  ن�شختها  موؤخرا  بانا�شونيك  �رشكة  ا�شتعر�شت 
من احلوا�شب املحمولة امل�شفحة املخ�ش�شة للع�شكريني 

والقوات اخلا�شة.
فئة  من  وهي   ،»2  Mark  20-CF« اأجهزة  هذه  وتتميز 
لل�شدمات  امل�شاد  املتني  بهيكلها   ،»Toughbook«
حوا�شيب  يجعلها  الذي  الأمر  والغبار،  للماء  واملقاوم 
القوات  اأو  الع�شكريني  قبل  من  اعتمادها  ميكن  ممتازة 
ووحدات  الإنقاذ  كفرق  ال�شعبة  الظروف  يف  تعمل  التي 

الإطفاء.
املوجات  هيكلها  يقاوم  �شبق،  ما  لكل  وبالإ�شافة 
الت�شوي�س  اأجهزة  عن  ال�شادرة  الكهرومغناطي�شية 
والأجهزة الإلكرتونية الأخرى، ما ي�شعب عملية اخرتاقها 
ل�شلكيا  كما ميكن للم�شتخدمني ف�شل �شا�شات حوا�شيب 
»Mark 20-CF 2« عن اجل�شم الأ�شا�شي، لتعمل ب�شكل 

م�شتقل كحا�شب لوحي.
وزودت تلك الأجهزة ب�شا�شات دقتها »1200/1920« بيك�شل 
للم�شتخدم  وميكن  باللم�س،  تعمل  بو�شة   10.1 مبقا�س 
ا�شتعمالها حتى وهو يرتدي القفازات، ف�شال عن بطارية 

جبارة تتيح العمل ب�شكل متوا�شل لـ 16 �شاعة.
 7Y57-Intel Core i5« نوع  من  فاأتى  املعالج  اأما 
الع�شوائي  الو�شول  وذاكرة  ال�شابع،  اجليل  من   »vPro
بحجم   »SSD« الداخلية  والذاكرة  جيغابايت،   8 بحجم 
بالتوا�شل  الأجهزة  هذا  �رشاء  وميكن  جيغابايت   256
 3099 من  �شعرها  ويبداأ  مبا�رشة،  امل�شنعة  ال�رشكة  مع 

دولرا.

النا�س  معظم 
يعرفون  ل 
اأو  معنى 
ة  ئد فا
النكز  خا�شية 
على   Poke
بوك،  في�س 
لكن حت�رشوا 
املزيد  لرتوا 
اخليارات  من 
احل�شن  مثل 
اأو  ال�شالم  اأو 

الغمز.
لبع�س  ظهر 

امل�شتخدمني على في�س بوك زر جديد حتت �شورة امللف 
 ،Hello ال�شخ�شي عرب تطبيقها للهواتف الذكية يحمل ا�شم
�شكل  على  للم�شتخدم  ترحيب  اإر�شال  يتم  عليه  بال�شغط 
النكز، لكن بال�شغط املتوا�شل يعر�س عدة خيارات جديدة 
تنا�شب خمتلف اأنواع العالقات كالأ�شدقاء والعائلة اأو رمبا 

من تود التعرف اإليهم لأول مرة.
الجتماعية  بال�شبكات  ترتبط  النكز  فكرة  اأن  القول  ميكن 
لكن  الفرتة،  تلك  يف  رائجة  كانت  التي   hi5 مثل  القدمية 
ومل  الجتماعية  لل�شبكات  النا�س  ا�شتخدام  اختلف  لحقاً 
لكن  اإعادتها  بوك  في�س  تريد  الآن  للنكز،  يعد هناك معنى 

بخيارات اأو�شع.
ومثل اأي ميزة اأخرى ت�شيفها ال�شبكة الجتماعية، لو راأت اأن 
معدل ا�شتخدامها منخف�س اأو ل يتفاعل النا�س كثرياً معها 

عرب رد التحية، فاإنها �شتزيلها تدريجياً حتماً.

كوالكوم تك�سف النقاب 
ر�سمًيا عن معاجلات 
�سناب دراغون 845

ك�شفت �رشكة كوالكوم ر�شمًيا عن اجليل اجلديد من معاجلات 
 ،845 Snapdragon ”845 شناب دراغون، “�شناب دراغون�

التي �شت�شل لالأجهزة الذكية مع بداية 2018.
وذكرت ال�رشكة اأن �شناب دراجون 845 يوّفر اأداء اأف�شل بن�شبة 
وذلك   ،835 دراجون  �شناب  ال�شابق،  اجليل  من   ٪30 اإىل   ٪25
بف�شل وجود ثمان اأنوية، اأربعة للمهام التي تتطلب قّوة ُمعاجلة 
للمهام  واأربعة  غيغاهريتز،   2.8 اإىل  منها  الواحد  ترّدد  ي�شل 
اأقل  ا�شتهالك  ي�شمن  وهذا  غيغاهريتز،   1.8 برتدد  العادية 

ا. للطاقة مبعدل 30٪ مقارنة باجليل ال�شابق اأي�شً
الت�شال  ملعاجلة   X20 وحدة  اجلديدة  املعاجلات  وحتمل 
من �رشكة كوالكوم، وهي �رشيحة اإلكرتونية قادرة على توفري 
و�شبكات  الال�شلكية  بال�شبكات  الت�شال  عند  عالية  �رشعات 
ل�رشعة  الو�شول  اأمام  املجال  يف�شح  الذي  الأمر  البيانات، 
الألياف ال�شوئية ل�شلكًيا، اأي حتميل مقطع فيديو مّدته 120 
دقيقة خالل دقيقتني اأو اأقل. كما توّفر تلك ال�رشيحة �رشعة 

.LTE ات�شال اأعلى بن�شبة 20٪ مع �شبكات اجليل الرابع
وحدة  عن  ال�رشكة  ك�شفت  احلماية،  م�شتوى  ولزيادة 
 Secure املحمية”  املعاجلة  “وحدة  ا�شم  حتمل  جديدة 
العمليات  بع�س  اإجراء  ت�شمح  التي   Processing Unit
الوحدات،  بقّية  عن  معزول  ب�شكل  الطلبات  بع�س  ومعاجلة 
احلالية.  الطبقات  اإىل جانب  ثالثة  بذلك طبقة حماية  لتكون 
اأو  امل�شتخدم،  وجه  بيانات  تخزين  �شيتم  ذلك،  على  وبناًء 
اأو قزحية العني، داخل تلك الوحدة مع اإجراء  اإ�شبعه،  ب�شمة 
عمليات امُلطابقة بداخلها، وبالتايل مُيكن �شمان عدم وجود 
طرف ثالث يتج�ّش�س على تلك البيانات ويحاول �رشقتها لفك 

ت�شفريها.

 Chrome غوقل ُتزيل تطبيقات كروم
وماك ويندوز  نظامي  على   Apps

اأزالت �رشكة غوغل من متجر كروم Chrome Web Store ق�شم التطبيقات 
املتوّفر اإىل جانب ق�شم الإ�شافات والقوالب، وهذه خطوة ا�شتباقية قبل اإزالة 

دعم التطبيقات بالكامل مع بداية 2018.
وذكرت �رشكة قوقل �شابًقا اأنها �شتتخلّى عن تطبيقات كروم التي مل تلقى رواًجا 
مثل الإ�شافات، وبالتايل لن يكون ُم�شتخدمو ماك وويندوز قادرين على تثبيت 
التطبيقات يف الوقت الراهن. كما �شتتوّقف التطبيقات امُلثّبتة ُم�شبًقا عن العمل 

مع بداية 2018.
 .ChromeOS ”و�شتبقى التطبيقات فقط عند م�شتخدمي نظام “كروم اأو اإ�س

يف وقت �شيح�شل فيه ُم�شتخدمو امُلت�شفح على الإ�شافات والقوالب فقط.
ة بال�شفحات التي يت�شّفحها  وتعامل ال�رشكة الإ�شافات على اأنها اأدوات خا�شّ
داخل  ُمتعّددة  اأدوات  توفري  منها  الهدف  فكان  التطبيقات،  اأما  امل�شتخدم. 
امُلت�شّفح اأماًل يف اأن يتحّول للتطبيق الأوحد داخل احلوا�شب، لكن هذا الأمر 

مل يح�شل ب�شبب الكثري من املعّوقات.



جامعة امل�سيلة

ب�سبب الإنفالت الأمني 

واملدار�س  الزوايا  �شيوخ 
القراآنية وتالميذه كما ح�رض 
املدنية  ال�شلطات  اجلنازة 
وايل  يتقدم  والع�شكرية 
الوالية ال�شيخ الذي تويف عن 
عمر ناهز 85 �شنة بعد م�شرية 
يف  اأ�شهمت  ت�شوفية  علمية 
رئي�س  وهو  املجتمع  تنوير 
كانت  وزاوية  قراآنية  مدر�شة 
علمية  منارة  عن  عبارة 
التكافل  غر�س  يف  قائمة 

تربية  يف  مباآثره  االجتماعي 
يف  واإ�شهامه  ال�شالح  الن�شا 
اإ�شالح ذات البني وم�شاعدة 
�شيخ  قال  اين  املحتاجني 
زاوية موالي عبد اهلل الرقاين 
يف كلمة تاأبينية بان اجلزائر 
اأنارت  اإ�شالحية  قامة  تفقد 
غر�س  نهج  على  املجتمع 
الوطن  وحب  الت�شامح  �شور 
.  علما اأن جنله عبد الكرمي 
من  موؤخرا  عني  الدباغي 
اجلمهورية  رئي�س  طرف 
ع�شو  بوتفليقة  العزيز  عبد 

االأعلى  االإ�شالمي  باملجل�س 
رئي�شه  الدكتور  بعث  كما 

بوعبد اهلل  غالم اهلل بر�شالة 
تعزية اإيل عائلة الفقيد.

العدد : 4561/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

بو�سريفي بلقا�سم .   
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رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى يعزي عائلة ال�سيخ  

ت�سييع جنازة العالمة ال�سيخ حممد الدباغي مب�سقط راأ�سه  يف ادرار
�سيع اأم�سية اأول اأم�س ال�سيخ والعالمة حممد الدباغي اإيل مثواه الأخري مب�سقط راأ�سه بترنكوك يف ولية اأدرار يف 

جنازة مهيبة ح�سرها الآلف من املواطنني من خمتلف اجلهات بالإ�سافة اإيل الأئمة

من  الواردة  الهاتفية  للمكاملات  ا�شتغالال 
 1548 االأخ�رض  الرقم  املواطنني عرب  قبل 

الثالث  احل�رضي  اأاالأمن  م�شالح  متكنت 
لعائلة حترتف االإجتار  بالقليعة ي�شع حدا 

واملوؤثرات  باملخدرات  �رضعي  الغري 
العقلية بحي �شعبي.

ا�شتقبل رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني ال�شعيد 
املحتجني  املقيمني  االأطباء  اأم�س،  بوحجة، 
على حميط الربيد املركزي اإىل الربملان، حيث 

وعدهم  بالدخول يف و�شاطة بينهم وبني الوزارة 
االأوىل، مطالبا اإياهم باإعداد تقرير �شامل حول 
العمل  وكذا  املرفوعة،  واملطالب  اإن�شغاالتتم 

الذي مت على م�شتوى اللجنة القطاعية، على اأن 
يلتقي بهم مرة ثانية يوم اخلمي�س املقبل.

�س.ب 

بداري  كمال  امل�شيلة  جامعة  مدير  التقى 
االأ�شاتذة حديثي التوظيف، و تراأ�س اجتماعا 
خللية املرافقة البيداغوجية الربوفي�شور جاء 
بقاعة  البيداغوجية  املرافقة  بخلية  ذلك 
وبح�شور   ، اجلامعة  برئا�شة  االجتماعات 
بن  االأ�شتاذ  ـ    : من  امل�شكلة  اللجنة  اأع�شاء 
ميبنة �شعيد رئي�س خلية املرافقة البيداغوجية 
ـ االأ�شتاذ بوقرة رابح ع�شواـ  االأ�شتاذة عمرو�س 
فوزية ع�شوا ـ االأ�شتاذ بورحلة م�شطفى ع�شوا  

ـ االأ�شتاذ بوعبد اهلل ال�شالح ع�شوا 
التوظيف  حديثي  اجلدد  االأ�شاتذة  وبح�شور 
نائب  اىل  باالإ�شافة  املكونيني  واالأ�شاتذة 

املدير  ونائب  اخلارجية  للعالقات  املدير 
الكليات  وعمداء  واال�شت�رضاف   للتنمية 
ويف  املدير  ال�شيد  ال�شبكات.  مركز  وم�شوؤول 
اجلدد  اال�شاتذة  وتهنئة  الرتحيب  بعد  كلمته 
رقم  الوزاري  القرار  اىل  وبالتف�شيل  تطرق   ،
املحدد   2016 جويلية   20 يف  املوؤرخ   932  :
لفائدة  البداغوجية  املرافقة  تنظيم  لكيفيات 
حيث  من  التوظيف   حديث  الباحث  االأ�شتاذ 
متكني االأ�شتاذ الباحث حديث التوظيف خالل 
اكت�شاب املعارف ومهارات  الرتب�س من  فرتة 
فن التدري�س ، حيث وقف ال�شيد املدير على 
 130 بــ  واملقدر  للربنامج  ال�شاعي  احلجم 

طريقة  على  والوقوف  تكملته  ومدى  �شاعة 
التكوين وحماور التكوين التي تت�شمن الهدف 
باالإ�شافة  البداغوجي  والتكوين  التكوين  من 
باإ�شهاب  املدير  ا�شتمع  كما   ، التعليم  فن  اإىل 
يف  املكونيني  واالأ�شاتذة  اجلدد  االأ�شاتذة  اىل 
تواجه  التي  ال�شوبات  اأهم  تذليل  نقا�س حول 
ال�شيد  االأخري  يف  ليتقدم    . التكوين  عملية 
برنامج  حول  للخلية  مهمة  بتوجيهات  املدير 
عن  تقرير  حت�شري  مع  وجت�شيده  التكوين  
يرفع  املو�شم  لهذا  البيداغوجية  املرافقة 

للوزارة املعنية .
الدكتور : ناجح خملوف

م�شدر  من  الو�شط  يومية  علمت 
موثوق عن قيام وزارة التعليم العايل 
مهام  باإنهاء  اأم�س  العلمي  والبحث 
اأوحلاج  حمند  اكلي  جامعة  مدير 
امل�شادر  ذات  واأرجعت  بالبويرة 
االإنفالت  حالة  اإىل  القرار  هذا 
اجلامعة  هذه  �شهدته  الذي  االأمني 

بعد  خا�شة  االأخرية  الفرتة  خالل 
وقعت  التي  اخلطرية  االأحداث 
مبنا�شبة تظاهرات املطالبة برتقية 
العلم  نزع  وحادثة  االأمازيغية  اللغة 
وكذا  البناية  اأعلى  من  الوطني 
اأن  كاد  التي  الفارط  االأ�شبوع  حادثة 
يذهب �شحيتها طالب تعر�س لطعنة 

ب�شفة  متت  ال  م�شاهد  يف  بخنجر 
للحرم اجلامعي الذي اأ�شحى مرتعا 
يدخلون  الذين  والغرباء  للمنحرفني 
بحرية تامة كاأنهم يف �شوق اأو �شارع 
بها  تقدم  التي  ال�شكوى  حد  على 

الطلبة يف اأكرث من منا�شبة .
اأح�سن مرزوق 

الرقم الأخ�سر 1548 

الإطاحة بع�سابة �سرقة ال�سيدليات بحجوط

�سرب لهم موعدا اخلمي�س املقبل

بوحجة يعد الأطباء املقيمني بالتو�سط لهم لدى الوزارة الأوىل

احل�سيلة املالية ل�سنة2017 

 Ooredooيعززمكانته بف�سل 
ا�سرتاتيجية رقمية مبتكرة

Ooredoo لالت�شاالت  اأعلنت جمموعة 
يوم االثنني 12 فيفري 2018، عن نتائجها 
موا�شلة  موؤكدة   ،2017 ل�شنة  املالية 
الجمال  يف  خا�شة  باجلزائر  فرعها  منو 
الرقمي واالإنرتنت النقال العالية التدفق. 
Ooredoo اختتمت  وقد 
مالية  بموؤ�رضات  اجلزائر�شنة2017 
ال�رضكة  با�شرتاتيجية  مدعمة  اإيجابية 
املوجهة نحو اخلدمات الرقمية اجلديدة 

واإثراء عاملها هيا! .
)اجلزائر(   Ooredoo اإيرادات  بلغت 
 2017 عام  جزائريفي  ملياردينار   104،2
14مليون  حوايل  الزبائن  قاعدة  وبلغت 
ُقدرت   2017 دي�شمرب  نهاية  يف  م�شرتك 
احت�شاب  قبل  املحققة  االإيرادات 
الفوائد وال�رضائب واال�شتهالك واالإطفاء 
)EBITDA( بـ 45،8مليار دينارجزائريفي 
دينار  مليار   39،3 مقابل   2017 عام 
قدرها  بزيادة   ،2016 عام  يف  جزائري 
 Ooredoo مُيثل  املجموعة،  16،5٪يف 

اختتم  الزبائن  جمموع  من  )اجلزائر(٪9 
بتعزيز   2017 عام  اجلزائر   Ooredoo
الوطني  النقال  الهاتف  جمال  يف  مكانته 
ويطمح اإىل تعزيز ا�شتثماراته يف اجلزائر 
يف عام 2018 من اأجل دمقرطة تكنولوجيا 
اجليل الرابع واالإنرتنت ذات التدفق العايل 
يف  وامل�شاركة  اجلزائريني  لدى  املتنقل 

تطوير االقت�شاد الرقمي الوطني.

مذكرات بوداود حممد "�سي من�سور" و اغتيال عّبان رم�سان  موقف ...

وداد احلاج:

اإنهاء مهام مدير جامعة البويرة

مدير اجلامعة يلتقي الأ�ساتذة حديثي التوظيف 

املجاهد  مذكرات  تكت�سي 
�سي  املدعو  حممد  بوداود 
ا�ستثنائية  اأهمية  من�سور 
الثغرات  بع�س  �سد  جمال  يف 
احلديث  اجلزائر  تاريخ  يف 
الثورة  مرحلة  خ�سو�سا  و 
اإىل  تبح  مل  التي  التحريرية 

غاية اليوم بكل اأ�سرارها.
الأ�سل  يف  �سادر  الكتاب 
دار  عن  الفرن�سية  باللغة 
اأي�سا  هي  و  "رافار"  الن�سر 
م�سطفى  به  قام  جهد  نتاج 

اآيت موهوب و زبري خاليفية 
العربية  اإىل  برتجمته  قام  و 
�ساحب  بلدي،  لدين  فخرا 
جي�س  يف  �سابط  املذكرات 
م�سوؤول  و  الوطني  التحرير 
مبديرية التموين و الت�سليح 
و  الت�سليح  بوزارة  للغرب 

الت�سالت العامة
مقدمة  يف  املرتجم  يقول 
الكتاب " بالن�سبة اإىل من�سور 
و  القاعدة  ،هناك  بوداود 
...فبتعقب  معا  ال�ستثناء 

حماولت  اأوىل  قمع  اأحداث 
التحركات   و  امل�سلح  التمرد 
التي �ستتبع ذلك  ندرك اإىل 
العا�سمة  اجلزائر  مدى   اي 
للمنا�سلني  ملجاأ  ت�سبح 
تطاردهم  الذين  الوطنيني 

ال�سرطة .
كيفية  اإىل  الكتاب  يتطرق 
بوزارة  املجاهدين  قيام  
خطط  على  الت�سليح 
م�سانع  تاأ�سي�س  و  ال�ستعمار 
املغرب و م�سارات  ال�سالح يف 

اأر�س  اإىل  ال�سالح  اإدخال 
الوطن 

يتناول الكتاب اأي�سا جانبا من 
ف�سول الغتيال املفجع لعبان 
رم�سان و هو ما ا�سماه املجاهد 
�سي من�سور بتناق�سات الثورة 
نوع  ن�سر  يف  �ساهمت  التي 
من  عدد  لدى  الإحباط  من 
املذكرات  تورد  و   املجاهدين 
التفا�سيل  من  جمموعة 
ينح  مما  احلادثة  عن  املهم 
اإليها  امل�سار  اأهميته  الكتاب 

موؤلفه  الكاتب  اأرفق  اأعاله 
التي  الوثائق  من  كبري  بعدد 
مهمة  نافذة  اإىل  تتحول  قد 
ال�سوء  لإلقاء  للموؤرخني 
التي  الأحداث  بع�س  على 
الغمو�س  من  كثري  يكتنفها 
مثال  الكاتب  اأورده  ما  وهو 
النهاية  ا�سماه  ما  بخ�سو�س 
ور�سات  لتقنيي  البائ�سة  
جلي�س  التابعة  الأ�سلحة 

التحرير.
ف�سال   1962 �سيف  اأزمة  و 

للمجاهد  مهمة  �سهادات  عن 
يف  مهند�س  اأحمد   حمدان 
من  اإطار  اأول  و  الكهرباء 
جلي�س  الت�سليح  ور�سات 
اأي�سا  املغرب  يف  التحرير 
ع�سو  رم�ساين  �سامل  �سهادة 
جلبهة  الدعم  �سبكات  يف 
معركة  خالل  التحرير 
جي�س  يف  جماهد  و  اجلزائر 

التحرير بالداخل.
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