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وزير الثقافة الفرن�سي ال�سابق جاك النغ يف حوار ل الو�سط

�ص17+16

هناك مثقفون حمقى يعار�شون تعليم العربية يف فرن�شا

املطالب اأكرب من ن�سالح بن غربيط

تكتل قطاع الرتبية ي�شل املدار�س اليوم وغدا 

�ص3

�ص3

دعا اإىل احلوار حلل  مطالب اجلبهة 
  بـــــن فــــليـــــ�س يــــ�شتـــغــــــرباالجتماعية  

 ت�شريحـات اأويحــــي و يــــ�شيد   

املديرية العامة لل�ضرائب

حتديد فرتة اقتناء ق�سيمة ال�سيارات و ل تغيري يف الأ�سعار   
�ص4

�ص3�ص24

ورقلةم�ستغامن

املجتمع املــدين 
 بدائرة احلجرية
 ي�شيد بقرارات 

الــــــــوالـــــــي  

حددت املديرية العامة لل�سرائب فرتة اقتناء ق�سيمة ال�سيارات من 1 اإىل 31 مار�ص 2018 حددت فرتة اقتناء ق�سيمة 
ال�سيارات ل�سنة 2018 من 1 اإىل 31 مار�ص املقبل  و اأو�سحت املديرية...

اأعترب رئي�ص حزب طالئع احلريات علي بن فلي�ص اأن 
الرئا�سيات بالن�سبة له لي�ست اأولوية وهذا يف رده على �سوؤال 

حول تر�سحه يف حال تر�سح الرئي�ص احلايل عبد العزيز 
بوتفليقة اإىل عهدة خام�سة .

�ص5�ص4

�ص4

�ص4

�ص3

�ص3

وزير العالقات مع الربملان 
الطاهر خاوة:

الأفالن بخري مادام 
بوتفليقة موجود

 بعد اأن متت تزكيته
 باإجماع االأع�ساء :

اأو�شهيلة ممثال ملجل�س 
الأمة يف جمل�س مدل�شي

وزارة العدل 

ال�شروع ر�شميا يف احلكم 
بال�شوار اللكرتوين

وزير املوارد املائية :

24 ولية تعرف تذبذبا 
يف توزيع مياه ال�شرب 

املحكمة اجلنائية االإ�ستئنافية 
لدى جمل�ص ق�ساء العا�سمة

 تاأجيل ملف اإرهابي 
تائب �شمن ع�شابة 

ت�شتويل على املركبات 

.    الذاكرة اال�ستعمارية لي�ست  مربرا لرف�ض التوا�سل بني �سفتي املتو�سط
.    منهج جديد يف تدري�س اللغة العربية يف املدار�س الفرن�سية

وزيراالأ�سغال العمومية 
والنقل عبدالغاين زعالن

 94نقطة �شوداء تقع 
فيهــــا اأغلــــب حــوادث 
ال�شكـــك احلديــــديـة

حــــــــــــوار



يوم  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  حددت 
عملية  لإجراء  تاريخا  املقبل،  فيفري   24 ال�سبت 
تفوق  الذين  امل�سنني  بحج  بالتكفل  اخلا�سة  القرعة 
 10 �سجلوا  والذين  فوق  فما  �سنة  اأعمارهم  �سبعون 
مرات اأو اأكرث ومل ي�سعفهم احلظ يف القرعة التي جرت 

يوم 10 فيفري املا�سي.
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ر�ؤية من الواقع
عزيزة  ذكرى  بالأم�س  علينا  مرت 
على قلوبنا ل�ستذكار التاريخ و العرب 
اعتزازنا  وبها  فخرنا  فيها  كان   ،
ال�سهيد  .يوم  وال�سعوب  الأمم  اأمام 
رمزيا  �سنوات  منذ  به  يحتفل  حيث 
فقط  املحلية  ال�سلطات  طرف  من 
خا�سة  املواطن  اإ�رشاك  دون   ،
وثروة  م�ستقبل  ال�سباب  عن�رش 
الر�سمي  الربنامج  واقت�رش   ، الأمة 
اأمام الن�سب التذكارية  على التوقف 
وال�ستماع  الكتاب  فاحتة  وقراءة 
للن�سيد الوطني ورفع الراية الوطنية 
وال�ستماع  القاعة  اإىل  التوجه  ثم 

الذكرى  حول  روتينية  ملداخلة 
مديرية  مع  متعاقد  اأ�ستاذ  يلقيها 
املجاهدين ككل �سنة ونف�س الكلمات 
الغداء  تناول  ثم   ، واملعلومات 
والفرتاق على اأمل اللقاء يف منا�سبة 
والربنامج  امل�سار  هو  هذا   . اأخرى 
بالذكريات  لالحتفال  امل�سطر 
الوطنية حتت رعاية فخامة الرئي�س 
ال�سادة  اإ�رشاف  و  الوزراء  ومعايل 
الدوائر  روؤ�ساء  وم�ساركة  الولة 
ال�سبكة  عمال  وتنفيذ   ، والأميار 
الطروطوارات  لدهن  الجتماعية 
وزبر الأ�سجار وكن�س الطرق ور�سها 

باملياه حتى ل تقوم الزوابع الرملية 
اأو  املحرتمني  ال�سادة  مزاج  وتعكر 
لالأو�ساخ،   ) كو�ستيماتهم   ( تتعر�س 
ال�سعب  عامة  من  الباقي  اأما 
فالأمر مل يعد يهمهم و ل الحتفال 
عن  ق�سدا  غيبوا  بعدما  احتفالهم 
وهكذا  الوطنية.  واأعيادهم  اأيامهم 
والفتخار  الحتفال  رمزية  اأخرجنا 
بعدما  اأجمادنا  وتذكر  بتاريخنا 
و على  القاعات  الحتفال يف  جعلنا 
يوم  ،رغم  اأن  وال�سيق  اخلا�س 
وماله  نف�سه  احت�سب  الذي  ال�سهيد 
لطرد  فداءا  حياته  ودفع  اهلل  عند 

لننعم  فرن�سا  وحماربة  ال�ستدمار 
قيمة  من  نحط  ثم   ، بال�ستقالل 
ذهب  من  باأحرف  كتب  الذي  اليوم 
مدادها دماء مليون ون�سف املليون 
كان  عظيم  يوم  وهو   ، ال�سهداء  من 
كبريا  الحتفال  يكون  اأن  املفرو�س 
ويخرج  برمته  ال�سعب  فيه  ي�سارك 
حيا  بقى  من  يتقدمهم  اجلميع 
لاللتقاء  وال�سباب  املجاهدين  من 
واخذ  املا�سي  وا�ستذكار  والتالحم 
العربة من احلدث ، و حماولة كتابة 
والتقرب  �سانعيه  فم  من  التاريخ 
للمجاهدين بح�سور اأ�ساتذة التاريخ 

وال�ستماع لهم باآذان �ساغية وقلوب 
وبطولتهم  ال�سهداء  لأخبار  تتلهف 
باحلا�رش  املا�سي  نربط  حتى 
لن�سنع رجال امل�ستقبل ممن يوؤمنون 
كما  اجلزائر  اجل  من  بالت�سحية 
الغايل  ودفعوا  بالأم�س  هم  �سحوا 
�سهيد  لها  عائلة  وكل  والنفي�س، 
اأجل  من  والنفي�س  بالغايل  �سحى 
لول  ،و  ال�ستعمارية  فرن�سا  دحر 
ت�سحيات ال�سهداء ملا كنا اليوم ننعم 
با�ستقاللنا رغم اأننا مل ن�سن الأمانة 

ومل نحفظ الوديعة .

م�شت�شار وزارة الرتبية 

ا�ستجبنا للمطالب املرفوعة من قبل النقابات اخلم�س
الرتبية  وزارة  م�ست�سار   اأكد 
ال�سايب  "حممد  الوطنية 
يف  ا�ست�سافته  " لدى  ذراع 
للقناة  التحرير  برنامج  �سيف 
متت  انه  الثالثة اأم�س  الإذاعية 
نقابات   5 ملطالب  ال�ستجابة 
اأودعت  التي  لقطاع  الرتبية 
يومني  ملدة  بالإ�رشاب  ا�سعارا 
بعد  بان�سغالتهم  التكفل  حيث مت 
�سل�سلة من اللقاءات التي جمعتهم 

يوم الأحد.
اأنه  ذراع  ال�سايب  حممد  واأو�سح 
متت درا�سة مطالب كل نقابة على 

حدى وبعدها مت ا�ستقبال النقابات 
الرتبية  وزارة  قبل  من  اخلم�س 
الوطنية حيث قال "ا�ستجبنا ب�سكل 
ايجابي لكل املطالب التي هي من 
تطبيق  منها  القطاع   اخت�سا�س 
 266-14 رقم   الرئا�سي  املر�سوم 
الدرا�سات  ب�سهادات  املتعلق 
 )Deua( التطبيقية  اجلامعية 
الوزاري  املر�سوم  ومراجعة 
املهنية  بالمتحانات  املتعلق 
يف  الق�سائية  النقطة  ومراجعة 

املواد الثانوية.
الرتبية  وزارة  م�ست�سار  اأبرز  كما 

تدخل  ل  التي  املطالب  اأن 
الرتبية  وزارة  �سالحيات  �سمن 
لي�ست  لأنها  فيها  النظر  لميكن 
ال�سياق  يف  م�سريا  م�سوؤوليتنا  من 
املطالب  اأنه من �سمن هذه  ذاته 
واإعادة  ال�رشائية  القدرة  "حت�سني 
ال�ستدللية  يف  النقطة  النظر 
حممد  واأكد  العمل".  وقانون 
ال�سايب ذراع على اأن اأبواب وزارة 
الرتبية تبقى دائما مفتوحة للحوار 
القطاع  نقابات  كل  مع  والت�ساور 

ليجاد حل مل�ساكلهم .
ف.ن

 اأمن العا�سمة
 يحيي يوم ال�سهيد

قرعة احلج للم�سنني 
�ستجرى هذا ال�سبت

ال�سهيد  يوم  بذكرى  الحتفال  مبنا�سبة 
�سنة،  كل  من  فيفري   18 لـ  امل�سادف 
بتنظيم  ولية اجلزائر  اأمن  قامت م�سالح 
اإقامة  مع  واحتفالت  ن�ساطات  عدت 
على  التاريخية  املنا�سبة  بهذه  معار�س 
 ،13 الـ  الإدارية  املقاطعات  اأمن  م�ستوى 
طرف  من  حما�رشات  تن�سيط  خالل  من 
بع�س املجاهدين والإدلء ب�سهادات حية 
التحرير  ثورة  اإبان  احلدث  عاي�سوا  ممن 
وكذا  منهم  البع�س  تكرمي  مع  املجيدة 
خمتلف  �ساركت  كما  ال�سهداء،  اأبناء 
خمتلف  يف  اجلزائر  ولية  اأمن  م�سالح 
ال�سلطات  قبل  من  املنظمة  الحتفاليات 

املحلية بقطاع الإخت�سا�س.
من جهتها قامت خاليا الإ�سغاء والن�ساط 
الوقائي لأمن ولية اجلزائر بتنظيم زيارات 
اإىل  املتمدر�سني  فئة  لفائدة  بيداغوجية 
كل من املتحف املركزي لالأمن الوطني، 
مع  الذاكرة،  ومعر�س  املجاهد  متحف 
مع  بالتن�سيق  ريا�سية  تظاهرات  تنظيم 

اجلمعيات الريا�سية.

امل�شيلة 

ا�سرتجاع �سيارة م�سروقة وتوقيف 3 اأ�سخا�س
متكنت وحدات املجموعة الإقليمية 
�سيارة  ا�سرتجاع  من  بامل�سيلة 
ا�سخا�س  ثالثة  وتوقيف  م�رشوقة 
من  واردة  اأبحاث  ن�رشة  اإثر  على 
مفادها  امل�سيلة  ولية  اأمن  طرف 
كليو اجليل  رونو  نوع  �سيارة  �رشقة 
مدينة  و�سط   من  اللون  بي�ساء   2
�س(  للم�سمى)�س  ملك  امل�سيلة 
ال�ساكن  �سنة   45 العمر  من  البالغ 
وحدات  قامت  اأين  امل�سيلة  بولية 
املجموعة الإقليمية للدرك الوطني 
ال�ستعالمات  عن�رش  بتن�سيط 
و  و  بال�سدود  املراقبة  تكثيف  و 
و�سع  و  بال�سدود  املراقبة  تكثيف 
امل�سكوك  باملحاور  مراقبة  نقاط 
فيها مت اإ�سرتجاع ال�سيارة و توقيف 
اأمام  وتقدميهم  اأ�سخا�س  ثالثة 
وكيل اجلمهورية لدي حمكمة مقرة 
و  اأ�رشار  جمعية  تكوين  اأجل  من 

اإيداعهم  مت  اأين  بالتعدد  ال�رشقة 
الرتبية  اإعادة  مبوؤ�س�سة  احلب�س 

بامل�سيلة .
ع.ب 

يوم االحتفال يكرم ال�سهيد اأو يهان ..

البدنية  الرتبية  معهد  طلبة  اأم�س  �سبيحة  اأقدم 
اجلامعي  القطب  اأبواب  غلق  على  بالبويرة  والريا�سة 
الفرتة  اكتفوا خالل  اأن  بعد  يف خطوة ت�سعيدية منهم 
بعد  املعهد  م�ستوى  على  الدرا�سة  �سل  على  ال�سابقة 
رف�س وزارة الرتبية الوطنية مطلبهم يف توفري منا�سب 
يعني  الإبتدائي وهو م�سكل وطني ل  الطور  العمل يف 
طلبة البويرة فقط  ولكن الأمر الغريب يف هذه اخلطوة 
لغلق كافة  هو ت�سامن طلبة بقية كليات املعهد معهم 
فرتة  يف  يتواجدون  معظمهم  ان  رغم  القطب  اأبواب 
اأجل  من  الإ�رشاب  ثقافة  ان  يعني  ما  الإمتحانات 
الإ�رشاب تر�سخت لدى اجلميع وعلى الوزارة الو�سية 
اإذا اأرادات التخل�س من هذا ال�سداع تطبيق الإجراءات 
التي اأعلنها الوزير حجار �سخ�سيا باملتابعة الق�سائية 
وطرد كل من ت�سّول له نف�سه يف غلق اجلامعة وحرمان 

الآخرين من الدرا�سة بدون وجه حق  

طلبة يت�سامنون على 
االإ�سرابات بجامعة البويرة

احلفنـاوي بن عامـر غــول

املديرية العامة لربيد اجلزائر

بــــيان �ســحفي تو�سيحي
لربيد  العامة  املديرية  تو�سح 
املواطنني   كافة  تطمئن  و  اجلزائر 
اأن ما تروج له بع�س و�سائل الإعالم 
املوزعات  �سبابيك  يف  عطل  حول 
له  اأ�سا�س  ل  اجلزائر  لربيد  الآلية 
من ال�سحة، فاملوزعات الآلية تعمل 
اجلزائر  بريد  ،و  عادي  ب�سكل  و 
م�ستوى  على  خلل  اأي  ي�سجل  مل 
موزعاتها الربيدية �سواء التي تعمل 
التي  اأو  الذهبية  اجلديدة  بالبطاقة 
القدمية،  ال�سحب  ببطاقة  تعمل 
بني  اجلزائر  بريد  �سجلت  حيث 
ال�سبت  و  ،اجلمعة  اخلمي�س  يومي 

اأجريت   عملية   300  000 من   اأكرث 
على املوزعات الربيدية و با�ستعمال  
فربيد   . الذهبية  اجلديدة  البطاقة 

لهذه  قاطعا  تفنيدا  يفند  اجلزائر 
تهدف  والتي  املغلوطة  املعلومات 

اإىل الإ�ساءة ل�سمعة املوؤ�س�سة .

على  علي  ولد  الهادي  والريا�سة  ال�سباب  وزير  اأعرب 
و�سعته  الذي  للمقرتح  بالن�سبة  الراأي  م�ساطرته 
الدين  خري  برئا�سة  القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
فريقهم  مرافقة  من  الأن�سار  مبنع  ويتعلق  زط�سي 
والتنقل معه خالل املباريات التي جتري خارج الديار، 
اأن  الو�سية  الوزارة  على  الأول  امل�سوؤول  اأو�سح  حيث 
والحتادية  الداخلية  وزارة  اإىل  يعود  الأمر  احل�سم يف 

اجلزائرية لكرة القدم.

ولد علي ي�ساطر 
مقرتح زط�سي
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دعا اإىل احلوار حلل  مطالب اجلبهة االجتماعية  

 بن فلي�س ي�ستغرب ت�سريحات �أويحي و ي�سيد 

ع�صام بوربيع 

وقال بن فلي�س خالل ندوة �صحفية 
احلزب  مبقر  اأم�س  عقدها 
بالن�صبة  الأولوية  اأن  بالعا�صمة 
و  الجتماعية  الأزمة  حل  هي  له 
مكتفيا   ، القت�صادية  و  ال�صيا�صية 
 ، حديث  حدث  لكل  اأنه  بالقول 
معطيات  �صتظهر  ح�صبه  ورمبا 
جديدة يف 2019، وجتل�س ال�صلطة 

و املعار�صة على طاولة واحدة .
بن فلي�س ويف رده على تهمة كونه 
امل�صريات  منع  يف  الفاعلني  اأحد 
يف  الفر�صة  وجد   ، العا�صمة  يف 
اأو  التهمة  هذه  من  نف�صه  تربئة 
اأنه  قال   الذي  »ح�صبه  البعبع   «
 ، رئا�صيات  موعد  كل  يف  يالحقه 
الذي  لهذا  كيف  اأنه  اأ�صا�س  على 
يطالب باحلريات كان هو من منع 

امل�صريات يف العا�صمة .
اإحدى  اإىل  بذلك  فلي�س  بن  وعاد 
امل�صريات يف العا�صمة �صنة 2003، 
وقال اأنه على عك�س ما يروج له ، 
اأول  رئي�س  كان  ملا  هو  كان  فقد 
قانون  يتحدى  من  اأول  حكومة 
الطوارئ و ياأمر باإعطاء الرتخي�س 
العا�صمة  يف  امل�صريات  لإحدى 
الإنزلقات  وحتمل   ،2003 �صنة 
قرار  جاء  اأن  اإل   ، املفرت�صة 
بالإجماع على ا�صتمرار امل�صريات 
بعد حدوث فو�صى فيها . وت�صاءل 
بن فلي�س من بعدي ومنذ 2003اىل 
غاية 2018كم حكومة تعاقبت من 
بعدي ، فلماذا ل ي�صححوا القرار 
اأن كانوا يرون اأين اأخطاأت ، منتهيا 
توجه  دائما  اتهامات  هذه  اأن  اإىل 

�صده يف كل ا�صتحقاقات .
الجتماعي  احلراك  وبخ�صو�س 

التي  الإ�رضابات  و  املوجود 
القطاعات  من  العديد  ت�صهدها 
ل�صيما يف ما تعلق مبجال ال�صحة 
و الرتبية ، دعا بن فلي�س اإىل احلوار 
حلل امل�صاكل ، معتربا اأن املدر�صة 
مدر�صة  هي  اجلزائر  تخرج  التي 
احلوار ، مبديا تعجبه عندما �صئل 
اأحمد  الأول  الوزير  و�صف  عن 
املتظاهرين  لالأ�صاتذة  اويحيى 
بالقرا�صنة و الفو�صويني. ليتاأ�صف 
بذلك عن و�صع الأ�صاتذة و الأطباء 
اأن  ..معتربا  له  يتعر�صون  ما  و 
الأزمة ل حتل بالع�صا . بن فلي�س 
حنون  لويزة  مبادرة  وبخ�صو�س 
جمل�س  حول  بها  توجهت  التي 
لها  م�صاندته  عن  عرب   ، تاأ�صي�صي 
التي  املبادرات  كل  وم�صاندته   ،
ت�صهم يف اإخراج البالد من الأزمة 
يف  توجد  البالد  اأن  اأقر  اأن  بعد 

فلي�س  بن  تفادى  كما  فعال،  اأزمة 
حول  اإعالمي  �صجال  يف  الدخول 
اتهامات نعيمة �صاحلي بخ�صو�س 
اأو  املاك  راية  حتت  وقوفه 
 ، الأر�صيدي  بحزب  النف�صاليني 
وقال اأن التهامات له باخليانة قد 
تعود عليها ، بعد اأن كان قد تعر�س 
اأكرب  بجلبه  اتهامات  اإىل  �صابقا 
ال�صالح من ليبيا تارة  ، وبالإرهاب 
اأحيانا، منتهيا اإىل اأنهم دعاة �صلم  
.كما نفى من جهة اأخرى اأن يكون 
املعار�صة  يف  زميله  على  رد  قد 
مبادرة  بخ�صو�س  �صفيان  جياليل 
اأنه  اإىل  م�صريا   ، الوحيد  املر�صح 
الذي  التزوير  ا�صتمرار  عن  تكلم 
قبل  اأول  منه  التخل�س  يجب 
اأن  و  الرئا�صيات  عن  احلديث 
الرئا�صيات  لي�صت  الآن  الأولويات 
و  ال�صيا�صية  الأزمة  واإمنا 

الجتماعية و القت�صادية .
بن فلي�س و بعد اأن اأ�صار اإىل الدور 
يف  ال�صعبي  اجلي�س  يلعبه  الذي 
البالد  وحدة  عن  الذود  و  الدفاع 
امل�صلحة  القوات  ترون  اأنتم   «
و   ، احلدود  على  املرابطة 

الأ�صالك الأمنية حتمي املمتلكات 
، فال تطلبوا من امل�صالح الأمنية 
و  الجتماعية  الأزمات  حل 
الجتماعية  ،فالأزمات  ال�صيا�صية 
و  الأحزاب  حتلها  ال�صيا�صية  و 

النقابات باحلوار ».

اأعترب رئي�س حزب طالئع احلريات علي بن فلي�س اأن الرئا�صيات بالن�صبة له لي�صت اأولوية وهذا يف رده على �صوؤال حول تر�صحه يف حال تر�صح الرئي�س 
احلايل عبد العزيز بوتفليقة اإىل عهدة خام�صة .

املطالب اأكرب من ن�صالح بن غربيط

تكتل قطاع �لرتبية ي�سل �ملد�ر�س �ليوم وغد�
ف�صلت حماولت وزيرة الرتبية الوطنية نورية 
الذي  قطاعها،  األغام  لتفكيك  غربيط،  بن 
اليوم وغدا،  نقابات   5 تقوده  �صلال  �صيعرف 
الرتبية  بقطاع  النقابات  تكتل  اأعلن  حيث 
الأ�صنتيو  الكال،  ال�صنابا�صت،  )الأنباف، 
يومي  باإ�رضابه  مت�صكه  وال�صتاف(  عن 

الثالثاء والأربعاء.
مل تتو�صل الجتماعات املنفردة التي خا�صتها 
وامتدت  اأم�س،  اأول  الوطنية،  الرتبية  وزارة 
اإىل وقت متاأخر، اإىل تفادي الإ�رضاب، حيث 
اأرجع املكلف بالإعالم على م�صتوى الحتاد 
الوطني لعمال الرتبية والتكوين عبد الوهاب 
العمري زوقار، يف ت�رضيح لـ«الو�صط«، �صبب 
تقدم  مل  الوزارة  اأن  اإىل  املفاو�صات  ف�صل 
ردودها  واأن  للرتاجع،  لدفعهم  حلول  اأية 
اأنها  وهو  وحيد  وبعذر  عمومية  جد  كانت 
ق�صايا تخ�س احلكومة ككل، وهو ما دفعهم 
حتى  ال�صابق  بقرارهم  للتم�صك  كنقابيني 
اأما بخ�صو�س تخوفات  اإىل حلول.  الو�صول 
دنو  مع  تت�صاعد  التي  التالميذ  اأمر  اأولياء 
نهاية الف�صل الدرا�صي الثاين و�صط ا�صتمرار 
ا�رضاب الكنابا�صت الوطني والولئي وتعزيز 
ل  اأنه  فقال  بالقطاع،  لل�صلل  النقابات  تكتل 
يحق له التعليق على اإ�رضاب باقي النقابات، 
يومني  �صوى  ي�صمل  ل  اإ�رضابهم  اأن  يف حني 
الدرو�س،  �صري  على  فعليا  يوؤثر  ل  وبالتايل 
اإذا  اليومني  لتعوي�س  م�صتعدون  اأنهم  كما 
مت فتح باب احلوار اجلدي ومت التو�صل اإىل 

اأر�صية وا�صحة بينهم وبني الو�صاية.
وبالعودة اإىل الجتماع اأو�صحت النقابات اأن 
اللقاءات التي جمعتهم مبمثلي الوزارة �صباحا 
وبالوزيرة م�صاء مل تخرج عن �صيغة الت�صاور 
دون اأي اأ�صياء ملمو�صة حول تلبية املطالب. 
الإ�رضاب  مو�صوع  يناق�س  مل  اللقاء  اأن  كما 
ظل  يف  الو�صع  تعفن  من  حمذرين  تقريبا، 
يف  العالقة، خا�صة  املطالب  ت�صوية  تاأجيل 
ونقابة  الوزارة  بني  احلديدية  القب�صة  ظل 
“الكنابا�صت” التي توا�صل اإ�رضابها املفتوح 

منذ قرابة ال�صهر.
اأما بخ�صو�س مطالب التكتل فت�صمل الدعوة 
لإعتماد نظام تعوي�صي حمفز، واإعادة النظر 
املوظفني  لأجور  ال�صتدللية  ال�صبكة  يف 
املعي�صة، تعديل  غالء  وموؤ�رض  متا�صيا 

 240-12 الرتبية  لقطاع  الأ�صا�صي  القانون 
الفوري  اختاللته، التطبيق  ومعاجلة 
لأحكام املر�صوم الرئا�صي 14-266 املعدل 
املتعلق بتثمني �صهادتي الدرا�صات اجلامعية 
التطبيقية DEUA واللي�صان�س، تخ�صي�س 
والأ�صالك  مبا  الرتب  لكل  كافية  منا�صب 
مبراجعة  طالبوا  مبداأ  العدالة. كما  يحقق 
بالمتحانات  املتعلق  الوزاري  القرار 
املهنية، واإعادة النظر يف النقطة الإق�صائية 
يف غري مادة الخت�صا�س، حت�صني الو�صعية 
والعمال  امل�صرتكة  لالأ�صالك  الجتماعية 
مكرر   87 للمادة  النهائي  بالإلغاء  املهنيني 
حتفظ  معتربة  منحة  حمفزة  وا�صتحداث 
يف  المتياز  منح  ن�صب  كرامتهم، توحيد 
منحة  حتيني  ووجوب   ، املعنية  املناطق 
الرئي�صي  الأجر  اأ�صا�س  على  املنطقة 
اجلديد، والرفع من قيمة ال�صاعات الإ�صافية 

تثمينا للجهود وتعميما للفائدة.
 

الوزارة توؤكد التكفل مبطالب 
امل�صربني

 
الوطنية  الرتبية  وزارة  م�صت�صار  جهته  من 
حممد ال�صايب ذراع اأكد، اأم�س، خالل حلوله 
�صيفا على منتدى الإذاعة، اأنه مت ال�صتجابة 
التي  الرتبية  قطاع  يف  نقابات   5 ملطالب 
اأودعت اإ�صعارا بالإ�رضاب ملدة يومني حيث 
من  �صل�صلة  بعد  بان�صغالتهم  التكفل  مت 
اللقاءات التي جمعتها الأحد، م�صيفا اأنه مت 
وبعدها  نقابة على حدة  درا�صة مطالب كل 
مت ا�صتقبال النقابات اخلم�س من قبل وزارة 
مبطالبها  التكفل  مت  حيث  الوطنية  الرتبية 
ومراجعة   266-14 املر�صوم  تطبيق  منها 
وامل�صابقات  المتحانات  تنظيم  مر�صوم 

املهنية .
واأ�صاف املتحدث اأن املطالب التي ل تدخل 
�صمن �صالحيات وزارة الرتبية منها »حت�صني 
النقطة  يف  النظر  واإعادة  ال�رضائية  القدرة 
النظر  ميكن  ل  العمل  وقانون  ال�صتدللية 

فيها لأنها لي�صت من اخت�صا�س القطاع.
  

املدر�صة تنزف

 
الكنابا�صت،  اإ�رضاب  بخ�صو�س  اأما 
الرتبية  وزرة  حتذيرات  رغم  املتوا�صل، 
الوطنية ومبا�رضتها لعملية ف�صل املتم�صكني 
مت�صكهم  على  النقابة  تاأكيدات  و�صط  به، 
ال�صهر  نهاية  منذ  املتوا�صل  بالإ�رضاب 
الفارط، وعلى م�صتوى البليدة وبجاية منذ 3 
اأ�صهر، متحديا الوزارة بقوله اأن كل اإجراءات 
اأنها  خا�صة  عزما،  اإل  تزدهم  مل  ال�صارمة 
اأعلنت عن بداية تعيني م�صتخلفني لالأ�صاتذة 
بعد ف�صل الأخريين، موؤكدا اأنهم لن يرتاجعوا 
دون احلوار غري امل�رضوط، بعد مت�صك بن 
غربيط باحلوار بعد توقيفهم لالإ�رضاب بناء 

على قرار العدالة بعدم �رضعيته.
من جهتها را�صلت وزارة العمل م�صاء اأم�س، 
يف  املفتوح  الإ�رضاب  ب�صاأن  الكناب�صت، 
تاأديبية  اإجراءات  هناك  اأن  الرتبية  قطاع 
اإىل  الأ�صاتذة يف حال عدم عودتهم  يف حق 
العمل، موؤكدة اأن لوزارة الرتبية احلق الكامل 
وا�صتبدالهم  العزل،  اإجراءات  مبا�رضة  يف 
التالميذ،  م�صلحة  اأجل  من  بامل�صتخلفني 
ف�صل  قرارات  م�صوؤولية  النقابة  حمملني 
كل  �صدت  اأن  بعد  امل�رضبني،  الأ�صاتذة 

منافذ للحوار ومت�صكها مبطالبها .
ف�صل  اإ�صكالية  طرحت  ثانية  جهة  من 
اإ�صكالية  بالإ�رضاب،  املتم�صكني  الأ�صاتذة 
التي عن اخلربة املهنية لديهم، حيث اعترب 
زوقار يف ت�رضيح لـ«الو�صط«، اأن عملية ف�صل 
الأ�صاتذة �صتوؤثر ب�صكل رهيب على املدر�صة، 
كون الأ�صاتذة اجلدد مل يح�صلوا على تكوين 
قبلي، وهو ما يوقع يف اإ�صكالية كبرية، خا�صة 
اأن القطاع يعرف نزيفا من خالل اإقبال عدد 
�صابق  وقت  يف  اخلربة  اأ�صحاب  من  كبري 
 ،2019 اإلغاوؤه يف  قبل  امل�صبق  التقاعد  على 
لي�صاف له نزيف الف�صل. اأما اأعلن رف�صهم 
للف�صل املبا�رض، قائال اأنهم ل يقبلون بهكذا 
كان  واأنه  القطاع  اأبناء  مع  للتعاطي  طريقة 
اإىل  رمبا  اأخرى  طريقة  اإىل  اللجوء  يتوجب 
اأزمة  �صيخلق  الف�صل  اأن  خا�صة  التحكيم، 
بني  ال�رضخ  ويعمق  الجتماعية  باجلبهة 

الوزارة و�رضكائها وجل العمال.
�صارة بومعزة 

بعد اأن متت تزكيته باإجماع االأع�صاء :

 �أو�سهيلة ممثال ملجل�س �لأمة 
يف جمل�س مدل�سي

 .  بن �صالح: الد�صتور املعدل و�صع 
من �صالحيات املجل�س الد�صتوري

وزير العالقات مع الربملان الطاهر خاوة:

»�لفالن بخري ماد�م بوتفليقة موجود«

الوطني  التجمع  �صيناتور  تزكية  متت 
اأو�صهيلة  ر�صا  حممد  الدميقراطي 
م�صتوى  على  الأمة  ملجل�س  كممثل 
بالأغلبية  الد�صتوري،  املجل�س 
تر�صيحه  مت  بعدما  وهذا  ال�صاحقة، 
الربملانية  الكتل  روؤ�صاء  قبل  من 
املكونة للغرفة العليا للربملان، بجميع 
اأن تتم تزكيته  اأطيافها ال�صيا�صية قبل 

ر�صميا يوم اأم�س.
التي  الغيابات  بع�س  ت�صجيل  وو�صط 
فيما ح�رض  وكالة،  تعوي�صها ب37  مت 
�صيناتورا،   123 مبجموع  ع�صوا   87
متت تزكية ع�صو الأرندي حممد ر�صا 
ملجل�س  بالإجماع  ممثال  اأو�صهيلة 
املجل�س  ع�صوية  م�صتوى  على  الأمة 
ويف  اجلزئي،  التجديد  يف  الد�صتوري 
المة  رئي�س جمل�س  اأكد  ال�صدد  هذا 
عبد القادر بن �صالح اأن املجل�س الذي 
جدد هياكله اليوم يقوم بالدور املنوط 
موؤ�ص�صات  �صري  على  احلفاظ  يف  بيه 
عن  حديثه  ويف  اجلزائرية،  الدولة 
املجل�س  لع�صوية  اجلزئي  التجديد 
بن  اأو�صح  الد�صتوري  المة باملجل�س 
املعدل  اجلديد  الد�صتور  اأن  �صالح 
�صالحيات  للمجل�س  اأعطي   2016 يف 
لرئا�صة  التقارير  برفع  تخوله  جديدة 

اجلمهورية، وحما�صبة باقي موؤ�ص�صات 
اأو�صح ممثل  الدولة، ومن جهة اأخرى 
الد�صتوري  املجل�س  الأمة يف  جمل�س 
حممد ر�صا اأو�صهيلة، يف ت�رضيح على 
�صيعمل  باأنه  التن�صيب،  هام�س عملية 
خري  و�صيكون  القوانني  متليه  ما  وفق 
على  للربملان  العليا  للغرفة  �صفري 
م�صتوى هذا املجل�س، الذي اأ�صبحت 
العمل  بداية  اأو�صع منذ  له �صالحيات 
الأخري  يف  منوها  اجلديد،  بالد�صتور 
قبل  من  حقه  يف  و�صعت  التي  بالثقة 

اأع�صاء جمل�س الأمة.
ال�صنوي  التجديد  يخ�س  فيما  ودائما 
متت  فاإنه  الأمة  مبجل�س  اخلا�س 
تزكية بالجماع نواب رئي�س املجل�س 
وهم على التوايل ممثل الثلث الرئا�صي 
جمال ولد عبا�س، ونوارة �صعيدة جعفر 
فينوب  الوطني  التحرير  جبهة  اأما 
و  ال�صعدي،  بزاز وحممد  عنها  عزيز 
التجمع الوطني الدميقراطي ف�صيمثله 
التجديد  مت  حني  كلي،  يف  الطاهر 
الربملانية  الكتل  روؤ�صاء  يف  الثقة 
قبل  من  الأمة  جمل�س  يف  الن�صطة 
الأحزاب  م�صتوى  على  ممثليهم 

ال�صيا�صية.
علي عزازقة

�صدد وزير العالقات بني الربملان 
الطاهر، وهو يتحدث باإ�صم احلزب 
العتيد، على اأن الأفالن بخري وما 
يقع من حوله جمرد هزات خفيفة 
ال�صيا�صي  ن�صاطه  على  توؤثر  لن 

الفعال.
ت�رضيح  يف  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
جمل�س  ن�صاط  هام�س  على  له 

جبهة  باأن حزب  اأم�س،  يوم  الأمة 
وهو  �صيء  باأي  يتاأثر  لن  التحرير 
قادر على العطاء اأكرث، ما دام عبد 
له، م�صريا  رئي�صا  بوتفليقة  العزيز 
اإىل امل�صاكل التي اأ�صبحت حتيط 
به وا�صفا اإياها بالهينة والتي �صيتم 

جتاوزها يف القريب العاجل.
علي عزازقة
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وزيرالأ�شغال العمومية والنقل عبدالغاين زعالن

التنقل عرب ال�سكك احلديدية لتخفيف ال�سغط على الطرقات
.      94نقطة �شوداء تقع فيها اأغلب حوادث ال�شكك احلديدية     .      اقتناء 17 قطارا جديدا �شيتم عملية ا�شتالمهم عرب مراحل

.      اأعلن عن رفع التجميد عن اجناز خطني جديدين مليرتو اجلزائر، زعالن:      .     تلقي اأربع ملفات لل�شحن اجلوي و 6 للنقل اجلوي من طرف املتعاملني اخلوا�ص
.      التو�شعات �شتجعل من ميرتو اجلزائر ينقل 200 األف م�شافر يوميا

اإميان لوا�س /يحي عواق

هذا واأكد املتحدث عزم الدولة على 
ال�سكك  بقطاع  االهتمام  نحو  التوجه 
تاأكده  الذي  االأمر  وهو  احلديدية 
اأ�سغال  ت�سهد  التي  كلم   2300 م�سافة 
اأ�سار  حيث  احلديدية،  بال�سكك  ربط 
اإىلبلوغ  تهدف  الدولة  اإىل  املتحدث 
ي�ستعمل  م�سافر  60مليون  عدد 
الغاية  وهي   ،2030 اآفاق  القطارات 
التي دفعت اإىل اإقتناء 17 قطار جديد 

يتم ا�ستالمها على مراحل 
اأن م�ساريع  اإىل  واأ�سار املتحدث  كما 
اجلديدة  احلديدية  ال�سكك  خطوط 
املربجمة  وكذا  اإجنازها  اجلاري 
مبا�رشة  مربوطة  �ستكون  م�ستقبال 
التفرعات  وكذا  التجارية  باملوانئ 
�رشق  ال�سيار  بالطريق  الرابطة 
التجارية  احلركة  بذاك  لت�سهل  غرب 
االرتقاء  يف  فعال  ب�سكل  وت�ساهم 

مب�ستوى اأداء اقت�سادنا الوطني.
كما ثمن الوزير على اجلهود املبذولة 
من قبل م�سنع » �سيتال« بعنابة اخلا�س 
القاطرات  تهيئة  واإعادة  برتكيب 
الرتامواي،  وكذا  بالقطارات  اخلا�سة 
اإ�سافة اإىل �رشكة » نريوفيال« املكلفة 
باإنتاج القاطرات اخلا�سة بنقل املواد 
الفو�سفاط  مادة  وخا�سة  املنجمية 
يف  كثريا  اجلزائر  عليها  تعول  التي 
جاهدة  تعمل  حيث  �سادراتها  جمال 
العنق  جبل  مبنجم  الو�سول  اأجل  من 
ب  تقدر  اإنتاجية  طاقة  اإىل  بتب�سة 
10مليون طن �سنويا، وهي املادة التي 
لي�س فقط يف  اهتمام كبري  ت�ستوجب 
كذا  بل  واإنتاجها  اإ�ستخراجها  عملية 
هذا  ويف  وت�سويقها،  نقلها  عملية  يف 
تخ�سي�س  عن  املتحدث  اأكد  االإطار 
288 عربة جديدة من اأجل نقل مادة 

الفو�سفاط.
يف  ال�سالمة  معايري  يخ�س  فيما  اأما 
احلديدية  ال�سكك  عرب  التنقالت 
الرقابة  م�سالح  باأن  الوزير  اأكد  فقد 
والوقاية اأح�ست 94 نقطة �سوداء تقع 

فيها اأغلب حوادث ال�سكك احلديدية 
من  بها  التكفل  اجلاري  النقاط  وهي 
خا�سة  ومعابر  ج�سور  اإن�ساء  خالل 
ملرور املواطنني وكذا ال�سيارات وهي 
االحرتازات التي من �ساأنها التقليل من 
اإىل  املتحدث  واأ�سار  هذا  احلوادث. 
عائق اأخر يواجه �سري م�رشوع ال�سكك 
احلديدية واملتعلق بامللكية اخلا�سة 
ال�سلطات  تعمل  التي  للمواطنني 
اإطار ما  املخت�سة على معاجلتها يف 
يعرف باملنفعة العامة وهي امل�ساكل 
التي ت�ساهم يف تعطل �سري امل�ساريع 
�سواء بالن�سبة للطرقات وكذا خطوط 

ال�سكك احلديدية.
ك�سف وزير النقل واالأ�سغال العمومية 
بعد  م�ساحله  ان  زعالن  الغاين  عبد 
اجلوي  ال�سحن  فتح  عن  االإعالن 
للمتعاملني  للب�سائع  البحري  والنقل 
اأجل  من  ملفات  اأربع  تلقت  اخلوا�س 
ال�سحن اجلوي منها �رشكتني نا�سطتني 
يف املجال، و6 ملفات للنقل البحري، 
قرار  رفعت  احلكومة  ان  معلنا 
جديدين  خطني  اجناز  عن  التجميد 
احلرا�س  خطي  عل  اجلزائر  مليرتو 

املطار و براقي حي البدر.

التو�شعات �شتجعل من 
ميرتو اجلزائر ينقل 

األف م�شافر يوميا  200

عند  االأم�س  زعالن  الغاين  عبد  اأفاد 
االإذاعة  فروم  على  �سيفا  حلوله 
�سيدخل حيز  اجلزائر  تو�سعت ميرتو 
على  القبلة  االأ�سابيع  خالل  الت�سغيل 
خطي الربيد املركزي �ساحة ال�سهداء 
رفع  معلنا  النعجة،  عني  البدر  وحي 
خطني  الإجناز  م�رشع  عن  التجميد 
التو�سعات  هذه  اأن  مربزا  جديدين، 
�ستجعل من ميرتو اجلزائر ينقل 200 
األف م�سافر يوميا اأي �سعف ما هو يف 
الراهن حيث يتنقل عربه 100  الوقت 

األف م�سافر يوميا.

تلقي اأربع ملفات لل�شحن 
اجلوي و 6 للنقل اجلوي 

من طرف املتعاملني 
اخلوا�ص

اأو�سح وزير النقل واالأ�سغال العمومية 
اأن م�ساحله تلقت  عبد الغاين زعالن 
اأربع طلبات منهما �رشكتني نا�سطتني 
ال�سحن  ولوج  اأجل  من  املجال  يف 
والب�سائع،  لل�سلع  والبحري  اجلوي 
اخلا�س  القطاع  اأمام  فتحت  التي 
املحلي، بهدف تلبية طلبات الت�سدير 

نحو اخلارج

�شيتم فتح خطوط 
جوية جديدة تدريجيا 

نحو عوا�شم افريقية 
للخروج من الأزمة

النقل  وزير  اعرتف  اأخر  �سياق  ويف 
واالأ�سغال العمومية عبد الغاين زعالن 
متر  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  بان 
تراكم م�ساكل  نتيجة  مالية  ب�سعوبات 
ال�رشكة،  افال�س  نافيا  �سنوات،  عدة 
مربزا يف ذات ال�سدد، اأنه ثم ا�ستدعاء 
خمطط  وتبني  االجتماعي  ال�رشيك 
اجلوية  اخلطوط  �رشكة  لطوير 
اأ�سغال  من  االنتهاء  وبعد  اجلزائرية 
تو�سعة املطار الدويل هواري بومدين 
من  الثاين  ال�سدا�سي  خالل  املرتقب 
خطوط  فتح  �سيتم  اجلارية  ال�سنة 
عوا�سم  نحو  تدريجيا  جديدة  جوية 
افريقية التي مت تاأجيلها ب�سبب �سعف 

مردودها املادي
اجلوية  ن�ساط  اأن  زعالن  وقال 
اجلزائرية داخل اإفريقيا جد حمدود 
من  العبور  على  اأ�سا�سا  يرتكز  حيث 
واأمريكا  اأوروبا  مع  اإفريقيا  اإىل  و 
االأو�سط  ال�رشق  و  اأ�سيا  و  ال�سمالية 
مبا�رشة  خطوط  عرب  النقل  اأما 
هذا  و  قليلة  فهي  اإفريقيا  دول  مع 

االقت�سادية  العالقات  �سعف  ب�سبب 
العائق  اأن  م�سريا  البينية  ال�سياحية  و 
�سبكة  تو�سعة  من  يحد  الذي  االأكرب 
املر  هو  اإفريقيا  داخل  اجلوي  النقل 
و  اجلوي  للخط  االقت�سادية  دودية 

لي�س العوائق القانونية
وقال اإن رئي�س اجلمهورية عبد العزيز 
ال�سحن  �سوق  بولوج  اأمر  بوتفليقة 
العاملي واقتنت اجلزائر لهذا الغر�س 
اقتناء 16 باخرة  اأنظار  10 بواخر يف 
ح�سة  رفع  بهدف   2020 قبل  اأخرى 
واأعلن  البحري،  النقل  من  اجلزائر 
هذا  تكونني خمت�سني يف  ال�رشوع يف 

املجال.

زيادات ت�شعرية النقل 
رمزية ل مت�ص القدرة 

ال�شرائية للمواطنني

اأما يف ما يخ�س رفع االأ�سعار فاأو�سح 
ب�سكل  رفعها  يتم  مل  اأنه  الوزير 
 ، الناقلني  من  بطلب  بل   اعتباطي 
مت�س   ال  رمزية  زيادات  انها  م�سريا 
مفيدا  للمواطنني،  ال�رشائية  القدرة 
النقل  وزارة  حتملت  احلكومة   اأن 
و�سائل  حتويل  تكلفة  من  باملائة   50
العمل  اإىل  بالبنزين  العمل  من  النقل 
من  اخلطوط  كل  وجمدت  الغار، 
املادي  مك�سب  على  املحافظة  اأجل 
يف  االأول  امل�سوؤول  وثمن  لناقلني 
بها  تقوم  التي  املجهودات  القطاع 
من  �سبكة  اإر�ساء  خالل  من  الدولة 
الطريق  غرار  على  القاعدية  الهياكل 
والطرق  املدن  اىل  واملنافد  ال�سيار 
من  التجارية  املوانئ  وع�رشنة 
ومن  اقت�سادية  ديناميكية  خلق  اأجل 
م�سوؤولية  املتحدث  ذات  حمل  جهة 
حوادث الطرق اىل ال�سائقني، وقائال: 
من  باملائة     97 يتحملون  ال�سائقني 
احرتامهم  عدم  ب�سبب  امل�سوؤولية 

لقانون املرور.
اأما فيما يخ�س الزيادات التي �سهدتها  
اأ�سعار النقل، فاأو�سح الوزير اأنه مل يتم 

رفعها ب�سكل اعتباطي بل هي تراعي 
حيث  للمواطنني،  ال�رشائية  القدرة 
من  باملائة   50 النقل  وزارة  حتملت 
تكلفة حتويل و�سائل النقل من العمل 
بالبنزين اإىل العمل الغار، وجمدت كل 
على  املحافظة  اأجل  من  اخلطوط 

مك�سب املادي لناقلني.

دج لإجناز  370 مليار 
وا�شتكمال امل�شاريع 
القطاعية يف 2018

العمومية  واالأ�سغال  النقل  وزير  اأفاد 
ر�سد  مت  اأنه  زعالن  الغني  عبد 
وا�ستكمال  الإجناز  دينار  370مليار 
 ،2018 خالل  القطاعية  امل�ساريع 
اأهم  زعالن  الغني  عبد  وعدد 
العمومية واملتعلقة  م�ساريع االأ�سغال 
با�ستكمال الطريق ال�سيار �رشق غرب 
ومدن  موانئ   7 نحو  منفذا   13 ب 
اأخرى وجتهيز هذا امل�رشوع ذو البعد 
االجتماعي واالقت�سادي بنظام الدفع 
جانب  اإىل  الدائمة  �سيانته  و�سمان 
حتويل الطريق الوطني رقم 1 الرابط 
طريق  اىل  واجلنوب   ال�سمال  بني 

�رشيع على طول 800كم.
اجلنوب  تهيئة  يخ�س  فيما  اأما 
ك�سف    ، النقل   اجلزائري يف جمال 
منها  12000كم  اجناز  عن  املتحدث 
برنامج ي�سم  9االف كم معبدة �سمن 
حدودنا  لتاأمني  16500كم  اجناز 
املواطنني  عن  العزلة  وفك  اجلنوبية 

نظرا للظروف االإقليمية
ومن �سمن امل�ساريع احليوية االأخرى 
الطريق  ازدواجية  اإجناز  زعالن  ذكر 
الوطني رقم 3 الرابط والية �سكيكدة 
ازدواجية  �سمان  مع  والتا�سيلي 
الرابط والية مع�سكر   6 رقم  الطريق 
بربج باجي خمتار وال�رشوع يف اجناز 
اأن  بعد  العام  هذا  احلمدانية  ميناء 
نزع  تعوي�س  و  امل�سارات  حترير  مت 
التدقيق  مرحلة   وا�ستكمال  امللكية 

يف الدرا�سات املف�سلة.  

وزير املوارد املائية :
 24 والية تعرف تذبذبا 

يف توزيع مياه ال�سرب 
مواطنها  يعاين  التي  الواليات  عدد  بلغ 
لل�رشب،  ال�ساحلة  املياه  توزيع  يف  تذبذبا 
24 والية، خالل ال�سنة املا�سية وقال وزير 
اأن  اأم�س  ن�سيب  ح�سني  املائية  املوارد 
عدد الواليات التي تعرف تذبذبا يف توزيع 
املياه ال�ساحلة لل�رشب بلغ 24 والية، واأكد 
الوزير على هام�س الزيارة التي قادته  اإىل 
خمططا  اأعدت  احلكومة  اأن  بجاية،  والية 
اأغلفة مالية كبرية الي�سال  وطنيا،مع ر�سد 
ال�سبكات  �سيانة  و  للمواطنني  ال�رشب  مياه 

املتهرئة.
ف.ن�شرين

برج بوعريريج

تدمري كازما 
للإرهابيني

الوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�سفت 
خمباأ   ،2018 فيفري   18 يوم  ال�سعبي، 
ن.ع.5  بوعريريج/  برج  لالإرهابيني 
واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
املنظمة، �سبط عنا�رش الدرك الوطني 
املعالج  الكيف  من  كيلوغرام   )33،9(
و�سالحني  بلعبا�س/ن.ع.2،  ب�سيدي 
حجز  مت  فيما  بباتنة/ن.ع.5،  ناريني 
و)10(  املفرقعات  من  وحدة   )29664(
من  وحدة  و)1440(  التبغ  من  قناطري 
ورقلة  من  بكل  امل�رشوبات  خمتلف 
جهة  من  وب�سكرة/ن.ع.4  والوادي 
الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت  اأخرى، 
 )07( بتمرنا�ست/ن.ع.6،  ال�سعبي 
مهربني وحجزت مركبتني )02( رباعيتي 
الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما 
مت توقيف )19( مهاجرا غري �رشعي من 
جن�سيات خمتلفة بكل من تلم�سان وعني 

�سالح.

وزارة العدل 

ال�سروع ر�سميا 
يف احلكم بال�سوار 

االلكرتوين 
الوطن  حماكم  عرب  الق�ساة  �رشع 
التي  الكتابية  للتعليمة  وتنفيذا  ر�سميا، 
حافظ  العدل  وزير  لوح  الطيب  وجهها 
و�سع  بنظام  العمل  يف  اخلمي�س  االأختام 
االإلكرتونية،  املراقبة  حتت  امل�سجونني 
على  ال�سغط  تخفيف  من  ي�سمح  مما 
ن�سبة  وتقليل  العقابية  املوؤ�س�سات 
الذي  اجلديد  النظام  بف�سل  امل�سجونني 
االإدماج  واإعادة  ال�سجون  قانون  ت�سمنه 
االجتماعي للمحبو�سني . وين�س القانون 
اأن القا�سي ميكنه تطبيق العقوبات  على 
عليه  بناء على طلب املحكوم  اأو  تلقائيا 
واأن  حماميه،  طريق  عن  اأو  �سخ�سيا 
يقرر تنفيذ العقوبة حتت نظام املراقبة 
بعقوبة  االإدانة  حالة  يف  االإلكرتونية 
ثالث  مدتها  تتجاوز  ال  للحرية  �سالبة 
العقوبة  كانت  اإذا  ما  اأو يف حالة  �سنوات 
املتبقية ال تتجاوز هذه املدة، ويف حالة 
ما اإذا كان املحكوم عليه قا�رشا فاإنه ال 
ميكن اتخاذ مقرر الو�سع حتت املراقبة 
االإلكرتونية، اإال مبوافقة املحكوم عليه اأو 
ممثله القانوين اإذا كان قا�رشا، كما يجب 
احرتام كرامة ال�سخ�س املعني و�سالمته 
وحياته اخلا�سة عند تنفيذ الو�سع حتت 

املراقبة االإلكرتونية.
 ومن �رشوط اال�ستفادة من نظام الو�سع 
يكون  اأن  االإلكرتونية  املراقبة  حتت 
مقر  املعني  يثبت  واأن  نهائيا،  احلكم 
حمل  ي�رش  واأال  ثابتا،  اإقامة  اأو  �سكن 
واأن  املعني،  ب�سحة  االإلكرتوين  ال�سوار 
املحكوم  الغرامات  مبالغ  املعني  ي�سدد 
من  العدل  وزارة  ت�سعى  كما  عليه،  بها 
اأكرب  حرية  ل�سمان  القانون  هذا  خالل 
لالأ�سخا�س املتهمني يف ق�سايا جزائية، 
اإ�سافة اإىل دعم قرينة الرباءة التي ين�س 

عليها الد�ستور اجلزائري.
ف.ن�شرين 

املديرية العامة لل�شرائب

حتديد فرتة اقتناء ق�سيمة ال�سيارات و ال تغيري يف االأ�سعار  
العامة  املديرية  حددت 
ق�سيمة  اقتناء  فرتة  لل�رشائب 
مار�س   31 اإىل   1 من  ال�سيارات 
اقتناء  فرتة  حددت   2018
 2018 ل�سنة  ال�سيارات  ق�سيمة 
املقبل   مار�س   31 اإىل   1 من 
بيع  اأن  املديرية  اأو�سحت  و 
ق�سيمة ال�سيارات التي مل تعرف 
اأ�سعارها اأي تغيري �سيتم كل اأيام 
الثامنة  ال�ساعة  من  االأ�سبوع 
م�ساءا  الرابعة  اإىل  �سباحا 
على  وكذا  ال�رشائب  بقبا�سات 
اجلزائر  بريد  مكاتب  م�ستوى 
الوطنية  لالإذاعة  م�سدر  ح�سب 
ال�رشائب  مديرية  اأفادت  و 
قبا�ساتها  اأبواب  تفتح  اأنها 
ملواطنيها  لل�سماح  ال�سبت  يوم 
اأيام  ال�سيارات  ق�سيمة  باقتناء 
الراحة االأ�سبوعية  و تدعو اإدارة 
ال�سيارات  اأ�سحاب  ال�رشائب 

حلظة  اآخر  انتظار  عدم  اإىل 
القانوين  االلتزام  بهذا  للقيام 
و  االنتظار  طوابري  تفادي  و 
االإزعاج املرتتب عن ذلك  كما 
التاأكد  اإىل  املواطنني  تدعو 
لق�سيمتهم  القانونية  القيمة  من 
كل  اأن  اإىل  اقتنائها م�سرية  قبل 
للقيمة  مطابقة  غري  ق�سيمة 
�سحب  عنها  يرتتب  القانونية 
)البطاقة  الت�سجيل  بطاقة 
اإعادتها  يتم  لن  التي  الرمادية( 
مطابقة  ق�سيمة  تقدمي  بعد  اإال 
   100 بن�سبة  اأي  قيمتها  ب�سعف 
اأن  اآخر  جانب  من  اأكدت  و   %
اجلديدة  ال�سيارات  اأ�سحاب 
 2018 يف  اقتناءها  مت  التي 
ق�سيمة  باقتناء  كذلك  معنيون 
البطاقة  فاإن  ولهذا  ال�سيارات  
ال�سفراء  لل�سريالبطاقة  املوؤقتة 
الت�سجيل  بطاقة  حمل  حتل 

بالتايل  و  الرمادية(  )البطاقة 
�رشورية  �ستكون  الق�سيمة  فاإن 
اأول  من  ابتداء  �سهر  اجل  يف 
الرتاب  على  لل�سيارة  ا�ستعمال 
و�سع  عدم  اأن  كما  الوطني 
االأمامي  الزجاج  على  الق�سيمة 
لل�سيارة  يوؤدي اإىل فر�س غرامة  
مبلغ  من   %  50 ت�ساوي  جبائية 

الق�سيمة
بح�سب  الق�سيمة  �سعر  ويحدد 
�سنها  و  املركبة  حمرك  قوة 
حيث حدد �سعر يرتاوح بني 500 
اىل 3.000 دج للق�سيمة اخلا�سة 
 10 �سنها  يفوق  التي  باملركبة 
و   1.000 بني  ما  و  �سنوات 
4.000 دج للمركبات التي يرتاوح 
�سنها من 6 اىل 10 �سنوات و بني 
للمركبات  دج   6.000 و   1.500

بني 3 اىل 6 �سنوات
ف.ن�شرين

اأكد وزير الأ�شغال العمومية والنقل ال�شيد عبد الغاين زعالن يوم اأم�ص من فوروم الإذاعة الوطنية باأن م�شاريع النقل عرب ال�شكك احلديدية �شهد تقدما كبري يف اجلزائر حيث 
ارتفعت ن�شبة التغطية التي كانت يف املا�شي القريب تقارب 1800 كلم اإىل حدود 400 األف كلم عرب كافة ربوع الوطن، معربا يف ذات ال�شياق عن اأهمية هذا القطاع اإ�شافة اإىل 

جمال النقل البحري وم�شاهمتهم يف التخفيف عن ال�شغط الكبري املمار�ص على طرقاتنا الوطنية.

�شعيدة 

20 �سنة �سجنا نافذا يف حق متهم 
باالنخراط يف جماعة اإرهابية 

ق�ست حمكمة اجلنايات ملجل�س ق�ساء 
�سنة   20 بعقوبة  االثنني  اأم�س   �سعيدة 
�سمن  باالنخراط  ملتهم  نافذا  �سجنا 
جماعة اإرهابية م�سلحة  لبث الرعب يف 

اأو�ساط ال�سكان.
جاء  --ح�سبما  الق�سية  وقائع  وتعود 
 2000 �سنة  اإىل  املحاكمة--  جل�سة  يف 
جماعة  اإىل  املتهم  ان�سم  عندما 
اإرهابية م�سلحة كانت تن�سط مبنطقتي 
تافرنت وجبل بوعرتو�س ببلدية �سيدي 
بوبكر )والية �سعيدة( وقد متكن عنا�رش 
الدرك الوطني من توقيف هذا االإرهابي 
�سنة 2005 مبنزل عائلته ببلدية �سيدي 
ر�سا�س  م�سد�س  ا�سرتجاع  مع  بوبكر 
ذكر  املحاكمة  وخالل  بحوزته،  كان 
باالإعدام  عليه  املحكوم  املتهم  ذات 
مل�ساركته  اأخرى  ق�سية  يف   2009 �سنة 
يف جناية اإزهاق روح عمدا ببلدية اأوالد 
خالد واالنخراط يف جماعة اإرهابية اأنه 

مت اإجباره على االنخراط �سمن �سفوف 
كان  ن�ساطه   واأن  االإرهابية  املجموعة 
منح�رشا يف اإعداد الطعام وجلب املاء 

واخل�سب ورعي االأغنام.
اإجرامية  عملية  اأي  يف  م�ساركته  ونفى 
االإرهابية،  املجموعة  تلك  بها  قامت 
من  العديد  يف  ينوي  كان  اأنه  موؤكدا 
االأمنية  للجهات  نف�سه  ت�سليم  املرات 
خالل  املتهم  دفاع  اأ�سار  جهته  ومن 
موكله  اأن  املحاكمة  يف  مرافعته 
خالل  بهم  املغرر  ال�سباب  من  يعترب 
عا�ستها  التي  املاأ�ساوية  الفرتة  تلك 
اجلزائر ملتم�سا باإفادته بجميع ظروف 
قد  العام  احلق  ممثل  وكان  التخفيف 
ذات  حق  يف  االإعدام  عقوبة  التم�س 
يف  »االنخراط  بتهمة  املتابع  املتهم 
بث  لغر�س  م�سلحة  ارهابية  جماعة 
جو  وخلق  ال�سكان  اأو�ساط  يف  الرعب 

من انعدام االأمن«. 



اجلرمية مبختلف  اإطار حماربة  يف 
اأنواعها بالأو�ساط احل�رضية، متكنت 
م�سالح اأمن ولية اجلزائر ممثلة يف 
يف  زرالدة  الإدارية  املقاطعة  اأمن 
 )05  ( توقيف  من  متفرقة  عمليات 
حجز  مع  فيهم،  م�ستبه  اأ�سخا�ص 
الهندي،  القنب  من  كلغ   )1.156(
 )100( الكوكايني  من  غرام   )2.26(
من  �سكاكني   )04 و)  مهلو�ص  قر�ص 

النوع الكبري و�ساطور.
م�سالح  بها  قامت  الأوىل  العملية 
لزرالدة،  الإدارية  املقاطعة  اأمن 
ب�سخ�ص  تتعلق  معلومة  ورود  اثر 
اأحد  م�ستوى  على  املخدرات  يروج 
اأحياء املدينة، بناءا على التحريات 
ال�سخ�ص  هوية  حتديد  مت  معمقة 
على  احل�سول  وبعد  فيه،  امل�ستبه 
قبل  �سادر من  املنزل  بتفتي�ص  اإذن 
حجز  مت  اجلمهورية،  وكيل  ال�سيد 
غرام   )156( كلغ   )01( منزله  داخل 
على  موجودة  الهندي  القنب  من 

�سكل �سفائح.
امل�سالح  لذات  اأخرى  ق�سية  يف 
ومراقبة  تفتي�ص  عملية  اإثر  وعلى 

لعنا�رض  اأمني  حاجز  م�ستوى  على 
ال�رضطة الق�سائية التي قامت بو�سع 
للقب�ص على  احلاجز ب�سفة فجائية 
�سيارة  اإنتباههم  لفت  املنحرفني 
م�سبوهة وبعد توقيفها والقيام بعملية 
تفتي�ص دقيق مت العثور بداخلها على 
خمبئة  الكوكايني  من  اأكيا�ص  اأربعة 
باإحكام يف اأحد زوايا املركبة حيث 
من  غرام   )2.26( الكمية  قدرت 
العملية  خالل  مت  فيما  الكوكايني، 
اأ�سخا�ص   )03( توقيف  الثالثة 
املخدرات  برتويج  يقومون  اآخرين 
�سدور  وبعد  املهلو�سة  والأقرا�ص 
ال�سيد  طرف  من  بالتفتي�ص  اإذن 
مبنزل  العثور  مت  اجلمهورية  وكيل 
اأحدهم على )100( قر�ص مهلو�ص و 
)07( غرام من القنب الهندب و)04( 
�سكاكني من احلجم الكبري و�ساطور 
القانونية  الإجراءات  ا�ستكمال  بعد 
امل�ستبه  عر�ص  مت  بها،  املعمول 
اأمام  العمليات  خمتلف  يف  فيهم 
املخت�ص  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد 
اإقليميا، حيث اأمر باإيداع )05( منهم 

احلب�ص املوؤقت.

الق�سائية  ال�رضطة  عنا�رض  متكنت 
امللح  عني  دائرة  لأمن  التابعة 
مركبة  توقيف  من  امل�سيلة  بولية 
التبغ  حمملة بكمية معتربة من مادة 
ورود  اثر   ، تعود  الق�سية  حيثيات   ،
�سخ�ص  وجود  مفادها  معلومات 
يقوم باملتاجرة مبادة التبغ والكربيت 
دون رخ�سة ، على هذا الأ�سا�ص مت 
الرت�سد للمعني وو�سع خطة حمكمة 

لتوقيفه حيث مت توقيف املدعو )خ 
على  باملركبة  عرث  �سنة،اين   41 م( 
والكربيت  التبغ  3600 علبة من مادة 
من  علبة   7525 و  اأجنبي  �سنع  من 
مادة التبغ �سنع حملي و 8000 ما�سة 
املحجوزات  جمموع  اأي  حملية، 
الأنواع  بـ 19125 من خمتلف  قدرت 

والأحجام  .
عبدالبا�سط بديار 

املجموعة  وحدات  اأفراد  متكن 
 1350 حجز  من  بامل�سيلة  الإقليمية 
)دجاج(  الأبي�ص  اللحم  من  كلغ 
فا�سدة كانت معباأة على منت �ساحنة 
ولية  من  قادمة  اإفيكو  نوع  ثالجة 
بو�سعادة  بلدية  اإجتاه  يف  �سطيف 
الب�رضي  لالإ�ستهالك  بيعها  اأجل  من 
اأين مت توقيف ال�سائق و يتعلق الأمر 
بامل�سمى )خ ب( البالغ من العمر 28 
بعد  �سطيف،  بولية  ال�ساكن  �سنة 

القانونية  الإجراءات  جميع  اإتخاذ 
اإتالفها  و  الفا�سدة  اللحوم  مت حجز 
ال�سيد  اأمام  املعني  تقدمي  مت  كما 
مقرة  لدى حمكمة  اجلمهورية  وكيل 
للبيع منتوج  اأجل عر�ص و و�سع  من 
لال�ستعمال الب�رضي اأو احليواين وهو 
اإيداعه  مت  اأين  فا�سدة  باأنها  يعلم 
الرتبية  اإعادة  مبوؤ�س�سة  احلب�ص 

بامل�سيلة .
عبدالبا�سط بديار 

اآخر  واأ�سيب  م�رضعه  �سخ�ص  لقي 
انحراف  حادث  يف  بليغة،  بجروح 
جتاري  مبحل  وا�سطدامها  �سيارة 
مبدينة   504 بحي  اأم�ص  م�ساء  وقع 
امل�سيلة وح�سب املعلومات املتوفرة 
يف  وقع  املميت  احلادث  هذا  فان 
انحراف  بعد  م�ساء  ال�سابعة  حدود 
جتاري  مبحل  وا�سطدامها  �سيارة 

 . ع   ( املدعو  وفاة  ت�سبب يف  ، مما 
وجريح  �سنة   60 العمر  من  البالغ  د( 
يدعى ) ز.د( البالغ من العمر 28 �سنة 
الزهراوي  م�ست�سفي  اإيل  نقلهما  مت 
الأمن  عنا�رض  جهتها  من  بامل�سيلة 
بفتح حتقيق يف هذا احلادث  قامت 

الأليم .
عبدالبا�سط بديار 

يف عمليات خمتلفة الأمن والية اجلزائر

اأمن والية امل�سيلة 

امل�سيلة 

امل�سيلة

حجز 1 كلغ و 156 غرام من القنب 
الهندي )2.26( غرام من والكوكايني 

 حجز كمية معتربة 
من التبغ بعني امللح 

حجز 1350 كلغ من اللحم الأبي�ض فا�سدة

قتيل وجريح يف حادث انحراف 
�سيارة وا�سطدامها مبحل جتاري
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املحكمة اجلنائية االإ�ستئنافية لدى جمل�س ق�ساء العا�سمة

تاأجيل ملف اإرهابي تائب �سمن 
ع�سابة ت�ستويل على املركبات 
اأجلت املحكمة االإ�ستئنافية لدى جمل�س ق�ساء العا�سمة لتاريخ 12 مار�س الإ�ستخراج اأحد املتهمني 
النظر يف ق�سية ع�سابة اأ�سرار متكونة من 8 اأ�سخا�س يقودهم اإرهابي تائب وهي الع�سابة املخت�سة 

ب�سرقة ال�سيارات حتت وقع التهديد ب�سالح ناري واملتابع الأجلها املتهمني بجناية تكوين جمعية 
اأ�سرار وال�سرقة بظرف الليل والتعدد وا�ستعمال مركبات مع حمل �سالح ناري ظاهر.

ل/منرية

الق�سية  حيثيات  وح�سب 
يقومون  كانوا  املتهمني  فان 
وطاأة  حتت  املركبات  بال�ستيالء 
قامت  حيث  بالقتل،  التهديد 
مزيف  حاجز  بن�سب  الع�سابة 
مرتدية  مو�سى  �سيدي  بطريق 
لالإيقاع  خا�سة باحلرا�سة  األب�سة 
�رضقتها  مت  حيث  حافلة،  ب�سائق 
ثم  بالقتل،  وتهديده  تكبيله  بعد 
غابة  يف  تركوه  و  بالفرار  لذوا 
حجزت  فيما  للطريق،  حماذية 
لدى  ناري  �سالح  امل�سالح  ذات 
اأنه  تبني  الع�سابة،  اأفراد  اأحد 
ح�سل  قد  كان  تائب،  اإرهابي 
�سمن  تواجده  اأثناء  ال�سالح  على 
اجلماعات الإرهابية، كما متكنت 
اإيقاف �ساحب  ذات امل�سالح من 
الرتقيم  لوحات  ل�سناعة  حمل 
وا�ستن�ساخ املفاتيح تورط يف ذات 

الق�سية.
و جاء توقيف الع�سابة اثر ال�سكوى 

التي تقدم بها ال�سحية »ت ، خمتار 
» وهو �سائق حافلة مبوؤ�س�سة، اىل 
لأمن  الق�سائية  ال�رضطة  م�سالح 
اأنه  فيها  جاء  اجلزائر،  ولية 
تعر�ص اىل�رضقة حافلة من طرف 
الهوية،  جمهويل  اأ�سخا�ص  ثالثة 
توجه  الواقعة  بتاريخ  اأنه  موؤكدا 
اعتاد  التي  ال�سيارات  اإىل حظرية 
على ركن حافلته بها، ويف الطريق 
اخلا�سة  املتاري�ص  بع�ص  �ساهد 
اأنه تفاجاأ  بالأ�سغال فتوقف، غري 
احلافلة،  اإىل  ي�سعدان  ب�سخ�سني 
من  به  بالإم�ساك  اأحدهما  قام 
يف جانبه  �سكينا  وا�سعا  رقبته 
طالبا  احلافلة  من  وانزله  الأي�رض 
منه اجللو�ص على ركبتيه، مهددين 
اإياه بالقتل، ثم توجهوا به اإىل غابة 
حماذية للطريق، اأين قاموا بتكبيله 
على  لي�ستولوا  �رضواله،  بحزام 
وثائقه اخلا�سة ومبلغ مايل قدره 
9 األف دينار، كما ا�ستحوذوا على 
الطبية  ونظاراته  النقال  هاتفه 
بالفرار  ويلوذوا  يرتكوه  قبل اأن 

اأ�ساف  و  جمهولة،  وجهة  اإىل 
املعتدين  اأن  �سكواه  يف  ال�سحية 
و30   20 مابني  اأعمارهم  ترتاوح 
قبعة  يرتدي  احدهم  كان  �سنة، 
خالل  من  و   ، اأ�سغال  �سدرية  و 
بها  قامت  التي  الأولية  التحريات 
م�سالح الأمن متكنت من التو�سل 
املتهمني  اأحد  هوية  حتديد  اإىل 
بتزويد الع�سابة  يقوم  الذي 
مزورة  �سيارات  ترقيم  بلوحات 
ون�سخ املفاتيح وهو املتهم »ع.ن« 
الذي ميلك حمال ل�سناعة لوحات 
الرتقيم و ن�سخ املفاتيح، املتهم و 
ح�سب ت�رضيحاته كان يتعامل مع 
املدعو«ا.خ« و هو م�سبوق ق�سائيا 
يف جمال التزوير، و على اثر ذلك 
حجز  من  الأمن  م�سالح  متكنت 
�سنع لوحات  يف  ت�ستعمل  اآلت 
الرتقيم، و بعد اإخ�ساعه للتحقيق 
لوحات  ب�سنع  يقوم  اأنه  اعرتف 
الرقيم دون رخ�سة ل�سالح املتهم 
�سناعة  منه  طلب  الذي  »�ص.ح« 
كما  �سيارات،  لعدة  ترقيم  لوحات 

اأكد معرفته باملتهم »ب.ر« الذي 
�سيارة  مفتاح  ا�ستن�ساخ  منه  طلب 
قام ب�رضقتها من عند اأحد وكالء 
كما دل  بدرقانة،  ال�سيارات  كراء 
م�سالح الأمن على الراأ�ص املدبر 
»ب.ر«  املتهم  هو  و  للع�سابة 

�ساحب فكرة احلاجز املزيف.
و على اثر هذه املعلومات متكنت 
ببقية  اليقاع  من  الأمن  م�سالح 
املتهم  ومنهم  الع�سابة  افراد 
،رابح » و�رضيكه »ح  الرئي�سي »ب 
املدعو«ح.  جانب  اىل   « ،جمال 
خططوا م�سبقا  الذين  بالل« 
للقيام بعملية ال�رضقة وا�ستهداف 
�ساحب احلافلة، با�ستعمال �سيارة 
عملية  ميوهوا  حتى  موؤجرة 
عليها  ال�ستيالء  بعد  و  ال�رضقة، 
�سنتيم،  مليون   70 بـ  بيعها  مت 
عند  ناري  �سالح  حجز  مت  كما 
تفتي�ص منزل احد املتهمني الذي 
اأحد  عند  من  ت�سلمه  اأنه  اعرتف 
نا�سطا  كان  عندما  الإرهابيني 

�سمن اجلماعات الإرهابية.

فر بعد رف�سه قتل اأحد زمالئه 

�سنوات �سجنا  لإرهابي كان ين�سط يف كتيبة » الهدى« التابعة للقاعدة  10
وقعت  حمكمة اجلنايات البتدائية 
�سجنا  �سنوات   10 عقوبة  اأم�ص 
نافذا يف حق اإرهابي تائب املدعو 
الذي  »حارث«  املكنى  »ب،بالل« 
الهدى   « كتيبة  �سمن  ين�سط  كان 
» التابعة لتنظيم القاعدة باملغرب 
رف�سه  بعد  منها  فر  و  ال�سالمي 
اخل�سوع لأمر قتل اأحد زمالئه يف 
فكرة  يرف�ص  كان  التنظيم الذي 
�رضقة اأموال املواطنني وهو الأمر 
الذي جعله حمل �سبهات هناك مع 
توقيع عقوبة عام حب�سا نافذا يف 

حق املتهم الثاين .
املتهم  متابعة  جرت  وقد  هذا 
ال�سالف الذكر يف ملف احلال رفقة 
كان  ممن  اآخرين  متهمني  ثالثة 
بكل  الأمر  ويتعلق  رفقتهم  ين�سط 
،م�سعود«  »ع   ،« حمزة  �ص،   « من 
،« ح ، عبد احلق« املتابعني بجرم 
جناية النتماء اإىل جماعة اإرهابية 
الرعب  بث  بغر�ص  م�سلحة 
جو  خلق  و  ال�سكان  اأو�ساط  يف 

التي  الق�سية  ،وهي  الأمن  انعدام 
 26 يوم  لتاريخ  جمرياتها  تعود 
مل�سالح  تقدم  حني   2015 اأكتوبر 
بوقرة  �سالمة  اأولد  بحي  الأمن 
حدود  يف  بالبليدة  الربعاء  دائرة 
اخلام�سة و الن�سف م�ساء املدعو 
»حارث«و�سلم  املكنى  »ب،بالل« 
�سمن  ين�سط  كان  بعدما  نف�سه 
لتنظيم  التابعة  الهدى«   « كتيبة 
القاعدة باملغرب الإ�سالمي والتي 
فر منها بف�سل املدعو » ب، عبد 
بالعدول عن  اقنعه  الذي   « القادر 
�رضعية  بعدم  اقتناعه  وكذا  ذلك 
وكذا  باجلزائر  امل�سلح  العمل 
الكبرية التي  الإن�سقاقات  ب�سبب 
الكتيبة ورف�سه  حدثت داخل تلك 
اخل�سوع لأمر بقتل اأحدزمالئه مبا 
جعله حمل �سبهات باأنه عميل لدى 
ال�سلطات الأمنية ، وخالل التحقيق 
جماعة  اأول  اأن  ك�سف  املتهم  مع 
م�سلحة التحق بها كانت متمركزة 
فيما  لينتقل  بوعريريج  مبنطقة 

بعد اإىل مع�سكر تنظيم الأ�سغال » 
بايت يخلف« باأعايل جرجرة الذي 
يت�سع  اأر�سيا  خمباأ  يحوي  كان 
اأ�سخا�ص و خندق يرتاوح  خلم�سة 
طوله  و  مرت  ن�سف  و  مرت  عمقه 
20 مرتا يت�سع ل 15 �سخ�سا دمره 
من  يوما   11 حوايل  بعد  اجلي�ص 
منهم  فردا   15 فان�سحب  احل�سار 
اإىل اأعايل جبال جرجرة اين توجد 
و  جماعية  و  فردية  خمابئ  عدة 
تزويده  مت  ،وهناك  ار�سي  مطبخ 
ب�سالح »�سيمينوف« وتنقل عنا�رض 
منطقة  اإىل  ذلك  بعد  املجموعة 
»تيزي نيكولن« م�سيا على الأقدام 
مار�سوا  اأين  �سهرا  بها  بقوا  و 
الإ�سعافات  در�سوا  و  الريا�سة 
ع�سكرية  تدريبات  تلقوا  و  الأولية 
من طرف املدعو »خ، ب�سري« ، ويف 
ا�ستدعائه  مت   2013 �سنة  اأواخر 
 « احلق  عبد  خ،   « املدعو  رفقة 
ومتت  الهدى  كتيبة  قبل اأمري  من 
حقهما  يف  �سدر  و  حماكمتهما 

و مت  بجلدهما ب 300 جلدة  اأمر 
الق�ساري  واد  منطقة  اإىل  حتويله 
اإرهابيا   16 وجد  حيث  »العقبة« 
بقي  و  باأ�سلحة خمتلفة  مدججني 
القيام  دون  ا�سهر  اأربعة  معهم 
جهة  اإرهابي،ومن  عمل  باأي 
بالل  ب،   « املتهم  �رضح  اأخرى 
الواقعة اإىل  قبل  تعر�ص  اأنه   «
اأر�سي  خمباأ  داخل  الحتجاز 
بعدما  �سالح  من  جتريده  بعد 
راودت اجلماعة الإرهابية �سكوكا 
معلومات  ورود  عقب  بخ�سو�ص 
مغلوطة حوله ، بقي حتت حرا�سة 
اأن  قبل  اأيام  ت�سعة  مدة  م�سددة 
يفرج عنه والعتذار منه وتزويده 
اأنه  غري   ، اأخرى  مرة  بال�سالح 
عدة  وقعت  الأخرية  الفرتة  خالل 
التي  »الهدى«  ان�سقاقات بكتيبة 
لتنظيم  التابعة  اإليها  ينتمي  كان 
القاعدة باملغرب الإ�سالمي ،ومن 
»خ،عبد  املدعو  املن�سقني  بني 
احلق«  عبد  »بالل  املكنى  احلق« 

مع توقيع عقوبة 20 �سنة �سجنا يف حق املتواجدين يف �سوريا و معاقل التنظيم

6 �سنوات �سجنا ل�سبكة من براقي  جتند ل�سالح " داع�ض "
اجلنايات  حمكمة  وقعت 
يف  البي�ساء  بالدار  الإبتدائية 
�ساعة متاأخرة من ليلة اأول اأم�ص 
�سنوات   6 و   5 بني  عقوبات 
�سجنا نافذا يف حق 10  متهمني 

لتجنيد  �سبكة  �سمن  متورطني 
تنظيم  �سفوف  يف  املقاتلني 
�سنة   20 توقيع  مع  داع�ص 
املتهمني  حق  يف  نافذا  �سجنا 
املتواجدين يف حالة فرار وهي 

�سخ�سا   17 ت�سم  التي  ال�سبكة 
ال�سباب  بتجنيد  يقومون  كانوا 
و  التنظيم  مبعاقل  لالإلتحاق 
عائدات  من  بالأموال  متويلهم 
املتهمني يف جتارة  اأحد  ن�ساط 

لها  التو�سل  مت  والتي  احللوى 
التحقيقات امل�ستمر  من خالل 
لهم  التي  الأ�سخا�ص  حول 

عالقة مع التيار ال�سلفي .
ل/منرية



 اأكد  وايل والية ورقلة عبد القادر 
جالوي يف ت�رسيح خ�ص به االأ�رسة 
هام�ص  على  املحلية  االإعالمية 
قادته  التي  والتفقد  العمل  زيارة 
االأ�سبوع  مطلع  احلجرية  لدائرة 
اجلاري والتي تزامنت مع احت�سان 
لالإحتفاالت  املنطقة  نف�ص 
لل�سهيد  الوطني  باليوم  الوالئية 
اأنه   ، فيفري   18 لـ  امل�سادف 
ا�رسف مبعية ال�سلطات املحلية و 
على  املفاتيح  توزيع  على  االأمنية 
وحدة   68 ح�سة  من  امل�ستفيدين 
�سكنية اجتماعية ايجارية عمومية 
التي  العملية  هذه  تندرج  حيث   ،
تعترب الثالثة من نوعها بعد توزيع 
جميع احل�س�ص ال�سكنية اجلاهزة 
االإدارية  املقاطعة  ببلديات 
يف  البي�ساء  عني  وبلدية   تقرت 

الوالئية   ال�سلطات  التزام  اطار 
بتعليمات احلكومة الرامية لتوزيع 
جميع احل�س�ص ال�سكنية اجلاهزة 
قبل نهاية الثالثي االأول من ال�سنة 
اجلارية ، كما وعد امل�سوؤول االأول 

على اجلهاز التنفيذي بوالية ورقلة 
بتوزيع ح�سة عا�سمة الواحات من 
االيجارية  االجتماعية  ال�سكنات 
القليلة  االأ�سهر  خالل  العمومية 
الفرحة يف قلوب  القادمة الإدخال 

ذات  من  لالإ�ستفادة  املر�سحني 
مل  حيث   ، ال�سكنات  من  النمط 
يخفي الرجل االأول بالوالية حر�سه 
ال�سديد على اجناز جميع الور�سات 
ال�سكنية ومبختلف ال�سيغ مبا فيها 
مدعم  ترقوي  م�سكن   500 ح�سة 
املعروف بالت�ساهمي �سابقا وفقا 
ت�سليمها  مع  القانونية  للمعايري 
تن�ص  اأجالها املحددة ح�سبما  يف 

عليه دفاتر ال�رسوط .
ثانية فقد ك�سف وايل   من جهة 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
دعم  عن  ت�رسيحه   خ�سم  يف 
�سكنية  بح�سة  ورقلة  والية 
�سيغة  من  وحدة   3000 بـ  تقدر 
اطار  يف  وذلك  الريفي  ال�سكن 
احلكومة  عمل  ا�سرتاتيجية 
واالأرياف  القرى  �سكان  لتثبيت 
اخلرب  وهو  �سكناهم،  مبناطق 
الذي ا�ستب�رس به خريا مواطني 

الوالية .
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.       " ك�صف عن دعم الوالية بح�صة 3000 وحدة �صكنية من �صيغة الريفي"

على هام�ش توزيعه املفاتيح على امل�ستفيدين من 68م�سكن اجتماعي باحلجرية 

اأحمد باحلاج 

 وايل ورقلة عبد القادر جالوي يوا�صل
 ادخال الفرحة يف قلوب مواطني الوالية 

للمطالبة باحلق يف العمل بال�سركات النفطية العاملة برتاب البلدية 

مترنا�ست 

   مترنا�ست 

بطالو  عني �صالح يهددون مبحا�صرة الوالية املنتدبة  

م�صرع ع�صكريني و ا�صابة 19 بحروح يف حادث مرور األيم 

م�صرع طفل نيجري واجلاين يلوذ بالفرار 

بوالية  �سالح  عني  بطالو  هدد   
مترنا�ست بتنظيم وقفة اإحتجاجية 
االإدارية   املقاطعة  مقر  اأمام 
اأمام  الثالثاء  اليوم  �سالح  بعني 
للمطالبة  االإدارية  املقاطعة  مقر 
بال�رسكات  العمل  يف  باحلق 
يف  العاملة  واالجنبية  الوطنية 
ال�سناعة النفطية برتاب البلدية . 
قال عدد من البطالني املحتقنني 
عن  كلم   700 الواقعة  �سالح  بعني 
مقر والية مترنا�ست ، يف ت�رسيح 
اأن   ،« »الو�سط  جريدة  مع  لهم 
لهجة   الت�سعيد من  جلوئهم خليار 
جاء  اليوم  من  بداية  احتجاجهم 
احللول  جلميع  ا�ستنفاذهم  بعد 
الودية املمكنة مع م�سوؤويل امللف 

باملنطقة  املحلية   العاملة  اليد 
– ح�سبهم-   التي مل تكلف نف�سها 
عناء البحث لهم عن حلول جذرية 
الإن�سغالهم القائم الذي عمر طويل 
املح�سوبية  مظاهر  تف�سي  ب�سبب 
الظفر  من  وحرمانهم  واملحاباة 
مبنا�سب �سغل قارة الإنت�سالهم من 
مع  يتنافى  ما  وهو  البطالة  �سبح 
الوزير  حكومة  وتعليمات  توجيها 
�سالل  املالك  عبد  االأ�سبق  االأول 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
باجلنوب  العمل  عن  للعاطلني 
الكبري ، كما �سدد ذات املتحدثني 
و  اأمني  حتقيق  فتح  �رسورة  على 
طلبة  توظيف  يف   معمق  اإداري 
من  اجلزائري  البرتول   معهد 

بال�رسكات  الواليات  خمتلف 
العاملة برتاب البلدية على ح�ساب 
اىل  اإ�سافة   ، املنطقة  اأبناء 
اخلا�سة  العمل  بعرو�ص  املطالبة 
بالتخ�س�سات التقنية وغري التقنية 
احل�رس  ال  املثال  �سبيل  وعلى 
االإقت�سادية   ، االإدارية  املنا�سب 
البرتولية  بال�رسكات  والرتجمة   ،
ثمن  فقد  �سلة  ذي  �سياق  ويف   ،
باملقاطعة  ال�سغل  مللف  متابعون 
االإجراءات  �سالح   االداريةعني 
اأقرها  التي  ال�سارمة  االإدارية 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
القادر  عبد  �سالح  عني  ببلدية 
التوظيف  ظاهرة  من  للحد  طيبي 
اإقليم  خارج  من  لعمال  املبا�رس 

الوالية ودون املرور على الوكاالت 
املحلية للت�سغيل .

يف  جاء  فقد  ذلك  جانب  اىل 
الغا�سبني  البطالني  الئحة مطالب 
جريدة  ت�سلمت  والتي  �سالح  بعني 
�رسورة   ، منها  ن�سخة   « »الو�سط 
عمل  عرو�ص  منا�سب  ا�ستحداث 
امل�ستثمرة  لل�رسكات  بالن�سبة 
�سوناطراك  مع  �رساكة  عقود  يف 
وذلك بهدف التخفيف من االإرتفاع 
يف  البطالة  ملعدالت  الرهيب 
 ، اجلامعات  خريجي  او�ساط 
العليا  ، املدار�ص  الكربى  املعاهد 
املهني  التكوين  مراكز  ومرتب�سي 
والتمهني وحتى عدميي امل�ستوى .
اأحمد باحلاج 

ع�سكريني  اأم�ص  اأول  اأم�سية  لقي 
اثنني م�رسعهما و اأ�سيب 19 اأخرين 
وذلك   ، اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
اجلنود  لنقل  �ساحنة  انقالب  اثر 
بالطريق الرابط بني منطقتي عني 

مترنا�ست  بوالية  وتينزاوتني  قزام 
ال�سحيتني  اإجالء  مت  اأين   ،
باملوؤ�س�سة  اجلثث  حفظ  مل�سلحة 
بغداد  م�سباح  االإ�ست�سفائية 
بتمرنا�ست قبل حتويلهم لوالياتهما 

فيما   ، جنازتهما  لت�سييع  االأ�سلية 
مل�سلحة  امل�سابني  حتويل  مت 
امل�ست�سفى  بنف�ص  االإ�ستعجاالت 
وفور   ، الالزمة  االإ�سعافات  لتلقي 
دوائر  �سارعت  باحلادث  اإبالغها 

املكان  لعني  االأمنية  االإخت�سا�ص 
معمق  اأمني  حتقيق  بفتح  وقامت 
لك�سف مالب�سات احلادث املروري 

االأليم .
�سيخ مدقن 

�سيارة  �سائق  االأخريين  اليومني  يف  قام   
رباعية الدفع بده�ص طفال نيجريي يبلغ من 
العيد  بالقرب من م�سلى  �سنوات   07 العمر 
مما   ، مترنا�ست  ببلدية  �سري�سوف  بحي 

اأرداه قتيال وفور اإبالغها باحلادث �سارعت 
املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  م�سالح 
ال�سحية  باإجالء  وقامت  املكان  لعني 
باملوؤ�س�سة  اجلثث  حفظ  مل�سلحة  ونقله 

االإ�ست�سفائية م�سباح بغداد بعا�سمة الوالية 
، موازاة مع  ال�رسعي  الطبيب  لعر�سه على 
املخت�سة  االأمن  م�سالح  فتحت  فقد  ذلك 
احلادث  مالب�سات  لك�سف  معمقا  حتقيقا 

ومالحقة اجلاين املجهول الهوية  املوجود 
يف حالة فرار حلد كتابة هاته االأ�سطر وفق 

ما اأوردته م�سادرنا .
�سيخ مدقن 

بالتن�سيق مع مديرية الرتبية وخمتلف 
الفاعلني يف امليدان

وزير املجاهدين الطيب زيتوين يوؤكد 
لـ"الو�سط " 

اأمن والية تندوف يحتفي 
بذكرى يوم ال�صهيد

املفاو�صات مع فرن�صا 
الإ�صرتجاع جماجم �صهداء 

املقاومة  يف �صوطها االأخري 

ال�سهيد  يوم  اإحياء ذكرى  مبنا�سبة 
امل�سادف لـ 18 فيفري من كل �سنة 
، قامت م�سالح اأمن والية تندوف 
بت�سطري برنامج عمل ثري خا�ص 
اأبواب  بتنظيم  وذلك   ، باملنا�سبة 
متو�سطة  م�ستوى  على  مفتوحة 
بلقا�سم«  نايت   قا�سم  »مولود 
الرتبية  مديرية  مع  بالتن�سيق 

وخمتلف الفاعلني يف امليدان .
تنظيم  ذلك  مبوجب  مت  اأين   
من  مت  للذكرى  خملد  معر�ص 
من  جمموعة  عر�ص  خالله 
تعك�ص  التي  التاريخية  ال�سور 
و�سحوا  لبوا  الذين  ال�سهداء  ماأثر 
بالروح واجل�سد دفاعا عن الوطن 
كان  والذي  وال�رسف  واحلرية 
ملعرفة  ال�سانحة  الفر�سة  مبثابة 
من  االأبرار  �سهدائنا  قدمه  ما 
ت�سحيات ج�سام يف �سبيل اأن يحي 
نف�ص  يف  ليتم   ، اأبيا  حرا  وطننا 
ن�ساطات  ح�سيلة  عر�ص  ال�سياق 
امل�سلحة الوالئية لالأمن العمومي 
وخمتلف  الق�سائية  وال�رسطة 
يف  امل�سخرة  احلديثة  الو�سائل 
اأ�سكالها  ب�ستى  اجلرمية  حماربة 
مع توزيع جمموعة من املطويات 
املرورية  بال�سالمة  اخلا�سة 

»ال�رسطي ال�سغري« لفائدة تالميذ 
املوؤ�س�سات الرتبوية .

توليها  التي  لالأهمية  ونظرا 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
الوطنية  واالأعياد  االأيام  الإحياء 
ن�ساطات  امل�سالح  ذات  ن�سمت 
كرة  يف  وثقافية  ريا�سية  جوارية 
اليد وال�سطرجن والتي جمعت فرق 
اأمن الوالية مع عديد االأندية )اأمال 
نادي   ، الرما�سني  اأثار   ، مو�ساين 
تندوف(  وبلدية  املدنية  احلماية 
الروح  اإمناء  اإىل   ت�سبوا  والتي 
الريا�سية وتكري�ص مبادئ ال�رسطة 
اجلوارية ، ف�سال عن تن�سيط ندوة 
موجهة  بالذكرى  تعنى  تاريخية 
لفائدة قوات ال�رسطة من تن�سيط 
والذي  التاريخ  يف  خمت�ص  اأ�ستاذ 
الوفاء  �رسورة  عن  بدوره  نوه 
الذي  وللعهد  ال�سهداء  لر�سالة 
قطعوه على اأنف�سهم حني وهبوها 
حرة  اجلزائر  حتي  اأن  اأجل  من 
اجلانب،   ومهيبة  منيعة  كرمية 
بتقدمي  الذكرى  فعاليات  لتختتم 
خمتلف  وتكرمي  رمزية  هدايا 
اإحياء  يف  والفائزين  امل�ساركني 

املنا�سبة التاريخية.
اأحمد باحلاج 

املجاهدين  وزير  اأكد 
هام�ص  على  زيتوين  الطيب 
لوالية  والتفقد  العمل  زيارة 
ت�رسيح  يف   ، مترنا�ست 
الو�سط   « جريدة  به  خ�ص 
احلكومة  مفاو�سات  اأن   ،«
الإ�سرتجاع جماجم  اجلزائرية 
فرن�سا  من  اجلزائر  �سهداء 

بلغت مرحلتها النهائية .
املجاهدين  وزير  ك�سف 
معر�ص  يف  زيتوين  الطيب 
ال�سلطات  اأن   ، معنا  حديثه 
جاهدة  ت�سهر  بالبالد  العليا 
جماجم  ا�سرتجاع  اأجل  من 
�سهدائها من فرن�سا من خالل 
رفيع  دبلوما�سي  وفد  تكليف 
امل�ستوى للتكفل بهذه الق�سية 
نحو  ح�سبه  تتوجه  التي 
القريب  يف  لالإنفراج  طريقها 
ال�سياق  ذات  يف  م�سيفا   ،
طلبها  قدمت  اجلزائر  اأن 
الر�سمي للجانب الفرن�سي عن 
بفرن�سا  طريق �سفري اجلزائر 
جماجم  ملف  بخ�سو�ص 
 ، الوطنية  املقاومة  �سهداء 
كما اأو�سح الوزير اأن اجلزائر 

لفرن�سا  ثاين  قدمت طلب  قد 
اخلارجية  وزير  طريق  عن 
اأجل  من  م�ساهل  القادر  عبد 
 ، الوطني  االأر�سيف  ا�سرتجاع 
اأما بالن�سبة ملعطوبي و�سحايا 
ك�سف  فقد  النووية  التجارب 
ال�سلطات  اأن  زيتوين  الطيب 
اجلزائرية حت�رس ملف خا�ص 
من  االأخريتني  بالق�سيتني 
طاولة  على  و�سعهما  اأجل 
هام�ص  على  املفاو�سات 
امل�سرتكة  اللجنة  ا�سغال 
اجلزائرية و الفرن�سية ، حيث 
ما  املتحدث  ذات  يخفي  مل 
الق�سايا  هذه  �سعوبة  مدى 
باحل�سا�سة  و�سفها  التي 
م�سددا   ، واملعقدة  والدقيقة 
الثابت  اجلزائر  موقف  على 
الفرن�سية  ال�سلطات  ملطالبة 
ا�سرتجاع  مطالب  بخ�سو�ص 
املقاومة  �سهداء  جماجم 
عن  ناهيك   ، االأر�سيف  و 
و�سحايا  املعطوبني  حقوق 
باجلنوب  النووية  التفجريات 

اجلزائر .
�سيخ مدقن 

وا�سل اأول اأم�ش وايل ورقلة عبد القادر جالوي توزيع احل�س�ش ال�سكنية اجلاهزة ، حيث كان 
املوعد  مع ت�سليم مفاتيح 68 وحدة �سكنية اجتماعية ايجارية عمومية ، وهي اخلطوة التي اأدخلت 
الفرحة يف قلوب مواطني هذه املنطقة ، كما ك�سف الوايل عن ا�ستفادة الوالية من ح�سة مقدرة بـ 

3000 �سكن ريفي .



يركب  احلال  عجبو�ش  ما  "يل 
العبارة  بهذه   " طاك�سي 
القاب�ش  عادة  يرد  امل�ستفزة 
النقل  حافالت  و�سائقو 
البويرة  مبدينة  احل�رضي 
الذين  الركاب  �سكاوى  على 
ا�ستمرار  من  ذرعا  �ساقوا 
معاناة جحيمية ال تريد الزوال 
من  القرار  اأ�سحاب  دام  ما 
تلعب  بقيت  املعنية  اجلهات 
دور املتفرج على الو�سع الذي 
يزداد ترديا وال حياة ملن تنادي 
وكاأن االأمر ال يعنيها بتاتا ح�سب 
الذين  املواطنني  ت�رضيحات 
خرجتنا  خالل  منهم  اقرتبنا 
اآرائهم  الإ�ستطالع  امليدانية 
حيث   , املو�سوع  هذا  حول 
اأ�سحاب حافالت  اأن  لنا  اأكدوا 
خمتلف  عرب  احل�رضي  النقل 
ال  البويرة  مبدينة  اخلطوط 
�سواء  النقل  قانون  يحرتمون 
الزائدة عن  من خالل احلمولة 
االلتزام  عدم  عدم  اأو  اللزوم 
باأوقات ومواعيد االإنطالق من 
عن  ناهيك  اأخرى  اإىل  نقطة 
هذه  الغلبية  املزرية  احلالة 
احلافالت التي اأكل عليها الدهر 
و�رضب من انت�سار االأو�ساخ فيها 

والروائح الكريهة كاأنها ت�ستقى 
على  النا�ش  ولي�ش  احليوانات 
حد تعبري حمدثونا على م�ستوى 
املحطة اجلديدة للنقل واأثناء  
تواجدنا بعني املكان وقفنا 
على م�سهد نزول �سابة من 
حافلة ت�ستغل على خط 04 
�سوتها  باأعلى  ت�رضخ  وهي 
ن�سا  رانا  �سويا  اح�سمو   "
بعد  وهذا   " عليكم  عيب 
اأن وجدت نف�سها حما�رضة 

من  مبجموعة  وملت�سقة 
ذلك  من  واالأدهى  الرجال 
ال  حينها  يف  القاب�ش  اأن 
يزال ينادي من اأجل �سعود 
نف�ش  وهي  اآخرين  ركاب 
امل�ساهد وال�سور التي باتت 
تتكرر يوميا املت�رضر االأكرب 
والفتيات  الن�ساء  فئة  منها 
يجدن  ما  كثريا  الالتي 
اإزاء  كبري  حرج  يف  اأنف�سهن 
الكارثية  الو�سعية  ا�ستمرار 

جميع  ا�ستغل  االأخري  ويف   ,
تواجدنا  منهم  تقربنا  من 
لتوجيه نداء عرب منرب يومية 
اجلهات  كافة  اإىل   " الو�سط   "
اأجل  من  وامل�سوؤولة  املعنية 
الناقلني  لردع  العاجل  التدخل 
خالل  من  للقانون  املخالفني 
تكثيف عمليات املراقبة لل�سهر 
البويري  املواطن  راحة  على 
و�سائل  الويالت يف  يعاين  الذي 

النقل احل�رضي.
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اأح�سن مرزوق

 ا�ستمرار معاناة املواطنني يف حافالت
 النقل احل�سري بالبويرة

تي�سم�سيلت

ربط اأزيد من 120 م�سكن ب�سبكة غاز املدينة بدور "حم�سية"
التابع  "حم�سية"  بدوار  جرى 
)تي�سم�سيلت(  لرجام  لبلدية 
ب�سبكة  م�سكن   124 ربط 
خالل  وذلك  املدينة  غاز 
وايل  عليها  اأ�رضف  مرا�سم 
م�سعود  بن  القادر  عبد  الوالية 
الوطني  اليوم  اإحياء  مبنا�سبة 
العملية  هذه  و�سملت  لل�سهيد  
ال�سطر  اإطار  يف  املندرجة 
ال�سمان  �سندوق  من  االأول 
املحلية  للجماعات  والت�سامن 
اجناز 7ر2 كلم من �سبكة توزيع 
ر�سد  والتي  الطبيعي  الغاز 
فاق  مايل  غالف  لتج�سيدها 
8ر4 مليون دج وفق ال�رضوحات 
مدير  نائب  وك�سف  املقدمة 
والغاز  الكهرباء  توزيع  موؤ�س�سة 
للغرب عبد القادر غنيم ل"واأج" 
الثالثي  نهاية  قبل  ربط  عن 
الأزيد  اجلارية  ال�سنة  من  االأول 
توزيع  ب�سبكة  م�سكن   230 من 
بالتجمعني  وذلك  املدينة  غاز 
)بلدية  "زغاري�ش"  الريفيني 
)برج  و"احلرا�سي"  لرجام( 
االأول  ال�سطر  �سمن  بونعامة( 
و�سمحت  ال�سندوق   لذات 
املدينة  غاز  اإي�سال  م�ساريع 

التي ا�ستهدفت عديد التجمعات 
الريفية النائية بالوالية يف اإطار 
ن�سبة  برفع  ال�سندوق  نف�ش 
احليوية  الطاقة  بهذه  الربط 
اإىل اأكرث من 85 باملائة ا�ستنادا 
الكرمي  عبد  الطاقة  مدير  اإىل 
امل�ساكن  عدد  وي�سل  اأو�سعبان 
غاز  توزيع  ب�سبكة  املو�سولة 

الوالية  م�ستوى  على  املدينة 
اإىل حوايل 45 األف م�سكن وذلك 
باأن مرا�سم  بلدية يذكر  عرب 18 
االحتفال باليوم الوطني لل�سهيد 
التي اأقيمت ببلدية لرجام متيزت 
كذلك باإ�رضاف ال�سلطات الوالئية 
على و�سع حيز اخلدمة للطريق 
البلدي املوؤدي اإىل  دوار القوا�سم 

على م�سافة 7ر7 كلم الذي �سهد 
اأ�سغال �سيانة بغالف مايل فاق 
�سندوق  �سمن  دج  مليون   64
للجماعات  والت�سامن  ال�سمان 
املحلية كما مت باملنا�سبة زيارة 
متحف املجاهد والقيام بزيارة 
حممد  ال�سهيد  الأرملة  تكرميية 

عمارين.  

جلفاويــات

 كوالي�س االحتفال
 بيوم ال�سهيد باجللفة

بيوم  الر�سمية  االحتفاالت  يف 
ال�سهيد والتي احت�سنتها بلدية 
الوايل  وقف   ) االبل  عني   (
الو�سعية  على  قنفاف  حمانة 
املزرية ملقربة ال�سهداء والتي 
يف  لي�ش  ولكن  ترميمها  اأعيد 
م�ستوى مقابر ال�سهداء . حيث 
كان الغ�ش وا�سحا يف االأ�سغال 
مدير  يوبخ  الوايل  جعل  مما   ,
�رضيف  حممد  املجاهدين 
طالبا  املبا�رض  وعلى  قدور 
والتهيئة  الرتميم  اإعادة  منه 
الت�سامح مع  و عدم  من جديد 
املدير  ان  ورغم   . املقاول 
من  اأن  اإال  التهرب  حاول 
لو�سعية  تاأ�سف  حا�رضا  كان 
املتواجدة  ال�سهداء  مقربة 
ان  عو�سا  والتي  �سعبي  بحي 
بالورود  ومزينة  مهيئة  تكون 
عن  معربة  �سورة  تعطي  حتى 
ال�سهداء .ونقطة ت�سجل للوايل 
الذي مل يرتك �ساردة وواردة يف 
املرور  دون  امليدانية  زياراته 
عليها وهو املعروف ب�رضامته 

وال يقبل املداهنة  
   �سب ممثل اأبناء ال�سهداء جام 
التي  اجللفة  بلدية  على  غ�سبه 
الراية  و�سع  تنا�ست  او  ن�ست 
الوطنية وتزيني �سوارع عا�سمة 
الوالية  مبنا�سبة االحتفال بيوم 
اجلميع  ال حظ  وقد   . ال�سهيد 
املوكب  انطالق  قبل  ذلك 
املنظمة  اأمام  من  الر�سمي 
لالحتفال  ملجاهدين  الوالئية 
بالذكرى ,ورغم ح�سور رئي�سي 
الدائرة والبلدية واملنتخبني اإال 
يرد  عن  ا�ستطاع  احد  ال  انه 
التو�سيح  اأو   ت�ساوؤالته  على 
ميكن  وال  وطني  احلدث  الن 
هكذا  مروره  اأو  عنه  التغافل 
.. �سنع قائد القطاع الع�سكري 
مبنا�سبة  احلدث  باجللفة 
حينما  لل�سهيد  الوطني  اليوم 
املحاذي  ال�سارع  يف  توقف 
وهو  ملقر منظمة املجاهدين 
ي�ساأل اأطفال املدار�ش عن يوم 
مليء  �سيقا  حوار  يف  ال�سهيد 
جعل  مما   , والوطنية  باملحبة 
االأعمار  خمتلف  من  التالميذ 
يلتفون حوله ي�ستمعون ل�رضحه 
بال�سهداء  والتعريف  ومداخلته 
من  قدموها  التي  والت�سحيات 
كما  اجلزائر,  ا�ستقالل  اجل 
و�سح لهم  ودور ال�سهيد واأهمية 
تاريخهم  على  ال�سباب  اإطالع 

واالحتفال برمزية الذكرى .
مرا�سل  بني  مناو�سة  وقعت 
�رضطة  وحمافظ  �سحفي 
مبدينة عني االبل بعدما توقف 
املكان  يف  ب�سيارته  املرا�سل 
الر�سمي  للموكب  املخ�س�ش 
ورغم اأن املحافظ حاول اإفهام 
املرا�سل بان يحرتم الر�سميات 
املتخ�س�ش  ال�سحفي  اأن  اإال 
باأنه  ويدعي  االأمن  اأخبار  يف 
اي  يعره   مل  امل�سالح  �سديق 
ويرعد  يزبد  وبدا  اهتمام 
متوعدا بالكتابة �سد ت�رضفات 
�سوى  تقم  مل  التي  ال�رضطة 

املرا�سل  عن  ومعروف  بعملها 
افتعال امل�ساكل وجذب االنتباه 
م�ساندة  رف�ش  الذي  وهو 
زمالئه باعتبار الق�سية خا�سة 
امن  رئي�ش  من  جعلت  والتي   .
الوالية يقدم له اعتذارا ر�سميا

رغم اأن االحتفال مبنا�سبة يوم 
االأمني  بح�سور  كان  ال�سهيد 
الوالئي للمنظمة احلاج املختار 
اخملط , اإال انه ومبجرد التوجه 
لتناول الغذاء مت التفريط فيه و 
جل�ش رغم كرب �سنه وعجزه  يف 
زاوية بعيدا عن الوفد الر�سمي 
له ومل  يتم االلتفات  , حيث مل 
جعلنا  ,مما  الغداء  له  يجلب 
حر�ش  من  ونطلب  نتدخل 
الربوتوكول  م�سوؤول  و  الوايل 
الف�سيحة  تدارك  االأخري  هذا 
االأمني  اأن  منه  ظنا  وتاأ�سف 
,و  االحتفاالت  غادر  الوالئي 
اأخذه  و  النهو�ش  على  �ساعده 
الوايل  ال�سيد  يجل�ش  حيث 

ليكمل غذائه وحديثه
  املائدة املتنوعة التي اأعدها 
اأن�ست  االإبل  عني  بلدية  رئي�ش 
بالذكرى  االحتفال  اجلميع 
اأ�سناف  فيها  كانت  حيث 
االأطباق  كانت  كما  املاأكوالت 
امل�سوي  عليها  ويغلب  متنوعة 
.ورغم اأن الوايل كان مرتددا يف 
احل�سور لكرثة ان�سغاالته وهربا 
البلدية  رئي�ش  �سغوطات  من 
األّح عليه البقاء  اأن اجلميع  ,اإال 
لتذوق ) امللح ( من اجل الربكة  
عليها  طغت  اجلل�سة  لكن   ,
اإقامة  وعند  كعادته  الفو�سى 
رئي�ش  طرف  من  ماأدبة  اأي 
يختلط  حيث  االإبل  عني  بلدية 
اأحيطت  وقد  بالنابل  احلابل 
ان  رغم  الف�سوليني  ببع�ش 
الرئي�ش  كانت مبزرعة  املاأدبة 
القادر  عبد  عقوين  االأفالين 
مت  حيث  املدينة.  عن  البعيدة 
اقتحامها من طرف العديد من 
املواطنني وكرث فيها التخالط 

واأخذ �سور ال�سيلفي.
  اأعاب الكثري من املواطنني على 
اإبراهيم  بن  الربملاين  حديث 
الذي ربط ح�سور الوايل ملاأدبة 
الغداء مبنا�سبة االحتفال باليوم 
الوطني لل�سهيد ب�رضط ان مينح 
يف  موؤكدا  مالية  معونة  البلدية 
الطعام  ناكلوا   ( للوايل  حديثه 
دراهم  �سوية  واأعطينا  واللحم 
ينطق  مل  النائب  ان  ورغم   .  )
ان  اإال  االنتخابات  منذ  بكلمة 
جمموعة  برف�ش  قوبل  �رضطه 
االإبل  عني  مدينة  اأعيان  من 
الذين اأكدوا اأن اإكرام ال�سيف مل 
يرف�سون  و  باملقابل  يوما  يكن 
.معتربين  با�سمهم  يتحدث  من 
املرافق  والوفد  الوايل  ال�سيد 
مدينتهم  على  كراما  �سيوفا 
الر�سمي  االإطار  خارج  حتى 
اجلود  بخ�سال  جبلوا  الأنهم 
وال�سيافة .ولي�ش متلقا اأو تزلفا 
كما  اأو مبقابل  املري  يفعل  كما 

يريده النائب
ح ب غ 
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ر�سالة مفتوحة اإىل حكام اخلليج املوؤ�س�سون ال�سهاينة والإرهاب
د. غازي ح�سني

*االإرهاب ال�سهيوين اأقدم اأ�سكال االإرهاب واأخطرها يف التاريخ الب�سري  النطالقه من الدين اليهودي وااليديولوجية ال�سهيونية وتنفذه ا�سرائيل 
واليهودية العاملية والواليات املتحدة االأمريكية.

اليهود اأول من اأدخل االإرهاب 
املنظم والطرود املتفجرة 

واالغتياالت يف املنطقة

م�ؤ�س�س  هرت�سل،  تي�دور  عب�أ 
ع�ملية  �سي��سية  كحركة  ال�سهي�نية 
اليه�د«  منظمة، وم�ؤلف كت�ب: »دولة 
اليه�د.  غري  على  ب�حلقد  اليه�د 
الأول:  ال�سهي�ين  امل�ؤمتر  وو�سع 
�سهي�ن«،  حكم�ء  »بروت�ك�لت 
وتت�سمن خمطط�ت اليه�دية الع�ملية 
ال�رشق  بلدان  على  لل�سيطرة  ال�رشية 
ب�لإره�ب   الع�مل  وعلى  الأو�سط 
الف��سى  ون�رش  اجلم�عية  والإب�دة 
املحلية  واحلروب  والف�س�د  والرذيلة 

والع�ملية.
املذك�ر  كت�به  يف  هرت�سل  وو�سع 
الق�ة  وت�سخري  احلق«  ق�ة  »الق�ة 
فل�سطني  على  لل�سيطرة  والإره�ب 
احلي�ي«  »املج�ل  نظرية  وحتقيق 
اإىل  النيل  من  الع�ملية  لليه�دية 

الفرات.

االإرهاب واالإبادة والهيمنة

على  الق�ئمة  فل�سفته  وخل�س 
الإره�ب والإب�دة والهيمنة يف اإحدى 

حم��رشاته ق�ئاًل:
مي�ت�ا  اأن  اجلميع  على  حكم  »لقد 
م�ت  نعّجل  اأن  لن�  خري  ولذلك 
�س�ؤونن�،  يف  يتدخل�ن  الذين  اأولئك 
ندع  ل  الن��س  اأ�سي�د  اأ�سبحن�  ومتى 
نحن  لأنن�  دي�نتن�،  �س�ى  ال�ج�د  يف 
م�سرين�  ولأن  املخت�ر  اهلل  �سعب 
وجب  ولذلك  الع�مل،  م�سري  يقرر 
اإىل  الأدي�ن  �س�ئر  نال�سي  اأن  علين� 
�س�ئر  على  ال�سي�دة  اإىل  نت��سل  اأن 

ال�سع�ب«
وتت�سمن بروت�ك�لت حكم�ء �سهي�ن 
ي�سبح�ا عمالء  ته�يد احلك�م حتى 

و�سم��رشة لليه�د وتن�س:
البلدان  جميع  عمالء  يك�ن  »حينئذ 
وهن�  اليه�د.  �سن�ئع  من  اأو  يه�داً 
ويبقى  الع�ملي  اليه�دي  العهد  يبداأ 
كل تنظيم وكل تدبري يف اأيدي اليه�د 

دون غريهم«
و�سع م�زي�س هي�س وتي�دور هرت�سل 
الأ�س�س لالإره�ب والعن�رشية وطبقه� 
تروت�سكي  اليه�دي  املتطرف 
واأ�سبح  اأكت�بر  ث�رة  اإىل  ب�ن�سم�مه 
تعبئة  يف  وجنح  الثالثة.  ق�دته�  من 
القي�دية  املراكز  اأهم  يف  اليه�د 
على  اليه�د  و�سيطر  الث�رة.  يف 
احلزب  يف  القي�دية  املراكز  معظم 

ال�سي�عي الرو�سي والث�رة.
الث�رة  ت�ظيف  تروت�سكي  وح�ول 
الرو�سية ل�س�لح احلركة ال�سهي�نية. 
م�ؤامرته  و�ست�لني  لينني  واكت�سف 
اليه�د  واأُبعد  ف�سجن  ال�سهي�نية، 
يف  احل�س��سة  املراكز  جميع  عن 
خ�رج  وطرد  ال�س�فيتي،  الحت�د 
م�  ثم  اأت�ت�رك  به  فرحب  رو�سي� 
فل�سطني.  اإىل  اأن طرده فت�جه  لبث 
اإره�بية  تنظيم�ت  يق�د  هن�ك  وبداأ 
بني  والقالقل  الفنت  لإث�رة  يه�دية 

العرب وامل�ستعمرين اليه�د.
فالدميري  الإره�بي  مع  والتقى 
على  اأ�رش  الذي  ج�ب�تن�سكي 
الإره�ب  يقت�رش  اأن  تروت�سكي 
فل�سطني  يف  العرب  �سد  اليه�دي 

ولي�س على النط�ق الع�ملي.
الإره�ب  اأدخل  من  اأول  اليه�د  ك�ن 
املتفجرة  والطرود  املنظم 
للعرب  ال�سي��سية  والغتي�لت 
واملبع�ثني  الربيط�نيني  ولل�زراء 
والبلدان  فل�سطني  يف  الدوليني 
ق�م  من  واأول  الأخرى،  العربية 
املفخخة  ال�سي�رات  ب��ستخدام 
يف  اخل�س�ر  واأ�س�اق  املت�جر  يف 
القرن  من  والأربعين�ت  الثالثين�ت 

امل��سي يف حيف� وي�ف� والقد�س.
كردة  ي�أت  مل  اليه�دي  ف�لإره�ب 
اأو ملجرد  اإره�ب مزع�م  على  فعل 
ال�سدفة واإمن� يع�د اإىل جذور دينية 
قدمية  واجتم�عية  واإيدي�ل�جية 
حيث  الِقَدم،  يف  ومغرقة  جداً 
الت�راتية  التع�ليم  اإىل  ين�بيعه  تع�د 
اليه�دي  الت�ريخ  واإىل  والتلم�دية 
الإره�ب  اأن�اع  اأقدم  وه�  القدمي، 
لأن  الب�رشي،  الت�ريخ  يف  واأخطره� 
واحل�خ�م�ت  والتلم�د  الت�راة  كتبة 
ورج�ل  ال�سه�ينة  وامل�ؤ�س�س�ن 
مرتبة  اإىل  رفع�ه  والفكر  ال�سي��سة 
الإلهية،  والرغبة  الدينية  القدا�سة 
واإىل ج�هر الإيدي�ل�جية ال�سهي�نية 
واإىل خمطط�ت ومم�ر�س�ت وق�انني 

يف الكي�ن ال�سهي�ين.
تتحدث الن�س��س الدينية والأدبي�ت 
لن�سل  يه�ه  وعد  عن  ال�سهي�نية 
اإبراهيم يف الأر�س العربية من النيل 
اإىل الفرات، وعن �سعب اهلل املخت�ر، 
مملكة  وعن  فل�سطني،  اإىل  وجميئه 
وعن  املزع�مة،  الأر�س  يف  اليه�د 
الفل�سطينيني  من  التخل�س  وج�ب 
واإفراغ  والإب�دة والرتحيل  ب�لإره�ب 
امل�ستعمرين  واإحالل  منهم  الأر�س 
الع�مل  اأنح�ء  جميع  من  اليه�د 

حملهم.

الإره�ب  ا�ستخدام  هرت�سل  ور�سخ 
وت�طينهم  وترحيلهم  العرب  لإب�دة 
�سميم  يف  فل�سطني  وطنهم  خ�رج 
لإق�مة  ال�سهي�نية  احلركة  وج�هر 
ال�طن  على  للهيمنة  اليه�د  دولة 

العربي.
ال�سه�ينة  والق�دة  امل�ؤ�س�س�ن  و�س�ر 
على خطى هرت�سل ومنهم الإره�بي 
وبن  بيغن  وال�سف�ح  ج�ي�تن�سكي 

غ�ري�ن و�س�مري و�س�رون ونتني�ه�.
الإيدي�ل�جية  الأ�س�س  ف�إن  وب�لت�يل 
اإىل  تع�د  ال�سهي�ين  لالإره�ب 
الت�راة والتلم�د واحلركة ال�سهي�نية 
�سهي�ن  حكم�ء  وبروت�ك�لت 
ال�سه�ينة  امل�ؤ�س�سني  كب�ر  واأدبي�ت 
واإىل مم�ر�س�ت املنظم�ت الإره�بية 
العن�رشية  واإىل  امل�سلحة  اليه�دية 
امل�ؤ�س�س�ن  به�  ت�أثر  التي  الأمل�نية 

ال�سه�ينة.
والعن�رشي  الإره�بي  الفكر  ويعترب 
على  حي�ان�ت  »العرب«  ال�سهي�ين 
وين�دي  اليه�د.  خلدمة  ب�رش  هيئة 
بتجريد  اليه�دي  العن�رشي  الفكر 
العربي من مق�م�ت احلي�ة ك�لأر�س 
والدي�ر واملي�ه والرثوات والذكري�ت 
واحل��رش  وامل��سي  وال�طن 
والتط�ر  والتنمية  وامل�ستقبل 
وطنه  خ�رج  وت�طينه  وال�ستقرار 

فل�سطني.
الإره�بية  الأعم�ل  وت�ستهدف 
ال�سهي�نية ترويع الن��س وبث الذعر 
اإرادتهم  لك�رش  نف��سهم  يف  والهلع 

والإمالءات  املخطط�ت  وفر�س 
ال�سهي�نية عليهم.

قامت اال�سرتاتيجية 
ال�سهيونية منذ البداية على 

االأ�س�س التالية

فل�سطني  اإىل  اليه�د  تهجري  اأولً: 
ال�ستعم�رية  الدول  مع  ب�لتع�ون 
وترحيل  الال�س�مية  واحلرك�ت 
ال�ستعم�ر  لإجن�ح  منه�  العرب 

ال�ستيط�ين.
يه�دية  ع�سكرية  ق�ة  بن�ء  ث�ني�ً: 
حلم�ية امل�ستعمرات وترحيل العرب 

ب�رتك�ب املج�زر وا�ستخدام الق�ة.
فل�سطني  على  ال�ستيالء  ث�لث�ً: 
العربية ب�ستى ال��س�ئل ويف طليعته� 
الإره�ب وب��ستخدام الق�ة الع�سكرية 

واحلروب العدوانية.
جميع  اليه�دي«  »الإره�ب  ورافق 
يف  اليه�دية  والن�س�ط�ت  الأعم�ل 
اليه�د  تهجري  من  بدءاً  فل�سطني 
على  وال�سيطرة  العرب  وترحيل 
الأر�س العربية مب�س�درته� وته�يده� 
وتدمري القرى والبلدات الفل�سطينية 
الفل�سطينية  املق�ومة  وم�اجهة 
احلروب  و�سن  ب�لإره�ب  ونعته� 
الفل�سطينية  القي�دات  اإرادة  لك�رش 
وث�ين  �سع�د  اآل  وت�سخري  والعربية، 
لبيع  اله��سميني  واملل�ك  ونهي�ن 
على  للمح�فظة  لليه�د  فل�سطني 

عرو�سهم املهرتئة.
اليه�دية  املنظم�ت  وارتكبت 
اأ�سك�ل  جميع  امل�سلحة  الإره�بية 
الإره�ب والقتل والتدمري واملج�زر 

اجلم�عية والغتي�لت.
فالدميري  الإره�بي  ف�أكد 
1937»اأن  اأفريل  يف  ج�ب�تن�سكي 
دولة  اإن�س�ء  اإىل  يت��سل�ا  لن  اليه�د 

دون اللج�ء اإىل الإره�ب«
ثالث  فل�سطني  يف  وت�أ�س�ست 
م�سلحة  اإره�بية  يه�دية  منظم�ت 

وهي: اله�غ�ن�ه، �سترين والأرغ�ن.
 1941 الع�م  يف  اله�غ�ن�ه  و�سكلت 
فرق�ً هج�مية عرفت ب��سم الب�مل�خ. 
دي�ن  وم��سي  رابني  ا�سحق  وك�ن 

ويغ�ل األ�ن من اأبرز ق�دته�.
اليه�دية  ال�ك�لة  واعتمدت 
و�سترين  والأرغ�ن  »واله�غ�ن�ه« 
»الإره�ب« لرتحيل العرب وا�ستيط�ن 
اليه�د يف الأرا�سي الفل�سطينية عن 
طريق م�س�درته� وال�ستيط�ن فيه�.

مع  اليه�دية  الف��سية  وتط�بقت 
بنيت�  ك�ن  حيث  الإيط�لية  الف��سية 
املنظم�ت  »يعترب  م��س�ليني 
ال�سهي�نية املراجعة مبث�بة حرك�ت 

ف��سية حقيقية«
للت�س�به  العالق�ت  اأوثق  معه�  واأق�م 
اليدي�ل�جي بني الف��سية وال�سهي�نية 
وتالقي الأهداف بتهجري اليه�د من 

اأوروب� اإىل فل�سطني العربية.
ق�م م��س�ليني منذ  وبن�ء على ذلك 
ت�رشين الث�ين 1934، وبن�ء على طلب 
ك�ملة  فرقة  بتدريب  ج�ب�تن�سكي 
البحرية  املدر�سة  يف  البيت�ر  من 
التي ك�ن يديره� اأ�سح�ب القم�س�ن 

ال�س�داء يف ايط�لي� الف��سية.
ويف هذه املدر�سة الف��سية مت اإعداد 
بعد  فيم�  لعب�ا  يه�دي�ً  بح�راً   162
البحرية  الق�ة  اإن�س�ء  يف  ه�م�ً  دوراً 

الإ�رشائيلية«
ويزل،  ف�ن  وولغج�نغ  �رشح  لذلك 
ج�ب�تن�سكي  م�س�عدي  اأحد 
اأنه:  فل�سطني  يف  حركته  وم�س�ؤول 
واأنه  الف��سية،  �سخ�سي�ً  »يدعم 
اإيط�لي�  ب�نت�س�ر  �سعيداً  �سيك�ن 
انت�س�راً  فيه  يرى  الذي  الف��سية 

للعرق الأبي�س على العرق الأ�س�د«.
ح�ييم  ا�ستقبل  قد  م��س�ليني  وك�ن 
وايزم�ن، زعيم املنظمة ال�سهي�نية 
ك�ن�ن   3 يف  الث�نية  للمرة  الع�ملية 

الث�ين ع�م1932

ال�رشق  يف  اليه�دي  الإره�ب  وظهر 
فل�سطني  يف  وب�لتحديد  الأو�سط 
ال�سهي�نية  بل�رة  بداية  مع  العربية 
كحركة �سي��سية ع�ملية منظمة ومع 
ال�سهي�ين يف  بداية ظه�ر امل�رشوع 
ودعم  مب�س�عدة  العربية  فل�سطني 
يف  الربيط�ين  النتداب  �سلط�ت 
اأهم  تعطي  ك�نت  التي  فل�سطني، 
احلك�مية  الفل�سطينية  الأرا�سي 

للمه�جرين اليه�د.
الع�ملية  ال�سهي�نية  و�سّخرت 
اليه�د  لتهجري  اليه�دي«  »الإره�ب 
الفل�سطينني   وترحيل  فل�سطني  اإىل 
الأ�سليني  البالد  اأ�سح�ب  منه�، 
واإحالل  ال�رشعيني  و�سك�نه� 

امله�جرين اليه�د حملهم.
ال�ستيط�ين  ال�ستعم�ر  ويج�ّسد 
الرا�سي  وم�س�درة  اليه�دي 
وبقية  القد�س  و�سم  الفل�سطينية 
ال�سفة الغربية واجل�لن وتالل كفر 
اليه�دية  امل�ستعمرات  وبن�ء  �س�ب� 
واملج�زر  احلروب  وارتك�ب 
اجلم�عية بحق العرب ذروة الإره�ب 
اليه�دي، لإق�مة دولة اليه�د، كدولة 
غيت�  وك�أكرب  عن�رشية،  ا�ستعم�رية 
قلب  يف  واإره�بي  عن�رشي  يه�دي 
ومع�د  والإ�سالمية  العربية  البلدان 
معه�  التع�ي�س  وي�ستحيل  ل�سع�به� 

وم�سريه� اىل الزوال.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية : الب�يرة

دائرة :�س�ق اخلمي�س
بلدية: �س�ق اخلمي�س

  قرار رقم 049 امل�ؤرخ يف 13 فيفري 2018

يعلن عن فتح حتقيق عم�مي ح�ل عملية درا�سة الت�أثري على البيئة 
اخل��سة مب�رشوع فتح م�ؤ�س�سة م�سنفة من ن�ع ور�سة غ�سل ال�سي�رات 

الك�ئنة  ببلدية �س�ق اخلمي�س لف�ئدة ال�سيد زي�ن �س�مل  ويعني ال�سيد قبلي 
م�سطفى رئي�س فرع الفالحة  ب�س�ق اخلمي�س حم�فظ� حمقق� ويف ح�لة 
تعذره للقي�م بهذه املهمة ي�ستخلف ب�ل�سيد قمريي حميد  مهند�س دولة 
يف ال�سكن والعمران بفرع التعمري والبن�ء ب�س�ق اخلمي�س ب�لني�بة ويعلق 
هذا القرار مبقر البلدية املعنية وام�كن م�قع امل�رشوع ملدة �سهر 30 
ي�م� طبق� للق�اعد املعم�ل به� وين�رش يف جريدتني ي�ميتني وطنيتني 
على نفقة �س�حب امل�رشوع ويكلف ال�سيد المني الع�م للبلدية وال�س�دة 
رئي�س فرع التعمري والبن�ء رئي�س فرع الفالحة واملح�فظني املحققني 

كل فيم� يخ�سه بتنفيذ م� ج�ء يف هذا القرار الذي ين�رش �سمن جمم�عة 
العق�د الإدارية للبلدية .            

       رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي   
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 اجلمهورية اجلزائرية

 الدميقراطية ال�شعبية
والية :مترنا�ست
دائرة :عني �سالح
بلدية :عني �سالح

م�سلحة التنظيم وال�س�ؤون العامة
مكتب االإنتخابات واجلمعيات

الرقم :2016/03
 و�سل ا�ستالم التبليغ باملطابقة القان�نية مع القان�ن 

06-12
طبقا الأحكام املادة 70 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ 
يف 18 �سفر 1433 امل�افق لـ:12 يناير 2012 املتعلق 
باجلمعيات مت هذا االأربعاء ا�ستالم مذكرة املطابقة 

القان�نية امل�ؤرخة يف 14 /2016/01 حتت رقم 17 والتي 
اأدخلت على القان�نة االأ�سا�سي للجمعية البلدية امل�سماة :

اجلمعية : نادي امل�ستقبل الريا�سي للمجاهدين عني 
�سالح امل�سجلة حتت رقم 1981/60 بتاريخ 1981/06/04

 املقيمة بـ : ق�رص املرابطني عني �سالح
يرتاأ�سها : زقري �سالح

 اجلمهورية اجلزائرية 
الدميقراطية ال�شعبية

والية ورقلة
 مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة

م�شلحة التنظيم العام
 الرقم : 11/2018

و�سل ت�سجيل الت�رصيح بتاأ�سي�س جمعية حملية 
مبقت�سى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �سفر 1433 
امل�افق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا 

الي�م 2018/02/12 ت�سليم و�سل الت�رصيح بتاأ�سي�س 
اجلمعية ال�الئية ذات الطابع الثقايف امل�سماة :

جمعية ت�ا�سل لل�سعر ال�سعبي وم�روث االأجيال ورقلة
الكائن مقرها : بحي املخادمة –ورقلة
 لرئي�س اجلمعية ال�سيد : بلخري دربايل

تاريخ مكان امليالد : 1951/06/28 ورقلة
العن�ان ال�سخ�سي �سيدي عمران املخادمة –ورقلة

   

جمعية االأن�شار للم�شتثمرين 
الفالحيني لوالية ورقلة

ال�شيد حممد قاق
تو�شيح على تربئة ذمة

 نحن رئي�س جمعية االأن�سار ن�رصح على 
تربئة الذمة التي قام بها من اأع�ساء 

املكتب ال اأ�سا�س لها ولقد مت اجتماع 
جمعية عامة ا�ستثنائية ثانية بح�س�ر 
املح�رص الق�سائي واأع�ساء املكتب 

وم�ؤ�س�سي اجلمعية والقاعدة املنخرطة 
للجمعية وقد متت امل�سادقة على التقرير 
االأدبي باالإجماع من احل�س�ر ، ونطمئن 
املنخرطني اأن مكتب اجلمعية مفت�ح وال 
يزال بنف�س اأع�ساء املكتب ودائما حت 

رئا�سة ال�سيد : حممد قاق .

ANEP N°:   23000664 الو�شط:2018/02/20
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م�صر

من "زالزل" �شفيق.. اإىل "توقيف" اأبو الفتوح.. 4 م�شاهد "غري معتادة" 

ليبيا

هجوم جمل�س الدولة الليبي على حكومة الوفاق. اإعادة متركز انتخابي؟ 

امل�صرية  ال�صلطات  وراأتها  ال�صيا�صية،  الراكدة" يف احلياة  "املياه  مراقبون،  ما يراه  حركت،  مواقف  اإثر  يوًما،   80 خالل  م�صر،  معتادة" عا�صتها  "غري  م�صاهد   4
والنظم".  القانون  عن  "خروجًا 

على غري املعتاد، �صن اأع�صاء يف املجل�س الأعلى للدولة الليبي، موؤخرا، هجوما حادا على املجل�س الرئا�صي حلكومة الوفاق، ما فتح باب التكهنات حول ما اإن كان ما 
يحدث جمرد مواقف عابرة يف اإطار العمل املوؤ�ص�صاتي اأم بداية ان�صقاقات يف �صفوف احلليفني املفرت�صني، بهدف اإعادة التمركز قبل النتخابات املقبلة.

مرا�سل  وفق  الأربعة،  وامل�ساهد 
باإعالن  مرتبطة  الأنا�سول، 
يف  الرئا�سة  انتخابات  الرت�سح 
مار�س املقبل، اأو التوقيف الأمني 
�سيا�سية  ل�سخ�سيات  واحلب�س 
بارزة، باتهامات بينها "التحري�س 
الأمن  و"تهديد  الدولة"،  �سد 
امل�ساهد  اأبطال  من   3، القومي" 
الق�سبان  خلف  يقبعون  الأربعة 
رئي�س  عنان،  �سامي  الفريق  وهم 
امل�رصي  للجي�س  الأ�سبق  الأركان 
من  وامل�ستبعد   ،)2005  -2012  (
رئا�سيات  يف  الناخبني  ك�سوف 
بالده، وه�سام جنينة، رئي�س اجلهاز 
ال�سابق  للمحا�سبات  املركزي 
)اأعلى جهاز رقابي بالبالد(، وعبد 
حزب  رئي�س  الفتوح،  اأبو  املنعم 
الرئا�سي  واملر�سح  القوية،  م�رص 
الرابعة،  ال�سخ�سية  الأ�سبق 
الفريق  هو  الأول،  امل�سهد  بطلة 
رئي�س  �سفيق،  اأحمد  املتقاعد 
جانفي   29( الأ�سبق  م�رص  وزراء 
2011 - 3 مار�س 2011(، وقبل تلك 
اأحزاب  كانت  البازرة،  امل�ساهد 
تعتربه  مما  ت�سكو  معار�سة  وقوى 
ال�سيا�سية"،  احلياة  يف  "ركوداً 
اأن�سار  من  اتهمامات  مقابل  يف 
يف  بالف�سل  للمعار�سة  النظام 
تاأكيدهم  ال�سارع مبواقفهم،  اإقناع 
اإرهابا  تواجه  ال�سلطات  اأن  على 
ناجحة  خطوات  يف  وت�ستمر 
اجلمعة  ،ويوم  القت�ساد  لإ�سالح 
املتحدة  الأمم  اأعربت  املا�سي، 
�سل�سلة  اإزاء  البالغ"  "قلقها  عن 
نفذتها  ملعار�سني  توقيفات 

ال�سلطات امل�رصية، موؤخرا. 

"زالزل" �صفيق 

يف 29 نوفمرب 2017، اأعلن �سفيق، 
من اأبوظبي، ب�سكل مفاجئ، عزمه 
ما  وهو  بالده،  لرئا�سيات  الرت�سح 
عّده خرباء وقتها "زلزالً �سيا�سًيا" 
اإعالن  وحّرك  امل�سهد  يغري  رمبا 
مب�سهد  الراكدة"  "املياه  �سفيق 
الرئا�سيات امل�رصية، قبل اأن تُقدم 
للقاهرة  "ترحيله"  على  الإمارات 
بعد �سنوات عديدة من ا�ست�سافته 
حول  اجلدل  كرثة  ،ومع  هناك 
بعد  الأخري  ظهر  �سفيق،  مكان 
يف  القاهرة  و�سوله  من  �ساعات 
مداخلة بف�سائية م�رصية خا�سة، 
متحدًثا عن املعاملة اجليدة التي 
ترحيله،  نافياً  اأبوظبي،  من  لقاها 
قرار  �سيدر�س  اإنه  اإىل  اأ�سار  كما 
مراقبون  عده  ما  وهو  تر�سحه، 
اإزاء  الرتاجع  لإمكانية  اإ�سارة 
"�سغوط" تعر�س لهاويف 7 دي�سمرب 
املا�سي، اأعلن تراجعه، قائال، يف 
مداخلة بف�سائية م�رصية خا�سة،: 
يكون  ممكن  )لأنه(  "ان�سحبت 
مني  اأكرث  ي�سمه(  )مل  اآخر  رجل 
امل�سرية"  ل�ستكمال  �سالحية 
واأكد اأنه "مل يتعر�س لأية �سغوط 
)دفعته للرتاجع عن الرت�سح(، واأن 

�سخ�سيته ل تقبل بهذه الأمور". 

عنان.. بيان منت�صف 
الليل 

على  �ساعتني  غري  مي�س  مل 
عبد  امل�رصي  الرئي�س  اإعالن 
الرت�سح  اعتزامه  ال�سي�سي  الفتاح 
الفريق  اأعلن  حتى  ثانية،  لولية 
الرت�سح  اعتزامه  عنان،  �سامي 
م�سور،  ت�سجيل  يف  للرئا�سيات، 
الأوىل من �سباح 20  ال�ساعات  يف 
جانفي املا�سي، بثه عرب �سفحته 
تر�سحه  عنان  وربط  بـ"في�سبوك" 
اإجراءات  ا�ستيفاء  من  "النتهاء  بـ 
للقوانني  وفقا  ا�ستيفائها  واجب 
واآنذاك  الع�سكرية"  والنظم 
ح�سني،  حازم  الأكادميي  ك�سف 
اأع�ساء  اأن  عنان  با�سم  املتحدث 
قرار  بح�سب  الع�سكري،  املجل�س 
 ،2011 يف  املجل�س  من  �سدر 
وهو  الع�سكري،  ال�ستدعاء  حتت 
للمجل�س  بطلب  التقدم  يلزم  ما 
الع�سكري )يرتاأ�سه ال�سي�سي( لوقف 
ال�ستدعاء خلو�س النتخابات بيان 
منت�سف  يف  جاء  اأنه  رغم  عنان، 
وا�سعاً  تاأييداً  اأنه لقي  الليل، غري 
من تيارات عديدة اأكرثها معار�سا 
عنان  حديث  مع  خا�سة  للنظام، 
"لإنقاذ  اخلطوة  بهذه  يتقدم  اأنه 
الدولة". ويف 23 جانفي املا�سي، 
ا�ستدعاء  امل�رصي  اجلي�س  اأعلن 
اإعالن  كون  للتحقيق  "عنان" 
منها  3 خمالفات،  تر�سحه حملت 
دون  من  الرت�سح،  موقف  اتخاذ 

موافقة القوات امل�سلحة. 
الوطنية  الهيئة  قررت  ووقتها 
ا�ستبعاد  )ر�سمية(  لالنتخابات 
ا�سم "عنان" من ك�سوف الناخبني، 

الع�سكري  العام  املدعى  وقرر 
و�سط  الق�سية،  يف  الن�رص  حظر 
حديث ملحاميه، نا�رص اأمني، عن 
احلربي  بال�سجن  موكله  احتجاز 
بالقاهرة ،ما حدث لـ"عنان" حرك 
املر�سح  منا�رصي  من  كبري  عدد 
بالرئا�سيات،  املحتمل  الي�ساري 
لالن�سحاب  لدعوته  علي،  خالد 
من النتخابات، وهو ما مت بالفعل 
يعول  كان  ما  رغم  باأيام،  بعدها 
عليه كثريون من اأن "على" �سيكون 
يف   2011 جانفي  لثورة  �سوتا 
م�ستجدات  تعرف  ول  الرئا�سيات 
احتجاز  ب�ساأن  القانوين  املوقف 
الن�رص  حظر  ظل  يف  "عنان" 

الر�سمي. 

حماولة "اغتيال" 
ووثائق جنينة 

عنان  اختاره  الذي  جنينة،  ه�سام 
له  يتعر�س  ما  قبل  له  كنائب 
جانفي   27 يف  قال  توقيف،  من 
"ملحاولة  تعر�س  اإنه  املا�سي، 
التعدي  اإثر  واغتيال"،  اختطاف 
منزله  من  خروجه  عقب  عليه 
تقارير  مقابل  يف  بالقاهرة، 
اأمنية،  م�سادر  عن  نقلت  �سحفية 
"جمرد  الواقعة  اأن  ت�سمها،  مل 

�سجار وخالف مروري". 
وعقب ق�ساء فرتة عالج ق�سرية من 
الواقعة  خالل  لها  تعر�س  اإ�سابة 
)اأحد  جنينة  حتدث  املذكورة، 
الرموز ال�سابقة ل�سقالل الق�ساء( 

اجلاري  فرباير   11 يوم  حوار  يف 
عربي"،  بو�ست  "هاف  موقع  مع 
مل�ستندات  عنان  "امتالك  عن 
الكثري  تدين  واأدلة  وثائق  تت�سمن 
الآن،  مب�رص  احلكم  قيادات  من 
وهي متعلقة باأحداث وقعت عقب 
التي   ،"2011 جانفي   25 ثورة 
حممد  الأ�سبق،  بالرئي�س  اأطاحت 
 )1981  -  2011  ( مبارك  ح�سني 
جنينة،  التايل، حلديث  اليوم  يف   ،
اإحالته  امل�رصي،  اجلي�س  اأعلن 
وجنل  حمامي  ونفى  للتحقيق، 

عنان �سحة الت�رصيحات. 
ويف يوم 13 فرباير اجلاري قررت 
"جنينة"  حب�س  الع�سكرية  النيابة 
توقيفه  يوما، بعد �ساعات من   15
يف  التحقيقات  تلك  ذمة  على 
ويف  الوثائق،  ب�ساأن  ت�رصيحاته 
اإخالء  النيابة  قررت  التايل  اليوم 
بالغ  يف  وتغرميه،  "جنينة"  �سبيل 
بخ�سو�س  عنان  اأ�رصة  من  ثان 
يف  حمبو�سا  وبقاءه  الت�رصيحات، 
الق�سية  بالقاهرة على ذمة  �سجن 

الأوىل. 

توقيف اأبوالفتوح 

اأوقفت  اجلاري،  فرباير   14 يف 
ال�سيا�سي  امل�رصية،  ال�رصطة 
اأن  قبل  الفتوح،  اأبو  املنعم  عبد 
من  قرار  التايل  اليوم  يف  ي�سدر 
ذمة  على  يوما   15 بح�سبه  النيابة 
التحقيق يف اتهامات بينها "قيادة 
حمظورة  جماعة  اإحياء  واإعادة 

كاذبة  اأخبار  ون�رص  ت�سمها(،  )مل 
من �ساأنها اإثارة البلبلة" رغم نفيه 

ذلك. 
و�سيا�سي  حقوقي  تنديد  وو�سط 
اأبو الفتوح وحب�سه،  وا�سع بتوقيف 
اأعلن حزب "م�رص القوية"، تعليقاً 
موؤقتاً لكافة اأن�سطته، وتاله اإعالن 
عقد  عن  اجلاري  فرباير   17 يف 
)ر�سمية(  الأحزاب  �سوؤون  جلنة 
بعد  احلزب  قانونية  يف  النظر 

القب�س على رئي�سه اأبو الفتوح.
واأبو الفتوح اأحد اأبرز ال�سيا�سيني، 
مت توقيفه لأكرث من مرة يف مبارك، 
اأحد رموز جماعة الإخوان  وكان 
اأن ينف�سل عنها،  امل�سلمني، قبل 
البالد  رئا�سة  �سباق  ويخو�س 
م�ستقال يف انتخابات 2012 وتاأتي 
تلك امل�ساهد الأربعة قبل اأ�سابيع 
قليلة من رئا�سيات م�رص املقررة، 
مار�س املقبل، التي جتري و�سط 
مقاطعتها  اإىل  وا�سعة  دعوات 
لأ�سباب تتعلق باحل�سد الإعالمي 
وتراجع  ال�سي�سي،  ل�سالح 
احلريات، وهو ما تنفي ال�سلطات 
على  حري�سة  اإنها  وتقول  �سحته 
احلريات  و�سمان  الفر�س  تكافوؤ 

يف اإطار القانون والد�ستور. 
املقبلة  النتخابات  نتيجة  وتبدو 
الذي  ال�سي�سي،  ل�سالح  حم�سومة 
"الغد"  حزب  رئي�س  يناف�سه 
م�سطفى  مو�سى  )ليربايل(، 
مو�سى، الذي تر�سح يف اللحظات 
الرت�سح،  باب  غلق  قبل  الأخرية 
وذلك بعد اأيام من اإعالنه تاأييده 

لالأول

اأطراف  وقعت   ،2015 دي�سمرب  ويف 
النزاع الليبي، برعاية الأمم املتحدة، 
ال�رصعيات،  تعدد  اأزمة  لإنهاء  اتفاقاً 
رئا�سي حلكومة  متخ�س عنه جمل�س 
الدولة  وجمل�س  الوطني،  الوفاق 
اإ�سافة  ا�ست�سارية(،  نيابية  )هيئة 
النواب،  جمل�س  عهدة  متديد  اإىل 
املنعقد يف مدينة طربق )�رصق( اأحد 
املجل�س  �سد  املفاجئة  الت�رصيحات 
ع�سو  ل�سان  على  �سدرت  الرئا�سي 
جمل�س الدولة، �سعد بن �رصادة، بقوله 
الوطني  الوفاق  حكومة  "ف�سل  اإن 
الرئا�سي،  املجل�س  رئي�س  )برئا�سة 
الدولة  جمل�س  اأو�سل  ال�رصاج(  فائز 
اإىل قناعة مفادها اأهمية التوا�سل مع 
�سلطة  اختيار  بهدف  النواب  جمل�س 

تنفيذية جديدة".
)�رصق(  طربق  نواب  جمل�س  ورف�س 
مطالبا  الوفاق،  حكومة  اعتماد 
 ،2015 اتفاق  على  تعديالت  باإدخال 
اإىل  املتحدة  الأمم  ت�سعى  ما  وهو 
يف  الأمن  اإحالل  اأمل  على  اإجنازه، 
البلد امل�سطرب منذ اأن اأطاحت ثورة 

بنظام معمر القذايف )2011-1969(.
�رصادة، وخالل لقاء تلفزيوين الثالثاء 

ذلك،  من  اأبعد  اإىل  ذهب  املا�سي، 
الو�سول  بـ"عرقلة  ال�رصاج  باتهامه 
اإىل توافق بني جمل�سي النواب والدولة 
التفاق  تعديل  مفاو�سات  )خالل 
قال  نف�سه،  الجتاه  يف  ال�سيا�سي(، 
اأحمد  ع�سو املجل�س الأعلى للدولة، 
عجز  الرئا�سي  "املجل�س  اإن  لنفي، 
النق�سامات  واإنهاء  البالد  اإنقاذ  عن 
فر�سة  منحه  رغم  الأمن،  وفر�س 
النفوذ  على  ل�سنتني"،ويت�سارع 
الأول  قطبان؛  ليبيا  يف  وال�رصعية 
العا�سمة طرابل�س  حكومة الوفاق يف 
الأعلى  باملجل�س  امل�سنودة  )غرب(، 
يقودها  التي  القوات  والثاين  للدولة، 
من  واملدعومة  حفرت"،  "خليفة 

جمل�س النواب يف �رصقي البالد. 
املنفردين  الت�رصيحني  هذين  بعد 
اأكرث من 50 من  �سدر بيان وقع علية 
عبد  )برئا�سة  الدولة  جمل�س  اأع�ساء 
على  ليوؤكد،  ال�سويحلي(،  الرحمن 
بني  التوافق  ت�سدع  على  يبدو،  ما 
للدولة،  والأعلى  الرئا�سي  املجل�سني 
اإذ حتدث البيان عن "عجز الرئا�سي" 
على  الربملان  مع  العمل  و�رصورة 

"اإعادة هيكلة ال�سلطة التنفيذية".

جمل�س رئا�صي جديد

اأع�ساء  جانب  من  النتقادات  "تلك 
يف جمل�س الدولة، والتي توجت ببيان 
م�سرتك للع�رصات من اأع�سائه، متثل 
راأي  هو  يحدث  ما  اأن  علي  دليال 
جماعي مربمج من قبل جهة جتاه جهة 
الأحداث  ب�سكل خا�س، وجتاه  اأخرى 
يف ليبيا عامة"، وفق ال�سحفي الليبي، 
في�سل الدرناوي وف�رص الدرناوي، يف 
حديث ، ما يحدث باأنه "اإعادة متركز 
لأع�ساء  بالن�سبة  وا�سح  �سيا�سي 
انتهاء  بعد  للدولة،  الأعلى  املجل�س 
�رصيريا"واأ�ساف  الرئا�سي  املجل�س 
حكم  يف  بات  الرئا�سي  "املجل�س  اأن 
بالإعدام  عليه  واملحكوم  املنتهي 
هي  اأولهما  مقبلني،  حدثني  بحكم 
الطريق  خلارطة  التالية  اخلطوة 
تطبيقها  يف  �سيُ�رصع  والتي  الأممية، 
رئا�سي  جمل�س  تعيني  وهي  قريبا، 
جديد برئي�س ونائبني"وطرحت الأمم 
املا�سي،  �سبتمرب   20 يف  املتحدة، 
تت�سمن  النزاع،  حلل  طريق  خارطة 
تعديل  هي  رئي�سة،  مراحل  ثالث 

موؤمتر  وتنظيم  ال�سيا�سي،  التفاق 
حوار وطني، واإجراء ا�ستفتاء لعتماد 
برملانية  وانتخابات  الد�ستور، 
ورئا�سية. اأما عن احلدث الآخر، وفق 
"النتخابات  فهو  الليبي،  ال�سحفي 
املزمع انطالقها قريبا يف ليبيا، والتي 
املجل�س  انتهاء  اإىل  اأي�سا  �ستوؤدي 
الرئا�سي، اإذا ما جنا من خطوة اإعادة 

ت�سكيله القريبة".

حتالفات جديدة

ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  اعترب  بدوره، 
اجلافل،  فرج  الليبية،  باجلامعات 
الأعلى  املجل�س  من  يجري  ما  اأن 
الرئا�سي،  املجل�س  جتاه  للدولة، 
واإعادة  ال�سطفاف  �سمن  "ياأتي 
خارطة  ور�سم  ال�سيا�سي  التمركز 
الأكادميي  للتحالفات"و�سدد  جديدة 
الليبي، يف حديث مع الأنا�سول، على 
اأي  قبيل  جدا  طبيعي  اأمر  "ذلك  اأن 
انتخابات يف اأي مكان يف العامل"وتابع 
الآن  يعلق  الدولة  "جمل�س  اجلافل: 
املجل�س  �سماعة  على  الوفاق  ف�سل 
املرحلة  من  نظيفا  ليخرج  الرئا�سي، 

النتقالية احلالية، التي ات�سمت بتاأزم 
اأربعة  من  واأكرث  القت�سادي  الو�سع 
من  وغريها  العا�سمة،  يف  حروب 
الأزمات". وم�سى قائال اإن "املجل�س 
الأعلى للدولة يقدم املجل�س الرئا�سي 
اللعبة  هي  وتلك  للفداء،  كب�سا 
ال�سيا�سية"لكن اعترب يف الوقت نف�سه 
الدولة،  جمل�س  اأع�ساء  "اتهام  اأن 
وراء  باأنه  الرئا�سي،  املجل�س  لرئي�س 
جمل�سي  بني  التوافق  جهود  اإف�سال 
�سحيحا،  يكون  قد  والنواب،  الدولة 
من  الوحيد  امل�ستفيد  ال�رصاج  لأن 
ذلك اخلالف"،وتابع اجلافل، مو�سحا 
الدولة  جمل�سا  اأخفق  حال  "يف  اأنه 
والنواب يف التوافق بينهما، ف�سيوؤجل 
رئا�سي  جمل�س  اعتماد  مرحلة  ذلك 
كما  ونائبني،  جديد  برئي�س  جديد 
ال�سيا�سي،  التفاق  تعديل  بنود  تن�س 
وهو  ال�رصاج،  �سلطة  انتهاء  يعني  ما 

اأمر ل يريده الرجل".

مرحلة �صمت وترقب

لكن للكاتب الليبي، علي الزليتني، راأي 
اآخر، اإذ قلل من نتائج موقف اأع�ساء 

جمل�س الدولة جتاه املجل�س الرئا�سي، 
"حماولة  جمرد  ذلك  اأن  معتربا 
لل�سغط علي الرئا�سي، لتح�سني الأداء 
الزليتني،  التنفيذي واخلدمي"واأردف 
"املجل�س  اأن  لالأنا�سول،  حديث  يف 
يف  اأخفق  الوفاق  حلكومة  الرئا�سي 
ال�سيطرة على �رصقي البالد وجنوبها 
وتوحيد موؤ�س�سات الدولة، لكنه يعمل 
ي�سمح  ل  ا�ستثنائي  ظرف  ظل  يف 
اأف�سل مما هو موجود"،و�سدد  باإنتاج 
على اأن "املجل�س الأعلى للدولة يعلم 
ذلك متاما، لكنه يحاول ال�سغط على 
والظهور  الأداء،  لتح�سني  الرئا�سي 
على  ال�ساغطة  املوؤ�س�سة  مبظهر 
على  واحلري�سة  التنفيذية،  ال�سلطة 
الزليتني،  املواطن"وا�ستبعد  م�سلحة 
اأن تكون ت�رصيحات املجل�س الأعلى 
للدولة يف اإطار اإعادة متركز انتخابي 
من  هو  وحده  "الغبي  بقوله:  وختم 
وبناء حتالفات  التمركز  اإعادة  يحاول 
هوية  بعد  فيها  تت�سح  مل  مرحلة  يف 
مرحلة  هذه  وقدراتهم..  الالعبني 
مع  حتالف  ولي�س  وترقب،  �سمت 
اأطراف قد تكون قوية اليوم و�سعيفة 

غدا". 
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3 اأيام من »اللوم املتبادل"و"ر�ضد الأخطاء« دون حلول وا�ضحة
»هل �شن�شوغ العامل اأم �شي�شوغنا العامل؟« بهذا الت�شا�ؤل افتتح فولغانغ اإي�شينغر، ميونخ لالأمن الذي 

يراأ�شه، لكن بعد 3 اأيام من املناق�شات، برز »اللوم املتبادل« الذي ميز غالبية خطابات احلا�شرين، 
بال حلول �ا�شحة لالأزمات العاملية ،�ما بني اليومني الأ�ل �الأخري، �شعد املن�شة ع�شرات القادة 

��زراء اخلارجية �الدفاع املمثلني لد�ل �قارات عدة، ��شعوا اأيديهم على موا�شع اخلطاأ، �مكامن 
اخلطر، د�ن اأن يقدموا للعامل ��شفة �ا�شحة لالإ�شالح، ذلك التناق�ض بدا �ا�شحا يف ت�شريحات 
اإي�شينغر، يف ختام املوؤمتر، اليوم الأحد، حني قال اإنه »على مدار 3 اأيام، ا�شتمعنا لالأخطاء التي 

حتدث يف العامل، �الأخطار التي تواجهنا، �ماذا يجب اأن نتجنبه م�شتقبال«.

وتابع، يف حماولة لتقييم امل�ؤمتر: 
الكايف  بالقدر  ن�ستمع  مل  »لكننا 
حمددة  خط�ات  ت�سع  خلطابات 
ميكن اأن ت�ؤدي لتح�سن يف وجهات 
ال�قت  يف  للعامل  القامتة  النظر 
الراهن«، يف اإ�سارة اإىل اأن امل�ؤمتر 
التي  للم�سكالت  حل�ال  يقدم  مل 
يعاين منها العامل ،وفيما يلي اأبرز 

املحطات الفارقة يف امل�ؤمتر: 

ت�شخي�ض لالأخطاء 
�الأخطار 

اأعماله  مدار  على  امل�ؤمتر  جنح 
التي ا�ستمرت 3 اأيام، يف ت�سخي�ص 
اأخطاء  من  العامل  يعانيه  ما 
وخماطر؛ كـ »خطر حدوث م�اجهة 
ب�سبب  عظمى  ق�ى  بني  ع�سكرية 
انعدام الثقة بني رو�سيا وال�اليات 
يف  اي�سينعر  ح�سب  املتحدة«، 
»وعامل  االأول،  اأم�ص  ت�رصيحاته 
يقف على حافة هاوية قد تك�ن يف 
خماطر  ب�سبب  ال�س�رية  االأرا�سي 
كربى  دول  بني  م�اجهة  حدوث 
اخلارجية  وزير  ح�سب  هناك«، 
االأملاين �سيغمار غابرييل، و«�رصق 
اأو�سط معقد و�سعب للغاية ويقلق 
حرب  �سيناري�  ب�سبب  اجلميع 
اهلل،  وحزب  اإ�رصائيل  بني  جديدة 
للبنان«،  بالن�سبة  مدمرة  �ستك�ن 
ح�سب االأمني العام لالأمم املتحدة 

انط�ني� غ�تري�ص. 

اأ�ر�با قوية �لكن

والدفاع  اخلارجية  وزيرا  �سدد 
غابرييل،  �سيغمار  االأملانيني، 
خالل  الين،  دير  ف�ن  وار�س�ال 
على  امل�ؤمتر،  اأمام  خطابيهما 
يف  باال�ستثمار  اأملانيا  التزام 
يف  ورغبتها  االأوروبي،  االحتاد 
ل�سيا�سة  و�س�ال  اآلياته  تط�ير 
لكنهما  م�سرتكة،  واأمنية  خارجية 
مل يقدما خط�ات وا�سحة لتحقيق 
اأن  عن  باحلديث  واكتفيا  ذلك، 
الذي  باالإجماع  الت�س�يت  نظام 
االأوروبي،  االحتاد  اأجهزة  تتبعه 
مينح دوال )دون ت�سميتها(، فر�سة 
تعطيل الت��سل ل�سيا�سات م�سرتكة 

يف ال�سيا�سة اخلارجية والدفاع.
الدفاع  زيرة  �سددت  بدورها 
الفرن�سية، فل�رن�ص باريل، على اأن 
ولي�ص  �رصورة  االأوروبي  التكامل 
تقدم  مل  اأي�سا  لكنها  رفاهية، 
لتط�يره  ملم��سة  ا�سرتاتيجية 
املتمثلة  �سعفه  نقاط  وجتاوز 
دفاع  �سيا�ستي  وج�د  عدم  يف 
وخارجية م�سرتكتني، ح�سب جملة 

دير �سبيغل االأملانية اخلا�سة. 

بريطانيا تعر�ض اتفاقا 

اأمنيا اأ�ر�بيا ب�شرط 

خروج  اأو  الربيك�سيت؛  كان 
االأوروبي،  االحتاد  من  بريطانيا 
مي�نخ  م�ؤمتر  يف  بق�ة  حا�رصا 
غابرييل،  �سيغمار  اأكد  حني  ،ويف 
من  �ستخرج  املتحدة  اململكة  اإن 
االحتاد لكنها لن تخرج من اأوروبا، 
الطرفني  بني  التن�سيق  اأن  قا�سدا 
رئي�سة  اإي�سينغر،  ودعا  �سيبقي، 
ماي،  تريزا  الربيطانية  ال�زراء 
ملراجعة قرار االنف�سال، خرجت 
اخلروج،  ي�ؤكد  بخطاب  االأخرية 
ثان  ا�ستفتاء  اإجراء  ويرف�ص 
االحتاد  على  ماي  عر�ست  ،كما 
للتعاون  التفاق  الت��سل  االأوروبي 
والتعاون  واال�ستخبارتي  االأمني 
االإرهاب، يدخل حيز  يف مكافحة 
اأن  ب�رصط  املقبل،  العام  التنفيذ 

يحرتم �سيادة بريطانيا. 

خطابات »اللوم 
املتبادل«.. �ل حلول

يف  مي�نخ  م�ؤمتر  من�سة  كانت 
ال�سهري،  ه�ف«  »بايرن�سا  فندق 
للم�س�ؤولني  فر�سة  مي�نخ،  و�سط 
بع�سهم  لل�م  الدول  خمتلف  من 
العامل  اإليه  و�سل  ما  ح�ل  البع�ص 
يف  �سبيغل«  »دير  جملة  ،وقالت 

»بدال  للم�ؤمتر  تقييمها  معر�ص 
القادة  اكتفى  احلل�ل،  تقدمي  من 
بت�جيه  واخلارجية  الدفاع  ووزراء 

الل�م لبع�سهما البع�ص«. 
االأمن  م�ست�سار  وجه  حني  ويف 
هربرت  االأمريكي  الق�مي 
يف  مل��سك�،  الل�م  ماكما�سرت، 
الرئا�سية  باالنتخابات  تدخلها 
 ،2016 ن�فمرب  يف  االأمريكية 
ومتهما امل�س�ؤولني االأملان والرو�ص 
خرج  اأوكرانيا،  ا�ستقرار  بزعزعة 
�سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزير 
الغرب  يتهم  بخطاب  الفروف 
�سد  امل�سادة  الدعايا  مبمار�سة 
�سلبي،  مبظهر  واإظهارها  بالده 
يف  للتعاون  اأيديها  متد  اأنها  رغم 
ملفات اأوكرانيا وال�رصق االأو�سط. 
ذلك الل�م املتبادل بني امل�س�ؤوليني 
دون  حال  والفروف،  الغربيني 
تقدمي حل�ل واقعية لتخطي اأزمة 
انعدام الثقة بني االأطراف املعنية 
الدويل  النظام  على  تخيم  التي 
حدوث  خماطر  وتثري  حاليا، 
م�اجهة، ح�سب �سحيفة دي فيلت 

االأملانية اخلا�سة. 
رئي�ص  اتهم  االأو�سط،  ال�رصق  ويف 
بنيامني  االإ�رصائيلي  ال�زراء 
اخلارجية  ووزير  نتنياه�، 
اإيران،  اجلبري،  عادل  ال�سع�دي 
امرباط�رية،  تاأ�سي�ص  مبحاولة 
ولبنان  �س�ريا  ا�ستقرار  وزعزعة 

االإرهابيني  ودعم  واليمن  والعراق 
باملتفجرات، على الرتتيب. 

فيما اتهم وزير اخلارجية االإيراين 
اإ�رصائيل  ظريف،  ج�اد  حممد 
يف  بالت�سبب  املتحدة  وال�اليات 
ب�سبب  االأو�سط  ال�رصق  �رصاعات 
حد  على  اخلاطئة،  ح�ساباتهما 
واإلقاء  الل�م  خيم  ،وبذلك،  ق�له 
الذي  امل�ؤمتر،  على  االتهامات 
حلالة  حل�ل  تقدمي  يف  ينجح  مل 
انعدام الثقة بني رو�سيا وال�اليات 
املتحدة. واأزمات ال�رصق االأو�سط 
�سبيغل،  دير  ح�سب  املتعددة، 
وعلى مدار ثالثة اأيام، �سارك نح� 
600 �سخ�ص يف مناق�سة ال�سيا�سات 
االأمنية والدفاعية يف العامل؛ بينهم 
21 رئي�ص دولة وحك�مة، و75 وزير 

خارجية ودفاع، يف مدينة مي�نخ، 
جن�بي اأملانيا.  وكان اأبرز احل�س�ر 
رئي�ص وزراء تركيا بن على يلدرمي، 
جاوي�ص  م�ل�د  خارجيته،  ووزير 
االأملانية،  الدفاع  ووزيرة  اوغل�، 
ورئي�ص  الين،  دير  ف�ن  اأر�س�ال 
بنيامني  االإ�رصائيلي  ال�زراء 
وزراء خارجية  اإىل جانب  نتنياه� 
ورو�سيا  اجلبري،  عادل  ال�سع�دية 
حممد  واإيران  الفروف،  �سريغي 
ال�سبت  وانطلقت،  ظريف  ج�اد 
مي�نخ  م�ؤمتر  اأعمال   ، املن�رصم 
جن�بي  مي�نخ  مدينة  يف  لالأمن، 
اأعماله  يختتم  اأن  قبل  اأملانيا، 
يعقد  الذي  امل�ؤمتر  ويعد  الي�م، 
من  دولًيا  االأبرز  �سن�ي،  ب�سكل 

حيث تناول ال�سيا�سات االأمنية. 

الأرا�شي الفل�شطينية

ال�ضيا�ضات الإ�ضرائيلية والأمريكية تعزز »الغ�ضب ال�ضعبي« 
راأى خرباء �مراقبون فل�شطينيون اأن ال�شيا�شات الإ�شرائيلية �الأمريكية الأخرية، تزيد من تفاقم الغ�شب ال�شعبي الفل�شطيني، م�شتدلني بعدة �شواهد، كان اآخرها 

الهجوم الذي تعر�ض له جندينينْ اإ�شرائيليني، يف مدينة جنني الأ�شبوع املا�شي �اأ�شار�ا يف ت�شريحات منف�شلة لوكالة الأنا�شول، اأن ردة فعل ال�شارع الفل�شطيني 
ن.  احلالية، حيال القتحامات الإ�شرائيلية املتكررة ملناطق ال�شفة الغربية، غري معتادة، �ت�شري اإىل �جود احتقان �غ�شب كبريينْ

وتعر�ص جنديان اإ�رصائيليان لالعتداء، 
وم�سادرة �سالح اأحدهما، ظهر االثنني 
اجلاري(،  فرباير/�سباط   12( املا�سي 
ملدينة  اخلطاأ  بطريق  دخال  اأن  بعد 

جنني، �سمال ال�سفة الغربية. 
االأمن  ق�ات  تدخل  اإن  مراقب�ن  وقال 
الفل�سطينية، حال دون هالك اجلنديني 
الغا�سبني  الفل�سطينيني  يد  على 
اجلاري،  ال�سهر  من  ال�ساد�ص  ويف 
مدينة  االإ�رصائيلي  اجلي�ص  اقتحم 
تفتي�ص  عمليات  اإجراء  بغر�ص  نابل�ص 
الفعل  بردة  ف�جئ  لكنه  واعتقاالت، 
ال�سعبية الغا�سبة، وغري امل�سب�قة فقد 
هاجم مئات ال�سبان املركبات الع�سكرية 
والزجاجات  باحلجارة،  االإ�رصائيلية، 
عن  اإ�رصائيلية  �سحف  ونقلت  الفارغة 
اأمنية يف  لعمليه  »دخلنا  ق�له:«  �سابط 
اريئيل،  عملية  منفذ  العتقال  نابل�ص 
واأ�ساف:«  باأكملها«  املدينة  فهاجمتنا 
ن�ستطيع  كي  بغزارة  الر�سا�ص  اأطلقنا 
فيدي�  مقطع  وانت�رص  ب�سالم«  اخلروج 
االجتماعي،  الت�ا�سل  م�اقع  على 
الأحد اجلن�د االإ�رصائيليني، وه� ي�رصخ 

اقتحامه  خالل  ع�سكري،  جيب  داخل 
يل،  ي�م  اآخر  »هذا  فيه  يق�ل  املدينة، 

لن اأخرج حّياً«. 
مئات  اأخرى،  م�ساهد  اأظهرت  كما 
وهم  الفل�سطينيني،  والفتية  ال�سبان 
الع�سكرية،  املركبات  يالحق�ن 
اآبهني  غري  باحلجارة،  وميطرونها 
اجلن�د  اأطلقها  التي  الر�سا�ص  بزخات 
امل�اجهات،  تلك  ،وخالل  باجتاههم 
ا�ست�سهد �ساب، واأ�سيب 110 اآخرين، 32 
منهم بالر�سا�ص احلي، و26 بالر�سا�ص 
من  باالختناق  اإ�سابة   51 و  املطاطي، 
الإ�سابة  اإ�سافة  للدم�ع،  امل�سيل  الغاز 
بح�سب  اإ�رصائيلي،  جيب  ده�سه  �ساب 
)غري  الفل�سطيني  االأحمر  الهالل 
بان�سحاب  العملية  وانتهت  حك�مي( 
م�اجهات  بعد  االإ�رصائيلي،  اجلي�ص 
عنيفة مل ت�سهدها املدينة منذ �سن�ات، 
ومل ينجح اجلي�ص االإ�رصائيلي باعتقال 

منذ عملية الطعن. 
ما ح�سل بنابل�ص، تكرر اأي�سا يف مدينة 
جنني وبلداتها، خالل مطاردة اجلي�ص 
الذي  جرار،  اأحمد  لل�ساب  االإ�رصائيلي 

ع�سكرية  خلية  بقيادة  اإ�رصائيل  اتهمت 
قرب  املا�سي،  ال�سهر  م�ست�طنا  قتلت 
اعتقال،  حماوالت  عدة  فبعد  نابل�ص 
املنازل،  ع�رصات  مداهمة  تخللها 
اأربعة  وهدم  فل�سطينيا،   71 واعتقال 
منازل لعائلة جرار، وا�ست�سهاد �سابني، 
»اأحمد  االإ�رصائيلي  اجلي�ص  اغتال 
فرباير  من  اخلام�ص  فجر  جرار« 
ببلدة  منزل  يف  ت�اجده  خالل  اجلاري 
املحلل  ويرى  جنني  قرب  اليام�ن 
ال�سيا�سات  اأن  حرب،  جهاد  ال�سيا�سي 
واآخرها  واالأمريكية،  االإ�رصائيلية 
دونالد  االأمريكي،  الرئي�ص  قرار 
عا�سمة  بالقد�ص  االعرتاف  ترامب، 
الإ�رصائيل، يزيد االحتقان يف االأرا�سي 
الفل�سطينية واأ�ساف ل�كالة االأنا�س�ل:« 
هناك دوافع اأ�سيلة لدى الفل�سطينيني، 
تتعلق مب�اجهة االحتالل، وغياب االأفق 
خالل  من  االحتالل  الإنهاء  ال�سيا�سي 
ال�سيا�سات  لكن  ال�سيا�سية،  الطرق 
االحتقان  حدة  من  زادت  االأخرية، 

ودوافع ال�سكان مل�اجهة اإ�رصائيل«. 
االأمريكي  الرئي�ص  قرار  وتابع:« 

باالعرتاف بالقد�ص عا�سمة الإ�رصائيل، 
اإ�سافة ال�ستمرار اال�ستيطان وال�سيطرة 
االإ�رصائيلية على معظم املناطق، يزيد 
واأكمل:«  ال�سعبي«،  وال�سخط  الغ�سب 
من  تزيد  اأن  �ساأنها  من  الع�امل  تلك 
االحتالل  مع  وامل�اجهة  االحتقان، 
وخروج  وجنني،  نابل�ص  يف  حدث  كما 
اأعداد كبرية من الفل�سطينيني للم�اجهة 
وقال:«  االإ�رصائيليني«،  من  والق�سا�ص 
هناك تراكمات متعددة خالل ال�سن�ات 
ت�ؤدي  احتاللية،  اإجراءات  من  االأخرية 
هذا  انفجار  واأردف:«  لالنفجار« 
عنه  التعبري  يتم  اأحياناً  االحتقان، 
غري  اأو  منظمة  �س�اء  مبظاهرات، 
عن  احلديث  املبكر  من  لكن  منظمة، 

انفجار كلي«. 
ذلك،  رغم  بالق�ل:«  وا�ستدرك 
انفجار  هكذا  ملثل  مهياأة  فالظروف 
اأو انتفا�سة وا�سعة النطاق، هي تتحنّي 
ظروف  لرتاكم  االنطالق،  هذا  �رصارة 
لهذه  ال��س�ل  على  ت�ساعد  متعددة 
ال�سيا�سي  املحلل  ويتفق  املرحلة« 
اأن  يف  حرب  مع  ع��ص،  رفيق  اأحمد 

قرار  بعد  ال�سيا�سي  االأفق  »ان�سداد 
االإ�رصائيلية  ال�سيادة  وتغّ�ل  ترامب، 
القتل  حيث  من  الفل�سطينيني،  اجتاه 
لهذا  اأدت  وامل�سادرة،  واالعتقال 
لتلك  اإ�سافة  ال�سعبي«وقال:«  الغ�سب 
وعدم  والبطالة  فالفقر  الع�امل، 
واحل�اجز  الطرق  وتقطيع  التقدم، 
من  بال�سفة،  املنت�رصة  االإ�رصائيلية 
امليداين«وتابع:«  ال��سع  تاأجيج  �ساأنها 
جداً،  مهياأة  واالنفجار  الغ�سب  اأ�سباب 
الفردي  الغ�سب  زرعت  واإ�رصائيل 
وجعلت  الفل�سطينيني،  بني  واجلماعي 

امل�ت واحلياة مت�سابهني«. 
انفراجه  هناك  يكن  مل  طاملا  وقال:« 
�سيا�سية، اأو تغري بال�سيا�سة االإ�رصائيلية، 
�سيزيد الغ�سب ال�سعبي وال ميكن ت�قع 
على  �سي�سل«واأ�ساف:«  حد  اأي  اإىل 
االأطراف كلها اأن تغري �سيا�ساتها اجتاه 
من  اأكرث  يتحمل�ن  الذين  الفل�سطينيني 
طاقتهم«وختم حديثه بالق�ل:« اإ�رصائيل 
حتكم �سعباً بطريقة غري م�سب�قة، تنّكل 
بدولة  اأحالمه  وت�سقط  وحتا�رص، 

م�ستقلة«. 

اأفراد  عن  نتحدث  ال  نحن  واأ�ساف:« 
�ساهدناهم  اآالف  عن  اإمنا  معدودين، 
يف جنني ونابل�ص، واجلي�ص االإ�رصائيلي 
اعرتف خالل االقتحام االأخري لنابل�ص، 
واال�ستباك وت�سدي  ب�رصاوة امل�اجهة 

ال�سبان للجن�د دون خ�ف«. 
الفل�سطينيني  اأن  اإىل  البيتاوي  ولفت 
االآن »اأمام فرتة �سع�د للنَف�ص امُلقاوم 
ناق��ص  دق  االأمر  واأن هذا  ال�سفة،  يف 

اخلطر بالن�سبة الإ�رصائيل«. 
ودليل ذلك، بح�سب البيتاوي، اأن اجلي�ص 
يف  ق�اته  تعزيز  عن  اأعلن  االإ�رصائيلي 

ال�سفة الغربية. 
يف  م�اجهات  الغربية  ال�سفة  و�سهدت 
اجلي�ص  مع  التما�ص  نقاط  من  عدد 
املا�سي،  اجلمعة  ي�م  االإ�رصائيلي، 

اأ�سيب خاللها ع�رصات الفل�سطينيني. 
وذكر البيتاوي، اأن اإ�رصائيل كانت تق�ل 
اإعالن  اأعقبت  التي  امل�اجهات  اإن 
ترامب، هي »اأحداث حمدودة«، وه� ما 
ثبت اأنه غري �سحيح، وبات يخ�سى الي�م 
للعمل  وانتقالها  امل�اجهات  ت��سع  من 

امل�سلح«.



الدوري 
االيطايل: 

نابويل يحافظ 
على ال�صدارة 
اأمام يوفنتو�س
حافظ فريق نابويل على 

فارق النقطة مع يوفنتو�س، 
بعد فوزهما على �سبال 

وتورينو على التوايل 
بنتيجة واحدة 1-0، اليوم 
االأحد االحد يف املرحلة 
اخلام�سة والع�رشين من 
الدوري االيطايل لكرة 

القدم.
دربي تورينو الذي منح 
يوفنتو�س بطل املوا�سم 
ال�ستة املا�سية ثالث 
نقاط بف�سل الربازيلي 

اليك�س �ساندرو الذي �سجل 
هدف املباراة الوحيد 

يف الدقيقة 33، يبدو اأنه 
�سيحرم ال�سيدة العجوز من 
جهود مهاجمه االأرجنتيني 

غونزالو هيغواين الذي 
ا�ستعاد يف االآونة االأخرية 

ميزة التهديف، كونه تعر�س 
لالإ�سابة يف كاحله خالل 
الدقائق االأوىل للمباراة.
و�سهدت املباراة عودة 
االأرجنتيني االخر باولو 

ديباال بعد غياب طال لعدة 
اأ�سابيع.

ويعاين يوفنتو�س من وجود 
عدة ا�سابة يف �سفوف 

العبيه، كاملخ�رشم اأندريا 
بارزايل، والكرواتي ماريو 
ماندزوكيت�س والفرن�سي 

بليز ماتويدي والكولومبي 
خوان كوادرادو.

وارتفع ر�سيد يوفنتو�س اىل 
65 نقطة، متخلفاً بفارق 
نقطة واحدة عن نابويل 

الذي ا�ستهل مباراته بهدف 
�رشيع �سجله الربازيلي-
الربتغايل االن ماركي�س 

لويريو يف الدقيقة 6.
ويف بقية املباريات، فاز 

ميالن على �سمبدوريا 0-1 
وبولونيا على �سا�سوولو 

2-1 وبينيفينتو على 
كروتوين 3-2، وتعادل 

اتاالنتا مع فيورنتينا 1-1.
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امللكي يتجاوز اأخطاء مدافعيه وينت�صر 

ملخ�س واأهداف مباراة ريال مدريد وريال بيتي�س
الأخطاء الدفاعية وقوة حامل اللقب الهجومية اأهم ما ميكن مالحظته يف ملخ�ص واأهداف 

مباراة ريال مدريد وريال بيتي�ص، بالرغم من انت�صار زمالء رونالدو.

بالنقاط  مدريد  ريال  هرب 
بيتي�س  ريال  اأر�س  من  الثالث 
بعد الفوز عليه 5 - 3 االأحد يف 
الرابعة والع�رشين من  املرحلة 
لكرة  االإ�سباين  الدوري  م�سابقة 

القدم.
وال يحتاج املتابع للتفكري كثرياً 
ملخ�س  يف  يالحظ  اأن  قبل 
مدريد  ريال  مباراة  واأهداف 
وريال بيتي�س االأخطاء الدفاعية 
عامل  �ست�سكل  التي  الفادحة 
�سان  باري�س  مواجهة  قبل  قلق 
جريمان الفرن�سي يف اإياب ثمن 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
االأهداف  ت�سجيل  على  وتناوب 
من  كل  مدريد  ريال  ل�سالح 
و�سريجيو  و59(   11( اأ�سين�سيو 
والربتغايل   )50( رامو�س 
 )65( رونالدو  كري�ستيانو 
بنزمية  كرمي  والفرن�سي 
اأهداف  اأتت  بينما   ،)2+90(
اجلزائري  بف�سل  بيتي�س  ريال 
ونات�سو   )33( مندي  عي�س 
 )37 فريقه  مرمى  يف  )باخلطاأ 

و�سريجيو ليون )85(.

ترتيب الدوري الإ�صباين 
بعد فوز ريال مدريد

اإىل  ر�سيده  مدريد  ريال  ورفع 
الرابع  املركز  يف  نقطة   45
فالن�سيا  عن  نقطة  بفارق 
اأقل  مباراة  وجود  مع  الثالث 

للمريينغي.

تفا�صيل مباراة ريال 
مدريد وريال بيتي�ص

ريال مدريد الطرف االأف�سل يف 
خطورة  بال  دقائق  خم�س  اأول 

حقيقية )0-0(.
غياب  مع  يتح�سن  بيتي�س  ريال 
من  الأي  احلقيقية  الفر�س 

الفريقني )10(.
االأول  الهدف  مينح  اأ�سين�سيو 
ل�سالح ريال مدريد بعد متابعته 
لكروة �سددها رونالدو وت�سدى 

لها اأدان )11(.
خطورة  يزداد  بيتي�س  ريال 
وفر�سة هدف حمقق  تدريجياً 
عي�سى  اجلزائري  على  ت�سيع 
كرته  اأخطاأت  اأن  بعد  مندي 
الكو�ستاريكي  مرمى  الراأ�سية 

كيلور نافا�س )21(.
لوران مورون يهدد مرمى ريال 
مدريد وهذه املرة من ت�سديدة 
�سنتيمرتات  ابتعدت  خادعة 

قليلة عن مرمى حامل اللقب.
خواكني ي�سرتجع ذكريات الزمن 
�ساروخية  بت�سديدة  اجلميل 
برباعة  نافا�س  لها  ت�سدى 

.)26(
يخرج  مار�سيلو  الربازيلي 
الفرن�سي  مكانه  ويحل  م�ساباً 

هرينانديز )30(.
عي�سى مندي ينجح يف املحاولة 
ب�رشبة  النتيجة  ويعدل  الثانية 

راأ�س مميزة )33(.

نات�سو مينح ريال بيتي�س التقدم 
يف  باخلطاأ  هدفاً  بت�سجيله 

مرمى فريقه )37(.
من  النتيجة  يعدل  كاد  رونالدو 
جمهود فردي لكن اأدان كان يف 

املكان املنا�سب )41(.
انتهاء ال�سوط االأول بتقدم ريال 

بيتي�س 1-2.
يفتتح  كواردادو  املك�سيكي 
بت�سديدة  الثانية  ال�سوط  فر�س 

تخطئ املرمى )48(.
مدريد  ريال  مينح  رامو�س 
قوية  راأ�س  �رشبة  من  التعادل 

.)50(
الويلزي غاريث بيل يفّوت على 
ريال مدريد فر�سة التقدم  يف 
 55( اأدان  تاألق  مع  منا�سبتني 

و57(.
جمهود  يرتجم  اأ�سين�سيو 
بت�سجيله  الرائع  كارفاخال 

الهدف الثالث )59(.
اأ�سين�سيو  �سجله  الذي  الهدف 
ل�سالح   6000 رقم  الهدف  هو 

ريال مدريد يف الليغا
ريال  هدف  ي�سجل  رونالدو 
جمهود  بعد  الرابع  مدريد 

فردي مميز )65(.
بت�سديه  يتعملق  نافا�س 

لت�سديدة رويز اخلطرية )68(.
بنزمية  كرمي  الفرن�سي  البديل 
الهدف  مدريد  ريال  مينح 
اخلام�س من ت�سديدة من داخل 

منطقة اجلزاء )2+90(.

اأوملبي املدية

�صليماين: البداية طي التعرث اأمام 
ب�صكرة.. والتفكري يف نقاط الوفاق

مواجهة  املدية  اأوملبي  تنتظر   
ال�سطايفي  الوفاق  اأمام  قوية 
اأجل  من  وهذا  القادم  ال�سبت 
�سمان البقاء يف االأول املحرتف. 
وح�سب �سليماين يف هذا احلديث 
الـ  اجلولة  لقاء  �سيخو�س  باأنه 
مباراة  وهي  املدية  مبلعب   21
على  الق�سمة  تقبل  ال  ح�سبه 
االأوملبي يف  ت�سع  ونقاطها  اثنني 
حظوظه  وتبقى  مريحة  و�سعية 
قائمة للبقاء يف رابطة املحرتف 

االأول.
واالإ�ستعدادت  التح�سريات  عن  و 
مع  طويال  حتدث  �سليماين  فاإن 
التدريبية  احل�س�س  اأثناء  العبيه 
ب�سكرة  هزمية  بن�سيان  وحفزهم 
لقد  وقال  املا�سية.  اجلولة  يف 
النف�سي لرفع  ركزنا على اجلانب 
املعنويات خالل هذه الفرتة بعد 
الهزمية االأخرية اأمام ب�سكرة، كما 
طلب املدرب �سليماين من العبيه 

الهام  احلوار  يف  بجدية  التفكري 
اأمام  الوفاق، واأي�سا يف احلوارات 
املتبقية خا�سة واأن الفريق اأ�سبح 
بها.  يتنف�س  نقاط  اإىل  بحاجة 
لي�سيف باأنه اجتمع مع العبيه بعد 
احل�س�س التدريبية اأول اأم�س اأكرث 
�سفحة  طي  ب�رشورة  �ساعة  من 
التعرث وو�سعها يف خانة الن�سيان. 
اإىل  العبيه  �سليماين  اأحمد  ودعا 
التدريبية  احل�س�س  ا�ستغالل 
التي  االأخطاء  لت�سحيح  املقبلة 
وقعوا فيها يف احلوار ال�سابق اأمام 
باأن  االأخري  يف  م�سريا  ب�سكرة، 
من  تعاين  الزالت  »لوام«  ت�سكيلة 
االأحيان.  بع�س  الرتكيز يف  نق�س 
باللعب  مطالب  فالفريق  لذلك 
االإمكانيات  وبكل  جماعية  بكتلة 
كما  الأنه  ال�سطايفي  الوفاق  اأمام 
قال فنقاط هذه املباراة ن�سع بها 

خطوة نحو البقاء.
حاوره فوؤاد بن طالب

اأوملبي املدية يتدّعم

 

 بقيمة 500 مليون �صنتيم
اأوملبي  فريق  خزينة  انتع�ست 
 500 قدرها  مالية  بقيمة  املدية 
منحتها  والتي  �سنتيم  مليون 
للوالية  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 
النادي  اإدارة  اإىل  اأم�س  اأول 
ظل  يف  قليال  التنف�س  اأجل  من 
يجدها  التي  املالية  ال�سعوبات 
ت�سيري  »التيطري« يف  نادي مدينة 
البطولة  من  املقبلة  املرحلة 
الرئي�س  دفعت  والتي  الوطنية، 
حمفوظ بوقلقال اإىل االإعالن عن 
مباراة  بعد  من�سبه  من  اال�ستقالة 
�سهدت  والتي  اجلزائر  مولودية 

االأمر  مربرا  االأوملبي  العبي  فوز 
غلى امل�ساكل املالية التي يتخبط 
فيها النادي والتي تعرقل امل�سريين 
الدعم  وياأتي  مبهامهم،  القيام  يف 
ورفع  اخلزينة  الإنعا�س  املايل 
اإىل  اليوم  التنقل  قبل  املعنويات 
االحتاد  ملواجهة  ب�سكرة  مدينة 
عن  املقدم  اللقاء  يف  املحلي 
والذي  غدا  واملربمج   20 اجلولة 
لت�سكيلتي  هاما  يكون  �سوف 
على  ت�سارعان  اللتان  الفريقني 

حتقيق البقاء.
ع.ق.
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عمار عدادي رئي�س اللجنة الدولية لألعاب البحر املتو�سط

ميثاق الألعاب املتو�ضطية يهدد ب�ضحب الدورة من وهران
عبرّ رئي�س اللجنة الدولية لألعاب البحر املتو�سط عمار عدادي عن تاأ�سفه للتاأخر يف تن�سيب اللجنة املنظمة لالألعاب املتو�سطية التي حتت�سنها مدينة وهران عام 2021 اأين 

او�سح اأنه ي�ستغرب من عدم و�سع الأ�س�س التنظيمية للمناف�سة باعتبار اأن هيئته اأعلنت منح التنظيم لفائدة مدينة وهران �سهر اأوت 2015 ورغم مرور 30 �سهرا عن 
الفرتة اإل ان الأمور لزالت تراوح مكانها اأين اعتب اأن المر �سربا لتنظيم املناف�سة خا�سة واأن التاأخر فادح من هذا اجلانب

عي�سة ق.

واأو�صح عدادي الذي نزل �صبيحة 
منظمة  منتدى  على  �صيفا  ام�س 
ال�صحافيني الريا�صيني اجلزائريني 
الأوملبية  اللجنة  رئي�س  ي ح�صور 
اجلزائرية م�صطفى برياف وعدد 
اأنه  التنفيذية  اللجنة  اأع�صاء  من 
تفاجئ لعدم ال�رشوع يف التح�صري 
اللوج�صتيكية  للو�صائل  بالن�صبة 
خا�صة  الفنية  بالأمور  والإملام 
وهران  ملدينة  زيارته  لدى  واأنه 
التقى بعدد من الع�صاء املعنيني 
قبل  التنظيم  جلنة  يف  بالتعيني 
يجعل  ما  وهو  الأمر  عن  الرتاجع 
يتعلق  فيما  متاأخرة  اجلزائر 
بالوقوف على و�صع كافة التفا�صيل 
القاعات  بتحديد  املتعلقة 
با�صتقبال  املعنية  واملراكز 

مناف�صات خمتلف الريا�صات.
اجلزائر  ان  املتحدث  وا�صتطرد 
مناف�صة  تنظيم  ب�صحب  مهددة 
والتي  منها  املتو�صطية  الألعاب 

بعد  وهران  مدينة  ت�صت�صيفها 
امليثاق  واأن  خا�صة  اأعوام،  ثالثة 
الذي ي�صريرّ اللجنة الدولية لألعاب 
مواده  يف  ين�س  املتو�صط  البحر 
التي  الدولة  من  التنظيم  ب�صحب 
تتاأخر يف تنظيم املناف�صة، واأ�صار 
اأنه ل ميكن ا�صتباق الأحداث فيما 
واأن  خا�صة  وهران  باألعاب  يتعلق 
واجلزائر  تداركه  ممكن  التاأخر 
اأجل  التحدي من  رفع  قادرة على 
حت�صني �صورتها يف اخلارج ريا�صيا 
وبالتايل فاإن الرهان �صيكون كبريا، 
ل�رشعة  تفاجئ  اأنه  عدادي  وقال 
لبلدية  الريا�صي  املركب  ت�صييد 
بئر اجلري الذي يحت�صن املناف�صة 
الأ�صغال  ان  م�صريا  الإقليمية، 
يوجد  ول  �رشيعة  بوترية  ت�صري 
عراقيل فيما يتعلق بجانب الهياكل 

الريا�صية.

دورة تاراغونا تعرف 
م�ساركة 28 اخت�سا�سا 

وان�سمام دولتني 

جديدتني 

فوروم  �صيف  تطرق  املقابل،  يف 
لل�صحافيني  الوطنية  املنظمة 
برئا�صة  اجلزائريني  الريا�صيني 
يو�صف تازير اإىل اآخر التح�صريات 
املتو�صطية  لالألعاب  املتعلقة 
مبدينة  املقبل  ال�صيف  املقررة 
يف  واأو�صح  ال�صبانية،  تراغونا 
جتري  املناف�صة  ان  ال�صدد  هذا 
والفاحت  جوان   22 تاريخ  بني  ما 
جويلية املقبل، حيث �صوف تعرف 
م�صاركة 28 اخت�صا�صا ريا�صيا اإىل 
الريا�صة  مناف�صة  تنظيم  جانب 
يف  اخلا�صة  الحتياجات  لذوي 
اأن  واأكد  القوى،  واألعاب  ال�صباحة 
الطبعة  هذه  مناف�صة  يف  اجلديد 
ال�صباق  مناف�صة  اإدراج  يف  تتمثل 
والكرة  و�صيدات  رجال  الثالثي 
اإىل  بال�صافة  �صيدات  املائية 
بثالثة  ال�صلة  كرة  مباريات  خو�س 
تراغونا  دورة  ان  م�صيفا  لعبني، 
قيا�صية  م�صاركة  تعرف  �صوف 

التحاق  بعد  دولة   26 بح�صور 
ويتعلق  بالحتاد  جديدتني  دولتني 
الأمر بكل من كو�صوفو والربتغال، 
ريا�صي  اآلف   4 بح�صور  وذلك 

ووفود مبجموع 6 اآلف ع�صوا.

متفائل بنجاح دورة 
ا�سبانيا رغم تزامنها 

مع املونديال

اأن  �صدد  التح�صريات  اآخر  وحول 
اأين  �رشيعة  بوترية  ت�صري  الأمور 
للمناف�صة  التنظيم  جلنة  تقوم 
يتبق  ومل  الروتو�صات  اآخر  بو�صع 
من جتهيز الهياكل الريا�صية �صوى 
على م�صتوى امل�صبح الذي يتواجد 
يف اإطار ا�صغال الرتميم، فيما كافة 
تعلق  فيما  �صواء  جاهزة  الأمور 
قاعات  وو�صع  والنقل  بالقامة 
خا�صة لالإعالميني من اجل ت�صهيل 
اأن  عدادي  عمار  واأ�صار  مهامهم، 
يكون  �صوف  اأفريل  التا�صع  تاريخ 
ال�صمية  القوائم  لو�صع  اأجل  اآخر 

امل�صاركني  للريا�صيني  عة  املو�صرّ
اآخر  جوان  ال�صابع  �صيكون  بينما 
النهائية  القوائم  لتحديد  اأجل 
بخو�س  املعنيني  للريا�صيني 
اللجنة  تعقد  فيما  املناف�صة، 
يف  املتو�صطية  لالألعاب  الدولية 
التا�صع ماي اجتماعا ل�صبط كافة 
ملختلف  القرعة  واإجراء  الأمور 

الخت�صا�صات.
ر املتحدث تاأخري دورة الألعاب  وبررّ
كانت  بعدما  بعام  املتو�صطية 
الأ�صباب  اإىل   2018 عام  مربجمة 

ا�صبايا  بها  التي مرت  القت�صادية 
م�صتحيال  وكان  املن�رشم  العام 
تنظيم الدورة يف تاريخها املحدد 
املطالبات  جانب  اإىل  اآنفا، 
م�صريا  كتالونيا،  اقليم  با�صتقالل 
اإ�صكال  يعد  ل  التاأخري  هذا  اأن 
املوالية  الدورة  لربجمة  بالن�صبة 
اأنه  م�صيفا  تاريخه،  يف  املحدد 
متفائل بنجاح الدورة رغم تزامنها 
العامل  كاأ�س  مناف�صة  انطالق  مع 
ال�صيف  املقررة  القدم  لكرة 

املقبل برو�صيا.

ريال بانغي / وفاق �سطيف اليوم على 15:00

الن�ضر الأ�ضود يناجي فوزا جديدا رغم التاأهل الأكيد
يخو�س فريق وفاق �صطيف اأم�صية 
الدور  من  الإياب  مباراة  اليوم 
اأبطال  رابطة  ملناف�صة  التمهيدي 
اإفريقيا عندما يواجه ريال بانغي 
من اإفريقيا الو�صطى، حيث تدخل 
الت�صكيلة وهي املر�صحة من اأجل 
ع�رش  ال�صاد�س  الدور  اإىل  التاأهل 
خا�صة  القارية  املناف�صة  من 
حققوه  الذي  العري�س  الفوز  بعد 
ملعبهم  على  املن�رشم  الأ�صبوع 
ب�صدا�صية  الذهاب  مباراة  يف 
نظيفة ينتظر اأن ل ت�صكل عراقيل 
اأجل  من  الأ�صود  الن�رش  لت�صكيلة 
املرور ب�صهولة اإىل الدور املوايل، 
ويف هذا ال�صدد يتواجد الالعبون 
مبعنويات مرتفعة من اأجل حتقيق 
املناف�صة  خو�س  وموا�صلة  الأهم 
اإليها جمددا  يعودون  التي  القارية 
نحو  ال�صري  على  يعولون  وهم 
اإجناز  بعد  بلقبها  جمددا  التتويج 
عام 2014، خا�صة بعد الفوز الهام 
�صباب  اأمام  الوطنية  البطولة  يف 
يدخلون  يجعلم  ما  وهو  بلوزداد 
تاكيد  اأجل  من  امليدان  اأر�صية 
بنتيجة  والعودة  الذهاب  مباراة 

ايجابية اإىل ار�س الوطن.
املدرب  ت�صكيلة  تعرف  و�صوف 
من  عددا  �صيخة  بن  احلق  عبد 
الغيابات يتقدمهم م�صجل الثالثية 
دحو�س  زكريا  الذهاب  لقاء  يف 
احلرجة  ال�صحية  احلال  ب�صبب 

لوالده اإىل جانب كل من ايبوزيدان 
والثنائي  ال�صابة  ب�صبب  وعيبود 
يف  املوؤهلني  غري  وعواج  بانوح 

املناف�صة القارية.

 الوفد التحق منهكا 
وانتظر �ساعتني 
للتحاق احلافلة

النتظار  الوفاق  وفد  ذ  ا�صط 
�صاعتني من الزمن يف مطار مدينة 
بانغي من اأجل و�صول احلافلة التي 
تقلهم اإىل مقر الإقامة يف الفندق 
ال�صطايفية  الإدارة  قررت  الذي 

الوفد  التحق  حيث  فيه،  احلجز 
املطار  اإىل  �صباحا  ال�صابعة  على 
دوال  عرب  ببانغي  التحقوا  بعدما 
الكامريونية مرورا بالدار البي�صاء 
احلافلة  التحقت  حيث  املغربية، 
متاأخرة اإىل املطار، قبل ان تنقل 
الوفد  اع�صاء  وبقية  الالعبني 
منهكني  و�صلوا  حيث  الفندق  اإىل 
اإىل  مبا�رشة  وتوجهوا  التعب  من 
الراحة  من  ق�صط  لأخذ  الغرف 
على  تدريبية  ح�صة  خو�س  قبل 
الذي  امللعب  على  م�صاء  الرابعة 

يحت�صن اللقاء اليوم.
عي�سة ق.

�سباب بلوزداد / اأونز كرياتورز

اأبناء العقيبة ي�ضرون على موا�ضلة املغامرة القارية

موا�سة رف�س خالفة �سعدي على راأ�س العار�سة الفنية

مقربون يعر�ضون �ضليماين وزكري لتدريب �ضبيبة القبائل

ي�صتقبل فريق �صباب بلوزداد اأم�صية 
املايل  كرياتورز  اأونز  نادي  اليوم 
يف اإياب الدور التمهيدي ملناف�صة 
ممثل  يدخل  حيث  الكاف،  كا�س 
املر�صح  بثوب  املناف�صة  اجلزائر 
من  ع�رش  ال�صاد�س  الدور  لبلوغ 
املناف�صة القارية وهو الذي متكن 
كل  يف  هدف  بالتعادل  العودة  من 
�صبكة خالل التنقل الذي قاده اإىل 
و�صيجد  الذهاب،  مباراة  يف  مايل 
املدرب املغربي ر�صيد الطاو�صي 

واأنهم  خا�صة  �صهال  لي�س  مناف�صا 
مطالبون بالتعامل بحذر مع اللقاء 
لتفادي اأي مفاجاأة يف الدور الأول 
من املناف�صة القارية، خا�صة واأن 
يخ�رش  ما  لديه  لي�س  املناف�س 
الذي  الأمر  الطاولة،  قلب  وقادر 
مطلوبا  النف�صي  العمل  يجعل 
من  الفني  الطاقم  طرف  من 
اإفراح  على  الالعبني  حتفيز  اأجل 
اأن�صارهم بحجز تاأ�صرية بلوغ الدور 
الكاف.  كاأ�س  ملناف�صة  القادم 

اأمام  الفر�صة مواتية  تكون  و�صوف 
من  "العقيبة"  اأبناء  ت�صكيلة  لعبي 
الإفريقية  املغامرة  موا�صلة  اجل 
خا�صة واأنهم ي�صتفيدون من عاملي 
ي�صمح  ما  وهو  واجلمهور  الأر�س 
لرفقاء املدافع الأمين امري باليلي 
من اجل رفع التحدي وجتاوز عقبة 
ملزمون  وانهم  خا�صة  املناف�س 
بهدفني  التعادل  اأو  الفوز  بتحقيق 

على الأقل.
ع.ق.

�صبيبة  فريق  اإدارة  توا�صل 
مدرب  عن  البحث  القبائل 
تعيينه  اجل  من  جديد 
الفنية  العار�صة  راأ�س  على 
نور  املقال  للمدرب  خلفا 
تتوجه  حيث  �صعدي،  الدين 
ال�صتنجاد  نحو  املعطيات 
اأجل  من  حملي  مبدرب 
من  تبقى  فيما  الفريق  قيادة 
على  والعمل  احلايل  املو�صم 
اإنقاذ الفريق من ال�صقوط اإىل 
واأن  خا�صة  الثانية،  الرابطة 
مدرب  اإىل  بحاجة  ال�صبيبة 
من  قوية  �صخ�صية  ميلك 

ال�صقوط  من  اإنقاذها  اأجل 
هذا  ويف  الأدنى،  الق�صم  اإىل 
من  عدد  عر�س  مت  ال�صدد 
اأجل  من  للمدربني  الأ�صماء 
تعيني احدهم مدربا لت�صكيلة 
بكل  الأمر  ويتعلق  "الكناري" 
مدرب  �صليماين  اأحمد  من 
الدين  ونور  املدية  اأوملبي 
زكري الذي �صبق له التدريب 
على  وا�رشف  اجلزائر  يف 
اجلزائر  مولودية  فريقي 
ووفاق �صطيف، اأين ينتظر ان 
يتم احل�صم يف هوية املدرب 
اجلديد خالل الأ�صبوع احلايل 

والعالن  تقدير  اأق�صى  على 
قبل  �صيكون  كبرية  بن�صبة 

نهايته.
عر�س  مت�صل،  �صياق  ويف 
القبائلي  الفريق  من  مقربون 
تدريب الت�صكيلة على املدرب 
ك�صفت  والذي  موا�صة  كمال 
العر�س  رف�س  اأنه  م�صادرنا 
خا�صة واأنه جاء ع�رش جولت 
احلايل  املو�صم  نهاية  قبل 
و�صعية  يف  يتواجد  والفريق 
املهددين  ثالث  وهو  �صعبة 

بال�صقوط.
ع.ق.
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اإميري خارج مبادرة كبار البي 
ا�س جي قبل موقعة الريال

الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�س  العبو  تعهد 
يف  الفريق  وحدة  على  باحلفاظ  بينهم  فيما 
اأوروبا  اأبطال  مباراة االإياب بثمن نهائي دوري 
من  ال�ساد�س  يف  االإ�سباين  مدريد  ريال  اأمام 
 »1 اإف  »تي  قناة  وذكرت  املقبل،  مار�س  �سهر 
العبي  كبار  من  مبادرة  هناك  اأن  الفرن�سية 
وداين  وماركينيو�س  موتا  تياغو  مثل  الفريق 
وذلك  لوج«  دي  كامب  »باتفاق  ت�سمى  األفي�س 
ن�سبة اإىل مركز التدريب الريا�سي التابع للنادي 
الذي مت فيه االتفاق.، يتعلق االتفاق بالالعبني 
االإ�سباين  املدرب  كان  للقناة  وفقا  الأنه  فقط، 
يواجه  حيث  املبادرة،  خارج  اإميري  اأوناي 
خالل  الفنية  قراراته  ب�سبب  حادة  انتقادات 
مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 3-1 ل�سالح 
الفريق امللكي، وت�سعى هذه املبادرة اإىل تكوين 
رباط مقد�س وت�سامن وذلك قبل ثالثة اأ�سابيع 
»حديقة  ملعب  يف  »املرينغي«  ا�ستقبال  من 

االأمراء« بح�سب امل�سدر.
اأغلى  ي�سم  الذى  الباري�سي  الفريق  وتعر�س 

نيمار  الربازيلي  ان�سمام  بعد  العامل،  العبى 
222 مليون يورو والفرن�سي كيليان مبابي املعار 
يورو  مليون   180 مقابل  ال�رشاء  اإلزامية  مع 
دار  كما  ال�سدمات،  من  للعديد  املو�سم  هذا 
نيمار  الربازيلي  بني  املو�سم  بداية  يف  خالف 
تنفيذ  حول  كافاين  اإدين�سون  واالأوروغواياين 

ركالت اجلزاء وال�رشبات احلرة.
حزبني  وجود  اإىل  �سحفية  تقارير  واأ�سارت 
داخل �سفوف الفريق، االأول يجمع املتحدثني 
بالربتغالية وهم نيمار وداين األفي�س وماركينيو�س 
وتياغو موتا وقائد الفريق تياغو �سيلفا، واالآخر 
كافاين  من  ويتكون  باالإ�سبانية  املتحدثون  هم 
وجنح  با�ستوري،  وخافيري  ماريا  دي  واأنخيل 
الفريق يف اأول مباراة بعد الهزمية املوؤملة يف 
�سانتياغو برنابيو بعد تلقي هدفني يف الدقائق 
الع�رش االأخرية، فى اكت�ساح �سرتا�سبورغ ال�سبت 
املا�سي يف الدوري الفرن�سي بنتيجة 5-2 على 
يف  الثقة  بعدم  �سعورا  خلفوا  اأنهم  من  الرغم 

ال�سق الدفاعي.

 ليفاندوف�ضكي ي�ضتبعد مدريد 
وبر�ضلونة من التتويج بال�ضومبيونزليغ

اأكد البولندي روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم بايرن ميونخ االأملاين اأنه ال يهتم باالأنباء التي 
تربطه باالنتقال لريال مدريد االإ�سباين بنهاية املو�سم اجلاري، وقال ليفاندوفك�سي خالل 

مقابلة مع �سحيفة »كيكر« االأملانية: »اأنا اأريد تقدمي كل �سيء مع بايرن، والتتويج بكل 
االألقاب«، واأ�ساف: »ريال مدريد يف الوقت احلايل ال اأهتم بهذا االأمر، الأنني لو فكرت فيه 

فلن يكون جيدا بالن�سبة يل، ولن اأركز على عملي هنا واأنا العب يف بايرن واأولويتي هي 
تقدمي اأق�سى ما لدي مع الفريق«.

وعن مواجهة ريال مدريد وباري�س �سان جريمان: »باري�س وريال مدريد يف نف�س امل�ستوى، 
ودعونا نرى هل باري�س قادر على قلب النتيجة يف االإياب عقب اخل�سارة 3-1 يف مدريد 

االأبطال، اأم ال«، وتابع: »مان�س�سرت �سيتي املر�سح االأبرز للتتويج بدوري 
وبعده ريال مدريد، بر�سلونة وبايرن، ولن حتدث 

�سجة حال توج بايرن باللقب«، وعن املناف�سة يف 
البوند�سليغا، قال: »رمبا تكون املناف�سة اأ�سعب 

يف امل�ستقبل، بالنظر ملا يحدث يف الدوريات 
االأخرى، وعلى امل�سوؤولني عن البطولة 
احلر�س على تواجدها �سمن الكبار«، 

واختتم: »�سيكون من اجليد اإذا كان بجانب 
بايرن وبورو�سيا دورمتوند فريق ثالث يتواجد 

با�ستمرار يف دوري اأبطال اأوروبا«.

هازارد يرتك الباب مفتوحا اأمام ريال مدريد
زادت حدة التكهنات حول رحيل الالعب الدويل البلجيكي اإيدين هازارد عن �سفوف نادي ت�سيل�سي االإجنليزي خالل فرتة 
االنتقاالت ال�سيفية املقبلة، و�سط اهتمام من ريال مدريد ومان�س�سرت �سيتي، وقال هازارد يف ت�رشيحات لقناة »تيلي فوت« 
ا، كل عام يتحدثون عن ريال مدريد  الفرن�سية: »اإنها كرة قدم ويف كرة القدم كل �سيء ميكن اأن يحدث وقد ال يحدث اأي�سً
اأو باري�س �سان جريمان، عندما اأريد الرحيل �ساأرحل«، واأ�ساف: »لكن اأنا بخري هنا االآن، ال يزال لدي عامني يف عقدي، 
اإىل  بالرحيل  البلجيكي  الدويل  الالعب  ال�سحفية  التقارير  وربطت  �سرنى«.   هنا،  م�ستمتعة  وعائلتي  حتبني  اجلماهري 

�سفوف ريال مدريد ال�سيف املقبل، يف �سفقة قد تكون تبادلية بني ريال مدريد وت�سيل�سي تت�سمن الالعب غاريث بيل.

هيغواين يعاين على م�ضتوى الكاحل
�سدر الت�سخي�س املبدئي اخلا�س باإ�سابة املهاجم االأرجنتيني غونزالو هيغواين العب جوفنتو�س االيطايل الذي تعر�س 
لالإ�سابة يف فوز فريقه على تورينو يف ديربي املدينة اأول ام�س، واأ�سارت �سبكة �سكاي �سبورت االإيطالية اأن اجلهاز الطبي 
بفريق جوفنتو�س ال ي�سعر بقلق كبري حول اإ�سابة هيغواين، حيث ك�سف الت�سخي�س املبدئي اأنها جمرد �رشبة قوية تلقاها 

يف الكاحل االأي�رش، ولكن �سيتم االنتظار لنتائج فحو�سات اأخرى �سوف يتم اإجراوؤها.
وخرج غونزالو من ملعب مباراة جوفنتو�س وتورينو بعد مرور ما يقرب من ربع �ساعة فقط، ودخل يف مكانه فيديريكو 
اإياب دور ثمن  اأي حال بقدرة الالعب على اللحاق مبباراة توتنهام يف  بريناردي�سكي، واأبدى اجلهاز الطبي تفاوؤله على 
النهائي من دوري االأبطال، وكان باولو ديباال مهاجم الفريق االآخر، �سارك يف �سوط املباراة الثاين وظهر بحالة جيدة، بعد 
غياب ل�سهر كامل ب�سبب االإ�سابة، وكذلك اأ�سارت �سكاي اأن فيديريكو بريناردي�سكي خرج يف نهاية املباراة كاإجراء وقائي، 

وذلك بعد �سعوره بتمدد يف الركبة.

نابويل يفوز ويعود ل�ضدارة الكالت�ضيو
ا�ستعاد نابويل اأول اأم�س �سدارة الدوري االإيطايل بالفوز على �سبال بهدف نظيف يف اجلولة 25 من امل�سابقة على ملعب 
�سان باولو، جاء هدف املباراة الوحيد عن طريق اآالن ماريز لوريرو يف الدقيقة ال�ساد�سة للقاء، وبهذا الفوز خطف نابويل 
ال�سدارة من جوفنتو�س الذي فاز يف وقت �سابق لنف�س اليوم على تورينو بنف�س النتيجة، وبات لفريق اجلنوب االإيطايل 66 

نقطة بفارق نقطة عن »ال�سيدة العجوز«، اأما �سبال فتجمد عند 17 نقطة يف املركز 18.
وحقق بينفينتو فوزه الثالث يف امل�سابقة واالأول بعد اأربع هزائم على ح�ساب �سيفه كروتوين بثالثة اأهداف الثنني، وتقدم 
كروتوين بوا�سطة جيوفاين كروكياتا لكن �ساندرو تعادل الأ�سحاب االأر�س قبل اأن يتقدم نيكوال�س فيوال، متكن ال�سيوف 
من اإدراك التعادا/ل بوا�سطة اأحمد بن علي لكن بينفينتو �سجل هدف الفوز قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت االأ�سلي 
اأما  نقاط  لع�رش  ر�سيده  رفع  بعدما  الرتتيب  ذيل  بينفينتو يف  يزال  الفوز ال  ورغما عن  دياباتي،  �سيخ  بوا�سطة  للمباراة 
كروتوين فتجمد عند 21 نقطة يف املركز 17، ويف نف�س اجلولة فاز بولونيا على �سيفه �سا�سولو بهدفني لواحد حيث كان 
اأ�سحاب االأر�س هم من بادروا بالت�سجيل بوا�سطة اأندريا بويل ثم تعادل �سا�سولو عن طريق كوما باباكار وقبل نهاية الوقت 
االأ�سلي للمباراة بدقيقتني �سجل اأ�سحاب االأر�س هدف الفوز بتوقيع ايريك بوجلار، بهذا الفوز رفع بولونيا ر�سيده اإىل 30 

نقطة يف املركز 13 بينما جتمد �سا�سولو عند 23 نقطة يف املركز 16.

اأتلتيكو مدريد يوا�ضل ت�ضييق اخلناق على بر�ضلونة
وا�سل اأتلتيكو مدريد مطاردة بر�سلونة على �سدارة الدوري اال�سباين بعدما حقق فوزا متاأخر على ح�ساب �سيفه اأتلتيك 
بلباو بهدفني نظيفني اأول ام�س على ملعب »واندا ميرتوبوليتانو« �سمن اجلولة 24 من امل�سابقة، وبعد اأن ا�ستع�ست ال�سباك 
البا�سكية على الفريق املدريدي، متكن كيفن جامريو من فك �سفرتها يف الدقيقة 67، بهدف اأول حمل النكهة الفرن�سية 
بعد اأن ا�ستلم متريرة مواطنه اأنطوان غريزمان داخل املنطقة، لي�سدد كرة اأر�سية بقدمه اليمنى زحفت داخل ال�سباك، 
وقبل نهاية املباراة بع�رش دقائق اأمن دييغو كو�ستا االنت�سار بالهدف الثاين، اإثر متريرة من املتاألق غامريو داخل املنطقة، 
اأريزاباالجا، وبهذه النتيجة، يوا�سل رجال  لي�سع املهاجم الدويل االإ�سباين الكرة يف الزاوية اليمنى ال�سيقة ملرمى كيبا 
االأرجنتيني دييغو �سيميوين عزف نغمة االنت�سارات يف الليغا للجولة الرابعة توالًيا، كما يحافظون على فارق 7 نقاط مع 
البالوغرانا املت�سدر بعد اأن اأ�سبح ر�سيدهم 55 نقطة، يف املقابل، ا�ستمر ف�سل »اأ�سود البا�سك« يف تذوق طعم اأي انت�سار 

للمباراة ال�ساد�سة على التوايل، بواقع 4 تعادالت وخ�سارتني ليتجمد ر�سيد الفريق عند 28 نقطة يف املركز 14 موؤقتا

فيدرر يحتفل ب�ضدارة الت�ضنيف باإحراز اللقب 97 يف م�ضريته
احتفل النجم ال�سوي�رشي املخ�رشم روجيه فيدرر باإجنازه كاأكرب العب �سناً يت�سدر الت�سنيف العاملي لالعبي كرة امل�رشب 
املحرتفني باإحرازه لقب بطل دورة روتردام الهولندية اإثر تغلبه على البلغاري غريغور دمييرتوف 6-2 و6-2 يف املباراة 
باأن الرقم القيا�سي املطلق بحوزة االأمريكي  اأم�س، واللقب هو 97 لفيدرر خالل م�سريته امل�سفرة، علماً  اأول  النهائية 

جيمي كونورز باإحرازه جمموع 109 لقب، كما اأّن اللقب هو الثالث لل�سوي�رشي يف روتردام بعد عامي 2005 و2012.
وجاءت املباراة من طرف واحد كما تدل النتيجة وجنح فيدرر يف ك�رش اإر�سال مناف�سه مرتني يف كّل جمموعة لينهي 
املباراة يف 53 دقيقة فقط، ويحرز ثاين لقب له منذ مطلع العام احلايل بعد بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة ال�سهر املا�سي. 
وكان فيدرر اأ�سبح اجلمعة املن�رشم ب�سن 36 عاما اأكرب العب يقبع باملركز االأول عاملياً و�سيحل بدالً من االإ�سباين رافايل 
نادال ر�سمياً يف الت�سنيف الذي �سدر اأم�س ، ويعود للمركز االأول للمرة االأوىل منذ عام 2012، وتتوج هذه العودة م�ساراً 

مت�ساعداً لفيدرر منذ عودته اإىل املالعب مطلع 2017 بعد غياب نحو �ستة اأ�سهر ب�سبب االإ�سابة.
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حكيم مالك
�سنة  ب�أن  احل�سني  �سيخ  واأكد  بن 
ملحوظ�  �سهدت  تطورا   2017
خالله�  ن�سبة  من  �سجل  حيث 
ب�ملق�رنة  ب�مل�ئة   8,57
ذات  ك�سف  فيم�   , لن�سبة  2016 
الديوان  عن  مداخيل  املتحدث 
الوطني حلقوق املوؤلف واحلقوق 
 5 امل��سية  ال�سنة  يف  املج�ورة 
ماليري و100 مليون دج م� ي�س�هي 
اأن  م�سريا  �سنتيم  ,  ماليري   510
هذه املداخيل يتم دفعه� لكل من 
ي�ستغل  امل�سنف�ت  اأو  ي�ستعمل 
الأدبية والفنية من بينهم القنوات 
ومتع�ملي  والإذاع�ت  التلفزيونية 
اجلزائر  يف  النق�ل  اله�تف 
وموبيلي�س  وج�زي  اأوريدو  مثل 
املهرج�ن�ت  خمتلف  اإىل  اإ�س�فة 
يف  وال�سينم�ئية  املو�سيقية 
يدفعون  هوؤلء  فكل  اجلزائر 
الفن�نني  ولف�ئدة  لأوندا  اأت�وي 
بن  ذلك  يف  مبدي�   , اجلزائريني 
حققته  ارتي�حه  الكبي  مب�  �سيخ 
اإيج�بية  نت�ئج  من  �سنة  2017 
التي  املداخيل  من  ن�حية 

حت�سلت عليه� "اأوندا"  .
 

الديوان الوطني 
حلقوق املوؤلف 

واحلقوق املجاورة 
ي�ضم  20 األف ع�ضو

 
ذات  ق�ل  ال�سي�ق  ذات  ويف 
املتحدث  اأنه �ستتم عملية  توزيع 
احلقوق  بني ك�فة اأع�س�ء الديوان 
الوطني حلقوق املوؤلف واحلقوق 
املج�ورة الذي يبلغ عددهم اأكرث 
فن�نني  ع�سوا  ي�سم  األف   20 من 
فيم� ا�ستف�د  وموؤلفني,  ومنتجني 
ال�سنة  يف  املداخيل  ه�ته  من 
جزائري  موؤلف  الف�رطة  4600 
�سنتيم  ملي�ر   96 من  ,  ا�ستف�دوا 
ب�لن�سبة   لأ�سح�ب  ,  اأم� 
فن�ين  املج�ورة  من  احلقوق 
فلقد  ملنتجني   ا و ء   ا د لأ ا

اأي  دج  مليون   560 من  ا�ستف�دوا 
م� يع�دل 56 ملي�ر�سنتيم , و يبلغ 
فن�ن�   2618 بـ  الإجم�يل  عددهم 
حقوقهم  اأخذوا  موؤدي�  الذين 
ال�سنة  الك�ملة  يف  امل�لية 

امل��سية .
وفيم� يتعلق بـ 510 ماليري,  اأو�سح 
توزيعه�  �سيتم  �سيخ  اأنه  بن 
لف�ئدة حقوق املوؤلف الذين يبلغ 
م�ستفيد  والتي   4932 عددهم 
جوان  �سهر  لهم  يف  �ستقدم 
للحقوق  ب�لن�سبة  اأم�  املقبل  , 
الفن�نني  الذين  من  املج�ورة 
م�ستفيد  عددهم  2618  يبلغ 
هذه  من  �سي�ستفيدون 
نوفمرب  �سهري  املداخيل  يف 
كل  ,  م�سريا  اأن   2018 ودي�سمرب 
ال�سنة  يف  توزع  ال�سنة  مداخيل 
التي تليه� وهذا وفق النظ�م الذي 
يتع�مل به الديوان الوطني حلقوق 
املج�ورة  ,  واحلقوق  املوؤلف 
ن�س�ط  احلم�ية  يخ�س  وفيم� 
مليون   44 تقدمي  الجتم�عية مت 
منهم  الفن�نني  جزائري  دين�ر 
املنخرطني  املتق�عدين 
عددهم  الديوان  قدر  يف 
فن�ن�  وقدمت  و  موؤلف�  بـ  256 
للثق�فة  الوطني  اأوندا  للديوان 

والإعالم اأون�سيي 47 ملي�ر .
 

 تنظيم موؤمتر 
دويل ملوؤلفي 

ال�ضمعي 
الب�ضري  يف 16 

اأفريل املقبل
 

عن  �سيخ  بن  ك�سف  ولقد 
الذي   2018 �سنة  برن�مج 
دويل  موؤمتر  �سيعرف  اإق�مة 
 16 يف  الب�رصي  ال�سمعي  ملوؤلفي 
املوؤمترات  اأفريل  بق�رص  و17 
والذي   , الع��سمة  ب�جلزائر 
خمتلف  من  اأجنبية  وفودا  ي�سم 
بلدان الع�مل  لهم عالقة مب��رصة 
,  موؤكدا  وال�سينم�  ب�لتلفزيون 

فر�سة  من  يعد  احلدث  هذا  اأن 
للجزائر  ب�لف�ئدة  تعود  اأن  �س�أنه� 
خربات   من  وال�ستف�دة  للتعرف 
للموؤلفني  يف  الع�ملية  الفيدرالية 
الذين  الب�رصي  ال�سمعي  جم�ل 
وتنظيم  للجزائر  القدوم  اخت�روا 
هذا املوؤمترال�سخم الذي ي�س�رك 
يف   ع�مليني  وفن�نني  جنوم  فيه 
ال�سينم� وجم�ل الن�س�ط ال�سمعي 
العمل  مع  والتلفزيوين  الب�رصي 
طريق  هي�كلهم عن  جتديد  على 
هي�كل  �سين�سب  الذي  النتخ�ب 
املوؤمتر ,وعليه  هذا  يف  جديدة 
مل�س�ركة  ج�هدين  فنحن  ن�سعى 
فيه�  ك�أع�س�ء  جزائريني  موؤلفني 
بع�س  م�س�ركة  عن  ,  ك��سف� 
املوؤمتر  هذا  يف  الأجنبية  الدول 
من  الأرجنتني  كل  يف  واملتمثلة 
والنم�س� وفرن�س� واإيط�لي� والي�ب�ن  
,مو�سح� اأن هذا  الأمر يعرب عن 
ملجهودات   هوؤلء  مدى  احرتام 
واملوؤلفني  اخلرباء   يبذله�  التي 
املج�ل   هذا  يف  اجلزائريني 
على  اجلزائر  �سهر  اإىل   اإ�س�فة 
على    ال�سوء  م�سلط�  تطويره 
لل�سلط�ت  والب�رز  اله�م   الدور 
الثق�فة  وزارة  خ��سة  اجلزائرية 
بتوجيه�ت رئي�س  عمال   وهذا 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة  

.
 

مايل �ضيفة �ضرف 
الطبعة 4 ل�ضالون 
الدويل لالإبداع يف 

17 اأفريل القادم
 

الإبداع  �س�لون  يخ�س  وفيم� 
نف�س  الرابعة  ق�ل  طبعته  يف 
املتحدث اأنه �سينطلق يف 17  اإىل 
الثق�فة  بق�رص   2018 اأفريل   21
مفدي زكري� ب�لع��سمة و�سيحمل 
دولية  اأين  �سبغة  ال�سنة  هذه 
�ستحل فيه م�يل �سيفة �رصف لهذه 
�سيتم  من  حيث  الرابعة  الطبعة 
فني�  برن�جم�  تخ�سي�س  خالله 
فيه  ومتنوع�  تعر�س  ثري� 

�سينم�ئية  واأفالم  م�رصحي�ت 
فنية  مع  حفالت  فيه  وتق�م 
م�يل  ثق�فة  اإبراز  على  العمل 
هذا  �سيعرف  ,  كم�  للجزائريني 
ال�س�لون م�س�ركة دولية  لل�سينغ�ل 
وكوديفوار  وتون�س  واملغرب 
اجلنوبية  واإفريقي�  وبوركين�ف�سو 
على  اأوندا  �ستعمل  وم�رص  التي 
الدني�  لت�أ�سي�س  اأم  م�س�عدة 
بحم�ية  خ��سة  موؤ�س�سة  م�رصية 
املوؤلف , معتربا اأن �س�لون الإبداع 
اأقيم يف �سبتمرب 2017 ك�ن  الذي 
اجلمهورية  رئي�س  لدور  اعرتاف 
من طرف الأف�رقة   واملوؤ�س�س�ت 

الع�ملية واملوؤلفني.
 

حفالت فنية 
للعمالق اإيدير يف 

خمتلف واليات 
الوطن

 

للديوان  الع�م  وق�ل  املدير 
املوؤلف  حلقوق  الوطني 
ال�سنة  اأن  املج�ورة  واحلقوق 
حفالت  �ستعرف  تنظيم  احل�لية 
اإيدير  الع�ملي"  فنية  للفن�ن 
اأعمدة الأغنية  اأحد  "  الذي يعد 
اأن  هذه  اجلزائر  يف  القب�ئلية 
الن�س�ط�ت الفنية تدخل يف اإط�ر 
�سين�سط   للجزائر  اأين  عودته 
اأفريل  من 21  ابتداء  حفالته 
هذه  اإحي�ء  ,  حيث �سيتم  الق�دم 
احلفالت الفنية يف خمتلف ولي�ت 
يف  ق�سنطينة  الوطن  واملتمثلة 
ووهران  فيم�  وب�تنة  وبج�ية 
�ستكون اآخر حمطة فنية ل�س�حب 
تيزي  بولية  ينوف�"  "اأف�ف�  رائعة 
وزو حيث �ستتوىل "اأوندا" رع�ية  
ك�مل حفالت اإيدير يف اجلزائر  و 
هذا ب�لتن�سيق مع الديوان الوطني 

لللثق�فة والإعالم اأون�سيي .
 

"ت�ضحب  "اأوندا 

الثقة من  موقع 
يوتوب وت�ضتبدله 

مبوقع اأمرا  "
ويف الأخري اأ�س�ر �س�مي بن �سيخ 
الوطني  الديوان  احل�سني  اأن 
واحلقوق  املوؤلف  حلقوق 
�ستتم  اتف�قية  �سيربم  املج�ورة 
من  مع   uhta وهذا   2018 يف 
الن�س�ط�ت  عن  تدعيم  اأجل 
برن�مج خ��س  للفن  طريق و�سع 
فيم�   , اجلزائر  يف  والثق�فة 
الثقة  اأوندا  �سحب  عن  ك�سف 
كل  اأن  موؤكدا  يوتوب  موقع  من 
املوؤ�س�س�ت الع�ملية ا�ستغنت عن 
خدم�ت  هذا املوقع عرب ال�سبكة 
وهذا  لعدم  النرتنت  العنكبوتية 
وه�دفة  فع�لة  خدمة  تقدميه 
نقوم  جعلن�  م�  وب�لت�يل  هذا 
متطور  اآخر  مبوقع  ب��ستبداله 

وفع�ل ي�سمى موقع "اأمرا" .

�ضامي بن �ضيخ يك�ضف عن احل�ضيلة امل�ضجلة يف 2017 

20 األف ع�ض� يف الدي�ان ال�طني حلق�ق امل�ؤلف
عر�س �ضامي بن �ضيخ احل�ضني  املدير العام للديوان الوطني حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة  يف ندوة �ضحفية  عقدها اأم�س باملتحف الوطني للفن احلديث 

واملعا�ضر باجلزائرالعا�ضمة ،  احل�ضيلة  ال�ضنوية اخلا�ضة بالن�ضاطات هذا  الديوان  لل�ضنة الفارطة 2017  ، اإ�ضافة اإىل الك�ضف عن تفا�ضيل اخلطوط العري�ضة 
لرزنامة العمل اخلا�ضة باأوندا ل�ضنة 2018 مع تقدمي نتائج واأرقام حمددة .

املغني الأمريكي كيد روك ال�ضهري يقع يف ورطة قان�نية ب�ضبب "�ضريك"
اأق�مت ال�رصكة امل�لكة ل�سريك رينجلينج 
ظل  الذي  بيلي,  اآند  وب�نوم  برو�س 
ل�سنوات يحمل �سع�ر »اأعظم ا�ستعرا�س 
اتهمت فيه�  الع�مل«, دعوى ق�س�ئية  يف 
�سع�ره�  ب��ستخدام  روك  كيد  املغني 

على نحو غري ق�نوين.
�رصكة  وهي  اإنرتتينمنت,  فيلد  وق�لت 
لل�سريك وحقوق ملكيته  الإنت�ج امل�لكة 
رفعته�  التي  الدعوى  يف  الفكرية, 
روبرت  املغني  اإن  اجلمعة,  اأم�س 
بكيد  الفني  الو�سط  يف  ال�سهري  ريت�سي 
اإنرتتينمنت  ني�سن  ليف  و�رصكة  روك 
»ال�سهرية  التج�رية  العالمة  على  تعدي� 

ال�سع�ر  ا�ستخدام  خالل  من  والقيمة« 
للمغني  مو�سيقية  حفالت  جولة  على 
يف الولي�ت املتحدة من دون اأخذ اإذن 

بذلك.
التي  الدعوى  يف  ال�رصكة  ووجهت 
اأق�مته� مبحكمة مدينة ت�مب� الأمريكية 
حقوق  على  ب�لتعدي  اته�م�ت  اأم�س 
العالمة التج�رية واملن�ف�سة غري الع�دلة 
والإ�رصار ب�سمعة ن�س�ط جت�ري وحتقيق 

ثراء بدون وجه حق.
وق�لت ليزا جويرن م�ست�س�رة �رصكة فيلد 
يف بي�ن اأم�س »لدين� جه�ت ح��سلة على 
برو�س  لرينجلينج  ق�نونية  تراخي�س 

كيد  لكن  الع�مل,  يف  ا�ستعرا�س  واأعظم 
بينهم«, ومل يرد ممثلون  لي�س من  روك 
الآن  حتى  ني�سن  وليف  روك  كيد  عن 

على طلب�ت للتعقيب.
روك  بكيد  ات�سلت  اإنه�  ال�رصكة  وق�لت 
ب�لكف  ملط�لبتهم�  مراراً  ني�سن  وليف 
مط�لب�ته�  لكن  ال�سع�ر  ا�ستخدام  عن 

قوبلت ب�لتج�هل.
الق�س�ئية  الدعوى  يف  ال�رصكة  وتط�لب 
ال�ستخدام  بوقف  املحكمة  ت�أمر  ب�أن 
غري الق�نوين فيم� يتعلق بجولة كيد روك 
وال�ستغالل التج�ري ب�لإ�س�فة اإىل منح 
فيلد الأرب�ح التي حتققت من ا�ستخدام 

اأمث�ل  ال�سع�ر وتعوي�س�ت مبقدار ثالثة 
التي  الأ�رصار غري املحددة  املبلغ عن 

حلقت ب�ل�رصكة.
ووفق م� ورد يف �سحيفة الدعوى, حققت 
اأرب�ح�ً  دولر  مليون   50 من  اأكرث  فيلد 
�سنوية يف الأعوام اخلم�سة الأخرية من 
�سلع وخدم�ت بيعت ب��ستخدام العالمة 

التج�رية.
كيد  �سيبداأ  الإلكرتوين  ملوقعه  ووفق�ً 
احلفل  �سع�ر  اأي�س�ً  و�سع  الذي  روك, 
جولته  تويرت,  موقع  على  ح�س�به  على 
الع�ملية ل�سنة 2018 يف 31 دي�سمرب  من 

ك�ن�س��س بولية ميزوري.
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وزير الثقافة الفرن�سي ال�سابق جاك النغ للو�سط

هناك مثقفون حمقى يعار�سون تعليم العربية يف فرن�سا
.         ثورة داخلية يف معهد العامل العربي بباري�س     .       مل تعد الذاكرة اال�ستعمارية مربرا لرف�س التوا�سل بني �سفتي املتو�سط       .      منهج جديد يف تدري�س اللغة العربية يف املدار�س الفرن�سية

باري�س :بوعالم رم�ساين .

عرفه  النغ  يثريه  الذي  اخلالف 
والقريب  واملتو�سط  البعيد  التاريخ 
مواقف  اأثارته  ما  على  ويحيلنا 
جتاذبات  من  وكامو  �سارتر 
تناق�سات  رغم  فكرية  وتقاطعات 
االأمر  اإيديولوجيا،وتكرر  اأ�سحابها 
فرن�سا  املا�سية يف  ال�سنة  نهاية  يف 
هاليدي  جوين  املغني  رحيل  اثر 
،تعمقت  دورمي�سون  جان  والكاتب 
اتخاذ  اثر  قليلة  اأيام  قبل  امل�سالة 
غاليمار ال�سهرية قرار م�رشوع اإعادة 
طبع اأعمال الروائي �سيلني اإثر �سغط 
اللوبي االإعالمي والفكري املعروف 
املتهم  ،�سيلني  ال�سهرية  الدار  على 
كتاباته  ،تو�سف  اليهود  مبعاداة 
مل  التي  القذارة  لكنها  بالقذرة 
تقف مانعا يف وجه كل نقاد وكتاب 
العتبار  تقريبا  فرن�سا  وغري  فرن�سا 
اأكرب روائي فرن�سي واأكرثهم  �سيلني 
ر�سيد  يل  قال  كما  كتابية  موهبة 
يف  عاما   25 حوايل  قبل  بوجدرة 
ال�سهري  االأمريكي  الكاتب  ن  باري�س 
بول اأو�سرت الذي زار فرن�سا موؤخرا 
واأعلن  الكالم نف�سه عن �سيلني  قال 
اأن قرار الدار الفرن�سية غري مقبول 
ال�سخ�س  �سيلني  يحب  ال  اأنه  رغم 

واملواقف!.

فرن�سوا االأول اأدرك 
اأهمية اللغة العربية 

�سخ�سية  لكنه  كاتبا  لي�س  النغ  جاال 
الطراز  من  خالفية  قيادية 
املتداخل  ال�سيا�سي  االأول،وتاريخه 
والرتبوي)  والفني  الثقايف  مبثيله 
يف  والثقافة  للرتبية  �سابق  كوزير 
فرن�سوا  الراحل  الرئي�س  عهد 
ميرتان ال�سخ�سية اخلالفية االأخرى 

مثل اجلرنال ديغول(، ال يوؤكد فقط 
طابع ح�سوره املثري فح�سب بل يثري 
ال  �ساما  حقدا  تقطر.  اأفعال  ردود 
يقت�رش على املثقفني الذين مازالوا 
اإىل  ومتتد  حماربته  يف  م�ستمرين 
عن�رشية  اجتماعية  �رشائح  عمق 
اأن  بعد  االأ�ساليب  باأب�سع  و�سفته 
العربية  للغة  االعتبار  اإعادة  قرر 
»انهاا   :« »للو�سط  عنها  قال  التي 
اأن  ويجب  فرن�سا  تاريخ  من  جزء 
انظر   (  « فرن�سا  يف  ملكة  ت�سبح 
ردا   .« اإلكرتونيا  النغ  �ستم  اإطار:« 
ال�سوؤال االأول املتعلق مبربرات  عن 
التي  العربية  للغة  االعتبار  اإعادته 
كاللغة  معها  التعامل  يتم  ان  بريد 
االجنليزية من خالل تاأهيل معرتف 
به دوليا قال النغ :«اللغة العربية هي 
عامليا  بها  املتحدث  الرابعة  اللغة 
يف  ر�سميا  امل�ستعملة  وال�ساد�سة 
االأمم املتحدة واخلام�سة يف فرن�سا 
اأهميتها  اإىل  انتبه  االأول  ،فرن�سوا 
عام  فران�س  دو  كوليج  تاأ�سي�س  بعد 
جانب  اإىل  تعليمها  باأدراجه   1530
العربية  و  القدمية  اليونانية  اللغتني 
اإطار  يف   1538 عام  من  انطالقا 
ال  وحتى  ال�رشقية،  اللغات  تعليم 
العالقة  هذه  تفا�سيل  يف  اأ�سهب 
التاريخية التي ربطت فرن�سا بالعامل 
االإ�سالمي ...اأذكر باأن فرن�سوا االأول 
قد حتالف مع اإمرباطورية م�سيحية 
خالل  من  م�سيحية  غري  اأخرى  و 
�سليمان القانوين �سيد االإمرباطورية 
بدون  النغ  ،واأ�ساف  العثمانية 
تردد:«هناك جاذبية فرن�سية خا�سة 
يف  والفرن�سي  العربي  العامل  حيال 
كل احلاالت ، وعليه ميكن القول اأنه 
جزء منا وعلينا باالفتخار واالعتزاز 

به الأنه رافقنا وداعبنا ثقافيا ».

عر�س اللغة العربية رغم 
مزامري وانف احلمقى 

معهد  يف  داخلية  ثورة  اأحدث  النغ 
العامل العربي الذي يرتاأ�سه منذ عام 
2013 وخارجية يف الو�سط االإعالمي 
و   ، م�سبوق  غري  ب�سكل  والفكري 
احلديثة  ال�سيزيفية  روحه  مكننته 
يف  واملمنوع  املحظور  اخرتاق  من 
تظاهرة  موؤ�س�سا  والالوعي  الوعي 
اأ�سعد  الذي  العربية  اللغة  عر�س 
كبارا  واملهاجرين  الفرن�سبنب  اآالف 
غطتها  حميمية  اأجواء  يف  و�سغارا 
ي�سق  النغ  راح   ، حينها  يف  الو�سط 
طريقه غري مبال بحرب منتظرة يف 
اأ�سحى  فرن�سي  اإيديولوجي  �سياق 
اأذهان  يف  مرتبطا  االإرهاب  فيه 
تطيق  ال  م�سيطرة  فكرية  نخبة 
والتطرف  بالتخلف  ا�سمه  �سماع 
بع�س  النغ  ،ذكرنا  باالإرهاب  وحتى 
اأ�سماء املثقفني املعروفني اإعالميا 
واريك  فينكلكروت  اأالن  بينهم  ومن 
حياتهم  طيلة  عملوا  واآخرين  زمور 
واأنه  �سيما  حماربته  على  الفكرية 
حاول حينما كان وزيرا للرتبية عام 
2000 على تدري�س اللغة العربية يف 
املرحلة االبتدائية االأمر الذي يهدد 
ويكر�س  الفرن�سية  الهوية  �سفاء 
يف  زمور  كتب  كما  العرقي  احل�س 
النظري  منقطع  رواجا  القى  كتاب 
عن  النغ  ورد  اأعوام،  خم�سة  قبل 
اأحمق  فينكلكروت  بقوله:«  هوؤالء 
الرجعيني  واملثقفني  زمور  مثل 
على  اإ�رشاري  ينتظروا  مل  الذين 
معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم 
بحكم  ملحاربتي  العربي  العامل 
التاريخي  االأيديولوجي  خالفنا 
تربوية  �سيا�سية  انتهاجي  وب�سبب 
ومن  االأجنبية  للغات  االعتبار  تعيد 
عاما   18 قبل  العربية  اللغة  بينها 
 »: �ساخطة  بروح  النغ  واأ�ساف   ،«
طريقي  يف  وقفوا  اأنف�سهم  هوؤالء 
عهد  يف  للثقافة  وزيرا  كنت  حينما 
دائما  عملوا  الأنهم  ميرتان  الرئي�س 
على معاداة كل ت�سور ثقايف تعددي 
تالم�س  وطنية  هوية  عن  دفاعا 
والتع�سب  وال�سوفينية  العن�رشية 

حماربة  يدعون  الذي  الوقت  يف 
وا�سح  خلط  يف  الظواهر  هذه 
العربية  احل�سارة  بني  عفوي  وغري 
وبني  واملتنوعة  الكبرية  االإ�سالمية 
التطرف االإ�سالمي واالإرهاب وهذا 
ال  حماقة  قمة  عن  يعرب  ما  لعمري 
واالإن�سانية  العميقة  ،وفرن�سا  تطاق 
اأكرث  املتجددة  ال�سبانية  واالأجيال 
انفتاحا ووعيا على االآخر عربيا كان 
اأم ال: » واالإقبال الذي مازال ي�سهده 
معهد العامل العربي على تعلم اللغة 
اأكرب  فقط  باري�س  يف  لي�س  العربية 
دليل على ف�سل دعاية ممثلي احلمق 

والعبث والتهور »على حد تعبريه.
عن  ردا  يتحدث  كان  الذي  النغ 
حمدودة  غري  بحما�سة  اأ�سئلتنا) 
االأعداء  بخطاب  تاأثره  عدم  عن 
لتاأخر  تف�سرينا  يقبل  احلمقى(،مل 
ال�سعيد  على  العربية  اللغة  تدري�س 
الروح  با�ستمرار  الوطني  الرتبوي 
،وا�ستفحالها  اال�ستعمارية  الفكرية 
مع  بالتزامن  االأخرية  العقود  يف 
الذين  الي�ساريني  خطاب  تقهقر 
انهزموا �سيا�سيا ب�سكل غري م�سبوق 
مبرافقة من املثقفني الذين و�سفهم 
هذا  كان   »: تقديره  ،ويف  باحلمقى 
التف�سري �سحيحا حينما كانت فرن�سا 
يف عز عهودها اال�ستعمارية ويف اأوج 
الفكري  منوذجها  لفر�س  �سعيها 
االأنوار  با�سم  واحل�ساري  واللغوي 
موجة  مع  الحقا  تغري  االأمر  لكن 
كجزائري  واأنت  عارمة  حتررية 
ا�ستمرار  ،ورغم  جيدا  ذلك  تدرك 
اأذهان  يف  اال�ستعمارية  الروح 
مثقفني فرن�سيني اأو غري مثقفني فان 
تراجع  عوامل عدة قد �ساهمت يف 
كالتطور  ال�سيقة  الوطنية  الروح 
يف  احلا�سل  العاملي  التكنولوجي 
وذوبان  االجتماعي  التوا�سل  جمال 
واكت�ساح  وثقافيا  �سيا�سيا  احلدود 
واإعالميا  وعلميا  اقت�ساديا  العوملة 
ن�ساأة  مع  بالتزامن  ذلك  وحدث 
بخطاب  معنية  غري  جديدة  اأجيال 
يوؤثر  مل  واالأمر  املا�سية  العقود 
الدولة  اأو  اليعقوبية  فرن�سا  على 

 la France jacobine et(االأمة
االأجيال  (،وطال   l>etat nation
ال�سابقة  امل�ستعمرات  يف  اجلديدة 
ومل تعد الذاكرة اال�ستعمارية مربرا 
بني  التوا�سل  لرف�س  كافيا  مربرا 
مادامت  مثال  املتو�سط  �سفتي 
اأ�سبحت  قد  اأخرى  وثقافات  لغات 
احلدود  وتتجاوز  عامليا  ت�سيطر 
�سعيد  على  املذهل  التطور  بفعل 
و�سائط  فر�سته  الذي  التوا�سل 

ات�سال غري م�سبوقة ».

تكرمي ال�سيدة جناة فالو 
بلقا�سم متا�سفا!

اأ�سحت  االأنوار  امة  اأو  فرن�سا 
حيال  تاريخي  تفوق  »عقدة«  اأ�سرية 
عهد  نتيجة  االأخرى  ال�سعوب  لغات 
ا�ستخل�سنا  كما  طويل  ا�ستعماري 
تف�رش  ال  اال�ستعمارية  والذاكرة 
املر�سي  اللغوي  »العمى  وحدها 
مل  الأنه  النغ  تقدير  يف  »لفرن�سا 
وتعداه  العربية  اللغة  على  يقت�رش 
االأوروبية  االأجنبية  اللغات  اإىل 
االجنليزية  االأخرى:«وبا�ستثناء 
واالإ�سبانية فان اللغات االأخرى غري 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  حا�رشة 
االإيطالية  مثل  مغيبة  واالأملانية 
املحور  بخطاب  تباهينا  رغم 
قوله  حد  على  الفرن�سي«  االأملاين 
جزء  العربية  اللغة  تدري�س  عدم   ،
العام  الفرن�سي  اللغوي  من االنغالق 
خا�سة  اأهمية  من  تكت�سيه  ما  رغم 
التي  التاريخية  للمعطيات  ا�ستنادا 
االنت�سار  حمدودة  وبقيت  ذكرها، 
�سحية  راحت  الأنها  تقديره  يف 
التزمت اللغوي الفرن�سي والتدري�س 
املعاهد  بع�س  يف  ال�سيق  النخبوي 
املتخ�س�سة كاملعهد الوطني للغات 
ال�رشقية والعلوم ال�سيا�سية والتجارة 
اللغات  ت�سمل  تربوية  مقاربة  خارج 
التعليم  مراحل  كافة  يف  االأجنبية 
.قبل خو�سه يف اخلطة ال�ساملة التي 
االعتبار  الإعادة  موؤخرا  اعتمدها 

،عاد  وعامليا  فرن�سيا  العربية  للغة 
النغ قليال اإىل الوراء ردا على �سوؤالنا 
التي  الرتبوية  بالتجربة  اخلا�س 
خا�سها عام 2000 والتي :« مل يكتب 
وتريتها  وتراجعت  اال�ستمرار  لها 
وطغيان  الطيبة  االإرادة  لنق�س 
ايديولوجي  ل�سبب  ولي�س  الك�سل 
النغ  م�سعل  .تلقفت  تقديره  يف   «
وزيرة الرتبية يف عهد حكم الرئي�س 
فالو  جناة  هولند  فرن�سوا  ال�سابق 
التي جتيد  بلقا�سم املغربية االأ�سل 
احلديث باللغة االأمازيغية كما بينت 
ذلك يف لقاء تلفزيوين الفت ،واأ�ساد 
ال�سعيدين  على  دربه  برفيقة  النغ 
اإلغاءها  مذكرا  وال�سيا�سي  املهني 
مع  بالتن�سيق  ال�رشقية  تدري�س  
�سفارات البلدان العربية :« ب�سبب 
للتح�سيل  ال�سعيف  امل�ستوى 
واالأفكار  التنظيم  و�سوء 
التجربة  رافقت  التي  امل�سبقة 
،ولتجاوز  تعبريه  حد  »على 
مت   »: يقول  ،اأ�ساف  التحدي 
العربية  اللغة  تدري�س  ا�ستبدال 
<االلكو<)تعليم  منهج  وفق 
االأ�سلية  والثقافات  اللغات 
 enseignements des-)
 langues et des cultures
»االييل«  (مبنهج   d origine
 e n s e i g n e m e n t s )
 internationaux de
 langues étrangères
تنطلق  اأن  املقرر  (،ومن 
التجربة اجلديدة يف نهاية العام 
اجلاري علما ان الوزيرة نف�سها 
لغة  تدري�س  نظام  اأدخلت  قد 
ثانية منذ عام 2016 يف  اأجنبية 
.النغ  متو�سط  االأوىل  املرحلة 
وحماوالت  مبجهودات  اأ�ساد 
لعدم  تاأ�سف  لكنه  فالو  الوزيرة 
تدري�س  يف  بعيدا  الذهاب 
اللغات االأجنبية كما يفعل اليوم 
يف معهد العامل العربي يف اإطار 
يعو�س  ذكي  باأ�سلوب  لكن  �سيق 
تفويته  مت  ما  على  خالله  من 

عليه عن ق�سد اأو غري ق�سد!.

جاك النغ لي�س اأ�سما ثقافيا و�سيا�سيا عاديا يف نظر املعجبني واالأعداء ،�ساأنه يف ذلك �ساأن كل ال�سخ�سيات اخلالفية التي تفر�س التقدير و تدخل 
التاريخ رغم كل ما ميكن اأن تثريه من حتفظات وا�ستياء ونفور نتيجة مواقف واآراء وتوجهات التنق�س �سيئا من اإبداعها املجمع عليه) طالع �سفحة (.

مرا�سل الو�سط مع  جاك النغ
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اللغة العربية لغة 

ثقافة عظيمة ولي�ست 
لغة دين فقط

النغ الذي »ينتقم »من حيث يدري 
اأو ال يدري من الذين ق�ضوا على 
م�رشوع تدري�س اللغة العربية يف 
املرحلة االبتدائية كما كان يريد 
بني  للرتبية  ا  وزير  كان  حينما 
بقافلته  مي�ضي   ، و2002   2000
من  احلمقى  بنباح  عابيء  غري 
املثقفني االإعالميني ال�ضوفينيني 
معهد  يف  العربية  اللغة  ومن�ضبا 
على  موؤقتة  ملكة  العربي  العامل 
ماكرو  الرئي�س  مادام  االأقل 
ا�ضتمراره  على  يبدو  كما  را�س 
التوجه  معه  يتقا�ضم  مادام   «
اللغوي  واالنفتاح  االأوروبي 
تعبريه  حد  »على  العامل  على 
معايدة  حفل  يف  م�ضاركته  اثر 
ال�ضلك  الفرن�ضي ممثلي  الرئي�س 
وتاأخر   ، االأجنبي  الديبلوما�ضي 
النغ يومها بحوايل �ضاعتني قبل 
اأ�ضئلة  التحاقه مبكتبه للرد على 
بح�ضور   « »الو�ضط  مرا�ضل 
ال�ضابرة  ال�ضحفية  ملحقته 
.معمقا  توتنجي  زينة  واملثابرة 
ح�ضاري  اميان  عن«  حديثه 
ال�ضخور  وال  اجلبال  حتركه  ال 
التي  النوع  من  كانت  وان  حتى 
واجهها �ضيزيف ، ا�ضتمر النغ يف 
وكيفيات  مربرات  �ضل�ضلة  �رشد 
االعتبار  اإعادة  م�رشوع  جت�ضيد 
احلقول  عن  بعيدا  العربية  للغة 
العن�رشيون  فيها  ي�ضطاد  التي 
لي�ضت  العربية  اللغة  اأن:«  موؤكدا 
دينا فقط حتى يخ�ضى املر�ضى 
برتهيب ايديولوجي جماين مبزج 
واالإ�ضالم  التطرف  بني  جنوين 
نف�ضه  الوقت  يف  العربية  واللغة 
ح�ضارة  لغة  العربية  ،واللغة 
وفنية  وادبية  وفكرية  اإن�ضانية 
كبرية ال تختزل يف القراآن الكرمي 
االإ�ضالم كدين فقط حتى  اأو يف 
جدلية  عالقة  با�ضم  بها  يتاجر 
بها  ينطق  التي  اللغة  وبني  بينه 
واللغة العربية ملك كل غيور على 
عطاء االإن�ضانية والعربية قدمت 
نا�ضعة  �ضفحات  تقدم  ومازالت 
من االإ�ضافات يف اأكرث من جمال 

الذين  ال�ضاعدين  االأدباء  واإبداع 
الفتية  الرواية  بجوائز  فازوا 
خالل  العربي  العامل  معهد  يف 
تفنيد  خري  االأخرية  االأعوام 
 ، العن�رشيني  احلمقى  خلطاب 
ثقافة  عنوان  العربية  اللغة  اأن 
وغري  املوؤمنني  تعني  عظيمة 
يف  تدر�س  مرة  والأول  املوؤمنني 
ثقافة  كلغة  العربي  العامل  معهد 
بتطرف  ربطها  مت  اإذا  ،وحتى 
ال�ضحيح  التدين  تدعي  اأقلية 
فان معظم امل�ضلمني يف فرن�ضا 
ويف غريها من البلدان لي�ضوا من 
النوع الذي يريد ترويجه مثقفون 
�ضوفيني  انغالق  واأ�رشى  حمقى 

جتاوزه الزمن .

تكرمي ندى يايف 
مفتخرا:

االأعداء  باأن  املدرك  النغ 
يوؤدي  منعرج  اأول  يف  ينتظرونه 
ي�ضند مهمة  االنزالق، مل  اإىل  به 
نوعه  من  االأول  برناجمه  تنفيذ 
يف تدري�س اللغة العربية ومنحها 
مثل  اأكادميية  تعليمية  �رشعية 
ال�ضيدة  وعني   ، االجنليزية  اللغة 
اللغة  ق�ضم  راأ�س  على  يايف  ندى 
.حتدث  ال�رشقية  واحل�ضارة 
ب�ضيدة  مفتخرا   « »للو�ضط  النغ 
اإرادته  �ضحة  تعك�س  عادية  غري 
على اإعادة االعتبار للغة العربية 
وقال  وكامل  جاد  علمي  ب�ضكل 
�ضفرية  كانت  انها   »: بها  معرفا 
ومرتجمة  الكويت  يف  فرن�ضا 
ء اجلمهورية  روؤو�ضا  لكل  �ضابقة 
ملدة 15 عاما ومهنية متخ�ض�ضة 
واأ�ضندت  العايل  الطراز  من 
اللغة  مركز  اإدارة  مهمة  لها 
اأ�ض�س  الذي  العربية  واحل�ضارة 
الت�ضور  اإطار  يف   1995 عام 
بتدري�س  ت�ضمح  خلطة  ال�ضامل 
يحدث  كما  علميا  العربية  اللغة 
»،وتكللت  االجنليزية  اللغة  مع 
يايف  ال�ضيدة  باإ�رشاف  اخلطة 
-ا�ضتطرد النغ متحدثا »للو�ضط 
درا�ضة  على  الطلب  »بانفجار 
الذي  االأمر   »: العربية  اللغة 
اال�ضتنجاد مب�ضوؤويل  اإىل  دفعني 
من  القريبة  جو�ضيو  جامعة 

ال�ضتيعاب  العربي  العامل  معهد 
الفرن�ضيني  من  الهائل  العدد 
اأ�ضبحوا  الذين  واملهاجرين 

يقبلون على درا�ضة اللغة العربية 
وثقايف  ح�ضاري  منظور  من 
التي  الكلي�ضيهات  عن  بعيدا 

العن�رشيون،وتراوح  يروجها 
 1500 بني  اإىل  امل�ضجلني  عدد 
اإىل  التدري�س  امتد  كما  و2000 
�ضمال فرن�ضا واىل تركوا حتديدا 
Tourcoing ونحن االن ب�ضدد 
التفاو�س مع م�ضوؤولني يف بع�س 
باري�س  من  القريبة  ال�ضواحي 
النابعة  �ضوبوا«  كلي�ضيه  مثل 
دونيه  �ضان  �ضان  ملحافظة 
املهاجرين  ب�ضكانها  املعروفة 
مغاربية  اأ�ضول  من  واملنحدرين 
».اهتمام النغ باللغة العربية بلغ 
اأكد  حينما  االأهمية  من  درجة 
يتحقق  لن  طموحه  »للو�ضط«ان 
من  دار�ضيها  متكني  قبل  كلية 
�ضهادة دولية متاثل �ضهادة طوفل 
ما  toeflاالجنليزية:«وهذا 

ا�ضتنادا  العمل عليه  نحن ب�ضدد 
لربنامج كامل �ضخرت له اإمكانات 
و  علمية  وو�ضائل  مالية  مادية 
�ضانها  من  كبرية  بيداغوجية 
يف  م�ضبوقة  غري  ثورة  حتقق  اأن 
مع  العربي  العامل  معهد  تعاطي 
اللغة العربية ».وحتى ي�ضمح النغ 
»للو�ضط«من تغطية كافة جوانب 
يرتدد  مل  الكبري  م�رشوعه  خطة 
يف االإحلاح على انتظار �ضدور ه 
يف �ضكل مطبوعة متكاملة االأمر 
الذي مت بعد اأيام قليلة من تاريخ 

حماورته. 
و�ضلتنا  التي  اخلطة  ت�ضتمل 
اأربعة  على  املحدد  املوعد  يف 
اللغة  تدري�س  يف  تتمثل  حماور 
الذين  لل�ضغار  الف�ضحى  العربية 
اخلام�ضة  بني  اأعمارهم  ترتاوح 
على  اعتمادا  ع�رشة  واحلادية 
الطريقة البيداغوجية التي تنتهج 
ون�رش  رقمنة  و�ضتتم  الكبار  مع 
العربية  اللغة  تدري�س  م�رشوع 
بوا�ضطة متخ�ض�ضني راهنوا على 
بيداغوجية  اأ�ضاليب  بني  املزج 
واخلط  والغناء  اللعب  ت�ضتعمل 
التوا�ضل  اأ�ضكال  وكل  والر�ضم 
يج�ضد  اأن  املنتظر  .ومن  الفني 
با�ضت�ضافة  الثالث  املحور 
مثقفني معربني وترجمة منتظمة 
وتطوير  عربية  فكرية  الأعمال 
االنرتنت باللغة العربية و�ضتنتهي 
اخلطة مبحور رابع ي�ضمح بخلق 
اللغة  لتدري�س  وجذابة  ف�ضاءات 
االأثر  حمدودية  لتجاوز  العربية 
تقليدية  قاعات  يف  التعليمي 
تكنولوجية  بو�ضائل  مزودة  غري 
�ضوؤال  عن  وردا  ع�رشية،اأخريا 
تتعلم  ال  :«ملاذا  منتظر  غري 
العربية ملخاطبة  اللغة  �ضخ�ضيا 
اأن  تريد  التي  باللغة  حمدثيك 
؟رد  فرن�ضا  ملكة يف  اإىل  حتولها 
اأمتنى  :«كنت  وحمرجا  �ضاحكا 
ذلك ولالأ�ضف ال�ضديد اأنت تعرف 
ي�ضمح  عاما(ال   78( �ضني  اأن 
باال�ضتيعاب واخلرباء يوؤكدون اأن 
تدري�س اللغة يحب اأن يتم مبكرا 
يف مرحلة الطفولة ثم اأنني اأعاين 

من �ضعف يف ال�ضمع ».

عن�شريون و�شهادات 
�شد تدري�س اللغة 

العربية يف مواقع 
التوا�شل االجتماعي

اللغة  تدر�س  اأن  يجب  ملاذا  اأفهم  -ال 
العربية يف فرن�ضا على يد �ضيد يدفعني 
واأرى  ا�ضمه  اأ�ضمع  حينما  التقيوؤ  اإىل 
كنت  مما  اأكرث  جمنون  -اأنه  وجهه! 
تقززي  ت�ضور  لكم  ميكن  -ال  اأتوقعه. 
من  كفرن�ضي  ت�رشيحاتكم  اأتابع  واأنا 
كما  يخنقني  كالمك  اأمازيغي،  اأ�ضل 
وكل  �ضيفنمان  بيار  جان  كالم  يخنقني 
الذين  الغوليني  الفرن�ضيني  امل�ضوؤولني 
يتحدثون عن العامل العربي الذي يرمز 
اإىل الغزو ،اأنني الناطق با�ضم الكثري من 
يعتقدون  الذين  الفرن�ضيني  االأمازيغ 
واالإ�ضبانية  االجنليزية  اللغات  اأن 
واالأملانية وال�ضينية والرو�ضية واالأجنبية 
ح�ضارات  على  بابا  لنا  تفتح  االأخرى 
العربية  للغة  خالفا  اأخرى  وثقافات 
التحدث  لكم  ميكن  اال�ضتعمارية!النغ 
�ضالونات خمملية  العربية يف  اللغة  عن 
والقطريني!-الفرن�ضية  ال�ضعوديني  مع 
تعلم  بريد  ومن  فرن�ضا  يف  العربية  قبل 
جيبه  من  بالدفع  عليه  العربية  اللغة 
اخلا�س خارج متحف العامل العربي )مل 

يقل �ضاحب ال�ضهادة معهد (.

-هل يدرك املجتمع 
الفرن�سي اخلطورة التي 

ميثلها جاك النغ باأفكاره 
الغريبة ؟

وخطري  موهوب  مناور  الرجل  -هذا 
وما علينا اإال قراءة ر�ضائله اإىل فرن�ضوا 

ميرتان التاأكد من �ضحة ذلك .
-هذا النوع من امل�ضوؤولني ي�ضكل خطرا 
مثل  الدميقراطية.  -رجل خطري  على 
دوما)معروف  روالن  وهو  النغ  جاك 
املحامي  مثل  العربي  العامل  من  بقربه 
الذي  فريجي�س  جاك  الراحل  ال�ضهري 
من  انقاذها  بعد  بوحريد  جميلة  تزوج 
العرب  االأطفال  اأكرث  (. -يحب  االإعدام 
على  العربية  اللغة  -تعليم  ال�ضغار! 

طريقة النغ دعاية كبرية ملارين لوبان!
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�إّن للفلفل   حتريك �لدم و�نتظامه 
حركة  تن�شيط  على  عالية  قدرة 
من  �أكرث  �لإن�شان  ج�شم  يف  �لدم 
�أّي نبات �آخر؛ فهو يرفع من كفاءة 
عمل جهاز �لّدورة �لدموّية، ويعّزز 
�أي�شاً  ويخّفف  �جل�شم،  طاقة  من 
له  يتعّر�ض  �لّذي  �لإجهاد  �آثار  من 
�لقدرة  �أّنه يزيد من  �لإن�شان، كما 
وظائف  حت�شني  �لّتكيز  على 
يف  كبري  دوٌر  �حلار  للفلفل  �لقلب 
من  يخّف�ض  فهو  �لقلب،  حماية 
كمّية �لّدهون يف �لدم مّما يقلّل من 
�لدموّية،  باجللطة  �لإ�شابة  خطر 
�لأوعية  �أمر��ض  من  ويقي 
ين�ّشط  لله�شم  من�ّشط  �لدموّية. 

�لأحمر  �لفلفل  وخ�شو�شاً  �لفلفل 
خروج �لع�شار�ت �ملعدّية �لها�شمة 
على  ي�شاعد  بذلك  وهو  و�للعاب. 
من  �ملختلفة  �لعنا�رص  ه�شم 
�ملعروف  من  �إّنه  حيث  �لّطعام؛ 
�إنزميات  على  يحتوي  �للعاب  �أّن 
�لكربوهيدر�ت،  ه�شم  يف  ت�شاعد 
�ملعدّية  �لإفر�ز�ت  حتتوي  بينما 
�أخرى  و�إنزميات  حام�ض  على 
عنا�رص  خمتلف  به�شم  تقوم 
�لّطعام. تقوية �ملعدة و�مل�شاعدة 
بتحفيز  �لفلفل  يقوم  �له�شم  على 
ويزيد من  و�ملعدة،  و�لأمعاء  �لفم 
ويدفع  و�لأمعاء،  �ملعدة  حركة 
ويح�ّشن  �له�شم،  هرمونات  �إفز�ر 

يقلّل  �أّنه  كما  �لأطعمة،  نكهة  من 
�ملعدة  بقرحة  �لإ�شابة  ن�شبة  من 
وذلك ب�شبب ما يقوم به من دور يف 
جتديد �لغ�شاء �ملخاطي يف �ملعدة، 
�ملعدة  خاليا  وظائف  وحماية 
�لإ�شابة  من  و�لوقاية  و�لأمعاء، 
بقرحة �ملعدة. �لوقاية من ح�شوة 
�ملر�رة يفيد �أكل �لفلفل يف �لوقاية 
من ح�شوة �ملر�رة، وذلك نظر�ً ملا 
يحتويه من فيتامينات مثل فيتامني 
�لكول�شتول  يحّول  �لّذي  �شي 
ي�شّكل  مّما  فر�ء  �ل�شّ حم�ض  �إىل 
كما  �ملر�رة.  ح�شوة  من  �لوقاية 
تخفيف  يف  ن�شبّياً  دور�ً  يلعب  �أّنه 
هذ� �ملر�ض. فو�ئد �أخرى للفلفل 

�شّكر  تخفي�ض  على  ي�شاعد  �حلار 
�لدم يعّدل �ملز�ج و�حلالة �لنف�شّية 
يذيب �لّدهون د�خل �جل�شم ب�شكل 
مفيد  وذلك  �لأي�ض،  ويدفع  فعلي 
�إذ�بة  على  ي�شاعد  �لوزن  لتخفيف 
�ملخاط  يذيب  �لدموّية  �جللطات 
يف  ي�شاهم  �لّرئة  يف  �ملوجود 
عن  �لّناجمة  �جللد  �آلم  تخفيف 
�أمل  من  يخّفف  �لأمر��ض  خمتلف 
�ملفا�شل عندما يحقن به �جل�شم. 
�لهو�ء  ملخارج  �ملجال  يف�شح 
�لق�شبة  متاعب  منع  على  ي�شاعد 
�ل�شد�ع  حّدة  من  يهّدئ  �لهو�ئّية 
عالج  يف  ي�شاعد  ��شتن�شاقه  عند 

�لغّدة�لدرقّية

علماء يك�صفون  .. 
�ألزهامير مر�ض معد

ك�شف علماء �لأحياء عن دلئل 
مر�ض  لنتقال  جديدة،  طبية 
لأ�شباب  بالعدوى  �ألزهامير 
�جلر�حة  باأدو�ت  تتعلق 
�لتي  �لطرق  �لأطباء  و�رصح 
تنتقل فيها �لربيونات )جزيء 
بطرق  يتاأثر  ل  معٍد  بروتيني 
�شد  �لتقليدية  �لتعقيم 
�لتي  و�لفريو�شات(،  �جلر�ثيم 
�ألزهامير،  مر�ض  ت�شبب 
�ملخ  جر�حة  عمليات  �أثناء 
عن  ف�شال  و�لأع�شاب، 
نقل  عرب  �ملعروف  �نتقالها 

�لدم.

لندن  كلية  �أطباء  وبحث 
�أر�شيف عمليات  �جلامعية يف 
�شغار  من  �لأع�شاب  مر�شى 
مبر�ض  �أ�شيبو�  �لذين  �ل�شن، 
وجيزة  فتة  بعد  �ألزهامير 
�مل�شت�شفى،  يف  مكوثهم  من 
�إ�شابة  حالت   4 على  فعرثو� 
�شبان  )ثالثة  باملر�ض  موؤكدة 
عن�رص�  ولحظو�  وفتاة(. 
�لإ�شابات  بني  م�شتكا 
وهو  �أل  بالألزهامير،  �لأربعة 
�جلهاز  يف  لعمليات  تعر�شهم 
مليئة  م�شت�شفى  يف  �لع�شبي 
كبار  من  �ألزهامير  مبر�شى 

�ل�شن، �لذين خ�شعو� لعمليات 
نف�شها،  �لفتة  يف  جر�حية 
فر�شيتهم  من  �خلرب�ء  فتاأكد 
بانتقال  تفيد  �لتي  �جلديدة 
�جلر�حة  �أدو�ت  �ملر�ض عرب 
بريونات  �لتي حتمل  �لع�شبية 
�إىل  �ملر�شى  من  �ألزهامير 
يقتح  لذلك  �لأ�شحاء.   
�ختبار�ت  �إجر�ء  �لعلماء 
�جلر�حية  �لأدو�ت  على  �أكرث 
�لع�شبية وطرق تعقيمها، �لتي 
يجب �أن تتغري بح�شب ر�أيهم، 
�نتقال  �حتمالت  لتقليل 

عدوى هذ� �ملر�ض �خلطري.

ج�شم  يف  �لأي�ض  معدل  من  �لكمون  يزيد   
كفاءة �جل�شم يف  زيادة  ي�شاهم يف  �لإن�شان، مما 
تقليل �لوزن و�لتنحيف، كما ي�شاعد يف �مت�شا�ض 
من  وهذه  �شحيح،  ب�شكل  �ملعدة  يف  �لأغذية 
�أهّم فو�ئده للتنحيف، حيث �إّن �لزيادة يف معدل 

ه�شم �لطعام يوؤدي �إىل جتّنب تخزين �لدهون يف 
كلي  ب�شكٍل  �لوزن  تقليل  وبالتايل  �لبطن،  منطقة 
هي  �لكر�ض  من  للتخل�ض  �لأخرى  فو�ئده  من 
و�لدهون  �حلر�رية  �ل�شعر�ت  حرق  على  قدرته 
�إ�شافته  يتم  كما  �ملنطقة،  هذه  يف  �ملت�كمة 

يف  ت�شاهم  �لتي  �لأخرى  �لتو�بل  من  عدد  مع 
و�لزجنبيل  �لأ�شود،  �لفلفل  مثل:  �لدهون،  حرق 
حرق  على  �لكّمون  وي�شاعد  و�حللبة،  و�لكركم، 
�لدهون  حرق  �إجمايل  من   %25 مبقد�ر  �لدهون 
يف �جل�شم، كما ي�شاعد يف تقوية جهاز �ملناعة، 

وحينها يرتفع معدل �لأي�ض وحرق �لدهون ب�شكٍل 
�ملت�كمة  �ل�شموم  من  �لتخلّ�ض  وبالتايل  �أكرث، 
خطر  �أي  ��شتخد�مه  ي�شّكل  ول  �جل�شم،  يف 
�لتو�بل  �أنو�ع  �أف�شل  من  ويعترب  �جل�شم،  على 

�مل�شتخدمة يف حرق �ل�شعر�ت �حلر�رية.

فو�ئد �لفلفل �لأحمر

فو�ئد �لكمون للكر�ض

فو�ئد �لقرفة للتنحيف 
على �لّرغم من �أن �لقرفة غالباً ما تُ�شتخدم يف �أغر��ض �لطهي 
فو�ئد  لها  �أن  علمياً  ثبت  �أنه  �إل  �لأمر��ض،  لبع�ض  وعالج 
�لفو�ئد  هذه  ومن  �جل�شم،  تنحيف  كبرية يف  وفعالية  عظيمة 

نذكر ما يلي
 تناول م�رصوب �لقرفة يُ�شاعد على �لتحّكم مب�شتوى �لأن�شولني 
بالدم، وتعمل على تثبيته مب�شتويات جيدة وطبيعية باجل�شم؛ 
حيث �إّن �ملحافظة على م�شتوى �لأن�شولني مب�شتوياته �لطبيعية 
يف �جل�شم تلعب دور�ً مهّماً يف تخ�شي�ض �لوزن وحت�شني �شحة 

�جل�شم
 ت�شاهم �لقرفة يف �إيجاد تفاعٍل كيميائٍيّ عند تناولها؛ حيث �إّن 
�لتمثيل  �لتفاعل عندما يحدث يف �ملعدة يحّفز وي�رّصع  هذ� 
�رصعة  عن  �لناجتة  �لز�ئدة  �حلر�رة  فرق  ليعّو�ض  �لغذ�ئي 
و�لتي  �إ�شافّية  حر�رية  �شعر�ت  حرق  عنه  ينتج  مّما  �له�شم، 

بدورها تُخ�ّش�ض من �لوزن �لز�ئد
�ل�شكر  معدل  �رتفاع  �إّن  حيث  بالدم؛  �ل�شكر  معدل  تخّف�ض   
بالدم من خالل تناول �لطعام ينتج عنه �إك�شاب �جل�شم �ملزيد 
من �لوزن، لذلك فاإن �لقرفة تتحّكم وت�شيطر على م�شتويات 
�ل�شكر وت�شاعد على ��شتقر�ره، بالإ�شافة لقدرتها على حتفيز 
على  �خلاليا  وت�شاعد  �لأن�شولني،  من  لال�شتفادة  �خلاليا 

�لتخل�ض من �ل�شكر �لز�ئد

فو�ئد زيت �لنمل
 بالطبع مل ي�شتهر ��شتخد�م هذ� �لنوع من �لزيوت عبثاً، فقد 
�أّن هذ� �لنوع من �لزيوت  �أثبتت �لدر��شات و�لأبحاث �لعلمّية 
فيه  �لزيت  فهذ�  �ل�شعر،  م�شاكل  حّل  مثل:  عديدة،  فو�ئد  له 
بروتني ل ي�رّص بالب�رصة �أو بباقي �أع�شاء �جل�شم، �أّما �لفائدة 
�لأكرث �أهمّية له فهي �إز�لة �ل�شعر غري �ملرغوب به لدى �لن�شاء 
�لكبرية  �لكثيف و�حل�شا�شية  �ل�شعر  �للو�تي يعانني من  ة  خا�شّ
حيث  به،  �ملرغوب  غري  �ل�شعر  �إز�لة  نتيجة  ت�شبيهّن  �لتي 
ميكن ��شتخد�مه ملنطقة �لإبطني �أو�لأماكن �حل�ّشا�شة، وبعد 
��شتخد�مه �أكرث من مّرة لن يعود �ل�شعر للظهور مّرة �أخرى من 

هذه �لأماكن
 يفيد زيت �لنمل �أي�شاً يف ترطيب �لب�رصة، و�إعطائها لوناً طبيعّياً 
لمعاً وجمياًل، وي�شاعد على توحيد لون �ملناطق �ملختلفة من 
�ل�شم�ض  تتاأّثر بحروق  �لب�رصة ل �شّيما �لوجه و�ليدين عندما 
يف ف�شل �ل�شيف، وميكن ��شتخد�م زيت �لنمل كنوِع من زيوت 

تلطيف �لب�رصة ومنع تهيّجها وحت�ّش�شها بعد �إز�لة �ل�شعر

�صحة �جلهاز �له�صمي
يف  ت�شاعد  �خل�رص�ء  �لقهوة   
�ملعدة.  يف  م�شاكل  من  �حلد 
فاإنها ت�شاعد على تنظيف �جلهاز 
من  تقلل  �أنها  كما  �له�شمي 

�لإ�شهال و�لقيء.
للب�رصة  �خل�رص�ء  �لقهوة  فو�ئد 
على  �خل�رص�ء  �لقهوة  ت�شاعد 
�لأميني  �حلم�ض  م�شتويات  زيادة 
من  �جل�شم  وحتمي  �لبالزما.  يف 
جزيئات  وهي  �حلرة  �جلذور 

م�شوؤولة  �لب�رصية  �خلاليا  يف 
�لن�شجة  وتلف  �ل�شيخوخة  عن 
يف  لالأك�شدة  �مل�شادة  و�ملو�د 
هذه  مع  تتفاعل  �خل�رص�ء  �لقهوة 
�لتي  �لأ�رص�ر  لتفادي  �جلزئيات 
�نها  كما  �خلاليا.   بهذه  تلحق 
مما  �له�شمي  �جلهاز  جد�  تقوي 
�لتمثيل  �أو  �لأي�ض  عملية  يحفز 
تعاين  لن  معها  وبذلك  �لغذ�ئي 
من ع�رص �له�شم مرة �أخرى وهذ� 

�لكلوروجينيك  حم�ض  بف�شل 
�لالميناريا  طحلب  وكذلك 
بالفيتامينات  غني  م�شدر  لأنه 
و�لأمالح �ملعدنية وكلها حمفز�ت 
لله�شم تخل�ض �جل�شم من �لدهون 
�لز�ئدة وحتافظ  �لقهوة �خل�رص�ء 
�شحة  �لبولية يف  على �مل�شالك 
عمل  من  حت�شن  �نها  كما  جيدة 
من  �لدم  وتنقية  �لكبد  وظائف 

�ل�شموم .

كيفية �لوقاية من �لزكام
ب�شكل  �ليدين  بغ�شل  �لهتمام  يجب 
تتلوثان  لأّنهما  ومتو��شل؛  م�شتمّر 
بفريو�ض �لعدوى مبجرد مل�ض �شماعة 
وتنتقل  �لأبو�ب،  مقاب�ض  �أو  �لهاتف 
مل�شه  مبجرد  لل�شخ�ض  �لعدوى 
�لقدمني  تدفئة  �لعينني   �أو  �لوجه 
يعمل  �لقدمني  دفئ  لأّن  ب�شكل جيد، 
على تدفئة �جل�شم  �لغرغرة مبحلول 
وملدة  يومياً  مرتني  و�مللح،  �ملياه 
�لإ�شابة  ن�شبة  من  يقلّل  ثو�ين،  ع�رص 
ت�شل  بن�شبة  �لفريو�شية  باللتهابات 

�لإيبوبروفني  تناول  باملئة   34 �إىل 
فقط،  �ل�رصورة  عند  و�لإ�شربين 
فكرثة هذه �مل�شكنات، يحول من قيام 
للج�شم  �حلامية  �لطبيعية  �ملركبات 
�لبي�شاء  خاليا  مثل  �لأمر��ض،  من 

بعملها بال�شكل �ملطلوب
�لريا�شية  �لتمارين  ممار�شة   
مّما  �شاعة،  ربع  ملدة  يومي  ب�شكل 
هرموين  �إفر�ز  على  �لدماغ  يحفز 
ب�شكل  و�لدوبامني،  �ل�شريوتونني، 
يف  مهّمان  �لهرمونني  وهاذين  �أكرب، 

�جل�شم،  يف  �جلر�ثيم  م�شاد�ت  �إنتاج 
وبالتايل تقوية �لوقاية من �لأنفلونز�

�ل�شاي  من  �شغرية  ر�شفة  �رت�شاف   
على  ت�شاعد  يومي  ب�شكل  �لأ�شود 
و�لأنفلونز�  �لربد  مكافحات  �إطالق 
ب�شكل  �لنوم  �لأك�شدة  م�شاد�ت  مثل 
عن  تقل  ل  كافية  ول�شاعات  مريح 
بالإ�شافة  �لليل،  يف  �شاعات  ثماين 
�إىل قيلولة ملدة ن�شف �شاعة يف ذروة 
ي�شاعد  �لنوم  يف  �لنظام  هذ�  �لنهار، 
�مل�شادة  �لأج�شام  �إنتاج  على  �جل�شم 

�لتي تعمل على مكافحة �لعدوى
 تناول وجبة �لإفطار مّما حفز �إفر�ز 
ثالث  �إىل  ت�شل  بن�شبة  �لإنتفيون 
�أ�شعاف �لن�شبة �لتي يفرزها �جل�شم، 
للفريو�شات   م�شادة  �ملادة  وهذه 
وتناول  �ل�شحي،  بالنظام  �لهتمام 
تعزز  �لتي  �لأطعمة  من  كبرية  كميات 
يف  �لبي�شاء  �لدم  كريات  وجود  من 
�لأجز�ء  من  �لكريات  فهذه  �جل�شم، 
من  �جل�شم  حماية  يف  �ملهمة 

�لأمر��ض 



�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

من �أعمال علي بن �أبي طالب
لقد كان علي بن اأبي طالب اأول الفتية الذين 
اأ�سلموا مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلّم، تزّوج 
و�سلّم فاطمة  اهلل عليه  النبي �سلى  ابنة  من 
الزهراء ر�سي اهلل عنها، واأجنب منها احل�سن 
اأي�ساً  ُرِزق  كما  يُكّنى،  وبه  الأكرب  البن  وهو 
اأي�ساً  يكّنى  كان  كما  كلثوم،  واأم  باحل�سني 
باأبي الرتاب وهو ما اأطلقه عليه النبي �سلى 
بن  علي  اإ�سالم  َح�ُسن  لقد  و�سلّم.  عليه  اهلل 
املواقف  من  العديد  له  وكانت  طالٍب،  اأبي 
مع النبي عليه ال�سالم، من اأ�سهرها نومه يف 
فرا�سه �سلى اهلل عليه و�سلّم عند الهجرة اإىل 

املدينة املنّورة وت�سحيته بنف�سه
حمو اآثار اجلاهلّية؛ حيث اإّنه اأر�سل اأبا الهياج 
القبور  وت�سوية  التماثيل  لطم�س  الأ�سدي 
حماولة  ملنع  البالد،  يف  التماثيل  وحمو 
بطالن  التماثيل.  عبادة  اأو  القبور  تقدي�س 
العتقاد بالكواكب؛ اإذ اإّنه عندما اأراد ر�سي 

ٌم  اهلل عنه اخلروج لقتال اخلوارج ظهر له منِجّ
ون�سحه باأن ل يخرج، لأّن القمر يف العقرب 
احلرب،  يف  خ�سارتهم  اإىل  �سيوؤدي  وهذا 
ولكن علي ر�سي اهلل عنه اأ�رص على الذهاب 
اخلوارج.  على  الق�ساء  وا�ستطاع  والقتال 
يف  بالحت�ساب  طالب  اأبي  بن  علي  اهتم 
جمال الأ�سواق، ونّظم �سوؤونها، وحث التجار 
على التعامل بال�رصع احلنيف. بناء ال�سجون 
وولية ال�رصطة؛ ففي عهد علي كانت وظيفة 
ال�رصطة اإحدى الوظائف املهمة املعروفة، 
»نافعاً«.  �سّماه  الكوفة  يف  �سجناً  بنى  وقد 
اأبقى علي بن اأبي طالب على اأ�سلوب الق�ساء 
كما كان يف عهد من �سبقه من اخللفاء، وقد 
اأن يدخل التغيريات التي تتنا�سب  كان يريد 
اإل  املجتمع،  يف  تطّورات  من  طراأ  ما  مع 
الداخلية  الأمور  ت�ستقر  ذلك حتى  ل  اأَجّ اأنه 

للدولة الإ�سالمّية

اأخالق علي بن اأبي طالب
اخللفاء  رابع  طالب  اأبي  بن  علي  يُعترب   
بعد  اخلالفة  ا�ستلم  اإّنه  حيث  الرا�سدين، 
ا�ست�سهاد اخلليفة عثمان بن عفان بطريقة 
الختيار، وقد كان علي بن اأبي طالٍب عاملاً 
للتعلّم منذ  وفقيهاً يف الدين فقد كان حمباً 

يف  زاهداً  عنه  اهلل  ر�سي  كان  كما  غر،  ال�سِّ
باأن هذه الدنيا هي  الدنيا، فهو كان مقتنعاً 
دار اختباٍر وابتالٍء، والتوا�سع كان �سمٌة من 
فات  �سماته الرئي�سّية، وغريها الكثري من ال�سِّ
الكرمية، نتيجة مالزمته للنبي �سلى اهلل عليه 

ديق ر�سي اهلل عنه و�سلّم واأبي بكر ال�سِّ

خ�صائ�ص �لنار
 من خ�سائ�س النار خا�سية احلرق والتعذيب والتنكيل 
التنكيل  الإ�سالم  حّرم  وقد  وحده  هلل  ُملك  هي  لذلك 
بالنار؛ �سواءاً كان املعذب بها اإن�ساناً اأو حيواناً اأو اأَيّ 
بعثنا  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  عن  اآخر  كائٍن 
فقال:«اإن  بْعث  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
�سّماُهما  قري�س  من  لرجلني  وفالناً«  فالناً  وجدُت 
اهلل  �سلّى  اهلل  ر�ُسول  قال  ثم  بالنار«،  »فاأحرقوهما 
اأَْن  اأََمْرتُُكْم  ُكنُْت  »اإِنّ  اأردنا اخلروج:  عليه و�سلم حني 
ُب ِبَها اإِل  ِرُقوا ُفالًنا َوُفالًنا ِبالنَّاِر، َواإَِنّ النَّاَر ل يَُعِذّ ُتْ
ُ، َفاإِْن َوَجْدُتُوُهَما َفاْقتُلُوُهَما« رواه البخاري. النار  اهلَلّ
لها خا�سية الإيذاء و�رصعة النت�سار وهي يف اإ�ستعالها 
اإبقاء  تاأكل الأخ�رص والياب�س لذلك نهى الإ�سالم عن 
ابن عمر ر�سي اهلل عنه  النْوم عن  النار م�ستعلًة عند 
عن النبي �سلّى اهلل عليه و�ّسلم قال: »ل ترتكوا النار يف 
بيوتكم حني تنامون« متفق عليه ورد ِذكر الّنار يف موا�سَع 
كثريٍة يف القراآن الكرمي؛ منها ما مبعنى النور والدفء 
كما يف ق�سة مو�سى عليه ال�سالم، ومنها الّنار للتعذيب 
يف الدنيا والعقاب اجل�سدي كما يف نار اإبراهيم عليه 
الأ�سا�سية  خا�سيتها  النار  هذه  فقدت  حيث  ال�ّسالم 
وهي احلرق باأمر من اهلل، ومنها ما هو مبعنى احلديد 
يُ�سبح كاجلمِر كما يف ق�سة  املحمى امل�سهور حتى 
ذي القرنني، والأغلب ذكرت الّنار باأنها العقاب الّذي 
ينتظر الكفار واملجرمني يف الآخرة. الّنار هي املادة 
التي ُخلق منها اإبلي�س وذريته وب�سببها راأى اأنه اأف�سل 
واأعلى قدراً من اأن ي�سجد لآدم عليه ال�ّسالم املخلوق 
ُخلقت  ى اهلل وُطرد من رحمته، وقد  الطني فع�سّ من 
النار قبل خلق اآدم عليه ال�ّسالم وهي منذ ذلك احلني 
ن والإن�س  تتهياأ ل�ستقبال الكفرة واملجرمني من اجِلّ
اللون  حمراء  اأ�سبحت  حتى  عاٍم  األف  اأوقدت  فالنار 
لتُ�سبح  اأخرى  واألف  اللون  لتُ�سبح بي�ساء  اأخرى  واألٍف 
ت�ساعفت  لآخر  لوٍن  من  انتقلت  وكلما  اللون  �سوداء 
اأعاذنا  الّنار  ويف  اهلل،  اإل  يعلمه  ل  مبقدار  حرارتها 
اهلل منها ي�رصب الكفار املاء ولكنه ب�سور خمتلفة فهو 
اإما اأن يكون احلميم اأو الغ�ساق اأو ال�سديد اأو املهل. 
للكفار  تُ�سقى  التي  اأنواع املاء الأربعة  اأحد  ال�سديد: 
يف النار وهي مكونٌة من الّدم والقيح فال ي�ستطيعون 
ن َوَراِئِه َجَهنَُّم  �رُصبها وا�ست�ساغة طعمها قال تعاىل:« ِمّ
ُعُه َوَل يََكاُد يُ�ِسيُغُه  ِديٍد )16( يَتََجَرّ اٍء �سَ َويُ�ْسَقىٰ ِمن َمّ
ِيٍّتۖ  َوِمن َوَراِئِه  َويَاأِْتيِه امْلَْوُت ِمن ُكِلّ َمَكاٍن َوَما ُهَو مِبَ

َعَذاٌب َغِليٌظ« ]�سورة اإبراهيم :17،16[

�لزبري حو�ري �لر�صول
مولد �لزبري

 ولد الّزبري بن العّوام ر�سي اهلل عنه 
يف ال�ّسنة الّثامنة والع�رصين للهجرة 
الّنبوّية ال�رّصيفة يف املدينة املنّورة، 
ووالده هو العّوام بن خويلد بن اأ�سد 
خويلد  بنت  خديجة  ال�ّسيدة  اأخو 
ر�سي اهلل عنها زوجة الّنبي الكرمي، 
عبد  بنت  �سفّية  هي  الّزبري  ووالدة 
قد  الكرمي.  الّر�سول  عّمة  املطلب 
ال�ّسيدة  من  العّوام  بن  الّزبري  تزّوج 
ديق ر�سي  اأ�سماء بنت اأبي بكر ال�سّ
ذات  بلقب  ا�ستهرت  التي  عنه،  اهلل 
للّنبي  تمل  كانت  لأّنها  الّنطاقني 
كانا  الّطعام حينما  ولأبيها  الكرمي، 

خمتبئني يف غار ثور

بطولت الزبري 
يف غزوة اخلندق كان للّزبري بن العّوام 
ر�سي اهلل عنه موقف م�سهود حينما 
وال�ّسالم  الة  ال�سّ عليه  الّنبي  وقف 
على روؤو�س امل�سلمني منتدباً اأحداً 
منهم لياأتيه بخرب القوم، فقام الّزبري 
معلناً ا�ستعداده للقيام بهذه املهّمة 
ثالث مّرات، فقال الّنبي الكرمي: اإّن 
لكّل نبّي حوارياً، واإّن حواريي الّزبري 
اأما يف غزوة خيرب فقد  العّوام.  بن 
بب�سالة يف  العوام  بن  الّزبري  �سارك 
يا�رص  فبارز  اليهود،  �سّد  املعارك 
اليهودي  مرحب  اأخا  اليهودي 
الّرا�سد  اخلليفة  عهد  ويف  فقتله، 
عنه  اهلل  ر�سي  اخلّطاب  بن  عمر 

راأ�س  على  العّوام  بن  الّزبري  اأر�سل 
مدٍد جلي�س عمرو بن العا�س الذي 
كان  حيث  لفتحها،  م�رص  اإىل  اّته 
تعجيل  الكبري يف  الأثر  املدد  لهذا 

الّن�رص للم�سلمني على اأعدائهم .
 موقف الّزبري اأّيام الفتنة

 عندما ح�سلت الفتنة بني امل�سلمني 
اهلل  ر�سي  عثمان  �سّيدنا  عهد  يف 
عنه، برز الّزبري بن العّوام كواحد من 
بالقت�سا�س  ب�رصعة  طالبوا  الّذين 
من قتلة عثمان ر�سي اهلل عنه، وقد 
يد  على  غيلًة  عنه  اهلل  ر�سي  قتل 
يف  وذلك  جرموز،  ابن  ا�سمه  رجٍل 
�سنة �ستة وثالثني للهجرة رحمه اهلل 

ور�سي عنه

من �أجو�ء �جلنة للمر�أة

املراأة  تظى  اجلنة  ففي 
بزوجها، وان كان اأحداهما 
الأخر،  من  منزلة  اقل 
كما  بزوجها  اهلل  فيجمعها 
جمعها به يف احلياة الدنيا، 
يف  ي�ساوي  وجل  عز  اهلل 
كانا  ما  يتم  حتى  منزلتهما 
الدنيا،  احلياة  يف  عليه 
لدنه  من  نعيم  لهما  ويهب 
اجلنة،  يف  وتعاىل  �سبحانه 
األمراأة  زوج  من  اهلل  وينزع 
ما  من  ال�ساحلة  املوؤمنة 
�سيئة  �سفات  من  به  كانت 
ثم  والت�سلط  الع�سبية  مثل 

احلب  قلبه  يف  اهلل  يجعل 
فتنول  والراأفة،  واحلنان 
من  تتاجه  ما  املراأة 
التي  املراأة  واأما  زوجها، 
الدنيا،  يف  زوجان  تزوجت 
تختار  حتى  اهلل  يخريها 
التي  الفتاة  واأما  اأحداهما، 
مل تتزوج قط، فيزوجها اهلل 
من من تقر به عينها وينعم 
به قلبها، جزاًء مبا �سربت 
وحفظت نف�سها من الوقوع 
و�سارت  والآثام،  بالزلت 
ال�سحيح،  الدرب  على 
فنالت ر�سا اهلل، فكان حقاً 

على اهلل اأن ير�سيها، ويرفع 
ويجعلها  ويكرمها  درجاتها 
ال�سديقني  مراتب  يف 
عز  اهلل  اأن  كما  وال�سهداء، 
املراأة  بكرم  كذلك  وجل 
ثم  زوج  من  تزوجت  التي 
وهي  وماتت  منه  ُطلقت 
كذلك، ويجمعها اهلل مبثيلها 
اأّن املراأة  من الرجال. كما 
لدينها  احلافظة  املوؤمنة 
وا�ستع�سمت  وا�ستعفت 
نف�سها عن الوقوع يف احلرام 
يكرمها  اهلل  مر�سات  بغية 
اهلل عز وجل حلظة دخولها 

بزينة  فتاة  اجلنة، فيعيدها 
اجلمال،  فاتنة  ال�سباب 
ويتوجها على احلور العني، 
ويعطيها  الق�سور  ومينحها 
كما  احللي،  من  ت�ستهي  ما 
بعني  امراأة  كل  من  ويجعل 
زوجها وجعلها اأبهى واأجمل 
فكلما  العني  احلور  من 
عادت  زوجها  يجامعها 
رونقاً  اأكرث  وبدت  بكراً 
كما  زوجها،  عني  يف  وبهاًء 
املوؤمنة  املراأة  جمال  اأّن 
يف اجلنة يعادل �سبعني األف 

من جمال احلور العني

�إ�صالميات
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- 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 االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�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 ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�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 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  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 االأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية 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 االإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر
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  "V60" اجلديدة 

من فولفو
ن�رشت �رشكة فولفو موؤخرا فيديوهات 
الكرو�س  ل�سيارتها  ترويجية  و�سورا 
تنوي  التي  اجلديدة   "V60" اأوفر 
وبالنظر  قريبا.  الأ�سواق  يف  طرحها 
مالحظة  ميكن  الفيديوهات  لتلك 
احتوى  اخلارجي  ال�سيارة  ت�سميم  اأن 
على عدة عنا�رش من ت�سميم �سيارات 
ك�سبك  فولفو،  تنتجها  التي   "XC60"
غطاء املحرك الأمامي وبع�س مالمح 
وبالرغم  واخللفية  الأمامية  امل�سابيح 

ت�رشيحات  باأي  تدل  مل  فولفو  اأن  من 
ر�سمية عن املوا�سفات الفنية والتقنية 
لل�سيارة، انتظارا لعر�سها يف 21 فرباير 
اجلاري، اإل اأن بع�س الت�رشيبات ذكرت 
اأن "V60" �ستاأتي بنوعني من حمركات 
و190   249 بعزم  والديزل  البنزين 
لهذه  فولفو  اإ�سدار  وياأتي  ح�سانا. 
ال�سيارة بعد مدة من طرحها ل�سيارتها 
لفتت  التي   "XC40" الدفع  رباعية 

انظار الكثريين ب�سكلها وموا�سفاتها.

 Ultimate يوكون دينايل GMC 
 2018  Black Edition

 Ultimate Black Edition خالل معر�س لو�س اأجنلو�س لل�سيارات عن موديل يوكون دينايل GMC اأعلنت
2018 وتعترب ن�سخة يوكون دينايل الأكرث فخامة وتتميز بتح�سينات خارجية واأغطية مرايا كرومية وعجالت 
ملخارج  م�سقولة  ومل�سات  احل�رشي  اأونيك�س  الأ�سود  باللون  ال�سيارة  توفر  مع  بو�سة   22 بلونني  األومنيوم 

العادم.
باقة  ال�سيارة  وحتمل  لالأر�سية  فاخر  فر�س  يف  وتتمثل  كبرية  تعترب  فال  ال�سيارة  يف  الداخلية  التغيريات  اأما 
للتكيف  للمقاعد اخللفية ومثبت �رشعة قابل  Open Road وت�سمل فتحة �سقف كهربائية ونظام ترفيهي 
Enhanced Security وت�سمل  وباقة  اأمامية وعتبات جانبية قابلة للطي كهربائياً  اأوتوماتيكية  مع مكابح 

ح�سا�سات للزجاج ونظم ر�سد للحركة الداخلية.
وحتمل ال�سيارة حمرك V8 �سعة 6.2 لرت بقوة 420 ح�سان وعزم دوران 621 نيوتن مرت وناقل حركة اأوتوماتيك 

من 10 �رشعات ونظام دفع رباعي اختياري.

جرنال موتورز تخطط للعودة 
اإىل اأوروبا

باعت چرنال موتورز وحدتها الأوروبية املتمثلة فى اأوبل، ولكنها 
قد تعود اإىل املنطقة من خالل تقدمي تكنولوجيا ذاتية القيادة اأو 
التنفيذية  الرئي�سة  بارا  مارى  ذكرته  ملا  وفقا  النتقال،  خدمات 

للمجموعة.
وقالت فى موؤمتر �سحفى: »ل �سيء مينعنا من العودة اإىل اأوروبا. 
اأعمالها  باعت  قد  موتورز  چرنال  كانت  جدا«.  ممكن  �سيء  اإنه 
 PSA املمثلة فى �رشكة اأوبل -التى كانت خا�رشة- اإىل جمموعة
فى وقت �سابق من هذا العام كجزء من ا�سرتاتيجية لالن�سحاب من 
ال�سعيفة وياأتى الن�سحاب ي�سنما حتاول چرنال موتورز  الأ�سواق 
وم�ساركة  تاأجري  تطبيقات  مثل  النتقال  تقنيات  جمال  اخرتاق 

ال�سيارات وتقنيات القيادة الكهربائية والذاتية.

كيا نريو بلوغ اإن 2018 تنطلق يف اأمريكا 
عرب بوابة لو�س اأجنلو�س

مر�سيد�س CLS موديل 2019 الكوبيه

 اأربعة اأبواب تنطلق 
بفل�سفة جديدة

يف  الكامريات  اأمام  للعر�س  ظهورها  بعد 
معر�س لو�س اأجنلو�س لل�سيارات 2017 فمن 
من   PHEV نريو  موديالت  ظهور  املتوقع 
كيا يف معار�س البيع يف نهاية العام اجلاري، 
كم   42 كهربائي  تنقل  مدي  ال�سيارة  وحتمل 
الهجينة 901  بالو�سعية  تنقل كامل  مع مدى 
كم، وتعترب ال�سيارة اخلطوة التالية املثرية يف 
م�سرية ال�رشكة لل�سيارات التي تعمل بالطاقة 

البديلة بحلول 2020.
نريو،  من  الهجينة  الن�سخة  غرار  وعلى 
العملية  من  الكثري  تقدم   PHEV فن�سخة 
ال�سيارة  وتاأتي  الوفرية  التخزين  وم�ساحات 

يف 3 م�ستويات للتجهيز هي LX وEX وEX برمييوم ، وحتمل الكثري من و�سائل امل�ساعدة والأمان 
التحذير من حركة املرور اخللفية ونظام م�ساعدة تغيري  العمياء ونظام  البقع  وت�سمل نظام ر�سد 

امل�سار وح�سا�سات الركن اخللفية .
وم�ساعد  الأمامي  الت�سادم  التحذير من  ونظام  اآلية  ومكابح طواريء  ذكي  تاأتي مبثبت �رشعة  كما 
األومنيوم مع  لرت  �سعة 1.6   GDI ال�سيارة حمرك  و�ستحمل  قيا�سية.  ب�سورة  احلفاظ على امل�سار 
والقوة الجمالية  بقوة 60 ح�سان  كيلوواط �ساعة وحمرك كهربائي   59 بقوة  بوليمر  ليثيوم  بطارية 
الت�سارع يف 10.5  ال�سيارة على  لل�سيارة تبلغ 139 ح�سان وعزم دوران 265 نيوتن مرت ومبا ي�ساعد 

ثانية.

التي  اجلديدة   2019  CLS موديالت  ال�ستار عن  مر�سيد�س  ك�سفت 
و�ستبداأ  الثالث  اجليل  يف  تقدميها  رغم  ماألوفاً  ت�سميمها  ليزال 
مبيعات ال�سيارة يف الوليات املتحدة يف خريف 2018 بينما �ستح�سل 
ت�سميم  ال�سيارة  املقبل. وحتمل  مار�س  الأخرى يف  الأ�سواق  عليها 
اأيقوين مميز ككوبيه باأربعة اأبواب مع فل�سفة ت�سميم مثرية وجميل. 
وحتمل ال�سيارة يف مقدمتها مل�سات من AMG GT تظهر يف �سبكة 
وتاأثري  اخللفية  امل�سابيح  يف   LED وحدات  مع  العري�سة  التهوية 
ال�سيء عن  بع�س  ت�سميمها  ال�سيارة يف  تختلف  فيما  الأبعاد  ثالثي 
املوديل ال�سابق. اأما يف املق�سورة ف�سنجد نف�س خطوط الت�سميم 
E-Class مع فتحات تهوية م�سيئة  الأنيق املميزة امل�ستعارة من 
املق�سورة  يف  عري�سة  �سا�سة  مع  املقاعد  على  يدوية  ومل�سات 

با�ساءة داخلية حميطية تتميز بعدد 64 لون.
العملية  حيث  ومن  وال�ساخن  البارد  التكييف  نظام  تغيري  مت  كما 
فال�سيارة الآن حتمل لأول مرة 5 مقاعد وميكن اأن يتوفر يف اجلزء 
فال�سيارة  الأمان  جانب  حيث  ومن  لرت.   520 تبلغ  م�ساحة  اخللفي 
من  بباقة  وزودت  املح�سنة   S-Class من  مالحمها  ت�ستعري 
جتهيزات الأمان ت�سمل م�ساعد الركن الن�سط وم�ساعد احلفاظ على 
امل�سار وم�ساعد النتباه وم�ساعد حمدد ال�رشعة وت�سمل التجهيزات 
التحكم  نظام  ت�سمل  التي  القيادة  م�ساعدة  باقة  الختيارية 
الن�سط يف امل�سافات وم�ساعد التوجيه 
الن�سط  ال�رشعة  وحمدد  الن�سط 
البقع  ر�سد  وم�ساعد 
العمياء.  

جرنال موتورز 

طرح طرازين 
جديدين من 

ال�سيارات 
 الكهربائية 

العام املقبل

بعد قرابة قرن من �سناعة 
ال�سيارت التى تعمل بالوقود 

احلفرى، اأعلنت �رشكة جرنال 
موتورز عمالق �سناعة ال�سيارات 
فى العامل اأن اإنهاء اإنتاج حمركات 
الحرتاق الداخلى يقرتب ب�سكل 
�رشيع وقالت �سحيفة وا�سنطن 

بو�ست، اإن الإ�رشاع نحو م�ستقبل 
للكهرباء فى �سناعة ال�سيارات 
يبداأ فورا، مع اإطالق جرنال 

موتورز طرازين جديدين العام 
املقبل من ال�سيارات الكهربائية 

و18 اآخرين بحلول 2023.
وقال مارك ريو�س رئي�س تطوير 
املنتجات العاملية لل�رشكة فى 
موؤمتر، اإن التحول �سي�ستغرق 

بع�س الوقت، اإل اأن هذا امل�سار 
قد مت حتديده، مو�سحا اأن 

جرنال موتورز توؤمن بامل�ستقبل 
الكهربائى متاما، وعلى الرغم من 
اأن امل�ستقبل لن يتحقق بني ع�سية 
و�سحاها، اإل اأن جرنال موتورز 

ملزمة بزيادة ا�ستخدام ال�سيارات 
الكهربائية وقبولها.

وجتنب ريو�س حتديد العام الذى 
�ستتوقف فيه �رشكته عن اإنتاج 
املركبات التى تعمل بالديزل 

والبنزين، واأ�سار اإىل اأن ال�رشكة 
كبرية جدا بدرجة ل ت�سمح 

لها بتقدمي مثل هذا التقدير، 
وكانت جرنال موتورز، حلت فى 

املركز الثالث لأكرب �رشكات 
�سناعة ال�سيارات العام املا�سى، 
وجتاوزت الأرقام التى حققتها 
من قبل ببيع 10 مليون �سيارة.



 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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هاتف مميز ب�سعر مناف�س يف الأ�سواق الرو�سية
متاجر  �سل�سلة  طرحت 
عرب  للبيع   »pixelphone.ru«
 Pixelphone« هاتف  الإنرتنت 
و�سعر  مميزة  مبوا�سفات   »M1
ويجمع  دولرا،   150 عن  يقل 
 7000 �سعره  يبلغ  الذي  الهاتف 
من  العديد  دولرا(   120( روبل 
الذكية  الهواتف  اأحدث  موا�سفات 
حاليا،  الأ�سواق  يف  املطروحة 
فهيكله م�سقول بدقة من املعدن 
كامريته  اأن  عن  ف�سال  اخلفيف، 
الدقة  وعالية  مزدوجة  الأ�سا�سية 

ومعاجله �رسيع الأداء.

اأبرز موا�سفات الهاتف التقنية

بو�سة   5.5 مبقا�س  -ال�سا�سة: 
عر�س  ودقة   »18:9« واأبعاد 

)640/1280(بيك�سل.
النوى  رباعي  املعالج:   -

.MediaTek MT6737
 2 الع�سوائي:  الو�سول  ذاكرة   -

غيغابايت.
 32-16 الداخلية:  الذاكرة   -
غيغابايت قابلة للتو�سيع با�ستخدام 

بطاقات الذاكرة اخلارجية.
- ما�سح لب�سمات الأ�سابع.

- كامريا خلفية مزدوجة بدقة 13 

ميغابيك�سل. -كامريا اأمامية بدقة 
5 ميغابيك�سل.

نظام   - اإ�ساءة.  ح�سا�سات   -

الت�سغيل: اأندرويد 7.
ميللي   2500 ب�سعة  بطارية   -

اأمبري.

اأمازون ُتطلق كامريا 
بالذكاء ال�سطناعي 

واأدوات تعلم اآيل لل�سركات

البيع على  اأكرب �رسكات  تعترب من  اأمازون  اأن  الرغم من  على 
مما  اأكرب،  تاأثري  ذات  تكون  اأن  يف  ترغب  اأنها  اإل  الأنرتنت، 

جعلها تُطلق جمموعة منتجات تعمل بالذكاء ال�سطناعي.
تعمل  التي   DeepLens كامريا  اأمازون  قدمت  حيث 
تُدعى  جديدة  من�سة  دولر،   250 ب�سعر  ال�سطناعي  بالذكاء 
للن�سخ  جديدة  وخدمة  الآيل  التعلم  لن�رس   SagaMaker
الأدوات  هذه  وكل  ال�سطناعي؛  الذكاء  ت�ستخدم  والرتجمة 

موجهة اإىل املطورين وال�رسكات.
كامريا DeepLens تاأتي باأدوات ذكاء ا�سطناعي ُمثبته ُم�سبًقا 
ووفًقا  وال�سخ�سيات،  وال�سور  الأ�سياء  على  التعرف  وت�سمل 
والوجوه  والكالب  القطط  الكامريا ميكنها ك�سف  فاأن  لتقرير 
والأ�سياء اليومية والتحركات والطعام؛ وميكنك ال�ستفادة من 
الكامريا ب�ستى الطرق، فعلى �سبيل املثال ميكن للكامريا م�سح 

خمزن معني وتتبع املخزون.
بالتقاط  وتقوم   ،Atom اإنتل  مبعالج  مدعومة  الكامريا 
الفيديوهات بدقة 1080p، وهناك ات�سال واي فاي بالإ�سافة 

.microHDMI ومنفذ USB ملنفذ
هي  األيك�سا  ال�سوتي  امل�ساعد  مع   Echo اأمازون  منتجات 
بخدمات  ال�سطناعي  الذكاء  اأدوات  عمل  كيفية  على  مثال 
اأمازون ويب، واملنتجات اجلديدة تعترب بيان اأن ال�رسكة على 
مع  متكاملة  اليومية  احلياة  وجعل  خطوة  لتخاذ  ا�ستعداد 

الذكاء ال�سطناعي.

»5G« اآبل تطلق هاتفا يدعم �سبكات
مهتمة  مواقع  عدة  اأكدت 
تتح�رس  اآبل  اأن  التقنية  بال�سوؤون 
لإطالق هاتف »اآيفو-X« حمدث 
اجليل  �سبكات  دعم  على  قادر 

.»5G»اخلام�س
باأي  اآبل  اإدلء  عدم  من  وبالرغم 
الهاتف  عن  ر�سمية  معلومات 
اجليد اإل اأن املعلومات ت�سري اإىل 
لختباره  ي�ستعدون  »خرباءها  اأن 
القادمة  الأ�سابيع  غ�سون  يف 
ورمبا  لإطالقه لحقا،  ا�ستعدادا 
املفرت�س  املقبل«ومن  العام  يف 
اجلديد  الهاتف  »يحافظ  اأن 
وميزات  خ�سائ�س  كافة  على 

ال�سابقة كالكامريا املزدوجة وميزة   »X-اآيفون«
التعرف على الوجوه وال�سا�سة التي تغطي كامل الواجهة الأمامية، بالإ�سافة اإىل الهيكل 
اخلام�س  اجليل  من  الت�سال  �سبكات  مع  التعامل  على  قادرا  �سيكون  اأنه  اإل  اخلارجي. 
 »4G« 5« التي �ستوفر �رسعة اأكرب يف نقل وا�ستقبال وحتميل البيانات مقارنة ب�سبكاتG«
مع  التعامل  اأ�رسع يف  اأداء  توفريه  احلالية، ف�سال عن  اآبل  هواتف  املوجودة يف   »3G»و

.»WIFI سبكات الـ�
اآبل لي�ست الأوىل التي تطمح لتطوير هواتفا قادرة على التعامل  اأن  وجتدر الإ�سارة اإىل 
مع هذا النوع من ال�سبكات احلديثة، فمنذ مدة وخالل موؤمتر »WIC« العاملي الأخري 
الذي عقد يف ال�سني، اأعلن رئي�س �رسكة هواوي ال�سينية ال�سهرية ب�سناعة الإلكرتونيات 
اأن ال�رسكة عازمة على اإطالق اأوىل هواتفها القادرة على العمل مع �سبكات الت�سال من 
التي ميكن  التقنيات  العديد من  ال�رسكة تطور حاليا  اأن  واأو�سح   ،»5G« اجليل اخلام�س 
الإلكرتونية   »970  Kirin« ك�رسائح  ال�سبكات  التعامل مع هذه  م�ستقبال يف  ا�ستخدامها 

التي ا�ستعر�ستها موؤخرا.

اأكرث من ن�سف عائدات مبيعات الهواتف 
الذكية تذهب اإىل اآبل

ك�سف تقرير جديد عن عائدات مبيعات الهواتف الذكية خالل الربع الرابع 
من العام املا�سي اأن �رسكة اآبل تنال ن�سيب الأ�سد مقارنة بباقي ال�رسكات 
الكربى حيث ت�ستاأثر لوحدها باأكرث من ن�سف العائدات الإجمالية، بح�سب 
بيانات تقرير �رسكة Strategy Analytics فاإن اآبل حققت 61.4 مليار 
دولر من مبيعات الهواتف الذكية خالل الربع الرابع، بينما بلغت اإجمايل  
وبعيداً عنها، جاءت �رسكة �سام�سونغ يف املركز الثاين حيث بلغت عائداتها 

تقريباً 19 مليار دولر بينما هواوي كانت يف املركز الثالث بحوايل 8.4 
مليار دولر، ومبقارنة الربع املا�سي مع نف�س الربع من العام ال�سابق جند 

اأن كل ال�رسكات الثالث الكربى حققت منو يف عائداتها والقفزة الأكرب 
كانت من ن�سيب اآبل لزيادة ح�ستها يف ال�سني حيث ت�سري تقارير �سابقة 

اأنها زادت بن�سبة %12.

 11.2 iOS اآبل تطرح حتديث
مع حتديثات جديدة

بعد  اليوم؛  مميز  جديد   iOS حتديث  بطرح  اآبل  قامت 
�ساعات من ظهور م�سكلة بتحديث iOS 11 على هواتف 
تطبيق  قام  اإذا  العمل  عن  الهاتف  يتوقف  حيث  اآيفون، 
مثل  لأ�سياء  متكررة  اإ�سعارات  با�ستخدام  ثالث  طرف 
 11.2  iOS حتديث  بطرح  اآبل  قامت  حيث  التذكريات. 
لتقدمي  بالإ�سافة  امل�سكلة  هذه  يعالج  والذي  اليوم، 
بطرح  اآبل  تقوم  ما  وعادًة  الأخرى.  التحديثات  عدد من 
حتديثات iOS يوم الثالثاء، لذا فيبدو اأن ال�رسكة قامت 
 iOS بطرح التحديث مبكًرا حلل هذه امل�سكلة. حتديث
اآبل اجلديدة للدفع  11.2 هو حتديث كبري ي�سمل خدمة 
Apple Pay Cash يف الوليات املتحدة، وهي متوفرة 
بداخل تطبيق الر�سائل، وت�سمح مل�ستخدمي اآيفون اإر�سال 
اإيداع  يتم  حيث   .iMessage خدمة  من خالل  الأموال 
تطبيق  بداخل   Apple Pay Cash بطاقة  الأموال يف 
املحفظة Wallet على iOS 11.2، وميكن ا�ستخدامها 
 Apple للدفع  اآبل  خدمة  خالل  من  الأغرا�س  ل�رساء 

Pay اأو حتويلها حل�ساب بنكي.
ا يقدم حتديث iOS 11.2 ال�سحن الال�سلكي ال�رسيع  اأي�سً
لهاتفي اآيفون X واآيفون 8، حيث يقدم �رسعة �سحن 7.5 
�سحن  ليتم   ،Qi بتقنية  ال�سحن  من�سات  خالل  من  وات 
ا  اأي�سً التحديث  ي�سمل  قبل.  ذي  من  اأ�رسع  البطارية 
بالإ�سافة  اآيفون،  هواتف  لأحدث  جديدة  حية  خلفيات 
لبع�س الر�سائل املنبثقة التي ت�رسح اأن اأزرار تبديل الواي 

.Control Center فاي والبلوتوث يف

كانون اإي اأو اإ�س 100 دي
 من اآلت الت�سوير الرقمّية ذات العد�سة الأحادّية العاك�سة، 
فدّقتها  دي،   1200 اإ�س  اأو  بالإي  �سبيهة مبوا�سفاتها  وهي 
18 ميغابيك�سيل، وقادرة على ت�سوير مقاطع الفيديو بجودة 
تعمل  �سا�سة  دي   100 اإ�س  اأو  اإي  الكانون  متتلك   .1080p
م باآلة الت�سوير من خاللها،  باللم�س تُتيح للُم�ستخِدم التحُكّ
اآلة ت�سوير وزناً من بني جميع  اأقل  الت�سوير هذه  اآلة  وتُعد 
العاك�سة من  الأحادّية  العد�سة  الرقمّية ذات  الت�سوير  اآلت 

اإنتاج �رسكة كانون

هاتف نوكيا 3 �سيح�سل على 
Oreo 8 حتديث اأندرويد

اأهم ما مييز هاتف نوكيا هو الوعد بح�سوله على التحديثات 
طرحت  قد  ال�رسكة  فاأن  الآن  وحتى  حينها،  يف  املنا�سبة 
من  عدد  وهناك   8 نوكيا  لهاتف   Oreo حتديث  ر�سمًيا 

التقارير لتحديثات خمتلفة لهواتف نوكيا.
وقد وعدت ال�رسكة بتقدمي حتديث 7.1.2 لهاتف نوكيا 3 
اأندرويد  اأن الهاتف ظل على نظام  اإل  اأكتوبر،  بنهاية �سهر 
7.0. ويبدو اأن هاتف نوكيا 3 �سيح�سل على حتديث Oreo؛ 
“جوهو   HMD ب�رسكة  املنتجات  مدير  اأو�سح  وقد 

�سارفيكا�س” اأن الهاتف لن يح�سل على حتديث 1.2.
هناك  كان  واإذا  التحديث؛  لإ�سدار  موعد  حتديد  يتم  ومل 
م�سكلة يف جلب برامج الت�سغيل ملعالج Mediatek فهذا 
الهاتف  ليح�سل  الوقت  بع�س  ي�ستغرق  قد  الأمر  اأن  يعني 

على التحديث.

غالك�سي »S9« يف الأ�سواق قريبا
ن�رست اإحدى قنوات �سام�سونغ على اليوتيوب فيديوهات 
ترويجية اأعلنت فيها عن املوعد الر�سمي لطرح هاتف 

»S9« املنتظر وبالنظر للمقاطع املذكورة، ميكن مالحظة 
موعد الإعالن الر�سمي عن هذا الهاتف، يف 25 فرباير 
اجلاري، وحاولت �سام�سونغ من خالل هذه الفيديوهات 
ن�رس تلميحات عن ال�سمات الأ�سا�سية التي �سيتمتع بها 

»S9«، ك�رسعة الأداء وجودة الت�سوير بقدرة الكامريا على 
التقاط عدد كبري من الإطارات يف زمن ق�سري، ما �سيح�سن 

من جودة الفيديوهات.
وبالإ�سافة لتلك ال�سمات، اأملحت الفيديوهات اإىل اأن 
الهاتف �سيدعم ميزة »3D Animoji« التي �ستتابع 

حركات وجه امل�ستخدم وتتفاعل معها.



خليج كري�شتل بوهران

العراق

واأو�ضح بن اأحمد دايج حممد 
التجميد  اأن »هذا  يف ت�رصيح 
االن�ضداد  حالة  ب�ضبب  جاء 
التي يعرفها املجل�س ال�ضعبي 
كلم   45( ل�ضف�ضاف  البلدي 
جنوب م�ضتغامن( منذ تن�ضيبه 
املحلية  االنتخابات  عقب 
نوفمرب   23 يف  جرت  التي 
املا�ضي« ،وذكر املتحدث اأن 
املجل�س  من  اأع�ضاء  ثمانية 

ل�ضف�ضاف،  البلدي  ال�ضعبي 
اخلم�ضة  اأع�ضائه  بني  من 
لت�ضكيالت  ينتمون  ع�رص،  
رف�ضوا  خمتلفة  �ضيا�ضية 
من  العديد  على  الت�ضويت 
املداوالت اخلا�ضة باملجل�س 
املتعلقة  املداولة  �ضيما  ال 
البلدي  والربنامج  بامليزانية 
ال�ضوق  كراء  ومداولة  للتنمية 
االأ�ضبوعية ومداولة تخ�ضي�س 
املتعلقة  املالية  االإعانات 
لفائدة  املدر�ضي  بالنقل 

التالميذ.

العدد : 4566/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�شا €1
www.elwassat.com
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م�شتغامن

الوايل يقرر جتميد املجل�س ال�صعبي البلدي ل�صف�صاف 
قرر وايل م�شتغامن حممد عبد النور رابحي اأم�س  االثنني جتميد ن�شاطات املجل�س ال�شعبي البلدي ل�شف�شاف وذلك 

ب�شبب االن�شداد الذي يعرفه املجل�س, ح�شبما علم من املدير الوالئي للتنظيم وال�شوؤون العامة.

اجناز قرية �صياحية مبعايري دولية

ال�صجن 6 �صنوات لـ"ح�صناء داع�س" الأملانية 

يرتقب ال�رصوع خالل االأيام القليلة 
قرية  اجناز  ا�ضغال  يف  القادمة 
الدولية  املعايري  وفق  �ضياحية 
املعمول بها بخليج كري�ضتل ببلدية 
قديل )�رصق وهران(، ح�ضبما اأفاد 
بذلك اأم�س االثنني املدير الوالئي  

التقليدية،  وال�ضناعة  لل�ضياحة 
بلعبا�س قامي بن عمر.

ال�ضياحي  املنتجع  هذا  ويحتوي 
املرتبع على م�ضاحة 10 هكتارات 
ال�رصقية  باجلهة  نوعه  من  االأول 
للوالية على 277 غرفة و29 جناحا 

قاعات  و3  ومقهيني  ومطعمني 
من  اثنني  وفندقني  للمحا�رصات 
ي�ضري  التوايل  على  طوابق  و9   8
الذي  امل�رصوع  ويت�ضمن  بلعبا�س، 
يندرج يف اطار اال�ضتثمار اخلا�س 
موؤ�ض�ضة خا�ضة جزائرية  قبل  من 

ذو  �ضاليهات  من  و100  حمال   13
ال�ضاليهات  من  و200  غرف  اأربعة 
املعاجلة  ومركز  غرف  ثالثة  ذو 
غرفة   44 من  يتكون  البحر  مبياه 
اأ�ضري  كما  البدنية  اللياقة  ومركز 

اليه.

ق�ضت حمكمة عراقية على قنا�ضة 
داع�س«،  »ح�ضناء  اأو  »داع�س«، 
عاما(   17( وين�ضل  ليندا  القا�رص 
االأملانية،  بول�ضنيتز  مدينة  من 
�ضنوات  �ضت  ملدة  بال�ضجن 
على  حكم  فقد  القرار،  ومبوجب 

لدخولها  حب�س  ب�ضنة  وين�ضل 
و5  م�رصوعة،  غري  ب�ضورة  العراق 
»داع�س«،  مع  النخراطها  �ضنوات 
الناحية  من  قا�رص  ليندا  اأن  ومبا 
جل�ضة  كانت  فقد  القانونية، 
علنية،  وغري  مغلقة  املحاكمة 

االأحداث يف  اأمام حمكمة  وجرت 
بغداد، وح�رص م�ضوؤولون اأملان من 

ال�ضفارة يف بغداد املحاكمة.
واألقت قوات االأمن العراقية القب�س 
يف  املو�ضل  مدينة  يف  ليندا  على 
جويلية 2017، ثم نقلت اإىل بغداد 

املحكمة  وكانت  ملحاكمتها، 
بغداد،  يف  املركزية  اجلنائية 
مواطنة  على  باالإعدام  ق�ضت 
تركية، وباملوؤبد على ع�رص تركيات 
الإدانتهن  واأذربيجانية  اأخريات 

باالنتماء لتنظيم »داع�س«.

االأغواط  لوالية  العام  االأمني  اأقدم 
بت�ضليم  املحلية  بال�ضلطات  مرفوقا 
من  م�ضتفيد   142 لنحو  املفاتيح 
االيجارية  االجتماعية  ال�ضكنات 
مبنا�ضبة  ما�ضي،وهذا  عني  ببلدية 

اليوم  لذكرى  املخلدة  االحتفاالت 
لـ18  امل�ضادف  لل�ضهيد  الوطني 
الوفد  يتوجه  اأن  فيفري اجلاري.قبل 
بها  مت  التي  احلويطة  بلدية  �ضوب 
يف  عائلة   28 على  املفاتيح  توزيع 

الفرحة  �ضادتها  حما�ضية  اأجواء 
هذه  من  للم�ضتفيدين  العارمة 
تدخل  التي  الهامة  ال�ضكنية  الربامج 
على  للق�ضاء  الدولة  اأولويات  �ضمن 
اأن  العلم  بالوالية،مع  اأزمة ال�ضكن 

بلديات  يف  للقطاع  م�ضاريع  هناك 
يرتقب  ال�ضيغ  خمتلف  الوالية،ويف 
التي  تلك  قريبا،�ضيما  ا�ضتالمها 

تو�ضك على االإنتهاء .
ع.ق

االأغواط

توزيع �صكنات بعني ما�صي واحلويطة

الوطني  باليوم  االحتفال  اإطار  يف 
فيفري،  ل18  امل�ضادف  لل�ضهيد 
مقداد  »حاج  امل�ضيلة  وايل  اكد 
اأحد  ت�ضمية  جت�ضيد  عملية  »خالل 
برنامج  و�ضع  اأنه  املدينة  االأحياء 

اخلا�ضة  الوطنية  العملية  لهذه 
ال�ضهداء  باأ�ضماء  ال�ضوارع  بت�ضمية 
الوطنية  وال�ضخ�ضيات  واملجاهدين 
الداخلية  وزارة  بها  بادرت  والتي 
مع  بالتن�ضيق  املحلية  واجلماعات 

القيام  تقرر  باأنه  املجاهدين  وزارة 
ت�ضمية  لت�ضوية  اأ�ضبوع  كل  بعمليتني 
بامل�ضيلة  االأحياء  اأو  ال�ضوارع  احد 
من  واملجاهدين  ال�ضهداء  باأ�ضماء 
اأبناء املنطقة ومنها كما قال تختفي 

من  للعديد  باالأعداد  االأ�ضماء  تلك 
اأحياء املدينة التي ت�ضمى عادة بعدد 
اخلريطة  تنظيم  بغر�س  ال�ضكنات 

املحلية .
عبدالبا�شط بديار 

تزامنا واالحتفال باليوم الوطني لل�شهيد بامل�شيلة 

اإعادة ت�صمية اأحياء ومرافق عمومية باأ�صماء ال�صهداء واملجاهدين

بلدية الهامل 

بريد اجلزائر بتلم�شان

تي�شم�شيلت

وايل امل�صيلة ي�صرف على توزيع 48 وحدة �صكنية  

توزيع  67535 بطاقة ذهبية منذ بداية العام املا�صي 

ملتقى جهوي حول ا�صرتاتيجية التنمية ال�صياحية 

اأ�رصف اأول اأم�س  وايل والية امل�ضيلة »حاج مقداد 
» رفقة ال�ضلطات املحلية واالمنية على حفل توزيع 
ببلدية  اإيجارية  اإجتماعية  �ضكنية  وحدة   48 ح�ضة 
االحتفال  مبنا�ضبة  امل�ضيلة  والية  جنوب  الهامل 
�ضنة  كل  فيفري من   18 ل  امل�ضادف  ال�ضهيد  بيوم 

كمة �ضادها جو من  يف ظروف تنظيمية جيدة وحمحُ
الفرحة العارمة لدي خمتلف العائالت امل�ضتفيدة 
وتندرج العملية يف �ضياق برنامج الدولة الرامي اإىل 

الق�ضاء على ال�ضكن .
عبدالبا�شط بديار 

ذهبية  بطاقة   67.535 توزيع  تلم�ضان  بوالية  مت 
على زبائن بريد اجلزائر منذ بداية العام املا�ضي، 
الوالئية  املديرية  لدى  االثنني  اأم�س  علم  ح�ضبما 
املكلفة  الفرعية  املديرة  ذكرت  و  اجلزائر.  لربيد 
باخلدمات الربيدية بذات املديرية  غربال يا�ضمينة 
بلغ   2017 �ضنة  خالل  املوزعة  البطاقات  عدد  اأن 
42.664 بطاقة من بني62.292 بطاقة مت ا�ضتالمها 

بطاقة   24.871 توزيع   ومت  الفرتة..  ذات  خالل 
االأ�ضبوع  غاية  اإىل  اجلارية  ال�ضنة  بداية  منذ  ذهبية 
اأن  اإىل   اأ�ضارت  التي  امل�ضئولة  ذات  وفق  املا�ضي 
الوالية »اأ�ضبحت حتتل املرتبة 19 وطنيا من ناحية 
اأ�ضارت  عدد البطاقات املوزعة على الزبائن« التي 
اإىل اأن العملية ال تزال متوا�ضلة  لتمكني الزبائن من  

ا�ضتالم بطاقاتهم الذهبية يف وقتها.

الون�رصي�ضي«  يحيى  بن  »اأحمد  اجلامعي  املركز  يحت�ضن 
اجلهوي  امللتقى  الثالثاء  اليوم   من  ابتداء  لتي�ضم�ضيلت 
والية  يف  ال�ضياحية  التنمية  »اإ�ضرتاتيجية  حول  االأول 
اأم�س االثنني  تي�ضم�ضيلت...الواقع واالآفاق«، ح�ضبما علم  
مببادرة  املنظم  امللتقى  هذا  و�ضيناق�س  املنظمني.  لدى 
بالتن�ضيق  الطالبي  الوطني  للت�ضامن  الوالئي  املكتب  من 
مع النادي العلمي الثقايف للنخبة االقت�ضادية خم�ضة حماور 

اجلزائر«  يف  ال�ضياحي  القطاع  ب«اأ�ض�س  تتعلق  رئي�ضية 
اجلزائر«  يف  ال�ضياحي  لال�ضتثمار  القانوين  و«االإطار 
و«مقومات  اجلزائري«  االقت�ضاد  يف  ال�ضياحة  و«م�ضاهمة 
ال�ضياحة يف والية تي�ضم�ضيلت...ال�ضياحة اجلبلية وال�ضتوية 

واالأثرية« و«ا�ضرتاتيجية النهو�س 
رئي�س  اأو�ضحه  ح�ضبما  الوالية«،  يف  ال�ضياحي  بالقطاع 

املكتب الوالئي لذات التنظيم الطالبي �ضفيان حليل.

ورقلة

 املجتمع املدين بدائرة احلجرية
 ي�صيد بقرارات الوايل  

احلركة  و  املدين  املجتمع  ممثلوا  اأم�س  اأول  اأثنى 
عبد  ورقلة  وايل  على   ، احلجرية  بدائرة  اجلمعوية 
باليوم  االحتفاالت  اأقامت  الختياره  جالوي  القادر 
الوطني لل�ضهيد بدائرتهم ، واأعرب هوؤالء عن امتنانهم 
للم�ضوؤول االأول الهيئة التنفيذية يف كل نقطة تفقدها 
خالل برنامج زيارته التفقدية لبلديتي احلجرية والعلية 
، وهو ما عك�ضه ال�ضكر والرتحاب الكبري الذي ح�ضي 
به عبد القادر جالوي اأثناء توزيع ال�ضكنات االجتماعية 

على امل�ضتفيدين منها وكذا تفقده م�ضت�ضفى 60 �رصير 
مواطنوا  االأخرى،ومتنى  امل�ضاريع  بع�س  وتد�ضني 
دائرة احلجرية وممثلي خمتلف التنظيمات املن�ضوية 
لوايل  وال�ضداد  التوفيق   ، املدين  املجتمع  لواء  حتت 
ورقلة يف النهو�س بالتنمية املحلية بالوالية وموا�ضلة 
اأطلقها من تعينه على  التي  التنموي  االإنعا�س  م�ضرية 

راأ�س عا�ضمة الواحات.
اأحمد باحلاج 

املدر�شة الع�شكرية متعددة التقنيات

الفريق اأحمد قايد �صالح يف زيارة عمل

اأم البواقي

اإ�صابة 18 �صخ�صا بجروح اإثر انقالب حافلة بعني البي�صاء 

رفع التجميد عن خطي ميرتو اجلزائر

الدفاع  وزير  نائب  �ضالح،  قايد  اأحمد  الفريق 
ال�ضعبي  الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س  الوطني، 
متعددة  الع�ضكرية  املدر�ضة  اإىل  عمل  زيارة  يف 
نائب  �ضالح،  قايد  اأحمد  الفريق  يقوم  التقنيات 
وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني 
بزيارة   ،2018 فيفري   20 الثالثاء  يوم  ال�ضعبي، 

التقنيات  متعددة  الع�ضكرية  املدر�ضة  اإىل  عمل 
الفريق،  االأوىل  الع�ضكرية  بالناحية  البحري  بربج 
االجتماع  �ضيرتاأ�س  الزيارة،  هذه  خالل  وخالل 
التكوين  هياكل  وم�ضوؤويل  الإطارات  ال�ضنوي 
باجلي�س الوطني ال�ضعبي، ويعقد لقاًء توجيهياً مع 

طلبة املدار�س الع�ضكرية.

بجروح  �ضخ�ضا   18 االثنني  اإىل  االأحد  ليلة  اأ�ضيب 
متفاوتة اإثر انقالب حافلة لنقل امل�ضافرين مبدينة 
به  اأفاد  ح�ضبما  البواقي  اأم  بوالية  البي�ضاء  عني 
و  بادة  الرحمان  عبد  حاج  لل�ضحة  املحلي  املدير 
اأو�ضح ذات امل�ضوؤول الذي وقف على حالة اجلرحى 

باملوؤ�ض�ضة العمومية اال�ضت�ضفائية �ضالح زرداين بعني 
البي�ضاء اأن امل�ضابني تتفاوت خطورة اإ�ضاباتهم و اأن 
منهم من اأجريت لهم عمليات جراحية، الفتا اإىل اأن 
طبي  طاقم  عليها  ي�رصف  ال�ضحية  حاالتهم  متابعة 

متخ�ض�س.

اأن احلكومة رفعت  �رصح وزير النقل عبد الغاين زعالن 
التجميد عن م�ضاريع التو�ضعة اخلا�ضة مبيرتو اجلزائر، 
الوادى،  باب  ال�ضهداء-  �ضاحة  يخ�س خطي  فيما  وذلك 
التجميد  رفع  باأن  مو�ضحا  النعجة-براقي،  عني  وخط 

بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  من  بقرار  جاء 
زعالن  اأكد  كما  موؤخرا  عقد  الذي  الوزراء  جمل�س  بعد 
تعرفها  التي  امل�ضاكل  الكثري  �ضيزيل  امل�رصوع  هذا  اأن 

طرقات العا�ضمة واملتمثلة يف ازدحام املرور.

  موقف ...
حالة  الر�شيد  لبات  النانة  ال�شديقة  متثل 
الفرد  ي�شنعه  الذي  املقاومة  م�شهد  يف  خا�شة 
اال�شتعمار  قيود  فك  �شبيل   يف  ال�شحراوي 
يف  القاطنة  الثالثينية  ال�شيدة  املغربي,هذه 
خ�شو�شية  تكبلها  ,مل  لالجئني  اأو�شرد  خميم 
امل�شاهمة  �شيق,من  اجتماعي  كف�شاء  املخيم 
عرب  هذا  و  املغت�شب  الوطن  ا�شتعادة  رحلة  يف 
جبهات عديدة ,و يف مقدمتها اجلانبان الثقايف 
تقود  ال�شعبة  الظروف  رغم  االإعالمي,فهي  و 
دار  اأول  اإدارة  تتوىل  حيث  ا�شتثنائية  جتربة 
العامل"الرماتان  يف  اللجوء  خميمات  يف  للن�شر 

ر�شد" التي جنحت يف الرتويج للن�س ال�شردي 
عن  ف�شال  العامل  عرب  ال�شحراوي  ال�شعري  و 
اجلامعية  االأطروحات  و  الدرا�شات  من  كثري 
التي تقول للعامل ..رغم التغييب هناك �شعب 
لالأمر  الر�شوخ  يرف�س  و  املجاين  املوت  يرف�س 
و  متوا�شلة  ر�شد  الرماتان  ..جتربة  الواقع 
من  اأكرث  عرب  النجاحات   من  مزيدا  حت�شد 

�شاحة.
نتطرق  عندما  النانة  عن  ال�شورة  تكتمل 
بالق�شية  التعريف  يف  املحوري  لدورها 
ال�شحراوية يف دول ظلت اإىل وقت قريب تناأى 

بنف�شها عن ق�شية اال�شتعمار املغربي لل�شحراء 
التقت  و  تون�س  و  ولبنان  الغربية,كالكويت 
تزين  التي  الالمعة  االأ�شماء  من  بكثري  فيهم 
ال�شاعر  مقدمتهم  يف  و  العربية  الثقافة  �شماء 
مميز,و  كبري,و  جهد  ,هو  اأدوني�س  االإ�شكايل 
من  اجلديدة  االأجيال  اجليل  يعم  وعي  ينم 
جذوة  على  حتافظ  التي  ال�شحراوية  النخب 
املقاومة متقدة,حتى مع نظرائهم من املثقفني 
و املبدعني داخل االأرا�شي ال�شحراوية املحتلة

م�شتع�شية  حالة  الر�شيد  لبات  النانة  لي�شن 
على الفهم,لكنها انعكا�س طبيعي لروح املقاومة 

تقول  برمته,  ال�شحراوي  املجتمع  ت�شكل  التي 
من  واحدة  يف  الر�شيد  لبات  النانة  ال�شديقة 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائط  عرب  تغريداتها  
اأر�شنا  احتلت  باملغرب؛دولة  نعرتف  "نحن 
وهم,  دولتنا  يعترب  املغرب  �شعبنا,  �شردت  و 
الالجئني  باأن  يدعي  وجودنا,  عدم  يدعي  و 
يقع  املغرب  اليوم  حمتجزين,  ال�شحراويني 
�شاغرا يف زيف دعايته, اليوم يجل�س جنبا اإىل 

جنب مع الدولة ال�شحراوية ..

النانة لبات الر�صيد..
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