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رئي�س جمعية انتفا�سة 27 فرباير التاريخية بوخطة ابراهيم لـ"الو�سط " 

�س6 

مظاهرات 27 فرباير بورقلة1962  ت�صدت لف�صل ال�صحراء عن ال�صمال 

حمكمة جنايات ولية غرداية

اإدانة جا�صو�س "اإ�صرائيلي" بالإعدام و 10 �صنوات لباقي ال�صبكة

�س4

�س3

 الفريق قايد �سالح يف الجتماع
 ال�سنوي  لإطارات منظومة التكوين

  الوئام املدين و امل�صاحلة 
الوطنية �صنعا ال�صتقرار 

نور الدين بدوي:

�الرتقاء ب 10 دو�ئر �إىل م�صف واليات منتدبة 
�س3

 �س4�س5

 كانت جتلب من املغرب
 و تروج برباقي

�سوناطراك اأمام مزيد من املتاعب 
يف ذكرى تاأميم املحروقات

 احتجاج مرتقب
 يف 12 ناحية 

باجلنوب 

اأفاد وزير الداخلية واجلمعات املحلية نور الدين بدوي، اإن الدولة اجلزائرية اأجنزت 3 مليون و600 األف وحدة �سكنية بني �سنة 2000 و2017 ،مربزا انه بهدف 
تقريب الإدارة من املواطن وخلق ديناميكية يف ت�سيري اجلماعات املحلية باجلزائرثم الرتقاء ب 10 دوائر اىل م�سف وليات منتدبة.

اأكد اأم�س الفريق اأحمد قايد �سالح اأنه بف�سل الوئام 
وامل�ساحلة الوطنية، وكذا بف�سل ت�سحيات عزمية اجلي�س 

الوطني ال�سعبي البا�سل، �سليل جي�س التحرير الوطني...

نائب حمافظ بنك اجلزائر

 اأزيد من 1500 
مليار دينار خارج 

البنوك اجلزائرية  
�س5

�س3

 �س5

�س3

�س3

�س3

 فيما عرب القيادي ال�سابق جنوحات
 هو الآخر عن رف�سه لهذا امل�سعى 

�صعيداين يتــرباأ مــــن 
 ت�صحيحية حمارنية 

�صد �صـيدي ال�صــعيد  
فيما اأكدت احتكار ات�سالت 
اجلزائر للأنرتنت، فرعون:

تقارير دولية ت�صغط 
من اأجل فتح ال�صوق 

ملوؤ�ص�صات اأجنبية 
النواب ل يتبنون اأي اقرتاح 

ُيقدم من املجل�س:

ه�س كل  املوالة تجُ
تعديالت املعار�صة 

التن�سيقية الوطنية للأطباء املقيمني :

اأطــــــراف تــــحــــــاول �صــــــرب 
ا�صتقرارنا ووقف الإ�صراب
حذر من التوزيع غري املتوازن 

لل�سكان ، عبد الوحيد متار:

عدد  �صكان املناطق 
احل�صرية �صيفوق 40 

مليون ن�صمة اآفاق 2030

ال�صهيد ال�صطي الوكال اأبرز اأبطالها

�صنويف كلف باإبالغ 14 رئي�س بلدية ثورية مبخطط مظاهرات 
بيان الفاحت نوفمرب للت�صدي ملخطط نقل الربيع للجزائر 



فيفري    17 �إىل   11 بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة   خالل  
2018، �سجلت وحد�ت �حلماية  �ملدنية 21556 تدخل 
�ال�ستغـاثة من  طرف   تلقي مكاملات  �إثر  وهذ�  على 
جماالت  خمتلف  �سملت  �لتدخالت  هذه  �ملو�طنني، 
�أن�سطة �حلماية �ملدنية �سو�ء �ملتعلقة بحو�دث �ملرور، 
�حلو�دث �ملنزلية، �الإجالء �ل�سحي �إخمــاد �حلر�ئق و 
تغطية �الأجهزة �الأمنية  ملختلف �لتظاهر�ت، من بينها  
13758 تدخــل خا�ص بعمليات �الإجالء �ل�سحي، �أيـن مت 
�إجالء 1381 جريح و حتويل 12081  و  �إ�ســعاف  فــيهــا 
�حلــماية  �أعو�ن  طرف  من  �مل�ست�سفيات  �إىل  مري�ص 
�ملدنيـة. �أما فيما يخ�ص حو�دث �ملرور قامت وحد�ت 
�حلماية �ملدنية بـ 1536 تـدخـل من �أجل  853 حادث  
مرور �أدت �إىل وفاة 16 �سخ�ص و جرح 965 �آخرين مت 

�إ�سعافهم و نقلهم �إىل �ملر�كز �الإ�ست�سفائية.
�أثقل ح�ســيلة �سجلت يف واليــة �جللفة بوفاة  �أن  للعلم 
03 �أ�سخا�ص و جرح 19 �آخريــن مت �إ�سعافهم و حتويلهــم 

�إىل �ملر�كز �الإ�ست�سفـائية  على �إثـر11 حو�دث مرور. 
كما قامت وحد�ت �حلماية �ملدنية بـ 882 تدخل �سمح 
وحر�ئق  �سناعية  منزلية  منها  حريق   510 باإخـــماد 
مــختلفـة.  �مــا فيمــا يخ�ص �لعمليات �ملختلفة فقامت 
نف�ص  فـي  تدخـل   5380 بـ  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت 
�لفرتة لتغطية 4762 عملية �إ�سعاف و �إنقاذ �الأ�سخا�ص 

يف خطر.

الأربعاء21 فيفري 2018 املوافـق /  لـ05 جمادى الثانية 1439ه 24 �ساعة2

ر�ؤية من الواقع
�لتي  �لتخويف  عملية  رغم 
�مل�ستوردين  بع�ص  �أثارها 
قوت  يف  يتحكمون  ممن 
منع  ب�سبب   ، �جلز�ئريني 
حل�رض  وفر�سها  �حلكومة 
من  �ملو�د  بع�ص  ��ستري�د 
�ل�سوق  �أن  ،�إال  �خلارج 
يكن  ومل  تتحرك  ماز�لت 
�ل�ساحة  تاأثري على  �أي  هناك 
و�لعك�ص  بل   ، �القت�سادية 
�قت�سدت  �جلز�ئر  ذلك  من 
من  ماليري  �ل�ستة  يقارب  ما 

�لدوالر�ت يف ظرف عامني . 
يدل على حت�سن  موؤ�رض  وهو 
�لتي  �لتجارة  قطاع  و�سعية 
ولوبيات  �ملافيا  فيها  يتحكم 
وتهريب  �الأمو�ل  تبيي�ص 
نعرف  ولكي  �ل�سعبة.  �لعملة 
ذلك �لتالعب يجب �لعودة �ىل 
ما �رضح به �لرئي�ص بوتفليقة 
ت�سعة  �سنة  عهدته  �أول  يف 
يتحكم يف  من  حول  وت�سعون 
�لت�رضيحات  ثم   ، �القت�ساد 
بختي  �ملرحوم  �آثارها  �لتي 

�الأ�سبق  �لتجارة  وزير  بلعايت 
نف�سية  �أزمة  له  �سببت  و�لتي 
ي�ستطع  مل  حينما  ومر�سية 
للفا�ست  حمل  غلق  حتى 
قلب  يف  بيتزيريا  �و  فود   -
�مل�سوؤول  وهو  �لعا�سمة 
تلك  �و  �لقطاع  عن  �الأول 
با�سمه  �أم�سيت  �لتي  �لوثائق 
�لوز�رة  مكتبه  د�خل  من 
يف  �سيقة  جمموعة  وحتكم 
.ولهذ�  �ال�ستري�د  عملية 
وقوة  حجم  �جلميع  �أدرك 

�مل�سيطرين على عامل �لتجارة 
خا�سة   ، �ملو�زية  و�لتجارة 
�القت�سادية  �لظروف  و�ن 
�حلرجة �لتي تعي�سها �جلز�ئر 
ويف ظل �الأزمة �ملالية يجب 
�ن ينظم فيها �لقطاع و�لكف 
�لكماليات  ��ستري�د  عن 
�إىل  و�الأنان�ص  �لكيوي  من 
و�أرجل  �خلنازير  �سحوم 
��ستنزفت  و�لتي  �ل�سفادع 
�خلزينة �لعمومية و قللت من 
�حتياطي �لعملة �ل�سعبة �لتي 

تهرب حتت م�سمى �ال�ستري�د 
رخ�ص  تنظيم  فعملية  ؟ 
�جلز�ئر  �ستمكن  �ال�ستري�د 
من تقلي�ص �لتبعية وتخفي�ص 
على  �لتاأكيد  مع  �لفاتورة 
حتديد �ملو�د �ل�رضورية �لتي 
ال ميكن ت�سنيعها �أو لها عالقة 
مبا�رضة كمو�د �أولية لل�سناعة 
��ستري�د  منع  قائمة  �إن  ثم   ،
يف  كانت  �ملو�د  من  �لكثري 
�سالح �ملنتجني �ملحليني من 
�جل خلق جو �ملناف�سة بينهم 

�إنتاجهم  قدرة  من  و�لرفع 
�ملحلي  �ملنتوج  حت�سني  و 
�الأ�سو�ق  يف  مناف�ص  ليكون 
عامل  وليقتحمو�  �لعاملية 
حكر�  ماز�ل  �لذي  �لت�سدير 
.و�لكف  و�لغاز  �لنفط  على 
عن جعل �جلز�ئر باز�ر ي�سب 
�لعاملية  �ملنتوجات  كل  فيه 
و�أخرى  تافه  ماهو  منها 
تاأثري  لها  �لتي  وفيها  مقلدة 

على �سحة وحياة �ملو�طن .

القطب اجلامعي بالبويرة

طلبة الريا�سة يعتدون على مرا�سل �سحفي
عن  وبعيد  م�سني  ت�رضف  يف 
�أم�ص  �أقدم  و�لعلم  �الأخالق 
�لريا�سة بالقطب  طلبة معهد 
على  بالبويرة  �جلامعي 
و�جل�سدي  �للفظي  �الإعتد�ء 
�الأنباء  وكالة  مر��سل  على 
�أثناء   " "ف.�ص  �جلز�ئرية 
�الحتجاجية  حركتهم  تغطيته 
�لقطب  �أبو�ب  كافة  وغلقهم 
�لطلبة  وجه  يف  �جلامعي 
�لكليات  �لدر��سة بجميع  ل�سل 
وتعليمات  تتعار�ص  يف خطوة 
حجار  �لطاهر  �لقطاع  وزير 

�لذي هدد باملتابعة �لق�سائية 
وطرد كل من يقدم على غلق 
�جلامعة ومنع �لدر��سة بالقوة 
�الإعتد�ء  .وجاء  و�لعنف 
عندما  و�لوح�سي  �ل�سافر 
عليه  �ملعتدى  زميلنا  حاول 
جموع  �إلتفاف  م�سهد  ت�سوير 
�أر�دت  �ملحتجني حول طالبة 
�جلامعي  �حلرم  �ىل  �لدخول 
و�ستما  �سبا  �أ�سبعوها  حيث 
�ملرء  ي�ستحى  بذيئا  وكالما 
�سماعه لوحده ومل يجدو� ما 
ي�سفون به غليلهم �سوى �رضب 

�آلة  نزع  وحماولة  �ملر��سل 
و��سفني  بالقوة  منه  �لت�سوير 
و�سائل  ممثلي  وكل  �إياه 
�الإعالم بالبويرة ب�ستى �لنعوت 
�ل�سدد  هذ�  ويف  و�الأو�ساف 
نعلن يف جريدة " �لو�سط " عن 
�ملطلق  وت�سامننا  م�ساندتنا 
�الأنباء  وكالة  من  زميلنا  مع 
مبثل  ب�سدة  ونندد  �جلز�ئرية 
هذه �لت�رضفات �مل�سينة �لتي 
الأ�سخا�ص  �سلة  باأي  متت  ال 

يدعون "طلبة جامعيني " .
اأح�سن مرزوق

 اإدارة ريال بيتي�س
  حتتفل بعيد

 ميالد بودبوز

بني 11 اإىل 17 فيفري  2018

 13758 لوحدات 
احلماية املدنية

بعيد  �ال�سباين  بيتي�ص  ريال  �إد�رة  �حتفلت 
ريا�ص  �جلز�ئري  �لدويل  العبها  ميالد 
بودبوز �لذي �أمّت 28 عاما و�حتفل به �أول 
�خل�رض  ميد�ن  متو�سط  قام  حيث  �أول، 
بن�رض �سورة عرب ح�سابه يف موقع �لتو��سل 
�لتي  �لكعكة  متثل  "تويرت"  �الجتماعي 
بعيد  �الحتفال  مبنا�سبة  له  جتهيزها  مت 

ميالده و�لتي �سّمت �سعار
�لنادي ورقم �لالعب 10.

يف الو�سط اجلامعي باأدرار

ال�سرطة حت�س�س من اإخطار االنرتنت واملخدرات 
لدي  �ل�رضطة  �أعو�ن  �أم�ص  قام  �أول 
�من والية �در�ر مببادرة هامة متثلت 
بجامعة  حت�سي�سي  �إعالمي  يوم  يف 
�النرتنت  �إخطار  �أدر�ر متحور حول 
و�ملخدر�ت يف و�سط �لطلبة �أين قام 
�أفر�د �ل�رضطة بتقدمي معلومات حول 
النرتنت  �ل�سيئ  �ال�ستعمال  خطورة 
باالإ�سافة �إيل خماطر �ملخدر�ت  مع 
يف  �لطلبة  مع  ت�ساركي  حو�ر  فتح 
�لتي  �ل�سلبية  �لظاهر  حماربة  مدي 
تاأثر على �لفرد و�ملجتمع وجعل من 
�جلامعة وطالبها قبلة للن�رض �لوعي 
وتوجيه �ملجتمع من جتاوز �الأخطار 

خا�سة يف �أو�ساط �ل�سباب كما مت عر�ص 
�الأمن  م�سالح  عاجلتا  ووقائع  مطويات 
هذ� �ليوم كان مفيد� من حيث حت�سي�ص 
بغية  �الأمن  رجال  مع  وتفاعلهم  �لطلبة 

�ل�سعي �إيل �لت�سدي وجعل من �جلامعة 
�ملخاطر  كل  من  نظيف  علميا  ف�ساء 

�لتي تهدد �لطلبة وم�ستقبلهم .
ب ب

من اأجل تقلي�س التبعية ،واحلفاظ على املنتوج املحلي

احلفنـاوي بن عامـر غــول

باتنية تعقد قرانها ب�سيني
ت�سهد �سفحات �لتو��سل �الجتماعي هذه 
�الأيام �سجة حول جتوز جز�ئرية منحدرة 
حيث  �سيني  برعية  باتنة  والية  من 
��سرتطت عليه �رضطا و�حد� و�ملتمثل يف 

�عتناقه �الإ�سالم.  
ي ع

اجلزائر �سيف �سرف املعر�س الدويل للكتاب بكندا
�سيف  لتكون  �جلز�ئر  �ختريت 
للكتاب  �لدويل  �ملعر�ص  �رضف 
تعترب  حيث   ،2019 لعام  بكند� 
من  لبالدنا  منا�سبة  �لفر�سة 
�أجل �لتعريف مبختلف �أن�سطتها 
لالأجانب  �ملتنوعة  �لثقافية 
باالإ�سافة �إىل توقيع �تفاقيات يف 
مع  خا�سة  �لثقايف  �لفكر  تبادل 

كند� �لتي حتت�سن �ملنا�سبة.

اجلي�س فوق املنرب 
ببو�سعادة

�مل�سيلة   بوالية  �ل�سوؤون  مدير  توجيهات  �أن  يبدو 
على  ببو�سعادة  �الأئمة  ج�سدها  قد  بارود  يو�سف 
زياد    �بن  طارق  م�سجد  خطيب  رو�ن   ب�سري  غر�ر 
يتحدث عن  وهو  بكى  �أين  ببو�سعادة  �سعباين   حي 
ت�سحيات  موقف  ثمن  وكما  �ل�سهيد  يوم  ذكرى 
على  و�حلفاظ  �لدفاع  يف  �لوطني  �ل�سعبي  �جلي�ص 
�ال�ستقر�ر ،هذ� �خلطيب هوعميد روؤ�ساء �لبلديات 
كونه  �سبق �أن تر�أ�ص بلدية عني �لري جنوب والية 
و�ملتحدث  �أعيان  و�أحد  عهد�ت  لثالث  بو�سعادة  

با�سم  موؤ�س�سة �أوالد نايل  .
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فيما عرب القيادي ال�سابق جنوحات هو الآخر عن رف�سه لهذا امل�سعى 

 �سعيد�ين يترب�أ من ت�سحيحية 
حمارنية �سد �سيدي �ل�سعيد 

ع�سام بوربيع 

مع  لقائه  يف  تلي  عا�شور  ك�شف 
بعنابة  �أم�س  �أجتمع  »�أنه  »�لو�شط 
للإحتاد  �لتابعني  �لعمال  من  �لعديد 
حمارنية  مل�شعى  رف�شهم  عن  للتعبري 
�لذي يحاول �أن يقود حركة ت�شحيحية 
، م�شري� من جهة �أخرى �إىل �أنه حتى 
�لعديد من �لقياد�ت يف �الحتاد �لعام 
للعمال �جلز�ئريني  ترب�أت هي �الأخرى 
من حمارنية ، و�لذي من بينهم �الأمني 
�لعام للأفلن �ل�شابق و �لنقابي عمار 

حول  �ملتحدث  �أو�شح  و   . �شعيد�ين 
قد  يكون  �شعد�ين  �أن  �لنقطة  هذه 
�رصح يف حلقات �شيقة عدم م�شايرته 
مل�شعى حمارنية ، وهو ما �أكدته �أي�شا 
م�شوؤويل  و  �الحتاد�ت  من  �لعديد 
ترب�أ  �شعد�ين  عمار  باأن  �لفيدر�ليات 
م�شعاه  يف  ي�شانده  وال  حمارنية  من 
�لعديد  حتى  �أنه  حمدثنا  �أ�شاف  و   ،
من  �لتي  و  �ل�شابقة  �لقياد�ت  من 
بينهم �شالح جنوحات هو �الآخر �أبدى 
حمارنية  بت�شحيحية  �عرت�فه  عدم 
عقد  �لذي  �الجتماع  �إىل  م�شري�   ،

للعمال  �لعام  �الإحتاد  �أم�س مبقر  �أول 
�جلز�ئريني بالعا�شمة و �لذي �شاركت 
36فيد�رلية  و  والئي  487�حتاد  فيه 
كلهم عربو� كتابيا عن رف�شهم مل�شعى 
 . �ل�شعيد  ب�شيدي  للإطاحة  حمارنية 
ذلك  �أبعد من  �إىل  تلي  وذهب عا�شور 
حيث قال �أن حتركات حمارنية جاءت 
�شبب  وهو   ، �الإحتاد  من  تنحيته  بعد 
م�شيفا   ، ت�شحيحية  ت�شكيل  حماولته 
�أن هذطا �الأخري تنا�شى ف�شل �الإحتاد 
�أ�شبح ع�شو� يف جمل�س  �لذي بف�شله 
قلل  كما  �الأمة،  جمل�س  يف  �الأمة 

حمدثنا من �شاأن ت�شحيحية حمارنية 
�إال  ميثل  ال  �الأخري  هذ�  �أن  معترب�   ،
�أتباع وال م�شد�قية  ، وال ميلك  نف�شه 
و  هذ�   . �حلركة  هذه  مثل  لقيادة 
�لتي  �لت�شحيحية  هذه  �أخبار  تاأتي 
ظل  يف  �شهور،  منذ  حمارنية  يقودها 
�الإ�شاعات �الأخرية عن تدهور �شيدي 
، ويف ظل  �ل�شعيد و�لتي نفاها بدوره 
�إيجاد  �إمكانية  عن  �حلديث  �أي�شا 
�لعمالية  للنقابية  �لعام  للأمني  خليفة 
�لتنظيم  هذ�  ر�أ�س  على  ي�شتمر  �لذي 

ملا يقارب 25�شنة .

ك�سف الأمني الوطني لإحتاد العمال اجلزائريني عا�سور تلي اأن كل الحتادات الولئية عرب 48ولية 
، اإ�سافة اإىل 36 فيدرالية تابعة للإحتاد عربت عن تربوؤها من ما يعرف مبحاولة الت�سحيحية التي 

يقودها القيادي ال�سابق حمارنية .

حمكمة جنايات ولية غرداية

�إد�نة جا�سو�س »�إ�سر�ئيلي« بالإعد�م و 10 �سنو�ت لباقي �ل�سبكة �لنو�ب ي�سوتون بنعم على قانون 
ت�سوية �مليز�نية ل�سنة 2015

فيما اأكدت احتكار ات�سالت اجلزائر للأنرتنت، فرعون:

تقارير دولية ت�سغط من �أجل فتح �ل�سوق ملوؤ�س�سات �أجنبية

غرد�ية  والية  جنايات  حمكمة  ق�شت 
�الإ�رص�ئيلي  للجا�شو�س  ،باالإعد�م 
�أ�شول  من  وهو  في�شل،  �لدين  علم 
�لذي  ليبرييا  جن�شية  ويحمل  لبنانية 
�ملحاكمة  جل�شات  خلل  �عرتف 
بقيامه بعمليات جت�ش�س ل�شالح جهاز 

»�ملو�شاد«،  �الإ�رص�ئيلي  �ملخابر�ت 
�ل�شبكة،  ر�أ�س  مع  �مل�شتمر  وتو��شله 
�ملعروف �إعلميا بـ »جينودوك«، �لذي 
�لقب�س  �إلقاء  قبل  �لفر�ر  من  متكن 
عليه. و�أد�نت حمكمة جنايات غرد�ية 
عددهم  �لبالغ  �ل�شبكة  �أفر�د  بقية 

�شجناً،  �شنو�ت  بع�رص  �أ�شخا�س  ت�شعة 
�إفريقية،  جن�شيات  من  وينحدرون 
وهي: ليبيا، مايل، غانا، غينيا، �إثيوبيا، 
جن�شية  من  وو�حد  كينيا،  نيجرييا، 
كندية. وكانت �أجهزة �الأمن �جلز�ئرية 
عن  جانفي  2017   13 يف  ك�شفت  قد 

جناحها يف تفكيك �شبكة جت�ش�س دولية 
يف  �الإ�رص�ئيلي  �ملو�شاد  ل�شالح  تعمل 
والية غرد�ية، تتكون من ع�رصة �أفر�د، 
وو�شائل  ح�شا�شة  »معد�ت  وبحوزتها 
خا�شة  وكلها  جد�،  متطورة  �ت�شال 

بعمليات �لتج�ش�س.

عرفت جل�شة يوم �أم�س كذلك، م�شادقة نو�ب 
�لربملان باالأغلبية �ل�شاحقة على قانون ت�شوية 
طيلة  ناق�شوه  و�لذي   ،2015 ل�شنة  �مليز�نية 
بح�شور  وذلك  �الأ�شبوع،  هذ�  بد�ية  يومني 

جدير  ر�وية،  �لرحمان  عبد  �ملالية  وزير 
برملاين  نائب   265 ح�رص  قد  باأنه  بالذكر 

جلل�شة �لت�شويت، من بينها 76 وكالة.
علي عزازقة

 �نتقدت وزيرة �لربيد و�الت�شاالت �ل�شلكية 
و�لرقمنة،  و�لتكنولوجيات  و�لل�شلكية 
الأحد  �الأخري  �لتقرير  فرعون  هدى 
�لذي  دوليا،  �ملعروفة  غري  �ملنظمات 
�النرتنت  تدفق  �رصعة  �شعف  عن  حتدث 
�لدول  ببع�س  حتى  مقارنة  �جلز�ئر  يف 
و�لعر�ق،  ك�شوريا  حروب  فيها  �لو�قعة 
خرجات  هكذ�  مثل  هم  �أن  على  م�شددة 
�ل�شغط على �حلكومة �جلز�ئرية من �أجل 
�أجل  فتح �ل�شوق للموؤ�ش�شات �الأجنبية من 

على  فرعون  و�أكدت  كليا.  �ل�شوق  �حتكار 
للربملان  �ل�شفلى  �لغرفة  هام�س م�شادقة 
للقو�عد  �ملحدد  قانون  م�شاريع  على 
و�الت�شاالت  بالربيد  �ملتعلقة  �لعامة 
�اللكرتونية،  �لتجارة  وقانون  �اللكرتونية، 
للتكنولوجيات  �لعاملية  �ملنظمة  �أن 
ما حتدثت  د�ئما  �ملتحدة،  للأمم  �لتابعة 
�ملجال،  هذ�  يف  �جلز�ئر  تقدم  عن 
يف  �حلكومة  ممثلة  ت�شيف  منظمة  وهي 
�الإمكانات  كل  لها  يو�شف  زيغود  مبنى 

و�رصعة  �الأنرتنت  بتقييم  لها  ت�شمح  �لتي 
�أكرث  �إىل  �ملتحدثة  ذ�ت  ور�حت  تدفقها، 
يتم  �لتي  �لتقارير  �أن  �أكدت  ملا  ذلك  من 
�إ�شد�رها من قبل وكاالت مغمورة تهدف 
�إىل �إدخال �ملوؤ�ش�شات �الأجنبية �إىل �ل�شوق 
�جلز�ئرية من �أجل �حتكارها �ل�شوق، عن 
لها  �أ�شا�س  ال  مغالطات  تقدميها  طريق 
جهة  ومن  �النرتنت.  �شعف  على  تروج 
و�الت�شاالت  �لربيد  وزيرة  جددت  �أخرى 
و�لتكنولوجيات  و�لل�شلكية  �ل�شلكية 

�حتكار  بخ�شو�س  تاأكيد�تها  و�لرقمنة، 
�مل�شاريع  لكل  �جلز�ئر  �ت�شاالت  موؤ�ش�شة 
�الأر�س،  حتت  �الأنرتنت  بتو�شيل  �خلا�شة 
لكون هذ� �الأمر له علقة باالأمن �لقومي، 
وجه  يف  �ال�شتثمار  جمال  فتحت  لكنها 
�ملجال،  هذ�  يف  �خلا�شة  �ملوؤ�ش�شات 
�لكيلومرت  �أو  �لعمومية  �خلدمة  �إن  قائلة 
�الأخري لن حتتكرها �ت�شاالت �جلز�ئر، الأن 

�ملناف�شة فيه �شتكون م�رصوعة.
علي عزازقة

النواب ل يتبنون اأي اقرتاح ُيقدم من املجل�س:

ه�س كل تعديالت �ملعار�سة  �ملو�لة تجُ
اأ�سحى �سروريا التاأ�سي�سي  املجل�س   : •        تعزيبت 

حذر من التوزيع غري املتوازن لل�سكان ، عبد الوحيد متار:

عدد  �سكان �ملناطق �حل�سرية �سيفوق 40 مليون ن�سمة �آفاق 2030

�لت�شويت  �أم�س،  يوم  �ملو�الة  نو�ب  رف�س 
بنعم على كل �القرت�حات �ملقدمة من قبل 
�ملو�د  من  �لعديد  على  �ملعار�شة  نو�ب 
�ملكونة مل�رصوع �لقانون �ملحدد للقو�عد 
و�الت�شاالت  بالربيد  �ملتعلقة  �لعامة 
�مُل�شوت  �مل�رصوع  جاعلني  �اللكرتونية، 
�أول مرة دون حتى مناق�شة  عليه كما ُقدم 
�خلا�شة  للمو�د  تعديل  من  تقدميه  مت  ما 
�لنائب  ت�شاوؤالت  وو�شط  �لقانون.  بهذ� 
تعزيبت،  رم�شان  �لعمال  حلزب  �لربملاين 
عن ماهية و�جبات �لغرفة �ل�شفلى للربملان 
�جتاه �ل�شعب �جلز�ئري وحتى �ملوؤ�ش�شات 

�ملو�الة  �أحز�ب  نو�ب  رف�س  �لعمومية، 
�لتي  �القرت�حات  كل  �أطيافها  بجميع 
قانون  تعزيز  �أجل  من  �لنائب  ذ�ت  قدمها 
بالربيد  �ملتعلقة  �لعامة  للقو�عد  �ملحدد 
يوؤكد  جعله  ما  �اللكرتونية،  و�الت�شاالت 
�ملو�الة  نو�ب  ت�رصف  من  م�شتغرب  باأنه 
�لذين يح�شنون فقط رفع �الأيادي للت�شويت 
بل على كل �قرت�ح تقدمه �ملعار�شة حتى 
ور�ح  ذ�ته،  بحد  �لقانون  تخدم  كانت  لو 
�إىل  دعا  ملا  ذلك،  من  �أكرث  �إىل  تعزيبت 
�ملتمثلة  �لعمال  فكرة حزب  تبني  �رصورة 
يف �نتخاب جمل�س تاأ�شي�شي وطني ليُعو�س 

�ملجل�س �لوطني �ل�شعبي �لذي يعمل فقط 
�الأخري  يف  م�شدد�  �ملال،  لوبيات  ل�شالح 
على �أنه �شياأتي �ليوم �لذي �شيتم فيه �لغاء 
�لوطن  قو�نني جمحفة يف حق  مثل هكذ� 
و�ملو�طنني على حد تعبريه، م�شري� �إىل �أن 
�لهدف من هذه �القرت�حات تهدف ب�شكل 
�لعمومية.  �ملوؤ�ش�شات  حماية  �إىل  مبا�رص 
�لعامة  للقو�عد  �ملحدد  قانون  م�رصوع 
�اللكرتونية،  و�الت�شاالت  بالربيد  �ملتعلقة 
مل يكن �لوحيد �لذي رف�شت فيه �قرت�حات 
نو�ب �ملعار�شة لتعديل �ملو�د، لكون حتى 
م�رصوع  مو�د   بع�س  تعديل  �قرت�حات 

�الإلكرتونية  بالتجارة  �ملتعلق  �لقانون 
�أن  رغم  �شابقاتها،  م�شري  نف�س  لقيت 
�شوت  من  �ملعار�شة  نو�ب  من  هنالك 
�الحتاد  مثل  �لتعديلت  هذه  على  بنعم 
وحتى  و�لبناء  �لعد�لة  �لنه�شة  �أجل  من 
حزب �لعمال، وهنالك كذلك من �متنع عن 
�لت�شويت �إطلقا مثلما فعلت جبهة �لقوى 
ليتم  �ل�شلم،  وجمتمع  وحركة  �ال�شرت�كية 
فيما بعد �لت�شويت بنعم على كل م�رصوعي 
�لقانونني باالأغلبية �ل�شاحقة و�شط �متناع 

نو�ب �الأفافا�س على �لت�شويت.
علي عزازقة

�ل�شكن و�لعمر�ن و�ملدينة،  حذر وزير 
�لتوزيع  ق�شية  من  متار  �لوحيد  عبد 
�لريف  بني  لل�شكان  �ملتو�زن  غري 
عدد  �ن  م�شري�  �حل�رصية،  و�ملناطق 
 40 �شيفوق  �حل�رصية  �ملناطق  �شكان 
عبد  و�أ�شار  �آفاق 2030.  ن�شمة  مليون 
�الفتتاحية  كلمته  يف  متار  �لوحيد  
الأ�شغال �مللتقى �لوطني للمدينة �لذي 
للموؤمتر�ت  �لدويل  �ملركز  يحتظنه 
يف  �جلز�ئرية  �ملدينة  �شعار  حتت 
من  و�لرهانات  �لتحديات  مو�جهة 
�لتنمية  باأن  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  �جل 

عرفتها  �لتي  �ل�رصيعة  �حل�رصية 
�إ�شافة  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  �جلز�ئر 
مرت  �لتي  �ال�شتثنائية  �الأو�شاع  �إىل 
باملاأ�شات  تعلق  ما  خا�شة  �لبلد  بها 
منتظم  غري  �نت�شار  �إىل  �أدت  �لوطنية، 
�شكان  عدد  �رتفع  حيث  لل�شكان، 
6 مر�ت يف ظرف  �ملناطق �حل�رصية 
مليون   22 �إىل  وو�شل  ع�رصيات   4
�لوزير  �أكد  مت�شل،  �شياق  ويف  ن�شمة، 
�لوترية على ما  ��شتمر�ر  باأنه يف حال 
�ملناطق  �شكان  عدد  فاإن  عليه،  هي 
�إىل  �شي�شل  �جلز�ئر  يف  �حل�رصية 

 ،2030 �آفاق  ن�شمة  مليون   40 من  �أكرث 
�ل�شكاين  �لتعد�د  يعادل  ما  هو  وهو 
�الإجمايل للجز�ئر حاليا ،م�شدد�  متار 
على �رصورة �تخاذ �الإجر�ء�ت �للزمة 
من  �ل�شكان،  توزيع  يف  �لتو�زن  الإعادة 
خلل �إجر�ء�ت ��شتباقية �شتبد�أ باإعادة 
�ملوؤرخ   29/09 رقم  �لقانون  �لنظر يف 
�لتهيئة  �ملتعلق   1990 دي�شمرب  يف 
�الأولوية  تعطي  �حل�رصي،  و�لتعمري 
��شتعادة  على  و�لعمل  �لتهيئة  الإعادة 
�مللتقى  خلل  ومن   لدورها  �ملدينة 
لتطبيق  ت�شعى  �جلز�ئر  متار«�أن  �أفاد 

�شمان  يف  �ملتحدة  �الأمم  تو�شيات 
ح�شول �جلميع على �شكن«م�شري� خلل 
باملائة   70 �أن  للمدينة،  �لوطني  �ليوم 
�ملدينة،  يف  يعي�شون  �ل�شاكنني  من 
�حل�رصي  �لتطور  �إىل  �لتو�شل  و�شيتم 
�ملحليني  �ملنتخبني  قبل  من  �لد�ئم 
و�خلو��س و�ل�رصكاء �الجتماعيني عرب 
ذ�ت  يف  و�أ�شاف   �ملدين«.   �ملجتمع 
�ل�شدد ،�أن �جلز�ئر �شتتقيد بتو�شيات 
نقطة،   175 ي�شمل  �لذي  »كيتو«  بيان 

منها �حلق بالعي�س يف �ملدينة .
اإميان لوا�س

بعد ف�سل القاء الذي جمعها بامل�سوؤولة الأوىل يف القطاع 

 �لنقابات �خلم�س �مل�سكلة
 للتكتل �لنقابي �مل�ستقل 

.    قطاع الرتبية تدخل يف اإ�سراب وطني يدوم يومني

نور الدين بدوي:

 �لرتقاء ب 10 دو�ئر
 �إىل م�سف  وليات منتدبة

لكون احلكومة مل تنفذ  تو�سيات جمل�س املحا�سبة:

 حم�س ت�سوت بال على قانون
 ت�سوية �مليز�نية ل2015

للتكتل  �مل�شكلة  �خلم�شة  �لنقابات  دخلت 
يف  �لرتبية،  لقطاع  �مل�شتقل  �لنقابي 
يومني،وياأتي  يدوم  �لذي  �لوطني  �إ�رص�بها 
�للقاء �لذي جمع  هذ� �الإ�رص�ب بعد ف�شل 
نقابات  مع  �لقطاع  يف  �الأوىل  �مل�شوؤولة 
�خلم�شة  �لنقابات  �الأم�س  �أعلنت  �لتكتل. 
لقطاع  �مل�شتقل  �لنقابي  للتكتل  �مل�شكلة 
بذلك  لتنظم  �الإ�رص�ب  يف  �لدخول  �لرتبية 
مل�شتخدمي  �مل�شتقل  للمجل�س �لوطني 
�لذي  للرتبية،  �لثلثي  للقطاع  �لتدري�س 
�لثالث،  �شهره  �ملفتوح  �إ�رص�به  ينهي 
للموؤ�ش�شات  تام  �شبه  �شلل  يف  ت�شبب  ما 
تنديد�  �لوطن،  م�شتوى  على  �لرتبوية 
�حلول  للغة  وجتاهلها  �لو�شاية  ب�شمت 
حول �ملطالب �ملرفوعة من قبل �لنقابات. 
�لعزل  قر�ر  تتحدى  �خلم�شة  �لنقابات 

و�للجوء للم�شتخلفني و�ملتقاعدين 
�لوطني  �الإ�رص�باالحتاد  �ت�شاع رقعة  ومع 
و�لنقابة  »�ينباف«  و�لتكوين  �لرتبية  لعمال 
وجمل�س  »��شنتيو«  �لرتبية  لعمال  �لوطنية 
�لوطنية  �لنقابة  »�لكل«،  �جلز�ئر  ثانويات 
و�لتقني  �لثانوي  �لتعليم  الأ�شاتذة  �مل�شتقلة 
لعمال  �مل�شتقلة  و�لنقابة  »�شنابا�شت« 
�إىل  �إ�شافة  »�شاتاف«،  و�لتكوين  �لرتبية 
مل�شتخدمي  �مل�شتقل  �ملجل�س �لوطني 
�لتدري�س للقطاع �لثلثي للرتبية »كنابا�شت«، 
�ن�شد�د  حلال  و�شل  قد  �لقطاع  يكون 

�لذي  �للقاء  ف�شل  بعد   خا�شة  حقيقية، 
�لتكتل  نقابات  مع  غربيت  بن  �لوزير  جمع 
يف ثنيهم عن م�شعاهم، وكذ� ف�شل تهديدها 
لقاعات  �إعادتهم  يف  �مل�رصبني  للأ�شاتذة 
�لتدري�س  و�لعزل باال�شتنجاد بامل�شتخلفني 
و �ملتقاعدين . مر�جعة �الختلالت �لو�ردة 
�هم  �لرتبية  لعمال  �الأ�شا�شي  �لقانون  يف 
�ملطالب  ومن بني �أهم �ملطالب �ملرفوعة 
�الختلالت  »مر�جعة  بـ  �خلم�س  للنقابات 
�لو�ردة يف �لقانون �الأ�شا�شي لعمال �لرتبية 
 266/14 رقم  �لرئا�شي  �ملر�شوم  وتطبيق 
�جلامعية  �لدر��شات  ب�شهادتي  �ملتعلق 
�لقر�ر  ومر�جعة  ولي�شان�س،  �لتطبيقية 
�ملهنية  باالمتحانات  �ملتعلق  �لوز�ري 
و�إعادة �لنظر يف �لنقطة �الإق�شائية يف غري 
مادة �الخت�شا�س«.  كما تطالب بـ »حت�شني 
�مل�شرتكة  للأ�شلك  �الجتماعية  �لو�شعية 
مكرر   87 �ملادة  و�إلغاء  �ملهنيني  و�لعمال 
��شتحد�ث  عن  ف�شل  �لعمل،  قانون  من 
جانب  �إىل  كر�متهم،  حتفظ  حمفزة  منحة 
�ل�شبكة  و�إعادة  �لتعوي�شي  �لنظام  مر�جعة 
متا�شيا  �ملوظفني  الأجور  �ال�شتداللية 
وموؤ�رص �ملعي�شة، وكذ� توحيد ن�شبة منحة 
)�ل�شحر�ء  �ملعنية  �ملناطق  يف  �المتياز 
�ملنطقة  منحة  وحتيني  �لعليا(  و�له�شاب 

على �أ�شا�س �الأجر �لرئي�شي �جلديد«.
اإميان لوا�س 

نور  �ملحلية  و�جلمعات  �لد�خلية  وزير  �أفاد 
 3 �أجنزت  �جلز�ئرية  �لدولة  �إن  بدوي،  �لدين 
مليون و600 �ألف وحدة �شكنية بني �شنة 2000 
من  �الإد�رة  تقريب  بهدف  �نه  ،مربز�  و2017 
�ملو�طن وخلق ديناميكية يف ت�شيري �جلماعات 
�ملحلية باجلز�ئرثم �الرتقاء ب 10 دو�ئر �ىل 

م�شف واليات منتدبة.
وذكر نور �لدين بدوي خلل �لكلمة �لتي �ألقاها 
�الأم�س مبنا�شبة �مللتقي �لوطني حول �ملدينة، 
�لعا�شمة،�أن  يف  للموؤمتر�ت  �لدويل  باملركز 
 60 توزيع  على  �أ�رصفت  �ملعنية  �ل�شلطات 
باملائة من �مل�شاريع �ل�شكنية �لتي مت �إجنازها 
لغاية �الآن، م�شري� �أنه مت �إجناز 3 مليون و600 

�ألف وحدة �شكنية بني �شنة 2000 و2017
�إفتتاح  �أن  �لوزير  �أعلن  �أخرى،  جهة  ومن 
�أمام  �ملدينة  ملهند�شي  �لوطنية  �ملدر�شة 
بهدف  �ملقبل،  دي�شمرب  �شهر  �شيكون  �لطلبة 
و�أكد بدوي  رفع م�شتوى �الإعمار يف �جلز�ئر، 
�لبلدية  به  تقوم  �لذي  �ملحوري  �لدور  على 
�لتي  �ل�شكنية  �ل�شيا�شة  �إر�شاء  يف  و�لوالية 
�لق�شاء  �أجل  من  �جلمهورية  رئي�س  �أقرها 
�لقاعدة  ت�شكل  �لتي  �له�شة،  �ل�شكنات  على 

�لقانون  �حرت�م  يف  ت�شاهم  و�لتي  �للمركزية 
�لعقاري. فيما طالب ب�رصورة �ملحافظة على 
�لطابع �جلمايل للمدن �جلز�ئرية ذ�ت �لطابع 

�الإفريقي و�ملغاربي
�لتي  لل�شرت�تيجية  وتطبيقا  �إنه  �لوزير  وقال 
تهدف  و�لتي  �جلمهورية،  رئي�س  بها  بادر 
�الرتقاء  مت  �ملو�طن،  من  �الإد�رة  تقريب  �إىل 
حيث  منتدبة  واليات  م�شف  �إىل  دو�ئر  بـ10 
جاء  �لوزير  �أو�شح  ما  ح�شب  �الإجر�ء،  �ن 
ديناميكية�قت�شادية،  خلق  يف  للم�شاهمة 
بهذه  �ل�شكان  لفائدة  وثقافية،  �جتماعية، 

�لدو�ئر.
�لدور  على  بدوي  �أكد  مت�شل،  �شياق  ويف 
يف  و�لوالية  �لبلدية  به  تقوم  �لذي  �ملحوري 
رئي�س  �أقرها  �لتي  �ل�شكنية  �ل�شيا�شة  �إر�شاء 
�ل�شكنات  على  �لق�شاء  �أجل  من  �جلمهورية 
�له�شة، �لتي ت�شكل �لقاعدة �للمركزية و�لتي 
فيما  �لعقاري.  �لقانون  �حرت�م  يف  ت�شاهم 
طالب ذ�ت �ملتحدث ب�رصورة �ملحافظة على 
�لطابع �جلمايل للمدن �جلز�ئرية ذ�ت �لطابع 

�الإفريقي و�ملغاربي.
اإميان لوا�س 

�شوتت �لكتلة �لربملانية حلركة جمتمع �ل�شلم 
�مليز�نية  ت�شوية  قانون  م�رصوع  على  بل، 
�حلكومة  �لتز�م  عدم  ب�شبب   ،2015 ل�شنة 
بالعديد من �لنقاط �لتي لها علقة مبجل�س 
من  تو�شية  حتى  تنفذ  مل  حيث  �ملحا�شبة، 
يف  �ملت�شببني  مبحا�شبة  �خلا�شة  تو�شياته 

ت�شجيل خرقات كارثية يف �لت�شيري �ملايل.
حلم�س،  �لربملانية  �لكتلة  رئي�س  و�أو�شح 
ظاهرة  من  �حلّد  عن  �حلكومة  عجز  باأن 
�ل�شوق  و��شتيعاب  �ل�رصيبي  و�لتهّرب  �لغ�س 
بل،  ي�شوتون  �حلركة  نو�ب  جعل  �ملو�زية، 
خا�س و�أن �خلزينة �لعمومية خ�شائر فادحة، 
�شجلت  �حلكومة  باأن  �مل�شدر  ذ�ت  وقال 
�مليز�نياتية،  �لتقدير�ت  يف  ذريعا   ف�شل 
مبا و�شع بني �لعجز �مليز�نياتي �الفرت��شي 

يوؤّكد  مبا  �لتنفيذ،  عند  �مليز�نية  ونتائج 
و�لدر��شات  �لتقدير�ت  يف  �لف�شل  ح�شبه 
ل�شنة و�حدة،  ولو  و�لتخطيط و�ال�شت�رص�ف 
�أما �لنقطة �ملهمة �لتي جعلت حم�س ت�شوت 
يف  فتتمثل  �لقانون،  هذ�  م�رصوع  على  بل 
عدم جدوى مناق�شة ت�شوية �مليز�نية لل�شنة 
)ن – 3( بعد مرور  3 �شنو�ت من تنفيذها، 
و�أّن مناق�شة تقرير حمافظ �لبنك �ملركزي 
وت�شوية �مليز�نية وتقرير جمل�س �ملحا�شبة 
فائدة  ال  �جلارية  لل�شنة  �ملالية  قانون  بعد 
�الإ�شارة  وجتدر  حمد�دو�س.  ي�شيف  منه، 
م�رصوع  على  بنعم  �حلركة  نو�ب  ت�شويت 
قانون �لربيد و�الت�شاالت �الإلكرتونية وهذ� 

مبعية  م�رصوع قانون �لتجارة �الإلكرتونية.
علي عزازقة
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الفريق قايد �سالح يف الجتماع ال�سنوي  لإطارات منظومة التكوين

الوئام املدين و امل�ساحلة الوطنية �سنعا اال�ستقرار
اأكد اأم�ش الفريق اأحمد قايد �سالح اأنه بف�سل الوئام وامل�ساحلة الوطنية، وكذا بف�سل ت�سحيات عزمية اجلي�ش الوطني ال�سعبي البا�سل، 

�سليل جي�ش التحرير الوطني، اأ�سبح الأمن اليوم معززا ومنت�سرا يف جميع ربوع وطننا، بالرغم من اأننا نعي�ش يف حميط متاأزم وخطري 
جراء الأزمات والنزاعات القائمة بجوارنا«

م.�ش

اهلل  نحمد  اإننا  املتحدث  ووا�صل 
تعاىل كثريا ون�صكر ف�صله على هذا 
هذا  بالدنا،  يف  امل�صتتب  الأمن 
جميع  يف  واملنت�رش  املعزز  الأمن 
حلكمة  نتاج  هو  اجلزائر،  ربوع 
ور�صادة  اجلمهورية  رئي�س  فخامة 
جتلت  التي  تدبريه  وح�صن  ب�صريته 
تبناها  التي  التاريخية  مبادرته  يف 
وزكاها  برمته  اجلزائري  ال�صعب 
يف  الوطنية  امل�صاحلة  من  وجعلت 
بالدنا ركنا ركينا ا�صتند اإليه اجلي�س 
ال�رشح  هذا  لبناء  ال�صعبي  الوطني 
يعمل  وهو  اجلذور،  الرا�صخ  الأمني 
دون هوادة، و�صيبقى يعمل دون كلل 
وقوته،  تعاىل  اهلل  �صاء  اإن  ملل،  ول 
ليل نهار، بح�س عايل من امل�صوؤولية 
ا�صتدامة  اأجل  من  والحرتافية، 
التي  والطمئنان  ال�صكينة  اأجواء 
بها مواطنونا عرب كافة  ينعم  اأ�صبح 
اأرجاء الرتاب الوطني، وذلك بف�صل 
ت�صورها  مت  التي  ال�صرتاتيجية 
اأنها  جليا  بات  والتي  وتفعيلها، 
تثبيت  موا�صلة  تكفل  فعالية  ذات 
الربانية  اجلائزة  هذه  اأ�ص�س  دعائم 
باجلهود  ذكر  املحمودة،«الفريق 
التي بذلت من اأجل تطوير منظومة 
التكوين يف اجلي�س الوطني ال�صعبي، 
فتئت  ما  الذي  ال�صديد  واحلر�س 
اأن  اأجل  من  تبديه  العليا  القيادة 
تتوىل نخبة من املوؤطرين واملكونني 
وامل�صريين، من ذوي التاأهيل العايل، 
مقاليد ال�صهر على اجلانب التكويني 

 « النجاح:  والواعد  النتائج  املثمر 
لقد ا�صتطاعت املنظومة التكوينية 
بف�صل  ال�صعبي،  الوطني  للجي�س 
الرعاية ال�صديدة التي نوليها  تقطع 
خطوات عديدة ومديدة يف ال�صنوات 
�صاهد  خري  اأن  �صك  ول  الأخرية، 
اجليدة  النتائج  تلك  هو  ذلك،  على 
امليدان  يف  املحققة  املعتربة  بل 
نعترب  واإننا  �صعيد،  من  اأكرث  على 
التي  الأخرى  الأ�صواط  مبثابة  ذلك 
اجتاه  يف  �صرينا  م�صافة  بها  نكمل 
ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س  تطوير 
مبا  القتالية  قدراته  وحتديث 
ويتوافق  اجلزائر  وعظمة  يتما�صى 
املختلفة  التحديات  من  العديد  مع 

الأبعاد واملقا�صد،
من  اأوؤكد  متجددة  منا�صبة  اإنها 
مدى  على  اأخرى،  مرة  خاللها 
با�صتمرار  اأوليها  التي  الرعاية 
للعن�رش الب�رشي الذي اأعتربه ودون 
لأي  الزاوية  حجر  مبثابة  �صواه 
وفعال  ومثمر  ناجح  عملي  م�صعى 
وطموح  الأعمال  فجدية  وجاد،  بل 
موا�صفات حممودة  امل�صاعي، هي 
ن�صعى مبثابرة �صديدة اإىل اإ�صباغها 
امل�صتخدمني  كافة  �صلوكيات  على 
الع�صكريني، فمن اأجل تخريج نخب 
تاأهيل عايل ووعي كامل بثقل  ذات 
املو�صوعة  امل�صتقبلية  امل�صوؤولية 
منكم  مطلوب  فاإنه  عاتقها،  على 
باأن تعملوا على اأن يكون هذا اللقاء 
التقييمي الذي يجمع كافة  ال�صنوي 
التعليمي  ال�صاأن  على  القائمني 
الوطني  اجلي�س  يف  والتكويني 

انطالق  من�صة  مبثابة  ال�صعبي، 
تكوينية  حمطات  بلوغ  نحو  اأخرى 
وتعليمية رفيعة امل�صتوى، ت�صتجيب 
فعال لالحتياجات الوظيفية للجي�س 
مع  وتتوافق  ال�صعبي،  الوطني 
املن�صودين  والتطور  التقدم  وترية 
قواتنا  مكونات  كافة  م�صتوى  على 
اأن  على  اأكد  الفريق  امل�صلحة،« 
للجي�س  التكوينية  املنظومة  ر�صالة 
على  تقت�رش  ل  ال�صعبي،  الوطني 
اجلوانب التاأهيلية وغر�س املهارات 
وتر�صيخ املعارف والعلوم الع�صكرية 
تكوين  اإىل  تهدف  بل  فح�صب، 
حيال  بتعهداته  امللتزم  الإن�صان 
ذوي  من  اإن�صان  ووطنه،  جي�صه 
الأفكار الغزيرة واملتوازنة، حميط 
باأهمية املرجعية التاريخية، وواعي 
بدورها يف تعزيز عوامل تقوية ح�س 
الواجب لديه  » فيوم ال�صهيد و�صهر 
من  وغريها  الن�رش  وعيد  ال�صهداء 
الذكريات العطرة، هي كلها حمطات 
�صهرا  يحت�صنها  بارزة  تاريخية 
واملقبل،  احلايل  ومار�س  فرباير 
املنظومة  على  يتعني  ذكريات 
تلقني  تفوت فر�صة  ل  اأن  التكوينية 
درو�صها التاريخية لالأجيال ال�صابة، 
روحه  ا�صرتخ�س  من  هو  فال�صهيد 
وهو  ووطنه  �صعبه  �صبيل  يف  ودمه 
اأجل  من  �صبابه  بريعان  �صحى  من 
وطنه  تاريخ  كتب  من  هو  اجلزائر، 
وهناك  اأخرى،  مبادة  ولي�س  بدمه 
تعيها  اأن  الأجيال  على  حقيقة 
الثورة  اأن كل جماهد يف  دوما وهو 
م�رشوع  كان  املباركة  التحريرية 

كل  يف  ومهياأ،  م�صتعدا  كان  �صهيد، 
يكن  مل  ال�صهادة،  لنيل  وحني،  وقت 
اثنني  خيارين  اإل  خيار  من  اأمامهم 
ال�صهادة  اإما  وهما  لهما،  ثالث  ل 
احل�صنيني،  اإحدى  نيل  الن�رش،  اأو 
تنل  مل  ال�صباب  اأيها  فاجلزائر 
هوؤلء  فلول  ب�صهولة،  ا�صتقاللها 
الطينة من الرجال، ما كان للجزائر 
تتن�صم  اأن  لها  كان  وما  تتحرر  اأن 
فال  واحلرية،  ال�صتقالل  عبري 
اجلزائر  اأجيال  من  جيل  لأي  يحق 
امل�صتقلة اأن ين�صى هذه الت�صحيات 
واأن ين�صى باأن من دفع روحه ودمه 
كان هو اأي�صا �صابا وكان يحق له هو 
رف�س  فقد  �صبابه،  يعي�س  اأن  اأي�صا 
اأن يعي�س حرية زائفة،  ووطنه مقيد 
بنري ال�صتعمار، فتلكم هي الدرو�س 
تن�صوها  اأن  عليكم  ينبغي  ل  التي 
القوي،  املهني  الدافع  هو  فذلكم 
اجلزائري  الإن�صان  يجد  لن  الذي 

حمفزا اأكرث منه، فمن يتمعن يف نبل 
وي�صتح�رش  التاريخي  العمق  هذا 
عمق ماآثره املتمثل يف انت�صار قوة 
الباطل  اإرادة  على  واإرادته،  احلق 
املتغول،  ال�صتعماري  الظلم  وقوة 
يكون  لن  ذلك،  مليا يف  يتمعن  فمن 
جلي�صه  ووفيا  خمل�صا  وطنيا  اإل 
اجلزائر،  و�صتكون  ووطنه،  و�صعبه 
باإذن اهلل تعاىل وقوته، اآمنة احلا�رش 
جتدر  م�صتقبلها«.  على  ومطمئنة 
قايد  اأحمد  الفريق  اأن  الإ�صارة 
الجتماع  اأم�س  تراأ�س  �صالح 
التكوين  منظومة  لإطارات  ال�صنوي 
بهدف  ال�صعبي  الوطني  باجلي�س 
والتعليم،  التكوين  منظومة  تقييم 
متعددة  الع�صكرية  باملدر�صة 
بالناحية  البحري  برج  التقنيات/ 
الع�صكرية الأوىل، الجتماع ال�صنوي 
بالتكوين  املكلفني  لالإطارات 

باجلي�س الوطني ال�صعبي.

25 باملائة من ال�سباب 
يغرقون يف البطالة

القدرة ال�سرائية 
تراجعت بـ37 

باملائة
 

حذرت الرابطة اجلزائرية للدفاع 
عن حقوق الإن�صان، اأم�س، يف 
تقرير لها، مما اأ�صمته بتهاوي 

التوزيع العادل للرثوات، التي قالت 
اأنه يتاأتى عن طريق نظام عادل 

لالأجور مع حماربة اقت�صاد الريع 
والف�صاد الذي �صمل كل امليادين 

ال�صيا�صية والقت�صادية، بح�صبها، 
كا�صفة عن اأرقام قالت اأنها تعرب 
عن واقع العدالة الجتماعية يف 

اجلزائر، بالتزامن واليوم العاملي 
للعدالة الجتماعية، قائلة اأن 

القدرة ال�رشائية تراجعت خالل 
03 �صنوات الأخرية اأكرث من 37 
باملئة،وهوما يجعل من العدالة 

الجتماعية مغيبة » ويكفي 
التاأمل يف كيفية توزيع منا�صب 

العمل وال�صكنات وقطع الأرا�صي، 
وكذا الختالل يف التنمية بني 

جهات الوطن«، م�صتدلة بتفاقم 
الحتجاجات التي حددتها 

الرابطة باأنها تتجاوز 13 األف 
احتجاج يف ال�صنة الواحدة.

 كما ي�صتغرب ال�صيد هواري قدور 
املكتب الوطني للرابطة اجلزائرية 

للدفاع عن حقوق الن�صان من 
ت�رشيح وزير املالية عبد الرحمان 

راوية بخ�صو�س قرار رفع الدعم 
عن العديد من املنتجات،وهذا 

الت�رشيح غري م�صوؤول وله 
انعكا�صات �صلبية لالحتقان اجلهة 

الجتماعية يف ال�صهر القادمة 
ب�صبب عدم وجود �صيا�صة الأجور 

كما انتقدت الرابطة بع�س 
الت�رشيحات احلكومية بالتزامن 

والحتجاجات التي تعرفها بع�س 
القطاعات، قائلة اأنه من �صاأنها 

تغذية الحتقان، موؤكدة عرب جملة 
من الإح�صاءات التي اأوردتها بداية 
من البطالة التي قالت اأنها ارتفعت 

وتتجاوز 25 باملئة بني ال�صباب، 
وت�صجيل 3109األف حّراق جزائري 

حاولوا ركوب قوارب املوت 
�صنة 2018، واأكرث من 670الف 

عائلة حمتاج لل�صكن يف اجلزائر، 
موؤكدة اأن اأكرث من 11 ماليني من 
اجلزائريني يعي�صون اقل من1.25 

دولر يف اليوم الواحد، مع رقم  
80 باملائة من الرثوة يف يـد 10 
باملائة مـن اجلزائريني فقط .

 من جانب احللول اقرتحت 
الرابطة تطوير وتفعيل الربامج 

الجتماعية مبا ي�صمن الولوج 
العادل اإىل اخلدمات الأ�صا�صية 

خ�صو�صا التعليم وال�صحة وال�صكن، 
ويكر�س الت�صامن وتكافوؤ الفر�س 

بني الأفراد والفئات والأجيال 
واجلهات، واإ�صالح النظام 

ال�رشيبي يف اجلزائر عائدة اإىل 
ال�رشيبة على الرثوة، وكذا دعت 
لإ�صالح منظومة الأجور ب�صكل 
يفر�س وجود اآليات تكفل احلد 

الأدنى والأق�صى مبا يتنا�صب مع 
ت�صييق الفوارق بني املوظفني 

باأجور عادلة.
�سارة بومعزة

�سوناطراك اأمام مزيد من املتاعب يف ذكرى تاأميم املحروقات

احتجاج مرتقب يف 12 ناحية باجلنوب 
تن�صيقية  من  م�صادر  ك�صفت 
ال�صهادتني  حلاملي  �صوناطراك 
بكالوريا  اجلامعيتني 
عزم  عن  +3�صنوات لـ«الو�صط«، 
الحتجاج  اإىل  اللجوء  العمال 
القواعد  عرب  املقبل  فيفري   24
تاأميم  وذكرى  بالتزامن  العمالية، 
ال�رشكة  مطالبني  املحروقات، 
بالكف عن جتاهل تطبيق املر�صوم 
 4 مرور  رغم  املعدل  الرئا�صي 
م�صيفني  �صدوره،  من  �صنوات 
لي�صان�س   ( حاملي  من  العمال  اأن 
اجلامعية  الدرا�صات  و�صهادة 
بكالوريا+3�صنوات   ) التطبيقية  
فيفري  من   25 يف  �صي�صعدون 
اأمام  احتجاجية  وقفة  بتنظيم 
بحيدرة  �صوناطراك  مديرية  مقر 

بالعا�صمة.
عرب  �صوناطراك  عمال  يعتزم 
ناحية  بـ12  والقواعد  الفروع  كل 

حا�صي  م�صعود،  باجلنوب )حا�صي 
الرمل، تينفوي تبنكورت، اوهانت، 
العقرب،  قا�صي  الطويل،  قا�صي 
حو�س  الن�س،  رود  ال�صطح، 
احلمراء ..الخ(،  مبا فيها املركبني 
�صكيكدة  ل�صوناطراك  ال�صناعيني 
احتجاجيتني  بوقفتني   واأرزيو 
متتاليتني، موؤكدين على �صلميتهما، 
ويف  النواحي  م�صتوى  على  الأوىل 
ال�صبت  اجلنوبية  احلياة  قواعد 
احتجاجية  وقفة   وتليها  املقبل 
وطنية على م�صتوى مقر املديرية 
باجلزائر  بحيدرة  لل�رشكة  العامة 
العا�صمة يوم الأحد احتجاجا على 
الرئا�صي  املر�صوم  تطبيق  تاأخر 
املعدل املتعلق باإعادة ت�صنيفهم  
يف خانة الإطارات اجلامعية بداية 
النمط  وفق  وهذا   21 الرتبة  من 
رواتب  دفع  لنظام  به  املعمول 

العمال لدى ال�رشكة.

الوقفة  بعد  العمال  ت�صعيد  وياأتي 
التي  ال�صابقة  الحتجاجية 
القواعد  م�صتوى  على  نظموها 
 24 اجلنوبية  بتاريخ  والنواحي 
خلفية  وعلى  املا�صي،  جانفي 
بعدها  اأر�صلت  التي  املرا�صلة 
بتاريخ 25جانفي من طرف الأمني 
لعمال  الوطنية  للفدرالية  العام 
مبا  والكهرباء  والغاز   البرتول 
للنقابة  بالنيابة  العام  الأمني  فيها 
الرئي�س  اإىل  �صوناطراك  الوطنية 
�صوناطراك  ملجمع  العام  املدير 
مفادها اأن تتدخل املديرية العامة 
حاملي  اأفواه  اإ�صكات  اأجل  من 
رتبة  بزيادة  برميهم  ال�صهادتني 
و�رشبوا  لهم  رتبتني  اأو  ك�صدقة  
مطالبهم  اأر�صية  احلائط  بعر�س 
اعتربوها  حماولة  كما  ال�رشعية 
املكفولة  ق�صيتهم  على  التفاف 
مبر�صوم رئا�صي وهي ثالت نقاط 

، على حد تعبريهم.
كما اأكد املعنيون اأنهم ملوا �صيا�صة 
نفعا  جتدي  تعد  مل  واأنها  الوعود 
معهم، كونهم ملوا من الت�صويف يف 
موؤكدين  الو�صاية،  التزام  انتظار 
افتكاك  دون  يرتاجعوا  لن  اأنهم 
اللتفاف  يقبلوا  ولن  مطالبهم 
املديرية  تتمكن  مل  »واإن  عليها 
العامة ملركب �صوناطراك الف�صل 
بتاريخ  موعدنا   يوم  املو�صوع  يف 
مرغمون   فنحن  فيفري    25
بالت�صعيد ول�صنا خمريين باأن نغري 
وزارة  مقر  اإىل  وجهتنا  م�صتقبال 
داعني  حيدرة«،  بواد  الطاقة  
العاجل  للتدخل  الطاقة  وزير 
الف�صل  اأجل  من  املو�صوع  يف 
على  وهذا  نهائيا  املو�صوع  يف 
خلقية اأن �رشكة �صوناطراك قطاع 
لالتفاقيات  وتخ�صع  اقت�صادي 
جلنة  يف  املمثلني  اجلماعية 

.مديرية  الطاقة  )وزارة  م�صرتكة 
مركب �صوناطراك ،النقابة (.

الأمر  فيتعلق  للمطالب  وبالعودة 
الرئا�صي  املر�صوم  بتطبيق 
يف  املوؤرخ   266-14 رقم 
على  ين�س  الذي  28�صبتمرب2044 
رتبة  ال�صهادتني يف  ت�صنيف  اإعادة 
الإطارات اجلامعية يف اخلانة -اأ- 
ح�صب  وهدا   )21( بالرتبة  بداية 
املعمول  ال�رشكة  �صلم  ترتيب 
به، وتثمني اخلربة املهنية حلاملي 
لكل  رتبة  بزيادة  ودلك  ال�صهادتني 
)3(�صنوات عمل مكت�صبة مع بداية 
احت�صابها من الرتبة )21( مع احلق 
يف المتيازات املهنية والتدرج يف 
مع  عموديا،  النوعية  املنا�صب 
املطالبة بالأثر الرجعي وهدا مند 
الرئا�صي  املر�صوم  �صدور  تاريخ 

املوؤرخ يف 28 �صبتمرب 2014.
�سارة بومعزة

مراد زمايل يف ال�سعودية 
ي�صارك وزير العمل والت�صغيل وال�صمان 
من  بداية   ، زمايل  مراد  الجتماعي 
اأم�س الأربعاء ، يف اأ�صغال الدورة الّرابعة 

للموؤمتر الإ�صالمي لوزراء العمل، بجدة 
باململكة العربية ال�صعودية والتي تنظم 
حتت �صعار »و�صع اإ�صرتاتيجية م�صرتكة 

العاملة«.  القوى  تطوير  اأجل  من 
الدورة  هذه  اأعمال  جدول  و�صيتناول 
برنامج  تنفيذ  نقاط ل�صيما منها  عدة 

ذات  والأن�صطة  ال�صباب  ت�صغيل  دعم 
ال�صلة، اإ�صافة اإىل الأن�صطة املنفّذة يف 
الإ�صالمي  التعاون  منظمة  �صبكة  اإطار 

و�صبكة  العاملني  و�صحة  ل�صالمة 
املنظمة خلدمات الّتوظيف العامة.

ف.ن�سرين 



اجلزائر،  بنك  حمافظ  نائب  �رّصح 
�ضيفا  نزوله  لدى  بلقا�ضم  بن  جمال 
اأم�س  الثالثة  الإذاعية  القناة  على 
اأنه ل ميكن العتماد على احتياطي 
امليزان  يف  العجز  ل�ضد  ال�رصف، 
الإقت�ضاد  واأن  خا�ضة  التجاري، 
يواجه  الراهن  الوقت  يف  الوطني 
بنك  حمافظ  نائب  ونفى  حتديات. 
خف�س  يف  البنك  عالقة  اجلزائر 
الأوروبية  العملة  اأمام  الدينار  قيمة 
اأن  اإىل  م�ضيفا  الأخرية،  الفرتة  يف 

اجلزائريني  القت�ضاديني  املتعاملني 
مليار  ما بني 1500 و2000  يتداولون 
دينار خارج البنوك، غري اأن جزء كبري 
الن�ضاطات  متويل  يف  ي�ضتعمل  منها 
م�ضالح  ذلك  يف  متفادين  املوازية 
ال�رصائب ويف �ضياق مت�ضل رف�س بن 
بلقا�ضم ت�ضنيف القت�ضاد اجلزائري 
�ضمن اخلانة احلمراء رغم العجز يف 
امليزان التجاري وميزان املدفوعات 

الذي بلغ 10 مليار دولر.
ف.ن�سرين 

للمياه  لولية  اجلزائرية  مدير  اأكد 
اأدرار اأن م�ضاحلة ت�ضهر على تو�ضيع 
املياه  ملف  ت�ضيري  ت�ضليم  �ضالحية 
ال�رصكة  لفائدة  البلديات  قبل  من 
البلديات  بع�س  عجزت  بعدما 
موؤخرا  مت  حيث  امللف  ت�ضيري  يف 
 4 من  الت�ضيري  ملف  ر�ضميا  ا�ضتالم 
بلديات من ا�ضل 27 بلدية على غرار 
بلدية عا�ضمة الولية التي ت�ضري من 
بني  ومن  للمياه  اجلزائرية  م�ضالح 
هي  ا�ضتالمها  مت  التي  البلديات 
كنتة   وزاوية  واأولف  تيميمون  بلدية 
اإيل  متوا�ضلة  والعملية  وفونوغيل 
وهذا  البلديات  بقية  ا�ضتالم  غاية 
بعد اإح�ضاء الزبائن وربط م�ضاكنهم 
ال�ضكان  تزود  عن  اأما  بالعدادات 
املدير  اأ�ضاف  ال�ضاعة  مدار  على 

ادرار  مدينة  م�ضت  الآن  العملية  اأن 
الديون  من  ال�رصكة  تعاين  كما  فقط 
عند  �ضنتيم  مليار   130 فاقت  والتي 
وهنا  العاديني  والزبائن  املوؤ�ض�ضات 
قال املوؤ�ض�ضة تعمل على التح�ضي�س 
مع  املاء  مادة  على  احلفاظ  بغية 
مع  الديون  وت�ضديد  التقرب  �رصورة 
حماربة الربط الع�ضوائي والت�رصيبات 
القدمية  وتوجيه  ال�ضبكات  وجتديد 
بع�س  يف  الفالحي  لل�ضقي  املاء 
بالتن�ضيق  اأي�ضا  تعمل  كما  املناطق 
تطليق  لأجل  الأحياء  روؤ�ضاء  مع 
امل�ضاكل القائمة وو�ضع ملف ت�ضيري 
اإطالق  مع  القانوين  ن�ضابه  املاء يف 
اجل  من  العمال  عند  تكوين  عملية 

ت�ضيري نوعي
بو�سريفي بلقا�سم 

قامت فرقة ال�رصطة الق�ضائية بالأمن 
ملف  باإجراء  باأدرار  الثاين  احل�رصي 
البالغ  الأ�ضخا�س  احد  �ضد  ق�ضائي 
يف  ت�ضببه  نتيجة  �ضنة   27 العمر  من 
الك�رص العمدي ل�ضيارتني مبدينة اأدرار 
بهدف �رصقتهما حيث تعود مالب�ضات 
ال�ضنة  من  جانفي  �ضهر  اإىل  الق�ضية 
اجلارية بعد تقدم ال�ضحيتني اأمام مقر 
الأمن احل�رصي الثاين من اجل تقييد 

�ضيارتيهما  تعر�س  مفادها  �ضكوى 
حتطيم  بعد  الداخل  من  لل�رصقة 
با�رصت  حيث  بهما  اخلا�س  الزجاج 
قوات ال�رصطة   التحريات  و الأبحاث 
اإىل حتديد هوية  اأدى  ما  الفاعل  عن 
واإحالته  عليه  القب�س  واإلقاء  الفاعل 
على العدالة للمحاكمة بتهمة التعدي 

على ملك الغري وال�رصقة .
بو�سريفي بلقا�سم 

اأدرار   بولية  رقان  حمكمة  اأ�ضدر 
حكما بال�ضجن ثالث �ضنوات نافدة مع 
غرامة مالية قدرت ب65 مليون �ضنتيم  
يف حق مهرب مادة املازوت والذي مت 
القب�س عليه وهو مند�س ب�ضدد ت�ضلل 
من  لرتا  األف  ب27  املعباأة  �ضاحنته 
مادة املازوت �ضمن القافلة املنظمة 
خمتار  باجي  برج  نحو  واملتوجه 

له  تفطن  حيث  رقان  من  انطالقا 
رجال الأمن يف احلاجز الأمني املثبت 
على خمرج مدينة رقان  اأين تبني باأنه 
مت  ومبا�رصة  التنقل  رخ�ضة  ميلك  ل 
وفتح  ال�ضاحنة  وحجز  عليه  القب�س 
املازوت  مادة  م�ضدر  حول  حتقيق 

املعدة للتهريب عرب حدود ادرار  
ب.ب

العايل  التعليم  وزير   قام 
طاهر  العلمي،  والبحث 
حجار، اأم�س مبقر الوزارة – 
بال�رصاف على  عكنون،  بن 
جوائز  ت�ضليم  حفل 
�ضليم  للباحثني  تكرميية 

جياليل،  واإبراهيم  ملني 
يف  جائزتني  على  احلائزين 
للبيئة  الدولية  امل�ضابقة 
التي   ،“  EcoWorld  ”
الأكادميية  موؤخرا  نظمتها 

الرو�ضية للعلوم الطبيعية.

نائب حمافظ بنك اجلزائر

اأدرار

اأدرار

اأدرار

�أزيد من 1500 مليار دينار 
خارج �لبنوك �جلز�ئرية 

�جلز�ئرية للمياه ت�ستلم 
�لت�سيري من 4 بلديات

�سارق �ل�سيار�ت من �لد�خل  يف قب�سة �لأمن 

ثالث �سنو�ت �سجنا ملهرب �ملازوت  

حجار يكرم �لباحثني �جلز�ئريني �لفائزين 
مب�سابقة “�يكو-وورد” برو�سيا
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كانوا يجلبونها من املغرب ويقومون برتويجها مبنطقة براقي

حماكمة ع�سابة " جقاللة 
"لتهريب  �ملخدر�ت!!

متكنت م�سالح فرقة مكافحة املخدرات باأمن ولية اجلزائر من تفكيك ن�ساط ع�سابة اإجرامية من 
خم�سة اأ�سخا�ص مبنطقة براقي خمت�سة  يف اإ�سترياد وترويج املخدرات التي يتم جلبها من دولة 

املغرب و  تخزينها يف املحالت ال�ساغرة التابعة للبلدية يف ذات املنطقة وهي العملية التي مكنت ذات 
امل�سالح من التو�سل لأزيد من 5 كلغ من القنب الهندي .

ل/منرية

اأفراد  الوقائع  هاته  مبوجب  ليمثل 
حمكمة  هيئة  اأمام  الع�ضابة  هاته 
البي�ضاء  بالدار  الإبتدائية  اجلنايات 
اإ�ضترياد  جرم  اأم�س  ملواجهة 
املخدرات و التخزين  وبيع و عر�ضها 
على الغري ، اإثر املعلومات التي تلقتها 
 2016/10/8 بتاريخ  الأمن  م�ضالح 
 « املكنى  حوت  بائع  ن�ضاط  حول 
جقاللة« يف ترويج املخدرات مبنطقة 
براقي و بعد عملية تر�ضد مت توقيفه 
باأحد املرات حني كان رفقة اأ�ضدقائه 
باأحد ال�ضيارات و ترجل منها متوجها 
بذات  ال�ضاغرة  املحالت  اأحد  نحو 

بيده  كان  منه  خروجه  بعد  و  احلي 
اإخ�ضاعه  بعد  تبني  بال�ضتيكيا  كي�ضا 
رزم  ثالثة  عن  عبارة  باأنه  للتفتي�س 
من  غرام   1،5 بوزن  املخدرات  من 
املخدرات مع �ضفرتني حادتني عليها 
التوجه  بعد  و  املخدرات  من  اأثار 
هناك  عرث  التفتي�س  لإكمال  للمحل 
على كمية اأخرى من املخدرات قدرت 
الأ�ضلحة  من  عدد  رفقة  كلغ   5 بوزن 
التحريات  خ�ضم  يف  تبني  و  البي�ضاء 
اأن املتهم كان دائم الرتدد عليه ، ليتم 
ك�ضف  الذي  الأخري  هذا  اإ�ضتجواب 
بتخزين  يقوم  كان  اأنه  �ضماعه  خالل 
ل�ضالح  املحل  داخل  املخدرات  تلك 
بيع  يف  رفقته  يعمل  اأخر  �ضخ�س 

كان  حيث  ال�ضعبي  بال�ضوق  احلوت 
 1000 مبلغ  نظري  الكمية  بتلك  يزوده 
دج مع تكفله بكافة م�ضاريف زواجه و 
اأكد باأنه كان يجني مبالغ مالية معتربة 
الرتدد  يف  اإ�ضتغلها  الن�ضاط  هذا  من 
وهران  الليلية مبنطقة  املالهي  على 
نف�س  املتهم  ا�ضتجواب  ،وخالل 
الرتويج  عملية  ك�ضف عن �رصكائه يف 
متهم  اآخر  بينهم  من  كان  والذي 
جقاللة«   « �ضاهد  املكنى  اأكد  باأنه 
يقوم بنقل كمية 16 كلغ من املخدرات 
على منت �ضيارة من نوع » �ضيرتواين« 
 ، املحل  ذات  يف  لتخزينها  وينزلها 
امللف  املنجزة يف  التحريات  وخالل 
احلال  ملف  يف  املتهمني  اأن  تبني 

و  وهران  منطقة  على  الرتدد  كرثي 
ات�ضال  على  وكانوا  الغربية  الوليات 
اإ�ضترياد املخدرات  بارونات  اأحد  مع 
املخدرات  بتهريب  يقوم  كان  الذي 
من املغرب و اإدخالها للجزائر  وهذا 
ليتم   ، الكمية  تلك  م�ضدر  ي�ضفر  ما 
احلال  حمكمة  على  حتويلهم  بذلك 
مت�ضك  اأين   ، الذكر  �ضالف  باجلرم 
باأن  جقاللة«   « املكنى  الأول  املتهم 
وظيفته يف ملف احلال جمرد تخزين 
قيامه  دون  املحل  داخل  املخدرات 
جهته  من  ليطالب   ، الرتويج  بعملية 
ذكره  �ضلف  ما  ظل  ويف  العام  النائب 
املوؤبد يف حق  ال�ضجن  بتوقيع عقوبة 

املتهمني .

بعد العثور على وثيقة ملغاة وغري معمول بها لأزيد من اأٍربعة �سنوات

ع�سابة تقلد �أختاما ر�سمية  لوز�رة �ملالية مبع�سكر  !!
تورطت ع�ضابة من خم�ضة اأ�ضخا�س 
من ولية مع�ضكر بتزوير وثيقة ر�ضمية 
لدى  ال�رصائب  مديرية  من  �ضادرة 
وزارة املالية امل�ضماة » �ضهادة اإثبات 
بها  العمل  األغي  الوجود C20    التي 
اأجل  اأربعة �ضنوات من  اأزيد من  منذ 
ت�ضهيل ن�ضاطهم التجاري و ا�ضتخراج 
بولية  �ضيفيتال  مركب  من  �ضلعهم 
بجاية التي هي عبارة عن منتوج النب 

و اإعادة طحنه   .
ليمثل اأحد اأفراد هاته الع�ضابة املدعو 
�ضاحب  الدين«  وهو  �ضيف   ، ج   «
اأمام هيئة  الغذائية  لبيع املواد  حمل 
البتدائية  للدار  اجلنايات  حمكمة 
جناية  جرم  ملواجهة  اأم�س  البي�ضاء 

املتهمني  باقي  فيما  بقي  التزوير 
توقيف  وهذا  بعد  فرار  حالة  يف 
فيه من  ال�ضتباه  بعد  احلايل  املتهم 
اأحياء  باأحد  الأمن  قبل م�ضالح 
و   2015 نوفمرب   30 بتاريخ  العا�ضمة 
داخله  بال�ضتيكي عرث  كي�س  بحوزته 
اإدارية  وثائق  بها  رزم  خم�ضة  على 
ر�ضمية تخ�س كل متهم من ال�ضجالت 
التعريف  بطاقات  و  التجارية 
اإثبات  وثيقة  �ضمنها  من  و  الوطنية 
مرفقة  بيا�س  الوجود C20 على 
املالية  التي  وزارة  من  �ضادر  بختم 
موظفي  باأحد  الت�ضال  بعد  تبني 
املالية  وزارة  لدى  ال�رصائب  مديرية 
اخلتم  اأن  و  الوثيقة  مزورة  باأن 

املرفق بها مقلد بحكم اأنه قد األغي 
العمل بها منذ اأزيد من اأربعة �ضنوات 
بطرد  الوثيقة  هاته  ت�ضببت  وقد 
وخالل   ، من�ضبه  من  الإطارات  اأحد 
الوثائق  اأن  ك�ضف  املتهم  ا�ضتجواب 
املحجوزة بحوزته �ضلمها له �ضخ�س 
يدعى » ج ، العيد« بعدما كان قد قدم 
وثائق  جمموعة  �ضابق  وقت  يف  له 
اإثبات  وثيقة  ا�ضتخراج  اإدارية  بغية 
ت�ضهيل  اأجل  من  ل�ضتعمالها  الوجود 
النب  ا�ضتخراج  يف  التجاري  ن�ضاطهم 
و �ضلعهم من مركب �ضيفيتال ببجاية 
قانوين  كان غري  الذي  الت�رصف  وهو 
بتلك  معني  غري  اأنه  بحكم  م�ضبوه  و 
الوثائق و ل يجوز له ا�ضتخراجها لهم 

و  بها  الوثيقة غري معمول  اأن  ناهيك 
وعو�ضت  �ضابق  وقت  يف  اإلغاءها  مت 
بوثيقة اأخرى لتتاأ�ض�س بذلك مديرية 
ال�رصائب لدى وزارة املالية مبع�ضكر 
و   ، احلال  ق�ضية  يف  مدين  كطرق 
الرئي�ضي  املتهم  حتويل  بذلك  يتم 
التزوير  بجناية  احلال  حمكمة  على 
حاول  التي  و   ، ر�ضمية  حمررات  يف 
و  املحاكمة  جل�ضة  خالل  اإنكارها 
اأكد باأنه مل يعلم باأن الفعل جمرم واأن 
النائب  له  يطالب  و  م�ضبوهة  الوثيقة 
�ضجنا  �ضنوات   3 عقوبة  توقيع  العام 
نافذا و تدينه املحكمة بعد املداولة 

القانونية بعقوبة عام حب�ضا نافذا .
ل/منرية

تورطت  به ع�سابة من 10 اأ�سخا�ص من بينهم طلبة وحمام 

تاأجيل ملف تزوير مليوين دولر �أمريكي مبحكمة �جلنايات �ل�ستئنافية

التن�سيقية الوطنية لالأطباء املقيمني :

�أطر�ف حتاول �سرب ��ستقر�رنا ووقف �لإ�سر�ب 

اجلنايات  حمكمة  اأجلت 
ق�ضاء  مبجل�س  الإ�ضتئنافية 
اأحد  ل�ضتدعاء  اأم�س  العا�ضمة 
تزوير  يف  ق�ضية  النظر  املتهمني 
مليوين  دولر  اأمريكي التي تورطت 
اأ�ضخا�س  منهم   10 من  ع�ضابة  بها 
،متقاعد  ،حمام  جامعيني  طالبني 
بائع   ، خا�ضة  موؤ�ض�ضة  ،م�ضري 

بي�س  .
جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  وهي 
من  الأمن  م�ضالح  تلقته  لبالغ 

اأجنبية  عملة  عليه  عر�ضت  �ضخ�س 
اأمريكي  دولر   100 فئة  من  مزورة 
عبد  الأمري  �ضاحة  م�ضتوى  على 
القادر  مقدما هوية ال�ضخ�س الذي 
ن�ضب  مت  ،اأين  العملة  هاته  له  قدم 
املعلومات  على  ا�ضتنادا  له  كمني 
اأ�ضخا�س   4 توقيف  ومت  املقدمة 
نقدية  اأوراق  تبادل  ب�ضدد  متلب�ضني 
اأمريكي  دولر   100 فئة  من  مزورة 
اأمريكي  دولر   12 بحوايل  قدرت 
توقيف  مت  التحريات  يف  ،وبالتو�ضع 

املتهمان الرئ�ضيان اللذان توليا تزوير 
العملة ثم بيعها بقيمة تراوحت بني 3 
اإىل 4 اآلف دج والتي ثبت باأنهم كانوا 
و  اأفارقة  رعايا  ي�ضتلمونها من عند 
طالبان  بف�ضل  ترويجها  يعيدون 
عن  ناهيك  مغربي  ورعية  جامعيان 
ال�ضخ�ضيات الأخرى التي تورطت يف 
هذا امللف على غرار حمام و م�ضري 
�رصكة خا�ضة و م�ضري مقهى اأنرتنيت 
عمليتهم  خالل  من  متكنوا  والذين 
ما  تزوير  من  اخلطرية  الإجرامية 

ليحال  اأمريكي  يقارب مليوين دولر 
البالغ عددهم 10 متهمني  املتهمني 
على حمكمة اجلنايات بجرم التزوير 
تراوحت  بعقوبات  عليها  اأدينوا  و 
بعدما  �ضجنا  �ضنوات   7 و   3 بني 
املوؤبد و  بعقوبة  مهددين  كانوا 
املتهم احلايل  اأ�ضدرت يف حق  اأين 
ق�ضية  عقوبته يف  يق�ضي  كان  الذي 
املتاجرة ب70 غ كيف معالج عقوبة 

7 �ضنوات �ضجنا .
ل/منرية   

لالأطباء  الوطنية  التن�ضيقية  اتهمت 
عنها  تف�ضح  مل  اأطرافا  املقيمني 
ال�ضحة  وزارة  مع  التفاو�س  مبحاولة 
بعيدا عن ممثلي التن�ضيقية املعتمدين 

لتوقيف الإ�رصاب .
وقالت التن�ضيقية يف بيان لها اإن هوؤلء 
الأطراف يحاولون التالعب و زعزعة 
الن�ضقاق  اإحداث  و  ا�ضتقرارهم 
يحاور  طرف  كل  من  متربئة  بينهم 

متتلك  اأنها  موؤكدة  حاليا  الوزارة 
وحدهم  هم  لها  معتمدين  ممثلني 
ال�ضعيد  للتفاو�س وعلى  املخولني 
يف  املقيمون  الأطباء  ا�ضتنكر  ذاته 
�ضفوفهم،  لتفريق  حماولة  كل  بيانهم 
فيما  الت�ضامن  ب�رصورة  منادين 
زعزعة  كل حماولت  بينهم ملواجهة 
الأطباء  و رف�س  املقيمني  ا�ضتقرار 
املقيمون الذين اعت�ضموا، اأول اأم�س، 

اأن يتم اتهامهم برفع مطالب تعجيزية 
من  اأنه  اإىل  م�ضريين  معقولة،  وغري 
ظروف  يف  يعملوا  اأن  املعقول  غري 
اأقل ما ميكن اأن تو�ضف بها اأنها غري 
مطالبهم  اأغلب  اأن  موؤكدين  اإن�ضانية، 

ت�ضّب يف �ضالح املري�س. 
يقومون  اأنهم  املقيمون،  نفى  كما 
باتخاذ املر�ضى كرهينة وورقة �ضغط 
اأنهم  لتح�ضيل مطالبهم، م�ضريين اإىل 

العمل  و�ضائل  غياب  ب�ضبب  اأ�رصبوا 
تكوين  وجود  وعدم  الأوىل  بالدرجة 
يف  النظر  واإعادة  نوعي  بيداغوجي 
ومن  ال�ضلك  لهذا  الأ�ضا�ضي  القانون 
ال�ضحة  وزير  اأم�س  اأخرى  قام  جهة 
امل�ضت�ضفيات«  اإ�ضالح  و  ال�ضكان  و 
و  عمل  بزيارة  ح�ضبالوي«  خمتار 

تفقد لقطاعه بولية املدية .
ف.ن�سرين



يف  بخطة  اإبراهيم  احلاج  اأكد 
 ، به  خ�صنا  �صحفي  ت�رصيح 
فرباير   27 مظاهرة  ا�صباب  اأن 
ناجتة   ، بورقلة   1962 التاريخية 
الفرن�صي  الوفد  اإ�رصار  عن 
املفاو�ض على ف�صل اجلنوب عن 
وجدت  فرن�صا  ان  بحجة  ال�صمال 
 ، بال�صاكنة   موؤهل  غري  اجلنوب 
لكن الوفد اجلزائري ح�صب نف�ض 
ار�ض  اأن  على  اأ�رص  املتحدث 
ار�ض  عن  عبارة  كلها  اجلزائر 
حيث   ، يتجزاأ  ال  وجزء  واحد 
بني  وقتها  املفاو�صات  و�صلت 
لطريق م�صدود وحاولت  الطرفني 
فرن�صا باأخذ �صك على بيا�ض من 
على  اجلزائري  اجلنوب  �صكان 
اأ�صا�ض اأنهم مرتبطني معها ، االأمر 
الذي دفعها ببعث  وفد من باري�ض 
انذاك  الواحات  عا�صمة  اىل 
برفقة 40 موؤ�ص�صة اعالمية دولية 
لكن   ،  1962 فرباير   27 يوم  وهذا 
الثورة التحريرية اجلزائرية ح�صب 
تفطنت   املذكورة  اجلمعية  رئي�ض 
احلكومة  وبعثت   املوؤامرة  لهذه 
اجلزائرية املوؤقتة انذاك قادة من  
قائد  اإىل  الوطني  التحرير  جي�ض 
الوالية ال�صاد�صة التاريخية  لتنظم 
الوفد  �صد  �صليمية  مظاهرات 
االعالم  فيها  رفع  مع  الفرن�صي 
املوؤيدة  والالفتات  اجلزائرية 
الوطني  التحرير  وجبهة  جلي�ض 
ار�ض  واجلنوب  ال�صمال  اأن  و 
وب�صعارات  يتجزاأ  ال  واحدة  جزء 
�صد امل�صتدمر الفرن�صي و جي�ض 
الوحيد  املمثل  التحرير  وجبهة 

وال�رصعي لل�صعب اجلزائري .

رئي�ض  وجه  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
فرباير   27 انتفا�صة  جمعية 
براهيم  بوخطة  التاريخية 
�رصائح  ملختلف  مبا�رصة  ر�صالة 
من  اجلزائري  املدين  املجتمع 
الوطنية  بالوحدة  التم�صك  اأجل 
الفتنة  وتغذية  النعرات  عن  بعيدا 
للمحافظة و�صيانة اأمانة ال�صهداء 

ووحدة البالد والعباد .

�شنويف كلف ب�إبالغ 14 
رئي�س بلدية ثورية 
مبخطط مظ�هرات و 

ال�شهيد ال�شطي الوك�ل 
اأبرز اأبط�له� 

انتفا�صة  جمعية  رئي�ض  واأ�صاف 
بوخطة  التاريخية  فرباير   27
يومية  منتدى  �صيف  براهيم 
اخلا�صة  التعليمات  اأن  الو�صط 

التاريخية  املظاهرات  بهذه 
الثاين  املالزم  طريق  عن  جاءت  
رئي�ض   14 اىل  �صنويف  حممد 
حتثهم  الثورية  البلدية  للمجال�ض 
واملحكم  اجليد  التح�صري  على 
جاء  وفعال   ، كاملة  وال�رصية 
على   1962 فيفري   27 �صباح 
الفرن�صي  الوفد  ان طائرة  اأ�صا�ض 
بورقلة   البي�صاء  تنزل مبطار عني 
لكن  �صباحا  الثامنة  ال�صاعة  على 
عيون العدو الحظت  حركات غري 
عادية و اأجلت الزيارة اإىل ال�صاعة 
حامت  حيث    ، زواال  الواحدة 
للوفد  املقلة  الفرن�صية  الطائرة 
النزول  ق�صد  ورقلة  مدينة  على 
الواحدة  ال�صاعة  بلغت  وعندما 
مكان  من  املتظاهرون  انطلق 
اللقاء املوجود ب�صوق احلجر االآن 
�صابقا  احلطب  ب�صوق  املعروف 
الفرن�صية  العمالة  اإىل  متوجهني 
وال�رصطة  »اجلندرمة«  لكن 

اعرت�صتهم  الع�صكرية  والقوات 
وا�صتعملت معهم كل اأنواع االأ�صلحة 
املطاطية  الذخرية  فيها  مبا 
واحلية والقنابل اخلناقة وامل�صيلة 
كربى  ملحمة  واأ�صبحت  للدموع 
بني القوات الفرن�صية واملجاهدين 
توا�صلت   حيث   ، ورقلة  مبدينة 
 28 �صبيحة  اإىل  امللحمة  هذه 
مظاهرات  وكانت   1962 فرباير 
فيها  وا�صت�صهد  وهادفة  ناجحة 
مقدمتهما  يف  ياأتي  �صهداء   05
و  الوكال  ال�صطي  ال�صهيدين 
جريح   25 وحوايل  خليفة  خليفة 
حتت  من  الب�صاط  �صحب  وهكذا 
ووقف  الفرن�صي  املفاو�ض  اأقدام 
اأر�ض  على  اجلزائري  املفاو�ض 
الوفد  اأمال �رصوطه على  و  �صلبة 
التي  االإعالم  وو�صائل  الفرن�صي 
كانت  الفرن�صي  الوفد  بها  جاء 
تقوية  يف  و�صاهمت  لثورة  دعما 

الوحدة الوطنية .
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.       ال�صيانة والتم�صك ببيان الفاحت نوفمرب للت�صدي ملخطط نقل الربيع للجزائر 

رئي�س جمعية انتف��شة 27 فرباير الت�ريخية بوخطة براهيم لـ«الو�شط » 

اأحمد ب�حل�ج 

مظاهرات 27 فرباير بورقلة1962  ت�صدت 
ملخطط ف�صل ال�صحراء عن ال�صمال 

بعدم� �ش�رع يف حلحلة الرتاكم�ت التي ورثه� عن �ش�بقيه 

وايل مترنا�صت دومي جياليل يرفع التحدي الإعادة االعتبار للوالية  
 يوا�صل وايل والية مترنا�صت دومي 
على  واملتابعة  االإ�رصاف  اجلياليل 
التنموية  امل�صاريع  عديد  جت�صيد 
االأهقار  عا�صمة  الإنت�صال  الهادفة 
والبلديات املجاورة لها من التخلف 
التنموي من خالل التكفل بان�صغاالت 
االأولويات  ح�صب  املواطنني 

واالإمكانات املتاحة .
بوالية  املحلي  لل�صاأن  متابعون  ثمن 
الوالية  وايل  جمهودات  مترنا�صت 
حملة  خالل  من  اجلياليل  دومي 
الأحياء  النطاق  الوا�صعة  النظافة 
اأحياء  ذلك  يف  مبا  الوالية  بلديات 
االأطنان  لرفع  االأهقار  عا�صمة 

واالأكيا�ض  واالأو�صاخ  القمامات  من 
البال�صتيكية املكد�صة يف ال�صوارع ، 
اإنت�صار  �صببا يف  كانت  لطاملا  والتي 
ب�صحة  الفتاكة  و  املعدية  االأمرا�ض 
امل�صاعي  اإطار  يف  وذلك   ، ال�صاكنة 
احلثيثة للم�صوؤول االأول على  الهيئة 
اجلمايل  املنظر  الإعادة  التنفيذية 
يف  االأهقار   لعا�صمة  احلقيقي 
اإ�صارة وا�صحة من ذات الرجل االأول 
يف  العمل  ي�صتطيع  ال  باأنه  بالوالية 
�صكان  كما مل يخفي   . مت�صخة  بيئة 
 ، مالطا   ، ال�رصقية  تهقارت  اأحياء 
و�صري�صوف  الواد  قطع   ، ال�صموع 
اإخراج  يف  امل�صوؤول  نف�ض  م�صاعي 

عنق  من  املحلية  التنمية  ملف 
الزجاجة وذلك بعدما ك�صف عن نيته 
يف معاجلة الرتاكمات التي ورثها عن 
مقدمتها  يف  تاأتي  والتي  �صابقيه 
للنطاق  الوا�صعة  التهيئة  عملية 
ناهيك   ، البلدية  الطرقات  ل�صبكات 
عن ت�صجيل م�صاريع تنموية باجلملة 
ب�صبكة  بالوالية  عديدة  اأحياء  لدعم 
تاأهيل  اإعادة  مع  العمومية  االإنارة 
اأعطاب  من  ت�صكو  التي  االأعمدة 
مئات  انت�صال  بهدف  وذلك  متكررة 
الدام�ض  الظالم  �صبح  من  العائالت 
ثانية مل يخفي حمدثونا  . من جهة 
من  واليتهم  وايل  يف  الكبري  اأمالهم 

التاأخر  مب�صكل  اجلاد  التكفل  اأجل 
ال�صكنات  توزيع ح�ص�ض   الفادح يف 
 ، العمومية  االإيجارية  االإجتماعية 
للطريق  االعتبار  اإعادة   ناهيك عن 
ودائرة  الوالية  عا�صمة  بني  الرابط 
 420 م�صافة  على  املمتد  قزام  عني 
للطريق  بالن�صبة  ال�صيء  نف�ض   ، كلم 
املقاطعة  و  مترنا�صت  بني  الرابط 
م�صافة  على   �صالح  عني  االإدارية 
اأكرث  على   الق�صاء  خالل  من   700
قد  كانت  �صوداء  نقطة   12300 من 
وقت  يف  التقنية  امل�صالح  اأح�صتها 

�صابق .
�شيخ مدقن 

 وايل ولية ورقلة 
عبد الق�در جالوي يوؤكد :

 للت�شدي ملح�ولت التعدي 
على حديقة عمومية 

دخول م�صت�صفى بـ 60 �صرير 
باحلجرية حيز اخلدمة مرهون 

برخ�صة االإ�صتغالل 

 جمعية حي الفاحت نوفمرب 
باأدرار تطالب رئي�س البلدية 

بالتدخل �صخ�صيا 

عبد  ورقلة  والية  وايل  ك�صف   
القادر جالوي على هام�ض زيارة 
العمل والتفقد االأخرية التي قادته 
م�صت�صفى  اأن  احلجرية  لدائرة 
هذه  به  تدعمت  الذي  �رصير   60
اخلدمة  حيز  �صيدخل  املنطقة 
على  احل�صول  بعد  مبا�رصة 
طرف  من  اال�صتغالل  رخ�صة 

دوائر االخت�صا�ض املعنية .
الهيئة  على  االأول  امل�صوؤول  وجه 
القادر  عبد  بورقلة  التنفيذية 
واإطالق  معاينته  خالل  جالوي  
با�صي  معمر  املجاهد  ا�صم 
 60 اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة  على 
�رصير بدائرة احلجرية ، تعليمات 
�صارمة مل�صوؤويل القطاع ال�صحي 
هذا  على  للمحافظة  بالوالية 
الذي  اجلديد  ال�صحي  املك�صب 
االإ�رصاع  به املنطقة مع  تدعمت 
امل�صت�صفى  �صاحة  ت�صوية  يف 
املذكور ، كما طماأن الوايل �صكان 
املرفق  هذا  باأن  احلجرية  دائرة 
حيز  �صيدخل  اجلديد  ال�صحي 
اخلدمة و اال�صتغالل مبا�رصة بعد 
احل�صول على رخ�صة  االإ�صتغالل 
من اأجل جتهيزه و دعمه باالأطقم 

ما  وهو  طبية  وال�صبه  الطبية 
اأن  امل�صوؤول  ذات  ح�صب  �صاأنه 
يف  الدائرة  مر�صى  معاناة  ينهي 
حتمل عناء التنقل وم�صقة ال�صفر 
باجتاه  كلم   100 م�صافة  بقطع 
م�صت�صفيات عا�صمة الوالية بحثا 

عن العالج .
ومعلوم اأن املوؤ�ص�صة اال�صت�صفائية 
التابعة  بدائرة احلجرية  اجلديدة 
غالف  ا�صتهلكت  ورقلة  لوالية 
 1300 تكلفته  فاقت  �صخم  مايل 
مليار �صنتيم الإجنازه وفق املعايري 
مع  املعمول  والقانونية  التقنية 
مع  وفق  الت�صليم  اآجال  احرتام 

تن�ض عليه دفاتر ال�رصوط .
ممثلي  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
بلديتي  واعيان  املدين  املجتمع 
جمهودات  واحلجرية   العالية 
ل�صمان  املتوا�صلة  الوالية  وايل 
التنموي  االإنعا�ض  ا�صتمرارية 
على  ال�صحي  والقطاع  عموما 
وجه اخل�صو�ض للتكفل بان�صغاالت 
اجلبهة االإجتماعية املحلية �رصط 
االأولويات  ح�صب  مبداأ  تطبيق 

واالإمكانات املتاحة .
اأحمد ب�حل�ج 

يعي�ض �صكان حي الفاحت نوفمرب 
�صفيح  وقع  على  اأدرار  ببلدية 
خلفية  على  وذلك  �صاخن 
حديقة  على   ال�صارخ  التعدي 
طرف  من  باحلي  عمومية 
يف  تلعب  وقت  يف   ، جمهول 
ال�صلطات املعنية �صواء االأمنية 

اأو االإدارية دور املتفرج .
نا�صد ممثلي جمعية حي الفاحت 
باأدرار رئي�ض املجل�ض  نوفمرب 
ال�صعبي البلدي ب�رصورة التدخل 
الت�صدي  اجل  من  ال�صخ�صي 
حديقة  على  التعدي  ملحاولة 
اأ�صخا�ض  طرف  من  احلي 
و   ، والهوية   العدد  جمهويل 
اإن  املتحدثني  ذات  اأ�صاف 
العبث باالأماكن العامة وتدمري 
و�صائل  واتالف  املرافق 
وقطع  واحلدائق  املوا�صالت 
االأ�صوار  وحتطيم  االأ�صجار 
وتخريب  اجلدران  والكتابة 
من  اأ�صبحت   ، االإنارة  اأعمدة 
يوميات  العادية يف  الت�رصفات 
بالوالية  املحلي  املواطن 
نوفمرب  الفاحت  وبحي  عموما 
على وجه اخل�صو�ض ، وذلك يف 

ظل غياب الذوق العام واجلهل 
يف  املنجزات  هذه  باأهمية 
ويف   ، االإجتماعية   احلياة 
ا�صتنكرت   فقد  مت�صل  �صياق 
بعمد على  التعدي  من ظاهرة 
بجانب  الواقعة  احلديقة  
طالتها  التي  باحلي  امل�صجد 
والتخريب  العبث  اأيادي 
وعدم  جهل  عن  تنم  باأ�صاليب 
من  بامل�صوؤولية  االإح�صا�ض 
العدد  جمهويل  اأ�صخا�ض 
وبدون  قاموا  الذي  والهوية 
االأ�صجار  باقتالع  حق  وجه 
وحرقها والتعدي على الكرا�صي 
 ، العمومية  االإنارة  وم�صابيح 
غري  �صلوك  اإعتربوه  ما  وهذا 
هوؤالء  �صدد  حيث   ، ح�صاري 
من  جاد  تدخل  �رصورة  على 
�صواء  املعنية  اجلهات  طرف 
االإدارية اأو االأمنية لفتح حتقيق 
التي  االأطراف  لك�صف  معمقا 
ثبت تورطها يف التجاوزات التي 
لتقدميهم  عنها  م�صكوتا  ظل 
للنظر  الق�صائية  اجلهات  اأمام 

يف و�صعيتهم .
اأحمد ب�حل�ج 

ك�شف رئي�س جمعية انتف��شة 27 فرباير 1962 الت�ريخية بورقلة اإبراهيم بخطة خالل 
نزوله  يوم اأم�س �شيف� يف منتدى يومية »الو�شط« ب�ملكتب اجلهوي بورقلة ، اأن املظ�هرات 

الت�ريخية بورقلة ك�نت كفيلة ب�إرغ�م امل�شتعمر الفرن�شي للتن�زل على اأطم�عه وخمططه 
ال�شتدم�ري اله�دف لف�شل ال�شحراء عن �شم�ل الوطن ، كم� دع� بخطة جيل م� بعد الف�حت 
نوفمرب 1954  ب�لتم�شك ب�أم�نة �شهداء مفجري الثورة التحريرية للمح�فظة على املك��شب 

املحققة منذ فجر ال�شتقالل اإىل غ�ية الأن .
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بغية ال�ستفادة من بع�ض المتيازات والتقرب من ال�سلطات املحلية  

 اتهام مقاول بالن�سب واالحتيال بعدما تعهد بفر�ش امل�سجد الكبري باجللفة.. ؟!
مازالت عملية الن�سب والحتيال التي تعر�ض لها قطاع ال�سوؤون الدينية باجللفة من طرف اأحد ) املح�سنني ( متكتما عليها . حيث مازالت الق�سية بني الإمام 

والناظر من جهة وبني احد ال�سناعيني وتاجر باجللفة واحد ممن و�سف نف�سه باملح�سن ال�ساكن بعني و�سارة والذي مل يكن �سوى مقاول اأراد التقرب من ال�سلطات 
املحلية حتت �سعار خدمة بيوت اهلل.

اجللفة / ح ع غ

�أعلن  �لق�ضية حينما  �أطو�ر  وتعود 
�ل�ضيد  �لدينية  �ل�ضوؤون  ناظر 
جلب  �ضيتم  باأنه  و��ضطي  حممد 
�لوالية  م�ضاجد  لبع�ض  �أفر�ضة 
�الفتتاحية  كلمته  يف  ،وذلك 
�ملولد  بذكرى  �الحتفال  مبنا�ضبة 
�أقيمت  و�لتي  �ل�رشيف  �لنبوي 
�ضي  �لكبري  بامل�ضجد  ر�ضميا 
�أحمد بن �رشيف – �جلمعة �ضابقا 
�لو�يل وبح�ضور  �إ�رش�ف  –  حتت 
�ل�ضلطات �ملحلية يتقدمهم �لو�يل 
حمانة قنفاف ، موؤكد� – �لناظر - 
باأن رجال من �أهل �لرب و�الإح�ضان 
�لذي  للم�ضجد  باأفر�ضة  �ضيتربع 
يقع بو�ضط �ملدينة . و�لذي يعي�ض 
غياب  ي�ضهد  حيث  مزرية  و�ضعية 
�ل�ضلو�ت  �أوقات  طو�ل  �الإمام 
عمال  وجود  وعدم  �خلم�ض 
به  و�العتناء  و�الهتمام  لتنظيفه 
باالإ�ضافة  �ملهرتئة  حلالته  نظر� 

�إىل عدم تخ�ضي�ض موؤذن لل�ضلو�ت 
عدى �ملوؤذن �لقدمي �لذي ي�ضتكي 
�ضوته  �ضوء  من  �ملو�طنون 
يعرف  كما   ، لل�ضاكنة  و�إزعاجه 
�لرو�ئح  بع�ض  �نبعاث  �مل�ضجد 
 ، �أمتار  بعد  على  ومن  �لكرمية 
للمت�رشدين  ماأوى  �أ�ضبح  حيث 
�لقيلولة  فيه  وتقام  و�ملت�ضولني 
لق�ضاء  كمرحا�ض  ي�ضتعمل  ،كما 
�ملر�حي�ض  لغياب  نظر�  �حلاجة 
�فر�ضة  والن   ، باملدينة  �لعمومية 
فقد  قدمية  �أ�ضبحت  �مل�ضجد 
�إعادة  على  �مل�ضجد  �أمام  و�فق 
�قرت�ح �ملح�ضن �ملقاول من �جل 
يت�ضلون  جعلهم  مما   ، جتديدها 
�ضارع  �لذي  .ع(  طالب   ( باملعني 
لالإمام  �أكد  لكن  �ال�ضتجابة  �إىل 
�إعادة  ي�ضتلزم  باأنه  و�لناظر 
�الأفر�ضة  مع  يتالءم  حتى  �لبالط 
�لذي  وهو   ، �خلارج  من  �لقادمة 
درو�ضه  �حد  يف  �الإمام  �قرتحه 
�ملعونة  طالبا  �جلمعة  �ضالة  قبل 
من �مل�ضلني ، وبعد �نتهاء �ل�ضالة 

وهو  .ع(  بور��ض   ( �ملو�طن  قام 
باالت�ضال  باجللفة  معروف  تاجر 
و�أكد   ) ط   . �إبر�هيمي   ( باالإمام 
خم�ضة  مببلغ  �لتربع  ��ضتعد�ده  له 
 . �لبالط  �جل  من  �ضنتيم  ماليني 
وبعد يومني �أعيد �الت�ضال بالتاجر 
باالأفر�ضة  �ملتربع   ) �ملح�ضن  و) 
�ل�ضوؤون  وناظر  �الإمام  وبح�ضور 
و  بامل�ضجد  �لتقو�  حيث  �لدينية 
باأن   ) طالب   ( �ملقاول  لهم  �أكد 
من  تكون  �أن  يجب  �لبالط  نوعية 
�لرخام ومهما كان ثمنها �ضيدفعها 
�لربكة  لينال   ( �خلا�ض  ماله  من 
�لتاجر  عليه  وعر�ض  و�الأجر(، 
�تفاق  ومت   ، �لرخام  �أنو�ع  بع�ض 
دج   8000 مببلغ  �لرخام  �ضنع 
م(   . ب   ( بال�ضانع  وجيء   ، للمرت 
�ضاحب حمل �ضيدي نايل ل�ضناعة 
 ، بربيح  بحي  و�لبالط  �لرخام 
مل  �رشعة  يف  �الأ�ضغال  ومتت 
تتجاوز �الأربعة �أيام ، ثم �أح�رشت 
�الأفر�ضة �لتي قام بتثبيتها وتركيبها 
�لفلبني  دولة  من  و�حد  �ضناعيان 

و�لثاين من جمهورية م�رش �لعربية 
،وقد �ت�ضلو� بالتاجر بور��ض �لذي 
�أيام  ثمانية  ملدة  باإيو�ئهم  تكفل 
�ملدينة  بو�ضط  �لعرين  بفندق 
�لنقل  و�ضيلة  توفري  مع  و�إطعامهم 
ثمن  ودفع  �لر�حة  ظروف  وكل 
ذلك من ماله �خلا�ض ،وبعد �نتهاء 
�الأ�ضغال تعهد �ملح�ضن بان يدفع 
�إال   ، يومني  �الأ�ضغال يف مدة  ثمن 
�ل�ضاحة بعدما ترك  �أنه غاب عن 
ثم  �ضنتيم  مليون   200 بـ  فاتورة 
 ، �لنقال  هاتفه  �أغلق  ما  �رشعان 
�لرتدد  من  �ضهرين  حو�يل  وبعد 
باالت�ضال  بور��ض  �لتاجر  قام 
يجدو�  مل  حيث  �مل�ضجد  باإمام 
يعتذرون  جعلهم  مما  و�ضيلة  له 
يف  �لوحيد  �حلل  باأن  ويوؤكدون 
طريق  عن  و�ضيكون  �ملبلغ  جمع 
قامت  �لو�ضط  ؟.  �لتربعات 
�لدينية  �ل�ضوؤون  بناظر  باالت�ضال 
�ل�ضيد حممد و��ضطي �لذي �أعرب 
�ملقاول  به  قام  ملا  �أ�ضفه  "عن 
طالب و�لذي تقم�ض دور �ملح�ضن 

وورط �ضاحب موؤ�ض�ضة �ضناعية " 
باأنه"   للو�ضط  ت�رشيح  يف  موؤكد� 
�لتربعات  بجمع  �الإمام  مع  �تفق 
�ما   . ل�ضاحبه"  �ملبلغ  وتقدمي 
�الإمام �لطيب �بر�هيمي فقد جمع 
ما يقارب 60 �ضتون مليون �ضنتيم 
كل  يف  �مل�ضلني  من  يطلب  حيث 
�إ�ضالح  بغر�ض  مبلغ  بجمع  جمعة 
يخربهم  �أن  دون  �مل�ضجد  بالط 
�أن هناك  كما   ، �لكاملة  باحلقيقة 
من  �لباز�ر�ت  و�أ�ضحاب  �أعيان 
كان  و�لناظر  �الإمام  �أ�ضدقاء 
عليهم حتى  �لق�ضية  ميكن عر�ض 
ل�ضاحب  كامال  �ملبلغ  يجمعو� 
�ملوؤ�ض�ضة ، دون �الحتيال و�لكذب 
ن�ضب  عملية  جر�ء  �مل�ضلني  على 
قام به �ملقاول طالب �لذي �ت�ضح 
به  �ملتربع  �لفر��ض  �أن  بعد  فيما 
�ضنتيم  ملياري  مببلغ  ثمنه  وحدد 
�إمنا هو كذلك متربع به من طرف 
�الإمار�ت  دولة  من  خريية  جمعية 
ح�ضبما تو�ضلت به م�ضادر جريدة 
�ت�ضلنا  جهتنا  .من  ؟؟  �لو�ضط 

بالتاجر بور��ض و�كد لنا ما كتبناه 
لتوريط  �أ�ضفه   " عن  معربا    ،
نايل  �ضيدي  موؤ�ض�ضة  �ضاحب 
 164 ثمن  ��ضتلف  �لذي  للرخام 
و�ملقدر  �لرخام  من  مربع  مرت 
مببلغ 153.8000.00 مليون بعدما 
�إىل  باالإ�ضافة   ، بالتخفي�ضات  قام 
بـ  مقدرة  �لبناء  يف  عاملني  حق 
تل�ضيق  غر�ء  و  دج   190.800.00
�الأفر�ضة بـ 560.00.00 ،و �لتكفل 
ب�رش�ء �أدو�ت و�آالت �لعمل من جيبه 
ماليني  خم�ضة  من  باأكرث  �خلا�ض 
�ضنتيم"؟ . وماز�لت �لق�ضية متكتم 
عليها وتتطلب تدخل �ل�ضيد �لو�يل 
مبا�رشة حيث ي�ضاع يف �لوالية بان 
�ملتربع �لفار قد ��ضتفاد من بع�ض 
رخ�ض  على  وحت�ضل  �مل�ضاريع 
�هلل  بيت  ��ضتغل  وبعدما  ��ضتثمار، 
من  يتقرب  هاهو  بالو�يل  ليت�ضل 
عباءة  حتت  �ملحلية  �ل�ضلطات 
و�ملو�ضوع   ، و�الإح�ضان  �لتربع 
�مل�ضتجد�ت  �نتظار  يف  للمتابعة 

ومعاودة �الت�ضال باملعنيني .

جلفاويــات 
يف  تو�ضع  �جللفة  والية  �ن  رغم 
نتائج  يف  �لوطني  �لرتتيب  موؤخرة 
 . و�لتعليم  �لرتبية  ومعدالت 
من  �لرتبية  قطاع  مايعي�ضه  ورغم 
على  ونقائ�ض  و�إ�رش�بات  م�ضاكل 
من  هناك  �ن  �ال   ، �مل�ضتويات  كل 
جليا  ذلك  وظهر  به  يهتم  يعد  مل 
خالل تنظيم يوم در��ضي من طرف 
باجللفة  �لوالئي  �ل�ضعبي  �ملجل�ض 
�الإبتد�ئي.  �لتعليم  و�قع  حول 
�لو�يل  �ل�ضيد  مغادرة  فبمجرد 
من  �حل�ضور  �أغلبية  تبعه  �الأ�ضغال 
�مل�ضوؤولني . كما �ضجل غياب  عدد 
عن  و�لبلديات  �لدو�ئر  روؤ�ضاء  من 
�لندوة وكان ذلك حديث من ح�رش 
مدر�ء  خم�ضة  وجود  �ىل  باالإ�ضافة 
ثالثون  من  �كرث  بني  من  تنفيذيون 
و�مللف  �حلدث  وكاأن  غائبا  مدير� 
فلم  �لربملان  نو�ب  .�ما  يعنيهم  ال 
يح�رش من �ربعة ع�رشة نائبا �ضوى 
�أكرث من ن�ضف  �ثنان و�ضجل غياب 
�لوالئي  �ل�ضعبي  �ملجل�ض  �ع�ضاء 
�لدعوة  من  �ل�ضحافة  و��ضتثنيت 
ت�رشح  �ن  �ملفرو�ض  من  لندوة 
و�قع  و�ن  خا�ضة  �ملرير  �لو�قع 

�لتعليم �البتد�ئي مزريا بالوالية 
بع�ض  ت�ضمية  ف�ضائح  ماز�لت   ---
 . متو��ضلة  و�ملر�فق  �ملوؤ�ض�ضات 
نزعت  �لتي  حني�ضي  مدر�ضة  فبعد 
�ضكان  و�حتجاج  �لت�ضمية  منها 
ت�ضمية  �لغاء  وف�ضيحة  جرمة  بن 
مديرية  هاهي   . بوزكري  �بتد�ئية 
بع�ض  مع  وبتو�طاأ  �ملجاهدين 
�ملجاهدين  ومنظمة  �لبلديات 
�الأ�ضماء  بع�ض  تعميم  حتاول 
ترتبط  ال  �نها  رغم  وتكر�رها 
�ضهد�ء  هناك  حني  يف  بالوالية 
ماز�لو�  ومثقفني  وجماهدين 
�لت�ضمية  من  ن�ضيبهم  ينالو�  مل 
يف  �جللفة  لوالية  ماقدموه  رغم 
تعي�ض   --- عديدة   جماالت 
م�ضجد  وحميط  بو�ضياف  �ضاحة 
عا�ضمة  بو�ضط  �لوليد  بن  خالد 
و�نت�ضار  �لفو�ضى  من  حالة  �لوالية 
تعر�ض  و  و�الأو�ضاخ  �لقذور�ت 

و�إنها  خا�ضة  للتخريب  �ملحيط 
لباعة  �ملف�ضلة  �لوجهة  �أ�ضبحت 
�لهو�تف �لنقالة مما �ثر �ضلبا  على 
�ل�ضابق عبارة  �لذي كان يف  �ملكان 
جللو�ض  مف�ضل  ومكان  حتفة  عن 
�لكثري من �لعائالت و�ملتقاعدين . 
�مام �ليوم فهو ي�ضكل �ضورة م�ضينة 
�الو�ضاخ  فيها  �نت�رشت  مدينة  عن 
م�ضل�ضل   --- طرقاتها.  و�هرتئت 
نهب �لعقار ماز�ل متو��ضال خا�ضة 
يف  �ملتو�جدة  �لعقارية  �جليوب 
بحجة  مرة  �لوالية  عا�ضمة  �حياء 
�ال�ضتثمار ومر�ت متنح بع�ض �لقطع 
بع�ض  عائالت  و�فر�د  ملقاولني 
بعيدة  ملتوية  وبطرق  �مل�ضوؤولني  
�لرتكيز  و�ن  خا�ضة  �ملعايري  عن 
على �مل�ضاحات �خل�رش�ء و �لقطع 
�ملحيط  د�خل  �ل�ضاغرة  �الأر�ضية 
�لف�ضائح منح  تلك  .و�خر  �لعمر�ين 
حي  عمار�ت  د�خل  �ر�ض  قطعة 
للخياطة  ور�ضة  لالقامة  جرمة  بن 
�حلي  �ضكان  �خرجت  و�لتي 
ر�ف�ضني  �لطرق  و�غالق  لالحتجاج 
على  �ضتق�ضي  �لتي  �ملنح  لعملية 
ماتبقى من م�ضاحات للعب . مع �ن 
�لقطعة �ملمنوحة  بالقرب من تلك 
منح  مت  �ال�ضتثمار  م�ضمى  حتت 
تتو�جد بني  لنائب حم�ضاوي  قطعة 
وحففه  �ضكنا  عليها  بنى  �لعمار�ت 
نائب  على  �ضّماها  قر�آنية  مبدر�ضة 
�ضابق ؟! --- �ل�ضارع �جللفاوي مل 
ي�ضحو� �ىل غاية �للحظة من �ختيار 
�لوزير ولد  �لتي قام  �لزيارة  توقيت 
عطلة  يوم  كان  و�لذي  �لهادي  علي 
حيث قدم �إىل �جللفة دون �ن تكون 
رفع  �و  �مل�ضاريع  جلب  �أجندته  يف 
كان  من  بع�ض  و�حلظرعن  �حلجز 
قطاع  و�ن  خا�ضة   . منها  معطل 
تاأخر�  يعرف  و�لريا�ضة  �ل�ضباب 
�لت�ضيري  �ضوء  ب�ضبب  وف�ضائحا 
و�ضيطرة بع�ض �لوجوه �لقدمية على 
�ىل  �ل�ضباب  دور  وحتول  �مل�ضهد 
مقاهي وف�ضيحة �مل�ضبح �الوملبي 
، وو�ضعية �ملركب �لريا�ضي وملعب 
5 جويلية �لذي يبقى مغلقا �ىل غاية 

�أن�ضار  باالإ�ضافة �ىل �حتجاج  �ليوم 
والعبي �لفرق �ملحلية خا�ضة فريق 
يف  ماز�ل  �لذي  نايل  �أوالد  �حتاد 
موؤخرة ترتيب �لفرق ولذلك �عتربت 
زيارة وزير �ل�ضباب و�لريا�ضة فا�ضلة 
وبرناجمها باهت ومل تاأتي باجلديد 
�لرحلة  تكاليف  مبالغ  �رشف  �ضوى 
�حلكومة  فيه  تعرف  وقت  يف 
تق�ضفا . --- ��ضتكى عمال �ل�ضبكة 
من  �لبطمة  بفي�ض  �الجتماعية 
�حلم�ضاوي  �لبلدية  رئي�ض  �ضطوة 
ثوب  يف  �أخرى  مرة  عاد  و�لذي  
عالقته  �ضاءت  حيث   . �الآفالن 
من  �لب�ضطاء  خا�ضة  �لبلدية  بعمال 
�ملنتمني لل�ضبكة �الجتماعية �لذين 
�ل�ضغط  يف  ��ضتغاللهم  ��ضتنكرو� 
�كرث  متتد  �ضاقة  �أ�ضغال  يف  عليهم 
و  عليها  �ملتفق  �لعمل  فرتة  من 
�لنهار  �خر  �الأحيان حتى  بع�ض  يف 
تهديد�ته  يف  �ملري  متادى  وقد   .
و�بتز�زه للعمال حينما قام باقتطاع 

ن�ضف رو�تبهم كعقوبة لهم .
�حياء  �ضكان  تذمر  بلغ   ---
بوتريفي�ض و 05 جويلية من فو�ضى 
�نت�رشت  �لتي  و�ملحالت  �لباعة 
خا�ضة   ، يطاق  ال  حد�  كالفقاقيع  
عر�ض  و  للطرق  �لتجار  �إغالق 
و  �لطرقات  يف  و�لب�ضائع  �ل�ضلع 
تركهم للقذور�ت يف �ل�ضو�رع وغياب 
مديرية  طرف  من  خا�ضة  �لرقابة 
�لتجارة وم�ضالح �الأمن مع ت�ضجيل 
جنمت  و�لتي  بالفتيات  حتر�ضات 
مناو�ضات  �الأحيان  بع�ض  يف  عنها 
بني �ضكان �الأحياء و�لباعة �لقادمني 
وكادت  �لوطن  مدن  خمتلف  من 
بع�ض  تدخل  لوال  حتدث  �لكارثة 
�لعقالء مع �ن �جلو ماز�ل م�ضحونا 

يف غياب �ل�ضلطات ؟؟
�لرتبية  مدير  مكتب  ي�ضهد   ---
لعدد  عادية  غري  حركة  باجللفة 
على  لالإم�ضاء  �لنقابيني  من 
�لت�رشف  حتت  �لو�ضع  �ضهادة 
�ملوظفني من مدر�ء  للع�رش�ت من 
عن  غائبني  ومعلمني  و��ضاتذة 
مع  �ل�ضنة  طيلة  مهامهم  ممار�ضة 

ويتالعبون  ر�تبهم  يتقا�ضون  �نهم 
�ن  ورغم   . و�لطلبة  بالتالميذ 
مثل  �ن  �ال  وت�ضحية  ن�ضال  �لنقابة 
�ضن  �ضوى  �ضيا  يقدمون  ال  هوؤالء 
بالزيادة يف  �الإ�رش�بات  و�ملطالبة 
وهو  �متياز�ت  منحهم  و  �الأجور 
�لتي تن�ض  خمالف لالمرية 06/03 
على �ن �الآجر يقابله �لعمل �لفعلي 
. ولهذ� جند بع�ض �لنقابات متار�ض 
ويف  �النتد�بات   يف  �لقر�ضنة 
�لتالعب باأمو�ل �خلدمات و�للجان 
�ملنا�ضب  على  للح�ضول  ،و�ل�ضغط 
�لت�رشف  حتت  وو�ضعها  �الد�رية 
�ضالحيات  يف  �لتدخل  جانب   �ىل 
يف  و�لتالعب   �لقطاع  م�ضوؤويل 
 --- ..؟   و�لعزل  �لتعيني  عمليات 
�لوالية  عا�ضمة  �ملو�طن يف  ماز�ل 
�ملر�حي�ض  غياب  من  ي�ضكو� 
م�ضكل  �أ�ضبحت  و�لتي  �لعمومية 
�ضكان  عدد  الرتفاع  نظر�  كبري 
وي�ضطر   . �لوالية  عا�ضمة  وز�ئري 
لق�ضاء  �ملقاهي  �ىل  للجوء  �لبع�ض 
باملقاهي  حتى  ليفاجئو�  حاجتهم 
يتو�جد  ال  كالفقاقيع  �نت�رشت  �لتي 
بها مر�حي�ض مما ي�ضطرهم �للجوء 
 . قارور�ت  �لبول يف  �و  �خلالء  �ىل 
ورغم �ن ق�ضية �ملر�حي�ض �لعمومية 
طرحت �لعديد من �ملر�ت �ال �نها 
ال توجد �آذ�ن �ضاغية خا�ضة بالن�ضبة 
لبلدية عا�ضمة �لوالية �لتي ال تبايل 
. --- يعي�ض �ضكان جتمعات �رشق 
�لتذمر  من  حالة  �لوالية  عا�ضمة 
جر�ء غياب �ضيار�ت �لنقل �حل�رشي 
وعدم �ختيارها لتلك �لوجهة بحجة 
�هرت�ء وت�ضدع طريق حي �لعمر�وي 
حيا  �كرب  يعترب  �لتجمع  �ن  ورغم   .
�ليوم  لغاية  �نه  �ال  بالوالية  �ضكنيا 
�ليها  �ملوؤدي  للطريق  مل جتد حال 
رغم �لوعود �لتي قدمها �مل�ضوؤولني 
بعدما كم عملية لقطع �لطريق من 
طرف �ملو�طنني . يف حني يتمادى 
�حل�رشي  �لنقل  �ضيار�ت  �ضائقي 
حينما  �الحتقان  يف  �لتمادي  يف 
و�ىل  من  �ملو�طنني  نقل  يرف�ضون 
 100 من  �كرث  هناك  �ن  رغم  �حلي 

�ضيارة مو�ضوعة لتلك �لوجهة ونهاية 
م�ضارها حتى خط مدر�ضة بورغدة 
�حمد . ويف �نتظار تدخل مديريتي 
�لنقل و�لتجار يبقى �ملو�طن يعي�ض 
على �أع�ضابه يوميا للظفر بتو�ضيلة 
لطلبة  بالن�ضبة  حتى  �و  لعمله 
للمحطة  و�ملتوجهون  �جلامعة 

�لربية �و �الأ�ضو�ق �ال�ضبوعية .
--- يعرف حميط �ل�ضوق �ملغطاة 
ملحالت  �نت�ضار  �ملدينة  بو�ضط 
وجبات  تقدم  �لتي  �خلفيف  �الأكل 
ومدى  م�ضدرها  يف  م�ضكوك 
�ملو�طن  �ضحة  على  تاأثريها 
تقيد  عدم  مع  �ل�ضو�ء(   ( خا�ضة 
�لنظافة  بعوة�مل  �ملحالت  تلك 
�الأو�ين  يف  �الأو�ضاخ  فيها  تنت�رش  �ذ 
و�ر�ضية  و�لكر��ضي  و�جلدر�ن 
�ن  حتى  ت�ضلح  ال  �لتي  �ملحالت 
ورغم   . للمو��ضي   ) زريبة   ( تكون 
مكتب  �مام  �ملحالت  تلك  تو�جد 
�ل�رشطة  تو�جد  مع  �لبلدية  رئي�ض 
و زيارة �مل�ضوؤولني لل�ضوق من �جل 
�لت�ضوق �ال �نه ال �حد قام با�ضالح 
�لو�ضع �و دق ناقو�ض �خلطر ومدى 
ميكن  ال  �لتي  �ملحالت  تلك  تاثري 
فيها  يز�ول  �ن  و�ضعها  ظل  يف  لها 
ن�ضاط �الكل �لذي له تاثري� مبا�رش� 
على �ضحة �ملو�طنني خا�ضة �نت�ضار 
�لت�ضممات �لغذ�ئية  .  --- ي�ضتكي 
رو�د �ضوق �لرحمة و�لطرق �ملوؤدية 
وبرنادة  وبحر�رة  بلبي�ض  الأحياء 
�إد�رة متو�ضطة بكاي  �إىل  باالإ�ضافة 
م�ضعودة وثانوية بحر�رة ، من �إغالق 
�خل�رش  جتار  و��ضتعمال  للطرق 
�ملجاورة  للم�ضاحات  و�لفو�كه 
و�الأر�ضفة  �لطرق  و��ضتغالل 
�ل�ضري  حركة  على  �ضلبا  �ثر  مما 
لل�ضيار�ت و�مل�ضاة وتعرف �كتظاظا 
رهيبا . ورغم عملية �لكر و�لفر بني 
�لباعة ورجال �ل�رشطة �ال �ن هناك 
�لطرق مما جعل  �إغالق  متادي يف 
و�نه  خا�ضة  �أكرث  تتعقد  �لو�ضعية 
لت�ضهيل  لالأمن  فرقة  و�ضع  مطلوب 
فتح �لطرق و مر�قبة و�حلد من تلك 

�لفو�ضى          اجللفة / ح ع غ

عنابة :

وزيرة البيئة تثني على 
جهود الوالية يف تفعيل 

الن�ساط البيئي

�لبيئة  �لزهر�ء زرو�طي وزير  قالت فاطمة 
�لدولة  جهود  �ن  �ملتجددة  و�لطاقات 
�لن�ضاط  تفعيل  على  �الأيام  هذه  من�ضبة 
�ملدن  م�رشوعات  دعم  خالل  من  �لبيئي 
�لعمومية  �ملوؤ�ض�ضات  و�إن�ضاء  �لذكية 
�لنفايات  ر�ضكلة  �ملتخ�ض�ضة يف  و�خلا�ضة 

وتنظيف �ملحيط ب�ضكل عام .
وقالت زرو�طي خالل زيارة �لعمل و�لتفقد 
�لتي قادتها �ليوم �إىل والية عنابة �أن �الأجو�ء 
�لعامة �ملت�ضمة باإن�ضاء وتاأ�ضي�ض مزيد من 
�لعلمية  �لف�ضاء�ت  وتدعيم  �لبيئة  جمعيات 
و�لرتبوية  و�إدماج �جلامعة يف هذ� �مل�ضعى 
�لبيئة  على  خري  فال  �أال  يكون  لن  �ضوف 
عن  ك�ضفت  زرو�طي   ، �لعامة  ومكوناتها 
خمطط ��ضتعجايل �ضيعمل على دعم كافة 
�ملرتبطة  و�لوطنية  �ملحلية  �ملبادر�ت 
عنابة  و�ن  خا�ضة  �لبيئي  �لن�ضاط  بهذ� 
�لتي  �لعامل  مدن  �أجمل  من  و�حدة  تعد 
يف  و�لرعاية  �لعناية  من  مزيد�  ت�ضتحق 
هذ� �ملجال ،وكانت �لوزيرة خالل زيارتها 
لوالية عنابة قد تفقدت جملة من �مل�ضاريع  
�الخت�ضا�ض  بهذ�  �ملرتبطة  و�ملوؤ�ض�ضات 
عديد  ن�ضاط  على  �لبيئة  بد�ر  وقفت  .كما 
�لبينة  جمال  يف  تن�ضط  �لتي  �جلمعيات 
بنب  �تفاقية  توقيع  مر��ضيم  وح�رشت 
جامعة عنابة ومديرية �لبيئة وذلك بغر�ض 

دعم فريق خمت�ض يف هذ� �ملجال .
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التداعيات اخلطرية للقمة الأمريكية العربية 
الإ�سالمية يف الريا�ض على الوطن العربي

د. غازي ح�سني

اأعلن ترامب يف زيارته للريا�ض  يف 2017/5/21 اإقامة حتالف عربي اإ�سلمي اأمريكي على غرار الناتو، وو�سف اإيران باأنها راعية للإرهاب واجلماعات 
املتطرفة وتهدد دول اجلوار . ويهدف التحالف الأمريكي المريكي ال�سلمي اجلديد التخفيف من التواجد الإيراين واإ�سعافه يف املنطقة العربية 

الإ�سلمية ، واإ�سعاف حركات املقاومة ، ومترير �سفقة القرن اي احلل ال�سهيوين لق�سية فل�سطني، وجعل اإ�سرائيل املركز والقائد واحلكم للبلدان 
العربية والإ�سلمية وتطبيع العلقات بني دول اخلليج  و ا�سرائيل  .

جنحت الوليات املتحدة الأمريكية  
اأن تدفع بع�ض  الدول العربية  اإىل 
مرحلة و�ضع اأفكار ومفاهيم وروؤى 
دون  احليلولة  تخدم  وخمططات  
ال�رسيع  من خالل  زوال ا�رسائيل 
ديفيد  كامب  الإذعان يف  اتفاقات 
والتعاون   ، عربة  ووادي  واأو�ضلو 
عن  والتنازل  والتطبيع  الإقليمي 
حقوق ال�ضعب العربي الفل�ضطيني 
اإىل  و�ضولً  فل�ضطني،  وعروبة 
ترامب   �ضفقة  على  املوافقة 
على  الإ�رسائيلي  ال�ضالم  لفر�ض 
ال�ضعودية  مب�ضاعدة  الفل�ضطينيني 
ترامب  وجاء  اخلليج،  دول  وبقية 
اإىل الريا�ض  لبلورة حلف اأمريكي 
اإ�ضالمي  بتمويل من اخلليج  ب�ضالح 
ولوج�ضتي  فني  وارتباط  اأمريكي 
حركات  ل�ضعاف  الناتو  حلف  مع 

املقاومة  وملواجهة اإيران .
وو�ضف امللك �ضلمان اإيران براأ�ض 
حربة الإرهاب العاملي، كما وّجه 
ترامب القمة �ضد اإيران  وحركات 
املقاومة لإ�ضعال الفنت  واحلروب 
والعرقية  واملذهبية  الطائفية 
امللك  وزعم  ال�ضنني،  لع�رسات 
الإيراين   الإرهاب  باأن  ال�ضعودي  
بداأ مع ثورة الإمام اخلميني 1979، 
اليهودية  الع�ضابات  باأّن  وتنا�ضى 
الإرهابية امل�ضلحة واإ�رسائيل هي 
بلدان  يف  الإرهاب  ن�رست  التي 
الثالثينيات  منذ  الأو�ضط  ال�رسق 
ومروراً  الع�رسين  القرن  من 
بتفجريات اأيلول  وو�ضولً اإىل الغزو 
الأطل�ضي  �ضمال  وحلف  الأمريكي 
واملجموعات  وال�ضعودية  
والعراق  لأفغان�ضتان  التكفريية  
وال�ضومال و�ضوريا ولبنان  واليمن 
ترامب  املتهّود  واتهم  وليبيا  
واأتباعه من املت�ضهينني  من حكام 
الفل�ضطينية  »املقاومة  اخلليج 

واللبنانية« بالإرهاب .

�سجل من اجلرائم �سد 
الن�سانية

الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإّن 
من  مليون   )90( اأبادت  التي  هي 
نيكازاكي  و�رسبت  احلمر  الهنود 
نوويتني   بقنبلتني  وهريو�ضيما 
واأ�ضعلت مئات احلروب ، واأ�ض�ضت 
القاعدة وطالبان و داع�ض، وتدعم 
ا�رسائيل  واحتالل  ا�ضتعمار 
وعن�رسية   ، وتهويدها  للقد�ض 
ا�رسائيل ))الأبارتايد الإ�رسائيلي(( 
البلدان  على  العدوانية  وحروبها 

العربية .
بريطاين  خمابرات  �ضابط  واعلن 
وقال  ويكليك�ض  وثائق  بح�ضب 
مع  بالتعاون  داع�ض  �ضنعنا   «  :
و�ضغطنا  املركزية،  املخابرات 
على دول اخلليج لتمويلها« ، و�ضكلت 
على  كارثة  اأكرب  الريا�ض  قمم 
القد�ض  وعروبة  فل�ضطني  ق�ضية 
يف  الفل�ضطينيني  الالجئني  وحق 
وو�ضعتها على  ديارهم  اإىل  العودة 
الريا�ض  قمة  يف  الت�ضفية  حافة 

العربية القادمة  .
اخلليج  يف  اأمريكا  اأتباع  اأعلن 
على  احلرب  القمة  انتهاء  مبجرد 
بوؤرة  ال�ضعودية  وخلقت  قطر، 
خلدمة  اخلليج  يف  جديدة  توتر 
الأمريكية  ال�ضرتاتيجيتني 
رابط  فهناك   ، وال�رسائيلية 
اإىل  ترامب  زيارة  بني  اأ�ضا�ضي 
مع  تراأ�ضها  التي  والقمة  الريا�ض 
قادة )54( دولة عربية واإ�ضالمية  ، 
ال�ضعودية   افتعلته  الذي  واخلالف 
مع قطر لزيادة ال�ضغط والبتزاز 
اخلليج  لدول  المريكي  والنهب 
قطر  امري  ودعا   . امل�ضتبدة 
يف  ميونيخ  يف  موؤمترالمن  يف 
منت�ضف �ضباط 2018 دول ال�رسق 
الو�ضط الدخول يف اتفاقية امنية 
لاليجاد  الوقت  حان  جامعةوقال 
حل اقليمي او�ضع واحلد ال�ضا�ضي 
ال�ضيخ  اراد  وبالتايل   . للتعاي�ض 
ويتبنى  ل�رسائيل  انيتزلف  متيم 
طرحه  الذي  القليمي  احلل 

الفا�ضي نتنياهو وتبناه ترامب على 
ح�ضاب حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني 

وعروبة فل�ضطني.
املعادي  ال�ضعودي  املوقف  واأتاح 
لقطر  لرئي�ض ال�ضفقات  واملنحاز 
ملمار�ضة  الإ�رسائيلي  للعدو  كليًة 
قطر  على  والبتزاز  ال�ضغط 
الطائلة  الأموال  على  للح�ضول 
من النفط والغاز القطري، وحتّكم 
�ضيا�ضات  يف  ال�ضعوديةوترامب  
 ، واخلارجية  الداخلية  قطر 
النفوذ  على  �رساع  هو  فال�رساع 
ال�ضعودية  قيادة  وعلى  وامل�ضالح  
 ، والإ�ضالمية  العربية  الدول 
وي�ضتهدف ت�ضفية  ق�ضية فل�ضطني 
وا�ضعاف حركات املقاومة واإيران 
وحقوق وثروات وم�ضالح ال�ضعوب 
وتبّنى   ، والإ�ضالمية  العربية 
ترامب  ودميته حممد بن �ضلمان 
نتنياهو  والكّذاب  الفا�ضي  موقف 
العرب  اأولً  مع  العالقات  بتطبيع 
بهم  وال�ضتقواء  وامل�ضلمني  
املفاو�ض  على  املفاو�ضات  يف 
وغري  ال�ضعيف    الفل�ضطيني  
لل�رسعيتني  الفاقد  ال�رسعي 
واعترب   ، والن�ضالية  الد�ضتورية 
جديدة  انعطافة  القمة  نتنياهو 
وتعني   ، الأو�ضط  ال�رسق  يف 
املنطقة  اإىل  تعود  اأمريكا  اأن 
والقت�ضادية  الع�ضكرية  بقوتها 
وحتقيق  الطبيعية   ثرواتها  لنهب 

�ضيا�ضاتها.

الأزمة بني ال�سعودية 
وقطر  

ظهرت الأزمة بني ال�ضعودية وقطر  
ال�ضفقات  رئي�ض  و�ضول  بعد 
الريا�ض  قمة  من  مبا�رسة  ترامب 
الإمارات  تاأ�ض�ضت  وا�ضنطن.  اإىل 
مب�ضاعدة  العربية  واملمالك 
بريطانيا  ال�ضتعماريتني  الدولتني 
احلماية  على  وحازت   ، واأمريكا 
والقواعد  التفاقات  خالل  من 

وبيعها  اأرا�ضيها  على  الع�ضكرية 
بيع  ولقاء  هائلة  ع�ضكرية  معدات 
فل�ضطني لل�ضهيونية العاملية وو�ضع 
اموال النفط يف البنوك المريكية 
قطر  cوو�ضعت   . ال�ضهيونية  
نفوذها  يف لبنان  والعراق وبلدان 
 ، ال�ضعودية  ح�ضاب  على  اأخرى  
الكونية  احلرب  الدولتان  ومّولت 
وت�ضليح  وتدريب  �ضورية   على 
املجموعات الإرهابية والتكفريية 
الدولة  منجزات  لتدمري  الأخرى 
ال�ضوري  العربي  ال�ضورية واجلي�ض 
وا�ضتبدالها  قيادتها  وتغيري   ،
لتمرير  لل�ضعودية   تتبع  بقيادة 
احلل الإ�رسائيلي لق�ضية فل�ضطني 
واإنهاء   ، عروبتها  على  والق�ضاء   ،
ال�رساع العربي ال�ضهيوين ، واإقامة 
التحالف  بني ال�ضعودية وا�رسائيل 
وحركات  اإيران  �ضد  وتوجيهه 
العامل  يف  والتحرر  املقاومة  

اجمع.
اأ�ض�ضت  التي  ال�ضعودية  اتهمت 
واجلماعات  وطالبان   القاعدة 
قطر  الأخرى  التكفريية  الوهابية 
وقطعت  الإرهاب  تدعم  باأنها 
معها  الدبلوما�ضية  عالقاتها 
 ، واإليها  منها  ال�ضفر  ومنعت 
من  طويلة  قائمة  لها  وقدمت 
عن  التخلي  جتربها  املطالب 
 ، لل�ضعودية  وتخ�ضعها  �ضيادتها 
على  احل�ضار  الريا�ض   واأحكمت 
ن�ضف  ال�ضعودية  ودفعت  قطر، 
لطلب  ا�ضتجابة  دولر  تريليون 
ي�رّسح  اأن  اأجل  ومن  ترامب  
ترامب باأن قطر راعية لالإرهاب ، 
وقامت قطر بدفع الأموال وعقد 
اأجل  من  اأمريكا  مع  ال�ضفقات 
ل  قطر  باأّن  البنتاغون  ي�رّسح  اأن 
ترعى الإرهاب ، ودفعت ال�ضعودية 

ت�رسيحات  من  للتخفيف  لأمريكا 
بني  املناورات  واإلغاء  البنتاغون، 
والقطري  الأمريكي  اجلي�ضني 
ال�ضالح  ب�رساء  قطر  ،وقامت 
وهكذا   . الأمريكية  والطائرات 
ترامب  ينجح  اأن  اإىل  دواليك 
دول  يف  املال  خزائن  بتنظيف 
بو�ض  الرئي�ضان  فعل  كما  اخلليج 
اخلليج،  حربي  يف  والبن  الأب 
اآل  مملكة  القمة  ترامب  وبّراأ 
ودعم  متويل  من  الوهابية  �ضعود 
الإرهاب  ورّكز على العدو الإيراين  
حروب  من  الرغم  على  املفتعل 
ال�ضعودية يف �ضورية واليمن وليبيا 

واأفغان�ضتان .
والبوارج  الطائرات  انطلقت 
الأجواء  من  الأمريكية  والدبابات 
واملياه الأرا�ضي ال�ضعودية  لتدمري 
العراق وجي�ضه ومنجزاته واحتالله 
 ، فيه  الع�ضكرية  القواعد  واقامة 
من  اأكرث  بقتل  اأمريكا  و�ضاهمت 
عراقي  املليون  ون�ضف  مليون 
الفنت  ون�رس  بنظامه  والإطاحة 
والعرقية   واملذهبية  الطائفية 
الأكراد  بدعم  وتفتيته،  فيه 
وخدمة  العراق  عن  لالنف�ضال 
ا�رسائيل وال�ضرتاتيجية الأمريكية 
ال�رسق  بلدان  يف  والأطل�ضية 
اخلليج  دول  ووقعت  الأو�ضط،  
اتفاقات  الأوىل  بعد حرب اخلليج 
اقيمت  ال�ضتعمارية   الدول  مع 
مبوجبها قواعد ع�ضكرية اأمريكية 
وتر�ّضخت   ، وفرن�ضية  وبريطانية 
دائمة  كقاعدة  البحرين  مملكة 
اخلام�ض،  الأمريكي  لالأ�ضطول 
وحلّت الإمربيالية الأمريكية حمل 
جميع  يف  الربيطاين  ال�ضتعمار 

الدول اخلليجية .

احتلل الوطن العربي

وبالتايل ا�ضتدعت ال�ضعودية وقطر 
امل�ضتعمر  اخلليج  دول  وبقية 
الوطن  لحتالل  جمدداً  الغربي  
عرو�ضهم  حلماية  العربي 
وكرا�ضيهم من �ضعوبهم ، فاحلماية 
والعمل  والغاز   النفط  اأموال  لقاء 
فل�ضطني  و  القد�ض  تهويد  على 
�ضفقة  على  واملوافقة  العربية  

القرن.
الريا�ض  يف  القمم  عقد  وجاء 
لل�ضعودية   اأمريكية  مكافاأة 
ال�رساع  تاأجيج  يف  دورها  على 
بن  حممد  وتثبيت  الطائفي  
�ضلمان وا�ضتعداده   ت�ضفية ق�ضية 
اخلليج  دول  وتطبيع  فل�ضطني 
وال�ضغط  ا�رسائيل  مع  عالقاتها 
غري  الفل�ضطيني  املفاو�ض  على 
احلل  على  للتوقيع  ال�رسعي  

النهائي لت�ضفية الق�ضية . 
العرب  يخاطب  اأن  ترامب  وتعّمد 
احلرمني  بالد  من  وامل�ضلمني 
الذي خاطب  اأوباما  ك�ضلفه  متاماً 
العامل الإ�ضالمي من منرب جامعة 
الأزهر مب�رس  وي�ضتخل�ض املحلل 
التي  الثالث  القمم  من  ال�ضيا�ضي 
يف  ترامب  املت�ضهني  تراأ�ضها 
الريا�ض اأّن ال�رساع بني ال�ضعودية 
قيادة  على  �رساع  هو  وقطر 
وابنزاز  ال�ضني  للعامل  ال�ضعودية 
�ضفقة  لتمرير  فاكرث  اكرث  قطر 
فل�ضطني  ق�ضية  لت�ضفية  القرن 
يف  ال�رسائيلي   الوجود  وتخليد 
قلب املنطقة العربية والإ�ضالمية    
ال�ضرتاتيجيتني  ولتحقيق 
بلدان  يف  والإ�رسائيلية  الأمريكية 

ال�رسق الأو�ضط .
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الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي ٬الأ�ستاذة بلمداين ح�سينة  
حم�سرة ق�سائية  لدى حمكمة احلرا�ش ٬الكائن مكتبها  ب 38 �سارع بوعمامة  احلرا�ش٬الهاتف 021.83.36.87   

ن�سر م�ستخرج  قائمة �سروط البيع طبقا للمادة 748 ق ا م ا 

- نحن  �لأ�ضتاذة بلمد�ين ح�ضينة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة �حلر��س جمل�س ق�ضاء �جلز�ئر �ملوقعة �أدناه ..
- لفائدة/  جبايل دلل ٬ �ملولودة بتاريخ : 2002/07/06 ب : �لقبة ٬قا�رضة ٬ و جبايل عبد �ملالك ٬ �ملولود بتاريخ : 2005/07/19

ب: �لقبة ٬قا�رض ٬ بو��ضطة �ل�ضيدة / �ضباطة مباركة ٬ ب�ضفتها �لولية �ل�رضعية للأبناء �لق�رض  .
- �ل�ضاكنة ب/حي �لعنا�رض 2 عمارة 28 � رقم 07 �لقبة �جلز�ئر .

-بعد �لطلع على �ملو�د :785 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية .
بناء على رخ�ضة بالت�رضف يف �أمو�ل قا�رض , �ضادرة عن رئي�س حمكمة ح�ضني د�ي بتاريخ : 2017/04/06 رقم : 17/920

-بناء� على تقرير �خلربة �ملنجزة من طرف �لأ�ضتاذ نقار عمار ٬ خبري ق�ضائي معتمد يف �لبناء حملف لدى جمل�س ق�ضاء و �ملحاكم رقم 16/12 
و �ملوؤ�رض عليها من طرف حمكمة ح�ضني د�ي ٬ بتاريخ : 16/09/26 و تقرير �خلربة )ملحق تكميلي لتعيني ح�ض�س �لقا�رضين ( �ملنجز من طرف 

�لأ�ضتاذ نقار عمار رقم : 16/12 �ملوؤرخ يف : 17/07/11
 بناء� على حم�رض �إيد�ع قائمة �رضوط �لبيع مبحكمة ح�ضني د�ي ٬ ق�ضم �لبيوع �لعقارية �ملوؤ�رض عليها من طرف رئي�ضة ق�ضم �لبيوع �لعقارية و-
 رئي�س �أمناء �ل�ضبط لدى حمكمة ح�ضني د�ي ٬بتاريخ : 2018/02/12 ٍ رقم 02/2018 ٬ �ملتعلق مبناب �لقا�رضين جبايل دلل و جبايل عبد �ملالك
 يف �ل�ضقة �ل�ضكنية ٬�لكائنة بحي 800 م�ضكن عمارة 28 »�أ« �لقبة ولية �جلز�ئر ٬توجد بالطابق �لثالث من عمارة ذ�ت ملكية م�ضرتكة حتتوي على
 خم�ضة )05( غرف مطبخ ٬ حمام مرحا�س و تو�بع تقدر م�ضاحتها ب: �ضتة و ثمانون مرت مربع و �ضتة و خم�ضون دي�ضمرت مربع )86,56 م2( و
 1000/161 من �لأجز�ء �مل�ضرتكة للقطعة رقم : 7 ح�ضب �لبيان �لو�ضفي للتق�ضيم �مل�ضهر باملحافظة �لعقارية للجز�ئر بتاريخ 1987/01/24 جملد

. 91 رقم : 82 ٬ و هي ت�ضكل جمموعة ملكية رقم :9 ق�ضم 02 من خمطط �مل�ضح
ت�ضتقبل �ملز�يد�ت على �أ�ضا�س �ضعر �فتتاحي يقدر مببلغ : �ضبعمائة و ثمانية و خم�ضون �ألف و �ضبعمائة و ت�ضعة و �أربعون دينار و ت�ضعة و ت�ضعون 
�ضنتيم 758٬749٬99 دج �ملحدد مبوجب تقرير �خلربة �لتكميلي �ملذكور �أعله و قد حددت جل�ضة �لعرت��ضات يوم 2018/03/26 على �ل�ضاعة 
10:30 �ضباحا مبكتب رئي�ضة ق�ضم �لبيوع �لعقارية لدى حمكمة ح�ضني د�ي و يجوز لكل �ضخ�س �لطلع على قائمة �رضوط �لبيع مبكتب �ملح�رضة 

�لق�ضائية �ملذكورة �أعله �و يف �مانة �ضبط �ملحكمة .

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

قرار رقم 2734 املوؤرخ يف06 دي�سمرب2017 مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام                            املت�سمن فتح حتقيق عمومي يتعلق بدرا�سة 

مكتب التنظيم                                                                 التاأثري على البيئة مل�سروع اإجناز م�سنع الإ�سمنت
                                                                    باملنطقة ال�سناعية بالرة بلدية امليلية

SARL SUPER INDUSTRIESمن طرف �سركة                                                                                           

�إن �ل�ضيد /و�يل ولية جيجل .
-مبقت�ضى �لقانون رقم 09٬84 �ملوؤرخ يف 1984٬02٬04 ٬�ملت�ضمن �لتنظيم �لإقليمي للبلد.

-مبقت�ضى �لقانون رقم 10٬03 �ملوؤرخ يف 2003٬07٬19٬ �ملتعلق بحماية �لبيئة يف �إطار �لتنمية �مل�ضتد�مة �ملعدل.
-مبقت�ضى �لقانون رقم 11٬10 �ملوؤرخ يف 2011٬06٬22 ٬ �ملتعلق بالبلدية٬
-مبقت�ضى �لقانون رقم 07٬12 �ملوؤرخ يف 2012٬02٬21 ٬ �ملتعلق بالولية ٬

-مبقت�ضى �ملر�ضوم �لرئا�ضي �ملوؤرخ يف 2017٬07٬13 ٬ �ملت�ضمن تعيني �ل�ضيد/ ب�ضري فار و�ليا لولية جيجل.
-مبقت�ضى �ملر�ضوم �لتنفيذي رقم : 215٬94 �ملوؤرخ يف 1994٬07٬13 �ملحدد لأجهزة �لإد�رة �لعامة للولية و هياكلها .

-مبقت�ضى �ملر�ضوم �لتنفيذي رقم : 198٬06 �ملوؤرخ يف 2006٬05٬31 �لذي ي�ضبط �لتنظيم �ملطبق على �ملوؤ�ض�ضات �مل�ضنفة حلماية �لبيئة .
-مبقت�ضى �ملر�ضوم �لتنفيذي رقم : 144٬07 �ملوؤرخ يف 2007٬05٬19 �لذي يحدد قائمة �ملن�ضاأت �مل�ضنفة حلماية �لبيئة .

-مبقت�ضى �ملر�ضوم �لتنفيذي رقم : 145٬07 �ملوؤرخ يف 2007٬05٬19 �لذي يحدد جمال تطبيق حمتوى و كيفيات �مل�ضادقة على در��ضة و موجز 
�لتاأثري على �لبيئة.

-نظر� للقر�ر رقم : 1284 �ملوؤرخ يف 2017٬06٬06 ٬ �ملت�ضمن تعيني �ملحافظني �ملحققني للقيام بالتحقيقات �لعمومية حول موجز و در��ضة 
�لتاأثري على �لبيئة خلل �ضنة 2017٬

-نظر� ملر��ضلة �ل�ضيد / مدير �لبيئة للولية رقم : 2448 �ملوؤرخة يف 2017٬11٬14 �ملت�ضمنة �أخذ بعني �لعتبار لدر��ضة �لتاأثري على �لبيئة 
مل�رضوع �إجناز م�ضنع �لإ�ضمنت باملنطقة �ل�ضناعية بلرة بلدية �مليلية من طرف

 SARL SUPER INDUSTRIES  رضكة� 

تابع للقر�ر رقم 2734 �ملوؤرخ يف06 دي�ضمرب2017
�ملت�ضمن فتح حتقيق عمومي يتعلق بدر��ضة 

�لتاأثري على �لبيئة مل�رضوع �إجناز م�ضنع �لأ�ضمنت
باملنطقة �ل�ضناعية بلرة بلدية �مليلية

SARL SUPER INDUSTRIES من طرف �رضكة

-بناء� على �لعقد �لإد�ري رقم 899 �ملوؤرخ يف 2016/11/23 �ل�ضادر عن مديرية �أملك �لدولة ٬ �ملت�ضمن منح حق �لإمتياز غري قابل للتحويل 
�إىل تنازل على قطعة �أر�س تابع باملنطقة �ل�ضناعية بلرة بلدية �مليلية تبلغ م�ضاحتها ع�رضون )20( هكتار من طرف �ل�ضيد/مدير �أملك �لدولة 

SARL SUPER INDUSTRIESلولية جيجل لفائدة �ل�رضكة ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة �ضوبر �إندو�ضرتيز
باإقرت�ح �ل�ضيد  مدير �لتنظيم و �ل�ضوؤون �لعامة 

-يقرر-
�ملادة �لأوىل : يفتح حتقيق عمومي حول در��ضة �لتاأثري على �لبيئة مل�رضوع �إجناز م�ضنع �لأ�ضمنت باملنطقة �ل�ضناعية بلرة بلدية �مليلية من 

SARL SUPER INDUSTRIES طرف �رضكة
�ملادة 02 : يعني �ل�ضيد /بوبازين عبد �لعزيز مت�رضف �إقليمي ببلدية �مليلية حمافظا حمققا.

�ملادة 03 : يعلق هذ� �لقر�ر يف مقر �لبلدية و �لأماكن �لقريبة من �مل�رضوع و كذ� ن�رضه بجريدتني يوميتني وطنيتني .
�ملادة 04: يجري هذ� �لتحقيق على م�ضتوى �إقليم بلدية �مليلية ملدة خم�ضة ع�رضة )15( يوما �إبتد�ء� من تاريخ تعليق هذ� �لقر�ر و ن�رضه 

بجريدتني يوميتني وطنيتني .
�ملادة 05: يفتح لهذ� �لغر�س �ضجل تق�ضم �ضفحاته �إىل ق�ضمني ٬ �لأول ل�ضالح �مل�رضوع و �لق�ضم �لثاين �ضده ٬ حيث يتم  تدوين كل �لأر�ء و 

�ل�ضكاوي �لتي يبديها �ملو�طنني حول حجم �لتاأثري�ت �ل�ضلبية و �لإيجابية ٬�لتي تنجم عن هذ� �مل�رضوع .
�ملادة 06: يبقى �ل�ضجل �ملذكور �أعله ٬و �مللف �ملتعلق بدر��ضة �لتاأثري على �لبيئة مبقر بلدية �مليلية طيلة مدة �لتحقيق ٬ �ضباحا من �ل�ضاعة 

�لثامنة  �إىل �ل�ضاعة �لثانية ع�رض و م�ضاء� من �ل�ضاعة �لو�حدة �إىل �ل�ضاعة �لر�بعة ٬ ماعد� يومي �جلمعة و �ل�ضبت و �أيام  �لعطل �لر�ضمية .
�ملادة 07: عند نهاية �لتحقيق يجب �أن يعاد �مللف مبا�رضة �إىل �ل�ضيد / �لو�يل مرفوقا مبح�رض يحتوي على تفا�ضيل حتقيقات �ملحافظ 

�ملحقق.
�ملادة 08: يكلف �ل�ضادة / �لأمني �لعام للولية و قائد �ملجموعة �لإقليمية للدرك �لوطني للولية و مدير  �لتنظيم و �ل�ضوؤون �لعامة و مدير �لبيئة 

و رئي�س د�ئرة �مليلية و رئي�س �ملجل�س �ل�ضعبي لبلدية �مليلية و �ملحافظ �ملحقق كل يف حدود �إخت�ضا�ضه بتنفيذ هذ� �لقر�ر �لذي ين�رض يف 
مدونة �لعقود �لإد�رية لولية جيجل.

�لو�يل 

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

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

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

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

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

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

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

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

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

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

ب�سري فار

ANEP N°:   804901

ANEP N°:   25107506

الو�سط:2018/02/21

الو�سط:2018/02/21
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تون�س

عابرة؟  �أزمة  �أم  حقيقة  "تر�جع" �حلريات.. 
ت�ضّببت م�ضايقات تعر�س لها �ضحفيون يف تون�س، اأثناء تغطية الحتجاجات التي �ضهدتها البالد خالل جانفي املا�ضي، يف خلق اأزمة بني نقابتهم 

ووزارة الداخلية.  وعلى خلفية ذلك، حذرت �ضخ�ضيات ومنظمات حقوقية تون�ضية ودولية يف ت�ضريحات منف�ضلة ، من خماطر "تراجع" احلريات يف 
تون�س، اإحدى اأهم مكا�ضب الثورة ،يف مقابل ذلك، نفت ال�ضلطات التون�ضية الرتاجع عن مك�ضب احلرية، معتربة اأن اأي جتاوزات قد حت�ضل هي حالت 

معزولة وفردية ز،وجددت يف الوقت ذاته، حر�ضها على القوانني وتطبيقها على اجلميع. 
اتهامات بالت�ضييق 

رئي�س الرابطة التون�سية للدفاع عن 
جمال  )م�ستقلة(،  الإن�سان  حقوق 
"تقدمت  بالده  اأن  يرى  م�سلم، 
خطوات كبرية يف جمال احلريات 
واحرتام  وال�سحافية،  الفردية 
املعايري واملواثيق والربوتوكولت 
ت�رصيح:  يف  ،واأ�ساف  الدولية" 
كبريا  مك�سبا  نعتربه  ما  "وهو 
مقارنة بفرتة الدكتاتورية يف عهد 
)الرئي�س ال�سابق زين العابدين( بن 

علي )2011-1987(". 
وجود  "نالحظ  م�سلم:  وقال 
احلريات،  عن  وتراجع  م�سايقات 
للمراقبة  منيع  ك�سّد  واقفون  لكننا 
للرتاجع  والت�سدي  والتدخل 
،واأ�سار  احلريات"  جمال  يف 
حتركات  �ساندت  "الرابطة  اأن 
اأي حماولة  ال�سحفيني، وهي �سد 
حرية  على  الت�سييق  اأو  لعرقلة 
رئي�س  ال�سحفي"و�سّدد  العمل 
اأعمق  "امل�ساألة  اأن  على  الرابطة 
على  ت�سييقا  كونها  من  واأ�سمل 
اأو�سح  وهنا  ال�سحفيني"  حرية 
اليوم  مراجعات  "جتري  قائال: 
ملجمل  ال�سلطات(  طرف  )من 
احلريات  تهم  التي  القوانني 
باجتاه  الد�ستورية،  والهيئات 
حريات"  اأقل  على  التن�سي�س 
تتم  اأن  "�رصورة  اإىل  م�سلم  ونّبه 
اجتاه  يف  الت�رصيعية  املراجعات 
ال�سحفية،  احلريات  جمال  دعم 
بيان  ،ويف  عام"  ب�سكل  واحلريات 
حذرت  اجلاري،  فرباير  يف  لها، 
العتداءات  "خطورة  الرابطة من 
معتربة  ال�سحافيني"،  طالت  التي 

اإياها "اإجراما". 
ال�سحفيني  نقابة  واتهمت 
الغ�سب"  "يوم  خالل  التون�سيني، 
يف  ال�سحفيون،  نظمه  الذي 
"ال�سلطات  ذاته،  ال�سهر  من   2
بالعودة اإىل ممار�سة الت�سييق على 

ت�رصيح  وو�سفت  الإعالم"  حرية 
براهم،  لطفي  الداخلية،  وزير 
املكاملات  ر�سد  بخ�سو�س 
عن  و�سمته  لل�سحفيني  الهاتفية 
متابعة املعتدين بـ"الأمر اخلطري" 
وقبل اأ�سبوعني، قال براهم، خالل 
جل�سة ا�ستماع بالربملان: "ر�سدنا 
من  وعدد  �سحفي  بني  ات�سال 
الحتجاجات  )خالل  املحتجني 
مت  معه  التحقيق  وبعد  الأخرية( 
اعتربه  الأمر  وهذا  �سبيله"  اإخالء 
وحّدا  عليهم  "تن�ستا  ال�سحفيون 
من حريتهم"، وفق تقارير اإعالمية 

حملية. 

احلريات يف خطر 

مكتب  رئي�سة  اعتربت  بدورها، 

ووت�س"  رايت�س  "هيومن  منظمة 
اآمنة  تون�س،  م�ستقلة( يف  )دولية/ 
القاليل، اأن "اخلطر على احلريات 
يف تون�س دائما موجود" واأو�سحت 
ال�سمانات  انعدام  يف  يكمن  اأنه   ،
احلريات؛  لحرتام  الأ�سا�سية 
كامل  تنقيح  وجود  "عدم  منها: 
للقوانني ال�سالبة للحريات، وغياب 
وطريقة  الد�ستورية،  املحكمة 
يف  للحريات  املخالفة  العمل 
واأردفت  الأمنية"  املوؤ�س�سة  عمل 
القاليل: "كل هذا يجعلنا متخوفني 

على احلريات يف تون�س". 
طالت  التي  امل�سايقات  وو�سفت 
يف  واأجانب  تون�سيني  �سحفيني 
بـ"املوؤ�رصات  الأخرية  الفرتة 
اخلطرية"، داعية ال�سلطات لإعادة 
ال�سحفيني  مع  تعاملها  يف  النظر 

واحرتام حريتهم. 

ال�ضلطات تنفي 

الداخلية  وزير  نفى  املقابل،  يف 
املتعلقة  التهامات  كل  التون�سي، 
وذلك  بالده،  احلريات يف  برتاجع 
خالل جل�سة عامة للربملان، ال�سبت 
املا�سي ،واأو�سح يف اجلل�سة التي 
تتعلق  اأ�سئلة  خاللها  له  ُوجهت 
احلريات،  تراجع  من  باملخاوف 
القانون  بتطبيق  التزام  "هناك  اأن 
جميع  بني  العالقة  يحدد  الذي 
الأطراف )يف تون�س(" ،ويف م�ساألة 
�سحفيني  طالت  التي  العتداءات 
الحتجاجات  يف  وم�ساركني 
"وجود  براهم  ينف  مل  الأخرية، 
التي  الفردية  التجاوزات  بع�س 

بع�س  لدى  تقدير  ل�سوء  تعود 
تتعلق  معينة  حالت  يف  الأمنيني 
خالل  العام  النظام  حفظ  بعملية 
اإىل  الوزير  ولفت  التظاهرات" 
تتبعها  ميكن  التجاوزات  "تلك  اأن 
بني  الفي�سل  وهو  الق�ساء،  عرب 
جميع الأطراف".  وذكر اأن وزارته 
"كانت حري�سة على تكري�س هيكل 
يف  ومت  الإن�سان،  بحقوق  يعنى 
2017، اإحداث اإدارة عامة حلقوق 
الوزارة"وم�سى  داخل  الإن�سان 
لال�ستماع  منفتحون  "نحن  قائال 
اجلهات  ومالحظات  لآراء 
حول  والدولية  املحلية  احلقوقية 

م�ساألة احلريات". 

تون�س"  "نداء 

الر�سمي  املتحدث  نفى  بدوره، 
با�سم حركة "نداء تون�س" )احلزب 
"كل  احلرباوي،  منجي  احلاكم(، 
ملنظومة  املوجهة  التهامات 
اإرادة  وجود  بخ�سو�س  احلكم 
اإن   ، وقال  احلريات".   لتقييد 
مكفولة  والإعالم  التعبري  "حرية 
الدولية  والتفاقيات  بالد�ستور 
التي وقعت عليها تون�س، واحلرية 
الثورة  التي اكت�سبها املواطن بعد 
واأ�ساف  عنها"  الرتاجع  ميكن  ل 
)مل  اأطراف  "هناك  احلرباوي 
املوؤامرة  بوهم  م�سكونة  ي�سّمها( 
التي  والهواج�س  والتخوفات 
الو�سع  تاأزمي  اإل  منها  يراد  ل 
"نحن  وزاد  املواطن"  وتخويف 
واحلريات  احلقوق  دولة  يف  اليوم 
دميقراطية  دولة  ويف  والقانون، 
وو�سف  نوعها"  من  فريدة  نا�سئة 
يقال جمرد  ما  "كل  اأن  املتحدث 
وحماولت  وت�سوي�س  تخمينات 
اأن  م�سيفا  الرماد"،  يف  للنفخ 
التظاهر  يف  املواطن  "حرية 
جميعها  والعت�سام  والتعبري 
"نداء  اأن  على  و�سدد  مكفولة" 
للت�سييق  يدعو  لي�ست ممن  تون�س 
على احلريات، واأنها تعترب الإعالم 
�رصيك يف بناء البالد" ومطلع العام 
اجلاري، ارتفعت الأ�سعار بتون�س، 
وذلك  القطاعات،  من  العديد  يف 
ت�سمنتها  التي  لالإجراءات  تفعيالاً 
موازنة 2018، فيما تعترب احلكومة 
هذه الإجراءات "مهّمة" للحد من 
عجز املوازنة البالغ 6 باملائة من 
الناجت الإجمايل املحلي يف 2017. 
البالد  �سهدت  ذلك،  اإثر  على 
الداخلية  اعتقلت  احتجاجات 
 930 من  "اأكرث  خاللها  التون�سية 
�سخ�سا بتهم خمتلفة، مثل النهب، 
العتداء على امللك العام، اإ�سعال 
الطرقات  واإغالق  احلرائق، 
اأعلنت  ما  ح�سب  بحواجز"، 

الوزراة.

 �نطالق مناور�ت ع�سكرية 
م�سرية- فرن�سية م�سرتكة

الثالثاء  اأم�س  بداأت 
ع�سكرية  مناورات 
م�سرتكة  م�رصية-فرن�سية 
كليوباترا   " ا�سم  حتمل 
2018"، وت�ستمر لعدة اأيام 
الأحمر  البحر  نطاق  يف 
الع�سكري  املتحدث  وقال 
امل�سلحة  القوات  با�سم 
تامر  العقيد  امل�رصية 
الرفاعي على �سفحته يف 
الثالثاء  اليوم  في�سبوك 
القوات  من  "وحدات  اإن 
امل�رصية  البحرية 
تنفيذ  بداأت  والفرن�سية، 

فعاليات التدريب امل�سرتك 
الذي   2018  - كليوباترا 
وي�ستمر  م�رص  ت�ست�سيفه 
لعدة اأيام  يف عر�س البحر 

الأحمر".
الرفاعي  واأ�ساف 
بالتزامن  تاأتي  "التدريبات 
من  وحدات  قيام  مع 
امل�رصية  البحرية  القوات 
بتنفيذ مهامها املخططة 
"�سيناء  عملية  �سمن 
لتعزيز  الهادفة   "2018–
امل�رصح  تاأمني  اإجراءات 
املائي بالبحرين املتو�سط 

والأحمر وحماية الأهداف 
القت�سادية ، ومنع اأعمال 
عرب  والتهريب  الت�سلل 

ال�سواحل امل�رصية".
"املناورات  اأن  اإىل  واأ�سار 
من  العديد  ت�سمل 
واملهام  الأن�سطة 
التدريبية بنطاق الأ�سطول 
الأحمر،  بالبحر  اجلنوبي 
�سوء عمق  ذلك يف  وياأتي 
عالقات ال�رصاكة والتعاون 
البلدين  بني  الع�سكري 
من  العديد  يف  ال�سديقني 

املجالت".

 �لرتويع.. و�سيلة "�إ�سر�ئيل" 
لتهجري �ملقد�سيني

ل يتذكر ال�ساب املقد�سي "م�سطفى املغربي" 
هاجمته  عندما  الكثري  القدمية،  البلدة  من 
اجلماعات اليهودية اأثناء خروجه من امل�سجد 
الأق�سى، غري وجوده يف امل�ست�سفى بعد ذلك، 
يتوقف  ل  م�سل�سل  يف  الع�رصات،  حال  وكذا 
ويقول  رقيب  اأو  ح�سيب  وجود  عدم  ظل  يف 
النا�سط املقد�سي را�سم عبيدات، يف حديثه، 
امل�ستوطنني  اعتداءات  م�سل�سل  باأن  "وا�سح 
على اأبناء �سعبنا الفل�سطيني املقد�سي ت�سري 
وفق منهجية خمططة ومدرو�سة، تهدف اىل 
على  وحملهم  الفل�سطينيني  املواطنني  ترويع 

الرحيل الق�رصي عن مدينة القد�س".
متار�س  العتداءات  تلك  "اأكرث  وي�سيف: 
اأكرث  لها  تعر�س  اإذ  العرب،  ال�سائقني  �سد 
على  العاملني  �سواء  فل�سطيني،  �سائق  من 
التك�سي  �سيارة  اأو  "ايغاد"،  حافالت  خطوط 

العمومي".
املعتدين  حما�سبة  عدم  عبيدات  وي�ستهجن 
تلك  باأن  "امل�سيبة  قائال:  امل�ستوطنني،  من 
على  القب�س  اإلقاء  يجري  ل  العتداءات 
ا�ستجوابهم  اأو  امل�ستوطنني،  من  منفذيها 
تقبل  ل  اأحيانااً  ال�رصطة  بل  وحماكمتهم، 
حول  املقد�سيني  املواطنني  من  ال�سكاوى 
العتداءات"وي�ستذكر  لتلك  تعر�سهم 
الفتى  بحق  العتداءات،  اآخر  "عبيدات" 
مثال  ويعدها،  "املغربي"،  املقد�سي 
عليه  اعتدى  حيث  العن�رصية،  على  �سارخا 
امل�ستوطنون بطريقة وح�سية، يف منطقة باب 
ال�سل�سلة، بعد اأن مار�سوا العربدة وطقو�سهم 
ظل  ويف  الأق�سى،  يف  والتوراتية  التلمودية 
وجود كثيف للجي�س وال�رصطة "الإ�رصائيلية"، 

حيث مل يحركوا �ساكنااً.
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فل�سطني املحتلة

بعد 24 عامًا.. »دماء الإبراهيمي« ت�ؤجج روح املقاومة
كانت ال�ساعة تقارب اخلام�سة فجرا يوم اخلام�س والع�سرين من �سباط عام 1994، املوافق 15 

رم�سان، كنت اإماما للم�سلني يف حرم امل�سجد الإبراهيمي، بداأت يف الركعة الثانية، وانتهيت منها، 
وركعت وانتهيت من الركوع، وهممت بالنزول لل�سجود.cوما اأن و�سعت راأ�سي على ال�سجادة لل�سجود 

حتى انهمر الر�سا�س فوق روؤو�س امل�سلني واأج�سادهم، وعلت التكبريات وال�سراخ.. هكذا و�سف 
اإمام امل�سجد الإبراهيمي ال�سيخ عادل اإدري�س )اأبو اأني�س( �سباح يوم املذبحة امل�سهد املروع.

حديث:  يف  �إدري�س  �ل�شيخ  وي�شيف 
�أدمغة  تتطاير..  حويل  من  »�لأ�شالء 
�أحد �ل�شهد�ء �نترثت على عباءتي .. 
�لدماء تنهمر فوق �ل�شجاد، �رصخات 
�لتكبري جلجلت يف �ملكان .. مذبحة 
�لطبيب  �مل�شتوطن  بها  قام  مروعة 
�أدت  غولد�شتاين  باروخ  �لعن�رصي 
 15 و�إ�شابة  29 م�شليا،  ��شت�شهاد  �إىل 
�مل�شلني  �أحد  �نق�س  فيما  جريحا، 
على �مل�شتوطن فقتله«وفجر �جلمعة 
�لـ  �ملو�فق   1994 فرب�ير  من   25 �لـ 
وقف  للهجرة،   1415 رم�شان  من   15
خلف  غولد�شتاين  باروخ  �مل�شتوطن 
حتى  و�نتظر  �مل�شجد،  �أعمدة  �أحد 
�شالحه  نري�ن  وفتح  �مل�شلون  �شجد 
�لر�شا�س عليهم وهم �شجود، يف نف�س 
�لوقت قام �آخرون مب�شاعدته يف تعبئة 
�لذخرية �لتي �حتوت »ر�شا�س دمدم« 
�لقنابل  �شظايا  و�خرتقت  متفجر، 
ورقابهم  �مل�شلني  روؤو�س  و�لر�شا�س 

وظهورهم.
جنود  �أغلق  �ملذبحة،  �نتهاء  وبعد 
�حلرم  يف  �ملوجودون  �لحتالل 
من  �مل�شلني  ملنع  �مل�شجد  �أبو�ب 
من  �لقادمني  منعو�  كما  �لهرب، 
�إىل �شاحته  �لو�شول  خارج �حلرم من 

ت�شييع �شحايا  و�أثناء  لإنقاذ �جلرحى 
�لإ�رص�ئيليون  �أطلق �جلنود  �ملجزرة، 
ر�شا�شا على �مل�شيعني، فقتلو� عدد� 
�إىل  �ل�شحايا  عدد  رفع  مما  منهم، 

خم�شني قتيال و150 جريحا.

ال�سراع على املكان

مدينة  يف  يقع  �لإبر�هيمي  �مل�شجد 
وهو  �لغربية،  �ل�شفة  جنوبي  �خلليل 
�لذين  �ل�شهاينة  �ليهود  �أنظار  حمط 
عملو� على حتويل جزء منه �إىل كني�س 
�ل�شم  بهذ�  �مل�شجد  و�شمي  يهودي، 
ن�شبة �إىل نبي �هلل �إبر�هيم �خلليل عليه 
يهوديا،  �ليهود  يعّده  �لذي  �ل�شالم 
»ما  م�شلم  نبي  �أنه  �لقر�آن  �أكد  فيما 
كان �إبر�هيم يهوديا ول ن�رص�نيا ولكن 

كان حنيفا م�شلما«.
�نعك�شت �آثار �ملذبحة على �مل�شلمني 
�لذين  �ل�شهاينة  �ليهود  على  ولي�س 
�لقتلة  وهم  ور�ئها،  من  كانو� 
ذلك  ومع  و�ملت�شببون،  �ملنفذون 
�حلاج  �مل�شلمني  �لعقوبات  طالت 
�مل�شجد  مدير  ��شنينة  �أبو  حفظي 
وز�رة  من  �إليه  و�ملنتدب  �لإبر�هيمي 
�لأوقاف �لفل�شطينية، يوؤكد �أن »جلنة 

�شمغار �لتي �شكلتها �شلطات �لحتالل 
للتحقيق يف �ملذبحة �أغلقت �مل�شجد 
طيلة �شتة �أ�شهر، ومنعت �ل�شالة فيه، 
�مل�شجد  بتق�شيم  قر�ر�تها  و�نتهت 
حول  لليهود  و�حد  ق�شمني  �إىل 
ويف  م�شجد�،  للم�شلمني  و�آخر  كني�شا 
�أمام  �مل�شجد  يغلق  �ليهود  �أعياد 
�مل�شلمني، في�شتباح جميعه من �ليهود 
�ليهود  �شيطر  حيث  و�مل�شتوطنني، 
فيما  �مل�شجد  م�شاحة  من   %60 على 

بقي 40% للم�شلمني«.
»مل  ��شنينه:  �أبو  �حلاج  وي�شيف   
بل  �لتق�شيم؛  على  �لأمر  يتوقف 
ثكنات  �إىل  �مل�شجد  �شاحات  حتولت 
�إلكرتونية،  بو�بات  ون�شبت  ع�شكرية، 
�إىل  �لدخول  �مل�شلم  ي�شتطيع  ل 
مئات  ن�شبت  كما  منها،  �إل  �ل�شالة 
يطلق  كثرية  و�أحيانا  �لكامري�ت، 
�ل�شبان  على  �لنار  �لحتالل  جنود 
�إىل  �لبو�بات  من  �لعابرين  و�ل�شابات 
من  �شهد�ء«ولعل  فريتقو�  �ل�شالة 
�لحتالل  �شلطات  مار�شته  ما  �أخطر 
�إغالق  �ملدينة،  �شد  �ملذبحة  عقب 
�شارع �ل�شهد�ء، و�ل�شيطرة على �شوق 
�ل�شهلة  و�شوق  �ملركزي  �خل�شار 
وخان �شاهني و�شوق �لقفا�شني، �لأمر 

�لدكاكني  مئات  �إغالق  �إىل  �أدى  �لذي 
للفل�شطينيني،  و�ملنازل  و�حلو�نيت 
�شيف  حتت  �لقدمية  �لبلدة  وباتت 

�لتهويد.

ثاأر املقاومة  

نفذت  �ملجزرة،  ل�شهد�ء  �نتقاما 
�جلناح  �لق�شام  �لدين  عز  كتائب 
�لع�شكري حلركة �ملقاومة �لإ�شالمية 
��شت�شهادية  )حما�س( خم�س عمليات 
فيها  قتل   1994 ودي�شمرب  �أفريل  بني 
مائة  من  �أكرث  وجرح  �شهيونيا   36
�آخرين  ول ز�لت �لدماء �لتي �شالت يف 
وعلى  �لإبر�هيمي  �مل�شجد  حمر�ب 
عتباته توؤجج نار �لنتقام من �جلنود 
من  �لع�رص�ت  قتلو�  �لذين  �ل�شهاينة 
على  �لفل�شطينيني  و�لفتيات  �ل�شبان 

�أبو�ب �مل�شجد و�شاحاته.
�لطالبة  �لحتالل  جنود  قتل  فقد 
�لعويوي  �حلليم  عبد  كلز�ر  �لطفلة 
�لإبر�هيمي  �مل�شجد  بو�بة  على 
جندي،  طعن  حماولتها  بحجة 
�لرجبي،  �أن�س  �ل�شاب  قتلو�  كما 
�لتميمي،  وخلود  �لقو��شمي،  وحممد 
يف  �خليل  و�شعاد  �هلل،  عبد  وح�شام 

بحجة  �لإبر�هيمي  �مل�شجد  �شاحات 
حماولتهم قتل جنود وم�شتوطنني، ومل 
تتوقف �مل�شرية عن �لنزف كما و�شع 
وبو�بات  كامري�ت  بعدها  �لحتالل 
�إلكرتونية على �ملد�خل كافة، و�أغلق 
بوجه  �إليه  �ملوؤدية  �لطرق  معظم 
و�حدة  بو�بة  با�شتثناء  �مل�شلمني، 
عليها �إجر�ء�ت �أمنية م�شددة، �إ�شافة 
�خلليل  وخايْن  �حل�شبة،  �شوق  لإغالق 
و�شاهني، و�شارعْي �ل�شهد�ء و�ل�شهلة. 
�ملدينة  ف�شلت  �لإجر�ء�ت  وبهذه 

و�لبلدة �لقدمية عن حميطها.
�لإجر�ء�ت  �لإ�رص�ئيليون  وعزز 
�لأمنية عند مدخل �حلرم، وما ي�شمى 
ببو�بة �لقف�س، ونقاط �ملر�قبة على 
باب �لأ�رص�ف، كل ذلك يف م�شاحة ل 
�إ�شافة  مربع،  مرت  مائتي  على  تزيد 
�حلرم،  د�خل  كامري�   26 و�شع  �إىل 
�شوت  وجم�شات  كا�شفة،  و�إ�شاء�ت 
�لطرق،  جميع  و�إغالق  و�شورة، 
�شيطرة  حتت  و�حد  طريق  با�شتثناء 

�لحتالل.
التداعيات 

تو�لت  �ملجزرة،  وقوع  ومنذ 
�لعتد�ء�ت على �مل�شجد �لإبر�هيمي 

�لبلدية �لقدمية يف حميطه،  و�أغلقت 
يعد  �لذي  �ل�شهد�ء  �شارع  و�أغلق 
�حلياة  وع�شب  �لرئي�شي  �ل�رصيان 
 1800 لإغالق  �أدى  ما  للفل�شطينيني، 
حمل جتاري بالبلدة �لقدمية، كما منع 
رفع �لأذ�ن يف �حلرم ع�رص�ت �ملر�ت 
�شهريا، وف�شلت مدينة �خلليل وبلدتها 

�لقدمية عن حميطها.
خمطط  بد�ية  �ملجزرة  وكانت 
عرقي  تطهري  لتنفيذ  �لحتالل 
للف�شل و�لعزل، وت�رصيد �لفل�شطينيني 
»مدينة  لبناء  �لقدمية  �لبلدة  من 
حياة  تعطلت  �إذ  �ليهودية«  �خلليل 
قررت  بعدما  بالأزقة  �لفل�شطينيني 
�لبلدة   �إغالق  �لحتالل  حكومة 
وتق�شيم �حلرم بني �مل�شلمني و�ليهود  
�لفل�شطينية   �ل�شلطة  مع  �ملربمة 
�لقدمية �لتي ي�شكنها نحو �أربعني �ألف 
فل�شطيني، وهي �مل�شنفة بـ »�إت�س 2« 
وتقع حتت �شيطرة �لحتالل �لأمنية، 
يهودي  �ألف   35 نحو  كذلك  ويحتلها 
موزعني على 27 م�شتوطنة وع�رص�ت 
بالبلدة  �لبوؤر �ل�شتيطانية و�لع�شكرية 
�خلليل  حمافظة  وحميط  �لقدمية، 
�ألف  خم�شمائة  قر�بة  ي�شكنها  �لتي 

فل�شطيني.

»القدرات الع�سكرية«

جي�ش »اإ�سرائيل« حتت املجهر.. تعرف على هيكلة الق�ات الربية
فادحة  خ�شائر  �لكيان  جي�س  تكبد 
�شنو�ت  �لع�رص  خالل  حروبه  يف 
يُ�شنف  ذلك  من  وبالرغم  �ل�شابقة، 
�لعامل،  يف  �جليو�س  �أف�شل  من 
يف  ياأخذ  ل  �أنه  يبدو  ت�شنيف  يف 
يف  نظامي  كجي�س  كفاءته  ح�شبانه 
بها  و�لتي  �ملبا�رصة  �ملو�جهات 

�لكثري من �خللل.
»�ملركز  يف  �لدر��شات  ق�شم 
�لفل�شطيني لالإعالم« ��شتعر�س يف 
�شل�شلة من �حللقات قدر�ت جي�س 
�لكيان، وقد خ�ش�شت �حللقة �لأوىل 
من ذه �ل�شل�شلة عن �لهيكلية �لعامة 

للجي�س وقو�ته �لربية.
�لعربي  »كلك�شيت«  ون�رصموقع 
�جلي�س  �أن  تبني  �إح�شائية 
 14 �لـ  �ملركز  يحتل  »�لإ�رص�ئيلي« 
يف ترتيب �أقوى 20 جي�س يف �لعامل، 
مليار   70 من  �أكرث  ميز�نيته  وتقدر 
�لفَعالني  �جلنود  عدد  و�أن  �شيكل، 
وعدد  جندي  �ألف  بـ)160(  يُقدر 
عدد  قدر  فيما   )4170( �لدبابات 

�لطائر�ت )684( و5غو��شات.
معهد  �أعدها  لإح�شائية  ووفقا 
�لأمن �لقومي �ل�شهيوين حول عدد 
�ملختلفة  �لألوية  يف  �جلي�س  جنود 

كان على �لنحو �لتايل:
�لربية: )133�ألف جندي   �لقو�ت  يف 

نظامي و 380( �ألف يف �لحتياط .
�ألف جندي   ) يف �شالح �جلو: ) 43 

نظامي و)55 ( �ألف يف �لحتياط.

يف �شالح �لبحرية: )9.500( جندي 
نظامي و)10( �آلف يف �لحتياط.

�لنظامي  للجي�س  �لكلي  �ملجموع 
و)445(  نظامي  جندي  �ألف   )176(

�ألف يف �لحتياط.

�ملخطط �لهيكلي جلي�س �لحتالل

القوات الربية

�مليد�نية  للعمليات  مقر  �أول 
�لقو�ت  1983وم�شوؤول  عام  تاأ�ش�س 
يقطن  بر�ك«  »كوبي  �للو�ء  �لربية 
�رصقي  »مرحافيا«  م�شتوطنة  يف 
كوبي  �شارك  وقد  �لعفولة،  مدينة 
يف �لنتفا�شتني �لأوىل و�لثانية، كما 
على  عمليات  ثالث  باآخر  �شارك 
�مل�شبوب  »�لر�شا�س  غزه  قطاع 
وعمود �ل�شحاب و�جلرف �ل�شامد«. 
ويقع مقر �لقو�ت �لربية يف مع�شكر 
من  بالقرب  »كا�شتينا«  �أو  بارليف 
�ملنطقة  يف  مالخي  كريات  مدينة 
�ل�شاحلي  �ل�شهل  يف  �جلنوبية 

ليهود�.

دور القوات الربية

حتمل  �لربي:  �لذر�ع  مهمة 
تنظيم  عن  �ل�شاملة  �مل�شوؤولية 
وبناء �لقوة على �لأر�س من م�شتوى 
��شتعد�د�  �لفيلق،  وحتى  �جلندي 
و�ملهام  �لطو�رئ  وحالت  للحرب 
�لأمنية �لروتينية، يف �لأق�شام �لربية 
و�ملدرعات  »�مل�شاة  �لرئي�شية 

و�ملدفعية و�لهند�شة«.
�جلي�س  لدى  �لقوة  وبناء 
�لتق�شيم  عند  يعتمد  »�لإ�رص�ئيلي« 

على:
)�أول( تطوير و�شياغة عقيدة قتالية 
�لقتالية  و�لعقيدة  �لربية:  للقو�ت 
�لأمنية  �لإ�شرت�تيجية  �إطار  يف 
»�لإ�رص�ئيلية« �لتي و�شعها ديفيد بن 

غوريون ت�شتند �إىل ثالثة عنا�رص:

للردع  »�إ�رص�ئيل«  نظرية  �لردع: 
يف  �إرهاقها  يطول  ل  حتى  تاأتي 
حربا  فت�شن  �لطويلة؛  �حلرب 
ر�دعه �شد �خل�شم �أو توجيه �رصبه 
��شتباقية تُعيقه عن �لرد. �لتحذير: 
عالية  ��شتخبار�تيه  قو�ت  �إن�شاء 
�لوقت  يف  حتذير�ت  توفر  �جلودة 
�لعدو  حتديد  �لقر�ر:  �ملنا�شب. 
ل�شاحته،  ب�رصعة  �ملو�جهة  نقل  و 
لتقليل �لأ�رص�ر �لتي من �ملمكن �أن 

تلحق بال�شكان �ملحليني.
وتطويرها  �لأ�شلحة  �رص�ء  )ثانيا( 
وجتهيزها و�شيانتها: من �ملعروف 
بهذه  جد�  تهتم  »�إ�رص�ئيل«  �أن 
من  ذلك  �أدل على  ولي�شت  �لنقطة؛ 
و�ل�رصكات  �مل�شانع  مئات  �نت�شار 
وتعمل  �لغاية  هذه  حتقق  �لتي 
و  بالأ�شلحة  �جلي�س  تزويد  على 

ت�شديرها للخارج.
�لقوى  و�إد�رة  تخطيط  )ثالثا( 

�لعاملة يف �إطار �لقو�ت �لربية.
جميع  وتنفيذ  تخطيط  )ر�بعا( 

جو�نب تدريب �لقو�ت �لربية.
نظام  وتنظيم  تخطيط  )خام�شا( 

�لقو�ت �لربية ومو�ردها.

الهيكلية التنظيمية للقوات 
الربية

�شعب  �شت  �لربية  للقو�ت  يتبع 
وهي:

�أول- �شعبة �لتخطيط

يف �أعلى هرم �لقيادة وهي �مل�شوؤولة 
و�إد�رة  �ملعلومات،   تكنولوجيا  عن 
و�إد�رة  و�لتاأهيل،  �لعاملة  �لقوى 

وتتوىل  �ملالية،  و�ملو�زنة  �لأ�شلحة 
�لإلكرتونية  �لربية  �لقو�ت  �إد�رة 
�لأجنبية،  و�لت�شالت مع �جليو�س 
»�إيتاي  �لعميد  �ل�شعبة  وير�أ�س 
�ل�شابق  يف  كان  �لذي  فايروف«؛ 

قائد لو�ء كفري.
�شارك  �لربية  �لقو�ت  ورئي�س 
و�لثانية  �لأوىل  �لنتفا�شتني  يف 
وعملية �لر�شا�س �مل�شبوب وعمود 
�لإخوة  عودة  وعملية  �ل�شحاب 
مولود  وهو  �ل�شامد،  و�جلرف 
ر�مات  �ل�شتيطاين  �لتجمع  يف 
هكوفي�س �شمال �رصقي مدينة كفار 
�ملهجرة  �لفل�شطينية  �لقرية  �شابا؛ 
للو�ء  �لتابعة  �شابا  كفر   48 عام 

طولكرم.

ثانيا- �سعبة التكنولوجيا 
واخلدمات اللوج�ستية

وهي �شعبة يف هيئة �لأركان �لعامة؛ 
�مل�شوؤولة عن �خلدمات �للوج�شتية 
��شتمر�رية  من  ومتكن  �ملتعددة، 
�لقتال بر� وجو� وبحر� خالل فرتة 
�ل�شعبة  وت�شم  و�لطو�رئ،  �لهدوء 
�للوج�شتي،  �لفيلق  فيالق:  ثالثة 
�لذخائر،  وفيلق  �لطبي  �لفيلق 
»�أهارون  �جلرن�ل  �ل�شعبة  ورئي�س 

هاليفا«.

ثالثا- �سعبة الياب�سة

�لقيادي  �لهرم  يف  �شعبة  ثاين 
للقو�ت �لربية؛ م�شوؤولة عن �لعقيدة 
�مليد�ين  و�لتدريب  �لع�شكرية 
للجنود و�لأمن �لروتيني يف �حلرب، 
وبناء �لأطر �لتدريبية للقو�ت �لربية، 

و�إد�رة  وتخطيط  تن�شيق  يف  وتعمل 
�للوج�شتية  �مل�شتويات  خمتلف 
)مبا يف ذلك �لطب و�ملعد�ت( بني 
�ملختلفة،  �لربية  �لقو�ت  وحد�ت 
للقو�ت  �للوج�شتي  و�ل�شتعد�د 
�لربية. قائد �ل�شعبة �لعميد »عيناب 
فرع  �شابط  كان  �لذي  �شيلو«؛ 
�ملركزية،  �لقيادة  يف  �لعمليات 
�لثانية  �لنتفا�شة  يف  و�شارك 
�مل�شبوب  �لر�شا�س  وعملية 

و�جلرف �ل�شامد (.

رابعا- �سعبة القوى الب�سرية

�ملهنية  �لناحية  من  وتخ�شع 
يف  �ملوظفني  �شوؤون  ملديرية 
للجي�س  �لعامة   �لأركان  هيئة 
يف  خمت�شة  وهي  »�لإ�رص�ئيلي«، 
�لقوى  وت�شنيف  وتدريب  �إد�رة 
وتخطيط  مو�قع  وحتديد  �لعاملة، 
�لقوى  تعزيز�ت  وتخ�شي�س  و�إد�رة 
»د�ن  �لعميد  �ل�شعبة  قائد  �لعاملة 
ت�شكيلة  و�لذي كان قائد  نيوئمان«، 
�لأركان  وقائد  �جلولن،  عا�شفة 
�شابقا،  �لتكتيكية  �لقيادة  كلية  يف 
و�شارك يف عملية �جلرف �ل�شامد.

خام�سا- �سعبة احلو�سبة

�لأمن  �شعبة  �أ�شمها«  �أ�شبح 
م�شوؤولة  وهي  و�لدفاع«،  �ل�شيرب�ين 
�ملعلومات  تكنولوجيا  ق�شم  عن 
وقائد  �لربية،  للقو�ت  و�لت�شالت 

�ل�شعبة �لعميد)مئري م�شتاآي(.

�ساد�سا- �سعبة تكنولوجيا 
الياب�سة

وهي �لهيئة �لع�شكرية �مل�شوؤولة عن 
ت�شتخدمها  �لتي  �لأ�شلحة  تطوير 
للجي�س  �لتابعة  �لربية  �لقو�ت 
يف  �ل�شعبة  وتقع  »�لإ�رص�ئيلي«، 
مع�شكر دوري وهو قاعدة ع�شكرية 
يف منطقة تل ه�شمري، وقائد �ل�شعبة 

�لعميد )زيف �آفتاليون(.
عدة  �ل�شت  �ل�شعب  من  ويتفرع 

مر�كز و�أق�شام منها:

مراكز التدريب وهي ثالثة 
اأق�سام:

�أو  �لياب�شة  على  �لتدريب  *مركز 
على  للتدريب  �لوطني  )�ملركز 
للوحد�ت  تدريب  قاعدة  �لياب�شة(: 
قاعدة  يف  �ملركز  يقع  �مليد�نية، 
غرب  �شمال  �لع�شكرية  ت�شاليم 
بالأ�شا�س  تخدم  و�لقاعدة  �لنقب، 
وقائد  �جلي�س،  يف  �لربية  �لقو�ت 

�ملركز هو �لعميد �شاعر ت�شور.
و�ملقر  و�ل�شيطرة  �لقيادة  كلية   *
و�لت�شغيل،  للمر�قبة  �لرئي�شي 
يو�شي  �جلرن�ل  عنها  و�مل�شوؤول 
�لأركان  هيئة  عام  �أمني  باخر 
)نظام  ميجال  ق�شم   * �لعامة. 
يف  نظام  �لحتياط(:  يف  �لقتال 
عن  م�شوؤول  »�لإ�رص�ئيلي«  �جلي�س 
خمتلف  يف  �لأ�شا�شية  �لتدريبات 
هذ�  ويخ�شع  �لع�شكرية،  �لقو�عد 
�لع�شكرية  �ل�رصطة  لقيادة  �لق�شم 
حتت قيادة �لقو�ت �لربية، وم�شئول 
�شريي  �لعقيد  هو  �لق�شم  هذ� 
�ملر�أة  وهي  كارمل  نحما�س- 
�لثانية �لتي حتتل هذه �لرتبة وهذ� 

�ملن�شب.



 �سعدي باق يف
 الفريق وتعيينه 

مديرا فنيا وارد

اإدارة الكناري 
تت�صل بزكري 

ومنتظر التحاقه 
اليوم بتيزي وزو

ك�صفت م�صادر مرثبة من 
اإدارة فريق �صبيبة القبائل 

عن تفاو�س الرئي�س �رشيف 
مالل رفقة املدرب نور الدين 
مالل من اجل تويل العار�صة 
الفنية للنادي خلفا للمدرب 
نور الدين �صعدي الذي متت 

غقالته من املن�صب بعد توايل 
�صل�صلة النتائج ال�صلبية، ويف 
هذا ال�صدد حتدث امل�صوؤول 

الأول على النادي القبائلي رفقة 
املدرب اليطالو جزائري من 

اأجل ال�رشاف على الفريق 
فيما تبقى من املو�صم احلايل، 

وح�صب نف�س امل�صادر فاإن 
زكري منح موافقته املبدئية 

من اأجل تدريب الت�صكيلة 
وينتظر اأن يلتحق اليوم باأر�س 

الوطن من اأجل اللتحاق مبدينة 
تيزي وزو واجللو�س على طاولة 
املفاو�صات مع م�صوؤويل الفريق 
لالتفاق حول بقية بنود العقد 
قبل توقيعه يف حال التفاق 

بني الطرفني، اأين تعترب اإدارة 
ال�صبيبة زكري املدرب املنا�صب 
لإخراج رفقاء الالعب ال�صعيد 
بلكالم من الو�صعية ال�صعبة 
التي يتواجدون عليها، يف ظل 
تهديد النادي بال�صقوط وهو 
الذي يعترب ثالث املهددين 
بالنزول اإىل الدرجة الثانية.
من جهة اأخرى، ينتظر اأن 

حتتفظ اإدارة ال�صبيبة القبائلية 
بخدمات نور الدين �صعيد 

�صمن الفريق عرب تعيينه مديرا 
فنيا للفريق وموا�صلة مهامه 

ب�صورة عادية من اأجل ا�صتغالل 
التجربة التي ميلكها يف م�صواره 
التدريبي مل�صاعدة الفريق من 

ال�صقوط.
عي�سة ق.
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مولودية اجلزائر / اأوتوهو الكونغويل

الرميونتادا هدف العميد مبوا�صلة املغامرة القارية
يتواجد فريق مولودية اجلزائر اأم�سية اليوم اأمام رهان �سعب عندما ي�ستقبل على ملعب 5 

جويلية ال�سيف اوتوهو من الكونغو برازافيل يف اإياب الدور التمهيدي ملناف�سة رابطة اأبطال 
اإفريقيا يف مواجهة ينتظر اأن تكون �سعبة ملمثل اجلزائر يف املناف�سة القارية خا�سة بعد 

الهزمية التي تعّر�ست لها يف مقابلة الذهاب بثنائية نظيفة وهو ما يجعل الفريق اأمام اإلزامية 
الفوز بفارق ثالثة اأهداف من اجل اإقتطاع تاأ�سرية التاأهل اإىل الدور ال�ساد�س ع�سر

عي�سة ق.

»العميد«  ت�صكيلة  لعبو  يدخل 
مرتفعة  مبعنويات  املقابلة 
البطولة  يف  القوية  عودتهم  بعد 
الذي  الثمني  والفوز  الوطنية 
املا�صية  اجلولة  قمة  يف  حققوه 
�صباب  اأمام  الوطنية  البطولة  من 
ق�صنطينة والذي اأعادهم للتناف�س 
�صتكون  اأين  باللقب،  التتويج  على 
رفقاء  اأمام  مواتية  الفر�صة 
اأجل  من  �صويبع  اأمني  الالعب 
والعمل على حتقيق  التحدي  رفع 

التاأهل مبلعبهم وهم الذين �صوف 
الأر�س  عاملي  من  ي�صتفيدون 
ي�صاعدهم  الذي  الأمر  واجلمهور 
واإعادة  كبرية  مباراة  تقدمي  على 
متكن  اأين  »ال�صيا�صي«  �صيناريو 
بقوة  ال�رشب  من  الأمامي  اخلط 
وهو  نظيفة  ثالثية  وت�صجيل 
على  يعولون  الذي  ال�صيناريو 

تكراره مبنا�صبة لقاء اليوم.
الفرن�صي  املدرب  اأ�صبال  يتواجد 
برنارد كازوين اأمام فر�صة حتقيق 
على  الطاولة  وقلب  »الرميونتادا« 
مناف�صه ب�صاأن نيل تاأ�صرية التاأهل 

خا�صة واأن الهدف امل�صطر يتعلق 
مبوا�صلة الفريق للمغامرة القارية 
والتاأهل اإىل دور املجموعات وهو 
اإلزامية  اأمام  الت�صكيلة  يجعل  ما 
تاأكيد تواجدها يف اأف�صل اأحوالها 
وبلوغ  والنتيجة  بالداء  الفوز  عرب 
من  الفر�صة  ملنح  املقبل  الدور 
ال�صاحة  اإىل  بقوة  العودة  اأجل 
القارية، خا�صة واأن الإدارة ترغب 
يف بلوغ اأبعد دور ممكن بعدما بلغ 
الدور  الفارط  املو�صم  »العميد« 
ربع النهائي ملناف�صة كاأ�س الكاف 

واأق�صي اأمام الإفريقي التون�صي.

كازوين مدرب مولودية اجلزائر

 علينا تفادي الغرور وننتظر 
دعما قويا من جماهرينا

ح�سة ال�ستئناف جرت يف اأجواء م�سحونة

ربوح يعتذر لأن�صار �صريع غليزان 
ويفتح �صفحة جديدة

رغم فوزه العري�س بثالثية نظيفة 
ق�صنطينة  �صباب  املت�صدر  اأمام 
البطولة  من   20 اجلولة  حل�صاب 
الفرن�صي  املدرب  اأن  اإل  الوطنية 
لنا  حتدث  الذي  كازوين  برنار 
من  لعبيه  حذر  املباراة  عقب 
»اأوتوهو«  نادي  اأمام  الغرور  مغبة 
من  نوع  كازوين  على  وبدا  اليوم، 
�صهولة  يف  التفكري  وعدم  اخلوف 
الكونغويل،  النادي  اأمام  املهمة 
ثقة  بكل  بالعب  لعبيه  مطالبا 
الأف�صل  من  اأنه  »�صحيح  وهدوء: 
ونتاأهل  بثالثية  نفوز  اأن  واجليد 
ولن يجب علينا اأن ندخل املباراة 
الفر�صة متر  الفوز ول نرتك  بنية 
مرور الكرام«، وب�صاأن مباراة اليوم 
اأحر  على  الأن�صار  ينتظرها  التي 
من  فاإن حمدثنا طلب  اجلمر  من 
لعبيه الفوز بها وبنتيجة عري�صة 
�صت�صمح للعميد بالذهاب بعيدا يف 
مطالبا  القارية،  املناف�صة  هذه 
احلما�س  بنف�س  باللعب  لعبيه 
والقوة والرغبة التي لعبوا بها اأمام 
الأن�صار  اإ�صعاد  اأجل  من  ال�صنافر 

ورد اجلميل مله والتاأهل اإىل الدور 
بنف�س  لعبنا  »اإذا  وقال:  القادم، 
فوق  التكتيكي  والن�صباط  الإرادة 
الب�صاط الأخ�رش فاإنني متقني باأن 
ظافرين  �صيخرجون  ح�صود  رفاق 
الت�صكيلة  وعن  كامال«،  بالزاد 
قال  حمدثنا  فاإن  املحتملة 
التي  الت�صكيلة  نف�س  على  �صنبقي 
بع�س  مع  ق�صنطينة  اأمام  لعبت 
التغيريات الب�صيطة حيث اأ�صار باأن 
اأراحته  الإ�صابة  من  اأمادا  عودة 
كبري  �صاأن  له  �صيكون  واأنه  كثريا 
اأمام  اليوم  لقاء  يف  اإيجابي  ووقع 
الكونغوليني، ليختم حديثه والأمل 
يحدوه م�صيدا بقوة ودعم الأن�صار 
الذين يرى فيهم الالعب 12 معربا 
الذي  للفريق  م�صاندتهم  عن  لهم 
اأي  من  اأكرث  اإليهم  بحاجة  اأ�صبح 
والفريق  خا�صة  م�صى،  وقت 
بينها  من  اأخرى  حمطات  تنتظره 
العا�صمة  اإحتاد  اجلار  مباراة 
احلا�صمة  املباريات  من  وغريها 

وطنيا وقاريا.
فوؤاد بن طالب

التي  ال�صتئناف  ح�صة  متر  مل 
خا�صها لعبو فريق �رشيع غليزان 
اأم�صية  جرت  والتي  يرام  ما  على 
اأول اأم�س خا�صة واأنها �صهدت تنقل 
الأن�صار اإىل ملعب ال�صهيد زوقاري 
الالعبني  ب�صتم  خاللها  قاموا 
عقب الهزمية التي �صجلوها نهاية 
�صبيبة  اأمام  املنق�صي  الأ�صبوع 
من  ن�صبيا  اأبعدته  والتي  �صكيكدة 
�صباق اللعب على ال�صعود، وجرت 
م�صحونة  اأجواء  يف  التدريبات 
ال�رشيع  اأن�صار  غ�صب  ظل  يف 
يحلمون  الذين  وهم  اخل�صارة  من 
دوري  اإىل  �رشيعة  عودة  بتحقيق 
اأكرث  ربوح  الالعب  وكان  الكبار، 
�صمن  عليهم  املغ�صوب  الالعبني 
غري  اللقطة  بعد  خا�صة  التعداد 

ريا�صية التي قام بها نحو الأن�صار 
�صكيكدة  �صبيبة  لقاء  نهاية  بعد 
وهو ما جعله ي�صمع ما ل ير�صيه 
لكن  التدريبية،  احل�صة  خالل 
نهاية  بعد  مبا�رشة  تنقل  املعني 
كان  التي  املدرجات  اإىل  احل�صة 
يجل�س فيها الأن�صار الذين تابعوا 
قادة  باملدرب  مرفوقا  اأطوارها 
عي�صى وطلب العتذار منهم حيث 
اأجل الرتكيز  مت طي ال�صفحة من 
املو�صم احلايل  تبقى من  ما  على 
والتناف�س اإىل اآخر حلظة من اجل 
الثالث  التاأ�صريات  باإحدى  الظفر 
والبداية  ال�صعود  اإىل  املوؤهلة 
الأ�صبوع دخل  نهاية هذا  لقاء  من 

القواعد اأمام مولودية �صعيدة.
ع.ق.

يف ت�سريحات لوزير ال�سباب والريا�سة الهادي ولد علي

انعقاد جلمعية العامة ال�صتثنائية لالحتادية 
اجلزائرية للتايكواندو يف 24 فيفري

اجلمعية  فان  بحوزته  التي  املعلومات  على  بناء  اأنه  علي  ولد  الهادي  والريا�صة  ال�صباب  وزير  اأعلن 
العامة  ال�صتثنائية لالحتادية اجلزائرية للتايكواندو �صتعقد يوم 24 فيفري املقبل احرتاما  للقوانني 
واللعبة، و�رشح ولد علي لوكالة الأنباء اجلزائرية: »انه احرتاما للقوانني واللعبة الدميقراطية وح�صب 
املعلومات التي بحوزتي فان اجلمعية العامة ال�صتثنائية �صتعقد يوم 24  فيفري بناء على طلب ثلثي 
جلنة  تن�صيب  يتوجب   العامة  واجلمعية  الفديرايل  املكتب  ا�صتدعاء  بعد  انه   : واأ�صاف  اأع�صائها«، 
الهيئة  لرئا�صة  يرت�صح  ان  حرية  وبكل  طايبي  احلق  عبد  احلايل  للرئي�س  ويحق  والطعون  الرت�صيحات 
ال�صباب  وزارة  فان  احلكومة  ممثل  وح�صب  �صوية«،  بطريقة  هكذا  ت�صري  ان  ينبعي  الأمور   الفديرالية، 
والريا�صة قامت مبجهودات جبارة لإحداث ال�صلح وراأب ال�صدع وكذا جتميع عائلة التايكواندو لكن كل 
هذه اخلطوات  باءت بالف�صل ولهذا فانه من الأهمية الذهاب اىل عقد جمعية عامة  ا�صتثنائية  لنتخاب 
رئي�س جديد  مثلما حدث مع الحتادية اجلزائرية للكاراتي دو. و�صبق للوزارة اأن دعت رئي�س الحتادية 
طيابي ايل �رشورة تنظيم جمعية عامة ا�صتثنائية  بناء على طلب ثلثي اأع�صائها وموافاتها يف اقرب الآجال 
بتاريخ  قد هذه اجلمعية ا�صتنادا للمادة 08 من القانون الأ�صا�صي لالحتادية اجلزائرية  للتايكواندو. للتذكري 
اأجمع 45 ع�صوا من اجلمعية العامة للهيئة الفدرالية ميثلون روؤ�صاء 21  رابطة بالإ�صافة اإىل الأندية الع�رشة 
الأوىل يف خمتلف البطولت الوطنية و10 اأع�صاء من املكتب الفيدرايل على �صحب الثقة من رئي�س الحتادية  
احلايل ب�صبب �صوء الت�صيري و النفراد يف ت�صيري �صوؤون الحتادية كالقرار الأحادي يف تعيني مدرب املنتخب 
ال�صعيدين  على  النتائج  و�صوء  التح�صريية  الرتب�صات  خمتلف  يف  للجزائر  املمثلني  وامل�صارعني  الوطني 
اأمام حمكمة  مثل   اأن  للتايكواندو عبد احلق طابي  الحتادية اجلزائرية  لرئي�س  و�صبق  والدولية«،  الإفريقي 
التحكيم الريا�صي بنب عكنون بتاريخ 23 اأكتوبر املا�صي للنظر يف ق�صيته مع اأع�صاء املكتب الفدرايل الذين 

طالبوا باإبطال قرار توليه الرئا�صة الذي مت ب�صفة غري قانونية.
وكالت

جتري خالل الفرتة املمتدة من 26 فيفري اإىل 2 مار�س

برجمة دورة دولية لكرة القدم الن�صوية باأقبو
لكرة  الدولية  الدورة  تقام 
�صيدات  القاعة  داخل  القدم 
اإىل 2 مار�س  من 26 فيفري 
بالقاعة املتعددة الريا�صات 
باأقبوح�صبما علم من  م�صريي 
و�صتعرف  اأقبو،  فتيات  نادي 
الريا�صية  التظاهرة  هذه 
خم�صة  مدار  على  املنظمة 
فتيات  نادي  طرف  من  اأيام 
مديرية  مع  بالتن�صيق  اأقبو 

لولية  والريا�صة  ال�صباب 
الحتفالت  مبنا�صبة  بجاية 
للمراأة  العاملي  باليوم 
نادي  من  كل  فرق  م�صاركة 
فال  �صني  وقو  دوين  �صان 
واملنتخب  فرن�صا   من 
الفل�صطيني »اأ« وجمعية بنك 
ونادي  تون�س  من  الإ�صكان 
وجمعية  تقرت  ت�صامن 
اأجماد �صطيف ونادي فتيات 

العطاف ونادي بجاية ونادي 
كما  بفريقني،  اأقبو  فتيات 
مت برجمة على هام�س هذه 
خرجات  الدولية  الدورة 
�صيوف  لتعريف  �صياحية 
ولية  به  تزخر  مبا   اأقبو 
تاريخية  معامل  من  يجاية 
تنظيم  عن  ف�صال  و�صياحية 

�صهرات فنية.
ق.ر.
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القائمة التي اأعلنها لرتب�ض منتخب املحليني حملت بع�ض املفاجاآت

ماجر يوا�ضل اإثارة اجلدل
�ضّكلت اخليارات التي قام بها الناخب الوطني رابح ماجر حت�ضبا للرتب�ض التح�ضريي الذي �ضوف يخو�ضه املنتخب املحلي ابتداء من 24 فيفري املقبل مبركز حت�ضري املنتخبات 
الوطنية ب�ضيدي مو�ضى اجلدل جمددا بالن�ضبة لالأ�ضماء التي وجه لها الختيار اأين �ضهد توجيه امل�ضوؤول الأول على العار�ضة الفنية الوطنية لالعب �ضبيبة القبائل ال�ضعيد 

بلكالم عالمة ا�ضتفهام بالنظر لغياب الالعب عن املناف�ضة خالل ال�ضطر الأول من املو�ضم الكروي اجلاري اأين تواجد دون فريق.

عي�ضة ق.

وهو ما يجعله يعاين من املناف�سة 
الناحية  من  للعب  جاهز  وغري 
البدنية خا�سة وانه مل يلعب �سوى 
فريقه  للقاء  الأخرية  الدقائق 
�سبيبة القبائل اأمام دفاع تاجنانت 
خالل اجلولة املا�سية من البطولة 
الوطنية، ورغم اأن ماجر اعتمد يف 
وزو  تيزي  مدينة  لبن  ا�ستدعائه 
حمله  بحكم  التجربة  عامل  اإىل 
الأول  الوطني  املنتخب  لألوان 
منذ حقبة الناخب الوطني ال�سابق 
رابح  وقبله  حليلوزيت�ش  وحيد 
مونديال  يف  وم�ساركته  �سعدان 
الربازيل اإل اأن املعطيات احلالية 
املعايري  بخ�سو�ش  اجلدل  تفتح 

انتقائه  يف  ماجر  يعتمدها  التي 
الوطنية  البطولة  لعبي  لأف�سل 
الأح�سن  اختيار  ينوي  والذين 
لاللتحاق باملنتخب الأول املدعو 
نهاية  وديتني  مباراتني  خلو�ش 
�سهر مار�ش الداخل اأمام منتخبي 

اإيران وتانزانيا.
الوطني  الناخب  خيارات  ومل متر 
ت�سكل جدل  اأن  دون  الكرام  مرور 
تعامل  واأنه  خا�سة  املتتبعني  بني 
مع القائمة احلالية لالعبي البطولة 
الوطنية عك�ش ما كان ينادي به يف 
ت�رصيحاته ال�سابقة مبنح الأولوية 
لل�سبيبة لكنه مع ذلك وجه الدعوة 
من  الثالثينات  جتاوزوا  لالعبني 
فوزي  احلار�ش  �سورة  يف  العمر 
مردودا  يقدم  والذي  �ساو�سي 
متذبذبا يف �سفوف فريقه مولودية 

يف  حار�ش  تواجد  رغم  اجلزائر 
نف�ش ال�سن لكنه يقدم اأداء ممتازا 
هذا املو�سم ويتعلق الأمر بحار�ش 
مولودية  الوطنية  البطولة  و�سيف 

وهران عبد الروؤوف ناتا�ش.

زط�ضي غا�ضب من 
ماجر والإعالم 

امل�ضري يتحدث عن 
مفاو�ضات مع كوبر

يف �سياق منف�سل، ك�سفت م�سادر 
الفاف  بيت  داخل  من  متطابقة 
دايل  ق�رص  يف  الأول  الرجل  اأن 
زط�سي  الدين  خري  اإبراهيم 
ب�سبب  الوطني  ناخبه  من  غا�سب 
املحلية  الإعالمية  الت�رصيحات 

بهام  يديل  اأ�سحى  التي  والأجنبية 
وهي  الأخرية  الفرتة  خالل  اجر 
رف�سه  عن  املعني  اأعرب  التي 
مل�سمونها وجعله يفكر يف اإمكانية 
اأقدامه  حتت  من  الب�ساط  �سحب 
العار�سة  راأ�ش  واإنهاء مهامه على 
ال�سدد  هذا  ويف  الوطنية،  الفنية 
امل�رصية  الإعالم  و�سائل  فاإن 
ات�سالت  وجود  اأم�ش  ك�سفت 
اجلزائرية  الحتادية  بني  اأولية 
امل�رصي  املنتخب  ومدرب  للعبة 
هيكتور كوبر يف ظل رغبة م�سوؤويل 
الفاف ح�سبها التعاقد مع املدرب 
قيادة  يف  جنح  الذي  الأرجنتيني 
مونديال  اإىل  "الفراعنة"  ت�سكيلة 
رو�سيا املقرر �سيف العام اجلاري 
الكروي  العر�ش  عن  غياب  بعد 

العاملي ملدة 27 عاما كامال.

عّب عن غ�ضبه من التدخل يف مهامه

حداج ين�ضحب من رئا�ضة جلنة االن�ضباط
حداج  احلميد  عبد  اأعلن 
الن�سحاب من مهامه على رئا�سة 
للرابطة  التابعة  الن�سباط  جلنة 
اأن  ورغم  القدم،  لكرة  املحرتفة 
تو�سيحات  تقدمي  رف�ش  املعني 
اإىل  دفعته  التي  الأ�سباب  حول 
رمي املن�سفة والرحيل عن الهيئة 
من  "الو�سط"  م�سادر  اأن  اإل 
حداج  اأن  ك�سفت  الرابطة  داخل 
الذي  الديركتوار  تدخل  رف�ش 
مهامه  يف  الكروية  الهيئة  ي�سري 
لعبا  بق�سية  يتعلّق  فيما  خا�سة 
اللذان  و  مباركي  ب�سكرة  احتاد 

فريقهما  مباريات  يف  �ساركا 
مع  الإجازة  حيازتهما  عدم  رغم 
الفريق بعد ت�رصيحهما من طرف 
املركاتو  خالل  املنازعات  جلنة 
النقاط  منح  رف�ست  اأين  ال�ستوي، 
احتاد  فوز  وثّبتت  �سطيف  لوفاق 
جمعت  التي  املباراة  يف  ب�سكرة 
الفريقني خالل مرحلة الإياب من 

البطولة الوطنية.
اأكد  اإعالمية  ت�رصيحات  ويف 
رئا�سة  من  رحيله  قرار  جان  حدا 
ول  �سخ�سي  الن�سباط  جلنة 
اأن  مو�سحا  لوحده،  �سوى  ميثله 

�سخ�ش  بايجاد  مطالبة  الرابطة 
قادر على تويل املن�سب خلفا له، 
تويل  من  امتعا�سه  املعني  وعرّب 
املكتب الفدرايل الف�سل يف ق�سية 
احرتازات وفاق �سطيف �سد احتاد 
ب�سكرة مو�سحا اأن �سبيبة ال�ساورة 
م�سابهة  ق�سية  بدورها  متلك 

وعليهم ايجاد احلل لها.
حداج  ا�ستقالة  اأن  والأكيد 
وتزيدها  الو�سعية  تعقد  �سوف 
الحتادية  لرئي�ش  بالن�سبة  �سوءا 
الدين  القدم خري  لكرة  اجلزائرية 
جميع  با�ستبعاده  املتهم  زط�سي 

الأ�سخا�ش الذين عملوا مع رئي�ش 
الفاف ال�سابق حممد روراوة بعدما 
قام ب�سحب الب�ساط من حتت اأقدام 
رئي�ش الرابطة املحرتفة حمفوظ 
قرباج الذي رفع دعوى �سد الفاف 
املن�سب  من  ا�ستبعاده  بخ�سو�ش 
الريا�سية  املحكمة  م�ستوى  على 
اإىل  باللجوء  ويهدد  اجلزائرية 
اأن  قبل  للعبة  الدولية  الحتادية 
وهو  حداج  مع  الأمر  يتوا�سل 
ال�رصاع  حلقة  يزيد  الذي  الأمر 

بني زط�سي وجمموعة روراوة
عي�ضة ق.

تهديد اأربعة اأندية قبل ت�ضليط العقوبة

حرمان املكرة من اجلمهور يف مباراة وجمعية ال�ضلف مباراتني

حظي با�ضتقبال �ضفرية اجلزائر بالنم�ضا

مدان وقف على حت�ضريات ودية اخل�ضر واإيران

التابعة  الن�سباط  جلنة  عاقبت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
فريقي احتاد بلعبا�ش وجمعية ال�سلف 
باحلرمان من اجلمهور، حيث �سملت 
بعد  بلعبا�ش  احتاد  فريق  العقوبة 
التي  املباراة  �سهدتها  التي  الأحداث 
يف  وهران  مولودية  اأمام  خا�سها 
داربي الغرب اجلزائري نهاية الأ�سبوع 
املن�رصم �سمن اجلولة 20 من الرابطة 

املحرتفة الأوىل والتي عرفت اقتحام 
امليدان  اأر�سية  "املكرة"  جماهري 
اللقاء ت�سبب يف تاأخر  ما بني �سوطي 
بالإ�سافة  الثاين  ال�سوط  انطالق 
ور�سق  النارية  الألعاب  ا�ستعمال  اإىل 
اأر�سية امليدان وهو المر الذي يجعل 
�رصيف  طاهر  �سي  املدرب  اأ�سبال 
املقبلة  مباراتهم  يخو�سون  الوزاين 
داخل القواعد اأمام مدرجات �ساغرة 

البليدة حل�ساب  اأمام احتاد  واملقررة 
اجلولة 22. بينما متت معاقبة جمعية 
ال�سلف النا�سط يف الرابطة املحرتفة 
يف  جمهورها  من  باحلرمان  الثانية 
لقاءين بعد الأحداث التي ت�سبب فيها 
اأن�سارها يف لقاءها اأمام �سبيبة بجاية 
خ�سارة  بعد  املن�رصم  الأ�سبوع  نهاية 
على  اقدموا  اأين  ملعبه،  على  الفريق 
منذ  النارية  بالألعاب  امللعب  ر�سق 

الدقيقة 87 وت�سببوا يف اإ�سابة احلكم 
الرابع بحجر يف الراأ�ش.

الن�سباط  جلنة  هددت  املقابل  يف 
من  احلرمان  بعقوبة  اأندية  اأربعة 
الإنذار  لها  توجيهها  بعد  اجلمهور 
�سباب  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
احتاد  اجلزائر،  مولودية  ق�سنطينة، 

اجلزائر واحتاد احلرا�ش.
ع.ق.

للمنتخب  العام  املناجري  تواجد 
اأين  بالنم�سا  مدان  حكيم  الوطني 
حت�سبا  الرتتيبات  اآخر  بو�سع  قام 
اأجل  من  الوطني  املنتخب  لتنقل 
تنتظره  التي  الودية  املباراة  خو�ش 
اإيران بتاريخ 27 مار�ش  اأمام نظريه 
غرات�ش  مدينة  ملعب  على  املقبل 

حظي  ال�سدد  هذا  ويف  النم�ساوية، 
�سفرية  طرف  من  با�ستقبال  مدان 
والتي  ميباركي  النم�سا  يف  اجلزائر 
اأمامه  العقبات  تذليل  يف  �ساعدته 
اأف�سل  يف  مبهمته  القيام  اأجل  من 
الظروف باعتباره مبعوث الفاف اإىل 
اآخر  على  الوقوف  اأجل  من  النم�سا 

املنتظر  الودي  للفاء  التح�سريات 
ال�سدد  هذا  يف  �سهر،  حوايل  بعد 
امل�ساعدة  بتوفري  ال�سفرية  قامت 
ومادي  ب�رصي  طاقم  و�سع  عرب 
ت�سهيل  يف  مدان  م�ساعدة  اأجل  من 
مهمته وهو الأمر الذي �ساعده على 
فيه  يقيم  �سوف  اإيل  الفندق  معاينة 

رفقاء الالعب اإ�سالم �سليماين خالل 
فرتة تواجدهم يف النم�سا بالإ�سافة 
الذي  امللعب  على  الوقوف  غلى 
وامللعب  املواجهة  يحت�سن  �سوف 
الت�سكيلة  لتدريبات  املخ�س�ش 

الوطنية.
ع.ق.

 براهيمي مر�ضح للقب اأف�ضل
 العب بالربتغال هذا املو�ضم

يتناف�ش الالعب الدويل اجلزائري يا�سني براهيمي على لقب 
اأف�سل لعب يف الدوري الربتغايل للمو�سم 2018/2017، حيث 

ك�سفت و�سائل الإعالم الربتغالية اأم�ش ان متو�سط ميدان اخل�رص 
مت اختياره من طرف الحتاد الربتغايل لكرة القدم من اجل 
الرت�سيح للقب اف�سل لعب يف الربتغال يف املو�سم اجلاري، 

وهو الذي �سيكون يف مواجهة زميله يف فريق بورتو الربازيلي 
األيك�ش تيلي�ش الذي يناف�سه حول نيل اللقب عند نهاية مباريات 

هذا املو�سم، حيث ي�سجل ابن مدينة املنيعة مو�سما رائعا يف 
�سفوف ت�سكيلة ناديه بورتو والذي يعترب اإحدى املفاتيح الرئي�سية 

وركيزة اأ�سا�سية يف ح�سابات املدرب �سرييجيو كون�سي�ساو، حيث 
يدخل �سمن اخلطة التي ي�سعها لالإطاحة مبناف�سيه يف خمتلف 

املناف�سات.
و�سوف يجد متو�سط ميدان املنتخب الوطني مناف�سة �سديدة 

من زميله الربازيلي من اجل نيل اللقب، وهو الذي نال نهاية العام 
املا�سي لقب اأف�سل لعب يف الربتغال للعام املنق�سي.

ع.ق.

 الريال يتلقى �ضربة موجعة
 قبل لقاء البي اأ�س جي

حتددت مدة غياب كل من لعب الو�سط الكرواتي لوكا مودريت�ش 
والظهري الأي�رص مار�سيلو عن فريقهما ريال مدريد الإ�سباينk .يف 

هذا ال�سدد قالت �سحيفة اآ�ش، اإن الثنائي يعاين نف�ش الإ�سابة 
يف الع�سلة ذات الراأ�سني الفخذية بال�ساق اليمنى، و�سيغيب عن 

املالعب ما بني اأ�سبوعني اإىل ثالثة وفقا ملا اأعلنه طبيب النادي 
امللكي، وبذلك �ستكون هناك �سعوبة يف عودة الثنائي يف الوقت 

املنا�سب للم�ساركة يف املباراة خارج الأر�ش �سد باري�ش �سان 
جريمان الفرن�سي �سمن اإياب ثمن نهائي دوري الأبطال يوم 6 

مار�ش املقبل، و�سيحل ريال مدريد اليوم �سيفا على ليغاني�ش يف 
املباراة املوؤجلة من اجلولة 16 �سمن الدوري الإ�سباين.

ع.ق.
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 ويغان يفجر املفاجاأة
 ويق�ضي املان �ضيتي

العيار  من  مفاجاأة  اأتلتيك  ويغان  نادي  فّجر 
الثقيل عندما اأق�سى �سيفه مان�س�سرت �سيتي من 
كاأ�س الحتاد الإجنليزي اأول اأم�س بالفوز عليه 
الأيرلندي  واأحرز  النهائي،  ثمن  الدور  1-0 يف 
الوحيد يف  ال�سمايل ويل جريج هدف املباراة 
الدقيقة 79 علما باأن الفريق ال�سيف لعب منذ 
ا بعد طرد  الثواين الأخرية لل�سوط الأول منقو�سً
مان�س�سرت  �سفوف  عن  وغاب  ديلف،  فابيان 
بروين  دي  كيفن  البلجيكي  األعابه  �سانع  �سيتي 
الظهري  مثل  البدلء،  مقاعد  على  الذي جل�س 
الربازيلي  مكانه  لعب  الذي  ووكر  كايل  الأمين 
�ساين  لريوي  الأملاين  من  كل  وعاد  دانيلو، 
والإ�سباين دافيد �سيلفا اإىل الت�سكيلة الأ�سا�سية 
تواجد  بينما  الإ�سابة،  من  �سفائهما  بعد 
الت�سيلي كالوديو برافو يف حرا�سة املرمى على 
ويغان ف�سمت  ت�سكيلة  اأما  اإيدير�سون،  ح�ساب 
املهاجم املتاألق ويل جريج كراأ�س حربة ومن 
خلفه نيك باول، فيما ارتدى املدافع دان برين 

�سارة القائد.
�سيلفا  برناردو  بقوة ورفع  املباراة  �سيتي  وبداأ 
كرة من اليمني على راأ�س �سريجيو اأغويرو الذي 
الثانية، واأنقذ  حّولها فوق املرمى يف الدقيقة 
ت�سديدة مميزة من  والتون  كري�ستيان  احلار�س 
الفريق  عليها  رد  جوندوجان،  اإلكاي  الأملاين 
امل�سيف يف الدقيقة 11 عرب انطالقة من جريج 
على الي�سار بيد اأنه �سدد يف ال�سباك اجلانبية، 
من  باول  �ستونز،  جون  �سيتي  مدافع  ومنع 

�سيتي  مدافع  وف�سل   ،20 الدقيقة  الت�سديد يف 
الآخر اإميرييك لبورت يف حتويل كرة قريبة من 
بعد 6 ياردات اإىل املرمى اإثر ركنية يف الدقيقة 
ا�سطراري  تبديل  لإجراء  ويغان  وا�سطر   ،26
فيلتون،  جاي  واإ�رشاك  باول  امل�ساب  باإخراج 
يف  ل�سيتي  خطرية  فر�سة  فرناندينيو  واأهدر 
الدقيقة 29 بعدما اأطاح بالكرة نحو املدرجات 
من بعد 8 ياردات فقط، واأطلق دانيلو ت�سديدة 
انفرد  فيما  املرمى،  عن  قليال  ابتعدت  قوية 
الأول  ال�سوط  من  الأخرية  الدقيقة  اأغويرو يف 

و�سدد كرة اأنقذها احلار�س برباعة.
بعد  ديلف  فابيان  طرد  على  احلكم  واأقدم 
خمالفة �سد ماك�س باور و�سط اعرتا�س �سديد 
حمتد  ونقا�س  �سيتي  مان�س�سرت  لعبي  من 
كوك،  وبول  غوارديول  جو�سيب  املدربني  بني 
وحاول �سيتي جماراة خ�سمه يف ال�سوط الثاين 
رغم النق�س العددي، لكنه ا�سطدم بدفاع منظم 
الهجمات  على  بدوره  اعتمد  الذي  ويغان  من 
اأن يهّدد مرمى برافو  ال�رشيعة، دون  اخلاطفة 
امللعب  اأر�س  بروين  دي  ودخل  فعلي،  ب�سكل 
بدل من دافيد �سيلفا وبقيت الأمور هادئة حتى 
ووكر خطاأً  البديل  ارتكب  عندما   ،79 الدقيقة 
اإثر �سماحه للكرة باملرور من خلفه،  ل يغتفر 
على  و�سدد  بها  انطلق  الذي  جريج  اإىل  لت�سل 
ي�سار برافو م�سّجال هدف الفوز الثمني، وبقيت 
بفوز  املباراة  نهاية  حتى  حالها  على  الأمور 

ويغان يف اأكرب مفاجاآت البطولة حتى الآن.

اإميوبيلي يقود الزيو للمركز الرابع بالكالت�ضيو
القدم عقب جتاوزه �سيفه فريونا 2–0، وجاءت  الدوري الإيطايل لكرة  الرابع يف  اإىل املركز  قفز لزيو روما 
اأقيمت �سمن املرحلة 25 من م�سابقة الدوري الإيطايل بف�سل مهاجمه الدويل  التي  ثنائية لزيو يف املباراة 
�سريو اإميوبيلي، و�سجل اإميوبيلي ثنائيته يف ال�سوط الثاين، ووا�سل اإميوبيلي تاألقه امللفت هذا املو�سم رافعاً 
ر�سيده اإىل 22 هدف يف �سدارة قائمة الهدافني، ورفع لزيو روما ر�سيده اإىل 49 نقطة يف املركز الرابع بفارق 
نقطة واحدة اأمام اإنرت ميالن �ساحب املركز اخلام�س وجتمد ر�سيد فريونا عند 16 نقطة يف املركز 19 جلدول 

الرتتيب.

خيتايف ي�ضتعر�ض اأمام �ضلتا فيغو
فاجاأ خيتايف �سيفه �سلتا فيغو بالفوز عليه بنتيجة عري�سة جعلته يف املنطقة الدافئة يف الدوري الإ�سباين وقربته 
من اإ�سبيلية اخلام�س، انت�رش خيتايف على �سلتا فيغو اأول اأم�س 3-0 يف املرحلة 24 من م�سابقة الدوري الإ�سباين 
اآنخيل ثنائية وخورخي مولينا، و�سار ر�سيد خيتايف  انت�سار خيتايف العري�س بف�سل كل من  لكرة القدم وجاء 
33 نقطة مبتعداً بفارق 15 نقطة عن ل�س باملا�س الذي يحتل املركز 18 ومبتعداً بفارق �ست نقاط اأي�ساً عن 

اإ�سبيلية اخلام�س مقابل 32 نقطة ل�سيلتا فيغو يف املركز 11.

بواتينغ يهدي اآينرتاخت فرانكفورت الفوز
اأهدى الغاين بواتينغ فريقه اآينرتاخت فرانكفورت فوزاً مهماً على ح�ساب �سيفه ليبزيغ و�سيف املو�سم الفائت، 
وانت�رش اآينرتاخت فرانكفورت على �سيفه ليبزيغ اأول ام�س بنتيجة 2-1 يف املرحلة 23 من م�سابقة الدوري 
الأملاين ليعزز حظوظه يف التاأهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا، ووجد �ساحب الأر�س نف�سه متاأخراً ب�سبب هدف 
ورفع  بواتينغ،  بتوقيع  الثاين  الهدف  ويخطف  ت�ساندلري   الأمريكي  بف�سل  يعدل  اأن  قبل  اأوغو�ستني  الفرن�سي 
اآينرتاخت فرانكفورت ر�سيده اإىل 39 نقطة يف املركز الثالث بفارق نقطة اأمام كل من باير ليفركوزن وليبزيغ، 

ويتاأهل اأ�سحاب املراكز الأربعة الأوىل اإىل دوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم املقبل.

وجهة جديدة حمتملة لغاريث بيل
توا�سل و�سائل الإعالم الإ�سبانية التكهن بالوجهة القادمة لغاريث بيل جنم ريال مدريد، اإذا رحل عن �سفوف 
امللكي عقب نهاية املو�سم اجلاري، وك�سفت تقارير �سحفية اأن بيل قد اأخرب وكيل اأعماله، باأنه يريد الرحيل عن 
النادي امللكي خالل فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة، ووفًقا لإدواردو اإيندا ال�سحفي بربنامج »اإل �سريينجويتو« 
الإ�سباين فاإن الويلزي قد حدد وجهته املقبلة وهي العودة للدوري الإجنليزي املمتاز من بوابة مان�س�سرت يونايتد 
اأو ت�سيل�سي، واأ�سار اإيندا اأنه على الرغم من اأن جوزيه مورينيو مدرب املانيو �رشح موؤخًرا باأنه ل يرغب يف 
اأي اإ�سافات هجومية لفريقه، خا�سة بعد التعاقد مع األيك�سي�س �سان�سيز اإل اأن املدرب الربتغايل لن يرتدد يف 
�سم النجم الويلزي، اإذا كان متاًحا يف �سوق النتقالت خا�سة اأن مورينيو من املعجبني بقدرات جنم توتنهام 

ال�سابق.

مورينيو ي�ضتهدف التعاقد مع كرو�ض
حتدثت تقارير �سحفية جمددا عن رغبة جوزيه مورينيو املدير الفني ملان�س�سرت يونايتد الإجنليزي يف دعم 
و�سط ميدان فريقه خالل فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة، ووفقا ل�سحيفة اإندبندنت فاإن املدرب الربتغايل 
حدد الأملاين توين كرو�س لعب و�سط فريق ريال مدريد الإ�سباين كاأولوية للتعاقد معه خالل املريكاتو املقبل، 
واأ�سارت ال�سحيفة اأن قدوم كرو�س لليونايتد لن يعني رحيل الفرن�سي بول بوغبا عن ملعب اأولد ترافورد كما 
يعتقد البع�س، حيث يريد مورينيو الدفع بكرو�س لدعم و�سط ملعبه اإىل جانب الفرن�سي ونيمانيا ماتيت�س. من 
ناحية اأخرى قالت ال�سحيفة اإنه يف حال ف�سل مورينيو يف �سم كرو�س، فاإن البديل �سيكون النجم ال�ساب جوليان 

فيجل من بورو�سيا دورمتوند الأملاين.

الكاف يعلن ا�ضتخدام الفيديو يف ال�ضوبر االأفريقي
يُ�ستخدم نظام حكم الفيديو امل�ساعد لأول مرة يف م�سابقة اأفريقية ر�سمية خالل مواجهة بني الوداد البي�ساوي 
املغربي ومازميبي من الكونغو الدميقراطية على كاأ�س ال�سوبر الأفريقية يوم ال�سبت املقبل يف مدينة الدار 
البي�ساء، وقال الحتاد الإفريقي للعبة عرب موقعه على الإنرتنت: »�سيتم تطبيق نظام حكم الفيديو امل�ساعد 

للمرة الأوىل يف مباراة ر�سمية اأفريقية خالل مباراة كاأ�س ال�سوبر القارية 2018«.

BBC زيدان يجد �ضالًحا اأكرث كفاءة من
زيدان  الدين  زين  يخطط 
ريال  لفريق  الفني  املدير 
لال�ستغناء  الإ�سباين،  مدريد 
عن الثالثي الهجومي غاريث 
بيل، كرمي بنزمية وكري�ستيانو 
رونالدو يف املباريات املتبقية 
من املو�سم اجلاري، وبح�سب 
اآ�س«  �سحيفة«  ن�رشته  ما 
وجد  زيدان  فاإن  الإ�سبانية، 
تاأثرًيا  واأكرث  اأف�سل  ثالثي 
وهم ماركو اأ�سين�سيو ولوكا�س 
رونالدو  وكري�ستيانو  فا�سكيز 
الفريق يف  مع  يتاألقون  الذين 
املباريات الأخرية، وتاألقوا يف 

الفوز على اإ�سبيلية 5-0 وريال 
بيتي�س  وريال   2-5 �سو�سيداد 
اأن  ال�سحيفة  وتابعت   ،3-5
لقاء  يف  حدثت  التي  الثورة 
باري�س �سان جريمان الأ�سبوع 
دخول  بف�سل  املا�سي 
فا�سكيز  ولوكا�س  اأ�سين�سيو 
للملعب، حيث �ساهما يف فوز 
بنتيجة  املدريدي  العمالق 

.1-3
فا�سكيز  اأن  »اآ�س«  واأ�سارت 
الأحد  يوم  الكرة  ا�ستعاد 
 9 بيتي�س  اأمام  املا�سي 
وحيدة  مرة  اأقل  مرات، 

الو�سط  لعب  زميله  من 
مما  كا�سيمريو،  الربازيلي 
يعد اإ�سارة اإىل جودة القدرات 
واأبرزت  لفا�سكيز،  الدفاعية 
تقريرها  نهاية  يف  ال�سحيفة 
الكرة  ي�ستعيد  فا�سكيز  باأن 
بطولة  يف  دقيقة   16.38 كل 
ي�سرتجع  بينما  الدوري، 
 28 كل  الكرات  اأ�سين�سيو 
دقيقة   44.26 مقابل  دقيقة، 
 44.26 رونالدو،  لكري�ستيانو 
دقيقة  و50.78  لبيل  دقيقة 
املو�سم  طوال  بنزمية  لكرمي 

اجلاري.
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�ملنا�سلة �جلز�ئرية جميلة بوحريد يف م�سر لتكرميها مبهرجان �أ�سو�ن لأفالم �ملر�أة

اجلزائرية  املنا�ضلة  و�ضلت 
اأول  القاهرة  اإىل  بوحريد  جميلة 
»م�رص  رحلة  منت  على   ، اأم�س 
اجلزائر؛  من  قادمة  للطريان« 
اأ�ضوان  مهرجان  يف  لتكرميها 
دورته  يف  املراأة  لأفالم  الدويل 

الثانية.
بوحريد  جميلة  تكرمي  وياأتي 
ورمز  اأيقونة  كونها  باملهرجان، 
للن�ضال �ضد ال�ضتعمار، واأعطت 
دورها  املراأة  اأن  مثالً يف  للعامل 
بل  الرجل  عن  يقل  ل  الكفاح  يف 

يكمله.
امل�رصية،  ال�ضلطات  وقامت 
بتقدمي كافة الت�ضهيالت الالزمة 
والرتحيب  اجلزائرية  للمنا�ضلة 
اإجراءات  اإنهاء  و�رصعة  بها 

�ضفرها مبطار القاهرة الدويل.

للطريان،  م�رص  �رصكة  واأهدت 
من  »قالباً  بوحريد  جلميلة 
وعلم  �ضورتها  يحمل  احللوى« 
عن  امل�ضوؤول  وقام  اجلزائر، 
على  للم�ضافرين  بالتنويه  الرحلة 
املنا�ضلة  بوجود  الطائرة  منت 

اجلزائرية بينهم والرتحيب بها.
جميلة  اأ�ضادت  جانبها،  ومن 
وكرم  ال�ضتقبال  بحفاوة  بوحريد 
م�رص  من  املقدمة  ال�ضيافة 
حمطة  و�ضولها  منذ  للطريان 

ال�رصكة باجلزائر.
»م�رص  الوطنية  ال�رصكة  وكانت 
للطريان« قامت بنقل بوحريد يف 
زيارتها الأوىل ال�ضهرية اإىل م�رص، 
حني كانت »م�رص للطريان« تُ�ضمى 
العربية  الطريان  بـ«�رصكة  وقتها 
املتحدة«، خالل فرتة ال�ضتينيات

»مولي �إدري�س«.. فنان ت�سكيلي يخطط حلكم موريتانيا
الت�ضكيلي  والفنان  الكاريكاتري  ر�ضام  ح�ضم 
املوريتاين، مولي اإدري�س، تر�ضحه لالنتخابات 
 ،2019 منت�ضف  بالده  يف  املقررة  الرئا�ضية 
وا�ضبح اأول موريتاين من يعلن عزمه الرت�ضح .

الفنانني  اأ�ضهر  اأحد  يعد  الذي  اإدري�س 
مبعار�س  �ضارك  املوريتانيني،  الت�ضكيليني 
على  ح�ضوله  اآخرها  كان  بجوائز  وفاز  دولية، 
املركز الأول بجائزة الكاريكاتورال�ضيا�ضي، يف 

قطر عام 2013.
مع  املا�ضي،  القرن  ت�ضعينيات  بداية  ا�ضتطاع 
الفنانني  احتاد  تاأ�ضي�س  رفاقه،  من  جمموعة 
اإطار  يف  جلمعهم  املوريتانيني،  الت�ضكيليني 

واحد.
الرتبوي  املجهود  يف  ي�ضاهم  اأن  ا�ضتطاع  كما 
من ناحية الر�ضومات املدر�ضية وامل�ضاهمة يف 

التوعية ال�ضحية.
الكاريكاتري  ثقافة  تر�ضيخ  على  اإدري�س  وعمل 
املوريتانية  الثقافة  ونقل  املحلية،  بال�ضحافة 
املهرجانات  يف  م�ضاركته  طريق  عن  للعامل 

واملعار�س الدولية.
يف  الت�ضكيلي  بالفن  بداأت  »مولي«  عالقة 
املرحلة  يف  طالبا  كان  فحني  مبكرة،  مراحل 
على  الر�ضم  فبداأ  الأمر،  ا�ضتهواه  الإعدادية 

اجلدران، ثم الورق.
وعلى الرغم من الغياب التام لف�ضاءات الر�ضم 
ق�ضرية  فرتة  يف  حتول  فاإنه  موريتانيا،  يف 
الت�ضكيليني  الفنانني  اإىل واحد من كبار  ن�ضبيا، 

يف الوطن العربي.
بالعمل  الهتمام  اإدري�س  بداأ   ،1995 و�ضنة 
املا�ضية  ال�ضنوات  خالل  وا�ضتطاع  ال�ضيا�ضي، 
ال�ضيا�ضية،  الأحزاب  مع  وا�ضعة  عالقات  ن�ضج 

ة منها. خ�ضو�ضا املعار�ضِ
** فكرة الرت�ضح للرئا�ضة

الرت�ضح  يف  فكر  اإنه  اإدري�س  مولي  يقول  و 
بالفقراء  احتكاكه  »بعد  الرئا�ضية،  لالنتخابات 

واملن�ضيني يف اأحياء ال�ضفيح )الع�ضوائيات(«.
كر�ضي  اإىل  الو�ضول  يف  »يطمح  اأنه  وي�ضيف 

الرئا�ضة من اأجل هوؤلء«.
»مولي« يقول اإن طموح الرت�ضح للرئا�ضة »جاء 
الفن  جمال  يف  حققها  التي  النجاحات  بعد 

الت�ضكيلي«.
حققتها  التي  النجاحات  اأن  »اقتنعت  ويتابع: 
باإمكاين حتقيقها يف جمال ال�ضيا�ضية، ما دفعني 
الرئا�ضية يف  لالنتخابات  الرت�ضح  قرار  لتخاذ 

2019 )مل يحدد موعدها بعد(«.
** تن�ضيق �ضيا�ضي

تقليدي،  غري  مر�ضحا  نف�ضه  اإدري�س  يعترب 
العمل  بوابة  من  ال�ضيا�ضية  دخل  لكونه  نظرا 
خالل  بالفعل  بداأ  اأنه  يوؤكد  لكنه  الجتماعي، 
من  العديد  مع  التن�ضيق  الأخرية  الأ�ضهر 
لالنتخابات  ا�ضتعدادا  ال�ضيا�ضية،  الأحزاب 

الرئا�ضية.
 

وي�ضري اإىل اأنه عقد حتى الآن لقاءات مع روؤ�ضاء 
»اللقاء  حزب  رئي�س  بينهم  �ضيا�ضية،  اأحزاب 

الدميقراطي« )معار�س(، حمفوظ ولد بتاح،
منظمات حقوقية  قادة  مع  لقاءات  اأجرى  كما 
ونقابية، بينها رئي�س حركة »اإيرا« املدافعة عن 

الرقيق ال�ضابقني، بريام ولد اعبيدي.
قابلهم  الذين  ال�ضيا�ضيني  اأن  اأدري�س،  يوؤكد 
اإ�ضافة  ويعتربونه  تر�ضحه  لفكرة  مرتاحون 
الرئي�س  لنظام  للمعار�ضني  بالن�ضبة  مهمة 

)احلايل( حممد ولد عبد العزيز.
وعلى الرغم من هذه اللقاءات، فاإن اإدري�س مل 
يعلن ب�ضكل ر�ضمي ما اإذا كان قد تلقى تاأكيدا 

بدعم اأحزاب �ضيا�ضية معنية لرت�ضحه.
لكنه يوؤكد اأنه يعول يف الأ�ضا�س على اجلمعيات 
ال�ضبابية والأندية الثقافية واملنظمات النقابية 
وا�ضعة معها،  تربطه عالقات  التي  واحلقوقية 

كما يقول.
** جدية الرت�ضح

لالنتخابات  تر�ضحه  اأن  اأي�ضا  اإدري�س  ويوؤكد 
كل  اتخذ  اأنه  اإىل  م�ضريا  »جاد«،  الرئا�ضية 
النتخابية  احلملة  دخول  اأجل  من  الإجراءات 

»كمر�ضح مناف�س وقوي وجاد«.
ال�ضباب  من  عري�س  جمهور  »م�ضاندة  وتوقع 
الطاحمني مل�ضتقبل اأف�ضل، وفئات كبرية ممن 
�ضماهم املهم�ضني واملن�ضيني يف اأحياء ال�ضفيح 
باملدن الكربى كالعا�ضمة نواك�ضوط والعا�ضمة 

القت�ضادية نواذيبو«.
املثقفني  من  قوية  مب�ضاندة  توقعه  يخِف  ومل 

والكتاب والأدباء وال�ضعراء.
لكن رغم احلما�س الذي يبديه اإدري�س وحملته 
ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  تعقيدات  اأن  اإل  املبكرة، 

وجتعله  مهمته  تعّقد  معينة،  اأحزاب  وهيمنة 
اأقرب ملر�ضح �ضكلي، كما يرى متابعون.

** حملة �ضابقة لأوانها
ي�ضبه  ما  تعي�س  اأيام،  منذ  موريتانيا  وبداأت 
ولد  �ضكل  اإذ  لأوانها،  �ضابقة  انتخابية  حملة 
جلنة  جانفي  املا�ضي،   17 يف  العزيز،  عبد 
من  »الحتاد  حزب  بتهيئة  كلفها  خا�ضة 
لال�ضتحقاقات  )احلاكم(  اجلمهورية«  اأجل 

)النتخابات( القادمة.
املعار�ضة  اأحزاب  اأ�ضدرت  نف�ضه،  الوقت  يف 
لتنظيم  فيه  دعت  بيانا  البالد،  يف  الرئي�ضية 
الرئي�س من  النتخابات يف موعدها، وحذرت 

الرت�ضح لولية رئا�ضية ثالثة.
برملان  �ضادق  املا�ضي،  ال�ضهر  من   8 ويف 
الوطنية  اللجنة  �ضالحيات  تو�ضيع  على  البالد 
يف  اأع�ضائها،  وزيادة  لالنتخابات،  امل�ضتقلة 
واملحلية  النيابية  لالنتخابات  التح�ضري  اإطار 

والرئا�ضية.
العام  نهاية  موريتانيا  ت�ضهد  اأن  املقرر  ومن 
تنظم  فيما  وحملية،  نيابية  انتخابات  اجلاري 

النتخابات الرئا�ضية منت�ضف 2019.
جدل  املا�ضي،  اأوت  منذ  موريتانيا  وت�ضهد 
وا�ضعا بني املعار�ضة واملوالة، ب�ضبب دعوات 
احلاكمة،  الأغلبية  قادة  من  عدد  يطلقها 
للرئي�س  يتاح  بحيث  الد�ضتور  تعديل  ب�رصورة 
وي�ضمح  ثالثة.  رئا�ضية  لولية  الرت�ضح  احلايل 
الد�ضتور املوريتاين بالرت�ضح لوليتني رئا�ضيتني 

فقط.
يرت�ضح  لن  اأنه  العزيز  عبد  ولد  تاأكيد  ورغم 
اأحزاب املعار�ضة ت�ضكك يف  لولية ثالثة، فاإن 
جدية ت�رصيحاته، وحتذر من اأن ذلك �ضين�ضف 
اأزمة  ويدخلها  الدميقراطية  البالد  جتربة 

�ضيا�ضية عميقة.

 بر�سيد: �أنا �أن�ست لنب�س 
�لنا�س و�أنقله للم�سرح

قال املوؤلف واملخرج امل�رصحي 
اإن  بر�ضيد  الكرمي  عبد  املغربي 
موؤرخا  لي�س  امل�رصحي  الفنان 
اإنه  بل  �ضحفيا،  ول  �ضيا�ضيا  ول 
ال�ضحرية  �ضمري جمتمعه والعني 
البعيد  الغائب  ترى  التي 
التقلبات  ير�ضد  الذي  واملر�ضد 
والوجدانية  والذهنية  النف�ضية 

اخلفية يف املجتمع.
واأ�ضار �ضيخ الحتفاليني باملغرب 
اإىل  نت  اجلزيرة  مع  حوار  يف 
قد  اجلاد  العربي  امل�رصح  اأن 
وكان  قيام  اأح�ضن  مبهمته  قام 
و�ضد  والقهر  الظلم  �ضد  دائما 
�ضف  يف  وكان  ال�ضيا�ضة،  جتار 
املنبوذين وامل�ضحوقني ومنحازا 

اإىل اجلمال والكمال.
كما يرى اأن م�رصح اليوم بتياراته 
يفتقر  ومهنيته،  وغناه  املتعددة 
فيه  يح�رص  ول  الإبداع  لروح 
وال�ضيا�ضي  الفكري  ال�ضوؤال 

بالقوة التي كان عليها من قبل.
وعن �ضوؤال الفن والأخالق، يعترب 
بر�ضيد -الذي ق�ضى ن�ضف قرن 
منظرا وناقدا وموؤلفا م�رصحيا- 
مغلوط  اأ�ضا�ضه  يف  ال�ضوؤال  اأن 
ولي�س  الإعالم  دائما  ويثريه 
اإىل  واأ�ضار  والإبداع.  الفن  اأهل 
اأن  كما  جمال  اأ�ضا�ضا  الفن  اأن 
الأخالق جمال، وكل فنان يعك�س 
الفنية ما بداخله من  اأعماله  يف 
غنى اأو فقر اأو قبح، موؤكدا على 
اأن املبدع احلق ل يتوخى الإثارة 
يكون حرا  اأن  عليه  بل  املجانية 
يطرح  واأن  حريته  يف  وم�ضوؤول 
املو�ضوع  عن  احلقيقية  الأ�ضئلة 

احلقيقي يف التوقيت احلقيقي.
الَفن  ر�ضالية  على  اأكد  اأن  وبعد 
الوجود  يف  ّما  كل  �ضاأن  �ضاأنه 
»امروؤ  �ضاحب  ذكر  واحلياة، 
يف  و«جحا  باري�س«  يف  القي�س 
احل�ضا�ضني«  و«ديوان  الرحى« 
يف  امل�رصحيني  الكتاب  كبار  اأن 
ر�ضائل  اأ�ضحاب  كانوا  التاريخ 
كان  اإذا  اأنه  ويرى  معنى.  ذات 
ر�ضائل  تقدمي  الفنان  واجب  من 
باملقابل  فاإنه  وممتعة،  مفيدة 
لي�س من حق اأي جهة اأن تفر�س 
وموقفا  معينا  م�ضمونا  عليه 
معينا. عبد الكرمي بر�ضيد الذي 
اإىل دعم  الداعني  اأوائل  كان من 
يف  امل�رصحي  لالإبداع  الدولة 
يرى  املا�ضي،  القرن  �ضبعينيات 
اليوم اأن هذا الدعم اأ�ضبح نوعا 
تتوخى  التي  اخلفية  الرقابة  من 
الإبداع  خارطة  يف  التحكم 
هذا  »يُحجب  بحيث  امل�رصحي 
وامل�ضلني،  ال�ضالني  عن  الدعم 
الكالم  من  يقول  ل  ويُعطى ملن 

غري: اآمني«، بح�ضب قوله.
امل�رصح  منّظر  يزال  ول 
مولعا  باملغرب  الحتفايل 
يف  وهو  امل�رصحي  النمط  بهذا 
منت�ضف عقده ال�ضابع، اإذ يعتربه 
روؤية وموقفا قبل اأن يكون تقنيات 
وكتابات وفرجات م�ضهدية، فهو 
واإىل  النا�س  اإىل  اأقرب  بح�ضبه 
اإن�ضانية الإن�ضان وحيوية احلياة، 
اإ�ضعاع يف  له  كان  ذلك ملا  ولول 
لريقى  يكن  ومل  العربي  العامل 
م�رصحيا  نظاما  ي�ضبح  حتى 

كامال ومتكامال.
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يت�سمن جل�سات حوارية مع نعوم ت�سوم�سكي

الدميقراطية يف خطر..�سخط عاملي ونتائج مفزعة
عندما يرد على اخلواطر والل�سان ا�سم نعوم ت�سوم�سكي، فاإن ال�سم ي�سري على الفور اإىل مثقف اأمريكي م�ستنري، ورائد متفرد يف علم الأل�سنية ــ اللغويات 

وال�سوتيات يف اللغة الإجنليزية..

وكالت

كما   - الأهم  هو  وهذا  واأي�ضاً، 
نت�ضور-، يرتبط ا�ضم الربوفي�ضور 
معهد  يف  الأ�ضتاذ  ت�ضوم�ضكي، 
ما�ضا�ضو�ضت�س يف اأمريكا مبواقفه 
نهج  با�ضتمرار  يتبع  ومعلّم  كمفكر 
اإىل ق�ضايا  املو�ضوعية يف نظرته 
ملختلف  معاجلته  ويف  العامل، 
امل�ضاكل التي ما برحت توؤرق هذا 
ويف  احلا�رض،  الوقت  يف  العامل 
وحالة  فل�ضطني  ق�ضية  مقدمتها 
الإ�رضائيلي  الفل�ضطيني-  ال�رضاع 
طرفني  بني  �رضاعاً  باعتباره  ل 
متكافئني، ولكن بو�ضفه نزاعاً بني 
وطرف  )اإ�رضائيل(  ظامل  طرف 

جمني عليه )الفل�ضطينيون(.
يف �ضوء هذا كله.. يكت�ضب الكتاب 
ال�ضطور  هذه  يف  نعاي�ضه  الذي 
اإنه  منها:  �ضتى،  لأ�ضباب  اأهميته 

اأفكار  حاوياً  �ضدر  ما  اأحدث  من 
ت�ضوم�ضكي،  نعوم  الربوفي�ضور 
احلوار  ج�ّضدت  الكتاب  �ضطور 
الذي دار عرب العديد من اجلل�ضات 
ت�ضوم�ضكي  �ضمت  التي  احلوارية 
البارز  الأمريكي  الإعالمي  مع 
اأ�ضدر  الذي  بار�ضاميان  ديڤيد 
بدوره عدة كتب مهمة م�ضاركاً يف 
تاأليفها مع �ضخ�ضيات بارزة اأخرى 

مثل: اإدوارد �ضعيد وطارق علي.
 

جاءت  كتابنا  حوارات  اأن  كما 
ل  ا�ضت�رضافية  نظرة  عن  لت�ضدر 
املا�ضي  دفاتر  اإىل  كثرياً  حتيل 
بقدر ما حتاول ا�ضتطالع ما ميكن 
والأحداث  الأو�ضاع  اإليه  توؤول  اأن 

يف امل�ضتقبل.
نوعية،  رئي�ضية  �ضمة  وهناك 
النظرة  هذه  كون  يف  تتمثل 
بطابع  اأي�ضاً  تت�ضم  لت�ضوم�ضكي 

تفتاأ  ل  اأنها  ف�ضحيح  ال�ضمول، 
حتيل اإىل امل�ضهد الأمريكي الذي 
ي�ضتوعبه جيداً كل من الربوفي�ضور 
بار�ضاميان  واملحاور  ت�ضوم�ضكي 
ولكن  الكتاب.  هذا  �ضطور  عرب 
بالرتكيز  تهتم  املحاورات  هذه 
على مو�ضوع اأ�ضا�ضي ما برح يحوز 
يلخ�ضه  ما  وهو  العامل،  اهتمام 
العنوان الفرعي لكتابنا يف العبارة 
املت�ضاعدة  التهديدات  التالية: 

�ضد الدميقراطية.
للكتاب،  الرئي�ضي  العنوان  اأما 
عبارة  يف  املحاورات  فلخ�ضته 
النحو  على  ترجمتها  اأخرى ميكن 
التايل: اأوجه ال�ضخط على م�ضتوى 

العامل.
حوارية.  مقابلة   12 الكتاب  ي�ضم 
الأ�ضا�ضي  حموره  ويتج�ضد 
تدار�س  اإىل  ترمي  حماولة  يف 
عاملنا  اأحوال  اإليه  اآلت  ما  وتاأمل 

الذي  العامل  »هذا  الراهن- 
حد  على  لأحفادنا«،  �ضنرتكه 
اأحواله  اأن  ت�ضوم�ضكي، رغم  تعبري 
واأو�ضاعه تدعو- مو�ضوعياً - اإىل 
اأ�ضبح  وقد  ل..  وكيف  الإ�ضفاق. 
تغريات  بخطر  مهدداً  عاملنا 
تزايد  ف�ضاًل عن  الكوكبي،  املناخ 
اإمكانية ن�ضوب ما ميكن اأن يو�ضف 

باأنه »احلرب النووية«.
اإىل  تتطرق هذه املحاورات اأي�ضاً 
الراهن،  العوملي  امل�ضهد  اأبعاد 
الذي يعاي�ضه �ضكان عاملنا ابتداًء 
املثقفني،  وجموع  امل�ضوؤولني  من 
النا�س   - بالب�رض  انتهاًء  ولي�ضن 

العاديني.
كتابنا  حوارات  اأهمية  تزداد  ثم 
ت�ضوم�ضكي  اأفكار  تتطرق  حني 
تفاقم  بني  ما  راهنة:  ق�ضايا  اإىل 
القت�ضادية  الالم�ضاواة  اأو�ضاع 
وال�ضعوب.. والدول  النا�س  بني 

رئا�ضة  وتقلبات  اأحوال  واإىل 
املتحدة،  للوليات  ترامب  دونالد 
منطقة  يف  احلالية  الأو�ضاع  واإىل 
املنطقة  وهي  الأو�ضط،  ال�رضق 
الثاين  الف�ضل  ت�ضكل مو�ضوع  التي 

من هذا الكتاب.
و�ضمن الف�ضل املحوري من كتابنا 
ال�رضق  بـ»جولة يف  هذا، املو�ضوم 
الأو�ضط«، جند اأن املحاور يطرح 

ال�ضوؤال اجلوهري:
ملاذا  ت�ضوم�ضكي:  -        دكتور 
على  املتحدة  الوليات  ت�رّض 
ل�ضيا�ضات  تاأييدها  موا�ضلة 

اإ�رضائيل؟
تتمثل   : ت�ضوم�ضكي  رد  ياأتي  ثم 
العوامل  يف  الأ�ضا�ضية  الأ�ضباب 
عن  ف�ضاًل  اجليوا�ضرتاتيجية، 
�ضالت  تربطها  اإ�رضائيل  اأن 
ودوائر  الع�ضكرية  بالدوائر  وثيقة 
الوليات  يف  ال�ضتخبارات 

املتحدة.
عدة  ت�ضوم�ضكي  ي�رضد  ثم  ومن 
ال�ضالت  هذه  ترّبر  اأ�ضباب 
بطابع  يت�ضم  ما  ومنها  احلميمة، 
ناحية،  من  القت�ضادية  املكا�ضب 
املتمثلة  الدينية  الو�ضائج  وبطابع 
امل�ضيحية  باأنه  يو�ضف،  فيما 
اأخرى.  ناحية  من  ال�ضهيونية   -
ويوؤكد اأن »البيزن�س« هو فعليا من 
ي�ضرتعي  اأخرياً..  اأمريكا.  يحكم 
ينظر  اأنه  كقارئني،  اأنظارنا 
ال�ضيا�ضي  اإىل امل�ضهد  ت�ضوم�ضكي 
الداخلي يف اأمريكا، بو�ضفه نظاماً 
ل يقوم على دميقراطية احلزبني: 
بقدر  واجلمهوري،  الدميقراطي 
حزب  من  نظام  جمرد  اأنه  ما 
ف�ضيلني،  اإىل  منق�ضم  ولكن  واحد 
وهو يطلق عليه حزب البيزن�س - 
مبعنى حزب م�ضالح رجال التجارة 

والأعمال.

جائزة الطيب �سالح.. الرواية خللق واقع اأجمل

حفريات ج�سر القرم تك�سف عن مليون قطعة اأثرية

معهد الدوحة يناق�ش اإ�سكاليات املفهوم وامل�سطلح

العامني  من  يقرب  ما  منذ 
والروائية ال�ضودانية ملكة الفا�ضل 
تخ�ض�س �ضاعات من يومها لكتابة 
لها  اختارت  التي  الثالثة  روايتها 
تقدمت  واملغني«  »ال�ضاعرة  ا�ضم 
بها لتناف�س يف اجلائزة التي حتمل 
ا�ضم كاتبها املف�ضل جائزة الطيب 

�ضالح لالإبداع الكتابي.
مكان  يف  الرواية  اأحداث  وتدور 
اإحدى  يف  يقع  للكاتبة  متخيل 
اإن  وما  اخلرطوم،  �ضواحي 
تقدمت  حتى  كتابتها  من  فرغت 
باملركز  وظفرت  للم�ضابقة،  بها 

الثالث.
اخلرطوم  فيها  تاألقت  ليلة  ويف 
ال�ضوداين  العاملي  الروائي  بذكرى 

اأمانة  اأعلنت  �ضالح،  الطيب 
يف  الفائزة  الأعمال  عن  اجلائزة 
الرواية  الثالثة:  التناف�س  جمالت 
والدرا�ضات  الق�ضرية  والق�ضة 
يف  الأول  املركز  وكان  النقدية، 
الكاتب  ن�ضيب  من  الرواية  جمال 
ال�ضوري في�ضل قرط�س عن روايته 
ظروف  اأن  غري  الهوى«  »اأهل 

احلرب حالت بينه وبني احل�ضور.
التحكيم  جلنة  ع�ضو  و�رضح 
الكاتب الأردين حممد �ضاهني  اأن 
ا�ضتطاعت  املقدمة  الن�ضو�س 
يف  حديثة  تقنيات  ت�ضتخدم  اأن 
ال�ضخ�ضيات  تقدم  واأن  الكتابة 
واأ�ضاف  واع،  نقدي  منظور  من 
املتناف�ضة  الأعمال  معظم  اأن 

كانت يف م�ضتوى امل�ضاركة بجائزة 
حتمل ا�ضم عبقري الرواية العربية 

الطيب �ضالح.
يف  كبري  تاأثري  من  للمكان  وملا 
ميزته  التي  �ضالح  الطيب  روايات 
وقدمته للعامل، ُخ�ض�ضت جمالت 
الدرا�ضات  العام يف  هذا  التناف�س 
حَفلَت  كما  املكان،  لأدب  النقدية 
جل�ضات الأدباء واأوراقهم املقدمة 
باحلديث  اجلائزة  فعاليات  خالل 
الرحالت  اأدب  �رضديات  عن 

وتقنيات الكتابة فيه.
حمور  يف  الأول  املركز  ونال 
»ق�ضة  درا�ضة  النقدية  الدرا�ضات 
حممد  امل�رضي  للناقد  ذاكرة« 

اإ�ضماعيل.

مهما  ملتقى  اجلائزة  وغدت 
والنقاد  الأدباء  من  للمبدعني 
همومهم  فيه  يطرحون  عام  كل 
وق�ضاياهم، ويعربون عن اآمالهم يف 
العربي  الثقايف  بامل�ضهد  الرتقاء 
بفنونه  يحلقون  مببدعني  ورفده 
واآدابه حول العامل، وٌكّتاب ي�ضريون 

على خطى الطيب �ضالح.
ويُعد الطيب �ضالح )2009-1929( 
من اأهم الرواة والكتاب ال�ضودانيني، 
وحققت روايته »مو�ضم الهجرة اإىل 
 1966 عام  املن�ضورة  ال�ضمال« 
ويعتربها  وا�ضعا،  عامليا  �ضدى 
ما  اأدب  روايات  اأهم  من  كثريون 

بعد ال�ضتعمار.
وكالت

الجتماعي  املجل�س  عقد 
مبدينة  الأثرية  بال�ضوؤون  اخلا�س 
ل�ضبه  ال�رضقي  الطرف  كريت�س يف 
ملناق�ضة  جل�ضة  القرم  جزيرة 
املنطقة.  يف  الأثرية  احلفريات 
امل�ضاحة  اإن  الآثار  علماء  وقال 
جرت  التي  للمنطقة  الإجمالية 
 56 بلغت  الأثرية  احلفريات  فيها 
بناء  اأعمال  انطالق  منذ  هكتارا، 
ج�رض القرم، عام 2014. اأما عدد 

عليها  عرث  التي  الأثرية  القطع 
فبلغ  احلفريات  تلك  اأثناء  العلماء 
مليون قطعة. وجاء يف بيان �ضدر 
منها  األف   100 اأن  املجل�س  عن 
وح�ضارية،  تاريخية  بقيمة  تتمتع 
املتحف  اإىل  ت�ضليمها  و�ضيتم 
ملنطقة  احل�ضاري  التاريخي 
�رضق القرم، ومتحف مدينة تامان 
ال�رضقي  ال�ضاطئ  على  الواقعة 
اأن  البيان  وذكر  كريت�س.  مل�ضيق 

الفريدة  الأثرية  اللقى  بني  من 
على  فخاري  متثال  من  قطعة 
القرن  اإىل  تعود  راأ�س رجل،  �ضكل 
اخلام�س قبل امليالد. وعرث عليها 
حتت  جرت  التي  احلفريات  اأثناء 
قبور  على  هناك  عرث  كما  املاء. 
»مايكوب«  حل�ضارة  تابعة  قدمية 
اآلف   6 بـ  عمرها  يقدر  الأثرية، 
عام، عدا عن من�ضاآت قدمية تعود 
امليالد.  قبل  الثانية  الألفية  اإىل 

يذكر اأن اجل�رض الذي من �ضاأنه اأن 
يربط اإقليم كرا�ضنودار بجمهورية 
فوق  والذي ميتد  الرو�ضية،  القرم 
البحر  من  املوؤدي  كري�س  م�ضيق 
�ضيكون  اأزوف،  بحر  اإىل  الأ�ضود 
من اأطول اجل�ضور يف رو�ضيا، حيث 
يبلغ طوله 19 كيلومرتا. ويتوقع اأن 
يف  ال�ضيارات،  حركة  اأمام  يفتح 

دي�ضمرب العام اجلاري.
وكالت  

افتتح معهد الدوحة للدرا�ضات 
جامعة  مع  بالتعاون  العليا 
بحثية  ندوة  احلرة،  برلني 
املفاهيم  »اإ�ضكاليات  بعنوان 
العلوم  بني  وال�ضطالح 
والجتماعية«،  الإن�ضانية 
الباحثني  من  عدد  مب�ضاركة 

العرب والأملان.
ونوق�ضت يف اجلل�ضة الفتتاحية 

اأولهما  اأم�س  ورقتان،  اأول 
املفاهيم..  »ترحال  بعنوان 
واأخالقيات  الفكر  �ضناعة 
وتناولت  الأكادميي«،  البحث 
يف  النقدي  املفهوم  دللة 
والجتماعية،  الإن�ضانية  العلوم 
الق�ضايا  بع�س  اإىل  وتطرقت 
املفاهيم  ترجمة  اإمكانية  مثل 
عرب اللغات واحلقول، واملوازنة 

بني العاملي واملحلي منها.
عنوان  الأخرى  الورقة  وحملت 
ا�ضتحالة  املفاهيم..  »برزخية 
للن�ضق  اإحالة  اأم  الرتجمة  يف 
اأهمية  وتناولت  املعريف؟«، 
يف  فقط  لي�س  املفاهيم،  نقد 
والجتماعية،  الإن�ضانية  العلوم 
خ�ضو�ضية  لفهم  واإمنا 
والتاريخية  الثقافية  الفروق 

تقاوم  كظواهر  والجتماعية 
فر�س املعاين منهجيا.

ت�ضتمر  التي  الندوة  وتاأتي هذه 
الثالثاء  يوم  اإىل  اأعمالها 
عمل  ور�ضات  �ضل�ضلة  �ضمن 
متخ�ض�ضة من املزمع عقدها 
للدرا�ضات  الدوحة  معهد  بني 

العليا وجامعة برلني احلرة.
وكالت

من طرف وزارة الثقافة ال�سورية

 التح�سري لإطالق م�سروع عا�سمة 
الثقافة ال�سورية ال�سنوية

الوزراء  رئي�س  زيارة  خالل 
ملعهد  خمي�س  عماد  ال�ضوري 
اأول  للمو�ضيقى  الوادي  �ضلحي 
اأم�س  واجتماعه مع وزير الثقافة 
الأحمد  عر�س  الأحمد،  حممد 
املن�رضم  للعام  الوزارة  خطة 
وروؤيتها للعام احلايل التي تت�ضمن 
الرتاث  كنوز  معر�س  اإقامة 
الفن  ومهرجان  الأول  ال�ضوري 
الثقافة  وموؤمتر  الأول  الت�ضكيلي 
العايل  املعهد  واإحداث  واإطالق 
ال�ضينماتيك  وم�رضوع  لل�ضينما 
ومواقع  متاحف  وترميم  وتدعيم 
قلعة  متحف  وتطوير  اأثرية 

دم�ضق و�ضع حجر الأ�ضا�س للبدء 
الفن  متحف  احللم  بامل�رضوع 

والفنون واإحداث دور �ضينما.
لتكون  �ضورية  مدينة  واختيار 
هو  للثقافة  �ضنوية  عا�ضمة 
الدول  بع�س  يف  يقام  م�رضوع 
فيه  ويتم  والأوروبية  العربية 
اأن�ضطة  اختيار مدينة ترتكز فيها 
وفعاليات ثقافية على مدار العام 
ومنها ما يكون م�ضرتك مع املدن 
مع  بالتعاون  تنظم  التي  الأخرى، 
ثقافية  اأ�ضابيع  الثقافة  عا�ضمة 

متنوعة الن�ضاط.
وكالة اأنباء ال�سعر

الدويل  الريا�س  معر�س   ينطلق 
التحول«،  م�ضتقبل  »الكتاب.. 
الدويل  الريا�س  مركز  مقر  يف 
 14 بني  واملعار�س،  للموؤمترات 
و�ضتكون  مار�س  املقبل،  و24 
الإمارات، �ضيف ال�رضف للمعر�س 
الثقافة  وزير  واأعلن  العام.  هذا 
�ضالح  بن  عواد  الدكتور  والإعالم 
اأن »دولة الإمارات العربية  العواد، 
املتحدة هي �ضيف ال�رضف 2018«، 
ياأتي  »اختيارها  اأن  اإىل  م�ضرياً 
للعالقات القوية واملتينة  جت�ضيداً 
وتر�ضيخاً  ال�ضقيقني  البلدين  بني 
للروابط التاريخية بينهما، ولالإرث 
الذي  الكبري  والإ�ضالمي  العربي 
اإ�ضهامات  من  لها  وملا  به،  تزخر 
العربية  الثقافة  تعزيز  يف  كبرية 

املبادرات  خالل  من  والإ�ضالمية 
والفعاليات الثقافية«.

والإعالم  الثقافة  وزارة  اأن  يذكر 
ت�رضف على تنظيم معر�س الكتاب 
الفعاليات  اأكرب  من  ويعد  عام،  كل 
الثقافية يف اململكة، والأكرث مبيعاً 
ن�رض عربية  دار   500 اأكرث من  فيه 
وعاملية، ويقدم اأكرث من 80 فعالية 
ثقافية. وي�ضت�ضيف املعر�س يف كل 
عام دولة �ضيفة �رضف، ويخ�ض�س 
جناح لهذه الدولة لتعر�س تاريخها 
واأدبها واإ�ضداراتها لزوار املعر�س 
من  ن�ضيب  يكون  اأي�ضاً  لها  ويكون 
الثقافية  والندوات  الفعاليات 
ول�ضيوف  للمعر�س  امل�ضاحبة 

الدورات ال�ضابقة.
وكالت

بني 14 و24 مار�س املقبل

الإمارات �سيف ال�سرف ملعر�ش 
الريا�ش الدويل للكتاب 2018
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مدير املركز الوطني للبحث يف علم الأثار توفيق حموم:

املتو�سطية املحطات  اأهم  من  »�ستكون  ال�سهداء  �ساحة  •       حمطة  »ميرتو 

»و�سع خارطة للمعامل الأثرية �سرورة حتمية لتثمني الرتاث الوطني«
حتدث توفيق حموم مدير املركز الوطني للبحث 

يف علم الآثار خالل ا�ضت�ضافته  اأم�س يف برنامج �ضيف 
ال�ضباح« بالقناة الإذاعية الأوىل عن  اليوم الوطني 

للمدينة وهذا من  اأجل مدينة واأثار بامتياز ، معتربا 
اأن مدننا احلالية  ت�ضتمد اأغلب ن�ضيجها العمراين من 

اأنقاذ املدن القدمية  التابعة للفرتتني  الرومانية 
اأو الإ�ضالمية و من بني هاته املدن  اجلزائرية  جند 
مدينة تيبازة و�ضر�ضال وغريها من املدن املتواجدة 

على  م�ضتوى القطر الوطني والتي مت اإعطاوؤها طابعا 
جديدا  يف مرحلة ال�ضتعمار الفرن�ضي للجزائر يف القرن 
19 مبدار�ضها املختلفة  وهذا ميثل  طابع املدن احلديثة 

الن�ضاأة ، موؤكدا اأن املدن القدمية   تتمركز حول 
حماور اأ�ضا�ضية على منهج فكل املدن يف البحر الأبي�س 

املتو�ضط  تتمحور على نقطة مهمة  األ وهي  املدن 
القدمية و ال�ضاحة العمومية مببانيها العامة املجاورة 

يف حني اأ�ضبح امل�ضجد يف الفرتة الإ�ضالمية النواة 
الأ�ضا�ضية لتطور الن�ضيج العمراين يف اجلزائر.

حكيم مالك

»جزء من الرتاث 
اجلزائري كان �ضحية 

للزحف العمراين«
 

خارطة  و�ضع  يخ�ص  وفيما 
اجلزائر،  يف  الأثرية  للمعامل 
يدخل  هذا  اأن  حموم  توفيق  قال 
املنوطة  الأ�ضا�ضية  املهام  �ضمن 
علم  يف  للبحث  الوطني  باملركز 
اأ�ضا�ضية  اأداة  اأنها  معتربا  الأثار 
الوطني  الرتاث  ولتثمني  للحفاظ 
وعليه ل ميكننا من دونها  حتديد 
اإعطاءها  اأو  الأثرية  املعامل  هذه 
و  بكل  معلم  خا�ص  توثيقا 
اجلزائر  يف  الأثرية  باملواقع 
و�ضع  على  يعمل  فمركزنا  وعليه 
خريطة اأثرية لكل املواقع الأثرية 
والتي  الوطن  وليات  كل  عرب 
التاريخية  املراحل  كل  عرب  متتد 
اجلزائر  وعليه  بها  مرت  التي 
العملية  فنحن  الناحية  فمن 
الإلكرتونية  الأر�ضية  اإنهاء  ب�ضدد 
اخلارطة  هذه  دعم  بغية  وهذا 
يعد  واملعلومات  الذي  بالوثائق 
به  الآن  نقوم  م�ضتمرا  عمال 
الأوىل  اإح�ضاء  العملية  وت�ضمل 
املكت�ضفات  وذلك بالعتماد على 
ورثناها  التي  اخلريطة  القدمية 
اإىل  19  داعيا  القرن  نهاية  يف 
�رضورة  حتيينها من جديد ، كا�ضفا 
اأن هناك عمل م�ضتمر يف امليدان 

التابعة  البحث  فرق  طرف  من 
للمركز   لتحيني هذه املواقع  التي 
توجد العديد منها  م�ضجلة �ضمن 
ما  �رضعان  ولكنها  اخلريطة  هذه 
العمراين  للزحف  نظرا  اندثرت 
كله  وهذا  احلديثة  املدن  وتطور 
مقدما   ، الرتاث  ح�ضاب  على 
التي  املدن  بع�ص  ذلك  يف 
الظاهرة واملتمثلة  تعر�ضت  لهذه 
واجلزائر  مدينة  تيبازة  يف 
العا�ضمة  وبرج بوعريريج ، �ضطيف 
اأ�ضبحت  اأنها  وق�ضنطينة  حيث 
يف  العمراين  بالزحف  اإ�ضكالية 
فمركزنا  وعليه  اجلزائرية  املدن 
ملدينة  خا�ص  برنامج  على  يعمل 
التابعة لولية باتنة  طوبنة الأثرية 
لكون هذا املوقع جد مهم له بعد 
الرتاث  ناحية  من  ا�ضرتاتيجي 
والذاكرة الوطنية  فلقد  تعر�ص يف 
ال�ضنوات الأخرية للزحف العمراين 
وبهذا قمنا بخطة عمل للحد من 
مع  بالتعاون  الظاهرة وهذا  هذه 
باتنة ،  ال�ضلطات املحلية يف لية 
�ضينطلق  اأن هذا امل�رضوع  كا�ضفا 

قريبا.
 

 الكت�ضافات الأثرية يف 
�ضاحة ال�ضهداء عملية 
وقائية فريدة من نوعها

 
ميرتو  انطالق  من  اأ�ضابيع  وقبل 

�ضاحة ال�ضهداء باجلزائر العا�ضمة 
توفيق  حموم   مدير  ك�ضف 
علم  يف  للبحث  الوطني  املركز 
لكونه  التفا�ضيل  بع�ص  عن  الأثار 
املكلف بهذا  امللف  معتربا اإياها 
باأنها  عملية وقائية ونوعية فريدة 
من نوعها اأعطتنا نتائج مهمة جدا 
اجلزائر  اأن  مدينة  واملعروف 
هذه  قبل  اأ�رضارها  تعطي  مل 
جعلنا  نعرف  ما  العملية   وهذا 
ولكن  فقط  الفرن�ضية  الواجهة 
و  املدينة  التاريخي  لهذه  العمق 
جذورها  وتطورها العمراين  بقي 
البقايا  لدينا فقط  بع�ص  جمهول 
مدينة  متاحف  عرب  املتناثرة 
اجلزائر  كاملتحف الوطني لالآثار 
لل�ضيء  بالن�ضبة  القدمية  اأما 
امللمو�ص عن تاريخ مدينة اجلزائر 
والن�ضو�ص  امل�ضادر  عرب  نعرفه 
العملية  فهذه  وعليه  التاريخية 
بداأت يف الت�ضعينيات قبل انطالق 
يف  ولكنه  اجلزائر  م�رضوع  ميرتو 
�ضنة  و2008 2009 عندما انطلقنا 
باأ�ضبار  قمنا  امل�رضوع  يف  هذا 
تقييمية يف عني املكان يف حماولة 
املتواجد  الأثري  املكنون  لتقييم 
ال�ضهداء  �ضاحة  م�ضتوى  حتت 
واأعطتنا نتائج جد مذهلة وا�ضفا 
اأن هذه العملية  تعد مثالية وعلينا 
اأن نقتدي بهذه التجربة ، نافيا يف 
لكونه  امل�رضوع  هذا  توقيف  ذلك 
م�رضوع حيوي وا�ضرتاتيجي ملدينة 

الوقت  نف�ص  يف  ولكننا  اجلزائر 
هذا  على  احلفاظ  اإلزامية  فلدينا 
بينه  وفقنا  ولذا  واملكنون  الرتاث 
وبني امل�رضوع التنموي ، م�ضيدا يف 
»ميرتو  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  ذلك 
ودورها  البارز  عن  اجلزائر« 
مالية  لهذا  امل�ضاندة  طريق 
مبالغ  كلف  الذي  امل�رضوع 
وزارة  مهمة  جدا  مب�ضاركة 
القت�ضاديني  واملتعاملني  الثقافة 
هذا  متويل  يف  �ضاركوا  الذين 
يتما�ضى  كان  امل�رضوع  الذي 
املوؤ�ض�ضة حيث  بالتوافق مع هذه 
مت  الذي  والكت�ضاف  احلفرية 
هذا  وكان  حديثة  علمية  بطريقة 
وتريته  ح�ضب  لل�ضماح  باإجنازه 

امل�ضطرة .
 

حمطة  »ميرتو �ضاحة 
ال�ضهداء »�ضتكون من 

اأهم املحطات يف البحر 
الأبي�س املتو�ضط

 
اعترب حموم  اأن  ال�ضياق  ذات  ويف 
مبدينة  مت  الذي  الكت�ضاف 
ال�ضهداء  و�ضاحة  اجلزائر 
ل  ثمينة  فر�ضة  يعد  بالعا�ضمة 
املفتوحة  الف�ضاءات  تعو�ص  لأن 
احلديثة  اجلزائر  مدينة  يف 
بوجود  ال�ضدفة  وكانت  غائبة 
قلب  يف  اجلديد  الف�ضاء  هذا 

القرن  منذ  وهذا  اجلزائر  مدينة 
الفرتة  امليالد  حتى  قبل  الثاين 
فالن�ضيج  ال�ضتعمارية  وبالتايل 
اإيكو�ضيم  من  للمدينة  العمراين 
اجلزائر  مدينة  اإىل  ثم  اإيكوزيوم 
هذه  قلب  يف  اأنف�ضنا  �ضنجد 
الن�ضو�ص  خالل  املدينة  من 
من  متكننا  والأثرية  التاريخية 
وهذه  بالتقريب  املوقع  حتديد 
باكت�ضاف  لنا  العملية  �ضمحت 
لتاريخ  ملمو�ص  و�ضيء  اأثار 
التي  اجلزائر  مدينة  وعمران 
طبقية  م�ضتويات  فيها  اكت�ضفنا 
ال�ضطح على  من  التي متتد  اأثرية 
فريد  �ضيء  وهذا  اأمتار   7 عمق 
اأن هذا الطبقية  من نوعه ، حيث 
املكت�ضفة �ضتحكي لنا  عن الن�ضيج 
كل  احلقب  عرب  اجلزائر  ملدينة 
لأن   ، فراغ  اأي  بدون  التاريخية 
يف  مدن  املطروحة  الإ�ضكالية 
الفرتة  اأن  القدمي  عموما  املغرب 
انتقالية  فرتة  تعد  املمتدة  التي 
والإ�ضالمية  القدمية  الفرتتني  بني 
لنا  بالن�ضبة  غام�ضة  تعد  التي 
ف�ضاحة ال�ضهداء �ضتعطي توا�ضال 
بدون  اجلزائر  ملدينة  تاريخيا 
مع  الأويل  فاملخطط  انقطاع 
اجلزائر  للمحطة  ميرتو  موؤ�ض�ضة 
ونظرا  مرتا  حوايل  14  كان 
يف  املهمة  الأثرية  لالكت�ضافات 
هذه املدينة التي و�ضلت اإىل عمق 
�ضاحة  م�ضتويات  حتت  مرت   35

ال�ضهداء ،  موؤكدا اأن حمطة  ميرتو 
اأهم  من  ال�ضهداء  �ضتكون  �ضاحة 
الأبي�ص  البحر  يف  املحطات 
مزودة  املتو�ضط  وثالث  حمطة 
داخل  اأثار  على  يحتوي  مبتحف 
�ضندمج  اأننا  حيث  املحطة  هذه 
والأثرية  التاريخية  املعامل  هذه 
اإ�ضافة  والكت�ضافات  لت�ضبح 
ل  امل�رضوع    ولكي  لهذا  ثمينة 
التحف  من  املوجودات  تتاأثر 
الأثرية  اعتمدنا  فيها على مناهج 
ه  هذ     جلة ملعا   ت  ما نيز ميكا و
الق�ضايا بو�ضائل حفظ لهذا املوقع 
امل�ضاحة  الذي  بلغت  املكت�ضف 
الإجمالية  بـ  3500 مرت مربع وهو 
�ضيء قليل بالن�ضبة لكرب امل�ضاحة  
هذا  جهدنا يف  كل  ركزنا  حيث 
هذه  اأغلبية  املكان  وحاليا 
تغطيتها  ترقبا  مت  امل�ضاحة 
امل�ضتقبلية كاملتحف  للم�ضاريع 
اأبرزنا امل�ضتويات  اإىل جانب ذلك 
التي تعود للفرتة العثمانية  والفرتة 
من  الفرتة  وجانب  الإ�ضالمية 
اجلنوبية  اجلهة  من  ال�ضتعمارية 
للموقع  والذي تركناه مفتوحا على 
الطلق  للمواطنني  لروؤية  الهواء 
املهمة  العملية  هذه  من  جانب 
مدينة  تاريخ  حتكي  جدا  التي 
فيما   ، املكان  هذا  يف  اجلزائر 
تعاملنا مع موؤ�ض�ضة ميرتو اجلزائر 
لإدماج امل�ضتويات املتبقية  �ضمن 

م�رضوع املتحف امل�ضتقبلي.

در�س من كاما �سوطرا 
ع  املر�ضَّ ال�رضاب  بكاأ�ص 

بالالزورِد 
انتظْرها ،

على بركة املاء حول امل�ضاء 
وَزْهر الُكولُونيا انتظْرها ،
بَذْوِق الأمري الرفيع البديع 

انتظْرها ،
ٍة  �ُضَوّ حَمْ و�ضائَد  ب�ضبِع 

بال�ضحاِب اخلفيِف 
انتْظرها ،

ملَء  الن�ضاِئّي  البَُخور  بنار 

املكاِن 
انتْظرها ،

الَّذَكريَِّة  نَْدِل  ال�ضَّ برائحة 
حول ُظُهور اخليوِل

انتْظرها ،
ْل ، فاإن اأقبلَْت بعد  ول تتعَجّ

موعدها 
فانتْظرها ، 

واإن اأقبلْت قبل موعدها 
فانتْظرها ، 

فوق  الطرَي  ُتِفل  ول 

جدائلها 
وانتْظرها ، 

كاحلديقة  مرتاحًة  لتجل�ص 
يف اأَْوِج ِزينَِتها 
واأَنتْظرها ، 

الهواء  هذا  �َص  تتنَفّ لكي 
الغريَب على قلبها 

وانتْظرها ،
ثَْوبَها  �ضاقها  عن  لرتفع 

غيمٌة غيمٌة 
وانتْظرها ،

لرتى  �رضفة  اإىل  وُخْذها 
قمراً غارقاً يف احلليِب

 
انتْظرها ،

دْم لها املاَء ، قبل النبيِذ  وَقّ
، ول 

َحَجٍل  تَْواأَْمي  اإىل  لْع  تتَطّ
نائمنْي على �ضدرها 

وانتْظرها ، 
يََدها  َمَهل  على    وُم�َصّ

عندما 

ُع الكاأ�َص فوق الرخام  تَ�ضَ
كاأنََّك حتمُل عنها الندى 

وانتْظرها ، 
ُث  يتحَدّ كما  اإليها  دْث  حَتّ

ناٌي 
اإىل َوتَِر خائٍف يف الكماِن 

ما  على  �ضاهداِن  كاأنكما 
 َغٌد لكما  يُِعُدّ
وانتْظرها ، 

ومَلِّع لها لَيْلَها خامتاً خامتاً 
وانتْظرها ،

اإىل اأَن يقوَل لََك الليُل : 
مل يَبَْق غرُيُكما يف الوجوِد 

فُخْذها ، ِبِرْفٍق ، اإىل موتَك 
امُل�ضتَْهى 

وانتْظرها ! ... *

حممود  الراحل  �ضعر 
دروي�س
»�ضرير  ديوان  من   (
الغريبة« 1999(
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»اأدمغة الأطفال« تنقذ البالغني البكم

قال بحث جديد اإن البالغني الذين فقدوا القدرة على الكالم بعد الإ�صابة 
بال�صكتة الدماغية قد يتمكنون قريبا من النطق مرة اأخرى.

تتلف  اأن  بالدماغ، ميكن  النزيف  اأو  اجللطة  اأن  �صابقا  يعتقد  كان  فقد 
املناطق  ذلك  ومن  ترميمها،  على  القدرة  دون  من  الأن�صجة  بع�ض 
املرتبطة بالنطق. ولكن الأبحاث اجلديدة اأثبتت اإمكانية »اإعادة تاأهيل 
الدماغ« حتى يتعلم العمل ب�صكل خمتلف، عن طريق ما ي�صمى بـ »اللدونة 
الدماغية«، والتي تعرف بقدرة اجلهاز الع�صبي على تغيري تركيبه وعمله 

طوال حياته، كرد فعل على اختالف البيئة.
واأظهرت نتائج عمليات امل�صح التي اأجريت على الأطفال وال�صباب الذين 
عانوا من الإ�صابة بال�صكتة الدماغية عند الولدة، وهي حالة نادرة يعتقد 
الدماغ  قدرة  الولدة،  عند  اآلف طفل   4 بني  من  واحد  على  توؤثر  اأنها 
اأن�صجته، مما جعل القدرة على تعلم اللغة تظهر يف  على اإعادة جتديد 

املنطقة املقابلة مبثابة مراآة عاك�صة للجانب الأي�رس العادي.
الن�صف  ا�صتخدام  من  التحول  على  للرتميم  اجلديدة  الطريقة  وتعتمد 

الأي�رس من الدماغ امل�صوؤول عن اللغة، اإىل الن�صف الأمين عند الرغبة 
يف التحدث، وفقا ملا �رسحت به اأ�صتاذة علم الأع�صاب يف كلية الطب 
بجامعة جورج تاون يف العا�صمة وا�صنطن،الدكتورة اإلي�صا نيوبورت م�صرية 
اإىل اأن مرونة اأدمغة الأطفال النامية جتعلهم اأكرث قدرة على التعايف من 

ال�صكتة الدماغية من البالغني.
دعم  على  قادرة  اأدوية  لتطوير  الآن،  املعرفة  هذه  العلماء  وي�صتخدم 
اأمال  يعطي  قد  ما  وهو  الدماغ،  من  اأجزاء  ي�صيب  الذي  التلف  اإ�صالح 
للم�صابني بال�صكتات الدماغية من خالل م�صاعدة اأدمغتهم على التعايف 
نقل  على  تعتمد  الطريقة  هذه  اأن  اإىل  نيوبورت،  الدكتورة  واأ�صارت 
الوظائف اإىل منطقة �صحية، ويجري الآن العمل على اإجراء املزيد من 
البحوث ملعرفة ما اإذا كانت هناك وظائف اأخرى غري اللغة يتم نقلها، 

واإىل اأين؟.
كما يقول فريق البحث اإن املزيد من البحوث �صتتيح اإمكانية ا�صتخدام 

هذه الطريقة من قبل الأ�صخا�ض الأ�صحاء بهدف تعلم لغة ثانية.

ا�صتعمالت م�صتخل�صات الثوم
ن�صتطيع ا�صتعمال زيت الّثوم املح�رّس عن طريق هر�ض ثالث حّبات ثوم مع ثالث مالعق من زيت الّزيتون، ويتّم و�صع 

ل �صاعة واحدة، وميكن  هذه اخللطة وتدليك فروة الّراأ�ض بها وتركها على ال�ّصعر مّدة ن�صف �صاعة، ولكن يف�صّ
باح يتم غ�صل ال�ّصعر حتى تتّم ال�صتفادة اأكرث من زيت الّثوم. و�صع هذه اخللطة قبل الّنوم، ويف ال�صّ

ميكن هر�ض ثالث حّبات ثوم مع ملعقة من خل التفاح، ويتّم دهن ال�ّصعر بها من اجلذور ويبقى على الراأ�ض 
مّدة ن�صف �صاعة، ثّم يتّم غ�صل ال�ّصعر باملاء وال�ّصامبو، وت�صتعمل هذه اخللطة يومياً للق�صاء على ق�رسة 

الّراأ�ض، وكذلك الّتخل�ض من الفطريات التي ت�صيب فروة الّراأ�ض.
من اخللطات الأخرى لتعزيز منّو ال�ّصعر هو خلط زيت الّثوم مع الّزيوت الأخرى مثل: زيت اخلروع، 

وزيت اللوز، ويتّم دهن ال�ّصعر بها، وتبقى مّدة �صاعتني على الّراأ�ض، ومن ثّم يغ�صل ال�ّصعر جيداً.

فوائد �صاي 
الكمون

ت�صيبه،  قد  التي  الأمرا�ض  من  اله�صمّي  اجلهاز  •حماية 
الذي يحدث يف املعدة عند  الع�صبّي  الت�صّنج  يخّفف  فهو 
فيطردها  الغازات  من  البطن  ويخلّ�ض  الأ�صخا�ض،  بع�ض 
ب�صكل �رسيع، وي�رّسع عملّية اله�صم فهو يزيد من الع�صارة 

الها�صمة يف املعدة، ويخّفف من حالت الإ�صهال.
•عالج فقر الدم )الأنيميا(، فهو مقٍوّ جيد للدم؛ لحتوائه 

على ن�صب عالية من احلديد يف تركيبته.
فعند  الذاكرة،  وتقوية  التلف،  من  الدماغ  خاليا  •حماية 
تخفيف  اإىل  ذلك  يوؤّدي  دائم  ب�صكل  الكمون  �صاي  �رسب 

احتمالية الإ�صابة بالزهامير عند التقدم يف العمر.
•عالج الأورام ال�رسطانّية، وحماية اخلاليا من النق�صامات 
من  تقلّل  التي  امل�رسوبات  اأهّم  من  فهو  الطبيعّية،  غري 

احتمالّية الإ�صابة ب�رسطان الثدي، القولون، والربو�صتاتا.
•عالج اأمرا�ض اجلهاز التنف�صّي، وخا�صة الأمرا�ض الناجتة 

عن نزلت الربد، كالر�صح والإنفلونزا.
الولدة  ي�صّهل  فهو  وجنينها،  احلامل  للمراأة  جداً  •مفيد 
لذلك ين�صح املراأة احلامل بالإكثار من تناول �صاي الكّمون 

يف ال�صهر التا�صع، اأّما بالن�صبة للجنني فيح�ّصن منّوه.
•زيادة مناعة اجل�صم، وزيادة قدرته على حماربة اجلراثيم 
واملايكروبات، فهو يحتوي على م�صادات الأك�صدة القادرة 

على زيادة اإنتاج الأج�صام امل�صادة.
•يعالج الأرق وي�صاعد على ت�رسيع النوم، وذلك ب�رسب كوب 

من �صاي الكمون قبل اخللود اإىل النوم بن�صف �صاعة.
واإذابتها  الدهون  حرق  على  قادر  فهو  الوزن،  •تخفيف 
وذلك ب�رسب كوبان من �صاي الكّمون يومّياً، اأحدهما يجب 

تناوله على الريق.
عالج  يف  في�صاعد  والعظم،  املفا�صل  اأمرا�ض  •عالج 

الروماتيزم وي�صكن الأمل الناجت عنه.
•يخلّ�ض الب�رسة من البثور واحلبوب غري املرغوبة، ويعطي 
الب�رسة ن�صارة، ويتّم بتناول �صاي الكّمون يومّياً على الريق، 

وغ�صل الوجه به اأي�صاً ب�صكل يومّي.

زيت جوز الهند 
هذا  ي�صتخرج  الهند  جوز  زيت 
ال�صتوائية  الفاكهة  من  الزيت 
نوع  وهو  الهند(،  جوز  )فاكهة 
ويعّد  ال�صواطئ  على  ينمو  نباتي 
وت�صتهر  النخيل،  ف�صائل  من 
�صلطنة عمان بزراعته وبالتحديد 
ملوقعها  نظراً  ظفار  منطقة  يف 
املطل على بحر العرب ومناخها 
املالئم لنمو �صجرة جوز الهند. 

اإّن لزيت جوز الهند ا�صتخدامات 
تدخل  والتي  وعديدة  متنوعة 
التجميل،  مواد  �صناعة  يف 

الفتيات  من  الكثري  فهناك  لذا 
طرق  عن  تبحث  مّمن  والن�صاء 
على  للح�صول  واتباعها  �صهلة 

اأف�صل النتائج املمكنة واحل�صول 
اأو  املال  يف  تبذير  دون  عليها 
مراكز  زيارة  اأثناء  الوقت  ل�صيق 

يتعلّق  فيما  ة  خا�صّ التجميل 
باجل�صم فهناك عّدة فوائد �صيتّم 
والتي  الهند  جوز  لزيت  ذكرها 
تاأتي حر�صاً منا على م�صاعدتك 
ترغبني  ما  على  احل�صول  يف 
تعقيدات وملعرفة  مبعرفته دون 
فوائد هذا الزيت اجلّمة ما عليك 
ومعرفة  عليها  الإطالع  �صوى 
ل�صتخدامه  ال�صحيحة  الطريقة 
القيام  ميكنك  كما  واخلطوات 
بها واأنت يف منزلك دون ال�صعور 

بالإحراج. 

اآفات القلب الولدية اأو اخللقية ؟ 
و  الأمرا�ض  من  جمموعة  بذلك  املق�صود 

و   ، القلب  ت�صيب  التي  اخللقية  الت�صوهات 
و   ، اجلنينية  احلياة  خالل  حتدث  التي 

ترتاوح بني حالة اأو ثقب ب�صيط ميكن 
و حتى حالت  لوحده  ي�صفى  اأن 
احلياة  مع  تتما�صى  ل  معقدة 

اأحياناً و حتتاج لالإ�صالح اجلراحي 
عند  اأحياناً  و  الولدة  بعد  املبكر 

القلب اجلنني قبل الولدة. ما هي اأنواع اآفات 
الآفات  رئي�صيان :  نوعان  هناك  ؟  قة الولدية  ر ملز ي ا اأ (

التي ت�صبب ظهور اللون الأزرق عند الطفل خا�صة ال�صفتني و الأ�صابع ( ، 
و النوع الثاين هو الآفات غري املزرقة )اأي ل ت�صبب الزرقة (

هل للتدخني اأثر على اجللد؟ 
هذا  على  م�صاعفات  له  اإن  نعم، 

الع�صو احليوي اإل وهو اجللد 
اإحدى  حديثا  �صدرت  قد 

يف  عملت  توؤكد الدرا�صات  الفرن�صية  اجلامعات 
الذئبة م�صاعفات التدخني على  مبر�ض  م�صابني  مر�صى 
التي  اجللدي  باحمرار احلمراء  اأعرا�صه  اأوىل  تظهر 
والوجنتني.  الوجه  الدرا�صة على مقارنة بني على  . عملت 

نتيجة  بينت  حيث  املر�صى  هوؤلء  على  وال�صجائر  الكحول  م�صاعفات 
�رسب  بينما  وا�صحة  م�صاعفات  لها  كان  ال�صجائر  �رسب  اأن  الدرا�صة 
الكحول لي�ض له اأي تاأثري، اأن املهم هنا هو تبيان اثر التدخني على اجللد 
بالإ�صافة اإىل موؤثراته على الأع�صاء الأخرى املعروفة وهنا اأ�صم �صوتي 
اإىل دعاة عدم التدخني املنت�رسين يف الأردن للحفاظ على بيئة نظيفة و 

بعيدين عن اأمرا�صه الفتاكة كما هو معروف للجميع 

اآلم ال�صدر
 وتنتج هذه الآلم عن نق�ض تروية الع�صلة القلبية وذلك لعدم كفاية ملا 
بالذبحة  ي�صمى  ما  اأو  ال�صدر  خناق  ينتج  مما  الكليلية  الرتوية  ي�صمى 
الع�صلة  باحت�صاء  ي�صمى  ما  اإىل  العر�ض  هذا  يتطور  وقد  ال�صدرية، 
القلبية؛ وهذا يعني موت جزء من الع�صلة القلبية، وهذا ما يطلق عليه 
عند عموم النا�ض باجللطة، ويف احلقيقة اأن هذه احلالة ميكن اأن تنتج 
اأن حدوث مثل هذه  اأمام الوعاء مغذي، ولكن  عن جلطة تغلق الطريق 
الع�صلة  من  ما  جزء  يف  موت  حلدوث  اأ�صا�صياً  �رسطاً  لي�ض  اجللطات 
القلبية، واملن�صاة احلقيقي للذبحة هو نتيجة حلدوث اأعرا�ض الأمل ما 
يف منطقة ال�صدر، وحينما يرافق ظهور اأعرا�ض الذبحة ميوت جزء من 
ع�صلة القلب، وهذا العر�ض ناجم عن خلل فيما حتتاجه ع�صلة القلب 

من دم وبني ما ي�صلها.

يف الثوم منافع للنا�س
وبذلك  ال�ّصعر من جذوره،  تغذية  على  الّثوم  زيت  يعمل  ال�ّصعر:  تطويل 
التي  الفيتامينات  ب�صبب  بكثري  اأقوى  ويجعله  ال�ّصعر  تطويل  على  يعمل 

يحتوي عليها زيت الّثوم. 
حماربة ق�رسة الراأ�ض: نتيجًة لأن زيت الّثوم يحتوي على مادة الكربيت؛ 
فهذا يعني اأّن الّزيَت فعاٌل جداً يف الق�صاء على الق�رسة، واأي�صاً تطهري 
�صد  جداً  وفّعال  م�صاد  لأّنه  واحلّكة  الق�رسة  م�صاكل  من  الّراأ�ض  فروة 
ت�صبح  حتى  الّراأ�ض  فروة  ترطيب  على  الّزيت  يعمل  حيث  الفطريات؛ 

�صحيًة اأكرث بعد مداومة ال�صتخدام على زيت الّثوم. 
مينع ت�صاقط ال�ّصعر: عند تغذية اجلذور من العمق �صتكون بُ�صيلة ال�ّصعر 
اأقوى بكثري، وبذلك يتما�صك اأكرث ول يت�صاقط، مّما ي�صاعد على تكثيف 

ال�ّصعر، ومينع ت�صاقطه. 
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

��ستفا�سة �لنبي - �سَلّى �هلل عليه و�سَلّم - يف تو�سيح �سعة رحمة 
1- عن اأبي هريرة، قال: قال ر�صول اهلل - �صلَّى اهلل عليه 
و�صلَّم -: ))ملا ق�صى اهلل اخللق كتب كتاًبا، فهو عنده فوق 
متفق  حديث  هذا  غ�صبي((؛  �صبقت  رحمتي  اإن  عر�صه، 

عليه.
�صلَّى   - اهلل  ر�صول  �صمعت  قال:  هريرة،  اأبي  2- حديث 
جزء؛  مائة  الرحمة  اهلل  ))جعل  يقول:   - و�صلَّم  عليه  اهلل 
الأر�ض  يف  واأنزل  جزًءا،  وت�صعني  ت�صعة  عنده  فاأم�صك 
جزًءا واحًدا، فمن ذلك اجلزء يرتاحم اخللق، حتى ترفع 
الفر�ض حافرها عن ولدها؛ خ�صية اأن ت�صيبه((؛ اأخرجه 

البخاري.
اأ�صد  لأنها  بالذكر  الفر�ض  \«خ�ض  جمرة:  اأبي  ابن  قال 
مع  حركته  املخاَطبُون  يعاين  الذي  املاألوف  احليوان 
ل، ومع  ة وال�رسعة يف التنُقّ ولده، وملا يف الفر�ض من اخلَفّ
\«فتح  ولدها\«؛  اإىل  منها  ال�رسر  ي�صل  اأن  تتجنَّب  ذلك 

الباري\«.
3- عن اأبي هريرة، قال: قال ر�صول اهلل - �صلَّى اهلل عليه 

والإن�ض  واحدة بني اجلن  مائة رحمة،  ))اإن هلل   :- و�صلَّم 
وبها  يرتاحمون،  وبها  يتعاطفون،  فبها  والهوام،  والبهائم 
وت�صعني  ت�صًعا  ر  واأَخّ اأولدها،  على  الوحو�ض  يتعاطف 
رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة((؛ هذا حديث متفق 
والأر�ض مائة  ال�صموات  يوم خلق  اإن اهلل خلق  عليه. 4- 
فجعل  والأر�ض،  ال�صماء  بني  ما  طباق  رحمة  كل  رحمة، 
منها يف الأر�ض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، 
والوح�ض والطري بع�صها على بع�ض، فاإذا كان يوم القيامة 

اأكملها بهذه الرحمة((؛ اأخرجه م�صلم.
))اإن هلل مائة رحمة،  5- قال - �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم -: 
والبهائم  الإن�ض،  اجلن  بني  واحدة  رحمة  منها  اأنزل 
ترفع  حتى  يرتاحمون،  وبها  يتعاطفون،  فبها  والهوام، 
كان  فاإذا  ت�صيبه،  اأن  خ�صية  ولدها  عن  حافرها  الدابة 
ال�صيطان  اإن  الرحمة، حتى  اأكملها اهلل بهذه  القيامة  يوم 
اليوم((  ذلك  يف  �صت�صعه  اهلل  رحمة  اأن  يظن  ليتطاول، 
ر�صول  �صمعت  قال:  هريرة،  اأبي  عن   -6 م�صلم.  اأخرجه 

اهلل - �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم - يقول: ))اإن اهلل خلق الرحمة 
يوم خلقها مائة رحمة، اأم�صك عنده ت�صًعا وت�صعني رحمة، 
واأر�صل يف خلقه كلهم رحمة واحدة، ولو يعلم الكافر بكِلّ 

ولو  الرحمة،  من  ييئ�ض  مل  الرحمة،  من  اهلل  عند  الذي 
يعلم املوؤمن بكِلّ الذي عند اهلل من العذاب مل ياأمن من 

النار((؛ حديث �صحيح.

.ف�سل جمال�س �لذكر
تَُعِلُّموَن  ُكنْتُْم  ا  ِبَ َربَّاِنِيّنَي  ُكونُوا  تعاىل: }َولَِكْن  اهلل  قال 
ا ُكنْتُْم تَْدُر�ُصوَن ]79[{ ]اآل عمران:79[. الِْكتَاَب َوِبَ

َواأَِبي  ُهَريَْرَة،  اأَِبي  اأَ�ْصَهُد َعلَى  َقاَل:  اأَِبي ُم�ْصِلٍم  َوَعِن الأََغِرّ 
�َصِعيٍد اخُلْدِرِيّ اأَنَُّهَما �َصِهَدا َعلَى النَِّبِيّ �صلى اهلل عليه و�صلم 
تُْهُم  َحَفّ اإِلَّ  َوَجَلّ  َعَزّ  اهللَ  يَْذُكُروَن  َقْوٌم  يَْقُعُد  َقاَل: »لَ  اأَنَُّه 
ِكينَُة  ال�َصّ َعلَيِْهُم  َونََزلَْت  ْحَمُة،  الَرّ َوَغ�ِصيَتُْهُم  امَلاَلِئَكُة، 

َوَذَكَرُهُم اهللُ ِفيَمْن ِعنَْدهُ«. اأخرجه م�صلم.
َي اهللُ َعنُْه اأَنّ َر�ُصوَل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم  َوَعْن ُمَعاِويََة َر�صِ
َحاِبِه، َفَقاَل: »َما اأَْجلَ�َصُكْم؟«َقالُوا:  َخَرَج َعلَى َحلَْقٍة ِمْن اأَ�صْ
َجلَ�ْصنَا نَْذُكُر اهللَ َونَْحَمُدهُ َعلَى َما َهَدانَا ِلالإِ�ْصاَلِم، َوَمَنّ ِبِه 

َعلَيْنَا، َقاَل: »اآ? َما اأَْجلَ�َصُكْم اإِلَّ َذاَك«. َقالُوا:
َواهلل! َما اأَْجلَ�َصنَا اإِلَّ َذاَك َقاَل: »اأََما اإِِنّ مَلْ اأَ�ْصتَْحِلْفُكْم تُْهَمًة 
يُل َفاأَْخَبَِن اأََنّ اهللَ َعَزّ َوَجَلّ يُبَاِهي ِبُكُم  لَُكْم َولَِكنَُّه اأَتَاِن ِجْبِ

امَلاَلِئَكَة«. اأخرجه م�صلم.
اهلل عليه  النَِّبِيّ �صلى  َعِن  َعنُْه  اهللُ  َي  َر�صِ ُهَريَْرَة  اأَِبي  َوَعْن 
ُف�ُصاًل  �َصيَّاَرًة  َماَلِئَكًة  َوتََعاىَل  تَبَاَرَك  هلل  َقاَل: »اإَِنّ  و�صلم، 
ِذْكٌر  ِفيِه  ِل�صاً  َمْ َوَجُدوا  َفاإَِذا  ْكِر،  الِذّ اِل�َض  َمَ يَتَتَبَُّعوَن 
َقَعُدوا َمَعُهْم، َوَحَفّ بَْع�ُصُهْم بَْع�صاً ِباأَْجِنَحِتِهْم، َحتَّى َيْلَئُوا 
ِعُدوا  ُقوا َعَرُجوا َو�صَ نْيَا َفاإَِذا تََفَرّ َماِء الُدّ َما بَيْنَُهْم َوبنَْيَ ال�َصّ

َماِء«. متفق عليه. اإِىَل ال�َصّ

ف�سل �لإكثار من ذكر 
�هلل تعاىل

َ ِذْكًرا َكِثرًيا  قال اهلل تعاىل: }يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اْذُكُروا اهلَلّ
ِلّي  يُ�صَ الَِّذي  ُهَو   ]42[ ياًل  َواأَ�صِ بُْكَرًة  َو�َصِبُّحوهُ   ]41[
َوَكاَن  النُّوِر  اإِىَل  لَُماِت  الُظّ ِمَن  ِليُْخِرَجُكْم  َوَماَلِئَكتُُه  َعلَيُْكْم 

ِبامْلُوؤِْمِننَي َرِحيًما ]43[{ ]الأحزاب:41- 43[.
اَلةُ َفانْتَ�رِسُوا يِف اْلأَْر�ِض  يَِت ال�صَّ وقال اهلل تعاىل: }َفاإَِذا ُق�صِ
تُْفِلُحوَن  لََعلَُّكْم  َكِثرًيا   َ اهلَلّ َواْذُكُروا   ِ اهلَلّ ِل  َف�صْ ِمْن  َوابْتَُغوا 

]10[{ ]اجلمعة:10[.
ياًل  َواأَ�صِ بُْكَرًة  َرِبَّك  ا�ْصَم  تعاىل: }َواْذُكِر  اهلل  وقال 

]25[{ ]الإن�صان:25[.
يَا  َقاَل:  َرُجاًل  اأََنّ  َعنُْه  اهللُ  َي  َر�صِ بُ�رْسٍ  بِْن  َعبِْداهلل  َوَعْن 
َفاأَْخْبِن  َعلََيّ  َكرَثْت  َقْد  الإ�ْصاَلِم  �رَسَاِئَع  اإَِنّ  اهلل  َر�ُصوَل 
ب�َصْيٍء اأَتَ�َصبَّث بِه. َقاَل: »لَ يََزاُل ِل�َصانَُك َرْطباً ِمْن ِذْكِر اهلل«. 

اأخرجه الرتمذي وابن ماجه.
�صلى  النَّبُيّ  َقاَل  َقاَل:  َعنُْه  اهللُ  َي  َر�صِ ْرَداِء  الَدّ اأَبي  َوَعْن 
ِعنَْد  َواأَْزَكاَها  اأَْعَماِلُكْم  بَخرْيِ  اأُنَبئُُكْم  و�صلم: »اأَلَ  عليه  اهلل 
َمِليِكُكْم َواأَْرَفِعَها يِف َدَرَجاِتُكْم َوَخرْيٌ لَُكْم ِمْن اإِنَْفاِق الذَهب 
اأَْعنَاَقُهْم  بُوا  ُكْم َفتَ�رْسِ تَلَْقْوا َعُدَوّ اأَْن  ِمْن  لَُكْم  َوَخرْيٌ  َوالَوِرِق 
تََعاىَل«.  اهلل  َقاَل: »ِذْكُر  بَلَى.  اأَْعنَاَقُكْم؟« َقالُوا:  بُوا  َويَ�رْسِ

اأخرجه الرتمذي وابن ماجه.
َي اهللُ َعنَْها َقالَْت: َكاَن النَِّبُيّ �صلى اهلل عليه  َوَعْن َعاِئ�َصَة َر�صِ

و�صلم يَْذُكُر اهللَ َعلَى ُكِلّ اأْحيَاِنِه. اأخرجه م�صلم.

.ف�سائل ذكر �هلل تعاىل
قال اهلل تعاىل: }َفاْذُكُروِن اأَْذُكْرُكْم َوا�ْصُكُروا ِل َوَل تَْكُفُروِن ]152[{ ]البقرة:152[.

ِ تَْطَمِئُنّ الُْقلُوُب ]28[{ ]الرعد:28[. ِ اأََل ِبِذْكِر اهلَلّ وقال اهلل تعاىل: }الَِّذيَن اآَمنُوا َوتَْطَمِئُنّ ُقلُوبُُهْم ِبِذْكِر اهلَلّ
اِدَقاِت  َوال�صَّ اِدِقنَي  َوال�صَّ َوالَْقاِنتَاِت  َوالَْقاِنِتنَي  َوامْلُوؤِْمنَاِت  َوامْلُوؤِْمِننَي  َوامْلُ�ْصِلَماِت  امْلُ�ْصِلِمنَي  تعاىل: }اإَِنّ  اهلل  وقال 
اِفِظنَي ُفُروَجُهْم  اِئَماِت َواحْلَ اِئِمنَي َوال�صَّ َقاِت َوال�صَّ ِدّ ِقنَي َوامْلُتَ�صَ ِدّ ا�ِصَعاِت َوامْلُتَ�صَ ا�ِصِعنَي َواخْلَ اِبَراِت َواخْلَ اِبِريَن َوال�صَّ َوال�صَّ

ُ لَُهْم َمْغِفَرًة َواأَْجًرا َعِظيًما ]35[{ ]الأحزاب:35[. اِكَراِت اأََعَدّ اهلَلّ َ َكِثرًيا َوالَذّ اِكِريَن اهلَلّ اِفَظاِت َوالَذّ َواحْلَ
َي اهللُ َعنُه َقاَل: َقاَل النَِّبُيّ �صلى اهلل عليه و�صلم: »يَُقوُل اهللُ تََعاىَل: اأنَا ِعنَْد َظِنّ َعبِْدي ِبي، َواأنَا َمَعُه  َوَعْن اأِبي ُهَريَْرَة َر�صِ
بُْت  َب اإَِلَّ ِب�ِصْبٍ تََقَرّ اإَِذا َذَكَرِن َفاإِْن َذَكَرِن يِف نَْف�ِصِه َذَكْرتُُه يِف نَْف�ِصي، َواإِْن َذَكَرِن يِف َمالإ َذَكْرتُُه يِف َمالإ َخرْيٍ ِمنُْهْم، َواإِْن تََقَرّ

لَيِْه بَاعاً، َواإِْن اأتَاِن َيْ�ِصي اأتَيْتُُه َهْرَولًَة«. متفق عليه. بُْت اإِ َلَّ ِذَراعاً تََقَرّ َب اإِ اإِلَيِْه ِذَراعاً، َواإِْن تََقَرّ
َوَعْن اأِبي ُمو�َصى َر�صَي اهللُ َعنُه َقاَل: َقاَل النَِّبُيّ �صلى اهلل عليه و�صلم: »َمثَُل الَِّذي يَْذُكُر َربَُّه َوالَِّذي ل يَْذُكُر َربَُّه َمثَُل احَلِيّ 

َوامَلِيِّت«. اأخرجه البخاري.
يَُقاُل  َجبٍَل  َعلَى  َفَمَرّ  َة  َمَكّ َطِريِق  يِف  يَ�ِصرُي  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  َر�ُصوُل  َكاَن  َقاَل:  َعنُْه  اهللُ  َي  َر�صِ ُهَريَْرَة  اأَِبي  َوَعْن 
اِكُروَن اهللَ َكِثرياً  ُدوَن يَا َر�ُصوَل اهلل! َقاَل: »الَذّ ُدوَن« َقالُوا: َوَما امُلَفِرّ لَُه: ُجْمَداُن َفَقاَل: »�ِصرُيوا َهَذا ُجْمَداُن، �َصبََق امُلَفِرّ

اِكَراُت«. اأخرجه م�صلم. َوالَذّ
َي اهللُ َعنُْهَما اأَّنُه �َصِمَع الّنِبّي �صلى اهلل عليه و�صلم يَُقوُل: »اإَِذا َدَخَل الّرُجُل بَيْتَُه، َفَذَكَر اهللَ ِعنَْد  َوَعْن َجاِبِر بِْن َعبْداهلل َر�صِ
ُدُخوِلِه َوِعنَْد َطَعاِمِه، َقاَل ال�ّصيَْطاُن: لَ َمِبيَت لَُكْم َولَ َع�َصاَء، َواإَِذا َدَخَل َفلَْم يَْذُكِر اهلل ِعنَْد ُدُخوِلِه، َقاَل ال�ّصيَْطاُن: اأَْدَرْكتُُم 

امَلِبيَت، َواإَِذا مَلْ يَْذُكِر اهللَ ِعنَْد َطَعاِمِه، َقاَل: اأَْدَرْكتُُم امَلِبيَت َوالَع�َصاَء«. اأخرجه م�صلم.

�لباقيات �ل�ساحلات
�صبحان اهلل: معناها تقدي�ض 
العيوب  عن  وتنزيهه  اهلل، 
ال�رسيك  ونفي  والنقائ�ض، 
واألوهيته،  ربوبيته  يف  له 
اأ�صمائه  يف  له  ال�صبيه  ونفي 

و�صفاته.
اإثبات  معناها  هلل:  احلمد 
فهو  له،  املحامد  جميع 
املحمود  ذاته  يف  املحمود 
و�صفاته،  اأ�صمائه  على 
اأفعاله  على  املحمود  وهو 
واإنعامه، وهو املحمود على 

دينه و�رسعه.
ل  معناها  اهلل:  اإل  اإله  ل 

فلي�ض  اهلل،  اإل  بحق  معبود 
بل  �صيء،  املخلوق  بيد 
الأمور كلها بيد اهلل وحده ل 
اإخال�ض  فيجب  له،  �رسيك 

العبادة هلل وحده.
اإثبات  معناها  اأكب:  اهلل 
والكبياء  اجلالل  �صفات 
والعظمة هلل وحده ل �رسيك 

له.
باهلل:  اإل  قوة  ول  حول  ل 
معناها اأن اهلل وحده �صاحب 
يغري  فال  والقوة،  احلول 
جميع الأحوال اإل اهلل وحده 
ل �رسيك له، ول نتمكن من 

اأي عمل اإل بعونته وحده ل 
اإخال�ض  فيجب  له،  �رسيك 

العبادة هلل وحده.
تعاىل: }امْلَاُل  اهلل  قال 

نْيَا  الُدّ يَاِة  احْلَ ِزينَُة  َوالْبَنُوَن 
َخرْيٌ  اُت  احِلَ ال�صَّ َوالْبَاِقيَاُت 
اأََماًل  َوَخرْيٌ  ثََواًبا  َرِبَّك  ِعنَْد 

]46[{]الكهف:46[.
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ف�سل �لذكر خاليًا
اِل َوَل تَُكْن ِمَن الَْغاِفِلنَي  ْهِر ِمَن الَْقْوِل ِبالُْغُدِوّ َواْلآ�صَ قال اهلل تعاىل: }َواْذُكْر َربََّك يِف نَْف�ِصَك تَ�رَسًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اجْلَ

]205[{ ]الأعراف:205[.
َوَعْن اأِبي ُهَريَْرَة َر�صَي اهللُ َعنُْه َعِن النَِّبِيّ �صلى اهلل عليه و�صلم َقاَل: »�َصبَْعٌة يُِظلُُّهُم اهللُ تََعاىَل يِف ِظِلِّه يَْوَم ل ِظَلّ اإِل ِظلُُّه: 
َقا َعلَيِْه،  ابَّا يِف اهلل، اْجتََمَعا َعلَيِْه َوتََفرَّ اإَِماٌم َعْدٌل، َو�َصاٌبّ نَ�َصاأ يِف ِعبَاَدِة اهلل، َوَرُجٌل َقلْبُُه ُمَعلٌَّق يِف امَل�َصاِجِد، َوَرُجالِن َتَ
َدَقٍة، َفاأْخَفاَها َحتَّى ل تَْعلََم �ِصَمالُُه َما  َق ِب�صَ َدّ ٍب َوَجَماٍل َفقال: اإِِنّ اأَخاُف اهللَ، َوَرُجٌل تَ�صَ َوَرُجٌل َدَعتُْه اْمَراأةٌ َذاُت َمنْ�صِ

ْت َعيْنَاهُ«. متفق عليه. ينُُه، َوَرُجٌل َذَكَر اهللَ َخاِلياً َفَفا�صَ تُنِْفُق َيِ
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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 هيونداي اجلديدة ت�سخ

 مياها �ساحلة لل�سرب

تنتج 
 "Hyundai Nexo" �سيارة 

بالطاقة  تعمل  التي  الدفع،  رباعية 
وقود  خاليا  عن  الناجتة  الكهربائية 

الهيدروجني، 
ا�ستخدامها يف  مياها ميكن 

�سنع كوب من ال�ساي اأو القهوة.

وخالفا 
ت  كا ملحر
ينبعث  ال  التقليدية،  االحرتاق 
�سيارات  من  الكربون  اأك�سيد  ثاين 

الهيدروجني، بحيث يكون بخار املاء 
املنتج الثانوي الوحيد.

"امل�ستوى  هيونداي  �رشكة  وعر�ست 
الرابع" من تكنولوجيا القيادة الذاتية، 
التي   ،"Nexo" �سيارة  با�ستخدام 
ظروف  ر�سد  مع  لالختبار  خ�سعت 
من  املمتدة  الرحلة،  لكامل  الطريق 
اإىل بيونغ ت�سانغ، موطن دورة  �سيئول 
االألعاب االأوملبية ال�ستوية لعام 2018، 

يف كوريا اجلنوبية.
التي  اجلديدة،  ال�سيارة  وتتميز 

معر�ض  يف  هيونداي  �ستعر�سها 
املقبل،  ال�سهر  لل�سيارات  جنيف 
ُزودت  القيادة، حيث  ذاتية  باأنها �سبه 
واأجهزة  جانبيها،  على  بكامريات 
ل�سمان  اخلرائط  وبيانات  ا�ست�سعار 

الت�سغيل االآمن.
التنفيذي  واملدير  الرئي�ض  وقال 
توين  بريطانيا  يف  هيونداي  ل�رشكة 
ذات  لل�سيارة  "ميكن  وايتهورن،: 
القدرات الذاتية، اأن يكون لها القدرة 
الكافية على ت�سغيل االأجهزة املنزلية 

اإعطاء  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستقبل،  يف 
فيه  مبا  نقي  ثانوي  كمنتج  املياه 

الكفاية لتغذية النباتات".
واجلدير بالذكر، اأن تكلفة الهيدروجني 
مماثلة للديزل والبنزين يف بريطانيا، 
بالوقود   "Nexo" تزويد  يكلف  لذا 
اإ�سرتلينيا.  جنيها   60 حوايل  الكامل 
يف  الوقود  خزان  ملء  وميكن 
بالوقود  للتزود  خم�س�سة  حمطات 

الهيدروجيني.

�سيفروليه تطرح ن�سخة خارقة من 
�ساحنات "Silverado" ال�سهرية

طرحت �رشكة �سيفروليه االأمريكية �سورا جديدة ل�ساحنة "Silverado" ال�سغرية املحدثة املنتظر طرحها 
العام املقبل وبالنظر لل�سور التي ن�رشتها ال�رشكة، ميكن مالحظة اأن ال�ساحنة ح�سلت على تعديالت ملحوظة 

مقارنة بنماذج "Silverado" ال�سابقة، وخ�سو�سا يف �سكل الهيكل اخلارجي والواجهة االأمامية التي اأتت مبظهر 
اأكرث ع�رشية واأناقة، باالإ�سافة اإىل م�سابيح LED التي جعلت من ال�سيارة اأكرث متيزا.

 "Trailboss" كما �ستطرح �سيفروليه 8 مناذج معدلة من هذه ال�ساحنة، اأهمها واأكرثها متيزا �سيكون منوذج
الذي �سياأتي بعجالت كبرية الجتياز اأ�سعب الطرق الوعرة، وم�سدات اأمامية وخلفية مدعمة واألوان متزج بني 

االأ�سود وباقي االألوان االأ�سا�سية التي �سيطرح بها وبالرغم من تكتم ال�رشكة على باقي املوا�سفات التقنية والفنية 
للنماذج التي �ستطرح، اإال اأن ال�سائعات ت�سري اإىل اأنها �ستاأتي بنوعني من حمركات الديزل والبنزين التوربينية  بـ 6 

اأو 8 اأ�سطوانات، و�سعات ترتاوح ما بني 4 اإىل 5.5 لرت، وعزم ما بني 360 و450 ح�سانا.
 "Silverado" ال�سابقة كانت قد زودت جتدر االإ�سارة اإىل اأن مناذج

وعزم 286 ح�سانا مبحركات بنزين V6 ب�سعة 4.3 لرت 
ح�سانا، واأخرى وحمركات ب�سعة 6 لرتات وعزم 360 

6.2 لرت بعزم 
420 ح�سانا، 
باالإ�سافة اإىل 

حمركات ديزل 
بـ 8 اأ�سطوانات 

و�سعة 5.3 
لرت وعزم 445 

ح�سانا.

5 اأ�سباب تدفعك 
ل�سراء الدا 

"SW-في�ستا"
�سيارات  معمل  على  القائمون  اأكد 
الدا يف رو�سيا اأن املعمل تلقى خالل 
من  كبرية  اأعدادا  الفائتني  ال�سهرين 
"في�ستا- �سيارات  ل�رشاء  الطلبات 
SW"وتتمتع هذه ال�سيارة بالعديد من 
�سيارة  منها  جتعل  التي  املوا�سفات 
مرغوبة داخل رو�سيا وخارجها، ومن 

اأهم ميزاتها:
ال�سعر املناف�س

ب�سعر  رو�سيا  يف  ال�سيارة  هذه  تطرح 
دوالر،  األف   11 يقارب  مناف�ض 
ال�سيارات  �سبيهة مبزايا  ومبوا�سفات 
االأجنبية التي ترتاوح اأ�سعارها ما بني 

18 و30 األف دوالر.

العملية

مركبة  لتكون  ال�سيارة  هذه  �سممت 
�سخ�سية وعائلية بنف�ض الوقت. واأهم 
اخلارجي  الت�سميم  هو  مييزها  ما 
الع�رشي االأنيق، اإ�سافة اإىل الت�سميم 
املق�سورة  من  يجعل  الذي  الداخلي 
ف�سال  والعملية،  الراحة  يف  غاية 
الذي  الوا�سع  اخللفي  ال�سندوق  عن 
بها  باأ�ض  ال  نقل حمولة  على  ي�ساعد 

من احلاجيات والب�سائع.
احلركة  ب�سال�سة  ال�سيارة  تتميز  كما 
على الطرق املعبدة وبقدرتها العالية 
على اجتياز اأ�سعب الطرق الوعرة ما 
للمدينة  منا�سبة  مركبة  منها  يجعل 

واملناطق الريفية واجلبلية.

الهيكل املتني

من  متني  بهيكل  ال�سيارة  هذه  زودت 
جتعل  خا�سة  بطرق  املعالج  املعدن 
منه مقاوما لل�سداأ واأ�سعب الظروف 
احلرارة  درجات  وتفاوت  املناخية 

والرطوبة.

انخفا�س كلفة ال�سيانة

من ال�سمات املهمة يف هذه ال�سيارة 
هي الكفالة التي متنحها الدا 

للم�سرتي بعد �رشائه لل�سيارة، والتي 
ترتاوح بني عامني و5 اأعوام، وبعد 
انتهاء مدة الكفالة، ميكن �سيانة 

املركبة و�رشاء قطع الغيار باأ�سعار 
منخف�سة.

التقنيات احلديثة

زودت هذه ال�سيارة باأحدث تقنيات 
املولتيميديا واأنظمة التحكم بالثبات  

على الطرق، ف�سال عن اأنظمة 
التكييف والتحكم بحرارة املق�سورة 

والزجاج واملقاعد يف درجات حرارة 
اجلو التي ترتاوح ما بني )-40 اإىل 

+40( درجة مئوية.

جرنال موتورز 

 HD و�سيلفرادو SS اإطالق كمارو
يف اأ�سرتاليا

اأعلنت جرنال موتورز و�رشكة هولدن االأ�سرتالية لل�سيارات اخلا�سة )HSV( عن اتفاق جديد ي�سمن ا�ستمرار 
االأخرية عقب توقف اإنتاج موديل هولدن كومودور ال�سهري.. ويت�سمن االتفاق تد�سني هولدن لعدد من املوديالت 
اجلديدة لل�سوق االأ�سرتالية مثل HSV �سبورت�ض كات املبنية على هولدن كولورادو، والتي ح�سلت على مقدمة 

جديدة كلية ب�سبكة تهوية حمدثة وم�سابيح �سباب LED ورفرف جديد وارتفاع اأعلى لل�سيارة.
و�ستتوفر HSV �سبورت�ض كات اجلديدة مبحرك تريبو ديزل �سعة 2.8 لرت بقوة 197 ح�سان وعزم دوران 368 

رطل-قدم، مت�سل بناقل حركة يدوي ب�ست �رشعات اأو اآخر اأوتوماتيكي ب�ست �رشعات اأي�سا.
ولكن اأهم هذه املوديالت هي ن�سخ جديدة ل�سفروليه كمارو و�سيلفريادو HD.. حيث �ستطرح هولدن ن�سخ 
�سيلفرادو مبق�سورة رباعية كاملة وحمرك Duramex ديزل �سعة 6.6 لرت بقوة 445 ح�سان وعزم دوران 910 
ن�سخة  لكمارو، ف�ستطرح هولدن  بالن�سبة  ب�ست �رشعات  قيا�سي  اأوتوماتيكي  بناقل حركة  رطل-قدم، مت�سل 
2SS يف 2018 مبحرك V8 �سعة 6.2 لرت بقوة 455 ح�سان وعزم دوران 453 رطل-قدم، مت�سل بناقل حركة 

اأوتوماتيكي بثمان �رشعات، مع عدم توفر ناقل حركة يدوي كاملعتاد.
HID وجناح خلفي وجنوط بطول 20 بو�سة واإطارات من  اأمامية  و�ستاأتي ن�سخة كمارو اجلديدة مب�سابيح 
اأوتوماتيكي  ونظام  ومدفاأة  مهواة  ريا�سية  مقاعد  على  ال�سيارة  �ستح�سل  كما   ،Goodyear Eagle طراز 

يف  بت�سعة للتحكم  الفاخر   Bose اأوديو  ونظام  املناخ مبنطقتني 
�سوت.مكربات 

وقد و�سف مدير HSV االتفاق مع 
جرنال موتورز بـ “بداية ع�رش 
حيث  لهولدن،  متاما  جديد 
تعديالت  جمرد  من  انتقلنا 
موديالت  على  خفيفة 
ن�سخ  تد�سني  اإىل  حالية 
حقيقية  باإ�سافات  جديدة 

وح�رشية لعمالئنا”.

متو�سط  ال�سيدان   2018 اأكورد  �سيارتها  اليابانية  هوندا  �رشكة  د�سنت  اأن  بعد 
احلجم ها هي ت�سل اىل دول اخلليج وبالتحديد يف ال�سعودية لدى وكالة عبداهلل 

ها�سم الوكيل املعتمد ل�سيارات هوندا.
حمدث  بت�سميم  تاأتي  والتي  ال�سيارة  من  العا�رش  اجليل  تعترب   2018 اكورد 
وقوة  ثباتاً  اأكرث  وهيكلة  توربينية  حمركات  مثل  جديدة،  وموا�سفات  بالكامل 
وقري اأوتوماتيكي متطور بع�رش �رشعات م�ستخدمة ن�سخة اأكرب حجماً من من�سة 
�سيارتها �سيفيك، حيث تريد هوندا تخفي�ض عدد املن�سات الكثرية امل�ستخدمة 
يف موديالتها با�ستخدام ن�سخ خمتلفة لنف�ض املن�سة يف اكرث من موديل خلف�ض 

امل�ساريف.
تريبو  لرت   1.5 �سعة  اإ�سطوانات  االأربع  حمرك  فقدمت  للمحركات  بالن�سبة 
باإ�ستهالك ي�سل اىل 18،4 كم / لرت كم اأن حمرك ال�سبورت اي�ساً كما نرى ياأتي 

ب1.5 لرت تريبو.

 2018 اكورد  "“بال�سور” هوندا 
اجلديدة كليًا ت�سل اإىل ال�سعودية 

 VIIIرولز روي�س فانتوم
بالغة الهدوء 

لطاملا متيزت رولز روي�ض براحة مق�سورات �سياراتها وهدوئها ال�سديد.. وال 
تظهر هذه امليزة بقوة مثلما تظهر يف فانتوم اجلديدة كليا.

املو�سيقار  مع  روي�ض  رولز  تعاونت  مق�سورتها،  و�سكينة  هدوء  مدى  الإثبات 
�سيكيبتا احلائز على جائزة MOBO الأعماله املو�سيقية املعروفة، لت�سجيل 

اأغنية جديدة داخل فانتوم اأثناء جتوالها يف طرق وجبال �سوي�رشا.
واأ�سدرت رولز روي�ض ت�رشيحا اأخريا تقول فيه: “نرحب ب�سكيبتا يف عامل رولز 
التجاربة،  لعالمتنا  نوعه  من  وفريدا  مثريا  تقديرا  الفنان  اأظهر  روي�ض، حيث 
واأثبت اأن فانتوم هي ال�سيارة االأهداأ واالأفخر يف العامل بحق عرب القيام بت�سجيل 

مو�سيقى جديدة ومميزة يف مق�سورتها”.
واأكرث من  االألومنيوم  باإطار فراغي جديد من  تاأتي  اأن فانتوم اجلديدة  ويُذكر 
130 كيلوجرام من املواد العازلة لل�سوت وطبقتني ب�سمك 6 مليمرت ل�سمان عدم 

دخول اأو خروج ال�سوت من املق�سورة للعامل اخلارجي.
وقد ُد�سنت رولز روي�ض فانتوم اجلديدة يف يوليو املا�سي، مبحرك V12 توربو 
ومن  نيوتن-مرت،   900 دوران  وعزم  ح�سان   571 بقوة  لرت   6.75 �سعة  مزدوج 
املرتقب عر�ض اأول منوذج لل�سيارة يف 2018 يف مزاد عام يف مهرجان النبيذ 

ال�ستوي االإيطايل يف جانفي القادم.



 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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بلك بريي تعود للأ�سواق بهاتف جديد
بريي  بالك  �شركة  قررت 
ل�شوق  العودة  ال�شهرية 
بطرح  الذكية  الهواتف 
ي�شبه  ل  مميز  هاتف 
ومن  التقليدية  هواتفها 
هذا  يطرح  اأن  املفرت�ض 
 »UNI« ا�شم  حتت  الهاتف 
منط  على  �شياأتي  حيث 
التي  »�شاليدر«  هواتف 
ينزلق  ق�شمني  من  تتكون 

اأحدهما فوق الآخر.
بالك  لهواتف  وخالفا 
�شيخلو  التقليدية  بريي 
لوحة  من  اجلهاز  هذا 
RQWE »املفاتيح من نوع 

بلوحة  ويزود   ،»TY
تو�شع  تقليدية  مفاتيح 
الذي  العلوي  الق�شم  حتت 

تعمل  �شا�شة  على  يحوي 
مميزة  وكامريا  باللم�ض، 
مزودة بخ�شائ�ض التقريب 
الأوتوماتيكي  والتثبيت 

لل�شورة.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن بالك 
�شرحت  قد  كانت  بريي 
باأنها  الفائت  �شبتمرب  يف 
التعاون مع �شركات  تنوي 

هواتف  لإنتاج  اأخرى 
يف  �شتطرحها  جيدة 
عالمتها  حتت  الأ�شواق 
التجارية، واملخت�شون 
�شيتفرغون  فيها 
للرتكيز  اأكرب  ب�شكل 
اأمن  موا�شيع  على 

الإنرتنت.

�سوين قد ت�سمح 
بتغيري ا�سم م�ستخدم 

�سبكة بلي�ستي�سن

اآبل تخف�ض اإنتاجها 
من اآيفون 10

عن  �آبل  ل�رشكة  �لتوريد  �سل�سلة  �سمن  �رشكات  عدة  �أفادت 
تخفي�ض �لكميات �ملطلوبة من �ملكونات �لد�خلة يف ت�سنيع 
�آيفون 10 عن �ملتوقع ما ي�سري �إىل خف�ض �لإنتاج بعد �إنتهاء 
موجة �لطلب �لأويل �لتي ت�ساحب �إطالق �لهاتف يف �ل�سوق 

لأول مرة.
من  �أق�رش  �ل�سحن  مدة  �أ�سبحت  �لطلب  �نخف�ض  �أن  وبعد 
�ل�سابق حيث ت�سحن �آبل �لهاتف بعد 1-2 ��سبوع مقارنة مع 

5-6 �أ�سابيع بعد و�سع �لطلب عرب موقعها.
�لكميات  تخف�ض  قد  �آبل  �أن  �إىل  �ملوّردين  بع�ض  وي�سري 
�مل�ستهدفة من �إنتاج �آيفون 10 للربع �لأول من �لعام �لقادم، 
خا�سة مع �سعف منو طلب �ل�رشكة مقارنة بالتوقعات و�أفاد 
نوفمرب  يف  �ملكونات  من  �آبل  طلبات  �أن  �إىل  �مل�سادر  �أحد 
كانت �أقل 30% عن �لتوقعات �لأولية. وبقيت م�ستويات عو�ئد 
�ل�رشكات �ملوردة ملكونات قطع �آيفون 10 عند �لتوقعات �أو 
�ملقبلة  �لفرتة  يف  �حلال  �سوء  �زدياد  �إمكانية  مع  منها  �أقل 
�لتي   Catcher Technology �رشكة  عائد�ت  وتر�جعت 
ت�سنع �جل�سم �ملعدين باأكرث من 10%، كما تر�جعت عائد�ت 
GIS �لتي ت�سنع لوحة �للم�ض يف �ل�سا�سة باأكرث من 15%يتوقع 
يناير وفرب�ير  �آيفون 10 يف  �إنتاج  �أن يبقى م�ستوى  �ملوّردون 
يف  لكن  نوفمرب،  يف  �ملنتجة  �لكميات  نف�ض  عند  �ملقبلني 
فاإن  وباخلال�سة  و��سح،  ب�سكل  �لإنتاج  خف�ض  �سيتم  مار�ض 
مقارنة   %30 �أقل  �سيكون  �ملقبل  �لعام  �لأول من  �لربع  �إنتاج 

بالربع �جلاري.

كثري�ً ما نو�جه هذه �مل�سكلة، عندما ن�سجل ح�ساب لأول مرة 
نخرت ��سم ل يعرّب عنا متاماً، ومع مرور �ل�سنو�ت نندم عليه 
ونتمنى تغيريه، لكن ل ن�ستطيع ول نريد �إن�ساء ح�ساب �آخر 
وخ�سارة كل ما على هذ� �حل�ساب، �إن كنت من م�ستخدمي 
�سبكة بالي�ستي�سن، قد تتمكن من تغيري ��سم ح�سابك �لعام 

�ملقبل.
Shawn Layden مدير جتربة  يف مقابلة خا�سة حتدث 
خيار  على  يح�سل  �أن  ياأمل  �أنه  بالي�ستي�سن  يف  �مل�ستخدم 
هذ�  لتوفري  �لتقنية  �لتحديات  لكن  �مل�ستخدم،  ��سم  تغيري 
�لأمر �أعقد مما نتخيل، لذ� لن يتوفر �خليار ب�رشعة وفور�ً 

�لآن.
بتوفري   2014 عام  منذ  بالتفكري  بد�أت  قد  �سوين  وكانت 
��سم  ��ستخد�م  �إ�ساءة  من  �مل�ستخدمني  ملنع  خطو�ت 
�سمن  عليهم  �لتخريب  �أو  �آخرين  من  لل�سخرية  �حل�ساب 
�لألعاب، كما تعمل على تاأمني طريقة لتّمكن كل �أ�سدقائك 

من معرفة تغيريك لالأ�سم.
�جلدير بالذكر �أن مايكرو�سوفت تطلب من �مل�ستخدم دفع 
 ،  Xbox Live �سبكة  على  ح�سابه  ��سم  لتغيري  مايل  مبلغ 
بعد،  موؤكد  غري  �خلرب  عموماً،  حذوها؟  �سوين  حتذو  فهل 
حيث �أن �سوين تعمل على تاأمني خيار تغيري �لأ�سم، لكن قد 
ل تنجح بتوفري هذه �مليزة نتيجة م�ساعب تقنية بالتايل ل 

تقدمها �إطالقاً.

معر�ض النتاج اجلزائري

كوندور عن ابتكاراتها 
تك�سف كوندور، �لر�ئدة يف �ل�سوق �جلز�ئرية للمنتجات �للكرتونية 
�لإنتاج  معر�ض  يف  وجودها  عن  �ملتعددة  و�لو�سائط  و�لأجهزة 
مو�سوع  حول  و�لع�رشين  �ل�ساد�سة  طبعتها  يف   »2017  « �جلز�ئري 
» �أد�ء �لت�سدير » �لذي �سيفتتح طبعته �ليوم و ي�ستمر �إىل غاية 27 

دي�سمرب 2017 بق�رش �ل�سنوبر �لبحري » �سافاك�ض« بالعا�سمة.
تتمتع كوندور  و �سوف  ن�سخة منه  »�لو�سط«  ت�سلمت  �لبيان  ح�سب 
منتجاتها  �أحدث  عر�ض  �سيتم  �أين  �لعام،  هذ�  ��سرت�تيجي  مبوقع 
�إجمالية قدرها 420 مرت  يف ملحق �جلناح �ملركزي C1 مل�ساحة 

مربع.
و��ساف �لبيان وبالن�سبة لهذه �لطبعة، �سوف تقدم كوندور جمموعة 
تكنولوجيا  �إىل  �لأبي�ض  من  بدء�  �ملنتجات  من  ومتنوعة  غنية 
نطاقات جديدة  و�لتلفزيون من خالل  �لنقال  و�لهاتف  �ملعلومات 

من �آلت �لطهي و�لثالجات ومكيفات �لهو�ء.
و يف ذ�ت �ل�سياق، �سيتم �لك�سف عن جمموعة من �ملنتجات �ملتميزة 
�لإنتاج  معر�ض  من   26 �ل  �لطبعة  هذه  خالل  كوندور  قبل  من 
�جلز�ئري ؛ هذ� �حلدث �لذي يوؤكد على مر �ل�سنني و�لطبعات ، �أنه 
موعد ��سرت�تيجي للقاء خمتلف �ملهنيني و �ملهتمني بهذ� �لقطاع 

؛
كما جتدر �لإ�سارة؛ �أن مطابخ كونفيا �ستكون �أي�سا يف �ملوعد؛ هذه 
�لأخرية �لتي �أطلقت خالل �سهر جويلية �ملا�سي؛ و ذلك من خالل 
م�ساحة خ�س�ست لها؛ كما �سيتم تركيب ركن »�لعناية باجل�سم لها« 
�ملنتجات مبا يف ذلك جمفف  كوندور �جلديدة من  لعر�ض عائلة 

�ل�سعر �أطلقت موؤخر�.
من  كوندور متكن  �ملعرو�سة،  �ملنتجات  من  نطاقات خمتلفة  مع 
�أن تكون موجودة يف  �إىل جميع �لأهد�ف �ملمكنة وميكن  �لو�سول 

90% من �لأ�رش �جلز�ئرية بف�سل �إمكاناتها �لب�رشية و�لتقنية.
و�خري� ��ساف �لبيان  تنا�سبها يف وقتها ولكن �أي�سا يف �ملتانة؛ ويعد 
�أ�سا�سيا لجتماع  هذ� �للقاء حدثا �قت�ساديا كبري� بامتياز، ومكانا 
ت�سعى  �لتي  �جلز�ئرية  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�رشكات  خمتلف 
للح�سول على عمال جدد؛ فاإنه يجذب �سنويا �لآلف من �لعار�سني 
لالقت�ساد  عر�سا  �حلدث  هذ�  يعترب  كما  �لبالد؛  �أنحاء  جميع  من 

�لوطني وفر�سة لتقدمي فر�ض �قت�سادية جز�ئرية حقيقية
�شمرية بوجلطي

اآبل تعيد الهيكل املعدين 
لهواتف اآيفون

مهتمة  مو�قع  عدة  ذكرت 
�آبل  �أن  �لذكية  �لهو�تف  ب�سوؤون 
�ستعيد �لهيكل �ملعدين لهو�تف 
�آبل  �عتماد  بعد  �لقادمة  �آيفون 
يف  �لزجاجي  �خلارجي  للهيكل 
»�آيفون-8«  �لأخريين  هاتفيها 
�لكثري  �إليها  وّجه   ،»x-و«�آيفون
هو�تفها  م�ستخدمي  من 
�أنهم  موؤكدين  و��سعة  �نتقاد�ت 

�أمنت  باأن �لهاتف  �إح�سا�سا  يف�سلون �لهياكل �خلارجية �ملعدنية لالأجهزة و�لتي متنحهم 
و�أقل ميال �إىل �لنزلق من �ليد.

�لتكنولوجيا فاإن »هاتفا و�حد� على �لأقل  �لو�ردة يف عدد من مو�قع  ووفقا للمعلومات 
من �لهو�تف �لتي �ست�سدرها �آبل، �لعام �ملقبل، �سياأتي بهيكل معدين على غر�ر هو�تف 
 6.1 ب�سا�سة  �سياأتي  �لذي  �سيكون  �لهاتف  هذ�  فاإن  �لأغلب  وعلى  و�آيفون-7،  �آيفون-6 

بو�سة«.
وفيما يتعلق بالهو�تف �مل�ستقبلية �لتي من �ملنتظر �أن تطلقها �آبل �لعام �ملقبل، فت�سري 
�ملعلومات �إىل �أن �ل�رشكة �ستطلق 3 مناذج، �لأول �سيكون ب�سا�سة OLED عالية �لدقة 
دقة  �أقل   LCD ب�سا�سة  �سياأتي  و�لثاين  �أمبري،  ميللي   2700 ب�سعة  وبطارية  بو�سة   5.8
�لثالث و�لذي  �لهاتف  �أما  �أمبري تقريبا.  بحجم 6.1 بو�سة وبطارية بحجم 2900 ميللي 
�سيكون �لأغلى و�لأكرث تطور� ف�سيزود ب�سا�سة OLED عالية �لدقة 6.5 بو�سة وبطارية 
ب�سعة 3300 �أو 3400 ميللي �أمبري، ف�سال عن �لعديد من �خل�سائ�ض كميزة �لتعرف على 

.»x-لوجوه وبع�ض �مليز�ت �ملعدلة من تلك �ملوجودة يف هو�تف »�آيفون�

تقنية جديدة من �سام�سونغ لقيا�ض �سغط الدم
 »GSM-Arena« موقع  ذكر 
�أن  �لتكنولوجيا  ب�سوؤون  �ملهتم 
�خرت�ع  بر�ءة  �سجلت  �سام�سونغ 
�لذكية  �ساعاتها  �ست�ساعد  جديدة 
ومعدل  �لدم  �سغط  قيا�ض  على 
للمعلومات  ووفقا  �لقلب.  �رشبات 
�لذي  �جلديد  »�لخرت�ع  فاإن 
عن  عبارة  هو  �سام�سونغ  �سجلته 
�جلزء  على  يثبت  �سغري  جهاز 
�أي  �لذكية،  �ل�ساعة  من  �خللفي 
ويقوم  للمع�سم،  �ملالم�ض  �لق�سم 

�إ�سعاعات  باإر�سال  �جلهاز  هذ� 
�سوئية عرب �جللد ويقي�ض تناثرها 
ملعدلت  و��ستناد�  �لأن�سجة،  يف 
حتديد  ميكنه  �ملتناثر  �ل�سوء 
من  �لدم«وبالرغم  �سغط  معدلت 
�أن �سام�سونغ مل تدل باأية معلومات 
تلك  طرح  موعد  حول  ر�سمية 
�أن  �إل  �لتقنية يف �ساعاتها �لذكية، 
عدد� من مو�قع �لإنرتنت �أكدت �أنها 
 Samsung« �ساعات  �ستظهر يف 

Gear X« �ملنتظرة.

 غوغل تقدم للم�ستخدمني
 »اأ�سواأ تغيري يف التاريخ »

يتعلق  فيما  كبري�  تغيري�  غوغل  �أجرت 
�لبحث،  نتائج  يف  �ل�سور  ظهور  بكيفية 
م�ستخدمي  و�نتقاد  غ�سب  �أثار  مما 
�لتكنولوجيا  �رشكة  و�أعلنت  �لإنرتنت 
�أنها  �ملا�سي،  �خلمي�ض  يوم  �لعمالقة 
لن تظهر خيار »عر�ض �ل�سور« يف نتائج 
�ل�سابق  يف  وكان  �ل�سور  عن  �لبحث 
يظهر زر »عر�ض �ل�سور« للم�ستخدمني 

عند �لنقر على �ل�سورة فقط، من دون 
�لذي  �ملوقع  زيارة  �إىل  �ل�سطر�ر 
�لتغيري  �إن هذ�  يت�سمنها وقالت غوغل 
جاء نتيجة لتفاق �لت�سوية �لتي تو�سلت 
 »GettyImages« مكتبة  مع  �إليه 
�أحكاما  �أي�سا  �ل�سفقة  و�سملت  لل�سور 
معلومات  عر�ض  غوغل  من  تتطلب 

�إ�سافية حول حقوق �لطبع و�لن�رش.



بومردا�س

اخلريية  احلملة  هذه  اإطالق  مت  و 
ال�سلطات  ح�رضته  حفل  خالل 
اجلمعيات  من  العديد  و  املحلية 
اخلريية اإىل جانب ثلة من املح�سنني 
و كذا وجوه فنية و ريا�سية معروفة، و 
ت�سعى هذه اجلمعية من خالل تنظيم 
هذا احلفل ح�سبما ذكره رئي�سها علي 
عدد  اأكرب  ا�ستقطاب  اإىل  �سعواطي 
م�ساعدات  منح  بهدف  ال�رضكاء  من 
اإ�سافية لل�سباب املقبلني على الزواج 
من جهة و كذا رفع عدد امل�ستفيدين 

من جهة اأخرى م�سريا اإىل 
ت�سجل  الدينية  ال�سوؤون  مديرية  اأن 
م�ساركتها لأول مرة يف هذه املبادرة 

اخلريية.
اخلريي  امل�رضوع  هذا  �سيمكن  و 
اليتيم  كافل  جمعية  تعكف  الذي 
مع  بالتن�سيق  �سنة  كل  تنظيمه  على 
ممن  �سابا   150 ال�رضكاء  من  العديد 
من  املادية  اإمكانياتهم  ت�سعفهم  مل 
اإىل  هذا  زفافهم  مرا�سيم  اإمتام 
جانب جتهيز 200 �سابة يتيمة بكافة 
العرو�س  حتتاجها  التي  امل�ستلزمات 
حلي  حتى  و  اأفر�سة  و  األب�سة  من 

ذهبية .

العدد : 4567/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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م�شروع »غرا�س« لتزويج 150 �شابا معوزا و جتهيز 200 عرو�س
اأطلقت جمعية كافل اليتيم بالبليدة م�ساء اأم�س االثنني بالتن�سيق مع نادي املقاولني و ال�سناعيني للمتيجة 

الطبعة ال14 مل�سروع »غرا�س« لتزويج 150 �سابا معوزا و جتهيز 200 عرو�س.

مفرزة للجي�س تدمر قنبلة تقليدية
دمرت  الرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
يوم  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة 
19 فيفري 2018، قنبلة )01( تقليدية 

ال�سنع ببومردا�س/ن.ع.1.
التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
مفارز  اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية 

 )04( اأربعة  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
قر�س   )160( �سبطت  و  اأ�سخا�س 
خمتلف  من  وحدة  و)1780(  مهلو�س 
امل�رضوبات بب�سكرة والوادي/ن.ع.4. 
يف حني حجزت مفارزة اأخرى بكل من 
ومترنا�ست/ن.ع.6  تندوف/ن.ع.3 

مركبة رباعية الدفع و)2000( لرت من 
الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب. 

مفرزة  اأوقفت  مت�سل،  �سياق  ويف 
وعنا�رض  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
جتار   )04( اأربعة  الوطني  الدرك 
 )02( �سيارتني  وحجزوا  خمدرات 

من  كيلوغرام  و)،59(  �سياحيتني 
الكيف املعالج ب�سطيف/ن.ع.5.

عنا�رض  اأوقف  اأخرى،  جهة  من 
غري  مهاجرا   )40( الوطني   الدرك 
باأدرار  جن�سيات خمتلفة  من  �رضعي 

وتيارت وورقلة .

�سكان  من  الع�رضات  يطالب، 
التابعة  قطعة   211 حما�سة  حي 
جنوب  كلم   55 بريغبالو،  لبلدية 
من  جادة  التفاتة  البويرة،  ولية 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  طرف 
يف  للنظر  حديثا،  املنتخب  البلدي 
يواجهها  التي  وامل�ساكل  الإن�سغالت 
ما  واأهم  �سنوات،  عدة  منذ  احلي 
يوؤرق حياة ال�سكان يف حيهم املذكور 
اآخره  عن  املهرتئ  الطريق  �سالفا، 
لالإ�ستعمال،  �ساحلا  يعد  مل  بحيث 

على حد و�سف ال�سكان لدى حديثهم 
ليومية » الو�سط »، حيث اأو�سح هوؤلء 
اأنهم قاموا مبرا�سلة اجلهات الو�سية 
نحو  انتباهها  للفت  وتكرارا،  مرار 
اأرق حياتهم  الذي  امل�سكل املطروح 
اإىل  م�سريين  جحيم،  اإىل  وحولها 
تلق  مل  املتكررة  الر�سائل  تلك  اأن 
جهة  من  الكايف  والرد  ال�ستجابة 
على  اأنها  رغم  املعنية،  ال�سلطات 
الذكر،  ال�سالف  الطريق  بتدهور  علم 
البلدية  م�سالح  اأن  اأي�سا  م�سيفا 

مدة  منذ  امل�رضوع  بت�سجيل  قامت 
الأ�سغال  اأن  اإل  زمنية، على تعبريهم 
مل تنطلق به لأ�سباب مل تذكرها لهم، 
يف  الطريق  اأن  ال�سكان،  اأو�سح  كما 
�سبب  جدا،  ال�سيئة  احلالية  و�سيعته 
ولأبنائهم  لهم  كبرية  متاعب  لهم 
حيث  اليومية،  تنقالتهم  يف  ال�سغار 
برك  اإىل  ال�ستاء  ف�سل  يف  يتحول 
قاطنوا  يعجز  واأوحال،  كبرية  مائية 
تالميذ  خا�سة  عليه،  ال�سري  احلي 
اأوليائهم  يقومون  ما  غالبا  املدار�س 

مبرفقتهم لجتياز الطريق والو�سول 
اإىل موؤ�س�سغتهم الرتبوية، كما يتحول 
اإىل  ال�سيف  ف�سل  يف  الطريق  ذات 
ال�سماء، ملا جتتازه  غبار متطاير يف 
ذات  املركبات  ل�سيما  املركبات، 
الوزن الثقيل، م�سيفني اأن هذه احلالة 
يعي�سون منذ عدة �سنوات، حيث يبقى 
اإعغدة  يقولون،  لهم  الوحيد  احللم 
احلالة  اإىل  واإعادته  الطريق  تهيئة 

الأوىل التي كان عليها قبل �سنوات.

�شكان حي حما�شة ببلدية بريغبالو يطالبون بتهيئة الطريق

دائرة  رئي�س  يزيد  دلفي  ال�سيد  اأكد 
مع  وبالتن�سيق  موؤخرا  قام  ادرار  انه 
املوا�سي  مربي  وجمعية  امل�سالح  جل 
حتويل  ل�رضورة  التو�سل  اإيل  والإبل 
القرب  من  باملوا�سي  اخلا�سة  ال�سوق 
فعال   مت  حيث  ال�سكنية  التجمعات  من 
بالقرب  جديد  مكان  اإيل  ال�سوق  حتويل 

ادرار  ملدينة  األجتنابي  الطريق  من 
و�سع  بغية  اجلميع  جهود  بت�سافر  وهذا 
جتار املا�سية يف ظروف اأح�سن واأ�ساف 
رئي�س الدائرة اأن وايل الولية بعد تقدمي 
اأين  ال�سوق  حالة  عن  مف�سال  عر�سا  له 
اأمر مبا�رضة بو�سع وتخ�سي�س مبلغ مايل 
هام و�سل اإيل 3 ماليري يف اأر�سدة بلدية 

بتهيئة  القيام  اجل  من  الولية  عا�سمة 
م�ساحة  يرتبع على  الذي  ال�سوق اجلديد 
التهيئة  عملية  ت�سمل  حيث  هكتارات   9
والإنارة  اإ�سمنتي  اإحاطة  جدار  اجناز 
ومراحي�س  لل�سالة  قاعة  اإيل  بالإ�سافة 
كما  بيطري  ومكتب  مائي  بئر  اجناز  مع 
ويتم  األجتنابي  بالطريق  ال�سوق  يربط 

اأي�سا تخ�سي�س لكل مربي خانة خا�س به 
ويف ذات ال�سياق ت�سهر البلدية على القيام 
امل�رضوع  القانونية لنطالق  بالإجراءات 
العمل  هذا  حمددة  عمليات  �سكل  على 
لهم  يوفر  مما  املا�سية  جتار  ا�ستح�سنه 

ظروف مريحة .
بو�سريفي بلقا�سم .... 

تخ�شي�س 3 ماليري�شنتيم لتهيئة �شوق املوا�شي بادرا

البويرة

هالك �شخ�شني وجرح 24 يف حادث مرور
ال�سيار  الطريق  م�ستوى  على  اأم�س  فجر  وقع 
�رضق - عرب يف �سطر بلدية العجيبة 25 كلم �رضق 
اإثر  األيم على  ، حادث مرور  البويرة  عا�سمة ولية 
انحراف حافلة لنقل امل�سافرين ت�ستغل على خط 
�سخ�سان  وفاة  عن  اأ�سفر  جيجل  وولية  العا�سمة 

بجروح  اآخرين  �سخ�سا   24 واإ�سابة  املكان  بعني 
البويرة  م�ست�سفى  اىل  نقلهم  مت  اخلطورة  متفاوتة 
فيما فتحت م�سالح الدرك الوطني حتقيقا لك�سف 

مالب�سات هذا احلادث اخلطري .
اأ.م

تون�س

اجلامعة التون�شية تدخل يف اإ�شراب
العلمي   والبحث  العايل  للتعليم  العامة  اجلامعة  دعىت 
الأ�رضة   اأفراد  كافة  لل�سغل  التون�سي  لالحتاد  التابعة 
اإ�رضاب يومي 20 و21 فيفري  اإىل الدخول يف  اجلامعية 
وهي  امله�سومة  بحقوقهم  املطالبة  اأجل  من  اجلاري 

العام  لالحتاد  التنفيدي  املكتب  دعمها  التي  املطالب 
يو�سف  احلكومة  رئي�س  له  بيان  يف  نا�سد  والذي  للطلبة 

ال�ساهد من اأجل التدخل والبث يف املو�سوع.
 ي ع.

العا�سمة

م�شرع �شخ�شني خنقا بالغاز

 ال�شفري اال�شباين يف اجلزائر
 �شيفا على االأفالن

اأمن والية امل�سيلة

ك�شف اإختال�س اأمالك عمومية 

م�ستوى  على  م�رضعهم  �سخ�سني  اأم�س  يوم  لقي   
غاز  ت�رضب  نتيجة  بالعا�سمة،  الكيفان  برج  بلدية 

اأحادي الكربون من جهاز ت�سخني املياه.
هدا وقد اأكد تقرير احلماية املدنية اإىل اأن احلادث 

م�ستوى  على  م�ساءا   18:40 ال�ساعة  وقع يف حدود 
�سارع مولود تواتي بربج الكيفان ويتعلق الأمر برجل 

يبلغ من العمر 34 �سنة و امراأة تبلغ 28 �سنة.
ي ع.

لالأفالن   العام  الأمني  اأم�س  ا�ستقبل 
جمال ولدعبا�س يف مقر احلزب ال�سفري 
كابانا�س  �سانتياغو  باجلزائر  ال�سباين 
اللقاء  تناول  فقد  للحزب  بيان  و ح�سب 
العالقات الثنائية و �سبل تطوير ال�رضاكة 

بني البلدين وو�سع اجلالية اجلزائرية يف 
ا�سبانيا و اأي�سا مو�سع ال�سحراء الغربية 
ال�سباين  ال�سفري  نوه  اللقاء  ذات  يف  و 
مبوقف اجلزائر الداعم للوحدة الرتابية 

للدولة ال�سبانية.

احل�رضي  لالأمن  التابعة  ال�رضطة  قوات  متكنت 
ثالثة  توقيف  من  امل�سيلة  ولية  باأمن  اخلام�س 
اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم مابني 32 و41 �سنة منهم 
 ، املذكوراأعاله  املو�سوع  بخ�سو�س  وذلك   ، اإمراأة 
اإىل تاريخ 2018.02.11 ، يف  حيثيات الق�سية تعود 
قيام عنا�رض  اإثر  م�ساءا على   13:30 ال�ساعة  حدود 
من  بالقرب  وتفتي�س  مراقبة  نقطة  بو�سع  الأمن  
مت   ، بامل�سيلة  اجلامعي  للقطب  الرئي�سي  املدخل 
على  بداخلها  عرث  حيث  وتفتي�سها  مركبة  توقيف 
مواد غذائية متثلت يف ) 13 ( علبة من اجلنب و )72( 

 ( الأبي�س  اللحم  من  كلغ   4،5، ونيئة  م�سلوقة  بي�سة 
حلم دجاج( ، ) 18 ( علبة من ع�سري الربتقال من نوع 
زميا ، 980 غ من ماد الكا�سري الأحمر ، علبة م�سحوق 
غ�سيل من نوع ) تا�ست( وزن 460 غ )08 ( علب زبادي 
 ، جافيل(   ( مطهر  قارورة   ، ح�سنة  عالمة  من 
تابعة  املحجوزات  هذه  اأن  اإىل  اأف�ست  التحقيقات 
ملوؤ�س�سة عمومية ، وعليه مت فتح حتقيق يف الق�سية 
وكيل  اأمام  وتقدميهم  �سدهم  ق�سائي  ملف  واإجناز 

اجلمهورية لدى حمكمة امل�سيلة
هواري ب

�سعيدة 

افتتاح دورة التكوين املهني  
للتكوين  تابع  مركز   14 الأيام  هده  ي�ستعد 
 3 حوايل  ل�ستقبال  �سعيدة  بولية  املهني 
األف مرتب�س يف خمتلف امليادين التكوينية 

فيفري   28 غاية  اإىل   25 من  ابتداء  وذلك 
.2018

ي ع.

ورقلة

�شبع وفيات بالت�شمم العقربي 
�سجلت �سبع )7( وفيات بالت�سمم العقربي خالل ال�سنة املنق�سية بولية ورقلة التي اأح�ست ما جمموعه 

2.426 حالة ل�سع عقربي ، كما اأفادت به اأم�س الثالثاء م�سالح مديرية ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح 
امل�ست�سفيات.واأح�سيت اأربع )4( وفيات مبنطقة ورقلة ، وثالث اأخرى بتقرت ، هذه الأخرية التي 

ت�سدرت قائمة الت�سممات العقربية بواقع 1.147 حالة ، تليها منطقة ورقلة )514 ( والطيبات )318 ( 
بينما توزعت حالت الل�سع املتبقية على مناطق اأخرى  بالولية ، وفقا لذات املديرية .

  موقف ...
من  اأم�س   �سالح  قايد  الفريق  وجه 
اجلي�س  يف  التكوين  بقيادات  اجتماعه 
املوؤ�س�سة  موقف  حتدد   ر�سائل  عدة 
و  االأمنية  الو�سعية  من  الع�سكرية  
كيفية احلفاظ عليها ، حيث اأكد الفريق 
اأن امل�سار القانوين الذي اختارته القيادة 
مكن  امللف  ملعاجلة  للبالد  ال�سيا�سية 
الوطن  ربوع  يف  اال�ستقرار  حتقيق  من 
التي  الفتنة  غربان  خمططات  واأحبط 
كل  الرعب يف  لن�سر  عملت ما يف و�سعها 

مكان.
"نحمد  الوطني  الدفاع  وزير  نائب  قال  
على  ف�سله  ون�سكر  كثريا  تعاىل  اهلل 
هذا  بالدنا،  يف  امل�ستتب  االأمن  هذا 
ربوع  جميع  يف  واملنت�سر  املعزز  االأمن 
فخامة  حلكمة  نتاج  هو  اجلزائر، 
ب�سريته  ور�سادة  اجلمهورية  رئي�س 
مبادرته  يف  جتلت  التي  تدبريه  وح�سن 
التاريخية التي تبناها ال�سعب اجلزائري 
امل�ساحلة  من  وجعلت  وزكاها  برمته 

ا�ستند  ركينا  ركنا  بالدنا  يف  الوطنية 
اإليه اجلي�س الوطني ال�سعبي لبناء هذا 

ال�سرح االأمني الرا�سخ اجلذور"
تقبل  وال  املعاين  وا�سحة  الكلمات 
التاأويل  من حيث طبيعة العالقة التي 
مبوؤ�س�سة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تربط 
اأطراف  بع�س  حاولت  التي  و  الرئا�سة 
ال�سائعات  من  بكثري  اإحاطتها  الفتنة  
وت�سيع  البلبلة  تزرع  التي  املغر�سة 
من  فقط  عام  قبل  خ�سو�سا  و  الفتنة 

موعد الرئا�سيات.
مواعيد  يف  �سرح  قد  الفريق  كان  و 
و  د�ستورية   موؤ�س�سة  اجلي�س  اأن  �سابقة 
اللعب  ترف�س  و  القانون  ل�سيف  تخ�سع 
،و تكتفي بدورها  لها  لي�ست  يف مالعب 
الوحدة  حماية  يف  ممثال  الكال�سيكي 
العابرة  للتهديدات  والت�سدي  الوطنية 
للحدود وهو الرهان الذي ك�سبته قيادة 

اجلي�س ب�سهادة اجلميع.

اجلي�س و الرئي�س ...

وداد احلاج:

   اأح�سن مرزوق

بتن�سيط حما�سرة حول املنا�سبة 

اأمن والية امل�شيلة يحيي ذكرى يوم ال�شهيد
فيفري    18 لـ  امل�سادف  لل�سهيد  الوطني  لليوم  اإحياء 
�سباح  امل�سيلة  ولية  اأمن  م�سالح  قامت  �سنة،  كل  من 
حما�رض  بامل�سيلة  ال�رضطة  مدر�سة  م�ستوي  على  اأم�س 
باملنا�سبة من تن�سيط ا�ستاذ جامعي ، لفائدة اإطارات ، 
ال�رضطة  مدر�سة  من  وطلبة   ، الولية  اأمن  كل  من  رتباء 

تناول من خاللها املتدخل اأهم اجلوانب التاريخية للثورة 
التحريرية والدور الفعال الذي لعبه ال�سهداء واملجاهدين 
يف   ، الفرن�سي  الإ�ستعمار  قب�سة  من  البالد  حترير  يف 
العامة  املديرية  بجهود  اجلامعي  الأ�ستاذ  اأ�ساد  الأخري 
لالأمن الوطني يف اإحياء املنا�سبات التاريخية و الوطنية 

، مقدما عبارات ال�سكر والمتنان ل�سخ�س ال�سيد اللواء 
املدير العام لالأمن الوطني ، نظري الهتمام الذي يوليه 
الثورة  بتاريخ  والفتخار  النتماء  روح  وتر�سيخ  لتعزيز 

اجلزائرية يف نفو�س منت�سبي جهاز الأمن الوطني .
    عبدالبا�سط بديار 
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