
 جمل�س املحا�سبة 
يفجر ف�سائح 

خطرية بحا�سي 
م�سعود

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IF
IC

AT
IO

N 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

   RÊVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 

  Archivage numérique

EXPERIENCE

EX
PER

IEN
CE

Di
gi

ta
l 

W
or

ld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs concurrentiels

www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  الإثنني 26 فيفري 2018 املوافـق /  لـ11 جمادى الثانية 1439ه العدد:4571    / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

�ص3وزيرة البيئة والطاقات املتجددة  فاطمة  الزهراء زرواطي

30 مليار دينار ميكن حت�سيلها من النفايات

تعبريا عن رف�سهم لعزل اأ�ساتذتهم 

مئات التالميذ  يقاطعون امتحانات الف�سل الثاين

 �ص3

�ص3

ال�سادق بوقطاية ل"الو�سط "

 الأفالن ي�ساند مطالب
 امل�سربني ولكن بتعقل

حذرت من �شيطنة وجترمي التنظيمات النقابية

النقابات امل�ضتقلة تدعو اإىل اإ�ضراب وطني 4اأفريل املقبل  
�ص4

�ص5�ص6

خروقات باجلملة وتعد على مرا�سيم 
اقرتاب من عاملهمتنفيذية ومنا�سري رئا�سية 

ذوو الإعـــــاقة 
والحــتيــــــــاجـــات 

اخلـا�سة ... ملوك 
احلــــــزن  ؟ 

قرر تكتل النقابات امل�ستقلة ملختلف القطاعات الدخول يف اإ�سراب وطني و �سامل يوم 04اأفريل 2018مع تنظيم جتمعات 
جهوية مبختلف الوليات مل يعلن بعد التكتل عن مكان تنظيمها .

دعا ال�صادق بوقطاية الناطق الر�صمي لالأفالن بخ�صو�ص االحتجاجات 
و االإ�رضاب االأخرية التي عرفتها اجلبهة االجتماعية ال�صيما يف قطاعات 
الرتبية و ال�صحة و التعليم اإىل �رضورة االحتكام اإىل احلوار بني خمتلف 

ال�رضكاء االجتماعيني و النقابات وممثلي القطاعات الوزارية .

من�سق املجتمع املدين باجلنوب الكبري  
مولي ر�سوان �سرحاين لـ"الو�سط "  

لعب نعيــــمة �سـاحلي 
على وتــر الأمازيغية 

اأمــــــر خــــــطـــــــيــــر  �ص4�ص4

�ص4

  �ص4

�ص3

�ص3

 يف اجتماع بني �سعيدة نغزة 
وفينت�سنزو بوت�سيا بروما  

تعزيز ال�سراكـــــة بيـــــن 
املوؤ�س�سات اجلزائرية 

والإيـــــــطـــــالـــــــيــة  
وزير التكوين و التعليم املهنيني 

حممد مباركي يك�سف:

اأكرث من 290.000 
من�سب تكوين جديد

هددوا بالإ�سراب املفتوح و�سط 
غياب و�سائل ال�سالمة

عمال �سونلغاز يحملون 
الإدارة م�ســـــــــوؤوليـــــــة 

الوفيات يف حوادث العمل
البويرة

التالميذ مل ي�ستجيبوا 
لدعوات التظاهر  

قال اإن الو�ساية ت�ستند للحرب 
النف�سية، بوديبة:

 وزارة الرتبية لن
  تتمكن من تغطية

 العجز يف الأ�ساتذة  

.    الق�ساء على 2000 مفرغة ع�سوائية على ال�سعيد الوطني



قام وزير ال�سكن والعمران واملدينة عبد الوحيد بزيارة 
ميدانية اإىل والية املدية اأين ا�ستهل زيارته بو�سع حجر 
يجار  باال  البيع  ب�سيغة  �سكن   700 مل�رشوع  االأ�سا�س 
عدل مبنطقة حو�س بايزيد ببلدية املدية حيث ا�رشف 
الوزير على مرا�سيم حفل ت�سليم املفاتيح لـ 1342 وحدة 
�سكنية 956 �سكن عمومي اإيجاري 280 اإعانة ريفية 106 
�سكن ت�ساهمي وهذا على م�ستوى قاعة املحا�رشات 
الكربى حاج حمدي ار�سالن بالقطب اجلامعي باملدية 
رفقة وايل والية املدية ال�سيد حممد بو�سمة و بح�سور 
العام  االأمني  الوالئي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  من  كل 
بغرفتيه  الربملان  االأمن  نواب  جلنة  اأع�ساء  للوالية 

وال�سلطات املدنية والع�سكرية .
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ر�ؤية من الواقع
بها  ابتلي  التي  البحث  رحلة 
املواطن اجلزائري ل تكاد تنتهي 
عرف  الذي  ،وهو  يومياته  من 
واملر�ض  واحلاجة  الفقر  مرارة 
افتقاده  جانب  اإىل  واملعاناة 
للكثري من املواد الأ�سا�سية . وما 
له  جند  حتى  م�سكل  يحل  اأن 
اإ�سكالية جديدة يف غياب قانون 
كم�ستهلك  عالقته  ي�سبط 
امل�سنع  اأو  واملنتج  بالتاجر 
ال�سرورية  املواد  يف  خا�سة 
وال�سلع ذات ال�ستهالك الوا�سع 
اأو  والزيت  ال�سكر  اأزمة  ،فبعد 

احلكومة  عليهما  تطلق  كما 
با�ستقرار  تع�سف  كادت  والتي 
الوطن واملواطن . �سربت  وامن 
يف  املفرطة  الزيادات  نغمة  لنا 
اأ�سعار البطاطا واخلبز ، ثم جاء 
الدور على الندرة التي تعرفها 
تعد  مل  ، والتي  البقول اجلافة 
العائالت اجلزائرية  يف متناول 
الدخل  وذوي  الفقراء  خا�سة 
على  الدور  جاء  ثم   ، املحدود 
اأ�سبحت  التي  احلليب  �سكارة 
وعّدت  واخلا�ض  العام  حديث 
ملنظومة  وف�سل  دولة  اأزمة 

وغياب  الحتكار  يف  اختزلت 
لها  جتد  والرقابة،ومل  الردع 
و�سطا  ولو  حال،  التجارة  وزارة 
ير�سي املنتج وامل�ستهلك، لي�سبح 
احلليب حمل تالعب من طرف 
ا�ستفادوا  ممن  امللبنات  اأ�سحاب 
املادة  ليحولوا  الدعم  من 
ياغورت  اإىل  املدعمة  الأولوية 
الكماليات  من  ي�سبهها  وما 
غري  ال�سريع  الربح  بغر�ض 
ملتزمني بالتعهدات ول بدفاتر 
التي  املربرات  .ورغم  ال�سروط 
اإل   ، اجلدد  املحتكرون  يقدمها 

فيما  يرتقب  يبقى  الزوايل  اأن 
بني  املفاو�سات  اإليه  �ستوؤول 
املنتجني والو�ساية بعدما رفعوا 
يف  الحتكار  ف�سلوا  و  الأ�سعار 
وفتح  للمتابعة  اأجهزة  غياب 
اإجراءات  واتخاذ  التحقيق 
يحتكر  ملن  ردعية  وعقوبات 
ال�سعب  بقوت  ،ويتالعب 
مبال  غري  التعليمات  ويخالف 
مافيا  طرف  من  م�سنود  لأنه 
املواطنني   رقاب  يف  تتحكم 
�سكارة  �سعر  يف  الزيادات  ،ولأن 
حليب كان ع�سوائيا ومن طرف 

يف  تدخل  اأنها  رغم   ، واحد 
اإطار الأ�سعار املقننة باعتبارها 
على  .فان  وا�سع  ا�ستهالك  ذات 
احرتام  وال�سناعيني  التجار 
يتقوا  وان  املحدد  الربح  هام�ض 
الذي  اخلدمي  �سعيب  يف  اهلل 
والهزات  لل�سدمات  عر�سناه 
و�ساومناه يف خبز عياله ورفعنا 
اأزمات  له  و�سببنا  ال�سغط  له 
على  اأثرت  اآخر  ول  لها  اأول  ل 

�سحته وجيبه ومعي�سته ...

املدية

06 جرحى يف  حادثي مرور 
وقع اأول اأم�س حادث مرور على 
م�ستوى الطريق الوطني رقم 01 
النفق  اأمام  امل�سمى  باملكان 
متثل  �سيكاو  بن  لبلدية  املوؤدي 
يف انحراف �سيارة �سياحية خلف 
05 م�سابني ترتاوح اأعمارهم ما 
بني 04 �سنوات و 75 �سنة اأ�سيبوا 
مت  اخلطورة  متفاوتة  باإ�سابات 
و  املكان  عني  يف  اإ�سعافهم 
احلماية  رجال  من طرف  نقلوا 
لبلدية  الثانوية  للوحدة  املدنية 
موؤ�س�سة  اقرب  واىل  �سيكا  بن 
ا�ست�سفائي ملكان وقوع احلادث 

كما وقع حادث مرور اآخر على 
م�ستوى الطريق الوطني رقم 62 
باملكان امل�سمى �رشاطة بلدية 
انحراف  يف  متثل  الربواقية 
�سيارة �سياحية خلف 01 م�ساب 
من  البالغ   ) ج.ح   ( املدعو  و 
اأ�سيب باإ�سابات  العمر 18 �سنة 
متفاوتة اخلطورة مت اإ�سعافه يف 
طرف  من  نقل  و  املكان  عني 
للوحدة  املدنية  احلماية  رجال 
اإىل  الربواقية  لدائرة  الثانوية 
وقوع  ملكان  م�ست�سفى  اقرب 

احلادث .

 حاجة اجلزائريني
 من الطاقة يف 2030 

زيارة وزير ال�سكن 
اإىل والية املدية

االأول  الوزير  لدى  الدولة  كاتب  قال 
ب�سري  �سابقا  واالإح�سائيات  لال�ست�رشاف 
حاجة  باأن  امل�سيلة  والية  من  م�سيطفى 
مبرتني  �ستزيد  الطاقة  من  اجلزائريني 
 100 �سقف  2030  لتالم�س  العام  ون�سف 
بالطلب  مقارنة  نفط  مكافئ  طن  مليون 
احلايل الذي هو 40 مليون طن ما يقت�سي 
علينا حتويل ذكرى تاأميم املحروقات اإىل 

ورقة طريق لتاأمني الطاقة .
اإطالق  ندوة  يف  م�سيطفى  واأ�ساف 
نظمتها  التي  التاريخية  اليقظة  منظومة 
جمعية قمم �سناعة الغد بوالية امل�سيلة - 
ال�سيد حاج مقداد  وح�رشها وايل الوالية 
ماأمون  حممد  القا�سمية  الزاوية  و�سيخ 
الهامل  زاوية  مركب  واحت�سنها  القا�سمي 
اأن  تاأميم املحروقات ينبغي  – باأن ذكرى 
تفهم يف �سياقها التاريخي الذي  يلتقي مع 
�سيادة  ذلك  ويعني  ال�سيا�سية  الفكرة  قرن 
حياة  ترقية  �سبيل  الطاقة يف  على  الدولة 
على  واقليميا  عامليا  والتموقع  ال�سكان 
الوقت  واأن   ، االأحفوري  الوقود  خارطة 
قد حان لتطبيق اليقظة التاريخية يف فهم 

االأحداث الوطنية وحتليلها .

اأن�سار املولودية وليا�سما م�ستاوؤون ب�سبب التعادل
بني  العا�سمي  الداربي   بعد 
ومولودية  العا�سمة  احتاد 
اأن�سار  ا�ستاء  فلقد  اجلزائر 
يف  بالتعادل  الفريقني 
بنتيجة  ية   و لكر ا ة   ا ر ملبا ا
2-2  ،  فلقد حمل  الكثري من 
اجلارين  الفريقني  منا�رشي 
عا�سميا  اأ�سابع  املعروفني 
املباراة  االتهام   حلكم 
اأنه  مل  قالوا  بوكوا�سة الذين 
املباراة   هاته  يف  عادال  يكن 
العا�سمية التي عرفت ح�سورا 
 5 مبلعب  قيا�سيا  جماهرييا 
جويلية باجلزائر العا�سمة  .  

وماذا عن ) �سكارة ( احلليب..؟

اأم�س،  اأول  ع�سية  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  �سهدت 
يف  ح�سل  ما  حقيقة  حول  الت�ساوؤالت  من  الع�رشات 
احتاد  االأعداء  االإخوة  جمع  الذي  العا�سمي  الداربي 
بالتعادل  انتهى  والذي  اجلزائر،  ومولودية  العا�سمة 
االإيجابي 2-2، بالرغم من ال�سغط الرهيب الذي خلقه 
اأطوار املقابلة، ت�ساوؤالت نبعت  العبو املولودية طيلة 
اأمور  ح�سلت  اأنه  اأكد  الذي  زمامو�س  ت�رشيحات  من 
غري ريا�سية ما بني ال�سوطني، ليوؤكد باأن هذا املو�سم 
مت  حقا  فهل  الوطنية،  البطولة  يف  له  االأخر  �سيكون 
التالعب يف نتيجة اللقاء اأم اأن �سغط املولودية جعل 

حار�س االحتاد يتفوه مبثل هكذا ت�رشيحات.

ماذا جرى يف الداربي؟

احلفنـاوي بن عامـر غــول

فاردي ليوين وفية لتقاليدها
املوعد  يف  ليوين  فاردي  األرتا�س  جمموعة  كانت 
عرب  بها  املرعوفة  لتقاليدها  الوفاء  ووا�سلت 
انطالق  قبل  دقائق  �سهدت  اأين  "التيفو"  �سناعة 
اجلزائر  واحتاد  مولودية  اجلارين  بني  الداربي 
عبارة  حمل  والذي  "العميد"  اأن�سار  لتيفو  �سور 
"ملاذا اأنا يف القمة" والذي جرى رفعه يف املنعرج 

اجلنوبي مللعب 5 جويلية.

هدف ح�سود ي�سقط الكاتب العام مغ�سيا عليه
�سجله  الذي  التعادل  مل مير هدف 
ح�سود  الرحمان  عبد  الالعب 
لفريقه مولودية اجلزائر يف الداربي 
بالغرمي  جمعهم  الذي  العا�سمي 
وهو  الكرام  مرور  اجلزائر  احتاد 
للمولودية  العام  الكاتب  جعل  الذي 
و�سقط  الفرحة  من  عليه  يغمى 
اأفراد  عرفه  الذي  الكبري  ال�سغط 
يف  متاأخرين  كانوا  الذين  الفريق 

النتيجة بهدفني دون رد.

اخلارجية  وزير  عقده  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  يف 
اأوغلو،  ت�ساوي�س  الرتكي  اجلزائري م�ساهل مع نظريه 
فاجاأ الوزير اجلزائري اجلميع بحديثه باللغة الفرن�سية، 
يف خطوة اعتربها البع�س بغري املفهومة، خا�سة واأن 
لو  باأنه  موؤكدين  االتراك،  عن  جدا  بعيدة  الفرن�سية 
احل�سور  معظم  ولفهمه  اأح�سن  لكان  بالعربية  حتدث 

مبا فيهم وزير اخلارجية الرتكي.

م�ساهل يتحدث مع 
االتراك بالفرن�سية
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وزيرة البيئة والطاقات املتجددة  فاطمة  الزهراء زرواطي

30 مليار دينار ميكن حت�سيلها من النفايات
.         13 مليون طن من النفايات �سنويا باجلرائر ميكن اعادة تثمني 7 مليون طن.

.         مت الق�ساء على 2000 مفرغة ع�سوائية عرب الرتاب الوطني اأهمها مفرغة واد ال�سمار.
.        اإجناز 177 مركزا للردم التقني للنفايات املنزلية و 38 مركزاآخرلردم النفايات

يحي عواق.

والطاقات  البيئة  وزيرة  اأكدت 
الزهراء  فاطمة  املتجددة 
زرواطي يوم اأم�س خالل افتتاحها 
 « حول  الوطنية  الندوة  اأ�شغال 
الوطنية  الإ�شرتاتيجية  عر�س 
اآفاق  للنفايات  املدمج  للت�شيري 
2035 » املقامة مبركز املوؤمترات 
ال�شتثمار  باأن  بالعا�شمة  الدويل 
خالل  من  النفايات  جمال  يف 
باإمكانه  ور�شكلتها  دجمها  اإعادة 
للخزينة  �شنويا  دينار   30 يوفر  اأن 
اأكدت  التي  القيمة  العمومية وهي 
ب�شاأنها املتحدثة عزم لدولة على 
اإ�شرتاتيجية  خالل  من  حت�شيلها 
فيها  ت�شارك  �شاملة  وطنية 

وكذا  الوزارية  القطاعات  جميع 
العمومية  القت�شادية  املوؤ�ش�شات 

واخلا�شة.
هذا و اأ�شارت الوزيرة زواطي اإىل 
اجلزائر  يف  بالبيئة  الهتمام  اأن 
تعود جهوده اإىل اأكرث من 15 م�شت 
جممله   يف  فاق  ا�شتثماري  مببلغ 
لإجناز  خ�ش�س  دولر،  مليار   02
ذلك  يف  جت�شيدا  م�رشوع   1200
والتنمية  للبيئة  الوطني  للمخطط 
ذات  يف  موؤكدتا  امل�شتدامة، 
برنامج  و�شع  اأنه مت  على  ال�شياق 
للنفايات،  املدمج  للت�شيري  وطني 
اإ�شافة اإىل خمطط وطني لت�شيري 
النفايات اخلا�شة، وهي امل�شاريع 
 2000 الق�شاء  من  مكنت  التي 
عرب  للنفايات  فو�شوية  مفرغة 

اأكربها  خمتلف ربوع الوطن كانت 
مفرغة واد ال�شمار بالعا�شمة.

اإىل  الرامية  امل�شاعي  اإطار  ويف 
التكفل باإ�شكالية النفايات املنزلية 
اإجناز  مت  باأنه   الوزيرة  اأكدت 
للنفايات  التقني  للردم  مركز   177
لردم  اآخر  مركز   38 و  املنزلية 
اجلهود  وهي  الهادمة،  النفايات 
اقت�شادية  ديناميكية  خلقت  التي 
موؤ�ش�شة   47 اإن�شاء  من  مكنت 
ولئية ذات طابع �شناعي وجتاري 
اإنعا�س  يف  �شي�شاهم  الذي  الأمر 

اقت�شادنا الوطني.
املتحدثة  اأكدت  وقد  هذا 
املنزلية  النفايات  حجم  باأن 
مليون   13 بلغ  �شنويا  املطروحة 
طن م�شريتا اإىل اإمكانية ا�شرتجاع 

اإطار  يف  بينها  من  طن  مليون   07
للت�شيري  الوطنية  الإ�شرتاتيجية 
اإىل  املمتدة  للنفايات  املدمج 
مت  التي  الغاية  وهي   2035 اآفاق 
ت�شخري لها اأكرث من 16 مركز لفرز 
حمطات  و05  املنزلية  النفايات 

كربى لتجميع النفايات.
اجلهود  املتحدثة  ثمنت  كما 
الأوروبي  ال�رشيك  يبدلها  التي 
النفايات  ال�شتثمار يف  يف جمال 
اقت�شادي  مورد  اأ�شبحت  التي 
هام جذا على امل�شتويني املحلي 
هذا  اأن  اإىل  م�شريتا  والدويل 
جانب  اإىل  ال�شتثمار  من  النوع 
من  اأكرث  �شيخلق  للبيئة  مراعاته 
األف من�شب �شغل مبا�رش   40000
�شغل  من�شب  األف   200 حوايل  و 

غري مبا�رش الأمر الذي �شي�شاهم 
البطالة،  حدة  من  التقلي�س  يف 
اأن  على  ال�شياق  ذات  يف  موؤكدتا 
م�رشاعيه  على  مفتوح  املجال 

واأ�شحاب  اخلوا�س  للم�شتثمرين 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 
هذا  يف  ال�شتثمار  يف  الراغبة 

املجال احليوي.

اأكدت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة ال�سيدة فاطمة الزهراء زرواطي يوم اأم�س باأن اأكر من 30 مليار دينار ميكن حت�سيلها �سنويا من خالل اإعادة دمج النفايات 
وال�ستثمار فيها وهي العملية التي ميكن من خاللها توفري اأزيد من 40000 األف من�سب �سغل مبا�سر واأكرث من 200 األف من�سب عمل غري مبا�سر.

تعبريا عن رف�سهم لعزل اأ�ساتذتهم و موا�سلة الدرا�سة عند امل�ستخلفني

مئات التالميذ  يقاطعون امتحانات الف�سل الثاين

وزير التكوين و التعليم املهنيني حممد مباركي يك�سف:

فتح اأكرث من 290.000 من�سب تكوين جديد
.       برجمة 370 تخ�س�سا يغطي 22 فرعا مهنيا متوجا ب�سهادة دولة

الع�رشات  عرب  التالميذ  قام  الأم�س  مئات 
ولية  م�شتوى  على  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  من 
الأ�شاتذة  مع  باحتجاج  ت�شامنا  اجلزائر 
 ، من�شابهم  من  عزلهم  مت  الذين  امل�رشبني 
امل�شتخلفني  عند  الدرا�شة  موا�شلة  راف�شني 
قاطع العديد من التالميذ امتحانات الف�شل 
بع�س  الأم�س  يف  انطلقت  التي  الثاين 
اأ�شاتذتهم  مطالبني  باإعادة  املوؤ�ش�شات، 
راف�شني  عملهم،  منا�شب  اإىل  املعزولني 
الأ�شاتذة  عند  الدرا�شة  ال�شنة  موا�شلة 
امل�شتخلفني خا�شة بالن�شبة لتالميذ ال�شنوات 

النهائية على غرار الثالثة الثانوي
من  العديد  عرب  منهم  الكثريين  امتنع  كما 
من  العا�شمة  ببلديات  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
الدخول اإىل الأق�شام والبقاء بال�شاحات وخارج 
اأ�شوار مدار�شهم ت�شامنا مع الأ�شاتذة الذين 
ا�شتلموا اأول ام�س قرار عزلهم من منا�شبهم 
لالأ�شاتذة  الإجمايل  العدد  و�شل  حيث   ،
لنقابة  املفتوح  اإ�رشاب  ب�شبب  املعزولني 
امل�شتوى  على  اآلف   4 قرابة  الكنابا�شت، 
الوطني، من الأ�شاتذة الذين رف�شوا اللتحاق 
باملوؤ�ش�شات الرتبوية، يف حني بلغ عدد الذين 

الـ  يقارب  ما  للتدري�س  الأق�شام  اإىل  عادوا 
5500 كما نظم التالميذ يف العديد من ثانويات 
وليات الوطن وقفات احتجاجية ت�شامنا مع 
ولية  ثانويات  تالميذ  غرار  على  اأ�شاتذتهم، 
�شكيكدة، اأين نظموا وقفات احتجاجية داخل 
التالميذ  واعترب  الرتبوية  موؤ�ش�شاتهم  وخارج 
غري  اأمر  اأ�شاتذتهم  تغيري  اأن  املحتجني 
�شيما  العلمي،  حت�شيلهم  على  ويوؤثر  معقول 
بدل  تعيينهم  �شيتم  الذين  امل�شتخلفني  واأن 
ي�شتطيعوا  لن  بالف�شل،  املهددين  اأ�شتاذتهم 
تاأدية املهام لنق�س خربتهم. من جهتهم قام 

بقطع  الوادي  بولية  املغري  منطقة  تالميذ 
باإنهاء  مطالبني   ،  03 رقم  الوطني  الطريق 
الإ�رشاب، كما وقف اأخرون اأمام مقر الولية 
املنتدبة املغري ، مطالبني باإرجاع اأ�شاتذتهم 
قد  الوقفات  من  العديد  وكانت  املعزولني 
نظمها التالميذ يف �شاحات الثانويات بعد اأن 
منعوا من اخلروج اإىل ال�شارع يف ظل تعزيزات 
اأمنية م�شّددة التي كانت منذ ال�شاعات الأوىل 
التالميذ  انزلق  ملنع  الثانويات  بوابات  اأمام 

اأو تفاقم الو�شع.
اإميان لوا�س

حممد  املهنيني  والتعليم  التكوين  وزير  ك�شف 
من�شب   290.000 من  اأكرث  فتح  عن  مباركي 
واأجهزة  اأمناط  خمتلف  يف  جديد  تكوين 
التكوين، م�شريا انه  مّتت برجمة 370 تخ�ش�شا 
يغطي 22 فرعا مهنيا متوجا ب�شهادة دولة، من 
ال�شباب  متكني  اإىل  يهدف  تخ�ش�شا   80 بينهم 
من  الإلزامي،  الطور  ي�شتكملوا  مل  الذين 

احل�شول على �شهادة تاأهيل.
على  اإ�رشافه  الأم�س  خالل  واأفاد  مباركي 

لتكوين   2018 فيفري  لدورة  الر�شمي  افتتاح 
 1250 ت�شخري  مت  باتنة  اأنه  ولية  يف  املهني 
الوطني  الرتاب  عرب  موزعة  تكوينية  موؤ�ش�شة 
اإليها  ي�شاف  التكوين،  طالبي  ل�شتقبال 
افتتاحها  يتم  جديدة،  موؤ�ش�شة   20 ع�رشون 
 9 هي  و  الدخول  هذا  مبنا�شبة  مرة  لأول 
التكوين املهني،  معاهد وطنية متخ�ش�شة يف 
للتكوين  مراكز   7 املهني،  للتعليم  معاهد   4

املهني والتمهني.

 ومن جهة اأخرى، اأو�شح الوزير اأنه مت توظيف 
التكفل  عملية  يف  للم�شاهمة  مكون   2000
تاأطري  و  اجلديدة،  التخ�ش�شات  بتدري�س 

املوؤ�ش�شات التكوينية التي فتحت موؤخرا.
�رشورة  على  مت�شل  �شدد  مباركي   �شياق 
التكوين،  نوعية  حت�شني  اإ�شرتاتيجية  متابعة 
بتحيني موؤهالت املوؤطرين، وبتجديد املناهج 
تعميم  وكذا  البيداغوجي،  و  التقني  والعتاد 
الآيل  الإعالم  يف  التكوين  يف  الت�شديق  نظام 

عن طريق الأكادمييات و الهيئات الدولية
موا�شلة  �رشورة  على  املتحدث  ذات  واأكد 
القت�شادي،  املحيط  مع  ال�رشاكة  تطوير 
�شوق  متطلبات  مع  التكوين  مالئمة  لتحقيق 
ال�شغل والحتياجات من اليد العاملة املوؤهلة، 
وكذا هيكلة هذه الوظيفة لدى كافة القطاعات 
لتطوير  الوطني  ال�شندوق  طريق  عن  لتمويل 

)F.N.A.C( التمهني والتكوين املتوا�شل
اإميان لوا�س

الناطق الر�سمي با�سم الأفالن ال�سادق بوقطاية ل"الو�سط "

الأفالن ي�ساند مطالب امل�سربني ولكن بتعقل
الر�شمي  الناطق  بوقطاية  ال�شادق  دعا   
الإ�رشاب  و  الحتجاجات  بخ�شو�س  لالأفالن 
الجتماعية  اجلبهة  عرفتها  التي  الأخرية 
ل�شيما يف قطاعات الرتبية و ال�شحة و التعليم 
بني خمتلف  احلوار  اإىل  الحتكام  اإىل �رشورة 
وممثلي  النقابات  و  الجتماعيني  ال�رشكاء 

القطاعات الوزارية .
 « الو�شط  ل«  ت�رشيح  يف  بوقطاية  قال  و 
و  الأخرية  الحتجاجات  على  تعليقه  يف 
قطاعات  عدة  ت�شهدها  التي  الإ�رشابات 
ل�شيما الرتبية وال�شحة اأن نظرتهم يف الأفالن 
العام جمال  الأمني  عليها   اأكد  قد  كان  والتي 
ل  امل�شاكل  هاته  كل  اأن  مرارا  عبا�س  ولد 
العتبار  بعني  والأخد   ، باحلوار  اإل  حتل 
الجتماعي  ال�شتقرار  على  احلفاظ  �رشورة 
و الأمن و ال�شلم مع اإعطاء لكي ذي حق حقه 
الظروف  ومراعاة   ، احلوار  و  باملفاو�شات 
كذلك  الإقليمي  الو�شع  و  باجلزائر  املحيطة 

اأن وجهة نظرهم يف الأفالن  ، وقال بوقطاية 
حول هذه الحتجاجات الأخرية اأن الإ�رشابات 
ليجب  الد�شتوري  احلق  لكن   ، د�شتوري  حق 
على من ي�شتعمله اأن يلحق م�رشة بالآخرين يف 
اإ�شارة منه اإىل اإ�رشاب التالميذ الذي قال اأن 

هذه �شيم�س ب�شنتهم الدرا�شية .
اإل  حتل  ل  الق�شايا  كل  اأن  بوقطاية  وقال 
الأطراف  خمتلف  بني  املفاو�شات  و  باحلوار 
، م�شريا اإىل توجيهات رئي�س اجلمهورية بهذا 
الرتبية  بقطاع  العاملني  لدعوة  اخل�شو�س 
العام  ي�شيع  ل  حتى   ، العمل  اإىل  بالعودة 
على  يتفاو�شون  الوقت  نف�س  ويف   ، الدرا�شي 
اأن  بوقطاية  اأ�شاف  و   ، امل�رشوعة  حقوقهم 
النا�س  جلميع  يكفل  د�شتوري  حق  الإ�رشاب 
اإطار منظم ياأخذ  اآرائهم ولكن يف  التعبري عن 
يف عني العتبار ال�شتقرار الجتماعي و ال�شلم 
و الأمن ، داعيا اإىل حوار بني خمتلف النقابات 
 ، ال�شحة  قطاع  يف  واأي�شا   ، الرتبية  ووزارة 

اليوم  الكنابا�شت  �شيعقده  اجتماع  اإىل  م�شريا 
اأع�شاء  اأن  ح�شبه  حيث   ، اخل�شو�س  هذا  يف 
م�شلحة  يدركون  و  جزائريون  هم  النقابات 

التالميذ .
و  العقل  نحكم  اأن  يجب  اأنه  حمدثنا  وقال 
امل�شلحة العامة و العليا للمجتمع اآخذين بعني 
العتبار حقوق العاملني ، لكن يف نف�س الوقت 
اأن ناأخذ بعني العتبار حق التالميذ يف  يجب 
التمدر�س ، متمنيا العودة اإىل مقاعد الدرا�شة 
النداء  وهو  املفاو�شات  و  احلوار  وتطبيق   ،
ما  اأنه  اأي�شا  اأ�شار  و  الآفالن   توجهه  الذي 
املقيمني  الأطباء  و  لالأ�شتاذة  به  توجهوا 
الوزارات  مع  الق�شية  هذه  حتل  اأن  لبد  اأنه 
الو�شية ، ودرا�شة مطالبهم ، وكل ما لهم حق 
تاأجيله   فليتم  تاأجيله  ميكن  ما  و   ، فلياأخذوه 
الحتجاجات  هذه  كل  ظل  يف  اأنه  اأ�شاف  و 
 ، الجتماعية  اجلبهة  ا�شتقرار  مراعاة  ينبغي 
وواعون  مدركون  الأ�شاتذة  اأن  ح�شبه  وخا�شة 

مبا ينجم عن الإ�رشابات امل�شتمرة وهو �شياع 
ال�شنة الدرا�شية و يكون التالميذ �شحية لذلك 
، حيث قال  لالأطباء  بالن�شبة  ال�شيىء  ونف�س   ،
بوقطاية اأن مهنة الطب من اأنبل املهن ، لذلك 
لبد اأن تاأخد هذه الفئة بعني العتبار املر�شى 
 ، امل�شت�شفيات  يف  املر�شى  نرتك  ل  اأن  و   ،
منتهيا اىل �رشورة ترتيب الأولويات ، حيث ما 

يجب اأن مينح فليمنح ، وما يوؤجل فليوؤجل .
اإىل  يدعو  الأفالن  اأن  بوقطاية  قال  وبهذا 
الأطراف  جميع  بني  املفاو�شات  و  احلوار 
للمعلمني  ت�شمن  اإيجابية  نتائج  اىل  للو�شول 
التمدر�س  توا�شل  وت�شمن �رشورة   ، حقوقهم 
 ، د�شتوريا  التالميذ حقهم املكفول  ونعطي   ،
منتهيا اىل اأنه مثل ما اأن حق الإ�رشاب مكفول 
اأي�شا  التعليم  دميقراطية  كذلك   ، د�شتوريا 
اأن  فعليهم  الأطباء  وكذلك   ، د�شتوريا  مكفولة 

يطالبوا بحقوقهم ب�شكل منظم .
ع�سام بوربيع

يف اجتماع بني �سعيدة نغزة وفينت�سنزو بوت�سيا بروما  

تعزيز ال�سراكة القت�سادية متعددة الأطراف 
بني املوؤ�س�سات اجلزائرية والإيطالية

رئي�شة  نغزة  �شعيدة  تراأ�شت 
للموؤ�ش�شات  العامة  الكونفدرالية 
الحتاد  رئي�شة  اجلزائرية ب�شفتها 
لكونفدراليات  املتو�شطي 
منذ  ن�شاطاها  اإطار  املوؤ�ش�شات يف 
املا�شي  العام  نوفمرب  يف  انتخابها 
، اأول اجتماع للجنة الدارة واملتمثل 
اندو�شرتيا  الكونفي  مع  مت  لقاء  يف 
فينت�شنزو  يرتاأ�شها  الإيطالية   التي 
كونفيدو�شرتيا  بوت�شيا  ورئي�س 
اأ�شافريكا وجيوفاين اأوتاتي  بالعا�شمة 
فيه  متت  والذي  روما  الإيطالية 
لآفاق  الأطراف  مناق�شة  متعددة 
القت�شادية  ال�رشاكة  تعزيز  و  تطوير 
حيث عرب  الإيطالية  اجلزائرية- 
اإرادتهما  لتقوية  الرئي�شان  عن 
البلدين  والذي  بني  العالقات 
القطاعات  والذي  �شي�شمل  خمتلف 
بتحديد  امل�شاريع  �شيبداأ 
العمل  ال�شناعية  امل�شرتكة  مع 
ق�شد  الت�شدير  تطويرها  معا على 

نحو اإفريقيا.
 

تفعيل النظام الإيكولوجي 
و�سبكة الأعمال للبحر الأبي�س 

املتو�سط
 

الإدارة  جلنة  اأعمال  جدول  و�شمل 
عدة نقاط مهمة منها اإعداد م�رشوع 
ق�شد   )UBSO Med( منوذجي 
و�شبكة  الإيكولوجي  النظام  تفعيل 
الأعمال للبحر الأبي�س املتو�شط وهو 
ما �شت�شتفيد منه اجلزائر قطعا و ذكر 
اأن هناك قطاعات  بوت�شيا  فينت�شنزو 
امل�شتثمرين  تهم  اجلزائر  يف  عديدة 
غرار  ال�شناعة  على  الإيطاليني 
والطريان  كال�شيارات  امليكانيكية 
ال�شناعية،  الباطن  من  املقاولة  و   ،
الطاقات  و  الغذائية  ال�شناعات  و 
عند  الوقوف  اإىل  اإ�شافة  املتجددة، 
اجليو�شرتاتيجية  اأبرز  التحديات 
والقت�شادية والجتماعية التي تواجه 
الأبي�س املتو�شط مثل  البحر  �شفتي 
عند  البطالة  ال�رشعية،  غري  الهجرة 

ال�شباب، وتغري املناخ.

  
توقيع مر�سوم رئا�سي لتفاق 

التعاون يف جمال النقل البحري 
بني احلكومتني اجلزائرية و 

الإيطالية
 

توقيع  املناق�شات  هذه  خالل  ومت 
باتفاق  يتعلق  رئا�شي  مر�شوم 
بني  البحري  النقل  جمال  يف  التعاون 
الإيطالية،  و  اجلزائرية  احلكومتني 
التعاون  �شاأنه  تعزيز  من  والذي 
مت  البلدين حيث  بني  القت�شادي 
اإمكانية  الطرفينعلى  بني  التفاق 
تبادل اخلربات بني ال�رشكات ال�شغرية 
والإيطالية  واملتو�شطة  اجلزائرية 
من  ال�شاعة  حتديات  ملواجهة  وذلك 
اقت�شادي  تعاون  اإقامة عالقات  اأجل 
الرثوة  و خلق  ال�شتثمار  لفائدة  وثيق 

وتوفري منا�شب ال�شغل .
 

العمل على تطوير �سيا�سات 
تي�سر تنمية ال�ستثمار

 
القت�شادي  يخ�س  احلوار  وفيما 
وجهات  تبادل  مت   ، املتو�شطي 
ورئي�س   ، نغزة  بني  �شعيدة  النظر 
حول  بوت�شيا  فينت�شنزو  كونفيد�شرتيا 
ب�شورة  اتخاذها  الواجب  امل�شاعي 
الأخرى  املنظمات  مع  م�شرتكة 
�شفتي  م�شتوى  على  العمل  لأرباب 
اأجل  من  املتو�شط  الأبي�س  البحر 
املنطقة  هذه  الأعمال  مناخ  حت�شني 
 ) EBSO Med  منوذجي )م�رشوع 
فيما  التجارية  املبادلت  وتي�شري 
�شمال جنوب،  التعاون  اإطار  بينها يف 
رابح رابح  مع الرتكيز علىالدور الهام 
العمل،  اأرباب  منظمات  تلعبه  الذي 
من  فريدة  اقرتاح  قوة  تعترب  التي 
القيام  على  التفاق  مت  نوعها،  حيث 
برفقة  منظمة  امل�شرتك  بالعمل 
الأبي�س  للبحر  الأخرى  العمل  اأرباب 
املتو�شط الذي يتعني القيام به لتطوير 
�شيا�شات تي�رش تنمية ال�شتثمار وخلق 

موؤ�ش�شات و منا�شب �شغل.
 حكيم مالك



لعمال  الوطنية  التن�سيقية  هاجمت 
على  النار  والغاز  الكهرباء  توزيع 
من  جملة  املجمع،  م�سجلة  اإدارة 
حولت  اأنها  قائلة  للإدارة،  التهم 
ب�رشكات  واملهارة  التنفيذ  عمال 
توزيع الكهرباء والغاز اإىل »منكوبني«، 
و�سط غياب اأدوات و�سائل واإمكانيات 
ما  وهو   ، ل�سلمتهم  والأمن  الوقاية 
اأنهم  قالت  مميتة،  حوادثا  ي�سبب 
يتعر�سون لها اأثناء تاأديتهم ملهامهم، 
وطني  اإ�رشاب  يف  بالدخول  ملوحة 
مطالب  حتقيق  غاية  اإىل  مفتوح 
عند  �سلمتهم  بخ�سو�ص  منت�سبيها 
حالة  يف  التعوي�سات  وكذا  العمل، 
وا�ست�سهدت  لهم.  مكروه  وقوع 
العامل  وقفتها بوفاة  يف  التن�سيقية 
مترنا�ست  ولية  من  زكرياء  حمافيظ 
ل�سعقة  فيه  تعر�ص  عمل  بحادث 
الفاجعة  هذه  باأن  م�سرية  كهربائية، 
اجلارية،   2018 �سنة  الأوىل يف  لي�ست 
اإىل  بعدها  الوفيات  ارتفع عدد  حيث 
للرتفاع  6 حالت، وهو عدد مر�سح 
�سونلغاز  �رشكة  ا�ستمرت  ما  اإذا 
وحت�سينهم  العمال  تاأمني  برف�ص 
بو�سائل وقاية واأمن، على غرار ما هو 
معمول به يف كل دول  العامل، مذكرا 
باأن ال�سنة الفارطة قد مت ت�سجيل 56 
حادثة وفاة، اأي بن�سبة وفاة كل اأ�سبوع، 
ارتفاعا  �سي�سجل  الذي  العدد  وهو 

ما  اعتبار  على  ح�سبه،  ال�سنة  هذه 
العمومية  ال�سلطات  ت�سجيع  و�سفه 
لل�سيا�سة املنتهجة حاليا �سد العمال 
التوزيع.  واأ�ساف  من طرف �رشكات 
باأن عمال توزيع الكهرباء  البيان  ذات 
عديدة،  م�ساكل  من  ي�ستكون  والغاز 
اأخذت  التي  العمل  حوادث  اأخطرها 
تقاع�ص  ظل  يف  جدا،  خطرية  اأبعادا 
ولوزارة  العمل  ملفت�سيات  خطري 
للعمال  عدوا  اأ�سبحت  التي  العمل 
هذه  باأن  مربزا  تعبريه،  حد  على 
احلوادث يف حال مل تت�سبب يف وفيات 
لدى العمال، فهي حتما �سترتك فيهم 
عاهات م�ستدمية اأو اإعاقات خطرية، 
ال�سيء  من  حياتهم  بذلك  و�ستغري 
للأ�سوء دون ال�ستفادة من تعوي�سات 
مردفا  الأقل،  ال�رشكة  على  من 
يف  واملهارة  التنفيذ  عمال  باأن  يقول 
منكوبة،  فئات  هم  التوزيع  �رشكات 
فزيادة على التع�سف الذي يتعر�سون 
له، هم ل ي�ستفيدون من منحة خطر 
لهم،  كرمية  حلياة  حتفيزية  ومنحة 
عن  النقابي  التنظيم  نف�ص  واأعلن 
لعمال  الوطنية  بالتن�سيقية  التحاقه 
التوزيع والعمل، من اأجل ت�سكيل كتلة 
كربى تدخل يف اإ�رشاب وطني مفتوح 
حتقق  غاية  اإىل  الوطن  وليات  بكل 

املطالب.
�سارة بومعزة  

هددوا بالإ�سراب املفتوح و�سط غياب و�سائل ال�سالمة

عمال �سونلغاز يحملون الإدارة 
م�سوؤولية الوفيات يف حوادث العمل
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حذرت من �سيطنة وجترمي التنظيمات النقابية

النقابات امل�ستقلة تدعو اإىل اإ�سراب وطني 4اأفريل املقبل
قرر تكتل النقابات امل�ستقلة ملختلف القطاعات الدخول يف اإ�سراب وطني و �سامل يوم 04اأفريل 2018مع تنظيم جتمعات جهوية 

مبختلف الوليات مل يعلن بعد التكتل عن مكان تنظيمها .
ع�سام بوربيع

امل�ستقلة  للنقابات  بيان  يف  وجاء 
ملختلف القطاعات حت�سلت« الو�سط 
» على ن�سخة منه اأن النقابات امل�ستقلة 
تدعو احلكومة اإىل توظيف القوانني و 
لف�ص  املفعول  ال�سارية  الت�رشيعات 
من  وحتذر   ، اجلماعية  النزاعات 
التنظيمات  و�سيطنة  جترمي  �سيا�سة 
و  املوظفني  خللهم  ومن  النقابية 
باحلوار  متم�سكة  وتبقى   ، العمال 
ناجعة  كو�سيلة  احلكومة  مع  اجلاد 
لتفادي املزيد من الن�سداد ومعاجلة 
امللفات املدرجة يف خمتلف بياناتها 
و املتعلقة بحماية احلريات النقابية ، 
م�رشوع قانون العمل ، قانون التقاعد 

، حماية القدرة ال�رشائية .
واأ�ساف البيان اأنه »اأمام غياب احلوار 
و  احلكومة  بني  اجلاد  الجتماعي 
الآيل  اللجوء  و  النقابية  املنظمات 
اجلماعية  النزاعات  ف�ص  يف  للعدالة 
املن�سو�ص  الآليات  تطبيق  عو�ص 

خلل  /02/90من  القانون  يف  عليها 
 ، فالتحكيم  الو�ساطة  ثم  امل�سلحة 
الت�رشيعيات  و  القوانني  خرق  اأمام  و 
و  الأمام  اإىل  الهروب  �سيا�سة  و 
و  بامللفات  احلقيقي  التكفل  عدم 

الن�سغالت العمالية .
امل�سوؤول  و  اجلاد  احلوار  اأمام غياب 
املوؤدية  اجلماعية  املفاو�سات  و 
 ، هادئ  ب�سكل  املطالب  حتقيق  اىل 
من  العديد  يف  احلا�سل  والن�سداد 
اىل  يوؤدي  �سوف  الذي  و  القطاعات 
املزيد من الحتقان و التعقيد ويفتح 

الباب على كل الحتمالت .
ملختلف  امل�ستقلة  النقابات  عقدت 
الوطني  باملقر  اجتماعا  القطاعات 
الحتجاجية  احلركة  لتقييم  للإحتاد 
خمتلف  يف  الوطني  الإ�رشاب  و 
القطاعات التي قامت به يوم 14فيفري 
تعبئة  يف  ح�سبها  جنح  الذي  2018و 
لعدة  املنتمني  العاملت  و  العمال 
املرفوعة  املطالب  حول  قطاعات 
كما بينت ذلك الوقفات اأمام املقرات 

الوليات ، حيث مت�سكت باإعادة اإدماج 
املحكوم  و  العمل  عن  املف�سولني 
هذه  ا�ستمرار  ظل  ويف   ، ل�ساحلهم 
ال�سيا�سات و �سمنت احلكومة املمنهج 
. فاإن التكتل النقابي قرر الدخول يف 
04اأفريل  يوم  و�سامل  وطني  اإ�رشاب 
2018مع تنظيم جتمعات جهوية يعلن 

عن اأماكن تنظيمها لحقا .
واختتم البيان باأن النقابات امل�ستقلة 
احلكومة  تدعو  القطاعات  ملختلف 
الت�رشيعات  و  القوانني  توظيف  اىل 
النزاعات  لف�ص  املفعول  ال�سارية 
اجلماعية ، وحتذر من �سيا�سة جترمي 
ومن  النقابية  التنظيمات  و  و�سيطنة 
وتبقى   ، العمال  و  املوظفني  خللهم 
احلكومة  مع  اجلاد  باحلوار  متم�سكة 
من  املزيد  لتفاذي  ناجعة  كو�سيلة 
الن�سداد ومعاجلة امللفات املدرجة 
يف خمتلف بياناتها و املتعلقة بحماية 
قانون  م�رشوع   ، النقابية  احلريات 
حماية   ، التقاعد  قانون   ، العمل 

القدرة ال�رشائية .

قال اإن الو�ساية 
ت�ستند للحرب 

النف�سية، بوديبة:

وزارة الرتبية لن 
تتمكن من تغطية 

العجز يف الأ�ساتذة
واملتحدث  بالإعلم  املكلف  علّق 
الوطني  املجل�ص  با�سم  الر�سمي 
التدري�ص  مل�ستخدمي  امل�ستقل 
م�سعود  الأطوار،  ثلثي  للقطاع 
وزارة  ت�رشيحات  على  بوديبة، 
عن  تخرج  ل  باأنه  الوطنية  الرتبية 
اأجل  من  الإعلمية  احلرب  نطاق 
اأنه  قال  الذي  الإ�رشاب  عن  ثنيهم 
ل يزال متوا�سل، معتربا اأن اإعلن 
اأ�ستاذ   150 عودة  الرتبية عن  وزارة 
تعدا  واإم�سائهم  العمل  اإىل  معزول 
بعدم العودة للإ�رشاب يدخل �سمن 
�سد  املمار�سة  النف�سية  احلرب 
تقودها  التي  امل�رشبني  الأ�ساتذة 
قائل:  منها  باإيعاز  قنوات  عدة 
من  العديد  هناك  باأن  اأت�سح  »لآن 
التي تبث ر�سائل يف اجتاه  القنوات 
واحد ت�ستعملها وزارة الرتبية لك�رش 
الإ�رشاب، يف حني اأن الإ�رشاب هز 

كيان الوزارة ككل.
تتداول  اأرقام  عدة  اأن  بوذيبة  واأكد 
لقرار  ال�رشعية  اإعطاء  اأجل  مت من 
الو�ساية،  قبل  من  املتخذ  الف�سل 
تغطية  من  تتمكن  لن  اأنها  موؤكدا 
املعزولني  الأ�ساتذة  يف  العجز 
رد  ثانية  جهة  من  منا�سبهم.  من 
املجموعة  رئي�ص  مبادرة  على 
التحرير  جبهة  حلزب  الربملانية 
اأم�ص  خل�ساري  ال�سعيد  الوطني 
جانب  اإىل  بالوقوف  فيها  وتعهد 
مطالبها  جميع  تلبية  حتى  النقابة 
بامل�رشوعة  و�سفها  التي  و   28 الـ 
عودهم  �رشيطة  تنفيذها  وجدولة 
عن الإ�رشاب واللتحاق مبنا�سبهم، 
�سيدة  الكناب�ست  باأن  بوديبة  رد 
عليها  ميلي  اأحد  ول  قراراتها  يف 
طريقة عملها. كما اعترب بوديبة اأن 
ر�سالة رئي�ص اجلمهورية عبد العزيز 
واأدوات  توفري  اإىل  تدعو  بوتفليقة 
وا�سح  اأمر  وت�سمنت  ال�ستقرار، 
التنفيذية ب�رشورة احلوار  ل�سلطات 
التي  الأزمات  جميع  حل  اأجل  من 

تتخبط فيها اجلبهة الجتماعية.
�سارة بومعزة

البويرة

التالميذ مل 
ي�ستجيبوا 

لدعوات التظاهر 
البع�ص  ينتظره  كان  ما  عك�ص 
الثانويات  تلميذ  ي�ستجب  مل 
واملتو�سطات عرب كافة اإقليم ولية 
البويرة لدعوات اخلروج اىل ال�سارع 
رفع  اأجل  من  والتظاهر  الأحد  يوم 
غربيط  بن  الوزيرة  رحيل  مطلب 
حدة  زادت  التي  الدعوات  وهي   ،
طريق  عن  الفارطة  الأيام  خلل 
اأن  يعني  ما   ، فاي�سبوكية  منا�سري 
موجة  ركبت  خفية  اأطراف  هناك 
للخروج  التلميذ  لدفع  الإ�رشاب 
التلميذ  اأن  .ومعلوم  ال�سارع  اىل 
ال�سنوات  يف  تظاهروا  خرجوا 
اأجل حتديد ما ي�سمى  ال�سابقة من 
للمطالبة  ولي�ص   « الدرو�ص  عتبة   «

برحيل م�سوؤولة القطاع .

اأ.م

مبختلف الرتب والتخ�س�سات العلمية والأدبية والتقنية

اأعوان احلماية حاملي ال�سهادات العليا يطالبون باإن�سافهم
املدنية  احلماية  اأعوان  ا�ستكى 
احلاملني لل�سهادات العليا قبل امل�سار 
املهني  مبختلف الرتب وامل�ستويات 
والأدبية  العلمية  والتخ�س�سات 
والتقنية  اأنهم مل يتم اإدراجهم �سمن 
الرتقية على اأ�سا�ص ال�سهادة من طرف 
املدنية   للحماية  العامة  املديرية 
راف�سني اأي تنازل عن �سهادتهم بغر�ص 
التوظيف داعني اإىل  اإن�سافهم  مثلما 
حاملي  ال�رشطة   اأعوان  اإن�ساف   مت 
ال�سهادات قبل امل�سار املهني  وهذا 
بحجة اأن نظامهم �سبه ع�سكري ولهم 
نف�ص اخل�سو�سية  راف�سني بو�سفهم 
باملتحايلني . ويف هذا ال�سدد حتدث 
هوؤلء من منطلق اأن الرتقية اإىل رتبة 
مبثابة  يعد  ال�سهادة  يوافق  جديدة 
والذي  الأداء  للتميز يف  حافز معنوي 
وفق  والن�سباط  اللتزام  على  يعتمد 
جتعل  و�سلوكية  اأخلقية  معايري 
املنت�سبني اإىل جهاز احلماية املدنية 

منوذجا يقتدى به م�سريين اإنه اإذا كان  
اأ�سا�ص  على  املوظفني  بني  التمييز 
اأمر  فهو  والتح�سيل  العلمي  التفوق 
اأعوان  عرب    فيما  ومطلوب   �سحي 
لل�سهادات  احلاملني  املدنية  احلماية 
العليا قبل امل�سار املهني عن رف�سهم 
التام للطريقة التي انتهجتها املديرية 
فئة  اأن�سفت  والتي  الرتقية  العامة يف 
لطاملا  والتي  اأخرى    فئة  وهم�ست 
احلماية  طرف  من  معتمدة  كانت 
املجالت وخمتلف  �ستى  املدنية يف 
املنا�سب بحجة اأنهم كفاءات وحاملني  
لل�سهادات وذوي خربة واأقدمية وهذا 
بالأمان  الإح�سا�ص   عدم   نتج  ما 
البيان  ذكر  كما   . الوظيفي  والر�سا 
على  »الو�سط«  يومية  حت�سلت  الذي 
ن�سخة منه اأن اأعوان احلماية املدنية 
احلاملني لل�سهادات العليا قبل امل�سار 
عديدة  مرا�سلت  قدموا  املهني 
اإن�سافهم  اأجل  من  املعنية  لل�سلطات 

يف مطالبهم ملختلف اجلهات الر�سمية 
اأويحي  على راأ�سها وزير الأول اأحمد 
ووزارة الداخلية واجلماعات املحلية 
العام  املدير  واإىل  العمرانية  والتهيئة 
العام  واملدير  املدنية  للحماية 
للوظيفة العمومية والإ�سلح الإداري، 
مو�سحني اأنهم مل يتلقوا اأي رد لت�سوية 

و�سعيتهم املهنية.
اإىل  املدنية  احلماية  اأعوان  ودعا 
التي  ق�سيتهم  يف  اإن�سافهم  �رشورة 
من  كله  وهذا  بالعادلة،  و�سفوها 
يعملون  موؤكدين  التهمي�ص  رفع  اأجل 
حل  اإىل  الو�سول  اأجل  من  جاهدين 
واملتمثلة  مطالبهم  لتلبية  نهائي 
لرتقيتهم  ا�ستثنائية  رخ�سة  منح  يف 
ت�ستجب  مل  اإن  اأنه  م�سددين  مهنيا، 
�سيدخلون  اجلهات املعنية ملطالبهم 
يف اعت�سام واحتجاج �سلمي اإىل غاية 

حتقيق ما يريدونه.  

 حكيم مالك
 من�سق املجتمع املدين باجلنوب الكبري
  مولي ر�سوان �سرحاين لـ«الو�سط »  

لعب نعيمة �ساحلي على وتر الأمازيغية اأمر خطري
ندد من�سق  املجتمع املدين 
مولي  الكبري   باجلنوب 
ر�سوان �رشحاين ، يف ت�رشيح 
جريدة  به  خ�ص  �سحفي 
غري  باخلرجات   ،  « »الو�سط 
الربملاين  لنائب  املفهومة 
بخ�سو�ص  �ساحلي  نعيمة 
تدري�ص   لفكرة  معار�ستها 
طالب  حيث   ، للأمازيغية 
الأخرية  هذه  من  حمدثنا 
باأولويات  بالن�سغال 
من  واملرافعة  املواطنني 
اإيجاد  اأجل  من  الربملان  قبة 

حلول جذرية لها .
 اأكد  من�سق فعاليات املجتمع 
املدين باجلنوب الكبري  مولي 
معر�ص  يف  �رشحاين  ر�سوان 
حديثه معنا  ، ال�سلطات العليا 
بالبلد ب�رشورة تقدمي النائب 
الربملاين و رئي�ص حزب العدل 

اأمام  �ساحلي  نعيمة  والبيان 
للتحقيق  القانونية  امل�ساألة 
يف ت�رشيحاتها غري املفهومة 
اجلزائري  املجتمع  لدى 
بعدما اأكدت باأنها لن تدر�ص 
ما  وهو  الأمازيغية  اأبنائها 
يتنافى مع القرارات ال�سيادية 
اجلمهورية  لرئي�ص  و  للدولة 
عبد العزيز بوتفليقة  باإن�ساء 
تعيني  و  اأمازيغية  اأكادميية 
وطني  كعيد  يناير   12 يوم 
ويوم عطلة مدفوعة الأجر ، 
ذهب  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
اإىل  �رشحاين  ر�سوان  مولي 
اأكد  عندما  ذلك  من  اأبعد 
�ساحلي  بنعيمة  الأوىل  اأن 
ال�سعب  عن  ممثل  ب�سفتها 
الوطني   ال�سعبي  باملجل�ص 
من  املرافعة  خلف  ال�سعي 
بان�سغالت  التكفل  اأجل 

التي  الإجتماعية  اجلبهة 
�سفيح  وقع  على  تعي�ص 
املجالت  �ستى   يف  �ساخن 
على غرار ال�سحة ، الرتبية و 
ال�سغل  لقطاع  ا�سافة  ال�سكن 

والأ�سغال العمومية والنقل .
فقد   مت�سل  مو�سوع  ويف 
املدين  املجتمع  من�سق  وجه 
باجلنوب الكبري مولي ر�سوان 
مبا�رشة  ر�سالة  �رشحاين 
املجتمع  اأطياف  ملختلف 
و  واعية  فئة  من  اجلزائري 
الإن�سياق  عدم  اإىل  مثقفة 
وراء متاهات ل حمل لها من 
علمنا  اإذا  خا�سة   ، الإعراب 
لتما�سك  بحاجة  البلد  اأن 
بني خمتلف �رشائح املجتمع  
من ال�سمال اىل اجلنوب ومن 

الغرب اإىل ال�رشق .
اأحمد باحلاج 



مفتتح حكي احلزن؟

هي  اأبدا   ، عادية  كتابة  لي�ست  هذه 
لي�ست عادية ،ولن تكون كذلك ؟ لأن 
تخليه  القرتاب �سعب مبا ل ميكن 
،ومبكى  وجارح  �سعب   ، لعواملهم 
املن�سيني  ،لأنهم  كثرية  اأحايني  يف 
اجلزائرية  العقود  دوامة  يف 
والقانونية  الجتماعية،  واأزمنتها 
ظلت  عواملهم   والثقافية.ورمبا 
بع�ض  �سوى  ت�ستظهر  فال   ، مغلقة 
احلالت النمطية والأحكام اجلاهزة 
مغلقة  ظلت  ؟  اأخرى  ،واإن�سانيات 
الفئة  هذه  عوامل  اإىل  الولوج  ل 
م�سابهم  باختالف  فئات  وهم   ،
ذلك  غري  اآو  اخللقي  اأو  املر�سي 
ظلوا  اخلا�سة   الحتياجات  .فدوى 
 ، كثرية  ا�ستظهارات  عن  من�سني 
 ، الإعاقة  نري  يرزحون حتت  فقط  
واحلاجة والعذاب اليومي وهم لأجل 
كل  ر�سمية  ف�سحات  يف  ياأتون  هذا 

عام لإزالة العتب .

حماولة اقرتاب

على كل حال، �سنحاول القرتاب من 
الإن�سانية  التجارب  و  العوامل  هذه 
لن  احلقوقية،  املطالب  بع�ض  و 
املعطى  هذا  يف  �سيء  بكل  الإملام 
احلقوقي اأو الإن�ساين لي�ض اأبدا امراأ 

ممكنا.
 ، اخلا�سة  الحتياجات  دوى  اإن 
حديثة  اأ�سحت  التي  الت�سمية  وهي 
يف  اجلديدة  الإن�سانية  التيارات  مع 
الفئات  هذه  مع  ،وتعاملها  الغرب 
 ، احل�سا�سية   �سديدة    ، ال�سعيفة 
بذوى  م�سى  فيما  تعرف  كانت  وان 
مواطنني  اأ�سخا�ض  هم   . الإعاقة 
جزائريني �ساءت ظروف قاهرة على 
و   ، الحتياجات  ذوى  من  يغدو  اأن 
املر�سي  و   ، الوراثي  اخللقي  فيهم 
من  فرتة  يف  تلقيحا  من  حرم  الذي 
املر�سى  فيهم  و   ، طفولته  فرتات 
تلقى  على  ظروفه  ت�سعفه  مل  الذي 

العالج ، و منهم مناذج اأخرى .
يف  يعي�سون  جميعا  هوؤلء   هم  و 
مدننا ، وقرانا ، و�سوارعنا احلديثة 
معاناتهم  عن  كثريا  يتكلمون  ل 
معاناة  الأ�سياء  بب�ساطة  فهي    ،
عارية اأمام الأب�سار ، و �ساهدة على 
ال�سخ�ض  يجاهده  املروع   املدى 
على  اخلا�سة   الحتياجات  دو  من 
امتداد الليل و النهار ، وهم يقاربون 
قالته  ما  على  جزائري  مليونيي 
الإعاقة  لدوى  اجلزائرية  اجلمعية 
فيما  الإح�ساء  م�سالة  كانت  وان   ،
هنالك  فلي�ست  الفئة  بهذه  يتعلق 
قد  الجناز  مكتملة  اإح�سائية  
دوى  من  اجلزائريني  هوؤلء  م�ست 
هي  ورمبا   ، اخلا�سة  الحتياجات 
�رضوري  التي  املطالب  من  واحدة 
الأهلي  املجتمع   ،لأن   اجنازها 
والر�سمي بحاجة  ما�سة اإىل الطالع  
ال�ساأن  بهذا  احلكومية  الأرقام  على 

الإن�ساين .

معاناة ذوى 
االحتياجات اخلا�صة

الحتياجات  دوى  معاناة  اإن 
على  باختالفها  متنوعة    ، اخلا�سة 
اإليه  ي�سبو  ما  لأنه   ، اعتبارات  عدة 
فرد  اإليه  ي�سبو  املجتمع  يف  الفرد 
الحتياجات اخلا�سة متاما ، وهو يف 
هذا ال�سعي  تتجال معاناته ول اأبالغ 
اإن قلت معاناته الأ�سطورية ! فعلى 
لي�ست  فالأنثى  اجلن�ض،  مقا�سات 

الفتيات من  تعانيه  وما  الرجل،  كما 
ا�سد  اخلا�سة  الحتياجات  دواتي 
وانكي لو تعلمون، مثال.ففيما ي�ستمر 
جتلياته  خمتلف  على  املجتمع 
والرتبوية  والأخالقية  ال�سيا�سية 
م�سوؤولياته   من  هروبا  ب�رضه  يغ�ض 
جتلياته  مبختلف  فرتاه   ، جتاههم 
ببال  يلقى  فال   ، يتجاوزهم  اأي�سا  
من  اإل  ،وملعاناتهم   يكابدونه  ملا 
احد  يل  قال  كما   ، العتب  رفع  باب 
رغم   ، الإعاقة  دوى  من  ال�سابرين 
تكون  تكاد  الفئة   اأن مظلومية هذه 
جلية ، بل و هي مظلومية  حقوقية 
 ، خمتلفة  اجتاهات  يف  متت�سظىة 
احلقوق،  هذه  موؤخرا  اأ�سحت  وقد 
خمتلف  على  جدا  ملحة  بع�سها  اأو 

الأ�سعدة اأي�سا.

 جوانب من املعاناة

�سنفرد   الكتابة   ،هذه  على كل حال 
املعاناة  من  جوانب  خاللها   من 
ال�ساءات  بع�ض  يف  و�سنتاولها   ،
،واأين  بعينها  ان�سغالت  يف  احليثية 
يغدو  اأن  ميكنه  ملا  اأ�سواء  �سنلقى 
دوى  معاناة   ا�ستعاب  يف  مفيد 
الإعاقة ،ودوى الحتياجات اخلا�سة  
احلقوقية  جوانبها  يف  خ�سو�سا 

واملهنية وال�سيا�سية .
لهوؤلء  الإن�سانية  التجليات  تبدو  قد 
�سعبة  احلالت  بع�ض  ،لكن  عادية 
ملدى  تخيله  ميكن  ل  مبا  جدا، 
املعاق  الفرد  يتلقاها  التي  املعاناة 
حركيا ، اأو ذهنيا اأو ما �سابه ، فالذي 
ميلك   ل  كمن  لي�ض  ركبتني  عنده 
رحمة  حتت  مقيدا  ليظل   ، ركبتيه 
امل�ساعدات والراأفة والآخرين ، وان 
هذا املثال  ين�سحب على مقا�سات 
وان   . ومعاناة  تعقيدا  ا�سد   ، اأخرى 
حت�رض  اأن  حتاول   القانونية  املواد 
واأبواب  طوائل    حتت  هوؤلء  
الراأفة ،واإبداء ف�سح امل�ساعدة دون 
التعامل الكامل يف امل�سكن واملاأكل 
وامل�رضب ،وهي نظرة ل يقبلها دوى 
الحتياجات اخلا�سة ، ودوى الإعاقة 
لأنهم يف احلقيقة  يعتربون اأنف�سهم 
،على  مواطنتهم  مكتملة  موطنني 
واإن  العتبارات  هذه  يرف�سون  هذا 
يريدون  ل  .فهم  م�ستح�سنة  كانت 
طائلة  حتت  القانونية  حقوقهم  اإل 
بنظرة  لكن  ومعاناتهم  ت�سنيفهم 

حقوقية قانونية عادلة .

اأ�صخا�ص لتجريب 
االأخالق

يعتربهم  يكاد  املجتمع  وفيما 
الأخالق  لتجريب  اأ�سخا�ض 
ول  اأكرث  ل  الإن�سانية،  وامل�ساعر 
برمته  املجتمع  ان�سحب  لذا  ؟  اقل 
بل  احلقيقة،  امل�ساعدة  تقدمي  من 
مناذج  جمرد  اأمامه  اأ�سحوا  اأنهم 
اإن�سانيتهم  يلغى  وكاأنه  العربة  لإثارة 
فيما  ا�سرتاطات.  من  تتطلبه  وما 
كان يجب عليه العتناء بهذه الفئات 
من خالل املبادرات الأهلية لإعالء 
املعاناة. من  والتخفيف  اأو�ساعهم 
على  ين�سحب  نف�سه  الأمر  وان 
،وريا�سيا،  ،اأ�رضيا  الأخرى  الروؤى 
وا�ستثماريا   ، جتاريا  وثقافيا، 
يف  ،لأنها  الكثرية  ال�ستغالت  جميع 
متطلبات  �سوى  لي�ست  هي  احلقيقة 
ولغريهم  لالأ�سحاء  القانون  يوفرها 
من دوى الإعاقة ، ودوى الحتياجات 
اخلا�سة ، لأنه هو القانون فال مييز ، 
فيما ميز مطبقوه كثريا ، وعرب اأحقبة 

زمنية طويلة مبا ل تدري ملاذا .
ي�صني بوغازي 

ذوى االإعاقة واالحتياجات 
اخلا�صة ... ملوك احلزن  ؟
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اعترب الق�صية جمرد مكيدة من اأحد املتهمني لتوريطه ب�صبب دين مايل

20�صنة �صجنا للعقل املدبر  لعملية 
ت�صدير 44 قنطارا من الكيف املعالج 

ا�صتمعت اأم�ص حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار البي�صاء الأحد اأخطر  بارون التهريب الدويل  للمخدرات املدعو  »ح�صية فتحي« بعد 
اإلقاء القب�ص عليه من قبل م�صالح االأمن مبنطقة �صيدي بلعبا�ص بحاجز اأمني باأكتوبر 2016  بناءا على االأمر بالقب�ص ال�صادر يف حقه 

باعتباره  العقل املدبر لعملية ت�صدير 44 قنطارا من الكيف املعالج بقيمة 16 مليار �صنتيم يف اإطار ع�صابة  اإجرامية منظمة عابرة 
للحدود من 4 اأفراد التي كانت ت�صتورد من املغرب عرب احلدود اجلزائرية نحو الدول املجاورة منها ليبيا ، تون�ص و دول ال�صاحل االإفريقي 
باال�صتعانة مب�صعوذين ، والذي متت متابعته بجناية القيام بطريقة غري م�صروعة بحيازة املخدرات و�صرائها بق�صد البيع ونقلها من طرف 

جماعة اإجرامية منظمة والتقليد والتزوير يف وثائق اإدارية وا�صتعمال املزور والتهريب املهدد لالقت�صاد الوطني وال�صحة العمومية وو�صع 
مركبة لل�صري حتمل كتابة ال تتطابق مع املركبة .

ل/منرية

�ساحب  املتهم  وهو  نفى  حيث 
�رضكة خا�سة خالل مواجهته لهيئة 
املحكمة ملعار�سة احلكم الغيابي 
قد  كان  الذي  و  حقه  يف  ال�سادر 
املوؤبد  ما  بال�سجن  عليه  ق�سى 
ن�سب له من جرم و اأكد باأن املتهم 
الذي ذكر اإ�سمه يف ملف احلال قد 
الق�سية ب�سبب  يف  توريطه  حاول 
كونه  م�ستغال  جمعهما  مايل  دين 
متعلق  ملف  يف  ق�سائي  م�سبوق 
والذي  باملخدرات  باملتاجرة 
بعام  �سنة   13 ب�سببه عقوبة  ق�سى 
الذي  املحجوزات  1996  وعن 
�سبطت داخل منزله خالل عملية 
توقيفه و املتمثلة يف قطع نقدية 
باأنها  فاأكد  برنز  مادة  من  اأثرية 
جمرد قطع اأثرية جمعها باعتباره 
يحمل هواية جمع النقود و القطع 

الأثرية .
احلايل  امللف  لوقائع  وبالرجوع 
لتاريخ  ل�سهر  تعود  فاإنها 
حني   2013 عام  من  10  اكتوبر 
الداخلي  الأمن  متكنت اأفراد 
الع�سكرية  للناحية  الع�سكري 
املديرية  مع  بالتن�سيق  ال�ساد�سة 
اجلهوية للجمارك بالغواط بناءا 
اإحباط  وردتها من  على معلومات 
 44 عن  تزيد  كمية  تهريب  عملية 
نوع  من  املخدرات  من  قنطار 
�ساحنة  منت  على  القنب الهندي 
ذات مقطورة  نحو دولة  ليبيا عرب 
املنفذ احلدودي امل�سمى » طالب 
ت،   « يد  املدعو  على   « العربي 
نورالدين » حيث كانت هاته الكمية 
باإحكام  �سفائح خمباأة  �سكل  على 
تبني  كما   ، خلف �سفائح حديدية 

مزورة  وثائق  ذات  ال�ساحنة  باأن 
 « ب�رضائها من املتهم احلايل  قام 
ح، فتحي » العقل املدبر للع�سابة 
 ، �سنتيم  مليون   470 مبلغ  مقابل 
ال�ساحنة رموز  بهاته  كانت  كما 
مراك�ض   ، ظبي  اأبو  منها  خمتلفة 
بانها  توحي  اخرى  ورموز  ج  ح   ،
موجهة اإىل دول خمتلفة ا�ستعملت 
عبور  كمنطقة  اجلزائر  فيها 
بعد  الأخري  هذا  ،كما  ك�سف 
باأنه  ال�ستجواب  على  حتويله 
اأخرى  ق�سية  يف  التورط  له  �سبق 
من  كغ   30 اخلا�سة  بتهريب  و 
اإثرها  على  اأدخل  و  املخدرات 
عليه  حكم  اأين  تون�ض  ل�سجن 
يطلق  اأن  قبل  �سجنا  �سنوات  ب4 
عقوبته  يق�سي  اأن  قبل  �رضاحه 
كاملتا يف اإطار العفو ال�سامل الذي 
اأفادتهم بها الدولة نتيجة الظروف 
دخل  باأنه  اأكد  و  هناك  الـمنية 
الطريقة و  بنف�ض  الليبي  لل�سجن 
املتهم  ك�سف  كما   ، بنف�سها  خرج 
ينحدرو  الذين  �رضكائه  هوية  عن 
وادي �سوف  ن جميعا من منطقة 
ل�سالح  يعمل  كان  انه  اكد  بحيث 
الذي   « فتحي  ت،   « الفار  املتهم 
عبد  ف،   « �سقيقه  عليه  عرفه 
الروؤوف » من اجل نقل املخدرات 
وهران  ولية  من  ينقلها  كان  التي 
�ساحنة  منت  على  �سحنها  بعد 
اجلنوب  اإىل  اأ�سخا�ض  قبل  من 
يتوىل  اأين  بتمرنا�ست  اجلزائري 
اآخرين تفريغها و�سحنها على منت 
لتهريبها  الدفع  رباعية  �سيارات 
بعمليتني  قام  انه  و�رضح  ليبيا  اىل 
القب�ض  اإلقاء  قبل  ناجحتني 
حيث   ، الثالثة  العملية  يف  عليه 
وهو  )ت.ن(  عمه  ابن  توقيف  مت 
مدمن م�رضوبات كحولية وم�سبوق 

ق�سائيا، الذي اعرتف باأنه هو من 
احلايل  املتهم  على  قريبه  عرف 
بدوره  عليه  ا�ستدل  قد  كان  الذي 
عن طريق �سقيقه املتهم يف ق�سية 
احلال الذي تعرف عليه باملوؤ�س�سة 
وطلب  م�سعود  بحا�سي  العقابية 
له  البحث   2013 اأوت  �سهر  منه 
ويعيل  الغنب  عنه  يرفع  عمل  عن 
به عائلته وي�سدد �سائقته املالية، 
ليتو�سط له مع �سقيقه على اأ�سا�ض 
وجد  اأنه  غري  مقاول،  الأخري  اأن 
ودون  للمخدرات  مهرب  نف�سه 
اإكراه بات يتعامل معه يف تهريب 
نقل  من  مكنه  ما  ال�سموم،  هذه 
املخدرات  من  �سابقة  �سحنات 
مليون   180 قدرها  مقابل عمولة 
اإل  20 قناطري  كل  �سنتيم  عن 
يف  خدعه  قد  احلايل  املتهم  اأن 
�سحنة  �سلمه  و  احلالية  العملية 
بكمية 44 قنطار مقابل مبلغ 180 
مليون �سنتيم على عك�ض املتفق 
اأن  املفرت�ض  من  عليه  كان 
يتلقى ما قيمته 360 مليون �سنتيم 
موؤكدا باأن املتهم احلايل من قام 
ب�رضاء ال�ساحنة ذات املقطورة و 

�سدد ثمنها بالكامل و من مت قام 
م�سالح  لت�سليل  وثائقها  بتزوير 
الأمن  . كما  ك�سفت التحريات و 
الع�سابة  اأن  املتهمني  ا�ستجواب 
نقلها  لتاأمني  و  عملياتها  وخالل 
ت�ستعني  نت   كا ت   ا ر للمخد
لتفادي  مب�سعوذين 
عن  الأمنية  التوقيف  باحلواجز 
طريق التعاويذ التي كان يطلقوها 
على م�سالح الأمن منهم املدعو 
حتت  يعمل  م�سعوذ  وهو  )�ض.اأ( 
عباءة الراقي لكونه اأعد »حجاب« 
لفائدة  ومتائم  طال�سم  ت�سمن 
ق�سد  ال�سائق،  اأي  الأول  املتهم 
متكينه من عبور احلواجز الأمنية 
يتابع  اأمره، وكان  انك�ساف  دون 
جميع حتركات ال�سائق ويدله عن 
الطريق الآمن ل�سلكه وقد ا�ستلم 
دج على  األف   20 مبلغ  �سبقا  منه 
اأن يكمل له 30 األف دج اأخرى بعد 

جناح العملية .
وبعد  العام  النائب  جهته  من 
طالب  الوقائع  خلطورة  اإ�سارته 
ال�سجن املوؤبد يف  بتوقيع عقوبة 

حق املتهم .
 جامعة حممد بو�صياف بامل�صيلة  

م�صلحة الن�صاطات الثقافية والريا�صية حتيي ذكرى يوم ال�صهيد

امل�صيلة 

 هالك طفل اإثر ا�صطدام �صاحنة بدراجة يف اجمدل

م�سلحة  الأ�سبوع  نهاية  اأحيت، 
الثقافية  العلمية  الن�ساطات 
الإن�سانية  العلوم  والريا�سية  بكلية 
بجامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة 
يوم ال�سهيد امل�سادف ل 18 فيفري 
من كل �سنة وح�سب رئي�سة م�سلحة 
والريا�سية  الثقافية  الن�ساطات 
امل�سلحة  فاإن   ،  « هاين  ام  »بديار 

حيث  خا�سا،  برناجما  �سطرت 
ا�ستهلت التظاهرة باإلقاء حما�رضة 
التاريخ   يف  ا�ساتذة  تن�سيط  من 
بو�سياف   حممد  جامعة  من 
خاللها  من  تناولو  الطلبة  لفائدة 
للثورة  التاريخية  اجلوانب  اأهم 
الذي  الفعال  والدور  التحريرية 
يف  واملجاهدون  ال�سهداء  لعبه 

حترير البالد بالإ�سافة اإىل تقدمي 
وكذا  التاريخية  لل�سور  معر�سا 
عر�ض م�رضحي من طلبة نادي ابن 
خلدون وم�سابقات فكرية واأنا�سيد  
بالإ�سافة  ال�سهيد  ليوم  وطنية 
اأهدافها  بامل�سلحة  التعريف  اإىل 
الثقافية والجتماعية والعمل على 
اإحياء الأحداث الوطنية والتاريخية 

ال�سعب  لدى  را�سخة  تبقى  التي 
يوم 18 فيفري  اجلزائري و�سيبقى 
للجزائر ومعنى غاليا ل  رمزا حيا 
ال�ساعدة  الأجيال  ذاكرة  من  يزول 
مذكرا  اجلزائر  ل�سهيد  رمزا  و 
فرن�سا  بجرائم  والأجيال  ال�سباب 

يف حق ال�سعب اجلزائري .
 عبدالبا�صط بديار 

لقي طفل يف الثالثة ع�رضة من عمره، 
حتفه يف حادث مرور وقع م�ساء اأم�ض 
يف الطريق الولئي رقم 38 منطقة واد 

ولية  اجمدل  دائرة  و  ببلدية  ال�سبع 
و  �ساحنة  بني  اإ�سطدام  يف  امل�سيلة 
هالك  اإىل  اأدى  مما  هوائية  دراجة 

اجمدل  بعيادة  الدراجة   �سائق  طفل 
جهتها  من  بليغة  باإ�سابات  متاأثرا 
املخت�سة  الأمنية  امل�سالح  فتحت 

ومالب�سات  اأ�سباب  ملعرفة  حتقيقا 
هذا احلادث املميت .

عبدالبا�صط بديار 



 07 من  املكون  التقرير  ودون 
 « »الو�سط  يومية  حتوز  �سفحات 
جمة  جتاوزات   ، منه  ن�سخة  على 
املتابعة  دفاتر  غياب  بينها  من 
تبني  األة  و  �سيارة  بكل  اخلا�سة 
 ، العجالت  ا�ستهالك  وتو�سح 
الزيوت ، ال�سحم وقطع الغيار اإىل 
جانب الكيلومرتات امل�ستهلكة مع 
نف�س  اأ�سارت   و   ، الفاتورة  مبلغ 
على  الإطالع  بعد  اأنه  الوثيقة 
ومعاينة  املتحرك  العتاد  و�سعية 
على م�ستوى احلظرية �سجل وجود 
36 مركبة معطلة البع�س منها يف 
حالة �سيئة وغري قابلة لالإ�ستعمال 
اجراءات  بعد  البلدية  تتخذ  ومل 
،بالإ�سافة  العلني  باملزاد  البيع 
اىل غمو�س يف  اإقتناء 05 �سيارات 
من نوع برلنقو 1.6 بدون ترخي�س 
كما  الو�سية  ال�سلطة  قبل  من 
رقم  اجلماعية  التفاقية  تبينه 
47املوؤرخة يف 2012/07/04  مببلغ 
7.269.999.97 امل�سدد مبوجب 
يف  املوؤرخة   1303 رقم  احلوالة 
2014/01/06 ، ور�سد ذات التقرير 
من  م�سلحية  �سيارات   10 اإقتناء 
رقم  ال�سفقة  مبوجب  كادي  نوع 
 2014/04/24 يف  موؤرخة   12
امل�سدد   15.699.999.00 مببلغ 
من   1097 رقم  احلوالة  مبوجب 
اجلزائر  �سلوفاك  املورد  عند 
خ�س�س  ال�سيارات  هذه  اأن  ،حيث 
معظهما لأع�ساء املجل�س ال�سعبي 

البلدي .
املتعلق  الت�رشيع  يف  جتاوزات 

باإقتناء ال�سيارات الوظيفية 
وعقب  اأنه  التقرير  نف�س  وقال 
عتاد حظرية  قائمة  على  الإطالع 
اأن  ،تبني  م�سعود  حا�سي  بلدية 
م�سلحية  �سيارة   25 متلك  البلدية 
اإن�ساء  ت�ساوؤلت عن  وهو ما طرح 
�سيارة   13 بـ  جديدة  احتياجات 

م�سلحية الأمر الذي ي�سكل خمالفة 
باأحكام تعليمة ال�سيد الوزير الأول 
يف  املوؤرخة   97 رقم  الأ�سبق 
باإقتناء  املتعلقة   2013/04/07
وامل�سلحية  الوظيفية  ال�سيارات 
و   ، العمومية  الإدارات  قبل  من 
ال�سياق  نف�س  يف  التقرير  اأعترب 
انتخب  الذي  البلدية  رئي�س  اأن 
وب�سفته  التوايل  على  ثانية  لعهدة 
عن  م�سوؤول   ، بال�رشف  الأمر 
الإدارية  ال�سيارات  حظرية  ت�سيري 
اإحرتام  من  ويتاأكد  له  املخ�س�سة 
دورية  وب�سفة  اخ�ساع  اإلزامية 
للمراقبة  الإدارية  ال�سيارات  كل 
التقنية طبقا لأحكام املادة 18 من 
 115/10 رقم  التنفيذي  املر�سوم 
خالل  البلدية  به  تقم  مل  ما  وهو 
رفع  مت  وعليه  املذكورة  الفرتة 
هذه  حول  البلدية  لرئي�س  ت�ساوؤل 

الق�سية .
و اأ�سار التقرير اإىل اأن بلدية حا�سي 
م�سعود توظف 27 �سائق منهم 05 
كما  الثاين  ال�سنف  من  �سائقني 
لل�سائقني  الأ�سمية  القائمة  تبينه 
 ،  2014/10/19 يف  املوؤرخة 
املحا�سبة  جمل�س  تقرير  اأن  الإ 
و  بالبلدية  العام  الأمني  اأن  ر�سد 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  اأع�ساء 

امل�سلحة  �سيارات  لهم  خ�س�ست 
تف�سيلي  جدول  يف  مبني  هو  كما 
ال�سيارات  هذه  بقيادة  يقومون   ،
العمل  اأوقات  خارج  وي�ستعملونها 
ل  منهم  البع�س  ذلك  من  اأكرث  بل 
املرائب  يف  ليال  بركنها  يقومون 
املخ�س�سة لذلك مما يعد خمالفة 
رقم  الرئا�سي  املن�سور  لأحكام 
 1985/07/11 يف  املوؤرخ   607
التع�سفي  بالإ�ستعمال  املتعلقة 

لو�سائل النقل العمومي  .
اأن  على  املذكور  التقرير  وخل�س 
و  للموظفني  م�سلحة  تخ�سي�س 
يعترب  البلدي  املجل�س  اأع�ساء 
من   23 املادة  لأحكام  خمالفة 
 115/10 رقم  التنفيذي  املر�سوم 
التي   2010/04/18 يف  املوؤرخ 
تق�سي على اأنه ل ميكن لل�سيارات 
حتت  تو�سع  اأو  تعار  اأن  الإدارية 
اأو  اإدارة  لفائدة  ولو  الت�رشف 
ماعدا  اأخرى  عمومية  م�سلحة 
يف حالت امل�سادرات املن�سو�س 
به  املعمول  التنظيم  يف  عليها 
الأمر  البلدية  رئي�س  يعد  وبذلك 
وجزائيا  مدنيا  م�سوؤول  بال�رشف 
ممتلكات  وا�ستعمال  �سيانة  عن 
من   32 املادة  لن�س  طبقا  البلدية 
يف  املوؤرخ   21/90 رقم  القانون 

1990/08/15 املتعلق باملحا�سبة 
العمومية .

املر�سوم  على  �سارخ  تعدي 
التنفيذي املتعلق باحلظائر 

املحا�سبة  جمل�س  تقرير  اأكد 
ل�سيارات  ال�سخ�سية  ال�سياقة  ان 
لحكام  جتاوز  يعد  امل�سلحة 
املن�سور الرئا�سي رقم 527 املوؤرخ 
يف  06/12 /1985 املتعلق بت�سيري 
مينع  الذي  ال�سيارات  حظائر 
�سفة  له  لي�ست  �سخ�س  كل  على 
لهيئة  تابعة  �سيارة  اأن يقود  �سائق 
التقرير  نف�س  وت�سمن  عمومية 
جدول يف�سل يف عملية تخ�سي�س 
جلنة  رئي�س  من  لكل  �سيارات 
احلفالت بالبلدية رقم التخ�سي�س 
 2013/02/04 بتاريخ   89
ني�سان  نوع  من  ل�سيارة  بالإ�سافة 
التخ�سي�س  والتاريخ  بدون مقرر 
جانب  اإىل  الدائرة  رئي�س  لفائدة 
�سرتوان  برلنقو  نوع  من  مركبة 
موؤرخ   89 التخ�سي�س  مقرر  رقم 
جمل�س  تقرير  وطرح   ،  2013 يف 
رئي�س  على  اأ�سئلة  املحا�سبة 
ببلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
اأق�ساه  اأجل  يف  م�سعود  حا�سي 
اإ�ستالمه  من  ابتداءا  واحد  �سهر 

هذا التقرير .
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 .  تقرير الهيئة الرقابية ر�سد ا�ستغالل ال�سيارات خارج اأوقات اخلدمة العمومية  

 فجر تقرير �سادر عن جمل�ص املحا�سبة  بورقلة حتت 89 /2016 ، خروقات باجلملة تخ�ص حظرية بلدية 
حا�سي م�سعود ل�سنتني متتاليتني 2012و 2013 ،من بينها عدم تعيني رئي�ص للحظرية ب�سفة ر�سمية ومت 

تكليف عامل مهني متعاقد لت�سيريها ، ف�سال عن مالحظات �سوداء دونها التقرير اأهمها عدم وجود حما�سر 
الوقاية والأمن من احلوادث التي يتم اإعدادها بالتن�سيق مع م�سالح احلماية املدنية .

خروقات باجلملة وتعد على مرا�سيم تنفيذية ومنا�سري رئا�سية 

حتقيق : اأحمد باحلاج

جمل�س املحا�ضبة بورقلة يفجر ف�ضائح 
حظرية ببلدية حا�ضي م�ضعود

�سيدخل يف ترب�ص مغلق حت�سريا ملرحلة الإياب احلا�سمة 

م�ضتقبل املجاهدين يفوز على الب�ضاط اأمام احتاد جديد ويقل�س الفارق عن املت�ضدر  
امل�ستقبل  الأول  اأم�س  فاز 
بعني  للمجاهدين  الريا�سي 
�سالح على الب�ساط اأمام احتاد 
بتعداد  ح�رش  الذي  اجديد 
مكن  ما  وهو   ، مكتمل  غري 
حلو  خل�رش  املدرب  ا�سبال 
دون  الثالث  النقاط  من ح�سد 
الزحف  موا�سلة  ثم  ومن  عناء 
�سدارة  نحو  ثابتة  وبخطى  
م�ستقبل  .اأنهى  البطولة  ترتيب 
الذهاب  مرحلة  املجاهدين 

قبل  ما  الق�سم  بطولة  من 
ال�رشيف بفوز مهم وثمني بعدما 
متكن من ح�سد النقاط الثالث 
على الب�ساط ب�سبب رف�س حكم 
للمناف�س  ال�سماح  املقابلة 
مواجهة  من  جديد  احتاد 
امل�ستقبل بتعداد ناق�س ، وبهذا 
�سخرة  رفقاء  يكون  النتيجة 
الدفاع بوجمعة كمبو  من اإنهاء 
كوكبة  �سمن  الذهاب  مرحلة 
مرتفعة  ومبعنويات  املقدمة 

املدرب  جاهدا  �سيع�سى 
فيها  لالإ�ستثمار  حيلو  خل�رش 
من اأجل جتهيز كتيبه والوقوف 
فرتة  وا�ستغالل  النقائ�س  على 
لت�سحيح  ال�ستوي  املريكاتو 
الأخطاء امل�سجلة يف اخلطوط 
موا�سلة  ل�سمان   ، الثالث 
الإنت�سارات  نهج  ا�ستمرارية 
مت�سل  مو�سوع  .ويف  القوية 
قال مدرب امل�ستقبل الريا�سي 
للمجاهدين بعني �سالح خل�رش 

خ�س  �سحفي  ت�رشيح  يف  حلو 
فوز  اأن   ، »الو�سط«  جريدة  به 
فريقه اأمام احتاد جديد ا�سبح 
من املا�سي و�سي�سعى يف فرتة 
ركون البطولة للراحة مل�ساعفة 
العمل من اأجل غربلة الت�سكيلة 
الأ�سا�سية  القائمة  و�سبط 
افتتاح  جولة  مبواجهة  املعنية 
حتت  اجلار  اأمام  البطولة 

لق�رش
 .اأحمد باحلاج

مهاجم اإحتاد املجاهدين وهدف الفريق 
ه�سام بوكار لـ«الو�سط« 

بتهمة احليازة واملتاجرة غري ال�سرعية بـ 
42.12 غ من املخدرات 

�ضرفنا األوان النادي يف مرحلة 
الذهاب ومقابالت مرحلة 

االإياب �ضتكون نارية 

حمكمة ورقلة تدين �ضخ�ضني 
بعام حب�س نافذين  

بفريق  اخلطري  املهاجم  اأكد 
للمجاهدين  الريا�سي  امل�ستقبل 
بعني �سالح ه�سام بوكار يف ت�رشيح 
�سحفي خ�س به جريدة »الو�سط« 
، اأن ت�سكيلة الفريق متكنت خالل 
مرحلة  الذهاب من ت�رشيف األوان 
�سمن  اإنهائها  خالل  من  النادي 
كوكبة املقدمة بتحقيق انت�سارين 

متتالني يف اجلولتني الأخرييتني .
 وعد مهاجم م�ستقبل املجاهدين 
بوكار  ه�سام  الفريق  وهداف 
بت�رشيف  الفريق  وع�ساق  حمبي 
و  العودة  مرحلة  يف  النادي  األوان 
عداده  ر�سيد  رفع  خلف  ال�سعي 
التهديفي ، ومن ثم متكني الفريق 
من موا�سلة ت�سلق ترتيب البطولة 
روح  على  املحافظة  �رشط  
م�سوؤوليات  وحتمل  املجموعة 
يف  و   ، الفريق  اجتاه  لعب  كل 
اأفراح  �سانع  رف�س  مت�سل  �سياق 

يف  اخلو�س  املجاهدين  م�ستقبل 
البطولة  لقب  على  اللعب  مو�سوع 
الفريق  اأن   على  بالتاأكيد  مكتفيا 
ملزم بلعب جميع مقابالت العودة 
مكانته  على  للمحافظة  كنهائيات 
وذلك   ، املقدمة   كوكبة  �سمن 
بهدف ابعاد ال�سغط عن الالعبني 

.
القنا�س  قال  مت�سل  �سياق  ويف 
م�ستقبل  اأن   ، بوكار  ه�سام 
�سالح  عني  ببلدية  املجاهدين 
قبل  ما  الق�سم  ببطولة  النا�سط 
تناف�سية  ت�سكيلة  ميلك  ال�رشيف 
موازين  قلب  على  قادرة  وقوية 
طالب  حيث   ، العودة  مرحلة  يف 
الأقدام  بو�سع  رفقائه  حمدثنا 
على  الأر�س وبذل جمهودات اأكرب 

لت�رشيف األوان النادي .
اأحمد باحلاج

الأ�سبوع  نهاية  مع  متكنت 
الأمن  عنا�رش  املن�رشم 
من  بورقلة   الثالث  احل�رشي 
برتويج  تتعلق  ق�سية  معاجلة 
املخدرات واحلبوب املهلو�سة، 
اثر  الق�سية  وقائع  تعود  حيث 
اىل  وردت  موؤكدة  معلومات 
قيام  مفادها  المن  م�سالح 
املخدرات  برتويج  �سخ�سني 
على  املهلو�سة  واحلبوب 
م�ستوى املجمع التجاري ب�سارع 

اجلمهورية بورقلة. 
التنقل  مت  للمعلومات  ا�ستغالل 
عملية  وبعد   ، املكان  عني  اىل 
مت  فيهما  للم�ستبه  الرت�سد 
بكل  المر  ويتعلق  توقيفهما 
،املدعو/  ا(  )ع  املدعو/  من 
) ع م ي(  حيث عرث بحوزتهما 
على كمية من املخدرات تقدر 
 07 اىل  بالإ�سافة  42.12غ  بـ 
العقلية  املوؤثرات  من  اأم�ساط 
الجراءات  ا�ستكمال  بعد  و   ،
ملفا  �سدهما  اجنز  القانونية 
جزائي قدما مبوجبه اأمام وكيل 

اجلمهورية لدى حمكمة ورقلة ، 
الفورى  املثول  اجراءات  وبعد 
�سدر �سدهما عام حب�س نافذة 
 ، مالية   غرامة  دج  و100.000 
اجل  ومن   مت�سل  �سياق  ويف 
والقب�س  اجلرمية  مكافحة 
وت�سيق  اجلرائم  مرتكبي  على 
اخلناق عليهم ، املحافظة على 
العامة  و املمتلكات  الأ�سخا�س 
مطلع  قامت  فقد   ، واخلا�سة  
الأ�سبوع اجلاري  عنا�رش المن 
عملية  نظمت  الول  احل�رشي 
مداهمة حيث �سملت عدة احياء  
حي   – افري  غابة   ، متمثلة يف 
غابة   – بالة  حي   – ل�سيلي�س 
حمطة  موقف   – �سا�سي  بن 
احلجريي – حديقة حي بوزيد – 
�ساحة بن هجرية ، حيث ا�سفرت 
العملية على  مراقبة هوية عدة 
ا�سخا�س ، تنقيط 09 مركبات و 
04 دراجات نارية  و حجز كمية 
بغابة  الكحولية  من امل�رشوبات 

�سيدي بن �سا�سي  .
اأحمد باحلاج
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�صنعها  التي  القنابل  با�صتعمال 
ا�صتنادا على اخلربة التي اأكت�صبها 
من خالل مرافقته الأ�صامة بن الدن 
الثانية،حيث  اخلليج  حرب  خالل 
ال�صالح  حمل  جناية  �صيواجه 
اأعمال من  وارتكاب  اجلزائر  �صد 
الوطني  بالدفاع  االإ�رضار  �صاأنها 
�صلطة  عل  املواطنني  وحتري�ض 
الرتاب  بوحدة  وامل�صا�ض  الدولة 
الوطني، واالعتداء لغر�ض الق�صاء 
قوات  وتكوين  احلكم  نظام  على 
ال�صلطة  من  اإذن  بدون  م�صلحة 
وقيادة  والتخريب  التقتيل  ون�رض 
ع�صابات م�صلحة و�صناعة وحيازة 
من�صاآت  وتهديد  متفجرة  مواد 
 ، تلغيمها  طريق  عن  عمومية 
ال�رضقة  االإبالغ عن جنايات  عدم 
اأ�رضار  جمعية  وتكوين  املو�صوفة 
�صالح  حمل  و  جمرمني  واإخفاء 
جاء  ما  ح�صب  على  و   . حمظور 
وقائع  فان  الذي  االإحالة  ا  بقرار 
الق�صية تعود لتاريخ 26 اأوت 1992 
حني تلقت م�صالح ال�رضطة مكاملة 
هاتفية من قبل جمهول يخطرهم 
و�صك  على  قنابل   3 بتواجد  فيها 
االإنفجار االأوىل على م�صتوى وكالة 
اجلوية  للخطوط  اجلوي  النقل 
�صارع  يف  املتواجدة  الفرن�صية 
م�صتوى  على  و الثانية  عمريو�ض، 
وكالة اخلطوط اجلوية ال�صوي�رضية 
املتواجدة يف نهج ديدو�ض مراد و 
هواري  الدويل  املطار  يف  اأخريا 
بومدين ،وعلى اإثر هاته االإخبارية 
للخطوط  ال�رضطة  م�صالح  تنقلت 
اجلوية الفرن�صية و اأفرغت الوكالة 
اأدى  مما  زبائنها  و  موظفيها  من 
دون  القنبلة  اإنفجار  اإىل  اأدى 
االأ�رضار  اأن  ،غري  اأ�رضار ب�رضية 
اأن  يف   ، مهمة  جد  كانت  املادية 
يف  ت�صتغل  التي  ال�رضطة  م�صالح 

وكالة اخلطوط اجلوية ال�صوي�رضية 
تفطنت مبفردها للقنبلة التي كانت 
اأخرجتها  و  م�صتوى حمفظة  على 
 ، االأ�رضار  بذلك  لتتفادى  لل�صارع 
م�صالح  اأخفقت  اأخرى  جهة  من 
ال�رضطة من تفادي الكارثة الالحقة 
بومدين  هواري  باملطار الدويل 
ل�صيق الوقت الالزم الإخراج مئات 
ببهو  املتواجدين  االأ�صخا�ض 
االإنفجار  اأ�صفر  حيث  املطار، 
مع  موتى   9 �صقوط  عن  الكارثي 
عن  ناهيك   ، �صخ�صا   118 وجرح 
االأ�رضار املادية املتمثلة يف ك�رض 
و  باملطار  الزجاج املحيط  كامل 
االإ�صطناعي  املطار  �صقف  كامل 
اجل�صيمة للمحال  االأ�رضار  مع 
 ، االأجنبية  و  اخلا�صة  التجارية 
للك�صف  التحريات  بذلك  لتنطلق 
هاته  وراء  التي  اجلماعة  عن 
م�صت  التي  اخلطرية  التفجريات 
من  �صمعتهما  و  اجلزائرية  الدولة 
اخلارجية  وال  الداخلية  الناحية 
،حيث بتاريخ 5 �صبتمرب 1992 وعلى 
اإثر دورة روتينية قامت بها م�صالح 
من  اإنتباهها �صيارة  لفت  ال�رضطة 
اأ�صخا�ض   3 متنها  على  بوجو  نوع 

م�صوؤول  اإقامة  مقر  حول  حتوم 
والذي   ، االأمن  م�صالح  يف  �صام 
القب�ض  اإلقاء  و  تتبعهما  بعد 
املدعو  من  كل  باأنهم  تبني  عليهم 
"ب،مربوك"  و  ال�صعيد"  �ض،   "
ال�صعيد"بعد  �ض،   " اعرتف  حيث 
ا�صتجوابه اأنه ع�صو ن�صط للحركة 
اأنه �صاهم  و  االإ�صالمية  امل�صلحة 
منها  العمليات االإرهابية  يف 
طالت  التي  االأخرية  التفجريات 
بومدين  هواري  الدويل  املطار 
،و  �صوي�رضة  و  فرن�صا  وكالتي  و 
احلايل  املتهم  ورائها  كان  التي 
"ق،رابح" الذي قام ب�صنع القنابل 
 ، التفجريات  ا�صتعملوها يف  التي 
التي  خربته  على  ا�صتنادا  وهذا 
اإك�صتبها خالل اإقامته التي دامت 
التحاقه  لدى  يف العراق  اأ�صهر   4
يف   " الدن  بن  "اأ�صامة  مل�صاندة 
حرب اخلليج الثانية ، حيث اأنكر 
و  عليه  القب�ض  بعد  "ق،رابح" 
اإ�صتجوابه يف �صنة 2005 اأن يكون 
املتفجرات  تلك  ب�صنع  قام  من 
وهي ذات االأقوال التي اأكد عليها 
اإ�صتبهوا  الذين  املتهمني  باقي 
بتورطهم يف ملف احلايل و الذي 

متت اإدانتهم جميعا باالإعدام .
و اجلدير بالذكر اأن " اأبو االأ�صود 
القاعدة  لزعيم  رفيقا  اأعترب   "
اأحد  من  الدن"و  بن  "اأ�صامة 
لل�صلطات  املهمني  االإرهابيني 
و  �صارك  قد  كونه  االأمريكية 
يف  الدن"  بن  "اأ�صامة  �صاند 
ال�صفيات  �صد  االأفغانية  احلرب 
،بعد  الثانية  اخلليج  حرب  و   ،
"بويعلي"  جماعة  اإىل  اإن�صمامه 
التي  الثمانينات و  �صنوات  خالل 
م�صلح  اإرهابي  تنظيم  اأول  تعترب 
يف اجلزائر مت اإن�صاوؤه �صنة 1982، 
جبهة  ت�صكيل  يف  �صاهم  حيث   ،
ومع  االأمريكي،  للغزو  مقاومة 
اندالع االأزمة االأمنية يف اجلزائر، 
االإ�صالمية  اجلماعة  وظهور 
يف  انخرط  اجليا"  امل�صلحة" 
من  عديد  يف  و�صارك  �صفوفها 
العمليات االإرهابية بو�صط وغرب 
عني  حمور  عرب  البالد املمتد 
ال�صلف،  ووالية  واملدية  الدفلى 
الت�صعينيات  نهاية  مع  ليقرر 
اإىل  واالن�صمام  اجليا"  االنف�صال 
فيما  اأ�صبح  التي  "االأهوال"  كتيبة 

بعد اأحد اأمرائها .

جرت  مبحكمة اجلنايات ال�ستئنافية اأم�س حماكمة رفيق زعيم القاعدة ال�سابق اأ�سامة بن لدن يف حرب اخلليج اأمري كتيبة 
التفجريات  يف  تورطه  يخ�س   فيما  ت�سريحات  ي  تقدمي  رف�س  بعدما  الأ�سود" غيابيا  " املكنى" اأبو  "ق،رابح  " املدعو  "الأهوال 
الإٍرهابية التي ا�ستهدفت كل من اخلطوط اجلوية الفرن�سية و اخلطوط اجلوية ال�سوي�سرية مع املطار الدويل هواري بومدين 

بعام 1992 و التي خلفت قتلى على م�ستوى املطار الدويل مع اأ�سرار مادية معتربة لكل من الأماكن امل�ستهدفة ... 

قام بت�سنيع القنابل اإ�ستنادا على خربته خالل حرب اخلليج الثانية

ل/منرية 

حماكمة غيابية لأمري كتيبة الأهوال 
ورفيق اأ�سامة بن لدن  "اأبو الأ�سود" 

طالب ب�سرورة اإعادة النظر يف القانون 
التجاري امل�سري لقاعات احلفالت ،بولنوار :

لبد من منح العتماد مرة واحدة 
ولي�ص كل �سنتني مع احلر�ص على 

اللتزام بالقوانني ال�سارية

الوطنية  اجلمعية  رئي�ض  طالب 
احلاج طاهر بولنوار باإعادة النظر 
والرتخي�ض  االعتماد  ت�صليم  يف 
الإن�صاء قاعات احلفالت ،مقرتحا 
ولي�ض  واحدة  مرة  االعتماد  منح 
على  احلر�ض  مع  �صنتني  كل 

االلتزام بالقوانني ال�صارية .
اأفاد رئي�ض اجلمعية الوطنية للتجار 
و احلرفيني احلاج الطاهر بولنوار 
مبقر  عقدها  �صحفية  ندوة  يف 
الوطنية  اللجنة  بح�صور  اجلمعية 
مت  التي  احلفالت  قاعة  لت�صري 
القانون  اأ�صبوع،  اأن  منذ  تر�صيمها 
قاعة  لقطاع  امل�صري  التجاري 
مع  يتما�صى  ال  الذي  احلافالت 
الوقت الراهن ، مما جعل اأ�صحاب 
يف  يتخبطون  احلفالت  قاعات 
م�صاكل عديدة منعتهم من حت�صني 

اخلدمة .
واأكد ذات املتحدث على �رضورة 
اإعادة ت�صنيف و حتديد موا�صفات 
احلفالت  بقاعة  اخلا�ض  الن�صاط 
املقايي�ض  اإىل  اخل�صوع  مع 
على  الق�صاء  يتم  حتى  الالزمة، 
التي  املوازية  احلفالت  قاعات 

خلقت ن�صاط غري قانوين.
اأ�صحاب  على  كبري  �صغط  هناك 
االإدارة  من طرف  احلفالت  قاعة 

و املواطن
الوطنية  اللجنة  رئي�ض  جهته  من 
ح�صان  احلفالت  قاعة  لت�صيري 
بوقلوف اأ�صار اأن هناك �صغط كبري 
على اأ�صحاب قاعة احلفالت  �صواء 
من طرف االإدارة و املواطن،داعيا 
قاعة  ت�صنيف  اإعادة  �رضورة  اإىل 
مت�صل  �صياق  ويف   ، احلفالت 
املقدمة  ال�صكاوي  من  ،ا�صتغرب 
لتوقيف  املواطنني  طرف  من 
اأنها  رغم  احلفالت  قاعة  ن�صاط 

خا�صعة ملقايي�ض اإجراء احلفالت 
من طرف اللجنة التقنية .

وحذر ح�صا بوقلوف طريقة تقدمي 
لقاعات  الرتخي�ض  و  االعتماد 
قاعات  اأن  ،مو�صحا  احلفالت 
احلفالت يف اجلزائر يبلغ عددها 
عامل  20  األف  بها  ي�صتغل   2050
األف   20 مام�صري   ": ،مت�صائال 
القاعات  هذه  غلق  مت  اإذا  عامل 
االإعتمادات  تقدمي  طريقة  ب�صبب 

و الرتاخي�ض ؟" .
كراء  بت�صعرية  يتعلق  فيما   اأما 
قاعات احلفالت ، اأفاد املتحدث 
ت�صعرية كراء قاعات احلفالت  اأن 
ح�صب  واأخرى  قاعة  تختلف  بني 
اخلدمات  ونوع  القاعة  اأقدمية 
�صهرتها  اإىل  باالإ�صافة  املقدمة، 
موؤكدا  اأن  متوقعها،  ومكان 
بح�صب  ويتغري  ثابت  غري  ال�صعر 
الطلبات  وكذا  اخلدمات  نوعية 
التي يتقدم بها الزبون وعن حجم 
ت�صهد  التي  الفرتات  وكذا  الطلب 
طلبا متزايدا، قال ح�صان بوقلوف 
اأكرث  والعطل  ال�صيف  ف�صل  اإن 
االأوقات التي تعرف اإقباال وا�صعا، 
العر�صان  بع�ض  اأن  اإىل  م�صريا 
اأ�صهر   10 قبل  باحلجز  يقومون 
الطلب  نتيجة  العر�ض  تاريخ  من 

الكبري.
اإميان لوا�س

خالل جانفي 2018   

معـــــــــدل الت�ســــــــخم يفـــــــوق 5 باملـــــــائة علـــــــــى اأ�ســـا�ص �ســـــــــــــنوي 
لدى  االأ�صعار  تطور  بلغ 
املائة  يف  2ر5  اال�صتهالك  
غاية  اإىل  �صنوي  اأ�صا�ض  على 
ح�صبما   ،  2018 جانفي 
الوطني  الديوان  لدى  علمت 

لالإح�صائيات.
لدى  االأ�صعار  تطور  يعترب  و 
اال�صتهالك على اأ�صا�ض �صنوي 
اإىل غاية جانفي 2018  مبثابة 
الذي  ال�صنوي  الت�صخم  معدل 
االأ�صهر  خالل  احت�صابه  يتم 
ابتداء من فرباير 2017  ال12 
 2018 جانفي  �صهر  غاية  اإىل 
من  املمتدة  بالفرتة  مقارنة 
فرباير 2016 اإىل غاية جانفي 
للتطور  بالن�صبة  اأما   2017

ال�صهري ملوؤ�رض االأ�صعار عند 
 2018 جانفي  يف  اال�صتهالك 
اخلام   املوؤ�رض  يعد  الذي   ،
يف  اال�صتهالك  عند  لالأ�صعار 
ب�صهر  مقارنة   2018 جانفي 
5ر0  بلغ  فقد    2017 دي�صمرب 

يف املائة.
ال�صهري  املتغري  ح�صب  و 
املنتجات،  فئة  بح�صب 
الغذائية  ال�صلع  اأ�صعار  عرفت 
باملائة  ر0   9 بن�صبة  انخفا�صا 
مقارنة    2018 جانفي  يف 
وعلى   2017 دي�صمرب  ب�صهر 
اأ�صعار  �صجلت  املثال  �صبيل 
الطازجة  الفالحية  املواد 
باملائة  بن�صبة 3ر2   انخفا�صا 

البي�صاء)  اللحوم  خا�صة 
 8-( اخل�رض  باملائة(،  -6ر6 

)-2ر10  والبطاطا  املائة(  يف 
باملائة(.

وباملقابل ارتفعت ا�صعار املواد 
5ر0  بن�صبة  امل�صنعة  الغذائية 
بارتفاع  مدفوعة   ، املائة  يف 
اأ�صا�صا  منها  املنتجات  بع�ض 
وم�صتقاتها  واالأجبان  احلليب 
والفواكه  باملائة(  )+4ر1 
وفيما  باملائة(   2+( اجلافة 
يخ�ض ا�صعار ال�صلع امل�صنعة، 
بن�صبة  ارتفاعا  عرفت  فقد 
ارتفاع  ب�صبب  باملئة   ر1   6
 ، املنتجات  بع�ض  ا�صعار  يف 
بلغت  بزيادة  الوقود  خا�صة  
والكربيت  والتبغ  باملائة    17
التي  التدخني  وم�صتلزمات 
ارتفعت اأ�صعارها بن�صبة 6ر10 
اأ�صعار  عرفت   كما  املائة  يف 

ت�صاعديا   منحى  اخلدمات 
)+8ر1 يف املائة( الذي يرجع 
تكاليف  ارتفاع  اإىل  اأ�صا�صا 
النقل )+7ر6  باملائة( وح�صب 
واخلدمات،  ال�صلع  جمموعات 
االأثاث  االأ�صعار  ارتفاع  م�ض 
ومواد التاأثيث )+3ر0  باملائة( 
)+2ر3  واالت�صاالت  النقل 
والثقافة   الرتبية  باملائة(، 
باملائة(  )+6ر0  والرتفيه 
متنوعة   اأخرى  ومنتجات 
)+3ر3 باملائة(، يف حني بقيت 
االأخرى  املنتجات  ا�صعار 
قانون  ان  يذكر  م�صتقرة  
املالية ل�صنة 2018 توقع ن�صبة  

ت�صخم بـ  5ر5 باملئة. 

.     ح�سان بوقلوف : �سعر كراء قاعة احلفالت غري 
ثابت ويتغري بح�سب نوعية اخلدمات
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ينابيع الإرهاب ال�سهيوين
د. غازي ح�سني

رفع ال�سهاينة ورجال الدين اليهودي »الإرهاب والإبادة اإىل مرتبة القدا�سة الدينية واأكد جابوتن�سكي امل�سمون الديني 
للإرهاب وقال باأن »التوراة وال�سيف انزل علينا من ال�سماء« واأن ال�ستعمار ال�سهيوين �سيتحقق رغم اإرادة ال�سكان 

الأ�سليني«.واأكد احلاخام اإبراهام كوك على الإميان الديني ب�سفك الدماء وممار�سة الإرهاب وقال: »تتطلب ال�سيا�سة 
العمل الدموي والقدرة على فعل ال�سر«.

بيغن  مناحيم  ال�سفاح  واأكد 
الإرهاب يف �سنع  اأهمية  على 
»اإن  وقال:  و�سياغته  التاريخ 
لي�ست  العامل  يف  التقدم  قوة 
لل�سالم بل لل�سيف«. وكتب يف 
اأحارب  »اأنا  قائاًل:  مذكراته 

اإذن اأنا موجود«.
ما  »الثورة«  كتابه  يف  وورد 
يلي: »من الدم والنار والدموع 
منوذج  �سيخرج  والرماد 
اليهودي  الرجال،  من  جديد 
املحارب، اأولً وقبل كل �سيء 
يجب اأن نقوم بالهجوم، نهاجم 

القتلة«)1(.
موؤ�س�س  غوريون،  بن  و�سار 
الكيان ال�سهيوين يف نف�س هذا 
الجتاه الإرهابي وقال: »بالدم 
وبالدم  يهودا  �سقطت  والنار 

والنار �ستقوم ثانية«)2(.
والفكر  الديني  العتقاد  يقوم 
هي  فل�سطني  اإن  ال�سهيوين 
اأر�س امليعاد، وبالتايل ي�سبح 
الفل�سطيني،  العربي  ال�سعب 
لل�سعوب  التاريخي  المتداد 
الكنعانية التي حاربها واأبادها 
قادة اليهود ومنهم ي�سوع. وهذه 
ال�سعوب  بقايا  هي  ال�سعوب 
التوراة  يف  الواردة  ال�سبعة 
لذلك  مدين.  واأهل  والعماليق 
باإبادة  ال�سهيوين  الكيان  يقوم 
الفل�سطيني  العربي  ال�سعب 
وم�سادرة  وطنه  من  وترحيله 
ومقد�ساته،  اأر�سه  وتهويد 
والن�ساء  الأطفال  وقتل 
يفعل  كان  كما  وال�سيوخ متاماً 

ي�سوع بالكنعانيني.
العربي  اأن  ال�سهاينة  ويوؤمن 
واأن  القوة،  لغة  اإّل  يفهم  ل 
الطريقة الوحيدة للتعامل معه 

هي قتله.
ال�سهيوين  الإرهاب  مّر 
مبراحل مهمة اأدت اإىل غر�سه 
اليهود  نف�سية  يف  وتر�سيخه 
حيث  وزمان،  مكان  كل  يف 

الدين  يف  التوراة  كتبة  ر�سخه 
ال�سهاينة  و�ساغه  اليهودي، 
ال�سهيونية  الإيديولوجية  يف 
وغر�سوه يف �سميم ممار�سات 

الكيان ال�سهيوين.

تر�سيخ الإرهاب

لقد بداأ عزرا برت�سيخ الإرهاب 
والإبادة والعن�رصية يف العقيدة 
هرت�سل  وعززه  اليهودية، 
واحلركة  الإيديولوجية  يف 
ال�سهيونية وتاأ�س�ست منظمات 
توؤمن  يهودية م�سلحة  اإرهابية 
بالإرهاب كعقيدة واإيديولوجية 
دولة  تبنته  ثم  وممار�سة 
انطلق  وهكذا  »اإ�رصائيل«. 
الدينية  العقيدة  من  الإرهاب 
ال�سهيونية  الإيديولوجية  اإىل 
اإىل  ثم  ال�سهيوين  الكيان  اإىل 
اجلي�س وال�رصطة واملخابرات 
واملجتمع  الإ�رصائيلية 

الإ�رصائيلي.
يف  كبار  اأ�ساتذة  فاليهود 
الكذب  فن  ويف  الإرهاب 
وكان  الإرهاب.  على  للتغطية 
اأو من مار�س الإرهاب  اليهود 
وتعود  العربية.  املنطقة  يف 
الإرهابي  الفكر  ينابيع 
والتلمود  التوراة  اإىل  اليهودي 
وب�سكل خا�س اإىل �سفر ي�سوع 
والأدب  ال�سيا�سي  الفكر  واإىل 
املناهج  واإىل  ال�سهيوين 
التي  والتعليمية  الرتبوية 
بيوتهم  يف  اليهود  يطبقها 
وجتمعاتهم  ومدار�سهم 

ومعابدهم.
اليهودي  الدين  رجال  ويفتي 
وقتل  الإرهاب  مبمار�سة 
لإقامة  واإبادتهم  العرب 
وي�سفون  التوراتية«  »اإ�رصائيل 
وال�رصا�سري  بالأفاعي  العرب 
لأنه  ندم  اهلل  واأن  والأ�رصار، 
علناً  وي�رصحون  العرب.  خلق 

باإبادة العرب، اإذ اأعلن احلاخام 
عوفيديا يو�سيف قائاًل:

»يجب ق�سف العرب بال�سواريخ 
من اأجل اإبادتهم وحموهم عن 

وجه الأر�س«)3(.        
وتعترب التوراة اأن غري اليهودي 
حيوان على هيئة اإن�سان، وقال 
الفدائيني  عن  بيغن  ال�سفاح 
ت�سري  كا�رصة  حيوانات  اأنهم 
التعاليم  وتنادي  �ساقني.  على 
بت�سفية  وال�سهيونية  التوراتية 
اأي  املتوح�سة،  احليوانات 
بت�سفية العرب. واأكد احلاخام 
عن  ذلك  غينـزبورغ  اإ�سحق 

العربي قائاًل:
بطبعه،  حيوان  العربي  »اإن 
وقد و�سفته التوراة باأنه اإن�سان 
بني  فرق  وهناك  متوح�س، 
العربي،  والدم  اليهودي  الدم 
يف  موجود  التمييز  هذا  واإن 

التوراة«)4(.
واأفتى احلاخام دافيد كفيت�س 
»اإن  قائاًل:  العربي  بقتل 
م�سكلة  ي�سكل  ل  العرب  قتل 

اأخالقية«)5(.
الدين  رجال  يهدر  وهكذا 
مما  العربي  الدم  اليهودي 
وال�رصطة  اجلي�س  على  ي�سهل 
الإ�رصائيلية  واملخابرات 
الواقع  اأر�س  على  ذلك  تنفيذ 
ولبنان  و�سورية  فل�سطني  يف 

وم�رص والأردن.
الدم  �سفك  عدوى  وانتقلت 
من  العرب  واإبادة  العربي 
اإىل  اليهودي  الدين  رجال 
الإرهابية  الع�سابات  زعماء 
ال�سفاح  دّون  حيث  امل�سلحة، 
ذلك  التمرد  كتابه  يف  بيغن 

وقال:
اأيها  عليكم  »ينبغي 
تلينوا  ل  اأن  الإ�رصائيليون 
اأبداً، وعندما تقتلون اأعداءكم 
ينبغي اأن ل تاأخذكم بهم رحمة 
حتى ندمر ما ي�سمى بالثقافة 
على  �سنبني  التي  العربية 

اأنقا�سها ح�سارتنا«.
ولعب الأدب العربي وال�سحافة 
حتري�س  يف  دوراً  اليهودية 
اليهود على قتل العرب فكتبت 
عام  هم�سمار  على  �سحيفة 
نن�سى  اأن  »علينا  تقول:   1947
يجب  اإن�سانية،  م�ساعر  اأية 
رحمة  دومنا  ونبيد  نذبح  اأن 
ويجب  اإن�سانية،  اأحا�سي�س  اأو 
راأ�س  مقابل  نتفل�سف  ل  اأن 

الروؤو�س  من  مائة  عربي  كل 
العربية«)6(.

تقدي�س الإرهاب

يف  الإرهاب  تقدي�س  وتف�سى 
وب�سكل  اليهودية  الأو�ساط 
خا�س امل�ستعمرين اليهود يف 
فل�سطني حداً و�سفه د. حاييم 
املنظمة  رئي�س  وايزمان، 
وقال  العاملية  ال�سهيونية 
»التجربة  مذكراته  يف  عنه 
ت�سعد  »اأخذت  باأنه  واخلطاأ« 
الع�سكرية  الروح  ال�سطح  اإىل 
واأكرث  اأح�سانها،  والرمتاء يف 
العنف  اإىل  اللجوء  ذلك  من 
للتعاون  وا�ستعداد  والإرهاب، 
فوائدها  لها  كقوة  ال�رص،  مع 
القومي  الوطن  حتقق  يف 

لليهود«)7(.
ال�سهيوين  الإرهاب  وامتد 
ال�سهاينة،  غري  اليهود  لي�سمل 
النخراط  رف�سوا  الذين 
ال�سهيونية  املخططات  يف 
اإىل  الهجرة  على  حلملهم 
الهدف  وكان  فل�سطني. 
من  النوع  هذا  من  ال�سهيوين 
اليهود  �سد  املوجه  الإرهاب 
والرعب  اخلوف  لإنزال  هو 
والقلق يف نفو�سهم ولتذكريهم 
الكن�سى  بال�سطهاد 
ولعزلهم  اأوروبا  واحلكومي يف 
وتهجريهم  جمتمعاتهم  عن 

اإىل فل�سطني.
الإرهابي  الفكر  وو�سل 
خارج  اليهود  �سد  ال�سهيوين 
بن  فيه  قال  حداً  فل�سطني 
املنا�سل  جملة  يف  غوريون 
اليهودية ال�سادرة يف نيويورك 

ما يلي:
»اإنني ل اأخجل من العرتاف 
لي�س  اأملك  كنت  لو  باأنني 
اأي�ساً،  فقط الإرادة، بل القوة 
ال�سبان  من  لنتقيت جمموعة 
الأقوياء والأذكياء واملخل�سني 
ال�سعر  ذوي  ومن  لأفكارنا 
اإىل  ولأر�سلتهم  الأ�سقر، 
يف  اليهود  بالغ  التي  البلدان 
الندماج فيها، و�ستكون مهمة 
يتنكروا  اأن  ال�سبان،  هوؤلء 
ب�سفة اأنا�س غري يهود ويرفعوا 
لل�سامية.  معادية  �سعارات 
اأن  اأ�سمن  اأن  اأ�ستطيع  اإنني 
اإىل  املهاجرين  تدفق  يكون 
بع�رصات  اأكرب  »اإ�رصائيل« 
التي  النتائج  من  املرات 

يحققها اآلف املبعوثني«.
الفكر  هذا  من  وانطالقاً 
الإرهابي ال�سهيوين املتوح�س 
باتريا  �سفينة  ال�سهاينة  ن�سف 
كانت  التي  حيفا  ميناء  يف 
حتمل خم�سة اآلف من اليهود 
معظمهم من الأطفال والن�ساء 
اجلحيم  من  هربوا  الذين 
حوايل  منهم  وقتل  النازي 

)275( يهودياً.
واألقى ال�سهاينة يف الثامن من 
قنابل  عدة   1950 عام  ني�سان 
اليهودي  البي�ساء  مقهى  على 
بغداد  نوا�س يف  اأبو  �سارع  يف 
واأ�سيب اأربعة من اليهود. ويف 
اليوم التايل التا�سع من ني�سان 
يف  من�سورات  ال�سهاينة  وزع 
العراق  يف  اليهودية  الكن�س 
اإىل  الهجرة  اإىل  تدعوهم 
لإنقاذ حياتهم من  »اإ�رصائيل« 

انفجارات جديدة.
كانون   14 ال�سهاينة يف  وفّجر 

يف  قنبلة   1951 عام  الثاين 
بغداد،  يف  اليهودي  الكني�س 
 )15( واأ�سيب  طفلة  وقتلت 
األقيت  اليهود بجراح، كما  من 
نف�سه  اليوم  يف  قنابل  عدة 
يف  يهودية  موؤ�س�سات  على 
بغداد لتهجري يهود العراق اإىل 

اإ�رصائيل.
الإرهابي  الفكر  ينبع  وهكذا 
ال�سهيوين من التعاليم التوراتية 
والتلمودية، ومن الإيديولوجية 
ال�سهيونية لإقامة دولة اليهود 
ككيان  العربية  فل�سطني  يف 
عن�رصي  ا�ستيطاين  ا�ستعمار 
واإرهابي، وكاأكرب غيتو يهودي 
العربية  البلدان  قلب  يف 

والإ�سالمية.
اليهودية  الع�سابات  وطبقت 
كع�سابة  امل�سلحة  الإرهابية 
والأرغون  و�سترين  الهاغاناه 
الفل�سطينيني.  على  الإرهاب 
اجلي�س  حالياً  ويطبقه 
وال�رصطة  الإ�رصائيلي 
الإ�رصائيلية  واملخابرات 
اليهود  امل�ستوطنني  وقطعان 
وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 
بالتدمري  ويتج�سد  غزة. 
واملدن  للقرى  ال�سامل 
واملمتلكات العربية وم�سادرة 
الفل�سطينية،  الأرا�سي 
وبالتمييز العن�رصي، والرتحيل 
الفل�سطيني  لل�سعب  اجلماعي 
عليه  الكولوكو�ست  وممار�سة 
وتذويبه  وت�ستيته  لإبادته 
وتوطينه خارج وطنه فل�سطني 
يهود  م�ستعمرين  لإحالل 
�سكان  العرب،  حمل  جدد 
واأ�سحابها  الأ�سليني  فل�سطني 

ال�رصعيني.
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نحن الأ�شتاذ: الزغيمي م�شطفى املح�رض الق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء البليدة )حمكمة حجوط( الكائن مكتبه ب�شارع 
فتاكة علي )قرب املحكمة ( بلدية حجوط , ولية تيبازة املوقع اأدناه

و بناءا على طلب ال�شيد : بوزار حممد ابن عبد القادر , ال�شاكن بحي 124 م�شكن عمارة 12 رقم 02 , بلدية حجوط , ولية تيبازة.
و بناءا على ال�شند التنفيذي ال�شادر عن حمكمة حجوط , ق�شم اجلنح , بتاريخ : 16 مار�س 2018 , فهر�س رقم : 2017/00467 , 

رقم اجلدول : 2017/00158.
املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة بتاريخ : 03 اأوت 2017 , حتت رقم : 2017/457.

املتعلق بالعار�س �شده ال�شيد : اأمريي كمال ابن قدور , ال�شاكن بقرية الرحابة رقم 243 , بلدية حجوط , تيبازة.
و بناءا على الأمر املت�شمن اإذن بن�رض م�شمون حم�رض التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء ال�شادر عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة حجوط 

بتاريخ : 11 فيفري 2018 , رقم الرتتيب : 2018/00143.
بلغنا و كلفنا ال�شيد : امريي كمال ابن قدور , ال�شاكن بقرية الرحابة رقم 243 , بلدية حجوط , تيبازة.

بالوفاء مببلغ الدين املقدر ب : 7.050.000.00 دج �شبعة ماليني و خم�شون األف دينار جزائري , ت�شاف اإليها م�شاريف التنفيذ و 
احلقوق التنا�شبية املرتتبة عن ذلك.

و نبهناه باأن له مهلة خم�شة ع�رض)15( يوما كاملة للوفاء ت�رضي ابتداءا من تاريخ ن�رض هذا املح�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة 
الطرق القانونية.

املح�صر الق�صائي 

 �إ�شهار �إن�شاء جمعية 
ذ�ت �شبغة حملية  

 طبقا لأحكام  القانون 06/ 12  املوؤرخ 
يف: 01/12/ 2012 يتعلق باجلمعيات ذات 
الطابع الجتماعي ل�شيما املادة 18 منه  
لقد مت هذا اليوم 2018/01/03 تاأ�شي�س 

اجلمعية املحلية   
امل�شماة : جمعية اأولياء التالميذ ملدر�شة 

ال�شهيد ناجوي حممد   
املعتمدة حتت رقم 01 بتاريخ 

2018/01/03
الرئي�س دادة خمتار 

املقر الجتماعي  مدر�شة ال�شهيد ناجوي 
حممد – حا�شي وذان ببلدية �شليم  

رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي 

 �إ�شهار جتديد 
جمعية حملية  

 طبقا لأحكام  القانون 06/ 12  املوؤرخ يف: 
01/12/ 2012 املتعلق باجلمعيات طبقا للمر�شوم 

التنفيذي رقم 74/15 املوؤرخ يف 2015/02/16 
يحدد اإحكام والقانون الأ�شا�شي النموذجي 

املطبق على النادي الريا�شي الهاوي لقد مت هذا 
اليوم الثاين والع�رضون من �شهر فيفري �شنة األفني 

وثمانية ع�رض اإيداع ملف جتديد جمعية ذات 
�شبغة حملية    

 ت�شمية اجلمعية  النادي الريا�شي للهواة �شباب 
بلدية تارمونت 

املودع بن ال�شعدي حبيب 
الوظيفة يف اجلمعية رئي�س 

املقر الجتماعي املركز الثقايف بلدية تارمونت 
رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الأ�صتاذ : الزغيمي م�صطفى

حم�صر ق�صائي لدى اإخت�صا�ص
جمل�ص ق�صاء البليدة , حمكمة حجوط

�صارع فتاكة علي , حجوط , ولية تيبازة
حم�صر تكليف بالوفاء للن�صر

نحن الأ�شتاذ: الزغيمي م�شطفى املح�رض الق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء البليدة )حمكمة حجوط( الكائن مكتبه ب�شارع 
فتاكة علي )قرب املحكمة ( بلدية حجوط , ولية تيبازة املوقع اأدناه

و بناءا على طلب ال�شيد : بوزار حممد ابن عبد القادر , ال�شاكن بحي 124 م�شكن عمارة 12 رقم 02 , بلدية حجوط , ولية تيبازة.
و بناءا على ال�شند التنفيذي ال�شادر عن حمكمة حجوط , ق�شم اجلنح , بتاريخ : 16 مار�س 2018 , فهر�س رقم : 2017/00466 , 

رقم اجلدول : 2017/00157.
املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة  بتاريخ : 03 اأوت 2017 , حتت رقم : 2017/456.

املتعلق بالعار�س �شده ال�شيد : اأمريي كمال ابن قدور , ال�شاكن بقرية الرحابة رقم 243 , بلدية حجوط , تيبازة.
و بناءا على الأمر املت�شمن اإذن بن�رض م�شمون حم�رض التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء ال�شادر عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة حجوط 

بتاريخ : 11 فيفري 2018 , رقم الرتتيب : 2018/00142.
بلغنا و كلفنا ال�شيد : اأمريي كمال ابن قدور , ال�شاكن بقرية الرحابة رقم 243 , بلدية حجوط , تيبازة.

بالوفاء مببلغ الدين املقدر ب : 7.050.000.00 دج �شبعة ماليني و خم�شون األف دينار جزائري , ت�شاف اإليها م�شاريف التنفيذ و 
احلقوق التنا�شبية املرتتبة عن ذلك.

و نبهناه باأن له مهلة خم�شة ع�رض)15( يوما كاملة للوفاء ت�رضي ابتداءا من تاريخ ن�رض هذا املح�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة 
الطرق القانونية.

املح�صر الق�صائي 

  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



�صور  كل  تظهر  املجمع،  ويف 
االنطباع  لتكون  والبوؤ�س،  االإهمال 
ال�صم�س  يتجلى جالء  الذي  االأول 
احلارقة، التي يعي�س حتت اأ�صعتها 
وعلى  املدقعون  الفقراء  هوؤالء 
داخل   "1 كي  "البناية  من  مقربة 
طلبات  من  املجمع، جتد طوفانا 
نحو  يهرولون  الذين  الالجئني 
لت�صول  ال�صائكة،  االأ�صالك  �صياج 
ويقع خميم  واملاء واملال  الطعام 
اأكرب خميم الجئني  "داداب"، وهو 
كينيا،  �رشقي  �صمال  العامل،  يف 
بلدة  بعد حواىل 100 كم من  على 
"جاري�صا" احلدودية مع ال�صومال، 
ا  �صخ�صً  147 بالبلدة  قتل  حيث 
حركة  من  اأع�صاء  هاجم  عندما 
"موي"  جامعة  امل�صلحة  ال�صباب 

يف 2 اأفريل املا�صي. 
الجئون  يقول   ، اأحاديث  ويف 
املجمع  يف  يعي�صون  �صوماليون 
املالجئ  اآالف  ي�صت�صيف  الذي 
املوؤقتة، اإنهم جاءوا اإىل كينيا بعد 
اأن اأُجربوا على الفرار من احلرب 
وتهديد  بالدهم،  يف  االأهلية 
الذين  ال�صباب"  "حركة  م�صلحي 
القرن  منطقة  يف  الكثريين  قتلوا 

االأفريقي. 

ديون مرتاكمة 

االأغذية  برنامج  اإعالن  بعد 
العاملي، تخفي�صات غذائية بن�صبة 

30 باملائة لالجئني الذين يعي�صون 
يف "داداب"، ا�صطر الالجئون اإىل 
الطعام؛  ل�رشاء  املال  اقرتا�س 
فانتهى بهم املطاف برتاكم ديون 
الدوالرات  تقدر مبئات  "�صخمة" 
كثري  فاإن  الديون،  هذه  وب�صبب 
منهم يفكرون حاليا باالن�صمام اإىل 
برنامج االأمم املتحدة "الطوعي" 
يطالب  والذى  الوطن،  اإىل  للعودة 
االختيار  حرية  ممار�صة  "ب�صمان 

الواعي ودعم العائدين". 
اأحد الالجئني ال�صوماليني، ويدعى 
اإنه ال يجد اأي  يا�رش زاهي، يقول 
ال�صومال،  اإىل  العودة  يف  مربر 
الديون،  من  الهرب  يحاول  لكنه 
املخيم  يف  الالجئني  كباقي 
يكفي  ال  "الطعام  زاهي:  واأ�صاف 
حلّت  وعندما  واحد،  ل�صخ�س 
ا�صطررنا  الغذائية،  التخفي�صات 
اأكتوبر  منذ  تراكمت  ديون  اإىل 
اقرت�صت  "لقد  واأردف:   "2017
اأنا  ول�صت  الطعام،  ل�رشاء  املال 
الوحيد الذي فعل ذلك، فقد فعل 
نف�صه".وتابع:  ال�صيء  الكثريون 
دوالر،  بـ300  لرجل  مدين  "واأنا 
وكل ما فعلته بهذا املبلغ هو �رشاء 
الدقيق )الطحني( واحلليب واالأرز 

الإطعام عائلتي". 
واأنا  باأموالهم،  يطالبون  "الدائنون 
هددوين  وقد  �صدادها،  اأملك  ال 
 16 البالغة  ابنتي  خا�صة  واأ�رشتي 
واإ�صافة  زاهي  ي�صيف  عاما"، 

اأرهقت  التي  الديون  ق�ص�س  اإىل 
التي  والتهديدات  اأ�صحابها، 
الالجئني،  من  املديونني  تالحق 
يف  املعي�صية  االأو�صاع  �صوء  اأدى 
فعلى  العقول  �صلب  اإىل  املخيم 
وجدوا  املخيم،  اأ�صجار  اإحدى 
عثمان  اأمينة  تدعى  عجوز  �صيدة 
بال�صال�صل،  مقيّدة  عاما(،   75(
اأن  يحاول  �صخ�س  اأي  وتهاجم 
ر�صيد لطيف،  ويقول  يقرتب منها 
يرعون  الذين  الالجئني  اأحد 
دائما  "كانت  اإنها  اأمينة،  امل�صنة 
�صعيدة ومتفائلة، لكن الظروف يف 
خميم الالجئني اأدت بها اإىل ذلك" 
عائلتها  هجرتها  "لقد  واأ�صاف: 
وتركوها  ال�صومال  اإىل  وعادت 
وحدها، ب�صبب تقدمها يف ال�صن". 
املخيم  يف  وحيدها  اأمينة  ترك 
تزحها  مل  نف�صية،  بحالة  اأ�صابها 
اعتربها  الذي  "لطيف"  رعاية 
ويعي�س  يتيما  كونه  جدته،  مبنزلة 

بال عائلة. 

العودة اإىل ال�صومال 

نديج،  اإيفون  نفت  ال�صياق،  يف 
العليا  املفو�صية  با�صم  املتحدثة 
اإجبار  يتم  اأن  الالجئني،  ل�صوؤون 
ديارهم  اإىل  العودة  على  الالجئني 
واأ�صافت يف حديث لالأنا�صول، اأنه 
"ال يتم اإر�صالهم عنوة، بل يتخذون 
بالعودة  وم�صتنريا  مدرو�صا  قرارا 

نديج  واأو�صحت  ال�صومال"  اإىل 
ومف�صلة  دقيقة  عملية  هناك  اأن 
اإنهم  يقولون  الذين  لالجئني 
ن�صاعدهم  اأن  قبل  العودة  يريدون 
على ذلكولفتت اإىل اأن اتخاذ قرار 
معلومات  جمع  يرافقه  العودة 
منظمة   30 من  اأكرث  من  حديثة 
ال�صومال  يف  االأر�س  على  حملية 

حول الو�صع هناك". 
بعثات  ي�صمونه  ما  اإىل  واأ�صارت 
يقودها  التي  واالطالع،  الذهاب 
يذهبون  �صوماليون  الجئون 
ويعودون  الو�صع  ال�صتك�صاف 
مبعلومات لالجئني الذين يفكرون 
يف العودة لكن يف املقابل، �صددت 
التمويل  كفاية  "عدم  على  نديج 
الذين  اأولئك  مل�صاعدة  الالزم 

يريدون العودة اإىل ديارهم". 
و297  األفا   75 "عاد  واأردفت: 
منذ  طواعية  لوطنهم  �صوماليا 
دي�صمرب   31 وحتى   2014 عام 
عادوا  و407  األفا   35 بينهم   ،2017
خالل عام 2017 وحده" واعتربت 
التمويل  يف  "الفجوة  اأن  نديج 
امل�صكالت  وراء  لكينيا،  املقدم 
"نحن  بالقول  احلالية"وم�صت 
دوالر  مليون   231.3 اإىل  نحتاج 
 ،2017 دي�صمرب   31 منذ  اأمريكي 
مليون   73.1 �صوى  منلك  ال  لكن 

دوالر". 
من جهته، اأو�صح ماركو ليمبو، من 
الالجئني  ل�صوؤون  العليا  املفو�صية 

يح�صلون  ال�صومال  اإىل  العائدين 
كاملة  م�صاعدات  "حزمة  على 
تتاألف من املنح النقدية امل�رشوطة 
"مبا يف  وتابع:  امل�رشوطة"  وغري 
يُدفع  دوالر  األف  ي�صل  مبلغ  ذلك 
مرة واحدة لكل اأ�رشة، ف�صال عن 
منحة �صهرية بقيمة200 دوالر"كما 
اأ�صار اأنه يتم اأي�صا "تقدمي 6 اأ�صهر 
بدعم من  الغذائية،  من احل�ص�س 
العاملي"وكانت  االأغذية  برنامج 
العام  اأعلنت،  الكينية  احلكومة 
كافة  اإغالق  اعتزامها  املا�صي، 
البالد،  يف  الالجئني  خميمات 
واقت�صادية"،  اأمنية  لـ"اأ�صباب 
م�صوؤول  عن  �صادر  بيان  بح�صب 

بوزارة خارجيتها وت�صكل املالجئ 
 600 من  الأكرث  موطًنا  البالد،  يف 
ال�صومال وجنوب  األف الجئ، من 
يوا�صل  ال�صومال،  ويف  ال�صودان 
ال�صيطرة  ال�صباب  حركة  مقاتلو 
و�صط  املدن،  من  عدد  على 
"يرهبون  باأنهم  تفيد  تقارير 
على  واالأطفال  والرجال  الن�صاء 
االأفريقي،  القرن  منطقة  امتداد 
كبرية  اأعداد  نزوح  اإىل  يدفع  ما 
من النا�س" و�صدد معظم الالجئني 
اإىل  حتدثوا  والذين  "داداب"،  يف 
االأنا�صول على اأن "حركة ال�صباب 
قرارهم  يف  رئي�صيا  دورا  لعبت 

بطلب اللجوء يف كينيا".
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يف خميم "داداب" حيث يعي�ش نحو ن�صف مليون لجئ

الجئو �ل�صومال يف كينيا.. موت يف وطنهم �أو جحيم يف غربتهم 
نحو ن�صف مليون لجئ �صومايل تقطعت بهم ال�صبل يف كينيا يواجهون خيارين كالهما مّر؛ اإما العودة الطوعية اإىل بالدهم، اأو البقاء ملواجهة ديون 

ترتاكم ب�صبب نق�ش الأغذية يف املخيمات هذا الو�صع املاأ�صاوي يتلخ�ش يف جممع "داداب" لالجئني يف الإقليم ال�صمايل ال�صرقي لكينيا، حيث يقطن اأكرث 
من 486 األفا و460 �صخ�صا من طالبي اللجوء، بح�صب اأرقام �صادرة عن املفو�صية الأممية يف يناير/كانون الثاين املا�صي وجممع "داداب" يقع على بعد 474 

كم )294 ميال( من العا�صمة نريوبي، وهو مكان قاحل وم�صاحات من الرمال الربكانية. 

بعد تفحم 8 عمال

م�صابو �أتوبي�س �الإ�صكندرية يروون تفا�صيل مفزعة

رئي�ش هيئة الأركان الإيرانية

�إير�ن و�صوريا �صتلتزمان بقر�ر جمل�س �الأمن �لدويل ب�صاأن �لهدنة يف �صوريا

تابع  اأتوبي�س  انقالب  حادث  وقع 
على  "للبور�صلني"  خا�صة  ل�رشكة 
يف  باالإ�صكندرية  الدويل  الطريق 
واإ�صابة   8 وفاة  عنه  ونتج  م�رش، 
خمي�س  اأحمد  وقال  اآخرين   22
اإنهم  احلادث،  م�صابي  اأحد 
الوردية  يف  للعمل  ذهابهم  اأثناء 
الرابعة  يف  تبداأ  والتي  امل�صائية، 
بالطريق  �صريهم  واأثناء  ع�رًشا، 
�صيارة  با�صطدام  تفاجاأوا  الدويل 
الذي  لالأتوبي�س  اخللف  من 
خمي�س،  واأ�صاف  ي�صتقلونه. 
ا�صتعال  اإىل  اأدى  اال�صطدام  اأن 
االأمر  وهو  االأتوبي�س،  يف  النريان 
بني  الذعر  من  حالة  خلق  الذي 
من  الهرب  حاولوا  الذين  الركاب، 

ا�صتطاع  من  ومنهم  االأتوبي�س، 
ومنهم من مل ي�صتطع وقال حممد 
�صعيد الذي يبلغ من العمر 26 �صنة، 
ثالث  منذ  بال�رشكة  يعمل  والذي 
بجوار  جال�صا  كان  اإنه  �صنوات، 
اأثناء  الهرب  من  ومتكن  ال�صائق، 
�صعيد  وبراأ  االأتوبي�س،  ا�صطدام 
�صائق االأتوبي�س من تلك احلادثة، 
واأرجع ال�صبب اإىل ال�صيارة االأخرى 
التي كانت ال�صبب يف اال�صطدام. 

م�صابو  اأجمع  ال�صياق،  نف�س  وفى 
احلادث  اأن  على  االأتوبي�س  حادث 
من  �صيارة  ا�صطدام  نتيجة  وقع 
اإىل  اأدى  مما  االأتوبي�س،  خلف 
القيادة،  بعجلة  ال�صائق  اإفالت 
ا�صتعاله  ثم  االأتوبي�س  وانقالب 

يف  امل�صابني  اأحد  قال  وقد 
تلقيه  عقب  التني  راأ�س  م�صت�صفى 
لي�س  االأتوبي�س  �صائق  اإن  العالج، 
اأي م�صوؤولية، الأنه كان ي�صري  لديه 
حدث  ما  واأن  طبيعي،  مبعدل 
ا�صطدمت  نقل  ن�صف  �صيارة  اأن 
اأدى  مما  اخللف  من  باالأتوبي�س 
كان  اآخر،  يقول  فيما  انقالبه  اإىل 
اإن  مبا�رشة  ال�صائق  خلف  يجل�س 
هي  النقل  ن�صف  ال�صيارة  �رشعة 
التي ت�صببت يف انقالب االأتوبي�س، 
فيه،  النريان  ا�صتعال  واأحدثت 
من  باخلروج  قام  الفور  على  واأنه 
االأتوبي�س  ا�صتعال  لكن  االأتوبي�س، 
اآخر  واأن  اإنقاذ زمالئه،  دون  حال 
قيام  االأتوبي�س،  داخل  ر�صده  ما 

اإله  "ال  جملة  برتديد  ال�صائق 
الدكتور  قال  جانبه  من  اهلل"  اإال 
وزارة  وكيل  حجازي،  جمدي 
ال�صحة باالإ�صكندرية، اإنه مت توزيع 
امل�صابني اإىل امل�صت�صفيات التابعة 
للوزارة للتاأكيد على اخلدمة الطبية 
التي تقدمها املديرية باملحافظة. 
ت�رشيح  خالل  حجازي،  واأ�صاف 
اأ�صفر عن  اأن احلادث  �صحفي له، 
نقل  مت  حيث  �صخ�صا،   22 اإ�صابة 
التني  راأ�س  مل�صت�صفى  م�صابا   12
مل�صت�صفى  م�صابني  و3  العام، 
م�صابني  و4  العام،  القبارى 
النا�رش،  عبد  جمال  مل�صت�صفى 
اأبو  مب�صت�صفى  م�صابتان  وحالتان 

قري جميعها اإ�صابات حروق.

العامة  االأركان  هيئة  رئي�س  �رشح 
اللواء  االإيرانية  امل�صلحة  للقوات 
و�صوريا  اإيران  باأن  باقري،  حممد 
االأمن  جمل�س  بقرار  �صتلتزمان 
يف  وقال  النار  اإطالق  وقف  حول 

االأحد،  اأم�س  �صحفية،  ت�رشيحات 
على هام�س مهرجان العلوم والثقافة 
من  اأق�صاما  اإن  طهران،  يف  للدفاع 
عليها  ي�صيطر  التي  دم�صق  �صواحي 
اإطالق  االإرهابيون، هي خارج وقف 

تطهريها  عمليات  و�صت�صتمر  النار 
من االإرهاب.

يف  وكما  املرة  "هذه  واأ�صاف: 
بعودة  الذين ال يرغبون  فاإن  ال�صابق 
رفعوا  �صوريا  يف  والهدوء  االأمن 

ليحموا  النار  اإطالق  وقف  علم 
اإرادة  راأوا  عندما  االإرهابيني، 
لتطهري  ال�صورية  واحلكومة  اجلي�س 
"اجلي�س  وتابع:  دم�صق".  اأطراف 
االأرا�صي  تطهري  يريد  ال�صوري 

يوؤمن  لكي  االإرهابيني،  من  ال�صورية 
دم�صق،  يف  املواطنني  اأمن  بذلك 
لكن حتى االآن فقد اأطلقت اأكرث من 
االأمر  دم�صق،  باجتاه  قذيفة   1200
املواطنني  وهدوء  اأمن  يهدد  الذي 

هذه  تطهري  يجب  فاإنه  ولهذا  فيها 
باقري  االإرهاب"واأكد  من  املناطق 
مثل  االإرهابيني  مواجهة  ا�صتمرار 
الن�رشة، وعدا بتطهري �صوريا  جبهة 
بالكامل يف االأ�صهر القريبة القادمة.



مللك  ال�سامية  الرعاية  حتت 
املغربية  العربية  اململكة 
حممد ال�ساد�س، تنطلق الدورة 
“جتوال  مهرجان  من  الأوىل 

الأيام  خالل  وذلك  املغرب”، 
 4 اإىل  فرباير   25 من  املمتدة 
خالل  2018.و�سينطلق  مار�س 
هذه الدورة قرابة املئة فار�س 

من كل الأنحاء العامل ينطلقون 
من  املغرب،  �سحراء  داخل 
تافياللت”،  “درعة  منطقة 
يجوبون خالل جتوالهم الكثبان 

ملنطقة  الّذهبية  الرملية 
ل  مغامرة  خلو�س  مرزوكة، 
امل�ساركون  لها.�سيعي�س  مثيل 
مميزة  جتربة  اأ�سبوع  ملّدة 
م�ساهد  اكت�ساف  يف  تتمثل 
و  خاّلبة  طبيعية  ولوحات 
�سيكون  نوعها.كما  من  فريدة 
وتبادل  للقاء  فر�سة  املهرجان 
جميع  من  فر�سان  بني  الروؤى 
وخمتلف  الخت�سا�سات 
اجلن�سّيات، خ�سو�سا واأن اأربعة 
م�ساركتها:  اأعلنت  دولة  ع�رش 
اإ�سبانيا،  بلجيكيا،  اأملانيا، 
اإيرلندا،  هولندا،  فرن�سا، 
املغرب،  ماليزيا،  لوك�سمبورغ، 
اجلمهورية  بولندا،  عمان، 
املتحدة  اململكة  الت�سيكية، 
ورو�سيا ، هذه املغامرة الفريدة 

النور  من نوعها ما كانت لرتى 
لول اللتزام املتوا�سل والدعم 
الكبري لل�رّشكة امللكّية لت�سجيع 
الفر�س )SOREC( ، امل�ساند 
الّر�سمي لتجوال املغرب والتي 
ت�سعى اإىل تطوير قطاع اخليول 
ب�سياحة  والرتقاء  بلدنا  يف 
بالإ�سافة  داخله  احل�سان 
اخليول  �ساللت  تعزيز  اإىل 
الرببري  احل�سان  مثل  الوطنية 
الرببري. العربي  احل�سان  و 
املغامرة،  هذه  اأهداف  ومن 
تكرمي احل�سان املحلّي والذي 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  يواكب 
املعلنة  اخليول  قطاع  لتطوير 
�سنة 2011 حتت اإ�رشاف وزارة 
البحري  يد  وال�سّ الفالحة 
واملياه  القروية  والّتنمية 

جمعيات  ت�ساهم  والغابات.كما 
اأخرى ن�سيطة يف قطاع اخليول 
ومنها  الدورة،  هذه  لنجاح 
املغربّية  الوطنّية  اجلمعّية 
واجلامعة  الفرو�سية  ل�سياحة 
الفرو�سية. لريا�سة  امللكية 
من  فريقان  و�سي�سارك  كما 
املغرب يف هذه الّدورة برعاية 
لت�سجيع  امللكّية  ال�رّشكة  من 
الفر�س )SOREC(.وهو لي�س 
ب�سباق يف الواقع، بل م�سابقات 
تنّظم على �سّتة مراحل ترتاوح 
 40 اإىل   25 مابني  م�سافتهم 
كيلومرت لبلوغ ما جمموعه 200 
التي  امل�سافة  وهي  كيلومرت، 
يجب قطعها يف فرتة زمنّية ل 

ميكن جتاوزها.
�سماتي �آمنة
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خمت�سر�ت تون�سية

�سراكة تون�س و ... حتت �سبهة الف�ساد  
�سرح وزير �لتجهيز و�لإ�سكان حممد �سالح �لعرفاويخالل ��ست�سافته بربنامج »نا�س ن�سمة«:�أن م�ساريع »�سما دبي« و«بوخاطر«، بجهة �لبحرية، تعطلت 
لأنها تخ�سع للق�ساء نتيجة �سبهات �لف�ساد �حلائمة حول �مل�سروعني �ملذكورين. قائال �ن »�سماء دبي وبوخاطر م�ساريع كربى مت �إم�ساء �تفاقيات عاملية 

بني هوؤلء �مل�ستثمرين وز�رة �لتجهيز �ت�سلت باأهل �لذكر يف �لق�ساء ملعرفة �إمكانية �لوز�رة للتقا�سي وقد حتولت �سخ�سيا لدبي للتحاور مع �مل�ستثمرين 
لكن هناك م�ساكل وهناك تغري عاملي من 2008 �إىل 2018«.و�أ�ساف حممد �سالح �لعرفاوي »�مل�ستثمرون، يطالبون بتغيري �ملنهاج وتغيري �مل�سروع، �ليوم 

يقولون �أن �لتوجه �لعاملي �جلديد يفر�س مقرتحات جديدة وتغيري� على �مل�ساريع �ملذكورة، هذ� �مللف �سنف كملف ذي �سبهة ف�ساد وهذ� �مل�سكل، 
�ملهند�سون يخافون �ل�ستغال حول هذ� �مل�سروع لأنه بني �أيدي �لق�ساء، �لذي ل ميكنه �حل�سم فيه بحكم ت�سعب �مللف«، وفق تعبريه .

حماولت �جتياز 
�حلدود �لتون�سية من 

�لالجئني �ل�سورين 
 

املواقع  احدى  ن�رشت 
خربا  التون�سية  اللكرتونية 
احلدودية  الوحدات  ان  مفاده 
احلر�س  ملنطقة  التابعة  الربية 
الوطني بفريانة ولية الق�رشين 
ايقاف  من  متكنت  اجلمعة  يوم 
اجلن�سية  يحملون  �سخ�سا   16
احلد  ر�سم  من  قريبا  ال�سورية 
التون�سي اجلزائري كانوا ب�سدد 
اجتياز احلدود اجلزائرية خل�سة 
التون�سي. الرتاب  اىل  والت�سلل 
وزارة  عن  �سادر  بالغ  وا�سار 
احالة  متت  اأنه  اإىل  الداخلية 
فرقة  على  العنا�رش  هذه 
للحر�س  احلدودي  الر�ساد 
مراجعة  بعد  بفريانة  الوطني 
تعهدت  التي  العمومية  النيابة 
معهم  التحريات  مبوا�سلة 
القانونية يف  واتخاذ الجراءات 

�سانهم.

تون�س ت�سعى لتكون 
مركز� �إقليميا علمي 

�فريقيا 

اخلارجية،  ال�سوؤون  وزير  �رشح 
لقاء  يف  اجلهيناوي،  خمي�س 
�سحفي متلفز، اإن تون�س تتطلع 
طالب  األف   20 ا�ستقبال  اإىل 
اإفريقي يف كل الخت�سا�سات يف 
افق �سنة 2020 ، مبا يوؤهلها لن 
جمال  يف  اإقليميا  مركزا  ت�سبح 
الوزير،  والتكوين.وبني  التعليم 
لدى اإ�رشافه على حفل ا�ستقبال 
يف  امل�ساركني  �رشف  على 
لأطباء  الوىل  التدريبية  الدورة 
الفريقية  الدول  من  القلب 
امل�سجلني  ال�سحراء  جنوب 
العدد  اأن  ب�سو�سة،  الطب  بكلية 
الجمايل للطلبة الفارقة الذين 
يزاولون درا�ستهم يف املوؤ�س�سات 
العمومية  التون�سية  اجلامعية 
 7 حاليا  يتجاوز  واخلا�سة 
احت�ساب عدد  دون  اآلف طالب 
التكوين  مراكز  يف  امل�سجلني 
تون�س  اأن  املهني.واأ�ساف 

اجلامعية  ال�سنة  خالل  وفرت، 
عن  يقل  ل  ما   2018-2017
 35 لفائدة  جامعيا  ت�سجيال   544
ت�سجيال   306 منها  اإفريقيا،  بلدا 
اأي  جامعية،  مبنحة  م�سحوبا 
بزيادة قدرها 272 باملائة مقارنة 
 ،2010-2009 اجلامعية  بال�سنة 
�ستت�ساعف  اجلهود  اأن  موؤكدا 
من اأجل حت�سني جودة اخلدمات 

امل�سداة لفائدة الطلبة.
 

ت�سريحات فرن�سية 
بالق�ساء على 

�إرهابيني يف مايل 

اأ�سدرت رئا�سة الأركان الفرن�سية 
�رشحت  بيانا  ال�سبت  ع�سية 
قتل  الفرن�سي  اجلي�س  اأن  فيه 
ال�سبت  الإرهابيني  ع�رشات 
مايل. �رشق  �سمايل  املا�سي 
رئا�سة  با�سم  املتحدث  وقال 
باتريك  الكولونيل  الأركان 
�ستايغر لوكالة فران�س بر�س، اإنه 
يف 12 فيفري، واإثر هجوم على 
كيلومرت   100 نحو  تبعد  قرية 

�رشق غاو اغتيل خالله عدد من 
اإر�سال  »الوجهاء املحليني«، مت 
)قوة(  من  ا�ستخباراتية  »بعثة 
املكان«.واأ�ساف  اىل  برخان 
اأنه بعد ر�سد »مقاتلني  �ستايغر 
ينتمون على الأرجح اإىل تنظيم 
الكربى،  ال�سحراء  يف  داع�س 
بطائرات  جوية  عملية  �سن  مت 

تايغروغازيل  )طراز(  هليكوبرت 
ع�رشات  بتحييد  �سمح  ما 
اإىل  اأ�سار  الإرهابيني«.كما 
ح�سول تبادل لإطالق النار على 
الأر�س، من دون اأن يت�سبب ذلك 
الفرن�سية. للقوات  �رشر  باأي 
»لوباري�سيان«  �سحيفة  ونقلت 
الفرن�سية  اجليو�س  وزيرة  عن 

اإن  قولها  باريل،  فلورن�س 
اجلي�س الفرن�سي قام »بتحييد« 
العام  �سيف  منذ  اإرهابيا   450
ُقتلوا،   120 بينهم  من   ،2014
اآخرين   150 ت�سليم  مت  فيما 
مايل  يف  ال�سلطات  اإىل  اأحياء 

خالل الأ�سهر الـ12 الأخرية.
�سماتي �آمنة

جتوال املغرب، بادرة حتت�سن فر�سان العامل العربي يف املغرب

املغرب تعزز قواتها امل�سلحة 
التقارير  من  العديد  توؤكد 
راجمات  اقتناء   ، الإعالمية 
تر�سانة  بها  معززة  �سواريخ 
للقوات  ال�ساروخية  املدفعية 
امل�سلحة بان�سمة جديدة ، حيث 
جرى ادخال اربع بطاريات من 
املوجهة  ال�سواريخ  راجمات 
اخلدمة  اإىل  ال�سينية   sd–ws
 ، املغربي  اجلي�س  مبدفعية 

موالية  جاءت  اخلطوة  هذه  و 
دفاع  نظام  ادخل  اأن  بعد 
تر�سانة  اىل  جديدا  جوي 
نظام  هو  و  امل�سلحة  قواته 
املدى  متو�سط  اجلوي  الدفاع 
غريها  و   20sky dragon
من التعزيزات الأخرى ، و هذا 
مما اأدى اىل قلق ا�سباين وا�سح 
بح�سب   ، اإعالمها  و�سائل  على 

ما نقلته “القد�س العربي”، عن 
وا�سبانية.ورغم  مغربية  �سحف 
مدريد  بني  الطيبة  العالقات 
والرباط وا�ستبعاد ن�سوب حرب 
التوترات  رغم  الطرفني  بني 
مثل  مناطق  حول  التاريخية 
املحتلتني  ومليلية  �سبتة 
 2002 �سيف  ال�سهري  وال�رشاع 
م�سيق  يف  ثورة  جزيرة  على 

الأو�ساط  تبدي  طارق،  جبل 
قلقا  الإ�سباين  بالدفاع  املهتمة 
حقيقيا من هذا ال�سالح. ويعود 
الأول  عاملني:  اإىل  القلق  هذا 
ويتجلى يف اأنه املرة الأوىل التي 
يح�سل فيها املغرب على �سالح 
يبلغ مداه كل اجلنوب الإ�سباين 
و�سهل ال�ستعمال وتغيري املكان 

مما ي�سعب ر�سده وتدمريه.

وال�سبب الثاين اأن �سباق الت�سلح 
على  فقط  يقت�رش  يعد  مل 
ميتد  بل  واجلزائر  املغرب 
جتد  التي  اإ�سبانيا  اإىل  ن�سبيا 
بلدين  اجلنوبية  حدودها  على 
�سائرين نحو ت�سلح مقلق للغاية، 
ويف عامل يحمل مفاجاآت ب�سبب 
عودة توتر �سبيه باحلرب الباردة 
وعودة املع�سكرات. ومن �سمن 

هو  اإ�سبانيا  عليه  اأقدمت  ما 
اإف  طائرات  اقتناء  يف  التفكري 
35 الأمريكية املتطورة لتحافظ 
على تفوقها الع�سكري، لكنها مل 
الآن  حتى  اتفاقية  اإىل  تتو�سل 
ارتفاع  ب�سبب  البنتاغون  مع 
و�سل  الذي  الطائرة  هذه  �سعر 

اإىل 200 مليون دولر.
�سماتي �آمنة



مي�سي و�سواريز 
ي�سعالن ال�سراع 

على احلذاء الذهبي
عاد ليونيل مي�شي جنم بر�شلونة 

للمناف�شة جمدًدا على جائزة احلذاء 
الذهبي، لأف�شل هداف يف الدوريات 
الأوروبية، بعد اأن �شجل هدفني يف 
�شدا�شية البلوغرانا اأم�س يف �شباك 

جريونا باجلولة 25 من الليغا، وبهدفيه 
اأول اأم�س عزز ال�شاحر الأرجنتيني 

�شدارته لقائمة هدايف الليغا بر�شيد 
22 هدًفا، كما يوا�شل مالحقته 

لالأوروغوياين اإدين�شون كافاين مهاجم 
باري�س �شان جريمان مت�شدر قائمة 

احلذاء الذهبي بر�شيد 23 هدًفا اأي ما 
يعادل 46 نقطة، مت�شاوًيا مع هاري كني 

مهاجم توتنهام وحممد �شالح جناح 
ليفربول، يف املركزين الثاين والثالث 

ا بـ 23 هدًفا و46 نقطة. اأي�شً
واأ�شارت �شحيفة »موندو ديبورتيفو« 

اإىل اأنه بف�شل الهاتريك الذي �شجله يف 
�شباك جريونا، قفز لوي�س �شواريز جنم 
بر�شلونة اإىل املركز الثامن يف قائمة 
اأف�شل 10 هدافني يف القائمة بر�شيد 

20 هدًفا و40 نقطة. املثري لالهتمام اأن 
لعب ليفربول ال�شابق متكن من ت�شجيل 

13 هدًفا، اأي اأكرث من ن�شف اأهدافه 
خالل �شهري جانفي وفيفري 2018، 

ليتفوق على مي�شي بفارق هدفني، الذي 
�شجل 11 هدًفا خالل العام اجلديد.

ق.ر.

احتاد البليدة 
ك بحبل  يتم�سّ

البقاء
يوا�شل فريق احتاد البليدة ال�رصاع 
من اجل حتقيق البقاء يف الرابطة 
املحرتفة الأوىل، ويف هذا ال�شدد 

متكنت الت�شكيلة من العودة اإىل �شكة 
النت�شارات بعد ت�شجيل هزميتني 
على التوايل اأين عرف كيف ينهي 
قمة املوؤخرة اأمام دفاع تاجنانت 
ل�شاحله، وهو النت�شار الذي دعم 

الفريق من اجل الت�شبث باأمل البقاء 
رغم املناف�شة ال�شديدة بني عدة اأندية 
ت�شارع لتفادي ال�شقوط اإىل الرابطة 
الثانية، ويف هذا ال�شدد فغن ت�شكيلة 
املدرب كمال بوهالل توا�شل تذيل 
جدول الرتتيب لكنها قلّ�شت الفارق 
للخروج اإىل منطقة الأمان اإىل �شبع 
نقاط وهو ما يجعل كافة احل�شابات 

ممكنة يف ظل تواجد عدة فرق 
لزالت مهددة بال�شقوط وذلك قبل 

ثماين جولت على اإ�شدال ال�شتار عن 
البطولة الوطنية لهذا املو�شم.

وت�رص ت�شكيلة اأبناء مدينة »الورود« 
على عدم ال�شت�شالم باكرا وتلعب 
حظوظها كاملة من اأجل موا�شلة 
اللعب مع دوري الكبار، حيث تبقى 
ح�شابات قائمة وكل �شيئ ممكن، 

خا�شة بعد ا�شتعادة رفقاء الالعب 
�شمري فريوي للثقة عقب النت�شار 

الثمني الذي حققوه.
ع.ق.
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وفد عن جلنة تاأهيل املالعب تعاين ملعب اأول نوفمرب هذا الأ�سبوع

اأن�سار �سبيبة القبائل يرف�سون نقل 
مباراة الكاأ�س خارج تيزي وزو

نّدد اأن�سار فريق �سبيبة القبائل برف�س جلنة كاأ�س اجلمهورية اعتماد ملعب 
اأول نوفمرب بتيزي وزو من اأجل خو�س مقابلة ربع نهائي كاأ�س اجلمهورية 

التي جتمعها باحتاد البليدة، حيث �سّددت اجلماهري على القرار الذي اعتربته 
جمحفا يف حق الناي بحرمانه من ال�ستقبال على ملعب يف مباراة هامة مقررة 

نهاية هذا الأ�سبوع وتندرج �سمن مناف�سة ال�سيدة الكاأ�س 

عي�سة ق.

اإىل  يعود  بداأ  النادي  واأن  خا�شة 
الأن�شار  ويعول  تدريجيا  م�شتواه 
من  امللعب  اإىل  بقوة  التنقل  على 
بن  الالعب  رفقاء  ت�شجيع  اأجل 
الذهبي  اإىل املربع  للتاأهل  يو�شف 
امل�شوار  وموا�شلة  املناف�شة  من 
التتويج  على  التناف�س  اأجل  من 
باللقب، خا�شة واأن جتاوز ت�شكيلة 
يجعله  البليدة  لحتاد  »الكناري« 

بلوغ  من  واحدة  خطوة  بعد  على 
من�شة  اإىل  والعودة  النهائي  مباراة 
اللونني  ع�شاق  وي�رص  التتويجات، 
الأ�شفر والأخ�رص على ال�شتقبال 
هددوا  واأنهم  خا�شة  مبلعبهم 
حتويل  حال  يف  الأمور  بت�شعيد 

املباراة اإىل ملعب اآخر.
وكانت جلنة كاأ�س اجلمهورية قررت 
نومفرب  اول  ملعب  اعتماد  عدم 
�شبيبة  مباراة  ا�شتقبال  اأجل  من 
القبائل واحتاد البليدة ب�شبب عدم 

با�شتيعاب  الهيئة  ل�رصط  ا�شتيفائه 
ابتداء  متفرج  األف   20 جمموع 
ملناف�شة  النهائي  ربع  الدور  من 
ال�شيدة الكاأ�س خا�شة واأن امللعب 
لديه قدرة ا�شتيعاب ت�شل 18 األف 
يتنقل  اأن  ي�شتبعد  ل  اأين  مقعد، 
وفد عن جلنة معاينة املالعب من 
وذلك  امللعب  على  الوقوف  اجل 
خالل غ�شون هذا الأ�شبوع واتخاذ 
برجمة  اأجل  من  النهائي  القرار 

املباراة عليه من عدمها.

كمال بوهالل للو�سط

 الف�سل الكبري لالعبني و�سندافع 
بقوة على حظوظ البقاء 

اإحتاد  مدرب  مع  جانبي  لقاء  يف 
عرب  الذي  بوهالل  كمال  البليدة 
على  بالفوز  الكبرية  فرحته  عن  
دفاع تاجنانت بـ )1-0( وقال هذا 
احلديث، �رصاحة الف�شل يعود اإىل 
قدراتهم  اأتبثوا  الذين  الالعبني 
لالألوان  وحبهم  واإمكانياتهم 
منهم  منتظرا  كان  ما  وحققوا 
وملعرفة فوزه وح�شد ثالث نقاط 
فاأجاب  �رصورية  من  اأكرث  كانت 
عن اأ�شئلتنا لقراء جريدة الو�شط.

 
* بداية ماهو �سعورك 

وفريقك يفوز بهذه 
املباراة ؟

- اأول اأ�شكركم على متابعتكم لهذه 
املباراة اأما فيما يخ�س هذا الفوز 
فكان اأكرث من �رصوري لأن و�شعنا 

احلايل ل يقبل اإل الفوز.

* معنى هذا تنف�ستم 
ال�سعداء ولو قليال ؟ 

- حقيقة ترتيبنا حاليا يتطلب منا 
خا�شة  النت�شارات  من  املزيد 
فوق ميداننا ولذلك فاإن الفوز على 

تاجنانت كان اأكرث من �رصوري.

* هل اأنتم قادرون 
على اإخراج اأبناء 

مدينة الورود من عنق 
الزجاجة ؟  

  
املزاد  يف  مباريات   )9( اأمامنا   -
ويجب علينا اأن نوا�شل على نف�س 
لعبنا بها  التي  احلما�س والطريقة 
يف حوار اأول اأم�س واأعتقد اأن كرة 
واإمنا  دقيقة  عوم  لي�شت  القدم 
للقاءات  جاهزين  نكون  اأن  يجب 
اأ�شبح ممنوع  اخلطاأ  لأن  املقبلة، 

يف بيت الإحتاد.

* هذا الفوز م�سجع 
لكم، ماذا تقول ؟ 

- هذا الفوز اأعاد الروح والطماأنينة 
وعليه  والأن�شار،  الالعبني  لدى 
فنحن جاهزون خلو�س املقابالت 
العزمية  بنف�س  و�شنلعبها  املتبقية 
الديكليك  حققنا  حيث  والإرادة، 

الذي كنا بحاجة اإليه منذ اأ�شابيع.

* لزلتم حتتلون 
املرتبة الأخرية بـ 

وتنتظركم  15 نقطة 
حمطات �سعبة، ماذا 

يقول كمال بوهالل ؟ 

واأخذه  مهم  �شوؤالكم  حقيقة   -
كل  �شنلعب  لكننا  العتبار  بعني 
وبنية  وقوة  بعزمية  املباريات 
من  مباراة  اأخر  اإىل  وهذا  الفوز. 
كل  القدم  كرة  ويف  البطولة  عمر 

�شيء وارد.

* هل من تو�سيح يف 
هذه النقطة بالذات ؟ 

ا�شتغالل  هو  الآن  يهمنا  ما   -
�شواء  املتبقية  الت�شعة  املباريات 
ولذلك  خارجها،  اأو  الديار  داخل 
على  عازم  البليدي  فالإحتاد 
اأكرب  وح�شد  فاته  ما  ا�شتدراك 
مباراة  اأخر  اإىل  النقاط  من  عدد 
من البطولة لأن الفارق يف التقاط 
بكثري  لي�س  املوؤخرة  كوكبة  بني 

وميكن تداركه.

* هل من كلمة حول 
لقاء الكاأ�س يف الدور 

ربع النهائي اأمام �سبيبة 
القبائل ؟ 

املباراة  هذه  يف  نفرط  لن   -
لأن  وعزمية  بقوة  و�شنخو�شها 
هدفنا الآن هو بلوغ حمطة مهمة 
اأ�شبحت  التي  الكاأ�س  مناف�شة  يف 

تهوينا جميعا.

* هل من كلمة تختم 
بها هذا احلوار ؟

اإحتاد  باأن  للجميع  اأكدنا  لقد   -
الفوز، وبعثنا  البليدة ي�شتحق هذا 
بر�شالة م�شفرة اإىل كل امل�شككني 
اأن  الكوالي�س  يف  قالوا  والذين 
هاهو  مرتبة  تاجنانت  مباراة 
اجلواب ي�شنعه الالعبني وح�شدوا 

ثالث نقاط من ذهب.
حاوره: فوؤاد بن طالب

امل�سلك املحرتف لدورة موفي�ستار للتن�س

اإيبو تق�سى من ن�سف النهائي
موفي�شتار3  لدورة  النهائي  ن�شف  الدور  يف  اإيبو  اإينا�س  اجلزائرية  التن�س  لعبة  اأق�شيت 
فيال�س  غيارمو  لأكادميية  الرتابية  امليادين  على  اجلاري  فيفري  و25   19 بني  اجلارية 
ملايوركا باإ�شبانيا اأول اأم�س بنتيجة �شوطني لواحد 6-3، 5-7 و3-6 اأمام الأ�شرتالية �شيون 
منداز، وكانت بداية املباراة موفقة لالعبة اجلزائرية البالغة 19 �شنة حيث فازت بال�شوط 
الأول ب�شهولة ن�شبيا 6-3 قبل اأن تخ�رص ال�شوط الثاين ب�شعوبة 5-7 وتنهار يف ال�شوط الثالث 

.)6-3(
التي ر�شدت لها  النهائية للدورة  للمباراة  الثامنة  وتتاأهل الالعبة الأ�شرتالية راأ�س املجموعة 
جوائز مالية تقدر قيمتها 15.000 دولر، حيث �شتواجه الإ�شبانية مارينا ريبريا با�شول الفائزة 
بدورها على املولدافية األك�شندرا بربار 6-1، 3-6 و7-5، وكانت اإيبو امل�شنفة 670 عامليا قد 
اأدجمت مبا�رصة يف اجلدول النهائي لهذه الدورة حيث �شجلت ثالثة انت�شارات اأمام على التوايل 
الأملانية اإيرينا كانتو�س �شيامر 6-0 و6-0 والإ�شبانية اإيفا قريرو األفاراز 7-5 و6-4 واليابانية ايكو 

يو�شيتومي 7-5 و6-1 قبل اأن يتوقف م�شوارها يف املربع الذهبي.
هذه الدورة الثالثة على التوايل لإيبو يف ا�شبانيا بعد دورتي موفي�شتار1 و2 والتي �شاركت فيهما من 
5 اإىل 11 فيفري و من 12 اإىل 18 من نف�س ال�شهر اجلاري باأكادميية رافائيل نادال. يف موفي�شتار1، 
اأق�شيت اإيبو يف الدور الأول يف جدويل الفردي و الزوجي، قبل اأن يتح�شن مردودها ن�شبيا يف املناف�شة 
املوالية باجتيازها الدور الأول بنجاح، لتق�شى يف الدور الثاين، وعلى غرار الدورتني الأوليني، تعرف 
 343 كانديال  كابيزا  اإ�شرتيال  كالإ�شبانية  عامليا  م�شنفات  لعبات  عدة  م�شاركة   3 موفي�شتار  دورة 

والبلغارية اإيزابال �شينيكوفا 381 وال�شلوفاكية فيفيان جوها�شوفا 392.
وكالت
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حمدي على فوهة بركان ورحيله عن الطاقم الفني وارد

زمامو�ش يفتح باب التاأويالت حول ترتيب الداربي
فتح حار�س فريق احتاد اجلزائر حممد ملني زمامو�س باب التاأويالت حول النتيجة التي انتهت عليها مقابلة الداربي التي جمعت اأول اأم�س الفريقني 

اجلارين احتاد ومولودية اجلزائر �صمن اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث اأطلق ت�صريحات نارية بعد نهاية املواجهة بالتعادل هدفني يف 
كل �صبكة، وك�صف اأن اأمورا خفية حدثت ما بني �صوطي املقابلة يف غرف تغيري املالب�س وداخل النفق املوؤدي اإليها

عي�صة ق.

يف  زمامو�ش  �أ�شار  �ل�شدد  هذ�  ويف 
ما  حدث  ما  �أن  �إعالمية  ت�رصيحات 
بني �شوطي �للقاء ل ت�رصف �لأطر�ف 
ما  عن  �لك�شف  دون  بها  قامت  �لتي 
�شاهد  �أنه  مو�شحا  بال�شبط،  حدث 
بنف�شه �أمور� غري ريا�شية جعلته يتاأكد 
�لكروي  �لو�شط  يف  �لو�شع  بتعفن 
رهيبا  �شغطا  �ن  م�شيفا  �جلز�ئرين 
على  �أثر  �لفرتة  تلك  خالل  حدث 
�لثاين  �ل�شوط  يف  �ملقابلة  �أطو�ر 
�ملولودية،  ل�شالح  ح�شبه  �لكفة  وغريرّ 

�ملو�شم  هذ�  �أن  �لحتاد  قائد  و�أعلن 
�لوطنية  �لبطولة  يف  له  �لأخري  �شيكن 
و�شوف يغادر لالحرت�ف خارج �لوطن، 
ر وو��شل �لبقاء  م�شري� �أنه يف حال تقدرّ
مع  يبقى  �شوف  �لوطنية  �لبطولة  يف 

فريقه �حلايل.
�أطو�ر  �إىل  ميلة  مدينة  �بن  ق  وتطررّ
زمالئه  �أن  �أو�شح  عندما  �ملو�جهة 
�أن  قبل  بقوة  �للقاء  بدوؤو�  �لالعبني 
تتغري منحنيات نحو �ملناف�ش، م�شري� 
�لقيام  مبقدوره  يكن  مل  �لفريق  �ن 
باأف�شل مما قدمه على �ر�شية �مليد�ن 

ملحدودية �خليار�ت �لفنية ح�شبه.

�لذي  �لتعرث  فاإن  �أخرى،  جهة  من 
�أول  "�شو�شطارة"  ت�شكيلة  �شجلته 
�ملدرب  برحيل  يعجل  قد  �أم�ش 
من  ن�شبة  يتحمل  �لذي  ميلود حمدي 
�لتعادل  بنقطة  �لكتفاء  م�شوؤولية 
مل  تكتيكية  بتغري�ت  قام  �أنه  باعتبار 
�أ�رص  بعدما  خا�شة  حملها  يف  تكن 
�لعتماد على �لدفاع باإقحام �ملد�فع 
و�إخر�ج  �لثاين  �ل�شوط  يف  يحي  بن 
�ملغربي ر�شا �لهجهوج بالإ�شافة �إىل 
�لأول مكان  �ل�شوط  �شعيود يف  دخول 
بودربال �لذي خرج ��شطر�ريا ب�شبب 
تعر�شه لإ�شابة و�لذي لعب يف من�شب 

غري متعود عليه جناح �أي�رص وهو �لذي 
�ملعطيات  وهي  �ألعاب،  �شانع  ين�شط 
من  حمدي  برحيل  تعجل  قد  �لتي 
�لفنية  �لعار�شة  ر�أ�ش  على  من�شبه 
�لحتاد  �أ�شبح  بعدما  خا�شة  لالحتاد 
وي�شيع  �لثانية  �لأ�شو�ط  يف  يعاين 
�ملناف�شني  بقلب  �لنتيجة  يف  �لتقدم 
�آخر  يف  حدث  بعدما  عليه  للطاولة 
مبار�تني �أمام ن�رص ح�شني د�ي و�حتاد 
�لتي  �لإ�شابة  فاإن  لالإ�شارة  بلعبا�ش. 
�شوف  بودربال  �ملهاجم  لها  تعر�ش 
تكلفه �لغياب عن �ملناف�شة ملدة �شهر 

على �لأقل.

بلفو�ضيل: �ضعيد بامل�ضاهمة يف الفوز بالداربي الأملاين
�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  قاد 
فريقه  بلفو�شيل  �إ�شحاق 
بالد�ربي  �لفوز  �إىل  فريدربرمين 
يف  هامبورغ  نادي  �جلار  �أمام 
�لفريقني  جمعت  �لتي  �ملبار�ة 
�جلولة  �أم�ش حل�شاب  �أول  م�شاء 
حيث  �لأملاين  �لدوري  مكن   24
�لهدف  �خل�رص  مهاجم  �شجل 
و�لذي جاء قبل  للمبار�ة  �لوحيد 
�أربع دقائق على نهاية �ملو�جهة 

مانحا ثالث نقاط ثمينة لفريقه، 
�لإ�شافة  منح  بلفو�شيل  وكان 
دخل  بعدما  منه  �ملنتظرة 
بديال منذ �لدقيقة 73 للقاء �أين 
من  �أقل  بعد  �لفوز  هدف  �شجل 
�أر�شية  دخوله  على  �شاعة  ربع 

�مليد�ن.
�شعادته  عن  بلفو�شيل  وعبرّ 
�لأملاين  �لد�ربي  تاريخ  بدخول 
�أين  وهابورغ  برمين  فريدر  بني 

يف  �لد�ربيات  له  �شبق  �نه  �أ�شار 
�لد�ربي  لكن  وفر�شنا  بلجيكا 
�لأملاين كان �لأكرث �إثارة مو�شحا 
�أن جلدل حول م�شجل �لهدجف 
بينه وبني مد�فع �خل�شم ل يهمه 
له  وعادت  �شجل  من  فريقه  لن 
نقاط �ملو�جهة، وعاد بلفو�شيل 
يف حو�ر مع قناة ناديه �لتلفزيونية 
�إىل �حلديث عن �لتحاقه بالفريق 
عندما �أو�شح �أن �لبد�ية مل تكن 

�ندمج  لكنه  له  بالن�شبة  �شهلة 
تدريجيا مع زمالئه �جلدد، وقال 
من�شب  �ي  يف  للعب  م�شتعد  �أنه 
يختاره �ملدرب له رغم �أنه يحبذ 
�للعب خلف �ملهاجم، م�شري� �نه 
ويدرك  �ل�شارع  يف  �لكرة  تعلم 
طويل  لعب  روؤية  �أن  متاما 
لال�شتغر�ب  مثرية  ير�وغ  �لقامة 

ح�شبه.
ع.ق.

ا�صرتطت ا�صتقدام فريق خارج ايطاليا وا�صتقدام منديز لالعب غرميالدو

اإدارة نابويل توافق على رحيل غولم نهاية هذا املو�ضم
�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �أ�شبح 
�أدنى  �أو  قو�شني  قاب  غولم  فوزي 
نابويل  فريقه  عم  �لرحيل  �أجل  من 
�لأخري  �إد�رة  منحته  حيث  �ليطايل، 
مغادرة  �جل  من  �لأخ�رص  �ل�شوء 
�ملركاتو  خالل  �لنادي  �شفوف 
�ل�شدد  هذ�  ويف  �ملقبل،  �ل�شيفي 
ك�شفت �أم�ش تقارير �إعالمية �إيطالية 

�لوطني  للمنتخب  �لأي�رص  �لظهري  �أن 
فريق  بالبحث عن  يكون معنيا  �شوف 
من �أجل �لتعاقد معه يف نهاية �ملو�شم 
�لكروي �جلاري، حيث ��شرتطت �إد�رة 
لعبها  على  �ليطايل  �جلنوب  نادي 
فريق  عن  �لبحث  �رصورة  �جلز�ئري 
مثلما  �ليطايل  �لدوري  ين�شط خارج 
�لعقد �جلديد  هو من�شو�ش عليه يف 

�جلاري،  �لعام  مطلع  يف  جدده  �لذي 
�رصطا  �لفريق  غد�رة  و�شعت  �أين 
مليون   40 مببلغ  قيمته  تقدر  جز�ئيا 
يورو، كما ��شرتطت �إد�رة نابويل وفق 
غولم  مناجري  على  �مل�شادر  نف�ش 
خورخي مانديز ��شتقد�م لعب نادي 
�أجل  من  غرميالدو  �لبتغايل  بنفيكا 
�لأي�رص،  �لرو�ق  يف  غولم  تعوي�ش 

نادي  خريج  على  �لإ�شابات  و�أثرت 
كان  و�لذي  �لفرن�شي  �يتيان  �شانت 
�ل�شليبي  �لرباط  �إىل قطع يف  تعر�ش 
على م�شتوى �لركبة �شهر نوفمب من 
�لعام �ملن�رصم قبل �ن تتجدد �لإ�شابة 
عند عودته �إىل �لتدريبات �شهر فيفري 

�جلاري و�إنتهاء مو�شمه باكر�.
ع.ق.

نقا�س يغيب عن مواجهة الكاأ�س ب�صبب العقوبة

اإدارة العميد تفتح النار على بوكوا�ضة
�جلز�ئر  مولودية  فريق  �إد�رة  هت  وجرّ
لطفي  �حلكم  �إىل  �لالذعة  �لنتقاد�ت 
تعرث  م�شوؤولية  لته  حمرّ �لذي  بوكو��شة 
بالتعادل  و�كتفائه  �ملبار�ة  يف  فريقها 
�جلز�ئر،  �حتاد  �لتقليدي  �لغرمي  �أمام 
�أن  �لعا�شمي  �لنادي  �إد�رة  �أكدت  حيث 
�حلكم كان �لالعب 12 من جانب فريق 
لهم  �لفا�شح  �نحيازه  ب�شبب  �لحتاد 
وهو  �ملبار�ة  من  �لأول  �لن�شف  خالل 
ركلتي  من  �ملولودية  لعب  حرم  �لذي 
جز�ء ظاهرة للعيان قبل �أن ي�شفر �لركلة 
�لذي  �لتعادل  هدف  منها  جاء  �لتي 
�شيع  بعدما  �لرحمان ح�شود  عبد  وقعه 
در�رجة،  وليد  زميله  �لبد�ية  يف  �لركلة 
من  كبرية  �نتقاد�ت  بوكو��شة  ولقى 
�شوطي  بني  ما  �ملولودية  طرف حميط 

�لفريق من خمالفات  �للقاء بعدما حرم 
�شحيحة وركلتي جز�ء مثلما مت �لإ�شارة 

�إليه �آنفا.
كبري�  تنقال  �للقاء  �شهد  �ملقابل  يف 
لأن�شار "�لعميد" و�لذين مالأو� مدرجات 
بال�شافة  �آخره  عن  �جلنوبي  �ملنعرج 
 40 عددهم  جتاوز  حيث  �لفلومبو،  �إىل 
يف  كبري  ب�شكل  �شاهمو�  منا�رص  �ألف 
عودة �ملولودية بقوة وقلب �لطاولة على 
لعبي �لحتاد بعدما كانو� متاأخرين يف 
�لنتيجة هدفني دون رد قبل �أن ينجحو� 
بف�شل �لقر�ءة �لتكتيكية �جليدة للطاقم 
يف  بقوة  �لعودة  من  للمولودية  �لفني 

�ل�شوط �لثاين.
من جهة �أخرى، �بتعد رفقاء �لالعب �أمري 
�لبطولة  لقب  على  �لتناف�ش  عن  قر�وي 

�لوطنية باعتبار �أن �لتعادل ل ي�شاعدهم 
يف �لعودة �إىل �شباق �للقب �أينب يبتعدون 
بفارق  ق�شنطينة  �شباب  �ملت�شدر  عن 
ثماين نقاط، من جهته، �شيكون �ملهاجم 
ه�شام نقا�ش غائبا عن مقابلة ربع نهائي 
هذ�  نهاية  �ملقررة  �جلمهورية  كاأ�ش 
ب�شبب  بجاية  مولودية  �أمام  �لأ�شبوع 
�لنذ�ر �لذي تلقاه ب�شبب �لحتجاج على 

قر�ر�ت �حلكم.

كازوين: جمهور املولودية 
�صاهم يف اإعادة الروح 
لالعبني وقلب الطاولة

برنارد  �جلز�ئر  مولودية  مدرب  �أرجع 

يف  لأ�شباله  �لقوية  �لعودة  كازوين 
�لدعم  �إىل  �ملقابلة  من  �لثاين  �ل�شوط 
بقوة  تنقلو�  و�لذين  للفريق  �جلماهريي 
�لظروف،  �أ�شو�أ  �لفريق يف  وكانو� خلف 
�لأن�شار  �أن  �لفرن�شي  �ملدرب  و�أو�شح 
وقفو� مع لعبيه �إىل �آخر حلظة وجنحو� 
يف منحهم �لعزمية من �جل قلب �لطاولة 
�ملطاف،  نهاية  يف  حدث  ما  وهو 
جنحو�  �أ�شباله  �أن  �ملتحدث  و��شتطرد 
�ل�شوط  يف  �لحتاد  على  �ل�شغط  يف 
�إىل  بال�شافة  هدفني،  وت�شجيل  �لثاين 
لكنها  تهديفية  فر�ش  عدة  خلقو�  �أنهم 
م�شيفا  باملر�شاد،  قويا  حار�شا  وجدت 
�أنهم  رغم  لعبيه  مبردود  ر��ش  �أنهم 

كانو� ي�شتحقون �لفوز.
عي�صة ق.

الحتاد العربي ناق�س الفاف واختار وفاق 
�صطيف و�صباب بلوزداد للعب كاأ�س العرب

 القب�ضة احلديدية تتوا�ضل
 بني زط�ضي وروراوة

تتو��شل �لقب�شة �حلديدية بني �لرئي�ش �حلايل لالحتادية �جلز�ئرية 
لكرة �لقدم خري �لدين زط�شي و�ل�شابق حممد رور�وة ب�شبب هوية 

�لأندية �جلز�ئرية �لتي �شوف ت�شارك يف كاأ�ش �لعرب لالأندية و�لتي 
جتري يف ن�شختها خالل �لعام �جلاري، حيث �عتمدت �لهيئة �لعربية 

للكرة �مل�شتديرة نظام �لدعو�ت لفائدة �لأندية �لعربية �ملعنية 
بامل�شاركة يف �ملناف�شة وهو ما جعل رور�وة �لذي يرت�أ�ش جلنة 

�ملناف�شات ونائب رئي�ش �لحتاد �لعربي يوؤكد من �لأر��شي �ل�شعودية 
خالل تر�أ�شه �جتماع �لهيئة �لعربية �ختيار فريقي وفاق �شطيف و�شباب 

بلوزد�د من �أجل �مل�شاركة يف �ملناف�شة خا�شة و�أنهما حامل لقب 
�لبطولة �لوطنية و�ملتوج بكاأ�ش �جلمهورية للمو�شم �ملن�رصم، وهي 

�ملعايري �لتي يتم �لعتماد عليها للم�شاركة يف �لكا�ش �لعربية بال�شافة 
�إىل �ختيار و�شيف �لبطل وو�شيف حامل �لكاأ�ش.

ورد �لرئي�ش �ل�شابق للفاف �ل�شاع �شاعني خلليفته على ر�أ�ش �لهيئة 
�لكروية �جلز�ئرية من خالل �إبطال قر�ر �ملكتب �لفدر�يل �ختيار 

�حتاد بلعبا�ش للم�شاركة يف �ملناف�شة �لعربية وهو �لذي �أنهى �ملو�شم 
�ملن�رصم يف �ملركز �لر�بع بجدول �لرتتيب باعتبار �أن �لأندية �ملتوجة 

بلقب �لبطولة و�لكاأ�ش و�لو�شيف معيني بخو�ش �ملناف�شة �لقارية 
هذ� �ملو�شم، وهو ما يجعل �حلرب �خلفية و�ل�رص�عات تتو��شل بني 
�لرجلني خا�شة بعد �حلرب �لتي فتحها زط�شي على حا�شية رور�وة 

و�لذين �أبعدهم تو�ليا �آخرهم رئي�ش �لر�بطة �ملحرتفة حمفوظ قرباج.
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بر�ضلونة يبدع والريال يوا�ضل اال�ضتفاقة

دك بر�ضلونة �ضباك �ضيفه جريونا 6-1 يف �ملرحلة 25 من �لدوري �لإ�ضباين على �أر�ضية ملعب كامب 
نو يف ليلة تاألق فيها �لنجم ليونيل مي�ضي ولوي�س �ضو�ريز، و�ضجل مي�ضي ثنائية و�ضو�ريز هاتريك 
و�لرب�زيلي فيلبي كوتينيو، وكان جريونا �فتتح �لنتيجة ب�ضكل مفاجئ عن طريق بورتو يف �لدقيقة 
�أدوريز  �أمام  �لقيا�ضي  3، وهز مي�ضي �ضباك 36 فريقاً يف �لدوري �لإ�ضباين و�أ�ضبح �ضاحب �لرقم 
ور�وؤول، و�أ�ضبح ر�ضيد �لنادي �لكاتالوين 65 يف �ضد�رة �لرتتيب بانتظار ما �ضت�ضفر عنه قمة �لغد 
بني �إ�ضبيلية و�ضيفه �أتلتيكو مدريد )لثاين 55 نقطة، �أما جريونا فيحتل �ملركز �لتا�ضع بر�ضيد 34 

نقطة
ويف مبار�ة ثانية جرت �ليوم تعادل ل�س باملا�س مع م�ضت�ضيفه ليغاني�س 0-0، وحقق بر�ضلونة فوزه 
�لع�رشين هذ� �ملو�ضم مقابل خم�ضة تعادلت ويبقى هو �لفريق �لوحيد �لذي مل يتعر�س لأي هزمية 
يف  ليعاقب  �خلام�س  �لإنذ�ر  تلقي  �ضارخ  ب�ضكل  �ضو�ريز  وحاول  �لإ�ضباين،  �لدوري  يف  �لآن  حتى 
�ملبار�ة �لقادمة �أمام ل�س باملا�س قبل مبار�ة �أتلتيكو مدريد يف �ملرحلة بعد �لقادمة، لكنه ف�ضل 

بذلك لكن �ألبا جنح بذلك.
بينما �أكد ريال مدريد �ضحوته وتفوقه �لتام على �ضيفه ديبورتيفو �ألفي�س بالفوز عليه للمرة �لتا�ضعة 
تو�لياً، بنتيجة  4-0 ويدين ريال مدريد بفوزه �لر�بع على �لتو�يل و�ل�ضاد�س يف �آخر �ضبع مر�حل 
�ىل جنمه �لربتغايل كري�ضتيانو رونالدو �لذي و��ضل �ضحوته بعد بد�ية مو�ضم �ضعبة يف »ل ليغا« 
بت�ضجيله ثنائية، رفع من خاللها ر�ضيده �ىل 14 هدفا يف 20 مبار�ة، ورفع ريال ر�ضيده �ىل 51 نقطة 
وعزز مركزه �لثالث �ملوؤهل مبا�رشة �ىل دوري �لأبطال، وهو �لهدف �لذي تبقى له من �لدوري بعد 
�أن فقد �لأمل يف �لحتفاظ باللقب ب�ضبب �لفارق �لكبري �لذي يف�ضله عن غرميه �لتقليدي بر�ضلونة 
�ملت�ضدر.يف �ملقابل، مني �ألفي�س بهزميته �لأوىل بعد �ضل�ضلة من ثالثة �نت�ضار�ته متتالية ور�بعة 
من �أ�ضل 12 مبار�ة بقيادة مدربه �جلديد لعب بر�ضلونة �ل�ضابق �بيالردو فرنانديز �لذي ��ضتلم 
�ملن�ضب يف نهاية /دي�ضمرب �ملا�ضي، ومل يكن فوز ريال على �ألفي�س �لذي مل يذق طعم �لنت�ضار 
على �لعمالق �مللكي منذ �ل�ضاد�س ماي 2000 �ضهال لأنه عانى ل�ضيما يف �ل�ضوط �لأول قبل �أن ياأتي 

�لفرج يف ثو�نيه �لأخرية عرب رونالدو بعد متريرة من �لفرن�ضي كرمي بن زمية.

هجوم ليفربول يكت�ضح و�ضت هام

موناكو يفرط يف الفوز على تولوز
تولوز  م�ضيفه  على  تقدم  �أن  بعد  متناوله  يف  كان  بفوز  �للقب  حامل  موناكو  فرط 

3-1 و�كتفى بنقطة و�حدة بادر�ك �لأخري �لتعادل 3-3 باملرحلة 27 من �لدوري 
�لفرن�ضي، ورفع موناكو ر�ضيده �إىل 57 نقطة وبات مهدد�ً بفقد�ن �ملركز �لثاين 
ل�ضالح مر�ضيليا 55 نقطة يف حال فوز �لأخري على م�ضيفه باري�س �ضان جريمان 
 2-2 بالتعادل  �نتهى  �لذهاب  لقاء  باأن  علماً  �ملرحلة،  ختام  �أم�س يف  �ملت�ضدر 
�ملركز  �إىل  و�نتقل  نقطة   28 تولوز  ر�ضيد  و�ضار  مرتني،  مر�ضيليا  تقدم  �أن  بعد 

16، وتقدم موناكو عرب �لدويل �لربتغايل روين لوبي�س يف وقت مبكر، لكن �ليفو�ري 
�بر�هيم �ضنغاريه �أدرك �لتعادل بعد �نت�ضاف �ل�ضوط �لأول.

ويف مطلع �لثاين، منح لوبي�س �ل�ضيوف �لتقدم من جديد، و�قرتب من حتقيق �لفوز بعد 
�أن عزز بالهدف �لثالث عن طريق �ملونتينيغري �ض�ضتيفان يوفيتيت�س، ويف �لدقائق �لأخرية حول 

تولوز �خل�ضارة �لو�ضيكة �ىل تعادل بت�ضجيله هدفني عرب �ندي ديلرو  من ركلة جز�ء و�ليفو�ري �لفرن�ضي يايا 
�ضانوغو 

وفاز رين على ترو� بهدفني نظيفني للتون�ضي وهبي �خلزري من ركلة جز�ء و�لبو�ضني �ضانيني بر�ضيت�س، وتغلب 
وجوليو  فريق  مرمى  يف  خطاأ  �ضيلفا  د�  د�ميان  �لربتغايل-�لفرن�ضي  �ضجلهما  �ي�ضا  بهدفني  كاين  على  ديجون 
تافاري�س من �لر�أ�س �لخ�رش من ركلة جز�ء، وتعادل غانغان مع متز �ضاحب �ملركز �لأخري بهدفني مقابل هدفني 

لفلور�ن موليه، وخ�رش ليل مع �جنيه بهدف مقابل هدفني.

بقيادة  �لهجومية  قوته  ليفربول  ��ضتعر�س 
و�ضت  �ضيفه  و�كت�ضح  �ضالح  حممد  �مل�رشي 
من   28 �ملرحلة  �ضمن  �م�س  �أول   1-4 هام 
ورفع  �ملمتاز،  �لإجنليزي  �لدوري  م�ضابقة 
ليفربول ر�ضيده �إىل 57 نقطة يف �ملركز �لثاين 
موؤقتا برتتيب �لدوري �لجنليزي يف �نتظار ما 
�ضيحققه مان�ض�ضرت يونايتد �أم�س عندما و�جه 

ت�ضيل�ضي يف قمة �ملرحلة.
يف  نقطة   30 عند  هام  و�ضت  ر�ضيد  وجتمد 
جان  �ميري  �لرتكي  ومنح  موؤقتا،   13 �ملركز 

�ل�ضبقية لليفربول، و�ضاعف �مل�رشي حممد 
روبريتو  �لرب�زيلي  وحقق  �لنتيجة  �ضالح 
ميخائيل  وقل�س  �لثالث  �لهدف  فريمينو 
�لفارق لو�ضت هام، ويف �لدقيقة 77،  �أنطونيو 
�أطلق �ل�ضنغايل �ضاديو مانيه ر�ضا�ضة �لرحمة 
على �ل�ضيوف بتحقيقه �لهدف �لر�بع، وبف�ضل 
�لهدف �لذي حققه يف �ضباك و�ضت هام، رفع 
23 هدفا  �ىل  ر�ضيده  �مل�رشي حممد �ضالح 
ليحتل �ضد�رة �لهد�فني منا�ضفة مع هاري كني 

مهاجم توتنهام.

انرت ي�ضاعف معاناة بينيفينتو يف املوؤخرة
 

�أول  عليه  بالفوز  �لرتتيب  متذيل  بينيفينتو  �ضيفه  �نرت جر�ح  عمق 
�م�س 2-0 �ضمن �ملرحلة 26 من �لدوري �ليطايل، و�ضجل هدفا 
�نرت �ل�ضلوفاكي ميالن �ضكرينيار و�ندريا ر�نوت�س، وهو �لفوز 14 
لنرت �لذي رفع ر�ضيده �ىل 51 نقطة لريتقي �ىل �ملركز �لثالث 
موؤقتاً، يف �ملقابل تلقى بينيفينتو �لهزمية 22 ليتجمد ر�ضيده 
بولونيا على �ضيفه جنوه  فاز  �لرتتيب.  قاع  نقاط يف   10 عند 
ماتيا  بولونيا  هديف  و�ضجل  جمعتهما  �لتي  �ملبار�ة  خالل   0-2
دي�ضرتو يف �لدقيقة 49 و�ضيز�ر فاييتي يف �لدقيقة 72، ورفع بولونيا 
�أودينيزي،  �لأهد�ف خلف  بفارق   ،11 �ملركز  نقطة يف   33 �إىل  ر�ضيده 
وتوقف ر�ضيد جنوه عند 30 نقطة يف �ملركز 13، يذكر �أن هذ� �لفوز هو �لعا�رش لبولونيا هذ� 
�ملو�ضم مقابل �خل�ضارة يف 13 مبار�ة و�لتعادل يف ثالث، فيما تعد هذه �لهزمية هي 12 جلنوه 

هذ� �ملو�ضم مقابل �لفوز يف ثماين مباريات و�لتعادل يف �ضت.

بر�ضلونة يفقد �ضيميديو لفرتة طويلة
�أحد  من  حمروًما  فالفريدي  �إرن�ضتو  �لفني  ومديره  �لإ�ضباين  بر�ضلونة  فريق  �ضيكون 

�أ�ضلحته �لدفاعية لفرتة طويلة، و�أ�ضارت �ضحيفة »موندو ديبورتيفو« �لكتالونية �أن 
مدة غياب نيل�ضون �ضيميدو �لظهري �لأمين لرب�ضلونة، قد متتد لأكرث من �ضهر 

ب�ضبب �إ�ضابته يف ع�ضلة �لفخذ ذ�ت �لر�أ�ضني بال�ضاق �لي�رشى �لتي تعر�س 
لها خالل مبار�ة جريونا، و�أ�ضافت �ل�ضحيفة �أن �ضيميدو �ضيقوم باإجر�ء 

�ختبار�ت �أم�س لتحديد حجم �لإ�ضابة ب�ضكل دقيق.
وقد �أو�ضح ريكارد برونا طبيب بر�ضلونة بعد �نتهاء مبار�ة جريونا، �أن 
�إىل معاناة  �أ�ضار  �لنادي  بيان  �أن  �إل  �إ�ضابة �ضيميدو قد تكون خطرية، 
�لالعب �لربتغايل من �إ�ضابة يف �لفخذ. من جانبه، مل ي�ضتكمل جري�رد 
بيكيه لقاء �أول �أم�س، حيث قام �إرن�ضتو فالفريدي با�ضتبد�له بعدما �ضعر 

لإ�ضابة يف  فيها  تعر�س  و�أن  �ضبق  �لتي  �ليمنى،  �لركبة  باآلم يف  �لالعب 
ديربي كتالونيا �أمام �إ�ضبانيول.

ميالن ي�ضل التفاق مبدئي مع رينا
�دعت تقارير �ضحفية �أن ميالن بد�أ ي�ضتعد لتنفيذ خطة �حتياطية، لكي ل يح�ضل �أي �رشر حلر��ضة �ملرمى يف ظل 
رغبة حار�ضه �ل�ضاب جيانلويجي دوناروما يف �خلروج من �لنادي يف �ل�ضيف �لقادم، فح�ضب �ضحيفة ل غازيتا ديلو 
�ضبورت فاإن ميالن �ت�ضل باحلار�س �لإ�ضباين بيبي رينا و�لذي ينتهي عقده مع نادي نابويل يف جو�ن �لقادم، للتحدث 
معه حول �تفاق مبدئي على و�ضوله للرو�ضونريي، و�أكدت �أن هناك �تفاق مبدئي و�ضل له �لطرفان بالفعل، يف ظل 
�ضعور �ملدير �لريا�ضي ما�ضيمليانو مري�بيلي باأن �حلار�س �ضاحب 19 عاًما، ل توجد لديه رغبة كافية لال�ضتمر�ر 
رئي�س  مع  �أن عالقته  يريد خو�س جتربة جديدة، خا�ضة  نابويل  �أن حار�س  ويبدو  و�لأ�ضود،  �لأحمر  �لنادي  مع 

يجدد  ل  جعله  �لذي  �لأمر  وهو  حالتها  �أف�ضل  يف  لي�ضت  لورنتي�س  دي  �أوريليو  عقده.�لبارتينوبي 

مورينيو يزاحم زيدان وغوارديوال على 
�ضافيت�ش

�لإجنليزي  يونايتد  مان�ض�ضرت  نادي  �أن  عن  �ضحفية  تقارير  ك�ضفت 
يخطط ملناف�ضة جاره مان�ض�ضرت �ضيتي و�لعمالق �لإ�ضباين ريال مدريد 
ووفقا  �ملقبلة،  �ل�ضيفية  �لنتقالت  فرتة  خالل  كبرية  �ضفقة  على 
�لربتغايل  �ملدرب  بقيادة  �ليونايتد  فاإن  �لربيطانية،  مريور  ل�ضحيفة 

جوزيه مورينيو ينوي �لتقدم بعر�س بقيمة 80 مليون جنيه �إ�ضرتليني ل�ضم 
�ضريجي ميلينكوفيت�س �ضافيت�س لعب و�ضط فريق لزيو روما �لإيطايل.

عاًما   22 �ضاحب  �ل�رشبي  �ضم  يريد  مورينيو  �أن  �ل�ضحيفة  و�أ�ضارت 
�لو�ضيك للمخ�رشم مايكل كاريك و�لرحيل �ملحتمل ملرو�ن  ب�ضبب �لعتز�ل 

�أولد  ملعب  على  بوغبا  بول  م�ضتقبل  حول  �ل�ضكوك  �ىل  بالإ�ضافة  فياليني، 
�أد�ء  �أر�ضلت جمموعة من ك�ضايف �لنادي ملر�قبة  �إد�رة �ملانيو  �أن  تر�فورد، و�أو�ضحت 

�ضافيت�س خالل مبار�ة لزيو و�ضتيو� بوخار�ضت �لروماين �خلمي�س �ملا�ضي، يف دور �ل�ضاد�س ع�رش مل�ضابقة �لدوري 
�لأوروبي، يُذكر �أن ميلينكوفيت�س �ضافيت�س �ن�ضم لالزيو عام 2015 قادًما من جينك �لبلجيكي، و�ضارك مع فريق 

�لعا�ضمة �ليطالية يف 82 مبار�ة بالكالت�ضيو و�ضجل 12 هدًفا



وي�سعى  ببالده،  احلرب  ظروف  الدبعي  اليمني  املو�سيقار  يتحدى 
اليمنيني رغم قلة  ال�سباب والفتيات  اأورك�سرتا وطنية من  لت�سكيل فرقة 

الإمكانيات.
ومكانا يف  لنف�سها �سدى  اأن جتد  مو�سيقية خجولة حتاول  نغمات  هي 
على  احلا�سل  الدبعي  يحلم  حيث  احلرب،  يف  الغارق  اليمن  يوميات 
رغم  وطنية  اأورك�سرتا  بتكوين  تخ�س�سه  يف  وغربية  عربية  �سهادتني 

الظروف الأمنية والقت�سادية.
ويتلقى الطالب درو�سا يف النوتة املو�سيقية على نحو يوؤهلهم لفهم اأ�سول 

املو�سيقى �رشيطة موا�سلة التدريب، بيد اأن الأمر ل يخلو من عقبات.
وتطوراتها  الأمنية  بالأو�ساع  رهينا  الفرقة  عمل  ا�ستمرار  ويبقى 
اإ�رشار واآمال حتدو ال�سباب امل�ساركني يف  املتالحقة، ورغم ذلك ثمة 
اأ�سوات  فوق  تعلو  لل�سالم  لغة  واتخاذها  املو�سيقى  اإتقان  يف  التدريب 

احلروب التي تدمر حا�رش اليمن وتهدد م�ستقبله.
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لأول مرة بال�سعودية.. اأوبرا »عنرت وعبلة« ومهرجان للجاز
الأول  العر�ض  اأم�ض  اأول  انطلق 
عنوان  حتت  باململكة  »اأوبرا«  لـ 
»عنرت وعبلة«، يف تظاهرة �سهدت 
نفاد التذاكر يف اأّول اأيام العر�ض، 
اأول  على  ال�سعوديون  توافد  كما 
ي�سهده  اجلاز  ملو�سيقى  مهرجان 

البلد.
ترعاه  الذي  الأوبرا  عر�ض  وياأتي 
مدار  على  للرتفيه  العامة  الهيئة 
بعد  الريا�ض  العا�سمة  يف  يومني 
دار  بناء  يف  البدء  اململكة  اإعالن 
لالأوبرا، يف �سابقة تعد الأوىل من 

نوعها يف تاريخ اململكة.
املنظمة  »تامي«  �رشكة  واأعلنت 
مبوقع  ح�سابها  عرب  للعر�ض 
نفاد  تويرت  الجتماعي  التوا�سل 
تذاكر اأول اأيام العر�ض، يف موؤ�رش 
اجلماهريي  الإقبال  على  يدل 

الوا�سع الذي حظي به.
تذاكر  »نفدت  ال�رشكة  وكتبت 
العائالت لأوبرا عنرت وعبلة«، كما 
ن�رشت �سورا من العر�ض قائلة »يف 
تطرب  الأذُن  وعبلة،  عنرت  اأوبرا 
ترى..  ت�رش مبا  والعني  ت�سمع  ا  ملمِ
من  ق�سة  فيها  املو�سيقى  جت�سد 

التاريخ«.
اإقبال جماهريي

العر�ض  ح�رشوا  مغّردون  ون�رش 
تويرت،  عرب  فيديو  ومقاطع  �سورا 
كانوا  راق  »فن  باأنه  اإياه  وا�سفني 

متعط�سني له«.
�سعوديون  تدفق  مواز،  �سياق  ويف 
يف  اجلاز  مهرجان  على  واأجانب 
عندما  اجلمهور  وغنى  الريا�ض، 
نا�سف  �سادي  اللبناين  الفنان  اأدى 
لفرقة  كاليفورنيا«  »هوتيل  اأغنية 

غري  حلظة  يف  الأمريكية،  اإيغلز 
معتادة يف اململكة.

يوم  للرتفيه  العامة  الهيئة  واأعلنت 
من  اأكرث  �ستنظم  اأنها  اخلمي�ض 
ومهرجان  عر�ض  اآلف  خم�سة 
اجلاري،  العام  خالل  وحفل 
بالعام  مقارنة  العدد  �سعف  وهو 

املا�سي.
وقررت ال�سعودية يوم 11 دي�سمرب 
املا�سي ال�سماح بفتح دور عر�ض 
�سينمائي بعد حظر امتد لأكرث من 
بدء  املرتقب  ومن  عقود،  ثالثة 
مار�ض  يف  لل�سينما  قاعات  افتتاح 

املقبل.
وت�ستهدف »روؤية ال�سعودية 2030« 
من  الرتفيه  قطاع  م�ساهمة  رفع 
اإجمايل الناجت املحلي من 3% اإىل 

.%6

مار�سيل خليفة يطرب العرب والأتراك 
بحفل حا�سد باإ�سطنبول

العثور على لوحة مبليون دولر 
يف حافلة بفرن�سا

باك�ستان ت�ستعني بالر�سوم 
املتحركة لتوعية الأطفال

اللبناين  واملو�سيقار  املغني  اأحيا 
م�ساء  خليفة،  مار�سيل  ال�سهري 
ومو�سيقيا  غنائيا  حفال  الثالثاء، 
اإ�سطنبول جاء  مدينة  يف  حا�سدا 
ذلك يف اإطار فعالية نظمتها بلدية 
احلفل  ا�ستمر  حيث  اإ�سطنبول، 
احلفل،  وعقب  �ساعتني  قرابة 
اإنه  اللبناين،  والعازف  الفنان  قال 
يف  لآخر  حني  من  حفالت  يقدم 
»الأجواء  واأ�ساف  اإ�سطنبول.   
احتفال،  مبثابة  تكون  دائما 
احلفالت  لهذه  الأف�سل  واجلانب 

للم�ستمعني  م�ساهدتنا  يف  يكمن 
�سعر  اأنه  العك�ض«. واأو�سح  ولي�ض 
امل�ساهدين  �سمع  عندما  ب�سعادة 
اأغلب  واحد  ب�سوت  يرددون 

الأغاين العربية التي قدمها.
بني  من  اأن  الوا�سح  »من   وتابع: 
اأتراك، اإىل جانب   جمهور احلفل، 
والعراق و�سوريا«. و�سارك خليفة، 
الكالرنيت   عازف  احلفل،  خالل 
ندمي  والأكورديون  خليفة،  اإياد 
اأ�سعد  الإيقاع  اآلة  وعلى  روحانا، 

ب�ستاجني.

عرثت  �رشطة اجلمارك الفرن�سية 
اإدغار  الفرن�سي  للفنان  على لوحة 
قبل  �رشقت  قد  كانت  ديغا، 
يف  متحف  من  اأعوام  ت�سعة  نحو 
مر�سيليا، يف �سندوق اأمتعة حافلة 

قرب باري�ض.
تعود  التي  »اجلوقة«  لوحة  وت�سور 
الرجال  العام 1877، �سفا من  اإىل 

يغنون يف اأوبرا دون جوان.
وامليزانية  الثقافة  وزيرا  وقال 
جتري  كانت  ال�رشطة  اإن  بيان  يف 
حلافلة  ع�سوائية  تفتي�ض  عمليات 
طريق  على  ا�سرتاحة  منطقة  يف 

ثالثني  نحو  بعد  على  �رشيع 
 16 يوم  باري�ض  �رشقي  كيلومرتا 
فيفري  اجلاري عندما عرثت على 
اللوحة، واأكد متحف »اأور�سيه« اأنها 
اأ�سلية. ومل يذكر البيان معلومات 
اأو  احلافلة  يف  وجودها  �سبب  عن 
من تركها هناك، يف وقت ذكر فيه 
اللوحة  قيمة  اأن  »فورب�ض«  موقع 

تبلغ مليون دولر.
-1834( ديغا  الفرن�سي  والفنان 

1917( معروف بلوحاته ومنحوتاته 
التي تعرّب عن الراق�سني، وكثريا ما 

يرتبط باحلركة النطباعية.

باك�ستانية  موؤ�س�سة   بداأت 
اأفالم  من  �سل�سلة  اإنتاج 
عمادها  املتحركة  الر�سوم 
كارتونية  �سخ�سيات 
القائمون  وياأمل  باك�ستانية، 
يف  موؤثرة  تكون  اأن  عليها 
بالق�سايا  لالهتمام  الأطفال 

املجتمعية.
املتحركة  الر�سوم  وتتناول 
ا�سمها  باك�ستانية  فتاة  ق�سة 
»تانيا«، تُعلم الكائن الف�سائي 
تيتو اأن الأر�ض �ستبقى بخري 

طاملا بقي اأتباع كل الديانات 
تبداأ  هنا  ومن  متحدين، 

مغامراتهما.
اإن  ال�سل�سلة  منتج  ويقول 
على  اأ�سا�سا  تعتمد  »الفكرة 
الرتفيه، اإ�سافة لكونها حتمل 
ر�سائل اجتماعية تُلهم ال�سباب 
وحتفزهم على القيام باأعمال 
هذه  يف  جتدنا  لذا  اإيجابية، 
امُلنتجة  اجلديدة  ال�سل�سلة 
يحتذى  اأمثلة  نُن�سئ  حمليا، 

بها لأبطال باك�ستانيني.

بيل غيت�س ممثاًل لأول مرة يف م�سل�سل 
»نظرية النفجار العظيم«

رغم احلرب يف �سنعاء.. املو�سيقى 
تتحدى اخلراب

للم�سل�سل  املنتجة  ال�رشكة  تعاقدت 
»نظرية  الكوميدي  الجتماعي 
موؤ�س�ض  مع  العظيم«  النفجار 
�رشكة مايكرو�سوفت امللياردير 
اإحدى  يف  للظهور  غيت�ض  بيل 
من  العا�رش  املو�سم  حلقات 
اأمريكا،  يف  الأول  امل�سل�سل 
والذي يُعر�ض على قناة �سي بي 

ا�ض الأمريكية.
ومن املقرر اأن يظهر بيل غيت�ض 
)61 عاماً(، يف امل�سل�سل اأثناء عمله 
والأدوية  للمعدات  خا�سة  �رشكة  يف 
الطبية، بينما جت�سد النجمة كيلي 
�سخ�سية  كري�ستان 
التي  »بيني«، 
بجوار  ت�سكن 
عاملي الفيزياء 
ليونارد هوف�ستاتر و�سيلدون كوبر، وتفتقر بيني للتعليم املتقدم وتتميز 

ب�سخ�سيتها املنفتحة، بح�سب ما ذكر �سحيفة دايلي ميل الربيطانية.
وتاأتي م�ساركة بيل غيت�ض �سمن جمموعة من النجوم مثل النجم الأمريكي 
ليونارد نيومي، الذي ا�ستهر بدوره يف فيلم اخليال العلمي �ستار تريك، 
اأفالم حرب  �سل�سة  بطلة  فيت�رش  كاري  والنجمة  اإيرلز جون�ض  وجيم�ض 
كونها  نوعية،  نقلة  اأحدثت  درامية  اأعمالً  النجوم وغريهم ممن قدموا 
م�ستقبلية،  اأجواء  يف  اأخالقية  وق�سايا  �سيا�سية  م�ساكل  مبعاجلة  تهتم 

وحتولت فيما بعد لظاهرة ثقافية.
ومن املقرر اأن يتم عر�ض املو�سم العا�رش من م�سل�سل نظرية النفجار 

العظيم على قناة �سي بي اإ�ض الأمريكية يف نهاية �سهر مار�ض القادم.

ميغان فوك�س تتهم هوليوود بالف�ساد الأخالقي
  وجهت النجمة الأمريكية ميغان فوك�ض هجوماً حاداً ل�سناعة ال�سينما يف هوليوود، 

متهمة اإياها بالف�ساد والإفال�ض الأخالقي.
وجاء ذلك خالل حوار حتدثت فيه فوك�ض عن غياب معايري ال�سالمة يف 
التعامل مع جنوم وجنمات هوليوود، ل�سيما عند الت�سوير، موؤكدة اأنه »ل 

يوجد اأي التزامات للحفاظ على �سالمة الأفراد، فهم فقط ياأخذون منك ما 
يحتاجونه، ول يهم اإذا تعر�ست حلادث اأو انك�رش لك ذراع اأو رجل«.

وتتابع فوك�ض حديثها عن الأمر مو�سحة، »طاملا املمثل مل ينزف من 
وجهه، فيتوجب عليه موا�سلة عمله، دون مراعاة لأي عوامل اأخرى، فقد 
يكون مري�ساً اأو غري قادر على العمل، لكنهم ل يتفهمون ذلك«، بح�سب ما 

اأفادت �سحيفة دايلي ميل الربيطانية.
ولفتت فوك�ض يف حديثها اإىل غياب التاأمينات الالزمة للحماية البدنية 

للفنانني، قائلة: هذا اأمر ل يهم املنتجني و�سناع ال�سينما، ويف النهاية الدور 
ينتهي والفنان اأي�ساً«.
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ملتقيات در��سّية �أم حميمّية

»عنابة .. ذاكرة مدينة« 

كتاب جديد يحفر يف ذ�كرة عرو�س �ل�سرق �جلز�ئري

احلائز على جائزة الدولة الت�شجيعية

حممد �لفخر�ين ي�سدر رو�يته �لثانية »�ألف جناح للعامل« 
تركيا

�إطالق �أول حمرك بحث باللغة �لكردية

مو�شوع امللتقيات والّندوات والأّيام الّدرا�شّية يف اجلزائر اإذا تطّرقنا اإليه بجراأة كافية وبدون جمامالت، ف�شيثري كثري من احل�شا�شّيات، لأّن 
كّل الكلّيات واملوؤ�ّش�شات لن تنجو من الّتهام ولن ت�شتثنى من دائرة الرتّدي التي و�شلت اإليها موؤ�ّش�شات البحث اجلزائرّية.

بقلم : غنّية كبري 

ففي وقت ينتقد معظم الإعالميني 
وي�سلّطون  امل�سوؤولني  ت�رّصفات 
جل�سات  يف  حتى  الأ�سواء  عليهم 
املغلقة،  والجتماعات  الّنقا�ش 
الأكادميّيني  اأّن  هوؤلء  على  يغيب 
اأي�سا  الّدولة  واإطارات  والأطّباء 
اأتيحت  متى  الفر�ش  ي�ستغلّون 

لهم.
جريدة  يف  قراأت  �سهور  منذ 
يف  �سامية  اإطارات  اأّن  ر�سمية 
لنقا�ش  اجتمعت  قد  الّدولة 
مو�سوع ح�ّسا�ش، لكّن وقت جل�سة 
القهوة يف الفندق الفخم كان اأطول 
ي�ساوي  وهذا  الّنقا�ش،  وقت  من 
اإهمال  تك�سف  كبرية  ف�سيحة 
وا�ستغالله  لواجباته  امل�سوؤول 
واملال  الوقت  لتبذير  املن�سب 
اآخر  يّف  ترك  املقابل  يف  العام 
ح�رصته  دويل  اأكادميي  ملتقى 
اجلزائرّية  اجلامعات  باإحدى 
كثري  ي�ست�سيغه  ل  قد  انطباعا 
�رصيبة  وطن  على  الغيورين  من 
ون�سف  مليون  دفعها  فيه  احلرّية 

رّكز  دين  وعلى  �سهيد،  املليون 
واأوىل  العمل  اإتقان  �رصورة  على 
اأهمّية بالغة لتنظيم العالقات بني 
اجلن�سني، وحّدد واجبات الإن�سان، 

فجعل لكّل مقام مقال.
ال�سباحّية  القهوة  جل�سات  طبعا 
اأطول  كانت  والع�ساء  والغداء 
لكننا  املداخالت،  جل�سات  من 
لأنّنا  للمنّظمني  العذر  نبتغي  قد 
بالكرم  معروف  والعربّي  عرب، 
بها  يفتخر  مايزال  �سفة  وهي 
ح�سور  رمبا  الأجانب،  اأمام 
امللتقى  يف  الأوربيني  الباحثني 
الوجه،  ماء  للمنّظمني  يحفظ 
جتعل  غريبة  اأخرى  مظاهر  لكّن 
ت�سّداأ  واقع  من  ي�سمئّز  الإن�سان 

كّل من فيه.
اأ�سغال  تابعوا  الذين  الطلبة  عدد 
ومع  الأ�سابع،  على  يعّد  امللتقى 
كانت  املحا�رصات  قاعة  اأّن 
ومبهرة،  وفخمة  جدا،  كبرية 
الطلبة حل�سور  توؤّثر يف  لكّنها مل 
لإلقائها  هّب  التي  املداخالت 
وليات  خمتلف  من  باحثون 
ول  اأوربا،  من  وبع�سهم  الوطن 

ينح�رص الأمر عند هجران الطلبة 
اإّن الأ�ساتذة اأي�سا مل  للملتقى بل 
يتابعوا مداخالت بع�سهم البع�ش، 
اإذ كان لكل واحد منهم اهتمامات 
ب�سدد  كان  بع�سهم  ت�سغله، 
معها  يق�سي  فري�سة  ا�سطياد 
يوّزع  كان  والآخر  امللتقى،  اأّيام 
رقم هاتفه على �ساحبات اجلن�ش 
اللطيف من اأجل التعارف، والآخر 
كان يتفاو�ش مع زميل من جامعة 
حل�سور  دعوة  له  ليوّجه  اأخرى 
ملتقى اأكادميي، والآخر يتفاو�ش 
لين�رص له زميل درا�سة ق�سرية يف 
املجلة املحّكمة للكلّية، واجلميع 
يبحث عن مكا�سب اإ�سافية تتعلّق 
الدرا�سات  طلبة  على  بالإ�رصاف 
والبعثات  ومناق�ساتهم  العليا 

التكوينية.
غ�ّش  علينا  الواجب  من  اأنه  ومع 
امل�ساهد  من  كثري  على  الب�رص 
واملظاهر، اإل اأّن اأكرث ما  حرّيين 
ت�ستمّر  كان  التي  اجلل�سات  تلك 
الليل  من  متاأّخرة  �ساعات  حتى 
كان  فبينما  ال�سباح،  اإىل  بل متتّد 
ين�سحبون  الأوربيون  الباحثون 

وجبة  تناول  بعد  غرفهم  اإىل 
باحثونا  يظّل  مبا�رصة،  الع�ساء 
مع  الفندق  بهو  يف  يت�سامرون 
بع�ش الأكادمييات اللواتي اأحيانا 
برباءة واأحيانا عن ق�سد يخطئن 
مثقف  اأمام  املجال  يفتحن  حني 
للمتعة  كائن  جمرد  املراأة  يرى 
قراءات  عابرة  ابت�سامة  ويقراأ 
الأخ�رص  وء  ال�سّ تعطيه  خبيثة 
الذي  التعّفن  زائدة.هذا  جلراأة 
يجعلك  الأو�ساط  معظم  �ساد 
الإجابة  رمّبا  اأ�سئلة  عّدة  تطرح 
عنها تقت�سي منا �سربا وبحثا يف 

اأ�سل التعّفن واأ�سل امل�سكلة.
هل هي املراهقة املتاأّخرة التي 
الأكادمييني  معظم  منها  يعاين 
عائالت  اإىل  ينتمون  الذين 
حياة  وعا�سوا  الّدخل،  متوا�سعة 
احل�سول  اأجل  من  وكّد  جّد 
على �سهادة ت�سمن لهم العي�ش 
الّطمع  هو  هل  ؟  الكرمي 
الإن�سايّن الذي يجعل الباحث 
كّل  لي�ستنزف  اللحظة  ي�ستغل 
فابن  مكا�سب،  من  فيها  ما 
ذهب  من  وادا  اأعطي  لو  اآدم 

لطلب اهلل اأن يرزقه اثنني؟
النهب  م�رصوعّية  هي  هل 
يف  امل�سوؤول  اأباحها  التي 
احلكم لنف�سه وجعلها ظاهرة 
ومن  املجتمع،  يف  �سحّية 
الذي  الّن�ساز  يحيد عنها فهو 
هو  هل  ال�سمفونية؟  يف�سد 
ملثل  املنّظم  القانون  غياب 

الثقافية،  التظاهرات  تلك 
يحّولها  امل�سارك  يجعل  ما 
الذي  احلقيقّي  م�سارها  عن 
هو  هل  ؟  لأجله  نّظمت 
النحدار الأخالقّي يف جميع 
ي�ستدعي  مما  املجالت، 
الو�سول  قبل  الأمر  تدارك 

اإىل ما ل حتمد عقباه ؟؟؟؟؟

تعززت املطبوعات التوثيقية التي 
تتناول املوروث الثقايف وال�سياحي 
كتاب جديد  باإ�سدار  عنابة  لولية 
مدينة«  ذاكرة   .. »عنابة  بعنوان 
عر�سه  مت  بوذيبة  اإدري�ش  لالأديب 
ظهر  بعد  واملثقفني  القراء  على 
الثقافة  بدار  اخلمي�ش  اليوم 
العمل  هذا  .ويندرج  والفنون 
مت�سفحو  و�سفه  الذي  التوثيقي 
حمتواه ب »النافدة املفتوحة على 
بونة عرب الع�سور« �سمن التعريف 
واحل�ساري  الثقايف  باملوروث 
خالل  من  وتثمينه  و�سكانها  لبونة 
الرتويج ل�سورتها الأ�سيلة والأنيقة 
التي  احل�سارات  ر�سمتها  التي 

تعاقبت على املنطقة. كما يتناول 
هذا الكتاب التوثيقي يف 80 �سفحة 
جتمع بني ال�سور والكتابات عنابة 
عربالع�سور انطالقا من اأ�سل ا�سم 
املدينة » اوبو » ثم » هيبون » اإىل 
» بون » ثم عنابة قبل اأن ي�سرتجع 
املوؤلف ذاكرة املدينة عرب الع�سور 
الإ�سالمية  والفرتة  الرومانية 
والفرتة  العثماين  بالعهد  مرورا 
ال�ستعمارية الفرن�سية ويركز هذا 
املواقع  على  التوثيقي  الكتاب 
واملعامل الأثرية والتاريخية كموقع 
ومتحف هيبون وف�سيف�سائه التي ل 
تزال حا�رصة و ذلك من خالل �سور 
واحلمامات  الروماين  امل�رصح  عن 

القورقون  الكربى و قناع  ال�سمالية 
�سور  جانب  اإىل  هيبون  و�سهاريج 
وح�سن  احلف�سية  القلعة  عن 
مروان  اأبو  وم�سجد  املعذبني 
واملدينة  اإبراهيم  �سيدي  وزاوية 
العتيقة »بونة ». كما يعرف الكتاب 
باملواقع  اخلا�ش  املحور  يف 
بكن�سية  التاريخية  واملعامل 
�سيدت  التي  اأوغ�ستني  القدي�ش 
اأهم  اإىل  بالإ�سافة  هيبون  مبوقع 
على   املنطقة  زوايا  و  اأ�رصحة 
وذلك   « العالوية   « زاوية  غرار 
اأن يعرف يف اجلانب اخلا�ش  قبل 
املدينة  و�سخ�سيات  باأعالم 
مروان  اأبو  و  اأوغ�ستني  بالقدي�ش 

دردور  وح�سن  البوين  ال�رصيف 
الع�سكري  وعمار  العنابي  وح�سان 
وغريهم من رجالت الفكر والدين 
الكتاب  تناول  والفن.كما  والثقافة 
الذي ميثل اأخر اإ�سدارات مديرية 
طقو�ش  عنابة  لولية  الثقافة 
من  بونة  �سكان  وتقاليد  وعادات 
طاملا  ل  مبواقع  التعريف  خالل 
العديد  ملمار�سة  م�رصحا  كانت 
من الطقو�ش كمزارة عني القطارة 
بالإ�سافة  ال�سلطان  بنت  وعني 
و�سور  الزواج  وتقاليد  عادات  اإىل 
الفخارية  والأدوات  احللي  عن 

العنابية. 
ق.ث

امل�رصي  والقا�ش  الروائي  اأ�سدر 
روايته  موؤخراً  الفخراين  حممد 
دار  عن  للعامل«  جناح  »األف  الثانية 
الكتب خان للن�رص، وتقع الرواية يف 

480 �سفحة من القطع املتو�سط.
ومن اأجواء الرواية: »�سعْرُت اأن الأمر 
يتعلّق بالقلب بالدرجة الأوىل ولي�ش 
العقل، ذاكرتنا احلقيقية موجودة فى 
للتفكري، واأّى  القلب، امل�سدر الأول 
تواجد للذكريات والأفكار فى مكان 
اآخر لي�ش اإل �سدى ملكان وجودهما 
الأ�سلى، وتنويعات عليها، فّكْرُت اأنه 
من امُلحِزن جًدا اأن يفقد اإن�سان كل 
التى  وال�سور،  الأفكار،  امل�ساعر، 
بد  ل  �سبب،  لأّى  حياته  فى  عرَفها 

بداخله،  ما  مكان  فى  تبقى  اأنها 
مكان ل يفقد اأبًدا ما لديه، القلب، 
اخليال،  التفكري،  امل�ساعر،  منبع 
الكمان  �سحبُْت  الذكريات  وموطن 
من احلقيبة، بداأُت اأعزف من ذاكرة 
القلب مو�سيقا �سمْعتُها ملرة واحدة 
واأعرف اأنى ل اأحفظها، لكّن القلب 
ال�سىء  يرى  اأن  غري  يحتاج  ل  الذى 
اأقل، كى  اأو  اأو ي�سمعه ملرة واحدة، 
التى  املو�سيقا  منحنى  به،  يحتفظ 
اأريدها فّكْرُت، القلب ل يحتاج حتى 
اأو يراه، هو يعرف  اأن ي�سمع ال�سىء 
ويخرتعها  حدوثها،  قبل  الأ�سياء 
الفخراين  ملحمد  و�سدر  اأحياناً«. 
»فا�سل  رواية  اجلديدة،  روايته  قبل 

جمموعات  وثالث  للده�سة«، 
ق�س�سية »بنت ليل«، »قبل اأن يعرف 
تلعب  و«ق�س�ش  ا�سمه«،  البحر 
�سائداً  الفخراين  العامل«ويعد  مع 
جائزة  على  ح�سل  حيث  للجوائز 
الق�سرية  للق�سة  اإدري�ش  يو�سف 
الدولة  جائزة  وعلى   ،2012 فى 
فى  الق�سرية  للق�سة  الت�سجيعية 
يعرف  اأن  »قبل  ق�س�ش  عن   2013
روايته  ح�سلت  كما  ا�سمه«،  البحر 
الأوىل »فا�سل للده�سة« على جائزة 
لالأدب  باري�ش  فى  العامل  معهد 

ال�ساب يف 2014.
وكالت

اأنو�ستكني«، مدير  »�رصدار  قال 
البحث  حمرك 
الإلكرتوين »Serketin«، اإن حمرك 
البحث الذي بداأ العمل به قبل اأ�سهر، 
اأول حمرك  يعترب  تركيا،  ومركزه 
يحظى  واإنه  الكردية،  باللغة  بحث 
العامل.   دول  خمتلف  من  بزوار 
ت�رصيح  يف  املوقع،  مدير  واأو�سح 
امل�رصوع عام  بدوؤوا  اأنهم  �سحفي، 
باللغات  التعريف  اأجل  من   ،2010
عن  عالوًة  تركيا،  يف  املتداولة 
اأرجائها،  املنت�رصة يف  الثقافات 
وجرى ا�ستكماله خالل العام احلايل 
اأنهم  )2015(.ولفت اأنو�ستكني 

ا�سمه  يعني  الذي  املوقع  اأ�س�سوا 
باللغة الكردية )النجاح( ، باإمكانيات 
ب�سدد  اأنهم  م�سرًيا  �سعيفة،  مادية 
و«الظاظاكية«،  الأرمنية،  اإ�سافة 
و«الالزية«) لغة �سعب الالز يقطنون 
يف منطقة البحر الأ�سود(، اإىل جانب 

الكردية، يف الفرتة القادمة.

اأنو�ستكني،  اأفاد  اأداء املوقع،  وحول 
»لدينا بع�ش امل�سكالت يف موقعنا، 
ونحاول اإزالتها، كما نرمي اإىل اإن�ساء 
باللغة  فيديوهات  لتحميل  موقع 
املقبلة«،  الأ�سهر  خالل  الكردية، 
من  زوار  يرتاده  املوقع  اأن  م�سيًفا 

ع�رصة دول.
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الفنان امل�صرحي  �صفيان عطية  يوؤكد يف ف�صاء  »�صدى الأقالم »

�ضروري" �أمر  م�ضرحياتي  يف  �لإن�ضاين  �لبعد  " �إبر�ز 

لالأديب امل�صري جنيب حمفوظ » وللكاتب الفل�صطيني غ�صان كنفاين وغريهم

رو�يات عربية حلقت يف �ضماء �لعاملية

•     علينا  اإعادة مراجعة املمار�صة امل�صرحية  احلالية يف  اجلزائر
 .  احممد بن قطاف قدوتي يف امل�صرح         •    اكت�صفت عامل امل�صرح عفويا

ا�صتعر�ض الفنان امل�صرحي املبدع  �صفيان عطية ومدير امل�صرح اجلهوي للعلمة جتربته 
امل�صرحية خالل ا�صت�صافته اأم�ض يف ف�صاء  »�صدى الأقالم«  التابع ملوؤ�ص�صة فنون وثقافة  وهذا 
مبدياتيك ب�صري منتوري باجلزائر العا�صمة،حيث عرف هذا اللقاء امل�صرحي والثقايف ح�صور 

العديد من الوجوه البارزة يف علم  الفن والثقافة على حد �صواء من بينهم امل�صرحي القدير اإبراهيم 
نوال والإعالمي والروائي ورئي�ض جمعية نوافذ ثقافية ريا�ض وطار واملخرج امل�صرحي الكبري 

الهادي بوكر�ض .

اإبراز  الكفاءات  اجلديدة يف 
امل�صرح اجلزائري

 
من�شطه  ح�شب  الف�شاء  هذا  ويهدف 
الإعالمي والروائي املبدع عبد الرزاق 
بوكبة اإىل اإبراز  الكفاءات  اجلديدة يف 
امل�رسح اجلزائري اجلديرة بالحتفاء 
ا�شتطاع  فلقد  وعليه   ، والتثمني 
اأ�شياء   3 بني  يجمع  اأن  �شفيان  عطية 
والإدارة  والإخراج  وهي  التمثيل  األ 

والتخطيط والتفكري للم�رسح.
 

بن قطاف قدوتي يف امل�صرح
 

اأكد   ال�شياق  ذات   ويف 
جل�شة  عطية  يف  امل�رسحي  �شفيان 
عليه  مرت  الف�شاء  هذا  مفتوحة  اأن 
جزائرية  من  الأ�شماء  الفنية  العديد 
�شدى  اأن  فخرا  ويكفينا  البارزة 
الأقالم اأ�ش�س  من طرف   امل�رسحي 
بن  احممد  الكبري  اجلزائري 
معه  لقاء  قطاف   الذي  جمعني 
الت�شعينات  حينما  عر�شت »  يف 
يف م�رسحية »العيطة »  التابعة مل�رسح 
فيها  املمثل  �شارك  التي  و  القلعة 
الدين جموبي  الراحل عز  امل�رسحي 
والذي يظهر جتربة امل�رسح امل�شتقل 

ا�شتفدت  فلقد  اجلزائر وعليه  يف 
الفن  كثريا  يف  جمال  ن�شائحه  من 
جمال�شتي  اإىل  اإ�شافة  الرابع  وهذا 
ح�شان  امل�رسحي  القدير  للمخرج 

بوبريوة.
 

توجيه دعوة  لتحويل ن�صاط 
�صدى الأقالم من العا�صمة اإىل 

العلمة
 

اجلهوي  امل�رسح  مدير  وجه   كما 
دعوة  لتحويل  عطية  �شفيان  للعلمة 
اجلزائر  من  الأقالم  �شدى  ن�شاط 
التابعة  العلمة  مدينة  اإىل  العا�شمة 
اإعطاء  بغية  وهذا  �شطيف  لولية 
دفع جديد للحركة امل�رسحية موؤكدا 
اجلهوي  للم�رسح  حقيقية  اإ�شافة  اأنه 

بالعلمة .
 

 التطرق مل�صاكل الطالب 
اجلزائري يف الع�صرية ال�صوداء

 
ابن  عطية  البيطري  الطبيب  وذكر 
حديثه  بوعريريج   خالل  برج  مدينة 
�شبعينيات  يف  الأوىل  بدايته  عن 
هذا  املا�شي  اأين  كان  القرن 
ال�شبيبة  احتاد  يف  الأخري  منخرطا 

اجلزائرية والك�شافة الإ�شالمية   ودار 
حيث كانت  البداية  ال�شباب 
والفنية  الثقافية  الن�شاطات   مع  
مكنه  ما  وهذا  كالفلكلور  والكورال 
امل�رسح  بطريقة  على  التعرف  من 
عن  الثمانينات  وهذا  عفوية  يف 
كتابة  على  ممثل  كل  اإعتماد  طريق 
مع  بنف�شه   م�رسحيته  واإخراج  دوره 
الإعتماد  على م�شاهدة  امل�رسحيات 
وهذا  امل�رسية   التلفزيونية 
امل�رسح  اإىل  عامل  بغية  اكت�شاف 
امل�رسحيات  م�شاهدة  جانب 
م�رسحية  اجلزائرية  واأول 
اجلهوي  امل�رسح  يف  �شاهدها  كانت 
الكالم  عيون  ق�شنطينة  هي  ملدينة 
هو  امل�رسح  اأن  بعد  فيما  »  ليفهم 
يوجد  ول  الأخرى  العلوم  كباقي  علم 
الأمر،  كا�شفا  هذا  �شك يف  اأدنى  اأي 
ركح  على  �شفوية  ذاكرة  ميتلك  اأنه 
حفظ  من  مكنه  ما  وهذا  امل�رسح 
 ، ب�شهولة   امل�رسحية  الن�شو�س 
اجلامعة  الإقامة  يف  ركز  اأنه  م�شريا  
الطالب  م�شاكل  على  ت�شليط  ال�شوء 
الظروف  ظل  يف  وهذا  اجلزائري 
الع�رسية  مرحلة  يف  للجزائر  ال�شعبة 
كانت  التي  يف  الت�شعينات  ال�شوداء 
�شد الفن و�شد امل�رسح   فلقد قمت 

بالإعتماد على املوندرام والوان مان 
عامل  عن   اأبتعد  ل  لكي  �شو  وهذا 

امل�رسح  .
 

« »كاتينا  عر�ض مل�صرحية   150
 

قال  ذات  ال�شدد  هذا   ويف 
املتحدث  اأنه مت  اإن�شاء فرقة » تاج » 
يف 1987 والتي كان ينتمي اإليها رفقة 
حليم زدام وغريهم حيث قمنا باإخراج 
جماعي مب�رسحية حملت عنوان« نار 
البيبان » وهذا عن طريق العديد من 
ال�شارع  من  م�رسح  يف  امل�رسحيات 
بينها م�رسحية »جحا »و«حرب الدمى 
كاتينا«  م�رسحية«  حظيت  »  ولقد 
بـ  مرة   لأول   1995 يف  عر�شت  التي 

150 عر�س .
 
 

علينا  اإعادة مراجعة املمار�صة 
امل�صرحية  احلالية يف  اجلزائر

 
اإعادة  اإىل  عطية  �شفيان  دعا  كما 
امل�رسحية  يف  املمار�شة  مراجعة 
العمل  اأجل  من  وهذا  اجلزائر  حاليا 
امل�رسحية  احلركة  تطوير  على 
على  بالعتماد  وهذا  لالأف�شل 

الفنون   اأبو  يف  العاملية  التجارب 
ول عالقة  �شيا�شيا  ل�شت  اأنا  ، موؤكدا 
امل�رسحية  فيها  اأعمايل  بها فمجمل 

على  اأعتمد  دوما  اإن�شاين  فاأنا  بعد 
اإبراز هذا الأمر.  

حكيم مالك

الأدب  عاملية  ب�شاأن  الآراء  تتباين 
والإ�شعاع  النت�شار  حيث  من  العربي 
اإجماع على  والتداول، لكن هناك �شبه 
ال�شاد كان  بلغة  اأدبية كتبت  اأعمال  اأن 
ومن  العربي.  العامل  خارج  �شدى  لها 
ك�رست  التي  الروائية  التجارب  بني 
اأعمال  بع�س  واجلغرافيا  اللغة  حدود 
الكاتب امل�رسي جنيب حمفوظ الذي 
 .1988 عام  لالآداب  نوبل  بجائزة  فاز 
روايات  خلم�شة  عر�س  يلي  ما  ويف 
عربية ارتادت اأفق العاملية يف ظروف 

و�شياقات خمتلفة.

ثالثية جنيب حمفوظ
ثالثية  اأن  العرب  الكتاب  احتاد  يرى 
حمفوظ،  جنيب  امل�رسي  الكاتب 
الق�رسين«   »بني  من  املكونة 
 )1957( ال�شوق«  )1956( و«ق�رس 
رواية  اأف�شل  هي   )1957( و«ال�شكرية« 
وحظيت  العربي  الأدب  تاريخ  يف 
نقدي  باهتمام  �شدروها  عند  الثالثية 
كبري فاجاأ حتى جنيب حمفوظ )1911-
2006( الذي عانى قبل ذلك من جتاهل 
وتردد  �شنة،   15 نحو  طيلة  له  النقاد 
�شدى تلك الأعمال لحقا يف الأو�شاط 
متت  حيث  م�رس،  خارج  الثقافية 
ترجمتها يف البداية اإىل اللغة الفرن�شية 
يف منت�شف ثمانيات القرن املا�شي.

وعندما ح�شل الكاتب على جائزة نوبل 

لالآداب عام 1988 زاد الهتمام العاملي 
التي  الثالثية  راأ�شها  وعلى  بكتاباته، 
ترجمت اإىل عدة لغات عاملية اأخرى. 
حول  الثالث  الروايات  اأحداث  وتدور 
الطفولة  من  واحدة  �شخ�شية  م�شار 
يف  الر�شد  ثم  وال�شباب  املراهقة  اإىل 
منها  ي�شتقي  التي  القاهرة  العا�شمة 
واأ�شماء  وبيئتها  الرواية  اأجواء  الكاتب 
تلك  حمفوظ  جنيب  كتب  �شوارعها 
ما  وهو  واقعي،  باأ�شلوب  الروايات 
بفلوبري  لو�شفه  فرن�شيا  نا�رسا  دفع 
امل�رسي، يف اإحالة اإىل رائد املدر�شة 
الفرن�شي غو�شتاف  الأدب  الواقعية يف 
فلوبري 1820-1880. وهكذا جاء البعد 
الإن�شاين طاغيا يف الثالثية وبات الطابع 
ال�شخ�شيات  نف�شيات  هو  فيها  الغالب 
يف  الجتماعية  وظروفها  واأحوالها 
الكاتب  فيها  عا�س  التي  القاهرة  بيئة 
اأن وافته املنية قبل ع�رس �شنوات  اإىل 
وعلق الكاتب امل�رسي طه ح�شني على 
�شدور اجلزء الأول من الثالثية بالقول 
من  تبلغ  اأن  للق�شة  »اأتاح  موؤلفها  اإن 
والدقة  العمق  ومن  والروعة  التقان 
مل  ما  ال�شحر  ي�شبه  الذي  التاأثري  ومن 
ويرى  قبله«.  م�رسي  كاتب  عليه  ي�شل 
الثالثية  �شاحب  اأن  النقاد  من  عدد 
مدار�س  بثالث  الروائي  عمله  تاأثر يف 
يف  ممثلة  الواقعية  هي  غربية  اأدبية 
والطبيعية  وفلوبري  بلزاك  الكاتبني 

ممثلة يف اإمييل زول ومدر�شة الروائيني 
عدة  ت�شنف  الإدوارديني.  الإجنليز 
»مو�شم  رواية  عربية  اإعالمية  منابر 
ال�شوداين  للكاتب  ال�شمال«  اإىل  الهجرة 
)1929-2009( �شمن    �شالح   الطيب 
وحظيت  عربية،  روايات  ع�رس  اأف�شل 
اأواخر  لبنان  يف  �شدورها  منذ  الرواية 
القرن املا�شي باهتمام كبري  �شتينيات 
والثقافية  الإعالمية  الأو�شاط  يف 
وخارجه  العربي  العامل  يف  وال�شيا�شية 
من  اأكرث  اإىل  ترجمتها  متت  حيث 
الهتمام  ذلك  ويعود  لغة.  ثالثني 
وهي  التاريخية،  املرحلة  طبيعة  اإىل 
من  كثري  ل�شتقالل  الأوىل  ال�شنوات 
ال�شتعمار،  ربقة  من  العربية  البلدان 
وبداية ظهور جيل عربي جديد مهموم 
مع  والعالقة  والرتاث  الهوية  باأ�شئلة 
والكرامة  للحرية  ومتطلع  الآخر، 
التفاعل  يف�رس  كما  والدميقراطية 
الكبري مع ذلك العمل الروائي مع م�شار 
م�شطفى  وهو  الرئي�شية،  ال�شخ�شية 
يبتعث  الذي  ال�شوداين  الطالب  �شعيد 
اإىل بريطانيا يف مهمة درا�شية وهناك 
الن�شائية  الغزوات  من  الكثري  �شي�شن 
امل�شتعمر  مع  ح�شاباته  ي�شفي  كاأنه 
الربيطاين وتنتهي تلك التجارب بتعرف 
اإجنليزية  فتاة  على  �شعيد  م�شطفي 
العالقات  تتطور  موري�س  جني  تدعى 
ب�شبب  تهتز  اأن  قبل  الزواج  اإىل  بينهما 

حجم  تعك�س  و�رساعات  خالفات 
ال�رسخ الثقايف والجتماعي بني ال�رسق 
اإىل  يعود  �شنوات  �شبع  وبعد  والغرب، 
م�شقط راأ�شه يف ال�شودان ليلتقي راوي 
الق�شة الذي عا�س اأي�شاً يف بريطانيا.
حول  النقا�س  حجم  من  زاد  ومما 
م�شار  بني  الت�شابه  مالمح  هو  الرواية 
تابع  الذي  واملوؤلف  �شعيد  م�شطفى 
بدوره درا�شاته العليا يف بريطانيا واأقام 
هناك وتزوج من �شيدة اأ�شكتلندية قبل 
يف  للعمل  مهنية  متطلبات  تقوده  اأن 
والعودة لحقا  وفرن�شا  العربي  اخلليج 
لربيطانيا لكن الكاتب ظل ينفي الربط 
الآيل بني حياته ال�شخ�شية وما ورد يف 
اأن  مفادها  روؤية  وفق  وذلك  الرواية، 
واأنه  الداخلي،  منطقه  الأدبي  للعمل 
وبعد  ذاتية  �شرية  رواية هي  كل  لي�شت 
عقود من �شدور الرواية، اعرتف الكاتب 
باأنه ا�شتلهم مو�شوع عمله ال�رسدي من 
ق�شة طالب �شوداين كان مبتعثا للدرا�شة 
يف بريطانيا، كما اعرتف باأن �شخ�شية 
فتاة  من  ا�شتلهمها  موري�س  جني 
خالل  عابر  ب�شكل  التقاها  بريطانية 
ال�شهر الأول لو�شوله اإىل بريطانيا عام 
1953، وبقي ا�شمها  عالقا يف ذاكرته.  
للكاتبة  اجل�شد«  »ذاكرة  رواية  تعد 
من  م�شتغامني  اأحالم  اجلزائرية 
وطبعا  تداول  ال�رسدية  الأعمال  اأكرث 
العربي  العامل  يف  وتكرميا  وقراءة 

خالل العقدين املا�شيني، واأثارت تلك 
من  موجة   1993 عام  ال�شادرة  الرواية 
النقا�شات وال�شجالت، نظرا اإىل طبيعة 
ب�شكل  مزجت  التي  ولغتها  مو�شوعها، 
لفت اإيقاعات ال�شعر بتقنيات ال�رسد. 
العامل  يف  الرواية  تداول  ينح�رس  ومل 
العربي، بل متت ترجمتها اإىل عدد من 
اأكرث من  العاملية، حيث طبعت  اللغات 
مرة يف ن�شختيها الإجنليزية والفرن�شية 
)يف فرن�شا �شدرت عن واحدة من دور 
مي�شيل(  األبان  وهي  املرموقة  الن�رس 
والأملانية  الإيطالية  اإىل  ترجمت  كما 
واإىل  والكردية  وال�شينية  والإ�شبانية 
الذي  اجلماهريي  النت�شار  جانب 
تلفزيوين،  م�شل�شل  اإىل  بتحويلها  تعزز 
اأحداثها  تتوزع  -التي  الرواية  حظيت 
نقدية  بقراءات  بني فرن�شا واجلزائر- 
املناهج  يف  اإدراجها  ومت  كثرية، 
اأكادميية  موؤ�ش�شات  بعدة  التعليمية 
عربية واأجنبية، بينها جامعة ال�شوربون 
الرواية  وتدور  املرموقة  الفرن�شية 
ا�شمه  ر�شام  بني  غرام  عالقة  حول 
اأثناء  ذراعه  فقد  طوبال  بن  خالد 
تدعي  جزائرية  وفتاة  اجلزائر  حرب 
كان  جزائري  منا�شل  ابنة  وهي  حياة، 
اأثناء ثورة التحرير �شد  �شديقاً خلالد 
ال�شتعمار الفرن�شي. لكن تلك العالقة 
مغرمة  كانت  )حياة  اجلانب  اأحادية 
بخالد دون العرتاف بذلك( �شتت�شابك 

�شديق  على اخلط  يدخل  عندما  اأكرث 
يف  نا�شط  وهو  زياد،  يدعى  خلالد 
تعقيدات  وتزداد  الفل�شطينية،  الثورة 
زواج  نحو  الأمور  وتتجه  الأحداث 
نفوذ  حياة من �شخ�شية جزائرية ذات 
ما  وهو  البالد،  ال�شلطة يف  دواليب  يف 
و�شعها يف مواجهة مع تقاليد واأعراف 
اأخرى  بينما جرفت ظروف  جمتمعها، 
انتهى بتحطم كل  اآخر  خالد يف م�شار 

اأحالمه.
 

امل�صار الغريب لرواية اخلبز 
احلايف للكاتب املغربي حممد 

�صكري

لرواية »اخلبز احلايف« للكاتب املغربي 
م�شار   )2003-1935( �شكري  حممد 
غريب؛ اإذ اإنها راأت النور بلغتي �شك�شبري 
وموليري قبل اأن تن�رس بلغة ال�شاد التي 
كتبت بها اأ�شال، فقد كتب �شكري ذلك 
ير  مل  لكنه   ،1972 عام  املثري  الن�س 
طريقه اإىل الن�رس باللغة العربية اإل عام 
الرتجمة  �شدور  على  عام  بعد   1982
املغربي  الكاتب  بتوقيع  الفرن�شية 
الن�رس  دار  وطبعت  بنجلون  الطاهر 

ال�شهرية ما�شبريو.
 

وكالت
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اأ�صباب اإنت�صار مر�ض ت�صنج الع�صالت

من اهم ا�صباب ت�صنج الع�صالتالإفراط يف ا�صتعمال الع�صالت، الن�صاط امل�صني، او حتى جمرد البقاء يف نف�س الو�صع لفرتة طويلة، وتتفاقم احتمالت ال�صابة  
بت�صنج الع�صالت ب�صبب اجلفاف والطق�س احلار، بالن�صبة لت�صنج ع�صالت الطراف يف الليل، خ�صو�صا ع�صالت ال�صاق، رغم انها �صائعة، فهي لي�صت ذات �صلة 

مبا�صرة بالن�صاط امل�صني،هناك عدد من احلالت الطبية التي ت�صبب ت�صنج الع�صالت ومن املهم ت�صخي�صها

عية  و ال ت�ضيقا » لت�ضيق ا «
االطراف  متد  التي  الدموية 
بالدم يوؤدي اىل عدم تلقى كمية 
الدم، التي حتتاجها الع�ضالت 
الريا�ضة،  ممار�ضة  اثناء 
على  النق�ص  هذا  وينعك�ص 
تختفي  مربحة،  اأالم  يف  الفور 
الراحة  من  ق�ضط  نيل  بعد 
خاللها  تتقل�ص  والتي  الكافية 
للطاقة،  الع�ضالت  متطلبات 
بعد  الع�ضالت  حت�ضل  وهكذا 
من  يكفيها  ما  على  الراحة 
الع�ضب   على  ال�ضغط  الدم، 
عند  عادة  ال�ضغط  يحدث 
من  الع�ضب  خروج  نقطة 
احلو�ضي،  ال�ضوكي  النخاع 
الت�ضنج يف  ت�ضبه  اأالما  وي�ضبب 

ال�ضاقني.
 يتميز االأمل بانه ي�ضتمر طوال 

الوقت، وميكن اي�ضا ان يتفاقم 
كما  الن�ضاط،  اأو  امل�ضي  اثناء 
بالتغريات  يتاأثر  ان  ميكنه 
الظهر،  راحة  على  تطرا  التي 
معادن  توازن  اإ�ضطرابات 
لنق�ص  ميكن  حيت  اجل�ضم  
الكال�ضيوم  البوتا�ضيوم، 
من  يزيد  ان  واملغني�ضيوم، 
بت�ضنج  االإ�ضابة  احتماالت 
الع�ضالت. ميكن لبع�ص االدوية 
املخففة  االدوية  عائلة  من 
اإنخفا�ضا  ت�ضبب  ان  لل�ضغط 
البوتا�ضيوم  تركيز  يف  كبريا 
تقل�ضات ع�ضلية  اىل  يوؤدي  ما 
متكررة،ت�ضنج الع�ضالت ميكن 
اعرا�ص  من  جزءا  تكون  ان 
او�ضع، كاال�ضطرابات الع�ضبية، 
خلل يف الغدة الدرقية، م�ضاكل 

الكلى، ال�ضكري وفقر الدم

فوائد ع�صبة لويزة

متتلُك ع�ضبة اللويزة فوائَد عديدة ي�ضعب اإح�ضاوؤها، ونظراً ملا 
تتحلّى به من خ�ضائ�َص عالجية فقد �ضّبهها العلماء القدامى 

بالع�ضل؛ حيث اإّن لها ا�ضتخدامات م�ضابهة للع�ضل، فكانت هذه 
الع�ضبة من اأكرث االأع�ضاب ، ي�ضتخدم م�رشوب اللويزة يف عالِج 
م�ضاكل اجلهاز اله�ضمّي كا�ضطراباتاملعدة، والقولون الع�ضبّي، 
وع�رش اله�ضم، والغثيان، والقيء، واالإم�ضاك، واالنتفاخ، ولطرِد 

ُل  الغازات املزعجة؛ وذلك الإحتوائها على مادة االأوجنيول، ويف�ضّ
�رشبه قبل اخللود للنوم، وميكُن حتليته بالع�ضل، و من فوائدها 
اأي�ضا اأنها تعالج  االآالم باأ�ضكاِلها املختلفة كال�ضداع، وال�ضداع 
الن�ضفّي اأو ال�ضقيقة، واأمل املفا�ضل واأمل االأ�ضنان عالج م�ضاكل 

ع�رش الطمث، وت�ضّنجات الرحم، وحتفيز نزول دم الطمث،التخفيف 
من حّدة االأمرا�ص العقلّية والنف�ضّية، كاله�ضترييا واالكتئاب. متتلك 
اللويزة خ�ضائ�َص مهّدئة وت�ضتخدم يف حت�ضني املزاج والتخفيف من 
اأعرا�ص االأرق، وا�ضطرابات النوم، والتهّيج، والغ�ضب،عالج مر�ص 

الزهامير، فهي تعمل على تقوية الذاكرة، نظراً الإحتوائها على مواد 
م�ضاّدة لالأك�ضدة حتمي خاليا الدماغ من التلف والت�رّشر، كما تدخُل 

الروائح العطرّية املنبثقة من  كجزء من العالج امل�ضتخدم لعالج 
ملر�ص الزهامير،ع�ضبة اللويزة يف عالج مر�ص نق�ص االنتباه وفرط 
َراق اجُلُحوِظّي  احلركة االأطفال، نظراً ملفعولها املهّدئ،عالج الُدّ
الذي ي�ضيُب الغّدة الدرقية، وذلك من خالل تنظيم اإفراز هرمون 
الدرق، وتخّفف من االإرهاق والتعب املزمن، ولكن يجُب االنتباه 
اإىل اأّن بع�ص احلاالت التي تعاين من م�ضاكل يف الغدة الدرقّية ال 

تنا�ضبها اللويزة، وتناولها قد يزيد احلالة �ضوءاً، لذا يجب التاأّكد من 
نوع احلالة قبل تناول �رشاب اللويزة، كما يحذر من اإ�ضتخدامها يف 
حاالت ق�ضور الغدة الدرقّيةعالج اأمرا�ص املناعة الذاتّية كانتفاخ 
املجاري التنف�ضّية، وت�ضارع نب�ضات القلب، وارتفاع �ضغط الدم، 
واالأورام، ولدغ احل�رشات،تدخل اللويزة يف �ضناعة العطور؛ حيث 

اإّن لها رائحة عطرّية ممّيزة وقوّية عالج م�ضاكل الب�رشة واالأمرا�ص 
اجللدّية؛ كحب ال�ضباب، والبثور، والقروح الباردة

عالج مر�ض ت�صنج الع�صالت 
�رشب  كمية مياه ال�رشب ر، ملنع 

ت�ضنج الع�ضالت من املهم احلفاظ 
على توازن ال�ضوائل يف اجل�ضم 

لذلك يجب �رشب املاء قبل التمرين 
الريا�ضي اثناءه وبعده،�ضد الع�ضل 

عملية �ضد الع�ضل، قبل وبعد الن�ضاط 
الع�ضلي، تخفف من اإحتماالت 

اال�ضابة بالت�ضنج، ميكن الوقاية من 
الت�ضنجات اثناء النوم عن طريق �ضد 
الع�ضلة قبل النوم اأو بدال من ذلك 

ميكن القيام بن�ضاط بدين ب�ضيط ملدة 
عدة دقائق، وهي خطوة اأظهرت 
فاعليتها يف احلد من الت�ضنجات 

الليلية.

عالج مر�ض الإكتئاب

بالعقاقري  عالج  عالجني  هناك  و   
يف  امل�ضتخدمة  الطبية  واالأدوية،العقاقري 
عالج مر�ص االكتئاب هي ما ت�ضمى بالعقاقري 
اإعادة  �ضاأنها  من  والتي  لالكتئاب  امل�ضادة 
تركيز  كمية  حيث  من  الدم  الكيميائية  التوازن 
جميع  واإن  الدماغ،  يف  الع�ضبية  املو�ضالت 
ت�ضبب  لالكتئاب  امل�ضادة  واالأدوية  العقاقري 
تزيد عن  واآثارا جانبية وحتتاج ملدة  اأعرا�ضا 
االإيجابية  اآثارها  تظهر  لكي  اأ�ضابيع  ب�ضعة 
والعقاقري  االأدوية  واأن  كما  املر�ص،  عالج  يف 

اأمرا�ص  ت�ضتخدم يف عالج  امل�ضادة لالكتئاب 
والتوتر  القلق  اأمرا�ص  مثل  اأخرى  نف�ضية 
واملفاجئ  ال�ضديد  والذعر  الهلع  واأمرا�ص 

اإ�ضافة الأمرا�ص اال�ضتحواذ النف�ضي ال�ضلوكي
جذور  عالج  حماولة  هو  النف�ضي  العالج 
والو�ضائل  لالكتئاب،  الرئي�ضية  االأ�ضباب  اأو 
الهدف  هذا  تخفيف  يف  امل�ضتخدمة 
تعليم  خالله  يتم  للمري�ص  نف�ضي  ت�ضملتثقيف 
وتغيري  املر�ص  على  التعرف  على  املري�ص 
وجهة نظره ال�ضلبية لالأفراد نحو اأنف�ضهم ونحو 

من  تثـقيفهم  يتم  وعادة  واملجتمع،  االآخرين 
خالل جل�ضات 

تعزيز  ت�ضمى بطريقة  اأخرى  اأو طريقة  و�ضيلة 
هذه  ويف  االآخرين.  مع  االجتماعية  العالقات 
املري�ص  عالقات  على  التعرف  يتم  الطريقة 
االجتماعية مع االآخرين و�ضبل زيادة وحت�ضني 
كثري  نظر  يف  اأنه  حيث  العالقة  هذه  اأوا�رش 
�ضببه  ال�ضديد  االكتئاب  فاإن  النف�ص  علماء  من 
الدعم  تلقي  فر�ص  من  ال�ضخ�ص  حرمان 

االإيجابي االجتماعي ملدة طويلة
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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 

معجز�ت عي�سى عليه �ل�سالم
�سيدنا   ، ال�سالم  عليه  مرمي  بن  عي�سى 
اأنزل   ، )ي�سوع(  اأي�سا  ويعرف   ، امل�سيح 
 ، بالإجنيل  وجائهم   ، اإ�رسائيل  بني  على 
معجزته  ولدته  تعترب  مرمي  ابن  عي�سى 
مرمي  ال�سيدة  اأمه  حملته  حيث   ، الأوىل 
العذراء ، ومل يكن قد م�سها رجل من قبل 

، تكلم �سيدنا عي�سى وهو يف املهد
�سيدنا  تدفع  كانت  مرمي  ال�سيدة  اأن  قيل 
عي�سى للعمل دوماً ، وعمل يف ذات املرات 
عند �سائغ ثياب ، يف يوم اأراد رب العمل 
باأن هناك  �سيدنا عي�سى  فاأخرب   ، ال�سفر 
وقد   ، ل�سباغ  حتتاج  الثياب  من  الكثري 
علمتك كيفية ال�سباغ ، وو�سعت على كل 
ثوب خيطاً يحدد اللون املطلوب ، فقام 
وو�سع  كبري  وعاٍء  بت�سخني  عي�سى  �سيدنا 
الثياب يف  وو�سع جميع   ، األوان  فيه عدة 
الوعاء ، واأخذ يردد  »كوين باإذن اهلل على 

العمل  رب  عودة  وعند   ، منِك«  اأريده  ما 
راأى  عندما  غ�سبا  ا�ست�ساط   ، �سفره  من 
جميع الثياب يف وعاٍء واحٍد ، فقام عي�سى 
عليه ال�سالم باإخراج الثياب واحداً اأحمر 
والآخر اأ�سفر ، واآخر اأخ�رس وهكذا ، وكل 
عجب   ، عليه  املحدد  اخليط  بلون  ثوب 
رب العمل من الأمر ، وعلم باأن هذا من 
عند اهلل فاآمن بر�سالة عي�سى عليه ال�سالم 
، ودعا النا�س لالأمر فاآمنوا به ، فكان من 
جملة احلواريني الذين اآزروا عي�سى عليه 

ال�سالم يف ن�رس ر�سالته
مبجموعٍة  مر  قد  باأنه  يوم  يف  وحدث   .
كبريهم  يدعى   ، الأ�سماك  �سيادي  من 

»�سمعون
له  فقالوا   ، عملهم  عن  عي�سى  ف�ساألهم 
ن�سطاد الأ�سماك ، فطلب منهم بامل�سي 
، ف�ساألوه عن  لر�سالته  النا�س  معه لدعوة 

نف�سه ليجيبهم اأنا عي�سى بن مرمي ر�سول 
 ، قال  ما  على  دلياًل  منه  فطلبوا   ، اهلل 
باإلقاء �سبكة  فاأمر �سيدنا عي�سى �سمعون 
تلك  يف  �سيدنا  وقام   ، املاء  يف  ال�سيد 
وما   ، اهلل  اإىل  والدعاء  بالت�رسع  اللحظة 
هي اإىل حلظات حتى اجتمعت الأ�سماك 

اأن تتمزق لكرثتها  ال�سبكة حتى كادت  يف 
، فا�ستعانوا ب�سفينٍة اأخرى لو�سع �سيدهم 
من  وفرٍي  ب�سيٍد  ال�سفينتني  وامتالأت   ،
الأ�سماك ، واآمن من كان حا�رساً باأن هذا 
من عند اهلل ، واآمنوا ب�سدق ر�سالة عي�سى 

عليه ال�سالم ، واإنطلقوا معه يف دعوته

حقوق �جلار يف �لإ�سالم
و�سع الإ�سالم قواعد وا�سحة للمعامالت بني الب�رس 
ب�سكل عام، وامل�سلمني بوجه اخل�سو�س فيما بينهم، 
وكان من اأهم القواعد التي ر�سم لنا معاملها حقوق 
اجلار، ونق�سد باجلار هو الذي ا�ستجار بحماك من 
ماله، ودمه، وعر�سه، ف�سرته واجب، ودفع مظلمته 

واجب، واإعانته على من ظلمه واجب، ويعرف يف 
جمتمعنا اليوم اجلار بالذي يكون بيته قريبا من بيت 
الرجل الآخر في�سمى جارا، واملعنيان يف احلقيقة ل 

يختلفان عن بع�سهما البع�س، فاملعنى الأول دللة 
على اأنهم اأ�سبحا من نف�س ع�سبة الدم يثوران لظلم 

بع�سهما، ويدفعان ال�سوء عن بع�سهما ولعلنا تبينا اأول 
املعنى من لغة العرب قبل اأن ي�سعها الإ�سالم، وما 

هذا اإل حق بعرف اللغة ملا قال اهلل »خذ العفو واأمر 
بالعرف واأعر�س عن اجلاهلني« فكان من باب التقدمي 

هو عرف اللغة العربية واأهلها باأن هذه حقوق اجلار 
على جارهاإّن اأّول اأمر عقده النبي -�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم يف املدينة هو بناء م�سجد قباء، ثم قام 

باملوؤاخاة بني املهاجرين والأن�سار، وملن يقراأ التاريخ 
جيدا يعلم اأن املوؤاخاة مل تكن مبعنى الإخوة احلقيقية 
واإمنا كانت بناء جمتمع يقوم على الإ�ستجارة باأن جاور 
كل مهاجر اأن�ساري يف جنبه فاأ�سبح حماية الأن�ساري 
للمهاجر بحكم عرف اللغة واجبا، ودفاع املهاجر عن 

الأن�سار واجب اأي�سا، فاأ�سبح كما كان يقال كالبنيان 
املر�سو�س ي�سد بع�سه بع�سا بذلكم ال�سكل الفريد، 

ومن احلقوق الظاهر للجار على جاره اأن ل ميالأ بطنَا؛ 
وجاره جائع، ول ي�سد عط�سا؛ وجاره ظمئ، ول ينام 

ا من برد ليل ل يطاق، ول  ليلة؛ وجاره ي�سد بع�سه بع�سً
ي�سلمه، ول يخذله، ول يعتدي على عر�سه بجوارحه، 

ول يعتدي على ماله، ول يعتدي بل�سانه ويطول املقام 
يف ما حتتويه الأخالق ال�سليمة، والفطر، احل�سنة يف 

املعاملة واملعا�رسة، وي�ستبينها �ساحب نف�س �سليمة، 
ول مري�سة تعاين العجز واخللل

 اإّن اأهم ما يقوم على بناء اجتماع �سليم قادر على 
النهو�س بعقول وقلوب، واقت�سادّيات �سليمة يقوم اأّولً 

من حق ب�سيط كحق اجلار على جاره، ولو اأح�سن كل 
واحد مّنا اإىل من يجاوره على الأقل لذهب كل العنت، 
وذهب احلقد، واحل�سد اإىل الالعودة اأبدا،يقول تعاىل 
»واإّن اإ�ستجارك اأحد من امل�رسكني فاأجره حتى ي�سمع 

كالم اهلل ثم اأبلغه ماأمنه« فهذا مع امل�رسكني فكيف 
باأخيك يف الدين

فو�ئد غ�ض �لب�سر
اإىل  املنافذ  اأهم  من  الب�رس  يعترب 
القلب، فغالب الأمور التي تدخل اإىل 
القلب وتوؤثر فيه، تكون قد دخلت من 
منفذ الب�رس؛ ولذلك جند اأن الإ�سالم 
الأمور  عن  الب�رس  هذا  بغ�س  اأمرنا 
اأبيح  ملا  اإل  ننظر  واأل  املحرمة، 
اأمرنا اهلل تعاىل يف القراآن  لنا، حيث 
الفرج،  وحفظ  الب�رس  بغ�س  الكرمي 
واأطهر  اأزكى  ذلك  اأن  كيف  وبني 
وتعاىل  تبارك  يقول  حيث  للم�سلم، 
اِرِهْم  وا ِمْن اأَبْ�سَ } ُقْل ِلّلُْموؤِْمِننَي يَُغ�ُسّ
َويَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك اأَْزَكى لَُهْم اإَِنّ 
نَُعوَن َوُقْل ِللُْموؤِْمنَاِت  َ َخِبرٌي مِبَا يَ�سْ اهلَلّ

َويَْحَفْظَن  اِرِهَنّ  بْ�سَ اأَ ِمْن  َن  يَْغ�ُس�سْ
غ�س  يف  فاخلطاب   ،}  ... ُفُروَجُهَنّ
فقط  للرجال  موجًها  لي�س  الب�رس 
للن�ساء  واإمنا  البع�س،  يتوهم  كما قد 
وا�سح  الب�رس  غ�س  معنى  اإّن  ا  اأي�سً
الغ�س  معاين  فمن  اجلميع،  لدى 
والك�رس،  واخلف�س  الَكف  اللغة  يف 
و�رَسُْفه  حف�سه  هو  الب�رس  فغ�س 
ينظر  فال  املحرمة،  الأمور  عن 
له،  اأبيح  ملا  اإل  بب�رسه  امل�سلم 
على  ق�سد  دون  من  ب�رسه  وقع  واإذا 
�سيء حمرم، كعورة امراأة، فالواجب 
اأن  له  يجوز  فال  فوًرا،  �رسفه  عليه 

النظر،وقد  يف  ويتمادى  ي�سرت�سل 
ر�سول  عن  الب�رس  بغ�س  الأمر  جاء 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث 
ال�سحيح الذي يُروى عنه، والذي جاء 
الواجب على  الطريق  بيان حلق  فيه 
بني  حيث  الطرقات،  يف  يجل�س  من 
اأمور،  بخم�سة  احلق  ذلك  الر�سول 
الأذى، ورد  الب�رس، وكف  وهي غ�س 
والنهي  باملعروف،  والأمر  ال�سالم، 
اأول ما  الب�رس هو  عن املنكر،فغ�س 
بداأ به ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
الطريق، مما يدل على  بيان حق  يف 

اأهميته الكبرية

فو�ئد ل نح�سيها

مكر �ليهود

اإن لغ�س الب�رس الكثري من الفوائد 
تنعك�س  التي  الإيجابية،  والثمرات 

د منها على من يلتزم به، ونَُعِدّ
لالإميان  تقوية  الب�رس  غ�س  يف 
فيه  لأن  امل�سلمني؛  عند  واليقني 

طاعة وامتثال لأوامر اهلل ور�سوله
اهلل  حمبة  يورث  الب�رس  غ�س 
غ�س  يف  امل�سلم،  على  ور�ساه 
الب�رس تطهري وتقوية للقلب، حيث 

ال�رسور والفرح، ويقوي  يورث فيه 
لدى  والب�سرية  والفرا�سة  احلكمة 

امل�سلم
نف�سية  راحة  الب�رس  غ�س  يف 
يف  الوقوع  من  مينع  لأنه  كبرية؛ 
النظر  وراء  من  والأمل  احل�رسة 
الب�رس  غ�س  املحرمات،اإن  اإىل 
ي�سد باًبا من اأبواب جهنم، فهو من 
امل�سلم  تعني  التي  الو�سائل  اأعظم 

الفرج،  حفظ  على  وامل�سلمة 
للوقوع  ذريعة  هو  الب�رس  فاإطالق 

يف الزنا والعالقات املحرمة
نظرة  ال�ساعر  قال  كما  فالأمر   
فموعد  فكالم  ف�سالم،  فابت�سامة 
اأول  هو  الب�رس  فاإطالق  فلقاء! 
غ�س  الزنا.يف  طريق  يف  خطوة 
الب�رس حماية للمجتمع من انت�سار 

الفواح�س والرذيلة  وفيه.

لي�سلم  عي�سى  �سيدنا  ي�سلم  مل 
مل  لو  وغدرهم  اليهود  مكر  من 
طلب  يوٍم  ففي   ، معه  اهلل  يكن 
الطني  من  ي�سنع  باأن  اليهود  منه 
خفا�ساً ، وبعدها ليجعله يطري اإن 
كان �سادقاً ، فقام عي�سى بعد اأن 
من  خفا�ٍس  ب�سنع  هلل  اأمره  اأوكل 
بعدها  ليطري  فيه  ونفخ   ، الطني 
و�سط   ، والأر�س  ال�سماء  بني 

ذهول وده�سة الناظرين
ال�سالم  عليه  معجزاته  ومن 

اإبراء ) الأكمه ( والأبر�س ، وكان 
�سعر   ، اهلل  باإذن  املوتى  يحيي 
اليهود بالب�ساط ي�سحب من حتت 
عي�سى  �سيدنا  وكذبوا   ، اأقدامهم 
اإحياء  على  بقدرته  معجزته  يف 
املوتى ، مدعني باأن من اأحياهم 
كان موتهم قريبا ، اأي بعد يوم اأو 
اأو رمبا ب�سع   ، يومني من موتهم 
�ساعات ، ولعلهم مل ميوتوا ، رمبا 
اأ�سابهم خطب ما ظهروا به على 
�سادقاً  كنت  فاإن   ، اأموات  �سكل 

قيد  على  نوح«  بن  »�سام  لنا  اأعد 
يدلوه  باأن  منهم  فطلب   ، احلياة 
على قربه ، ف�ساروا به اإىل هناك 
اإىل  �سام  يعيد  باأن  اهلل  فدعا   ،
احلياة ، وكان �سام عند موته قد 
ناهز من العمر 4000 عام ، وخرج 
النا�س  اإىل  والتفت   ، قربه  من 
قائاًل وهو ي�سري اإىل امل�سيح عليه 
 ،  « نبي  فاإنه   ، » �سدقوه  ال�سالم 
البع�س  اآمن   ، جديد  من  ومات 

بعي�سى عليه ال�سالم .
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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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الأنظار يخطف  الريا�سي  "وح�ش" �سوبارو 

ا�ستعر�ست �رشكة �س�بارو م�ؤخرا م�رشوع �سيارة 
"CLS" التي بدت كمركبة من اأفالم امل�ستقبل 

ولفت انتباه ع�ساق �س�بارو ت�سميم ال�سيارة 
املميز، اإذ تداخلت فيه حدة املظهر واالن�سيابية 
العالية والع�رشية التي عك�ستها اأ�سكال امل�سابيح 

مع الهيكل االأنيق. ووفقا للمعل�مات، �ستح�سل 
هذه ال�سيارة على عدد من االأنظمة املتط�رة 

التي �ستمكن ال�سائق من اال�سرتخاء اأثناء الرحلة 
وال�سماح لل�سيارة بت�جيه نف�سها ذاتيا، باالإ�سافة اإىل 

منظ�مة الركن الذاتي التي �ستمكنها من الت�قف 
حتى يف االأماكن ال�سيقة. ومن املنتظر اأنت تزود 

"Viziv" اجلديدة مبحركني يعمالن بالبنزين، 
االأول ت�ربيني ب�سعة 1.6 لرت وعزم 170 ح�سانا، 

واآخر ب�سعة 2 لرت بعزم 300 ح�سان.

مو�سكو  يف  القيادة  ذاتية  �سياراتها  تخترب  "ياندك�ش" الرو�سية 
"ياندك�س"  �رشكة  ن�رشت 
يظهر  فيدي�  �رشيط  الرو�سية 
�سياراتها  الإحدى  اختبارها 
�س�ارع  يف  القيادة  ذاتية 

العا�سمة الرو�سية م��سك�.
ويظهر يف الفيدي� كيف جنحت 
ال�سيارة يف اجتياز كامل م�سافة 
م�ستقل  وب�سكل  بنجاح  الرحلة 
ورغم  ال�سائق،  تدخل  دون 
ال�س�ارع  من  بعدد  مرورها 
املدينة  يف  ال�سيقة  وامل�سارب 
الحظه  الذي  املهم  وال�سيء 
التجارب  هذه  يف  اخلرباء 
برجميات  ا�ستجابة  ه�  اأي�سا، 
ت�جيه  نظام  وخ�ارزميات 
الطريق  طبيعة  مع  ال�سيارة 
والرط�بة،  الثلج  بفعل  الزلقة 
وتفاعل الكامريات واحل�سا�سات 
مع  ال�سيارة  يف  امل�ج�دة 
املارة  وحركة  املرور  اإ�سارات 

يف ال�سارع.
خرباء  علق  جهتهم،  من 

التجارب  هذه  على  "ياندك�س" 
منظ�مة  "اجتازت  بالق�ل: 
ط�رناها  التي  الذاتية  القيادة 
ونحن  تام،  بنجاح  االختبارات 
التجارب  مبتابعة  مهتم�ن 

لتكت�سب خ�ارزميات املنظ�مة 
وتتاأقلم  املعل�مات  من  املزيد 
مع ظروف الثلج وجتمد الطرق 
مع  وال�سيما  رو�سيا،  يف  �ستاء 

ط�ل هذا الف�سل يف بالدنا".

ا�ستعر�ست �رشكة مر�سيد�س االأملانية 
من  املعدل   "63  AMG G" من�ذج 
�سياراتها ال�سهرية من الفئة G رباعية 
النم�ذج   هذا  ال�رشكة  وزودت  الدفع 
ت�ربيني بـ 8 اأ�سط�انات ب�سعة 4 لرتات 
  3500-2500 مبعدل  دوران  و�رشعة 

فب�سعة 5.5 لرت وعزم 585 ح�سانا.
�رشعة  علب  مع  املحركان  ويتعامل 
تتيح  جماالت،  بت�سع  اأوت�ماتيكية 
يف  �ساعة  كلم/   100 اإىل  الت�سارع 
وبا�ستهالك  فقط،  ثانية   4.5 ظرف 

وق�د يقدر بـ 13.2 لرت لكل 100 كلم.
وكما جرت العادة يف مناذج مر�سيد�س 

"G" االأخرية، تلقت "G 63" اجلديدة 
التاأقلم  على  قادر  مميز  تعليق  نظام 
بكل  والتحكم  الطرق  خمتلف  مع 
نظام  عن  ف�سال  حده،  على  عجلة 
دفع رباعي ميكن ال�سيارة من اجتياز 
على  ال�سيارة  هذه  العقبات.   اأ�سعب 
ومنع  بالثبات  التحكم  اأنظمة  اأحدث 
اأو  ال�عرة  الطرقات  على  انزالقها 
ب�رشعات  ال�سري  عند  حتى  الزلقة 
اأنظمة  اأحدث  عن  ف�سال  عالية، 
الـ  وتقنيات  وامل�لتيميديا،  االأمان 
"LED" التي اأ�سفت على م�سابيحها 

طابعا من الع�رشية والتميز.

 "G-Class" مر�سيد�ش تطرح
جديدة مبوا�سفات فائقة

بي اإم دبليو 
 M  X6

معدلة 
تلفت 

النتباه 
 3D Design رشكة�

قامت بالتعديالت 
اخلارجية على  بي 

اإم دبلي� M X6 هذه 
ال�سيارة، معظمها من 
األياف الكرب�ن، مثل 
االأجنحة االأمامية 

واخللفية، ونا�رش ه�اء 
جديد وغطاء حمرك 

كرب�ين.
كما ح�سلت X6 اإم 

املعدلة على نظام عادم 
AkraPovic جديد 

وجن�ط بط�ل 23 ب��سة 
ومل�سات �س�داء على 

�سبكة الته�ية والرفرف 
وال�سقف، واأغطية مرايا 

جانبية من األياف الكرب�ن 
باالنتقال للمق�س�رة؛ 
نرى تعديالت داخلية 
خفيفة كذلك جلعلها 

اأكرث ريا�سية، مثل جلد 
وتخييط اأحمر على 
املقاعد الريا�سية 

وم�ساند االأذرع واالأب�اب 
ول�حة القيادة، باالإ�سافة 

اإىل زخرفات �س�داء 
م�سق�لة وكرب�نية.

وقد حافظت ال�سيارة 
على حمركها التريب� 

املزدوج بدون تغيري، �سعة 
4.4 لرت بثماين �سلندرات 
بق�ة 567 ح�سان وعزم 

دوران 553 رطل-قدم، ما 
ي�سمح لل�سيارة بالت�سارع 

من ال�سفر اإىل 100 
كلم\�س يف 4.2 ثانية 

ب�رشعة ق�س�ى عند 250 
كلم\�س.

 لند روفر لن تك�سف عن ديفندر
 اختبارية  خوفا من التقليد ال�سيني

اأعلنت الند روفر عن م�عد تد�سني ديفندر اجلديدة يف اأواخر 2018 يف �سكلها االإنتاجي النهائي، ولي�ست 
دورا  �ستلعب  اجلديدة  ديفندر  اأن  ويُذكر  املعتاد..  ه�  كما  االإنتاجي  للم�ديل  اختبارية ممهدة  ك�سيارة 
بالتخلى  ال�رشكة  قرار  وياأتي  القادم.  العام  لتاأ�سي�سها  ال�سبعني  بالذكرى  روفر  احتفالية الند  رئي�سيا يف 
عن تقدمي ن�سخة اختبارية لديفندر خ�فا من التقليد ال�سيني ال�سهري مل�ديالتها.. ولكن يف عام 2011، 
قدمت ال�رشكة بالفعل �سيارة DC100 االختبارية، والتي كان من املفرت�س اأن متهد لديفندر اجلديدة، 
ولكن ردود فعل النقاد كانت بالغة ال�سلبية لدرجة دفعت الند روفر للتخلي متاما عن الت�سميم والبدء من 
جديد. وقد حظت ديفندر القدمية ب�سعبية ال باأ�س بها، حيث مت بيع 20،000 ن�سخة منها �سن�يا، ولكن 
الند روفر بحاجة اإىل بيع 100،000 ن�سخة �سن�يا على االأقل من ديفندر اجلديدة جلعل عملية التط�ير 
D7u، والتي  والت�س�يق منطقية ماليا وربحّية و�سرتتكز ديفندر اجلديدة على ن�سخة معدلة من هيكلة 
مت ا�ستخدامها بالفعل يف رينج روفر ورينج روفر �سب�رت ودي�سكفري، كما �ستحظى ال�سيارة مبحركات 
برتول وديزل �سمن عائلة Ingenium، ل�سمان م�ست�يات جيدة ال�ستهالك ال�ق�د. وتاأمل الند روفر 
يف اأن ت�سبح ديفندر اجلديدة امل�ديل االأكرث قدرة على التعامل مع الطرق ال�عرة يف تاريخها، ما يف�رش 

ل  ملجا ال�ا�سع من التقنيات املحدثة التي ح�سلت عليها ا
ال�سيارة، وهي تقنيات مبنية على نظام 
ال�عرة  الطرق  على  اال�ستجابة 

املت�فر يف دي�سكفري.

تعرف على مميزات وعيوب تويوتا 
راف 4 موديل 2018

ت�ي�تا راف 4 مت تقدميها الأول مرة يف 1994، ومنذ ذلك ال�قت حافظت على 
مكانتها عاملياً، وبعد ح�س�ل جيلها الرابع على �سكل حمدث، دع�نا ن�ستعر�س 

اأبرز مميزاتها وعي�بها.
املميزات

كفاءة عالية با�ستهالك ال�ق�د: ت�ستهلك راف 4 مت��سط 9.06 لرت عن كل 100 
كيل�مرت تقطعه، وهي اأرقام ممتازة بقطاع الكرو�س اأوفر.

م�ساحة وا�سعة
 �سكل راف 4 وخ�سي�ساً ج�انبها متنحها م�ساحة وا�سعة جلل��س الركاب براحة 

تامة ولتخزين االأمتعة.
�سحيح هدوء  القيادة:  اأثناء 

لي�ست  اأنها 



 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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احذف هذه الر�سالة فورا حال تلقيها!
خلل  �إ�صالح  �آبل  �رشكة  حتاول 
�لأخري  �لتحديث  يف  موجود 
للم�صتخدمني  ي�صمح  لربناجمها، 
ميكنها  ن�صية«  »قنبلة  باإر�صال 

تعطيل هو�تفها.
تتلقى  عندما  �خلطاأ  ويحدث 
باللغة  و�حد�  رمز�  �لأجهزة 
�لتي   ،»Telugu« �لأم  �لهندية 
مليون   70 حو�يل  ي�صتخدمها 
�خللل  يوؤثر  حيث  �صخ�ص، 
�آيفون  �أجهزة  على  �حلا�صل 
�لتي  �آبل،  و�صاعات  وماك  و�آيباد 
بر�مج  �إ�صد�ر�ت  �أحدث  ي�صغلها 

�لت�صغيل.
وميكن �أن توؤدي هذه �مل�صكلة �إىل 
�لتطبيقات،  من  �لعديد  تعطيل 
�آب وفي�صبوك  مبا يف ذلك و�ت�ص 
و   iMessage و  وم�صنجر 
�لرمز  ��صتالم  مبجرد   ،Gmail
�خلاطئ. ولكن ميكن حل �مل�صكلة 

�ملحادثة  حذف  طريق  عن 
باأكملها من �لتطبيق.

�صهولة،  بكل  بذلك  تنفيذ  وميكن 
�آخر  �صخ�ص  قيام  خالل  من 
�لتطبيق  �إىل  ر�صالة  باإر�صال 
»�مل�صاب«، ما ي�صمح للم�صتخدم 
�ملو�صوع،  وحذف  �لإ�صعار  بفتح 
�لر�صالة  على  يحتوي  �لذي 
عن  تقرير  و�صدر  �ملخالفة 
�ملدون  قبل  من  �حلا�صل  �خللل 
 ،Mobile World �لإيطايل، 
قبل  من  �لأمر  هذ�  تاأكيد  مع 
�لعديد من م�صتخدمي �أجهزة �آبل، 
�لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  على 
علم  على  �أ�صبحت  �آبل  �أن  ويبدو 
بتلك �مل�صكلة، وتعمل على حلها 

.iMore ب�رشعة، وفقا لـ
وجتدر �لإ�صارة �إىل �رشورة حذف 
�أي ر�صالة حتوي �لرمز �خلاطئ، 

مع جتنب فتحها.

هاتف هواوي »الأ�سطوري« يف الأ�سواق قريبا

 »P20« أعلنت �رشكة �لتقنيات �ل�صينية »هو�وي« عن نيتها �لإفر�ج عن هاتفها �لأحدث�

�ملزود بكامري� خلفية ثالثية وتبعا ملوقع »GSMArena« �ملهتم ب�صوؤون �لتقنية فاإن 

»هو�وي وجهت موؤخر� دعو�ت لل�صحفيني حل�صور حفل تقدمي هاتف P20 �ملنتظر، 

يف 27 مار�ص �ملقبل«.

و�أهم ما مييز هذ� �لهاتف �لذي �صيطرح بن�صختني »P20« و«Plus P20« هو �لكامري� 

�خللفية ثالثية �لعد�صات، و�لتي من �ملفرت�ص �أن تكون �أف�صل كامري�ت �لهو�تف 

�ملحمولة حتى �ليوم.

كما من �ملفرت�ص �أن تتعامل هذه �لكامري� �أي�صا مع منظومة ذكاء ��صطناعي زود بها 

�لهاتف، لتكون قادرة ب�صكل �أوتوماتيكي على حتديد �مل�صافات ومعاجلة �ل�صور �أثناء 

�لتقاطها لختيار �أف�صل جودة ودقة لل�صورة وحفظها.

»هجرة« 2 مليون م�ستخدم من في�سبوك!

بد�أ �ملر�هقون و�ل�صباب مبغادرة موقع في�صبوك باجتاه �إن�صتغر�م و�صناب �صات لأ�صباب 
تتعلق بالقيود �لتي يفر�صها �ملوقع على م�صتخدميه.

ون�رش موقع »eMarketer« در��صة �إح�صائية عن �نتقال �ملر�هقني من ��صتخد�م �صبكة 
�إن�صتغر�م و�صناب �صات و�صينخف�ص عدد م�صتخدمي  �إىل  للتو��صل �لجتماعي  في�صبوك 
في�صبوك، عام 2018، ملن هم حتت �صن 11 عاما، بن�صبة 9.3%. كما �أن عدد م�صتخدميه 
�لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 و17 عاما �صينخف�ص مبعدل 5.6%، �أما من ترت�وح �أعمارهم 

بني 18 و24 �صنة ف�صيرت�جع ��صتخد�مهم ملوقع �لتو��صل بن�صبة %5.8.
وتعد هذه �ملرة �لأوىل �لتي يعطي فيها موقع »eMarketer« مثل هذه �لتوقعات �ملخيبة 
لالآمال عن م�صتخدمي �صبكة �لتو��صل �لجتماعية �لأوىل يف �لعامل و�صيفقد في�صبوك ما 
يقارب مليونني من م�صتخدميه �لأمريكيني دون �صن 24 عاما، حيث �صينتقل 1.6 مليون 
من  �ل�صباب  �صبب هجرة  �خلرب�ء  ويرجع  �صات  �صناب  �إىل  و�لباقي  �إن�صتغر�م،  �إىل  منهم 
في�صبوك �إىل عو�مل كثرية تبد�أ بالقيود �لتي يفر�صها على م�صتخدميه ملن هم حتت �صن 

13 عاما.

مت�سفح كروم يعلن احلرب على مواقع 
»HTTP«

�سا�سات ما�سية ميكنها الق�ساء 
على كابو�س حتطم الهواتف

ت�صنيف  غوغل  جميع تنوي 
�أنها  على   »HTTP« غري مو�قع  «

نتها �آمنة«، بح�صب ما ذكرته �ل�رشكة عرب  و مد
يف على �لإنرتنت. و�صتبد�أ غوغل تطبيق هذه  �خلطوة 

�لن�صخة �لقادمة من مت�صفح كروم 68 و�لذي �صيتم �إطالقه 
يف يوليو �ملقبل، حيث �صيحذر �ملت�صفح �مل�صتخدمني عن 
طريق �إ�صعار �إ�صايف يف �رشيط �لعناوين، ويقوم غوغل كروم 
�لأخ�رش  �لقفل  رمز  مع   »HTTPS« مو�قع  بتحديد  حاليا 
�أمن �ملوقع. وقد عملت غوغل  لتاأكيد   »Secure« وعالمة
على دفع �مل�صتخدمني بعيد� عن �ملو�قع غري �مل�صفرة منذ 
�صنو�ت، �إل �أن هذه �خلطوة تعد �لأقوى يف حتقيق �ل�رشكة 
لهدفها ويحمي بروتوكول »HTTPS« �لقناة بني مت�صفحك 
وموقع �لويب �لذي تزوره، ما ي�صمن عدم عبث �أي �صخ�ص 
ببياناتك و�لتج�ص�ص على ما تفعله، حيث ميكن من دون هذ� 
�لت�صفري، لأي �صخ�ص لديه �إمكانية �لو�صول �إىل جهاز �لر�وتر 
�أو مزود خدمة �لإنرتنت، �عرت��ص �ملعلومات �ملر�صلة �إىل 

مو�قع �لويب �أو �إر�صال بر�مج �صارة.

�لوليات  يف  �لذكية  �لهو�تف  ملكونات  م�صنعة  �رشكة  تقوم 
من  م�صممة  �لإطالق  على  �صا�صة  �أول  بتطوير  �ملتحدة 
�لهو�تف  �صا�صات  حتطم  م�صكلة  جتعل  �أن  ميكنها  �ملا�ص، 

�صيئا من �ملا�صي.
وذكرت �رشكة Akhan Semiconductor �لتي تعمل مع 
�أحد م�صنعي �لهو�تف �لذكية، �أنه ميكن �إطالق �لتكنولوجيا 
�حلديثة بحلول عام 2019، وفقا ملوقع CNET. و�أ�صافت 
�أنها تعمل مع �رشكة خمت�صة بت�صنيع �أدو�ت حماية �صا�صات 

�لهو�تف.
يجب  �لتي  �لعقبات  بع�ص  هناك  �أن   Akhan و�أو�صحت 
لالإنتاج  جاهز�  �ملا�ص  زجاج  ي�صبح  �أن  قبل  عليها  �لتغلب 
�ل�صخم، مثل مقد�ر �ل�صوء �ملنعك�ص من �صا�صات �ملا�ص، �إذ 
ت�صّعب �ل�صا�صات ذ�ت �لتوهج �لأعلى عملية �لقر�ءة، وميكن 
�إىل ��صتنز�ف عمر بطارية �لهاتف  �أن توؤدي زيادة �ل�صطوع 
 Akhan ب�رشعة وحاليا، تقوم �ل�رشكة �مل�صنعة بالتعاون مع
�أ�صا�ص �ملا�ص(،  �لقائمة على  بالأجهزة و�ملو�د  )�ملخت�صة 
�ل�صغط، ملعرفة مدى قوته  �لزجاج حتت �ختبار�ت  بو�صع 
 Miraj« وت�صتخدم �صا�صات �ملا�ص �لزجاجية، �لتي تُ�صمى
Diamond Glass«، منط »�لبلورة �لنانوية« ذ� �لأ�صلوب 
ت�صققات  حدوث  �حتمال  تقليل  يف  للم�صاعدة  �لع�صو�ئي، 
عميقة على �صا�صة �لهاتف �لذكي، كما مينع حدوث �أي تلف 
للمو�د حتت �ل�صا�صة، مثل لوحات LED و�أجهزة �ل�صت�صعار 
ولحظ �خلرب�ء مدى جودة �لزجاج �ملا�صي، �لذي ميكن �أن 
ي�صتجيب للّم�ص، كما ميكن مزجه مع مو�د �أخرى مثل زجاج 
�أن  بالذكر،  و�جلدير  علوية  كطبقة   ،)Gorilla( �لغوريال 
�صا�صات �لهو�تف �لذكية �حلالية تتكون �أ�صا�صا من �لأملنيوم 
و�ل�صيليكون و�لأوك�صيجني. ويعتقد �خلرب�ء �أن �ملا�ص )�أكرث 
ي�صع  �أن  ميكن  �لأر�ص(  كوكب  على  متانة  �لطبيعية  �ملو�د 

نهاية مل�صكلة حتطم �ل�صا�صات.

مبيعات الهواتف الذكية يف الربع الثالث

�سام�سونغ يف امُلقّدمة 

 

و�ساومي باأكرب ن�سبة منو

تن�رش �ل�رشكات �لتقنية كل ثالثة �أ�صهر نتائجها �ملالية 
ُمق�ّصمة �ل�صنة بذلك �إىل �أربعة �أرباع للوقوف ب�صكل �رشيح 

ا �أمام �مُل�صتثمرين �لذين يرغبون  وو��صح على �أد�ئها خ�صو�صً
مبعرفة كل �صاردة وو�ردة على �ل�صعيد �ملايل. لكن ُمعظم 
تلك �ل�رشكات ل تن�رش �ملبيعات من ناحية �لأجهزة، فهي 

تكتفي بذكر �إجمايل �ملبيعات من �لناحية �ملالية فقط.
هنا ياأتي دور �رشكات �لتحليل و�لإح�صاء �لتي تقوم بدر��صة 

�أكرث من عامل مثل �ملبيعات يف �ملتاجر �لإلكرتونية، �أو 
�لدخول �إىل متاجر �لتطبيقات، �أو ر�صد �لأجهزة و�أنو�عها 

بناًء على �لإعالنات، لتقوم بتقدمي در��صة تقريبية بعد 
�ل�صتفادة من �لأرقام �لتي تذكرها �ل�رشكات يف كل ربع.

موؤخًر�، �أ�صدرت �رشكة Gartner تقريرها ملبيعات �لهو�تف 
�لذكية يف �لربع �لثالث، ذ�كرة �أن ُمعّدل �ملبيعات على م�صتوى 

�لعامل �رتفع خالله بعدما مت �صحن ما ي�صل �إىل 383 مليون 
هاتف مب�صتوى منو 3% مقارنة بنف�ص �لربع من عام 2016.

�أما ومن ناحية �ل�رشكات وترتيبها، �حتلّت �صام�صوجن �ملرتبة 
�لأوىل بعدما باعت 85.6 مليون هاتف لتح�صل بذلك على 

ة بلغت 22.3% يف �صوق �لهو�تف �لذكية متبوعة باآبل �لتي  ح�صّ
ة 11.9% فقط. �أما هو�وي  باعت 45.5 مليون هاتف بح�صّ

ة 9.5% ثم �أوبو  فهي جاءت ثالًثا ببيع 36.5 مليون هاتف بح�صّ
ة 7.7% بعدما باعت 29.4 مليون هاتف. �أما  �ل�صينية بح�صّ
�ملرتبة �لأخرية فكانت من ن�صيب �صاومي �لتي باعت 26.9 

ة �صوقية بلغت %7. مليون هاتف لتح�صد بذلك ح�صّ
مُيكن تناول �لأرقام �ل�صابقة من حيث ُمعّدل �لنمو، ف�رشكة 
�صام�صوجن منت مبيعاتها خالل �لربع �لثالث مبعّدل %19.3، 

وهذ� للمّرة �لأوىل منذ عامني تقريبًا بف�صل هو�تفها 
�جلديدة و�ل�صا�صات �لتي متتد على كامل �لوجه �لأمامي. 

�أما �آبل، فهي حّققت ُمعّدل ل يتجاوز 6% نتيجة لنتظار 
هو�تف “�آيفون �إك�ص” �لتي مل تدخل يف ح�صابات هذ� �لربع. 

�مُلفاجاأة كانت �رشكة �صاومي �لتي حّققت 80% من ناحية 
�لنمو، وهذ� ب�صبب جهودها للتو�ّصع خارج �ل�صني ودخول 

�أ�صو�ق جديدة، �لأمر �لذي بد�أت حت�صد ثماره بح�صب �آخر 
�لأرقام.



التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
�ضبطت  املنظمة،  واجلرمية 
ال�ضعبي  الوطني  للجي�ش  مفارز 
مهربني   )05( بتمرنا�ضت/ن.ع.6، 
الوقود  من  لرت   )200( وحجزت 
الأقمار  عرب  ات�ضال  وجهاز 
ال�ضطناعية ومعدات للتنقيب عن 
الذهب، فيما اأوقف عنا�رص الدرك 
خمدرات   )02( تاجري  الوطني 

من  كيلوغرام   )15.8( وحجزوا 
وحدة  و)416(  املعالج  الكيف 
من  بكل  امل�رصوبات  خمتلف  من 
جهة  من  ومع�ضكر/ن.ع.2  وهران 
ال�ضواحل  حرا�ش  اأحبط  اأخرى، 
حماولة هجرة غري �رصعية لـ )06( 
قارب  منت  على  كانوا  اأ�ضخا�ش 
ولية  بالغزوات،  ال�ضنع  تقليدي 
توقيف  مت  فيما  تلم�ضان/ن.ع.2، 
من  �رصعيني  غري  مهاجرين   )07(
جن�ضيات خمتلفة بكل من تلم�ضان 

وب�ضار.
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القب�ض على اإرهابي و �ضبط متفجرات مبنزله
يف اإطار مكافحة االإرهاب وبف�سل اال�ستغالل اجليد للمعلومات، اأوقفت مفرزة م�سرتكة للجي�س الوطني ال�سعبي، 

يوم 24 فيفري 2018 بباتنة/ن.ع.5، االرهابي »اإ. حنفي« املدعو »اأبو عبد اهلل«، وعرثت مبنزله على ور�سة 
الإعداد املتفجرات حتوي كميات من املواد ومعدات التفجري، باالإ�سافة اإىل جهاز لالإعالم االآيل ونظارة ميدان 

وبو�سلة واأجهزة ات�سال واأغرا�س اأخرى.

امل�سيلة 

الغاز يقتل زوجني ببو�ضعادة 
اأوك�ضيد  اأحادي  غاز  ا�ضتن�ضاق  جراء  زوجان  هلك 
ببلدية  املنزل  مدفاأة  من  املت�رصب  الكربون 
علم  ما  ح�ضب  امل�ضيلة  ولية  جنوب  ببو�ضعادة 
 72( ال�ضحيتان  املدنية  اأم�ش من م�ضالح احلماية 
و54 �ضنة( لقيتا م�رصعهما اختناقا بالغاز مبنزلهما 

العائلي املتواجد بحي 24 فيفري ببو�ضعادة حيث 
ال�ضت�ضفائية  العمومية  املوؤ�ض�ضة  اإىل  نقلهما  مت 
حتقيقا  المن  م�ضالح  فتحت  فيما  البلدية   بذات 

يف احلادث .
عبدالبا�سط بديار 

الطبعة الرابعة ل »جائزة Ooredoo ملحو االأمية«

حات مفتوحة اىل غاية 22 مار�ض 2018 الرت�ضُ
يُعلن كل من اجلمعية اجلزائرية ملحو الأمية »اإقراأ« 
باب  فتح  عن  �رصاكتهما،  اإطار  يف   Ooredooو
 Ooredoo »جائزة  ل  الرابعة  للن�ضخة  ح  الرت�ُضّ

ملحو الأمية«.
»التي  الأمية  ملحو   Ooredoo »جائزة  تكافئ 
اأو  موؤ�ض�ضة  اأو  �ضخ�ش  كل   ،2013 عام  يف  اأطلقت 
اأ�ضهمت  خا�ضة،  اأو  عمومية  جمعية،  اأو  منظمة 
و  اجلزائر  يف  الأُمية  حمو  جمال  يف  كبرية  ب�ضفة 
اأو  برامج  اأو  م�ضاريع  اأو  درا�ضات  خالل  من  ذلك 
اأو مبادرة ذات  اأي عمل  اأو  اأو تطبيقات  من�ضورات 
 « ُتنح اجلائزة كل عام مبنا�ضبة  باملو�ضوع،  �ضلة 
�ضنة،  كل  من  اأفريل   16 ي�ضادف  الذي  العلم«،  يوم 
يف  املبذولة  اجلهود  ت�ضجيع  اإىل  تهدف  حيث 

مكافحة الأمية وترقية العلم و املعرفة.
امل�ضاركة يف اجلائزة مفتوحة لكل املرت�ضحني عرب 

48 ولية اإىل غاية يوم اخلمي�ش 22 مار�ش 2018.
 تودع ملفات الرت�ضح اإىل رئي�ش جلنة حتكيم »جائزة 

Ooredoo ملحو الأمية« بالعناوين التالية:
 ،66 :Ooredoo منطقة الو�ضط: املقر الرئي�ضي ل  

طريق اأولد فايت، ال�رصاڨة، اجلزائر العا�ضمة.
 :Ooredoo ل  اجلهوية  املديرية  الغرب:  منطقة 
 Point du        -  137 رقم  �ضينا  ابن  تعاونية 

jour ، وهران.
 :Ooredoo املنطقة ال�رصقية: املديرية اجلهوية ل

املنطقة ال�ضناعية باملا، ق�ضنطينة.
الرت�ضح،  ا�ضتمارة  من:  كل  وحتميل  الطالع  ميكن 
وقانون  امل�ضاركة  ملف  و  امل�ضاركة،  �رصوط  و 
»عن  ركن   ooredoo.dz املوقع:  عرب  امل�ضابقة 

.« Ooredoo
اآخر اأجل لإيداع طلبات الرت�ضح حمدد يوم اخلمي�ش 
م�ضاء  اخلام�ضة  ال�ضاعة  على   2018 مار�ش   22

)17�ضا(.

امن والية امل�سيلة 

توقيف �ضتة اأ�ضخا�ض وحجز 2.5 كلغ من الكيف املعالج

خالل الداربي العا�سمي

اأمن العا�ضمة يوقف 39 م�ضتبه فيه ويحجز 60 وحدة نارية

تكنت عنا�رص فرقة البحث و التحري بامل�ضلحة 
امل�ضيلة  ولية  لأمن  الق�ضائية  لل�رصطة  الولئية 
من توقيف �ضتة ا�ضخا�ش بتهمة احليازة و النقل 
بطريقة  معالج(  )كيف  خمدرة  ملواد  البيع  و 
حمظور  اأبي�ش  �ضالح  حمل  مع  م�رصوعة  غري 
بقيام  مفادها  معلومات  على  بناء  توقيفهم  ومت 
بعنا�رص هذه املجموعة بنقل وترويج املخدرات 
حيث   ، جماورة  مبدن  وتن�ضط  امل�ضيلة  مبدينة 
مكنت  بهم  لالإطاحة  حمكمة  خطة  اإعداد  مت 
من  كمية  وحجز  اأ�ضخا�ش  ثالثة  توقيف  من 
وبعد  بو�ضط مدينة امل�ضيلة  و�ضيارة  املخدرات 

تديد الإخت�ضا�ش اىل مدينة جماورة مت توقيف 
03 اأ�ضخا�ش اأخرين وحجز كمية من املخدرات 
و�ضيارة ، حيث بلغت كمية املخدرات املحجوزة 
ما يقارب 2،5 كلغ ، ومبلغ مايل يقدر بـ 322700 
دج ، �ضبعة هواتف نقالة ، �ضالح ابي�ش حم�ضور 
ق�ضائي  ملف  ت�ضكيل  ليتم  �ضيارتني،  واإ�ضرتجاع 
اجلمهورية  وكيل  ال�ضيد  امام  وتقدميهم  �ضدهم 
قا�ضي  اأحالهم على  الذي  امل�ضيلة  لدى حمكمة 
املوؤ�ض�ضة  باإيداعهم  اأمر  الأخري  هذا  التحقيق 

العقابية .
عبدالبا�سط بديار 

املقابلة  اجلزائر خالل  ولية  اأمن  م�ضالح  تكنت 
الودية التي جمعت فريقي مولودية اجلزائر واحتاد 
العا�ضمة م�ضاء اأم�ش مبلعب 5 جويلية، والتي جرت 
يف ظروف ح�ضنة حيث �ُضخرت لها كافة الإمكانيات 
�ضخ�ش   )39( توقيف  من  املادية،  و  الب�رصية 
اأهمها حيازة  ق�ضايا خمتلفة  وذلك يف  فيه  م�ضتبه 
حيازة  ال�ضخ�ضي،  ال�ضتهالك  لغر�ش  املخدرات 

نارية  األعاب  تذاكر دخول امللعب م�ضبوهة، حيازة 
حمل �ضالح اأبي�ش حمظور دون مربر �رصعي، البيع 
مت  كما  نقال  هاتف  �رصقة  للتذاكر،  ال�رصعي  غري 
يف ال�ضياق ذاته، حجز )60( وحدة نارية مت العثور 
عليها داخل حقيبة خمباأة باإحكام على م�ضتوى دورة 
مياه و ذلك اأثناء عملية تفتي�ش ومراقبة املدرجات 

واأروقة امللعب.

البويرة

اإغماء عجوز خالفها احلظ يف قرعة احلج 
رئي�ش  اأقرها  التي  للحج  ال�ضتثنائية  القرعة  تيزت 
اجلمهورية اأول اأم�ش مبقر ولية البويرة بحادثة اأثرت 
من  عجوزتبلغ  �ضقوط  يف  تثلت  احل�ضور  جميع  يف 
ورود  لعدم  تاأثرها  بعد  عليها  مغ�ضى  �ضنة    83 العمر 

ا�ضمها يف قائمة 24 املخ�ض�ضة للولية ، و قد علمنا 
اأن املعنية �ضاركت 15 مرة يف القرعة وغلبتها دموعها 

وهي حتن لأداء منا�ضك احلج قبل مغادرتها الدنيا .
اأ.م

  موقف ...
بلغت ميزانية اخلارجية الأمريكية التي اأقرت قبل 
اآخر  مدة وجيزة حوايل 8.8 مليار دولر و تقول 
املوؤ�رصات املتفرة من خالل التقارير الإعالمية 
بالتدابري  للعناية  املوجهة  املايل  الغالف  اأن 
باملائة   45 بن�ضبة  اجلاري  العام  ارتفع  الأمنية  

مقارنة بالعام املا�ضي
امليزانية   من  فقط   %  55 ن�ضبة  فقط  منطقيا  
و  القن�ضليات  يف  املعتاد  بالعمل  للتكفل  �ضيوجه 
ال�ضفارات ،توؤ�رص هذه الأرقام اإىل ال�رصاع القائم 
بني البيت الأبي�ش ممثال يف الرئي�ش ترامب ووزير 

يعد  مل  الذي  ال�رصاع  وهو  ترييل�ضون   اخلارجية 
خافيا ومت التعبري عنه يف العديد من الت�رصيبات 

التي التقطتها عدة منابر اإعالمية 
يقول تقرير ن�رصه الباحث الدكتور عدنان امليايل 
اأن   اجلاري   ال�ضهر  من  الع�رصين  و  الثاين  يوم 
لعام  ال�ضاملة  امليزانية  يف  املحتمل  "التقلي�ش 
2018 ما يقارب 150 من القادة الع�ضكريني البارزين 
الأمد،  طويلة  خربات  لديهم  وممن  ال�ضابقني 
اجلي�ش  اأ�ضلحة  كروؤ�ضاء  مهمة  منا�ضب  وتولوا 
والقوات البحرية والقوات اجلوية وم�ضاة البحرية 

والعمليات اخلا�ضة، من اأن التقلي�ش يقو�ش النفوذ 
الأمريكي الدويل وينق�ش من ثقة احللفاء ويزيد 
قدرة  ويزعزع  النفوذ  مناطق  يف  املخاطر  من 
واقت�ضادية  �ضيا�ضية  �رصاكات  بناء  على  وا�ضنطن 
التهديدات  فيه  تتنامى  الذي  الوقت  منظورة، يف 
املوؤكدة لالأمن القومي الأمريكي، اإ�ضافة اإىل اأمن 

احللفاء وال�رصكاء"
الوليات املتحدة التي تختلق حروبا و تغذي اأخرى 
معركة  تتخبط يف  �ضاحة  من  اأكرث  متورطة يف  و 
توجهات  من  اخلارجية  �ضيا�ضتها  لإنقاذ  داخلية 

الرئي�ش ترامب الذي يوؤكد اأنه ل يخرج من اأزمة 
اأختها و �ضار من ال�ضعب ا�ضت�رصاف  اإل ليقع يف 
الو�ضع لأن الو�ضع  احلايل مربك جلميع الأطراف 
و حتما �ضيكون لذلك تاأثريات مبا�رصة على اإدارة 
ملفات ال�رصق الأو�ضط و اأفغان�ضتان و التواجد يف 
اإفريقيا و منطقة البحر امليت رغم تداخل املهام 
نن�ضى  اأن  بدون  الدفاع  و  اخلارجية  وزارتي  بني 
برامج التعاون يف جمالت �ضتى مع دول كثرية و 

من بينها اجلزائر.

اخلارجية الأمريكية و تهديدات التق�ضف

وداد احلاج:

اأدرار

�ضالون ولئي لعمل 
التطوع  باجلامعة 

انطلقت اأم�ش فعاليات ال�ضالون الولئي لعمل 
التطوع بجامعة ادرار من تنظيم جمعية ال�ضباب 

املثقف بالتن�ضيق مع العديد من اجلمعيات 
التي تهتم بالعمل اخلريي والتطوعي يف اأو�ضاط 

املجتمع حيث برجمت عدة مداخالت ت�ضب كلها 
يف اأهمية العمل التطوعي وكيفية ترقية ثقافته 
خا�ضة من حيث النتائج املرجوة واحلا�ضلة يف 
تقدمي خدمة جمانية ي�رصك فيها اجلميع دون 

مقابل كما اجمع امل�ضاركون من اجلمعيات بتعداد 
40 جمعية حملية بان هذا ال�ضالون يهدف اإيل 

البحث عن طرق و�ضبل جديدة تتواكب وتطلعات 
املجتمع واإ�رصاكه يف العمل التطوعي بالإ�ضافة 
اإيل عر�ش مناذج خريية وتطوعية قام بها عددا 
من اجلمعيات كانت اأ�ضهمت يف عدة اأعمال منها 
النظافة والأعرا�ش اجلماعية وم�ضاعدة املعوزين 
وغريها وبح�ضب رئي�ش جمعية ال�ضباب املثقف 

احمد فراوا اأن هذا ال�ضالون يف طبعته الثانية جاء 
لتقييم العمل التطوعي ومدي فعالياته مع البحث 
وحت�ضي�ش اأكرث لرتقيته والعمل به باإ�رصاك اجلميع 
مما يعطي نتائج ملمو�ضة غريت من عدة �ضلبيات 

واليوم اأ�ضبح العمل التطوعي ذات اأهمية عند 
ال�ضباب اخلريين بالتن�ضيق مع اجلماعات املحلية 

مما وجب حت�ضي�ضهم ون�رص هذه الثقافة التي 
كانت من قبل عند الأجداد والتي تعرف بالتويزة  
بو�سريفي بلقا�سم 

اأدرار

ت�ضجيل 426 خمالفة تعلقت بالعمران والبيئة 

مراكز التكوين بادرار

11 األف مرتب�ض منهم 3 اآلف مرتب�ض جديد 

�ضجلت فرقة �رصطة العمران بامل�ضلحة الولئية 
�ضنة  خالل  ادرار   ولية  باأمن  العمومي  لالأمن 
طرف  من  رفعها  مت  خمالفة   426 نحو   2017
عنا�رص �رصطة العمران و حماية البيئة  ت�ضمنت 
246 خمالفة متعلقة بنظافة البيئة و كذا خمالفات 
املخالفات  عن  اأما  العامة  بال�ضحة  الأ�رصار 
املتعلقة بالعمران فقد �ضجلت  ذات م�ضالح  180 
خمالفة مرتبطة بالعمران و تاأتي هذه التدخالت  
يف اإطار حماربة البناءات الغري م�رصوعة و خا�ضة 

التابعة  الأرا�ضي  على  رخ�ضة  بدون  البناء  منها 
ذلك  اإىل  �ضف  التو�ضعات  العمومية    لالأمالك 
كعر�ش  املوازية  بالتجارة  املتعلقة  املخالفات 

ال�ضلع للبيع على الأر�ضفة و الطريق العمومي
يف حني يبقى العمل التح�ضي�ضي  و التوعوي الذي 
من  الن�ضاطات  اأهم  من  الفرقة  عنا�رص  به  يقوم 
و  العمراين  الن�ضيج  و  البيئة  على  احلفاظ  اجل 

نظافة املحيط 
بو�سريفي بلقا�سم 

اأكد ال�ضيد مدير التكوين املهني لولية ادرار 
بوجليدة حممد على هام�ش الفتتاح الر�ضمي 
التكوين  والتي احت�ضنها مركز  لدورة فيفري 
بح�ضور  تيمي  احمد  اأولد  ببلدية  املهني 
ال�ضلطات املدنية والع�ضكرية واأ�رصة القطاع 
بجل  مرتب�ش  األف   11 من  اأزيد  التحق  انه 
الولية  اإقليم  عرب  املوزعة  التكوين  مراكز 
اأي�ضا  مت  كما  جديد  مرتب�ش  األف   3 منهم 
وتواكب  تتما�ضي  جديدة  تخ�ض�ضات  و�ضع 
املوؤ�ض�ضات  طلبات  على  بناءا  ال�ضغل  �ضوق 
مهنية  خربة  اكت�ضاب  من  لل�ضباب  يتيح  مما 
والإ�ضهاب  ال�ضغل  عامل  يف  لندماج  تاأwهله 
يف التنمية املحلية يف فتح موؤ�ض�ضات م�ضغرة 

املراكز  جل  اأن  الولئي  املدير  واأ�ضاف 
خ�ض�ش  كما  التجهيزات  باأحدث  جمهزة 
و�ضباب  فتيات  م�ضاعدة  بغية  اإيواء  مراكز 
درا�ضة  مزاولة  من  البعيدة  الق�ضور  مناطق 
اجلديدة  التخ�ض�ضات  بني  ومن  تكوينهم 
والفالحة  البرتول  اأنابيب  تلجيم  تخ�ض�ش 
والأ�ضغال  الفندقية  وال�ضياحة  ال�ضحراوية 
يف  للدرا�ضة  الدخول  جرت  كما  العمومية 
ظروف ح�ضنة مع احلر�ش على تكوين نوعي 
بغية  اتفاقيات  باإبرام  ال�ضباب  اأمام  وكمي 
يف  التمهني  بوا�ضطة  مهنية  خربة  اكت�ضاب 

خمتلف املوؤ�ض�ضات
بو�سريفي بلقا�سم 

اجللفة

ال�ضرطة تتجاوب مع مو�ضوع جريدة الو�ضط 
 مل مي�ضي يوم واحد على ن�رص جريدة الو�ضط ملو�ضوع حول 
بلبي�ش وبحرارة  التي تعرفها الطرق املوؤدية لأحياء  الفو�ضى 
وثانوية  م�ضعودة  بكاي  متو�ضطة  اإدارة  اإىل  بالإ�ضافة  وبرنادة 
الفو�ضويون حتى  والباعة  التجار  واإغالقها من طرف  بحرارة 
الولية  امن  عميد  برئا�ضة  اجللفة  �رصطة  م�ضالح  حتركت 
ال�ضيد عباب�ضة واإ�رصافه املبا�رص ، والقيام بعملية تنظيم الباعة 
، وتنقية امل�ضاحات  الرحمة   والطرق املوؤدية من واىل �ضوق 

املجاورة والأر�ضفة ، وقد ا�ضتح�ضن املواطن العملية و�رصعة 
التدخل . مع اأنهم يوؤكدون على اأن تكون العملية دائمة و لي�ضت 
مما  الطرق  اإغالق  يف  يتمادى  من  هناك  وان  خا�ضة  ظرفية 
و  ال�ضيارات  واأ�ضحاب  الراجلني  على  �ضعبا  امل�ضلك  يجعل 
تتعقد اأكرث خا�ضة يف اوقات العمل والدرا�ضة مع طلب واإحلاح 
و  الطرق  فتح  لت�ضهيل  لالأمن  دائمة  فرقة  بو�ضع  املواطنني 

مراقبتها واحلد من الفو�ضى
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