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�ض6فيما مت اإلقاء القب�ض على 1175 مهرب يف 2017  

تراجع  الوقود  املهرب من10 مليون لرت اإىل 01 مليون

وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط

ميكن للمف�صولني العودة  بعد تقدمي طعون

�ض3

�ض7

يف ظل طاقم رجال الأعمال املرافق 
لأردوغان، حمللون:

 اجلزائر بوابة تركيا 
نــــحــــــو اإفــــــريــــــقيا

�إميان هدى فرعون:

ا�شتغالل القمر ال�شناعي الكوم �شات يف �شهر جوان املقبل
  �ض6

�ض7�ض7

غليان جديد يف قطاع
 بن غربيط

تلم�سان

تقارير حول الوقاية 
 مــــــن التعذــــــيـــب

 و مكافحــــته ح�صـب 
الآليات الدولية 

.      �صلطة  �صبط الت�صالت قررت جتميد م�صروع الويفي يف الأماكن العامة لأ�صباب اأمنية

.   دهيمي: م�صروع �صراكة لنتاج براغي 400 األف �صيارة

�ض4�ض6

�ض6

 �ض5

�ض3

�ض4

 خمتارحزبالوي
 وزير ال�سحة من  ادرار 

 احلوار هو بوابة
 حل امل�صاكل

وزير ال�سكن عبد الوحيد طمار

 ملف �صكنات الألبيا 
بني اأيدي الولة 

اأمام مقر وزارة التعليم العايل

املئــات مــن طلبـــة 
الـــــمدر�صة العـــــليا 
لالأ�صتاذة يحتجون

على خلفية التالعب بت�سريحات 
جمركية وتقدمي وثائق مزورة 

�صركة  ا�صترياد متورطة 
يف تهريب اأدوية  للجزائر
عميد املعماريني اجلزائريني، 

خري الدين لعجوز:

 �صيا�صـــــة التعـــــمري
  فـي اجلـــزائر خالية 

مـــن روح الأ�صـــالة

.   حجز 268  �صيارة و20 �صاحنة  خالل 166 عملية ناجحة 

املن�سق الوطني للحركة اجلمعوية 
عبد القادر تقار  لـ"الو�سط" 

 حماية وايل مترنا�صت 
 من بارونات العقار

 �صرورة حتمية  



انطلقت اأم�س االثنني باملعهد الوطني للتكوين العايل 
يف �شبه الطبي لوهران دورة تكوينية حول البدانة وذلك 

حتت اإ�رشاف وزارة 
وي�شتفيد   ، امل�شت�شفيات  اإ�شالح  و  ال�شكان  و  ال�شحة 
من هذا التكوين الذي يدوم ثالثة اأيام االأطباء العامون 
وبوحدات  اجلوارية  ال�شحة  املوؤ�ش�شات  ملختلف 
الك�شف و املتابعة لل�شحة املدر�شية بوهران و يوؤطرهم 
جمع من املخت�شني يف اأمرا�س الغدد و التغذية و يف 

جراحة البدانة و طب النف�س.
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ر�ؤية من الواقع
اأجل  من  جاهدة  احلكومة  تعكف 
حت�شني اخلدمات وتقريب االإدارة من 
املواطن،ومع هذا اجلهد تقوم بت�شييد 
مرافق عمومية تكون يف م�شتوى االأداء 
واخلدمة.لكنها مل تفكر يوما يف تقريب 
امل�شكل  الأن  املواطن؟  من  امل�شوؤول 
لي�س يف املرفق او القوانني واإمنا يف 
عقلية البع�س من امل�شريين واالإداريني 
على  اأغلقوا  الذين  البريوقراطيني 
اأنف�شهم وغريوا اأرقام هواتفهم مبجرد 
ما يتم ترقيتهم اأو تعيينهم يف منا�شب 
اإىل  �شامية.فيعمدون  و  عليا  اإدارية 
اإغالق االأبواب او تكليف من هم اقل 

ال�شتقبال  امل�شاعدين  من  رتبة  منهم 
مع  املواجهة  من  خوفا   ) الغا�شي   (
واحلديث  املواطن  مع  املواجهة  ان 
معه بلغة ال�رشاحة اإمنا يحل امل�شكل 
القائمة.ولقد  االإ�شكالية  وينهي 
واالحتقان  الت�شنج  من  حاالت  راأينا 
والفو�شى �شببها عدم نزول امل�شوؤول 
ظاهرة  اأن  العاجي،كما  برجه  من 
البنزين  طريق  عن  املواطنني  حرق 
ا�شتقباله  رف�س  الرئي�س  �شببها  كان 
ليجد االأبواب مو�شدة يف وجهه بعدما 
اأن  �شاقت به ال�شبل،ومن نافلة القول 
اأ�شبحت  الفخمة  العمومية  املرافق 

لعر�س  املواطن  اأمام  عائقا  ت�شكل 
اأن  ان�شغاالته،وعيب  وطرح  م�شاكله 
الدائرة  رئي�س  اأو  الوايل  ي�شتقبل  ال 
العام  النائب  اأو  اجلمهورية  وكيل  اأو 
يلجاأ  الذي  االأمن،املواطن  رئي�س  او 
يوجهونه  تكرموا  اإذا  ثم  اإليهم مكرها 
اأنهم  يدركون  وهم  امل�شاعدين  اإىل 
وقد  املواطن  هذا  خدمة  يف  و�شعوا 
اأيدي  يف  العمومية  املرافق  حتولت 
بع�شهم اىل حممية وملكية خا�شة وهم 
يعلمون انه لوال املواطن ملا ترقوا ولو 
و�شلت  ملا  لغريهم  امل�شوؤولية  دامت 
وخطرية  كثرية  حاالت  اإليهم.وهناك 

نراها ون�شمع عنها يوميا ونقراأ الكثري 
يف و�شائل التوا�شل االجتماعي عندما 
هو  الذي  املواطن  ا�شتقبال  يرف�س 
وال  �شيء  كل  ويف  التنمية  يف  �رشيك 
اأدل على ذلك ان هناك قوانني جعلت 
كانت  مهما  املعادلة  يف  طرفا  منه 
وحتى قانون مكافحة الف�شاد و قانون 
املثال  �شبيل  على  والبلدية  الوالية 
يجعل من املواطن وفعاليات املجتمع 
مهمة  عنا�رش  واجلمعيات  املدين 
واال�شتعانة  وم�شورتها  اإ�رشاكها  يجب 
يف  لي�س  العيب  ال�شدائد،لكن  يف  بهم 
هم  اأنهم  البع�س  يدعي  كما  الدولة 

ال�شمري  العيب يف غياب  واإمنا  الدولة 
انعدام  و  والديني  االأخالقي  والوازع 
الرقابة وعدم اال�شتماع اىل �رشخات 
الذين ت�شيع كرامتهم عند  املواطنني 
ال�شبب  م�شوؤول،ولهذا  اأدنى  اأبواب 
من  حالة  ويف  غا�شبون  النا�س  اأ�شبح 
او  هذا  امل�شوؤول  ان  االحتقان،رغم 
ذاك ال ميثل الدولة بقدر ما كان �شببا 
يف �شبها و�شتما ورميها باأقبح ال�شفات 
اأ�شباب  من  �شببا  اإال  ومالبريوقراطية 
وللحديث  ال�رشعية..  غري  الهجرة 

بقية .
 

وزيرة الت�ضامن الوطني من البويرة

اإدماج اأ�سحاب العقود مرهون بتح�سن الو�سع املايل للبلد
الت�شامن  وزيرة  اأكدت 
وق�شايا  واالأ�رشة  الوطني 
اأن   " الدالية  غنية   " املراأة 
الذين  العمال  اإدماج  اإ�شكال 
ما  عقود  اإطار  يف  ي�شتغلون 
اأ�شا�شا  مرتبط  الت�شغيل  قبل 
املالية  الظروف  بتح�شن 
اأزمة  بها  ع�شفت  التي  للبالد 
اإقت�شادية منذ 4 �شنوات على 
خلفية اإنهيار اأ�شعار النفط يف 
مطمئنة   ، العاملية  االأ�شواق 
ال�شياق هوؤالء العمال  يف ذات 
�شارية  تبقى  عقودهم  اأن 

�شوى  عليهم  وما  املفعول 
ال�شرب اىل حني يتح�شن الو�شع 
املايل ليتم تثبيتهم واإدماجهم 
يف املنا�شب التي ي�شغلونها ، 
الذي يعاين منه  وهو امل�شكل 
موظفو القطاع من اأخ�شائيني 
املراكطز  يف  ومربيني 
�شور  من  بكل  البيداغوجية 
حيث  البويرة  ومدينة  الغزالن 
يف  ي�شتغل  من  منهم  يتواجد 
من  اأزيد  منذ  العقود  اإطار 
عن  قلقون  وهم  �شنوات   10
الو�شعية  هذه  اإزاء  م�شريهم 

دالية  الوزيرة  وك�شفت  هذا   .
على هام�س زيارتها اىل والية 
الوالية  اإ�شتفادة  عن  البويرة 
م�شغراإ�شايف  قر�س   300 من 
اإن�شاء  عن  ال�شباب  مل�شاعدة 
املوؤ�ش�شات امل�شغرة يف اإطار 
االأولية  املواد  و�رشاء  الدعم 
 1967 الوالية  منح  جانب  اىل 
 545 منها  موؤقت  عمل  عقد 
عقد لفائدة خريجي اجلامعة 
لدى  البطالة  حدة  لتخفيف 

هذه الفئة ولو ب�شفة موؤقتة.
اأح�ضن مرزوق

�ضد قرارات العزل بقطاع 
الرتبية بالأغواط 

الأ�ساتذة يف اإ�سراب 
والتالميذ يف م�سريات 

احتجاجية

وهران

  انطالق دورة تكوينية
 حول البدانة

يعي�س قطاع الرتبية  باالأغواط هذه االأيام 
على �شفيح �شاخن،حيث يوا�شل االأ�شاتذة  

املن�شويني حتت لواء املجل�س 
الوطني مل�شتخدمي التدري�س ثالثي 

االأطوار"الكنابا�شّت"باالأغواط ،اإحتجاجهم 
ال�شلمي املتبوع باالإ�رشاب عن العمل و�شل 

العديد من املوؤ�ش�شات الرتبوية بالوالية،على 
خلفية مبا�رشة قرارات العزل التي �شملت 
149 اأ�شتاذا،واقع ذالك اأجج الو�شع وعجل 
بوقفة احتجاجية �شلمية �شبيحة اأول اأم�س 

االأحد من اأمام ثانوية االإمام الغزايل بو�شط 
املدينة،ونف�س احلال عا�شتها مدينة اأفلو 

باجلهة ال�شمالية للوالية،بعدما �شاندهم 
زمالئهم الذين قدموا من خمتلف بلديات 

الوالية،مقابل ذالك خرج التالميذ عن 
�شمتهم وقاموا مب�شريات ع�شوائية متفرقة 
اإنتهى مطافها بوقفة احتجاجية اأمام مبنى 

مديرية الرتبية،تعبري عن ت�شامنهم مع 
االأ�شاتذة املف�شولني.يف الوقت الذي با�رشت 
فيه م�شالح مديرية الرتبية بتعوي�س االأ�شاتذة 

املعزولني بنظرائهم من القائمة االحتياطية 
طبقا لتعليمات الوزارة الو�شية.

ع.ق

بلدية الهامل بامل�ضيلة

مولود جديد ي�ساف اإىل املجتمع املدين
مت م�شاء اأم�س مبقر بلدية الهامل 
ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  وبح�شور 
البلدية  من  واأع�شاء  البلدي 
 ” جمعية  تاأ�شي�س  عن  االإعالن 
وال�شيد  للقن�س  البيزان  كاف 
فرع  الطبيعة  على  واملحافظة 
ال�شيد  “ورئي�شها  الهامل  بلدية 
بن  ه�شام  ونائبها  دحية  طارق 
الفراغ  اإن�شاءها  ل�شد  ومت  علية 
اجلمعيات  يخ�س  فيما  احلا�شل 
التي تهتم بريا�شة القن�س وال�شيد 
قد  و   . الطبيعة  على  واملحافظة 

�شطر القائمون على هذه اجلمعية  
،على  االأهداف  من  جمموعة 
بطولة  اجلمعية  راأ�شها: تنظم 
وال�شيد  والتعريف  للقن�س  حملية 
بال�شلوقي اجلزائري العربي وذلك 
من  اجلمعية  اأهداف  لتحقيق 
للمحافظة  ال�شباب  توجيه  خالل 
ال�شيد  لهواية  الرتاثية  الهوية  على 
العربي  ال�شلوقي  على  واملحافظة 
باأنواع  وتوعيتهم  معها  والتعامل 
املختلفة  الربي  القن�س  وطرق 
مهارات  وتطوير  البيئة  وحماية 

القن�س الربي باأنواع وطرق خمتلفة 
ال�شباب واال�شتثمار االيجابي  لدى 
ال�شباب  لدى  الفراغ  الأوقات 
املتميزة  املواهب  واكت�شاف 
واملبدعة يف جمال اأن�شطة اجلمعية 
واقامة الفعاليات املحلية  الوطنية 
يف  وامل�شاركة  والدولية  والعربية 
مثل هذه االأن�شطة وعقد الندوات 
باملوروث  والتوعوية  التعريفية 
واإحياء  القن�س  جمال  يف  ال�شعبي 

االأعياد الوطنية والدينية
هواري ب

امل�سوؤول ،املرفق )العمومي( والبريوقراطية  ..؟

م�شطفى  اجلزائرية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  �شجل 
عقدتها  التي  ال�شحافية  الندوة  يف  ح�شوره  برياف 
ح�شيبة بوملرقة رئي�شة الوفد اجلزائري الذي ي�شارك 
يف األعاب البحر املتو�شط املقررة يف ال�شيف املقبل 
امل�شوؤول  باعتباره  برياف  با�شبانيا، حيث جاء ح�شور 
بالتح�شري  املكلفة  الريا�شية  الهيئة  الكوا  على  االأول 
للم�شاركة يف املناف�شة االقليمية وهو الذي ح�رش جانا 
من الندوة قبل اأن يغادر القاعة قبل نهايتها الن�شغاالت 

�شخ�شية. 

برياف حا�سر يف الندوة 
ال�سحافية لبوملرقة

احلفنـاوي بن عامـر غــول

الفنانة فريدة �سابوجني ت�ستفيق من غيبوبتها
فريدة  القديرة،  الفنانة  اليوم  ا�شتفاقت 
تعر�شها  بعد  الغيبوبة،  من  �شابوجني 
جللطة دماغية ا�شتلزم على اإثرها نقلها 
احلالة  اأم�س  اأول  با�شا  م�شت�شفى  اإىل 
حت�شن  يف  �شابوجني  للفنانة  ال�شحية 
حلالتها  املتابعني  االأطباء  اأحد  ح�شب 
ال�شحية، وفور حت�شنها بالكامل ت�شتطيع 

العودة اإىل بيتها. 

هيئة دربال تتعاون مع الداخلية

 تكوين يف  مراقبة النتخابات و�سياغة الطعون
واجلماعات  الداخلية  وزارة  ك�شفت 
فحوى  لها  عن  بيان  يف  املحلية 
بالهيئة  االحد  جمعها  الذي  اللقاء 
العليا امل�شتقلة ملراقبة االإنتخابات، 
اأن اللقاء متحور حول  اأفادت  حيث 
مراقبة  التكوين يف جماالت  عملية 
االنتخابات و�شياغة الطعون لفائدة 

بع�س  كذا  و  ال�شيا�شية  الت�شكيالت 
املالحظات امليدانية و التو�شيات 
العمليات  بتنظيم  املتعلقة 
االنتخابية  و ح�شب بيان الوزارة قد 
مت التو�شل نهاية اللقاء اىل �رشورة 
موا�شلة التن�شيق بني الطرفني ق�شد 
حت�شني امل�شار االنتخابي و تطويره 

نزاهة  و  �شفافية  �شمان  اجل  من 
عن  عربا  االنتخابية،  كما  العملية 
رغبتهما يف عقد اجتماعات دورية 
يف هذا ال�شاأن، و  اأ�شاد ممثل الهيئة 
الت�شاور  بالتعاون و  العليا امل�شتقلة 

الدائم بني اجلانبني.
ف.ن

بلدية  الذهب  عني  �شري بحي  حادث  اأم�س  اأول  وقع 
املدية متثل يف ده�س �شيارة ل�شخ�س و املدعو ) ا.ب 
( البالغ من العمر 18 �شنة اأ�شيب على م�شتوى الراأ�س 
نقل  و  املكان  عني  يف  اإ�شعافه  مت  للوعي  فاقد  وهو 
الرئي�شية  للوحدة  املدنية  احلماية  رجال  طرف  من 
لوالية املدية اإىل امل�شت�شفى املدين حممد بو�شياف 

لعا�شمة الوالية .
الهواري بلزرق 

�سيارة تده�س 
�سخ�سا باملدية
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يف ظل طاقم رجال الأعمال املرافق لأردوغان، حمللون:

�جلز�ئر بو�بة تركيا نحو �إفريقيا

�سارة بومعزة

اجلزائرية  العالقات  وتاأتي 
حزب  �صعود  منذ  الرتكية 
زيارة  اأول  اإىل  والتنمية  العدالة 
الرتكي  الوزراء  لرئي�س   2006
حني  يف  اأردوغان،  طيب  رجب 
جولة  اإطار  يف  زيارته  ت�صب 
 5 اإفريقيا ت�صتغرق  اإىل  تقوده 
موريتانيا  اأي�صا  وت�صمل  اأيام 
حني  يف  ومايل،  وال�صنغال 
نوعها  من  الثانية  الزيارة  تعد 
رئا�صة  من�صب  ا�صتالمه  بعد 
يف  اأجرى  حيث  اجلمهورية، 
19 نوفمرب 2014، زيارة ر�صمية 
هي الأوىل له خارجيا منذ توليه 
اأوت2014. من   28 يف  من�صبه 
الرئي�س  زار  اجلزائرية  اجلهة 
كما   .2005 يف  اأنقرة  بوتفليقة 
عدة  توقيع  تعرف  املرحلة  اأن 
اتفاقيات وم�صاريع يف جمالت 
والزراعة  والتجارة  الطاقة 
والبناء والثقافة، حيث مت اإن�صاء 
باجلزائر  تركية  �رشكة   797
من  باأكرث  تقدر  عمال  بطاقة 
اأرقام  بح�صب  �صخ�س  األف   28
ر�صمية. ووفقا للزيارة الإفريقية 
ال�رشيك  متثل  اجلزائر  فاإن 
الأول لرتكيا يف اإفريقيا، بحجم 
مبادلت جتارية يرتاوح ما بني 
�صنويا،  دولر  مليارات  و5   3.5
مليارات   3 ا�صتثمارات  وحجم 
املعاهدات  جانب  من  دولر. 
اتفاقية   2014 الدولتان  وقعت 
لرتكيا  اجلزائر  تزويد  لتمديد 
لـ10�صنوات  امل�صال  بالغاز 
الكميات  زيادة هذه  اأخرى، مع 
بن�صبة 50 باملائة. وكانت تركيا 
 4 نحو  اجلزائر  من  ت�صتورد 
الغاز  من  مكعب  مرت  مليارات 
 ،1988 منذ  �صنويا  امل�صال 
لت�صل  الكمية  هذه  وت�صاعفت 

 6 اإىل  املذكورة  التفاقية  بعد 
مليارات مرت مكعب كل �صنويا، 
وحتتل اجلزائر املرتبة الرابعة 
يف ترتيب الدول املمونة لرتكيا 
رو�صيا  )بعد  الطبيعي  بالغاز 

واأذربيجان واإيران(.
 

م�سانع تركية باجلزائر
 

يف  الرتكية  امل�صاريع  تتمثل 
افتتاح  من  بداية  اجلزائر 
للن�صيج  م�صنع  اأكرب  »طيال« 
با�صتثمار  بغليزان  اإفريقيا،  يف 
على  دولر،  مليار  بـ1.5  يقدر 
هكتارا،   250 بـ  تقدر  م�صاحة 
اأن تخلق 25  حيث من املتوقع 
من  اعتبارا  عمل  من�صب  األف 
بكافة  امل�رشوع  )اإنهاء   2020
امل�صوؤولني،  وفق  مراحله( 
الرتكية  ال�رشكة  واأقامت 
�صتيل« يف  اأند  اأيرون  »تو�صيايل 
للحديد  م�صنعا  بوهران   2013
 750 تفوق  بتكلفة  وال�صلب، 
اإنتاجية  وبقدرة  دولر،  مليون 
�صنويا  طن  مليون   1.2 بلغت 
احلديدية. واأعلن  املواد  من 
تو�صيايل،  �رشكة  م�صريو 
اأن  �صحفية،  ت�رشيحات  يف 
احلديد  قطاع  يف  ا�صتثماراتهم 
وال�صلب باجلزائر بلغت 2.250 
واأنهم   ،2017 يف  دولر  مليار 
ال�صتثمارات  هذه  �صريفعون 
 ،2021 يف  دولر  مليار   6 اإىل 
بعد النتهاء من اإجناز م�صنعني 
وال�صلب  للحديد  جديدين 

بقيمة 4 مليار دولر.
ال�رشكة  اأ�ص�صت   ،2015 ويف 
)تركية  »اأوزمريت«  املختلطة 
 2007 يف  اأن�صئت  جزائرية 
بوهران( م�صنعا بعني تيمو�صنت 
الفولذ  �صناعة  يف  متخ�ص�س 
امل�صطحة. وتفوق  والق�صبان 

 100 للم�صنع  الإنتاجية  القدرة 
األف طن �صنويا، على اأن يرتفع 
قطاعات  اإىل  املوجه  الإنتاج 
�صناعية  وا�صتخدامات  البناء 
األف   300 ليبلغ  تدريجيا  اأخرى 

طن.
رئي�س جمل�س الأعمال الرتكي: 

ح�صة رجال اأعمالنا تتطور
اأردوغان  ارفاق  وبخ�صو�س 
خالل  اأتراك  اأعمال  رجال 
تو�صيايل،  فوؤاد  علّق  زيارته، 
الرتكي  الأعمال  جمل�س  رئي�س 
ملجل�س  التابع  اجلزائري 
العالقات القت�صادية اخلارجية 
»اإن  الأنا�صول  لوكالة  الرتكية، 
اأقوى  من  واحدة  هي  اجلزائر 
واإن  افريقيا،  يف  القت�صادات 
برنامج  على  البلد  هذا  اإدراج 
جولة اأردوغان الفريقية �صوف 
عامل  على  اإيجابي  ب�صكل  يوؤثر 
البلدين. واأ�صاف  يف  الأعمال 

املقبلة  املرحلة  اأن  تو�صيايل 
�صوف حتمل يف جعبتها تطورات 
مهمة يف العالقات القت�صادية 
اأن  م�صرًيا  للبلدين،  وال�صيا�صية 
الأتراك  الأعمال  رجال  ح�صة 
التي  الإيجابية  التطورات  من 
اجلزائر،  اقت�صاد  ي�صهدها 
ملرحلة  �صمة  ت�صكل  �صوف 
تت�صدرها التنمية، ل�صيما يتعلق 
ت�صهد  التي  ال�صيارات  ب�صناعة 
تطوًرا مهًما يف الوقت احلايل، 
اجليدة  الأر�صية  وجود  ظل  يف 
ال�صناعة«. واأكد تو�صيايل  لهذه 
اأن البلدان التي يعتزم اأردوغان 
مل�صتثمرين  بحاجة  زيارتها 
امل�صتثمرين  واأن  اأجانب، 
يف  خربة  الأكرث  هم  الأتراك 
لعدة  وذلك  املنطقة،  هذه 
الثقايف  القرب  اأهمها  اأ�صباب 
وبرامج  الأفريقية  الدول  مع 
التقارب التي جرى العمل عليها 

املا�صية،  الـ15  الأعوام  خالل 
يف  الأ�صواق  اأهمية  اإىل  م�صريا 
التحول  يف  الأفريقية  البلدان 
تركيا،  ت�صهده  الذي  ال�صناعي 
الأتراك  الأعمال  رجال  واأن 
تكنولوجيات  لنقل  م�صتعدون 
الأفريقية،  البلدان  اإىل  معينة 
ال�صناعات  ونقل عدد كبري من 
مع  ل�صيما  املرافق،  وجتديد 
مهمة  ا�صتثمارية  فر�س  وجود 
ومنا�صبة جًدا لالأتراك، مو�صحا 
املنتجات  من  الكثري  رواج 
ما  البلدان؛  هذه  يف  الرتكية 

يوفر �صهولة الت�صويق.
 

دهيمي: م�سروع �سراكة 
لنتاج براغي 400 األف 

�سيارة
 

ال�صيا�صي  املحلل  جهته  من 
اأوغلو،  كاتب  يو�صف  الرتكي 

بالن�صبة  اأن متثل اجلزائر  رجح 
لرتكيا بوابة نحو غرب اإفريقيا 
عدة  وتنفيذ  القارة،  وكل 
كون  بالطاقة  متعلقة  م�صاريع 
اجلزائر يف املرتبة الـ 4 من بني 
التي تعتمد عليهم تركيا  الدول 
يف جمال الطاقة، يف ظل النوايا 
رجال  بني  ال�رشاكات  لعقد 
وكذا  الطرفني  من  الأعمال 
الزيارة  مت�س  كما  ال�رشكات. 
من  الإ�صرتاتيجية  العالقات 
مذكرا  الثقافة،  اإىل  ال�صيا�صة 
دولة  اأوىل  مثلت  اجلزائر  اأن 
توليه  عند  لأردوغان  اأجنبية 
دهيمي  ب�صري  بدوره  من�صبه 
املدير العام ملجمع امليكانيك 
لدى وزارة ال�صناعة، اأن البلدان 
على  املقبل  الأ�صبوع  �صيوقعان 
ب�صناعة  خا�س  م�رشوع  ان�صاء 
انتاج  بطاقة  ال�صيارات  براغي 

من 400 اإىل 500 األف �صيارة .

و�سل الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، اأم�س، اإىل اجلزائر، م�ستفتحا بها زيارته اإىل اإفريقيا، مرفوقا بفريق من 
رجال الأعمال، و�سط تقديرات بالرفع من م�ستوى العالقات القت�سادية بالتوازي وال�سيا�سية وحتى الثقافية، يف 

حني قراأ املحللون يف اخلطوة ا�ستهداف تركيا لفتح باب اإفريقيا عرب اجلزائر.

وزير ال�سكن عبد الوحيد طمار

ملف �سكنات �الألبيا بني �أيدي �لوالة 
ال�صوؤون  جلنة  ا�صت�صافت 
الجتماعية و الإ�صكان و الري 
اأم�س  بالربملان  التجهيز  و 
عبد  التعمري  و  ال�صكن  وزير 
اأين قدم الوزير  الواحد طمار، 
القطاع  عن  مف�صال  تقريرا 
التي  و  املنجزة  امل�صاريع  و 
ما  ، خا�صة  الإجناز  يف طريق 
تعكف  الذي  باخلما�صي  يتعلق 
والتوجه  تنفيذه،  على  الوزارة 
الأمناط  ملختلف  اجلديد 
التعمري  يخ�س  ما  ،و  ال�صكنية 

النظرة  واعطاء   ، وم�صتجداته 
للنواب  القطاع  على  الدقيقة 

ممثلي ال�صعب .
و�رشح الوزير الذي كان مرفوقا 
اأن   ، الوزارة  اطارات  مبختلف 
مبعرفة  �صمحت  اجلل�صة  هذه 
والأخذ   ، النواب  ان�صغالت 
الأفكار  و  املالحظات  ببع�س 
اجلديدة ، ل�صيما اأن كل نائب 
م�صريا   ، معينة  منطقة  ميثل 
النواب  الثنائي مع  التعاون  اىل 
لهم  تكون  اأن  الذين من حقهم 

نظرة على ما يجري يف القطاع 
و  برملانية  اأيام  اإىل  م�صريا   ،
درا�صية مقبلة للتعريف بالقطاع 

اأكرث ل�صالح املواطن .
الألبيا  �صكنات  وبخ�صو�س 
اأكرث  تو�صيحات  وتقدمي 
ال�صكن  وزير  اأعترب  للمواطنني 
اأن الأمور وا�صحة فيما يخ�س 
،و�صدر املر�صوم  ال�صيغة  هذه 
القرار  بعد  التنفيذي  ، 
ال�صكن  وزارة  بني  امل�صرتك 
ووزارة الداخلية ، و اأن التقرير 

قد توجه اىل الولة ، وكل الولة 
 ، العملية  يح�رشون  هم  الآن 
لذلك نرتك الولة يعملون قليال 
ونحن  جلانهم  يف  امليدان  يف 
العملية  اأن  م�صريا   ، نراقبهم 
ونحن   ، جيدة  ب�صفة  جتري 
ال�صكنات  هذه  لأن   ، نراقبها 
هي منط جديد ن�صجعه ، لأنه 
يعطي دفعة جديدة للمواطنني 

.
اليجاري  ال�صكن  وبخ�صو�س 
ملف  هناك  اأن  الوزير  ر  اأ�صا 

و  الت�صاور  قيد  هو  مفتوح 
الدرا�صة على م�صتوى احلكومة 
،م�صيفا اأن لكل �صيىء اأوانه ول 

يجب اأن ن�صخم الأمور ،
�صكنات  م�صتجدات  وعن 
اأن ملف  الوزير  قال   ، الألبيبي 
ي�صري  هو  بي  الألبي  �صكنات 
ح�صب  على  و  عادية  بطريقة 
ا�صافة   ، املواطنني  طلبات 
الألبيبي  تخ�صي�س  زيادة  اىل 
موؤكد   ، للمغرتبني  بالن�صبة 
التي  ال�صكنية  الأمناط  كل  اأن 

اجلمهورية  رئي�س  بها  جاء 
.حيث  �صتطبق  م�رشوعه  يف 
ميدانية  متابعة  ذلك  ي�صتوجب 
، و التن�صيق مع الولة والنواب 
من اأجل الو�صول اىل الأهذاف 
املرجوة. و اأ�صاف املتحدث اأن 
كل مرة ت�صمح لهم با�صتحداث 
�صيغ جديدة  ، فهم م�صتعدون 
لذلك ، ال�صيىء الذي ي�صب يف 
�صالح املواطن ، حتى ما يتعلق 

بال�صوق العقاري .
ع�سام بوربيع  
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وزير الربيد اإميان هدى فرعون

ا�ستغالل القمر ال�سناعي الكوم �سات يف �سهر جوان املقبل
.           توزيع اأكرث من 5 مليون بطاقة ذهبية قبل نهاية جوان املقبل

.         اجلزائر تقدمت ب 6 مراتب يف 2016 يف الرتتيب العاملي لتدفق االنرتنت
.        �سلطة  �سبط االت�ساالت قررت جتميد م�سروع الويفي يف االأماكن العامة الأ�سباب اأمنية

اإميان لوا�س

االم�س  فرعون  اميان  هدى  ردت 
فروم  على  �ضيفة  حلولها  عند 
املنظمات  بع�س  على  االإذاعة 
التي �ضنفت اجلزائر �ضمن الدول 
االنرتانت  يف  التدفق  �ضعيفة 
�ضورة  بت�ضويه  اإياها  ،متهمة 
ارقام  تقدمي  طريق  عن  اجلزائر 
على  احل�ضول  اأجل  من  مغلوطة 
ان  ،موؤكدة  جتارية  امتيازات 
يف  مراتب   6 ب  تقدمت  اجلزائر 
يف   2017 يف  مراتب   5 و   2016
االنرتنت  لتدفق  العاملي  الرتتيب 
االنرتنيت  تدفق  اأن  اإىل  م�ضرية   ،
بحرية  كوابل   3 بدخول  �ضيتعزز 
العام  نهاية  الب�رصية  لللياف 
بكابل  االمر  ويتعلق  اجلاري 
فالن�ضيا  وكابل  –وهران  فالن�ضيا 
اإىل  اإ�ضافة  العا�ضمة  اجلزائر 
اإىل  حميلة  البحري،  عنابة  كابل 
الر�ضمية  االرقام  على  االعتماد 
لوكاالت االت�ضاالت الدولية ولي�س 
التي  املنظمات   بع�س  اأرقام  اإىل 
لتحقيق  كبرية  مغالطات  حتمل 

اأغرا�س جتارية ال اأكرث وال اأقل.

اأ�سعار االنرتنت التي 
تقل عن 8 ميغا يف 

متناول جميع املواطنني

اأمل فيما يتعلق باأ�ضعار ، فاأو�ضحت 
املتحدثة  اأن اأ�ضعار خدمة اإيدوم 
املواطنني  جميع  متناول  يف  فيرب 
جت�ضيدا ملبداأ العدالة االجتماعية 
التي  االنرتانت  ثمن  اأن  معتربة   ،
تقل عن 8 ميغا يف مناول اجلميع 
طابع  ذات  وهي  املواطنني 
عالية  االنرتانت  اأما  اجتماعي، 
 20 و   8 عن  تزيد  التي  التدفق 
ميغا فهي موجهة لل�رصكات بهدف 
الربح ولن يتم دعمها الأنها عادتها 
اجلزائر  �ضبكة يف  ن�رص  اإىل  توجه 
اأن  اأنه من غري املعقول  ، معتربة 
يتم اإي�ضال املنازل بـ 20 ميغابايت  
باأ�ضعار  باملوؤ�ض�ضات  اخلا�س 
 8 بـ  منزل  اأي  تو�ضيل  و  زهيدة 
واأ�ضعاره  جدا  كافيا  يعد  ميغابات 
اجلزائر  ا،  واأكدت  معقولة،  جد 
اإفريقيا  يف  الوحيدة  الدولة  هي 
التي توفر خدمة FTTH  جلميع 
حتى  اأن  اإىل  م�ضرية   ، املواطنني 
الدول  لبع�س  النائية  املناطق 
هذه  على  تتوفر  ال  املتقدمة 

اخلدمة.

خدمة الويفي يف 
االأماكن العامة موجهة 

الأ�سحاب �سركات 
ال�سغرية ولي�س متعاملي 

الهاتف النقال

الويفي  خدمة  م�رصوع  وب�ضاأن 
وو�ضائل  العامة  االماكن  يف 
بعد،  النور  يرى  مل  والذي  النقل 
امل�رصوع  اأن  املتحدثة  فاأو�ضحت 
التقنية  امل�ضاكل  بع�س  عرف 
املت�ضل  هوية  بتحديد  تتعلق 
اأثره  تقفي  ي�ضعب  قد  ما  وهو 
دفع  ما   ، االأمنية  امل�ضالح  من 
ب�ضلطة �ضبط االت�ضاالت ال�ضلكية 
موؤقتا  توقيفه  اإىل  والال�ضلكية 
، م�ضرية  يتم معاجلة اخللل  ريثما 
الأ�ضاحب  موجه  امل�رصوع  اأن  اإىل 
ولي�س  ال�ضغرية  املناولة  �رصكات 
وقالت  النقال  الهاتف  ملتعاملي 
بعد  االت�ضاالت اجلديد  قانون  اإن 
امل�ضادقة عليه �ضيق�ضي على كل 
فر�ضتها  التي  والقيود  العراقيل 
�ضلطة ال�ضبط  واالكتفاء برخ�ضة 

عامة من اجل اال�ضتغالل ، كا�ضفة 
موؤ�ض�ضة  وال  اأن  ال�ضدد  هذا  يف 
خدمة  ال�ضتغالل  بطلب  تقدمت  
ب�ضبب  العامة   الويفي يف االماكن 

القيود ال�ضابقة.

توزيع اأكرث من 5 مليون 
بطاقة ذهبية قبل نهاية 

جوان املقبل

ا�ضتعمال  تعميم  بخ�ضو�س  اأما 
اأفادت فرعون   ، الذهبية  البطاقة 
5 مليون  اأكرث من  توزيع  �ضيتم  اأنه 
جوان  نهاية  قبل  ذهبية  بطاقة 
املقبل حتى على الزبائن التي مل 

يطلبوها

ت�سنيع هوائيات مقعرة 
ومودمي جزائري لل�سبكة 

الف�سائية 

اأن  اإىل  فرعون   هدى  واأبرزت  
ب�ضدد  للف�ضاء  الوطنية  الوكالة 
غاية  اإىل  الالزمة  التجارب  اإجراء 
من  للتاأكد  جويلية  اأو  جوان  �ضهر 
املو�ضوعة  التجهيزات  �ضالمة 

جتربة  اأول  اأجرت   ( ال�ضاتل  على 
بتمرنا�ضت(  املا�ضي  اخلمي�س 
درا�ضة  اإعداد  مع   موازاة   ،
ات�ضاالت  تقنيي  طرف  من  تقنية 
طريقة  عن   ، الف�ضائية  اجلزائر 
كل  يف  الف�ضائية  ال�ضبكة  ب�ضط 
املراكز  و  الرتبية  املوؤ�ض�ضات  
الت�ضنيع  اعتماد  مع  اال�ضت�ضفائية 
التو�ضيل  لتجهيزات  اجلزائر  يف 
�ضناعي  قمر  اإىل  لن�ضل   ، مودمي«   «
جزائري وهوائيات مقعرة وجتهيزات 
التو�ضيل جزائرية مائة باملائة ، م�ضرية 
ات�ضاالت  بني  م�ضرتكة  درا�ضة  اإىل 
اجلزائر الف�ضائية وموؤ�ض�ضات عمومية 
االأجهزة  هذه  كل  لت�ضنيع  �ضناعية 
االأخري  الثالثي  من  بداية  حمليا 
املوؤ�ض�ضات  كل  وو�ضل  ال�ضنة  لهذه 
من  الوطني  الرتاب  عرب  العمومية 
1 يف  �ضات  الكوم  من  اال�ضتفادة  اجل 
على  اما  العمومية.  اخلدمة  جمال 
اإنه  التجاري فقالت فرعون  امل�ضتوى 
يبقى على موؤ�ض�ضة ات�ضاالت اجلزائر 
وتقدمي  الزبائن  اإيجاد  الف�ضائية 
عرب  الرقمية  للتلفزة  جتارية  عرو�س 
عرو�س  وتقدمي  الف�ضائية  االنرتنيت 
بالن�ضبة  امل�ضافة  اخلدمات  لكل 

لل�رصكات االقت�ضادية.

عميد املعماريني 
 اجلزائريني، خري 

الدين لعجوز:

 �سيا�سة التعمري 
يف اجلزائر خالية 

من روح االأ�سالة
دعا عميد املعماريني يف 

اجلزائر خري الدين لعجوز 
وزارة ال�ضكن اإىل �رصورة اإعادة 
النظر يف �ضيا�ضة التعمري التي 

تنتهجها يف اجلزائر، موؤكدا 
اأنها خالية من الروح اجلزائرية 

االإ�ضالمية ومت�ضبعة بالفكر 
الهند�ضي الغربي الذي لي�س له 
عالقة باجلزائر، يف حني دعا 
املرقني العقاريني اجلزائريني 

اإىل �رصورة االعتماد على املنتج 
الوطني يف م�ضاريعهم اخلا�ضة 

بالبناء.
واأو�ضح ذات املتحدث يوم اأم�س 

من اأن البواقي، باأن اجلزائر 
خ�رصت املاليري من اأجل بناء 

مدن جديدة خالية من االأ�ضالة 
اجلزائرية الواجب اأن تتوفر 
ح�ضب تعبريه، وهذا يف ظل 
طريقة البناء املنتهجة التي 
ال متت باأي �ضلة مع ثقافة 

اجلزائريني،  ووا�ضل حمدثنا 
انتقاده لوزارة ال�ضكن، حيث 

اأكد اأن م�رصوع ق�ضنطينة الذي 
اعتمد عليه اال�ضتعمار يف 

البناء، وهو كمي ولي�س كيفي، 
الزال ذاته املعتمد عليه من 

قبل اجلهات الو�ضية، ومن جهة 
اأخرى طالب عميد املعماريني 

من املرقني العقاريني اإىل 
�رصورة االعتماد على املنتوج 

الوطني من اأجل اإجناز امل�ضاريع 
املوكلة اإليهم، لكون كل املواد 
موجودة كميا ونوعيا، يف حني 

دعا الو�ضاية اإىل االعتماد على 
املرقني العقاريني اجلزائريني 

وعدم جلب االأجانب.
ويف �ضياق اأخر دعا رئي�س 
املكتب الوطني للمنظمة 

الوطنية للمرقني العقاريني، نور 
الدين �ضحراوي، جميع املرقني 
املن�ضوين حتت مظلة منظمته 

يف اأم البواقي اإىل �رصورة 
جلب عدد اأخر من املرقني 

لتعزيز  مكانة هذه املنظمة، 
وهذا للعمل اأكرث على حت�ضني 

طريق البناء يف الوالية التي 
اعتربها  متو�ضطة، مقارنة 

مبا يجب اأن تكون، و�ضدد ذات 
امل�ضدر على �رصورة وجود 

م�ضاحات الزمة من اأجل  بناء 
وت�ضييد مدن ت�ضم كل ما يجب 
اأن يحتاجه املواطن. من جهته 
�ضدد االأمني العام للوالية، عبد 
النور نوري على رغبة م�ضالح 

والية اأم البواقي ت�ضم العديد من 
املدن الذكية، وهذا الذي جعلها 

تفتح اأبواب اال�ضتثمار يف وجه 
املرقني العقاريني الراغبني يف 

العمل على هذه النقطة، خا�ضة 
واأن احلكومة اأكدت يف الكثري 

من املرات على ولوج عامل 
املدن الذكية.

اأم البواقي: علي عزازقة

خمتارحزبالوي  وزير ال�سحة من  ادرار 

احلوار هو بوابة  حل امل�ساكل
رئي�س املكتب الوطني ملنظمة onpi الأم البواقي للو�سط

 عالوة ه�سام: البريوقراطية
ال�ضحة  اأنهكت املرقني العقاريني وزير  اأم�س  اأكد 

وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات 
اأن  اأدرار  خمتار حزبالوي من 
كبرية  اأ�ضواط  اجلزائر حققت 
والتغطية  ال�ضحة  ترقية  يف 
ال  الوطن  مناطق  جل  عرب 
�ضيما اجلنوب منه وهذا وا�ضح 
التي  اال�ضتثمارات  حجم  من 
و�ضعتها الدولة يف بناء الهياكل 
وامل�ضت�ضفيات و تاأطريها بغية 
موا�ضلة احلفاظ على جمانية 
اجلزائريني  اأمام  ال�ضحة 
باملر�ضي  املنا�ضب  والتكفل 
ب�رصورة  اإال  يتم  مل  وهذا 
حت�ضني العمل وتكاثف اجلهود 
اال�ضتعجالية  امل�ضالح  وجعل 
ا�ضتقبال  يف  حقيقة  واجهة 
الوزير  اأ�ضاف  كما  املر�ضي 
اإىل  جاهدة  ت�ضعي  الدولة  بان 
املخت�ضني  االأطباء  توفري 
تطليق  الأجل  اجلنوب  يف 
للعالج  املر�ضي  تنقل  معاناة 
والعمل  ال�ضمال  واليات  يف 
�ضحي  توازن  خللق  متوا�ضل 

وتبقي  الوطن  عرب جل جهات 
االأطباء  التكوين  �ضيا�ضة 
ترقية  اأ�ضا�س  العلمي  والبحث 
الوزير  يخفي  مل  كما  ال�ضحة 
م�ضريا  امل�ضاكل  بع�س  بوجود 
احلوار  بان  ال�ضياق  ذات  يف 
القطاع  واأ�رصة  ال�رصكاء  مع 
امل�ضاكل  تلك  حلحلة  اأ�ضا�س 
املطروحة مع واجب احلفاظ 
الإمكانيات  االأمثل  واال�ضتغالل 
الوزير  الدولة  و�ضعتها  التي 
على  وقف  الزيارة  هذه  خالل 
عدة هياكل �ضحية يف كل من 
التقي  اأين  ورقان  اأولف  دائرة 
االأطباء  مع  مبا�رص  حوار  يف 
حمليا  ال�ضحية  وم�ضوؤويل 
الن�ضغاالتهم  ا�ضتمع  حيث 
لهم  مقدما  عملهم  وظروف 
التكفل  حول  ت�ضب  توجيهات 
توفري  مع  باملر�ضي  اجليد 
لتح�ضني  اإ�ضافية  اإمكانيات 
عمل االأطباء كما اأعطي اإ�ضارة 
 60 م�ضت�ضفي  اجناز  انطالق 
ببلدية زاوية كنتة  �رصيرجديد 

التجميد عنه موؤخرا  بعد رفع 
مليار   250 تكلفته  بلغت  حيث 
�ضنتيم مما ي�ضهب يف التغطية 
املنطقة  بذات  ال�ضحية 
عاين  الوالية  بعا�ضمة  اأما 
 240 م�ضت�ضفي  اجناز  م�رصوع 
�رصير   120 �رصيروم�ضت�ضفي 
عند  الوقوف  اإيل  باالإ�ضافة 
مكافحة  مركز  اجناز  ور�ضة 
على  �ضدد  اأين  ال�رصطان 
االجناز  يف  االإ�رصاع  �رصورة 
يف  املكا�ضب  هذه  وجعل 
تكفل  بهدف  املواطن  اأيدي 
بان  اأ�ضار  كما  منا�ضب  �ضحي 
اإىل  يهدف  الوزارة  برنامج 
الوبائية  االأمرا�س  حماربة 
مناطق  جل  يف  منها  والوقاية 
القوافل  تنقل  مع  اجلنوب 
النائية  املناطق  اإيل  الطبية 
والتكفل بق�ضايا اأ�رصة القطاع 
حمل اهتمام بالغ مما ينعك�س 
االأن�ضب  التكفل  على  ايجابيا 

باملر�ضي
بو�سريفي بلقا�سم 

اأكد رئي�س املكتب الوالئي للمنظمة 
يف  العقاريني  للمرقني  الوطنية 
باأن  ه�ضام،  عالوة  البواقي،  اأم 
والبريوقراطية  االإدارية  امل�ضاكل 
ب�ضكل عام دائما ما عرقلت عمل 
الوالية،  يف  العقاريني  املرقني 
حممال اجلزء االأكرب من م�ضوؤولية 
ذلك للمرقني العقاريني بحد ذاتهم 
وكذلك االإدارة املتمثلة يف م�ضالح 
على  املتوزعة  والبلديات  الوالية 

ترابها.  
ت�رصيح  يف  املتحدث  ذات  وقال 
جهل  باأن  الو�ضط،   به  خ�س 
حلقوقهم  العقاريني  املرقني 
يف  يتخبطون  جعلتهم  االإدارية 
م�ضتنقع ال خمرج منه، وهذا رغم 
اأكدت يف  التي  الو�ضاية  تطمينات 
امل�ضاكل  باأن  املرات  من  الكثري 
ب�ضفة  عليهم  الق�ضاء  مت  االإدارية 
اإىل  املتحدث  ذات  وراح  نهائية، 
عن  مثاال  قدم  ملا  ذلك  من  اأكرث 
اأم  يف  املوجودة  البريوقراطية 
يعلم  اأن  يجب  قائال:«  البواقي، 
بناء  رخ�ضة  ا�ضتالم  اأن  اجلميع 
من اجلهات الو�ضية ي�ضتغرق اأكرث 

اأ�ضهر، وهذه كارثة حقيقية  من 6 
ويف  فيها،  النظر  اإعادة  يجب 
ه�ضام  عالوة  تطرق  اأخر  جانب 
املدعم  الرتقوي  مو�ضوع  اإىل 
العديد  اأبرز  اأين  عامة،  ب�ضفة 
�ضالح  يف  لي�ضت  التي  النقاط  من 
املرقي العقاري، والتي ياأتي على 
للمرت  دينار  األف   50 �ضعر  راأ�ضهم 
كارثي  اأنه  عنه  قال  الذي  املربع 
حني  يف  كمرقني،  لهم  بالن�ضبة 
املقرتح  ال�ضعر  باأن  الوزارة  ردت 
هو ل�ضالح املواطن الب�ضيط الذي 
لكنها  ال�ضيغة،  هذه  على  اأقبل 
اقرتاحات  قدمت  ي�ضيف حمدثنا 
االعتماد  يتم  قد  للمنظمة  اأخرى 
ويف  القريب  امل�ضتقبل  يف  عليها 
باأن  امل�ضدر  ذات  اأو�ضح  االأخري 
العقارية  الرتقية  تطوير  معر�س 
اإعالم  اإىل  يهدف  البواقي،  باأم 
املرقي  بني  بالفرق  املواطنني 
واأن  خا�ضة  واملهني،  العقاري 
رغم  بينهما  يفرق  ال  منهم  الكثري 
ب�ضكل  يعمل  العقاري  املرقي  اأن 

احرتايف عك�س املهني.
اأم البواقي: علي عزازقة

ك�سفت وزيرة الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى اإميان فرعون اأن ال�سروع يف اال�ستغالل التجاري للقمر 
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الرابع  العقد  يف  بطال  اأقدم 
هوية  انتحال  على  العمر  من 
بجاية  مبحكمة  قا�ضي 
ال�ضيدات  باأحد  للإيقاع 
فرن�ضا  بدولة  مغرتبة  وهي 
بيع  قطعتيها الأر�ضيتني  و 
ح�ضن  بابا  مبنطقة  الكائنتني 
اأخرى مببلغ  ل�ضيدة  بالعا�ضمة 
كلفته  بعدما  �ضنتيم  مليري   6
اإخراجهما  على  مب�ضاعدتها 
ت�ضوية  و  ال�ضيوع  حالة  من 
تفاجاأ  اأن  ،  قبل  و�ضعيتهما 
باأن القطعتني قد  بعد عودتها 
مت بيعهما من قبل �ضيدة اأخرى 
انتحلت هويتها  يف الوقت الذي 
متواجدة  باأرا�ضي  فيه  كانت 
التي  الق�ضية  ،وهي  فرن�ضا 
تورط فيها خم�ضة متهمني من 
متويف  �ضخ�ص  و  �ضيدة  بينهم 
و  التزوير  بجنايات  املتابعني 

انتحال هوية منظمة قانونا .
ليمثل اأفراد هاته الع�ضابة اأمام 
البي�ضاء  الدار  حمكمة  هيئة 
اأم�ص ملواجهة اجلرم املن�ضوب 
لهم و الذي تعود وقائعه لعامل 
ال�ضحية  كانت  حني   2010
خا�ص  م�ضكل  يف  تتخبط 
الأر�ضيتني  قطعتيها  مبلكية 
اللتني  ح�ضن  ببابا  الكائنتني 
ال�ضيوع و مل تتمكن  كانتا على 
اأنها  رغم  فيهما  الت�رصف  من 
م�ضكلتها  فعر�ضت  مالكتهما 
»اأ  املدعوة  �ضديقتها  على 
،دليلة » التي قامت من جهتها 
بتعريفها على �ضخ�ص يدعى » 
ب، ر�ضا« الذي قدم لها نف�ضه 
بجاية  مبحكمة  قا�ضي  باأنه 
يف  م�ضاعدتها  عليها  وعر�ص 
دون  عقارها  و�ضعتي  ت�ضوية 
مقابل  اأي  منها  يطلب  اأن 
�ضديقته  �ضديقة  اأنها  بحجة 
�ضلمته  الأ�ضا�ص  هذا  وعلى   ،
الأر�ضية  القطع  وثائق  كافة 
لفرن�ضا  وعادت  والفري�ضة 
بكافة  يتكفل  املتهم  تاركتا 
على  وظلت  الت�ضوية  اإجراءات 
توا�ضل معه اأين كان يخطرها 
اإجراءات  و  تفا�ضيل  بكافة 
الق�ضية م�ضتغل غيابها لتنفيذ 
العودة  من  وملنعها  خمططه 

بالت�ضال  طلب من �ضديقتها 
اأمر  حمل  اأنها  لإخطارها  بها 
وثيقة  لها  مر�ضل  بالقب�ص 
�ضيدي  حمكمة  عن  �ضادرة 
موهما  الفاك�ص  عرب  اأحممد 
اإياها باأنه �ضيتكفل باإلغاء  الأمر 
بالقب�ص لتتمكن من العودة من 
وبتاريخ 28  اأنها  غري   ، جديد 
العودة  قررت    2012 جانفي 
اأين  م�ضكنها  بناء  لإنهاء 
تفاجاأت باأنه قد تعر�ص للهدم 
الأمر  عن  اإ�ضتف�ضارها  وبعد   ،
من  باأنها  اجلريان  اأخطرها 
الأر�ضية  القطعة  ببيع  قامت 
عقارية  وكالة  طريق  عن 
ولدى   ، موثق  لها  حررها 
اإكت�ضفت  الأمر  من  حتققها 
ببيع  قامت  من  اأنها  بحقيقة 
تو�ضلها  بعد  الأر�ضية  القطعة 
مل  التي  تعريفها  لبطاقة 
الت�ضل�ضلي  رقم  بنف�ص  تكن 
باأن  تبني  والذي  بها  اخلا�ص 
بانتحال  قامت  من  �ضديقتها 
العقار  بيع  عملية  يف  هويتها 
ويقوم   ، �رصيكها  مل�ضاعدة 
بالق�ضية  علمه  بعد  املوثق 
 ، مدين  كطرف  بالتاأ�ض�ص 
املنجزة  التحريات  وخلل 
القا�ضي  اأن  تبني  الق�ضية  يف 
املتهمني  حيث  مع  املزيف 
اإتفق مع املتهم الذي تويف اأن 
ال�ضحية  قريب  �ضفقة  ينتحل 
الثانية  املتهمة  مع  اإتفق  و 
ال�ضحية  �ضفة  اإنتحال  على 
للوكالة  ثلثتهم  تقدموا  و 
بيع  اإجراءات  لإمتام  العقارية 
 6 بقيمة  الأر�ضيتني  القطعتني 
مليري �ضنتيم قاموا باقت�ضامها 
فيما بينهم و ا�ضتغلوا عائداتها 
لإقامة حفلت و ماآدب ع�ضاء 
املزيف  القا�ضي  حت�ضل  كما 
على ح�ضة بقيمة ملياري �ضنتيم 
ا�ضرتى بها �ضيارة واأ�ضتغل جزء 
منها لإقامة عر�ص اأ�ضطوري ، 
قبل اأن يتم توقيفهم وحتويلهم 
باجلرم  احلال  حمكمة  على 
اإعرتف  الذي  و  الذكر  �ضالف 
مواجهتهم  خلل  املتهمني  به 

للمحكمة .
ل/منرية

مبعية �سيدة انتحلت هويتها و وقعت 
بدلها يف عقد البيع

بطال ينتحل �صفة قا�ض 
ببجاية لبيع اأرا�صي ملغرتبة 
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كانوا ي�ستوردونها من املغرب ل�سالح اأخطر البارونات 

حماكمة  �صبكة يقودها �صرطيان 
لتهريب الكوكايني و القنب الهندي
فتحت حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار البي�ساء اأم�س ملف �سبكة اإجرامية دولية منظمة ال�سترياد 
املخدرات من دولة املغرب بقيادة اأحد اأخطر بارونات التهريب الدويل للمخدرات املكنى » احلاج« وهي 

ال�سبكة التي ت�سم 21 �سخ�سا من بينهم �سرطيان بالعا�سمة و ثالثة �سيدات واآخرين ينحدرون من منطقة 
مغنية بتلم�سان والذين كانوا يربمون �سفقات بكميات معتربة من خمتلف اأنواع املخدرات على راأ�سهم 
الكوكايني التي يتم بيعها باملالهي الليلة مقابل 12 األف دج للغرام الواحد يف اإطار اأزيد من 10 �سفقات 

متت حلد توقيف ال�سبكة املتابعني بتهم تكوين جمعية اأ�سرار وتنظيم وت�سيري ب�سفة غري م�سروعة ن�ساط 
اال�سترياد والنقل والتخزين للمخدرات واملوؤثرات العقلية. 

ل/منرية

تعود  احلالية  الق�ضية  وقائع 
م�ضالح  وردت  موؤكدة  ملعلومات 
�ضفقة  حول  اجلزائر  ولية  اأمن 
منظمة  اإجرامية  جماعة  تربمها 
تن�ضط على م�ضتوى غرب البلد » 
وهران   ، مع�ضكر   ، عني متو�ضنت 
بت�ضليم  واخلا�ضة  تلم�ضان«   ،
القنب  خمدر  من  معتربة  �ضحنة 
 « منطقة  م�ضتوى  على  الهندي 
العا�ضمة ،  باجلزائر  الكاليتو�ص« 
خطة  و�ضع  مت  ذلك  اأجل  ومن 
امل�ضتبه  توقيف  لأجل  حمكمة 
املخدرات  كمية  وحجز  فيهم 
،وعليه مت توقيف �ضخ�ضني بتاريخ 
2015/11/08 على منت �ضيارة من 
اللون  بي�ضاء  بيكانتو«  كيا   « نوع 
وعلى متنها كل من املدعو » ق ، 
مهدي« و » ع ، بومدين« املنحدر 
تفتي�ص  وبعد   ، تلم�ضان  ولية  من 
من  قالب   94 على  املركبة عرث 
خمدر القنب الهندي وزن 27 كلغ 
القيادة  لوحة  باإحكام داخل  خمباأ 
 111 بقيمة  مايل  مبلغ  حجز  مع 
مليون �ضنتيم ، واإثر التحريات التي 
املوقوفان  املتهمان  مع  بو�رصت 
ل�ضالح  يعملن  اأنهما  تبني 
وتخزين  نقل  يف  خمت�ضة  �ضبكة 
العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 
املنطقة احلدودية  من  اإنطلقا 
مرورا  تلم�ضان  لولية  الغربية 
الغرب لإي�ضالها جلماعة  بوليات 
بئر  و  الكاليتو�ص  مبنطقة  اأخرى 
خادم وبومردا�ص من اأجل توزيعها 
و اإعادة بيعها عرب �ضبكة خمت�ضة 
يف هذا املجال ومرتبطة مبا�رصة 
مبنطقة  الأ�ضا�ضيني  الفاعلني  مع 
البارون  راأ�ضهم  على  مغنية 

 « فرار املكنى  حالة  يف  املوجود 
 ، ب   « احلقيقي  اإ�ضمه  و  باحلاج« 
�ضماع  مت  ذلك  اإثر  على  و  مدين« 
مت  الذين  ال�ضبكة  عنا�رص  جميع 
توقيفهم و اأدلوا باإعرتافات دقيقة 
الق�ضائية  ال�ضبطية  مل�ضالح 
 « املدعو  املتهم  اأكد  ،حيث 
توقيفه  مت  الذي  ،يو�ضف«  ب 
با�رص  اأنه  مغنية«   « منطقة  يف 
خروجه  منذ  املجال  يف  ن�ضاطه 
للمملكة  تنقل  ال�ضجن حيث  من 
 « باملدعو  اإلتقى  اأين  املغربية 
وهو  باملغرب  املقيم  نبيل«   ، ب 
�ضاركه  اأنه  اإعرتف  و  بحث  حمل 
اإ�ضترياد  عمليات  من  العديد  يف 
املخدرات من املغرب و نقلها و 
توزيعها موؤكدا اأنه يقوم باإ�ضترياد 
املوؤثرات العقلية من نوع » دومينو« 
الواحد  القر�ص  قيمة  تقدر  التي 
ب600 دج موؤكدا باأنه تعامل مع » 
نبيل« حوايل ع�رصة مرات و   ، ب 

اإىل » م ،قناين«  الكمية  �ضلم هاته 
بتكليف  توزيعها  و  نقلها  اأجل  من 
 « املكنى  املخدرات  البارون  من 
املخدرات  ينقل  كان  احلاج«واأنه 
العا�ضمة  باجلزائر  لأ�ضخا�ص 
املتهم  من  بتعليمات  وبومردا�ص 
عرب  و  ،مدين«  ب   « الرئي�ضي 
املتهم  �رصح  مراحل التحقيق 
من  كل  �ضكنه  ملقر  تقدم  اأنه 
 « املدعو  و  » ب، مدين«  املدعو 
ر ، زكريا« و طلبا منه نقل �ضحنة 
اإىل بع�ص زبائنهم  من املخدرات 
�ص   « املدعو  هو  و  بالعا�ضمة 
 « ب  املدعو  نبيل«  علي  �ضيد   ،
يدعى  اأخر  و  خادم  ببئر  �ضيفو« 
 ، م   « املكنى   « م�ضطفى   ، »�ص 
البومردا�ضي« و املدعو » ه ، فاحت« 
وامل�ضمى » د ، �ضمري » املعروف 
الأمر  وهو  ال�رصطي«  �ضمري  ب« 
الذي مت تنفيذه و نقل املخدرات 
باب  اإىل جمموعة  الأمر  بادئ  يف 

اأنه مت  اإل  بئر خادم  اإىل  ثم  الواد 
 « مبدينة  عليهم  القب�ص  اإلقاء 
الكاليتو�ص« عندما كانوا متوجهني 
لت�ضليم الكمية الباقية اإىل املدعو 
» �ص، م�ضطفى » اإىل مدينة رغاية 
، كما �رصح املتهم اأن املدعو » ب 
،يو�ضف« املقيم مبدينة مغنية كان 
ير�ضل معه احلبوب املهلو�ضة من 
نوع » اإك�ضتازي« لت�ضليمها للمدعو 
» �ص ، �ص ،نبيل« املقيم ببئر خادم 
معتربة  كميات  له  �ضلم  حيث   ،
ثلثة  حلوايل  احلبوب  هاته  من 
اأخرى  كميات  �ضلمه  كما  مرات 
تبني يف  كما   ، الكيف املعالج  من 
التي  ال�ضبكة  اأن  التحريات  خ�ضم 
بينهم  من  �ضخ�ضا   21 ت�ضم  كانت 
اأي�ضا  تن�ضط  كانت  �ضيدات  ثلثة 
التي  الكوكايني«   « بيع  جمال  يف 
يتم اإدخالها للجزائر و بيعها داخل 
دج  األف   12 الليلة مببلغ  امللهي 

للكلوغرام الواحد .

اأمام مقر وزارة التعليم العايل

املئات من طلبة املدر�صة العليا للأ�صاتذة يحتجون
 اعت�ضم يوم اأم�ص املئات من 
طلبة املر�ضة العليا للأ�ضاتذة 
وزارة  مقر   اأمام  ببوزريعة 
بالعا�ضمة  العايل  التعليم 
تطالب  �ضعارات  رافعني 
نورية  الرتبية  وزيرة  برحيل 
بن غربيط ال�ضلطات الأمنية 
الطرق  تطويق  اعتادت 
التعليم  وزارة  اإىل  املوؤدية 
ب  العلمي   والبحث  العايل 
الغالب  يف  والتي  عكنون  بن 
كانت من�ضغلة بزيارة الرئي�ص 

للجزائرا�ضتطاع  الرتكي 
املدر�ضة  طلبة  من  املئات 
ببوزريعة  للأ�ضاتذة  العليا 

املدخل  اإىل  الو�ضول 
الطاهر  لوزارة  املركزي 
�ضعارات  رافعني  حجار 

الإ�رصاب  خليار  م�ضاندة 
الأمر الذي حتم على اأعوان 
اأمام  املتواجدين  ال�رصطة 
مقر الوزارة اإىل طلب الدعم، 
عن  تخرج  الأمور  كادت  و 
ال�ضيطرة بعد احتكاكات بني 
�ضبط  اأعوان  و  املحتجني 
عن  ف�ضل  العمومي  النظام 
و�ضط  اإغماءات  ت�ضجيل 
و  التدافع  نتيجة  الطالبات 

اخلوف.
يحي عواق. 



اطار  يف  التجارة    وزارة  ت�شتبه 
اأمنية  �شفة  ذي   م�شرتك   حتقيق 
اأن    ال�شحة   وزارة  مع  بالتعاون 
للأدوية  وا�شعة   تهريب   عمليات 
من  الأخرية   ال�شنوات  يف  متت  
قبل  �رشكة ح�شلت على ترخي�ص  
طبية  م�شتح�رشات  ل�شترياد  
الأدوية   �شناعة  يف  تدخل  اأولية  
بت�رشيحات   اأنها  تلعبت  اإل 
وثائق  مزورة  وقدمت   جمركية 
كميات  بتهريب  لها    �شمحت 
عرب  الأدوية  وبيعها  من  �شخمة 
�رشكة  متخ�ش�شة يف توزيع الدواء 
،  ويف هذا الطار ت�شتبه  م�شالح 
4  اأ�شخا�ص  �شلوع  يف  الأمن  

يف   هذا الن�شاط غري القانوين .
الع�شابة  اإن   اأمني   قال م�شدر   و 
عرب  اأدوية،  تهريب  يف  تخ�ش�شت  
حجزت   حيث  اي�شا  برية  طرق 
اأمن متخ�ش�شة  يف طريق  م�شالح 
�شحراوي قريب من  ولية  الوادي 
عملية  يف  العا�شمة  �رشق  جنوب  
اأمنية  نوعية 700  كلغ من الأدوية 
املهربة من الهند  على  منت �شاحنة  
نقل ، واأوقفت �شخ�شني كانا على  
اأدرار  اإىل  املتجهة  ال�شاحنة  منت 
العملية  اإىل موريتانيا،  يف طريقها 

جاءت اإثر  معلومات ح�شلت عليها 
مهرب  اإيقاف  بعد   الأمن  م�شالح 
حبة   5000 غرداية   وبحوزته   يف 
قبل  مغ�شو�ص  فياغرا   عقار  من 
عليم  م�شدر  وح�شب  �شهرين،  
املحجوزة  الأدوية  �شحنة  فاإن 
عبارة    هي  الهند  يف   امل�شنعة  و 
فولتارين   « عقار   مثل   م�شكنات 
لعل  واأدوية   « الأ�شربين    « و    «
 « فياغرا   « وعقار   الزكام    ج 
العجز  لعلج  يو�شف  دواء  وهو 
ت�شري  و    فيتامينات   و  اجلن�شي  

كمية  اأن  اإىل  املتاحة   املعلومات 
املحجوزة  الأدوية    من  هامة 
مطابقة  غري  �شيدلنية  مواد  هي 
لفح�شها  نقلت  وقد  ومغ�شو�شة  
يف خمرب بالعا�شمة، و  يتعلق الأمر 
دولية  بع�شابة  م�شدرنا  ح�شب   
اأدوية �شنعة يف  عملت  يف تهريب 
ثن  ثمنها 6/1 ن  يتعدى  الهند ول 
الأدوية الأ�شلية، اإىل اجلزائر ودول 

اإفريقية اأهمها موريتانيا ومايل .
املكلفة  الأمن  م�شالح   وتو�شلت 
تهريب  �شبكة  حول   بالتحقيق 

التي  الع�شابة  اأن  اإىل  الأدوية   
حالة  يف  منت�شبيها  3  من  يوجد 
عرب  التهريب  يف  ن�شطت  فرار   
يف  وهربت  دبي،    و   ليبيا  م�رش 
طن  من    50 لوحده    2010 عام  
الأدوية عرب م�شالك �شحراوية من 
�شحنة   15 يف  الليبية   اجلماهريية 
،  ويوجد  �شمن امل�شتبه فيهم  يف 
الأدوية   �شحنات   و�شول  ت�شهيل 
مواطن م�رشي  يقطن  يف القاهرة 
املتهمني  اإفادة  يف  ا�شمه  ورد 
ت�شل  الأدوية  وكانت    ، املوقوفني 
وثائق  و  بفواتري  م�رش  و  دبي  اإىل 
ليبيا و  اإىل  من�شاأ مزورة،  ثم تنقل 
منها تهرب �رشا عرب ال�شحراء اإىل   
اجلزائر ،  وك�شف  الفح�ص  الأويل 
لكمية من عقار فياغرا املحجوز  
من  مب�شحوق   يتعلق    الأمر  باأن 
مواد ن�شوية غذائية مع ملون اأزرق  
يف  املغ�شو�ص  العقار   بيع   وقد 
باجلزائر  العطارة  حملت  بع�ص  
�رشا  باأقل من ن�شف ثمنه احلقيقي 

ودون و�شفة طبيب.  
�أحمد باحلاج

من  احلد  يف  الكبري  النجاح 
فقط   يتعلق  ل  الوقود  تهريب 
باخلنادق  التي اجنزت على طول  
واجلدار  وليبيا   مايل  مع  احلدود 
يف  اأجنز  الذي  واخلندق   العازل 
املغربية   اجلزائرية   احلدود 
الأمنية   بالإجراءات   اي�شا  بل 
على  فر�شت  التي  امل�شددة  
امل�شطربة   الربية  احلدود  طول 
وحدات  وقد  متكنت  للجزائر  
م�شدر  واجلي�ص  ح�شب  الدرك 
مكافحة  اطار  يف  موثوق   اأمني 
�شيارة    268 حجز  التهريب  من 
عملية     166 خلل  �شاحنة   و20 
يف  التهريب  ملكافحة  ناجحة 
و    ،  2017 عام  خلل  اجلنوب 
والدرك  اجلي�ص  قوات  اأوقفت 
مهرب    1175 احلدود  وحر�ص 
 200 2017   منهم  عام  خلل 
و     ، خمدرات  بتهريب   متهم 
 198 املوقوفني  بني   ويوجد  
مالية  جن�شيات  من  �شخ�ص  
اأدت   و  موريتانية،   و  ونيجريية 
�شيطرة اجلي�ص  والدرك الوطني 
على امل�شالك ال�شحراوية ال�رشية  
اإىل    التهريب    يف  امل�شتعملة 
الذي    �شهد   التهريب  من  احلد 
ما  التهريب  ن�شاط  يف  انح�شارا 

ال�شجائر  اأ�شعار  رفع  اإىل  اأدى 
بور�شة    « ي�شمى  ما  يف  املهربة 
ال�شجائر ال�رشية »  يف مترنا�شت.
يف  التهريب  ع�شابات  جلاأت  و 
اأمني  م�شدر  ح�شب  اجلنوب 
رفيع لتغيري طرق تنقلتها الربية  
عرب  التنقل  على  تعتمد  وباتت  
الطرق املعبدة وتتجنب امل�شالك 
الإمكان  ال�رشية قدر  ال�شحراوية 
وغري  جديدة  طرق  ابتكار  مع  
معروفة  يف اأخفاء ال�شلع املهربة 

.
ن�شاطات  ح�شيلة  اأكدت   و 
مكافحة التهريب للعام املن�رشم  

من  باملائة   40 من  اأكرث  باأن 
يف  انح�رش   املهربني  ن�شاط  
باملائة   30 و   مترنا�شت  ولية 
يف  �شبطها  مت  تقريبا   منه  
الطرق  تعرب  كانت  نقل  و�شائل 
وهو  الولئية،  و  الوطنية  املعبدة 
جناح  م�شادرنا  ح�شب  يعني  ما 
عرب  التهريب  مكافحة  اأ�شاليب 
ال�شحراوية  والطرق  امل�شالك 
الأمني  التواجد  بفعل  ال�رشية  
املراقبة  ثم  الكثيف  والع�شكري 
املتوا�شلة  والربية  اجلوية  
لل�شحراء و اأحبط الدرك الوطني 
�شهر  من  اأقل  خلل  اجلنوب  يف 

�شجائر  لإدخال   4حماولت 
اأجنية  و مت يف هذه الفرتة حجز 
رباعي  دفع  و�شيارة  �شاحنات   4
خرطو�شة   األف    28 من  اأكرث   و 
اأعلن  و  مهربة،  اأجنبية  �شجائر 
الولئية  املجموعة  من  م�شدر 
األف   18 جز  عن  بغرداية  للدرك 
خرطو�شة  �شجائر مهربة يف �شهر 
نوفمرب املا�شي ومعها مت �شبط 
اإيقاف 4 مهربني و  3 �شاحنات و 
األف   12 �شبط  مت  مترنا�شت  يف 
معها  مهربة  �شجائر  خرطو�شة 
و  و�شاحنة  �شتي�شن  تويوتا  �شيارة 

اإيقاف مهربني اثنني .
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 .   حجز 268  �شيارة و20 �شاحنة  خالل 166 عملية ناجحة ملكافحة �لتهريب

 جنحت  وحد�ت �جلي�ص �لوطني �ل�شعبي بالتن�شيق مع  �لدرك وحر�ص �حلدود يف تقلي�ص  كمية �لوقود 
�لذي كان يجري تهريبه �إىل دول �جلو�ر   تون�ص ،مايل ، �لنيجر و�ملغرب  من �أكرث من 10 مليون لرت  يف عام 

2013  �إىل �قل من 1 مليون لرت  يف عام 2017  ح�شب تقرير �أمني مت تد�وله قبل �يام   .  

فيما مت �إلقاء �لقب�ص على 1175 مهرب يف 2017  

�أحمد باحلاج 

تراجع  الوقود  املهرب من اجلزائر 
من10 مليون لرت اىل 01 يف 04 �سنوات 

على خلفية �لتالعب بت�شريحات جمركية وتقدمي وثائق مزورة 

�سركة  ا�سترياد م�ستح�سرات طبية متورطة يف تهريب اأدوية  للجزائر

�ملن�شق �لوطني للحركة �جلمعوية عبد 
�لقادر تقار  لـ«�لو�شط« 

�أمن والية تندوف

حماية وايل مترنا�ست من 
بارونات العقار واأ�سحاب النفوذ 

�سرورة حتمية 

تنظيم  مبادرة جوارية لفائدة 
االأ�سخا�ص بدون ماأوى

للحركة  الوطني  املن�شق  طالب 
من  تقار  القادر  عبد  اجلمعوية 
حكومة الوزير الأول اأحمد اأويحي 
ب�رشورة توفري احلماية لوايل ولية 
الذي  اجليليل  دومي  مترنا�شت 
الأخرية  الأونة  يف  يتعر�ص  بات 
بارونات  طرف  من  من  للت�شوي�ص 
والنفوذ  املال  اأ�شحاب  و  العقار 
الربملانيني  بع�ص  ن�شيان  دون 
الذين ي�شعون للإنتقام بطريقة اأو 
الأول  الرجل  قرارات  من  باأخرى 
ملف  لإخراج  الهادفة  بالولية 

التنمية من عنق الزجاجة .
للحركة  الوطني  املن�شق  فتح   
تقار  القادر  عبد  اجلمعوية 
جريدة  مع  حديثه  معر�ص  يف 
»الو�شط » ، النار على مافيا العقار 
اأ�شحاب املال والنفوذ وحملهم  و 
على  الت�شوي�ص  تبعات  م�شوؤولية 
خمطط عمل وايل ولية مترنا�شت 
يف  �رشع  الذي  اجليليل  دومي 
النطاق  وا�شعة  تطهري  حملة 
لإخراجها  القطاعات   ملختلف 
عن  ناهيك   ، الإنعا�ص  غرفة  من 
الهامة  القرارات  لعديد  اتخاذه 
الرتاكمات  حلحلة  بهدف  وذلك 
التي ظلت هاج�شا يق�شي م�شاجع 
على  تعاقبوا  الذين  الولة  جميع 
مع  احلدودية  مترنا�شت  ولية 
�شبيل  وعلى  والنيجر  مايل  دولتي 
لقرار  اتخاذه  احل�رش  ل  املثال 
الهدم  عمليات  تنفيذ  يف  الت�رشيع 
واحلظار  وامل�شتودعات  للبنايات 
الع�شوائية التي �شيدت فوق اأوعية 
الدولة  ملمتلكات  تابعة  عقارية 

ن�شيان  دون   ، بناء  رخ�شة  وبدون 
النطاق  الوا�شعة  النظافة  حملة 
الع�رشة  الولية  بلديات  لإنت�شال 
لأطنان  الفظيع   الإنت�شار  من 
والنفايات املكد�شة يف  القمامات 
ال�شوارع وذلك بغية اإعادة الإعتبار 
الهقار  لعا�شمة  اجلمايل  للوجه 

ذات الطابع ال�شياحي املح�ص .
ومما ل يختلف عليه اإثنان ي�شيف 
عبد القادر تقار فاإن الرجل الأول 
بولية مترنا�شت جنح اإىل حد بعيد 
يف اإحداث ثورة بقطاع الإ�شتثمار 
احلجاج  ل�شيف  ا�شهاره  من خلل 
يف وجه امل�شتثمرين »املغامرين » 
وذلك بعدما  تعهد ب�شحب الأرا�شي 
لإعادة  طرفهم   من  م�شتغلة  غري 
الأكرث  امل�شتثمرين  على  توزيعها 
، وهو ما  للعمل  اإ�شتعدادا وجدية 
الذي  الربملانني  اأحد  يعجب  مل 
�شد  �شوداء  تقارير  رفع  يف  �شارع 
ح�شبما  وبهتانا  زورا  الولية  وايل 
الوطني  املن�شق  ل�شان  على  جاء 
واملجتمع  اجلمعوية  للحركة 
املدين  الذي وجه نداء عرب جريدة 
»الو�شط« اىل �شناع القرار بالبلد 
ووزير  الأول  الوزير  فيهم  مبا 
احلماية  توفري  اأجل  من  الداخلية 
وحمايته  بتمرنا�شت  الولية  لوايل 
كما   ، وامل�شايقات  الت�شوي�ص  من 
مواطني  املتحدث  نف�ص  طالب 
بالإلتفاف  مترنا�شت  بلديات  
يت�شنى  حتى  ودعمه  واليهم  خلف 
التي  احلقيقية  التنمية  جت�شيد  له 

طال اإنتظارها ل�شنوات طويلة .
�شيخ مدقن

م�شالح  اأم�ص  اأول   ليلة  نظمت 
امن ولية تندوف خرجة ميدانية 
الأ�شخا�ص  لفائدة  ت�شامنية 
ماأوى  بدون  الأ�شخا�ص  و  اله�شة 
موؤلف  فوج  اإ�رشاف  حتت  وذلك 
خمتلف  من  ال�رشطة  قوات  من 
العملية  �شملت  اأين  الرتب.، 
خمتلف اأحياء و�شوارع املدينة مت 
غذائية  وجبة   26 توزيع  مبوجبها 

�شاخنة.
الهبة الإن�شانية الرامية اىل تعزيز 

روح  توطيد  و  الإن�شاين  اجلانب 
يتحلى  التي  والتوا�شل  الت�شامن 
اإجتاه  الوطني  الأمن  اأفراد  بها 
لقت   ، املجتمع  �رشائح  خمتلف 
التي  الفئة امل�شتهدفة  اإ�شتح�شان 
العامة  املديرية  بجهود  اأ�شادت 
للأمن الوطني يف م�شاعدة الفئات 
التقلبات  خلل  واله�شة  ال�شعيفة 
اجلوية التي �شهدتها بع�ص وليات 

الوطن. 
�أحمد باحلاج 



الأحد  اأم�س  اأبرزت  ح�سبما 
املجل�س,  ذات  رئي�سة  بتلم�سان 
تتوفر  البالد  اأن  اإىل  م�سرية 
وجزائية  قانونية  جمموعة  على 
مطابقة ملحتوى هذا الربوتوكول 
افتتحت رئي�سة املجل�س الوطني 
الأحد  اأم�س  الإن�سان  حلقوق 
بتلم�سان دورة تكوينية خم�س�سة 
للوقاية من التعذيب و مكافحته 
و  املحلية  ال�سلطات  بح�سور 
حقوق  ملعهد  التنفيذي  املدير 
رئي�س  و  بجنيف  الإن�سان 
الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 
املجل�س  رئي�سة  اأو�سحت  و 
فافا  الإن�سان,  حلقوق  الوطني 
اأن هذه  زروقي,  بن  �سي خل�رض 
تندرج  التي  التكوينية  الدورة 
التعاون  مذكرة  تطبيق  اإطار  يف 
املوقع عليها يف اأكتوبر 2017 من 
حلقوق  الوطني  املجل�س  طرف 
الإن�سان و معهد حقوق الإن�سان 
نوعها  من  الثالثة  تعد  بجنيف, 
اجلزائر  و  تندوف  دورة  بعد 
العا�سمة. كما اأ�سارت املتدخلة 
ال�ستعرا�س  من  النتهاء  اإىل 
التي  الآليات  اأو  ال�سامل  الدوري 
الإعالن  ق�سد  الدول  بها  تبادر 
املتخذة  الإجراءات  عن 
الإن�سان  و�سعية حقوق  لتح�سني 
اجلزائر  اأن  مذكرة  ببلدانها, 
حقوق  عن  دافعت  طاملا  ل 
التعذيب  كافحت  و  الإن�سان 
م�سرية اإىل اأن الأمري عبد القادر 
دافع عن الأقليات خالل تواجده 
ذكرت  اأخرى,  جهة  من  ب�سوريا 
الوطني حلقوق  رئي�سة املجل�س 
ا�ستبقت  "اجلزائر  اأن  الإن�سان 

مبادئ باري�س للدفاع عن حقوق 
�سنة  عليها  املوقع  الن�سان 
 1991 �سنة  ا�ستحدثت  اذ   1993
التي  و  الإن�سان  حلقوق  وزارة 
باملر�سد   1992 �سنة  ا�ستخلفت 
الذي  الإن�سان  حلقوق  الوطني 
باللجنة  يعرف  ذلك  بعد  اأ�سبح 
حقوق  ترقية  و  حلماية  الوطنية 
الن�سان". و اأو�سحت تقول اأن ما 
ل يقل عن 41 مادة من الد�ستور 
 2016 �سنة  مراجعته  الذي متت 
مقابل  الإن�سان  حقوق  تخ�س 
بواجبات  تتعلق  فقط  مواد   10
تذكريها  لدى  ,و  املواطنني 
حلقوق  الوطني  املجل�س  باأن 
الن�سان هو جهاز م�ستقل اإداريا 
م�ست�سار  دور  يلعب  و  ماليا  و 
جمال  يف  اجلمهورية  رئي�س 
اأو�سحت  الن�سان,  حقوق 

نوفمرب   3 قانون  اأن  امل�سوؤولة 
2016 املوؤ�س�س للمجل�س الوطني 
و  ت�سكيلته  و  الن�سان  حلقوق 
�سريه " مطابق ملبادئ باري�س". 
تلم�سان,  ور�سة  بخ�سو�س  و 
اأ�سارت املتحدثة اإىل اأنها تعكف 
على اإعداد تقارير حول الوقاية 
ح�سب  مكافحته  و  التعذيب  من 
الآليات التي و�سعتها املحافظة 
الن�سان  حلقوق  ال�سامية 
التي   " املتحدة  لالأمم  التابعة 
و   2018 مايو  يف  لنا  �ست�ستمع 
اأ"  النقطة  على  احل�سول  ناأمل 
�سيد  زروقي  بن  فافا  واأو�سحت 
لندوة  تن�سيطها  لدى  خل�رض 
مرا�سم  هام�س  على  �سحفية 
�سد  تكوينية  دورة  افتتاح 
الوطني  املجل�س  اأن  التعذيب 
ان�سمام  اقرتح  الن�سان  حلقوق 

الذي  الربوتوكول  لهذا  اجلزائر 
ملنظمة  العامة  اجلمعية  اأقرته 
جوان  يف  املتحدة  الأمم 
"اجلزائر  اأن  واأبرزت   .2002
قانونية  جمموعة  على  تتوفر 
هذا  ملحتوى  مطابقة  وجزائية 
رئي�سة  وذكرت  الربوتوكول" 
املجل�س الوطني حلقوق الن�سان 
وقعت  قد  اجلزائر  باأن  اأي�سا 
التفاقيات  من  العديد  على 
املرتبطة  الدولية  واملعاهدات 
يف  وح�رضت  الإن�سان  بحقوق 
يف  )املك�سيك(  مبريدا   2015
الأ�سغال املتعلقة برتقية حقوق 
هدفا   17 خالل  من  الإن�سان 
اأ�سارت  كما  امل�ستدامة  للتنمية 
خل�رض  �سيد  زروقي  بن  ال�سيدة 
مكر�سة  احلقوق  هذه  اأن  اىل 
ل  اجلزائري  الد�ستور  يف 
وال�سحة  العمل  يف  احلق  �سيما 
�سليمة  وبيئة  والتعليم  وال�سكن 
غاية  اإىل  التفاقية  هذه  ومتتد 
نف�س  اأبرزته  �سنة 2030 ح�سبما 
اأخرى  جهة  ومن  املتحدثة 
اأعلنت فافا زروقي �سيد خل�رض 
املجل�س  اإمتام  مبجرد  اأنه 
الوطني حلقوق الإن�سان لتقريره 
�سي�سلم  والذي   2017 ل  ال�سنوي 
�سي�رضع  اجلمهورية  رئي�س  اىل 
عمله  برنامج  يف  املجل�س  ذات 
الذي يتمحور حول ترقية حقوق 
امليدان  يف  واملراقبة  الن�سان 
مفاجئة  زيارات  خالل  ومن 
وذكرت  اللتزامات  تنفيذ  ملدى 
املجل�س  باأن  امل�سوؤولة  نف�س 
وزارة  تقرير  اإعداد  يف  ي�سارك 
حقوق  و�سعية  حول   الداخلية 
موازي  تقرير  ويعد  الإن�سان 
التنفيذ والتج�سيد  بتقييم  ويقوم 

يف امليدان.
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رافع املجل�س الوطني حلقوق االإن�ضان من اأجل ان�ضمام اجلزائر اإىل الربوتوكول االختياري 
املتعلق باتفاقية الوقاية ومناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة اأو العقوبة القا�ضية 

اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة. 

تلم�ضان

ق.و

 تقارير حول الوقاية من التعذيب
 و مكافحته ح�سب االآليات الدولية 

غليان جديد يف قطاع بن غربيط

اعت�سامات جهوية للنقابة الوطنية لالأ�سالك امل�سرتكة 
النقابة  عن  �سادر  بيان  اأعلن 
و  امل�سرتكة  لالأ�سالك  الوطنية 
الرتبية  لقطاع  املهنيني  العمال 
�سهل  جهوية  اعت�سامات  عن 
اأفريل املقبل  حتت �سعار "من 
املدر�سة وحت�سني  اأجل حماية 
الإطار احلياتي لفئتي الأ�سالك 
املهنيني  والعمال  امل�سرتكة 

لقطاع الرتبية الوطنية"
النقابة  اأن  البيان  اأ�سار  و 
يوم  الوطني  جمل�سها  عقدت 
بثانوية   2018 فريي   24/23
بوحنيفية  الطيب  م�رضف 
تقييم  مع�سكر بعد  بولية 

املزرية  الجتماعية  للو�سعية 
الفئات  هذه  فيها  تتخبط  التي 
وجتاهل احلكومة لكل النداءات 
ال�سلمية  الجتماعية  املطلبية 
تنفيذ  يف  ال�رضوع  تقرر 
الثاين  الحتجاجي  الربنامج 
عليه  امل�سادق  املخطط  وفق 
الوطني يف دورته  من املجل�س 
بالإجماع  العادية  ال�سابقة 
ح�سب احلركات الحتجاجية .

النقابة  مطالب  متثلت  و 
امل�سرتكة  لالأ�سالك  الوطنية 
اجلدي  احلوار  باب  فتح  يف 
واملثمر وتلبية املطالب العادلة 

وامل�سرتكة  العامة  الفئتني  لهته 
الرتاجع  و�رضورة  والفئوية 
احلكومة  طرف  من  الفوري 
التي  الرتاجعية  القوانني  عن 
و  باملكت�سبات  ومت�س  مررتها 
من  عقود  بف�سل  حتققت  التي 
الكبرية  والت�سحيات  الن�سال 
العمال  تر�سيم  راأ�سها  وعلى 
املادة  واإلغاء  املتعاقدين 
العام  القانون  من  و22   19
للتوظيف  العمومية  للوظيفة 
طالبت  كما  التعاقدي  بالنظام 
خملفات  �سب  يف  بالإ�رضاع 
بفئة  والعالوات اخلا�سة  املنح 

اإىل   2012 �سنة  منذ  املخربين 
يومنا هذا .

ف.ن�ضرين   

وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط

.     �ضكوى لدى م�ضالح االأمن للتحقيق 
يف ق�ضية حتري�س التالميذ

 ميكن للمف�سولني العودة
 بعد تقدمي طعون

الوطنية  الرتبية  وزيرة  قدمت 
من  جملة  غربيط  بن  نورية 
والتاأكيدات  التو�سيحات 
عزل  عملية  بخ�سو�س 
ندوة  يف  امل�رضبني  الأ�ساتذة 
هام�س  على  عقدتها  �سحفية 
الديوان  اإىل  قادتها  زيارة 
عن  والتكوين  للتعليم  الوطني 

بعد اأم�س.
ما  "كل  اأّن   , غربيط  بن  وقال 
اعتمادا  به  نقوم  به,  نقوم 
يف  فنحن  القوانني  على 
الوظيف  و  عمومي  وظيف 
ميكانيزماته  لديه  العمومي 
قواعد  اأي�سا  اخلا�سة  وفيه 
واأ�سافت  تعبريها  وفق  لللعب" 
عزل  عمليات  اأن  الوزيرة 
وف�سل الأ�ساتذة جاء بعد قرار 
�رضعية  بعدم  القا�سي  العدالة 
قائال:  وتابعت  الإ�رضاب 
"قمنا بف�سل الأ�ساتذة بعد كل 
على  بها  قمنا  التي  النداءات 
املحلي  و  الوطني  امل�ستوى 
.ورغم كل ما قمنا به الأ�ساتذة 
نحن  و  الإ�رضاب  على  اأ�رضوا 
فقط  القوانني  بتنفيذ  قمنا 
الأ�ساتذة  الوزيرة  وخاطبت 
"باإمكانهم  قائلة:  املعزولني 
م�ستوى  على  الطعون  اإيداع 
مديريات الرتبية التي �ستدر�س 
الطعون يف اإطار جلنة مت�ساوية 
بعد  اإرجاعهم  و�سيتم  الأع�ساء 
بخ�سو�س  و  ملنا�سبهم  ذلك 
الذين  امل�ستخلفني  الأ�ساتذة 
عاد  منا�سب  يف  تعيينهم  مت 
اأن  اأكدت  اأ�سحابها  اإليها 

ب�سلك  حقهم  اللتحاق  من 
الرتبية باعتبارهم م�سجلني يف 
الدخول  يف  الرقمية  الأر�سية 
املدر�سي غري اأنها ربطت ذلك 

باحتياجات القطاع.

اأبواب احلوار مفتوحة و 
مل تغلق يوما

الوزيرة  قالت  اآخر,  �سياق  يف 
اأن اأبواب احلوار تبقى مفتوحة 
الباب  يوما هذا  تغلق  واأنها مل 
اأمام ال�رضكاء الجتماعيني  واأنا 
فيما  وحتى  فئات,  كل  اأ�ستقبل 
العملية  فاإن  الإ�رضاب  يخ�س 
التبادل  اإطار  يف  متوا�سلة 
غربيط  بن  وتاأ�سفت  واحلوار, 
باحلد  الأ�ساتذة  التزام  لعدم 
اأن  مربزة  اخلدمة  من  الأدنى 
الأق�سام  تالميذ  من  العديد 
دون  متواجدون  النهائية 
الأ�سا�سية  املواد  يف  اأ�ساتذة 
مقبول  غري  انه  اأمر  م�سرية 

ح�سب الوزيرة.
اأن  الرتبية  وزيرة  ك�سفت  و 
للمديرية  تقدمت  م�ساحلها 
بطلب  الوطني  لالأمن  العامة 
فتح حتقيق حول �سلوع اأطراف 
للخروج  التالميذ  حتري�س  يف 
اإن  اعتربت  كما  التظاهر  اإىل 
الق�رض  التالميذ  ا�ستغالل 
ل  اأنه  اأ�سافت  و  احمر  خط 
ميكن ترك الو�سع دون الك�سف 
وراء  تقف  التي  اجلهات  عن 

التالميذ .
ف.ن�ضرين  



م�ساهمةالثالثاء 27 فيفري 2018 املوافـق /  لـ12 جمادى الثانية 1439ه 8

ترامب والتحالف مع اإ�سرائيل وتبني
 مزاعمها اال�ستعمارية والعن�سرية

املعنى االأخالقي يف م�سرية العودة

د. غازي ح�سني

�ساد الفرح وال�سرور اأو�ساط ال�سعب الإ�سرائيلي واحلكومة الإ�سرائيلية واليمني الأمريكي بفوز ترامب ب�سبب عدائه للعرب 
وامل�سلمني وانحيازه الوح�سي للعدو الإ�سرائيلي، حيث حتالف اليهود مع العن�سريني يف الوليات املتحدة بالبتهاج بفوزه 

وتوليه من�سب الرئا�سة الأمريكية. وتطلعت مو�سكو اإىل عالقات اأف�سل مع الوليات املتحدة يف عهده اجلديد.

فوز  الإ�رسائيليون  املتدينون  ويرجع 
ويعتقدون  اإلهي.  تدخل  اإىل  ترامب 
لهم  اأر�سل  بهم  اخلا�ص  يهوه  الههم  اأن 
اليهودية  الأجيال  حلم  لتحقيق  ترامب 
وبناء  فل�سطني  وكل  القد�ص  تهويد  يف 
اأنقا�ص امل�سجد  الهيكل املزعوم على 

الأق�سى املبارك.
والليكود  نتنياهو  الفا�سي  وك�سف 
عن  وال�سهيونية  املتدينة  والأحزاب 
وجههم ال�ستعماري عندما اأعلنوا بعد 
فوز ترامب  �سم ال�سفة الغربية. وكرر 
الغور  منطقة  ال�ستعمارية يف  اأطماعه 
وامل�ستودع  الكنز  مبثابة  تعترب  التي 
اأنه  نتنياهو  واأعلن  للمنطقة.  الزراعي 
ل يوجد �سديق لال�ستيطان اأف�سل من 
ترامب.ويع�س�ص ال�ستعمار ال�ستيطاين 
والإرهاب  والأبارتايد  اليهودي 
التطرف  عن  الناجت  الإ�رسائيلي 
الأيديولوجيا  وعن  اليهودي  الديني 
ال�سهيونية يف عقول وبرامج احلكومات 
ويف  والعمالية  الليكودية  الإ�رسائيلية 
ل�سحق  الإ�رسائيلي  ال�سعب  اأو�ساط 
الفل�سطيني املظلوم من العدو  ال�سعب 
امل�ستمرة  النكبة  وتر�سيخ  وال�سقيق 
والتطهري العرقي ومترير روؤية الدولتني 
لتهويد فل�سطني واإنهاء ال�رساع وهرولة 
تطبيع  يف  العربية  واملمالك  الإمارات 
العالقات مع العدو على ح�ساب حقوق 
فل�سطني  وعروبة  الفل�سطيني  ال�سعب 

ومدينة القد�ص.
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ورحب 
اأن  فيه  اأعلن  الذي  ترامب  مبوقف 
حقوق  بخ�سو�ص  ت�سغط  لن  وا�سنطن 

الإن�سان واحلريات املدنية، لأن اخلليج 
كان ناقماً على اإدارة اأوباما لأن هيالري 
كلنتون دعمت جماعة الإخوان امل�سلمني 
العربي واأطاحت ببع�ص حلفاء  والربيع 
مبارك. املخلوع  كالطاغية  اخلليج 
وخافت دول اخلليج يف بادئ الأمر على 
كرا�سيها ونفوذها و�سيا�ساتها الظالمية 
املخالفة لأب�سط مبادئ القانون الدويل 
التكفريي  الإرهاب  ولن�رسها  الإن�ساين 

يف جميع اأنحاء العامل.
وظهر بو�سوح اأن اإدارة ترامب اجلديدة 
وت�ساوراً  اإ�رسائيل  على  انفتاحاً  اأكرث 
معها يف املوا�سيع ال�سيا�سية والأمنية. 
اإىل  القرتاحات  الإ�رسائيليون  وقدم 
اإدارة ترامب ليتعاونوا �سوية يف متابعة 
ونهب  الأو�سط  ال�رسق  بلدان  تدمري 
ثرواتها ونفطها وغازها ومياهها ودعم 

بناء امل�ستعمرات اليهودية.
اإبان  بجالء  ظهر  نف�سه  الوقت  ويف 
باأنه  فوزه  وبعد  النتخابية  حملته 
وامل�سلمني  العرب  بكراهية  مهوو�ص 
اليهودية  وبحب  لإيران  ومعادته 
كافاأته  لذلك  واإ�رسائيل.  واليهود 
من  دولر  تريليون  بن�سف  ال�سعودية 
ال�سقيق، وكان  ال�سعودي  ال�سعب  اأموال 
مواطني  مبنع  اأمراً  اأ�سدر  قد  ترامب 
ال�سفر  من  واإ�سالمية  عربية  دول  �سبع 
ال�سلطة  تدخل  ا�ستوجب  لأمريكا، مما 
خمالفاً  اعتربته  التي  الق�سائية 
ال�سلطة  ورحبت  الأمريكي.  للد�ستور 
الفل�سطينية برتامب كرجل �سالم. فهل 
تقبل ال�سعوب العربية والإ�سالمية هذا 
وال�ست�سالم  واخل�سوع  والهوان  الذل 

للمهوو�ص ترامب واإىل جمرمي احلرب 
الإ�رسائيليني؟

الر�سمي  العربي  النظام  اأن  يل  يبدو 
الذي تقوده ال�سعودية والإمارات وقطر 
وجامعة الدول العربية ا�ست�سلم وخ�سع 
املتحدة  للوليات  كاماًل  خ�سوعاً 
دول  وم�ساعدة  بتواطوؤ  واإ�رسائيل 
اأو�سل  النظام  وهذا  العربية.  اخلليج 
القد�ص  فيها  مبا  فل�سطني  ق�سية 
وو�سعها  اأحوالها.  واأرداأ  اأ�سعف  اإىل 
ال�رساع  واإنهاء  الت�سفية  �سكة  على 
دول  بني  والتحالف  العالقات  وتطبيع 
اإيران  ملواجهة  واإ�رسائيل  اخلليج 
الطائفية  والفنت  احلروب  واإ�سعال 
تقبل  ال�سنني.فهل  لع�رسات  والعرقية 
تتنازل  باأن  والإ�سالمية  العربية  الأمة 
فل�سطني  عروبة  عن  اخلليج  دول 
اإىل  الالجئني  عودة  وحق  والقد�ص 
والتعاي�ص  والقبول  والعرتاف  ديارهم 
ال�سعب  عدوة  اإ�رسائيل  مع  والتحالف 
وعدوة  املظلوم  الفل�سطيني  العربي 
املقاومة  وحركات  والإ�سالم  العروبة 
الوهابي  الإرهاب  جمعاء؟اإن  والب�رسية 
والغربي  والخوجني  التكفريي 
وليبيا  العراق  دمر  الذي  والإ�رسائيلي 
عن  ال�سودان  جنوب  وف�سل  و�سورية  
على  الوح�سية  احلرب  واأ�سعل  �سماله 
العربية  اجلامعة  جعل  ال�سقيق  اليمن 
اأقدام  حتت  الغيط  اأبو  العام  واأمينها 
القد�ص  لتهويد  ونتنياهو  ترامب 
وفل�سطني. اإن تدخل الوليات املتحدة 
العربية  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف 
املعادية  العربية  بالأنظمة  والإطاحة 

دبرته  الذي  النقالب  منذ  لإ�رسائيل 
املخابرات املركزية مع ح�سني الزعيم 
عام 1949 واأطاح بحكم �سكري القوتلي 
الهدنة  اتفاقية  توقيع  رف�ص  الذي 
الإ�رسائيلي  العدو  مع  ال�سلح  واتفاقية 
وتدمري  العراقي  بالنظام  الإطاحة  اإىل 
بالعقيد  والإطاحة  ومنجزاته  جي�سه 
الفو�سى  ون�رس  ليبيا  وتدمري  القذايف 
على  الكونية  احلرب  اإىل  و�سولً  فيها 
هدفه  �سنوات  �سبع  م�سى  التي  �سورية 
تفتيت وتق�سيم البلدان العربية وتدمري 
العظمى  اإ�رسائيل  اإقامة  و  منجزاتها 
من  الفرات  اإىل  النيل  من  القت�سادية 
خالل م�رسوع ال�رسق الأو�سط اجلديد 
يف  واحلكم  والقائد  املركز  وجعلها 
با�ستغالل  عليها  والهيمنة  املنطقة 
والعرقية   الطائفية  والفنت  احلروب 
ونهب ثرواتها واإعادة ت�سكيلها وتركيبها 
الأو�سط  ال�رسق  م�رسوع  خالل  من 
املهوو�ص  ترامب  اجلديد.واعلن 
املتهودةوطاقمة  وعائلته  بالتهود 
اتهامات  ويتبنى  املتزمت    اليهودي 
نتنياهو  والإرهابي  والعن�رسي  الكذاب 
الذي زعم اأن ثقافة ال�سعب الفل�سطيني 
اإن  ترامب:  وقال  بالكراهية  معنية 
بالكراهية  تعج  الفل�سطينية  الثقافة 

وعليهم التخلي عن هذه الكراهية.
يحق يل اأن اأ�ستخل�ص من هذه التهامات 
احلقرية وال�سيطانية اإن اأمريكا منحازة 
وعنجهيتها  واكاذيبها  لإ�رسائيل  بغباء 
ووح�سيتها وترامب رئي�ص اأهوج ومنحاز 
وغبي وعن�رسي وا�ستعماري �ساأنه �ساأن 
اإىل  التهامات  هذه  وت�سيء  نتنياهو. 

الإن�سانية  وثقافته  الفل�سطيني  ال�سعب 
املت�ساحمة ويربئ  ترامب اإ�رسائيل من 
عن�رسيتها وا�ستعمارها واإرهابها. وجاء 
قرار ترامب حول القد�ص ونل ال�سفارة 
ذروة  النكبة  ذكرى  يف  اليها  المريكية 
لالكاذيب  اليهودية  ترامب  ادارة  تبني 
والطماعواملططاتال�ستعماريةلل�سه
ال�سهيونية  وامل�سيحية  العاملية  يونية 
والعن�رسيى المريكية البغي�سة واليمني 
على  الباب  المريكي.ويفتح  ال�سيا�سي 
م�رساعيةلندلع احلروب الدينية ون�رس 
القتل واخلراب والدمار يف جميع انحاء 
الديانتني  اأر�ص  هي  فل�سطني  العاملاإن 
امل�سيحية وال�سالم واإن ثقافة ال�سعب 
وم�سيحيني  م�سلمني  من  الفل�سطيني 
امل�سرتك  والعي�ص  الت�سامح  ثقافة  هي 
وحب احلياة وثقافة املقاومة، مقاومة 
ال�ستعماري  الإ�رسائيلي  املحتل 
جاء  والذي  والإرهابي،  والعن�رسي 
الدول  من  بدعم  البحار  وراء  من 

ال�ستعمارية وال�سهيونية  العاملية حلل 
امل�ساألة اليهودية يف اأوروبا على ح�ساب 
حياة ووطن وحقوق ال�سعب الفل�سطيني 
والأمة العربية.ويتجاهل ترامب ً عادلة 
ق�سية ف�سطني. ويردد كالببغاء انطالقاً 
الذين  اإىل  وانحيازه  عائلته  د  تهُوّ من 
النتخابية ومعظمهم من  مولوا حملته 
اليهود و ما يلقنه به يهود اإدارته الذين 
وبالتوراة  الولء  بازدواجية  يوؤمنون 
ال�سهيونية  والأيديولوجية  والتلمود 
ال�سهيونية  امل�سيحية  مع  ويتعاونون 
واليمني ال�سيا�سي الأمريكي لإقامة اأكرب 
العربية  املنطقة  قلب  يف  يهودي  غيتو 
واحلليف  ل�سعوبها  معاد  والإ�سالمية 
الأمريكية  لالإمربيالية  ال�سرتاتيجي 
با�رسه  العامل  على  للهيمنة  ت�سعى  التي 
المربطوريات  كم�سري  م�سريها  ولكن 
الزوال.وليذهب  وهو  �سبقتها  التي 
ترامب وادارته اليهودية ودميته حممد 

بن �سلمان اىل الف جحيم وجحيم.

اأحمد اأبو رتيمة

ثمة فوائد مبدئية لالهتمام املتنامي 
مب�سرية  الفل�سطينية  ال�ساحة  يف 
العودة الكربى، هذه الفوائد متحققة 
احلا�سمة  الثورية  اخلطوة  قبل  حتى 
ال�سلك  الالجئني  اجتياز  يف  املتمثلة 
الفا�سل وعودتهم الفعلية اإىل ديارهم، 
لي�سوا  التمهيدية  والأحداث  فامل�سار 
جمرد وقت �سائع نقطعه لبلوغ نقطة 
من  لذاتها  مطلوبة  هي  بل  النهاية، 
نحو  على  العام  الوعي  ت�سكيل  اأجل 

اأكرث اأخالقيًة وفعاليًة.
ن الفل�سطينيني اإىل م�سرية العودة  تفُطّ
جديداً  ن�سالياً  اأ�سلوباً  واعتماده 
فعاليًة  ولي�ص  ومرتاكماً،  متنامياً 
ذكرى،  لإحياء  مهرجاناً  اأو  مو�سميًة 
اأكرث  �ساروا  الفل�سطينيني  اأن  يعني 
اإمياناً بالقوة الناعمة التي يف اأيديهم، 
طوال  ا�ستغاللها  يح�سنوا  مل  لكنهم 
اأولً  فالفل�سطينيون  املا�سية.  العقود 
مل  لكنهم  الق�سية،  عدالة  ميتلكون 
عدالة  باإظهار  الكايف  بالقدر  يهتموا 
الأخالقي  الفرق  وا�ستثمار  ق�سيتهم 
حريته  اأجل  من  ينا�سل  �سعب  بني 
احتاللية  قوة  وبني  اأر�سه  يف  والبقاء 
والقتل  التهجري  متار�ص  ا�ستيطانية 
حتقيق  يف  العن�رسي،  والتمييز 
عن  ال�رسعية  ونزع  وطني  اإجناز 

هذا  مرد  كان  ورمبا  الحتالل،  دولة 
القوة  ا�ستثمار  يف  الفل�سطيني  الزهد 
العامل  اأن  ثقافة  �سيوع  هو  الأخالقية 
العامل  اأن  اأو  الأقوياء  �سوى  يحرتم  ل 
بالقوة ل  اأخذ  اأن ما  اأو  متاآمر علينا، 

ي�سرتد اإل بالقوة.
ن الفل�سطينيني اإىل م�سرية العودة  تفُطّ
جديداً  ن�سالياً  اأ�سلوباً  واعتماده 
فعاليًة  ولي�ص  ومرتاكماً،  متنامياً 
ذكرى،  لإحياء  مهرجاناً  اأو  مو�سميًة 
اأكرث  �ساروا  الفل�سطينيني  اأن  يعني 
اإمياناً بالقوة الناعمة التي يف اأيديهم، 
طوال  ا�ستغاللها  يح�سنوا  مل  لكنهم 

العقود املا�سية
ميدان  يف  اهتزت  امل�سلمات  هذه 
ال�سيا�سي  النظام  كان  فاإذا  التجربة، 
اإل  يحرتم  ل  العامل  يف  الر�سمي 
ل  الإن�سانية  الفطرة  فاإن  الأقوياء، 
�سورة  ووجود  باطل،  على  جتتمع 
اأخالقية وا�سحة للن�سال الفل�سطيني، 
تتمثل يف م�سهد ال�سعب املدافع عن 
متغطر�سة  قوة  مواجهة  يف  حقوقه 
والقتل  الفج  الغت�ساب  متار�ص 
ت�سامن  حركة  ي�ستثري  والتهجري، 
املجتمع  منظمات  اإىل  ت�سل  عاملية 
املدين ومتثل قوة �سغط �سيا�سية على 
احلكومات، وحترم دولة الحتالل من 
�سورة الدولة الطبيعية، وهو ما �سي�رس 
بالتاأكيد مب�سالح الحتالل وعالقاته. 

للن�سال  الأخالقية  ال�سورة  تكري�ص 
تذكري  موا�سلة  يقت�سي  الفل�سطيني 
اأن�سطة  عرب  امل�سكلة  بحقيقة  العامل 
اإبداعية  �سلمية  واإعالمية  جماهريية 
�سغطاً  لتمثل  املنابر  كل  اإىل  ت�سل 

متوا�ساًل على م�رسوع الحتالل.
اأما القول اإن العامل متاآمر علينا، فهو 
لي�ص  فالعامل  القاتل،  للياأ�ص  و�سفة 
اإدارة ترمب ول احلكومات العن�رسية 
ل  كثرية  دول  العامل  اإمنا يف  وح�سب، 
جتد نف�سها م�سطرًة لالنحياز اإىل دولة 
تغيري  الي�سري  من  و�سيكون  الحتالل، 
من  بقليل  فل�سطني  ل�سالح  مواقفها 
اجلهد يف التوا�سل مع �سعوبها. وعدا 
من  مدنية  �سبكة  هناك  احلكومات، 
يعززوا  اأن  ي�ستطيعون  العدالة  حمبي 
الحتالل وحما�رستها يف  دولة  عزلة 
الفل�سطينيون  فيه  يبدع  الذي  الوقت 
يف ن�سالهم ال�سلمي، ويظهرون للعامل 

عدالة ق�سيتهم وب�ساعة الحتالل.
بالقوة  اأخذ  ما  مقولة  فاإن  وكذلك، 
بفعل  اهتزت  بالقوة قد  اإل  ي�سرتد  ل 
مع  الفل�سطينية  التاريخية  التجربة 
ال�سعوب  بحق  املبدئي  الت�سليم 
كل  الحتالل مبمار�سة  الواقعة حتت 
التحرير  فمنظمة  املقاومة.  اأدوات 
دموية  حرب  بعد  الفل�سطينية، 
م�سار  اإىل  ذهبت  لبنان،  يف  مدمرة 
بعد  والفل�سطينيون  واأو�سلو،  مدريد 

ال�سفة  يف  الثانية  النتفا�سة  جتربة 
اجلدار  مواجهة  يف  اأنف�سهم  وجدوا 
العازل، وُقو�ست البنية التحتية للعمل 
قطاع  اأما  فيها.  املنظم  الع�سكري 
الع�سكرية مقيدة  غزة، فاإن املقاومة 
فيه وعاجزة عن ال�ستثمار ال�سيا�سي 
لإمكانياتها، وهو ما يعزز توجه الوعي 
جديدة  اأ�سكال  اإىل  الفل�سطيني  العام 
»م�سريات  فل�سفة  الن�سال.ت�ستند  من 
الفل�سطينيني  خو�ص  اإىل  العودة« 
يتفوقون  الذي  املربع  يف  معركًة 
وعن�رس  قوتهم  عن�رس  وا�ستثمار  فيه 
الحتالل  فدولة  عدوهم.  �سعف 
وهي  اجليو�ص،  ملواجهة  مة  م�سَمّ
تدمريية  حروب  خو�ص  على  قادرة 
برت�سانة الأ�سلحة الهائلة التي تغذيها 
غري  الدولة  هذه  لكن  ن�ساأتها،  منذ 
م�سممة على مواجهة خيار الزحوف 
ه�سا�سة  �سوء  يف  ال�سلمية،  الب�رسية 
احلق  باأ�سحاب  واإحاطتها  حدودها 
�سوء  ويف  جانب،  كل  من  الأ�سليني 
للفل�سطينيني،  الدميوغرايف  التفوق 
حقيقياً  الذي ميثل رعباً  العامل  وهو 
يف التفكري الإ�رسائيلي. خيار م�سريات 
لأ�س�ص  حتدياً  ميثل  ال�سلمية  العودة 
الدعاية ال�سهيونية التي ت�سوق نف�سها 
دميقراطية،  دولة  باأنها  العامل  يف 
والدول الدميقراطية ل تقتل املدنيني 
كونهم  اإىل  اأ�سيف  اإذا  فكيف  العزل، 

يف  ي�ستندون  اأنهم  عزلً؛  مدنيني 
تظاهرهم اإىل قانون دويل، وهو قانون 
الالجئني  ين�ص على عودة  الذي   194
وقراهم  بلداتهم  اإىل  الفل�سطينيني 
م�سريات  خيار  وقت ممكن  اأقرب  يف 
لأ�س�ص  حتدياً  ميثل  ال�سلمية  العودة 
الدعاية ال�سهيونية التي ت�سوق نف�سها 
دميقراطية،  دولة  باأنها  العامل  يف 
تقتل  ل  الدميقراطية  والدول 
املدنيني العزل، فكيف اإذا اأ�سيف اإىل 
ي�ستندون  اأنهم  عزلً؛  مدنيني  كونهم 
وهو  دويل،  قانون  اإىل  تظاهرهم  يف 
عودة  على  ين�ص  الذي   194 قانون 
بلداتهم  اإىل  الفل�سطينيني  الالجئني 
وقراهم يف اأقرب وقت ممكن. كذلك، 
ال�سلمية  التظاهرات  فاإن طبيعة هذه 
الأ�سلحة  تر�سانة  كبري  بقدر  �سيحيد 
الحتالل،  دولة  متتلكها  التي  الهائلة 
لن  الحتالل  دولة  اأن  مبعنى  لي�ص 
احل�سود  مواجهة  يف  القوة  ت�ستعمل 
ال�سلمية، بل لأنها لن ت�ستطيع التعامل 
احلروب  يف  ال�ستباك  قواعد  بنف�ص 
مع هذه ال�سيول الب�رسية، وخيار القوة 
قد يكون جمدياً يف حالة التعامل مع 
تاأثريه  لكن  متظاهر،  اآلف  خم�سة 
هناك  يكون  حني  كثرياً  �سيرتاجع 
200 األف متظاهر من اأكرث من جبهة، 
خا�سًة مع الروح الفدائية العالية التي 
يت�سم بها الفل�سطينيون وعدم مبالتهم 

وقد  املعركة.  ميدان  يف  بالت�سحية 
ال�سحايا يف  اآلف  الفل�سطينيون  قدم 
حروب مل يجنوا منها ثمرًة �سيا�سيًة، 
الذي  الوطن  جمال  راأوا  اإذا  فكيف 
عاما   70 منذ  اإليه  بالعودة  يحلمون 
على بعد مئات الأمتار؟ هل �سيوقفهم 
اإن  نحوه؟  النطالق  عن  الر�سا�ص 
الإ�رسائيلية يف مواجهة  القوة  جدوى 

م�سريات العودة مو�سع �سك كبري.
الو�سوح  متتلك  العودة  م�سريات 
الأخالقي الذي يعزز فر�ص جناحها، 
الالجئني  عودة  اإىل  تدعو  فهي 
ول  �سلمية،  بطريقة  ديارهم  اإىل 
يف  الإ�رسائيليني  اإلقاء  دعاية  تتبنى 
لهذه  الحتالل  دولة  ورف�ص  البحر، 
اأ�س�ص  امل�سريات لن يكون مبنياً على 
مقنعة، بل هو رف�ص عن�رسي يهدف 
اليهودي يف  العن�رس  اإىل �سمان تفوق 
معاك�ص  موقف  وهو  الحتالل،  دولة 
مل  اليوم  فالعامل  التاريخ..  حلركة 
غرار  على  دول  لأنظمة  متفهماً  يعد 
اأفريقيا،  جنوب  يف  الأبارتهايد 
واحلقوق  املواطنة  قيم  غدت  بل 
فاإن  وبذلك  ال�سائدة،  هي  املت�ساوية 
الحتالل  دولة  جتّر  العودة  م�سريات 
اإىل مواجهة حرجة، وهي مواجهة بني 
واحلقوق،  العدالة  تن�سد  اإن�سانية  قيم 
العن�رسي  التفريق  متار�ص  قيم  وبني 

وجرائم الإبادة اجلماعية.
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و�شل ت�شجيل �لت�شريح 
بتاأ�شي�س جمعية حملية

مبقت�صى قان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 
امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  

مت هذا الي�م 21 فيفري 2018  ت�صليم و�صل ت�صجيل 
الت�رصيح بتاأ�صي�س جمعية حملية 

امل�صماة : جمعية القل�ب املفت�حة » الأمل » لذوي 
الإحتياجات اخلا�صة

املقيمة : بدار العر�س ب�صحاريج
رئي�صة اجلمعية  : ولباين ن�رة

تاريخ ومكان امليالد: 20/ 01 / 1988 مب�صدالة
املالحظة: ين�رص هذا ال��صل خالل ثالثني 30 ي�ما 
على الأكرث التي تلي ت�صليمه يف جريدة ي�مية وطنية 
اإعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�صابها 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

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

دائرة �صيدي خ�يلد
بلدية عني البي�صاء

م�صلحة تنظيم والتن�صيط الإجتماعي
 مكتب اجلمعيات

رقم : 2017/08

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

 1433 �صفر   18 يف  امل�ؤرخ   06/12 القان�ن  مبقت�صى 
امل�افق 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا الي�م 
جمعية  بتاأ�صي�س  الت�رصيح  و�صل  ت�صليم   2017/11/09  :

حملية ذاتا طابع بيئي امل�صماة :
بـ:عني  مقرها  البيئة  الكائن  حلماية  احلياة  ن�ر  جمعية 

البي�صاء ورقلة لرئي�س اجلمعية ال�صيد : قندوز حممد
تاريخ ومكان الإزدياد : 1970/02/20 بـ: حا�صي م�صع�د

العن�ان : عني البي�صاء ورقلة

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

دائرة ان اأمنا�س
بلدية برج عمر ادري�س

مكتب اجلمعيات
الرقم :12/ب.ع.د/م.ج/2017

و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة 
التنفيذية

طبقا لحكام القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 امل�افق 
لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا الي�م :2017/04/13 
رقم  حتت   2016/04/17 يف  امل�ؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�صتالم 
للجمعية  التنفيذية  الهيئة  ت�صكيلة  بتغيري  املتعلقة   2016/348

البلدية امل�صماة:
و  الدم�ي  ال�صغط  ال�صكري  مر�صى  مل�صاعدة  الت�صامن   جمعية 
اأمرا�س القلب امل�صجلة حتت رقم : 2013/01 بتاريخ 2013/04/16 

املقيمة بـ:حي العني �صارع امل�صجد العتيق برج عمر ادري�س
رئي�س اجلمعية : بحمان �صن��صي

�جلمهورية �جلز�ئرية  �لدميقر�طية  �ل�شعبية
موؤ�ش�شة  الرتقية العقارية  واأ�شغال  البناء

�شواملية حممد ال�شالح
حي 384 م�شكن ع 28 رقم cnep 266– قاملة

الهاتف : 97/62/11/037
قاملة يف : 20/02/2018

اإىل ال�شادة املواطنني املرت�شحني
يف برنامج 50 م�شكن اجتماعي ت�شاهمي

باملدينة اجلديدة قاملة

-�إعالن-
تعلن م�ؤ�ص�صة الرتقية العقارية �ص�املية حممد ال�صالح و الكائنة بحي 384 م�صكن عمارة 28 رقم 266 قاملة اإىل كافة امل�اطنني 

املرت�صحني لدى امل�ؤ�ص�صة اإىل �رصورة التقدم اإىل مقر امل�ؤ�ص�صة الرتق�ية ل�رصورة ت�ص�ية و�صعيتهم املالية احلرجة و ح�صب العقد 
املربم بينهم و بني امل�ؤ�ص�صة و ذلك حتى يتم اإكمال الأ�صغال املتبقية و ت�صليم ال�صكنات يف اأقرب الأجال و يف حالة المتناع عن ذلك 

فاإن امل�ؤ�ص�صة تخلي م�ص�ؤوليتها و ي�صبح امل�اطنني هم وحدهم م�ص�ؤولني على كل اللتزامات القان�نية من مثل هذه الأم�ر . 
ع/املرقي العقاري 

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

مديرية التنظيم وال�ص�ؤون العامة
 مكتب اجلمعيات والنتخابات

الرقم 051/م.ت.�س.ع/م.ت.ع/م.ح/18

و�صل ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س جمعية ولئية

القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433  مبقت�صى 
ومبقت�صى  باجلمعيات  2012املتعلق  يناير  لـ12  امل�افق 
فيفري   16 يف  امل�ؤرخ   74/15 رقم  التنفيذي  املر�ص�م 
2015 ، مت هذا الي�م : 2017/02/11 ت�صليم و�صل ت�صجيل 

الت�رصيح بتاأ�صي�س جمعية ذات طابع ريا�صي .
امل�صماة :النادي الريا�صي لله�اة برج عمر ادري�س

املقيمة بـ:و�صط املدينة برج عمر ادري�س
رئي�س اجلمعية : اأوقاري عثمان

تاريخ ومكان امليالد : خالل 1970 ايليزي
العن�ان ال�صخ�صي :حي العني برج عمر ادري�س

مالحظة : هذا ال��صل �صالح لغاية 2020/02/10

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

 طبقا لأحكام  القانون 06/ 12  املوؤرخ يف: 
ذات  باجلمعيات  يتعلق   2012  /12/01

الطابع الجتماعي ل�شيما املادة 18 منه  
لقد مت هذا اليوم 25 فيفري 2018 تاأ�شي�س 

اجلمعية املحلية   
امل�شمــــاة : قدماء لعبي عني اخل�شراء 

A J A F   لكرة القدم
املعتمدة حتت رقم 01 بتاريخ 25/01/2018

الرئي�س �شرعة عزيز 
املقر الجتماعي   م�شكن ال�شيد �شرعة 
في�شل م�شته اولد احلاج - بلدية عني 

اخل�شراء   .   

مكتب الأ�شتاذ : بوقطاية �شعد حم�شر ق�شائي لدى حمكمة عني امللح
جمل�س ق�شاء امل�شيلة الكائن ب�شارع 20 اأوت 1955 عني امللح

ن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي ) حم�شر تبليغ اأمر باحلجز على عقار املدين (
يف جريدة يومية وطنية طبقا للمادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية  و 

الإدارية  -نحن الأ�شتاذ : بوقطاية �شعد حم�شر ق�شائي مبحكمة عني امللح 
-ال�صيد الدائن احلاجز : بن الطاهر بهى الدين  - ال�صاكن ب�صارع 675 م�صكن عمارة 675 حا�صي بحبح

-�صد ال�صيد املدين املحج�ز عليه : ب�مدوحة حممد – ال�صاكن : ب�صارع ب�صري العمري عني امللح امل�صيلة 
-مبقت�صى اأمر باحلجز على عقار املدين ال�صادر عن رئي�س حمكمة عني امللح جمل�س ق�صاء امل�صيلة بتاريخ 2017/12/28 حتت رقم 17/00086 

و الذي جاء فيه )ناأمر باحلجز التنفيذي  على العقار التايل : حجم 21  عدد 110 و تعيينه : عقار م�ج�د بالف�ج ملك رقم 26 من خمطط 
جمل�س ال�صي�خ لدوار عني امللح القدمي يتك�ن من حمل وا�صع خم�ص�س للتجارة و �صالح �صقفه لل�صكن و يقع مبلتقى نهج العقيد عمريو�س و نهج 
القد�س ٬ بلدية عني امللح ٬ دائرة عني امللح ولية امل�صيلة ٬ م�صاحته مائة وخم�صة و ثمان�ن مرتا مربعا 185٬00 م2 ٬ احلدود : يحده �صمال 
: نهج العقيد عمريو�س – جن�با : �صكن جنيدي ب�لن�ار بن م�صطفى – �رصقا : نهج القد�س – غربا : �صكن بن ا�صعيد احل�ا�س بن ق�صمية ٬ يقع 
برتاب بلدية عني امللح ممل�ك للمدين املحج�ز عليه ب�مدوحة حممد بن علية ال�صاكن ب�صارع ب�صري العمري بلدية عني امللح ولية امل�صيلة مع 
الق�ل بالرج�ع الينا يف حالة الإ�صكال (  -بناءا على الأمر ال�صادر عن ال�صيد رئي�س حمكمة عني امللح املحرر بتاريخ 2018/02/07 حتت رقم 
18/0004 بالإذن لن�رص م�صم�ن حم�رص تبليغ اأمر احلجز على عقار املدين املحرر بتاريخ 2018/01/11 و عن طريق التعليق بل�ح الإعالنات 
بالبلدية بتاريخ 2018/01/15 و كذا بالتعليق بل�ح اإعالنات املحكمة بتاريخ 2018/01/15 بجريدة ي�مية وطنية طبقا للمادة 04/412 فقرة 04 

من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية . -و طبقا للمادة 725 انذرنا املدين املحج�ز عليه ال�صيد ب�مدوحة حممد بن علية ال�صاكن ب�صارع ب�صري 
العمري بلدية عني امللح ولية امل�صيلة باأن يدفع مبلغ الدين يف اأجل �صهر واحد )01( و ي�رصي هذا الأجل من تاريخ ن�رص م�صم�ن التبليغ الر�صمي 

يف هذه اجلريدة .
املح�شر الق�شائي 



ومع قرب اإجراء االنتخابات، تبقى 
خماوف عدم قدرة النازحني، على 
ما  قائمة،  باأ�صواتهم،  االإدالء 
يف  النهائية  النتائج  على  يوؤثر  قد 
جلنة  رئي�س  ،ويقول  االنتخابات 
الربملان  يف  واملهجرين  الهجرة 
العراقي رعد الدهلكي، يف مقابلة 
 3.408.141 اإن  االأنا�صول،  مع 
منازلهم،  اإىل  عادوا  فقط  نازحاً 
من  املئة  يف   41 ي�صكلون  وهم 
تقول  ،بينما  النازحني  جمموع 
مليون   5.7 اإن  العراقية  احلكومة 
)من  البالد  يف  نزحوا  ن�صمة 
اإىل  ن�صفهم  عاد  مليوناً(   37 اأ�صل 

منازلهم حتى االآن.
من  ال�صاحقة  الغالبية  ونزحت 
�صمايل  مناطق  من  النازحني 
وغربي البالد ذات الغالبية ال�صنية، 
�صيف  "داع�س"  اجتاحها  والتي 
2014، وكانت م�رسحا للحرب على 
مدى ثالث �صنوات ويرى الدهلكي 
"خجولة"  العائدين  ن�صبة  اأن 
حتررت  املدن  بع�س  اأن  خا�صة 
من  اأكرث  قبل  "داع�س"(  )من 
املفتوحة  وانتهت احلرب  عامني، 
�صد "داع�س" نهاية العام املا�صي 
االأرا�صي،  كل  التنظيم  بخ�صارة 
غري  �صيطرته،  حتت  كانت  التي 
اأن اأغلب النازحني مل يتمكنوا من 
البنية التحتية  العودة جراء تدمري 
والدور ال�صكنية، خا�صة باملناطق 
ذات الغالية ال�صنية، �صمال وغربي 

البالد.

خارطة طريق عودة 

النازحني 

ويتهم الدهلكي احلكومة بالتلكوؤ يف 
بالرغم  النازحني،  اإعادة  عمليات 
يلزمها  برملاين،  قرار  وجود  من 
باتخاذ جملة من االإجراءات قبيل 

اإجراء االنتخابات. 
على  �صوت  الربملان  اأن  وي�صيف 
للحكومة  ملزمة  طريق  خارطة 
بنداً،   11 ت�صم  النازحني،  الإعادة 
حتالف  ت�صكيل  واأهمها،  اأولها 
الوزارات  جلميع  مو�ص�صاتي 
ذلك  مهمة  واالأمنية  اخلدمية 
اتخاذ  الدهلكي،  وفق  التحالف، 
النازح  لعودة  الالزمة  االإجراءات 
املناخ  بتوفري  مناطقهم  اإىل 
اأنه  اإىل  وي�صري  للعودة  املنا�صب 
التحالف  قيام  املفرت�س  من  كان 
املوؤ�ص�صاتي بتقدمي تقارير ن�صف 
)حيدر  الوزراء  رئي�س  اإىل  �صهرية 
النواب  جمل�س  ورئي�س  العبادي( 
يتم  ما  ب�صاأن  اجلبوري(  )�صليم 
االأ�صف  مع  قائاًل:  وم�صى  اإجنازه 
احلكومة مل تلتزم بهذا القرار وهو 
باأن احلكومة  ما ر�صخ لدينا فكرة 
ظروف  تهيئة  ب�صاأن  جادة  "غري 
احلكومة  النازحني"،وتقول  عودة 
العراقية اإنها تبذل اأق�صى جهودها 
ل�صمان عودة النازحني، لكن االأمر 
يحتاج اإىل ميزانيات �صخمة ت�صعى 

اإىل توفريها.
الهجرة  جلنة  رئي�س  وا�صتبعد 
اإمكانية  الربملان  يف  واملهجرين 
اإعادة النازحني اإىل مناطقهم قبل 
اإجراء االنتخابات وبات النازحون 

يت�صدرون امل�صهد بعد اأن و�صعت 
اأوزارها  "داع�س"  �صد  احلرب 
مفو�صية  اتهمت  اأ�صهر  فقبل 
)م�صتقلة  العراقية  االإن�صان  حقوق 
اأحزاباً،  بالربملان(  مرتبطة 
اإعادة  على  بالعمل  ت�صمها،  مل 
النازحني ق�رساً ملناطقهم ل�صمان 

م�صاركتهم يف االنتخابات. 
من  ال�صنية  االأطراف  وتتخوف 
النازحني  م�صاركة  عدم  توؤثر  اأن 
حظوظهم  على  االنتخابات  يف 
واحلكومة  املقبل،  الربملان  يف 

اجلديدة. 

عودة ق�سرية لنازحني 

ومل يخف الدهلكي وجود �صغوط 
على النازحني للعودة اإىل مناطقهم 
وقال  مالئمة  غري  ظروف  يف 
الدهلكي، "مت الوقوف من جانبنا 
يف  للنازحني  ق�رسية  عودة  على 
االأنبار  حمافظة  مناطق  بع�س 
)غرب( وبغداد" واأو�صح اأن هناك 
خماطبات ر�صمية �صادرة من قبل 
قيادات اأمنية )مل ي�صمها( مت فيها 
خميمات  بغلق  زمنية  مهل  و�صع 
النازح  م�صري  اإىل  االهتمام  دون 
املخيم  هذا  من  �صيخرج  الذي 
رئي�س  "اأبلغنا  واأ�صاف،  ذاك،  اأو 
وكان  بذلك،  )العبادي(  الوزراء 
ووعد  االإجراءات  لهذه  راف�صاً 
مبنع هذه احلاالت الأنها مرفو�صة 
اآخر،  جانب  من  وتف�صياًل"  جملة 
فاإن ثمة نازحني �صنة حكم عليهم 
مناطق  يف  االإجباري  بالتهجري 

 60 حوايل  )تبعد  ال�صخر  جرف 
كم جنوب غرب العا�صمة وتقع يف 
حمافظة  واأي�صا  بابل(  حمافظة 

دياىل )�رسق(، وفق الدهلكي.
عدم  اأ�صباب  الدهلكي  وعزا 
ملنازلهم  العودة  من  متكنهم 
بالقول، اإىل �صعي اأطراف �صيا�صية 
)مل ي�صمها( حتمل اأجندات اأجنبية 
املناطق  تلك  دميوغرافية  لتغيري 
"اأجنحة  من  خماوفهم  جانب  اإىل 
مناطقهم،  يف  تنت�رس  ع�صكرية" 
ال�صيعية  الف�صائل  اإىل  اإ�صارة  يف 

امل�صلحة. 
يعتقد  اأخرى،  اأ�صباب  ثمة  لكن 
يف  وتتمثل  ثانوية،  اأنها  الدهلكي 
االنتقام  وعمليات  "النزاعات 
املحافظة  اأبناء  بني  الع�صارية 

الواحدة". 

م�سادرة اإرادة النازح

النازحني  اإدالء  اإمكانية  وب�صاأن 
"نحن  الدهلكي  قال  باأ�صواتهم، 
متخوفون للغاية، بل ن�صعر بالرعب 
من عدم قدرة احلكومة على توفري 
املناخ املنا�صب للنازح للتعبري عن 
اأنه  وراأى  �صفاف"  ب�صكل  �صوته 
بهذه  االنتخابات  اأجريت  ما  اإذا 
ووجود  امل�صتقرة  غري  الظروف 
ف�صائل م�صلحة �صتكون االنتخابات 
بارد"  ع�صكري  "انقالب  مبثابة 

على العملية ال�صيا�صية.
يف  "�صيت�صدر  بالقول  ذلك  و�رسح 
ال�صيا�صي قادة حروب  دفة القرار 
خالل  من  م�رسوعة،  وبطريقة 

من  النازح  الناخب  على  ال�صغط 
قبل االأجنحة امل�صلحة".

خمتطف اآالف �سني   4

يرى  ملف،  اإىل  الدهلكي  وانتقل 
امللفات  عن  خطورة  يقل  ال  اأنه 
ال�صنة،  االأخرى، وهو املختطفون 
والذين �صكل الربملان جلنة موؤقتة 
القت  اأنها  اإال  اأمرهم،  ملتابعة 
مهامها. الآداء  كبرية  �صعوبات 
االأرقام  اإن  الدهلكي  ويقول 
 4 اختطاف  اإىل  ت�صري  الر�صمية 
ال�صنوات  مدى  على  �صني  اآالف 
نعتقد  لكن  املا�صية.  القليلة 
ويتهم  بكثري  اأكرب  عددهم  اأن 
ال�صيا�صيون ال�صنة ومنظمات معنية 

"هيومن  بينها  االإن�صان،  بحقوق 
احل�صد  قوات  ووت�س"  رايت�س 
اختطاف  وراء  بالوقوف  ال�صعبي 
احلرب  خالل  ال�صنة  املدنيني 
ويو�صح  "داع�س"  تنظيم  �صد 
�صكلها  التي  اللجنة،  اأن  الدهلكي 
الربملان، كان مهمتها الك�صف عن 
لكن مل  احلقيقية،  االأعداد  م�صري 
قبل  من  ت�صهيالت  اأي  لها  يقدم 
وختم  احلقائق  لك�صف  احلكومة 
اللجان  اأغلب  حال  "هذا  بالقول: 
ال  �صلطة  دولة  يف  تت�صكل  التي 
من  اأعداد  وتبلغ  موؤ�ص�صات"  دوله 
االنتخابات  يف  الت�صويت  حق  لهم 
بح�صب  مليوناً،   24 العراقية 

مفو�صية االنتخابات. 
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النازحون واالنتخابات .. "اأ�صوات" ت�صرخ خارج ال�صندوق
�سهران ون�سف ال�سهر فقط تف�سل العراقيني عن التوجه اإىل �سنادق االقرتاع النتخاب الربملان متهيداً لت�سكيل 

احلكومة اجلديدة، يف ظل ا�ستمرار نزوح ماليني االأ�سخا�ص.

اقرتاح بتعديل د�صتور ال�صني يرفع احلظر عن تويل الرئا�صة الأكرث من واليتني!

العواقب التدمريية الهائلة ل�صربة نووية كورية �صمالية �صد اليابان؟!

اأن  �صينية،  اإعالم  و�صائل  ك�صفت 
ال�صيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة 
ال�صيني اقرتحت، االأحد، اإزالة القيود 
رئي�س  على  حتظر  التي  الد�صتورية 
الأكرث  احلكم  يف  البقاء  ونائبه  البالد 
من واليتني متتاليتني، وتنظر اللجنة 
ال�صيني،  ال�صيوعي  للحزب  املركزية 
االفتتاحية  العامة  اجلل�صة  خالل 

د�صتور  لتعديل  مبقرتحات  بكني،  يف 
"�صاوث  �صحيفة  وذكرت  البالد. 
الناطقة  بو�صت"  مورنينغ  ت�صاينا 
باالإجنليزية، اأن التعديالت املقرتحة 
تتعلق بحذف ن�س يقّيد تويل من�صب 
الرئا�صة يف جمهورية ال�صني ال�صعبية 

الأكرث من فرتتني متتاليتني.
اإدخال  م�صاألة  اأن  مراقبون  ويعترب 

ال�صيني هي  الد�صتور  تعديالت على 
املجل�س  دورات  امتيازات  من  جزء 
ال�صيني،  ال�صعب  لنواب  الوطني 
االجتماع  يف  اعتمادها  �صيتم  لذلك 
اإقرار  مت  واإذا  العام،  هذا  املقرر 
هذه التعديالت، فاإن الرئي�س احلايل 
�صي  ال�صعبية،  ال�صني  جلمهورية 
تويل  على  قادرا  �صيكون  بينغ،  جني 

ثالثة بعد عام 2023  الرئا�صية لفرتة 
 2012 عام  بينغ  جني  �صي  واأ�صبح 
للحزب  للجنة املركزية  اأمينا عاما 
 2013 عام  ويف  ال�صيني،  ال�صيوعي 
مت انتخابه رئي�صا جلمهورية ال�صني 

ال�صعبية.
انتخابه  يعاد  اأن  املتوقع  ومن 
رئي�صا للدولة خالل الدورة القادمة 

ال�صعب  لنواب  الوطني  للمجل�س 
مار�س  يف  �صتعقد  التي  ال�صيني 
العام  من  نوفمرب  ويف  املقبل. 
املا�صي، اأعيد انتخاب �صي جني بينغ 
للحزب  للجنة املركزية  اأمينا عاما 
الداخلي  النظام  كون  ال�صيوعي، 
ي�صع  ال  ال�صيني  ال�صيوعي  للحزب 
قيودا على املهل والفرتات الزمنية 

اأ�صحاب  ي�صغلها  اأن  ميكن  التي 
احلزب.وقالت  يف  العليا  املنا�صب 
وكالة �صينخوا ال�صينية الر�صمية، اإن 
اأن  اأي�صا  اقرتحت  املركزية  اللجنة 
اإىل الد�صتور جملة لت�صمني  ت�صاف 
"فكر )الرئي�س( �صي جني بينغ ب�صاأن 
�صينية  خ�صائ�س  مع  اال�صرتاكية 

لع�رس جديد".

"نا�صيونال  جملة  خرباء  قّيم 
العواقب  االأمريكية  اأنرت�صت" 
ت�صنه  نووي  لهجوم  املحتملة 
عا�صمة  على  ال�صمالية  كوريا 
م�صتخدمني  طوكيو،  اليابان 
برنامج نوكيماب خا�س مت و�صعه 

يف معهد �صتيفنز للتكنولوجيا.
بلمحة  تقييمها  املجلة  وقّدمت 
اأن  تاريخية ق�صرية، ذكرت فيها 
احتلتها  الكورية  اجلزيرة  �صبه 
من  الفرتة  يف  اليابانية  القوات 
اأثرت  وقد   .1945 اإىل   1940
على  �صلبا  االأحداث  هذه 
واأدت  الدولتني  بني  العالقات 
اليابان  بني  العداء  زيادة  اإىل 

التي  الدميقراطية،  وكوريا 
وهناك   .1948 عام  يف  ت�صكلت 
بني  العالقات  يف  اأخرى  م�صكلة 
التاريخي  املحور  هي  الدولتني 
و�صيئول،  ووا�صنطن  لطوكيو 
�صيا�صة  بن�صاط  يعار�س  الذي 
املنطقة،  يف  ال�صمالية  كوريا 
وعلى الرغم من هذه العوامل، ال 
تزال اليابان جمرد خ�صم ثانوي 
الدميقراطية،  لكوريا  بالن�صبة 
هي  املتحدة  الواليات  اأن  حيث 
العدو الن�صط. وتوؤكد املجلة اأن 
ال�صالح  بطبيعة  مهتمة  اليابان 
ال�صمالية  كوريا  متلكه  الذي 
النت�صار  نظرا  رئي�صي  ب�صكل 

اأمريكيا على اجلزر اليابانية. 
ثقتهم  عن  اخلرباء  ويعرب 
الع�صكرية  املن�صاآت  هذه  بان 
دورا  تلعب  اأن  ميكن  االأمريكية 
نزاع يف  ن�صوب  رئي�صيا يف حالة 
�صبه اجلزيرة الكورية، لذلك فاإن 
االأمريكية �صتكون  القواعد  هذه 
للجي�س  الرئي�صية  االأهداف  من 
وجه  وعلى  ال�صمايل.  الكوري 
عن  اخلرباء  يعرب  اخل�صو�س، 
املن�صاأة  �رسب  باحتمال  ثقتهم 
"يوكوتا"  االأمريكية  الع�صكرية 
 50 من  اأقل  بعد  على  القائمة 
طوكيو.   العا�صمة  من  كيلومرتا 
يف�صي  �صوف  ال�صيناريو  وهذا 

�صخ�س،  األف   13 حوايل  ملوت 
ومع  اآخرين.  األف   45 وجرح 
النووية،  التداعيات  فاإن  ذلك، 
كما يعتقد اخلرباء، لن ت�صل اإىل 

العا�صمة اليابانية.
ما هو اأكرث فظاعة �صيكون �رسبة 
نووية �صد الهياكل احلكومية يف 
يف  كا�صوميغا�صيكي  منطقة 
طوكيو، والتي �صوف تقتل اأكرث من 
24،000 �صخ�س، وت�رسر اأكرث من 
فاإن  ذلك،  ومع  اآخرين.   91،000
ال�رسبة االأكرث اإيالما �صتكون اإذا 
ا�صتهدف الكوريون وزارة الدفاع 
فوفقا  �صيندجوكو،  يف  اليابانية 
هجوم  فاإن  اخلرباء،  لتقديرات 

كهذا �صي�صفر عن مقتل 57 األف 
�صخ�س وت�رسر 128 األف اآخرين. 
ويف الوقت نف�صه، الحظ حمللون 
اأن توؤثر على  عدة عوامل ميكن 
على  نووي  هجوم  �صحايا  عدد 
ناحية،  فمن  اليابانية.  العا�صمة 
يف  النقل  نظام  يكون  اأن  ميكن 
يف  موؤقت  ماأوى  مبثابة  طوكيو 
ناحية  ومن  الطوارئ.  حاالت 
امل�صطحة  الطبيعة  فاإن  اأخرى، 
اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  للت�صاري�س 
العمى وم�صاكل يف و�صوح الروؤية 
من  املنبعث  ال�صوء  ل�صهود 

انفجار نووي.
املجلة  تالحظ  عامة،  وب�صفة 

نووية  ل�رسبات  نتيجة  اأنه 
اليابانية،  العا�صمة  على  كبرية 
االآالف  ع�رسات  ميوت  �صوف 
املاليني.  و�صيعاين  النا�س،  من 
واأكرث من ذلك، يقول اخلرباء اإن 
اإىل  �صيوؤدي  ال�صيناريو  هذا  مثل 
طوكيو  ت�صهده  مل  هائل  تدمري 
الثانية،  العاملية  احلرب  منذ 
اأن مثل هذه  االأخ�صائيون  ويرى 
املحتملة،  للعواقب  التقييمات 
التدمريية  بالقدرة  تذكري  هي 
وهو  النووية،  لالأ�صلحة  الهائلة 
اإىل  احلاجة  يبني  الذي  االأمر 
من  النوع  التام عن هذا  التخلي 

االأ�صلحة.



الأو�ضاع  اأن  على  باري�س  �ضددت 
اتخاذ  تتطلب  �ضوريا  يف  الراهنة 
�ضيبحثه  ما  وهذا  عاجلة،  خطوات 
اخلارجية  وزير  مو�ضكو  يف  اليوم 
الفرن�ضي جان اإيف لودريان مع نظريه 

الرو�ضي �ضريغي لفروف.
ل�ضان  الت�رصيحات على  وجاءت هذه 
الفرن�ضية  الأوروبية  ال�ضوؤون  وزيرة 
ناتايل لوازو اليوم الثنني، يف حديث 
اإنرت«. و�ضبق  اإذاعة »فران�س  ملحطة 
األقاها يف  كلمة  لودريان يف  اأعلن  اأن 
الثالثاء  الفرن�ضية  الوطنية  اجلمعية 

املن�رصم اأن امللف ال�ضوري �ضيرتاأ�س 
لفروف،  مع  مفاو�ضاته  اأجندة 
م�ضددا على اأن اآخر تطورات الأزمة 
ال�رصعة،  وجه  على  البحث  تتطلب 
يف  اأمامنا  »الأ�ضواأ  اأن  من  وحذر 
وزير  نتحرك«،وكان  مل  اإذا  �ضوريا 
اأعلن  قد  الفرن�ضي  اخلارجية 
يف  الفرن�ضية  فيغارو«  »لو  ل�ضحيفة 
اإيران  �ضيزور  اأنه  املا�ضي  يناير   22
يف اخلام�س من مار�س املقبل لبحث 
اإيران  واتفاق  الإقليمية  الق�ضايا 
الزيارة  هذه  اأرجاأ   اأن  بعد  النووي، 

بداية  يف  اأ�ضال  مقررة  كانت  التي 
الحتجاجات  موجة  ب�ضبب  يناير 
اجلمهورية  مدن  اأكرب  اجتاحت  التي 
الأمن  جمل�س  الإ�ضالمية.و�ضوت 
املا�ضي،  ال�ضبت  بالإجماع  الدويل 
اأيام،  ا�ضتغرقت ثالثة  بعد مناق�ضات 
ال�ضويد  ل�ضالح م�رصوع قرار طرحته 
اإن�ضانية  هدنة  لإعالن  والكويت 
ملدة 30 يوما يف �ضوريا، على خلفية 
دم�ضق  الع�ضكري يف غوطة  الت�ضعيد 
ال�رصقية، لكن الو�ضع يف املنطقة ل 

يزال متوترا للغاية.
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املقاتلون الأجانب يف ليبيا

رابع اأكرب ح�شد للمقاتلني  يف تاريخ الإرهاب!
ن�سر معهد وا�سنطن املخت�ص ب�سوؤون ال�سرق الأو�سط تقريرا بعنوان« املقاتلون الأجانب يف ليبيا: التداعيات على اإفريقيا 

واأوروبا«، جمع فيه روؤية خبريين اأحدهما، �سابط رفيع متقاعد هارون زيلني، راأى اأن تدفق املقاتلني الأجانب اإىل ليبيا يف 
ال�سنوات القليلة املا�سية كان »رابع اأكرب ح�سد يف التاريخ الرهابي، بعد احلرب يف �سوريا، واجلهاد الأفغاين يف الثمانينيات، 

وحرب العراق عام 2003 فقط«.
اأنه  اأي�ضا  اخلبري  هذا  وا�ضتنتج 
ليبيا  اإىل  اأجانب  مقاتلني  بانتقال 
اأ�ضبح »اأولئك املت�ضددون يف �رصق 
اإفريقيا وغربها �ضالعني بعمق مع 
من  بدل  اخلارج  يف  املتطرفني 
الداخلي  التمرد  على  تركيزهم 
اأو الإرهاب«،ولفت اإىل اأن الهدف 
من و�ضول املقاتلني الأجانب اإىل 
ليبيا يف مار�س 2011 كان ينح�رص 
اإىل  م�ضريا  القذايف،  حماربة  يف 
يف  ال�رصيعة  »اأن�ضار  جماعة  اأن 
ليبيا« بداأت يف دي�ضمرب من نف�س 
للتدريب  »�ضبكات  اإن�ضاء  العام يف 
واإقامة  والتي�ضري،  واللوج�ضتيات 
ال�رصيعة  )اأن�ضار  مع  �ضالت 
)القاعدة  تنظيم  و  تون�س(،  يف 
و  الإ�ضالمي(،  املغرب  بالد  يف 
�ضوريا«.ور�ضد  يف  املتطرفني 
اخلبري اأنه مع مرور الوقت »و�ضعت 
جماعة )اأن�ضار ال�رصيعة يف ليبيا( 
ال�رصيعة  )اأن�ضار  مع  تعاونها 
يف  الو�ضع  وتطور  تون�س(،  يف 
فيها  اأ�ضبحت  درجة  اإىل  ليبيا 

ال�رصيعة  )اأن�ضار  لـ  ملجاأ  البالد 
)القاعدة  وتنظيم  تون�س(  يف 
يف  الإ�ضالمي(  املغرب  بالد  يف 
هذه  فيه  واجهت  الذي  الوقت 
ممار�ضة  يف  �ضعوبة  املنظمات 
اأخرى«.وقّدر  اأماكن  يف  عملياتها 
زيلني عدد املقاتلني الذين دخلوا 
ال�ضبع  ال�ضنوات  خالل  ليبيا  اإىل 
 3500  -  2600 بني  ما  املا�ضية 
مقاتل اأجنبي، قدموا اإليها من 41 
تنظيم  اأن  اإىل  ولفت اخلبري  بلدا، 
»داع�س« ي�ضكل يف الوقت الراهن 
ح�ضب  اإرهابية   جماعة  اأقوى 
بعد  اأنه  م�ضيفا  التقرير،  و�ضف 
من  هناك  اإىل  املقاتلني  »تدفق 
�ضوريا يف الفرتة بني عامي 2012 
ربيع  يف  الجتاه  انعك�س  و2013، 
ياأتي معظم  بداأ  فقد  عام 2014. 
ينتمون  الذين  الأجانب  املقاتلني 
اإىل تنظيم )الدولة الإ�ضالمية( يف 
ليبيا من تون�س، على الرغم من اأن 
وا�ضعة  التنظيم اجتذب جمموعة 
مبا  الأخرى،  اجلن�ضيات  من 

والنيجر  وكينيا  وغانا  ت�ضاد  فيها 
وال�ضومال وبوروندي«.

»اأحد  اأن  اإىل  النتباه  لفت  كما 
ليبيا«  يف  الفريدة  الجتاهات 
كبرية  م�ضاركة  بدء  يف  يتمثل 
للن�ضاء املقاتالت منذ عام 2014 
الرجال،  مع  احلال  هو  »وكما 
من   )300( وحدة  اأكرب  جاءت 
الق�ضم  انحدر  حني  يف  تون�س، 
الآخر من اأ�ضرتاليا وت�ضاد وم�رص 
واإريرتيا واملغرب والنيجر وبلدان 
مت  �ضوريا،  غرار  وعلى  اأخرى. 
الن�ضاء  هوؤلء  معظم  ا�ضتخدام 
للجيل  الأطفال  تربية  اأو  للزواج 
ولكن،  املجاهدين،  من  املقبل 
على  بع�ضهن  تدريب  اأي�ضا  مت 
من  حذر  زيلني  القتال«،هارون 
ي�ضكلها  التي  الكبرية  املخاطر 
الذين  الأجانب  املقاتلون  هوؤلء 
ومنها  واإليها،  ليبيا  من  ينتقلون 
العائدين عمليات  »اإمكانية تنفيذ 
القادة  تاآمر  طريق  عن  خارجية 
التخaطيط  خالل  من  اجلهاديني 

فرانكن،  مايكل  ،اأما  بعد«  عن 
املتحدة  الوليات  اأن  فراأى 
ال�ضرتاتيجيات  تعزيز  اإىل  حتتاج 
املجتمع  اإ�رصاك  مع  الإقليمية 
اأن  �رصورة  على  م�ضددا  الدويل، 
والهيئات  القانون  �ضيادة  »تبداأ 
الإدارية من اأدنى م�ضتوى ممكن، 
ولي�س من قوى خارجية ح�رصيا«.

وا�ضتخدم فرانكن يف هذا ال�ضدد 
ليبيا مثال، م�ضريا اإىل اأن وا�ضنطن 
مواطنو  يتمكن  اأن  يف  تاأمل 
حل  اإىل  »التو�ضل  من  البلد  هذا 
اإل  مبفردهم«،  واحدة  اأمة  لقيام 
الوقت  يف  الليبيني  اأن  ر�ضد  اأنه 
»بال�رصورة  ي�ضعرون  ل  الراهن 
لأنه  الأمر  هذا  لتحقيق  امللحة 

لقمة  وتاأمني  الرواتب  دفع  يتم 
دعا  ذلك،  من  العي�س«،وانطالقا 
هذا ال�ضابط الأمريكي املتقاعد 
الأمريكيني  امل�ضوؤولني  الرفيع، 
األ  اأن »يكونوا حري�ضني على  اإىل 
وحتقيق  الإ�ضالح  اإىل  يطمحوا 
الليبيني  من  اأكرث  ال�ضتقرار 

اأنف�ضهم«.

لودريان يف مو�سكو غدا لبحث خطوات عاجلة لإنقاذ �سوريا

لودريان يف مو�شكو لبحث خطوات عاجلة لإنقاذ �شوريا

وزير الداخلية التون�سي، لطفي براهم

وجود اأجهزة خمابرات اأجنبية يف البالد »اأمر عادي« و�شببه الو�شع الليبي
.     معلومات عن عمليات اإرهابية نوعية يح�سرها الإرهابيون

م�ساألة لي�ست بجديدة

وقلل الوزير التون�ضي من الأمر، 
العامل  دول  جميع  اأن  موؤكًدا 
لديها اأجهزة خمابرات، بطرق 
مبا�رصة اأو غري مبا�رصة، وا�ضًفا 
اجلديدة«،  بـ»غري  امل�ضاألة 
الر�ضمية  ال�ضفحة  بح�ضب 
بـ»في�ضبوك«  ال�ضعب  ملجل�س 
كل  بـ»ر�ضد  براهم  وتوعد 
مع  والتن�ضيق  م�ضبوه  ن�ضاط 

الق�ضاء ب�ضاأنه لدرء اأي اأخطار 
يف  اأن�ضطة حمظورة  اأية  ومنع 
�ضواء  املجال،  هذا  يف  تون�س 
التج�ض�س  ب�ضبكة  الأمر  تعلق 
التي مت الك�ضف عنها اأخرًيا اأو 

بغريها«.
»ال�رصوق«  جريدة  وكانت 
قبل  حتقيًقا  ن�رصت  التون�ضية 
»ف�ضيحة  عنوان  حتت  اأيام 
وزراء  تون�س..  تهز  جت�ّض�س 
وروؤ�ضاء اأحزاب ومديرو بنوك 

يف  �ضابق  ديوانة  عام  ومدير 
ا�ضتخباراتية  �ضبكة  قب�ضـة 
يقودها رجل اأعمال فرن�ضي«، 
اأن  »وبعد  اأنه  فيه  ذكرت 
اإيداع  بطاقة  اإ�ضدار  مت 
بال�ضجن �ضد كل من م�ضت�ضار 
عام  ومدير  ال�ضحة،  وزير 
اأثبتت  الدولة  اأمالك  بوزارة 
قيادات  تورط  التحقيقات 
ف�ضيحة  اأكرب  يف  الدولة  يف 

جت�ض�س«.

ليبيا  حدود  على  الو�ضع 
واجلزائر

الأمني  الو�ضع  وبخ�ضو�س 
مع  احلدود  ويف  البالد،  يف 
وزير  قال  وليبيا،  اجلزائر 
عبدالكرمي  التون�ضي  الدفاع 
»التهديدات  اإن  الزبيدي، 
قائمة  زالت  ما  الإرهابية 
وجدية رغم التح�ضن امللحوظ 
اإىل  م�ضرًيا  الأمني«،  للو�ضع 
ا�ضتخباراتية  معلومات  »تواتر 

لتنفيذ  وجود خمططات  حول 
نوعية،  اإرهابية  عمليات 
احليوية  املن�ضاآت  ت�ضتهدف 
الع�ضكرية  واملوؤ�ض�ضات 

واملقار الأمنية يف البالد«.
كما ك�ضف الزبيدي رف�س تون�س 
�ضمال  به حلف  تقدم  مقرتًحا 
خرباء  مل�ضاركة  الأطل�ضي 
مركز  دائمة يف  ب�ضفة  اأجانب 
مدينة  يف  م�ضرتك  ع�ضكري 
للتخطيط  التون�ضية،  قاب�س 

وحتليل  العمليات  وقيادة 
املعلومات يف جمالت حماية 
»الإرهاب«،  وحماربة  احلدود 
م�ضاعدة  تون�س  منح  مقابل 
تقدر بثالثة ماليني يورو وكان 
حتدثوا  اأمريكيون  م�ضوؤولون 
املتحدة  الوليات  اإقامة  عن 
تنطلق  تون�س،  يف  لها  قاعدة 
التي  الع�ضكرية  منها طائراتها 
جمموعات  تق�ضف  كانت 

»داع�س« يف �رصت.



الربازيلي  اإ�صابة  توقيت    جاء 
للغاية  ح�صا�س  وقت  يف  نيمار 
�صان  باري�س  لفريقه  بالن�صبة 
الأخري  واأّن  خا�صة  جريمان، 
اأمام  تنتظره مباراة مهمة جداً 
ريال مدريد بعد ثمانية اأيام من 
امللعب  من  نيمار  وخرج  الآن، 
نهاية  من  دقائق  ع�رش  قبل 
املباراة اأمام مر�صيليا يف نهاية 
املرحلة ال�صابعة والع�رشين من 
التواء  ب�صبب  الفرن�صي  الدوري 
يعلن  الأمين.ومل  الكاحل  يف 
الآن  حتى  الباري�صي  النادي 
اأو احتمال  الإ�صابة  عن طبيعة 
املالعب،  عن  نيمار  غياب 
مواجهتني  قبل  جاءت  لكنها 
مر�صيليا  �صد  للفريق،  قويتني 
ربع  يف  الأربعاء  جمدداً 
ريال  ثم  فرن�صا،  كاأ�س  نهائي 
باري�س يف  الإ�صباين يف  مدريد 
اإياب  يف  مار�س  من  ال�صاد�س 
لدوري  النهائي  ثمن  الدور 
ذهاباً  ريال  )فاز  اأوروبا  اأبطال 
الربازيلي  النجم  ون�رش   )1-3
التوا�صل  مواقع  على  له  �صورة 
حالته  عن  ليك�صف  الجتماعي 
يف  نيمار  ويُظهر  الإ�صابة  بعد 
بفعل  املت�رشر  اجلزء  ال�صورة 
تعليق  اإىل  بالإ�صافة  الإ�صابة 
اإن كل �صئ  ق�صري يقول فيه :« 
انتهى بالن�صبة لهذا اليوم«واأبدى 
مدرب  اإميري  اأوناي  الإ�صباين 

تفاوؤله  املباراة  عقب  الفريق 
»الفح�س  نيمار  اإ�صابة  ب�صاأن 
الأول يف غرفة تبديل املالب�س 
اأظهر اأنه التواء، �صنقوم بفح�س 
هذا  هو  ما  ملعرفة  طبي 
اأكرث  »نيمار  اللتواء«واأ�صاف 
الفح�س  هذا  �صننتظر  هدوءاً، 
موؤكداً  متفائلني«،  و�صنكون 
القول  علي  يتعني  كان  »اإذا  اأنه 
للتفاوؤل. نعم«  اقول  ل،  اأم  نعم 
لكن مواطن نيمار تياغو �صيلفا 
بدا مت�صائماً باحتمال م�صاركة 
مر�صيليا  اأمام  جمدداً  زميله 
الأربعاء  الكاأ�س  نهائي  ربع  يف 
حقاً.  منتفخاً  كان  »كاحله  لأن 
اأعتقد  لكني  طبيباً،  ل�صت  اأنا 
امل�صاركة  من  يتمكن  لن  باأنه 
الأربعاء«وتابع الربازيلي ل�صبكة 
»كانال بلو�س« الفرن�صية »يجب 
حار�س  راأي  يرتاح«وكان  اأن 
املرمى الفون�س اأريول م�صابهاً 
ذلك  روؤية  اأن  »�صحيح  بقوله 
)الكاحل(  كان   ... موؤثرة  كانت 
متى  اأعرف  ل  جداً.  متورماً 
وقت  يف  ذلك  واآمل  �صيعود 

قريب«.

* يف البداية مرحبا 
بكم يف اجلزائر ؟ 

اأ�صكركم على حفاوة ال�صتقبال   -
حيث  ومذهال  رائعا  كان  الذي 
جدا  الإيجابية  ال�صورة  يعك�س 
اأنني  كما  الفل�صطيني  ال�صعب  عن 
هذا  يف  واحد  �صعب  اأننا  اأعتقد 

البلد املجاهد وامل�صياف.

* هل �سبق لكم واأن 
زرمت اجلزائر ؟

اجلزائر  زرنا  واأن  لنا  �صبق  نعم   -
التي  الأجواء  نف�س  ع�صنا  وقد 
نعي�صها اليوم وهي اأجواء تاريخية 
لن  اجلميل،  جويلية   5 ملعب  يف 
نن�صى اأبدا تلك الأجواء التي تبقى 
كل  قلوب  يف  ومنقو�صة  خالدة 

الفل�صطينيني واجلزائريني.

* كيف تلوح لك هذه 
املباراة الودية اأمام 

اجلزائر مبلعب 5 
جويلية ؟

- هذه هي املباراة الأوىل ملدربنا 
للمباراة  و حت�صريية  زيزار  خوليو 
اأ�صيا  كاأ�س  ت�صفيات  من  املقبلة 

واأعتقد اأنها مهمة لتح�صرياتنا.
* ما هي الذكرى التي بقت را�صخة 
ال�صابقة  الزيارة  بعد  اأذهانكم  يف 

للمنتخب الفل�صطيني ؟
رائعة  بذكريات  احتفظنا  لقد   -
نن�صى  مل  ال�صابقة  الزيارة  من 
الأن�صار  من  الغفرية  اجلماهري 
هتافاتهم  اأي�صا  نن�صى  مل  كما 
�صنتني  قبل  الفوز  هدف  بعد  لنا 
�صورة  وهي  جويلية   5 ملعب  يف 
الفل�صطينية  الكرة  تاريخ  يف  تبقى 
والحرتام  التقدير  كل  تكن  التي 
واأعتقد  برمته.  لل�صعب اجلزائري 
لنا  م�صاندا  �صيكون  اجلمهور  اأن 
يف هذه املباراة وهذا حبه ل�صعبنا 
دائما  نعتز  كفل�صطينيني  ونحن 
الواقف دائما  البطل  ال�صعب  بهذا 

بجانبنا.

* كيف تتوقع هذا 
احلوار الأخوي الودي 

بني الفريقني ؟

�صتتمتع  اجلماهري  اأن  اأعتقد   -
عالية  كروية  ومل�صات  بلقطات 
 5 �صماء  و�صتلب�س  الطرفني،  من 
جويلية حلة جميلة ت�صنعها الألوان 
وتزينها  واجلزائرية  الفل�صطينية 

اجلماهري.
* مباذا تود اأن تختم 

هذا احلوار ؟
من  فريقا  �صنحاور  اأننا  الأهم   -
وهذا  اجلزائرية  الكرة  حجم 
�صيء مهم بالن�صبة لنا، واأملنا كبري 
م�صتوى  يف  نكون  اأن  كفل�صطينيني 
واأن  والأخوي  الودي  اللقاء  هذا 
�صتوؤم  التي  اجلماهري  ن�صعد 
مدرجات ملعب 5 جويلية لأن هذه 
املباراة بالذات مهمة لنا كمحطة 
حت�صري وا�صتعداد ملا هو قادم من 

ت�صفيات كاأ�س اأ�صيا.

حاوره فوؤاد بن طالب

وا�صل ميالن نتائجه الرباقة 
وغلب  غاتوزو  مدربه  مع 
روما على اأر�س الأوملبيكو 
الإيطالية  العا�صمة  يف 
من   26 املرحلة  يف   2-0
لكرة  الإيطايل  الدوري 
القدم و�صجل للرو�صونريي 
 ،48 كوتروين  باتريك 
 ،74 كالبريا  ودافيد 
 44 ميالن  ر�صيد  لي�صبح 

ال�صابع  املركز  يف  نقطة، 
بفارق  �صامبدوريا  خلف 
الفوز  وهو  الأهداف 
الثالث على التوايل مليالن 
مبارياته  يف  وال�صاد�س 
الثماين الخرية يف الدوري 
طعم  فيها  يذق  مل  التي 
اأما روما فتجمد  اخل�صارة 
ر�صيده عند النقطة 50 يف 

املركز اخلام�س.
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حماجنة حار�س مرمى املنتخب الفل�سطيني

�ال�شتقب�ل ك�ن مميز�.. و�أ�شعر ب�أنني يف بلدي

ميالن غ�توزو يو��شل �لتح�شن ويغلب روم� على �أر�ض �لع��شمة

دخل املنتخب الفل�سطيني منذ و�سوله اأول اأم�س اإىل اجلزائر يف جو التح�سريات مبركز 
�سيدي مو�سى ا�ستعدادا للمباراة الودية اأمام النخب الوطني اجلزائري لأقل من 21 �سنة 

وملعرفة الأجواء داخل بيت �سيف اجلزائر املنتخب الفل�سطيني اقرتبنا من احلار�س املتميز 
حماجنة و�سجلنا معه هذا احلوار.

الت�شيو يو��شل �شحوته 

�آخر تطور�ت �إ�ش�بة نيم�ر قبل 
مب�ر�ة ري�ل مدريد

لت�صيو  وا�صل  جهته  من 
على  اخلناق  و�صدد  �صحوته 
منه  انتزع  عندما  روما  جاره 
الكبري  بفوزه  الثالث  املركز 
 ،0-3 �صا�صوولو  م�صيفه  على 
يوفنتو�س  مباراة  تاأجلت  فيما 
ب�صبب  اتالنتا  �صيفه  مع 
الفوز  لت�صيو  وح�صم  الثلج. 
بت�صجيله  الأول  ال�صوط  يف 
�صريغي  ال�رشبي  عرب  هدفني 
 )7( �صافيت�س  ميلينكوفيت�س 
من   31( اميوبيلي  وت�صريو 
موقعه  الذي عزز  ركلة جزاء( 
الهدافني  لئحة  �صدارة  يف 
 5 بفارق  هدفاً   23 بر�صيد 
وهداف  قائد  اأمام  اأهداف 
الإيطايل  الدويل  ميالن  اإنرت 
لت�صيو  وعزز  اإيكاردي  ماورو 
الثاين  ال�صوط  مطلع  تقدمه 
�صافيت�س  ميلينكوفيت�س  عرب 
�رشبة  �صا�صوولو  )46(.وتلقى 
الثاين  ال�صوط  مطلع  موجعة 
دومينيكو  مهاجم  بطرد 
الفريقني  لكن   ،)54( برياردي 
امللعب  اأر�صية  على  ت�صاويا 
مدافع  بطرد  دقائق   6 بعد 
املونتينيغري  العا�صمة  فريق 

اآدم مارو�صيت�س )62(.
التوايل  على  الثاين  الفوز  وهو 
هذا  ع�رش  وال�صاد�س  لالت�صيو 
 52 اإىل  ر�صيده  فرفع  املو�صم 
نقطة بفارق نقطة واحدة اأمام 

انرت ميالن.
�صيفه  على  �صمبدوريا  وفاز 
لالرجنتيني  بهدفني  اودينيزي 
 )35( �صيلفي�صرتي  ماتيا�س 
والكولومبي دوفان زاباتا )83( 
ل�صيلفي�صرتي  هدف  مقابل 
فريقه  مرمى  )90+5 خطاأ يف 
اىل  ر�صيده  �صمبدوريا  ورفع 
ال�صاد�س  نقطة يف املركز   44
خ�صارة  فيورنتينا  وا�صتغل 
املركز  منه  وانتزع  اأودينيزي 
�صيفه  على  بفوزه  العا�رش 
وحيد  بهدف  فريونا  كييفو 
 )6( برياغي  كري�صتيانو  �صجله 
فريونا  هيال�س  انت�رش  كم 
ع�رش  التا�صع  املركز  �صاحب 
قبل الأخري على �صيفه تورينو 
 12( فالوتي  ملاتيا  بهدفني 
للفرن�صي  هدف  مقابل  و77( 

مباي نيانغ )49(.
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اأكدت اأن الحتاديات امل�سوؤولة على حتديد اأهداف امل�ساركة بالألعاب املتو�سطية، بوملرقة:

التن�ضيق جار ب�ضفة عادية مع الوزارة وم�ضلحة اجلزائر فوق كل اعتبار
.      ي�ضرفني مل �ضمل الريا�ضة اجلزائرية

عي�سة ق.

خالل  �أم�س  بوملرقة  و�شّددت 
�ل�شحافية  للندوة  �أم�س  تن�شيطها 
حماد  �لرحمان  عبد  من  كل  بح�شور 
مت  �للذ�ن  �إيز�م  �حلفيظ  وعبد 
مهامها  لها يف  م�شاعدين  �ختيارهما 
برئا�شة �لوفد �إىل جانب تو�جد رئي�س 
�لأوملبية �جلز�ئرية م�شطفى  �للجنة 
�لهيئة  �أع�شاء  من  وعدد  بري�ف 
بر�همية  عمار  �شورة  يف  �لريا�شية 
�أنها ل متلك �شخ�شيا �ي م�شاكل مع 
�لوز�رة �لو�شية يف ظل �لتكهرب �لذي 
وتعمل  �لريا�شيتني  �لهيئتني  يجمع 
�أجل  ب�شورة عادية من  مع م�شوؤوليها 
يف  �جلز�ئرية  للم�شاركة  �لتح�شري 
�للعاب �ملتو�شطية، حيث ك�شفت �ن 
لديها �جتماع عمل مع �لوزير �لهادي 
ولد علي و�لذي جرى �م�شية �لبارحة 
ما  وهو  �لوزير  مع  تتو��شل  �أنها  كما 
عندما  �أ�شبوعني  من  �قل  قبل  حدث 

�أجل  من  هاتفي  �ت�شال  به  جمعها 
للمناف�شة  �لتح�شري�ت  على  �لوقوف 
�لأوملبية  �لبطلة  وعّبت  �لإقليمية، 
�شمل  بلم  تقوم  لكونها  �فتخارها  عن 
بطلة  باعتبارها  �جلز�ئرية  �لريا�شة 

�وملبية �شابقة.
وحول �حلظوظ فيما يتعلق بامل�شاركة 
كانت  �لتي  �ملتو�شطية  �لدورة  يف 
مبمج يف وقت �شابق �لعام �ملن�رصم 
قبل تاأجيلها مل�شاكل مالية وتنظيمية 
�أ�شارت  �ل�شبانية  لل�شلطات  بالن�شبة 
بتمكن  متفائلة  �نها  بوملرقة 
متثيل  من  �جلز�ئريني  �لريا�شيني 
وحمل  متثيل  �أف�شل  �لوطنية  �لألو�ن 
�أن  مو�شحة  عاليا،  �لوطنية  �لر�ية 
�لتح�شري�ت من �جلانب �لفني يجري 
�ملعنية  �لريا�شية  �لحتاديات  بني 
و�لريا�شة،  �ل�شباب  ووز�رة  �مل�شاركة 
�ملكلفني  �لحتاديات  وم�شوؤويل 
�ملعنيني  �لريا�شيني  قائمة  بتحديد 
بامل�شاركة وو�شع �لأهد�ف �مل�شطرة 
�أين حملّت  يف �ملناف�شة �ملتو�شطية، 

�لحتاديات  مل�شوؤويل  �مل�شوؤولية 
با�شتعد�د�ت  �لعارفني  باعتبارهم 
ت�شطري  عن  بعيدة  و�لكو�  ريا�شييهم 
�لأهد�ف وعدد �مليد�ليات �ملر�شحة 
تار�غونا  دورة  بها بالدنا يف  تتوج  �أن 
�ل�شبانية، ورغم تاأكيدها �أن �لتح�شري 
�خت�شا�س  من  �ملتو�شطية  لالألعاب 
�لحتاديات �إل �أنها ك�شفت �ن �للجنة 
عدد  �شاعدت  �جلز�ئرية  �لأوملبية 
من  �إليها  جلاأت  �لتي  �لحتاد�ت  من 
�لأبو�ب  تغلق  ومل  �مل�شاعدة  �أجل 
�إىل  �ملتحدثة  وتطّرقت  وجهها.  يف 
يف  بامل�شاركة  �ملعنيني  �لريا�شيني 
�أن  �أو�شحت  �أين  �لإقليمية  �ملناف�شة 
�لقائمة �لنهائية مل يتم و�شعتها ب�شفة 
�لقائمة  �أن  �لأمر  يف  ما  وكل  كاملة 
جمموع  م�شاركة  ت�شم  �شوف  �لأولية 
400 ريا�شي فيما �شيكون عدد �أع�شاء 
ما بني  يقارب 600 �شخ�س  ما  �لوفد 
�لوز�رة  �لكو�  �لحتاديات  م�شوؤويل 
بتغطية  �ملكلفني  �لإعالم  ورجال 
�حلدث �لريا�شي، م�شيفة �ن �لأ�شماء 

كلرية  و�لتي متلك حظوظا  �ملعروفة 
بامليد�ليات  �لتتويج  حول  للتناف�س 
�لعربي  خملويف،  توفيق  �شورة  يف 
ياأكدو�  مل  �شحنون  و�أ�شامة  بورعدة 
�لنهائي  �لقر�ر  �أن  رغم  م�شاركتهم 
�لتي  �لريا�شية  �حتادياتهم  �إىل  يعود 

ت�شع �لقائمة �لنهائية للم�شاركني.
طائرة  حجز  �أن  بوملرقة  وقالت 
�إىل  �جلز�ئري  �لوفد  لنقل  خا�شة 
ب�شفة  فيه  �حل�شم  يتم  مل  تر�غونا 
نهائية وهم �ملتعاقدين مع �خلطوط 
بالتنقالت  �ملكلفة  �جلوية �جلز�ئرية 
�أين  �جلز�ئريني،  للريا�شيني  �جلوية 
�أنها تنتظر �لنتهاء من و�شع  �أ�شارت 
و�شبط  للريا�شيني  �لنهائية  �لقائمة 
من  �لوفد  لأع�شاء  �لنهائي  �ملجوع 
حول  نهائي  بقر�ر  �خلروج  �أجل 
�لأمر، و�أ�شافت �أن هوية حامل �لر�ية 
لالألعاب  �لفتتاح  حفل  يف  �لوطنية 
لكن  بعد  حتديده  يتم  مل  �ملتو�شطية 
�شيكون  خملويف  م�شاركة  حال  يف 

�ملكلف باملهمة.

دورة الحتاد الدويل للتن�س باجلزائر

اال�ضبان يفر�ضون ال�ضيطرة على املناف�ضة
�شيطرة  �ل�شبانية  �لعنا�رص  فر�شت 
�جلدول  مناف�شات  على  مطلقة 
من  للتن�س  �لدولية  للدورة  �لزوجي 
م�شلك  �شمن  �خلام�شة  �لدرجة 
بالأو��شط  �خلا�س  �لدويل  �لحتاد 
�لذي �ختتم �شهرة �أول �م�س مبيد�ن 
�لزوجي  ببا�س جر�ح، ومتكن  �لتن�س 
�ل�شباين �ملكون من مايكل �أر�نز�بل و 
لوي�س فو�ك�س من �لتتويج باللقب لدى 
�لزوجي  عقبة  �جتياز  عقب  �لذكور 

�لبتغايل �ملكون من �شيمو� �لفا�س و 
�نتونيو بيدرو بار�كاتا بنتيجة 6-4 و 
�أما لدى �لإناث، جنحت   ،5-10 6-4
لري�نا�س  لو�شيا  �ل�شبانية  �لالعبة 
�لفرن�شية  زميلتها  رفقة  دومينغو، 
باملعدن  �لتتويج  من  بيكر�ر  �نا�س 
�لزوجي  على  �لفوز  بعد  �لنفي�س 
ليندة  من  كل  من  �مل�شكل  �ليطايل 
�لي�شي و كيار� غريلي  بنتيجة �شوطني 
ل�شفر، ويف نهائيات �جلدول �لفردي 

�آر�نزبال  �ل�شباين  �لالعب  فاز 
على  ب�شعوبة  �ملجموعة8،  مت�شدر 
�لفرن�شي كليمون �شوفان مبجموعتني 
دون مقابل  يف مبار�ة نهائية قوية، و 
دومينغو  ترتك  مل  �إناث،  �لفردي  يف 
لينا  �لبلغارية  ملناف�شتها  فر�شة  �أي 
نوكولوفا بالتغلب عليها 6-1 و 2-6. 

�لدورة  هذه  يف  �جلز�ئر  و�شاركت 
 12 بينهم  من  ريا�شيا   25 مبجموع 
حني  يف  �لت�شفيات،  من  �نطلقو� 

�جلدول  يف  مبا�رصة  �آخر   13 �قحم 
قدور  بن  ليندة  وحققت  �لنهائي، 
�أح�شن   1 رقم  �ملجموعة  مت�شدرة 
�جلز�ئرية  للم�شاركة  بالن�شبة  نتيجة 
قبل  �لنهائي،  ن�شف  �لدور  ببلوغها 
بالدورة  �ملتوجة  �أمام  تنهزم  �أن 
�إىل  بالإ�شافة  لو�حدة،  مبجموعتني 
�جلز�ئر، عرفت هذه �لدورة م�شاركة 

27 بلد�.
وكالت

املنتخب الوطني للمحليني ي�سرع يف الرتب�س التح�سريي

ماجر ي�ضرح مو�ضاوي ويربمج ح�ضتني يوميا

براهيمي ي�ضجل �ضاد�س اأهدافه هذا املو�ضم بالدوري الربتغايل

�رصع �ملنتخب للمحليني يوم �أم�س �أول 
باملركز  حت�شريي  ترب�س  يف  �أم�س 
ما  وح�شب  مو�شى،  ب�شيدي  �لوطني 
للعبة  �جلز�ئرية  �لحتادية  �فادته 
�شبكة  على  �لر�شمي  موقعها  عب 
�ملعنية  �لعنا�رص  كل  لبت  �لنرتنت 
بهذ�  �لرتب�س �لذي �شي�شتمر �ىل غاية 
للم�شاركة  �لدعوة  �جلاري  فيفري   28

يف هذه �ملحطة �لعد�دية �لتي برمج 
ماجر  ر�بح  �لوطني  �لناخب  فيها  
�ليوم و�حدة يف  ح�شتني تدريبيتني يف 
�ل�شاعة  من  �بتد�ء  �ل�شباحية  �لفرتة 
�لفرتة  يف  و�لثانية  �لن�شف  و  �لعا�رصة 
�مل�شائية �بتد�ء من �ل�شاعة  �خلام�شة 
قام  �ل�شباحية  �لفرتة  يف  �لزو�ل.  بعد 
مقابالت  يف  �شاركو�  �لذين  �لالعبون 

يوم  لعبت  �لتي  �لوطنية  �لبطولة 
فيما  لال�شرتجاع  ح�شة  يف  �ل�شبت 
�جر�ء  يف   �لعنا�رص  بقية  �رصعت 
�ر�شية  فوق  �لبدنية  �لتمارين  بع�س 
تقوية  بقاعة  �للتحاق  قبل  �مليد�ن 
�ّن  �مل�شدر  ذ�ت  و�أ�شاف  �لع�شالت، 
قام  قد  ماجر  ر�بح  �لوطني  �ملدرب 
بار�دو  نادي  مرمى  حار�س  بت�رصيح  

على  �لآم  ب�شبب  مو�شاوي  توفيق 
م�شتوى �ل�شنان مو�شحا":  �ن �لالعب  
و  طبية  بفحو�شات  قام  مو�شاوي 
ماجر  ر�بح  �لطبي  �لطاقم  �أخب   قد 
بعدم قدرة �لالعب على �مل�شاركة يف 
�لرتب�س، وخ�ش�س ر�بح ماجر �حل�شة 

�مل�شائية  للقيام بعمل فني تكتيكي.
ع.ق/وكالت

قاد �لالعب �لدويل �جلز�ئري يا�شني 
�كت�شاح  �إىل  بورتو  فريقه  بر�هيمي 
�مل�شيف بورتيمموتيت�شي بخما�شية 
جمعت  �لتي  �ملقابلة  خالل  لهدف 
�جلولة  �شمن  �أم�س  �ول  �لفريقني 
�ملمتاز،  �لبتغايل  �لدوري  من   24

ميد�ن  متو�شط  �شجل  حيث 
�خلام�س  �لهدف  �لوطنية  �لت�شكيلة 
فريقه  �أهد�ف  مهرجان  و�ختتم 
�لدقيقة  يف  جاء  �لذي  �لهدف  وهو 
66 من �ملقابلة و�لذي �شمح لبورتو 
�أن  قبل  نظيفة  بخما�شية  بالتقدم 

يقل�س �أ�شحاب �لأر�س �لنتيجة عب 
�لدقيقة  يف  �ل�رصف  هدف  ت�شجيل 
�لأخرية من �للقاء، و�إ�شافة �إىل ذلك 
متكن بر�هيمي من منح كرة حا�شمة 
عبها  جاء  و�لتي  �ملقابلة  يف 
�لهدف �لثاين لبورتو بعد ربع �شاعة 

�للقاء عب �لالعب د�  على �نطالق 
وقعه  �لذي  �لهدف  ويعتب  �شيلفا، 
�لفرن�شي  ر�ن  ملعب  نادي  خريج 
�ل�شاد�س له هذ� �ملو�شم يف �لدوري 

�لبتغايل.
ع.ق.

ك�سفت ح�سيبة بوملرقة رئي�سة الوفد اجلزائري املعني بامل�ساركة يف دورة العاب البحر املتو�سط املقررة خالل الفرتة املمتدة من 22 جوان اإىل الفاحت 
جويلية املقبل مبدينة تاراغونا ال�سبانية اأن التن�سيق جاري بني اللجنة الأوملبية اجلزائرية ووزارة ال�سباب والريا�سة ب�سكل طبيعي فيما يتعلق 

بالتح�سري للمناف�سة الإقليمية ول توجد م�ساكل يف هذا اخل�سو�س، مو�سحا اأن م�سلحة اجلزائر فوق كل اعتبار وجتاوزات اخلالفات واختالف الروؤى 
اإلزامي من اأجل م�سلحة الريا�سية اجلزائرية

الفاف تن�ضب جلنة ان�ضباط موؤقتة
قامت �لحتادية �جلز�ئرية لتعيني جلنة �إن�شباط موؤقتة �لتابعة للر�بطة 

�ملحرتفة لكرة �لقدم وذلك بعد ��شتقالة رئي�س �للجنة عبد �حلميد 
حد�ج و�أع�شاءها و�لذين قدمو� ��شتقالة كتابية، ويف هذ� �ل�شدد 

ك�شفت �لفاف ت�شكيلة جلنة موؤقتة تتكفل بدر��شة �لتقارير �لتي يرفع 
حكام �ملباريات وت�شدر �لعقوبات و�لتي ت�شم يف �شفوفها كل من كمال 

م�شباح رئي�س جلنة �لن�شباط للر�بطة �لهاوية لكرة �لقدم �إىل جانب 
كل من �أحمد بن �شالح ع�شو جلنة �لن�شباط لر�بطة ما بني �جلهات 

ور�بح بن عزو ع�شو �لر�بطة �ملحرتفة لكرة �لقدم، حيث ينتظر �ن يتم 
تن�شيب جلنة �ن�شباط جديدة خالل �لفرتة �ملقبلة.

ع.ق.
...................................

 كاليغري: ف�ضلت ترك ت�ضديد
 ركلة اجلزاء لنب طالب

ك�شف لعب نادي �شكاله04 �لأملاين د�نيال كاليغريي �أنه ف�شل 
ترك �لكرة �إىل زميله �لدويل �جلز�ئري نبيل بن طالب من �أجل 

ت�شديد ركلة �جلز�ء �لتي منحها �حلكم �إىل فريقه خالل �ملقابلة 
�لتي �أجر�ها رفقاء متو�شط ميد�ن �خل�رص �أمام بايرن ليفركوزن 
على ملعب �لأخري و�لتي جرت �أول �م�س حل�شاب �جلولة 24 من 

�لدوري �لأملاين، و�أو�شح �جلناج �لأمين ل�شالكه خالل ت�رصيحات 
نقلها �م�س �لإعالم �لملاين �نه قان باخلطوة نحو بن طالب و�لذي 

مير بو�شعية �شعبة خا�شة يف ظل �خلالفات �لتي جتمعه مبدربه 
و�لتي جعلته خارج �حل�شابات يف �للقاء�ت �ملا�شية قبل �ن ي�شجل 

عودته �إىل �ملناف�شة �أول �أم�س.
و�شاهم بن طالب يف �لفوز �لذي عاد به �شالكه من خارج �لقو�عد 

�أمام بايرن ليفركوزن عندما �شجل �لهدف �لثاين لفريقه قبل 
دقيقتني على نهاية �للقاء عب ركلة جز�ء وهو �لذي دخل �حتياطيا 

حيث مت �قحامه يف �لدقيقة 66 من �ملبار�ة.
ع.ق.

ت�سوير : يا�سني راجي
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�ضالكه يلتحق بدورمتوند اإىل الو�ضافة
باير  الثمني على م�ضيفه  بفوزه  الأملاين  الدوري  من  الثاين  املركز  اإىل  دورمتوند  ببورو�ضيا  موؤقتاً  �ضالكه  حلق 
ليفركوزن 2-0 يف املرحلة 24، وبكر �ضالكه بالت�ضجيل عرب املهاجم الدويل النم�ضوي غيدو بورغ�ضالر، واكمل 
باير ليفركوزن املباراة بع�رشة لعبني منذ الدقيقة 38 اثر طرد لعب و�ضطه دومينيك كوهر لتلقيه انذارين يف 6 
دقائق، وح�ضل ال�ضيوف على ركلة جزاء انربى لها لعب الو�ضط الدويل اجلزائري نبيل بن طالب بنجاح م�ضجال 
الهدف الثاين، و�ضع �ضالكه حدا خل�ضارتني متتاليتني امام فريدر برمين وبايرن ميونيخ، فحقق فوزه 11 هذا املو�ضم 
اأم�س يف ختام  اوغ�ضبورغ  ا�ضت�ضاف  الذي  بورو�ضيا دورمتوند  بفارق الهداف خلف  رافعا ر�ضيده اىل 40 نقطة 
والثانية يف مبارياته  ال�ضاد�ضة هذا املو�ضم  ومني بخ�ضارته  ليفركوزن جمدداً  باير  انتك�س  املرحلة، يف املقابل، 

الأربع الأخرية التي حقق فيها فوزا واحدا كان على ح�ضاب هامبورغ قبل الخري يف املرحلة املا�ضية.
وقلب كولن الطاولة على م�ضيفه ليبزيغ و�ضيف بطل املو�ضم املا�ضي حمولً تخلفه اىل فوز ثمني 2-1، �رشب كولن 
الرابع  التي غابت عنه يف مبارياته الأربع الأخرية وحقق فوزه  ا�ضتعاد نغمة النت�ضارات  ع�ضفورين بحجر واحد، 
هذا املو�ضم مقتن�ضاً 3 نقاط غالية يف �ضعيه اإىل الهروب من املركز الأخري حيث رفع ر�ضيده اىل 17 نقطة بفارق 
الأهداف خلف هامبورغ وبفارق 7 نقاط خلف ماينت�س �ضاحب املركز 16 الذي يفر�س على �ضاحبه خو�س ملحق 
مع ثالث الدرجة الثانية، و8 نقاط خلف فولف�ضبورغ، يف املقابل اأهدر ليبزيغ فر�ضة انتزاع املركز الثالث موؤقتا من 
بورو�ضيا دورمتوند، فمني بخ�ضارته الثانية على التوايل حملياً والثالثة يف خمتلف امل�ضابقات بعدما �ضقط على اأر�ضه 
اأمام نابويل الإيطايل 0-2 اخلمي�س يف ذهاب الدور الثاين مل�ضابقة الدوري الوروبي، وتراجع ليبزيغ الذي مل ي�ضتغل 

خ�ضارة باير ليفركوزن واينرتاخت فرانكفورت اإىل املركز ال�ضاد�س بعدما جتمد ر�ضيده عند 38 نقطة.

ميالن يوا�ضل التاألق ويطيح 
بروما يف الأوملبيكيو

وا�ضل ميالن نتائجه الرباقة مع مدربه غاتوزو 
وغلب روما على اأر�س الأوملبيكو يف العا�ضمة 
الدوري  من   26 املرحلة  يف   0-2 الإيطالية 
باتريك  للرو�ضونريي  و�ضجل   Kالإيطايل
كوتروين 48، ودافيد كالبريا 74، لي�ضبح ر�ضيد 
خلف  ال�ضابع  املركز  يف  نقطة،   44 ميالن 
�ضامبدوريا بفارق الأهدافK وهو الفوز الثالث 
مبارياته  يف  وال�ضاد�س  مليالن  التوايل  على 
فيها  يذق  مل  التي  الدوري  الخرية يف  الثماين 
عند  ر�ضيده  فتجمد  روما  اأما  اخل�ضارة،  طعم 

النقطة 50 يف املركز اخلام�س. 
و�ضدد  �ضحوته  روما  لزيو  وا�ضل  جهته  من 
اخلناق على جاره روما عندما انتزع منه املركز 
�ضا�ضوولو  م�ضيفه  على  الكبري  بفوزه  الثالث 
3-0، فيما تاأجلت مباراة جوفنتو�س مع �ضيفه 
يف  الفوز  لزيو  وح�ضم  الثلوج،  ب�ضبب  اتالنتا 
ال�رشبي  عرب  هدفني  بت�ضجيله  الأول  ال�ضوط 
وت�ضريو  �ضافيت�س  ميلينكوفيت�س  �ضريغي 
موقعه  عزز  الذي  جزاء  ركلة  من  اميوبيلي 
هدفاً   23 بر�ضيد  الهدافني  لئحة  �ضدارة  يف 

بفارق 5 اأهداف اأمام قائد وهداف اإنرت ميالن 
الدويل الإيطايل ماورو اإيكاردي، وعزز لت�ضيو 
تقدمه مطلع ال�ضوط الثاين عرب ميلينكوفيت�س 
�ضافيت�س، وتلقى �ضا�ضوولو �رشبة موجعة مطلع 
ال�ضوط الثاين بطرد مهاجم دومينيكو برياردي 
امللعب  اأر�ضية  على  ت�ضاويا  الفريقني  لكن 
العا�ضمة  فريق  مدافع  بطرد  دقائق   6 بعد 
املونتينيغري اآدم مارو�ضيت�س، وهو الفوز الثاين 
على التوايل لالزيو فرفع ر�ضيده اإىل 52 نقطة 

بفارق نقطة واحدة اأمام انرت ميالن.
بهدفني  اودينيزي  �ضيفه  على  �ضمبدوريا  وفاز 
والكولومبي  �ضيلفي�ضرتي  ماتيا�س  لالرجنتيني 
خطاأ  ل�ضيلفي�ضرتي  هدف  مقابل  زاباتا  دوفان 
يف مرمى فريقه ورفع �ضمبدوريا ر�ضيده اىل 44 
فيورنتينا  وا�ضتغل  ال�ضاد�س،  املركز  يف  نقطة 
العا�رش  املركز  منه  وانتزع  اأودينيزي  خ�ضارة 
وحيد  بهدف  فريونا  كييفو  �ضيفه  على  بفوزه 
�ضجله كري�ضتيانو برياغي، كما انت�رش هيال�س 
بهدفني  تورينو  الأخري على �ضيفه  قبل  فريونا 

مقابل هدف.

اأتلتيكو يوا�ضل �ضغطه على بر�ضلونة
فالن�ضيا موقعه يف املركز الرابع بر�ضيد 49 نقطة، فيما جتمد ر�ضيد ريال �ضو�ضييداد عند مهاجمه �ضانتياغو مينا الذي �ضجل الهدفني رافعًا ر�ضيده اإىل 11 هدفًا هذا املو�ضم، وعزز الثالث على التوايل عندما تغلب على �ضيفه ريال �ضو�ضييداد 2-1، ويدين فالن�ضيا بفوزه اإىل وجنح يف ت�ضجيل هدفني عرب بابلو �ضارابيا ونوليتو. وتابع فالن�ضيا �ضحوته وحقق فوزه عر�ضية من �ضاوول نيغيز تابعها من م�ضافة قريبة، و�ضحا اإ�ضبيلية ن�ضبيًا يف الدقائق الأخرية وختم غريزمان املهرجان بهدف ال�ضخ�ضي الثالث واخلام�س لفريقه عندما ا�ضتغل متريرة داخل املنطقة وهياأها اإىل كوكي املندفع من اخللف فتابعها ب�ضهولة داخل املرمى اخلايل، ال�ضخ�ضي الثاين والثالث لفريقه، وا�ضتغل غريزمان خطاأ لأحد املدافعني فقطع الكرة الثاين اإثر عرقلة كو�ضتا من طرف احلار�س ريكو، فانربى لها غريزمان بنجاح م�ضجاًل هدفه عندما تلقى كرة عند حافة املنطقة، وح�ضل اأتلتيكو مدريد على ركلة جزاء مطلع ال�ضوط كو�ضتا، و�ضاهم يف �ضناعة هدفني يف املباريات الت�ضع التي خا�ضها، واأ�ضاف غريزمان الثاين ذهابًا يف مدريد و3-1 اإيابًا يف اإ�ضبيلية. وجنح اأتلتيكو مدريد يف افتتاح الت�ضجيل عرب دييغو اأتلتيكو مدريد من اإ�ضبيلية الذي اأخرجه من ربع نهائي م�ضابقة الكاأ�س بالفوز عليه 2-1 نقطة واأعاد فارق النقاط ال�ضبع بينه وبني بر�ضلونة الذي كان تغلب على جريونا 6-1، وثاأر الثماين الأخرية التي مل يذق فيها طعم اخل�ضارة فعزز موقعه يف املركز الثاين بر�ضيد 58 والأول منذ عام 2014، وهو الفوز اخلام�س على التوايل لأتلتيكو مدريد وال�ضابع يف مبارياته اأنطوان غريزمان بت�ضجيله هاتريك و�ضناعة هدف، وهو الهاتريك الثالث لغريزمان يف الليغا اأحلق اأتلتيكو مدريد خ�ضارة مذلة مب�ضيفه اإ�ضبيلية 5-2 كان بطلها املهاجم الدويل الفرن�ضي قمة املرحلة 25 من الدوري الإ�ضباين، على ملعب »رامون �ضان�ضيز بيثخوان« يف الأندل�س، وا�ضل اأتلتيكو مدريد �ضغطه على بر�ضلونة املت�ضدر عندما �ضحق م�ضيفه اإ�ضبيلية 5-2  يف 

29 نقطة وتراجع اإىل املركز 14.

البي اأ�س جي يح�ضم الكال�ضيكو اأمام مار�ضيليا
مر�ضيليا  �ضيفه  على  بتغلبه  الكال�ضيكو  موقعة  جريمان  �ضان  باري�س  ح�ضم 
بثالثية نظيفة �ضمن املرحلة 27 من الدوري الفرن�ضي، وخ�رش باري�س �ضان 
جريمان جهود جنمه الربازيلي نيمار الذي خرج م�ضابا يف كاحله قبل 10 ايام 
من مواجهة م�ضريية مع ريال مدريد ال�ضباين، وغرد �ضان جريمان بالتايل 
بعيدا يف ال�ضدارة بر�ضيد 71 نقطة بفارق 14 نقطة عن موناكو بطل املو�ضم 
املا�ضي و�ضاحب املركز الثاين الذي كان �ضقط يف فخ التعادل مع م�ضيفه 
تولوز 3-3، وجتمد ر�ضيد مر�ضيليا الثالث عند 55 نقطة، بفارق خم�س نقاط 
امام ليون الرابع الذي كان وا�ضل نتائجه املخيبة بتعادله مع �ضيفه �ضانت 
اتيان 1-1، ويتواجه �ضان جريمان ومر�ضيليا جمددا الربعاء يف ربع نهائي 
م�ضابقة الكاأ�س املحلية وهو الفوز الثاين لفريق العا�ضمة الفرن�ضية بعد ان 

تغلب على �ضرتا�ضبورغ 5-2 يف املرحلة املا�ضية، وذلك عقب خ�ضارته امام ريال مدريد 1-3 يف ذهاب ثمن نهائي دوري 
ابطال اوروبا. ويلتقي الفريقان يف باري�س ايابا يف ال�ضابع مار�س، و�ضارك نيمار اغلى لعب يف العامل، ا�ضا�ضيا يف ت�ضكيلة 
�ضان جريمان برغم غيابه عن التدريبات اجلمعة ب�ضبب املر�س، لكنه خرج من امللعب على حمالة قبل ع�رش دقائق من 

نهاية املباراة ب�ضبب التواء يف الكاحل المين.

نيمار يتعر�س لإ�ضابة خطرية
تعر�س جنم باري�س �ضان جريمان نيمار دا �ضيلفا لإ�ضابة خطرية، ا�ضطر على اأثرها للخروج من امللعب حممول على 
نقالة قبل نهاية مباراة فريقه مع مار�ضيليا يف كال�ضيكو فرن�ضا بع�رش دقائق، وجاءت الإ�ضابة دون اأي احتكاك مع لعبي 
اخل�ضم، حيث �ضعر نيمار بالأمل وهو يحاول افتكاك كرة من لعب مار�ضيليا بونا�ضار، لكنه فجاأة �ضقط على الأر�س وبداأ 
بالبكاء من �ضدة الآمل. واأم�ضك نيمار بقدمه ب�ضدة وهو يبكي، ويبدو اأن الإ�ضابة يف مف�ضل الكاحل وقد تكون خطرية، 
وقد تت�ضبب يف غيابه عن املالعب لفرتة طويلة، وتهدد م�ضاركته يف لقاء الإياب املقرر مع ريال مدريد الإ�ضباين املقرر 
يف ال�ضاد�س من ال�ضهر املقبل، يف ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا، وا�ضطر باري�س �ضان جريمان للعب بـع�رشة لعبني بعد 

خروج نيمار، حيث ا�ضتنفذ يوناي اأميري تغيرياته الثالثة خالل اللقاء.

اأغويرو يتوقع تاأهل الريال على ح�ضاب البي ا�س جي
ر�ضح الأرجنتيني �ضريجيو اأغويرو مهاجم مان�ض�ضرت �ضيتي الإجنليزي ريال مدريد الإ�ضباين لعبور باري�س �ضان جريمان 
نهائي  ثمن  اإياب  يف  مدريد  ريال  نظريه  جريمان،  �ضان  وي�ضت�ضيف  اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  يف  الفرن�ضي، 
الت�ضامبيونزليغ 6 مار�س املقبل، بعد اخل�ضارة ذهاًبا بنتيجة 1-3، وقال اأغويرو خالل ت�رشيحات نقلتها �ضحيفة ماركا 
»اأعتقد اأن ريال مدريد �ضيتاأهل للدور املقبل، لأنهم متقدمون بفارق هدفني، ودائًما امللكي لديه عدة فر�س للت�ضجيل«ـ 

واأ�ضاف »ريال مدريد فريق ميلك الكثري من اخلربات يف دوري الأبطال، و�ضوف يتاأهل بكل هدوء«.
وعن مواطنه ليونيل مي�ضي، اأو�ضح: »ماذا ميكنني القول عنه هو لعب قادر على هز ال�ضباك، كلما مل�س الكرة، وهذا 
ال�ضبب يف كونه لعب خمتلف والأف�ضل يف العامل«. وتابع »اأزمتي مع م�ضجع ويجان؟ كنت اأ�ضري بهدوء واأتى ال�ضخ�س 
بيب  مدربه  اإيقاف«.وحول  اأي  هناك  يكن  مل  احلظ  وحل�ضن  حدث،  ما  الكامريات  والتقطت  فقط،  دفعته  واأهانني، 
اأجل ح�ضد الألقاب«.ووا�ضل:  العامل، واأتى هنا من  اأف�ضل املدربني يف  اأجويرو بقوله »هو واحد من  جوارديول، علق 
»م�ضتقبلي؟ حتى اللحظة احلالية اأنا �ضعيد جًدا هنا، ولدي عقد مع مان�ض�ضرت �ضيتي وم�ضتمر مع ال�ضماوي«.واأمت »اإذا 
وا�ضلنا ال�ضري يف هذا الطريق، مع نهاية املو�ضم، ميكننا اأن نقول اأننا كنا من اأف�ضل الفرق يف اأوروبا، ولكن كرة القدم 

غدارة«.
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»جمرد تو�سيح«.. فل�سطينيات يقاومن بفن الأركت

امراأة �سامتة الروح منق�سمة اجل�سد من اأعلى الراأ�ض اإىل اأخم�ض القدم، تتحرك ببطء فتجل�ض على الأر�ض 
لتتكلم مع نف�سها عن احلرية والتفاوؤل واحلب وال�سالم، فيظهر ن�سفها ناطقا والآخر �سامتا، ثم تنتف�ض يف 

وجه واقعها وتنطلق بوجهها الب�سام، مرتدية كوفية وحمولة قيودها اإىل عقد تزين به رقبتها.

الواقع  قيود  حتدت  امراأة  حكاية 
الكالم  اإىل  ال�صمت  من  وانتقلت 
ثالث  يف  تُخت�رص  فاالنطالق، 
يف  واحدة  بلوحة  جمعت  لوحات 
لونية  مكونات  وعرب  فني  قالب 
معر�ض  يف  عر�صت  وخ�صبية، 
االأركت  لفن  تو�صيح«  »جمرد 
املنعقد  اخل�صب(  ي�صتخدم  )فن 

باملعهد الثقايف الفرن�صي بغزة.
واالإبداع  ذاتها  اجلمال  وب�صور 
اإىل  احلرفة  حلدود  املتجاوز 
املعر�ض  مكونات  برزت  الفن، 
املربعة  اخل�صبية  االأ�صكال  بني 
ببع�صها  املرتبطة  وامل�صتطيلة 
وبني  وم�صتديرة،  قائمة  بزوايا 
بدرجاته،  والبني  االأبي�ض  اللونني 
اللوحات  معاين  جت�صيد  بهدف 
احلاجة  دون  ومن  وي�رص  ب�صهولة 
ا�صم  هو  كما  تو�صيح  اإىل 

املعر�ض.
مع�صوبة  املراأة  لوحة  وجت�صد 
من  جزءا  الوجه  غا�صبة  اجلبني 
مالمح املرابطة املقد�صية وهي 
بني  منيعا  �صدا  بج�صدها  تقف 
بال�صالح  مدججني  احتالل  جنود 
وحلقت  االأق�صى،  امل�صجد  وبني 
حول  حتوم  كطيور  نحوه  بروحها 
فلذات اأكبادها لتحميهم من عدو 

يرتب�ض بها.
 

تطلع للحرية
والأنها حكاية املرابطات مع اأوىل 
عنها  التعبري  كان  فقد  القبلتني، 
بخالف  منفردة  رئي�صية  بلوحة 
املواجهة  املراأة  ق�ص�ض  بقية 
لل�صعوبات واملعرب عنها بلوحتني 
واحد،  اإطار  يف  جتمع  ثالث  اأو 
»الوجود  باأن  احلكاية  لتتوج 
اللوحة  �صاحبة  وفق  مقاومة« 

الفنانة مي�صاء اأبو عرمانة.
قوة  مي�صاء  الفنانة  اأبرزت  وبينما 
باأن  املقد�صية  املراأة  �صكيمة 
بعا�صمة  �صامدة  بقائها  جمرد 
بوجه  مقاومة  ي�صكل  فل�صطني 
بدائل  طرح  تغفل  مل  االحتالل، 
للحرية  املتطلعات  الن�صاء  اأمام 
خ�صبية  جمموعات  ثالث  عرب 
اأخرى ت�صم كل واحدة منها ثالث 
لوحات تدور يف فلك »حرر ذاتك 

وا�صنع عاملك اخلا�ض«.
باملقاومة  توحي  كلمات  وهي 
واملجتمع  الذات  �صعيد  على 
والوطن للمراأة والرجل وكل فئات 
عبارات  مع  وتت�صابه  املجتمع، 
باللغتني  باخل�صب  نحتت  اأخرى 
العربية واالإجنليزية مثل »ال اأحد 
قاتل  اأحالمك،  تدمري  ي�صتطيع 
اأو  تتنازل  ال  تريد،  ما  اأجل  من 

ت�صت�صلم، احلياة جميلة«.

�رصنقة  من  اخلروج  اأوتار  وعلى 
حالة  اإىل  والولوج  االنك�صار 
االنت�صار، عزفت الفنانات الثالث 
عن  ليعربن  اإبداعهن،  �صيمفونية 
املواجهة  على  �صعبهن  قدرة 
متج�صدا يف املراأة االأكرث جناحا 
اإىل  القيود  قمقم  من  باخلروج 

ف�صاء احلرية.
مي�صاء  الفنانة  اأظهرت  ومثلما 
قدرة على املزج بني الكلمات وبني 
من  �صواء  اخل�صبية،  املج�صمات 
الت�صميم، برعت  اأو  االألوان  حيث 
باملعر�ض  امل�صاركتان  زميلتاها 
واالأ�صكال  الرموز  ا�صتخدام  يف 
من  لالنتقال  بالتحدي  املوحية 
واقع غزة القامت اإىل �صعة احلياة 
املراأة  باإبراز  كان  واإن  الرحبة، 

كحاملة للواء �صناعة احلياة.
لوحات  عنها  عربت  معاين  وهذه 
ثالثية  لوحة  بينها  ومن  متعددة، 
حتمل  وهي  املراأة  فيها  تظهر 
طيور احلرية بني يديها، وتخو�ض 
بحر،  يف  ك�صمكة  احلياة  غمار 
حولت  وقد  منت�رصة  تخرج  بينما 
نفخها  بعد  حقيقة  اإىل  اآمالها 

ب�صدف البحر.
 

�سعوبات وعوائق
واإ�صافة اإىل جماليات فن االأركت 

فقد  املعر�ض،  بلوحات  البارزة 
اأدت االإ�صاءة اخلافتة واملو�صيقى 
املثبت  اجلدران  وبيا�ض  الهادئة 
اكتمال  يف  دورا  اللوحات،  عليها 
التعبري عن م�صامني اللوحات عرب 
واخلطوط  االألوان  بع�ض  اإظهار 
بح�صب  اخل�صبية،  واملنحنيات 

الفنانة فرجت اأبو �صمرة.
الفل�صطينية  الفنانة  قدرة  ورغم 
وزميالتها على التحليق بلوحاتهن 
فاإنهن  ال�صماء،  لعنان  اخل�صبية 
بعر�ض  اآمالهن  بتحقيق  يتعرثن 
خارجية  معار�ض  يف  جتاربهن 
رغم حتديات  لواقع ح�صار غزة، 
خالل  واجهنها  وفنية  حياتية 
وفق  املعر�ض  لهذا  اإعدادهن 

م�رصفهن الفني اإياد ال�صواحلي.
الفنون  عن  احلديث  فمجرد 
االأركت  فن  خا�صة  اجلميلة، 
غزة،  واقع  يف  االنت�صار  حمدود 
يبدو �صيئا غريبا بح�صب امل�رصف 
الفني، ال �صيما اأن النا�ض بحاجة 
مّدهم  قبل  احلياة  اأ�صا�صيات  اإىل 
واالإبداع،  الفن  من  الروح  بغذاء 
وفق  حتديا  يعد  ذاته  بحد  وهذا 

تقديره.
الفني  امل�رصف  تاأكيد  ومبوازاة 
كنق�ض  وغريها  العوائق  هذه  اأن 
الكهرباء  وانقطاع  اخلام  املواد 
مل يكن حائال اأمام االإجناز، فاإنه 
االأركت  فن  مبدعي  على  يثني 

و�صل  اإنتاجهم  اأن  خا�صة  بغزة، 
كبار  وم�صوؤولني  دول  لروؤ�صاء 
حول  دولة  ثمانني  بنحو  وغريهم 

العامل.
حتدي  يف  جنحن  الفنانات  والأن 
بليونة  )اخل�صب(  املادة  �صعوبة 
االأمثل  والتوظيف  اخليوط 
بكلية  املحا�رص  وفق  للمكونات، 
االأق�صى  بجامعة  اجلميلة  الفنون 
اأعمالهن  فاإن  اأحمد،  ال�صيخ  علي 

قادرة  عالية  باحرتافية  املنتجة 
على العر�ض واملناف�صة عامليا.

الفل�صطيني  املحا�رص  ويوؤكد 
مو�صوعهن  طرحن  الفنانات  اأن 
غري  وباأ�صكال  عاملي  مبفهوم 
املتلقي  ملخاطبة  تقليدية، 
الوقت،  بنف�ض  وفنيا  اإبداعيا 
ومنحه اإيحاءات باإيقاعات التنوع 
وامل�صاحات  االأ�صكال  خالل  من 

واخلطوط وفق و�صفه.

»بالك بانرث« يت�سدر اإيرادات ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية

وفاة املمثلة الهندية �سريديفي يف دبي

واخليال  واملغامرة  احلركة  فيلم  وا�صل 
العلمي »بالك بانرث« ت�صدر اإيرادات ال�صينما 
االأمريكية لالأ�صبوع الثاين على التوايل بـ 108 

ماليني دوالر.
ت�صادويك  الفيلم  يف  البطولة  دور  ويلعب 
نيونغو  ولوبيتا  جوردان  بي.  ومايكل  بوزمان 

والفيلم من اإخراج ريان كوغلر.
احلركة  فيلم  الثاين  املركز  يف  وجاء 
حمققاً  نايت«  »غامي  اجلديد  والكوميديا 

را�صيل  بطولة  الفيلم  دوالر،  مليون   16.6
بليمنز  وجي�صي  باتيمان  وجا�صون  مكادامز 
وجوناثان  دايل  فران�صي�ض  جون  اإخراج  ومن 

غولد�صتاين.
وتراجع فيلم الر�صوم املتحركة »بيرت رابيت« 
االأ�صبوع  هذا  الثالث  اإىل  الثاين  املركز  من 
يف  و�صارك  دوالر،  مليون   12.5 حمققاً 
الفيلم باالأداء ال�صوتي كل من جيم�ض كوردن 
فيلم  وجاء  غلي�صون.  ودومنال  بازي  وفي�صل 

اخليال العلمي اجلديد »اأنيلي�صن« يف املركز 
الرابع بـ 11 مليون دوالر، الفيلم بطولة تي�صا 
جي�صون  وجينيفر  بورمتان  وناتايل  تومب�صون 
فيلم  وتراجع  غارالند.  األيك�ض  اإخراج  ومن 
فريد«،  �صيدز  »فيفتي  والرومان�صية  الدراما 
بطولة داكوتا جون�صون وجيمي دورنان واإريك 
املركز  من  فويل،  جيم�ض  واإخراج  جون�صون 
االأ�صبوع  هذا  اخلام�ض  املركز  اإىل  الثالث 

باإيرادات بلغت 6.9 مليون دوالر. 

توفيت املمثلة الهندية �رصيديفي )54 عاما( يف 
دبي بعد اإ�صابتها ب�صكتة قلبية، وكان اآخر ظهور 
لها يف فيلم »اأمي« عام 2017 وقدمت فيه دور 

اأم تنتقم بعد اأن تتعر�ض ابنتها لالغت�صاب.
تعد من اأوائل جنمات بوليود، وامتدت م�صريتها 
 300 يف  خاللها  �صاركت  عقود  خم�صة  الفنية 
فيلم، وح�صلت يف عام 2013 على و�صام »بادما 

�رصي«، رابع اأعلى و�صام مدين يف الهند.

كابور،  بوين  املنتج  من  متزوجة  و�رصيديفي 
وكانت  وخو�صي،  جهانفي  هما  ابنتان  ولها 
النجمة الهندية الراحلة يف دبي حل�صور زفاف 
من  متاأخرة  �صاعة  يف  احلياة  وفارقت  عائلي، 

م�صاء اأول اأم�ض .
وبداأت التمثيل وهي يف �صن الرابعة، وظهرت يف 
عدد من االأفالم يف �صتينيات و�صبعينيات القرن 
املطاف  نهاية  يف  الدرا�صة  لترتك  املا�صي، 

حتى تتفرغ للعمل يف ال�صينما.
ودخلت �رصيديفي عامل بوليود عام 1979 بفيلم 
ع�رص«،  ال�صاد�ض  »الربيع  اأي  �صاوان«  »�صولفا 
يف  اإليها  الهندية  ال�صينما  اأنظار  لفتت  لكنها 

فيلم »�صدمة« عام 1983.
توالت  �رصيديفي  وفاة  عن  االإعالن  وبعد 
رئي�ض  وكذلك  بوليود  الرثاء من جنوم  عبارات 

الوزراء ناريندرا مودي.

 حملة �سد نيتفليك�س بعد �سدور 
»The outsider« اإعالن فيلم

حملة  نيتفليك�ض  �رصكة  تواجه 
التوا�صل  مواقع  على  انتقادات، 
�صدور  بعد  االجتماعي، 
لفيلمها  االأول  الدعائي  العر�ض 
 ،»The Outsider« االأ�صلي
الذي يلعب فيه املمثل االأمريكي 
غاريد  االأو�صكار  بجائزة  الفائز 

ليتو دور البطولة.
 واتهم م�صتخدمو مواقع التوا�صل 
بالعن�رصية،  ال�رصكة  االجتماعي 
وتزوير  التاريخية،  واملغالطة 
الياكوزا  ع�صابة  عن  احلقائق 
اختيار  اأن  اإىل  الفتني  اليابانية، 
ليتو  غاريد  االأمريكي  املمثل 
بدل ممثل  البطولة،  دور  لتج�صيد 
مع  يتنافى  اأ�صيوي،  اأ�صل  من 
هذا  باأع�صاء  اخلا�صة  القواعد 
من  غالبيته  ينحدر  الذي  التنظيم 
ذكر  ما  ح�صب  اأ�صيوية،  اأ�صول 

موقع اندبندنت الربيطاين.
نان�صي  اليابانية  الكاتبة  وت�صاءلت 
تويرت،  على  ح�صابها  عرب  يوان 

هوليوود  يف  ال�صينما  اهتمام  عن 
بتج�صيد هذه الق�ص�ض، وهاجمت 
لتج�صيد  بي�ض  اأمريكيني  اختيار 
االأمر  الدرامية،  االأعمال  هذه 
الذي اعتربته ت�صوياً لهوية اأ�صحاب 
املقابل،  يف  الق�ص�ض.  هذه 
موؤ�ص�صي  اأحد  يو،  وليام  نا�صد 
 StarringJohnCho« حركة
بتح�صني  تُطالب  التي   ،»project
يف  االآ�صيوية  الثقافة  هوية  متثيل 
ال�صينما  موؤلفي  هوليوود،  اأعمال 
حول  الكتابة  عن  عن  بالتوقف 

تاريخهم الثقايف.
اأوت  »ذا  فيلم  اأحداث  وتدور 
احلرب  بعد  اليابان  يف  �صايدر« 
اإىل  ويتعر�ض  الثانية،  العاملية 

ع�صابات الياكوزا اليابانية. 
الفيلم من اإخراج مارتن زاندفليت، 
واأندرو  لين�صون  جون  و�صيناريو 
على  املقررعر�صه  ومن  بالدوين، 
مار�ض   9 يف  نيتفليك�ض  �صبكة 

املقبل.  
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Nous suivre sur:
PUB

- 

  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
اإلدارة و املوارد البشرية
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

ANEP N°:   25107579 الو�سط:2018/02/27
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يف ملتقى« الرتاث والتثمني«، ميهوبي يوؤكد  :  

هدفنا تنظيم �لعالقات �لثقافية �مل�شرتكة  بني �جلز�ئر و�إيطاليا 

ن�صط اأم�س بق�صر الثقافة مفدي زكريا 
بالعا�صمة ملتقى« الرتاث والتثمني«  والذي 

يدخل يف اإطار االحتفاء مبنا�صبة ال�صنة 
االأوروبية للرتاث  بح�صور وزير الثقافة عز 
الدين ميهوبي و املدير العام املركز الوطني 

للبحث يف علم االآثار توفيق حموم وزهري بللو 
رئي�س الديوان بوزارة ال�صياحة وال�صناعة 

التقليدية  مع  م�صاركة  كل من جون اأوروك 
�صفري ورئي�س  مفو�صية  االإحتاد االأوروبي 

باجلزائر وال�صفري االإيطايل باجلزائر با�صكوايل 
فريارا  ، ومديرة املركز الثقايف االإيطايل 

باجلزائر ماريا بطاليا ، وغريهم من الباحثني 
واملهتمني واخلرباء  واملخت�صني يف علم الرتاث 

واالآثار اجلزائريني واالإيطاليني .

حكيم مالك 

  التن�صيق بني املوؤ�ص�صات 
الثقافية ومراكز البحث 

االأثري واجلامعات اجلزائرية 
و االإيطالية

 
واأكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي 
الإعالم  لو�سائل  ت�رصيحه  يف 
الدرا�سي  اليوم  هذا  اأن  اجلزائرية 
تنظيم  اإطار  يف  يدخل  الرتاث  حول 
تربط  التي  الثقافية  العالقات 
لي�ست   فهي  باإيطاليا  اجلزائر 
من  اأزيد  اإىل   تعود  بل  باجلديدة 
بني  م�ستمر  عمل   وهناك  �سنة   50
املوؤ�س�سات الثقافية والبحث الأثري 
واجلامعات الإيطالية ومراكز البحث 
اجلزائرية  واجلامعات  اجلزائر  يف 
النتائج يف  اأثمر عديد من  ما  وهذا 
املناطق  بع�ض  جمال احلفريات يف 
ومواقع  ف�ساءات  باأنها  عرفت  التي 

اأثرية بامتياز .
  

 اخلرباء االإيطاليون �صركاء 
للجزائر يف عملية  م�صح املواقع 

االأثرية
 

ويف ذات ال�سياق اأو�سح  ميهوبي  اأن 
مع   م�ستمرين  الإيطاليون  ال�رصكاء 
اجلزائر يف اأي عمل  يخ�ض  اجلانب 
الأثري والبحث الأثري  وهذا العمل 
بني  الثقايف  التعاون  �سمن  يدخل 
باعتبار  الأوربي   والإحتاد  اجلزائر 
و  للرتاث   الأوربية   �سنة   2018
اختريت فيها اجلزائر لتكون املجال 
هذا  يف  التعاون  فيه  ي�سكل  الذي 
ووا�سحة  نا�سعة   �سورة  املجال 
 ،  املتو�سط  �سفتي  بني  للتعاون 
التاريخي  احل�سور  اأن  معتربا 
يف  جدا  قوي  الروماين  الإيطايل 
يف  الآن  فنحن  وبالتايل  اجلزائر 
نقوم  التي  العملية   هذه  خ�سم 
للمواقع  م�سح  عملية  ت�سمل  بها  
كبرية  تتطلب خربات  والتي  الأثرية  
الإيطالية  اخلربات  مب�ساعدة  وهذا 
نقوم  للجزائرفيما  �سند  لكونهم 
 يف  لنا  مبادرون  جندهم   حيث  به  

ن�رصع  فنحن  ولهذا  العمليات  بع�ض 
جمالت  يف   ونو�سع   الوترية  يف 
لالأبحاث  الوطني  فاملركز  البحث 
وا�سع  برنامج  و�سع  الذي  الأثرية 
العلمية  اللجنة  تن�سيب  بعد  وخا�سة 
اأ�سماء  �سم  والذي  موؤخرا  للمركز 
اخلرباء  بع�ض  بينها  من  كبرية 
ويف   باخلارج  املقيمني  اجلزائريني 
�ساعدوا  والذين  بالذات  اإيطاليا 
فنحن  وعليه  التوا�سل  هذا  يف 
بني  اللقاء  هذا  خالل  من  نطمح 
بو�سع  يثمر  اأن  واإيطاليا  اجلزائر 
 البحث  عمليات  ل�ستكمال  اأر�سية 
مهمة  بنتائج  للخروج  والدرا�سة 
هذه  اإىل  دائما  ينظر  الذي  للعامل 
باعتبارها  التاريخية  املراحل 

مراحل متميزة .

 املحافظة على االآثار املكت�صفة 
حديثا اأمر �صروري

 
 وفيما يخ�ض اكت�ساف اجلديد  لآثار 
 ، تيبازة  مدينة  يف  رومانية  
عمليات  اأن  الثقافة  وزير  قال  
يف  لي�ست  الأثرية  الكت�سافات  
تيبازة فح�سب بل جند يف كل اأ�سبوع 
يف  وهذا   تكت�سف  جديدة  مواقع 
التنموية   امل�ساريع  اإجناز  اإطار 
 التي تتم يف مواقع عديدة  الوا�سعة 
من الوطن والتي عرفت باأنها مواقع 
و�سطيف  وق�سنطينة  كتيبازة  اأثرية 
وعنابة وغريها  موؤكدا اأنه يتم تبليغ 
وزارة الثقافة يف اأي اكت�ساف جديد   
لتنطلق فيما بعد جمموعات اخلرباء 
هذا  قيمة  يف  للبحث  الآثار  علم  يف 
حتديده  طريق  عن  وهذا  املوقع 
ودرا�سته  وبالتعريف بقيمته العلمية 
امل�ساعدة  ثمة  ومن  والتاريخية 
عادة  امل�ساريع  هذه  مثل  اإجناز  يف 
قوي  الأثري  املوقع  هذا  كان  فاإذا 
وثقيل  وموؤثر فاإننا بالتاأكيد �سندعو 
الأطراف املنجزة لهذا امل�رصوع يف 
اأن تغري امل�سار ،كما  كان يف �ساحة 
ال�سهداء واأي�سا ،فيما يتعلق بامليناء 
الكبري ل�رص�سال وتن�ض  والتي جترى 

وجود  مع  درا�سته  عمليات  حاليا 
منطقة  يف  الآثار  كبريمن  جانب 
والذي  الثالث  اجلزر  اأو  احلمدانية 
رعيت يف اإجناز درا�سات خا�سة بهذا 
امل�رصوع املواقع الأثرية عن طريق 
املوجودة   �سواء  عليها  املحافظة 
ي�سمى  ما  اأو  امليناء  م�ساحة  على 
كبري  عمل  فهناك  املغمور  بالرتاث 
�ستقوم به  بع�ض الفرق املتخ�س�سة 
يف هذا املجال التي تعد ثمرة اتفاق 
لالأبحاث  الوطني  املر�سد  بني 
فرن�سي  بحث  مركز  و  التاريخية 
ومعرفة  البحر  اأعماق  يف  للغو�ض 
املوجودة  الأثرية  املواقع  وحتديد 
اأن تنظيم مثل  حتت املياه ، معتربا 
لكونها   جدا  مهمة  اللقاءات   هذه 
من  العديد  اكت�ساف  يف  ت�ساعد 

الأمور اجلديدة.
  

جون اأوروك : »اإيطاليا 
واجلزائر يجمعهما تاريخ 

م�صرتك وعريق«
 

�سفري  اأوروك  جون  اعترب  كما 
 الإحتاد   مفو�سية  ورئي�ض 
اإيطاليا  اأن  باجلزائر  الأوروبي 
واجلزائر  يجمعهما  تاريخ م�سرتك  
يوجد  اأنه    كا�سفا  جدا،  وطويل 
بني  تعاون  ونقاط  ثري  برنامج 
البلدين  موؤكدا اأن اإيطاليا دولة رائدة 
يف الرتميم والرتاث الثقايف يف �ستى 
املادي  والرتاث  الطبيعي   اأنواعه 
على  العمل  مع  والأثري  والالمادي 
حت�سي�ض  طريق  عن  احلوار  تثمني 
بها  يحظى  التي  باأهمية  اجلمهور 
الرتاث مع اإثراء اجلانب القت�سادي 
والربحي  لكون الرتاث ميتلك  جانب 
يعتمد   والذي  اجلديد  القت�ساد 
الأثرية    املواقع  هذه  على 
 وا�ستقطاب   جللب  وال�سياحية 
توفري  عنه  ينتج  ما  وهذا  ال�سياح 

املال و منا�سب العمل .
 

اأوروك  : 20 مليون اأورو 
قيمة االإحتاد االأوروبي 

لدعم اجلزائر يف جمال الرتاث
 

الإحتاد  اأن  اأوروك   ك�سف جون  كما 
مليون   20 للجزائر  منح  الأوروبي 
اأن هذا املبلغ موجه  اأورو  ، م�سريا 
ما  وهذا  والرتاث  والدعم  للتكوين 
على  ح�سة  باأكرب  حتظى  جعلها 
هذا   ويف   ، املغاربي  امل�ستوى 
بالغة  اأهمية  اأعطى  فلقد  ال�سدد 
للجرد وهذا بهدف  و�سول اجلزائر 
اجلرد  عملية  يف  نقطة  اأبعد  اإىل 
املتوا�سل  الدعم  بوا�سطة  وهذا 
الرتاث  وت�سنيف  اجلرد  ملركز 
روما  الإيطالية  بالعا�سمة  الكائن 
يزال   ل  امل�رصوع  فهذا  وعليه 
فيه  12ولية مت  �سم  والذي  م�ستمر 
تكوين 12 خمت�ض يف الآثار واجلرد 
بطاقة   900 باإجناز  قاموا  والذين 
للبيانات  ،  ودعا ذات املتحدث  اإىل 
لتم�ض  العملية  هذه  يف  املوا�سلة 
مع  اجلزائر  من  املناطق  خمتلف 
املدين  للمجتمع  اأهمية  اإعطاء 
م�سيدا   اجلمعيات  يف  واملتمثل 
اجلزائرية  اجلمعيات  بع�ض  بعمل 
التي قامت باإجناز 18 م�رصوع  ثقايف 
بدعم من مفو�سية  الإحتاد الأوربي 
�رصورة  اإىل  دعا  حيث  باجلزائر 
التعاون يف جمال الرتاث الثقايف  من 

طرف اجلمعيات اجلزائرية   .
 

ال�صفري االإيطايل باجلزائر 
با�صكوايل فريارا  : »عندما 
نثمن ما�صينا فاإننا نح�صر 

م�صتقبلنا »
 

باجلزائر  الإيطايل  ال�سفري  وقال 
با�سكوايل فريارا اأن  2018  خ�س�ست 
اأن   موؤكدا   للرتاث  اأوربية  ك�سنة 
للتنمية  الرابع  العمود  هي  الثقافة 
امل�ستدامة وعليه فنحن دائما نبحث 
عن التعاون اجلزائري والإيطايل يف 
جمال  يف  خا�سة  املجالت  �ستى 
على  الرتكيز  هو   وهدفنا   الثقافة 
م�ساريع جديدة يف الرتاث وهذا عن 
 املواقع الأثرية  طريق حتويل هاته 

مناطق  اإىل  اجلزائر  يف  املوجودة 
�سياحية  وهذا ما يت�سمنه الربنامج 
 لل�سنة  الثقايف  للرتاث  الإيطايل 
احلالية اخلا�سة لدول البحر الأبي�ض 
نثمن  عندما   « قائال   ،  املتو�سط 
م�ستقبلنا  نح�رص  فاإننا  ما�سينا 
من  بالعديد  قمنا  اأننا  حيث   «
عمليات التكوين يف جمال الرتاث يف 
اجلزائر  ، كان اأبرزها تخ�سي�ض  يوم 
 اإ�سافة   ،  عنابة  بجامعة  الرتاث 
اإىل  اإقامة  عدد كبري من الن�ساطات 
بالرتاث  اأ�سا�سا  متعلقة  اأخرى 

باجلزائر.  
 

 »اإيطاليا ، الثقافة ، البحر 
االأبي�س املتو�صط

 
حمل   ثقايف  برنامج  خ�س�ض  ولقد 
البحر   الثقافة  »اإيطاليا   عنوان 
 تت�رصف   « املتو�سط   الأبي�ض 
الوزارة الإيطالية لل�سوؤون اخلارجية  
والتعاون الدويل  على اإجنازه  خالل 
�سنة 2018   وهذا عن طريق �سبكتها 
مبنطقة  بلدان   عدة  يف  باخلارج  
اإفريقيا   و�سمال  الأو�سط   ال�رصق 
وعليه  واإيران   املغرب  اإىل  املمتدة 
ترقية  اإىل  يهدف  الربنامج  فهذا 
املخطط  �سمن  يدخل  مدجمة  
الرائع »ع�سه اإيطاليا بالكامل » والذي 
اإىل  الفارني�سينا   خالله   من  ت�سعى 
 املتو�سط  �سفتي  بني  احلوار  دعم 
على  قائم   احلوار  فهذا   وبالتايل 
الثقافية   الهويات  وتثمني  التبادل 
وتالحم  املختلفة  والجتماعية 

التقاليد والبتكار والإبداع .
 

تبادل االأفكار بني  
املوؤ�ص�صات االإيطالية  

واملتعاملني املحليني
 

التي  العريقة  التبادلت  وت�سكل  
التاريخ  عرب  املتو�سط  عرفها  
الثقافة  فيه  جت�سد  م�سرتكا   تراثا  
والتي  واحلا�رص   املا�سي   بني 
متثل القناة  املثالية لإر�ساء احلوار  

بغية  وهذا  وال�سلم   وال�ستقرار 
امل�سرتك  الإبداع   اإىل  الو�سول 
تعد  فهي  الإيجابي  بالتفاعل 
�سيغ  لتحفيز   ملهمة  مفاتيح 
الأفكار   تبادل  ت�سجيع  مع  التعاون  
الإيطالية   املوؤ�س�سات  بني   واحلوار 
واملتعاملني املحليني  وبني الفنانني  
�ستجوب  اأين  واجلمهور  والعلميني 
الأبي�ض  البحر  الثقافة،  اإيطاليا  
الثقافة من  املتو�سط  كل قطاعات 
الآثار   وعلم  واللغة  ومو�سيقى   فن 
بالتعاون    الثقافية  ال�سناعات   وكذا 
العلمي  والتكنولوجي  والرتكيز  على 
احلدود التكنولوجية اجلديدة  والنمو 
والتكنولوجيات  املتجدد   الأزرق  
التطبيقية  للحفاظ على  املمتلكات 

الثقافية   .

 اإجناز 500 مبادرة يف بلدان 
ال�صرق االأو�صط  و�صمال 

اإفريقيا
 

 500 الربنامج  هذا  �سيحمل  كما 
ال�رصق  بلدان  يف  �ستنجز  مبادرة 
حول  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  
 ، الثقافة   ، اإيطاليا  مو�سوع  
 حيث  املتو�سط  الأبي�ض   البحر 
ال�سنوية  التظاهرات   هذه  �ستهتم 
للفارني�سينا  باأ�سبوع اللغة الإيطالية  
خم�س�ض  ويوم  العامل  عرب 
موؤمترات  تنظيم    مع  للت�سميم 
الثقافية  املعاهد  ومدراء   للباحثني 

.
 

اإقامة تظاهرات دورية 
كمرافئ جديدة للثقافة

 
 وفيما يخ�ض التظاهرات الدورية مرافئ جديدة   
�سمن  املربجمة    املبادرات  �سمن  تدخل  فهي 
واملعاهد  والقن�سليات  الدبلوما�سية  ال�سبكة 
لبلدان  العلمية  والهيئات  الإيطالية  الثقافية 
املنطقة توجد تظاهرات كربى دورية من بينها 
م�ساريع فنانني  وموؤ�س�سات ثقافية  يف قطاعات 
�ستكون  التي  الإيطالية  الثقافية  الب�سمة  متيز 

حا�رصة يف خمتلف بلدان املنطقة .

�لرت�ث جمال  يف  �جلز�ئر  لدعم  �لأوروبي  �لإحتاد  قيمة  �أورو  مليون   20  : �أوروك   •       جون 
م�شتقبلنا" نح�شر  فاإننا  ما�شينا  نثمن  "عندما   : فري�ر�   با�شكو�يل  باجلز�ئر  �لإيطايل  •       �ل�شفري 



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

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

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

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

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

بال�رسطان.
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ملاذا يجب غ�صل املالب�س 

اجلديدة قبل ارتدائها؟
ال�ضعب  من  يكون  اأن  ميكن 
مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة 
يف  طبيبا  ولكن  �رسائها،  بعد 
عن  ك�ضف  اجللدية  الأمرا�س 

خماطر هذه العادة.
اأ�ضتاذ  بيل�ضيتو،  دونالد  وقال 
املركز  يف  اجللدية  الأمرا�س 
اإن  كولومبيا،  جلامعة  الطبي 
اجلديدة  املالب�س  ارتداء 
يوؤدي  اأن  ميكن  غ�ضلها،  دون 
اأو  اجلرب  اأو  اجللد  تهيج  اإىل 
بالفطريات  الإ�ضابة  اأو  القمل 
واأو�ضح بيل�ضيتو، اأن الثياب التي 
معر�ضة  املتجر  من  ن�ضرتيها 

نتيجة  التلوث،  من  للكثري 
قبل  من  وجتريبها  ارتدائها 
�ضخ�س اآخر رمبا اأراد �رساءها 
يف وقت �ضابق، وميكن اأن يكون 

م�ضابا باجلرب اأو القمل.
الأمرا�س  طبيبة  وتقول 
بوردون،  ليند�ضي  اجللدية، 
جامعة  يف  الطبي  املركز  من 
املالب�س  غ�ضل  اإن  كولومبيا، 
اأمر  ارتدائها،  قبل  اجلديدة 
بالغ الأهمية وميكن للمتاجر اأن 
ت�ضت�ضيف جمموعة متنوعة من 
ميكن  التي  الكيميائية،  املواد 
وتلحق  ب�رستك  اإىل  تنتقل  اأن 

بها ال�رسر.
الكيميائية  املواد  وتت�ضمن 
امل�ضاع  الفورمالدهيد،  مركب 
ملنع  املالب�س  يف  ا�ضتخدامه 
العفن، واحلفاظ على املالب�س 
خالية من التجاعيد. وميكن اأن 
فعل  ردود  املواد  هذه  ت�ضبب 
اجللدية  الأكزميا  مثل  �ضديدة، 
الأ�ضباغ  ت�ضبب  اأن  ميكن  كما 
املوجود يف املالب�س، نوعا من 
ميكن  ذلك،  ومع  احل�ضا�ضية. 
امل�ضاكل  هذه  معظم  جتنب 
غ�ضل  طريق  عن  ب�ضهولة، 

املالب�س قبل ارتدائها.

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

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

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

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

حجم املعدة مما ينتج عنه تقليل كميات الطعام املتناول

فوائد اخلل 
الطبيعّي

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

ال�ضّن.  

فوائد طلع النخل  
مفيد 

؛  ء للن�ضا
يعمل  حيث 

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

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

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

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

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

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

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

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

لحتوائه على فيتامني هـ.

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

فوائد تناول ال�صم�صم

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة اأكرب ورم دماغي
اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية قامت خاللها باإزالة ورم يف دماغ 
ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت �ضحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�ضتمرت 6 �ضاعات. 
اإذ كان  العامل،  الأكرب من نوعه يف  الورم  اأن يكون هذا  نادكارين،  الأع�ضاب ترميورتي  ي�ضتبعد جراح  ومل 
حجمه اأكرب من حجم راأ�س املري�س وكان الورم يف مخ املري�س �ضانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 
بالنمو منذ 3 �ضنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء مثل هذه العملية اجلراحية ال�ضعبة 

وب�ضبب املر�س اخلطري فقد بال ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.



فوائد قراءة 
القراآن الكرمي

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

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

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

و�الإحباط و�الكتئاب.

اإ�سالميات
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

اأ�سباب وو�سائل جتلب اخل�سوع وحتققه
�أد�ء  يف  هلل  �الإخال�س  حتقيق  �أوالً: 
ولد�ر  هلل  �لقلب  توجه  فاإذ�  �لعبادة، 
�لدنيا،  حظوظ  من  وتخل�س  �الآخرة، 
ن ذلك؛ خ�سع  و��ستح�رس �لثو�ب، وتيَقّ

�لقلب.
�هلل  باأفعال  �ملعرفة  متام  ثانياً: 
�لعبد  تعرف  فاإذ�  و�سفاته،  و�أ�سمائه 
ره وخ�سع قلبه له، و�أدرك  على �هلل وَقّ

عظمة �هلل وجالله وجماله �سبحانه.
�ل�سالة  �أذكار  معان  يف  �لتفقه  ثالثاً: 
فاإذ�  وت�سبيحات،  وتكبري�ت  قر�آن  من 
و�ملدح  �لثناء  معان  �لعبد  �أدرك 
لذلك  كان  و�لتنزيه  و�لتعظيم  و�لدعاء 
�أثر�ً عظيماً على نف�سه، وحترك قلبه 

لهذه �ملعان �ل�رسعية.
و�الإكثار  �لطاعة،  على  �الإقبال  ر�بعاً: 
�الأور�د  �الأذكار، و�ملحافظة على  من 
�ليوميَّة، فاإن �لعبد �إذ� و�ظب على ذلك 
قلبه  و�أ�سبح  نف�سه،  وذلت  قلبه،  رَقّ 

حماًل �سالاً ينتفع ب�سماع �لذكر.
ق�سد�  �هلل  يدي  بني  �لتذلل  خام�ساً: 
و�سكون  �لقلب  بانك�سار  وموقفا 
�جلو�رح وخف�س �لنظر وقب�س �ليدين. 
فاإن �لتذلل عالمة �الفتقار لرحمة �هلل 
الأن  �ل�سكينة،  ت�ستنزل  وبه  وعطائه، 
كرم �هلل وجوده �أليق بال�سائل �لذليل.. 
�ملر�د  عن  �أحمد  �الإمام  �سئل  وقد 
�الأخرى  على  �إحد�هما  �ليدين  بو�سع 
يدي  بني  ذّل  )هو  فقال:  �لقيام  حال 

�لعزيز(.
�ساد�ساً: تفريغ �لقلب و�لبدن من كل ما 
ي�سغلهما عن �خل�سوع من �أمور �لدنيا 
كالتجارة وغري ذلك، فاإذ� �أقبل �الإن�سان 
على �ل�سالة وقد فرغ نف�سه من جميع 
�الأ�سغال ��ستقبل �لعبادة بقلب حا�رس 
و�خل�سوع.  �لتاأثر  له  و�ع فح�سل  وبال 
�لبدن  �أو  �لقلب  م�سغول  �أقبل  �إذ�  �أما 
حمجوز�ً  قلبه  كان  �لدنيا  من  ب�سيء 

)من  �لدرد�ء:  �أبو  قال  �خل�سوع.  عن 
حتى  حاجته  على  �إقباله  �ملرء  فقه 

يقبل على �سالته وقلبه فارغ(.
�لنف�س  حاجات  من  �لفر�غ  �سابعاً: 
بها  تعلقت  �لتي  �خلا�سة  ورغباتها 
حاجة  وق�ساء  ووطر  و�رسب  �أكل  من 
ونحوها، وعدم �الإقبال على �لعبادة �إال 
�إذ� فرغ منها؛ الأن �الإن�سان �إذ� دخل يف 
�لعبادة وقلبه متعلق ب�سيء خارج عنها 
مل يعقل �سالته، ومل يدرك �خل�سوع، 
)ال  م�سلم:  �سحيح  يف  ورد  ولذلك 
�سالة بح�رسة طعام، وال وهو يد�فعه 
�ل�سحيحني:  يف  وورد  �الأخبثان(. 
�أن  قبل  به  فابدءو�  �لع�ساء  قدم  )�إذ� 
تعجلو� عن  وال  �ملغرب  ت�سلو� �سالة 
عمر  بن  �هلل  عبد  وكان  ع�سائكم(. 
قدم  �إذ�  فقهه  من  عنه  �هلل  ر�سي 

�لع�ساء جل�س فاأكل و�ل�سالة قائمة.
الأد�ء  �مل�سجد  �إىل  �ل�سعي  ثامناً: 

�ل�سالة ب�سكينة ووقار كما �أر�سد �لنبي 
�سلى �هلل عليه و�سلم لذلك بقوله: "�إذ� 
فما  بال�سكينة،  فعليكم  �ل�سالة  �أتيتم 
فاأمتو�".  فاتكم  وما  ف�سلو�  �أدركتم 
متفق عليه. فاإن �ل�سعي ب�سكينة ووقار 
له �أثر عظيم يف �لدخول للعبادة ب�سدر 
�سعى  �إذ�  �أما  وتاأمل،  وتفكر  من�رسح 
فيها  دخل  للعبادة  م�رسعاً  �الإن�سان 
بتعذر  م�سو�س  وخاطر  مرتدد  بنف�س 

معه �خل�سوع غالباً.

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

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

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

الم و�لطماأنينة و�لتحيَّة و�ل�َسّ

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

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

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

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

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

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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بي اإم دبليو تطرح اأفخم �سياراتها

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

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

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

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

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

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

3 لرتات وعزم 300 ح�سان.

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

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

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

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

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

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

االأقدام.  على 
تتمتع  و

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

يكون هجينا.

هل 
اقرتفت تويوتا 

خطاأً بالوثوق 
يف م�ستقبل 
ال�سيارات 

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

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

االأمر الذي يجعلهم 
يطورون باإ�ستمرار من 

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

عوادم.
ولكن على اجلانب االأخر 

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

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

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

من جمموعة مرياي املعتمدة 
على خاليا وقود الهيدروجني 

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

.2025
وبالرغم من اأن ن�سخة مرياي 

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

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

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

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

الذي �سيتمكن من قطع 
م�سافة 1000 كيلومرت قبل 

�سحنه مرة اأخرى.
 

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

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

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

 SUVAuthority
بها  اأدىل 

ل�سيد  ا

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

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

اجلديدة كلياً العام القادم ".

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

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

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

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

 XE SV جاكوار
 Project8 

اأ�سرع �سيارة بـ 4 اأبواب يف العامل

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

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

321 كم/�ض.  



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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بخ�صائ�ص مبتكرة تعيد �صياغة مفهوم جتربة التوا�صل

 S9Galaxy و+S9سام�سونغ تك�سف ال�ستارعن اأحدث اأيقوناتها يف عامل الهواتف الذكية�
�سام�سونغ  �رشكة  ك�سفت 
ال�ستار  اليوم،  للإلكرتونيات، 
و  +S9 املرتقبني  هاتفيها  عن 
الذكيني  الهاتفني   ،S9Galaxy
الذين مت ت�سميمهما لإعادة �سياغة 
وم�ساركة  التوا�سل  جتربة  مفهوم 
اأجمل اللحظات مع العامل املحيط 
بنا والآخرين، و قد �سمم الهاتفان 
التعبري عن  ليمكن امل�ستهلكني من 
اأنف�سهم بطرق اأكرث ذكاًء من خلل 
والرموز  والفيديوهات  ال�سور 

التعبريية الفريدة.
الو�سط«  ت�سلمت«  بيان  ح�سب 
الهاتفان  يتميز  كما  منه  ن�سخة 
اجلديدان باحتوائهما على الكامريا 
يف  �سام�سوجن  من  تقدماً  الأكرث 
مت  حيث  الذكية،  الهواتف  عامل 
بفتحة  عد�سات  مع  ت�سميمها 

جتربة  لتوفري  متحركة  مزدوجة 
ت�سوير مثالية حتى يف بيئات ال�سوء 
املنخف�ض. ويحتوي الهاتفان على 
ت�سمل  جديدة  مبتكرة  خ�سائ�ض 
الفيديو  مقاطع  ت�سوير  و�سعية 
ورموز  جداً  البطيئة  باحلركة 
الواقع  بتقنية  خم�س�سة  تعبريية 
تفويت  عدم  ل�سمان  املعزز 
وتعزيز  حلظة  اأي  امل�ستخدمني 
فائق  بهاتف  اليومية  حياتهم  منط 

الذكاء.
S9Galaxy و    +S9هاتفا ويوفر 

جتربة ترفيهية حم�سنة مع مكربات 
موالفتها  متت  قوية  �سرتيو  �سوت 
�سوت  مع   AKG ال�سوت  بنظام 
اأمتو�ض. دولبي  بتقنية  غامرمعزز 

عر�ض  ب�سا�سة  الهاتفان  ويتميز 
اجلهاز  امتداد  على  لمتناهية 

يف  اأ�سا�سي  عن�رش  تعترب  والتي 
بت�سميم  اخلا�ض  �سام�سونغ  تراث 
الهواتف الذكية، بالإ�سافة اإىل ذلك، 
الأ�سياء  تطبيق  مع  الهاتفان  ياأتي 
 ،  SmartThingsاجلديد الذكية 
اأجهزة  جميع  ويوحد  يربط  الذي 
�سام�سونغ املزودة بتقنيات اإنرتنت 
لل�ستمتاع  املنزل  يف  الأ�سياء 

بتجربة ذكية واحدة ومت�سلة.
الهاتفني، قال  اإطلق  على  وتعليقاً 
دي جي كوه، رئي�ض ق�سم تكنولوجيا 
املتنقلة  والت�سالت  املعلومات 
يف �رشكة �سام�سونغ للإلكرتونيات: 
»لقد تغريت الطريقة التي ن�ستخدم 
بها هواتفنا الذكية مع تطور اأ�سكال 
اأنف�سنا.  عن  والتعبري  التوا�سل 
و  +S9هاتفي خلل  من  وحر�سنا 

�سياغة  اإعادة  على   ،S9Galaxy

يف  الكامريا  وخ�سائ�ض  مفهوم 
الهواتف الذكية، حيث يتيح الهاتفان 
للم�ستخدمني التقاط اأف�سل ال�سور 
اأجمل  وتخليد  الفيديو  ومقاطع 
كونهما  اإىل  اإ�سافة  اللحظات، 
امل�ستخدمني  مل�ساعدة  �سمما 
على التوا�سل مع الآخرين والتعبري 
من  فريدة  بطريقة  اأنف�سهم  عن 

نوعها و خم�س�سة ب�سكل اأكرب ».

 اإعادة تعريف مفهوم 
خ�سائ�ص الكامريا

للتقاط  و�سيلة  جمرد  من  اأكرث  الذكي  الهاتف  كامريا  باتت 
وم�ساركة  التوا�سل  خللها  من  ميكن  طريقة  –واإمنا  ال�سور 
كامريا  عن  اليوم  امل�ستخدمون  ويبحث  اجلميلة.  اللحظات 
اأنف�سهم  عن  التعبري  لهم  تتيح  متطورة  بتقنيات  ذكي  هاتف 
مل�ساركة  مبتكرة  وو�سائل  واجلودة  الدقة  عالية  ب�سور 
كامريا ت�سميم  وقد مت  اللحظات.  واأجمل  الفريدة  ق�س�سهم 

بعني  امل�ستخدمني  تطلعات  اأخذ  مع   S9Galaxyو  +S9
ال�رشعة  فائق  ح�سا�ض  على  الكامريا  العتبار، حيث حتتوي 
معاجلة �رشيعة وخم�س�سة  قوة  مع  املزدوج  البيك�سل  بتقنية 
وم�ساحة ذاكرة وا�سعة تتيح التقاط �سور مذهلة ل�سمان توفري 

:S9و +S9 سور عالية اجلودة. وت�سمل ميزات الكامريا يف�
جداً  البطيئة  باحلركة  الفيديو  ت�سوير  و�سعية         •
حيوية  اأكرث  اليومية  اللحظات  Super Slow-mo:اجعل 
جداً  البطيئة  باحلركة  الفيديو  مقاطع  ت�سوير  خا�سية  مع 
توفر  الواحدة، كما  الثانية  اإطاراً يف  التقاط 960  تتيح  والتي 
 Motion احلركة  عن  التلقائي  الك�سف  خا�سية  الكامريا 
Detection، وهي امليزة الذكية التي ت�ساعد بالك�سف عن 
ما  –وكل  تلقائي  ب�سكل  بالت�سجيل  والبدء  الإطار  احلركة يف 
وبعد  الت�سوير.  اإعداد  �سبط  هو  فعله  امل�ستخدمني  على 
 Super Slow-moت�سوير الفيديو بو�سعية احلركة البطيئة
خياراً   35 من  خلفية  مو�سيقى  اختيار  للم�ستخدمني  ميكن   ،
خمتلفاً اأو اإ�سافة مقطع مو�سيقي من قائمة الأغاين املف�سلة 
وم�ساركة  وحترير  اإن�ساء  اأي�ساً  للم�ستخدمني  وميكن  لديهم. 
املحتوى  مل�ساهدة  اأمناط  بثلثة  ب�سيطة  ملفاتGIFبنقرة 

مراراً.
اجليدة  :الإ�ساءة  املنخف�ض  ال�سوء  بيئات  يف  م�رشقة  �سور 
يتم  الأحيان،  من  كثري  يف  ولكن  مميزة،  �سورة  اأي  �رش  هي 
معظم  وحتتوي  خافتة.  اإ�ساءة  ظروف  يف  ال�سور  التقاط 
ثابتة ل ميكنها  فتحة عد�سة  على  الذكية  الهواتف  كامريات 
يوؤدي  اأو امل�رشقة ما  الإ�ساءة املنخف�سة  بيئات  التكيف مع 
غرار  وعلى  املطلوبة.  باجلودة  لي�ست  �سور  التقاط  اإىل 
الطريقة التي تت�سع وتتقل�ض فيها قزحية عني الإن�سان، فاإن 
�سام�سوجن  التي طورتها   )F2.4  -  F1.5( املزدوجة  الفتحة 
يف هاتفيها تتيح تلقائياً دخول مزيد من ال�سوء عندما تكون 
الإ�ساءة منخف�سة والعك�ض عندما تكون الإ�ساءة م�رشقة جدا 

ل�سمان التقاط �سور وا�سحة ونقية.
�سام�سونغ  املعزز:تتيح  الواقع  بتقنية  تعبريية  رموز 
للم�ستخدمني اإن�ساء رموز تعبريية ت�سبه وتعك�ض �سخ�سياتهم 
اإىل حد كبري، حيث ت�ستخدم الرموز التعبريية اجلديدة بتقنية 
البيانات،  على  القائم  الآيل  التعلم  خوارزمية  املعزز  الواقع 
والذي يحلل �سورة امل�ستخدم ثنائية البعاد ويعر�ض اأكرث من 
يعك�ض  الأبعاد  ثلثي  الوجه خللق منوذج  100 من خ�سائ�ض 
لتوفري  الغمزات وغريها  ال�سخ�ض، مثل  ويقلد تعبريات وجه 
بتقنية  التعبريية  الرموز  وجت�سد  حقيقية،  خم�س�سة  جتربة 
الواقع املعزز م�ساعرك احلقيقية لي�ض فقط يف الفيديو ولكن 
ملفات منوذج  با�ستخدام  املل�سقات  من  جمموعة  مع  اأي�سا 

AGIF القيا�سية بحيث ميكن للم�ستخدمني م�ساركة الرموز 
التعبريية اخلا�سة بهم عرب معظم من�سات املرا�سلة املقدمة 

من قبل طرف ثالث.

اإعادة تعريف مفهوم التجربة الرتفيهية
غالبا ما تكون الهواتف الذكية خيارنا املف�سل للرتفيه، ولهذا ال�سبب طورت �سام�سوجن 

جهازا يقدم جتارب �سوتية متميزة مع مكربات �سوت �سرتيو متت موالفتها بنظام 

ال�سوت AKG. و�سواء كان امل�ستخدمون ي�ساهدون فيلمهم املف�سل اأو ي�ستمعون اإىل 

اأحدث الألبومات املو�سيقية، فاإنهم �سي�ستمتعون باأ�سوات وا�سحة متوازنة يف منتهى 

النقاء، مع �سوت حميطي معزز بتقنية دولبي اأمتو�ض ملنح تاأثري ال�سوت بتقنية 360 

درجة.

وتكتمل جتربة ال�سوت يف هاتفي S9+ وS9Galaxy مع �سا�سة العر�ض اللمتناهية 

الثورية من �سام�سونغ والتي مت طرحها لأول مرة يف هاتف S8Galaxy، حيث تندمج 

ال�سا�سة اجلريئة وامل�رشقة من نوع �سوبر اأمولد ب�سكل متجان�ض يف الهاتف بدون اأي 

حواف زائدة. ومع خا�سية تعزيز التباين القابل للتكيف، ميكن للم�ستخدمني ال�ستمتاع 

با�ستخدام اأجهزتهم حتى يف اأ�سعة ال�سم�ض املبا�رشة.

Bixby امل�ساعد ال�سوتي

ت�ستخدم  الكامريا، حيث  الذكية يف  مت دمج من�سة �سام�سونغ 
معلومات  لتوفري  العميق  التعلم  وتقنيات  املعزز  الواقع  تقنية 
مفيدة حول حميط امل�ستخدم . ومع خا�سية التحليل ال�رشيع 
Bixbyعلى  ال�سوتي  امل�ساعد  يولد  ت�سويره،  املراد  للج�سم 
اإليها  املوجهة  ال�سورة  اأعلى  على  مبا�رشة  معلومات  الفور 
والعملت  اللغات  ترجمة  للم�ستخدمني  وميكن  الكامريا. 
احلية،  الرتجمة  خا�سية  مع  احلقيقي  الوقت  يف  الأجنبية 
اإ�سافة على متكينهم من �رشاء املنتجات التي يرونها يف العامل 

احلقيقي وتتبع ال�سعرات احلرارية على مدار اليوم . جهاز يتنا�سب مع منط احلياة املت�سلة

يدعمان  ذكيني  هاتفني  اأول  باعتبارهما 
اجلديد الذكية  الأ�سياء  تطبيق 
و  +S9 هاتفا  يعترب   ،  SmartThings

كافة  لإدارة  الرئي�سي  S9Galaxyاملركز 
اأو  املنزل  يف  املت�سلة  احلياة  جوانب 
خلل  ومن  التنقل،  اأثناء  اأو  املكتب  يف 
اإدخال هذا التطبيق اإىل الهاتفني �سيتمكن 
�سام�سونغ  اأجهزة  ربط  امل�ستخدمون 

وغريها من الأجهزة الأخرى.
بالن�سبة لأولئك الذين يتنقلون با�ستمرار، 
قاعدة  من  القادم  اجليل  لهم  يتيح 
 Samsung DeXدك�ض �سام�سونغ 

مميزة  متنقل  ات�سال  بتجربة  ال�ستمتاع 
الهاتف  خلل  من  اأكرب  �سا�سة  عرب 
 ،DeX Padاملحمول. ومع قاعدة دك�ض
و  +S9 هاتفي  و�سل  للم�ستخدمني  ميكن 

اأكرب  �سا�سة  اإىل  اجلديدين   S9Galaxy
جتربة  لتعزيز  وماو�ض  مفاتيح  لوحة  مع 
وال�ستمتاع  املتحرك  الهاتف  ا�ستخدام 
حتى  اأو  الوثائق  حترير  بخ�سائ�ض 
ممار�سة الألعاب  عرب �سا�سة اأكرب. وميكن 
دك�ض قاعدة  عرب  اأي�ساً  للم�ستخدمني 

اجلديدين  هاتفيهم  DeX Pad  حتويل 
اإىل جهاز لوحي يعمل باللم�ض.

اأف�سل معايري وخ�سائ�ص جودة 
Galaxy الأداء يف �سل�سلة

اخلا�سة  املعايري  باأف�سل  اجلديدين  هاتفيها  �سام�سونغ  زودت 
بهواتفها الذكية ال�سابقة مبا يف ذلك معيار مقاومة املاء والغبار  
IP68 وميزة ال�سحن الل�سلكي ال�رشيع. وتذهب ال�رشكة خطوة 
ذاكرة  الآن  الهاتفني  يدعم  حيث   ،S9Galaxyو  +S9 مع  اأبعد 
 SD قابلة للتو�سيع مب�ساحة ت�سل اإىل 400 جيجابايت مع ذاكرة
قابلة للتو�سيع، ف�سًل عن تزويدهما باأحدث معاجلات التطبيقات 
املتميزة التي توفر اأداء قويا ومعاجلة متطورة لل�سور. بالإ�سافة 
للم�ستخدمني  الأمان  م�ستويات  اأعلى  الهاتفان  ي�سمن  ذلك،  اإىل 
اأحدث من�سة  تعد  التي   ،3.1 Knox تزويده مبن�سة  من خلل 
حماية واأمن معلومات تطورها �سام�سونغ، وتدعم اأجهزة S9+ و

–ما�سح  بيومرتية خمتلفة  م�سادقة  خيارات  ثلثة   S9Galaxy
بحيث   - الوجه  على  والتعرف  الأ�سابع،  ب�سمات  العني،  قزحية 
اأجهزتهم  حلماية  و�سيلة  اأف�سل  اختيار  للم�ستخدمني  ميكن 
وتطبيقاتهم. وتدعم هواتف �سام�سونغ اجلديدة خا�سية امل�سح 
الذكي، وهي و�سيلة حتقق جديدة ت�ستخدم بذكاء القوة اجلماعية 
الهاتف  لفتح  الوجه  على  التعرف  وتقنية  العني  قزحية  ملا�سح 
ميزة  الهاتفان  ويوفر  و�رشيع.  �سهل  ب�سكل  احلالت  خمتلف  يف 
ب�سمات الأ�سابع املخ�س�سة، التي تتيح للم�ستخدمني ا�ستخدام 
الب�سمات  تختلف عن  اآمن  اإىل جملد  للو�سول  الأ�سابع  ب�سمات 
 S9Galaxyو +S9 التي ت�ستخدم لفتح قفل الهاتف. وتعزز هواتف
�سحة امل�ستخدمني من خلل م�ست�سعر ب�رشي معزز مت دجمه 
حول  ودقيقة  غنية  معلومات  يوفر  والذي  اجلهاز،  يف  مبا�رشة 
للهاتفني  امل�ست�سعر  هذا  وي�سمح  ال�سحية.  امل�ستخدمني  حالة 
الوقت  بتتبع حالة قلب امل�ستخدم، وتقدمي معلومات دقيقة يف 

احلقيقي حول و�سعه ال�سحي .
خمتارة  اأ�سواق  يف  متاحة   S9Galaxyو  +S9هواتف �ستكون 
والأزرق  والرمادي  الأ�سود  باألوان   2018 مار�ض   16 من  ابتداًء 

S9Galaxyو +S9   .املرجانيولون جديد والأرجواين

�صمرية.بوجلطي



م�ستغامن 

بف�سل خا�سية فريدة

�إثر  على  �لعملية  هذه  جاءت  و 
�لوالئية  �مل�صلحة  عنا�رص  قيام 
للأمن �لعمومي  بدوريات رقابية 
عرب �أحياء و �صو�رع �ملدينة  �أين 
لفت �نتباههم �صخ�ص يختبئ ور�ء 
مركبة نفعية مركونة باأحد �أحياء 
�رتباك  حالة  يف  وهو  �ملدينة 
قام  عنا�رص  �صديد   وعليه 
و�إخ�صاعه  با�صتيقافه  �مل�صلحة 
�لتي  �جل�صدي  �لتلم�ص  لعملية 
مكنت من �صبط وحجز �صفيحة 

د�خل  ملفوفة  �ملخدر�ت  من 
وزنها  قدر  �أين  بل�صتيكي  كي�ص 
مادة  من  غر�م   94 بـ  �الإجمايل 
حتويله  �ملعالج  ومت  �لكيف 
�لوالية  �من  مقر  �إىل  مبا�رصة 
�لفعل  حول  معه  للتحقيق 
��صتيفاء  بعد  و  �إليه  �ملن�صوب 
�الأويل  �لتحقيق  �إجر�ء�ت  جميع 
�أمام  فيه  �مل�صتبه  تقدمي  مت 
�لذي  �جلمهورية  وكيل  �ل�صيد 
�إجر�ء�ت  مبوجب  �ملتهم  �أحال 
على  مبا�رصة  �لفوري  �ملثول 
�أمر  حقه  يف  �صدر  �أين  �جلل�صة 

�إيد�ع رهن �حلب�ص �ملوؤقت.
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 توقيف �شخ�ص بحوزته94 غرام كيف معالج 
متكنت قوات ال�سرطة باأمن والية تندوف اأول اأم�س من اإحباط حماولة لرتويج كمية من املخدرات كانت موجهة 

لال�ستهالك يف الو�سط ال�سباين  

ور�شة جهوية حول تربية »بلح البحر« يف 7 مار�ص املقبل

املقاتلة الرو�شية »�شو-57« تتفوق على الأ�شباح الأمريكية!

تربية  ور�صة جهوية حول  تنظيم  �صيتم 
�ملقبل  مار�ص   7 يف  �لبحر«  »بلح 
جز�ئريني  خرب�ء  مب�صاركة  مب�صتغامن 
�ليوم �الثنني  �أ�صتفيد  و�أجانب, ح�صبما 
�لبحري  لل�صيد  �لوالئي  �ملدير  من 

توفيق  و�أو�صح  �ل�صيدية,  و�ملو�رد 
م�صاركة  �صتعرف  �لور�صة  �أن  رحماين 
�الأوروبي  �لربنامج  80 خبري� من  زهاء 
�جلز�ئري  �القت�صاد  تنويع  لدعم 
للبحث  �لوطني  و�ملركز   )2 )ديفيكو 

�ملائيات  وتربية  �لبحري  �ل�صيد  يف 
�لتحاليل  ومركز  )تيبازة(  ببو�صماعيل 
�لتقنية لوز�رة �لفلحة و�لتنمية �لريفية 
و�أ�صاتذة  وبياطرة  �لبحري  و�ل�صيد 
�للقاء  و�صي�صمح  م�صتغامن  جامعة  من 

يف  �خلرب�ء  عمل  بتقييم  للم�صاركني 
�صنتني  بعد  �لبحر«  »بلح  تربية  جمال 
من �خلرجات �مليد�نية لهذه �مل�صاريع 
للوطن,  �لغربية  �ل�صاحلية  بالواليات 

وفق ذ�ت �مل�صوؤول.

�جليل  من  �لرو�صية  �ملقاتلة  زودت 
�خلام�ص »�صو – 57« ببطانة ذكية, حيث 
�لر�د�ر  حمطة  هو�ئيات  �الآن  ن�صبت 
�لطائرة  �أنف  يف  فقط  لي�ص   »Н036«
ويقول  �صطوحها,  على  ون�رصت  بل 
�جليل  مقاتلة  �صيمنح  ذلك  �إن  �خلرب�ء 
متقدمة,  قدر�ت  �لرو�صية  �خلام�ص 

ويجعلها قادرة على �حل�صول على م�صح 
و�صيتم  �لكيلومرت�ت,  د�ئري ميتد ملئات 
�لوقت  �أخطار يف  �أية  من  �لطيار  حتذير 
هو�ئيات  تثبيت  يتم  تقليديا,  �ملنا�صب, 
�لر�د�ر يف �أنف �لطائرة �ملقاتلة يف �صكل 
�صفافة,  ر�د�رية  مو�د  من  م�صنوعة  قبة 
ويتم يف ذ�ت �لوقت تثبت �ملحطة ب�صكل 

خف�ص  دون  من  �لطائرة,  بج�صم  ل�صيق 
�رصعتها وقدرتها على �ملناورة.

جمال  نظريا  �لطريقة  هذه  وت�صمن 
يف  �أنه  حني  يف  درجة,   180 بنحو  روؤية 
حني  �خل�صم  �لر�د�ر  يرى  ال  �أن  �ملعتاد 
يهاجم من �خللف �أو من جهة �جلناحني, 
هذ�  باإنتاج  �ملخت�ص  �ملعهد  �أكد  وقد 

�لتجارب  خلل  �أنه  �لر�د�ر�ت  من  �لنوع 
�ملحطة  �أكدت  �صيفا,  �أجريت  �لتي 
�ملعلن من خو��صها,   »Н036« �لر�د�رية 
�لطائرة  تفوق  �لر�د�ر  هذ�  ي�صمن  حيث 
يف  مبا  للخ�صم  طائرة  �أي  على  �لرو�صية 
�جليل  من  �الأمريكية  �ملقاتلت  ذلك 

�خلام�ص »�إف – 22« و«�إف – 35«.

دمرت  �الرهاب,  مكافحة  �إطار  يف 
يوم  �ل�صعبي,  �لوطني  للجي�ص  مفرزة 
ببومرد��ص/ن.ع.1,  25 فيفري 2018 
خمباأ للجماعات �الإرهابية ,ويف �إطار 
�أوقفت  �ملنظمة,  �جلرمية  حماربة 
بكل  �ل�صعبي  �لوطني  للجي�ص  مفارز 

خمتار  باجي  وبرج  مترن��صت  من 
 )04( �أربعة  قز�م/ن.ع.6,  وعني 
و)06(  �صاحنتني  و�صبطت  مهربني 
و)1000(  �لدفع  رباعية  مركبات 
من  �أطنان  و)5,52(  �لوقود  من  لرت 
من  لرت  و)4560(  �لغذ�ئية  �ملو�د 

زيت �ملائدة و)09( مولد�ت كهربائية 
و)07( مطارق �صغط, يف حني �أوقفت 
و�صبطت  مهربني   )05( �أخرى  مفارز 
خمتلف  من  وحدة  و)8367(  �صاحنة 

�مل�رصوبات بب�صكرة/ن.ع.4. 
عنا�رص  �أوقف  �أخرى,  جهة  من 

�لدرك �لوطني بتب�صة/ن.ع.5, مهربا 
خرطو�صة  و)7095(  �صاحنة  وحجزو� 
 )44( توقيف  مت  حني  يف  �صجائر, 
جن�صيات  من  �رصعي  غري  مهاجر� 
خمتلفة بكل من �أدر�ر وب�صار وب�صكرة 

وتلم�صان.

الناحية الع�سكرية االأوىل

تدمري كازما للإرهابيني ببومردا�ص

»�أمبارك �مليلي«  ثانوية  �أ�صاتذة  ��صتاأنف 
بعد  ر�صمية  ب�صفة  �لعمل  �إيليزي  مبدينة 
�صل�صلة من �الجتماعات مع جمعية �أولياء 

�لتلميذ 
لهذه �ملوؤ�ص�صة �لرتبوية وذلك على خلفية 

�الإ�رص�ب �لذي دعا �إليه �ملجل�ص �لوطني 
للقطاع  �لتدري�ص  مل�صتخدمي  �مل�صتقل 
ح�صبما  )كنابي�صت(,  �الأطو�ر  �لثلثي 
�أ�صتفيد �ليوم �الثنني لدى م�صوؤويل جمعية 
�الإطار عقدت  هذ�  ويف  �لتلميذ,  �أولياء 

�أمبارك  لثانوية  �لتلميذ  �أولياء  جمعية 
�جتماعات  �لوالية  بعا�صمة  �مليلي 
بعيد�  �مل�رصبني  �الأ�صاتذة  مع  مكثفة 
�لعدول عن  �أجل  �لنقابي من  �لغطاء  عن 
�لتدري�ص  و��صتئناف  �الإ�رص�بات  موجة 

وذلك  �رصوط  �أية  وبدون  عادي  ب�صكل 
كل  فوق  �لتلميذ  »م�صلحة  �صعار  حتت 
جمعية  رئي�ص  لو�أج  �أو�صح  كما  �عتبار« 
�أولياء �لتلميذ لذ�ت �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية 

�لرب�دعي ح�صني.

بعد اتفاق مع جمعية اأولياء التالميذ 

اأ�شاتذة ثانوية اأمبارك امليلي باإيليزي ي�شتاأنفون العمل 

الدورة ال37 ملجل�س االأمم املتحدة حلقوق االن�سان

�سيدي بلعبا�س

املنظمة الدولية لالت�ساالت الف�سائية

الأمني العام لوزارة ال�شوؤون اخلارجية يقود الوفد اجلزائري 

هلك طفلة جراء حريق �شب ببيت 

املدير العام يف زيارة عمل اإىل اجلزائر 

نور  �خلارجية,  �ل�صوؤون  لوز�رة  �لعام  �الأمني  يقود 
�لدورة  �أ�صغال  يف  �جلز�ئري  �لوفد  عيادي  �لدين 
�ل37 ملجل�ص �الأمم �ملتحدة حلقوق �الن�صان �لتي 
بيان  به  �أفاد  ح�صبما  بجنيف,  �الثنني  �أم�ص  تفتتح 

لوز�رة �ل�صوؤون �خلارجية.

يف  ي�صارك  عيادي  �ل�صيد  �أن  �لبيان  �أو�صح  و 
 28 �إىل   26 من  �ملنعقد  �مل�صتوى  رفيع  �الجتماع 
فرب�ير �جلاري و �صيجري على هام�ص هذه �لدورة 
روؤ�صاء  و  �لوفود  روؤ�صاء  من  �لعديد  مع  حمادثات 

وكاالت �الأمم �ملتحدة �لكائن مقرها بجنيف.

لقيت طفلة يف �لثالثة من �لعمر �أم�ص �الثنني حتفها 
متاأثرة بحروق من �لدرجة �لثالثة نتيجة حريق �صب 
�صيدي  مدينة  و�صط  عمر«  »�صيدي  بحي  مب�صكن 
وك�صف  طبي  م�صدر  لدى  علم  ما  ح�صب  بلعبا�ص, 
م�صاء  �إجلوؤها  مت  �لطفلة  �أن  عن  �مل�صدر  ذ�ت 

�أم�ص �الأحد من طرف م�صالح �حلماية �ملدنية �إىل 
�مل�صت�صفى �جلامعي »عبد �لقادر ح�صاين« لعا�صمة 
حروق  من  تعاين  كانت  حيث  �لعلج  لتلقي  �لوالية 
�إىل  لتنقل  �إثرها  على  وتوفيت  �لثالثة  �لدرجة  من 

م�صلحة حفظ �جلثث بذ�ت �مل�صت�صفى.

�لدولية  للمنظمة  �لعام  �ملدير  يقوم 
ماز�مبو,  باتريك  �لف�صائية,  للت�صاالت 
�جلز�ئر,  �إىل  �أيام  ثلثة  تدوم  عمل  بزيارة 
و�الت�صاالت  �لربيد  وزيرة  من  بدعوة 
�إميان  هدى  و�لرقمنة,  و�لتكنولوجيات 

فرعون, ح�صب بيان للوز�رة.
يف  تندرج  �لزيارة  هذه  �أن  �لبيان  يف  جاء  و 
�لدولية  �ملنظمة  مع  �لتعاون  »تعزيز  �إطار 

ال�صيما ترقية و تطوير �الت�صاالت �لف�صائية«, 
�صيما  �لنقاط  من  �لعديد  در��صة  �صيتم  �إذ 
�ال�صطناعي  �لقمر  عرب  �لدويل  »�الت�صال 
�أعمال  ترقية  و  �أنتل�صات  و  �ألكوم�صات-1 
�لقمر  جمال  يف  �مل�صتوى  رفيعة  �لتكوين 
و  �الإفريقية  �ملنطقة  لفائدة  �ال�صطناعي 
م�صاهمة �جلز�ئر يف متديد �عتماد �ملنظمة 

�لدولية للت�صاالت  �لف�صائية«.

املدية

اإ�شعاف ونقل 02 خمتنقني 
ل�صخ�صني  �ختناق  حالة  �أم�ص  �أول   وقع 
ترت�وح  �لربو�قية  بلدية  �لعقبة  عني  بحي 
�أ�صيبا  �صنة   65 و   42 بني  ما  �أعمارهم 
جر�ء  �لر�أ�ص  م�صتوى  على  و�آالم  بغثيان 
من  �ملنبعث  �ملحروق  للغاز  ��صتن�صاقهما 

و  �ملكان  عني  يف  �إ�صعافهما  مت  �ملدفاأة 
�ملدنية  �حلماية  رجال  طرف  من  نقل 
�إىل  �لربو�قية  لد�ئرة  �لثانوية  للوحدة 

�مل�صت�صفى �ملدين لذ�ت �لد�ئرة .
 ه.ب

البويرة

�شرقة 4 حملت جتارية بديرة
م�صتوى  �أم�ص 4 حملت جتارية على  ليلة  تعر�صت 
والية  عا�صمة  جنوب  �أق�صى  �لو�قعة  ديرة  بلدية 
�لبويرة , �إىل عملية نهب و�رصقة من طرف جمموعة 
مالية  مبالغ  م�صت   , و�لهوية  �لعدد  جمهولة  �أ�رص�ر 
معتربة و�أغر��ص �أخرى , فيما قام �أ�صحاب �ملحلت 

�لتي  �لوطني  �لدرك  م�صالح  لدى  �صكوى  باإيد�ع 
�لفاعلني  هوية  �ىل  للو�صول  معمقا  حتقيقا  فتحت 
يف �أقرب وقت , هذ� و�صهدت منطقة ملوة ببلدية 

ب�صلول قبل �أ�صبوعني حادثة مماثلة .
اأ.م

 وفد من اأمن ولية اجلزائر
 يزور فريدة �شابوجني

م�صالح  من   وفد  قام  �إن�صانية,  �لتفاتة جو�رية  يف 
�أمن والية �جلز�ئر, بزيارة �لفنانة �لقديرة »فريدة 
�جلامعي  بـامل�صت�صفى  �ملتو�جدة  �صابوجني« 
�صحتها  على  �الطمئنان  ق�صد  با�صا,  م�صطفى 
من  �ملنتهجة  �لتقاربية  �ل�صيا�صة  �إطار  يف  وذلك 
تكري�ص  يف  �لوطني  للأمن  �لعامة  �ملديرية  قبل 

لها  متمنيني  �جلو�رية,  �ل�رصطة  مبد�أ  وجت�صيد 
جتدر  �لعافية  و  �ل�صحة  وموفور  �لعاجل  �ل�صفاء 
�يجابي  وقع  لقت  هذه,  �اللتفاتة  �أن  �إىل  �الإ�صارة 
�بت�صامتها,  يف  جتلى  ما  وهو  �لفنانة,  نف�صية  على 
كما لقيت ��صتح�صان كبري من قبل �لطاقم �لطّبي و 

�الإد�ري باملوؤ�ص�صة �ال�صت�صفائية.

  موقف ...
لن تتجمع  مفاتيح احلل الأزمات 
حاكم  يد  يف  االأو�سط  ال�سرق 
عربي اأو تيار �سيا�سي بعينه ،كل 
نفذ  و  اختلق  من  اأن  يوؤكد  �سيء 
وحده  هو  االأزمات  هذه  مّول  و 
�سنوات  بقائها  عرب  امل�ستفيد من 
املدخرات  فيها  ت�ستنزف  طيلة 
املنطقة  لدول  االإ�سرتاتيجية 
�سمان  كله  ذلك  جانب  اإىل 
اال�سرتاتيجي  التفوق  دميومة 

للكيان ال�سهيوين  
بجد  و  بتفان  يعمل  من  هناك 
على �سناعة  بوؤر توتر جديدة ،و 
تغذية الطائفية املقيتة كاأ�سا�س 
املنطقة  تفتيت  و  لتق�سيم 
و  امللوك  من  مبا�سرة  مب�ساهمة 
و  الفخامة  اأ�سحاب  و  االأمراء 
خرباء  يوؤكد   2018 يف  ال�سمو، 
اأن  االإ�سرتاتيجية  و  ال�سيا�سة 
ال�سعودي  االإيراين  التجاذب 

حتدث  مل  ما  ناره  �ست�ستعر 
خطوة جريئة من اأحد الطرفني 
لن  طهران  اأن  املوؤكد  من  ،و 
يف  حلفائها  م�ساندة  عن  تتخلف 
لبنان و �سوريا و اليمن و العراق 
على  تتوفر  التي  ال�ساحات  وهي 

م�سالح اإيرانية عليا .
�ستتفاقم  االأو�سط  ال�سرق  يف 
تتخلى  ولن  الكردية  االأزمة 
للتهديدات  مقاربتها  عن   اأنقرة 

التي  تقرتب من حدودها ،وهي 
التي قراأت جيدا الر�سائل املوجهة 
التفجريات  خالل  من   اإليها 
بع�س  عرفتها  التي  االإرهابية 
�سابق  وقت  يف  الرتكية  املدن 
ال�سخم  التفجري  اآخرها  كان  و 
يف   ال�سرائب  مكتب  طال  الذي 
�سك  وبال  ا�سطنبول،  العا�سمة 
فالق�سية الفل�سطينية من خالل 
�ستحتفظ  املعقدة  م�ساراتها 

الفقري  العمود  بدور  لنف�سها 
لالأمتني العربيتني و االإ�سالمية 
ال�سهيوين  العدو  بقاء  مع  ،و 
يف  لالأمن  رئي�سي  كتهديد 
من  التوج�س  �سي�ستمر  املنطقة 
التي  االإرهابية  التنظيمات  دور 
تركت ب�سمتها يف العراق و �سوريا 

و كثري من دول املنطقة 

ال�شرق الأو�شط...النار لن تنطفئ قريبا

وداد احلاج:

ترامب يو�شي بتعيني طياره اخلا�ص مبن�شب هام
�لرئي�ص  �أن  �الأمريكية  �الإد�رة  يف  م�صدر  ك�صف 
جون  �خلا�ص  طياره  تعيني  ينوي  تر�مب  دونالد 
وقال   �لفدر�لية  �لطري�ن  �إد�رة  ر�أ�ص  على  د�كني 
باإدر�ج ��صم طياره  �أو�صى  �إن تر�مب  �مل�صدر ذ�ته 
قائمة  يف  �صنو�ت  معه  ��صتغل  �لذي  �خلا�ص, 
�إجر�ء  مت  �أنه  موؤكد�  �ملن�صب,  لهذ�  �ملر�صحني 

هذ�  جيد�  �نطباعا  ترك  و�أنه  د�كني,  مع  مقابلة 
بعد,  �لقر�ر  �تخاذ  يتم  مل  باأنه  �آخر  م�صدر  و�أفاد 
لكن لدى د�كني كل �ملوؤهلت و�خلربة, �لتي توؤهله 
لرئا�صة �إد�رة �لطري�ن �لفدر�لية وقد �أ�رصف د�كني 
على كل �لرحلت, �لتي قام بها تر�مب �أثناء حملته 

�النتخابية وكان عددها حو�يل 300 رحلة.
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