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خمي�س اخل�شنة ببومردا�س

�سقوط ج�سر على حافلة يودي بحياة �سخ�سني 

 �س3

 �س24

 اأحزاب و�شخ�شيات تتحا�شى
 اخلو�س يف املو�شوع

 بـــوتـــــفـــليــــقة وحـده
 من ميلك  مفتاح لعـبة
 الرئا�سيات القـادمة

�س4الإجراء ت�شمنته اجلريدة الر�شمية يف عددها الأخري

احلكومة »تفرج«  عن املوا�سفات النهائية للرتقوي  املدعم 

جهد دبلوما�سي كبري لتفكيك ”القنبلة الرتڤية” 

اأهم نقاط اخلالف بني اجلزائر وباري�س حول  حل  النزاع يف مايل
 �س6

�س16

.       "التدخل ك�شر عملية �شيا�شية جزائرية عمرها 20 �شنة للق�شاء على الإرهاب "
املدير العام  ملن�شورات »الوطن 

اليوم«  كمال قرور يوؤكد :

كتاب اجليب �سيخلق 
 تقاليد جديدة يف 

�س13عامل الن�سر باجلزائر 

�س3

�س4

�س24 

�س04 

.     تربية

.     طاقة
وزير الطاقة ي�شرح

.     حوادث
اأدرار

.     نزاعات
 حت�شريا للندوة الدولية ال�شاد�شة  

دعا ال�شلطات العليا للتدخل

»الكنابا�ست« يعود 
لـــ�سل الـــــمدار�س 
الأ�ســـــبوع املقــبل

بـــــن غبــــــــريط تـــــــوؤكـــد 
علــــى اللتـــــزام مبيثاق 
اأخـــــــالقيـــات املـــهنـــــة 

م�ســـــــــروع ا�ســــــتغــالل 
الغاز ال�سخري ل يزال 
قــــــيــــــــد الدرا�ســــــات 

فتاة تقتل  �سابا بدم بارد 
باأحد امل�ساكن امل�سبوهة  

 53 دولـــــــــة لـــــــك�سر
 التعتيم الإعالمي على 

الق�سية ال�سـحراوية لعبو اخل�شر �شافروا اأم�س اإىل النم�شا

حداد يراأ�س الوفد 
 وزطـــ�سي يــــــوا�سل

 طرح الت�ساوؤلت 

.    واأخريا ك�شف النقاب عن 
ال�شيغة النهائية لل�شيغة 

ال�شكنية الرتقوي املدعم، التي 
�شكلت مو�شوع جدل وا�شع بني 
الأو�شاط املهتمة، حيث اأو�شح 

العدد الأخري من اجلريدة 
الر�شمية املوا�شفات بداية من 

امل�شاحة الأقل املطلوبة يف ال�شكن 
للرتقوي املدعم، وهي: 50 مرتا 

مربعا على الأقل قابال لل�شكن 
بالن�شبة لل�شكن ذي الغرفتني و70 
مرتا مربعا قابال لل�شكن  بالن�شبة 

لل�شكن ذي ثالث غرف و85 
مرتا مربعا قابال لل�شكن بالن�شبة 

لل�شكن ذي اأربع غرف.

ت/يا�شني راجي



وقعت هزة �أر�شية قوتها 5ر3 درجات على �شلم ري�شرت 
ب�شمال �رشق �شطيبة بوالية عنابة وفق ما �علنه مركز 
�لبحث يف علم �لفلك و �لفيزياء �لفلكية و �جليوفيزياء.

�ل�شاعة  �لهزة وقعت على  �ن  بيانه  �أو�شح �ملركز يف  و 
28ر20 بالتوقيت �ملحلي و مت حتديد مركزها على بعد 

15 كلم �شمال �رشق �شطيبة بوالية عنابة. 

الإثنني 26  مار�س 2018 املوافـق   لـ 9 رجب  1439ه 24 �ساعة2
�لفريق قايد �سالح يرت�أ�س ندوة  
للثورة" �لع�سكرية  "�لعقيدة 

�لفريق �أحمد ڤايد �شالح، 
نائب وزير �لدفاع �لوطني، 
�جلي�ش  �أركان  رئي�ش 
يرت�أ�ش  �ل�شعبي،  �لوطني 
حتت  ملتقى  فعاليات 
عنو�ن  "�لعقيدة �لع�شكرية 

لثورة نوفمرب 1954"
�أحمد  �لفريق  يرت�أ�ش 
وزير  نائب  �شالح،  ڤايد 
رئي�ش  �لوطني،  �لدفاع 
�لوطني  �جلي�ش  �أركان 
 26 �الثنني  �ليوم  �ل�شعبي، 
فعاليات   ،2018 مار�ش 

مو�شوع  حول  ملتقى 
لثورة  �لع�شكرية  "�لعقيدة 
وذلك   "1954 نوفمرب 
للجي�ش  �لوطني  بالنادي 
هذ�  يهدف  م�شو�ش  ببني 
يُن�شط  �لذي  �مللتقى، 
من  جمموعة  فعالياته 
�إىل  �لباحثني،  �الأ�شاتذة 
�الأ�شا�شية  �ملبادئ  در��شة 
وحتليل  �لتحريرية،  للثورة 
�الإ�شرت�تيجية،  خيار�تها 
عن  مييزها  ما  و�إبر�ز 

غريها من �لثور�ت.

منتدى �أعمال 
 جز�ئري-جمري

يف بود�ب�ست 

عنابة

 هزة �أر�سية بقوة
  5ر3 درجات 

بالعا�شمة  �ملقبل  �ليوم  ينعقد 
�عمال  منتدى  بود�ب�شت  �ملجرية 
للوفد  �شي�شمح   ، جز�ئري-جمري 
على   �ل�شوء  بت�شليط  �جلز�ئري 
�جلز�ئري،  �ل�شوق  وقدر�ت  مز�يا 
بيان  �ل�شبت  �ليوم  به  �أفاد  ح�شبما 
و�ل�شناعة  للتجارة  للغرفة �جلز�ئرية 
�جلز�ئري- �ملنتدى  هذ�  ويندرج 

حتديد  �إىل  يهدف  �لذي  �ملجري 
فر�ش �الأعمال �ملوجودة يف �لبلدين، 
�إىل  �الأعمال  رجال  بعثة  �إطار  يف 
بود�ب�شت بني 25 و29 مار�ش �جلاري 
�جلز�ئرية  �لغرفة  تنظمها  �لتي 
مع  بالتعاون  و�ل�شناعة  للتجارة 
�شفارة �جلز�ئر يف بود�ب�شت و�شفارة 
�لبعثة  وت�شعى  �جلز�ئر.  يف  �ملجر 
متعامال  ثالثني  حو�يل  ت�شم  �لتي 
يف  ين�شطون  جز�ئريا  �قت�شاديا 
��شتك�شاف  �إىل  �لقطاعات،  خمتلف 
عالقات  و�إقامة  �ملجري  �ل�شوق 
�ملجرية  �ملوؤ�ش�شات  مع  مبا�رشة 
�جلز�ئري من جهة  بال�شوق  �ملهتمة 
�الأعمال  جمل�ش  �شيعقد  �خرى، 
�الأول  �جتماعه  �جلز�ئري-�ملجري 
�لتعامل  ت�شجيع  بهدف  ببود�ب�شت 
�ملبا�رش بني �ملتعاملني �القت�شاديني 
�لعالقات  وترقية  �لبلدين  من 
خالل  من  و�لتجارية  �القت�شادية 
مع  و�لعر�قيل  �مل�شاعب  �إح�شاء 
لدفع  �الأن�شطة  من  �شل�شلة  �قرت�ح 

�لتعاون �لثنائي.

م�ساهل يف بلغر�د 
�خلارجية،  �ل�شوؤون  وزير  ��شتٌقبل 
يقوم  �لذي  م�شاهل،  �لقادر  عبد 
بزيارة ر�شمية �ىل جمهورية �رشبيا  
جمهورية  رئي�ش   قبل  من  ببلغر�د 
حيث  فوتيت�ش  �لك�شندر  �رشبيا 
تقدير  و  �شد�قة  ر�شالة  له  �شلم 
من رئي�ش  �جلمهورية عبد �لعزيز 
لوز�رة  بيان  ذكر  ما  وفق  بوتفليقة 
و�أعرب   ، �خلارجية  �ل�شوؤون 
�إعجابه  عن  فوتيت�ش  �لرئي�ش 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية  برئي�ش 
بوتفليقة م�شري�  �إىل �نه حمرتم يف 
�ل�شعب �ل�رشبي  �رشبيا من طرف 
�لتو�قة  �ل�شعوب  كل  طرف  ومن 
بال�شيا�شات  ��شاد  كما  للحرية  

�لتنموية للجز�ئر �لتي بينت �شد�د 
روؤية رئي�ش �جلمهورية، كما �أ�شاف 

�لبيان.
حول  �أ�شا�شا  �للقاء  ومتحور 
�لعالقات �لثنائية و �شبل و و�شائل 

جدد  �الإطار  هذ�   .ويف  تعزيزها 
�لرئي�ش فوتيت�ش �إر�دة �رشبيا على 
�أعلى م�شتوى يف بعث �لديناميكية  
للتعاون بني �جلز�ئر و �رشبيا وفق 

نف�ش �مل�شدر.

مت �شهرة  �أول �أم�ش �ل�شبت باجلز�ئر �لعا�شمة �إطفاء 
�شا   20 من   ( و�حدة  �شاعة  ملدة  �لكهربائية  �الأ�شو�ء 
30 د �إىل 21 �شا 30 د( عرب �لعديد من �ملباين �ملعامل 
" �شاعة  �لبيئية  �لعاملية  بالتظاهرة  �إحتفاء�  �لتاريخية 
�الأر�ش " �لتي نظمتها هذه �ل�شنة م�شالح والية �جلز�ئر 
بالتعاون مع جمعية "�شيدر� " برعاية �شامية من رئي�ش 

�جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة .

�جلز�ئر حتتفل ب�ساعة �لأر�س

يف ح�شيلتها خالل �شهر فيفري 2018 

�ل�سرطة تعالج 22 ق�سية متعلقة بجر�ئم �لقتل �لعمدي 

�ل�رشطة  م�شالح  جهود  �إطار  يف 
و  �الإجر�م،  �أ�شكال  لكل  للت�شدي 
�لعامة  �ملديرية  ل�شيا�شة  تنفيذ� 
لالأمن �لوطني يف حماربة �جلرمية 
د�أبت  �لتي  و  �لو�شط �حل�رشي  يف 
عرب  �لو�قع  يف  جت�شيدها  على 

�ملدعمة  وحد�تها  كل  ت�شخري 
�ملادية  �الإمكانيات   بكافة 
�لتقنية �حلديثة، متكنت م�شالح  و 
�شهر   خالل  �لق�شائية  �ل�رشطة 
 22 معاجلة  من  �ملا�شي  فيفري  
�لعمدي  بالقتل  متعلقة   ق�شية 

�لعمدي  و�جلرح  �ل�رشب    و 
يف  مت  حيث  �لوفاة،  �إىل  �ملف�شي 
هذ� �ل�شاأن  توقيف 57 م�شتبه فيهم 
ما بني فاعل رئي�شي و �رشيك، �أين 
مت تقدميهم �أمام �جلهات �لق�شائية 

�ملخت�شة �إقليميا.

�إيليزي:  �ملجاهد �إيرز�غ حممد يف ذمة �هلل 
�الأحد  �ليوم  �هلل  رحمة  �إىل  �نتقل 
�إيليزي  بوالية  جانت  مبدينة 
�ملجاهد �إيرز�غ حممد بن بالل عن 

عمر يناهز 80 �شنة بعد �رش�ع مع 
�ملر�ش �ألزمه �لفر��ش ملدة طويلة، 
مديرية  م�شالح  لدى  علم  ح�شبما 
�شنة  �لفقيد  ولد  �ملجاهدين 
�إيليزي  بوالية  جانت  مبدينة   1938
جي�ش  يف  د�ئما  ع�شو�  يعترب  حيث 
�لتحرير �لوطني منذ �شنة 1958 �إىل 

�ملرحوم  وكلف  �ال�شتقالل  غاية 
و�ملوؤونة  �لر�شائل  و�إي�شال  بنقل 
و�ل�شالح و�للبا�ش �إىل �أع�شاء جي�ش 
�لتا�شيلي  مبنطقة  �لوطني  �لتحرير 
�أزجر كما �أو�شح مدير �ملجاهدين 
قدي �شالح وخالل ممار�شته للعديد 
باملنطقة  �لثورية  �لعمليات  من 
�ألقي عليه �لقب�ش من طرف �لقو�ت 
�ل�شجن  يف  به  ليزج  �ال�شتعمارية 
بوالية ورقلة ملدة ثالثة �أ�شهر. وبعد 

�شبيل  ن�شاطه يف  و��شل  �ال�شتقالل 
ي�شيف  �مل�شتقلة  �جلز�ئر  �زدهار 
�ملرحوم  و�شيو�رى  �مل�شوؤول  ذ�ت 
مبقربة  �الأحد  �ليوم  ع�رش  �لرثى 

�أغوم بالوالية �ملنتدبةجانت.

��شتفادة  على  ماجر  ر�بح  �لوطني  �لناخب  �شّدد 
جانبه  �إىل  و�لوقوف  �جلماهريي  �لدعم  من  �ملنتخب 
يف �لوقت �حلايل من �أجل �لدفع بالالعبني �إىل حتقيق 
�مل�شتوى  يف  �أد�ء  تقدمي  عرب  و�أفر�حهم  �الأف�شل 
ر�ن  ماج  وقال  �لوطنية،  بالت�شكيلة  فخورون  يجعلهم 
وقوفهم  على  بالتاأكيد  و�جلمهور  �ل�شباب  كالم  �شماع 
�إىل جانبهم يجعلهم �شعد�ء ومينحهم دعما معنويا من 

�أجل تقدمي �الأف�شل.

دعم �جلمهور 
ُي�سعد ماجر

مهرجان عنابة للفيلم املتو�شطي

 15 �إنتاجا �سينمائيا 
 جز�ئريا يف مناف�سة 

�أف�سل فيلم ق�سري 
جائزة  على  جز�ئريا  �شينمائيا  �إنتاجا   15 يتناف�ش 
�أف�شل فيلم ق�شري يف �إطار �لطبعة �لثالثة من مهرجان 
�لتي  للفيلم �ملتو�شطي  وتت�شمن هذه �ملناف�شة  عنابة 
، ح�شب  �أفالم   7 �الأول عر�ش  يومها  يومني يف  �شتدوم 
�شنف  عن  �مل�شوؤول  حر�ث  �لرحمن  عبد  �أو�شحه  ما 
�الأفالم �لق�شرية، م�شري� �إىل �أن �أف�شل  �إنتاج �شيتح�شل 
ق�شم  عر�شه يف  �شيتم  و  �لذهبي"  �لعناب  "جائزة  على 
�لق�شري" يف  مهرجان كان )فرن�شا( �ملزمع يف  "�لركن 

8 ماي �ملقبل.
�لتي �شي�رشف عليها �ملركز  وعالوة على هذه �جلائزة 
مهرجان  حمافظة  تعتزم  �ل�شينما   لتطوير  �جلز�ئري 
لالأفالم  ثانية  جائزة  منح  �ملتو�شطي  للفيلم  عنابة 
تتكون  �لتي  �لتحكيم  جلنة  جائزة  خالل  من  �لق�شرية  
على وجه �خل�شو�ش من �ملخرج و ع�شو جلنة  قر�ءة 
�شمري  )فرن�شا(  بباري�ش  �ل�شينما  مبركز  �ل�شيناريوهات 
نوي  فريد  و  باهي  ر�شا  �لتون�شي  �ملخرج   و  يعلى  بن 

�ملخت�ش يف �إنتاج �الأفالم �لق�شرية.

ابتداء من اليوم

حت�سن تدريجي يف �لأجو�ء �ملناخية 
ينتظر �أن ت�شهد �الأجو�ء �ملناخية حت�شنا يف �لطق�ش �بتد�ء من �ليوم بعد �لتقلبات �جلوية �لتي �شهدها �الأ�شبوع �ملن�رشم 

عرب �شقوط �الأمطار و�رشب �لرياح �لقوية ملختلف واليات �لوطن، ويف هذ� �ل�شدد فاإن �نق�شاع �ل�شحب و�لتح�شن يف 

�لطق�ش �شيكون تدريجيا وتكون �لبد�ية من �ملناطق �لغربية �لتي �شوف تعتدل �الأجو�ء بها قبل �أن تتحول نحو �لواليات 

�لو�شطى يف �لليلة فيماتتو��شل حت�شن �الأجو�ء نحو �لواليات �ل�رشقية.
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اأحزاب و�ضخ�ضيات تتحا�ضى اخلو�س يف املو�ضوع

بوتفليقة وحده من ميلك مفتاح لعبة الرئا�سيات القادمة
ع�ضام بوربيع

مع  التعامل  يف  التحول  بداية 
من  انطلق  الرئا�سيات،  ملف 
احلزب العتيد، فبعد ت�رصيحات 
عبا�س  ولد  جمال  العام  لالمني 
العهدة  نحو  الذهاب  عن 
ردود  من  اأثارته  وما  اخلام�سة 
خلفية  على  مت�سنجة،  اأفعال 
العملية  لديناميكية  اإجها�سه 
ال�سيا�سية، تراجع الرجل واأعطى 
اأوامر لكوادر حزبه باالبتعاد عن 
الرئا�سيات،  ملف  يف  اخلو�س 
تن�سيب  اإىل  االأمر  به  و�سل  بل 
بهاء  للنائب  ان�سباط  جلنة 
ب�سبب  وعنا�رص  طليبة  الدين 
بتن�سيقية  �سمي  ملا  تاأ�سي�سهم 
ياأتي  العهدة اخلام�سة،  م�ساندة 
فيه  توا�سل  وقت  يف  هذا،  
ممثلة  املواالة  اأحزاب  قيادات 
يف التجمع الوطني الدميقراطي 
وجتمع  اأويحي،  اأحمد  بقيادة 
يقوده  الذي  اجلزائر  اأمل 
ال�سعبية  واحلركة  غول،  عمار 

يون�س،  بن  عمارة  لزعيمها 
مو�سوع  يف  احلديث  حتا�سي 

الرئا�سيات.
املعار�سة  اأحزاب  جهتها  من 
بعيدا،  يزال  ما  االأمر  اإن  ترى 
خالل  من  جتلى  ما  وهو 
رئي�س حزب طالئع  ت�رصيحات 
احلريات لزعيمه علي بن فلي�س 
ال�سلم  ، وقيادات حركة جمتمع 
املعار�سة،  اأحزاب  اأقوى  احد 
بتن�سيقية  �سميت  ما  وحتى 
الو�سع  هذا  الذي،  االنتقال 
حلركة  ال�سابق  الرئي�س  يف�رصه 
اأبوجرة �سلطاين،  ال�سلم  جمتمع 
وثيقا  ارتباطا  مرتبط  بكونه 
العزيز  عبد  الرئي�س  برغبة 
من  الرت�سح  يف  بوتفليقة، 
للمتحدث  فبالن�سبة  عدمها، 
يف  الرئي�س  رغبة  حال  يف  فانه 
اال�ستمرار يف احلكم، فال يوجد 
املوقع،  هذا  على  يناف�سه  من 
واجتماعية  تاريخية  الأ�سباب 
ح�سبه،م�سيفا،اأن  و�سيا�سية، 
ترقب االأحزاب يكمن يف البحث 

الرئي�س.تلك  رغبة  معرفة  عن 
حال  يف  اأبوجرة  يقول  الرغبة 
فان  اال�ستمرار  خانة  يف  بت 
احد  وال  مغلقا  �سيكون  اللعب 
يجروؤ على املناف�سة اإال من باب 
اإعطاء �رصعية اإ�سافية للنتائج.

ال�سيا�سي  للمحلل  بالن�سبة  لكن 
ورجل القانون الد�ستوري عمار 
االأحزاب  حتا�سي  فان  رخيلة، 
اخلو�س يف مو�سوع الرئا�سيات، 
مرده لغياب تقاليد التعامل مع 
هكذا ملفات كما هو احلال يف 
مبد  الن  ذلك  املتقدمة،  لدول 
ح�سبه،  ال�سلطة  على  التداول 
مازال مغلقا وهو بيدي ال�سلطة 
اللعبة. قواعد  تفر�س  التي 
الدميقراطية  الدول  عك�س 
ال�سيا�سية  العملية  تنطلق  التي 
قبل  اأكرث  اأو  �سنة  للرئا�سيات 
موعدها، يف حني تبداأ العملية 
ا�ستدعاء  بعد  هنا  االنتخابية 
يعلن  فيما  الناخبة،  الهيئة 
يف  رغبته  عن  ال�سلطة  مر�سح 
اآخر يوم، وهو متاأكد من الفوز.

براأي  اأخرى  لكن هناك عوامل 
تتعلق  وهبي  املتحدث  ذات 
االأحزاب  قدرة  بعدم  اأ�سا�سا 
على  قادرة  كوادر  اإنتاج  على 
اإىل  والو�سول  املنا�سبة 
ال�سلطة، منتقدا يف ذات الوقت 
ف�سل املعار�سة يف االتفاق على 
�سخ�سية ذات كاريزما وبربنامج 
جامع للمناف�سة مر�سح النظام.
من  اإ�سارات  ينتظر  فالبع�س 

ينتظر  والبع�س  ال�سلطة، 
معينة  تيارات  قبل  من  التزكية 
ال�سخ�سيات  ن  االأخر  والبع�س 
املوؤهلة التي لي�ست لها اأحزاب 
وواقع  اللعبة  لقواعد  مدركة 
ميكنها  ال  التي  املعار�سة، 

االتفاق على حد اأدنى.
اأزمة  تغذيه  الذي  الو�سع  هذا 
اقت�سادية ومالية حادة، ومتلمل 
االإ�رصابات  ظل  يف  اجتماعي 

قطاعات  عدة  تعي�سها  التي 
وال�سحة،  الرتبية  اأبرزها 
للقول  يذهبون  مراقبني  جعلت 
هو  حاليا  ال�سلطة  اأولوية  اأن 
الإجراء  املالئم  املناخ  توفري 
وامنيا،  اجتماعيا  الرئا�سيات 
على  التوتر  ظل  يف  �سيما 
حدود اجلزائر اجلنوبية، ولكن 
االأهم هو انتظار قرار الرئي�س 

بالرت�سح من عدمه. 

يف موؤ�ضر على غمو�س امل�ضهد ال�ضيا�ضي، تتحا�ضى الطبقة ال�ضيا�ضية، وال�ضخ�ضيات الوطنية اخلو�س يف مو�ضوع رئا�ضيات 2019، رغم اقرتاب الآجال براأي العديد 
من املتابعني لل�ضاأن ال�ضيا�ضي.

اأكدوا مت�ضكهم مبطالب تكتل قطاع الرتبية

الكال: نرف�ض �سيا�سة االقتطاع الكلي لرواتب امل�سربني
ثانويات  م�ستوى جمل�س  على  باالإعالم  املكلف   اأكد 
لـ«الو�سط«،  ت�رصيح  يف  اأم�س،  روينة،  زوبري  اجلزائر 
اأن  الوطنية  الرتبية  بوزيرة  اجتماعهم  خلفية  على 
للرتبية  االأ�سبوع  كتكتل  طلبهم  على  بناء  جاء  اللقاء 
الفارط، ولي�س بدعوة من الوزيرة كما مت ترويجه من 
اأجل مناق�سة مطالبهم العاقلة، والتي �سبق واأن توعدوا 
اإ�رصابهم خالل  بعد  تلبيتها  حالة عدم  بالت�سعيد يف 
كمحاولة  جاءت  دعوتهم  اأن  م�سيفا  الثاين،  الف�سل 
منهم لتدارك الو�سع بدل اغراق  القطاع يف مزيد من 
اللقاء  يوم  لقاءهم جاء يف نف�س  اأن  التعفني، يف حني 
وطبيعة  فحوى  اأن  اإال  اأخرى  بنقابات  جمعها  الذي 
اللقاءين مل تكن نف�سها. وجاء برنامج اللقاء ملناق�سة 

م�سائل متنوعة من بينها م�سائل مل تكن �سمن جدول 
عملهم، والذي تعلق اأ�سا�سا مبناق�سة املطالب ال�سابقة 
تعوي�سي  نظام  الإعتماد  الدعوة  ت�سمل  والتي  للتكتل 
الأجور  اال�ستداللية  ال�سبكة  يف  النظر  واإعادة  حمفز، 
املعي�سة، تعديل  غالء  وموؤ�رص  متا�سيا  املوظفني 
ومعاجلة   240-12 الرتبية  لقطاع  االأ�سا�سي  القانون 
اختالالته، التطبيق الفوري الأحكام املر�سوم الرئا�سي 
الدرا�سات  �سهادتي  بتثمني  املتعلق  املعدل   266-14
التطبيقية DEUA واللي�سان�س، تخ�سي�س  اجلامعية 
يحقق  واالأ�سالك  مبا  الرتب  لكل  كافية  منا�سب 
الوزاري  القرار  مبراجعة  طالبوا  مبداأ  العدالة. كما 
يف  النظر  واإعادة  املهنية،  باالمتحانات  املتعلق 

النقطة االإق�سائية يف غري مادة االخت�سا�س، حت�سني 
والعمال  امل�سرتكة  لالأ�سالك  االجتماعية  الو�سعية 
املهنيني باالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر وا�ستحداث 
كرامتهم، توحيد  حتفظ  معتربة  منحة  حمفزة 
ووجوب   ، املعنية  املناطق  يف  االمتياز  منح  ن�سب 
الرئي�سي  االأجر  اأ�سا�س  على  املنطقة  منحة  حتيني 
تثمينا  االإ�سافية  ال�ساعات  قيمة  من  اجلديد، والرفع 
للجهود وتعميما للفائدة. واأكد روينة لـ«الو�سط«، اأنهم 
اأجور  بحق  مور�ست  التي  االقتطاع  �سيا�سة  يرف�سون 
االأ�ساتذة امل�رصبني، يف حني اأنه كان يجدر بالو�ساية 

القيام باالقتطاع اجلزئي من الرواتب.
�ضارة بومعزة

حت�ضريا للف�ضل الدرا�ضي الثالث

بن غربيط تلتقي ال�سركاء وتوؤكد على 
»االلتزام« مبيثاق اأخالقيات املهنة 

الوطنية  الرتبية  وزيرة  عقدت 
اأم�س،  اأول  غربيط،  بن  نورية 
ال�رصكاء  مع  عمل  جل�ستي 
ت�سمنت  بقطاعها،  االجتماعيني 
االأوىل كال من االأنباف، االأ�سنتيو، 
ال�سنابا�ست، ال�ساتاف، والكال، يف 
بال�سناباب  الثانية  جمعتها  حني 
واال�سالك  واالأفنتيو،  وال�سنابوب، 
امل�سرتكة والعمال املهنيي لقطاع 
الرتبية،  ت�سمنت مناق�سة حت�سري 
ال�سنة  من  الثالث  الف�سل  دخول 
 ،2017/2018 احلالية  الدرا�سية 
اإىل  التطرق  مع  املقبل،  االأ�سبوع 
الوزارة  اأطلقتها  التي  اال�ست�سارة 
امتحان  اجراء  تاريخ  بخ�سو�س 
تنفيذ  وتقييم  الباكالوريا،  �سهادة 
الرتبية  قطاع  اأخالقيات  ميثاق 
من  الكثري  اأ�سال  الذي  الوطنية، 
عليه،  التوقيع  وبعد  قبل  احلرب 
اأخرى  نقابات  مقاطعة  مع 
اللجان  عمل  و ا�ستمرارية  له، 
التالية:  امللفات  يف  املفتوحة 
حتديد  االأ�سا�سي،  القانون 
للرتقية،  البيداغوجية  االن�سبة 

اخلدمات االجتماعية، مع درا�سة 
واإثراء م�ساريع القرارات املتعلقة 
املتواجدة  املجال�س  مبختلف 
على م�ستوى املوؤ�س�سات التعليمية 
وذلك يف اإطار جلنة عمل م�سرتكة، 
القرتاح  عمل  فريق  تكوين  مع 
وذلك  النقابيني  لتكوين  موا�سيع 
بالتعاون مع وزارة العمل والت�سغيل 

وال�سمان االجتماعي.
قالت  الرتبية  وزيرة  بدورها 
على  م�ساحلها حري�سة  اأن 
�سيا�سة  انتهاج  اال�ستمرار يف 
ال�رصكاء  مع  والتفاو�س  احلوار 
اىل  دعت  كما  االجتماعيني، 
االلتزام  على  احلر�س  �رصورة 
القطاع،  اخالقيات  مبيثاق 
الهدف امل�سرتك  وااللتفاف حول 
بني اع�ساء اجلماعة الرتبوية، وهو 

الو�سول اىل مدر�سة اجلودة.
وزارة  تنظم  اأن  املزمع  ومن  هذا 
برملاين  يوما  الوطنية  الرتبية 
للتعلمات  الوطنية  املرجعية  حول 

والتقييم.
�س.ب

دعا ال�ضلطات العليا للتدخل

»الكنابا�ست« يعود ل�سل املدار�ض االأ�سبوع املقبل
مل�ستخدمي  امل�ستقل  الوطني  املجل�س  قرر    
التدري�س للقطاع ثالثي االأطوار للرتبية »الكنابا�ست«، 
العودة ل�سل قطاع الرتبية بداية من الف�سل الدرا�سي 
بداية  اآليا  متجدد  اأ�سبوعيا  ليومني  باإ�رصاب  الثالث، 
م�سوؤولية  الرتبية  وزارة  املقبل،  حممال  اأفريل   9
واأكد  للتدخل.  العليا  ال�سلطات  داعيا  الو�سع،  تعفني 
الكنابا�ست يف بيان له، تلقت »الو�سط، ن�سخة عنه، اأن 
املنعقد  الوطني  املجل�س  اجتماع  بعد  جاء  قرارهم 
على  الرد  ليقرر  فيفري   26 منذ  املفتوحة  دورته  يف 
ال�سابق  تراجعهم  رغم  الرتبية �سدهم،  وزارة  ت�سعيد 
وقرارهم بالتخلي عن االإ�رصاب قبل احلوار، م�سيفني 

ال�سارخ  تعنتها  فر�ست  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأن 
رئي�س  توجيهات  على  املف�سوح  القفز  خالل  من 
�سحيته  االن�سداد  من  جلو  اأ�س�ست  والتي  اجلمهورية 
رغم  بح�سبهم،  العمومية،  واملدر�سة  التلميذ  االأوىل 
خمتلف  يف  عليها  املتفق  والتعهدات  االلتزامات 
االإق�ساء  اإطار  ي�سب يف  اأن جلها  موؤكدين  اجلل�سات، 
العمل  ممار�سة  حرية  على  والت�سييق  والتهمي�س 
على  النقابيني والعمل  املمثلني  وحما�رصة  النقابي 
منخرطيهم  على  االإدارة  طرف  من  عقوبات  فر�س 
وممثليهم يف الواليات. من جهته ثانية اأعلن املجل�س 
الوطني ت�سامنه املطلق والالم�رصوط مع ن�سال طلبة 

 . املقيمني  االأطباء  وكذا  لالأ�ساتذة  العليا  املدار�س 
الثاالث  الف�سل  على  لي�سيطر  االحتقان  يعود  وبذلك 
عرف  ثاين  ف�سل  بعد  اجلارية،  الدرا�سية  ال�سنة  من 
الواليات:  بع�س  م�ستوى  على  بخا�سة  باالأبي�س 
اجتاه  يف  ال�سري  وكلف  وزو،  وتيزي  وبجاية  البليدة 
من  االحتقان  ليعود   ،2018 دورة  بكالوريا  تاأجيل 
الذي  التاأخر  ظل  يف  خا�سة  الدورة،  ليطبع  جديد 
يعرفه م�سار الدرو�س، ومقاطعة الكنابا�ست لتعوي�س 
الدرو�س ال�سابقة بعد �سيا�سة االقتطاعات من االأجور 

املمار�سة من طرف الوزارة.
�ضارة بومعزة

 احلكومة مطالبة ب�ضخ اأموال
 جديدة لفائدة التكوين

 بن غربيط متهمة بخرق
 ميثاق اأخالقيات املهنة

ال�رصكاء  مطالب  نطاق   تو�سع 
الوطنية  الرتبية  لوزيرة  االجتماعيني 
االجتماع  خالل  غربيط،  بن  نورية 
اأم�س، على مدار  اأول  بهم  الذي جمعها 
نقابات  تكتل  �سمت  �سباحية  جل�ستني، 
نقابات   5 مع  وم�سائية  الرتبية،  قطاع 
ال�سناباب، واالأفنتيو وال�سنابوب،  اأخرى: 
مع االأ�سالك امل�سرتكة والعمال املهنيني، 
يف حني اأكد رئي�س االإحتاد الوطني لعمال 
ت�رصيح  يف  »االأنباف«،  والتكوين  الرتبية 

اأن اللقاء الذي جمع تكتلهم  لـ«الو�سط«، 
الكال،  االأ�سنتيو،  االأنباف،  اخلما�سي« 
لقاء  جاء  اأنه  وال�ساتاف،  ال�سنابا�ست، 
الرتبية،  قطاع  واقع  بنقا�س  تعلق  اأوليا 
يف انتظار جل�سة ثانية جتمعهم بالوزارة 
نهاية االأ�سبوع اجلاري اأو االأ�سبوع القادم 
من اأجل النظر يف مطالب تكتلهم، وبناء 
بالت�سعيد  التزامهم  لقرار  التو�سل  عليه 
�سجلت  الوزارة  اأن  مو�سحا  عدمه،  من 
تبقى  لكنها  باملطالب  للتكفل  وعودها 

وعود.
ميثاق  واقع  انتقاد  على  دزيري  وركز 
الوزيرة  وقعته  الذي  املهنة،  اأخالقيات 
اأو�سح  ال�رصكاء  2016،  غالبية  مع 
تقييمه،  �رصورة  الوزيرة  على  تاأكيدهم 

متهما الوزارة بعدم االلتزام به.
اال�ست�سارة  اإىل  االجتماع  تطرق  كما 
جاءت  والتي  البكالوريا  حول  االأاأخرية 
تاأجيل  �سالح  يف  االأولية  نتائجها 
قرار  اأنه  دزيري  قال  والتي  البكالوريا، 

التالميذ  فائدة  يف  كونه  يوؤيدونه، 
اأو  الوقت  متديد  ناحية  من  �سواء 
رغم  ال�سيام،  �سهر  يف  االمتحان  عدم 
انعكا�ساته على االأ�ساتذة ومتديد عملهم 
والعبء االإ�سايف امللقى عليهم. يف حني 
التكوين كون 97  ركز على مطلب تعزيز 
القطاع  العامة يف  امليزانية  من  باملائة 
من  البد  عليه  وبناء  لالأجور،  موجهة 

تخ�سي�س اأموال للتكوين.
�سارة بومعزة
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الإجراء ت�سمنته اجلريدة الر�سمية يف عددها الأخري

احلكومة »تفرج« عن املوا�سفات النهائية للرتقوي املدعم 
واأخريا ك�سف النقاب عن ال�سيغة النهائية لل�سيغة ال�سكنية الرتقوي املدعم، التي �سكلت مو�سوع جدل وا�سع بني الأو�ساط املهتمة، 
حيث اأو�سح العدد الأخري من اجلريدة الر�سمية املوا�سفات بداية من امل�ساحة الأقل املطلوبة يف ال�سكن الرتقوي املدعم، وهي: 50 
مرتا مربعا على الأقل قابال لل�سكن بالن�سبة لل�سكن ذي الغرفتني و70 مرتا مربعا قابال لل�سكن  بالن�سبة لل�سكن ذي ثالث غرف و85 

مرتا مربعا قابال لل�سكن بالن�سبة لل�سكن ذي اأربع غرف.

�س.ب

اأما بخ�سو�س دفرت ال�سروط 
املحدد للموا�سفات التقنية 
العامة املطبقة على ال�سكن 
وكذا  املدعم  الرتقوي 
املرقي  طرف  من  تعهد 
تلك  باإحرتام  العقاري 
واآجال  التقنية  املوا�سفات 
الجناز وال�سروط الأخرى 
التي تدخل يف عقد تنفيذ 
اأو�سح  حني  يف  امل�سروع، 
تتم  التي  ال�سفات  املر�سوم 
بها  ال�سكنات، حيث جاءت 
جماعية  بنايات  �سكل  يف 
ال�سكن  منوذج  ح�سب 

ثالث  اأو  الغرفتني  ذي 
يف  غرف  اأربع  اأو  غرف 
با�ستثناء  البلديات  جميع 
لوليات  التابعة  البلديات 
املادة  ن�س  ح�سب  اجلنوب، 
يف  القرار،  من  اخلام�سة 
�سكنات  باإجناز  ت�سمح  حني 
مناطق  يف  جماعية  �سبه 
ومقار  العليا  اله�ساب 
وليات اجلنوب. ي�ساف لها 
ال�سكنات  تنجز  اأن  اإمكانية 
الرتقوية املدعمة يف �سكل 
جممعة  فردية  بنايات 
على  ومغطاة  مغلقة 
التابعة  البلديات  م�ستوى 

لوليات اجلنوب.

وزير الطاقة ي�سرح

م�سروع ا�ستغالل 
الغاز ال�سخري 

ال يزال قيد 
الدرا�سات 

م�صطفى  الطاقة  وزير  �رصح 
اأن  بوهران  الأحد  اأم�س  قيتوين 
م�رصوع ا�صتغالل الغاز ال�صخري 
باجلزائر ل يزال قيد الدرا�صات 
وذكر الوزير يف لقاء مع ال�صحافة 
عقب اإ�رصافه على مرا�صم افتتاح 
الطبعة الثامنة  للندوة - املعر�س 
حول ال�صناعة البرتولية والغازية 
ب�صمال اإفريقيا )ناباك 2018( اأن 
»م�رصوع الغاز ال�صخري باجلزائر 
وهو  الدرا�صات  طور  يف  يزال  ل 
مربزا  ال�صاعة«  مو�صوع  لي�س 
فيه  ال�رصوع  »ميكننا  بقوله 
م�صتقبال يف فرتة ترتاوح ما بني 5 
اإىل ال10 �صنوات القادمة«. واأ�صار 
قيتوين يف كلمة األقاها باملنا�صبة 
اإمكانية  تدر�س  التي  اجلزائر  اأن 
ا�صتغالل هذا النوع من الطاقات 
تعتلي  الدول  باقي  غرار  على 
حيث  من  عامليا  الثالثة  املرتبة 
اأنه  م�صيفا  العاملي  الحتياط 
املورد  هذا  ا�صتغالل  اأجل  »من 
البحث  ب�صدد  نحن  الطاقوي 
املعطيات  كل  وجمع  والتنقيب 
على  نعمل  بذلك««كما  اخلا�صة 
املرتبطة  امل�صائل  كل  درا�صة 
بهذا امل�رصوع اخلا�س با�صتغالل 
من  �صيما  ل  ال�صخري  الغاز 
هذا  تطوير  ظروف  جانب 
والتكنولوجيات  الطاقوي  املورد 
املتطورة املت�صلة به اىل جانب 
وبالأخ�س  القت�صادية  النجاعة 
واملحيط  ال�صكان  حماية 
اأبرزه  ما  وفق  املائية«  واملوارد 
اأخرى  جهة  ومن  الطاقة  وزير 
يعمل  قطاعه  اأن  قيتوين  اأكد 
التنقيب  عملية  تطوير  على 
وال�صتغالل لكل الفر�س املتاحة 
بالوطن  الطاقوية  املوارد  خللق 
يف  الواعد  الربنامج  اإىل  م�صريا 
املحروقات  عن  التنقيب  تطوير 
يتم   والذي  البحر  عر�س  يف 
على  »ح�صنة«  بوترية  التح�صري 

حد قوله.

كما دعا الوزير خمتلف 
ال�سركاء اإىل امل�ساهمة 
يف تر�سيد ال�ستهالك 

الطاقوي 

الطاقة  �صيما  ل  باجلزائر 
اأمن  ل�صمان  وذلك  الكهربائية 
اجلهود  مثمنا  متوا�صل  طاقوي 
املبذولة من قبل الدولة يف تاأمني 
بالكهرباء والغاز  التموين  �صبكات 
الرتاب  عرب  النقاط  اأبعد  اإىل 
الطاقة  وزير  اأن  يذكر  الوطني 
كان قد اأ�رصف مبركز التفاقيات 
بوهران على مرا�صم افتتاح )ناباك 
2018( التي تتوا�صل فعالياتها اإىل 
و�صط  اجلاري  مار�س   28 غاية 
بالندوات  مندوب   600 م�صاركة 
والذين ميثلون حوايل  واملعر�س 

40 بلدا.
ق/و

اأكد �سعيد عيا�سي رئي�س اللجنة الوطنية اجلزائرية للت�سامن مع ال�سعب ال�سحراوي باأن اأ�سغال الندوة الدولية ال�ساد�سة 
حول » حق ال�سعوب يف املقاومة: حالة ال�سعب ال�سحراوي« املزمع عقدها يومي 30 و31 مار�س 2018 بالعا�سمة باأنها �ست�سهد 

م�ساركة ممثلني عن 53 دولة اإفريقية، عربية، اأوروبية وحتى اأمريكية بغية ك�سر التعتيم الإعالمي املمار�س يف حق ق�سية 
ال�سعب ال�سحراوي العادلة.

الندوة الدولية ال�ساد�سة حول حق ال�سعوب يف املقاومة

53 دولة لك�سر التعتيم االإعالمي على الق�سية ال�سحراوية

خالل  عيا�صي  �صعيد  اأ�صار  وقد 
املقامة  ال�صحفية  الندوة  اأ�صغال 
التابع  الإعالم  مبكتب  اأم�س  يوم 
باأن  باجلزائر  الغربية  لل�صحراء 
حول«  ال�صاد�صة  الدولية  الندوة 
حالة  املقاومة:  يف  ال�صعوب  حق 
�صت�صهد  ال�صحراوي«  ال�صعب 
قبل  من  مكثفا  دوليا  ح�صورا 
عربية،  دولة   53 عن  ممثلني 
اأمريكية  وكذا  اأوروبية  اإفريقية، 
اإ�صافة اإىل العديد من املنظمات 
التي  املنا�صبة  وهي  الدولية 
اإىل  اجلزائر  خاللها  من  تهدف 
املغربي  الإعالمي  التعتيم  ك�رص 
ق�صية  �صد  املمار�س  والعاملي 

العادلة  ال�صحراوي  ال�صعب 
بالإ�صافة اإىل حماولة خلق تن�صيق 
برملاين دويل من اأجل الدفاع عن 
تقرير  ال�صحراويفي  ال�صعب  حق 
الدولية  املحافل  عرب  م�صريه 

ح�صب ذات املتحدث.
ويف ذات ال�صياق اأكد رئي�س اللجنة 
مع  للت�صامن  اجلزائرية  الوطنية 
هيئته  بان  ال�صحراوي  ال�صعب 
الطلبات  من  العديد  ا�صتقبلت 
الدولية  املنظمات  خمتلف  من 
وكذا  احلكومية  وغري  احلكومية 
النا�صطة  ال�صخ�صيات  من  جمع 
اجل  من  الدويل  امل�صتوى  على 
غري  الندوة  اأ�صغال  يف  امل�صاركة 

ا�صتهدفت يف  الهيئة  بان  اأكد  اأنه 
اأ�صا�صية  فئات  ثالثة  الندوة  هذه 
�صواء  ال�صيا�صيني  فئة  هي: 
اأ�صحاب  ال�صابقني  او  احلاليني 
من  الذين  والعالقات  النفود 
اإ�صافة حقيقية  اأن يقدمو  �صاأنهم 
الثانية  الفئة  اأما  الق�صية،  مللف 
امل�صتهدفة من قبل اأ�صغال الندوة 
يف  ال�صعوب  حق  حول  ال�صاد�صة 
النخبة  فئة  هي  م�صريها  تقرير 
الذين من  ال�صباب اجلامعيني  من 
اأن يحملو لواء الدفاع عن  �صانهم 
ل  التي  الثالثة  الفئة  اأما  الق�صية 
األ وهي  اأهمية عن �صابقيها  تقل 
اأقر �صعيد  فئة الإعالميني، حيث 

عيا�صي بان الندوة �صت�صهد ح�صور 
الفر�صة  وهي  اأجانب  اإعالميني 
التقارب  اإحداث  �صاأنها  من  التي 
بينهم نظرائهم املحليني من اأجل 
ك�رص  بغية  جنب  اإىل  جنبا  العمل 
التعتيم الإعالمي املمار�س حول 

ق�صية ال�صعب ال�صحراوي.
ويف �صياق اأخر اأكد �صعيد عيا�صي 
بان فرن�صا لو ترفع يدها عن ق�صية 
ال�صحراء الغربية �صتحل امل�صاألة 
برمتها يف اآجال ل تتجاوز مدتها 
ال�صتة اأ�صهر، م�صيفا باأن امل�صالح 
ما  هي  املنطقة  يف  الفرن�صية 
يحول دون حتقيق ذلك على الأقل 

يف الوقت الراهن على حد قوله.

الأممي  املبعوث  ن�صاط  عن  اما 
الأملاين  الغربية  لل�صحراء 
اأثنى  فقد  كوهلر  هور�صت 
الدولية  �صمعته  على  املتحدث 
على  وكذا  العمل  يف  وا�صتقامته 
ملف  مع  التعامل  يف  منهجيته 
خالل  من  ال�صحراوية  الق�صية 
اأطرافها  التي يجريها مع  لقاءاته 
اأ�صغال  باأن  موؤكدا  املبا�رصين 
الندوة �صرتفق تقارير من املمكن 
اأن ي�صتفيد منها يف عمله اأو دفعه 
على الأقل لك�صف النتهاكات التي 
يقوم بها النظام املغربي يوميا يف 

حق ال�صعب ال�صحراوي.
يحي عواق

القائم بالأعمال ب�سفارة ال�سحراء الغربية باجلزائر

خيار الن�سال ال�سيا�سي ال�سلمي ال يعني تخلينا عن ال�سالح
على  بالأعمال  القائم  اأكد 
الغربية  ال�صحراء  �صفارة  م�صتوى 
باأن  �صيخ  اأحمد حممد  باجلزائر 
امل�صتعمر  مع  القتال  وقف  خيار 
نحو  والتوجه  الغا�صم  املغربي 
ال�صلمي  ال�صيا�صي  الن�صال  خيار 
ال�صحراوي  ال�صعب  باأن  يعني  ل 
عن  دفاعا  للقتال  م�صتعد  غري 
املتحدث  واأكد  وعر�صه.  اأر�صه 
اأ�صغال  باأن  »للو�صط«  ت�رصيح  يف 

حق  حول  ال�صاد�صة  الندوة 
»حالة  املقاومة:  يف  ال�صعوب 
املزمع  ال�صحراوي«  ال�صعب 
اجلاري  الأ�صبوع  نهاية  عقدها 
فرج  ب�صيدي  الريا�س  بفندق 
الن�صال  �صمن  تندرج  بالعا�صمة 
ال�صحراوي  لل�صعب  ال�صيا�صي 
كافة  اإىل  �صوته  اإي�صال  اأجل  من 
النتهاكات  واإبراز  العامل  ربوع 
ال�صحراويون  اإليها  يتعر�س  التي 

يوميا �صعبا واأر�صا من قبل النظام 
ال�صياق  املغربي  م�صريا يف ذات 
ال�صيا�صي  الن�صال  خيار  اأن  اإىل 
ال�صعب  باأن  يعني  ل  املتبع 
مكتوف  �صيظل  ال�صحراوي 
انتهاكات  مواجهة  يف  الأيدي 
نظام املخزن، م�صيفا باأن العودة 
اإىل الكفاح امل�صلح اأمر وارد بقوة 
الدويل  النظام  حال مل ميتثل  يف 
املتحدة  الأمم  هيئة  لقرارات 

يف  ال�صعوب  بحقوق  املقرة 
و�صع  و�رصورة  م�صريها  تقرير 
 15 املادة  يف  لال�صتعمار  حد 
اأكد  كما  الأممي.  ميثاقها  من 
املتحدث باأن امل�صتعمر املغربي 
ليزال ينتهك املواثيق والقوانني 
الق�صاء  قرار  اأخرها  الدولية 
�رصعية  بعدم  القا�صي  الأوروبي 
الطبيعية  الرثوات  ا�صتغالل 
الرثوة  خا�صة  الغربية  لل�صحراء 

الإ�صارة  وجتدر  هذا  ال�صمكية. 
ال�صاد�صة  الندوة  اأ�صغال  ان  على 
من  للعديد  ح�صورا  �صت�صهد 
ال�صخ�صيات ال�صحراوية املنا�صلة 
بغية  حي�رص  اأمينة  مقدمتهم  يف 
الدويل  للمجتمع  �صهادات  تقدمي 
من  ال�صحراويني  يعانيه  ما  حول 
تعذيب وتنكيل وحماولت ت�صفية 

من قبل امل�صتعمر املغربي 
يحي عواق 

وزارة ال�سناعة 

اإعادة حتديد مهام مديريتني مركزيتني
يو�صف  املناجم،  و  ال�صناعة  وزير  حدد 
مديريتني  مهام  الأحد  اأم�س  يو�صفي 

جترى  التي  التعديالت  اإطار  يف  مركزيتني 
متا�صيا و اأهداف و اأولويات القطاع، ح�صب 

ال�صياق،  للوزارة. و يف هذا  بيان  ما جاء يف 
املديرية  بت�صيري  مقراوي  ح�صيبة  كلفت 

العامة للموؤ�ص�صة املتو�صطة و ال�صغرية بينما 
كلف م�صطفى عبد الكرمي بت�صيري املديرية 

التكنولوجي،  و  ال�صناعي  للتطور  العامة 
ق/وح�صب ذات امل�صدر. 

ت/يا�سني راجي



 عن طريق �صخ�ص اإنتحل �صفة املمثل
 الر�صمي لعالمة » �صنايدر«

 اإثر عملية توقيف �صابني 
 وبحوزتهما �صندوق اأ�صود 

وزيرة البيئة زرواطي

 م�ستفيد من قر�ض 
 » �أون�ساج« يتعر�ض للن�سب

 يف مبلغ 678 مليون �سنتيم

 عقوبات 6 �سنو�ت
  يف حق 9   �أفارقة  

يزورون �لعملة �لوطنية

ت�سجيل 3000 خمالفة  منذ بد�ية 2018 
مت ت�صجيل اأزيد من 3000 خمالفة من طرف �صرطة البيئة منذ بداية 2018 مت من خاللها غلق اأزيد من 50 

موؤ�ص�صة واإخ�صاع 162 موؤ�ص�صة للمتابعة الق�صائية وتوجيه 628 ا�صعار ما قبل الغلق للموؤ�ص�صات، ح�صبما 
اأفادت به اأم�ص الأحد وزيرة البيئة والطاقات املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.

بالدار  اجلنح  وقعت حمكمة 
حب�سا  عام  عقوبة  البي�ساء 
األف   20 بقيمة  وغرامة  نافذا 
الرابع  العقد  كهل يف  دج يف حق 
بالن�سب  لتورطه  العمر  من 
قر�ض  م�ستفيدي  اأحد  على 
وت�سغيل  لدعم  الوكالة الوطنية 
مبلغ  و�سلبه  »اأون�ساج«  ال�سباب 
طريق  عن  �سنتيم  مليون   687
الر�سمي  املمثل  �سفة  انتحاله 
و  ملوؤ�س�سة«�سنايدر«باجلزائر 
بعتاد  متويله  ب�سفقة  اإيهامه 
تعود  التي  الق�سية  يف  الكرتوين. 
بها  تقدم  ل�سكوى  جمرياتها 
الذي  »�ض،رم�سان«  املدعو 
اأمام  تندوف  والية  من  ينحدر 
احلميز  منطقة  اأمن  م�سالح 
على  ن�سب  لعملية  تعر�سه  حول 
الذي قام  االأ�سخا�ض  اأحد  يد 
ب�سلبه مبلغ 678.6 مليون �سنتيم 
يف اإطار �سفقة متويله بعتاد اأين 
اأوهمه هذا ال�سخ�ض باأنه املمثل 
الر�سمي لعالمة �سنايدر ، كما اأكد 
ذات ال�سحية يف م�سمون �سكواه 
من  انطلقت  باملتهم  عالقته  اأن 
التجاري  االإعالنات  موقع  خالل 
ي�سم  كان  الذي  كني�ض  بوادي 
بيع  �سفقة  حول  مغريا  عر�سا 
العر�ض  ب�ساحب  عتاد فات�سل 
قدم  الذي  احلايل  املتهم  وهو 
الر�سمي  املمثل  باأنه  نف�سه  له 

لعالمة �سنايدر و اتفق معه على 
ببيعه  اخلا�سة  ال�سفقة  بنود 
اإلكرتوين و �سلمه على هذا  عتاد 
الذكر  ال�سالف  املبلغ  االأ�سا�ض 
غري اأن املتهم ورغم االإتفاق راح 
يتماطل على ت�سليمه ال�سلعة مدة 
6 اأ�سهر كاملة و يكت�سف ال�سحية 
من خالل حتريات قام باإجرائها 
احتيال  و  ن�سب  باأنه وقع �سحية 
عدة  على  بالن�سب  قام  ل�سخ�ض 
ممثل  �سفة  انتحل  و  اأ�سخا�ض 
حينها  ليقرر  �سنايدر«   « عالمة 
اأ�سفرت  التي  احلال  �سكوى  رفع 
على حتويل املتهم على حمكمة 
 ، الذكر  �سالف  باجلرم  اجلنح 
خالل  االأخري  هذا  اأنكره  والذي 
باأنه  اأكد  بعدما  للمحاكمة  مثوله 
لت�سليمه  بال�سحية  باالت�سال  قام 
رفع  باأنه  اأكت�سف  اأنه  اإال  العتاد 
باأنه  �رصح  و  احلال  �سكوى  عليه 
بارزة  �سمعة  ذو  و  معروف  تاجر 
 ، زبون   180 من  اأكرث  ميلك  و 
جهته  من  ال�سحية  ليطالب 
وعلى ل�سان دفاعه باإفادته مببلغ 
عن  كتعوي�ض  �سنتيم  مليون   900
ويطالب   ، الالحقة به  االأ�رصار 
و  احلق  ممثل  اأخرى  جهة  من 
اأمام ما �سلف ذكره توقيع عقوبة 
بقيمة  وغرامة  نافذا  حب�سا  عام 

20 األف دج .
ل/منرية

بالدار  اجلنح  حمكمة  وقعت 
 6 بني  تراوحت  عقوبات  البي�ساء 
من  اأفارقة  ع�سابة  حق  يف  و5  و4 
من  �سيدة  بينهم  من  اأ�سخا�ض   9
ين�سطون  ونيجرية  مالية  جن�سيات 
باملخدرات  املتاجرة  جمال  يف 
الن�سب  ،و  الهندي  القنب  من نوع 
فيال  من  انطالقا  العملة  تزوير  و 
للمتهم  ملك  العا�سمة  ب�رصق 
اأجانب  اإيواء  بتهمة  العا�رص املتابع 
دون رخ�سة من ال�سلطات الو�سية .
ل�سهر  تاريخ توقيف املتهمني يعود 
دي�سمرب 2017 حني متكنت م�سالح 
لها  روتينية  دورة  خالل  االأمن 
ب�سوارع العا�سمة من توقيف �سابني 
جزائريني وبحوزتهما �سندوق اأ�سود 
به ق�سا�سات ورقية مهياأة للتزوير ، 
ال�سابني على م�سلحة  وبعد حتويل 
ت�سلما  باأنهما  ك�سفوا  التحقيق 
اإفريقيان  رعيتان  من  ال�سندوق 
ديبابا«  و«م،  اإبراهيم«،  يدعيان 
بعدما وعداهما بتحويل تلك العملة 
ملبالغ مالية بالعملة ال�سعبة ، لتقوم 
حمكم  كمني  بو�سع  االأمن  م�سالح 
االأخريين  هاذين  على  للقب�ض 
م   « املدعو  توقيف  ومتكنت من 

يف  يقيم  باأنه  تبني  الذي  ديبابا«   ،
فيال موؤجرة ب�رصق العا�سمة مكونة 
تفتي�سها  بعد  و  اأطباق  ثالثة  من 
عرث هناك على كمية 70 غرام من 
ق�سا�سات  كذا  و  الهندي  القنب 
جمموعة  مع  للتزوير  مهيئة  ورقية 
ومواد  االأع�ساب  و  النباتات  من 
مت  للتحريات  وموا�سلة   ، جمهولة 
االأمر  ويتعلق  توقيف �رصكائهم 
بينهم  من  اآخرين  اأ�سخا�ض  ب7 
حمكمة  على  وحتويلهم  �سيدة 
اإحالتهم على قا�سي  اأين مت  احلال 
التحريات  با�رص  الذي  التحقيق 
الق�سائية و التي اأ�سفرت عن حتويل 
احلال  حمكمة  على  املتهمني 
بهدف  املخدرات  حيازة  بجرم 
و  االحتيال  و  الن�سب  و  املتاجرة 
حمررات  ا�ستعمال يف  و  التزوير 
 ، �رصعية  الغري  االإقامة  و  نقدية 
خالل  اأنكروها  التي  التهم  وهي 
ال�سيدة  حملوا  و  للمحاكمة  مثولهم 
املخدرات  حيازة  عن  امل�سوؤولية 
منزلها  داخل  �سبطت  اأنها  بحكم 
باإفادتهم  ليطالبوا   ، االأول  بالطابق 

بالرباءة التامة .
ل/منرية

نزولها  لدى  الوزيرة  واأو�سحت 
االذاعة  »فوروم  على  �سيفة 
املخالفات  هذه  اأن  الوطنية«، 
 3032 اإجراء  خالل  من  �سجلت 
ن�ساط  ملتابعة  يومي،  تفتي�ض 
املوؤ�س�سات االنتاجية واالقت�سادية 
بالبيئة  اإ�رصارها  ومدى  املختلفة 
واأ�سافت الوزيرة اأن التقارير ت�سل 
لبحث  الوزارة  اىل  يومية  بوترية 
املوؤ�س�سات  جتاه  االجراءات 
درجة  ح�سب  للمراقبة  اخلا�سعة 
املخالفة، اين يتم التفتي�ض ب�سفة 
بعملية  القيام  جانب  اىل  تلقائية، 
اية  تلقي  بعد  املعلومات  حتيني 

�سكوى من طرف املواطنني.
مهام  فاإن  امل�سدر  نف�ض  وح�سب 
التح�سي�ض  يف  تكمن  القطاع 
والتوعية واملرافقة »قبل الو�سول 
ت�ستويف  اأن  ينبغي  الذي  الردع  اىل 
خالل  من  االأوراق«،  كل  قبله 
م�ساهما  ليكون  املواطن  مرافقة 
وتر�سيخ  البيئة   على  احلفاظ  يف 
ويعمل  ال�سغر  يف  البيئية  الرتبية 
ال�سباب  توجيه  على  القطاع  
اخل�رصاء  املهن  يف  لال�ستثمار 
ومهن الغد -وفقا لزرواطي- التي 
القطاعات  من  العديد  اأن  اأبرزت 
اأجل الرتكيز  تن�سق فيما بينها من 
على املهن ذات العالقة باحلفاظ 

على البيئة.
مع  بالتعاون  البيئة  قطاع  يقدم  و 
القطاعات االأخرى عدة ت�سهيالت 

لت�سجيع ال�سباب على اال�ستثمار  يف 
منها جمال  �سيما  البيئة  جماالت 
ح�سب  النفايات،  ر�سكلة  اإعادة 
اإح�ساء  ك�سفت عن  التي  الوزيرة 
متح�سلة  جديدة  موؤ�س�سة   46
على الرتخي�ض للن�ساط يف جمال 
خالل  النفايات  ر�سكلة  اإعادة 
موؤ�س�سة   75 اإىل  ت�ساف   2017
خالل  وامل�سجلة  النا�سطة 
 « قائلة:  زرواطي  وتابعت   2015
من  النوع  هذا  يقوم  اأن  يجب  ال 
فو�سى  حالة  يف  اال�ستثمارات 
ينبغي  جتاوزات.  فيه  تكون  اأو 
�سحيحة  اأ�س�ض  على  يبنى  اأن 

من  لنتمكن  م�سبوطة   وقوانني 
ك�سب هذا التحدي«.

واأح�سى القطاع اأي�سا 72 موؤ�س�سة 
الرتخي�ض  على  حائزة  م�سنفة 
متنح  حيث  القطاع،  يف  للن�ساط 
26 يف املائة من الرتاخي�ض عرب 
البلديات و 28 ر6 يف املائة من 
فيما  الوالية  عرب  الرتاخي�ض 
متنح الوزارة  52ر0 يف املائة من 

الرتاخي�ض، ويتم تقدمي  54 
من  الت�رصيحات  من  املائة  يف 
طرف م�ستويات العمل القاعدية 
و�سطرت  البلدية  املجال�ض  يف 
هدفا   17 زرواطي  وفق  الدولة 

التنمية  اأهداف  بلوغ  اجل  من 
امل�ستدامة اىل غاية 2030 منها 
على  باحلفاظ  يتعلق  هدفا   14
امل�ستمر  العمل  ومنها  البيئة، 
يف  اجلزائر  التزام  تنفيذ  على 
الغازية   االنبعاثات  تخفي�ض 
�سنة  املائة  يف   7 حدود  اىل 
الإعداد  اجلزائر  وت�ستعد    2030
لدى  واإيداعها  الثالثة  املداخلة 
تربز  والتي  الدولية  الهيئات 
من  املبذولة  اجلهود  تفا�سيل 
جمال  يف  القطاعات  كل  طرف 
الغازية   مناالنبعاثات  التقلي�ض 

يف اجلزائر، ح�سب الوزيرة.
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توبع فيها 24 متهما 

تاأجيل ملف �ملجاهدين �ملزيفني للدورة �جلنائية �ملقبلة بجنايات �لعا�سمة
االبتدائية  اجلنايات  حمكمة  اأجلت 
النظر  املقبلة  اجلنائية  للدورة 
 ، املزّيفني  املجاهدين  ملف  يف 
وزارة  هزت  التي  الف�سيحة  وهي 
وجود  تبني  بعدما  املجاهدين 
طويلة  ا�ستفادت ملدة  اأ�سخا�ض 
واالمتيازات  من منحة املجاهدين 
اأي  تربطهم  اأن  دون  بها  اخلا�سة 
بحكم  التحريرية،  بالثورة  عالقة 
اأن بع�سهم ولد بعد اال�ستقالل ،عن 
االنت�ساب  �سهادات  تزوير  طريق 
لثورة التحرير بتواطوؤ مع م�سوؤولني 
ر�ساوى  على  لوا  حت�سّ الوزارة  يف 
فاقت اخلم�ض ماليني �سنتيم اآنذاك 
 24 التحريات ملتابعة  ،لتخل�ض 
بوزارة  اإطارات �سابقة  متهما منهم 
املجاهدين مع 12 جماهدا مزيفا 
تهمة  جناية  لهم  وجهت  بعدما 
والر�سوة  املزّور  وا�ستعمال  التزوير 

.
يد  على  كان  احلال  ق�سية  تفجري 
املجاهدين  لوزارة  العام  االأمني 
قيامه  ،اإثر   2006 �سنة  مطلع 
القاعدية  للملفات  مراقبة  بدورية 
جهاز  عرب  امل�سّجلني  للمجاهدين 
وجود  له  االآلياأين تبنّي  االإعالم 
�سهادات  بتزوير  قاموا  اأ�سخا�ض 
دون  التحرير  لثورة  االنت�ساب 

حيث  القاعدية،  ملفاتهم  وجود 
املّتهمني  اأن  التحريات  اأ�سفرت 
دون  التحريرية  الثورة  اإىل  انت�سبوا 
اأن  تبنّي  اأن  بعد  فيها،  ي�ساركوا  اأن 
امتيازات  على  حت�سلوا  معظمهم 
بالرغم  باملجاهدين،  خا�سة  ومنح 
�سنوات  مابني  ولدوا  اأنهم  من 
خالل  من  تبني  ،كما  و1965،   1955
مّتت  التزوير  العملية  اأن  التحريات 
االنت�ساب  �سهادة  تزوير  طريق  عن 
�سّجل  يف  املعنّيني  اأ�سماء  وو�سع 
وجود  دون  للوزارة،  االآيل  االإعالم 
التحقيق  ملفات قاعدية لهم، وبعد 

يف هذه الف�سيحة التي م�ّست وزارة 
اإىل توّرط  ل  التو�سّ مّت  املجاهدين، 
�سابقون  اإطارات  منهم  24 متهما، 
جماهدا  و12  املجاهدين  بوزارة 
مزّيفا، باعتبارهم اأ�سخا�سا عادّيون، 
واالمتيازات  املنحة  من  ا�ستفادوا 
اعرتفوا  حيث   2006 غاية  اإىل 
من  با�ستفادتهم  ا�ستجوابهم  لدى 
�سهادة االنت�ساب اإىل �سفوف جبهة 
انتهاء  وبعد  الوطني،  التحرير 
تكميلي  حتقيق  فتح  مّت  التحريات 
امل�ساركة  بتهمة   2008 يف جانفي 
يف  املزّور  وا�ستعمال  التزوير  يف 

اإدارية  ووثائق  عمومية  حمررات 
 12 فيها  توبع  والتي  والر�سوة، 
الدعوى  وجه  انتفاء  بعد  متهما، 
�سد اأربعة اأ�سخا�ض اآخرين وافتهم 
ذكر  وقد  حماكمتهم،  قبل  املنية 
�ساركوا  اأّنهم  الق�سية  يف  املتهمون 
اأع�ساًء  وكانوا  التحرير  حرب  يف 
من  ا�ستفادوا  لذلك  يف اجلبهة، 
قرارات الع�سوية يف �سفوف جي�ض 
وجبهة التحرير الوطني، نافني بذلك 
التهم املوّجهة اإليهم، يف انتظار ما 

�ست�سفر عنه جل�سة املحاكمة .
ل\منرية

ل/منرية
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اأحمد باحلاج

امل�ستو�سف ال�سحي يف غرفة الإنعا�س وال�سيدالية حلم يراود ال�سكان

وزير ال�صحة مطلوب بقرية اأراك ببلدية 
عني اأمقل بتمرنا�صت 

ببلدية  اأراك  قرية  �سكان  يعاين 
يف   ، بتمرنا�ست  اأمقل  عني 
امل�ستمر  التدهور  نتيجة  �سمت 
بامل�ستو�سف  املقدمة  للخدمات 
فتح  تاأخر  عن  ناهيك  الطبي، 
امليدان  ذات  اال�ستثمار يف  جمال 
�سكان  نا�سد   . ب�سيدالية  لدعمهم 
 130 امقل  ببلدية عني  اأراك  قرية ّ
 ، مترنا�ست  والية  مقر  عن  كلم 

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير 
حزبالوي  خمتار  امل�ست�سفيات 
ميدانية  زيارة  برجمة  ب�رضورة 
الوقوف على حجم  بغية  لقريتهم  
منذ  منها  ي�ستكون  التي  املعاناة 
الو�سعية  ب�سبب  الزمن  من  عقود 
وقعها  على  يعي�ش  التي  الكارثية 
يفتقر  والذي  الطبي  امل�ستو�سف 
الأدنى ال�رضوريات كطبيب خمت�ش 

اإىل  اإ�سافة  والتوليد،  الن�ساء  يف 
و  الراديو  بجهاز  دعمه  تاأخر 
التزام  عدم  عن  ناهيك  ال�سكانري، 
ال�سحي  املركز  على  القائمني 
بتعليمة الو�سايا التي تق�سي بتوفري 
باحلاالت  للتكفل  الليلية  املناوبة 
تعلق  املر�سية احلرجة خا�سة ما 
زاد  وما  العقربية،  بالت�سممات 
الطني بلة ح�سب هوؤالء هو حرمان 
قريتهم  من اال�ستفادة من �سيدالية 
يواجهها  التي  العراقيل  ب�سبب 
الذي  االأمر  اخلوا�ش،  املتعاملني 
دفع بغالبية العائالت لتحمل عناء 
عني  لبلدية  ال�سفر  وم�سقة  التنقل 
امقل  ويف اأ�سوء االأحوال لعا�سمة 
ما  وهو  مر�ساهم،  لنقل  الوالية 
كلفهم مبالغ مالية عجزت العائالت 
عن  الدخل  واملحدودة  الفقرية 

حت�سيلها، موازاة مع ذلك فقد لوح 
�سكان ذات اجلهة باخلروج لل�سارع 
بالدخول  موقفهم  من  والت�سعيد 
يف حركة احتجاجية مفتوحة اأمام 
مقر البلدية املذكورة يف حالة عدم 
اال�ستجابة ملطالبهم امل�رضوعة و 
القريب  ويف  جذرية  حلول  اإيجاد 
فقد  ذلك  جانب  اإىل   . العاجل  
ت�ساءل �سكان قرية اأراك  املوجودة 
الطريق  من  حجر  مرمى  على 
الوطني الرابط بني عا�سمة الوالية 
مترنا�ست واملقاطعة االإدارية عني 
�سالح  عن م�سري الوجهة احلقيقية 
التي  ال�سخمة  املالية  لالأغلفة 
تنمية  بهدف  احلكومة  ر�سدتها 
املناطق النائية واحلدودية االأهلة 

بال�سكان بجنوب البالد الكبري .
�سيخ مدقن

العالمة الكاملة للدفاع ، الو�سط ميزان 
والهجوم ينتف�س ويقنع 

جهد دبلوما�سي كبري لتفكيك ”القنبلة الرتڤية” 

متو�سط امليدان الهجومي
 خالد بن بابة لـ«الو�سط » 

م�صتقبل املجاهدين ي�صحق 
ترجي مليانة ب�صدا�صية وينذر 

احتاد الكهرباء 

اأهم نقاط اخلالف بني اجلزائر 
وباري�س حول  حل  النزاع يف مايل

جاء دخول فرن�سا  اإىل �سمال  مايل يف عام 2013  مبربر  الق�ساء على الإمارة  الإ�سالمية التي  ن�ساأت   بعد 
لتمرد  الكبري  يف  منطقة  اقليم اأزواد ، لكي  يفاقم متاعب اجلزائر  مع امل�ساكل الإقليمية املتعلقة بامل�ساألة 

التارقية.

 . "التدخل ك�سر عملية �سيا�سية جزائرية عمرها 20 �سنة للق�ساء على الإرهاب "

فزنا على ترجي مليانة 
باالأداء والنتيجة و�صن�صري 

البطولة مقابلة مبقابلة 

اأر�سية  اأم�ش على  اأول  اأم�سية  متكن 
امللعب البلدي بعني �سالح م�ستقبل 
املجاهدين من حتقيق فوز عري�ش 
ترجي  الزائر  الفريق  ح�ساب  على 
من  الثالثة  اجلولة  حل�ساب  مليانة 
ما  الق�سم  ببطولة  االإياب  مرحلة 
جمريات   . بتمرنا�ست  ال�رضيف  قبل 
قوي  دخول  عرفت  االأول  ال�سوط 
الذين  حلو  خل�رض  املدرب  ال�سبال 
نقل  يف  االأوىل  الوهلة  منذ  بادروا 
مكن  ما  وهو  الزاور  اخلطر ملرمى 
ه�سام  الهجومي  امليدان  متو�سط 
دقدوقة من افتتاح باب الت�سجيل يف 
الدقيقة الـ 19 ليوا�سل بذلك العبي 
الإ�سافة  الهجومي  مدهم  امل�ستقبل 
القاطرة  ثنائي  لكن  اأخرى   اأهداف 
االأمامية يون�ش عبا�ش و عبد املالك 
الفر�ش  من  العجب  �سيع  زقري 
املرحلة  لتنتهي  للتهديف  ال�سانحة 
للمحليني  م�ستحق  بتقدم  االأوىل 

باالأداء والنتيجة .
اأما يف ال�سوط الثاين فقد دخل رفقاء 
حمو  املقابلة  ورجل  املاي�سرتو 
رقاين بعزمية وارادة كبريتني لتعميق 
على  رهيب  �سغط  بفر�ش  الفارق 
العمليات  منطقة  داخل  املناف�ش 
زقري  املالك  عبد  مكن  ما  وهو 
اإ�سافة الثاين يف غفلة من دفاع  من 
بدقيقتني  وبعدها   ، مليانة  ترجي 
متكن رجل املقابلة حمو رقاين من 
ت�سديدة  طريق  عن  الثالث  ا�سافة 
الرتجي  مرمى  حار�ش  عجز  قوية 
الفريق  �سيطرة   ، لها  الت�سدي  يف 
امل�ست�سيف على اطوار مكنت عبد 

الرابع  ا�سافة  من  زقري  املالك 
الدور  لياأتي  املقابلة  يف  له  والثاين 
الفريق  افراح  و�سانع  القنا�ش  على 
من  اخلام�ش  ليوقع  دقدوقة  ه�سام 
الر�سام  يختتم  اأن  قبل   ، ميتة  كرة 
بهدف  ال�سدا�سية  عبا�ش  يون�ش 

جميل .
وبهذه النتيجة العري�سة يكون فريق 
م�ستقبل املجاهدين قد وجه انذار 
�سديد اللهجة للمناف�ش القادم احتاد 
موؤكدين   ، القادم  االأ�سبوع  الكهرباء 
بعد يف  كلمته  يقل  مل  فريقهم  باأن  
اأجمع  التي  املو�سم  هذا  بطولة 
ا�رضار  تخبئ  اأنها  ب�ساأنها  العارفون 
من   . االأخرية  انفا�سها  يف  كبرية 
جهة ثانية فقد اثبت اخلط اخللفي 
بوجمعة كمبو  الرباعي  املتكون من 
تيباري   املنعم  عبد   ، زقري  ،اأحمد 
يف  قوية  �سالبة  كرباين  في�سل  و 
نف�ش   ، اخللفي  خطهم  عن  الدفاع 
امليدان  ملتو�سط  بالن�سبة  ال�سيء 
و  رقاين  حمو  من  املتكون  الدفاع 
زكرياء بكادي الذين متكنوا من ك�رض 
بخ�سو�ش  اأما  املناف�ش  هجمات 
املتكون  الهجومي  امليدان  و�سط 
دقدوقة  ه�سام  و  بابة  بن  خالد  من 
جميلة  كروية  ن�سوج  قدموا  فقد 
يف  اأما   ، اجلمهور  معها  تفاعلها 
الثنائي  اأكد  فقد  االأمامية  القاطرة 
ويون�ش  زقري  املالك  عبد  اخلطري 
ظل  يف  االأمامية  القاطرة  جناعة 
ه�سام  النادي  افراح  �سانع  غياب 

بوكار .
اأحمد باحلاج

وقد  تاأكدت اجلزائر اليوم  ح�سب 
ن  التدخل  م�سدر  دبلوما�سي  اأ
يف  اأزواد  اقليم  الفرن�سي  يف 
امل�ساكل  بل  يحل  مل  عام  2013 
على  الق�ساء  وجهل  فاقمها، 
وتعقيدا،  �سعوبة  االإرهاب  اأكرث 
هو  اأن  القوات  وال�سبب 
تقدير  اأ�ساءت  الفرن�سية 
قوة  اجلماعات  االإرهابية   يف 
2013  معتقدة  اأن  عام 
الدول  دحرها  وطردها  من 
عليها  كفيل  بالق�ساء  االإفريقية  
التدخل  عملية  ك�رض  ،  وقد 
نحو  قبل  �سيا�سية  جزائرية بداأت 
ال�سلطات  ع�رضين  �سنة    فر�ست 
اجلزائرية على احلركات امل�سلحة 
�سمال  على  امل�سيطرة  املالية 
�سلة  اأية  بقطع  التعهد  مايل، 
مفرت�سة اأو حقيقية مع اجلماعات 
االإرهابية الن�سطة باملنطقة. وهي 
بذلك ت�سعى لتحقيق هدفني: عزل 
ال�سيا�سية  العملية  عن  اجلهاديني 
ويف نف�ش الوقت درء خطرهم عن 

اجلزائر.
يقول  كما  اليوم    اجلزائر  جمربة 
التمايز  على  جزائري  دبلوما�سي 
عن  املوقف الفرن�سي  من احلرب 
،  باالبتعاد اأكرث  عن احلرب  التي 
فرن�سية  وقوات  قوات  ت�سنها 
افريقية  يف �سمال مايل ، و   تبذل 
الت�سعينيات  مطلع  منذ  اجلزائر 
لتفكيك  كبريا  دبلوما�سيا  جهدا 
”القنبلة الرتڤية” يف �سمال مايل، 
انفجرت  لو  اأنها  اأدركت  الأنها 
�ستكون اأول من ي�ساب ب�سظاياها، 

وقد ثبت هذا اخلطر منذ 3 �سنوات 
باختالط النزعة االنف�سالية جلزء 
رغبة  مع  التوارق،  �سكان  من 
اإ�سالميني م�سلحني بع�سهم اأجانب 
”مرجعية  اإقامة  يف  مايل  عن 
العابرة  باملنطقة  جهادية” 
اجلزائريون  لل�سحراء. ويعرف 
مايل  ملف  على  ي�ستغلون  الذين 
اأكرث من  التوارق  نف�سية  وت�سعباته 
اأف�سل  ورمبا  باملنطقة  غريهم 
لهذا  باماكو،  يف  امل�سوؤولني  من 
منذ  اإليهم  تقريبهم  على  حر�سوا 
انطالق م�سار ال�سالم يف 1992 اإىل 
اليوم، وحر�سوا على اأن يكون لهم 
يجري  تقارب  اأي  يف  قدم  موطئ 
بينهم وبني باماكو حلل االأزمة التي 
طويال  اأمامها  احللول  ت�سمد  مل 
ب�سبب انعدام الثقة بني الطرفني. 

اأيدي  بني  املايل  امللف  كان  وقد 
اإىل  باأريحية  ي�سريونه  اجلزائريني 
ن�ساط  انتقال  غاية  اإىل  ما،  حد 
واملناطق  ال�سمال  من  االإرهاب 
اإىل  باجلزائر  والغابية  اجلبلية 
البلدان  اإىل  وتفرعه  البالد  جنوب 

اأن  منذ  وبالتحديد  املجاورة. 
ال�سلفية  اجلماعة  عنا�رض  انت�رض 
خمتار  بقيادة  والقتال  للدعوة 
مايل  مع  احلدود  بني  بلمختار 
وعن  ال�سالح  عن  بحثا  والنيجر 
”اجلهاد  لـ  م�ستعدين  اأ�سخا�ش 

االأكرب”.
وثيقة  �سالت  هوؤالء  اأقام  وقد   
من  فمنهم  مايل،  توارق  مع 
مثل  العربية  قبائلهم  من  تزوج 
عالقتهم  وتقوت  بلمختار، 
من  جزء   �ساروا  حتى  بالتوارق 
ال�سمال.  يف  االجتماعي  الن�سيج 
اجلزائريون  بداأ  احلد  هذا  عند 
التوارق  على  ال�سيطرة  يفقدون 
اإىل  ا�سطرت  التي  وجماعاتهم 
التخلي عن فكرة االنف�سال موؤقتا 
االأمنية  االأجهزة  �سغط  حتت 
اأعلنت  اأن  اجلزائرية. ومبجرد 
احلركة الوطنية لتحرير اأزواد عن 
ال�سمال،  يف  م�ستقل  كيان  اإقامة 
باأن  اجلهادية  اجلماعات  �سعرت 
اجلهادي  امل�رضوع  حتقيق  �ساعة 
الفر�سة  واأن  دقت،  باملنطقة 

اجلهاديني  ال�ستقطاب  �سانحة 
واالنطالق  موريتانيا،  من  خا�سة 
ال�سليبي  ”العدو  �سد  احلرب  يف 
املنطقة”.  اأنظمة  من  وحلفائه 
الرتقية  امل�سلحة  احلركات  بع�ش 
مع  حتالف  اإقامة  يف  وجدت 
االإرهابيني م�سدر قوة �سد باماكو، 
فاأدارت ظهرها للجزائريني الذين 
اأن  دون  طويال  عليهم  �سربوا 
املعي�سية  الظروف  لهم  يحققوا 
اإىل  قيا�سا  يريدونها  التي  احل�سنة 

بقية �سكان مناطق مايل.
اجلزائر  حتكم  �سعف  وتفاقم 
الفرن�سيني  بدخول  امللف  يف 
ال�سلطة  من  وبطلب  اخلط  على 
�سابقا،  باماكو  يف  االنتقالية 
لتنزع  ”�رضفال”  عملية  فجاءت 
على  اجلزائريني  من  املبادرة 
ال�سعيد االأمني والع�سكري، ثم جاء 
االتفاق االأمني بني باري�ش وباماكو 
وثبت  اجلزائر.  يخدم  مل  الذي 
ف�سل التن�سيق الذي قادته اجلزائر 
اأو ما �سمي  مع 4 دول باملنطقة، 

”قيادة االأركان امل�سرتكة”.
اإىل وقت قريب  وواجهت اجلزائر 
حماولة  يف  متثل  اآخر  رهانا 
االأزمة  يف  دور  اأداء  املغرب 
ممكنا  يكن  ومل  الداخلية،  املالية 
اآخر  ترى  وهي  متفرجة  تبقى  اأن 
اأوراق امللف املايل ت�سيع من بني 
اآلتها  ت�سغيل  اإىل  ف�سارعت  يديها، 
طاقاتها  باأق�سى  الدبلوما�سية 
ال�سعيد  على  املبادرة  ال�ستعادة 
الفرقاء  بجمع  تكللت  ال�سيا�سي، 
اأن  متاأكدة  اأنها  غري  جمددا، 
رمال  على  يقف  بينهم  ال�سالم 

متحركة .

الهجومي  امليدان  متو�سط  قال 
خالد بن بابة اأن فريقه لعب مقابلة 
عرو�ش  خاللها  من  قدم  بطولية 
يف  ن�ساهدها  قلما  جميلة  كروية 
الفوز  اأن  موؤكدا  الدنيا  االأق�سام 
اأم�سية  مقابلة  يف  عري�سة  بنتيجة 
مليانة  ترجي  امام  اأم�ش  اأول 
والنف�سي  املعنوي  الدعم  مينحهم 
م�سوار  من  تبقى  ما  الإ�ستكمال 

البطولة يف مرتبة م�رضفة .
األعاب  و�سانع  املاي�سرتو  اأكد 
�سالح  بعني  املجاهدين  م�ستقبل 
�سحفي  ت�رضيح  يف  بابة  بن  خالد 
فوز  اأن   « جريدة«الو�سط  به  خ�ش 
اأمام  االأخرية  املقابلة  يف  فريقه 
تاأكيد على  ترجي مليانة ما هو االإ 
فرتة  و  بها  يتمتع  التي  ال�سحوة 
االإنتعا�ش خا�سة اذا علمنا اأن هذا 
بعد  التوايل   على  الثاين  يعد  الفوز 
املا�سية  قبل  ما  اجلولة  يف  الفوز 
لبلدية  الريا�سي  االأمل  على 
العب  طالب  حيث   ، �سالح  عني 
لكرة  الوالئي  واملنتخب  امل�ستقبل 
الالعبني  جميع  بتمرنا�ست  القدم 
مبوا�سلة العمل وو�سع االقدام على 

االأر�ش ملوا�سلة م�سرية االإجنازات 
املقابالت  جميع  يف  باالإنت�سار 
املتبقية الإكمال م�سوار البطولة يف 

مرتبة م�رضفة .
ويف مو�سوع مت�سل قال حمدثنا اأن 
البطولة  بدرع  املتوج  اأن  احلديث 
�سابق الأوانه خا�سة بعد التعرث غري 
املتوقع للرائد وداد اينغر ، ناهيك 
بني  والنتائج  امل�ستوى  يف  التقارب 
من  وا�سحة  فاإ�سارة  املقدمة  فرق 
اللعب  يريد  من  اأن  على  حمدثنا 
على االألقاب فما عليه �سوى ت�سيري 

البطولة مقابلة مبقابلة .
عن  �سوؤال  عن  رده  يف  جهته  من 
نهاية  مع  الفريق  مغادرة  امكانية 
املو�سم فقد رد قائال »احلديث عن 
وتركيز  الأوانه  �سابق  االأجواء  تغيري 
من�سب مع فريقي احلايل من خالل 
امكانياتي  حت�سني  خلف  ال�سعي 
لت�رضيف  البنية  وقدراتي  الفنية 

األوان النادي و اإ�سعاد االأن�سار ».
اأحمد باحلاج
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خل�سر بن يو�سف 

النقل احل�سري يف �سطيف 

دعوة لتوجيه اال�ستثمار نحو احلافالت ذات النوعية العالية
لتنمية   2018 برنامج  يق�ضي 
وزو  لتيزي  اجلبلية  الفالحة 
من  كلم   150 يقارب  ما  اإجناز 
 450 اأكرث من  و غر�س  امل�ضالك 
جانب  اإىل  مثمرة  �ضجرة  األف 
تدعيم تربية املوا�ضي ال�ضغرية, 
ح�ضبما علم من املدير املحلي 

للم�ضالح الفالحية.
على  خملوف  العايب  واأو�ضح 
هام�س يوم اإعالمي حول "تطوير 
اجلبلية"  املناطق  يف  الفالحة 
ر�ضد  مت  اأنه  م�ضاحله  نظمته 
غالف مايل يزيد عن 415 مليون 
دج لفائدة والية تيزي وزو بداية 
برنامج  بر�ضم  اجلارية  ال�ضنة 
وطني للنهو�س بالفالحة اجلبلية 
بناء على االحتياجات  تنميتها  و 
التي عرب عنها الفالحني عرب 67 

بلدية التي حت�ضيها الوالية.
املايل  الغالف  هذا  و�ضيوجه 

امل�ضالك  من  كلم   126,5 لفتح 
 31 يقارب  ما  تهيئة  و  الفالحية 
كلم بحيث �ضيكون لهذه االأ�ضغال 
اال�ضتثمار  على  اإيجابي  "اأثر 
الفالحي و جعل من امل�ضتثمرات 
املق�ضد",  �ضهلة  الفالحية 
كما  العايب  ال�ضيد  ذكره  ح�ضبما 
الربنامج  هذا  مبقت�ضى  �ضيتم 
عملياته  يف  التف�ضيل  مت  الذي 
لعام  الوالية  ن�ضاط  "ح�ضيلة  يف 
اأكرث من  ت�ضجري  واآفاقها"   2017
266.600 �ضجرة زيتون و تطعيم 

اأكرث من 
الزيتون  اأ�ضجار  من   66.650
و  بالوالية  الزيتون  زيت  لزيادة 
الذي  املادة  لهذه  اإنتاجها  رفع 
 13 حدود  يف  املو�ضم  هذا  كان 

مليون لرت.
كذلك  الربنامج  هذا  ويت�ضمن 
حما�ضيل  بعث  اإعادة  و  تدعيم 

زراعة  �ضيما  ال  للفاكهة  اأخرى 
ما  بغر�س  املثمرة  االأ�ضجار 
جمموعه 123.580 �ضجرة فاكهة 
اأخرى مبا فيها الكرز )28.950( 
و الربقوق )20.000( و امل�ضم�س 
 )12.000( التني  و   )20.000(
اخلوخ  و   )6.600( الرمان  و 
 )10.000( اللوز  و   )12.500(
اخلروب  و   )3.600( اجلوز  و 
امل�ضدر  لنف�س  وفقا   ,)3500(
احليوانات  برتبية  يتعلق  وفيما 
التي  االأن�ضطة  اأحد  ال�ضغرية, 
اجلبلية  املناطق  يف  متار�س 
مل�ضاحات  تتطلب  ال  باعتبارها 
الربنامج  هذا  يرتقب  كبرية, 
وحدة   100 جمموعه  ما  توزيع 
خلية   5.715 و  احليوانات  من 
الوثيقة  لنف�س  وفقا  كاملة, 
و�ضكل يوم الفالحة اجلبلية الذي 

احت�ضنه مركز التكوين املهني و 
التمهني لوا�ضيف فر�ضة للقائمني 
الفالحية  على مديرية امل�ضالح 
الو�ضائل  و  التكنولوجيا  ومعهد 
يف  املتخ�ض�س  الفالحية 
الفالحة اجلبلية لتيزي وزو ل�رشح 
للفالحني املمار�ضات اجليدة يف 
زراعة الزيتون )ال�ضيانة و التقليم 

و احل�ضاد( ويف تربية االأرانب 
للح�ضول  الت�ضمني(  و  )التغذية 

على مردود اأف�ضل.
من  الغر�س  اأن  العايب  واأو�ضح 
الدورات  و  االإعالمية  االأيام 
التكوينية التي اأطلقتها امل�ضالح 
الفالحني  "اإقناع  هو  الفالحية 
بت�ضحيح بع�س االأخطاء ال�ضائعة 
من  التقني  بامل�ضار  املتعلقة 
وحت�ضني  مردودهم  زيادة  اأجل 

نوعية اإنتاجهم.

م�ستغامن اأول امراأة يف عني احلجل تفوز بجائزة احللويات التقليدية .

تيزي وزو 

اأمن م�ستغامن وتقاليد ات�سال منوذجية  وتاألق  "متيز  بلهادي  " اجلدلة 
باأنامل �سيدة مبدعة 

هي �سيدة من عني احلجل من مواليد 18 جوان 1983 امراأة ناجحة ا�ستطاعت ان تتحول من امراأة ماكثة 
يف البيت اإىل �سيدة تبدع باأناملها يف خمتلف احللويات التقليدية ال�سيدة "بلهادي اجلدلة "  التي غادرت 

مقاعد الدرا�سة �سنة 2003 يف الق�سم النهائي بالثانوية �سعبة اآداب متكنت برغبتها وطموحها ، و بكثري من 
الرتكيز والدقة اأن ت�سنع من حبة الكعكة �سهرة فاقت كل احلدود فكانت البداية من فرن بيت اأهلها للطهي 

بطريقة تقليدية.

  .  طموح لفتح مدر�سة تكوينية والرتويج للحلويات التقليدية
 

اإجناز ما يقارب 150 كلم من امل�سالك 
و غر�س اأكرث من 450 األف �سجرة 

للعالقات  م�ضالح  اعتماد  اإن 
بال�ضحافة  واالت�ضال  العامة 
مبديريات  والوطنية  املحلية 
دون  فعال  �ضاهم  الوالئي  االأمن 
جماملة يف جت�ضيد تقاليد ات�ضال 
هذه  ي�ضريون  اإطارات  بني  راقية 
االإعالمية  والفعاليات  امل�ضالح 
اأقول  اأجدين  بل   . واجلمعوية 
�رشاحة اأن احلركية املوجودة يف 
م�ضالح العالقات العامة واالت�ضال 
تفوق  الوالئي  االمن  مبديريات 
واال�ضتقبال  التوجيه  م�ضالح  اأداء 
عمومية  باإدارات  تتواجد  التي 
خدمة  حتقيق  تن�ضد  مدنية 
دون  اأنوه  اأين   . للمواطن  عمومية 
بالتكوين  اجلهاز  الأداء  جماملة 
والية  اأمن  موظفو  اكت�ضبه  الذي 
يف  املثال  �ضبيل  على  م�ضتغامن 
والعالقات  االت�ضال  م�ضلحة 
امل�ضتمر  توا�ضلهم  يف  العامة 
االإعالم  ممثلي  مع  والنوعي 
املبادرات  لبع�س  حتى  ومرافقته 
ح�س  فيها  يجتمع  التي  اجلمعوية 
اإ�رشاك  على  بالعمل  امل�ضوؤولية 
اجلرمية  جمابهة  يف  املواطن 

والظواهر ال�ضلبية يف املجتمع .
الكفاءات  يف  اال�ضتثمار  وان 
علوم  خريجي  من  الب�رشية 
م�ضالح  يف  واالعالم  االت�ضال 
االت�ضال والعالقات يف موؤ�ض�ضات 
ح�ضا�ضة �ضيعطي ثمار هامة على 
اجلواري  االت�ضال  جت�ضيد  �ضعيد 

بني جهاز ال�رشطة واملواطنني .
اأن  املالحظ  اأخرى  جهة  من 
ن�ضاط  لتفعيل  والتدريب  التكوين 
الوالئي  باالأمن  امل�ضالح  هذه 
نظري  �رشورة  من  اأكرث  اأ�ضحى 
يف  االآن  حلد  املحققة  النتائج 
عرف  الذي  االأمني  االت�ضال 
 . املوؤ�ض�ضة  يف  ملحوظا  تطورا 
هذا  على  مثنيا  اإال  اأجدين  وال 
اأراه  الذي   واملجهود  العمل 
كاإعالمي يبني ج�ضور ات�ضال بني 
و�رشيكها  الوطني  االأمن  موؤ�ض�ضة 
االجتماعي وهو االإعالم والفاعل 
من  لكل  تقدير  فتحية  اجلمعوي 
اأ�ض�س وبنى هذا التقليد االت�ضايل 

النوعي
بقلم حممد مرواين 

يف البداية كانت تقدم امل�ضاعدة 
لوالدتها داخل الفرن اأين كانت 
لها الرغبة يف العمل �ضمن هذا 
املجال احليوي ح�ضب ما ك�ضفته 
لنا م�ضرية اإىل اأن البداية كانت 
التقليدي  الكعك  �ضناعة  مع 
اأرجاء  عرب  منتوجها  راج  اأين 
وبداأت  وخارجها  احلجل  عني 
املحلية  املعار�س  يف  ت�ضارك 
باأطباق  والوطنية  واجلهوية 
تقليدية حملية التي �ضنعت لها 
حت�ضلت   , ال�ضهرة  من  الكثري 
عني  خارج  جائزة  اأول  على 
احلجل ببني م�ضو�س يف �ضناعة 
الباتي�رشي اأين منحت لها جلنة 
يف   20 من   18 عالمة  التحكيم 
لقي  والذي  الباتي�رشي  �ضناعة 
جناحا باهرا , ت�ضعى اإىل تعليم 
احللوى  اإعداد  طريقة  الفتيات 
من  واال�ضتفادة  التقليدية 

خربتها واأعمالها داخل املنزل 
ق�ضد تكوينهم والتي قد ت�ضكل 
بالبيت  املاكثة  للمراأة  دخال 
عديدات  يدها  على  تخرجت 

 )250( البنات  من  املرتب�ضات  
وهن االآن م�ضتقالت عنها .

مل  االأوىل  احلجل  عني  �ضيدة 
النجاح  من  القدر  بهذا  تكتف 

جانب  على  تعمل  وراحت 
فتح�ضلت  النجاحات  من  اآخر 
جمال  يف  عديدة  جوائز  على 
 , االأعرا�س  واأكالت  الطبخ 
تعترب  التي  بلهادي  ال�ضيدة 
برمي  بن   " االأوىل  معلمتها 
يف  االأعلى  ومثلها  قدوتها   "
يف  تاأمل   , التخ�ض�س  هذا 
يف  متخ�ض�ضة  مدر�ضة  فتح 
احللويات التقليدية االأوىل على 
من  تقوم  احلجل  عني  م�ضتوى 
ال�ضناعات  هذه  بتعليم  خاللها 
ابداعات  تنوعت   . التقليدية 
ال�ضيدة  بالبيت  املاكثة  املراأة 
ما  كل  باأناملها  لتبدع  بلهادي 
احللوى  قوالب  من  ولذ  طاب 
االأيام  يف  �ضواء  التقليدية 
العادية اأو املنا�ضبات اخلا�ضة , 
وبالتايل تر�ضيخها عرب االأجيال 
غري اأن دعم الو�ضاية من �ضاأنه 
تطوير مثل هذه املبادرات اأكرث 

وتعميمها .

مت ا�ضتئناف متوين 15 بلدية بوالية 
م�ضاء  ال�رشوب  باملاء  تي�ضم�ضيلت 
اأم�س اخلمي�س وذلك بعد انقطاع 
القناة  اأيام جراء ت�رشر  دام ثالثة 
"كدية  �ضد  مياه  وتعكر  الرئي�ضية 
الر�ضفة", ح�ضبما علم لدى وحدة 

اجلزائرية للمياه.
باأن  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح 
ب�ضفة  عادت  قد  التموين  عملية 
بلديات  عرب  وعادية"  "منتظمة 
واأوالد  عابد  و�ضيدي  تي�ضم�ضيلت 
و�ضيدي  واملعا�ضم  ولرجام  ب�ضام 
واالأربعاء  حل�ضن  وبني  العنرتي 
بونعامة  وبرج  وبوقايد  واالأزهرية 
و�ضيدي  �ضعيب  وبني  ومتالحت 
�ضليمان وعماري وذلك بعد متكن 
املذكورة  للوحدة  التقنية  الفرق 
املائية  املوارد  مب�ضاعدة م�ضالح 

اأ�ضاب  الذي  العطب  ت�ضليح  من 
"كدية  ل�ضد  الرئي�ضية  القناة 
مبنطقة  املتواجدة  الر�ضفة" 
"اأوالد عائ�ضة" ببلدية لرجام ب�ضبب 
انزالق الرتبة جنم عن الت�ضاقطات 
تعرفها  التي  الغزيرة  املطرية 
اجلاري  االأ�ضبوع  خالل  اجلهة 
الفرق من  كما متكنت كذلك ذات 
اإعادة ت�ضغيل حمطات ال�ضخ ل�ضد 
"كدية الر�ضفة" التي كانت معطلة 
ب�ضبب ارتفاع ن�ضبة تعكر مياه هذا 
باالأوحال  اختالطها  جراء  ال�ضد 
عن  الناجتة  ال�ضيول  جرفتها  التي 
االأمطار الغزيرة ولالإ�ضارة فان �ضد 
الذي  �ضعيب(  )بني  الر�ضفة  كدية 
 73 االإجمالية  تخزينه  طاقة  ت�ضل 
 15 حاليا  مكعب ميون  مليون مرت 

بلدية بالوالية باملاء ال�رشوب. 
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حما�س وفتح.. �لت�سعيد ملاذ� و�إىل �أين؟!
�ساري عرابي

التفجري الذي ا�ستهدف يف قطاع غزة؛ موكب رئي�س الوزراء الفل�سطيني ومدير املخابرات العامة، مل يكن لينفتح اإل على الحتمالت الأ�سواأ، وذلك بالنظر اإىل الطريقة التي 
ُتدار بها العالقات الوطنية الداخلية. فبعد اأ�سبوع فقط على احلادثة، اتهم الرئي�س الفل�سطيني حممود عّبا�س؛ حركة حما�س بتدبري التفجري، راف�سا اأّي حتقيق، ومعلنا 

اإجراءات »وطنية وقانونية ومالية« قال اإنها للحفاظ على امل�سروع الوطني. ومن �سياق هذا الإعالن ميكن ال�ستنتاج اأنها تتعلق باخل�سومة مع حركة حما�س، وباإدارة الأخرية 
لقطاع غّزة.

الرئي�س  ا�ستناد  عن  النظر  وب�رصف 
تقاليد  اإنها  قال  ما  اإىل  اتهامه  يف 
القتل  على  تقوم  التي  حما�س  حركة 
واالغتياالت، راجعا يف التاريخ كثريا اإىل 
الوراء، واإىل احلوادث التي اّتهمت بها )اأو 
امل�سلمني  االإخوان  جماعة  بها(  قامت 
واأربعينيات  ثالثينيات  يف  م�رص  يف 
من  حما�س  حركة  فاإّن  املا�سي،  القرن 
الناحية الفعلية هي اأكرث املت�رصرين من 
ر�سا�سة  يُطلق  مل  الذي  االنفجار،  هذا 
االأخرية  امل�ساحلة  جهود  على  الرحمة 
قطاع  �سّد  جديدة  اإجراءات  وي�ستجلب 
ذلك  اإىل  باالإ�سافة  ولكنه  غّزة؛ فح�سب، 
وّجه �رصبة قا�سية ل�سمعة حركة حما�س 
قطاع  اإدارة  على  ولقدرتها  االأمنية، 
وترتيباتها  ب�سالحها  ومت�سكها  غّزة، 
االأمنية، مبا يف ذلك االأنفاق. وبتعبريات 
الفل�سطينيني الدارجة، كان ذلك االنفجار 

»تعليمة على حركة حما�س«!

امل�ساحلة ...جنني ميت

هذه  اأّن  من  وبالرغم  االأحوال،  كل  ويف 
االأخرية  جوالتها  يف  ُولدت  امل�ساحلة 
الرتويج  خطاب  اأن  من  وبالرغم  ميتة، 
�سّخه  وما  امل�ساحلة،  لتلك  االإعالمي 
فيه،  مبالغا  كان  عليها،  ُعلّقت  اآمال  من 
يف  اجلديدة،  حما�س  قيادة  من  ال�سيما 
حني كانت قيادة ال�سلطة، التي هي قيادة 
فتح، حذرة ومتحفظة من البداية، بالرغم 
من ذلك، فاإّن جمرد ال�سعي يف امل�ساحلة، 

االإعالمي، ومن  الت�سعيد  والتخفيف من 
اأمر  هو  ببع�سهم،  الفل�سطينيني  ان�سغال 
يرقى  وال  التوا�سع،  بالغ  كان  واإن  جيد، 
املوقف،  عليه  يكون  اأن  ينبغي  ما  اإىل 
ملواجهة املخطط االأمريكي الذي )ويف 
االإقليم  يف  احلا�سل  للرتدي  ا�ستثمار 
العربي، وغري امل�سبوق يف �سوئه وقبحه( 
الفل�سطينية،  الق�سية  ت�سفية  االآن  يروم 
�سمن �سقوف اأوطاأ من كل تلك ال�سقوف 
منظمة  قيادة  قبل  من  بها  قبلت  التي 

التحرير.
يناله  الذي  الوحيد  ال�سيء  هو  االإحباط 
ت�سعيدي  خطاب  اأّي  من  الفل�سطينيون 
اخلطابي  الت�سعيد  اأن  بيد  توتريي،  اأو 
امل�سوؤوليات  عن  والتخلّي  وال�سيا�سي، 
ثنائية  �سمن  غّزة،  قطاع  جتاه  الوطنية 
اإما التمكني الكامل لل�سلطة الفل�سطينية، 
ثمنا  كاملة  قيام حما�س مب�سوؤولياتها  اأو 
ل�سيطرتها االأمنية على القطاع، ال ي�سّب 
ال�سلطة  ت�سورات  �سالح  يف  احلقيقة  يف 

املعلنة حول �سفقة القرن
يباأح�سن ما ميكن قوله من حتليل يتوّخى 
خطاب  يف  الوطنية  امل�سوؤولية  تلم�س 
ال�سلطة ومواقفها؛ ميكن الذهاب اإىل اأن 
قيادة ال�سلطة ت�ست�سعر اأن الدفع االأخري 
امل�ساحلة،  نحو  م�رص  قادته  الذي 
حتتاج  قد  التي  القرن  �سفقة  يف  يندرج 
ومن  احلالية،  الفل�سطينية  للقيادة  اإزاحة 
)بح�سب  باآخر  اأو  ب�سكل  فحما�س  ثّم 
عن  م�سرتكة  ال�سلطة(  قيادة  ت�سورات 

وعي اأو با�ستدراج يف هذا املخطط.

خماوف من اجلانبني

وميكن لقيادة ال�سلطة اأن تُعزز خماوفها 
بانفتاح م�رص املحدود واملدرو�س  هذه 
لتفاهمات  وترتيبها  حما�س،  قيادة  على 
جتمع قيادة حما�س بتيار حممد دحالن، 
باالإ�سافة  ال�سلطة،  قيادة  خ�سوم  اأبرز 
املوؤمتر  منها  اأخرى،  عنا�رص  جلملة 
»لبحث  وا�سنطن  يف  ُعقد  الذي  االأخري 
االأزمة االإن�سانية يف غزة«، وما يقال عن 
ا�ستعداد االإمارات، راعي حممد دحالن، 
يف  وا�ستثمارية  اإمنائية  م�ساريع  لتمويل 
ال�سعودي  العهد  ويّل  اإن  قيل  بل  غّزة، 
الت�سالح  الفل�سطيني  الرئي�س  من  طلب 

مع دحالن واإرجاعه لقيادة فتح!
واحلّق اأن الرئي�س الفل�سطيني يف خطابه 
االأخري كان وا�سحا يف ت�سكيكه يف دوافع 
يقف  ومن  االأخرية  امل�ساحلة  جهود 
وا�سح  ب�سكل  الرئي�س  قال  لقد  خلفها. 
اإن هذه امل�ساحلة من �سمن خمططات 
ترمب، اأو كما قال باحلرف: »نريد عودة 
لقطاع غزة لالأم، عودة كرمية، ولي�س كما 
يريدون، ولي�س كما يخططون هم وترمب 
عرفناها  تخطيطات  كلها  هذه  وغريه. 
هذه  بداأت  كيف  لكم  وقلنا  البداية،  منذ 
امل�ساحلة االأخرية ومن الذي اخرتعها«، 
ال يعني ذلك �سوى اأن الرئي�س كان متخوفا 
من البداية من �سياقات هذه امل�ساحلة، 
هم  فامل�رصيون  فيها.  امل�رصّي  والدور 
ويف�رّص  و«اخرتعوها«،  بدوؤوها  الذين 

البداية  من  وقوله  الرئي�س  حتّفظ  ذلك 
»اأنا م�س م�ستعجل«.

التحليل  هذا  على  ي�سّو�س  الذي  لكن 
ويتوّخى  الظّن،  ح�سن  من  ينطلق  الذي 
ال�سلطة  خطاب  يف  الوطنية  امل�سوؤولية 
وامل�ساحلة  حما�س  حركة  من  وموقفها 
واإدارة قطاع غّزة، اأن االن�رصاف الكامل 
خطاب  اإىل  والعودة  امل�ساحلة،  عن 
التخلي  اإجراءات  وم�ساعفة  الت�سعيد، 
ذلك  �سوى  وما  غّزة،  قطاع  متويل  عن 
ومالية«  وقانونية  »وطنية  اإجراءات  من 
يوؤّدي  �سوف  الرئي�س(  تعبري  )بح�سب 
فاإذا  غّزة.  ف�سل  نحو  الدفع  اإىل  غالبا 
منها  بوعي  حما�س،  حركة  قيادة  كانت 
اأو با�ستدراج لها، ت�سري يف خمطط ف�سل 
قطاع غزة واإقامة دولة عليه منف�سلة عن 
املطروح:  فال�سوؤال  الوطني،  امل�رصوع 
ملاذا تدفعها قيادة ال�سلطة لذلك، طاملا 
اأّن هذه االأخرية حُتّذر من ذلك، بل وتتهم 

حما�س بذلك؟!
اإذا كانت قيادة حركة حما�س، بوعي منها 
اأو با�ستدراج لها، ت�سري يف خمطط ف�سل 
قطاع غزة واإقامة دولة عليه منف�سلة عن 
املطروح:  فال�سوؤال  الوطني،  امل�رصوع 
ملاذا تدفعها قيادة ال�سلطة لذلك، طاملا 
اأّن هذه االأخرية حُتّذر من ذلك، بل وتتهم 

حما�س بذلك

ح�سابات متداخلة

اأن التخلّي عن  لعل قيادة ال�سلطة تعتقد 

جتاه  والت�سعيد  غّزة،  جتاه  م�سوؤولياتها 
حركة حما�س، يحقق جملة من امل�سالح، 
التي منها تاأكيد احل�سور والدور والقدرة 
على الفعل والتاأثري، ودفع غّزة لالنفجار 
حما�س،  وجه  يف  اأو  االحتالل  وجه  يف 
حما�س،  مع  احل�ساب  ت�سفية  وبالتايل 
التي  املالية  االأعباء  من  والتخفف 
واحليلولة  غّزة،  قطاع  متويل  يفر�سها 
توفرها  قد  فل�سطينية  �رصعية  دون 
احليلولة  اأو  القرن،  ل�سفقة  امل�ساحلة 
الإزاحة  امل�ساحلة  تفتحه  متهيد  دون 
القيادة الفل�سطينية احلالية، لكن، و�سواء 
فّكرت قيادة ال�سلطة بهذه الطريقة اأم ال، 
و�سواء راأت يف ذلك كله اأو بع�سه اأو غريه 
للت�سعيد  العودة  وراء  من  م�سالح ممكنة 
اأم ال، فاإّن هذا ال�سلوك مغامرة، ويرتكز 
مع حما�س  وال�رصاع  اخل�سومة  روح  اإىل 
ال�سحيح،  التقدير  اإىل  يرتكز  مما  اأكرث 
قيادة  ال�سلوك  هذا  يدفع  اأن  ميكن  اإذ 
حركة حما�س للبحث عن حلول منف�سلة 
ة بقطاع غّزة، وبرتتيب مع القوى  وخا�سّ

التي ترعى حممد دحالن!
خطاب  يف  جاء  ما  اأكرث  مناق�سة  ميكن 
الرئي�س، فاأمر غريب جّدا االإ�رصار على 
العربي«،  بـ«الربيع  ي�سمى  ما  مهاجمة 
من  »الربيع«  هذا  خ�سوم  اأن  حني  يف 
يقال  الذين  هم  اجلدد  العرب  احلكام 
اإّنهم ي�سغطون على الرئي�س الفل�سطيني 

للقبول ب�سفقة القرن!
التاريخ  اإىل  اال�ستناد  كذلك  وغريب 
اال�ستناد  من  بدال  اأمني،  اتهام  لتاأكيد 

التي  ال�سابقة  وهذه  املادية،  لالأدلة 
املاألوفة  امل�ساّدة  الدعاية  لغة  تتجاوز 
الفل�سطينية  اخل�سومة  خطابات  يف 
التي  االأمنية  االتهامات  اإىل  الداخلية، 
لن  الداخلية،  ال�سيا�سات  عليها  تُبنى 
الثورة  فتاريخ  اأحد.  �سالح  يف  تكون 
الفل�سطينية املعا�رصة، مل يكن خاليا من 
االغتياالت وال�رصاع الداخلي واالنغما�س 
يف احلروب االأهلية يف البالد العربية، مبا 
يف ذلك فتح التي ان�سقت عنها جماعات 
حتمل ا�سمها، وتقاتلها وتغتال عددا من 

قياداتها.
من  االأهم  لكن  مناق�سته،  ذلك ميكن  كل 
مناق�سته، هو ما يدّل عليه هذا الرتاجع 
من  الداخلية،  الوطنية  العالقات  يف 
من  بدال  ببع�سنا  لالن�سغال  يرّدنا  عجز 
االأمريكي.  بالعدّو وباملخطط  االن�سغال 
متوا�سعا  ال�سلطة  اأداء  كان  حني  ويف 
فاإّن  االأمريكي،  املخطط  مواجهة  يف 
حركة حما�س ال متلك يف املقابل، فيما 
ملع�سلتها  حّل  اأي  اللحظة،  حتى  يظهر 
ومهما  اأ�سبابها،  من  كان  التي  الراهنة، 
بني  اجلمع  عن  العجز  ال�سياقات،  كانت 
العجز،  هذا  ومع  واملقاومة.  ال�سلطة 
القوى،  هذه  اأن  امل�ستبعد،  غري  فمن 
تُ�ستدرج  الداخلية،  خ�سوماتها  وب�سبب 
نحو �سفقة القرن، وخلق �رصخ فل�سطيني 

فاح�س بني اأبناء الق�سية الواحدة!
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ANEP N°:   808431 الو�سط:2018/03/26

�إ�سهار



�إ�شهارالإثنني 26  مار�س 2018 املوافـق   لـ 9 رجب  1439ه 9

 �إ�شهار جتديد جمعية 
ذ�ت �شبغة حملية  

طبقا لإحكام القانون رقم 12-06 
املوؤرخ يف 12 جانفي �سنة 2012 املتعلق 

باجلمعيات ذات الطابع الجتماعي 
ل�سيما املادة  رقم 18 منه 

لقد مت هذا اليوم 19/03/2018  
جتديد الهيئة للجمعية املحلية  

امل�سماة النادي الريا�سي للهاوي الوفاق 
الريا�سي امل�سيلة 

املعتمدة بتاريخ  11/07/1985 حتت 
رقم 299  الكائن مقرها ب حي 08 ماي 

امل�سيلة  بلدية   1945
رئي�س اجلمعية  مقورة تقي الدين  

  �إ�شهار جتديد جمعية
 ذ�ت �شبغة حملية  

طبقا لإحكام القانون رقم 12-06 
املوؤرخ يف 12 جانفي �سنة 2012 املتعلق 

باجلمعيات ذات الطابع الجتماعي 
ل�سيما املادة  رقم 18 منه 

لقد مت هذا اليوم 22/03/2018  جتديد 
الهيئة القيادية للجمعية املحلية  

امل�سماة النادي الريا�سي للهواة مولودية 
�سباب امل�سيلة لكرة القدم 

املعتمدة بتاريخ 04/09/ 2002 حتت رقم 
البلدي  امللعب  حي  ب  الكائن مقرها    124

ال�سهيد احمد خلفة بلدية امل�سيلة 
رئي�س اجلمعية  بختي وليد 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية امل�سيلة 

دائرة اولددراج 
بلدية املعا�سيد 

 تاأ�شي�س جمعية
 ذ�ت �شيغة حملية

طبقا للمادة 07 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ 
يف 12 يناير 2012 يتعلق باجلمعيات لقد مت هذا 

الي�م 2018/02/04 ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�رصيح 
بتاأ�سي�س جمعية ذات �سبغة حملية 

الت�سمية جمعية حي النبالء ل 80 م�سكن بجع�نة 
بلدية املعا�سيد 

املقر االجتماعي مركز ن�ساطات ال�سباب بجع�نة 
بلدية املعا�سيد 

الرئي�س فراحتية عي�سي
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

الأ�ستادة : طالبي نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة بئرمراد راي�س

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر

حم�سر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة 612 ،613 ، من ق ا م ا

نحن االأ�ستادة طالبي نبيلة املح�رصة الق�سائية املعتمدة لدى اخت�سا�س حمكمة بئرمرادراي�س .جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبنا ب : 03 �سارع 
اإبراهيم هجر�س )مقابل امل�ست�سفى ( بني م�س��س .اجلزائر امل�قعة اأدناه .

لفائدة : �سيكا علي ممثل قان�ين للمديرية اجله�ية اجلزائر غرب .
الكائن مقرها : املديرية العملياتية الإت�ساالت اجلزائر غرب الكائن مقرها : 43 طريق امل�ست�سفى بني م�س��س اجلزائر 

بعد االإطالع على امل�اد : 613 ، 612 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية 
بناء على القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر ،الغرفة : اجلزائية رقم امللف : 15/18075 رقم الفهر�س 16/02813 امل�ؤرخ يف : 16/02/28 
و املمه�ر بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ 2017/12/06 حتت رقم : 2017/2273 و امل�ؤيد و املعدل باحلكم ال�سادر عن : حمكمة بئر مراد 

راي�س ، الق�سم : اجلنح .بتاريخ : 15/11/26 رقم اجلدول : 15/07509 رقم الفهر�س : 15/13712.
و بناءا على االأمر اذن بالن�رص ال�سادر عن رئي�س حمكمة : �سيدي حممد  بتاريخ 2018/03/15 رقم : 1496

بلغنا : اين�ري حمف�ظ  .
الكائن م�سكنه : 03 �سارع �سعيد خ�دي اجلزائر و�سطى .

األف دينار جزائري باإ�سافة اإىل التعليق امام املحكمة و البلدية و االأمر بالن�رص و حم�رص الن�رص يف  و هذا مببلغ : 800.000.00 دج ثمامنائة 
اجلريدة  و نبهناه/ باأن له مهلة خم�سة ع�رص ي�ما )15( لل�فاء ت�رصي من تاريخ تبليغه هذا املح�رص و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية 

"مع كافة التحفظات"
و اثباتا لكل ما تقدم ، حررنا هذا املح�رص و �سلمنا ن�سخة منه للطالب )ة( ، للعمل به وفقا للقان�ن .

املح�رصة القان�نية

 املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذ بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة
الكائن بحي اله�سبة رقم 62/12 بو�سعادة الهاتف : 035.43.46.05

اعالن عن البيع باملزاد العلني ملنقولت حمجوزة
عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية

)طبقا للمادة 706 و 707 من ق.اإ.م.اإ(
نحن االأ�ستاذ بن ق�سمية ال�سا�سي املح�رص الق�سائي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة 

العقيد  �سارع   11 االجتماعي  مقرها  العام  مديرها  �سخ�س  اخلارجي ممثلة يف  اجلزائر  البنك   : لفائدة 
عمريو�س اجلزائر العا�سمة وكالة ب��سعادة 

�سد: مزاري ه�سام---------------------------------------------------------
------------------ال�ساكن : الهامل

بناء على احلكم ال�سادر بتاريخ 2016/04/26 عن حمكمة ب��سعادة الق�سم : التجاري /البحري رقم اجلدول 
: 16/387 فهر�س رقم : 16/01172 املمه�ر بال�سيغة التنفيذية 

بناء على اأمر باحلجز التنفيذي على منق�الت املدين ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة عني امللح رقم : 
00065 /17 ال�سادر يف : 2017/10/25

نعلن عن البيع باملزاد العلني ملنق�الت حمج�زة بتاريخ 2018/04/03 على ال�ساعة : العا�رصة �سباحا ) 
10.00 �سا( ببلدية الهامل دائرة ب��سعادة والية امل�سيلة – بج�ار التك�ين املهني طريق عني امللح –

بال�سعر االفتتاحي للبيع ملجم�ع املحج�زات املقيدة يف اجلدول املبني ا�سفله مببلغ : 300.000.00 دج 

 
�رصوط البيع : 01/البيع بدون �سمان .02/ تك�ن معاينة املحج�زات مبكان وج�دها لدى املحج�ز عليه 
ببلدية الهامل دائرة ب��سعادة والية امل�سيلة ما عدا ي�مي اجلمعة و ال�سبت من ال�ساعة التا�سعة �سباحا اىل 

ال�ساعة الرابعة م�ساءا 
03/ير�س� املزاد ملن تقدم باأعلى عر�س و ال ي�سلم له ال�سيء املباع اال بعد دفع ثمنه كامال خالل )08( 

ثمانية اأيام كاملة .
04/ يجب على الرا�سي عليه املزاد ان يدفع 21 % من مبلغ ر�س� املزاد بعني املكان و عند التخلف ال يحق 

له املطالبة باملبلغ املدف�ع 
05/ تطبق على الرا�سي عليه املزاد املتخلف عن دفع الثمن احكام قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية 

.
06/ يجب اح�سار بطاقة اله�ية  .07/ يتحمل الرا�سي عليه املزاد االتعاب و امل�ساريف و الر�س�م املرتتبة 
عن احلجز و البيع طبقا للقان�ن .08/ يتحمل الرا�سي عليه املزاد م�ساريف �سحن و نقل املنق�ل املبيع 

.
مالحظة : ملزيد من املعل�مات الرجاء االلتحاق مبكتب املح�رص الق�سائي اأو االت�سال بالرقم التايل : 

.035.43.46.05
املح�سر الق�سائي 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني مبجل�س ق�ساء البليدة 

لالأ�ساتذة رحاميية كمال ، �سمانة حممد ، رجم اإ�سحاق
الكائن مكتبها الرئي�سي ب : 127 �سارع 11 دي�سمرب 1960 البليدة 

و مكتبها الفرعي 04 �سارع ال�سهداء )�ساحة التوت( البليدة 
ق�سية رقم : 

حم�سر تكليف بالوفاء مع تبليغ �سند تنفيذيفهر�س رقم : 
عن طريق الن�سر يف جريدة يومية وطنية

نحن االأ�ستاذ امل�قع اأدناه عن ال�رصكة املدنية املهنية للمح�رصين الق�سائيني مبجل�س ق�ساء البليدة 
الكائن مقرها بالعن�ان املذك�ر اأعاله 

لفائدة ال�سيد : ورثة املرح�م �ساحل رابح وهم : اأوالد زوجته وزدادي غنية ، ثانيا �ساحل عقيلة ، 
�ساحل فتيحة ، �ساحل فاطمة الزهراء ، �ساحل عمر ، �ساحل اإ�سماعيل.

ال�ساكنني ب/ : 08 نهج بن عي�سى البليدة
بعد االطالع على امل�اد : 412 ، 612 ، 613 من ق اأ م اإ

بناءا على ال�سند التنفيذي املتمثل املتمثل يف القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء البليدة الغرفة : 
العقارية بتاريخ 2017/11/19 رقم الق�سية 17/02113 رقم الفهر�س 17/02693 و املمه�ر بال�سيغة 
تبليغ  بال�فاء و حم�رص  التكليف  تبليغ حم�رص  املت�سمنة  التنفيذ  اإجراءات  بناءا على   . التنفيذية 
،و   2018/01/31  : بتاريخ  العفرون   : حمكمة  اإعالنات  بل�حة  التعليق  طريق  عن  تنفيذي  �سند 
 : بلدية  اإعالنات  بل�حة  التعليق  تنفيذي عن طريق  تبليغ �سند  بال�فاء و حم�رص  التكليف  حم�رص 
بني تام� ، بتاريخ : 2018/01/29. بناءا على اأمر بن�رص عقد تبليغ ر�سمي يف جريدة ي�مية م�ؤرخ 
 : له  للمبلغ  بال�فاء  التكليف  بن�رص م�سم�ن  ياأذن  الذي   2018/333 الرتتيب  رقم  يف 2018/03/11 

امل�ستثمرة الفالحية اجلماعية 06 امل�سماة مزرعة �سي هارون املمثلة من طرف رئي�سها .
كلفنا �رصكة )ة( : امل�ستثمرة الفالحية اجلماعية 06 امل�سماة مزرعة �سي هارون املمثلة من طرف 

رئي�سها
الكائن مقره )ها( ب :بني تام� البليدة.

بتنفيذ ال�سند املذك�ر اأعاله و ذلك ب: 
-مبلغ 2.032.794.51 دج ما ميثل مبلغ التع�ي�س.

-م�ساريف التنفيذ : 6798 دج 
-احلق التنا�سبي للمح�رص الق�سائي : 158.250.00 دج

املجم�ع : 2.197.842.51 دج 
و اأعلمناه باأن له مهلة )15 ي�م( ي�ما لل�فاء ي�رصي من تاريخ ن�رص حم�رص التكليف بال�فاء يف جريدة  ي�مية 

وطنية ، و اإن مل ميتثل بعد انتهاء املهلة ال�سابقة ف�سينفذ عليه جربا و بالطرق القان�نية .
و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رص كما يقت�سيه القان�ن.

عن ال�رضكة م م للمح�رضين الق�ضائيني 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

الأ�ستاذة : طالبي نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة بئرمراد راي�س

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر

حم�سر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة 612 ،613 ، من ق ا م ا

نحن االأ�ستاذة طالبي نبيلة املح�رصة الق�سائية املعتمدة لدى اخت�سا�س حمكمة بئر مراد راي�س .جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبنا ب : 03 �سارع 
اإبراهيم هجر�س )مقابل امل�ست�سفى ( بني م�س��س .اجلزائر امل�قعة اأدناه .

لفائدة : �سيكا علي ممثل قان�ين للمديرية اجله�ية اجلزائر غرب .
الكائن مقرها : املديرية العملياتية الإت�ساالت اجلزائر غرب الكائن مقرها : 43 طريق امل�ست�سفى بني م�س��س اجلزائر 

بعد االطالع على امل�اد : 612،613 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية 
بناء على القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر ،الغرفة : اجلزائية رقم امللف : 15/18075 رقم الفهر�س 16/02813 امل�ؤرخ يف : 16/02/28 و 
املمه�ر بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ 2017/12/06 حتت رقم : 2017/2273 و امل�ؤيد و املعدل باحلكم ال�سادر عن : حمكمة بئر مراد راي�س 

، الق�سم : اجلنح .بتاريخ : 15/11/26 رقم اجلدول : 15/07509 رقم الفهر�س : 15/13712.
و بناءا على االأمر اذن بالن�رص ال�سادر عن رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س بتاريخ 2018/01/31 رقم : 602

بلغنا : تفاحي نبيل كمال .
الكائن م�سكنه : 34 �سارع قا�ست�ن ت�م�س�ن االبيار اجلزائر.

و هذا مببلغ : 800.000.00 دج ثمامنائة األف دينار جزائري باإ�سافة اإىل التعليق امام املحكمة و البلدية و االأمر بالن�رص و حم�رص الن�رص يف اجلريدة  
و نبهناه/ باأن له مهلة خم�سة ع�رص ي�ما )15( لل�فاء ت�رصي من تاريخ تبليغه هذا املح�رص و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية 

"مع كافة  التحفظات "
و اثباتا لكل ما تقدم ، حررنا هذا املح�رص و �سلمنا ن�سخة منه للطالب )ة( ، للعمل به وفقا للقان�ن .

املح�رصة القان�نية

رقم                                                                                        التعيني
Bétonnier atlas 440                                                                                 01                     خالط اخلر�سانة مع حمركه

 parpaineuse Manueles + Moules 02                                 الة �سناعة الطوب مع القوالب  
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يف الذكرى االأوىل الغتياله.. "فقها" الذي ك�شف 45 عميال ظهور مفاجئ الأنثى يف ق�شية �شكريبال
على  الأوىل  الذكرى  ام�س  مرت 
الق�سام  كتائب  يف  القائد  اغتيال 
الأول  الرد  �ساحب  فقها،  مازن 
العام  القائد  ا�ست�سهاد  على 
الق�سام  الدين  عز  ال�سهيد  لكتائب 
�سالح �سحادة، من خالل اإ�رشافه 
ال�ست�سهادية  �سفد  عملية  على 
وع�رشات  قتيال   15 خلّفت  والتي 

الإ�سابات.
ولد ال�سهيد الق�سامي القائد مازن 
الرابع  يف  فقها،  �سليمان  حممد 
والع�رشين من �سهر اأب عام 1979م 
يف طوبا�س �سمال ال�سفة املحتلة، 
يف  القراآن  موائد  على  وتربى 
القراآن  فحفظ  املدينة،  م�ساجد 
ح�سل  ثم  مبكرة،  �سن  يف  كاماًل 
يف  البكالوريو�س  �سهادة  على 
اإدارة الأعمال من جامعة النجاح، 
الإ�سالمية  الكتلة  اأعالم  من  وكان 

وقادتها يف جامعة النجاح.

م�سرية عطاء

ال�سهيد  كتائب  ب�سفوف  التحق 
درا�سته  خالل  الق�سام  الدين  عز 
اجلامعية يف جامعة النجاح، وعمل 
بال�سفة،  قادتها  من  عدد  برفقة 
وكرمي  عدوان،  "قي�س  اأبرزهم 
مفارجة، ومهند الطاهر، وحممود 

اأبو هنود، ويو�سف ال�رشكجي".
اعتقل لدى اأجهزة ال�سلطة الأمنية 
يف ال�سفة ثالث مرات عام 2000م، 
وامتالك  الحتالل  بتهمة مقاومة 
ال�سهيد  يهم  كان  متفجرة،  مواد 
بنقلها اإىل قيادة الق�سام يف مدينة 
لأكرث  اعتقاله  عاودت  ثم  جنني، 
عنه  واأفرج  2001م،  عام  �سهر  من 

ب�سبب  مدينته؛  اأهايل  من  ب�سغط 
جتاه  التقدم  الحتالل  قوات  نية 
فيه،  معتقاًل  كان  الذي  ال�سجن 

لي�سبح بعدها مطارداً لالحتالل.
عمل بعد الإفراج عنه من �سجون 
خاليا  ت�سكيل  اإعادة  اإىل  ال�سلطة 
الق�سام وبنائها يف مدينة طوبا�س، 
جرار  ن�رش  القائد  �سارك  كما 
الق�سام  خاليا  ت�سكيل  اإعادة  يف 
عملية  على  واأ�رشف  جنني،  يف 
قي�س  القائد  عن  احل�سار  فك 
لـ  ا�ستمرت  والتي  ورفاقه  عدوان 

7 �ساعات.
الرد  �ساحب  فقها  مازن  وكان 
العام  القائد  اغتيال  على  الأول 
�سحادة،  �سالح  الق�سام  لكتائب 
التي  �سفد  عملية  على  فاأ�رشف 
الق�سامي  ال�ست�سهادي  نفذها 
والتي  الأردن،  من  حمادة  جهاد 
اإ�رشائيلياً  جندياً   15 فيها  قتل 
معظمهم  وكان  الع�رشات  واأ�سيب 

من خرباء مفاعل دميونا.
مفرق  عملية  على  اأ�رشف  كما 
نفذها  التي  ال�ست�سهادية  "بات" 

الغول  هزاع  حممد  ال�ست�سهادي 
جيلو  مغت�سبة  من  مقربة  على 
قتل  والتي  2002م،  عام  بالقد�س 
وجرح  اإ�رشائيلياً   19 خاللها 
الع�رشات كما �سارك ال�سهيد القائد 
مازن فقها يف عمليات اأخرى، من 
وجنود  م�ستوطنني  مهاجمة  بينها 
الأغوار  مبنطقة  اإ�رشائيليني 
تيا�سري  ومع�سكر  املالح  ووادي 

الإ�رشائيلي.

العتقال واحلرية

يف �سهر اآب من عام 2002م اعتقلت 
القائد  ال�سهيد  الحتالل  قوات 
ا�ستمرت  معركة  بعد  فقها  مازن 
والده  اعتقال  تالها  �ساعات،   6 لـ 
ب�سكل  منزله  وتدمري  و�سقيقه 

كامل.
داخل  العذاب  من  �سنوفا  لقى 
التي مكث فيها ما  اأقبية التحقيق 
يعرتف  ومل  يوما،   90 على  يزيد 
اإليه،  وجهت  التي  التهم  من  باأي 
بـ 9 موؤبدات  فحكم عليه بال�سجن 

وخم�سني �سنة اإ�سافية.
�سدقت   2011 عام  من  اأكتوبر  يف 
اأحمد  ال�سيخ  وعد  الق�سام  كتائب 
اأ�سرًيا،  واأفرجت عن 1027  يا�سني 
لديها  املاأ�سور  اجلندي  مقابل 
فقها  القائد  وكان  �ساليط،  جلعاد 
اأحد الأبطال الذين اأفرج عنهم يف 
اإبعاده  ومت  الأحرار،  وفاء  �سفقة 

اإىل غزة.

موعد الرحيل

مازن  الق�سامي  القائد  ا�ست�سهد 
فقها يوم اجلمعة الرابع والع�رشين 
اأن  بعد  2017م،  عام  مار�س  من 
عليه  النار  الحتالل  عمالء  اأطلق 
من �سالح كامت لل�سوت اأمام منزله 
مبدينة غزة؛ ما اأدى اإىل ا�ست�سهاده 

على الفور.
ووفاًء للقائد فقها عملت الأجهزة 
ال�ساعة،  مدار  على  بغزة  الأمنية 
�سهرين  اأقل من  بعد  حتى متكنت 
املنفذين  على  القب�س  اإلقاء  من 
الرئي�سني لغتيال فقها، يف عملية 
ال�سيفرة 45"  فك   " اأطلقت عليها 
 45 اعتقال  عن  اأ�سفرت  والتي 
ثالثة  بينهم  لالحتالل،  عميال 
تنفيذ  يف  مبا�رش  ب�سكل  �ساهموا 

عملية الغتيال.
 "45 ال�سيفرة  "فك  عملية  انتهت 
يف  الدائمة  املحكمة  باإ�سدار 
بقطاع  الع�سكري  الق�ساء  جهاز 
غزة اأحكاما نهائية بالإعدام على 
يف  القائد  باغتيال  مدانني  ثالثة 
كتائب الق�سام مازن فقها، اأُعدموا 

لحقاً.

دبلوما�سي اأمريكي �سابق

 الواليات املتحدة اقرتبت من "اأخطر حلظة يف تاريخها"

جناد ي�شكو ا�شتخبارات "احلر�س الثوري" خلامنئي

اعترب ريت�سارد ها�س، الدبلوما�سي 
واأحد  ال�سابق،  الكبري  الأمريكي 
اخلارجية  ال�سيا�سة  منظري 
للوليات املتحدة، اأن بالده ت�سهد 
تاريخها  يف  "اأخطر حلظة"  حاليا 

احلديث.
وكتب هذا الدبلوما�سي العريق فى 
يقول:  تويرت  موقع  على  �سفحته 
على  الآن  م�سمم  ترامب  "دونالد 
جبهات  ثالث  على  حروب  �سن 
�سد  �سيا�سية،  واحد:  وقت  يف 
)املدعي العام اخلا�س( بوب مولر، 
و�رشكاء  ال�سني  �سد  واقت�سادية 
حقيقية  وثالثة  اآخرين،  جتاريني 
ال�سمالية.  كوريا  اأو  اإيران  �سد 
التاريخ  هذه هي اأخطر حلظة يف 
الأمريكي احلديث. واإىل حد كبري 
باأنف�سنا  اإثارتنا  ب�سبب  كان  هذا 

لإثارتها  ولي�س  احلروب،  لهذه 
ويف  الأحداث".  بع�س  جراء  من 
وقت �سابق، قال ها�س، يف مقاله 
"اأين ت�سري؟ اإعادة هيكلة ال�سيا�سة 
ن�رش  الذي  الأمريكية"،  اخلارجية 
ال�سوؤون  جملة  من  يوليو،  عدد  يف 
حتتاج  وا�سنطن  اإن  اخلارجية، 
م�سرتكة  ا�سرتاتيجية  اإىل  الآن 
تفيد الوليات املتحدة وحلفائها. 
و�سدد ها�س على اأن �سعار "اأمريكا 
اأولً" �سيء لأن ما هو جيد، كل بلد 
�سيبداأ يف و�سع نف�سه اأول، ومن ثم 
بل  الأمريكية،  بامل�سالح  يهتم  لن 

فقط مب�ساحله اخلا�سة.
العامل  يف  الدبلوما�سي:  واأ�ساف 
ككل، ينبغي على الوليات املتحدة 
امل�سوؤول  امل�ساهم  دور  ا�ستعادة 
يجب  امل�ساكل.  عن  عزلها  وعدم 

على اأمريكا األ تتخلى عن برامج 
امل�ساعدات الدولية اأو الكفاح من 
اإن عدم القدرة على  اأجل املناخ. 
التنبوؤ يف ال�سيا�سة اخلارجية جيد 
كتكتيك ولي�س كا�سرتاتيجية. ميكن 
ن�ساأ  الذي  الدويل  النظام  اإ�سالح 
بعد احلرب العاملية الثانية، ولكن 
ب�سكل  تنظيمه  يعاد  اأن  ينبغي  ل 
يجب  اأنه  اخلبري  واأ�ساف  كامل.. 
األ نن�سى عدد الفوائد التي جلبها 
للوليات  بال�سبط  النظام  هذا 
ها�س،  ريت�سارد  و�سغل  املتحدة. 
العالقات  جمل�س  رئي�س  من�سب 
وعمل   ،2003 عام  منذ  اخلارجية 
�سابقا مديرا لتخطيط ال�سيا�سات 
وكان  اخلارجية،  وزارة  يف 
م�ست�سارا لوزير اخلارجية الأ�سبق 

كولني باول.

�سكا رئي�س اإيران ال�سابق حممود 
اإىل  ر�سالة  يف  جناد،  اأحمدي 
خامنئي،  علي  الإيراين  املر�سد 
من حماولت اأجهزة ا�ستخباراتية 
اإيرانية  وق�سائية  وحكومية 
عن  وت�ساءل  بالتج�س�س،  اتهامه 
جناد  واتهم  بالبالد  الراأي  حرية 

الثوري"  "احلر�س  خمابرات 
والربملان  والق�ساء  واحلكومة 
اتهامه  "فربكة"  على  بالعمل 
بالتج�س�س، عرب ممار�سة �سغوط 
اأنه  اإىل  م�سرياً  م�ساعديه،  على 

"اأحبط امل�رشوع".
كما دخل جناد على خط اجلدل 

حول  الإيرانيني  بني  الدائر 
بخ�سو�س  املر�سد  ت�رشيحات 
من  اإيران،  يف  التعبري  حرية 
اآرائهم  ب�سبب  معتقلني  دون 
باإلزام  اإياه  مطالباً  ال�سيا�سة، 
التعبري  حرية  باحرتام  الق�ساء 
من  جناد  اأحمدي  مطالب  واأهم 

التعبري  حرية  ل�سمان  خامنئي 
وفق  علنية،  حماكمات  اإقامة 
وتعيني  الد�ستور،  عليه  ين�س  ما 
مرجع ر�سمي يحقق يف جتاوزات 

اجلهاز الق�سائي.
ويف منت�سف مار�س احلايل، وجه 
قائد  اإىل  ر�سالة  جناد  اأحمدي 

�سليماين،  قا�سم  القد�س،  فيلق 
من  موقفه  باإعالن  اإياه  مطالباً 
بقائي  حميد  م�ساعده  اتهام 
ريال  ماليني   4 نحو  باختال�س 
القد�س"، كانت  "فيلق  اأموال  من 
خم�س�سة لتقدميها كهدايا لقادة 
جناد.  لأحمدي  وفقاً  اأفريقيني، 

حكماً  الإيراين  الق�ساء  واأ�سدر 
�سجن  اإىل  ونقله  بقائي  بتوقيف 
بعدما  املا�سي،  ال�سهر  اأفني 
بتهمة  عاماً،   15 بال�سجن  اأدين 
اختال�س اأموال حكومية، واأخرى 

للحر�س الثوري.

"تليغراف"  �سحيفة  ك�سفت 
ظهور  عن  الربيطانية 
مقربة  �سديقة  كانت  امراأة 
يف  ال�سابق  ال�سابط  من 
الع�سكرية  ال�ستخبارات 
�سكريبال،  �سريغي  الرو�سية، 
امل�سمم يف �سالزبوري بربيطانيا 
يف  ال�سحيفة  وقالت  ابنته.  مع 
اإن  ال�سبت،  اأم�س  لها،  تقرير 
جدا  خائفة  �سكريبال  �سديقة 
عن  واحلديث  الظهور  من 
�سكريبال  مع  الأخرية  لقاءاتها 
واأو�سحت  ت�سميمه  يتم  اأن  قبل 
يف  تعي�س  التي  املراأة،  اأن 
�سالزبوري، جاءت اإىل بريطانيا 
ال�سبب  وكان  اأي�سا.  رو�سيا  من 
جاذبية  هو  العالقة  بداية  يف 
وجهة  من  املالية،  �سكريبال 
�سديق  وذكر  �رشيكته  نظر 
�سكريبال و�سديقته  مقرب من 
اأخرب  "�سكريبال  اأن:  لل�سحيفة 
رو�سي،  مليونري  اأنه  املراأة 
وبداأت بينهما عالقة، ول تعرف 
و  موجودة،  اأنها  حتى  ال�رشطة 
بهذه  يعرف  من  فقط  القالئل 

العالقة".
املراأة  اإن  اآخر،  �سديق  وقال 

خائفة جدا من اإخبار ال�رشطة 
باأنه ميكنها معرفة ما جرى يف 
الت�سمم.  قبل  الأخرية  الأيام 
�ساهدت  "عندما  واأ�ساف: 
قالت  حدث،  ما  حول  الأخبار 
اإنها  اإن هذا �سديقي ال�سابق.. 
على  للغاية"وعرث  خائفة  حقا 
�سكريبال وابنته يوليا يف الرابع 
مغمى  اجلاري،  مار�س  من 
مبدينة  ال�سارع  يف  عليهما 
ت�سميمهما  اإثر  �سالزبوري، 
نقلهما  ومت  جمهولة،  مبادة 
عليهما  عرث  الذي  وال�رشطي 
اإىل امل�ست�سفى يف حالة حرجة 
الربيطانية  ال�سلطات  وتتهم 
بت�سميم  الرو�سية  املخابرات 
يطلق  بغاز  وابنته  �سكريبال 
ال�سام  "نوفيت�سوك"  ا�سم  عليه 
تنفي  فيما  لالأع�ساب،  امل�سل 
اأي  وتف�سيال  جملة  مو�سكو 
من  احلادث.  يف  لها  �سلوع 
جانبها دعت مو�سكو اإىل اإجراء 
قبل  من  اأو  م�سرتك،  حتقيق 
الهيئات الدولية املخت�سة، كما 
الربيطانية  التهامات  و�سفت 
والدعاية  باله�سترييا 

الرخي�سة.
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العالقات الأمريكية ال�سعودية

ت�صعيد يف عهد اوباما .. و انفراج  مع ترامب
�سابت حالة من التوتر وعدم التفاق، عالقات اململكة العربية ال�سعودية، والوليات املتحدة خالل ال�سنوات الأخرية من 

�سلطة الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك اأوباما، فيما يتعلق بالروؤية جتاه امللفات العالقة يف ال�سرق الأو�سط. 
ق.د

الوقت  يف  تبدد  التوتر  هذا  لكن 
الأو�ساط  لدى  �سادت  الذي 
مع  التفاوؤل  من  حالة  ال�سعودية 
الأمريكي  الرئي�س  فوز  اإعالن 
 9 يف  ترامب،  دونالد  احلايل، 
نوفمرب 2016 ،ومثلت ا�سرتاتيجية 
الأو�سط،  ال�رشق  جتاه  اأوباما 
اخلارجية  �سيا�ساته  معامل  اأهم 
املت�سمة باملزاوجة بني واقعيتها 
لكل  خالفا  املنطقة،  وواقع 
الروؤ�ساء الذين تعاقبوا على البيت 

الأبي�س. 
يف  راأت  ال�سعودية  لكن 
بالن�سحاب  ا�سرتاتيجياته 
خ�سارة  املنطقة،  من  التدريجي 
خطرا  ي�سكل  ما  حليف،  لبلد 
م�ساحلها  وعلى  عليها  وجوديا 
لعتمادها  الطويل؛  الأجل  يف 
على »مظلة احلماية الأمريكية«، 
يف  زيادة  اإىل  �ستوؤدي  اأنها  كما 
املتحدة  الوليات  بني  العالقة 
للمملكة  »الأخطر«  العدو  واإيران 
لروؤية  وخالفا  املنطقة،  يف 
مقدمتها  ويف  اخلليجية  الدول 
دعم  اأوباما  تبنى  ال�سعودية، 
الإن�سان  وحقوق  احلريات 
منطقة  يف  ال�سيا�سي  والإ�سالح 
اندلع  بعد  الأو�سط،  ال�رشق 
نهاية عام  العربي،  الربيع  ثورات 
2010 ،واأدت �سيا�ساته بعدم اإبداء 
جتاه  »احل�سا�سية«  من  يكفي  ما 
�سعود حركات الإ�سالم ال�سيا�سي 
يف ثورات الربيع العربي، اإىل حالة 
اخلليجية  الدول  يف  »القلق«  من 
التي  احلركات  لهذه  املناه�سة 
مبا�رشا  اأمنيا  حتديا  فيها  ترى 

وتهديدا ل�ستقرار املنطقة. 

مرحلة متقدمة من 
الت�سعيد

الأمريكية  اخلالفات  بلغت 

من  متقدمة  مرحلة  ال�سعودية 
يف  اأوباما  وجه  عندما  الت�سعيد 
مار�سذار 2016 اتهامات �رشيحة 
»ذي  جملة  خالل  من  للمملكة، 
»بتاأجيج  الأمريكية،  اأتالنتيك« 
الأو�سط  ال�رشق  يف  ال�رشاعات 
الديني  التع�سب  متويل  عرب 
اإيران«  مع  التعاي�س  ورف�س 
رف�سها  التي  التهامات  ،وهي 
تركي الفي�سل الذي �سغل من�سب 
ال�سعودية  ال�ستخبارات  مدير 
لأكرث من ع�رشين عاما، ورف�س 
بالتعاي�س  الأمريكي  الطلب 
ت�سلح  تزال  »ل  التي  اإيران  مع 
الطائفية يف  امليلي�سيات  ومتول 

العاملني العربي والإ�سالمي«.
جهة  من  اأما  جهة،  من  هذا 
ثانية؛ فقد �ساءت العالقات بعد 
م�ستوى  اأعلى  اإىل  باإيران  الدفع 
خالل  من  باملنطقة،  النفوذ  من 
ظل  يف  النووي،  التفاق  توقيع 
لواقع  وا�سح  اأمريكي  جتاهل 
العالقات بني البلدين التي مثلت 
يف  الأ�سا�س  عقود،  مدى  على 
اخلارجية  ال�سيا�سة  اهتمامات 

الأمريكية. 
اأبرمت   ،2015 جويلية   14 ويف 
)الدول   »1+5« وجمموعة  اإيران 
دائمة الع�سوية يف جمل�س الأمن 
الذي  النووي  التفاق  واأملانيا(، 
قدرات  بتقلي�س  طهران  يلزم 
رفع  مقابل  النووي،  برناجمها 

العقوبات املفرو�سة عليها. 
حدة  تفاقمت  ذلك،  مقابل  ويف 
واإدارة  ال�سعودية  بني  اخلالفات 
الإدارة  ظهور  حني  اإىل  اأوباما، 
التي  )اجلديدة(  الأمريكية 
البتعاد  من  كافيا  قدرا  اأظهرت 
التغيري  ق�سايا  النخراط يف  عن 
واحلريات  ال�سيا�سي  والإ�سالح 

املدنية وحقوق الإن�سان. 

انفراج  يف فرتة ترامب 

عد فوز ترامب برئا�سة الوليات 
املتحدة، بداأت الأمور بخ�سو�س 
اخلارجية  المريكية  ال�سيا�سة 
ال�رشق  يف  طبيعتها  اإىل  تعود 
فيما  مت�سارع،  ب�سكل  الأو�سط 
العالقات  عودة  ملف  انتقل 
�سكله  اإىل  ال�سعودية  الأمريكية 
اإىل  موثوق  كحليف  التقليدي 
�سدارة اهتمامات تلك ال�سيا�سة. 
يف  الأبي�س  البيت  و�سوله  ومع 

ترامب  و�سع   ،2017 جانفي 
ال�سيا�سة  اأولويات  قائمة  على 
الأو�سط،  ال�رشق  يف  الأمريكية 
لعالقات  اأر�سية  على  العثور 
ثنائية وا�سرتاتيجية من�سجمة مع 
بلدان املنطقة، �سمن اإطار اأكرث 
واقعية يف التعاطي مع تهديدات 
اإيران،  نفوذ  طرف  من  م�سرتكة 
كـ«داع�س«  اإرهابية؛  وتنظيمات 
اإدارة  تبدو  و«القاعدة«ول 
ال�سعودية  الأمريكية  العالقات 
ظل  يف  امُلتخيلة،  ال�سهولة  بتلك 
وتداخالت  عميقة  اأمنية  �رشاكة 
اأو  وتقارب  وا�سعة،  اقت�سادية 
ب�ساأن  النظر  وجهات  تفاوت 
املنطقة  يف  ال�ساخنة  امللفات 
وحروبا  �رشاعات  ت�سهد  التي 

اأهلية يف بلدان عدة. 
الأمريكي  الرئي�س  بنى 
ا�سرتاتيجياته جتاه عموم منطقة 
ثنائية  على  الأو�سط،  ال�رشق 
الدول  مع  العالقات  ا�ستثمار 
وقطر،  ال�سعودية  مثل  الغنية، 
الأمريكي،  القت�ساد  لتعزيز 
املتحدة  الوليات  دور  واإعادة 
يف املنطقة بعد تراجعه يف عهد 

اأوباما ويف دللة على اإيالء الإدارة 
غري  اأهمية  اجلديدة  المريكية 
اعتيادية لعالقاتها مع ال�سعودية، 
ماي   يف  ال�سعودية  ترامب  اختار 
م�ستهل  يف  اأوىل  كمحطة   ،2017
و�سوله  بعد  اخلارجية  رحالته 
الزيارة  هذه  الأبي�س  البيت  اإىل 
اأثمرت عقودا �سخمة بلغت 360 
مليارات   110 منها  دولر،  مليار 
اأمريكية  اأ�سلحة  بيع  جمال  يف 
ملا  الت�سدي  بهدف  لل�سعودية؛ 
من  م�سرتكة  تهديدات  يرونهما 
اإيران والتنظيمات »الإرهابية«. 

حمطة فارقة يف تاريخ 
العالقات بني اجلانبني

�سكلت القمة الأمريكية اخلليجية 
فارقة يف  يف ماي 2017، حمطة 
اجلانبني  بني  العالقات  تاريخ 
�سيا�سات  دائرة  من  للخروج 
اأكدت  كما  املنطقة  جتاه  اأوباما 
تلك القمة حالة القرتاب الزائد 
الأمريكية  النظر  وجهة  من 
املنطقة،  وروؤيتها مل�ساحلها يف 
ا�سرتاتيجية  »�رشاكة  وفق 
القومي،  اأمنها  تخدم  جديدة« 
من  القت�سادية،  قدراتها  وتعزز 
خالل �سفقات الت�سليح و�سفقات 
ت�سهم  عدة،  مبجالت  اأخرى 
فر�س  خلق  يف  مبا�رش  ب�سكل 

عمل لالأمريكيني. 
ال�سرتاتيجية  »ال�رشاكة  ومتثل 
متقدمة  خطوة  اجلديدة« 
الرئي�س  �سيا�سات  عن  لالبتعاد 
الأمريكي ال�سابق جتاه ال�سعودية 
اأبدى  اأن  بعد  املنطقة،  وملفات 
يف  اإيران،  على  اأكرب  انفتاحا 
مقابل »تقلي�س« بع�س ال�سفقات 
على  ال�سعودية  مع  الع�سكرية 
خلفية ال�رشبات اجلوية يف اليمن 
الذي  العربي  التحالف  )�سمن 

هذه  متثل  كما  اململكة(  تقوده 
ال�رشاكة خطوة متقدمة يف م�سار 
احللفاء  مع  العالقات  اإ�سالح 
التقليديني للوليات املتحدة التي 

»اأ�رشت« بها �سيا�سات اأوباما. 
ويحاول ترامب بناء �رشاكة عميقة 
العهد  بويل  ممثلة  ال�سعودية  مع 

اجلديد حممد بن �سلمان، والذي 
مي�سك مبلفات ا�سرتاتيجية عدة 
ذات اهتمام م�سرتك؛ مثل امللف 
خالل  من  والقت�سادي  الأمني 
اأيام  ومنذ   .2030 روؤية  برنامج 
اإىل  زيارة  �سلمان«  »بن  يجري 
الوليات املتحدة هي الأوىل بعد 
توليه من�سب ويل العهد يف جوان 
2017، والثانية بعد و�سول دونالد 

ترامب اإىل البيت الأبي�س. 
�سعودي  �سعي  ثمة  وهناك 
لتعزيز  م�سرتك  اأمريكي 
وتعميقها  البلدين  بني  العالقات 
وموا�سلة  �ستى،  جمالت  يف 
ملواجهة  بينهما  الثقة  بناء 
امل�سرتكة  الإقليمية  التحديات 
وبدا وا�سحا من خالل زيارة ويل 
الوليات  )اإىل  ال�سعودي  العهد 
املتحدة( اأن هذا امل�سار يحكمه 
العالقات  ا�ستثمار  من  املزيد 
كحجر  القت�سادي،  اجلانب  يف 
زاوية يف عالقة متعددة الأبعاد؛ 
وال�ستثمارات  امل�سالح  لتاأمني 
التحولت  يف  الأمريكية 

التي  والجتماعية  القت�سادية 
لروؤية  وفقا  ال�سعودية  ت�سهدها 

 .2030
الأنباء  وكالة  ن�رشته  لبيان  ووفقا 
يف  »وا�س«  الر�سمية  ال�سعودية 
21 مار�س احلايل، فاإن حمادثات 
ركزت  وا�سنطن  يف  �سلمان«  »بن 
و�رشورة  الإقليمي،  »الأمن  على 
وقوات  الإيراين  النظام  حتميل 
زعزعة  م�سوؤولية  الثوري  حر�سه 

الأمن وال�ستقرار باملنطقة«. 
البيان،  ح�سب  تناولت،  كما 
لإبرام  امل�سرتكة  »اجلهود 
بني  اإ�سافية  جتارية  �سفقات 
البلدين �ست�ساهم يف خلق املزيد 

من الوظائف فيهما«. 
املغايرة  ترامب  �سيا�سة  تعد  ول 
يف  كليا  »انقالبا«  اأوباما  ل�سلفه 
ال�رشق  منطقة  جتاه  �سيا�ساته 
الأو�سط والنقطة اخلالفية حول 
ينخرط  مل  الأول  اأن  كما  اإيران، 
با�ستثناء  كليا،  املنطقة  مبلفات 
ما له �سلة مبا�رشة مب�سالح بالده 

العليا. 
املتحدة  الوليات  وتتفق 
الإيراين  الدور  حول  وال�سعودية 
ت�سهد  التي  املنطقة  بلدان  يف 
�سوريا  مثل  م�سلحة،  نزاعات 
واليمن، وتتطابق وجهتا نظريهما 
امل�سرتك  العمل  �رشورة  حول 
ومتويله  »الإرهاب«  ملكافحة 
كما  الإيراين؛  النفوذ  من  واحلد 
اأن كليهما يتفقان على »مراجعة« 

اتفاق 5+1 مع طهران. 
حالة  هناك  الأحوال،  كل  يف 
تفاوؤل تعي�سها الأو�ساط ال�سيا�سية 
بني  العالقات  حول  ال�سعودية 
الدول  وعموم  املتحدة  الوليات 
اخلليجية لإعادة الدور الأمريكي 
تراجعا  �سهد  اأن  بعد  للمنطقة، 
ملفات  من  »وان�سحابا«  وا�سحا 
من  الأخرية  ال�سنوات  �ساخنة يف 

وخالل الأ�سهر الأخرية من رئا�سة 
اأوباما، بدت العالقات الأمريكية 
ال�سعودية يف اأدنى م�ستوياتها مع 
قيام الكونغر�س بالتحقيقات يف 

»تواطوؤ �سعودي ر�سمي« بهجمات 
11 �سبتمرب. 

وخا�س ترامب حملته النتخابية 
رافعا �سعار »لنجعل اأمريكا عظيمة 
جمددا«. وحال و�سوله اإىل البيت 

الأبي�س رفع �سعار »اأمريكا اأول«، ما 
دفع اإدارته للرتكيز اأول على م�ساحلها 
بعيدا عن الدول الأخرى �سواء احلليفة 

اأو ال�سديقة، والعمل اأكرث على بناء 
�رشاكات مع دول بعينها تكفل حتقيق 

امل�سالح احليوية لوا�سنطن. 



طياب اجتمع بهم 
 واتفق معهم 
على العودة

العبو �شبيبة 
بجاية يوقفون 

مقاطعة 
التدريبات

�أوقف العبو فريق �شبيبة 
بجاية �ملقاطعة عن 

�لتدريبات �لتي دخلوها 
�الأ�شبوع �ملن�رصم ب�شبب عدم 
ح�شولهم على �مل�شتحقات 

�ملالية �لتي تبقى عالقة على 
�الإد�رة ومل تقم بت�شويتها 

رغم �لنتائج �اليجابية �لتي 
يحققها �لفريق و�لذي 

يتقا�شم �ل�شد�رة يف �لر�بطة 
�ملحرتفة �لثانية رفقة 

جمعية عني مليلة �أين �شجلت 
�لت�شكيلة �لفوز �ملباريات 
�ل�شت �الأخرية من �لبطولة 
�لوطنية، وهو �الأمر �لذي 

جعل �لالعبني يقررون و�شع 
�إد�رة �لرئي�س بوعالم طياب 

�أمام �الأمر �لو�قع حيث قررو� 
مقاطعة �لتدريبات �إىل حني 
ت�شوية �مو�لهم، لكن �لرئي�س 

طياب عقد �جتماع رفقة 
�لالعبني �أول �أم�س مبطعم 

�لنادي �لو�قع يف ملعب 
�لوحدة �ملغاربية بح�شور 

عدد من �مل�شوؤولني و�أع�شاء 
�لطاقم �لفني، حيث متكن 
من جتاوز �ملرحلة �ل�شعبة 

و�تفق مع �لالعبني على 
�إيقاف �ملقاطعة و�لعودة 

�إىل �لتدريبات، �أين ��شتاأنفو� 
�أم�س �لتح�شري للمو�جهة 

�ملقبلة �لتي تنتظرهم نهاية 
هذ� �الأ�شبوع �أمام جمعية 

وهر�ن حل�شاب �جلولة 24 من 
�لبطولة �لوطنية.

ع.ق.
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لعب من اإفريقيا الو�شطى يلتحق والإدارة تطلب رخ�شة تاأهيل بن �شاعة

 الفيفا تلزم احتاد اجلزائر بدفع
 م�شتحقات ن�شومبو قبل 2 اأفريل

تلّقت اإدارة فريق احتاد اجلزائر مرا�شلة من الحتادية الدولية لكرة القدم بغر�س ت�شوية 
امل�شتحقات املالية لالعب الكامريوين اأرن�شت ن�شومبو الذي �شبق له حمل األوان الفريق يف عام 
اإدارة الفريق، ولهذا الغر�س  اأمواله من  النادي دون حت�شيل  اإدارة  2014 لكنه ف�شخ العقد مع 

فاإن الالعب را�شل الفيفا واأودع �شكوى �شد النادي العا�شمي لعدم ا�شتالمه اأجوره ال�شهرية 
وهو ما جعل الهيئة الكروية الدولية تقوم مبنحه تعوي�شا قيمته 1 مليار و160 مليون �شنتيم

عي�شة ق.

علي  �لرئي�س  �إد�رة  �أن  ورغم 
حد�د ر��شلت �ملحكمة �لريا�شية 
�لدولية للطعن يف �لقر�ر يف وقت 
�شابق �إال �أنه مت رف�س �لطعن وهو 
دفع  على  �مل�شوؤولني  يجرب  ما 
�لقيمة �ملالية �ملذكورة �آنفا، �أين 
�لثاين  �إىل  �لوقت  �أمامهم  �شيكون 
�أفريل �لد�خل كاآخر مهلة لت�شوية 
�مل�شتحقات �ملالية لالعب �ل�شابق 
للفريق و�لذي مل يلعب �شوى �شتة 
�أ�شهر يف �شفوف �لنادي �أين وقع 
هدفني فقط، وذكرت �إد�رة �حتاد 
�جلز�ئر �أنها تتو�جد على تو��شل 
�لكامريوين  �لالعب  مناجري  مع 
يف  �الأمو�ل  بت�شوية  تقوم  و�شوف 
�لوقت �ملحدد رغم �مل�شاكل �لتي 
جتدها �الإد�رة يف حتويل �الأمو�ل 
بالعملة �ل�شعبة خا�شة و�أن �لفيفا 
�مو�ل  ت�شوية  �الأندية  تلزمن على 
�أو  بالدوالر  �الأجانب  �لالعبني 

�لفريق  ويتو�جد  فح�شب،  �الأورو 
عقوبات  ت�شليط  طائل  حتت 
ت�شو  مل  حال  يف  عليه  قا�شية 
خا�شة  ن�شومبو  �لالعب  و�شعية 
�أو  �لنقاط  خ�شم  �إىل  ت�شل  و�أنها 

�ل�شقوط �إىل �لدرجات �ل�شفلى.
العب  �لتحق  �أخرى،  جهة  .من 
بت�شكيلة  �لو�شطى  �إفريقيا  من 
�الأمر  ويتعلق  »�شو�شطارة« 
زوما  ليونال  �ملحوري  باملد�فع 
ت�شيل�شي  العب  �شقيق  وهو 
حيث  زوما،  كورت  �الجنليزي 
�إىل  �لالعب  يخ�شع  �أن  ينتظر 
�لف�شل  قبل  �لطبية  �لفحو�شات 
فاإنه  كبرية  وبن�شبة  له  �لتوقيع  يف 
يف حال جتاوز �لفحو�شات بنجاح 
قبل  مو��شم  ثالثة  يوقع  �شوف 
ثاين  وي�شبح  �الأ�شبوع  هذ�  نهاية 
رئي�س  تعاقد  بعد  �مل�شتقدمني 
�لديركتو�ر عبد �حلكيم �رص�ر مع 

�ملهاجم بن �شاعة.
يف �ملقابل، وّجهت �إد�رة �الحتاد 

�جلز�ئرية  �الحتادية  �إىل  مر��شلة 
منحها  �أجل  من  �لقدم  لكرة 
رخ�شة ��شتثنائية وتاأهيل �لالعب 
يتمكنو�  حتى  حمليا  �شاعة  بن 
�ملناف�شة  للعب  تاأهيله  من 
من  �بتد�ء  و�مل�شاركة  �لقارية 
يف  �لكاف  كاأ�س  جمموعات  دور 
و�ن  خا�شة  �لفريق،  تاأهل  حال 
�لت�شجيالت  من  �الأوىل  �ملرحلة 
تنطلق قبل 15 يوما على �نطالق 
�ملجموعات.  دور  مباريات  �أوىل 
ر��شلت  منف�شل  �شياق  ويف 
�الحتاد  �لعا�شمي  �لنادي  �إد�رة 
برجمة  �جل  من  للعبة  �الإفريقي 
مبار�تهم �أمام نادي بالطو يونايتد 
�لدور  ذهاب  حل�شاب  �لنيجريي 
كاأ�س  يف  مكرر  ع�رص  �ل�شاد�س 
�لكاف مبدينة كانو بعدما رف�شو� 
خا�س  �أين  جو�س  مبدينة  �للعب 
�ل�شاد�س  �لدور  �إياب  �ملناف�س 
ع�رص لر�بطة �أبطال �إفريقيا �أمام 

�لنجم �ل�شاحلي �لتون�شي.

 بوزيدي ك�شب الرهان وبلغ ن�شف
 نهائي كاأ�س اجلمهورية

 حلم الكناري يزداد للعودة
 اإىل من�شة التتويجات

اأول دراج يهدي اجلزائر امليدالية الذهبية

اأحمد جّليل رئي�شا �شرفيا

 

 لالحتادية اجلزائرية

يف  بوزيدي  يو�شف  �ملدرب  جنح 
من  �أطلقه  �لذي  �لرهان  ك�شب 
�لقبائل  �شبيبة  فريقه  قيادة  �أجل 
كاأ�س  مناف�شة  يف  �لتاأهل  �إىل 
جتاوز  من  متكن  �أين  �جلمهورية، 
يف  �لبليدة  �حتاد  مبار�ة  عقبة 
�ملربع  وبلوغ  �لنهائي  ربع  �لدور 
للنادي  ت�شمح  خطوة  يف  �لذهبي 
نحو  �مل�شو�ر  مو��شلة  �لقبائلي 
بلقب  �لتتويج  على  �لتناف�س 
�الألقاب  ومعانقة  �لكاأ�س  �ل�شيدة 
من  �أعو�م  �شبعة  بعد  جمدد� 
عام  كان  �لذي  بالكاأ�س  �لتتويج 
2011 على ح�شاب �حتاد �حلر��س، 
حيث متكن �لطاقم �لفني من و�شع 
خطة تكتيكية وطريقة لعب �أغلقت 
�ملنافذ على �ملناف�س ومتكنو� من 
بالطول  �ملقابلة  على  �ل�شيطرة 
�لفريق  جعل  ما  وهو  و�لعر�س 
�إىل  و��شتحقاق  جد�رة  عن  يتاأهل 
�لفريق  �أين تعرف  �لنهائي،  ن�شف 
م�شاء �لبارحة على  مناف�شه خالل 
مبقر  �لقرعة  �شحب  عملية  عقد 

�لتلفزيون �جلز�ئري.
يف �ملقابل، �شيعت �ل�شبيبة �لفوز 

بنتيجة عري�شة خا�شة و�أن �حلكم 
�أعر�ب حرم �لت�شكيلة من �رصبتي 
حار�س  تاألق  �إىل  باال�شافة  جز�ء 
لركلة  ت�شدى  �لذي  و��شح  �لبليدة 
و�أنقذ  حمار  زيري  �لالعب  جز�ء 
فريقه من فر�س خطرية، و�شهدت 
�لالعبني  من  تاألق عدد  �ملو�جهة 
خا�شة  �ل�شبيبة  �شفوف  يف 
�ملد�فع �الأي�رص ر�شو�ين �لذي كان 
�أحد م�شجلي هديف فريقه وزميله 

�شتي.
ومنح �لطاقم �لفني لل�شبيبة العبيه 
يف  �ل�رصوع  قبل  ر�حة  يوم  �أم�س 
�ليوم  من  �بتد�ء  �جلدي  �لعمل 
�ل�شعب  للتنقل  �لتح�شري  �أجل  من 
�مل�شيف  ملو�جهة  يقودهم  �لذي 
 24 �جلولة  قمة  يف  ب�شكرة  �حتاد 
�الأوىل  �ملحرتفة  �لر�بطة  من 
ي�شارعان  فريقني  جتمع  و�لتي 
و�شتكون  �لبقاء  حتقيق  على 
خا�شة  نقاط  ب�شت  �ملو�جهة 
�لفريقني  تخدم  ال  �لهزمية  و�ن 
�خلطر  منطقة  بولوج  وتهددهما 

يف جدول �لرتتيب.
عي�شة ق. 

�حمد  �الأ�شبق  �لدر�ج  تعيني  مت 
جليل و�لذي دخل �شجل �لريا�شة 
�لوطنية من بابه �لو��شع كونه �أول 
يف  ذهبية  ميد�لية  ينال  جز�ئري 
رئي�شا  �مل�شتقلة  �جلز�ئر  تاريخ 
�جلز�ئرية  لالحتادية  �رصفيا 
ك�شفته  ح�شبما   للدر�جات، 
للدر�جات،  �جلز�ئري  �الحتادية 
كان  �لذي  جليل  �لدر�ج  و�أحرز 
»�شوناطر�ك«  �رصكة  يف  �إطار� 
�الألعاب  يف  �لذهبية  ميد�ليته 
�الإفريقية لعام 1965 و�لتي جرت 

�لكونغو،  عا�شمة  برب�ز�فيل 
وخالل م�شريته �لريا�شية، �شارك 
دولية  مناف�شات  عدة  يف  جلّيل 
�الأكرب  �ل�شباق  بينها   من  �أخرى، 
لل�شالم ل�شنة 1966، و�لذي عرف 
�أوروبا  من  در�جني  عدة  تو�جد 
بولونيا،  غر�ر  وعلى  �ل�رصقية 
جمهورية  �لت�شيك  جمهورية 
كان  كما  �لدميقر�طية،  �أملانيا 
باال�شتافة  لفريقه  قائد�  جلّيل 
دورة  مدير  من�شب  توىل  �أنه  �إىل 

�جلز�ئر لعدة مر�ت.

بر�شلونة يغري �شيا�شته حل�شم �شفقة غريزمان
يحاول نادي بر�شلونة �الإ�شباين ت�رصيع �ملفاو�شات الإمتام �شفقة �لتعاقد مع �أنطو�ن غريزمان جنم 
هجوم �ملناف�س �ملحلي �أتلتيكو مدريد خالل �الأ�شابيع �لقليلة �ملقبلة، ووفقا ل�شحيفة �شبورت فاإن 
�أولهما قطع  �أقرب وقت ممكن ل�شببني،  �لفرن�شي يف  �إد�رة بر�شلونة تريد ح�شم �شفقة �شم �لدويل 
�لطريق على �أي حماولة من جانب �أتلتيكو للتجديد لالعب، وثانيا ت�رصيحات �لالعب نف�شه �الأخرية، 
�لعامل، و�أو�شحت �ل�شحيفة  �إنه يريد ح�شم م�شتقبله ب�شكل و��شح قبل بطولة كاأ�س  و�لتي قال فيها 
�لكتالونية �أن هناك 3 حماور رئي�شية �شرت�شم مالمح ح�شم �شفقة �ن�شمام غريزمان ل�شفوف �لبلوغر�نا 

يف فرتة �النتقاالت �ل�شيفية �ملقبلة.
وقالت �أن �ملحور �الأول هو �أن �إد�رة بر�شلونة ال تريد �أن تت�شبب �شفقة غريزمان يف ك�رص �حلد �الأق�شى 
لالأجور يف �لنادي، لذلك �شيتم تعوي�س �لالعب باإدر�ج بع�س �ملكافاآت �الإ�شافية يف عقده، و�ملرتبطة 
بتحقيق �أهد�ف معينة، �أما �مل�شاألة �لثانية فهي �أن �إد�رة �لبار�شا تريد �حل�شول على �لالعب مبو�فقة 
�إد�رة �أتلتيكو، لذلك من �ملتوقع �أن يجتمع م�شئولون من �لناديني قريبا جد� من �أجل �أن يعلن بر�شلونة نيته 
ر�شميا �شم �ملهاجم �لفرن�شي، وتعد هذه �خلطوة حتوال مفاجئا يف �شيا�شة نادي بر�شلونة، �لذي طاملا 
تعر�شت �إد�رته للعديد من �النتقاد�ت ب�شاأن �للجوء للتفاو�س مع �لالعبني دون علم �أنديتهم، مثلما رددت 
و�شائل �الإعالم قبل �ن�شمام �لثنائي عثمان دميبلي من بورو�شيا دورمتوند وفيليب كوتينيو من ليفربول، كما 

نالتها نف�س �التهامات يف �شعيها ل�شم غريزمان.
�أن  �إال  يورو،  مليون   100 قيمته  مدريد  �أتلتيكو  مع  عاما   27 �جلز�ئي يف عقد غريزمان  �ل�رصط  �أن  ورغم 
بر�شلونة ينوي �إغر�ء �لنادي �ملدريدي بدفع �أمو�ل �أكرث قليال من هذ� �ملبلغ، على �أن يتم تق�شيم �ملبلغ على 
دفعتني، وتتعلق �مل�شاألة �لثالثة و�الأخرية بتاريخ �ن�شمام غريزمان لرب�شلونة، حيث ال تريد �إد�رة �لبار�شا �أن 
حت�شم �أي �شيء على �مل�شتوى �لر�شمي قبل جويلية �ملقبل، وذلك ب�شبب بع�س �الأمور �ملتعلقة بال�شنة �ملالية، 
لكن يف نف�س �لوقت �شتحر�س �إد�رة �لبلوغر�نا على ربط �لالعب ب�شكل مبدئي قبل هذ� �لتاريخ، بحيث يتم 

رفع �ل�شغوطات �لذهنية عن �أنطو�ن غريزمان خالل م�شاركته مع منتخب �لديوك يف �ملونديال.
وكالت
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حداد يراأ�س الوفد �زط�ضي يوا�ضل طرح الت�ضا�ؤالت لعبو اخل�سر �سافروا اأم�س اإىل النم�سا
غادر لعبو املنتخب الوطني �سبيحة اأم�س اأر�س الوطن متوجهني نحو النم�سا 

من اأجل التح�سري ملباراة اإيران الودية املقررة م�ساء الغد يف ثاين اخلرجات 
الودية للعنا�سر الوطنية بعد الودية التي خا�سوها اخلمي�س املقبل اأمام 

تنزانيا، حيث تنقل الالعبون وخمتلف اأع�ساء الوفد اجلزائري نحو مطار 
هواري بومدين اأين توجهوا عرب القاعة ال�سرفية للمطار نحو الطائرة 

اخلا�سة من اأجل التوجه اإىل املدينة التي �سوف حتت�سن املواجهة

عي�سة ق.

حيث خا�ض اأ�شبال الناخب الوطني 
تدريبية خفيفة  ماجر ح�شة  رابح 
البارحة قبل التدرب اليوم احل�شة 
و�شع  ت�شهد  �شوف  التي  التدريبية 
ت�شبق  التي  الوروتو�شات  اآخر 

خو�ض املواجهة الودية.
غياب  اجلزائري  الوفد  و�شهد 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  رئي�ض 
عن  زط�شي  الدين  خري  القدم 
الرحلة اأين تنقل نائبه ربوح حداد 
االأول  وامل�شوؤول  للوفد  رئي�شا 
الت�شاوؤالت  تثري  تبقى  خرجة  يف 

رئي�ض  تدفع  التي  االأ�شباب  حول 
الفاف عن الغياب عن التنقل رفقة 
الت�شكيلة الوطنية خا�شة وانه غاب 
جويلية   5 ملعب  يف  التواجد  عن 
اأمام  الودية  ومل يح�رض املواجهة 

تنزانيا  

الالعبون اأجروا اآخر 
ح�سة تدريبية قبل 

التوجه نحو غراز

وكان رفقاء الالعب العربي �شوداين 
تدريبية  ح�شة  اآخر  خا�شوا  قد 

حت�شري  مبركز  ام�ض  اأول  م�شاء 
ب�شيدي  الوطنية  املنتخبات 
النم�شا،  نحو  التوجه  قبل  مو�شى 
حيث عادوا اإىل مركز التح�شريات 
بعد ح�شولهم على راحة ملدة 24 
تقوية  ح�شة  خا�شوا  اأين  �شاعة، 
القاعة  م�شتوى  على   الع�شالت 
حتت  وجرت  �شاعة  ن�شف  دامت 
مزيان  امل�شاعد  املدرب  قيادة 
قبل  البدين  واملح�رض  غيغيل 
التحول نحو امللعب حيث خا�شوا 
واختتموها  بالكرة  تدريبية  ح�شة 
فيما  تطبيقية  مباراة  بخو�ض 

بينهم.

حّمار: لي�س �قت خو�س التجارب يف املنتخب الوطني
رف�ض رئي�ض فريق وفاق �شطيف االعرتاف بالكالم الدائر حول اإقدام الناخب الوطني رابح ماجر على 

جتريب عدد من الالعبني خالل املقابلة الودية التي خا�شها املنتخب الوطني اخلمي�ض املن�رضم اأمام 

نظريه التنزاين، اأين �شّدد خالل نزوله �شيفا على ح�شة دوري املحرتفني على التلفزيون اجلزائري 

�شهرة اأول اأم�ض، اأن الرتكيبة التي اعتمد عليها ماجر يف مواجهة تنزانيا تعتمد يف اأغلبيتها على العبني 

حمرتفني وهو ما يجعل القول باأن الت�شكيلة التي اأقحمها كانت يف مرحلة التجارب غري مقبول خا�شة 

واأن العنا�رض تن�شط يف اأوروبا وال متلك ما تربهن عليه يف اأر�شية امليدان وهو االأمر الذي يجعل 

ح�شبه هذا االأمر غري منطقي. واأو�شح حّمار اأن القول بتجريب الت�شكيلة يكون عندما يتم اإقحام 

الالعبني املحليني من اأجل الوقوف على اإمكانياتهم وجتريب قدرتهم على التواجد يف نف�ض امل�شتوى 

مع املحرتفني يف الدوريات االأوروبية، م�شددا اأن املنتخب الوطني و�شل اإىل مرحلة اأ�شبح غري ممكن 

احلديث عن و�شعه يف حقل التجارب، م�شيفا اأن متابعته لودية تنزانيا جعلته يقف على نقطة ايجابية 

وحيدة تتمثل يف تاألق وبروز املهاجم بغداد بوجناح الذي قدم مباراة يف امل�شتوى.

ع.ق.

اأحدث فتنة بني اإدارة توتنهام وجماهريه
يجد الالعب ادلويل اجلزائري ريا�ض حمرز مناف�شة قوية من املغربي حكيم زيا�ض من اأجل االن�شمام اإىل �شفوف نادي روما االيطايل، حيث ك�شفت تقارير اإعالمية ايطالية اأم�ض اأن الالعب املحرتف يف �شفوف نادي زيا�س يناف�س حمرز يف االلتحاق بر�ما

اأجاك�ض اأم�شرتدام الهولندي يتواجد �شمن اهتمامات اإدارة الفريق االيطايل بالنظر للتاألق الذي يقدمه يف �شفوف فريقه الهولندي وهو العب ين�شط يف نف�ض الرواق الذي يلعب فيه حمرز وي�شتعمل يف اللعب القدم الي�رضى، 
»الذئاب« من اأجل التعاقد معه وهو ما يجعل احتماالت تعاقد روما مع حمرز تتقلّ�ض.اأين ميلك نف�ض املوا�شفات مع اجلناح االأمين للمنتخب الوطني وهو ما يجعل الثنائي يف مناف�شة قوية من اأجل �شمان مكانة رفقة روما رغم اأن نف�ض امل�شادر توؤكد اأن الالعب املغربي زيا�ض يعترب اأف�شلية م�شوؤويل ت�شكيلة 
مقابل قيمة مالية قدرها 40 مليون جنيه ا�شرتليني، حيث رف�شت جماهري الفريق جلب الالعب زاها واأ�رضت على ا�شتقدام حمرز مكانه.ويف مو�شوع منف�شل حّول ابن مدينة تلم�شان نادي توتنهام اإىل حلقة �رضاع بني االإدارة وجماهري فريقها،ـ بعدما حتدثت تقارير اإعالمية اجنليزية عن اقرتاب اإدارة الفريق من التعاقد مع الالعب االيفواري ويلفريد زاها 
ع.ق.

التحاقه بفريق ايطايل م�ستبعد

غوالم حمل �ضراع اجنليزي �ايطايل
اأ�شبح الالعب الدويل اجلزائري 
اهتمام  حمط  غوالم  فوزي 
االأوروبية  االأندية  عمالقة 
خالل  معه  التعاقد  اأجل  من 
املقبلة،  ال�شيفية  التحويالت 
االأي�رض  الظهري  ميلك  حيث 
اأجل  من  كبرية  فر�شة  للخ�رض 
الرحيل نهاية هذا املو�شم عن 
�شفوف فريقه نابويل االيطايل 
كبري  فريق  اإىل  واالن�شمام 
مينحه فر�شة اللعب يف م�شتوى 
التتويج  على  والتناف�ض  اأعلى 
واالأوروبية،  املحلية  باالألقاب 
تقارير  فاإن  ال�شدد  هذا  ويف 
جملة  �شورة  يف  اإعالمية 
الفرن�شية  فوتبول«  »فران�ض 

مريكاتو«  »كالت�شيو  وموقع 
غوالم  اأن  ك�شفت  االيطايل 
اأندية كبرية  ميلك اهتماما من 
اإيطايل  �رضاع  �شمن  ويتواجد 
اإجنليزي من اأجل التعاقد معه 

حت�شبا للمو�شم املقبل.
فاإن عمالقي  ال�شدد  ويف هذا 
مان�ش�شرت  »الربميرليغ« 
�شمه  على  ي�رضان  يونايتد 
نف�ض  وهو  �شفوفهما  غلى 
على  ينطبق  الذي  االأمر 
وميالن  جوفنتو�ض  فريقي 
خريج  انتقال  لكن  االيطاليان، 
الفرن�شي  ايبتيان  �شانت  نادي 
االيطاليني  الفريقني  اأحد  اإىل 
وان  خا�شة  م�شتبعدا  يبقى 

لغوالم  اجلديد  العقد  توقيع 
مع م�شوؤويل نابويل الذي جرى 
ت�شمن  اجلاري  العام  مطلع 
التحاق  عدم  ي�شرتط  بندا 
باأحد  اجلزائري  الالعب 
وتفادي  االيطالية،  االأندية 
الذي  هيغواين  �شيناريو  تكرار 
اأ�شبحت جماهري نادي اجلنوب 
االيطايل تكن له العداوة بعدما 
نابويل  عن  الرحيل  ف�شل 
واالنتقال غلى الغرمي التقليدي 
يفتح  ما  وهو  جوفنتو�ض، 
املجال لغوالم من اأجل الرحيل 
عن »الكالت�شيو« وخو�ض جتربة 
جديدة يف الدوري االجنليزي.

عي�سة ق.

 فئة اأقل من 15 �سنة يف ترب�س منذ اأم�س
 بالبليدة ا�ستعدادا لدورة لوناف

منتخب اأقل من 20 �ضنة يواجه تون�س ال�ضبت املقبل
تر�ّشمت مباراة املنتخب الوطني لفئة اأقل من 20 �شنة اأمام نظريه التون�شي بتاريخ 31 مار�ض املقبل، اأين 
يجري العبو اخل�رض مباراتهم التي تندرج �شمن مباراة الذهاب من الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ض اإفريقيا 

لالأمم املقررة عام 2019 بالنيجر، ولهذا الغر�ض فاإن املقابلة �شوف جتري باأر�ض الوطن ويحت�شنها ملعب 
20 اأوت بالعا�شمة حيث �شتكون هامة من اأجل حتقيق نتيجة ايجابية ومريحة ت�شاهم يف تنقل العنا�رض 

الوطنية براحة اإىل تون�ض خلو�ض مباراة العودة واإحراز تاأ�شرية موا�شلة مغامرة التاأهل اإىل املناف�شة القارية 
وهو ما يدركه اأ�شبال املدرب بوعالم �شارف.

من جهة اأخرى، �رضع املنتخب الوطني لفئة اأقل من 15 عاما يف ترب�ض حت�شريي منذ اأم�ض والذي يتوا�شل 
اإىل غاية اخلمي�ض املقبل ويجري على م�شتوى فندق الورود مبدينة البليدة، حيث �شيكون هذا الرتب�ض 

حمطة حت�شريية للت�شكيلة الوطنية من اجل اال�شتعداد للم�شاركة يف دورة احتاد �شمال اإفريقيا لنف�ض الفئة 
والتي جتري ببالدنا خالل الفرتة املمتدة من 2 اإىل 9 اأفريل املقبل وت�شت�شيفها مدينة تلم�شان باالإ�شافة اإىل 
حت�شري امل�شاركة يف االألعاب االإفريقية التي جتري يف العا�شمة خالل الفرتة ما بني 18 و28 جويلية القادم، 

وقام املدرب الوطني ح�شني عبد العزيز با�شتدعاء قائمة ت�شم 26 العبا حت�شبا لهذا الرتب�ض من اجل 
التح�شري من كافة اجلوانب والتواجد يف اأح�شن جاهزية للموعدين.

عي�سة ق.

يدر�س الفكرة بعد الليلية ال�سوداء التي ق�ساها مبلعب 5 جويلية

ماجر يفكر للهر�ب باخل�ضر نحو عنابة اأ� ق�ضنطينة
يبدو اأن الليلة ال�شوداء التي عا�شها 
رابح  الوطني  املنتخب  مدرب 
خالل  جويلية   5 مبلعب  ماجر 
املقابلة الودية التي خا�شوها اأمام 
املن�رضم  االأ�شبوع  نهاية  تنزانيا 
منتظرة،  انعكا�شات  ت�شهد  �شوف 
بيت  داخل  من  م�شادر  وح�شب 
يف  يدر�ض  ماجر  فاإن  اخل�رض 
حتويل مباريات اخل�رض نحو �رضق 
ا�شتقبال مقابالته  اأجل  البالد من 
م�شتقبال، وهي الوجهة التي تبقى 
املالعب  وجود  ظل  يف  االأقرب 
للخ�رض  و�شبق  القاعدية  والهياكل 

املنتخب  �شواء  هناك  لعبوا  اأن 
الغر�ض  ولهذا  املحليني،  اأو  االأول 
بعنابة   1956 ماي   19 ملعبي  فاإن 
بق�شنطينة  حمالوي  وال�شهيد 
ا�شت�شافة  اأجل  من  مر�شحني 
خالل  الوطنية  الت�شكيلة  مقابالت 

الفرتة املقبلة.
ةيف  نف�شه  وجد  قد  ماجر  وكان 
طرف  من  الذعة  انتقادات  قلب 
اجلماهري العا�شمية التي تنقلت اإىل 
امللعب االأوملبي رغم قلة العدد اإال 
وال�شتائم  اال�شتهجان  اأن �شافرات 
االأداء  ب�شبب  ماجر  �شمعها  التي 

الذي مل يرق اإىل امل�شتوى ورف�شه 
اجلمهور الع�شبي املعروف لتع�شبه 
نحو الكرة امل�شتديرة جعلته يفكر 
والتنقل  العا�شمة  من  الهروب  يف 
من  اأخرى  مالعب  يف  اللعب  نحو 
مباراة  �شيناريو  تكرار  تفادي  اأجل 
تنزاينيا اأين و�شلت الدرجة بالعدد 
تنقل  الذي  اجلمهور  من  القليل 
املدرجات  من  املقابلة  ملتابعة 
املناف�ض  املنتخب  ت�شجيع  اإىل 
وتوجيه �شافرات اال�شتهجان �شد 

رفقاء الالعب نبيل بن طالب.
عي�سة ق.
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رايوال يهني غوارديوال باألفاظ قا�ضية
رايوال، هجوما قويا وعنيفا �ضد املدير  ال�ضهري مينو  االأعمال  �ضن وكيل 

الفني االإ�ضباين بيب غوارديوال املدرب احلايل لفريق مان�ض�ضرت �ضيتي 
مريور«  �ضحيفة  نقلتها  ت�رصيحات  يف  رايوال  وقال  االإجنليزي، 

الربيطانية: »بيب غوارديوال رائع كمدرب، ولكنه ك�ضخ�ص فهو ال 
ي�ضاوي �ضيئا، اإنه جبان وكلب«، واأ�ضاف: »اإنه ي�ضبه الكاهن، افعل 
هذا وال تفعل ذلك، اإذا فاز مان�ض�ضرت �ضيتي بدوري اأبطال اأوروبا 

هذا املو�ضم �ضيوؤكد على اأنه مدرب جيد، لكنني �ضاأكره ذلك«.
زالتان  ال�ضويدي  املهاجم  موكله  معاناة  عن  رايوال  وحتدث 

اإبراهيموفيت�ص، والذي مل ي�ضتمر طويال يف �ضفوف فريق بر�ضلونة 
االإيطايل: »ذهبت  الوكيل  له، وقال  ب�ضبب جتاهل غوارديوال  االإ�ضباين 

ملواجهة غوارديوال يف املمر املوؤدي اإىل غرف املالب�ص مبلعب وميبلي بعد 
ن نهائي دوري االأبطال2011، فقط اأدريانو غالياين الرئي�ص التنفيذي مليالن اأوقفني،  كا

اإذا كان لديه  اإليه  باأن يذهب  اأخرب غوارديوال زالتان  اأو غوارديوال حمظوظا«، وتابع: »لقد  م�ضاكل 
واختتم:  زالتان«،  مرحبًا  له  يقول  حتى  يكن  ومل  املباريات،  يف  ي�رصكه  يكن  ومل  جتاهله  ذلك  بعد  ولكن  �ضكاوى، 
�ضيارته فرياري يف  يركن  اأن  اأخربت زالتان  لقد  رائع،  الذي هو العب  نف�ضه مع ماك�ضويل  ال�ضيء  »غوارديوال فعل 

املكان املخ�ض�ص ل�ضيارة غوارديوال لرمبا ينتبه له«.

 رونالدو يت�ضدر قائمة 
االأكرث تهديفا يف العامل

مدريد  ريال  جنم  رونالدو  كري�ضتيانو  وا�ضل 
بعدما   2018 عام  يف  الرائع  م�ضتواه  االإ�ضباين 
�ضباك  يف  الربتغال  منتخب  مع  ثنائية  �ضجل 
يوم اجلمعة املا�ضي،  وديا  املنتخب امل�رصي 
على  التا�ضعة  للمباراة  الت�ضجيل  يف  لي�ضتمر 
وبح�ضب  بالده،  ومنتخب  فريقه  مع  التوايل 
فاإن  االإ�ضبانية،  »اآ�ص«  �ضحيفة  ن�رصته  ما 
كري�ضتيانو رونالدو يقرتب من م�ضريته الرائعة 
والتي  التوايل،  على  مباراة   11 الت�ضجيل  يف 
 ،2011 اأفريب   2 حتى  فيفري   11 من  حققها 
ي�ضتطيع  والذي  مباريات   9 الت�ضجيل يف  عقب 
اليوم  الودية  هولندا  مباراتي  يف  اإليه  الو�ضول 
الليغا،  من  املقبلة  اجلولة  يف  باملا�ص  وال�ص 
 23 �ضجل  رونالدو  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت 
هدفا يف 14 مباراة مبتو�ضط 1.64 هدفا يف كل 
مهاجم  اإليه  ي�ضل  الذي مل  الرقم  وهو  مباراة، 
يف اأوروبا متفوقا على جونا�ص اأوليفريا مهاجم 

بنفيكا �ضاحب 13 يف 12 مباراة مبتو�ضط 1.08 
هدفا يف املباراة.

الثالث يحل حممد �ضالح مهاجم  ويف املركز 
ليفربول بت�ضجيل 14 هدفا يف 13 مباراة مبتو�ضط 
1.07 هدفا يف كل مباراة، واالأرجنتيني �ضريجيو 
اأغويرو العب مان�ض�ضرت �ضيتي 15 هدفا يف 15 
مباراة مبتو�ضط هدف يف كل مباراة، بينما �ضجل 
روبرت ليفاندوف�ضكي مهاجم بايرن ميونخ 11 
هدفا يف 12 مباراة مبتو�ضط 0.91  هدفا يف 
املباراة يليه ليونيل مي�ضي جنم بر�ضلونة �ضجل 
16 هدفا يف 18 مباراة مبتو�ضط 0.88 هدفا يف 
تقريرها  نهاية  ال�ضحيفة يف  واأبرزت  املباراة، 
باأن امل�ضرية الرائعة لرونالدو يف 2018، جعلته 
يرغب يف حتطيم االأرقام القيا�ضية يف الت�ضجيل 
عام  اآخرها  كانت  والتي  املا�ضية،  بال�ضنوات 
2017 باإحراز 53 هدفا يف 59 مباراة مبتو�ضط 

0.89 هدفا يف املباراة.

ت�ضيلي تهزم ال�ضويد وديًا
خ�رص منتخب ال�ضويد اأمام نظريه الت�ضيلي 1-2 يف مباراة دولية ودية على ملعب »فريندز ارينا« يف 
�ضولنا قرب �ضتوكهومل، يف اإطار ا�ضتعداداته لنهائيات كاأ�ص العامل لكرة القدم يف رو�ضيا، وتاأهلت 
ال�ضويد من امللحق االأوروبي بعد ان حرمت ايطاليا من امل�ضاركة يف النهائيات الأول مرة منذ 60 
عاما بفوزها عليها 1-0 ذهابا وتعادلها معها �ضلبا يف االياب، وتلعب ال�ضويد يف النهائيات التي 

�ضة ت�ضت�ضيفها رو�ضيا من 14 جوان اىل 15 جويلية �ضمن املجموعة  د ل�ضا ا
اجلنوبية،  وكوريا  واملك�ضيك  اللقب  حاملة  اأملانيا  يف مع 

حني ف�ضلت ت�ضيلي بطلة امريكا اجلنوبية عامي 2015 
و2016 يف حجز مقعد لها، و�ضيطرت ت�ضيلي ميداينا 

من البداية، ورغم امل�ضاحات ال�ضا�ضعة التي تركها 
افتقدت  خطوطه،  بتباعد  ال�ضويدي  املنتخب 
االأخرية  اللم�ضة  اإىل  الت�ضيلية  املحاوالت 
�ضان�ضيز  الك�ضي�ص  عرب  خ�ضو�ضا  الناجحة، 
وارتورو  االجنليزي  يونايتد  مان�ض�ضرت  مهاجم 
االأملاين،  ميونيخ  بايرن  و�ضط  العب  فيدال 
�ضدد  عندما  لت�ضيلي  االأوىل  الفر�ضة  والحت 
جنح  خادعة  بعيدة  كرة  فارغا�ص  ادواردو 
يف  نوردفيلدت  كري�ضتوفر  ال�ضويدي  احلار�ص 

حتويلها اإىل ركنية لعبت وارتدت من الدفاع اىل 
املحارب فيدال اأطلقها قوية من خارج املنطقة 

يف �ضقف ال�ضبكة  م�ضجال هدفه الدويل 24 يف 99 
مباراة خا�ضها مع منتخب بالده منذ 2007.

�ضالح يح�ضم قراره جتاه ريال مدريد
ك�ضفت تقارير �ضحفية اأن النجم امل�رصي حممد �ضالح قد اتخذ قرارا ب�ضاأن اإمكانية رحيله 

عن ناديه احلايل ليفربول االإجنليزي يف فرتة االنتقاالت ال�ضيفية املقبلة، وتاألق اجلناح 
مع الريدز هذا املو�ضم و�ضجل 36 هدفا يف جميع امل�ضابقات، وهو ما جعل تقارير 

�ضحفية تربطه باالنتقال لكربى اأندية اأوروبا ومنهم ريال مدريد االإ�ضباين.
اأنفيلد  ملعب  جدران  يغادر  لن  �ضالح  اأن  الربيطانية  مريور  �ضحيفة  وذكرت 
عر�ص  لتقدمي  ليفربول   اإدارة  ت�ضتعد  فيما  القريب،  املدى  يف  االأقل  على 
جنيه  األف   200 قدره  اأ�ضبوعيا  راتبا  �ضيمنحه  امل�رصي  لالعب  جديد  بعقد 
اإ�ضرتليني.، اأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأن �ضالح متحم�ص للبقاء مع ليفربول ملو�ضم 
واحد اآخر على االأقل، حيث يريد �ضاحب 25 عاما اإثبات نف�ضه اأكرث يف اإجنلرتا 

بعد فرتة غري ناجحة �ضابقة يف ت�ضيل�ضي، واأ�ضافت اأنه على الرغم من اأن زميله 
فيليب كوتينيو انتقل اإىل بر�ضلونة االإ�ضباين يف جانفي املا�ضي، اإال اأن اأف�ضل العب 

يف اإفريقيا العام املا�ضي ال يريد ال�ضري على خطى الربازيلي.

اأومتيتي وياري مينا �ضداع يف بر�ضلونة
الكتالوين على  للفريق  ال�ضفقات اجليدة  بعد  الفرتة املقبلة  دفاعه يف  االإ�ضباين يف حت�ضني خط  بر�ضلونة  نادي  يفكر 
م�ضتوى الهجوم وخط الو�ضط، و اأ�ضارت �ضحيفة »اآ�ص« االإ�ضبانية، اإىل اأن م�ضئويل بر�ضلونة يرغبون يف متديد وحت�ضني 
عقد الفرن�ضي �ضامويل اأومتيتي، مدافع الفريق قبل م�ضاركته مع منتخب بالده يف نهائيات كاأ�ص العامل يف رو�ضيا، لكن 

العب اأوملبيك ليون ال�ضابق ال ي�ضتعجل يف تلك اخلطوة، وي�ضعى الإنهاء كل االأمور بعد املونديال.

بوغبا يدفع فاتورة كرو�س وفاران
ال�ضيف  بوغبا  بول  الفرن�ضي  و�ضطه  العب  لبيع  االإجنليزي،  يونايتد  ملان�ض�ضرت  الفني  املدير  مورينيو  جوزيه  يخطط 
االإ�ضباين، ونقلت �ضحيفة »مرتو«  ريال مدريد  نادي  ثنائي من  للتعاقد مع  اأجل توفري �ضيولة مالية  املقبل، وذلك من 
عن نظريتها اأن املدرب الربتغايل يريد �ضم االأملاين توين كرو�ص كبديل لبوغبا، كما يخطط اأي�ضا للتعاقد مع الفرن�ضي 

رافائيل فاران قلب دفاع املريينغي، والذي من املتوقع اأن يتكلف �ضمه حوايل 70 مليون جنيه اإ�ضرتليني.
من ناحية اأخرى قالت ال�ضحيفة اأنه يف حال ف�ضل مورينيو يف �ضم ثنائي ريال مدريد، فاإن املدير الفني للمانيو �ضيتجه 
ملحاولة التعاقد مع ثنائي باري�ص �ضان جريمان العب الو�ضط ماركو فرياتي واملدافع الربازيلي ماركينيو�ص، كما اأ�ضارت 
باأن  االأي�رص علما  الظهري  لدعم مركز  لليونايتد  االأول  زال اخليار  االإيطايل ما  �ضاندرو جنم جوفنتو�ص  األيك�ص  اأن  اإىل 

التعاقد معه من املتوقع اأن يتكلف 45 مليون جنيه اإ�ضرتليني.

با�ضتوري: احلديث عن رحيل نيمار تهويل اإعالمي
حتدث خافيري با�ضتوري جنم باري�ص �ضان جريمان عن اأ�ضباب خروج فريقه من دور ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا على 
يد ريال مدريد، كما تطرق مل�ضتقبل زميله الربازيلي نيمار مع الفريق الباري�ضي، واأجرت اإذاعة »اأوندا �ضريو« مقابلة مع 
الالعب االأرجنتيني حتدث فيها عن خروج فريقه من دوري االأبطال، قائال: »لقد لعبنا ب�ضكل اأف�ضل من ريال مدريد يف 
�ضانتياغو برنابيو، لكنهم اأحرزوا هدفني غريوا كل �ضيء، ومع ذلك لي�ص علينا البحث عن اأعذار«، وتابع: »ال يزال علينا 

الن�ضج يف العديد من االأ�ضياء للو�ضول بعيدا يف املراحل االإق�ضائية لدوري اأبطال اأوروبا«.
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دي كابري� قد ي�ؤدي دور »لينني« يف فيلم رو�سي »ر�جع للحارة«.. �أغنية مغربية لدعم فل�سطني

عا�سي �حلالين يطرح »ن�سامي حرية« يف حب م�سر

لينني«  »دماغ  فيلم  منتجو  يعتزم 
هوليوود،  جنم  دعوة  اخليايل 
دور  لأداء  كابريو،  دي  ليوناردو 
الزعيم ال�سوفيتي فالدميري لينني.

البدء  الفيلم  منتجو  وينوي 
جنم  وكالء  مع  مبحادثات 
حيث  ال�ساأن،  بهذا  هوليوود 
األك�سندر  ال�سيناريو،  كاتب  يعتقد 
بوروديان�سكي، اأن هذا الدور ميكن 

يف  اأخرى  لمعة  خطوة  ي�سبح  اأن 
واأ�سار  الإبداعية  الفنان  م�سرية 
بوروديان�سكي اإىل الت�سابه العجيب 
ذي  كابريو  ودي  ال�ساب  لينني  بني 
الفيلم  ويروي  الرو�سية  الأ�سول 
واإر�سال  لينني  ا�ستن�ساخ  ق�سة 
ليفجر  اأمريكا  اإىل  منه  ن�سخة 

هناك ثورة بروليتارية.

رمي بّنا.. »مر�يا �لروح« �لتي ال يك�سرها �الحتالل
الفل�سطينية  الثقافة  وزارة  نعت 
القديرة  الفل�سطينية  الفنانة 
اأم�س  اأول  رحلت،  التي  بنا،  رمي 
ولقد  عاما    52 عن  ال�سبت 
الفن  بني  الأيقونة  هذه  جمعت 
الق�سية  عن  والدفاع  اجلميل 
املحتل  مقاومة  يف  الفل�سطينية 
الإن�سان  حق  وعن  الإ�رسائيلي، 
فلقد  واحلرية  الكرامة  يف 
تركت  العديد من الأغنيات التي 
واملناه�سة  بفل�سطني،  تتغنى 
لالحتالل، ليتم اختيارها من قبل 
الثقافية  العام  �سخ�سية  الوزارة 
للن�سال  للعام 2016، رمزاً ملهماً 
�سد الحتالل الذي ينخر ج�سد 
فل�سطني، و�سد مر�س ال�رسطان 
مرة  من  اأكرث  عليه  تفوقت  الذي 

خالل �سنوات العالج.
رحيل  اأن  الوزارة  واعتربت 
للثقافة  كبرية  خ�سارة  بنا  رمي 
التي  الفنانة  فهي  الفل�سطينية، 
قدمت لفل�سطني اأجمل الأغنيات 
وهو  فل�سطيني  جيل  كرب  حتى 
جابت  التي  لأغنياتها  ي�ستمع 
األوان  كلماتها  الأر�س، حتمل يف 
علم ا�ست�سهد من اأجله الكثريون، 
اآلف  واأحالم  ثوار،  وكوفية 
بالتحرر  باأكمله  و�سعب  الأ�رسى 

والدولة.

»الثقافة الفل�سطينية«: 
رمي بنا تخت�سر كل ما 
نريد قوله عن الوطن

اإىل  لها،  بيان  يف  الوزارة  واأ�سارت 
قدمت  التي  بنا  رمي  »اأعمال  اأن 
قيم  مثلت  املا�سية،  ال�سنوات  يف 
حيث  والعمل،  والبناء  ال�سمود 
كلمات  ب�سوتها  فل�سطني  حملت 
وتنهيدات ومعان وقيم، والأهم ما 
اأن نراه يف هذه الأعمال  ن�ستطيع 
على  والإ�رسار  وحياة  ثبات  من 
واثقة..  بخطى  الغد  اإىل  الذهاب 
بنا تخت�رس كل ما نريد قوله  رمي 
ن�سالت  وعن  فل�سطني،  عن 
فل�سطني، وعن املراأة الفل�سطينية، 
وعن ما�سينا وغدنا وحا�رسنا، واأن 
تكون �سخ�سية العام الثقافية للعام 
2016، هي خطوة تقديرية ورمزية 
من قبل وزارة الثقافة لهذه الفنانة 

القديرة«.
اإيهاب  د.  الثقافة  وزير  وقال 
بنا،  رمي  عن  اأقول  »لن  ب�سي�سو: 
هذه  اإن  �ساأقول  ولكنني  رحلت، 
الأخت الفل�سطينية الغالية اختارت 
مع  اليوم  هذا  فجر  حتلق  اأن 
املالئكة يف �سماء الوطن، �سعدت 

رمي بنا نحو الأبدية وهزمت �رسير 
املر�س، وبقيت لنا الذاكرة«.

الفل�سطيني  الوزراء  رئي�س  وكتب 
ال�سابق �سالم فيا�س على �سفحته 
الرحمة  »لروحك  بفي�سبوك 
و�سيظل �سوتك  يا رمي،  وال�سكينة 
املتمرد وثورتك �سد الظلم ملهما 
نحو  القادمة  فل�سطني  لأجيال 
والكرامة  ي�ستحقونه باحلرية  اأمل 

و�سفاء الروح«.
حفل  يف  قالت  قد  بنا  وكانت 
اختيارها �سخ�سية العام الثقافية: 
الوحيد  �سالحي  كان  »�سوتي 
اإرهاب  �سد  الحتالل،  �سد 
و�رسدت  قتلت  التي  اإ�رسائيل 
وما  ونفت،  وحا�رست  وذبحت 
اأب�سع جرائمها �سد  زالت متار�س 
بت  اإذا  ولكن  الفل�سطيني،  ال�سعب 
غري قادرة على العودة اإىل الغناء، 
فهذا ل يعني اأن �سالحي �سقط.. 
زلت  ما  لأين  ي�سقط،  مل  �سالحي 
خلدمة  الكثري  تقدمي  على  قادرة 
الأول  الوحي  وفل�سطني  �سعبي 

والأخري«.
»بالن�سبة يل.. فل�سطني  واأ�سافت: 
عن  واأحتدث  احلمراء،  اخلطوط 
فل�سطني  التاريخية،  فل�سطني 
الكاملة من ال�سمال اإىل اجلنوب.. 
هو  التكرمي  هذا  يل  بالن�سبة 
ولأرواح  التاريخية،  لفل�سطني 

ال�سهداء، وكل الأ�رسى واملعتقلني، 
ولكل الالجئني الفل�سطينيني الذين 
بلداتهم  اإىل  عودتهم  يوم  ننتظر 
بنا مغنية  اأن رمي  الأ�سلية«. يذكر 
وملحنة فل�سطينية كما اأنها موزعة 
مو�سيقية ونا�سطة، ُولدت يف العام 
1966، مبدينة النا�رسة يف الداخل 
ابنة  وهي  املحتل،  الفل�سطيني 

ال�ساعرة الفل�سطينية زهرية �سباغ. 
ودر�ست رمي بّنا املو�سيقى والغناء 
يف  للمو�سيقى  العايل  املعهد  يف 
 ،1991 العام  وتخرجت  مو�سكو، 
اأكادميية در�ست  بعد �ست �سنوات 
وقيادة  احلديث  الغناء  خاللها 
ولها  املو�سيقية..  املجموعات 
يطغى  مو�سيقية  األبومات  عدة 

لها  اأن  الوطني، كما  الطابع  عليها 
لالأطفال،  اأغاين  األبومات  عدة 
العديد من امل�ساركات  اأي�ساً  ولها 
عاملية  ون�ساطات  احتفاليات  يف 
ويتميز  الإن�سان..  حقوق  لن�رسة 
اأ�سلوبها املو�سيقي بدمج التهاليل 
باملو�سيقى  الرتاثية  الفل�سطينية 

الع�رسية.

دياب،  عمرو  الفنان  اأعلن 
على  الر�سمي  ح�سابه  عرب 
حفله  موعد  عن  بوك،  في�س 
�سيحييه  الذي  القادم  الغنائي 
يف القرية العاملية يف دبي يوم 

6 اأفريل القادم.
روتانا  �رسكة  وك�سفت 
قبل  واملرئيات  لل�سوتيات 
مع  جمدداً  تعاونها  عن  قليل 

عمرو دياب من خالل تنظيم 
امل�رسح  على  له  غنائي  حفل 
القرية  يف  الرئي�سي  الثقايف 
يوم  وذلك  دبي،  يف  العاملية 
�سمن  امُلقبل،  اأفريل    6
الربيع  اأعياد  حفالت  �سل�سلة 
بعد  ال�رسكة  تنظمها  التي 
تعاونهما الأخري، الذي انتهى 
عام 2014 بعد طرحه لألبومه 

»�سفت الأيام«.

لن�رسة  املغربية  الهيئة  اأطلقت 
بعنوان  فنيا  عمال  الأمة  ق�سايا 
اإطار  يف  وذلك  للحارة«،  »راجع 
من  الفل�سطينية  للق�سية  دعمها 

باب الفن والأغنية الهادفة.
انعقاد  مع  العمل  هذا  وتزامن 
الذي  الرابع  القد�س  ملتقى 
عبد  بجامعة  الهيئة  تنظمه 
مدينة  يف  ال�سعدي  املالك 
مار�س  يف  )�سمال(  طنجة 
»القد�س  �سعار  حتت  اجلاري 
املكلف  فل�سطني«وذكر  عا�سمة 
الهيئة  يف  والتوا�سل  بالإعالم 
اأن  الإدري�سي  الرياحي  حممد 
ي�سهد  �سياق  يف  تاأتي  الأغنية 
عمليات  وترية  يف  ت�ساعدا 
للمقد�سات  املمنهج  التهويد 
واإعالن  القد�س،  يف  والأوقاف 
ترمب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
القد�س  اإىل  بالده  �سفارة  نقل 
اإىل  الإدري�سي  واأ�سار  املحتلة. 
اأن هذه الأغنية جزء من احلملة 
با�سرتجاع  للمطالبة  املغاربية 
التي  الأغنية  املغاربة  حارة 
لن�رسة  املغربية  الهيئة  اأنتجتها 

يف  ت�سويرها  مت  الأمة  ق�سايا 
)�سمال  ونواحيها  مكنا�س  مدينة 
�رسق(، وو�سع فكرتها وال�سيناريو 
واإ�سماعيل  امل�سعودي  م�سعب 
م�سعب  واأخرجها  بورم�سان، 
الفنانان  وغناها  امل�سعودي، 
ال�سابان ال�ساعدان معاذ اأحوفري 
وتتناول  الزاهري.  الرحمن  وعبد 
بني  متزج  -التي  الأغنية  هذه 
واملو�سيقى  الراب  مو�سيقى 
ال�سعب  معاناة  الطربية- 
اإىل  بلفور  وعد  من  الفل�سطيني 
عن  الأمة  وتخلي  ترمب،  وعد 
الكيان  وطغيان  الفل�سطينيني، 

القوى  من  املدعوم  ال�سهيوين 
الكربى يف العامل.

م�سعب  املخرج  ويو�سح 
مبعية  حاول  اأنه  امل�سعودي 
اإىل  فكرة  اإي�سال  العمل  فريق 
الفل�سطينيني والعامل العربي وغريه 
الفل�سطينية  الق�سية  اأن  مفادها 
واأن  املغاربة،  قلوب  يف  حية 
دعم  يف  الأنظمة  بع�س  تاآمر 
الكيان  مع  العالقات  وتطبيع 
بل  ال�سعوب،  ميثل  ل  ال�سهيوين 
تدرج  عندما  باخلزي  ت�سعر  اإنها 
الدول  قائمة  يف  بلدانها  اأ�سماء 
امل�ساهمة يف ا�ستمرار الحتالل 

الغا�سم جاثما على رقاب ال�سعب 
امل�سعودي  واأ�سار  الفل�سطيني. 
الذي  التاريخي  الإرث  اأن  اإىل 
وحارة  املغاربة  باب  ميثله 
الق�سية  باإحياء  كفيل  املغاربة 
وجتديد  املغاربة،  قلوب  يف 
الت�سبت بالعودة اإىل م�رسى النبي 
املختار. ولفت اإىل اأنه حاول من 
اأن  كليب  الفيديو  م�ساهد  خالل 
فاختار  الأغنية،  كلمات  يرتجم 
ومعاناة  فل�سطني  ليج�سد  طفال 
فل�سطني  راية  ر�سم  اأطفالها عرب 
على وجهه وتكبيل يديه وتلطيخه 
امل�سعودي  واأ�سار  بالدماء. 
ت�سهدها  التي  امل�ستجدات  اإىل 
الق�سية الفل�سطينية مثل التطبيع 
مع الكيان ال�سهيوين وقرار ترمب 
القد�س؛  اإىل  بالده  �سفارة  نقل 
ال�سور  من  جمموعة  خالل  من 
اأوراق  على  واإل�ساقها  املعربة 
اجلرائد، واأبرز اأنه و�سع �رسيطا 
حول مكان الت�سوير للتعبري على 
جرمية  م�رسح  عن  عبارة  اأنه 
اأب�سع  فيه  وترتكب  ارتكبت 

اجلرائم يف التاريخ.

عمرو دياب يك�سف م�عد حفله 
�لقادم  يف دبي

طرح املطرب اللبناين عا�سي 
اأغنياته  اأحدث  احلالين 
حب  يف  حرية«،  »ن�سامي 
الر�سمية  القناة  عرب  م�رس، 
مبوقع  »روتانا«  ل�رسكة 
احلالين  واأهدى  يوتيوب 
لل�سعب  اأغنية »ن�سامي حرية« 
قليلة  اأيام  قبل  امل�رسي، 
الرئا�سية  النتخابات  من 

امل�رسية.
من  حرية«،  »ن�سامي  اأغنية 
�سعالن،  جاد  غامن  كلمات 
ومن  احلالين  عا�سي  اأحلان 
اأغنية  كليب  ت�سوير  املقرر 
اأفريل   مطلع  حرية«  »ن�سامي 
الكليب  و�سيكون  املقبل، 
جميل  جميل  اإخراج  من 

املغازي.
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رحيل املفكر الإيراين داريو�ش �ضايغان: ُمطِلق »حوار احل�ضارات«

ن�ضط اأم�س  املدير العام وم�ضوؤول الن�ضر  من�ضورات »الوطن اليوم »كمال قرور  ندوة �ضحفية باملكتبة الوطنية احلامة بالعا�ضمة والتي عرفت ح�ضور كل من 
الأ�ضتاذ اجلامعي الأديب نا�ضر معما�س امل�ضرف على �ضل�ضلة كتاب اجليب و الكاتب والباحث يف الرتاث الأ�ضتاذ كعبا�س فار�س ، موؤكدا قروراأننا ن�ضعى  من خالل 

كتاب اجليب اإىل خلق تقاليد جديدة يف عامل الن�ضر باجلزائر مع  العمل على  بلورة م�ضروع قرائي وطني متميز والتعريف بـ«م�ضروع األفية القراءة كتاب اجليب 
املعرفة للجميع«  مع الحتفاء ب�ضدور 50 عنوانا يف �ضل�ضلة كتاب اجليب  فلقد و�ضل يف 2017 لنقاط مل نكن نتوقع الو�ضول اإليها اأبدا.

 حكيم مالك
 

حان الوقت 
ليكون  القارئ هو ال�ضيد

 
واجهة  املكتبات  اأن  قرور  وقال 
جندها  اأننا  اإال  دميقراطية 
احلواجز وهذا  من  نوع  متار�س 
اأغفلت  حني  يف  معني  توجه  وفق 
املتمثل  االأ�سا�سي  دورها 
الكتب   تقدمي  على  العمل  يف 
اأنه  بالقول   مو�سحا  للقارئ، 
هو  ليكون  القارئ  الوقت  حان 
نقاط  بفتح  �سنقوم  ال�سيد  ولهذا 
اليوم  الوطن  بيع  ملن�سورات 
اجلزائرية  الواليات  خمتلف  يف 
من  عينة  اأخذ  طريق  عن  وهذا 
اجلزائر  مع  يف  اجليدة  املكتبات 
يف  على  امل�ساركة  العمل 
بدايتها  وكانت  املعار�س الوطنية 
بوعريريج  اأين  برج  والية  من 
االأوىل  موؤخرا  الطبعة  نظمنا 
حتت  للكتاب  الوطني  لل�سالون 
القراءة«   حيث  ربيع   « �سعار 
املعر�س  هذا  تخ�سي�س  اخرتنا 
حماولة  يف  اجليب وهذا  لكتاب 
لتغطية كل اأنحاء الرتاب الوطني .

 
 »رهاننا كبري على 

القارئ متعدد اللغات »
 

عن  قرور  كمال  ك�سف  فيما 
الوطن  حت�سري  من�سورات 
امل�ساريع  من  اليوم  للعديد 
بالفرن�سية  واعد  ن�رش  كربنامج 
العمل  مت  اأنه  موؤكدا  واالإجنليزية 

االأعمال  من  ترجمة  العديد  على 
اللغة  اإىل  الفرن�سية  االأدبية  من 
للكتاب  تعود  التي  و  العربية 
االأديب  بينهم  من  اجلزائريني 
ديب  ويا�سمينة  الراحل  حممد 
�سن�سال وحممد  وبوعالم  خ�رشا 
حلاجات  تلبية  هذا  وياأتي  �ساري 
اجلزائري وبالتايل  القارئ 
متعدد  قارئ  على  فرهاننا  كبري 
العام  املدير  ،واأ�ساف   اللغة 
اليوم  الوطن  الن�رش  وم�سوؤول 
واال�سهار  والن�رش  للطباعة 
ب�سدد  اأنه  الفنية  واخلدمات 
اأعالم  حول  التح�سري مل�رشوع 
ال�سخ�سيات  ي�سم   اجلزائر 
اأحمد  الروؤ�ساء من  اجلزائرية من 
يتم  حيث  بوتفليقة  اإىل  بلة  بن 
بطريقة  معلومات  تقدمي  فيه 
الكتب  من  �سل�سلة  مع  مو�سوعية 
�ستخ�س�س  للفنانني  التي  االأخرى 
امل�رشح  جمال  يف  اجلزائريني 
اأن  املحتمل  من  وال�سينما والتي 
املعر�س  يف  يف    حا�رشة  تكون 

الدويل للكتاب  �سيال 2018 .
 

العمل على اإن�ضاء 
م�ضابقة  للقراءة 

والتلخي�س
 

اأ�ساف  قرور  ويف �سياق ذي �سلة 
اأننا �سنقوم باإن�ساء م�سابقة  للقراءة 
والتلخي�س مع التح�سري ملختارات 
وهذا  ال�سعبي  ال�سعر  من 
الإبراز  الثقافة ال�سعبية اجلزائرية 
امل�ستقبل  على  ن�رش  والرتكيز يف 
على  العمل  مع  الب�سيط  االأدب 
و  للقارئ  كتبنا  تو�سيل  �سمان 

بعد  مع  عن  االإلكرتوين  البيع 
والكتاب  ال�سوتي  لكتاب  التح�سري 
االإلكرتوين ملواكبة دول اجلوار يف 
هذا املجال و خلق اأك�ساك لكتب 
اجليب  داخل حمطات نفطال يف 

الطريق ال�سيار.
 

الكاتب الفل�ضطيني كفاح 
جرار ي�ضتذكر عظماء 

الأمازيغ
 

عناوين  تخ�سي�س  6 
وهذا  االأمازيغي  تتعلق  بالتاريخ 
عن  اللغوي  احلاجز  فك  بغية 
كتب  لقد  و  الكتب  هذه  طريق 
الفل�سطيني كفاح جرار العديد من 
التاريخية  املخ�س�سة  الروايات 
ا�ستعر�س  حيث  لل�سباب 
ملوك  بطوالت  خاللها  من 
راأ�سهم  امللك«  وعلى  اجلزائر 
الدولة  ما�سيني�سا«  موؤ�س�س 
»يوغرطة«  وامللك  النوميدية 
»تاكفارينا�س«  والثائر 
وامللك  »�سيفاق�س«  وامللك 
»تينهينان«  »�سي�سناق«،  وامللكة 
التي تعد ملكة الطوراق بال�سحراء 
 « »ديهيا  ،  والكاهنة  اجلزائرية 

ملكة االأورا�س بباتنة .
دعوة  قرور  كمال  وجه     ولقد 
واملهتمني  والكتاب  االإعالميني 
تقاليد  خللق  الثقايف  بامل�سهد 
توا�سل ايجابي مع االعالم للت�سويق 
هذا  خالل  ال�سورة، من  وترقية 
اللقاء االإعالمي بغية اإ�رشاكهم مع 
دار الوطن اليوم يف هذا امل�رشوع 
عن طريق طرح اأفكار يف الت�سويق 
اأن  �ساأنه  من  فهذا  والرتويج 

ب�سدد  فنحن  وعليه  الكثري  يقدم 
خا�س  موقع  حمرتف  اإجناز 
ترويج  مل�رشوعنا  مع  العمل على 
يف  ف�سائية  جزائرية  اأعمالنا 
األفية  اأجل دعم م�رشوع  وهذا من 

القراءة .
 

 نا�ضر معما�س :« اجلزائر 
بحاجة اإىل ف�ضاءات 
 اأو�ضع لعر�س الكتب 

و ن�ضر املقروئية«
 

�سل�سلة  على  امل�رشف  وحتدث 
ملن�سورات،  التابع  اجليب  كتاب 
االأ�ستاذ   ،« اليوم  الوطن 
معما�س  اجلامعي  نا�رش 
القراءة   التي  األفية  عن  م�رشوع 
للجميع«  القراءة  �سعار  حتمل 
من�سورات  طرف  من  واملنظم 
اأنه  �سي�سم  قائال  اليوم«،  »الوطن 
�سل�سلة  و  من  املن�سورات  العديد 
�ستكون  اجليب   والتي  كتاب 
اجلميع  متناول  ويف  معقول  ب�سعر 
وهذا كله من اأجل تلبية متطلبات 
خالل  من  اجلزائري،  القارئ 
يف  طرحها  �سيتم  التي  العناوين 
العمل  اجلزائرية  مع  املكتبات 
�رشيكا  جعله  و  القارئ  دمج  على 
فعاال يف العمل الذي تقوم به دار 
لتعميم  الفائدة  كله   الن�رش  وهذا 
اقرتاحات  تقدمي  طريق  عن 
لتلبية      تهم ال جما     فة ملعر
القراءة  معتربا  رغباتهم  يف 
العديد  اإىل  بحاجة  اأن اجلزائر 
و  الكتب  لعر�س  الف�ساءات   من 
ثقافة  تعميم  و  املقروئية،  ن�رش 

العمرية،  الفئات  كل  لدى  القراءة 
وهذا بو�سع  الكتب  على الرفوف  
الف�ساءات   العامة و  ال�ساحات  يف 
التي تعرف ن�ساطا كبريا اأين  يكرث 
نقوم  اأننا  حيث  التجوال  فيها 
كاإهداء  خمتلفة  �سعارات  بو�سع  
اآخر،  واأترك  كتابا  اأقراأ  اأو  الكتب 
فالهدف من  خالل هذا امل�رشوع  
قيمة   اأعمال  تقدمي  يف  يتمثل 
للقراء  ن�رشها  وهادفة عن طريق 
اجلزائريني  مبختلف تخ�س�ساتهم  
عملها   الدار  هذه  اأن  ،موؤكدا 
القارئ  حتفيز   بغية  متوا�سل 
ون�رش  القراءة  على  اجلزائري 
املجتمع  و�سط   املطالعة   ثقافة 
احلياة  اأن  هو  ف�سعارنا  اجلزائري 
نفخر  بكتابنا   ... مفتوح  كتاب 

وبقرائنا نكرب .
 

 معما�س : 
»نطمح  للو�ضول اإىل 
اأزيد من 200عنوان«

 

اأنه  معما�س  االأديب  واأو�سح 
اجلزائرية  االأعمال  �سيتم  ترجمة 
ب�سكلها  االأخرى  للغات  اجليدة 
ال�سيغة  وبنف�س  وحجمها 
كتاب  عن  م�سمون  وحتدث 
يكون  اأن  الذي  اأردناه  اجليب 
وبالتايل  خال�سا  جزائريا  كتابا 
اأزيد  اإىل  فنحن  نطمح  للو�سول 
التح�سري  200عنوانا  مع  من 
مل�رشوع خا�س بالطفل اجلزائري  
بثقافته  ربطه  بوا�سطة  
اجلزائرية  مع اإعادة ربط العالقة 
اجلزائري  القارئ  بني  احلميمية 
فالطالب  والكتاب  وبالتايل 
للقراءة  ما�سة  بحاجة  اجلامعي 
فالبد  من  االأ�سا�س  هذا  وعلى 
الناجحة  التجربة  من  اال�ستفادة 
يف  وتون�س  املغرب  من  الأ�سقائنا 
العمل   اإىل  اإ�سافة  الن�رش  جمال 
اجلزائرية  الثقافة  ت�سدير  على 
للخارج عرب كتيب اجليب اخلفيف 
يف الوزن والعميق يف امل�سمون.

واالأكادميي  املفكر  رحل 
داريو�س  االإيراين)الفرن�سي( 
وهو  عاماً.   83 عن  �سايغان، 
املقارنة.  الفل�سفة  يف  متخ�س�س 
احل�سارات  عن  بكتاباته  ا�ستهر 
باحل�سارة  وعالقتها  ال�رشقية 
للحداثة  متثلها  وطريقة  احلديثة 
واالختالفات  وقيمها  الذهنية 
احل�سارات  هذه  بنية  يف  الكبرية 
اأول  هو  التناق�س،  لدرجة 
»حوار  م�سطلح  ا�ستخدم  من 
احل�سارات« وذلك يف موؤمتر عقد 
املفهوم  وهو   1977 طهران  يف 
الرئي�س  الحقاً  اعتمده  الذي 

االإيراين االأ�سبق حممد خامتي.
ورمبا تكمن اأبرز �سمات �سايغان يف 
الهويات املتعددة والكوزموبولوتية 
وامل�سطلحات،  االأفكار  وكثافة 
ح�سارة  اإال  توجد  ال  يقول  وهو 
احل�سارة  هي  تلك  واحدة: 

اإنها  اأبينا.  اأم  �سئنا  احلديثة، 
يط بنا ِمن كل جانب.  عامليٌة وحتحُ
ولي�س هناك ِمن هوياٍت خال�سٍة – 
تعددة. ويف  جميعنا لديه هوياٌت محُ
اليوم  يقول:  حما�رشاته  اأحدى 
وتاريٌخ  واحٌد  عامٌل  اإال  لدينا  لي�س 
واحد. عندما خرج ماركو بولو يف 
اال�ستك�سافية،  البحرية  رحالته 
فاإيران  خمتلفة:  عوامل  اىل  ذهب 
والهند  اخلا�س،  عاملها  لها  كان 
اأما  وهكذا.  اخلا�س،  عاملها  لها 
اليوم فال ميكننا يف اأبعد االأحوال 
خمتلفٍة  اأفالٍك  عن  نتكلم  اأن  اإال 
من الوعي واالإدراك؛ عن اأن تكون 
دولٌة  والهند  يابانياً.  اأو  �سينياً 
وهي  وجوده،  لو  وبلٌد  روحانيٌة، 
طريقته ليكون يف هذا العامل، لكّن 
العامل  يف  للتواجد  الطريقة  هذه 
حميطيٍة  ب�سياقاٍت  مرتبطٍة  غري 
نف�سه  ال�سيء  نرى  ونحن  تفّردة.  محُ

يف كل مكان – نف�س الطرق ونف�س 
املدن ونف�س املطارات. ويف كتابه 
»هوية باأربعني وجهاً«، ي�ساأل: »هل 
هوية  اىل  ع�رشنا  ان�سان  حتتاج 
حاجات  يلبي  لكي  وجها،  باأربعني 
الذي  واملعقد  املركب  الواقع 
يعي�س و�سطه«. يجيب �سايغان باأن 
»الف�ساءات التي ت�سنعنا، ف�ساءات 
متنوعة غري نقية، مل تعد جذورنا 
واحدة، ومل نعد نعي�س لوحدنا يف 
اأر�س مغلقة، اإننا ريزومات مت�سله 
وعواملهم  وثقافاتهم  باالآخرين 

ومداركهم املتنوعة«.  
ات�سمت �سخ�سية �سايغان بالرتكيب 
ثقافات  بني  جلمعه  ال�سديد، 
االنتماء  جهة  من  اإن  عديدة، 
ناحية  من  واإن  االأويل،  والتلقي 
من  والدة  والفاعلية،  احل�سور 
من  تنحدر  واأّمه  االأذرية،  االأقلية 
�ساللة اأمراء و�سالطني جورجيني، 

هربت  قوقازية،  رو�سية  ثقافتها 
الرو�سية  الثورة  بعد  عائلتها 
دخل  طفاًل  كان  حني   .1917
ي�سف  فرن�سية،  تب�سريية  مدر�سة 

مدر�س  جمع  الذي  طفولته  بيت 
االإيراين،  االأرمني  املو�سيقى 
الزرادت�سي،  العائلة  وطبيب 
واختالط  االآ�سوري،  وال�سائق 

باملهاجرين  منزله  يف  االإيرانيني 
بــ«ماأدحُبة  والرو�س  القوقازيني 

طويلة«.
حممد حجريي /موقع املدن 

املدير العام  ملن�ضورات »الوطن اليوم«  كمال قرور يوؤكد :

كتاب اجليب �ضيخلق تقاليد جديدة يف عامل الن�ضر باجلزائر
200عنوان من  اأزيد  اإىل  نطمح  للو�ضول   «  : معما�س  •       نا�ضر 

 2018 �ضيال  يف  بوتفليقة  اإىل  بلة  بن  اأحمد  من  روؤ�ضاء  اجلزائر  و  اجلزائر  اأعالم  •       م�ضروع 
والتلخي�س م�ضابقة  للقراءة  اإن�ضاء  على  •       العمل 

ت/ حكيم مالك
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اآثار النه�صة العلمية التون�صية يف فكر احلركة الإ�صالحية بوادي ميزاب 

الأخطاُء اللغوية  ...  داُء الع�صر ؟ !

ل �سك اأن لكل حركة اإن�سانية 
يف التاريخ من مرتكزات ومرجعيات 

ت�ستند اإليها وتبني عليها اآمالها يف 
الإ�سالح والتغيري، وت�ستلهم منها 

قيمها وروحها، ثم تنطلق على �سوئها 
يف ت�سكيل جتربتها وخربتها، وبناء 

�سرحها وفق املعطيات امليدانية 
الواقعية التي ت�سادفها يف م�سريتها. 

الأ�ستاذ: قا�سم بن اأحمد ال�سيخ 
باحلاج / جامعة اجلزائر 

ن�سلط  �أن  �لدر��سة  هذه  يف  نحاول 
�جلز�ئر  يف  عرف  ما  على  �ل�سوء 
يف  وبالذ�ت  �لإ�سالحية؛  باحلركة 
منطقة و�دي ميز�ب؛ لنبحث يف �أ�سول 
هذه �حلركة ونك�سف على مرجعياتها 
�خلارجية وم�ستند�تها �لتي مكنتها �أن 
فنك�سف  �لإ�سالحية.  نه�ستها  تبني 
من  ��ستفادت  �لتي  �لأو�ساط  عن 
وذلك  بتجاربها.  وتاأثرت  �أفكارها 
بعودتها �إىل �مل�سار �لتكويني لقادتها 
و�أقطابها، ومن خالل حتليل �خلطاب 
�لدعوي و�خلط �لفكري �لذي حملته 

و�سعت لتج�سيده على �أر�ض �لو�قع. 
 

احلركة الإ�سالحية 
يف وادي ميزاب

جهة  من  �أكرث  هنالك  �أن  �سك  ل 
يف  �لإ�سالحية  �حلركة  منها  ت�رشبت 
�أننا  �إل  و�ملنهج؛  �لفكر  ميز�ب  و�دي 
�سنح�رش �لكالم يف هذه �لدر��سة فيما 
ل�ستلهام  م�سدر  �أو  منبع  �أهم  نر�ه 
يف  يتمثل  و�لذي  �لإ�سالحي،  �لفكر 

�لنه�سة �لعلمية �لتون�سية. 
�أن  �إىل  ذلك  قبل  ن�سري  �أن  نريد 
�لإ�سالح يف و�دي ميز�ب مر مبر�حل 
�إعد�دية مهدت له �ل�سبل، وي�رشت له 
�لنفو�ض، وخ�سبت  له  �لطرق، وهياأت 
يف  هامة  باأدو�ر  فقامت  �لعقول،  له 
على  �لعامة  �لأو�ساع  تغيري  حماولة 

خمتلف �لأ�سعدة. 
وعلماوؤها  �لعز�بة  حلقة  �حتلت  وقد 
دور  �لإ�سالحية  �لعملية  هذه  يف 
�لريادة �لدينية و�لجتماعية ف�سجلت 
�لإيجابي  وتاأثريها  �لقوي  ح�سورها 
كيانه  على  حمافظة  �ملجتمع  على 

ودفعا للمفا�سد عنه. 
�ملرجعية  �أن  نعترب  �أن  يحق  لذ� 
�لأ�سا�سية لالإ�سالح �لذي �سهده و�دي 
�لد�خلية  �لعو�مل  يف  تتمثل  ميز�ب 
�لتي بني عليها �ملجتمع، و�لتي ميكن 

�أن جنملها يف �لعن�رشين �لآتيني:
بالفكرة  �لر��سخ  *-�لإميان 
بها،  �لعميق  و�لقتناع  �لإ�سالحية 
لها،  �ملجتمع  لحت�سان  و�ل�سعي 
ومو��سلة  و�ل�سعور مب�سوؤولية حتملها 
بعد  بنيانها.  �رشح  و�إعالء  طريقها، 
هذ�  يف  �ل�سابقني  �لعلماء  جهود 

�مليد�ن. 
حلقة  لنظام  �ملجتمع  *-�متالك 
�لناقلة  �ل�رش�يني  ل  �سَكّ �لذي  �لعز�بة 
نظام  و�سكل  �لإن�سان،  للدم يف ج�سد 
من  لكيانه  �حلافظ  فيه؛  �ملناعة 
�لأج�سام  عن  و�ملد�فع  �لأمر��ض 

�لغريبة �لتي تتطفل عليه. 
بناء على ذلك فاإن �حلركة �لإ�سالحية 
يف  ومتكنها  جناحها  �سطر  �سمنت 
�ل�سندين  هذين  بف�سل  �ملجتمع 
يف  معا  �ساهما  �للذين  �ملتينني 
بذور  لن�سج  خ�سبة  تربة  تهيئة 
يف  جذورها  و�رشب  �لإ�سالح  �أفكار 
يحمل  �ملجتمع  �أ�سحى  �إذ  �لأعماق، 
�لإ�سالح  حركة  �حت�سان  قابلية 
عن  و�لدفاع  م�ساريعها  تبني  وقابلية 
تظهر  �أن  قبل  �لتجديدية  �أفكارها 

هذه �حلركة �إىل �لوجود �إطالقا. 
�أولئك  �إىل  يعود  ذلك  يف  و�لف�سل 
�ل�سابقني  و�لأعيان  و�لعز�بة  �لعلماء 
جبارة  م�سنية  جهود  من  بذلوه  مبا 
للحفاظ  �حلياة  مناحي  خمتلف  يف 
�لعمل  ف�سهل  �ملجتمع.  كيان  على 
مترير  من  ومكنهم  للم�سلحني 
طريق  عن  م�ساريعهم  وبث  �أفكارهم 
للمجتمع  �ملهيكلة  �لقنو�ت  تلك 

و�ملو�سلة للخطاب فيه. 
»�إن  دبوز:  علي  حممد  �لأ�ستاذ  يقول 
يرجع  نه�ستنا  ل�سباب  �لأكرب  �لف�سل 
فهم  �مل�سلحني،  �لعلماء  �أولئك  �إىل 
�لذين ثقفو� �لأمة، و�أ�سلحو� نفو�سها، 
�لإدر�ك،  حت�سن  �لعقول  فبثقافة 

وباإ�سالح �لنفو�ض حت�سن �لعمل«.
 

جهود العلماء
 والعزابة ال�سابقني

و�دي  يف  �لإ�سالحية  فاحلركة  �إذن 
�لعلماء  جلهود  بقوة  مدينة  ميز�ب 
�ملمهدين  �ل�سابقني  و�لعز�بة 
لالإ�سالح، ويكفيهم فخر� �أن كل قادتها 
�لعلماء  هوؤلء  مد�ر�ض  خريجو  هم 
و�مل�سايخ ومعاهدهم، و�أنهم من �سنع 
بذلك  فهي  �أفكارهم.  وبنات  �أيديهم 
حتمل  وعميقة  �أ�سيلة  جذور  ذ�ت 
فهي  ومتد�خلة  متكاملة  �أبعاد  ثالثة 
�إ�سالمية يف دينها وعقيدتها، و�إبا�سية 
يف  وميز�بية  وم�سادرها،  فقهها  يف 
كما  و�قت�سادها،  وعمر�نها  �أعر�فها 
�لعلمية  �ملرجعية  فيها  �متزجت 
�ملتمثلة يف جهود �لعلماء باملرجعية 
�لجتماعية �ملتمثلة يف جهود �لعز�بة 
و�لأعيان؛ مكونة هذ� �ملنتوج �جلديد 

�لذي عرف باحلركة �لإ�سالحية. 
�أن  �إىل  �لإ�سارة  ينبغي  هذ�  بعد 
�ل�سلبة  �لقاعدية  �ملرجعية  هذه 
�لنغالق  من  نوع  عليها  يالحظ 
من  نوع  عليها  وي�سجل  �لد�خلي 
يف  بذلك  فاأ�سحت  �ملحلي؛  �لتقوقع 
عن  لها  لتبحث  وما�سة  �أكيدة  حاجة 
تلقيحها  تتوىل  جديدة  مرجعيات 
و�لتغيري  �حلركة  وتفعيل  و�إنعا�سها 
�لأو�ساط  يف  ذلك  لها  فوجدت  فيها. 
يف  �ملتمثلة  �ملجاورة  �لإ�سالمية 

�لبيئة �لعلمية �لتون�سية. 

فكيف كان ذلك؟

يف  �لإ�سالحية  للحركة  �ملتتبع  �إن 
قوتها  مر�حل  يف  ثم  ن�ساأتها  مرحلة 
�خلط  ذلك  بو�سوح  يالحظ  ومتكنها 
كان  �لذي  �ملتني  و�حلبل  �ملو�سول 
و�حلركة  �لعلمية  بالنه�سة  يربطها 
تون�ض  ت�سهدها  كانت  �لتي  �ل�سيا�سية 
�لقرن  من  �لأوىل  �لعقود  خالل 

�لع�رشين. مما يقت�سي �لتوقف مليا مع 
هذه �لعالقة وحماولة تاأملها وتفكيك 
و��ستخال�ض  دو�فعها  وفهم  رموزها 

�أبعادها وحتديد معاملها. 
�لتعليمية  ميز�ب  و�دي  �أو�ساع  �إن 
جعلت �لكثري من �أبنائه ل يكتفون ول 
يقتنعون مبا يتزودون به من علوم، بل 
�لتح�سيل  يف  �ل�ستز�دة  �إىل  يتوقون 
�لبلد�ن  �إىل  �ل�سفر  يف  بالتفكري 
�لعلمية  �حلظائر  ذ�ت  �ملجاورة 
�لز�هية لأجل �ل�ستفادة من علومها، 
و�لغرت�ف من معينها، و�جللو�ض �إىل 
ذلك خا�سة يف  حلق علمائها. ومتثل 
و�ملد�ر�سة  بتون�ض  �لزيتونة  جامع 

�ملحيطة بها. 
ميز�ب  و�دي  �سباب  تفكري  كان  لقد 
�لق�سط  على  ح�سولهم  بعد  ذلك  يف 
�لعلوم  قو�عد  من  �لأول  �ل�رشوري 
ومفاتيحه على �أيدي م�سايخهم، وبعد 
�لدينية  �حلياة  بخ�سائ�ض  ت�رشبهم 
وت�سبعهم  ميز�ب  لو�دي  و�لجتماعية 
مما  له،  و�لعرفية  �لجتماعية  بالقيم 
ميكنهم من �حلفاظ على �سخ�سيتهم 
ومما  �مليز�بية،  �لإبا�سية  �مل�سلمة 
�ملجتمعات  يف  �لذوبان  من  يحميهم 

�لأخرى �أو �لنغما�ض يف �سو�ئبها. 

احلظائر العلمية الزاخرة

�لعلمية  �إن �حلظائر  يف حقيقة �لأمر 
خا�سة  �لعربية  �لبالد  يف  �لز�خرة 
منها تون�ض وم�رش قد �ألقت بظاللها 
�سعبه  وعلى  عامة  �جلز�ئر  على 
�لنا�سئة  �لأجيال  طموحات  وعلى 
�لجتماعية  لالأو�ساع  نظر�  فيه؛ 
عليها  كانت  �لتي  و�لتعليمية �ملرتدية 
فاأ�سبح  �لفرتة،  هذه  خالل  �جلز�ئر 
�لنفالت  هو  �ملن�سود  �ل�سباب  حلم 
باإحدى  و�للتحاق  �لأو�ساع  هذه  من 
�لدر��سة  ملز�ولة  �حلظائر  هذه 
�لذي  �لعلمي  �مل�سو�ر  �إكمال  �أو  بها 

�بتدوؤوه يف �أوطانهم. �إذ كانت ت�سلهم 
ن  تباعا �أ�سد�ء ن�ساطها �لعلمي، ومتُكّ
�لرتبية  مناهج  وتطور  علمائها، 
حركة  طريق  عن  فيها،  و�لتعليم 
�جلز�ئر  بني  �لب�سائع  ونقل  �لتجارة 
وتون�ض �لتي �متهنها عدد ل باأ�ض به 
رحالت  طريق  وعن  �جلز�ئريني،  من 
�لتي كانت متر بالبالد  �حلج و�لعمرة 
�لتون�سية وت�سهد كل ذلك �جلو �ملفعم 

باحلركة �لعلمية و�لقت�سادية. 
�لأ�رش  من  �لكثري  كانت  فقد  لذ� 
�إىل  تبادر  �ملي�سورة �حلال  �جلز�ئرية 
�ملد�ر�ض  هذه  �إىل  �أبنائها  �إر�سال 
و�لنبوغ  فيها  للتكوين  و�ملعاهد 
ب�سهاد�تها  و�لتخرج  علومها،  يف 

و�إجاز�تها �لعلمية �ملعتربة. 
يقول �لدكتور حممد �سالح �جلابري: » 
ولعل قرب مدينة تون�ض من �حلو��رش 
�لذي  هو  �ل�رشقية...  �جلز�ئرية 
فتعدد  �إليها،  �لرحلة  كلفة  �خت�رش 
وعلى  �لزيتونة  جامع  على  �ملقبلون 
�ملد�ر�ض �لأخرى �لتي تكاثر عددها 
خالل هذه �لفرتة. وقد نبغ يف رحاب 
�لعلماء  مئات  �لأعظم  �جلامع  هذ� 
حركته  يف  و�أ�سهمو�  �جلز�ئريني، 
من  فكانو�  مرموقا،  �إ�سهاما  �لعلمية 
من  �أ�سبحو�  ثم  �لنبغاء،  تالميذه 
وخطباء  وفقهائه  ومدر�سيه  علمائه 

منابره« . 

ا�ستقطاب طبيعي

مل ي�سذ �سباب و�دي ميز�ب عن هذه 
جديا  يفكرون  كانو�  بل  �لقاعدة، 
�لأو�ساط  هذه  �إىل  �لرحال  �سد  يف 
وظروف  �آنذ�ك  �لتنقل  �سعوبة  رغم 
حتول  كانت  �لتي  �لقا�سية  �ملعي�سة 
م�سو�رهم  مو��سلة  وبني  بينهم 
منهم  �لكثري  يجعل  مما  �لعلمي، 
ينقطع يف بد�ية �لطريق �أو يف و�سطه 
يف �أح�سن �لأحو�ل، لينتقل �إىل �حلياة 

�لعملية: جتارة �أو فالحة �أو مهنا حتت 
�لأ�رشية  و�مل�سوؤوليات  �لفاقة  �سغط 

و�لعائلية. 
�لأمر  بادئ  �حلركة  هذه  �نطلقت 
دون  �لطلبة  لبع�ض  �أتيحت  فردية 
م�ساعدة،  �جتماعية  لظروف  �لبقية 
كل  وتعدى  حتدى  قوي  لطموح  �أو 
�ل�سعاب للو�سول �إىل �لهدف �ملن�سود، 
ثم حتولت مع مرور �لزمن �إىل حركة 
�ن�سغاٍل  �إىل  ثم  ومنظمة،  موؤطرة 
و�عتربته  �لإ�سالحية  �حلركُة  َحَملَتُْه 
�أحد �جلبهات �لتي ينبغي �لت�سدي لها 

و�لعناية بها معنويا وماديا. 
م�سوؤولية  عاتقها  على  حتملت  حيث 
عليها  بالنفقة  �لعلمية؛  �لبعثات  هذه 
على  و�لإ�رش�ف  مديريها  وتعيني 
�إد�رتها و�سبط �لنظام فيها، وباإر�سال 
كل  يف  �لطلبة  من  �ملتتالية  �لدفعات 
يف  و�لدر��سة  �لتكوين  ملو��سلة  �سنة 

مد�ر�ض تون�ض ومعاهدها. 
�لر�فد  هذ�  باأهمية  منها  �إميانا  ذلك 
تطعيم  يف  �إليه  وحاجتها  �حل�ساري 
و�إطار�ت حتمل  بكو�در  ميز�ب  و�دي 
حركة  تدفع  جديد�  ونََف�ًسا  روحا 
�لإ�سالح �إىل �لأمام يف م�سرية نه�ستها 
وجتديدها لدو�ليب �ملجتمع يف كافة 

مناحي �حلياة. 
دو�فع  عن  �لبكري  �ل�سيخ  يقول 
�حلركة  لدى  �لطالبية  �لبعثات  فكرة 
ذ�ك  �إذ  ف�سعرت   ...« �لإ�سالحية: 
وهو  �لكفاح،  عدة  �إىل  حاجتها  ب�سدة 
�سبغته  يف  �ل�سحيح  بالعلم  �لتزود 
�حلية  بالعنا�رش  و�لتمر�ض  �حلديثة، 
جي�ض  لتاأليف  �لوطن،  حدود  خارج 
�لكفاح عن جد�رة  مثقف يحمل ر�ية 
و��ستحقاق، ويجابه �حلياة عن در�ية 
وخربة، ويتغلب على م�ساكلها ب�سالح 
�لعلم وقوة �لعقيدة. فاأر�سلت �لبعثات 

�إىل تون�ض«. 

بقلم /  اأ .  خل�سر . بن يو�سف 

نحُن يف ع�رِش �لزخم  �ملعلوماتّي 
و�نت�سار �لخرت�عات و�لبتكار�ت، 
يف  و�لوفرة  �لتعلُم  ع�رش  يف 
�ملعلومات. لكننا �أ�سفاً جنُد �للغة 
�لعربية �سحية وقد تودي �ل�سحالة 

بحياة ُمنتج باأكمله.. ملاذ�؟
كلمات  و�سع  ُم�سمماً  ترى  حنَي 
على �سوِرِه وقد �متالأت بالأخطاء 
يف  جتارّياً  حماًل  �أو  �لإمالئية 
يف  �ساحبُه  وقَع  قد  ُعمرِه  بد�ية 
خطاأ �أخّل باملعنى �أو جتد ُم�سمم 
�ملق�سورة  �لألف  يكتُب  »لوغو« 

كاأنها حرُف »ي« فيختّل �ملعنى.
جمموعة  علّينا  مّرت  وقد 
�لإبد�ع  يف  غايًة  فيديو  ت�ساميم 
�لفادحة  �لإمالئية  �لأخطاء  لول 
�أمر  وهو  كبري  بخلل  ت�سببت  �لتي 
»عادّياً«،  �لبع�ض  يعتربهُ  ُرمبا 
وهذ�  �لأمر  خلطورة  �أقولُها  و�أنا 
و�سائل   ! و�قعاً  ونر�ه  يحدث  ما 
�لتقنية �حلديثِة �ليوم تُ�سهل علينا 
كثري�ً �لتاأُكد من معنى �لكلمات �أو 
من  لكتابتها  �ل�سحيحة  �لطريقة 
للُغة  تدقيق  مو�قع  توفري  خالل 
�لعربية وتطبيقات تهتم بالت�سحيح 
�إبد�ُعنا  �أو  ُمنتجنا  يكون  ل  حتى 

�إمالئي،  �أو  لغوي  خطاأٍ  �سحية 
ول �سري يف �لتعلُم و�ل�ستمر�ر يف 

�لتعلُم !
فنحُن �أهٌل للُغة �لكرمية وبالتاأكيد 
على  �أقدُر  �لزمِن  هذ�  يف  نحُن 
معانيها  ولّذة  بجماِلها  ن�رِشها 
�أو  نخرتع  �أو  نبتكر  ما  خالل  من 

م. نُ�سِمّ
كذِلك عالمات �لرتقيم �لتي يغفُل 
قد  �لإعالنات  ُكتاب  بع�ُض  عنها 
تُ�سبب �إخاللً يف �ملعنى �إن مل نُكن 
على وعي باأهميتها، حيُث ل يجُب 
حُتدثُه  �لذي  بالأثر  �ل�ستهانُة 
يف  تُ�سببها  �لتي  �لفارقة  و�لعالمة 

حدث  كما  متاماً  �ملكتوب  �لن�ض 
�لإ�سكندر  �لرو�سي  �لقي�رش  مع 
يت�سمُن  قر�ر�ً  كتَب  حنَي  �لثالث 
نفياً لأحد �مُلقّربني من زوجته �إىل 
»عفُونا  �لقر�ر:  يف  كاتباً  �سيبرييا 
�إىل �سيبرييا«  عنُه ُم�ستحيل، يُنفى 
غرّيت  �لقر�ر  زوجته  ر�أت  وحني 

مكان �لفا�سلة فاأ�سبح �لن�ض:
�إىل  يُنفى  ُم�ستحيل  عنُه،  »عفونا 

�سيبرييا«!
�للُغة  عجائب  وتاأمل  فانُظر 
قد  �لذي  �لكبري  و�لأثر  �لعربية 
خالية  �سحيحًة  مت  ُقِدّ �إن  ترتكُه 

من �لأخطاء.

اجلزء الأول



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

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

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

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

�لغّدة�لدرقّية
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فائدة عالجية غري م�صبوقة 
حلرا�صف الأ�صماك!

�شنغافورة  من  علماء  ك�شف 
عن خو��ض عالجية جديدة 
كان  �لأ�شماك  من  لأجز�ء 
مفيدة  غري  باأنها  يعتقد 
�لعلماء  من  فريق  و�أظهر 
فائدة  ت�شونغ،  كليو  بقيادة، 
عالج  يف  �ل�شمك  حر��شف 
�جلروح  من  كثرية  �أنو�عا 
جتارب  و�أجرو�  و�حلروق. 
�مل�شتخرج  �لكولجني  على 
على  �مل�شط  �أ�شماك  من 
جلد �لفئر�ن، و�أثبت فعاليته 
�لأوعية  منو  حتفيز  يف 

لديها  و�لليمفاوية  �لدموية 
بعد �إ�شابتها بجروح.

باأن  �لباحثون  ويعتقد 
�مل�شتخرج  �لكولجني 
�ل�شمك  حر��شف  من 
�جلروح  �شفاء  على  ي�شاعد 
من  �أ�رصع  ب�شكل  و�حلروق 
�لطبية  �مل�شتح�رص�ت 
يف  ويعّجل  �لأخرى، 
�لأن�شجة  و��شتعادة  جتديد 
�ل�شابقة  حليويتها  �جللدية 
�ملو�د  �أن  �لباحثون  ويعترب 
من  �مل�شتخرجة  �لعالجية 

من  �أمانا  �أكرث  �لأ�شماك، 
جميع �ملو�د �مل�شتخدمة يف 
و�حلروق  �جلروح  �شماد�ت 
�مل�شتخرجة من جلد �لأبقار 
وغريها من �ملو��شي ب�شبب 
خطر �نتقال بع�ض �لأمر��ض 

منها �إىل �لب�رص.
و�أكد �لفريق �لعلمي على �أن 
من  �مل�شتخرج  �لكولجني 
يحفز،  �لأ�شماك  حر��شف 
منو  قيا�شي،  زمن  خالل 
�خلاليا �لبطانية �لتي ت�شكل 

�أ�شا�ض �لأوعية �لدموية.

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

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

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

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

�مل�شتخدمة يف حرق �ل�شعر�ت �حلر�رية.

فوائد الفلفل الأحمر

فوائد الكمون للكر�ش

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

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

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

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

�لتخل�ض من �ل�شكر �لز�ئد

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

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

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

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

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

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

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

�ل�شموم .

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

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

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

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

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

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

�لأمر��ض 
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق الــــ�ســــودوكـــو
اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة 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 التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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 رباعية دفع مميزة جديدة 

من فولك�س فاغن
فاغن  فولك�س  طرحت 
منوذجها  مدة  منذ 
�سيارات  من  اجلديد 
"Teramont" التي لفتت 
ال�سيارات  ع�ساق  انتباه 
ومتيزت  الدفع  رباعية 
بهيكلها  ال�سيارات  هذه 
مب�سابيح  املزين  الأنيق 
ماألوفة  غري  جديدة 
فولك�س  �سيارات  يف 
 7 لـ  تت�سع  وقمرة  فاغن، 

�سيارة  منها  يجعل  ركاب 
ومناف�سا  بامتياز،  عائلية 
"تواريغ"  ل�سيات  قويا 
ال�سعبية  وبعد  ال�سهرية 
اكت�سبتها  التي  الوا�سعة 
قررت  ال�سيارة،  هذه 
طرح  فاغن  فولك�س 
حتت  منها  خا�سة  ن�سخ 
خم�س�سة   "Atlas" ا�سم 
حيث  الأمريكية،  لل�سوق 
تزود  اأن  املفرت�س  من 

خم�س�سة  وا�سعة  بقمرة 
من  وبالرغم  ركاب.   5 لـ 
مل  امل�سنعة  ال�سركة  اأن 
تطرح اأي تفا�سيل دقيقة 
التقنية  امليزات  عن 
اإل  املنتظر،  للنموذج 
ياأتي  اأن  املتوقع  من  اأنه 
مبحركات توربينية ب�سعة 
لرتين وعزم 220 ح�سانا، 
اأ�سطوانات   6 بـ  وحمركات 

وعزم 280 ح�سانا.

باري�س حتظر ا�ستخدام �سيارات البنزين 
والديزل 

قال م�س�ؤول يف مقر بلدية باري�س 
الفرن�سية  العا�سمة  �سلطات  اإن 
التي  ال�سيارات  حلظر  تخطط 
االحرتاق  مبحركات  تعمل 
تعمل  التي  ذلك  يف  مبا  الداخلي، 
بالديزل والبنزين. وقال كري�ست�ف 
عن  امل�س�ؤول  ناجدوف�سكي، 

رئي�سة  مكتب  يف  النقل  �سيا�سة 
"االأمر  هيداجل�  اآن  باري�س  بلدية 
الط�يل  للمدي  بالتخطيط  يتعلق 
�ستخف�س  اإ�سرتاتيجية  خالل  من 
امل�سببة  الغازات  انبعاثات 
،اأ�ساف  احلراري"  لالحتبا�س 
االإذاعية  اإنف�  فران�س  ملحطة 

الرئي�سيني  املنتجني  اأحد  "النقل 
لذلك  احلراري  االحتبا�س  لغازات 
ال�سيارات  من  للتخل�س  نخطط 
االحرتاق  مبحركات  تعمل  التي 
تعمل  التي  ال�سيارات  اأو  الداخلي 
عام  بحل�ل  اأحف�ري  ب�ق�د 

."2030

 كيا تطرح اجليل اجلديد
 من "K9" الفارهة

فولك�سفاغن

34 مليار يورو ا�ستثمارات 
ب�سيارات امل�ستقبل بحلول 2022

اجليل  م�ؤخرا  كيا  ا�ستعر�ست 
اأو   "K9" �سيارات  من  اجلديد 
اأفخم  من  تعترب  التي   "Quoris"
تنتجها  التي  ال�سيدان  مركبات 

ال�رشكة.
 "K9" من  اجلديد  اجليل  ويتميز 
عن  متاما  خمتلف  بت�سميم 
ال�سيارة  فهيكل  ال�سابقة،  االأجيال 

تزينه  ع�رشية،  واأكرث  اأكرب  اأ�سبح 
ب�رشائط  مزودة   LED م�سابيح 
م�سيئة مزدوجة. اأما من الداخل، 
فاأتت ال�سيارة بقمرة وا�سعة مزودة 
باأفخم  مك�س�ة  مريحة  مبقاعد 
ل�سا�سة  باالإ�سافة  اجلل�د،  اأن�اع 
تعمل باللم�س مبقا�س 12.3 ب��سة 
على واجهة ال�سائق، و�سا�سات على 

اأنظمة  واأحدث  املقاعد اخللفية، 
قدر  اأكرب  ت�فر  التي  امل�لتيميديا 

من الرفاهية للركاب.
فقد  باملحرك،  يتعلق  وفيما 
زودت املركبة مبحركات ت�ربينية 
ب�سعة 3.3 لرت وعزم 370 ح�سانا، 
اأ�سط�انات   8 بـ  اأكرب  وحمركات 

وعزم 425 ح�سانا. 

ال�سيارات،  ل�سناعة  العمالقة  االأملانية  ف�لك�سفاغن  جمم�عة  اأعلنت 
خطتها ال�ستثمار اأكرث من 34 مليار ي�رو يف ال�سن�ات اخلم�س املقبلة، 
علي التقنيات اجلديدة لت�رشيع تقدمها يف جمال ال�سيارات الكهربائية، 
ماتيا�س  التنفيذي  الرئي�س  وقال  امل�سمار.  هذا  يف  الريادة  وحتقيق 
م�لر، بعد اجتماع جمل�س االإ�رشاف يف املجم�عة: "نحن نعيد اخرتاع 
ال�سيارة"، بينما اأ�سار البيان ال�سادر عن االجتماع اإيل اأن غالبية االإنفاق 
بني عامي 2018 و2022 �ستذهب لتط�ير ال�سيارات الكهربائية والهجينة، 
باقي  مثل  "ف�لك�سفاغن"،  وتتجه  القيادة،  ذاتية  ال�سيارات  اإيل  اإ�سافة 
امل�ستقبل،  تقنيات  علي  الرتكيز  لتعزيز  التقليديني،  ال�سيارات  �سانعي 
وت�سابق للحاق ب�رشكة "تي�سال" االأمريكية التي كان لها ق�سب ال�سبق يف 
هذا املجال، وتعترب ال�سيارات التي ال ت�سدر اأي انبعاثات مل�ثة حم�را 
مهما لدي ال�رشكة االأملانية، التي حتاول حم� اآثار ف�سيحة "ديزل جايت" 

التي �سلطت ال�س�ء علي حمركات الديزل املل�ثة.
 واأعلنت "ف�لك�سفاغن" التي متلك 12 عالمة جتارية منها اأودي وب�ر�س 
و�سك�دا، يف �سبتمرب املا�سي، اأنها �ستح�ل كامل اأ�سط�لها اإيل الكهرباء 

بحل�ل العام 2030، متعهدة بن�سخ كهربائية اأو هجينة لنح� 300 طراز.
االإ�رشاف  جمل�س  اجتماع  خالل  اإنه  املجم�عة  با�سم  املتحدث  وقال 
مليار   70 اإيل  ت�سل  �سن�ات  لالإنفاق خلم�س  متكاملة  اإقرار خطة  جري 
ي�رو، ويعد هذا اأقل قليال من اال�ستثمارات التي اأُعلنت يف 2014 ملرحلة 
مليار   86 يقارب  ما  باإنفاق  املجم�عة  وعدت  عندما   ،2019  /2015

ي�رو.
�سيا�سة  �ستتبع  اأنها  اإيل  ال�سابق  يف  اأ�سارت  قد  "ف�لك�سفاغن"  وكانت   
متق�سفة، بعد ا�سطرارها لدفع 25 مليار ي�رو من الغرامات والتع�ي�سات 

وكلفة ا�ستعادة ال�سيارات من االأ�س�اق جراء ف�سيحة "ديزل جايت".

تركز على ال�سوق 
اجلزائري يف 

خمططاتها

"ماهندرا" 
تفتتح مكتبًا 

بالقاهرة 
لإدارة عمليات 
�سمال اأفريقيا

افتتحت �رشكة ماهندرا    
الهندية التي ت�ستثمر نح� 

19 مليار دوالر يف نح� 100 
دولة العامل مكتبها اجلديد 

يف القاهرة ليك�ن م�سئ�الً عن 
متابعة كافة االأعمال اخلا�سة 
بال�رشكة من جتارة املعدات 

االآلية ومعدات الزراعة 
وم�لدات الطاقة ومعدات 

البناء وجتارة املحا�سيل يف 
�سمال اأفريقيا.

جاء ذلك بح�س�ر �ساجناي 
باتا�ساريا ال�سفري الهندي 
 Arvindيف القاهرة، و

Mathewرئي�س العمليات 
 Ashok الدولية بال�رشكة، و
Thakur رئي�س العمليات 

االأفريقية بال�رشكة، و 
Bobby Salwanرئي�س 
منطقة �سمال اأفريقيا ، 

وخمتلف م�سئ�يل ال�رشكة 
من دول اجلزائر واملغرب 
 Arvind وت�ن�س. واأكد

Mathew رئي�س العمليات 
الدولية بال�رشكة اأن �رشكة 

ماهندرا العاملية لديها اأر�سية 
ق�ية يف القارة االأفريقية حيث 

متتلك االآن بافتتاح مكتب 
القاهرة 4 مكاتب رئي�سية، 
ومكتب القاهرة حتديداً 

�سيعزز ت�اجدنا يف القارة 
اأجمع الإمياننا بدور م�رش 
الق�ي التي ميكن اأن تلعب 
كمح�ر جتارة عاملي وبلد 

ينم� اقت�سادياً ب�رشعة كبرية، 
وهدفنا احلايل االعتماد علي 

اأف�سل الك�ادر املحلية يف 
هذا ال�س�ق ال�اعد لنتمكن 
من درا�سة وفهم ما يحتاجه 

عمالئنا لتقدمي اأف�سل 
املنتجات لهم التي تالئم 

احتياجاتهم.

الدولية  خّطتها  عن   )Groupe renault( رين�‘  ’جمم�عة  اأعلنت 
 Drive The Future اجلديدة لفرتة �ست �سن�ات والتي حتمل عن�ان
وتهدف اإيل حتقيق اإيرادات �سن�ية تزيد عن 70 مليار ي�رو1، وال��س�ل 
مع  اخلّطة،  بنهاية  باملئة   7 من  باأكرث  للمجم�عة  ت�سغيلي  هام�س  اإيل 
اإيجابي يف  نقدي حر  بتدّفق  التمّتع  اإيل  اإ�سافة  باملائة،   5 يبلغ  اأ�سا�س 
كل �سنة. وتتناغم خّطة Drive The Future مع روؤية ’جمم�عة رين�‘ 
وغداً.  الي�م  للجميع،  امل�ستدامة  التنّقلية  �سبل  ت�فري  ح�ل  املتمح�رة 
ت�سهد ’رين�‘ �سعبية متنامية يف منطقة ال�رشق االأو�سط مع حتقيق مبيعات 
م�ساعفة ثالث مّرات تقريباً يف دول جمل�س التعاون اخلليجي علي مدي 
مركبة  األف   491 ببيع  ’رين�‘  قامت  ولقد  املا�سية+،  اخلم�س  ال�سن�ات 
اخلّطة  وحتت   ،2016 العام  خالل  والهند  االأو�سط  ال�رشق  اأفريقيا،  يف 
اال�سرتاتيجية اجلديدة ت�سعي العالمة التجارية الفرن�سية الرائدة بقطاع 

ال�سيارات اإيل بيع ما يزيد عن 800 األف مركبة بحل�ل �سنة 2022.

برتكيزها علي النمو املربح 
امل�ستدام



اإ�شهارالإثنني 26  مار�س 2018 املوافـق   لـ 9 رجب  1439ه 22

Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 
cadeaux de �n d année cadeaux d’a�aires 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité
Relations publiques et publicité

Ressources humaines
 Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

Nos formations 

+Te
rrai

n de
 sta

ge

Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 
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اأ�سو�س تطرح هاتفا مبوا�سفات مناف�سة
طرحت �رشكة اأ�س��س م�ؤخرا هاتف 
»ZenFone Max Plus« اجلديد 
مناف�س  و�سعر  ممتازة  مب�ا�سفات 
يلقى  اأن  اأ�س��س  ويت�قع اخلرباء يف 
نظرا  كبريا  رواجا  اجلديد  الهاتف 

مل�ا�سفاته العملية، ومن اأهمها:
 MediaTek« معالج ثماين الن�ى -
 1.5 برتدد   »MT6750T
الر�س�ميات  معالج   - غيغاهريتز. 

.MP2 ARM Mali-T860
 7.0  Android الت�سغيل:  نظام   -
 Asus« واجهات  مع   )Nougat(

.»4.0 ZenUI
 3 بحجم  ع�س�ائي  و�س�ل  ذاكرة   -

غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 32 غيغابايت، 

بطاقات  با�ستخدام  للت��سيع  قابلة 
microSD/( خارجية  ذاكرة 
 256 اإىل  ت�سل  ب�سعات   )HC/XC

غيغابايت.
�سبكات  مع  التعامل  على  القدرة   -
Wi-و b/g/n  802.11 Wi-Fi(
.)4.0 Bluetoothو Fi Direct

 CTIA(و  )2.0  USB( منافذ   -
3.5( . - �سا�سة بحجم 5.7 ب��سة 
حممية   )2160х1080( عر�س  بدقة 

.)2.5D( بزجاج
بدقة  مزدوجة  خلفية  كامريا   -
عد�سات  وفتحات  ميغابيك�سل   16
ت�س�ير  على  قادرة   »2.0/f«

.FullHD فيدي�هات بدقة
- كامريا اأمامية بدقة 8 ميغابيك�سل 

.»2.0/f« وفتحة عد�سة
من  االت�سال  لبطاقات  منفذين   -
ن�ع »nanoSIM« ميكن ا�ستخدام 

اأحدهما لبطاقة الذاكرة.

ميللي   4130 ب�سعة  كبرية  بطارية   -
اأمبري.

- ما�سح لب�سمات االأ�سابع.
- االأبعاد )152.6х73х8.8( ملم. 

 5T OnePlus هواتف
تتفّوق على  “اآيفون اإك�س” 
و”نوت 8 يف ال�سحن ال�سريع

تفّ�ق هاتف �رشكة “ون بل�س” OnePlus ال�سينية االأخري 
بناء  وذلك   ،2017 يف  ال�سادرة  الذكية  اله�اتف  بقّية  على 
على اختبار ال�سحن ال�رشيع يف اله�اتف الذي قام به م�قع 

Tom’s Guide م�ؤّخًرا.
وبعد ن�سف �ساعة من و�سل اله�اتف ب�ساحن �رشيع، يعتمد 
ن�سبة  بلغت   ،USB-C ”اإ�س بي-�سي “ي�  الت  على م��سّ
ال�سحن 59٪ يف “ون بل�س 5 تي” 5T OnePlus، و53٪ يف 
ه�اتف V30 من �رشكة “اإل جي”، بينما جاء اجليل العا�رش 
بـ  بن�سبة �سحن 50٪، متب�ًعا  الثالثة  اآيف�ن يف املرتبة  من 
“اآيف�ن 8″ و”اآيف�ن 8 بل�س” بن�سبة �سحن 49٪ و47٪ على 
 ٪38 بن�سبة  ف�ُسحن  ق�قل  من   ”2 “بيك�سل  اأما  الرتتيب. 
بن�سبة �سحن ٪35.  �سام�س�جن  من  “ن�ت 8”  فقط، وخلفه 
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن جميع بطاريات تلك االأجهزة كانت 

فارغة متاًما عند و�سلها بال�ساحن.
وبعد 60 دقيقة من ال�سحن ال�رشيع، بلغت ن�سبة ال�سحن يف 
و٪81  “اإل جي”،  هاتف  و86٪ يف   ،٪93 تي”   5 بل�س  “ون 
يف “اآيف�ن اإك�س”، وخلفه بفارق ب�سيط “اآيف�ن 8″ بـ ٪80 
اأداء هاتف ق�قل ُمقارنة  و”8 بل�س” بن�سبة 79٪. وحت�ّسن 
بالبقّية، حيث بلغت ن�سبة �سحنه 75٪ بعد �ساعة. اأما هاتف 

�سام�س�جن فبلغت ن�سبة �سحنه 74٪ تقريبًا.
مزّودة  تاأتي  االأجهزة  تلك  ُمعظم  اأن  ه�  بالذكر  اجلدير 
ب�ساحن من ن�ع “ي� اإ�س بي-�سي”داخل العلبة، االأمر الذي 
يعني ت�فري خا�سّية ال�سحن ال�رشيع ب�سكل افرتا�سي. لكن 
امل�ستخدم  يحتاج  حيث  اآبل،  ه�اتف  يف  ُمتلف  ال��سع 
تق�م  ال  فال�رشكة  حدة،  على  وال��سلة  ال�ساحن  ل�رشاء 
ال��سع  العلبة يف  داخل  الت��سيالت  الن�ع من  باإرفاق هذا 

الطبيعي.

اأندرويد القادم ي�سمح بخداع 
امل�ستخدم!

ن�سخة  اأن  التقنية  بال�س�ؤون  مهتمة  م�اقع  اأكدت 
املعل�مات  باإخفاء  �ست�سمح  القادمة  اأندرويد 

التي تتعلق بق�ة االإ�سارة ال�اردة من املخدم 
اأو �سبكة االت�ساالت.

واإر�سال  ا�ستقبال  �رشعة  وتعتمد 
واالأجهزة  اله�اتف  يف  البيانات 
من  العديد  على  عم�ما  الذكية 
ق�ة  اأهمها  من  والتي  الع�امل 
املخدم  من  املر�سلة  االإ�سارة 

ي�يل  لذا  االت�ساالت،  �سبكة  اأو 
االأمر  لهذا  كبريا  اهتماما  امل�ستخدم�ن 

التي  امليزات  طريق  عن  باهتمام  ويتابع�نه 
ت�فرها اأجهزتهم.

ج�ية  اأو  تقنية  والأ�سباب  االأحيان  من  العديد  و ويف  اأ
غريها، قد تنخف�س ج�دة االإ�سارة، لذا طالبت العديد من �رشكات االت�ساالت �رشكة 
اأندرويد،  بنظام  العاملة  االأجهزة  يف  بقيا�سها  ت�سمح  التي  امليزة  باإخفاء  غ�غل 
بهدف حجب تلك املعل�مات عن امل�ستخدم حتا�سيا الأي �سجاالت اأو �سكاوى قد 
يتقدم بها العمالء ووفقا لبع�س املط�رين وم�سممي الربامج فاإن »غ�غل ا�ستجابت 
لتلك الدع�ات ومن املمكن اأن تلغي امليزة التي ت�سمح بقيا�س االإ�سارة من ن�سخة 
اإىل املعل�مات  ال��س�ل  Android P املنتظرة، حيث لن يتمكن امل�ستخدم من 
التي تتعلق بج�دة اإ�سارة ال�سبكة عن طريق االإعدادات امل�ج�دة يف جهازه مبا�رشة 

كما يح�سل حاليا، بل �سي�سطر لتحميل برامج اإ�سافية ملعرفة تلك املعل�مات«.

التطبيقات التي جتمع بيانات امل�ستخدمني دون علمهم

نظام اأندرويد ُيحكم قب�سته 
�سيبداأ نظام اأندرويد بتنبيه امل�ستخدمني من التطبيقات التي تق�م بجمع بياناتهم دون 
مب�ا�سيع  ة  اخلا�سّ مدّونتها  يف  ق�قل  ن�رشتها  ر�سمية  تدوينة  على  بناًء  وذلك  علمهم، 
بيانات امل�ستخدم، كا�سمه ورقم  التي تق�م بجمع  التطبيقات  اإن  احلماية وقالت ق�قل 
هاتفه وعن�ان بريده االإلكرتوين، دون اإخطار امل�ستخدم اأو دون عر�س اتفاقية اال�ستخدام 
للم�افقة عليها �سيتم ت�سنيفها على اأنها تعمل يف اخلفاء خلداع امل�ستخدم، وهذا يعني 
ظه�ر تنبيه عند الدخ�ل اإليها داخل املتجر، اأو عند البحث عليها يف حُمّرك البحث.
ُمطّ�ري  منعت  بعدما  االأخرية  االآونة  يف  التطبيقات  على  اخلناق  غ�غل  و�سّددت 
خدمة  يف  جه�دها  كّثفت  كما  القفل.  �سا�سة  على  اإعالنات  عر�س  من  التطبيقات 
اإال  تلك اجله�د،  الرغم من  التطبيقات اخلبيثة وعلى  للحماية من   Play Protect
اجلغرايف  امل�قع  بيانات  بجمع  تق�م   2017 بداية  ومنذ  باأنها  اعرتفت  ال�رشكة  اأن 
حتديد  خا�سّية  تفعيل  اإيقاف  عند  حتى  علمهم،  دون  اأندرويد  نظام  مل�ستخدمي 

امل�قع اجلغرايف داخل اجلهاز.

اأكرث من 600 مليون جهاز 
يعمل بنظام ويندوز 10

Datally قوقل ُتطلق

اأداة جديدة ملراقبة 
 ا�ستهالك 

باقة الإنرتنت يف اأندرويد
 Datally اأطلقت �رشكة غ�غل تطبيق جديد يحمل ا�سم
يُتيح لهم ُمراقبة ا�ستهالك  اأندرويد  مل�ستخدمي نظام 
للتحّكم  اأدوات  مع  واآين،  دقيق  ب�سكل  االإنرتنت  باقة 

ب�س�رة اأكرب باالت�سال والت�فري قدر االإمكان.
تقدمي  مع  االإنرتنت  ا�ستهالك  التطبيق مبراقبة  ويق�م 
اأ�سب�عية، �سهرية، بحيث مُيكن  ي�مية،  تقارير �ساعية، 
الباقة  للم�ستخدم احل�س�ل على تف�سيل كامل ملراقبة 
لل�سابق،  واإ�سافة  البيانات،  ا�ستهالك  جحم  ومعرفة 
التطبيقات  تق�م مبنع  التي  الت�فري  اأداة  التطبيق  يُقّدم 
ر�سد  مُيكن  كما  اخللفية.  يف  االإنرتنت  ا�ستهالك  من 
ن�ساط اأي تطبيق ومن ثم منعه من ا�ستهالك االإنرتنت 

ب�سكل ف�ري وب�سه�لة تاّمة.

هواوي 
هاتف Honor V10 مع �سا�سة طويلة وكامريتني خلفيتني

اأعلنت �رشكة ه�اوي خالل حدث اأقامته يف ال�سني عن اإطالق هاتف ذكي 
جديد من �سل�سلة “ه�ن�ر” Honor املعروفة بامل�ا�سفات الق�ية وال�سعر 
املعق�ل، وه� الهاتف “ه�ن�ر يفHonor V10 ”10، وميتاز هاتف “ه�ن�ر 
يف10” اجلديد باأنه ي�سري على خطى معظم اله�اتف الذكية التي مت اإطالقها 
خالل العام احلايل، خا�سًة يف يتعلق بال�سا�سة الط�يلة مع احل�اف ال�سيقة 

ون�سبة العر�س اإىل االرتفاع 18:9.
 Honor ”7اإك�س “ه�ن�ر  اإىل حد كبري هاتف  ي�سبه  الذي  الهاتف،  ويقدم 
 IPS 7 الذي اأعلنت عنه ه�اوي يف �سهر اأكت�بر املا�سي، �سا�سة من ن�عX
LCD بقيا�س 5.99 ب��سات بدقة 2160×1080 بك�ساًلن كما يقدم “ه�ن�ر 
يف10” ذاكرة و�س�ل ع�س�ائي “رام” بحجم 4 جيغابايتات، و 64 جيغابايًتا 
من م�ساحة التخزين الداخلية القابلة للت��سعة حتى 256 جيغابايًتا عن طريق 

.microSD ”بطاقات الذاكرة اخلارجية “مايكرو اإ�س دي

 ن�سخة من تطبيق
 م�سنجر لالأطفال

م�ّجهة  ن�سخة  باختبار  االجتماعية  في�سب�ك  �سبكة  بداأت 
وذلك   ،Messenger Kids م�سنجر  تطبيق  من  لالأطفال 
على نطاق �سّيق يف ال�اليات املتحدة االأمريكية مل�ستخدمي 
نظام iOS، مع وع�د ب��س�ل الن�سخة لنظام اأندرويد مع نهاية 
ال�سهر. وال يحتاج الطفل المتالك ح�ساب يف �سبكة في�سب�ك 
اأجل ا�ستخدام التطبيق. كما ال يحتاج كذلك لرقم هاتف  من 
لتفعيله، فكل �سيء يتم عن طريق ح�ساب االأهل، وهذا �رشط 
اأ�سا�سي للتحّكم بكل �سيء، ويق�م االأهايل اأواًل بتحميل التطبيق 
ح�سابهم  با�ستخدام  الدخ�ل  ت�سجيل  ثم  الطفل  جهاز  على 
واإن�ساء ح�ساب  الالزمة  ال�سالحيات  منح  اأجل  من  ال�سخ�سي 
في�سب�ك،  على  ولي�س  فقط  م�سنجر  لتطبيق  ح�ساب  للطفل، 
االنتهاء  وبعد  اأبًدا.  البحث  نتائج  يف  اال�سم  يظهر  لن  حيث 
يُ�سبح التطبيق جاهز لال�ستخدام، لكن القرار النهائي يف كل 
اإ�سافة �سديق فاإن  �سيء يك�ن بيد االأهايل. وعند الرغبة يف 
يحتاج   بل  يدوي،  ب�سكل  العملية  بهذه  القيام  مُيكنه  ال  الطفل 
قائمة باأطفالهم. بعدها، مُيكن اختيار الطفل واإ�سافته لقائمة 
االأ�سدقاء، وبهذا ال�سكل مُيكن التحّكم ب�سكل كامل باحل�ساب. 
اأهل  طريق  عن  كذلك  تتم  فاإ�سافتهم  كاالأقارب،  الكبار،  اأما 
التطبيق، بحيث    االأ�سماء بحجم كبري داخل  الطفل. و�ستظهر 
ا�ستعانت في�سب�ك بفريق عمل خا�س داخل مقّراتها، اإ�سافة 
ال�اليات املتحدة  ببع�س اخُلرباء على م�ست�ى  اإىل اال�ستعانة 

االأمريكية لتقدمي جتربة ا�ستخدام ُمالئمة لالأطفال.
ومُيكن للطفل التبليغ عن احل�سابات امل�ج�دة لديه اأو حذفها، 
الطفل   حلماية  االأمر  بهذا  القيام  عند  تنبيه  االأهل  و�سي�ستلم 
اأن   يعني  اأبًدا، وهذا  اإعالنات  يعر�س  لن  التطبيق  اأن  ال�رشكة 
عليها  والر�سم  ال�س�ر  تبادل  االأطفال  مبقدور  و�سيك�ن  ذلك. 
الب�سيطة  التعليمية  االأدوات  بع�س  ال�رشكة  ت�ّفر  كما  ا.  اأي�سً
 Loren عرب ال�اقع امُلعّزز وذلك بعد ت�سغيل الكامريا. وقال
اإن الهدف الرئي�سي  Cheng، امل�س�ؤول عن تط�ير التطبيق، 
ه� ت�فري و�سيلة ت�ا�سل بني االأهايل وبني االأطفال مع تعليمهم 
طريقة الت�ا�سل مع البقّية يف الع�رش احلديث. واأ�ساف اأن هذا 
يتم عرب حتّكم كامل من قبل االأهل، االأمر الذي �سيجعل تطبيق 

م�سنجر لالأطفال خياًرا ُمريًحا لالأهايل ب�سكل عام.
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خمي�س اخل�شنة ببومردا�س

�صقوط ج�صر على حافلة يودي بحياة �صخ�صني 
اأكد املالزم الأول املكلف بالإعالم باملديرية العامة للحماية املدنية بن اأمزاز زهري باأن حادث �شقوط ج�شر 

للراجلني بالطريق ال�شيار �شرق غرب مبنطقة خمي�س اخل�شنة ولية بومردا�س قد خلف م�شرع �شخ�شني واأدى 
اإىل اإ�شابة �شخ�س ثالث بجروح متفاوتة اخلطورة 

يحي عواق 

هاتفي  ات�صال  يف  املتحدث  واأكد  هذا 
م�صالح  باأن  "الو�صط"  بجريدة  جمعه 
احلماية املدنية بوالية بومردا�س تدخلت 
يف حدود ال�صاعة 11 و41 دقيقة اإثر بالغ 
مفاده �صقوط ج�رس للراجلني على م�صتوى 
باملنطقة  غرب  �رسق  ال�صيار  الطريق 
امل�صماة "حو�س الكاي" بخمي�س اخل�صنة 
والية بومردا�س، م�صيفا باأن احلادث قد 
اأ�صفر عن �صقوط قتيلني واإ�صابة �صخ�س 
ثالث بجروح متفاوتة اخلطورة نقل على 

جناح ال�رسعة اإىل امل�صت�صفى.
اأمزاز  اأكد  فقد  احلادث  اأ�صباب  وعن 
زهري باأنها تعود اإىل �صاحنة كانت تقل اآلة 

باجل�رس  اإ�صطدمت  العمومية  لالأ�صغال 
نوع  من  حافلة  على  بدوره  انهار  الذي 
نوع   من  و�صيارة   Toyota coaster

Golf kadi

العديد  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر  هذا 
التوا�صل  مواقع  عرب  ال�صفحات  من 
مفادها  ح�صيلة  تداولت  االجتماعي 

م�رسع 04 اأ�صخا�س  

اأدرار

فتاة تقتل  
�صابا بدم بارد 

باأحد امل�صاكن 
امل�صبوهة  

متكنت م�صالح امن والية اأدرار من حل 
لغز جرمية قتل راح �صحيتها �صاب موؤخرا 
باحلي ال�صكني 800 م�صكن بتليالن مبدينة 

اأدرار وهدا بعد و�صول مكاملة هاتفية 
من قبل عنا�رس احلماية املدنية  مفادها 

تعر�س احد االأ�صخا�س اإىل اعتداء 
بوا�صطة اأداة حادة  هذا االأخري  بعد نقله 
اإىل م�صلحة اال�صتعجاالت ابن �صينا اأدرار 

لفظ اأنفا�صه االأخرية بغرفة االإنعا�س 
متاأثرا باإ�صابة على م�صتوى القلب وعليه 
قامت م�صالح االأمن مببا�رسة التحريات 
وتكثيف اجلانب اال�صتعالماتي مع تطويق 
مكان وقوع اجلرمية مع رفع وتتبع االآثار 
التي دلتهم اإىل احد املنازل املحاذية 

حيث تبني اأنه �صاغر من طرف فتاة تبلغ 
من العمر24 �صنة و بعد معاينة املنزل 
ات�صح وجود بقع من الدم على م�صتوى 

املنزل و بع�س االآثار االأخرى ليتم 
حتويلها اىل امل�صلحة للتحقيق معها و 

متابعة للتحقيق ونتيجة تكثيف التحريات 
و االأبحات مت العثور على �صكني ملطخ 
بالدماء خمباأ باأحكام برمال مرتاكمة 

بالقرب من احلي   ليتم �صماع االأطراف 
يف الق�صية الذين اجتمعت كلمتهم اأنهم 

كانوا يف جل�صة خمر جمعتهم يف منت�صف 
ال�صهر اجلاري كما اأن الفتاة املتهمة هي 
من قامت بطعن ال�صحية  بوا�صطة �صكني 

بدافع االنتقام .
 بو�شريفي بلقا�شم 

بكل من برج باجي خمتار 
وعني قزام

توقيف19 مهرباو 
�صبط ثالثة �صاحنات

يف اإطار حماربة التهريب واجلرمية 
املنظمة، اأوقفت مفارز للجي�س الوطني 
ال�صعبي، يوم 24 مار�س 2018 بكل من 

برج باجي خمتار وعني قزام/ن.ع.6، ت�صع 
ع�رسة )19( مهربا واأحبطت حماولة تهريب 

)4600( لرت من الوقود و�صبطت �صاحنة 
وثالث )03( مركبات رباعية الدفع و)25( 

جهاز ك�صف عن املعادن.
كما اأوقفت مفرزة اأخرى للجي�س الوطني 
ال�صعبي وعنا�رس الدرك الوطني بكل من 
�صطيف/ن.ع.5 واإن اأمنا�س/ن.ع.4، ثالثة 
بط لديهم �صالحني )02(  )03( اأ�صخا�س �صُ

ناريني وكمية من الذخرية.

امل�شيلة 

»IBM « شركة�

تفكيك �صبكة خمت�صة يف ترويج 
الأوراق النقدية املزورة

 «IBM« تطلق كمبيوترا بحجم الربغوث!

اأم�س ، وحدات  اأول  متكنت 
الوطني  للدرك  املجموعة االإقليمية 
خمت�صة �صبكة  تفكيك  ، من   بامل�صيلة 

 يف ترويج االأوراق النقدية املزور ، من فئتي 
2000 و 1000 دينار، كما عرثت بحوزتهم على 
دينار  األف  ت�صعة وثمانون  قدره  مايل  مبلغ 
عن  �صادر  بيان  ح�صب  دج(   89000( جزائري 
االإقليمية  خلية االإعالم واالإت�صال باملجموعة 
تفكيك  اأن  على  ، والتي اأكدت  للدرك الوطني 
اإثر �صكوى  على  جاء   ، املذكورة  ال�صبكة 
مرفوعة من طرف كـل من امل�صميان )ط ع ب 
( و )ب ع(  ، مفادها وجود اأ�صخا�س يروجون 
اأوراق نقدية مزورة ذات �صعر قانوين بالعملة 
للتداول ، حيث واإ�صتغالال  وطرحها  الوطنية 
عن�رس  تن�صيط  مت  ال�صاكيان  لت�رسيحات 

يتمكن اأفراد وحدات  اأن  االإ�صتعالمات ، قبل 
الوطني  للدرك  االإقليمية  املجموعة 
اأ�صخا�س  �صتة )06(  توقيف  بامل�صيلة من 
بكل من  االأمر  ويتعلق   ، الق�صية  متورطني يف 

)ب ع ا(، )ه ع ب(، )ط ع اإ(
 ،)ز ح(، )ت ع ا( و )�س ع اإ( ترتاوح اأعمارهم 
مابني 19 و 28 �صنة ال�صاكنني ببلدية امل�صيلة ، 
قا�صي  على  واإحالتهم  جميعا  توقيفهم  ليتم 
التحقيق  عملية  مبوا�صلة  اأمر  الذي  التحقيق 
املدعـو )هـ  باإيداع  واأمر  العملية  هذه  يف 
اإعادة الرتبية  مبوؤ�ص�صة  احلب�س  ، ع ، ب( 
متهمني حتت  ، فيما و�صع ثالثة  بامل�صيلة 
ومت ت�صليم متهمني اآخري الق�صائية ،  الرقابة 

ن اإ�صتدعاءات حل�صور جل�صة املحاكمة .
عبدالبا�سط بديار 

نانويا  كمبيوترا   »IBM « �رسكة  �صممت 
االأجهزة  يف  هاما  دورا  يلعب  مكرويا، 
ال�رسوري  ومن  الذكية  االإلكرتونية  املنزلية 
ال�صغري  الكمبيوتر  هذا  لروؤية  مبجهر  التزود 
من  »كري�صتالة«  حبيبة  يقرب من حجم  الذي 
بح�صب  ال�صغر  متناهي  برغوث  اأو  امللح، 
التي  االإلكرتونية   »Mashable« بوابة 
الكمبيوتر من �رسيحة  ويتاألف  ن�رست اخلرب. 
االآالف  مئات  على  حتتوي   )86×( حا�صوبية 
تكلفته  وتبلغ  النانوية«،  »الرتانز�صتورات  من 
10 �صنتات فقط وال تتباهى ال�رسكة االأمريكية 
توؤكد  لكنها  الرقمي،  املنتج  هذا  اأداء  بقوة 
االأ�صياء«  »اإنرتنت  يف  الكبرية  فائدته  على 
مثل الثالجات الذكية وامل�صابيح وغريها من 

املنتجات الذكية و�صيتم دمج هذه احلوا�صب 
املقبلة  اخلم�س  ال�صنوات  خالل  املكروية 

وفقا  وا�صع،  نطاق  على  املنزلية  باالأجهزة 
.»IBM« لرئي�س ق�صم البحوث يف �رسكة

فريو�س خطري ينت�صر عرب »يوتيوب«

يف ظل موجة الثلوج والأمطار

 ال�صرطة  تتكفل باأ�صحاب املركبات 
العالقة والأ�صخا�س بدون ماأوى

حذرت �رسكة » Doctor Web« من فريو�س 
على  الفيديو  تعليقات  على  ينت�رس  بداأ  جديد 
املعلومات  ب�رسقة  ويقوم  »يوتيوب«  موقع 
ال�صخ�صية من حوا�صيب امل�صتخدمني وجاء يف 
من�صور �رسكة »Doctor Web«، اأن فريو�س 
 ،»Python« طروادة« مربمج وفق برجميات«
اأنظمة   م�صتخدمي  على  خطرا  ي�صكل  وهو 
طروادة  فريو�س  »Windows«وي�رسق 
والبيانات  املعلومات  من  وغريها  امللفات 
االأجهزة  من  للم�صتخدمني  اخلا�صة  ال�رسية 
امل�صابة به، وي�صتطيع احل�صول على ح�صابات 

من  وغريها  ال�صخ�صية  االجتماعية  ال�صبكات 
برامج اخلدمات عرب االإنرتنت.

الفيديو  تعليقات  اإىل  الفريو�س  هذا  ويدخل 
للنقر  امل�صتخدم  تدعو  وجذابة،  ذكية  بطرق 
روابط  التباع  تدعوه  اأو  الكلمات  بع�س  على 
حديثة  األعاب  اإىل  تو�صل  اأنها  بحجة  معينة 
ومبجرد  االإنرتنت.  على  جديدة  خدمات  اأو 
الروابط  تلك  على  امل�صتخدم  ينقر  اأن 
نظام  اإىل  دخل  قد  الفريو�س  يكون  املزيفة 
املعلومات  ب�رسقة  وبداأ   »Windows«

واحل�صابات ال�صخ�صية.

على اإثر ا�صتمرار التقلبات اجلوية التي م�صت 
ت�صاقط  ي�صهد  والذي  الوطن  اأرجاء  خمتلف 
كميات كثيفة من الثلوج واالأمطار، وموا�صلة 
داأبت  التي  واجلوارية  االإن�صانية  للمبادرات 
العامة لالأمن الوطني على  م�صالح املديرية 
املجتمع  فئات  خمتلف  لفائدة  تنظيمها، 
واملت�رسرين  ماأوى  بدون  االأ�صخا�س  خا�صة 
م�صالح  نظمت  اجلوية،  اال�صطرابات  جراء 
االأمن الوطني خرجات ميدانية عرب خمتلف 
م�صاعدات  تقدمي  من خالل  الوطن،  واليات 

للمركبات  العون  يد  مد  يف  تتمثل  اإن�صانية 
العالقة وتقدمي وجبات �صاخنة باالإ�صافة اإىل 
لبع�س  واأغطية  اأفر�صة  غذائية،  مواد  توزيع 

العائالت املت�رسرة.
ظل  يف  م�صتمرة  �صتبقى  اخلرجات  هذه  اإن 
باملوازاة  القا�صية،  املناخية  الظروف  هذه 
مع ذلك مت تنظيم حمالت حت�صي�صية لفائدة 
مطويات  تقدمي  ت�صمنت  املركبات  �صائقي 
اأجل  من  االإر�صادات  و  الن�صائح  من  وجملة 

قيادة اآمنة.

وهران

افتتاح معر�س ال�صناعة البرتولية والغازية 
افتتحت اأم�س االأحد بوهران فعاليات الطبعة 
ال�صناعة  حول  املعر�س   – للندوة  الثامنة 
)ناباك  اإفريقيا  �صمال  يف  والغازية  البرتولية 
وزير  مرا�صمها  على  اأ�رسف  حيث   )2018
هذه  وت�صهد  قيتوين،  م�صطفى  الطاقة 
اىل  تتوا�صل  التي  االقت�صادية  التظاهرة 
وتخت�س يف خمتلف  اجلاري  مار�س   28 غاية 
الن�صاطات ال�صناعية يف جمايل البرتول والغاز 
جممعات  ت�صم  حيث  دولة   40 زهاء  م�صاركة 
الوطنيني  كبرية مثل املجمعني  دولية  طاقوية 
�صوناطراك و�صونلغاز اىل جانب اأخرى اأجنبية 

مثل توتال وريب�صول و�صتايتول وغريها.
وكالة  تنظمها  التي  التظاهرة  هذه  وت�صم 
االقت�صادية  التظاهرات  تنظيم  يف  خمت�صة 
ب�صعار  اجلديدة  الطبعة  هذه  تو�صم  حيث 
وهما  اثنني  �صقني  وروؤية«  حتدي  »جناح، 
خمتلف  حول  وعلمية  تقنية  وور�صات  ندوة 
اإفريقيا  ب�صمال  والغازية  البرتولية  الن�صاطات 

والذي  املجال  نف�س  يف  معر�س  جانب  اإىل 
يعرف م�صاركة اأزيد من 500 عار�س.
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  موقف ...24
 �صقوط اجل�صر ..
و ثقافة الالعقاب

مرة اأخرى ت�شقط اأرواح اجلزائريني 
نتيجة العبث الذي ميار�س عدد 
من امل�شوؤولني املحليني يف متابعة 

امل�شاريع ،�شقوط ج�شر حديث 
على املارة اأم�س بخمي�س اخل�شنة 

يوؤكد للمرة الألف اأن هناك 
ثغرات كبرية يف املتابعة التقنية 

للم�شاريع  احلادثة زلزلت �شفحات 
الفاي�شبوك  ذكرتنا مبا حدث من 
كوارث �شابقة يف العا�شمة وكثري 

من املدن ،لزال الراأي العام مل 
ميحوا من ذاكرته ما حدث يف بن 

عكنون حيث ظهرت حفرة عميقة 
�شقطت فيها بع�س ال�شيارات ويف 

برج الكيفان ،وبال�شبط بحي الدوم 
ظهرت حفرة اأخرى مبا�شرة حتت 

خط ال�شكة احلديدية 
املنطق يقول اأن مواطني املنطقة 

التي �شقط فيها اجل�شر واأهايل 
ال�شحايا من حقهم الطبيعي ،و 

الأخالقي اأن يعرفوا من املت�شبب يف 
الكارثة ،ومعاقبته قانونيا ،و كذلك 

البحث عن املن�شاآت التي اأجنزتها 
ال�شركة املنجزة يف اأماكن اأخرى 
،عندما يحدث كل ذلك  �شتهداأ 
الأنف�س و ي�شود �شلطان القانون.
التخوف قائم من لفلفة املو�شوع 

و املراهنة على الن�شيان ،حيث 
يدرك الراأي العام اأن م�شاألة الرقابة 
التقنية يحيط بها كثري من عالمات 

ال�شتفهام و هذا طبعا يف �شياق 
جتنب الأ�شواأ و فقدان اأرواح عدد 

اآخر من اجلزائريني. 

وداد احلاج:

 �صكيب خليل 
يف �صعيدة

يلقي وزير الطاقة ال�صابق �صكيب خليل  
حما�رسة حتت عنوان )النموذج االإقت�صادي 
للخروج من التبعية للمحروقات( وذلك يوم 

اخلمي�س 29 مار�س 2018 على ال�صاعة 
الثانية زواال امل�رسح اجلهوي �صرياط 

بومدين بدعوة من بع�س ممثلي املجتمع 
املدين
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