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و�سط هيمنة العباءة احلزبية 
على املجال�س البلدية:

الطموحات ال�سخ�سية 
 وامل�ساريع العالقة 
تنذر ب�سنني عجاف

 �س4
ميلـــــة 

تن�سيب 32 رئي�س بلدية 
�س4

يف اليوم العاملي لذوي 
الحتياجات اخلا�سة:

 مطالب با�ستحداث 
كتابة دولة للمعاقني
 �س4

�س3

املعهد الثقايف الفرن�سي بالعا�سمة

�سالون افرتا�سي للراغبني  يف الدرا�سة يف فرن�سا

 �س5

�س24

66 وحدة فندقية مبنظومات 
معلوماتية  مع  نهاية 2018

يف املنتدى الوطني الأول لل�سياحة اللكرتونية، مرموري :

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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على هام�ش امللتقى الأول لل�سياحة الإلكرتونية

القر�ض ال�سعبي يعر�ض خدماته اجلديدة بفندق الأورا�سي 
�س5

وزير الفالحة ي�سرف على اأول 
 عملية ت�سدير للخارج

 من ولية ب�سكرة

10  اأطنان من املنتوجات 
الفالحية �ست�سدر للخارج

 .   افتتاح فرع خا�س
  بت�سدير املنتوجات 

�س5الفالحية مبطار ب�سكرة

رئي�س غرفة التجارة لولية 
ب�سكرة عبد املجيد خبزي

اإن�ساء م�سنع 
 ال�ستخراج

�س4 �سكر  التمر  �س13�س24 �س5

امن ولية امل�سيلة 

تــــــوقــــــيف لـــــ�ســني 
يـــــ�ستــــــهدفــــــان 

الطالبات اجلامعيات

اأمن ولية املدية

خمطط وقائي 
ملواجهة تداعيات 

اال�سطرابات اجلوية

مدان:

اخل�سر مر�سحون 
 ملواجهة الربتغال 

اأو ا�سبانيا وديا

على هام�س امللتقى الأول لل�سياحة الإلكرتونية املنظم من قبل جممع فندقة ال�سياحة وحمامات معدنية بفندق الأورا�سي 
بالعا�سمة، عر�س بنك القر�س ال�سعبي اجلزائري عن طريق ممثلته حمالت  عزي املكلفة بالدرا�سات الأ�سا�سية بخلية 

التنظيم بالبنك خدماته الإلكرتونية اجلديدة املواكبة لتطورات تكنولوجيا الرقمنة...

ك�سف وزير ال�سياحة  وال�سناعة التقليدية ح�سان 
مرموري،  خالل املنتدى الوطني الأول لل�سياحة 
اللكرتونية  الذي نظمه  جممع فندقة ،�سياحة 
وحمامات معدنية على م�ستوى  فندق الأورا�سي 

بالعا�سمة  والذي مت فيه ال�سروع يف 66 وحدة 
فندقية  مبنظومات معلوماتية ... 

ريا�سة

زيارة الرئي�س الفرن�سي اإىل اجلزائر

�سيمفونية الت�ساوؤم 
االأ�سود والتفاوؤل 

الوردي!
.  زيارة ماكرون ...ملفات ثقيلة على حمور اجلزائر باري�س
.   الهادي خالدي : مكافحة الإرهاب و الهجرة غري ال�سرعية اأوراق اأ�سا�سية
.   العقيد املتقاعد خلفاوي :   ملف اإعادة انت�سار اجلي�س الفرن�سي يف مايل حا�سر
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ر�ؤية من الواقع
ويعمل  �إال   ، عاديا  مو�طنا  �آم  كان  م�سوؤوال  �جلز�ئري  فر�سة يف حياة  تفوت  ال 
�لبع�ض على ��ستثمارها �ن �إيجابا �و �سلبا ، وقد ز�دت مو�قع �لتو��سل �الجتماعي 
�لو�سع تعقيد� من خالل ن�رش �لدعايات و�لتعليق على �خلرب يف حينه وهو طازج 
،بل و�لرتويج الأفكار تخدم م�سالح فئة على ح�ساب �أخرى بغر�ض توجيه �لر�أي 
�لعام و�لتاأثري على �سلوكه وفهمه ، والأننا �سعبا يوؤمن بالدعاية وي�سدق �الإ�ساعة 
فاإنه ثبت باأن �لدعاية تلعب دور� كبري� يف حياتنا ويف ت�سيري �سوؤوننا. فقد تكون 
جمرد �أكاذيب ي�ستعملها �خلطيب يف خطبه و�لناخب يف برناجمه و�ل�سيا�سي يف 
تعامله و�مل�سوؤول يف عالقاته مع موظفيه. كما وتتعمد �أطر�فا �إىل ن�رش �لدعاية 
�أن تفر�سه كاأمر و�قع، ومن يقوم بالدعاية  بغر�ض ت�سويق �و مترير �سيئا تريد 
ن�رش  منها  .�لغر�ض  �لنا�ض  بني  مكانا  لها  �إيجاد  حماوال  �حلقيقة  يخفي  طبعا 
�إ�ساعات �أو حتى جزء من �حلقيقة للتاأثري على �لعامة وتغيري �جتاهها �أو �آر�ئها 
�نه ال �حد ي�ستطيع مو�جهة  . و�لغريب  �لنف�ض  يوؤكد علماء  وحتى �سلوكها كما 
�ل�سعب وي�سقط تلك �لتهم و�الإ�سار�ت يف حينها ،حتى تاأتي �لدعاية على �لو�قع 

�ملدخل  �أ�سوق هذ�  ما جعلني  و�خلوف،  �لهلع  لتثري  �له�سيم  كالنار يف  وت�رشي 
هذ� ،هو �ل�سورة �لتي �أ�سبحت مثار جد�ل وتعليق بطلها �أحمد �أويحي مع �مللك 
حممد �ل�ساد�ض و�لرئي�ض ماكرون على هام�ض �لقمة �الإفريقية �الأوربية �ملنعقدة 
�أنه كان  �ل�سلبي رغم  و��ستعمالها يف �جلانب  �لكوت ديفو�ر،  باأبيدجان عا�سمة 
تاأخذ �سورة م�سافحة  �أن  �أما   ، �إال  لي�ض  بروتوكولية  ق�سية  الأنها  عليها  �ملرور 
�لوزير �الأول للملك �ل�ساب كل هذ� �لتعليق و�ملو�قف وحتى �التهامات .بل وكانت 
��سد ق�سوة حتى يف تعليقات لقاء �ل�سهاينة مع �لفل�سطينيني ، وماذ� �رش �ملعلقني 
و�ملغر�سني لقاء� �خويا بني قادة بلدين �لذي يجمعهما �أكرث مما يفرقهما ،وناأمل 
_ يف �مل�سافحة �أن كانت من �لقلب _ عودة �لعالقات �لدبلوما�سية و�القت�سادية 
�إىل �سابق عهدها وفتح �حلدود بني �جلارتني �ل�سقيقتني ، ومامل�سافحة �ال تعبري 
عن مقولة �خلري باخلري و�لبادي �أكرم ونحن �أهل �لكرم و�جلود ، و�لعيب و�لعار 
باأخالق  ، وهاهو قد عمل  �أويحي بجانب رئي�ض عربي دون م�سافحته  �أن مير 
�ملغرب  مع  وعالقاتنا   ، و�لبغ�ض  و�لغل  �حلقد  يحملو�  ال  �لذين  �جلز�ئريني 

�مل�سرتك  و�مل�سري  و�الإ�سالم  �لعروبة  �إطار  يف  م�سرتك  وتاريخ  �أخوة  عالقة 
و�لقمة �ملنعقدة �إمنا تبحث عن فر�ض �ال�ستثمار وتعزيز �ل�رش�كة بني �الأفارقة 
و�الأوربيني فكيف بنا نحن ال نعمل على تعزيز عالقاتنا و�إعادة �لدفء لها و�لرفع 
مهازلنا  ن�ستثمر يف  �أن  و�ملقبول  �ملعقول  ومن غري  �لتعامل.  م�ستو�ها يف  من 
�أكرث من هذ� �ال�ستثمار ، وعودة �ملغرب �إىل �الحتاد �الإفريقي جعلت منه يقبل 
بو�قع وجود �ل�سحر�ء �لغربية ،فكيف ال نقبل نحن به وقد �نت�رشت �لدول للطرح 
�جلز�ئري حينما وجدنا مكانا للرئي�ض �ل�سحر�وي بني �لدول وبات رئي�سها و�قفا 
�إىل جانب �مللوك و�لقادة ومل ي�سبح �أي كر�سي �ساغر يف �لعالقات �لدبلوما�سية 
�لغربية كو�قع و�إعطائها  �أن يعرتف بال�سحر�ء  �لتي حاولت �جلز�ئر بكل قوتها 
�سفة �لدولة فكانت �ل�سورة �لتذكارية جتمع  �الإخوة �لفرقاء و�ىل جانبهم فرن�سا 
�لتي توؤجج �ل�رش�ع وتزرع �الأحقاد وحتر�ض على �لفرقة ،وحتى ال ي�ستغل مقايل 

يف �أغر��ض �لدعاية .
احلفناوي بن عامر غــول

اجتماع  مكتب جمل�س الأمة وهيئة التن�سيق للمجل�س 

عر�ض ومناق�سة قانون املالية يوم 10 دي�سمرب 2017 
�الأحد،  �أم�ض  �الأمة  ملجل�ض  �لتن�سيق  هيئة  عقدت 
2017/12/03، �جتماعا حتت رئا�سة عبد �لقادر بن 
ر �أع�ساء �لهيئة  �سالح، رئي�ض جمل�ض �الأمة ،وقد قَرّ
��ستئناف �جلل�سات �لعلنية �بتد�ء من يوم �الأحد 10 
�ملالية،  قانون  م�رشوع  ومناق�سة  لعر�ض  دي�سمرب 
وزير  �ل�سيد  لرد  و�ال�ستماع  �ملناق�سة  و�ستتو��سل 
�ملالية على تدخالت �الأع�ساء يوم �الإثنني 11 دي�سمرب. 
 ،2017 دي�سمرب   13 �الأربعاء  يوم  جل�سة  تخ�س�ض  ثم 
تبادل  كما  للم�سادقة  �ملالية  قانون  م�رشوع  لعر�ض 
حول  �لنظر  ووجهات  �لروؤى  �لتن�سيق  هيئة  �أع�ساء 
ل�سنة 2018،  �الأمة  �لت�سيري ملجل�ض  م�رشوع ميز�نية 
ومَتّ تبليغ �أع�ساء �لهيئة مبجمل �لتح�سري�ت �لعملية 
لتاأ�سي�ض   )20( �لع�رشون  �لذكرى  بتخليد  �ملتعلقة 
�ل�سامية  �لرعاية  �ستكون حتت  و�لتي  �الأمة،  جمل�ض 
لفخامة رئي�ض �جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة. وقد 

�جتماع  �الأمة،  ملجل�ض  �لتن�سيق  هيئة  �جتماع  �سبق 
مكتب �ملجل�ض برئا�سة �ل�سيد عبد �لقادر بن �سالح، 
لرئي�ض  �لت�ساوري  و�الجتماع  �الأمة،  جمل�ض  رئي�ض 
�لربملانية،  روؤ�ساء �ملجموعات  �ل�سادة  �ملجل�ض مع 
�ملتعلقة  �الأ�سغال  و�سري  برجمة  بخ�سو�ض  وذلك 
مبناق�سة م�رشوع قانون �ملالية ل�سنة 2018، و عر�ض 

م�رشوع ميز�نية �ملجل�ض �الأمة ل�سنة 2018.
�لت�رشيح بحالة  �الأمة  َر مكتب جمل�ض  قَرّ هذ�، وقد 
�لع�سو  �سليماين،  �لكرمي  عبد  �ل�سيد  مقعد  �سغور 
�ملنتخب يف جمل�ض �الأمة عن والية بومرد��ض، وذلك 
هيئة  �أع�ساء  ��ستهَلّ  فقد  لالإ�سارة،  �لوفاة،  ب�سبب 
ترحما  �سمت  دقيقة  بالوقوف  �جتماعهم  �لتن�سيق 
رئي�ض  نائب  �سليماين  �لكرمي  عبد  �لفقيد  روح  على 
 28 �لثالثاء  يوم  �ملنية  و�فته  �لذي  �الأمة،  جمل�ض 

نوفمرب 2017.

وحدات اجلي�س بب�سار

�سبط 5 قناطري من 
املخدرات

حمرز يظهر "بنيو لوك"

جولة التعادالت

و�جلرمية  �لتهريب  حماربة  �إطار  يف 
�ملنظمة، �سبطت مفرزة للجي�ض �لوطني 
بب�سار/  2017 نوفمرب   03 �ليوم  �ل�سعبي، 

�ملعالج  �لكيف  من  معتربة  كمية  ن.ع.3، 
و)16،4(  قناطري   )05( بخم�سة  تقدر 
كيلوغر�م، فيما حجزت مفارز �أخرى، يوم 
عنا�رش  مع  بالتن�سيق   ،2017 دي�سمرب   02
 )147،5( �حلدود  وحر��ض  �لوطني  �لدرك 
كيلوغر�م من نف�ض �ملادة، خالل عمليتني 

منف�سلتني بتلم�سان/ن.ع.2.
للجي�ض  مفارز  �أوقفت  مت�سل،  �سياق  يف 
 )16( بتمرن��ست/ن.ع.6،  �ل�سعبي  �لوطني 
ومركبة  �ساحنات   )07( وحجزت  مهربا 
�لوقود  من  لرت  و)16530(  �لدفع  رباعية 
مولد�ت  و)05(  �سغط  مطارق  و)05( 
�لدرك  عنا�رش  �سبط  حني  يف  كهربائية، 
�سالحا   )18( بباتنة/ن.ع.5،  �لوطني 
خرطو�سة  و)830(  �ل�سنع  تقليدي  ناريا 
ل�سناعة  ومعد�ت  �لعيار�ت  خمتلف  من 

�لذخرية �إ�سافة �إىل مو�د متفجرة.
مهاجر   )31( توقيف  مت  �أخرى،  جهة  من 
غري �رشعي من جن�سيات خمتلفة بكل من 

تلم�سان و�أدر�ر وورقلة وعني �سالح.

ب�سكل  �لدويل �جلز�ئري ريا�ض حمرز  ظهر �لالعب 
على  �أقدم  عندما  �لوقت  نف�ض  يف  وغريب  جديد 
باللون  �سعره  ب�سبغ  �لقيام  خالل  من  �سكله  تغيري 
�ملبار�ة  خالل  �جلديدة  بالهيئة  ظهر  �أين  �الأ�سفر، 
�سيتي  لي�سرت  فريقه  �م�ض  �أول  م�ساء  جمعت  �لتي 
�لدوري �الجنليزي �ملمتاز،  وبورنلي �سمن مباريات 
موقع  رو�د  �عجاب  ملحرز  �جلديد  �ل�سكل  يلق  ومل 
�نتقدو�  و�لذين  "فاي�سبوك"  �الجتماعي  �لتو��سل 

مظهره ب�سدة.

متّيزت مباريات �جلولة 13 للر�بطة �ملحرتفة �الأوىل 
يف  حدث  مثلما  نتائجها  على  �لتعادالت  �سيطرة 
�نتهت  و�لتي  �م�ض  جرت  �لتي  �خلم�ض  �ملباريات 
حيث  و�اليجابي،  �ل�سلبي  �لتعادل  بنتيجة  جميعها 
بلقاء�ت  معنية  كانت  �لتي  �الأندية  من  �أي  ف�سلت 
�أول �أم�ض يف حتقيق �لفوز وت�سييع نقطتني يف نهاية 

�للقاء.
رئي�س الفيفا

رو�سيا قادرة على تنظيم اأف�سل ن�سخة لكاأ�ض العامل
حتدث �ل�سوي�رشي جياين �إنفانتينو، 
لكرة  �لدويل  �الحتاد  رئي�ض 
بطولة  قرعة  عن  )فيفا(،  �لقدم 
�لعا�سمة  ، يف   ،2018 �لعامل  كاأ�ض 

�لرو�سية مو�سكو.
يف  �إنفانتينو،  جياين  وقال 
�لر�سمي  للموقع  ت�رشيحات 
�لقرعة  "�ساهدت  �لدويل  لالحتاد 
كم�سجع لكرة �لقدم و�أي�سا كرئي�ض 
بالن�سبة  موؤثرة  �إنها حلظة  للفيفا، 
 200 من  �أكرث  هناك  �سيكون  يل، 
تتابع �حلدث"و�أ�ساف رئي�ض  دولة 
بد�أ  "�جلميع  �لدويل  �الحتاد 
ومن  �لعامل،  كاأ�ض  عن  �حلديث 
�ملنتخبات  و�أي  من،  �سيلتقي 
�لنقا�ض  هذ�  �ملفاجاأة،  �سيكون 
�لعام  وحتى  �ليوم  من  �سي�ستمر 
مقتنع  �أنا  �ساهدته،  مما  �ملقبل، 
�لبطولة  �ستكون   2018 رو�سيا  �أن 
�لعامل"،وتابع  لكاأ�ض  �الأف�سل 
"كل  قائال،  ت�رشيحاته  �إنفانتينو 
�سيء جاهز وبع�ض �الأمور �ستكون 
�سيح�رش  من  كل  قريبا،  جاهزة 
مرحبا  بلد�  �سيكت�سف  رو�سيا  �إىل 
�الحتفال  يريد  بلد  وودود�، 
�أجمع،  �لعامل  مع  �لقدم  بكرة 

ريا�سيا  حدثا  لي�ست  �لعامل  كاأ�ض 
حدث  �أكرب  هي  بل  �لعامل،  يف 
�لعامل"وي�سارك  يف  �جتماعي 
 ،2018 مونديال  يف  منتخبا   32
ويعتمد �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم 
، يف  �أكتوبر  �سهر  ت�سنيف  )فيفا(، 
�لقرعة، وبناء عليه �ستوزع  �سحب 
�ملنتخبات �لـ32 على 4 م�ستويات 
و�ست�سفر �لقرعة عن 8 جمموعات 
منتخبات   4 من  تتاألف  منها  كل 
جتدر  �الأربعة،  �مل�ستويات  من 

�لرو�سي  �لرئي�ض  �أن  �إىل  �الإ�سارة 
مر��سم  �سيح�رش  بوتني  فالدميري 
حفل �لقرعة، �إ�سافة �إىل جمموعة 
بينهم  من  �لقدم،  كرة  عمالقة  من 
�لفرن�سي لور�ن بالن، و�الإجنليزي 
و�لرب�زيلي  بانك�ض،  جوردون 
كانافارو،  فابيو  و�الإيطايل  كافو، 
فورالن،  دييجو  و�الأوروغوياين 
مار�دونا،  دييغو  و�الأرجنتيني 
بويول،  كارلي�ض  و�الإ�سباين 

و�لرو�سي نيكيتا �سيمونيان.

امل�ساحمة و دعاية واأغرا�ض امل�سافحة

التلفزيون ال�سعودي يوقع عر�سا �سخما مع عادل اإمام 
و�لتلفزيون  �الإذ�عة  هيئة  رئي�ض  وقع 
مع  عقد�  �ل�رشيان  د�وود  �ل�سعودية 
لعر�ض  �إمام  عادل  �مل�رشي  �لفنان 
خفية"،  "عو�مل  �ملقبل  م�سل�سله 
�لتلفزيونات  م�ستوى  على  ح�رشيا 
�ملقبل،  رم�سان  �سهر  يف  �خلليجية 
�ل�سعودية،  "�حلياة"  �سحيفة  وبح�سب 

�ل�رشكة  مع  وقعت  �لتي  �ل�سفقة  فاإن 
�لفني،  لالإنتاج  "ماغنوم"  �ملنتجة 
للفنان  "طايع"  م�سل�سل  �أي�سا  �سملت 
�أن  مر�قبون  و�عترب  يو�سف،  عمرو 
يف  بارزين  عربيني  عملني  ��ستقطاب 
رم�سان على �ل�سا�سة �ل�سعودية موؤ�رش 
خريطة  يغري  رمبا  جديد  توجه  على 

�إنتاج �لتلفزيون �ل�سعودي، يف ظل عدم 
قدرة �الأعمال �ملحلية على �ملناف�سة 
يف �ل�سنو�ت �ملا�سية، و�آخرها "�سناب 
�لوحيد  �مل�سل�سل  كان  �لذي  �ساف"، 
و�لتلفزيون  �الإذ�عة  هيئة  من  �ملنتج 

�ل�سعودية.
و�الإعالم  �لثقافة  وزير  �أن  �إىل  ي�سار 

�ل�سعودي، عو�د �لعو�د، �أ�سدر موؤخر� 
و�ل�سحفي  �لكاتب  بتعيني  قر�ر� 
�ملعروف �ل�رشيان رئي�سا تنفيذيا لهيئة 
�الإذ�عة و�لتلفزيون، وكان �ل�رشيان قد 
ودع برناجمه "�لثامنة" �لذي كان يذ�ع 
�أكرث من 900 �ساعة  MBC بعد  على 

تلفزيونية و938 حلقة نارية.
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زيارة الرئي�س الفرن�سي اإىل اجلزائر

�سيمفونية الت�سا�ؤم الأ�سود �التفا�ؤل الوردي!

باري�س:بوعالم رم�ساين

من  الأبي�ض  اخليط  يتبني  وحتى 
الظالل  اأ�رسار  تنك�شف  و  الأ�شود 
الأنوار  بلد  اأقوال حاكم  وتتاأكد �شحة 
،التقت »الو�شط »عددا من املهاجرين 
املعنيني مبا�رسة باحلدث كالإعالميني 
اأعوام  عدة  منذ  فرن�شا  يف  املقيمني 
قراءتهم  على  ي�شفي  الذي  )الأمر 
وتعميقا  (،تو�شيعا  خا�شة  اأهمية 
»الو�شط  ،�شمت  املقاربات  مل�شاحة 
يعملون  »مهاجرين  حتقيقيها  يف 
واآخرين  متنوعة  مهنية  جمالت  يف 
حتت«على  اللي  النا�ض  اإىل«  ينتمون 
الراحل  امل�رسحي  الكاتب  تعبري  حد 
اأولئك  بينهم  ،ومن  عا�شور  نعمان 
ليال  ويعملون  ي�شتيقظون فجرا  الذين 
ليكدحون متحدين مثل برد هذه الأيام 

ال�شعبة .

هل من جديد حتت الظالم

مبدئيا،مل يكن من ال�شهل على معظم 
متفائلة  بروح  التحدث  الإعالميني 
ب�شبب تركة الزيارات ال�شابقة التي قام 
الإليزيه  اإىل  ماكرو  �شبقوا  روؤ�شاء  بها 
قدمية  م�شتعمرة  اأ�شهر  اإىل  وذهبوا 
بغر�ض الظفر بتاأييد حكامها ورف�شوا 
التوبة عن جرائم بلدهم واأ�ش�ض بع�شهم 
ما �شمي »بقانون ال�شتعمار اليجابي 
»الذي طبخته اأغلبية ميينية ا�شطادت 
بقيادة  املتطرف  اليمني  حقول  يف 
درا�شة  قريبا  )طالع  �شاركوزي  نيكول 
ال�شتعمار  وخرافة  فرن�شا  روؤ�شاء 

اليجابي من �شرياك اإىل ماكرو(. 
املالحظ يف رد الزميلني علي مكاوي 
وحممد  الوطنية  الإذاعة  مرا�شل 
الزاوي )ال�شحفي ال�شابق وال�شينمائي 

اجلديد املا�شي يف جناحه الالفت( اأن 
»عقدة » املغرب ل ت�شاعد على و�شع 
اإ�رساقة  ت�شمن  ل  عالقة  لظالم  حد 
املغرب  عقدة  بال�رسورة،  واعدة 
الت�شكيك  اإىل  مكاوي  دفعت  التي  هي 
اأ�شوة  املاكروين  اخلطاب  �شدق  يف 
ال�شاب  والرئي�ض  اجلزائريني  مباليني 
�شاكلة كنيدي وجام�ض  ،والو�شيم على 
دين كان يفرت�ض اأن يزور اجلزائر اأول 
قبل املغرب مبا�رسة بعد توليه مقاليد 
التاريخي  ملوقفه  تكري�شا  احلكم 
ال�شتعمار  و�شفه  اثر  نوعه  من  الأول 
�شد  بجرمية  للجزائر  الفرن�شي 
الإن�شانية قبل اأن ي�شحح ويغري ال�شيغة 
بعد عودته اإىل باري�ض! ، يف نظر مكاوي 
تكر�ض  اجلزائر  قبل  املغرب  ،برجمة 
يف ت�شوره براغماتية ماكرونية تك�شف 
مل  جديدة  غري  فرن�شية  م�شلحة  عن 
والهدف  اجلزائر  �شالح  يف  يوما  تكن 
) حا�شل  و)كتح�شيل  القت�شادي 
الأجندة  يف  الأولويات  اأولوية  �شيكون 
التي �شيحل بها اإىل اجلزائر بعد الغد 
ماذا  مكاوي:«�شوؤال  ي�شيف  ،وعليه 
�شتحقق اجلزائر من زيارة ماكرو يعد 
اجلزائر  اأن  تاأكد  اإذا  وحيويا  جوهريا 
�شتكون الطرف اخلا�رس كما حدث من 
براغماتية  بدليل  مكاوي  عاد   ،! قبل 
الربح  على  دائما  راهنت  التي  فرن�شا 
القت�شادي يف عالقتها املزدوجة مع 
 ) اإ�شعار جديد  حتى  الأعداء  )الإخوة 
اإىل تاريخ العالقة الفرن�شية اجلزائرية 
متوقفا عند زيارة هولند التي مل تكلل 
بتوازن يف التعامل القت�شادي مقارنة 
باملغرب)يفوق ال�شتثمار الفرن�شي يف 
املغرب باأربع مرات مبثيله يف اجلزائر 
 ، التفاوؤل  على  ي�شجع  ل  الذي  (الأمر 
ويوؤكد اأن الي�شار واليمني غري خمتلفني 
حينما ت�شبح امل�شلحة الوطنية خيارا 

الذي  لل�شعب  خدمة  جامعا  �شيا�شيا 
ت�شويته،النت�شار  ثمار  ليجني  ينتخب 
يف  اقت�شاديا  امل�شتمر  الفرن�شي 
على  اخلرباء  ح�شب  يف�رس  املغرب 
 %  49/  51 بقاعدة  مكاوي  ل�شان 
اقت�شادية  عالقة  �شالمة  تعيق  التي 
،ول  ،وفرن�شا  اجلزائر  بني  اإيجابية 
 6800 ن�شاط  ذلك  �شحة  على  اأدل 
�رسكة فرن�شية يف املغرب مقابل 500 
 ، مكاوي  الزميل  ح�شب  اجلزائر  يف 
ي�شب  القت�شادي  الرهان  كان  واإذا 
العك�ض  يثبت  يف م�شلحة فرن�شا حتى 
تقدير  يف  �شتكون  ماكرو  زيارة  ،فان 
اإ�شكالت  ملناق�شة  فر�شة  مكاوي 
�شيا�شية تتعلق ب�شبل حماربة الإرهاب 
اخلا�ض  اخلالف  ومناق�شة  عام  بوجه 
مبوقف فرن�شا املوؤيد ة للجرنال حفرت 

وحماولتها التفرد بامللف الليبي ف�شال 
عن مناق�شة جوانب عدة تخ�ض الذاكرة 
وا�شتعادة جماجم املقاومني على حد 
ا�شتبدل  الذي  الزاوي  تعبريه.  حممد 
القلم بالكامريا تقاطع مع علي مكاوي 
حينما قال اأن زيارة ماكرو اإىل املغرب 
جتاوز  على  ي�شجع  ل  اجلزائر  قبل 
التقارب  وحتقيق  الفرن�شية  اخللفيات 
واأن  �شيما  ماكرو  زيارة  من  املن�شود 
منف�شل  غري  للمغرب  فرن�شا  تف�شيل 
اجلارين  بني  امل�شتمر  ال�رساع  عن 
ب�شبب ال�شحراء الغربية ،زيارة الرئي�ض 
بها يف  للجزائر غري مرحب  الفرن�شي 
يقول  -اأردف  اجلزائريني  معظم  نظر 
:«بفتيل  و�شفه  ما  -ب�شبب  الزاوي 
ال�شلطة  وخارج  داخل  ال�رساعات 
وتغري  الرئي�ض  �شحة  تدهور  نتيجة 

الطاقم الذي ا�شتقبله مر�شحا للرئا�شة 
الناجتة  املعي�شية  الظروف  وتراجع 
م�شبوقة  غري  اقت�شادية  اأزمة  عن 
�شعب  اأغلبية  يحم�ض  ل  الذي  ال�شيء 
فاقد لالأمل« ،الزاوي يعتقد اأن الزيارة 
حتدث  ظل  يف  خا�شا  طابعا  تكت�شي 
البع�ض عن خليفة الرئي�ض املري�ض يف 
الوقت الذي ل �شيء يوؤكد عدم تر�شحه 
الأمر  �شيكون  ورمبا  خام�شة  لعهدة 
عرب  )الذي  الفرن�شي  للرئي�ض  حمرجا 
عن �شعادته بالنتقال الدميقراطي يف 

بوركينافا�شو ( .

ل منا�س من التعاون والقت�ساد 
خري طريق 

الزاوي والأ�شتاذ دحمان تو�شنت قطعا 
على  وعزفا  والتوج�ض  الت�شاوؤم  حبل 
اإيقاعات التفاوؤل الوردي والرباغماتية 
تفر�شها  تعاون  منطلق  من  الواقعية 
مرتبطة  واقت�شادية  �شيا�شية  ملفات 
مب�شلحة متبادلة على اأكرث من �شعيد 
عاملي  ت�شويق  �شتحاول  ،اجلزائر 
جزائر  با�شتمرار  املرهون  ال�شتقرار 
اإليها  فرن�شا  وبحاجة  القوية  بوتفليقة 
هذا  ويف   ، واقت�شاديا  واأمنيا  �شيا�شيا 
جمددا  يلتقي  التحليل  من  املنعرج 
انطالقا  مكاوي  زميله  مع  الزاوي 
�رسطا  اجلزائر  ا�شتقرار  اعتبار  من 
الإرهاب  حماربة  يف  لال�شتمرار 
الإفريقي  ال�شاحل  يف  امل�شتفحل 
و�شع  زعزعة  �شاأنه  من  انفالت  ومنع 
فرن�شا  تتحملها  ل  هجرة  اإىل  يوؤدي 
فرن�شا  جر  �شتحاول  التي  .اجلزائر 
مع  للتفاو�ض  املغرب  على  لل�شغط 
يقول  الزاوي  اأ�شاف  البولي�شاريو- 
�شطوة  اأخرى:« حتت  جهة  من  تقع   -
اقت�شادية وثقافية  لوبيات  قوى �شغط 

من �شاأنها اأن تخرج اأنيابها هذه املرة 
ال�شينيني  ح�شول  ا�شتمرار  ظل  يف 
على   « الكعكة  من  ن�شيب  اأكرب  على 
اأكد  تو�شنت  دحمان  قوله،الأ�شتاذ  حد 
باري�ض  التعاون بني  بدوره على حتمية 
اخللفيات  جتاوز  اإىل  داعيا  واجلزائر 
اعتقادا  بالذاكرة  املتعلقة  ال�شيا�شية 
البوابة  التعاون القت�شادي هو  اأن  منه 
الأوىل والأخرية ل�شمان م�شتقبل يقوم 
على م�شلحة متبادلة ،الأ�شتاذ تو�شنت 
راأيه  تفاوؤلية،برر  بروح  حتدث  الذي 
جديدة  �شفحة  فتح  يف  اجلزائر  بنية 
تقديره  يف  اأيدته  ما  وهذا  فرن�شا  مع 
الفرن�شية  النتخابية  احلملة  اأثناء 
حينما ا�شتقبلت ماكرو وذهب اإىل اأبعد 
ت�شبح  اأن  تريد  :«اأنها  بقوله  ذلك  من 
�شياق   ، الأول«  املغاربي  املتعامل 
تعد  مل  التي  بوتفليقة  الرئي�ض  خالفة 
�رسا عند خا�شة زعامة النا�ض،معطى 
اآخر ترك تو�شنت يتحدث عن اإمكانية 
بني  ال�شيا�شية  امل�شلحة  تعمق  اأخرى 
اإل  ملاكرو  ميكن  ل  ،وعليه  البلدين 
بوتفليقة  ال�شعيد  اأو  �شالح  قايد  تاأييد 
لرد جميل اجلزائر التي اأيدته كمر�شح 
اجلزائر  موقف  رغم  للرئا�شة، 
ال�شاب،ي�شيف  الرئي�ض  من  اليجابي 
على  عاجزة  اجلزائر  تو�شنت:«مازالت 
احتالل املرتبة الأوىل يف �شلم اأولويات 
داهية  ورئي�ض  القت�شادية  باري�ض 
املغرب  ف�شل  ماكرو  مثل  ا�شرتاتيجيا 
الذي �شجل عدة نقاط دوليا لدينامية 
اختتم  ،تو�شنت  القت�شادية  مقاربته 
رده على اأ�شئلة »الو�شط »بروح متفائلة 
ممزوجة بخ�شية ت�شاوؤمية تربر بطرحه 
�شتكون  :«هل  جواب  �شكل  يف  �شوؤال 
ماكرو          فرن�شا  م�شتوى  يف  اجلزائر 

ال�شرتاتيجي والواقعي والعقالين؟

ل �سيء يعلو اإعالميا منذ اليوم على زيارة الرئي�س الفرن�سي اإميانويال ماكرو اإىل اجلزائر ب�سبب هوية الرجل �سخ�سيا و�سيا�سيا و�سيكولوجيا وحتى 
فنيا، والدور امل�سرحي الذي اأداه اأمام طلبة جامعة كيغايل ،و)الذي اأ�سحى كوميديا وواقعيا لدى البع�س وتراجيديا لدى البع�س الآخر وخليطا 

هجينا يف نظر اآخرين (�سريمي حتما بظالله على ر�سا �سعب غري م�ستعد نظريا على التجاوب ب�سرور مع خطاب غري �سادق ونوايا وخلفيات مرحلية 
ومكيافيلية كما يرى الكثري من اجلزائريني. 

للرئي�ض  املرتقبة  الزيارة  ت�شنع 
ماكرون هذين  اإميانويل  الفرن�شي 
احلدث  اجلزائر  اىل  اليومني 
ال�شيا�شية وخمتلف  الطبقة  و�شط 
الإجتماعي ،  التوا�شل  و�شائط 
عدم  ورغم  التي  الزيارة  وهي 
احلرب  من  الكثري  اأ�شالت  تاأكدها 
الإنتقادات  من  بالعديد  ووجهت 
التاريخية  العالقة  لطبيعة  ل�شيما 
وتبقى   ، البلدين  بني  اخلا�شة 
املنتظر  من  امللفات  من  العديد 
التعاون  اليها فيما يخ�ض  التطرق 
وال�شيا�شي  القت�شادي  و  الأمني 
الذي  الذاكرة  ملف  اإىل  ،اإ�شافة 
العالقات  يف  عرثة  حجر  يبقى 

الثنائية.
وحول هذه الزيارة ،يعترب ال�شيناتور 
العالقات  جلنة  ورئي�ض  ال�شابق 
�شابقا  الأمة  مبجل�ض  اخلارجية 

ماكرون  زيارة  اأن  بوحلية  اإبراهيم 
رئي�ض  زيارة  هي  اجلزائر  اإىل 
�شيادة  ذات  م�شتقلة  لدولة  دولة 
ا�شتحقت �شيادتها بعد كفاح مرير 
الأ�شا�شية  املهمة  اأن  م�شيفا   ،
الفرن�شية  اجلمهورية  لرئي�ض 
كيفية  هي  اجلزائرية  وال�شلطات 
بني  العالقات  تعميق  على  العمل 
التي  ال�شوائب  كل  ونزع  البلدين 
بني  العالقات  هذه  تعرت�ض  قد 
الدولينت ، وذلك بالنظر اىل طبيعة 
العالقة وطبيعة التاريخ الذي كان 

بني البلدين .
اأن  بوحلية  اإبراهيم  ويعتقد 
جتعله  الإمكانيات  من  له  ماكرون 
الروا�شب  من  الكثري  نزع  ي�شتطيع 
هذه  �شابت  التي  الإرها�شات  و 
ولفائدة  البلدين  بني  العالقات 
نريد  اأننا  م�شيفا   ، ال�شعبني 

 ، الندية  على  مبنية  عالقات 
مميزة  هناك  اأن  ح�شبه  خا�شة 
العالقات  لتعميق  للدولتني  عديدة 
ال�شلبية  النظرة  عن  النظر  بغ�ض 
للتاريخ امل�شرتك ، الذي ميكن اأن 
عميقة  عالقات  بناء  يف  ن�شتثمره 

ويف م�شلحة ال�شعبني .
 ، الذاكرة  م�شاألة  يخ�ض  وفيما 
�شتبقى  اأنه  بوحلية  اإبراهيم  يقول 
عن  الدفاع  عن  تبحث  اأمة  كل 
وعن  مقوماتها  وعن  ذاكرتها 
، حيث  �شادفتها  التي  الت�شحيات 
اأن اجلزائر  تفهم فرن�شا  اأن  يجب 
وال�شيادة  �شيادتها  ا�شرتجعت 
اأر�شيفها  ت�شرتجع  اأن  تقت�شي 
 . الثورة  جماجم  و  ذاكرتها  و 
اأن  اأعتقد   « املتحدث  واأ�شاف 
التي  باجلرائم  العرتاف  ملف 
يزيد  ال�شعب  حق  يف  ارتكابها  مت 

نتهم  ل  نحن   ، فرن�شا  قيمة  من 
امل�شوؤولني  اأو  الفرن�شي  ال�شعب 
تبقى  لكن   ، احلاليني  الفرن�شيني 
يف  م�شنفة  الفرن�شية  اجلرائم 
ت�شقط  ول  الدويل  القانون 
 « املتحدث  وعقب   .« بالتقادم 
على  اأهنئه  �شاب  رئي�ض  ماكرون 
جناحه يف النتخابات ، واأعتقد اأن 
ت�رسيحاته على �رسورة العرتاف 
 ، �شجاعة  الفرن�شية  باجلرائم 
نتمنى تتج�شد هذه ال�شجاعة على 

اأر�ض الواقع لتقوية العالقات » .
هذه  حول  ودائما   ، جهته  ومن 
وامللفات  وتداعياتها  الزيارة 
الوزير  ، يرى  اإليها  التطرق  املكن 
زيارة  اأن  خالدي  الهادي  ال�شابق 
عادية  زيارة  اجلزائر  اىل  ماكرون 
، اأ�شبحت تقليد يف العالقات لدى 
فرن�شا ،عندما ي�شعد رئي�ض جديد 

فيها ، معتربا اأن هناك العديد من 
والتي  فتحا  �شيتم  التي  امللفات 
وقواعد  الأمني  امللف  بينها  من 
الإرهاب ، اإ�شافة اإىل ملف الهجرة 
الغري �رسعية ، وهي الأوراق التي 
ميكن اأن تلعب بها اجلزائر ل�شيما 
ل  ر�شيد  لها  اأ�شبح  قد  اأنه  و 
الإرهاب  مكافحة  يف  به  ي�شتهان 
ورقة  الورقة  هذه  ت�شكل  حيث   ،
رابحة بالن�شبة اإىل اجلزائر عندما 
الدول حتتاج  العديد من  اأ�شبحت 
ي�شيف  كما   . اجلزائر  خربة  اإىل 
الثانية  الورقة  اأن  خالدي  الهادي 
هي  اجلزائر  بها  �شتفاو�ض  التي 
ورقة الهجرة الغري ال�رسعية ، حيث 
عبور  منطقة  اجلزائر  اأ�شبحت 
لالأفارقة �شواء من النيجر اأو ليبيا 
اإىل اأوروبا ، لذلك ففرن�شا بحاجة 
لإيقاف  اجلزائر  م�شاعدة  اىل 

خطرا  اأ�شبح  الذي  النزيف  هذا 
يحتاج  هذا  وطبعا   ، اأوروبا  على 
التي  الورقة  وهي   ، اإمكانيات  اإىل 
ميكن للجزائر اأن تفاو�ض عليها . 
ومن ناحيته  يرى العقيد املتقاعد 
الزيارة  حممد خلفاوي حول هذه 
اأن ماكرون كان قد اأ�شار �شابقا اإىل 
الأوىل  زيارته  خالل  الزيارة  هذه 
�شيتجه  اأنه  قال  حيث   ، مايل  اإىل 
اإىل اجلزائر حيث كان ح�شبه يبدو 
غري را�ض على التعاون اجلزائري 
ومكافحة  ال�شتقرار  بخ�شو�ض 
ماكرون  .وكان  مايل  يف  الإرهاب 
قد اأ�شار �شابقا اإىل معاودة انت�شار 
جي�شها يف مايل الأيام القادمة اأي 
بعد 15يوم ، وهو امللف الذي من 
يف  اإليه  التطرق  يتم  اأن  املنتظر 

اجلزائر .
ع�سام بوربيع  

.     اإبراهيم بوحلية : نتمنى اأن تتج�سد �سجاعة ماكرون بالعرتاف على اأر�س الواقع
.     الهادي خالدي : مكافحة الإرهاب و الهجرة غري ال�سرعية اأوراق اأ�سا�سية

.    العقيد املتقاعد خلفاوي :   ملف اإعادة انت�سار اجلي�س الفرن�سي يف مايل حا�سر

بالرغم من العديد من النتقاذات التي تعر�ست لها

زيارة ماكر�ن ...ملفات ثقيلة على حمور اجلزائر باري�س
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و�سط هيمنة العباءة احلزبية على املجال�س البلدية:

الطموحات ال�سخ�سية وامل�ساريع العالقة تنذر ب�سنتني عجاف
مع تن�سيب املجال�س البلدية التي اأعقبت انتخابات 23 من نوفمرب، ارتاأت »الو�سط« جمع جمموع ال�سكالت اأو العراقيل الأوىل التي 

تواجه تلك املجال�س البلدية، والتي تنطلق مع  العباءة احلزبية التي كثريا ما تركت عدد من البلديات م�سلولة، يف حني ارتاأى 
منتخبون جدد يف قانون النتخابات اجلديد باأنه من �ساأنه التدارك وحلحلة الن�سداد اإىل حد ما، ي�ساف لها عامل �سعف ال�سالحيات 

الذي ركز عليه اآخرون، ناهيك عن احل�سابات ال�سخ�سية وامل�ساريع العالقة التي قد تكلف �سنتني من م�سار البلديات دون انطالق 
م�ساريع جديدة بح�سب مهماه بوزيان.

�سارة بومعزة

اجلديد  البلدية  قانون  رغم 
رافقته  التي  والتطمينات 
بخ�سو�س رئا�سة املجل�س البلدي 
التي  القائمة  مت�سدر  طرف  من 
حت�سلت على اأغلبية االأ�سوات، اإال 
اأن جملة من التخوفات بخ�سو�س 
�سل البلديات عرب العباءة احلزبية 
عدد  على  بظالله  تلقي  تزال  ال 
االأخرية  اأن  خا�سة  البلديات،  من 
تواجه  التي  ال�سعوبات  تت�سدر 
تعرقل  اأو  اجلدد  البلديات  روؤ�ساء 
عمل البلدية اإن �سح التعبري، وذلك 
يف  الفائزة  القوائم  لت�ساوي  نظرا 
التح�سينات  ، رغم  املقاعد  عدد 
البلدية  قانون  على  اأدخلت  التي 
القائمة  مت�سدر  اأحقية  وتكري�س 
التي حت�سلت على اأغلبية اأ�سوات 
املحلية  االنتخابات  يف  الناخبني، 
البلدي،  املجل�س  رئا�سة  يف 
العهدة  يف  ي�سمن  ما  يوجد  ال 
اجلديدة ا�ستقرار هذه املجال�س، 
خ�سو�سا اأن النتائج مل تفرز اأغلبية 
حمدودة،   حاالت  يف  اإال  �رصيحة 
املر�سى  بلدية  م�ستوى  فعلى 
على  قائمتان  ح�سلت  بالعا�سمة، 
3 مقاعد، يف حني اكتفت 4 قوائم 
وهو  قائمة،  لكل  مبقعدين  اأخرى 
ما يهدد ب�سل املداوالت يف حالة 
عدم االتفاق والت�سويت باالأغلبية.

 
 رئي�س بلدية املر�سى: 
العباءة احلزبية اأول 
ما يعيق اأداء املجال�س 

البلدية
 

البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
ببلدية املر�سى بالعا�سمة عيادي، 
اأكد  ال�سابقة،  العهدة  و�ساحب 

العباءة  و�سط  الغرق  ا�سكالية  اأن 
احلزبية اأكرب امل�ساعب التي ميكن 
اأن ت�سل املجال�س البلدية، يف حني 
العامة  املنفعة  تكون  اأن  ينبغي 
املجل�س  اأع�ساء  يوحد  ما  هي 
ال�سعبي واالبتعاد عن احل�سا�سيات 

احلزبية.
وما  التنموي  اجلانب  من  اأما 
اأن  خا�سة  بامليزانية،  تعلق 
على  فقرية  بلدية  تعد  البلدية 
ميكن  اأنه  اإال  رئي�سها،  و�سف  حد 
وفتح  ال�سياحي  اجلانب  ا�ستغالل 
الإحياء  بخ�سو�سه  اال�ستثمارات 
قطعة  وجود  اإىل  م�سريا  البلدية، 
اأر�س خم�س�س لهذا اجلانب واأنه 
�سيتم مناق�سة االأمر بعد ا�ستكمال 

عملية تن�سيب املجل�س.
 

 بن �سيف: املركزية 
تكّبل عمل البلديات

  
اأما ع�سو املجل�س ال�سعبي البلدي 
بالريا�سة  املكلف  بال�رصاقة  
�سيف،  بن  القادر  عبد  �سابقا 
فقال اأنه ميكن حتديد نوعني من 
اأمامها  �سيقف  التي  ال�سعوبات 
روؤ�ساء البلديات اجلدد، فبداية ما 
�سالحيات  تو�سيع  مبطالب  تعلق 
ال�سعب  منتخبي  االأميار ومنح 
من  والتقليل  احلريات  من  مزيدا 
املركزية، مربزا اأن املركزية تعيق 
حركية البلديات، م�ست�سهدا مبثال 
ال�سحي،  ال�رصف  انفجار جماري 
فرغم �رصرها الكبري على م�ستوى 
لرئي�س  يحق  ال  اأنه  اإال  احلي 
املجل�س ال�سعبي البلدي الت�رصف 
وحتى  للدائرة  الرجوع  دون 
احلفر  عمليات  اأجل  من  الوالية 
الإ�سالح  الطريق  م�ستوى  على 
احلي  يرتك  ما  وهو  املجاري، 

مدة  املنفجرة  املجاري  و�سط 
مرتبطة مبدى ا�ستجابة املركزية، 
من  االأوىل  اللوم  اأ�سابع  حني  يف 
للبلدية.  موجهة  فاملواطنني  طر 
على  لي�سيق  يتو�سع  االأمر  اأن  كما 
ببلديته  م�ست�سهدا  اال�ستثمارات، 
ميكن  والتي  »ال�رصاقة«،  ال�سابقة 
اال�ستثمار فالحيا على م�ستواها، 

اإال اأن االأمر منوط بالوالية.
اأما بخ�سو�س التحزبات والوالءات 
لها على م�ستوى املجل�س ال�سعبي 
اجلديد  القانون  اأن  فراأى  البلدي 
الرئا�سة  منح  كونه  واأدها،  قد 
املهام،  بتوزيع  ويتكفل  للغالبية، 
اختيار  فيتم  ت�ساوي  ح�سل  واإن 

التحالف.
التي  الثانية  النقطة  جانب  ومن 
فحددها  »االأميار«،  تواجه 
تولدها مطالب  التي  بال�سغوطات 
تراوح  التي  وهي  املواطنني، 
اإال  معروفة،  و�سارت  اأماكنها 
�سعف  بني  البلدية  ت�سع  اأنها 
ثقة املواطنني،  ال�سالحيات وبني 
والعمل،  ال�سكن  يف  الراغبني 
ثانية  جهة  من  يرجون  حني  يف 
املرافق  بتوفري  االأحياء  تطوير 
امل�ساحات  اأو  الريا�سية  �سواء 

اخل�رصاء.
 

بوزيان مهماه: منطية 
قانون البلدية وتداخل 

القطاعات يكّبل 
البلديات

 
مهماه  االقت�سادي  جهته  من 
املتابع  االقت�سادي  بلغة  بوزيان 
عنا�رص   10 حدد  البلديات  لواقع 
النهو�س  وجه  يف  تقف  كعراقيل 
الغرق  من  بداية  البلديات،  بواقع 
اأجندة خا�سة يف ح�سابات كل  يف 

الحقة  كطموحات  بلدية  رئي�س 
اأع�ساء  من  الثلث  بتجديد  تتعلق 
جمل�س االأمة، وهذا يوجد يف ذهن 
كل واحد منهم بغية الظفر مبقعد 
ك�سيخ لالأمة، وهذا �سيدخلهم منذ 
للتن�سيب يف ح�سابات  االأول  اليوم 
اأن  معتربا  و�سفقات،  وحتالفات 
ذلك كايف لتلغيم م�سارهم اجلديد 
منذ حلظة البدء، ي�ساف لها عامل 
على  قدومهم  قبل  ملا  العودة 
راأ�س البلدية والذي يقت�سي منهم 
امل�ساريع  واإ�ستكمال  تقييم  اإعادة 
مّت  والتي  واملتبقية  املتاأخرة 
العهدة  وت�سجيلها خالل  برجمتها 
نفي  دون  ت�ستكمل،  ومل  ال�سابقة 
م�ساريع  بعث  مرحلة  بلوغهم 
خالقة  حقيقية  جديدة  تنموية 
امل�ستوى  على  امل�سافة  للقيمة 
بح�سبه  ذلك  اأن  اإال  املحلي، 
النمطي  باالإطار  �سي�سطدم 
لقانون ال�سفقات العمومية، فبعث 
بـ  اأن مير حتما  اأي م�رصوع ينبغي 
: )اإعداد دفرت االأعباء وامل�سادقة 
عليه، واإعالن املناق�سة، واإ�ستالم 
وتقييمها،  ودرا�ستها  العرو�س 
 ) عدمها  من  اجلدوى  اإعالن  ثم 
�سنة  االأقل  على  �سي�ستغرق  وهذا 
�سنة  ن�سف  اإىل  اإ�سافة  ون�سف، 
متعلقة بالعن�رص رقم 1، لت�سطدم 
بح�سب  الناخبة  الهيئة  طموحات 
دون  العراقيل  من  ب�سنتني  اخلبري 

برجمة اأي م�رصوع جديد .
فحدد  القانونية  الناحية  من  اأما 
منطية قانون البلدية، كونه ال يفرق 
حمدودة  واأخرى  غنية  بلدية  بني 
اإ�سكال  اأنه  معتربا  املداخيل، 
تنا�سب  عدم  اإىل  اإ�سافة  حقيقي، 
عند  ال�ساكنة  تعداد  بني  املوارد 

املقارنة بني خمتلف البلديات.
امل�سرتك  للت�سيري  تطرق  كما 
اأخرى  قطاعات  مع  للمرافق 

كاهل  على  ثقل  من  ي�سيفه  وما 
ما  وكذا  املحلية،  اجلماعات 
الوزارات  مع  تن�سيق  من  يقت�سيه 
االإبتدائيات  راأ�سها  على  االأخرى 
وظيفيا  تابعة  من�ساآت  هي  التي 
البلدية  اأن  اإال  الرتبية،  لقطاع 
املرفق  جتهيزات  عن  م�سوؤولة 
قدم  اإ�سكالية  م�سيفا  الرتبوي، 
البلدية،  حظرية  عتاد  وحمدودية 
وع�رصنتها،  جتديدها  وم�سكلة 
لالأعمال  موؤ�س�سات  وجود  وعدم 
توؤهلها  بالبلدية،  خا�سة  التجارية 
لها،   تابعة  مب�ساريع  للقيام 
تنموي  منوذج  وجود  وكذاعدم 
املعامل  ووا�سح  وجاهز  نا�سج 
مبا�رصة  ميكن  بالبلدية  خا�س 
اخل�سو�س  وبهذا  به،  االأعمال 
ال�سيا�سية  العلوم  الأ�ستاذ  �سبق 
الدين  نور   3 اجلزائر  بجامعة 
حارو�س واأن دعا م�سالح نور الدين 
ا�ستثمارية  بطاقية  الإقرار  بدوي 
بامكانات  للتعريف  بلدية  لكل 
من  ال�سورة  وتقريب  بلدية  كل 
ي�سيف  حني  يف  امل�ستثمرين، 
اآخر  معرقل  عامل  بوزيان  مهماه 
املهنية  الثقة  بناء  بتحدي  يتعلق 
التنفيذيني  امل�سوؤولني  مع جمموع 
على م�ستوى االإقليم، فبناء تقاليد 
واالإحرتام  التفهم  من  فيها  مهنية 
االأهمية  من  املتبادل  والتاآزر 
طرف  من  طرح  ما  وهو  مبكان، 
بع�س روؤ�ساء البلديات يف ظل عدة 
ختم  حني  يف  حا�سلة،  ت�ساربات 
اأمام املنتخبني  التحديات  �سل�سلة 
اجلديد مب�سكلة الثقافة القانونية 
الفريق  روح  وجت�سيد  واالإدارية، 
ال�سعبي  املجل�س  م�ستوى  على 
طرحه  واأن  �سبق  ما  وهو  البلدي، 
لتغليب  »االأميار«، داعني  عدد من 
باقي  على  البلدية  م�سلحة 

العباءات وامل�سالح واالنتماءات.

يف اليوم العاملي لذوي 
الحتياجات اخلا�سة:

مطالب 
با�ستحداث كتابة 

دولة للمعاقني
يف  متثيلهم  •        مع 

املوؤ�س�سات الد�ستورية
 

طالبت اجلمعية الوطنية لذوي 
االإعاقة، الوزير االأول لاللتفات 

لهم، داعني ال�ستحداث كتابة دولة 
للمعاقني ومتثيلهم يف املوؤ�س�سات 

الد�ستورية، بعيدا عن التهمي�س 
الذي طال حماولتهم للولوج لقبة 
الربملان عرب ت�رصيعيات 4 ماي.

را�سلت اجلمعية الوطنية لذوي االإعاقة، 
اأم�س، بالتزامن واليوم العاملي للمعاق، 

الوزير االأول اأحمد اأويحيى من اأجل 
تفعيل اخلطاب الر�سمي للنهو�س بواقع 

هذه الفئة ميدانيا، رافعني �سوتهم 
لرئي�س اجلمهورية لتحقيق جمموعة من 

املقرتحات بداية من ا�ستحداث كتابة 
دولة للمعاقني تكري�سا ملبداأي الت�ساركية 

والتكفل الذاتي ب�سوؤون املعاق، وفر�س 
متثيل الفئة يف املوؤ�س�سات الد�ستورية 
اال�ست�سارية التي مت اإيجادها مبوجب 
التعديل الد�ستوري االأخري، املجل�س 

االأعلى حلقوق االإن�سان وكذا املجل�س 
االأعلى لل�سباب، وكذا متثيل فئة ذوي 

االإعاقة يف الثلث الرئا�سي ملجل�س 
االأمة مع كل جتديد، وهو ما يعك�س 
حر�سهم على اإي�سال هذه الفئة اإىل 
منا�سب متثيلة، وهنا جتدر االإ�سارة 
اإىل حماولتهم ال�سابقة للو�سول اإىل 
املجل�س ال�سعبي الوطني من خلال 

تر�سيح عدد من روؤ�ساء جمعيات ذوي 
االإعاقة لرت�سيحهم من طرف االأحزاب 
�سمن قوائمها �سمن ت�رصيعيات 4 ماي 
2017، اإال اأن العملية مل تتكل بالنجاح، 

وهو ما دفعهم للتاأكيد يف بيانهم االأخري 
على �رصورة عدم التمييز والتحييز و 

االإق�ساء و التهمي�س فيما يتعلق برت�سيح 
وتزكية قوائم الرت�سح لالإنتخابات عند 

كل ا�ستحقاق .
واأ�سافت اجلمعية اأن حتقيق  هذه 

االأر�سية من �ساأنه توفري �سمان لتعبيد 
الطريق لتحقيق التكفل التام والطبيعي 

بهذه الفئة اله�سة، معتربين اأنه اأي�رص 
وا�سطة للتفعيل االإيجابي وال�سل�س 

لرت�سانة املطالب املتعطلة واحلقوق 
غري املفعلة اإىل اليوم ، موجهني �سوتهم 

باملوازاة اإىل االأ�سخا�س املعاقني ، 
داعني للم �ستاتهم باحلركة اجلمعوية 

واإىل كافة احلاملني لهم املعاق واملتبنني 
ملطالبه ولق�ساياه من اأجل االلتفاف 

التام ونبذ كل اأ�سباب التفرقة والتخندق 
يف خندق واحد حتقيقا الأهدافهم.

وبالعودة اإىل معاناة هذه الفئة فتعود مع 
كل منا�سبة اإح�سائيات النقائ�س التي 
يغرقون و�سطها، بداية من املن�ساآت 

القاعدية من طرق وخمتلف موؤ�س�سات 
وهيئات التي ال تتالءم مع و�سعيتهم، 

ي�ساف لها اإهمال تطبيق قانون 2 
باملائة، والذي يقت�سي من املوؤ�س�سات 

توظيف 2 باملائة من املعاقني �سمن 
طاقمها املهني.

�سارة بومعزة 

تفا�سيل عن الطرق و املحاور املقطوعة
يف ما يخ�س تدخالت م�سالح 
املتعلقة  املدنية  احلماية 
االأخرية  اجلوية  بالتقلبات 
غزيرة  اأمطار  �سقوط  خا�سة 
على  الثلوج  من  كميات  و 
للوطن  ال�سمالية  املناطق 
بويرة   ، خا�سة واليات بجاية 
، تيزي وزو ، �سكيكدة ، ميلة 
مت  اأين  �سطيف  و  جيجل   ،
و  وطنية  طرق  عدة  ت�سجيل 
والئية  و كذا بلدية مقطوعة 

من جراء  امل�سلك   �سعبة  اأو 
الثلوج 

و30   26 رقم  الوطنية  الطرق 
رقم  الوالئية  الطرق  و   74 و 
والية  م�ستوى  على   35 و   56

بجاية .
الطرق الوطنية رقم 15 و30 و 
33 على م�ستوى والية البويرة 
. الطرق الوطنية رقم 15 و33 
رقم  الوالئية  الطرق  و   30 و 
251 و 09 على م�ستوى والية 

الوطني  الطريق   . وزو  تيزي 
رقم 77 و الطرق الوالئية رقم 
على    135 و    09 و   04 و   01
الطرق  ميلة.  والية  م�ستوى 
الوطنية رقم 97 و77 و الطرق 
 135 و   137 رقم  الوالئية 
 . جيجل  والية  م�ستوى  على 
و   06 رقم  الوالئي  الطريق 
 ،  90  ،  101  ( البلدية  الطرق 
على   )  193  ،  166  ،  85  ،  91

م�ستوى والية �سطيف .  

الوالية  وايل  اليوم  هذا  اأ�رصف 
الدين  زين  اأحمد  اأحمودة  ال�سيد 
بلدية  رئي�س  تن�سيب كال من  على 
عا�سمة الوالية ميلة ورئي�س بلدية 
�سلغوم العيد اأين عاد فيهما الفوز 
اإىل حزب جبهة التحرير الوطني و 
اللتان ت�سكالن اأكرب بلديات الوالية 
مت  فيما   ، ال�سكان  عدد  حيث  من 
اإىل  اأالأميار  بقية  تن�سيب  اإ�سناد 
على  ومنهم  املحلية  ال�سلطات 
كال  الدوائر  روؤ�ساء  اخل�سو�س 
اإقليميا  له  التابعة  البلديات  ح�سب 
املجل�س  رئي�س  تن�سيب  ويبقى   ،
األوالئي موؤجال اإىل حني ...يذكر اأن 
والية ميلة بها 32 بلدية فاز حزب 
جبهة التحرير ب20 بلدية والتجمع 
الوطني الدميقراطي ب 9 بلديات ، 
حركة جمتمع ال�سلم ببلديتني وحاز 
حزب طالئع احلريات على  ببلدية 

واحدة ) بلدية باينان ( ...
اإحدى  رئي�س  ـ   ... �سقطات 
والذي  عهدته  املنتهية  البلديات 

ق�سى 10 �سنوات على راأ�س البلدية 
مرا�سيم  اإىل  احل�سور  عن  غاب 
اأنه  مع  اإليها  دعي  التي  التن�سيب 
اجلديد  باملجل�س  منتخب  ع�سو 
مكتب  مبفاتيح  يتم�سك  اليزال 
املنتخبني  بع�س  ،وح�سب  الرئي�س 
ت�سليمهم  يرف�س  فانه  اجلدد 
 ، البلدية  رئي�س  مكتب  مفاتيح 
حتى  دعوه  قالوا  املعلقني  بع�س 
اإىل  ليعود  غفوته  من  ي�ستيقظ 

ر�سده ...
تن�سيب  مت  الروا�سد  ببلدية  ـ 
اجلديد  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
حيث  والبارود  الزرنة  اأنغام  على 
امل�سهورة  الرحابة  فرقة  طافت 
اأالأحياء  التالغمة  لبلدية  التابعة 
الرئي�سية للبلدية وذلك ايدانا بعهد 
البلدية  لهذه  جديد ورئي�س جديد 
حركة  يف  كبريا  ركودا  تعرف  التي 
الريفية  املناطق  وخا�سة  التنمية 

منها ...
ميــــــلة : عبد الوهاب عميمور 

ميلـــــة 

تن�سيب 32 رئي�س بلدية 

ما بني  02 اإىل 03 
دي�سمرب 2017

2170  تدخال 
لوحدات احلماية 

املدنية

خالل الفرتة املمتدة  ما بني  02 اإىل 03 
اأم�س  �سبيحة  غاية  اإىل   2017 دي�سمرب 
على ال�ساعة الثامنة )اأي خالل 24 �ساعة 
االأخرية( �سجلت وحدات احلماية املدنية  
خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل    2170
اإثر تلقي مكاملات  من الوطن وهذا على 
هذه  املواطنني،  طرف  من   اال�ستغـاثة 
جماالت  خمتلف  �سملت  التدخالت 
املتعلقة  �سواء  املدنية  احلماية  اأن�سطة 
املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 
و  احلرائق  اإخمــاد  ال�سحي  االإجالء 

االأجهزة االأمنية ،على هذا النحو �سجلت 
عدة حوادث مرور منها 07 حوادث االأكرث 
اأ�سخا�س   11 وفاة  يف  ت�سببت  دموية  
متفاوتة  بجروح  اآخرين   17 واإ�سابة 
اخلطورة مت ا�سعافهم يف مكان احلوادث 
طرف  من  امل�ست�سفيات  اىل  ونقلهم 
ح�سيلة  اأثقل  املدنية.  احلماية  عنا�رص 
بوفاة  خن�سلة  والية  م�ستوى  على  �سجلت 
اثر  على  اأخرين   10 وجرح  اأ�سخا�س   04
ا�سطدام حافلة لنقل امل�سافرين و�ساحنة 
ن�سف مقطورة باملكان امل�سمى بوخ�سعة 

ال�سلية  ببلدية   172 رقم  البلدي  بالطريق 
م�سالح  تدخلت  ،كذلك  بوحمامة  دائرة 
من  الفرتة  نف�س  يف  املدنية   احلماية 
اأجل اإخماد 04 حرائق ح�رصية، �سناعية  
وخمتلفة يف كل من واليات اجلزائر ، تب�سة 
، عني الدفلى و ورقلة، اأدت هذه احلرائق 
ب�سعوبة  �سخ�س   12 اإ�سابة  اىل  اأدت 
التنف�س  على م�ستوى والية اجلزائر على 
اثر حريق �سب  على م�ستوى عمارة �سكنية 
ب�سارع العربي بن مهيدي ببلدية اجلزائر 

الو�سطى .



التنمية  و  الفالحة  وزير  اأ�رشف 
عبد  البحري  ال�صيد  و  الريفية 
النقل  وزير  رفقة  عزقي  القادر 
عبد  العمومية  الأ�صغال  و 
عملية  اأول  على  زعالن  الغني 
ت�صدير  ثم  للخارج حيث  ت�صدير 
املنتوجات  من  اأطنان   4،5
فرع  افتتاح  ،وينتظر  الفالحية 
خ�صي�صا    الدويل  ب�صكرة  مبطار 
الفالحية،  املنتوجات  لت�صدير 
 13 اجلزائر  ت�صدر  اأن  وينتظر 
األف طن من املنتجات الفالحية 
اإىل بع�ض الدول الأوروبية . ومن 
امل�صوؤول  قام   زيارته  خالل 
باإعطاء  النقل  قطاع  يف  الأول 
الطريق  مل�رشوع  انطالق  اإ�صارة 
الرابط  الوطني املزدوج رقم 3  
مير  اجلنوب  اإىل  ال�صمال  من 
اإىل جنوب  اإليزي  و  �صكيكدة  بني 
ولية مترنا�صت عرب ولية ب�صكرة 
باتنة و الواد،  وميتد الطريق على 
م�صافة 2406 كم، كما  عاين الوزير 
املذبح  الزيارة  ذات  خالل  من 
و   »، عي�صى  بن  اإخوة  ال�صناعي« 
اإمكانياتها  التي تزخر  اطلع عن 
اللحوم  �صعبة  يف  املوؤ�ص�صة  بها 
احلمراء  وكذا تربية املوا�صي ، و 
تلقى �رشوحات وا�صعة ومن طرف 
امل�صتثمر و م�صاريعه املنجزة و 
امل�صتقبلية يف اإطار اإنتاج اللحوم 
على  ،موؤكدا  باملنطقة  احلمراء 
النظافة   على  الرتكيز  �رشورة 

موؤ�ص�صة  من�صق  جهته  ،من 
ال�صناعية  املذابح  املذابح  
ن�صيل  بب�صكرة  عي�صى  بن  الإخوة 
عبد اللطيف  ،  اأفاد اأن املوؤ�ص�صة 
اللحوم  من  طن  مليون   64 تنتج  
احلمراء  يوميا من  وقدرة اإنتاج 
�صنويا    طن   840 تناهز   �صنوية 
اأزيد  كلف  املذبح  اأن  مربزا   ،
اأن  مربزا   ، �صنتيم  ماليري   3 من 
احتياجات    طلب  يغطي  املذبح 
الفالحة  وزير  بدوره   . للمنطقة 
وال�صيد  الريفية  التنمية  و 
بوعزقي  القادر  عبد  البحري 
النقل  وزير  مع  تفقدية  زيارة  يف 
طهراوي  الفالحية  للم�صتثمرة 
النهو�ض  �رشورة  على  اأكد   ،
بالقطاع الفالحي باعتباره مورد 
اأ�صا�صي  كبديل  هام  اقت�صادي 
املحروقات،  تبعية  من  للتخل�ض 
تنظيم  اإىل  امل�صتثمرين  داعيا 
فروع و هذا لتطوير    ،و لت�صهيل 
التعاون   « الت�صدير،قائال  عملية 
بنب امل�صتثمرين القت�صاديني يف 
اإطار منظم �صيهل طريقة العمل« 
اأول  على   الوزير  ا�رشف  كما 
الفالحية  للمواد  ت�صدير  عملية 
قيمتها  ،تقدر  ب�صكرة  ولية  من 
فرن�صا  اإىل  متجهة   طن   4،5 ب 
هذه  وتتمثل  كندا،  و  هولندا  و 
املواد يف  الفا�صولياء و الطماطم 

و الفلفل.
 ب�سكرة: اميان لوا�س

التجارة  غرفة  رئي�ض  اأعلن 
عبد  ب�صكرة  لولية  وال�صناعة 
الأحد  عن  اأم�ض  املجيد خبزي 
اإن�صاء م�صنع  اإىل  تو�صل اجلزائر 
ل�صتخراج ال�صكر من بقايا التمر 
منه  باملائة   80 توجيه  �صيتم   ،
م�صريا   ، الت�صدير  اإىل  منتجاته 
يقدر  التمر  �صكر  برميل  اأن  اإىل 
ب 500 دولر يف حني يقدر برميل 
ما  وهو  دولر،  ب65  البرتول 
برميل  �صعر  اأ�صعاف  �صبعة  ميثل 

النفط..
يف   ، خبزي  املجيد  عبد  واأكد 
ت�رشيح لالإذاعة الوطنية مبنا�صبة 
الدويل  لل�صالون  ال3  الطبعة 
فعالياتها  انطلقت  التي  للتمور 
ل  امل�صنع  هذا  اأن   ، ال�صبت 
ا�صتخراج  على  فقط  يقت�رش 
ال�صكر من بقايا التمر واإمنا �صيتم 
والع�صل وعلف  ا�صتخراج املربى 
حتويل  اأهمية  موؤكدا  الأنعام، 
اجلزائر  واأن  خا�صة  التمور 
متتلك 360 نوعا من التمور، ويف 
معر�ض حديثه عن امل�صاكل التي 
ذكر  امل�صدرين  بع�ض  يواجهها 
الرت�صانة  �صعف  ذاته  املتحدث 
تكلفة  وارتفاع  والبحرية  اجلوية 
وجتميد  اجلزائر  يف  التعليب 

التي  النخيل  و�صو�صة  التمور 
التمور  من  باملائة   65 ت�صيب 
تتعدى  ل  حني  يف   ، اجلزائر  يف 
يف  باملائة   3 انت�صارها  ن�صبة 
ال�صياق  هذا  يف  م�صيفا  اإيران، 
اأنه خالل زيارة عمل اإىل طهران 
، لحظ الوفد اجلزائري اأن اإيران 
متتلك طيارات بدون طيار تعالج 
ال�صلطات  اأن  ، موؤكدا  الآفة  هذه 
ا�صتعدادها  اأبدت  الإيرانية 
هذا  يف  اجلزائر  مع  للتعاون 
ال�صاأن، وقال املتحدث اأنه طالب 
وزارة الفالحة والتجارة با�صترياد 
الكثري  يكلف  الذي ل  العتاد  هذا 
هكتارات   10 معاجلة  وباإمكانه 

من النخيل يف اليوم..
على  خبزي  املجيد  عبد  و�صدد 
الراغب  ال�صباب  تكوين  �رشورة 
يف الت�صدير وتعريفة بالت�صهيالت 
قرو�ض  منح  ومنها  املمنوحة 
لتوظيب  فوائد خللق م�صنع  دون 
اإىل  بالإ�صافة   ، التمور  وت�صدير 
تكاليف  من  باملائة   80 تعوي�ض 
النقل عند الت�صدير ، م�صريا اإىل 
مركز  فتح  على  التفاق  مت  انه 
اإىل  ب�صكرة  من  اجلوي  ال�صحن 

مار�صيليا
ف.ن�سرين 

 وزير الفالحة ي�سرف على اأول عملية 
ت�سدير للخارج من والية ب�سكرة

 رئي�س غرفة التجارة وال�سناعة
 لوالية ب�سكرة عبد املجيد خبزي

10  اأطنان من املنتوجات الفالحية 
�صت�صدر للخارج

 اإن�صاء م�صنع لإ�صتخراج 
�صكر التمر 
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يف املنتدى الوطني االأول لل�سياحة االلكرتونية، مرموري :

66 وحدة فندقية مبنظومات 
معلوماتية  مع  نهاية 2018

.      الرقمنة اأ�صبحت �صرورة حتمية لتطوير ال�صياحة 
ك�سف وزير ال�سياحة  وال�سناعة التقليدية ح�سان مرموري،  خالل املنتدى الوطني االأول لل�سياحة االلكرتونية  الذي 
نظمه  جممع فندقة ،�سياحة وحمامات معدنية على م�ستوى  فندق االأورا�سي بالعا�سمة  والذي مت فيه ال�سروع يف 66 

وحدة فندقية  مبنظومات معلوماتية ، وتعميمه  لي�سمل جميع  الوحدات الفندقية  مع نهاية 2018 .

حكيم مالك

ال�صياق   ذات  يف  اأ�صار  ولقد 
مرموري اأنه يكفي تن�صيب  نظام 
برجمي معلوماتي  والذي ي�صمل 
باقي  الوحدات يف القطر الوطني  
مع وجود دللة  وبرنامج لت�صهيل 
اإم�صاء   مت   فلقد  وعليه  ذلك 
رقمنة   ت�صهيل  ت�صمن  اتفاقية 
ملجمع   الفندقية   الوحدات 
فندقة ، �صياحة وحمامات معدنية   
العمل امل�صرتك  الذي ينبغي  اأن 
ياأخذ  بعني العتبار هو ا�صتخدام  
التكنولوجيات  احلديثة والرقمنة  
باعتبارها حال مالئما  ملواجهة 
والنقائ�ض    ، الختاللت  خمتلف 
جعل  على  اأ�صا�صا  ويرتكز 
�صمن  اأ�صا�صية   اأداة   الرقمنة  
الإ�صرتاتيجية  التجارية ملختلف  
اخلدمات ال�صياحية  والعمل على 
الرتويج الأح�صن لوجهة  اجلزائر 
ال�صياحية  و�صمان  اأكرب لحرتافية  
يف اإ�صرتاتيجية الت�صويق وع�رشنة  
الن�صاط التجاري  عرب ال�صتعمال  
الأجنع  للرقمنة  . و اعترب ح�صان 
هذا  تنظيم  فكرة  اأن  مرموري  
تاأثري  انطلقت من مدى  املنتدى 
الت�صال  وو�صائل  التكنولوجيا 
على جناح الإ�صرتاتيجية  الهادفة  
لتطوير قطاع ال�صياحة  وع�رشنته 
رفقة ال�صناعة التقليدية  وبالتايل 
مثل  مثله  ال�صياحة  فقطاع 
  ، القت�صاد  يف  النرتنيت  دور 
و�صيعمل هذا املنتدى على تعميم  
اأجل  من  التقنية  املفاهيم  ون�رش 
يف  اأمثل  وحتكم  معرفة  �صمان 
املنتوج  وتقدمي   عر�ض  طرق 
مرموري  اأوىل   ولقد   . ال�صياحي 
لكونها  للرقمنة   بالغة   اأهمية  
لأن  اإلزامية  �رشورة  اأ�صبحت  
العامل اليوم �صهد تطورا كبريا يف 
تتيحه  ملا  بالنظر   املجال  هذا 
اجلديدة  التكنولوجيات  هذه 
يعد   وا�صتغاللها  اعتمادها  فاإن 
لقطاعنا   فهنيئا  حتميا  اأمرا 
هذا  خدمات  من  بال�صتفادة  
بق�صط  �صي�صاهم   الذي  اجلهاز 

اجلزائرية  ال�صياحة  منو  يف  كبري 
الرتويج   طريق  عن  بها  والدفع 
عرب  ال�صياح   وا�صتقطاب   لها 
ال�صياحية   املنتجات  ت�صويق  
وتثمني  اخلدمات  عرب البوابات 
جت�صيدا  هذا  وياأتي  الرقمية  
واحلكيمة   ال�صديدة  للتوجيهات  
العزيز  عبد  اجلمهورية  لرئي�ض 
اإحداث  اإىل  بالتطلع   بوتفليقة  
وثبة  جتعل من اجلزائر مع نهاية  
�صياحيا   قطبا  القادمة   الع�رشية 
ر�صيدها   اإىل  ي�صاف  متو�صطيا  
عن  املحققة   الإجنازات  من 
ب�صناعة  النهو�ض   طريق 
ال�صياحة  وفق معامل  املخطط 
ال�صياحية   للتهيئة  التوجيهي  
 2008 �صنة  تقدميه  يف  الذي مت 
، وهذا ما مت التاأكيد عليه  على 
م�صتوى  خمطط  عمل احلكومة  
باعتبار   القطاع ن�صاطا اقت�صاديا 
، اجتماعيا  من �صاأنه  اأن ي�صكل 
 ، للمحروقات   للتبعية  بديال  
الفر�ض   كل  با�صتغالل   وذلك 
ل�صتحداث   املتاحة   واملوارد 
القت�صاد  تنويع  اإطار   يف  الرثوة 

الوطني والتنمية امل�صتدامة .
وفيما يخ�ض  الفنادق والرحالت 
والأ�صفار  اعرتف مرموري بـتاأخر  
اجلزائر  يف  اللكرتونية  ال�صياحة 
موؤكدا اأن  اجلزائر لي�صت مبعزل 

فرهانات  العامل  يف  يجري   عما 
امل�صتقبل وتفاعالت ال�رشاكة مع 
والن�صمام   الأوروبي   الحتاد  
العاملية   املنظمات  خمتلف  اإىل 
اأمام   ت�صعها   ، الدولية  والهيئات 
عهد  �صابق   ل  جديد  حتد  
مناف�صة  الرئي�صية   ميزته  له  
العامل   اأنحاء  جميع  يف  �رش�صة  
ال�صياحة  ن�صاط  اأن  يعني  وهذا 
وال�صناعة   التقليدية يظل عندنا 
مهددا  اإن مل نواكب  تلك الطفرة 
ونوؤكد  الهائلة   التكنولوجية  
هذا  يف  الدائم  يف  ح�صورنا 
امل�صار  ، بالتمكن والتحكم اجليد  
يف ا�صتخدام التكنولوجيات  التي 
واأو�صح    . منها  لنا  منا�ض  ل 
مرموري  اأن الطريقة  التقليدية 
�صواء يف املعامالت اأو املنجزات  
مل تعد تنفع وهذا �صمن املناف�صة 
الكبرية يف هذا املجال  ، وعليه 
فلقد اأردنا اليوم ال�رشوع يف هذا 
املجال والدخول  يف غماره  لعدة 
اأ�صباب واملتمثلة يف ال�رشعة التي 
ت�صمن  التكنولوجيات  وال�صفافية 
الأحيان  بع�ض  يف  جند  لأننا 
احليوية   املعلومات  من  الكثري 
وال�رشورية غري موثقة  و الو�صول 
اإىل  التنقل  ويتطلب  �صعب  اإليها 
الفندق  اأو املكان  للو�صول اإليهم، 
قائال اأنه  لزاما علينا التن�صيق بني 

والإدارات  املوؤ�ص�صات   خمتلف 
املختلفة   وامل�صالح   والهيئات  
املجال   نف�ض  يف  تعمل  التي 
اأخرى   موؤ�ص�صات  اإىل  اإ�صافة 
متكاملة  ومن بينها الفنادق  مع 
وو�صائل  الأ�صفار   موؤ�ص�صات 
املواطنني  وهذا عن  النقل  مع 
طريق  طرح  النتاج يف الأنرتنت  
والدخول  الدائم   العمل  وهذا 
عامل  اإىل  والعقالين  اجلريء  
الإلكرتونية   والو�صائط  الرقمنة  
وت�صويق   ت�صهيل   يف  �صي�صاعد 
وجهة اجلزائر ال�صياحية ،  بتثمني 
والثقافية  الطبيعية  مكت�صباتها 
العر�ض    بف�صل ال�صتثمار وجودة 
يف  املعلومات  كامل  واإعطاء  
�صياحية   منتوجات  من  اجلزائر 
ويتحقق هذا عرب اإ�رشاك  جميع 
حملية   جماعات  من  الفاعلني  
وخوا�ض  عموميني   ومتعاملني 
على  العاملني   وكافة  وخرباء  
م�صتوى  ترقية ال�صياحة وال�صناعة 
التقليدية . ولالإ�صارة  فلقد عرف  
الهيئات   م�صاركة   املنتدى  هذا 
املوؤ�ص�صاتية  الفاعلة  يف امليدان 
من  عدد   مل�صاركة   بالإ�صافة  
ومطوري   ال�صياحية   الوكالت  
واملواقع   الربامج   وم�صممي  
املوجهة  الرقمية   واملن�صات  

لل�صياحة .

على هام�س امللتقى االأول لل�سياحة االإلكرتونية

القر�ض ال�صعبي يعر�ض خدماته اجلديدة بفندق الأورا�صي
الأول  امللتقى  هام�ض  على 
املنظم  الإلكرتونية  لل�صياحة 
ال�صياحة  فندقة  جممع  قبل  من 
بفندق  معدنية  وحمامات 
عر�ض  بالعا�صمة،  الأورا�صي 
اجلزائري  ال�صعبي  القر�ض  بنك 
عن طريق ممثلته حمالت  عزي 

الأ�صا�صية  بالدرا�صات  املكلفة 
خدماته  بالبنك  التنظيم  بخلية 
املواكبة  اجلديدة  الإلكرتونية 
الرقمنة،  تكنولوجيا  لتطورات 
خدمة  عر�ض  خالل  من  وذلك 
بطاقة CPA/VISA كال�صيك 
حيث متكن هذه البطاقة حامليها 

مع  �صهولة   وبكل  التعامل  من  
اأكرث من 24 مليون تاجر منخرط 
التي  الدولية   VISA �صبكة  يف 
كثرية،  جتارية  خدمات  توفر 
كما ومتنح هذه البطاقة اإمكانية 
ا�صتخراج الأموال التي يحتاجها 
من  اأكرث  عرب  يوم  كل  اأ�صحابها 

940000موزع لالأوراق النقدية.
CPA/بطاقة هذاوت�صمن 

اأمن  لأ�صحابها   VISA
النقدية  وتعامالتهم  معلوماتهم 
اإلكرتونية  قر�صنة  اأي  من 

ممكنة.
عواق يحي

.  افتتاح فرع خا�س بت�سدير املنتوجات الفالحية مبطار ب�سكرة



وقعت حمكمة اجلنايات االبتدائية 
�سنوات   3 عقوبة  توقيع  اأم�س 
حب�سا نافذا يف حق �سابة تبلغ من 
العمر 28 �سنة عن تورطها بخنق 
اأجنبتها من  التي  الر�سيعة  اإبنتها 
حدا  وو�سعت  �رشعي  غري  حمل 
بطريقة  املنزل  داخل  حلياتها 

�رشية. 
املتهمة  متابعة  جرى  وقد  هذا 
م�سالح  تلقته  نداء  على  بناءا 
االأمن من غرفة العمليات ل�سيدة 
و�سعها  جراء  من  دما  تنزف 
التحريات  فتح  وبعد  جلنني 
قامت  قد  الفتاة  اأن  تبني  االأمنية 
املنزل  داخل  ال�سحية  باإجناب 
دون  �رشية  بطريقة  ببوزريعة 
 ، حملها  باأمر  اأوليائها  يعلم  اأن 
بيوم  اجلنني  و�سعت  اأن  وبعد 

املخا�س  اأن جاءها  بعد  الوقائع 
بخنق  نومها  قامت  غرفة  داخل 
الف�سيحة،وتركته  الإخفاء  اجلنني 
الوالدة  لتتفاجئ  باالأر�س  ملقيا 
بامل�سهد وتقوم بنقلها للم�ست�سفى 
باالأمر  االأمن  م�سالح  علمت  اأين 
بعد  املتهمة  بتوقيف  وقامت 
حمكمة  على  وحتويلها  تعفيها 
حديث  طفل  قتل  بجرم  احلال 
خالل  بالوالدة،  واعرتفت  العهد 
لها  ن�سب  مبا  للمحاكمة  مثلها 
من جرم غري اأنها طالبت باأق�سى 
حلالتها  راأفة  التخفيف  ظروف 
النيابة  لتلتم�س  اأنذاك،  النف�سية 
توقيع  ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف 
عقوبة 5 �سنوات حب�سا نافذا يف 

حق املتهمة. 
ل/منرية  

اأواخر  املدية  والية  اأب�رشت 
كمية  ت�ساقط  املا�سي  االأ�سبوع 
زاد  ما  و  االأمطار  من  معتربة 
�سقوط  الفالحني  لدى  ا�ستب�سارا 
الثلوج مما ينباأ بعودة الغيث الذي 
طاملا انتظروه علما منذ انق�ساء 
اخلريف  بداية  و  ال�سيف  ف�سل 
لو  و  مناخية  اأي حركة  ت�سهد  مل 
تاأخر  على  االأمل  من  بب�سي�س 
انزل  اهلل  اأن  اإال  االأمطار  �سقوط 
و  اليمني  و  باخلري  يعود  بغيث 
الوطني  الرتاب  كل  على  الربكات 
و  ال�ساحلية  املناطق  �سيما  ال  و 
ال�رشق  اإىل  الغرب  من  الداخلية 
التي  اجلوية  التقلبات  اإثر  على  و 
و  اأمطار  من  الوالية  �ساهدتها 
الواقعة  اجلغرافية  و�سعيتها 
�ساحبها  م   1200 ارتفاع  على 
لهذا  و  للثلوج  كثيف  ت�ساقط 
املدية  والية  امن  اأعدت م�سالح 
خمطط عمل وقائي ق�سد �سمان 
للمواطنني  االأمنية  املرافقة 
خا�سة ال�سالكني الطريق الوطني 
حركة  ي�سهد  الذي   01 رقم 
مرورية كثيفة اأين مت جتنيد كافة 
االإمكانيات  ت�سخري كل  و  القوات 
املادية املتاحة  من اأجل التدخل 
وت�سهيل حركة املرور و تقدمي يد 
امل�ساعدة للمواطنني و م�ستعملي 
املعدات  و�سع  مع  الطرقات 
الثلوج  وكا�سحات  املجهزة 
للوحدة  التابعة   UNIMOG

بالربواقية  النظام  حلفظ   102
من  للتدخل  تاأهب   حالة  يف 
املرتاكمة  الثلوج  اإزاحة  اجل 
املحاور  و  الطرقات  على 
وعلى  الوالية  لعا�سمة   الرئي�سية 
يف    01 رقم  الطريق  م�ستوى  
�سطره العابر  ملدينتي الربواقية 
احلواجز  تعزيز  مع  واملدية 
الدراجات  ت�سكيالت  و  االأمنية 
النارية داخل املحيط احل�رشي 
وفتح  املرورية  احلركة  لت�سهيل 
عرفت  التي  املقاطع  بع�س 
ال�سريورة  يف  عرقلة  و  �سعوبة 
املرورية  كما مت و�سع طاقمني 
الوالئية  للم�سلحة  تابعني  طبيني 
االجتماعي  الن�ساط  و  لل�سحة  
ب�سيارتني  جمهزين  الوالية  الأمن 
احلاجزين  م�ستوى  على  اإ�سعاف 
االأمنيني املن�سوبني على املدخل 
ال�رشقي والغربي لعا�سمة الوالية 
ق�سد تقدمي االإ�سعافات االأولية و 
نقل املر�سى مل�ستعملي الطريق 
 1548 اخ�رش  خط  و�سع  مت  و 
حتت ت�رشف املواطنني لالت�سال 
او  امل�ساعدة  يد  طلب  ق�سد 
24/24�سا  وقت  اأي  يف  التدخل 
و  اجلوية  للتقلبات  اأيام  طيلة 
رئي�س  ال�سيد  اإ�رشاف  هذا حتت 
بتو�سيات  وعمال  الوالية  امن 
لالأمن  العليا  القيادة  تعليمات  و 

الوطني .
الهواري بلزرق

يف وقت مل تعلم عائلتها باأمر حملها 

اأمن والية املدية

3 �سنوات حب�سا لفتاة قامت بخنق 
ر�سيعها غري ال�سرعي داخل املنزل 

خمطط وقائي ملواجهة 
تداعيات اال�سطرابات اجلوية
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بعدما اأوهمهم بتمكينهم من اأداء احلج 

3 �سنوات حب�سا لكهل قام 
بالن�سب على �سكان تيميمون

ق�ست حمكمة بئر مراد راي�س بالعا�سمة توقيع عقوبة 3�سنوات حب�سا نافذا يف حق  كهل يف العقد الرابع من العمر قام 
بالن�سب على 9 مواطنني من منطقة متينون بوالية اأدرار ب�سحراء اجلزائر من بينهم ثالثة �سيدات بعدما اأوهمهم
بتمكينهم من زيارة البقاع املقد�سة و اأداء منا�سك احلج مقابل مبلغ 69 مليون �سنتيم لل�سخ�س الواحد عن طريق 
نفوذه كمواطن �سعودي و موظف لدى ال�سفارة ال�سعودية باجلزائر قبل اأن يكت�سفوا اأنه جمرد ن�ساب قبل اأيام من 

انطالق رحلتهم و اإقامتهم لعزائم اإحتفاال لذلك ، مع اإفادة املتهم الثاين بالرباءة التامة. 
ل/منرية

تعود  التي  الق�سية  يف 
ح�سب  وعلى  جمرياتها 
املحاكمة  بجل�سة  دار  ما 
ف�سولها  احت�سنت  التي 
راي�س  مراد  بئر  حمكمة 
الوالئم  الأحد  بالعا�سمة 
قبل  من  اأقيمت  التي 
منطقة  يف  ال�سحايا  اأحد 
و  اأدرار  بوالية  متيمون 
تعرف حينها على املتهم 
احلايل الذي قدم له نف�سه 
�سعودي  اأنه  اأ�سا�س  على 
ال�سفارة  لدى  موظف  و 
باجلزائر  ال�سعودية 
يتحدث  كان  اأنه  وبحكم 
لهجتنا  عن  غريبة  بلهجة 
وتوطدت  ال�سحية  �سدقه 
وخالل   ، بينهما  العالقة 
عليه  عر�س  الفرتة  تلك 
منا�سك  اأداء  من  متكينه 
اأنه  اأخطره  بعدما  احلج 

ملا  للقرعة  تقدم  قد 
يقارب 10 مرات ، فطلب 
منه مبالغا ماليا بقيمة 69 
م�ساريف  �سنتيم  مليون 
التاأ�سرية مبا فيها عمولته 
منه  وطلب  اخلا�سة 
اآخرين  اأ�سخا�س  اإيجاد 
لي�ستفيدوا رفقته من هذا 
العر�س ، ليقوم من جهته 
كافة  باإخطار  ال�سحية 
اأ�سدقائه  من  معارفه 
الراغبني  اأقاربهم  و 
الفري�سة  هاته  باأداء 
مل  اأنهم  غري  املقد�سة 
وظلوا  املتهم  يقابلوا 
ال�سحية  مع  توا�سل  على 
من  يلعب  كان  الذي 
وكان  الو�سيط  دور  جهته 
ملفاتهم  للمتهم  يجمع 
و  ال�سفر  جوازات  من 
لت�سل  له  وي�سلمها  النقود 
مليون   650 املبلغ  قيمة 

حدد  اأن  ،وبعد  �سنتيم 
طلب  و  ال�سفر  يوم  لهم 
حقائبهم  حت�سري  منهم 
باإقامة  منهم  عدد  قام  و 
اختفى   ، لعائلتهم  والئم 
الرد  ورف�س  االأنظار  عن 
الو�سيط  مكاملات  على 
 4 بقي  اأن  بعد  قرر  الذي 
�سفرهم  موعد  على  اأيام 
ال�سحايا  باقي  اإخطار 
جميعا  ليقرروا  باالأمر 
البحث عن املتهم والتوجه 
للعا�سمة بغية البحث عنه 
، ليتفاجوؤوا اأثناء توجههم 
ال�سعودية  ال�سفارة  ملقر 
وجود  بعدم  بالعا�سمة 
تلك  يحمل  موظف  اأي 
ويقرروا  املوا�سفات 
حينها رفع �سكوى ق�سائية 
التي  االأمن  م�سالح  اأمام 
ومتكنت  حتريات  فتحت 
تواجد  مكان  ك�سف  من 

باأنه  تبني  الذي  املتهم 
و ال عالقة  ن�ساب  جمرد 
قام  اأنه  و  بال�سفارة  له 
لدى  االأموال  تلك  باإخفاء 
ابن �سقيقته ،الذي مل يتم 
القب�س عليه حلد ال�ساعة 
خالل  من  تبني  ،كما 
املبالغ  اأن  التحريات 
يجمعه  كان  التي  املالية 
املتهم قد اإ�ستغلها يف بناء 
ويقوم   ، له  خا�س  م�سكن 
املبلغ  من  جزء  باإرجاع 
 340 بحوايل  قدر  الذي 
مليون �سنتيم مع جوازات 
�سبطت  التي  ال�سفر 
حقيبته  داخل  بحوزته 
حتويله  ويتم   ، اليدوية 
اأين  احلال  حمكمة  على 
التحقيق  قا�سي  اأمر 
احلب�س  رهن  بو�سعه 
�سالف  باجلرم  املوؤقت 
على  اإحالته  مع   ، الذكر 

اأعرتف  اأين  املحاكمة 
له  ن�سب  مبا  جهته  من 
لي�س  باأنه  اأكد  و  من جرم 
موظفا و اأنها جمرد حيلة 
ال�سحايا مع  للن�سب على 
بتلقيه  للو�سيط  اتهامه 
وراء  من  مالية  لعموالت 
حني  يف  العملية  هاته 
الذي  قريبه  علم  اأنكر 
املبلغ  بباقي  اختفى 
قام  اأنه  و  الن�سب  بعملية 
برتك تلك املبالغ املالية 
بعدما  كاأمانة  بحوزته 
قام  نقود  باأنها  اأخطره 
بجمعها من اأحد ن�ساطاته 
، ليطالب من جهته ممثل  
بتوقيع  ذكره  �سلف  ما 
نافذا  حب�سا  �سنوات   5
مليون  بقيمة  وغرامة 
مع  املتهمان  حق  يف  دج 
يف  بالقب�س  اأمر  اإ�سدار 

حق املتهم الفار. 

املدية

13 جريحا  يف 05  حوادث مرور خالل 24 �ساعة 
على  مرور  حادث  اأم�س  اأول  وقع 
 01 رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى 
بلدية  بلوط  باملكان امل�سمى �سبت 
بعطة متثل يف ا�سطدام 02 �سيارات 
كل  م�سابني   02 خلف  بينهما  فيما 
من  البالغ   ) �س.ج   ( املدعو  من 
من  البالغ   ) ر.ج   ( و  �سنة   31 العمر 
باإ�سابات  اأ�سيبا  �سنة   31 العمر 
اإ�سعافهما  مت  اخلطورة  متفاوتة 
طرف  من  نقال  و  املكان  عني  يف 
للوحدة  املدنية  احلماية  رجال 
الثانوية لدائرة العمارية اإىل القطاع 
اآخر  حادث  الدائرة  لذات  ال�سحي 
الوطني  الطريق  م�ستوى  على  وقع 
اأمام  امل�سمى  باملكان   01 رقم 

بلدية  عجالنة  املتقدم  املركز 
انحراف  يف  متثل  البخاري  ق�رش 
م�سابني   02 خلف  �سياحية  �سيارة 
من  البالغ   ) م.م   ( املدعو  من  كل 
من  البالغ   ) ا.م   ( و  �سنة   27 العمر 
باإ�سابات  اأ�سيبا  �سنة   33 العمر 
اإ�سعافهما  مت  اخلطورة  متفاوتة 
طرف  من  نقال  و  املكان  عني  يف 
املتقدم  احلماية للمركز  رجال 
اإىل  البخاري  ق�رش  لدائرة  عجالنة 
مرتيني  احمد  املدين  امل�ست�سفى 
نف�س  تدخلت  كما  الدائرة  لذات 
حادث  اجل  من  عجالنة  املركز 
مرور اآخر وقع على م�ستوى الطريق 
امل�سمى  باملكان   01 رقم  الوطني 

البخاري  ق�رش  بلدية  من�سور  قهوة 
متثل يف انقالب �سيارة �سياحية خلف 
06 م�سابني ترتاوح اأعمارهم ما بني 
03 �سنوات و 34 �سنة مت اإ�سعافهم يف 
عني املكان و نقلوا من طرف اأعوان 
املتقدم  للمركز  املدنية  احلماية 
املدين  امل�ست�سفى  اإىل  عجالنة 
وعلى  الدائرة  لذات  مرتيني  احمد 
اأ   60 رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى 
باملكان امل�سمى عني الكرمة بلدية 
 02 ا�سطدام  بو�سيف متثل يف  عني 
م�ساب  خلف  بينهما  فيما  �سيارات 
العمر  البالغ من   ) ) ع.ب  و املدعو 
متفاوتة  باإ�سابات  اأ�سيب  �سنة   40
اخلطورة مت اإ�سعافه يف عني املكان 

احلماية  رجال  طرف  من  نقل  و 
لدائرة  الثانوية  للوحدة  املدنية 
عني بو�سيف اإىل امل�ست�سفى املدين 
لذات الدائرة كما وقع حادث مرور 
كذلك على م�ستوى الطريق الوطني 
اأ باملكان امل�سمى م�سي�سة  رقم 62 
انحراف  يف  متثل  الربواقية  بلدية 
�ساحنة �سغرية خلف 02 م�سابني كل 
من املدعو ) ع.ن ( البالغ من العمر 
53 و ) اأ.ل ( البالغ من العمر 28 �سنة 
اخلطورة  متفاوتة  باإ�سابات  اأ�سيبا 
مت اإ�سعافهما يف عني املكان و نقال 
املدنية  احلماية  رجال  طرف  من 
للوحدة الثانوية لدائرة الربواقية اإىل 

امل�ست�سفى املدين لذات الدائرة .

اأمن والية اجلزائر

االإطاحة ب�سبكة خمت�سة يف االجتار باالأقرا�ص املهلو�سة و حجز 16845 قر�سا 
متكنت م�سالح اأمن والية اجلزائر 
يف  خمت�سة  ل�سبكة  حد  و�سع  من 
و  باملخدرات  االجتار  و  الرتويج 
العقلية  متكونة من 11  املوؤثرات 
الرتاب  بكافة  ن�ساطها  امتد  فردا 
قر�س   16845 حجز  و  الوطني 
مهلو�س ح�سبما اأكدته اأم�س االأحد 
ذات امل�سالح. و قالت املالزم اأول 
التابعة  �سلمى  �سعودي  لل�رشطة 
خللية االت�سال و العالقات العامة 
عر�س  اأثناء  اجلزائر  والية  الأمن 
فيهم  امل�ستبه  و  الق�سية  هذه 
مقاطعة  اأمن  مقر  م�ستوى  على 

التي  ال�سبكة  هذه  فاإن  زرالدة 
ميتد ن�ساطها االجرامي عرب كامل 
الرتاب الوطني و املتكونة من 11 
فردا ترتاوح اأعمارهم ما بني 30 و 
تن�سط حتت غطاء  كانت  �سنة   55
االأقرا�س  لرتويج  وهمية  �رشكة 
»برييغالني«  نوع   من  املهلو�سة 
املعروف ب«ال�ساروخ » يف و�سط 
ا�ستدراج  بهدف  املدمن  ال�سباب 
ال�سباب نحو م�ستنقع املخدرات.

و اأو�سحت اأنه بعد القيام بعمليات 
والية  باإقليم  نوعية  �رشطة 
اجلزائر و متديد االخت�سا�س اإىل 

باأفراد  لالإطاحة  االأغواط  والية 
اأمن  م�سالح  متكنت  الع�سابة، 
والية اجلزائر من توقيف امل�ستبه 
فيهم الرئي�سيني )6( و هم اأ�سحاب 
االأقرا�س املهلو�سة )16845 قر�س  
املذكورة ب«اإقليم والية اجللفة« ، 
ومتكنت ذات امل�سالح من« حجز  
كانت  نفعية  مركبات   )6( �ستة 
ت�ستعمل يف نقل املواد املحظورة 
و 12 هاتف خلوي و قارورة م�سيلة 
بي�ساء  اأ�سلحة  ثالثة  و  للدموع 
خامت  و  وهمية  ل�رشكة  ووثائق 
بقولها  اأردفت  و  ال�رشكة«.  لنف�س 

 2017 و   2016 �سنتي  خالل  اأنه 
مال  براأ�س  ال�سبكة  هذه  تعاملت 
يعادل  مبا  �سنتيم  مليار   42 قدره 
5ر8 مليون قر�س مهلو�س. و لفتت 
النوعية  العمليات  هذه  اأن  اإىل 
املدير  لتعليمات  تنفيذا  جاءت 
عبد  اللواء  الوطني  لالأمن  العام 
اجلرمية  ملكافحة  هامل  الغاين 
اجلرائم  ال�سيما  اأنواعها  ب�ستى 
ال�رشعي  غري  باالإجتار  املتعلقة 
العقلية  املوؤثرات  و  باملخدرات 
لقيام  االأ�سا�سي  العامل  تعد  التي« 

معظم اجلرائم«.



ترقية  جهود  �إطار  يف  حموية 
و�دي  �ملنطقة من  بهذه  �ل�سياحة 
م�سوؤويل  من  ��ستفيد  كما   ، ريغ 
و  لل�سياحية  �ملنتدبة  �ملديرية 
�ل�سناعة �لتقليدية وحت�سبا لتحقيق 
فقد  �ل�سياحي،  �مل�رشوع  هذ� 
�ملعطيات  �رشع يف جمع خمتلف 
بهذ�  �ملتعلقة  و�لتحليلية  �لبيانية 
�ملنبع �لطبيعي ق�سد �إر�سالها �إىل 
�لوز�رة �لو�سية لإعد�د ملف كامل 
ي�ساعد على تخ�سي�ص �لإعتماد�ت 
هذه  لإن�ساء  �ل�رشورية  �ملالية 
�أو�سح  كما   ، �حلموية  �ملحطة 

بوبكر بلمعبدي.
و تتوفر عدة عو�مل م�ساعدة على 
�حلموية  �ملن�ساأة  هذه  ��ستحد�ث 
تتميز  �لتي  �أهمها �خل�سائ�ص  من 
ترت�وح  �لتي  �ملنبع  ذ�ت  مياه  بها 
و58   56 بني  ما  حر�رتها  درجة 
قابلة  يجعلها  مما   ، مئوية  درجة 
عالجية  لأغر��ص  لالإ�ستغالل 
لبع�ص �أنو�ع �لأمر��ص �سيما منها 
 ، و �ملفا�سل  �لتنف�سية  و  �جللدية 
ف�سال على موقعه �ملنا�سب لكونه 

تقرت  مدينة  مبدخل  يتو�جد 
رقم  �لوطني  �لطريق  ومبحاذ�ة 
ذ�ت  �رشوحات  ح�سب   ،  )  3(
�مل�سوؤول وت�سل قوة تدفق �ملنبع 
�لطبيعي بعني �ل�سحر�ء �إىل 200 
عامال  يعد  ما  وهو  ثا   / لرت 
من  ��ستغالله  على  يحفز  �آخر� 
�ل�سنف  هذ�  مثل  �إن�ساء  خالل 
من م�ساريع �لإ�ستثمار �ل�سياحي 
�لتي من �ساأنها �أن توفر مد�خيل 

مالية �إ�سافية تدعم ميز�نية 
مثلما   ، �ملحلية  �جلماعة  هذه 

�أ�سري �إليه.

 13 حاليا  �ملنطقة  حت�سي  و 
منبعا حمويا منت�رشة باخل�سو�ص 
عرب �أقاليم بلديات )تقرت و بلدة 
و  متا�سني  و  �ملقارين  و  عمر 
�لطيبات  و  نا�رش  وبن  �لنزلة 
ما  وفق   ،  ) �سليمان  �سيدي  و 
يز�ل  ول  بلمعبدي  �ل�سيد  ذكر 
�لطبيعية  �ملنابع  هذه  معظم 
غري م�ستغل ، وحتتاج �إىل �إعادة 
تتوفر  �أنها  و  خ�سو�سا  تاأهيل 
على مقومات رئي�سية ل�ستغاللها 
�حلموية  �ل�سياحة  ترقية  يف 
درجة  ترت�وح  حيث   ، باملنطقة 

�إىل   50 بني  ما  مياهها  حر�رة 
62 درجة مئوية ، فيما تبلغ قوة 
تدفقها ما بني 150 �إىل 250 لرت 

/ثا ، ي�سيف ذ�ت �ملتحدث .
تقرت  �ملنتدبة  �لولية  �أن  يذكر 
تزخر   ، بلدية   11 حت�سي  �لتي 
�ل�سياحية  �لقدر�ت  بعديد 
ت�سبح  لأن  توؤهلها  �لتي  �لأخرى 
�سياحيا  قطبا  �مل�ستقبل  يف 
�ل�سياحة  يف  �سيما   ، ''بامتياز'' 
�لدينية و �ل�سحر�وية و �لثقافية 
تنت�رش  حيث   ، و�لإيكولوجية 
�لطبيعية  �لبحري�ت  عديد  بها 
�لنخيل  و�حات  على  ف�سال   ،
�لقدمية و  �ل�سحر�وية  و�لق�سور 
�لأ�رشحة  و  �لزو�يا  و  �ملتاحف 
�سالطني  قبور  �أهمها  من  �لتي 

بني جالب.
وتتوفر على �أربع مناطق للتو�سع 
مب�ساحتها  م�سنفة  �ل�سياحي 
 ، هكتار�   72 قو�مها  �إجمالية 
و�لتي من �ساأنها �أي�سا �أن ت�ساهم 
�ل�سياحي  بالن�ساط  �لنهو�ص  يف 
�لفتية،  �ملحلية  �جلماعة  بهذه 

مثلما متت �لإ�سارة �إليه .
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يرتقب حتويل املنبع الطبيعي الواقع مبنطقة عنب ال�سحراء ببلدية النزلة بالولية املنتدبة تقرت )160 
كلم �سمال ورقلة( اإىل حمطة 

ورقلة

ق.و

حمطة حموية يف االأفق بعني ال�صحراء بتقرت  

تليالن باأدرار

االأو�صاخ واحلفر وت�صرب املياه يوميات �صكان حي 800 م�صكن 
 800 حي  �سكان  ويعاين  ي�ستكي 
م�سكن بتليالن و�لأحياء �ملجاورة 
من  جملة  من  �أدر�ر  مبدينة  له 
�سلبي  ب�سكل  �أثرت  �لتي  �مل�ساكل 
على يومياتهم منا�سدين �ل�سلطات 
وتخلي�سهم  �لتدخل  �ملحلية 
خا�سة  �ل�سلبية  �لنقاط  تلك  من 
�لأو�ساخ  �نت�سار  ظاهرة  من 
�إيل  بالإ�سافة  زو�يا   عدة  يف 
تركها  �لتي  وهناك  هنا  �حلفر 

�جناز  على  �مل�رشفني  �ملقاولني 
جديد�  يعترب  �لذي  �حلي  هذ� 
مما  �لعمومية  �لإنارة  غياب  مع 
ليال  �ل�سري  �ملارة  على  �سعب 
�حلي  بذ�ت  �مل�ساكل  تنهي  ومل 
ت�رشب  ظاهرة  ن�سجل  �أن  �إيل 
يف  �حلي  و�ل�رشف  �ل�رشب  مياه 
م�سببتا  �حلي  من  نقاط  عدة 
�سحة  على  �أثرت  مائية  برك 
�ل�سكان و�ملارة يف �نت�سار �لرو�ئح 

�لكريهة و�ملالحظ عن قرب لهذ� 
�ملجاورة  �لأحياء  وخمتلف  �حلي 
�مل�ساكل  حجم  مدي  يدرك  له 
بلدية  م�سالح  غياب  ظل  يف 
عا�سمة �لولية �أين �أ�سبح �ل�سكان 
�ملدنية  �جلمعيات  وخمتلف 
تطالب ب�رشورة �لتدخل وتخلي�ص 
هذ� �حلي من تلك �مل�ساكل �لتي 
�أعطيت �سورة غري ح�رشية جر�ء 
�ملخلفات  �إيل  بالإ�سافة  متاطل 

على  �ملقاولني  تركها  �لتي 
�حلر�ص  يف  مر�قبة  دون  �لجناز 
للمقايي�ص  وفق  �إمتامها  على 
�حلي  هذ�  جمعية  نا�سدت  كما 
ر�أ�سهم  وعلى  �لولئية  �ل�سلطات 
حول  قرب  عن  للوقوف  �لو�يل  
�ملجاورة  و�لأحياء  �حلي   �أحو�ل 

له على م�سافة مرمي حجر  .
بو�سريفي بلقا�سم .

لدي �سركة �سونلغاز  باأدرار

حمافظة الغابات لولية اجلزائر

ق�سنطينة

اأكرث من 130 مليار �صنتيم 
ديون م�صتحقة 

الطبعة الثانية لربنامج 
اأخ�صر"  "حميطي 

 حملة وا�صعة للتح�صي�س باأخطار غاز اأول 
اأك�صيد الكربون  مبدينة علي منجلي

مبني  من  موثوق  م�سدر  ك�سف    
و�لغاز  �لكهرباء  توزيع  �رشكة 
لولية �أدر�ر  بان �ل�رشكة تعاين من 
خمتلف  عند  مرت�كمة  ديون  �أزمة 
م�ساكل  لها  خلق  مما  �لزبائن 
�ل�ستثمار  حيث  من  خا�سة  جمة 
�أكرثمن  �إيل  �لديون  بلغت  حيث 
58مليار  منها  �سنتيم  130مليار 
�لزبائن  لدي  م�ستحقة  �سنتيم 
عند  موزعة  و�لبقية  �لعاديني 
و�لفالحني  و�ملوؤ�س�سات  �لبلديات 
حيث قامت �إد�رة �ل�رشكة بتقدمي 
�عتذ�ر�ت و�إ�سعار�ت للزبائن بغية 
�لتقرب �إيل �ملوؤ�س�سة وحل م�سكل 
�لديون خا�سة و�ن �ل�رشكة  قدمت 
ت�سديد  حيث  من  ت�سهيالت  عدة 

�لديون يف �سكل برنامج بالتق�سيط 
من  ومنهم  ��ستجاب  من  فمنهم 
�ل�رشكة  ��سطرت  �أين  تقاع�ص 
و�إحالتها  ملفات  حت�سري  �إيل 
��سرتجاع  بهدف  �لعد�لة  على 
عملية  نحو  �لتوجه  قبل  �لديون 
ح�سب  بالكهرباء  �لتزود  قطع 
�لدعم  من  بالرغم  �مل�سدر  ذ�ت 
تخفي�ص  يف  �لدولة  من  �ملبا�رش 
�إيل  و�سلت  �لتي  �لكهرباء  ت�سعرية 
و�سلت   كما  �ملائة   يف   65 ن�سبة 
م�سافة �ل�سبكة �لطولية �لإجمالية 
ي�سرتك  كلم   7844 �إىل  للكهرباء 
يف  عادي  زبون  �ألف   147 فيها 

�ل�سغط �ملتو�سط     
بو�سريفي بلقا�سم 

لولية  �لغابات  حمافظة  نظمت 
مل�رشوع  �لثانية  �لطبعة  �جلز�ئر 
�سمن  �ملندرج  و  �أخ�رش"  "حميطي 
برناجمها �لتح�سي�سي �ملوجه لفائدة 
�رش�ئح  خمتلف  و  �ملد�ر�ص  تالميذ 
�لبيئية  �لثقافة  لرت�سيخ  �ملجتمع 
توعوي  برنامج  طريق  عن  لديهم 
�ملقبل  مار�ص   21 غاية  �ىل  �سيمتد 
�ملكلفة  هجرية  حال�ص  قالت  و 
حمافظة  م�ستوى  على  بالإعالم 
تنظيم  �إن  �جلز�ئر  لولية  �لغابات 
ثانية  كطبعة  ياأتي  �ملبادرة  هذه 
�لذي  و  �خ�رش"  "حميطي  مل�رشوع 
�طلقته �ملحافظة �ل�سنة �ملنق�سية ، 
و �لر�مي �إىل تنظيم عمليات ت�سجري 
�مل�ساحات  خمتلف  عرب  و��سعة 
�لفاعل  يكون  بالولية  �لغابية 
�ملد�ر�ص  تالميذ  فيها  �لأ�سا�سي 
و  �جلمعيات  خمتلف  مب�ساركة  و 
�سيتم  و  باملجال.  �ملهتمني  �ل�رشكاء 
�ختيار  �ملقبل  مار�ص   21 غاية  �ىل 
تنظيم  يتم  يوم   15 كل  بيئي  مو�سوع 
به عرب كامل  ن�ساطات مرتبطة  عدة 
مب�ساركة   ، �جلز�ئر  ولية  �إقليم 
�لعديد من �لفاعلني باملجال و يوجه 
خ�سو�سا �ىل تالميذ �ملد�ر�ص و حتى 
تقول حال�ص. و يف   ، �لعام  �جلمهور 
�سياق �لن�ساط �لتح�سي�سي و �لتوعوي 
باأهمية �حلفاظ على �لبيئة و �لعتناء 
�ملحافظة  �سطرته  �لذي  باملحيط 
و  �خ�رش"  "حميطي  برنامج  �سمن 
غابة  من  �ليوم  ر�سميا  �نطلق  �لذي 
مت   ، عكنون  بنب  �لت�سلية  حديقة 
غر�ص زهاء 100 �سجرية من �أ�سناف  
تناف�سية  �أجو�ء  و�سط   ، خمتلفة  
�رشوحات  تلقو�  �لذين  �لأطفال  بني 
و�لنباتي  �لغابي  �لغطاء  حول  عدة 
للحديقة ، و يف هذ� �خل�سو�ص قالت 
�ل�سيدة حال�ص �ن �نطالق �لتظاهرة 
�لعاملي  �ليوم  �إحياء  مع  تز�منا  جاء 
للجبل و �لذي �ختارت له هيئة �لأمم 
هذه  �لزر�عة  و  للتغذية  �ملتحدة 
�سغط  ..حتت  "�جلبل  �سعار  �ل�سنة 

�لذي  و  �لهجرة"  و  �جلوع  و  �ملناخ 
 ، �سنة  كل  من  دي�سمرب   11 ي�سادف 
منن خالل  �لتالميذ  تلقني  يتم  حيث 
��سا�سية  مفاهيم  �ل�رشوحات  عديد 
و  مهار�تهم  تعزز  �ملو�سوع  حول 
تر�سيخا  و  �ملو�سوع.  حول  �إدر�كهم 
باأهمية  �ملرتبط  �لتاريخي  للمفهوم 
�لثورة  �إبان  �جلز�ئريني  لدى  �جلبل 
�لغابات  حمافظة  قامت  �لتحريرية 
بربجمة زيارة موجهة لفائدة �لتالميذ 
نحو  �لتظاهرة  هذه  يف  �مل�ساركني 
بقلب حظرية  �لكائن  �لذ�كرة  متحف 
وقف  حيث   ، عكنون  بنب  �لت�سلية 
�لأطفال عند �برز حمطات �ملقاومة 
مت  و  �لفرن�سي  لالحتالل  �جلز�ئرية 
توجيه �نتباههم �إىل خيار �ملجاهدين 
بالتوجه نحو �جلبال من �جل �إطالق 
ثورة حتريرية عظمى �نتهت بانت�سار 
باحلرية  �ر�دته  حتقيق  و  �ل�سعب 
هذه  عرفت  كما  �ل�ستقالل.  و 
�ملعهد  من  كل  م�ساركة  �لتظاهرة 
�لتقني للبقول و �لزر�عات �ل�سناعية 
و جمعية  للنفايات  �لوطنية  �لوكالة  و 
و  �جلز�ئر  لولية  �لتالميذ  �ولياء 
�ملدمج  للت�سيري  �لوطنية  �لوكالة 
"�إيفر"  جمعية  �إىل  �إ�سافة  للمياه  
�لبيئية ، و تقاطعت تدخالت �لقائمني 
للتالميذ  �مل�ساركني  �أجنحة  على 
بامل�سطحات  مرتبطة  مو��سيع  حول 
ر�سكلة  �أهمية  و  �جلبال  عرب  �ملائية 
�إعادة تدويرها باملحيط   و  �لنفايات 
�حل�رشي و غريها من �ملو��سيع �لتي 
تندرج يف �سياق �ملو�سوع.  و ينتظر 
بالولية  �لغابات  حمافظة  حتي  �أن 
�لعاملي للجبل �ل�سبوع �ملقبل  �ليوم 
عرب  �لن�ساطات  عديد  خالل  من 
عرب  �ملتو�جدة  �لغابية  �مل�ساحات 
ت�سجيعا  للولية  �حل�رشي  �ملحيط 
على  لها  �ملجاورة  �لحياء  ل�سكان 
�أن  بعد  ل�سيما  جمدد�  �رتيادها 
�أهلتها  تهيئة  عمليات  عدة  عرفت 
�لعا�سميني يف ظروف  ت�ستقطب  لأن 

لئقة.

و��سعة  حملة  يف  قريبا  �سي�رشع 
�أول  غاز  باأخطار  للتح�سي�ص 
جميع  ت�ستهدف  �لكربون  �أك�سيد 
علي  مبدينة  �جلو�رية  �لوحد�ت 
مببادرة  )ق�سنطينة(  منجلي 
�لغاز  و  �لكهرباء  توزيع  ل�رشكة 
لل�رشق ح�سبما علم من �ملديرية 

�ملحلية لذ�ت �ل�رشكة.
�ملكلف  �ل�سياق  هذ�  يف  �أكد  و 
كرمي  �ملديرية  بذ�ت  بالت�سال 
�لتي  �لعملية  هذه  �أن  بودولة 
�أبريل  غاية  غلى  �ستتو��سل 
حت�سي�ص  �إىل  تهدف  �ملقبل 
�لـ19  �جلو�رية  �لوحد�ت  �سكان 
غر�ر  على  منجلي  علي  مبدينة 

�لبلديات �لأخرى للولية باأخطار 
�نعد�م  و  �لتجهيز�ت  عيوب 
�سيانة بع�سها على غر�ر �سخان 
�مل�سوؤول  نف�ص  �أفاد  ،و  �ملاء 
طرق  عملية  �إىل  بالإ�سافة  باأنه 
و  �لأحياء  خمتلف  عرب  �لأبو�ب 
فاإن  ق�سنطينة  بولية  �لبلديات 
�ملوؤ�س�سات �لرتبوية و كذ� مر�كز 
�لتكوين �ملهني �سيتم ��ستهد�فها 
�إعالم  بغر�ص  �أ�سبوع  كل 
�ل�ستعمال  باأخطار  تالميذها 
ت�ستغل  �لتي  للتجهيز�ت  �ل�سيء 
بالغاز و بهدف حت�سي�ص �ل�سكان 
��ستن�ساق غاز  و  ت�رشب  باأخطار 
�أول �أك�سيد �لكربون �لذي يو�سف 

�ستنظم  �ل�سامت"  بـ"�لقاتل 
و  �لكهرباء  توزيع  �رشكة  م�سالح 
�أخرى  بق�سنطينة من جهة  �لغاز 
دي�سمرب �جلاري   6 و   5 و   4 �أيام 
�أيام �أبو�ب مفتوحة تتمحور حول 
و  لبودولة  وفقا  حماور،  �أربعة 
بالإ�سافة �إىل �لتح�سي�ص مبخاطر 
تهدف هذه  �لكربون  �أك�سيد  �أول 
مو��سلة  غلى  كذلك  �لتظاهرة 
حملة تر�سيد ��ستهالك �لكهرباء 
كذ� حت�سيل  و  �لتبذير  ملكافحة 
�لزبائن  لدى  �ل�رشكة  م�ستحقات 
. �أما �ملحور �لر�بع من �لأبو�ب 
�ملفتوحة فيت�سمن تعميم �لدفع 
بدفع  بتعلق  فيما  �لإلكرتوين 

دون  �لطاقة  ��ستهالك  فو�تري 
�لتجارية،  �لوكالت  غلى  �لتنقل 
�إ�ستناد� لذ�ت �مل�سدر �لذي �أبرز 
باأن هذه �ل�سيغة �ملتعلقة بالدفع 
تبقى غري معروفة بال�سكل �لكايف 
لدى زبائن �رشكة توزيع �لكهرباء 
 10 هناك  �ملجموع  يف  �لغاز  و 
عملية  �سملتهم  منزل  �آلف 
�لتح�سي�ص يف �لفرتة من �سبتمرب 
باأخطار   2017 �أبريل  �إىل   2016
�إقليم  عرب  �لكربون  �أك�سيد  �أول 
حملة  �إطار  يف  ق�سنطينة  ولية 
�لإطار من طرف  ت�سب يف هذ� 
�لغاز  و  �لكهرباء  توزيع  �رشكة 

لل�رشق. 
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م�ساريع ترامب للقد�س

التداعيات القانونية وال�سيا�سية وال�سعبية
�سالح النعامي

يف حال حتققت الت�سريبات ب�ساأن اإعالن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب عن حتّول يف موقف الوليات املتحدة من القد�س املحتلة الأربعاء املقبل، 
تكون الق�سية الفل�سطينية وال�سراع العربي ـ الإ�سرائيلي قد دخال مرحلة جديدة غري م�سبوقة من عام 1967، وهو العام الذي بات م�سري القد�س 

فيه اأحد معامل الق�سية الفل�سطينية عمومًا.

بالقد�س  الأمريكي  العرتاف 
»عا�سمة« لـ«اإ�رسائيل« ونقل ال�سفارة 
يربطهما  بالفعل،  ح�سال  اإن  اإليها، 
كثريون باقرتاب اإعالن وا�سنطن ما 
لديها يف ما يتعلّق مبا ي�سمى الت�سوية 
اأو ال�سفقة ال�ساملة، ب�سكل  ال�ساملة 
يعطي لإ�رسائيل كل �سيء، مقابل ل 

�سيء حرفياً للفل�سطينيني.

انتفا�سة جديدة ميكن اأن 
تكون نظريًا اأكرب بكثري من كل 

النتفا�سات ال�سابقة

واإن كانت ردة فعل عربية قوية غري 
متوقعة اإىل حّد كبري نظراً لالأنظمة 
الفعل  ردة  فاإن  احلالية،  العربية 
الأرا�سي  يف  خ�سو�ساً  ال�سعبية، 
اأو�ساط  ويف  املحتلة،  الفل�سطينية 
التي  هي  ال�ستات،  فل�سطينيي 
ينذر  ما  وهو  رمبا.  الكربى  �ستكون 
تكون  اأن  ميكن  جديدة  بانتفا�سة 
نظرياً اأكرب بكثري من كل النتفا�سات 
ال�سابقة، اإىل جانب ح�سول ردة فعل 
�سد  واإ�سالمية  عربية  جماهريية 

الوليات املتحدة.
الأمريكي  الرئي�س  م�سى  حال  ويف 
�سيناريوهان  يرت�سم  القرار،  بهذا 
لأن  احتمالً  هناك  اأّن  الأّول  اثنان: 
اعرتاف  عن  اآن،  يف  ترامب  يعلن 
املحتلة  بالقد�س  اإ�رسائيلي 
واإ�سداره  لـ«اإ�رسائيل«،  كعا�سمة 
نقل  باإجراءات  بالبدء  تعليمات 
اأبيب«  »تل  من  الأمريكية  ال�سفارة 
اآخر  �سيناريو  وهناك  القد�س.  اإىل 
اعرتاف  ترامب  اإعالن  يف  يتمّثل 
الوليات املتحدة بالقد�س كعا�سمة 
لـ«اإ�رسائيل«، ويف الوقت ذاته التوقيع 
تنفيذ  يوؤّجل  رئا�سي  مر�سوم  على 
بالده  �سفارة  بنقل  الكونغر�س  قرار 

اإىل هناك ل�ستة اأ�سهر اأخرى.
اأبيب«  »تل  يف  يرى،  من  وهناك 
التطورات  اأن  املتحدة،  والوليات 

املتعلقة  املتالحقة  الدراماتيكية 
بالتحقيقات يف التدخل الرو�سي يف 
عن  والك�سف  الأمريكية  النتخابات 
ال�سابق  القومي  الأمن  م�ست�سار  اأن 
قد  فلني  مايكل  اجلرنال  لرتامب 
�سده يف هذه  �ساهدا  يكون  اأن  قبل 
الق�سية، تعّزز فر�س اندفاع الرئي�س 
هذه  على  الإقدام  نحو  الأمريكي 
اخلطوة لتعزيز مكانته الداخلية من 
»اإ�رسائيل«  اأ�سدقاء  مغازلة  خالل 
يف  الكثريون  ومنهم  الكونغر�س،  يف 
وجماعات  الدميقراطي  احلزب 

ال�سغط اليهودية.
ت�رسيبات  فاإن  ذاته،  الوقت  يف 
اأ�سارت  اأخرى،  واأمريكية  اإ�رسائيلية 
الإ�رسائيلية،  الثانية  القناة  اإليها 
اأي  على  ترامب  يقدم  اأن  ت�ستبعد 
اأن  اعتبار  على  ال�سيناريوين،  من 
من  حذروه  قد  م�ست�ساريه  بع�س 
حتّول  اأي  عن  الإعالن  تاأثري  مغبة 
القد�س،  من  الأمريكي  املوقف  يف 
الأمريكية  اجلهود  م�سري  على 
ال�رساع  حلل  مبادرة  لبلورة  الهادفة 
الفل�سطيني الإ�رسائيلي. كما اأن مثل 
من  تت�سبب،  اأن  ميكن  اخلطوة  هذه 
اإحراج الدول  ال�سيا�سية، يف  الناحية 
على  وا�سنطن  تراهن  التي  العربية 
دورها يف مترير املبادرة الأمريكية 
ال�سعودية  �سيما  ل  للت�سوية،  العتيدة 
اأنها  عن  ناهيك  والأردن،  وم�رس 
�ستقلّ�س هام�س املناورة اأمام قيادة 

ال�سلطة الفل�سطينية.

هذه اخلطوة تنطوي على 
اأبعاد قانونية بالغة اخلطورة

الت�رسيبات،  حتققت  حال  ويف 
اعرتاف  بالفعل  ترامب  واأعلن 
لـ«اإ�رسائيل«  عا�سمة  بالقد�س  بالده 
بالإعالن  اأي�ساً  ذلك  اأتبع  اأو  فقط 
ال�سفارة  نقل  بدء  اإجراءات  عن 
املقد�سة،  املدينة  اإىل  الأمريكية 

قدرة  على  �سلباً  �سيوؤثر  هذا  فاإن 
الوليات املتحدة على الإعالن عن 
النظر عن  بغ�س  للت�سوية،  مبادرتها 

م�سامينها.
التداعيات  فاإن  ذاته،  الوقت  يف 
الأمريكي  لالإعالن  القانونية 
جوهر  على  تتوقف  املرتقب 
اأعلن  حال  ففي  ذاته.  الإعالن 
»املوحدة«  القد�س  عن  ترامب 
)ب�سقيها ال�رسقي والغربي( كعا�سمة 
اخلطوة  هذه  فاإن  ل،«اإ�رسائيل«، 
بالغة  قانونية  اأبعاد  على  تنطوي 
دراماتيكياً  انقالباً  متّثل  اخلطورة، 
احتالل  الأمريكي من  املوقف  على 
الفل�سطينية  لالأرا�سي  »اإ�رسائيل« 
مواقف  وين�سف   ،1967 حرب  بعد 
يف  ال�ستيطان  ق�سية  من  وا�سنطن 

املدينة.
اأن  يعني  العرتاف  هذا  فمثل 
يف  ترى  تعد  مل  املتحدة  الوليات 
القد�س  يف  الإ�رسائيلي  الوجود 
الحتالل،  اأنواع  من  نوعاً  ال�رسقية 
اأمريكياً  اعرتافاً  يعني  ما  وهو 
اليهودية  امل�ستوطنات  كل  بقانونية 
حرب  بعد  »اإ�رسائيل«  بنتها  التي 
منها  جزء  ُد�ّسن  والتي   ،1967 العام 
على اأرا�س تتبع ال�سفة الغربية ومت 
يف  الحتالل  بلدية  بحدود  اإحلاقها 

القد�س.
اخلطوة  هذه  فاإّن  ذلك،  جانب  اإىل 
وعملياً  �سيا�سياً  جت�سيداً  �ستمّثل 
ال�رسوع  قبل  القد�س  ق�سية  حل�سم 
هذه  اأن  وتوؤكد  مفاو�سات،  اأية  يف 
الق�سية مل تعد جزءاً من ق�سايا احلل 
العرتاف  ترافق  حال  ويف  الدائم. 
كعا�سمة  »املوحدة«  بالقد�س 
بدء  عن  الإعالن  مع  لـ«اإ�رسائيل«، 
هذا  فاإن  ال�سفارة،  نقل  اإجراءات 
اآخر لالعرتاف  عملياً  ميّثل تكري�ساً 
على  »اإ�رسائيل«  ب�سيطرة  الأمريكي 

القد�س.
اإىل  اخلطوة  هذه  تقود  وقد 

اعتبار  على  كبرية،  اأمنية  تداعيات 
ردة  اأمام  الطريق  متّهد  قد  اأنها 
يف  ت�سهم  فل�سطينية  �سعبية  فعل 
الغربية  ال�سفة  يف  الأو�ساع  اإ�سعال 
من  واخلوف  املحتلة.  والأرا�سي 
هذا ال�سيناريو، جعل بع�س املعلقني 
يتحفظون  الإ�رسائيليني  الع�سكريني 
كما  املرتقبة،  ترامب  خطوة  على 
املعلق  دانئيل،  روين  ذلك  عن  عرب 
الع�سكري للقناة الثانية الإ�رسائيلية.

اخلطوة  هذه  توؤّثر  اأن  كذلك، ميكن 
الداخلية،  الفل�سطينية  ال�ساحة  على 
فر�س  على  اإيجاباً  ينعك�س  ب�سكل 
الذي  امل�ساحلة  اتفاق  تطبيق 
وحما�س،  فتح  حركتا  اإليه  لت  تو�سّ
اإذ اإن خطوة ترامب ميكن اأن ت�سفي 
لإجناز  الدعوات  على  م�سداقية 

امل�ساحلة باأ�رسع وقت ممكن.
ميكن اأن يتم توظيف ال�سجيج الذي 
على  ال�سغط  يف  الت�رسيبات  تركته 

ال�سلطة الفل�سطينية
لوجود  نظراً  فاإنه  املقابل،  يف 
يدرك  ترامب  اإدارة  داخل  فريق 
هذه  ملثل  املحتملة  التداعيات 

امل�ستبعد  غري  من  فاإنه  اخلطوة، 
األ يقدم الرئي�س الأمريكي يف نهاية 
من  بدلً  وميكن  عليها.  املطاف 
الذي  ال�سجيج  توظيف  يتم  اأن  ذلك 
الإعالن  ب�ساأن  الت�رسيبات  تركته 
ال�سغوط  ممار�سة  يف  املتوّقع، 
الفل�سطينية  ال�سلطة  قيادة  على 
لقبول الأفكار التي ت�سمنتها م�سودة 
ال�رساع  لت�سوية  الأمريكية  املبادرة 
الفل�سطيني الإ�رسائيلي، كما اأ�سارت 
و�سائل  بع�س  ال�سبت،  اأم�س  اإليها، 
اإىل  تدعو  والتي  العربية،  الإعالم 
يف  فل�سطينية  دولة  عن  الإعالن 
حدود موؤقتة على م�ساحة ت�سل اإىل 
نحو 50 يف املائة من م�ساحة ال�سفة 
»اإ�رسائيل«  احتفاظ  مع  الغربية، 
وال�سيادة  الأمنية  بال�سالحيات 
رزمة  وتقدمي  واجلو،  احلدود  على 
لـ »الدولة«  م�ساعدات مالية �سخمة 

العتيدة.
اأدنى  يوجد  ل  اأنه  الوا�سح  ومن 
ال�سلطة  قيادة  تقبل  اأن  احتمال 
املقرتحات،  الفل�سطينية مبثل هذه 
عملياً  ميّثل  مطروح  هو  ما  اإّن  اإذ 

احلكم  �سيغ  من  م�سّوهة  �سيغة 
الذاتي. ويعي كل الفرقاء يف ال�ساحة 
رئي�س  و�سمنهم  الفل�سطينية، 
ال�سلطة حممود عبا�س، الذي جاهر 
على  الدولة  فكرة  برف�سه  مراراً 
حدود موؤقتة، اأن القبول بهذه الفكرة 
الفل�سطينية،  الق�سية  ت�سفية  يعني 
حل  اأي�ساً  ت�ستثني  اأنها  اعتبار  على 

ق�سية الالجئني.
تهاوي  فاإنه يف ظل  ذاته،  الوقت  يف 
قوى  بني  الأيديولوجية  الفروق 
»اإ�رسائيل«،  يف  واليمني  الي�سار 
ت�سوية  م�ساريع  من  املوقف  ب�ساأن 
حزب  رئي�س  وجماهرة  ال�رساع، 
العمل اآيف جباي، الذي يدعي متثيله 
باأنه  الإ�رسائيلي،  ال�سالم«  »مع�سكر 
واحدة  م�ستوطنة  اإخالء  يرف�س 
املقامة  اليهودية  امل�ستوطنات  من 
هذا  فاإن  الغربية،  ال�سفة  يف 
لتجنب  الفل�سطينية  القيادة  يدفع 
التعاطي ب�سكل اإيجابي مع املبادرة 

الأمريكية.

ل هوادة ... حملة اأخرى لأجل القد�س!
د. اأ�سامة الأ�سقر

�سبه  الت�رسيبات  قراءة  يف  نختلف  وكالعادة 
الأمريكية  ال�سفارة  نقل  بقرب  الر�سمية 
الأمريكي،  القرار  وننتظر  للقد�س املحتلة، 
من  بجملة  املعتاد  الفعل  لرد  ن�ستعد  فيما 
الإجراءات  بدليل  م�ستعينني  الإجراءات 
ور�سائل  اعت�سامات  دهور:  منذ  املعتادة 
ومنا�سدات  ومطالبات  وحتذيرات  ووقفات 
اإعالمية  وحمالت  دبلوما�سية  وحركة 
وعادوا  �سّباً  اأو�سعتُهم   ( ماذا:  ثم  رقمية 
فكل  فعل،  اأي  من  تقلياًل  .لي�س  بالإبْل(... 
بدا  مهما  به  نقوم  اأن  ينبغي  اإيجابّي  عمٍل 
�سغرياً، لكن انتقادي هنا يف مربعني: مربع 
الزمان  اأما  امل�ستوى،  ومربع  اخلطاأ  الزمن 
القرار  �سدور  بعد  يبداأ  النا�س  ِحراك  فاإن 
الأمريكي ولي�س قبله، فالقرار اإذا �سدر من 
يكون  فقد  املتحدة  الوليات  بحجم  دولة 

يكن  مل  لأنه  عنه  الرتاجع  امل�ستحيل  من 
قد �سدر اإل بعد ا�ستعدادات �سيا�سية كبرية 
الكبرية  الأ�رسار  بتحّمل  ا�سرتاتيجي  وقرار 
النا�سئة عنه، لذا فاإن قرارنا يجب اأن يكون 
الذي  اخلطري  القرار  هذا  �سدور  مبنع 
دويل  لعرتاف  ا�سرتاتيجية  بوابة  �سيفتح 
حرجة  �سيا�سية  زاوية  يف  �سي�سعنا  متدرج 
والإعالمي  ال�سيا�سي  العمل  علينا  وي�سيق 
مربع  يف  فل�سطني.   ل�سالح  واجلماهريي 
امل�ستوى فاإننا نحذر هنا جمدداً من اأ�سلوبنا 
البارد يف التعامل مع هذه امللفات اخلطرية 
الكبرية وكاأن الأمر لن يح�سل، ونربر لأنف�سنا 
باأن الأمر مل يح�سل بعُد، ورمبا حْتدث هناك 
اأو  اأوروبي  اأنف�سنا مبوقف  مفاجاآت، ومنّني 
نعلم  ونحن  وهناك،  هنا  عربي  اأو  رو�سي 
اأن كل ما �سي�سدر عنهم هو جمرد مواقف 
تكتب وت�سّجل، ولن توؤثر على خط القرار اإذا 
مل مت�ّس م�ساحلهم احليوية املبا�رسة، يجب 

املبادرة فوراً باإطالق كل ما لدينا ملواجهة 
نتعامل  واأن  القادم،  الأمريكية  الإدارة  قرار 
�سدوره،  منَع  هدُفنا  يكون  واأن  كواقع،  معه 
يف  التاأثري  حماولة  اأهدافنا  يف  يكون  واأن 
القرار  هذا  باأن  بالتو�سيح  الأمريكي  العقل 
�سيا�سي  انتحار  مبثابة  ف�سيكون  �سدر  اإذا 
ترامب  ولي�س  اأمريكا  �ستتحمله  لرتامب 
وحده، واأن الغ�سب الذي �ستواجهه الوليات 
كثرياً  ب�سمعتها  �سي�رس  والذي   - املتحدة 
ويفتح عليها موجة غ�سب هي يف غنى عنه 
واأن  )اإ�رسائيل(  حليفتها  على  �سينعك�س   -
هذا بال�رسورة قرار ل يخدم اأمن )اإ�رسائيل( 
رغم  البقاء  يف  ال�سرتاتيجية  م�ساحلها  ول 
)الإ�رسائيليني(  اليهود  اأحالم  يدغدغ  اأنه 
يجب  �ستجتاحهم.  عاطفية  اأحالم  ولكنها 
للغ�سب  حدود  ل  اأنه  على  حملتنا  تركز  اأن 
واأن اأحداً ل ي�ستطيع توقع اأبعاده وتاأثرياته، 
و�سيوؤدي حتماً اإىل دخول عنا�رس جديدة يف 

لها ح�ساباً،  ال�سيا�سيون  املعادلة مل يح�سب 
غري  املجتمعات  حتركات  �سياقات  واأن 
اأ�سبه  ف�ستكون  حتركت  اإذا  واأنها  متوقعة 
عنها  ينتج  التي  الأر�سية  ال�سفائح  بحركة 
تعي�س  املنطقة  اأن  ل�سيما  الكبري  الزلزال 
يف حالة ه�سا�سة �سيا�سية فيما ت�ستعل النار 
يف جوانبها. يف الوقت ذاته يجب اأن ت�ستعل 
كل نقطة وبوؤرة قادرة على التعبري باأي �سيء 
ممكن ويف كل مكان واأرّكز هنا على احل�سود 
�سفارات  اإىل  يوم  كل  �ستتوجه  التي  الكبرية 
وا�سنطن يف العامل م�سفوعة بحملة �سيا�سية 
و�سعبية منظمة هائلة تقوم بها كل اجلهات 
ي�ساعد  ل  فالوقت  تن�سيق  بغري  اأو  بتن�سيق 
الرد  اأن  كله  ذلك  من  الأهم  الآن.  اأحداً 
اأجد  ول  كبرياً  يكون  اأن  يجب  الفل�سطيني 
املحتل  مع  �ساملة  مواجهة  من  اأقوى  رّداً 
�سانع  ي�سعر  بحيث  املتاحة  الأدوات  وبكل 
اأن حليفتهم )اإ�رسائيل( يف  القرار الأمريكي 

وراء  الجنرار  ينبغي  ل  واأنه  حقيقي  خطر 
اأنه  واأظن  املجنونة(،  )الدينية  عواطفها 
يجب التفاهم مع قيادات وطنية داخل حركة 
فتح اأن تغطية �سيا�سة حممود عبا�س جرمية 
واأنه  اخليانة،  من  تقرتب  واأخالقية  وطنية 
الن�سحاب  الآن �سوى  ل موقف مقبول منه 
الكامل من عملية الت�سوية بعد ثبوت خيانة 
هذه  من  جدوى  ل  واأنه  الأمريكي،  الراعي 
بالجدوى،  قرن  ربع  طالت  التي  العملية 
ويجب اأن ي�ستعد الفتحاويون ملوا�سم ن�سالية 
تليق بتاريخهم.   اآخر كلمة: كان ميكننا اأن 
نكتب عري�سة طويلة فيما ميكن عمله لكنني 
اأنه ل  كتبت هنا هذا املوجز لأوؤكد جمدداً 
التاأخر، فا�ستدُعوا  وقت لدينا، ول عذر يف 
النا�س مل�ساورات عاجلة، اأو اركبوا املوجة 
ول  هاتفية  م�ساورات  اأو  فردية  بقرارات 
تنتظروا رد اأحد ما زال يح�سب ويفكر اأو مل 

يفتح عينيه بعد.
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وجبات تركية �ساخنة يومية مل�سلمي اأراكان يف بنغالدي�ش
منذ تفاقم اأزمة م�سلمي اإقليم اأراكان مبيامنار، يف اأوت املا�سي، وجلوئهم اإىل بنغالدي�ش هرًبا من جرائم واعتداءات اجلي�ش وميلي�سيات 

بوذية متطرفة، تواظب موؤ�س�سات اإغاثية تركية على توزيع وجبات �ساخنة يومًيا على ع�سرات الآلف من الروهنغيا الالجئني.

طاقتها  بكل  تركيا  وت�سعى 
التي  االآالم  من  ا  بع�سً لتخفيف 
االأركانيون  الالجئون  يواجهها 
تقدمها  التي  امل�ساعدات  عرب 
لهم، ويف هذا االإطار، يف جماالت 
الغذائية  راأ�سها  على  متعددة 
وكالة  وتعترب  والطبية،  وال�سحية 
"تيكا"  الرتكية  والتن�سيق  التعاون 
التي  املوؤ�س�سات  تلك  اإحدى 
كبري  لق�سم  م�ساعدات  تو�سل 
باإر�سال  بداأت  اإذ  الروهنغيا،  من 
من  ق�سرية  فرتة  بعد  م�ساعداتها 

اندالع االأزمة يف اأوت.
واأطلقت تيكا عدة مبادرات مهمة 
احتياجات  بتلبية  يتعلق  فيما 
التغذية  م�سكلة  وتاأتي  االأراكانيني 
االإطار،  هذا  ويف  راأ�سها،  على 
م�سلمي  على  م�ساعدات  وزعت 
يف  املوجوين  �سواء  اأراكان 
ميامنار، اأوالالجئني يف بنغالدي�ش 
اأجرتها عقيلة  التي  الزيارة  ، ومع 
اأردوغان،  اأمينة  الرتكي  الرئي�ش 
جاوي�ش  مولود  اخلارجية  ووزير 
اأوغلو ووزيرة االأ�رسة وال�سيا�سات 
اإىل  قايا  �سيان  بتول  االجتماعية 
بنغالدي�ش  يف  الالجئني  خميمات 
تيكا  اأر�سلت  املا�سي،  �سبتمرب 
 55 بـ  قدرت  غذائية  م�ساعدات 
بعد  لتوا�سل  اأوىل،  كمرحلة  طنا، 
ذلك دعمها مل�سلمي اأركان ب�سكل 

لـ  �ساخنة  وجبات  ممنهج. 
�سخ�ش يومًيا األف   25

يعمل حالًيا موظفو تيكا املوجودن 
قرب  غونا"  "ماينار  منطقة  يف 
البنغالية،  بازار"  "كوك�ش  مدينة 
على  يومًيا  الطعام  توزيع  على 
ع�رسات االآالف من م�سلمي اآراكان 
يف خميمات اللجوء ويف ت�رسيح ، 
تيكا  يف  امل�سرتيات  م�سوؤول  قال 
"نقوم  �ست"،  قره  "م�سطفى 
اأ�سهر   3 منذ  هنا  الطعام  بتوزيع 
بتعليمات من الرئي�ش رجب طيب 
من  طًنا  نح�رسرّ  ويومًيا  اأردوغان، 
اأوالدجاج مع طن من  حلم العجل 
طعاًما  يوزعون  اأنهم  االأرز"وبنيرّ 
لـ5 اآالف اأ�رسة يومًيا، اأو ما يعادل 
واأ�ساف  �سخ�ش،  األف   25 نحو 
اأجريت  درا�سة  نتيجة  اأظهرت   "
اأن االأطفال يف املخيم باتوا  هنا، 
ال�سحية،  الناحية  اأف�سل حااًل من 

واجل�سمانية، وهذا ي�سعدنا".
اأهمية  يولون  اأنهم  �ست  قره  واأكد 
بالغة مل�ساألة النظافة لدى حت�سري 
يعملون  اأنهم  وك�سف  الطعام، 
جديد  مطبخ  افتتاح  على  حالًيا 
�سينتهي يف غ�سون اأيام قليلة وذكر 
اجلديد  املطبخ  انتهاء  لدى  اأنه 
�سيتمكنون من توزيع الطعام لنحو 
اأن طباًخا  اأ�رسة، م�سرًيا  اآالف   10

يف  العاملني  على  ي�رسف  تركًيا 
حري�سون  واأنهم  الوكالة،  مطابخ 
وخ�رسوات  حلوم  ا�ستخدام  على 
من  الوجبات  حت�سري  يف  طازجة 
جانبه، اأو�سح الالجئ حممد ميرّا، 
اأنه ياأتي يومًيا من اأجل اأخذ ح�سته 
�سعادته  عن  واأعرب  االأكل،  من 

لتناول طعام و�سفه باللذيذ.
اإىل بنغالدي�ش  اأنه جلاأ  و�رسح ميرّا 
قبل 3 اأ�سهر برفقة زوجته واأبنائه 
يف  االأو�ساع  من  هرًبا  اخلم�سة 
تركيا  ن�سكر   " وقال  اأراكان، 
م�ستعدون  اأننا  كما  و�سعبها، 
هنا،  االأتراك  اإخوتنا  ال�ستقبال 
ونرغب يف روؤية الرئي�ش اأردوغان 

هنا".

مواد حملية.. طعمة 
حملية

حتر�ش تيكا على تاأمني موادها 
من  الوجبات  حت�سري  اأجل  من 
بنغالدي�ش وهو ما ي�سهم يف دعم 
عن  ف�ساًل  املنطقة،  اقت�ساد 
لكي  البهارات  ا�ستخدام  مراعاة 
املنطقة،  �سكان  طعمها  يوافق 
�ساعات  نظام  الوكالة  وتتبع 
يبداأ  الوجبات  لتوزيع  معني 
ال�ساعة 10:30 بالتوقيت املحلي 
اإذ  ال�ساعتني،  قرابة  وي�ستمر 

توزعها  التي  االأطعمة  تكفي 
لالأ�رس  اليومية  احلاجة  بتلبية 

الالجئة.

التوزيع املنتظم مينع 
الفو�سى

توزيع  بعمليات  القيام  اإن 
وحتت  منتظم  ب�سكل  الوجبات 
مينع  البنغايل،  اجلي�ش  اإ�رساف 
وقوع اأي اأحداث فو�سى وي�سكل 
الالجئون ومعظمهم من االأطفال 

انطالق  قبل  طابوًرا  والن�ساء 
حدوث  مينع  ما  التوزيع،  عملية 
اأي ازدحام، وتوظف تيكا الجئني 
للم�ساعدة يف عمليات  اأراكانيني 
وحمل  وتوزيعه  الطعام  اإعداد 
ونقل املواد وامل�ستلزمات، وهو 
العمل  عن  العاطلني  ي�ساعد  ما 
امل�ساهد  ومن  قلياًل  ولو  مادًيا 
الوجبات،  توزيع  خالل  الالفتة 
فرًحا  بال�رساخ  االأطفال  بدء 
ومنذ  الطعام،  بو�سول  وابتهاًجا 
ميامنار  جي�ش  يرتكب  اأوت،   25

متطرفة  بوذية  وملي�سيات 
"جمازر وح�سية" �سد الروهنغيا، 
منهم،  القتلى  اآالف  اأ�سقط  ما 
ودولية  حملية  م�سادر  ح�سب 
جلوء  اإىل  اإ�سافة  متطابقة، 
بنغالدي�ش،  اإىل  األفا   826 قرابة 

وفق االأمم املتحدة.
وتعترب حكومة ميامنار الروهنغيا 
من  �رسعيني"  غري  "مهاجرين 
اجلارة بنغالدي�ش، فيما ت�سنفهم 
االأكرث  بـ"االأقلية  املتحدة  االأمم 

ا�سطهادا يف العامل".

الأمم املتحدة

وا�سنطن تن�سحب من ميثاق الأمم املتحدة للهجرة
لدى  االأمريكية  البعثة  اأعلنت 
االأحد،  اأم�ش  املتحدة،  االأمم 
امليثاق  من  وا�سنطن  ان�سحاب 
يتعار�ش  كونه  للهجرة،  العاملي 
مع �سيادة البالد، بناء على قرار 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ش  من 
بيان،  يف  البعثة  وقالت  ترامب. 
 " اإنرّ االإلكرتوين،  موقعها  على 
البعثة االأمريكية اأخطرت االأمني 
العام لالأمم املتحدة بقرار اإنهاء 
امليثاق  عمليات  يف  م�ساركتها 

التو�سل  اإىل  والهادفة  االأممي 
االأمم  يف  دويل  اإجماع  اإىل 
وتبنت    ".2018 عام  املتحدة 
العامة  اجلمعية  يف  دولة   193
عام  باالإجماع،  املتحدة  لالأمم 
2016، اإعالنا �سيا�سيا غري ملزم 
حقوق  على  باحلفاظ  يتعهد 
على  وم�ساعدتهم  الالجئني 
اإعادة التوطني و�سمان ح�سولهم 
حتت  والوظائف،  التعليم  على 
لالجئني  نيويورك  "اإعالن  ا�سم 

واملهاجرين".
امليثاق  اأَن"  البيان  واأ�ساف 
االأحكام  من  عدد  على  يحتوي 
�سيا�سات  مع  تتعار�ش  التي 
ب�ساأن  املتحدة  الواليات 
وغريها  والالجئني  املهاجرين 
الإدارة  الرئي�سية  ال�سيا�سات  من 
ترامب". من جهتها، علقت نيكي 
لدى  االأمريكية  ال�سفرية  هايلي، 
االأمم املتحدة على قرار بالدها 
بالقول اإنرّ "اأمريكا ت�سعر بالفخر 

من  والدائم  الرائد  موقفها  اإزاء 
اأجل دعم الالجئني واملهاجرين 
على  ،و�سددت  العامل"  حول 
تتخطى  دولة  اأي  وجود  "عدم 
املتحدة".  الواليات  قدمته  ما 
االن�سحاب  قرار  بررت  لكنها 
اإىل  االأمريكية  "االإدارة  ب�سعي 
اتخاذ اأف�سل القرارات لل�سيطرة 
هوية  وحتديد  احلدود،  على 
االأرا�سي  دخول  ميكنهم  من 

االأمريكية". 

ترامب

 ممار�سات "فلني" خالل فرتة النتقال
 الرئا�سي "قانونية"

م�سدر طبي

 36 قتيال يف مواجهات احلوثيني وقوات �سالح ب�سنعاء
دونالد  االأمريكي  الرئي�ش  قال 
ترامب، اليوم ال�سبت، اإن ممار�سات 
القومي،  لالأمن  ال�سابق  م�ست�ساره 
االنتقال  مايكل فلني، خالل فرتة 
باراك  و�سلفة،  بينه  الرئا�سي 
اأوباما "كانت قانونية، وال يوجد ما 
ي�ستدعى اإخفائه"لكنه يف املقابل، 
كانت  لـ"فلني"  اإقالته  اأن  اأو�سح 
التحقيقات  "اإدالئه ملكتب  ب�سبب 
مايك  الرئي�ش  ونائب  الفيدرايل، 
كاذبة". جاءت  بت�رسيحات  بن�ش، 
تعليق  كاأول  ترامب،  ت�رسيحات 

فلني،  مايكل  اعرتاف  بعد  له 
باإدالئه  يتعلق  فيما  بذنبه  اأم�ش، 
كاذبة"  ومعلومات  بـ"ت�رسيحات 
رو�ش  مب�سوؤولني  اجتماعه  حول 
الفيدرايل  التحقيقات  ملكتب 
جدد  ال�سياق،  ويف  )اإف.بي.اأي(، 
�سحفية،  ت�رسيحات  يف  ترامب، 
"اأي  وجود  عدم  تاأكيده  اليوم، 
االنتخابية  حملته  بني  تواطوؤ 

واحلكومة الرو�سية".
كان  اإذا  ما  �سوؤال  على  وردا 
"فلني"  �سهادة  اإزاء  بالقلق  ي�سعر 

اأكن  مل  ترامب:"  قال  باملحكمة، 
على  تواطوؤ  اأي  يوجد  ال  قلقا، 
�سعداء"،  نحن  لذا  االإطالق، 
اإن"  اإن  "�سي  �سبكة  بح�سب 
االأمريكية، واأم�ش، اأفاد امل�ست�سار 
الذي  مولر،  روبرت  الق�سائي، 
"قدم  فلني  اأن  بالق�سية،  يحقق 
بيانات كاذبة ووهمية ومزيفة حول 
�سريغي  مع  وحمادثاته  اجتماعه 
لدى  الرو�سي  ال�سفري  كي�سلياك، 
وا�سنطن يف عهد الرئي�ش ال�سابق 

باراك اأوباما".

 225 وجرح  �سخ�سا،   36 قتل 
اال�ستباكات  جراء  اآخرين، 
خالل  دارت  التي  العنيفة 
اليومني املا�سيني، بعدة اأحياء 
�سنعاء،  اليمنية  العا�سمة  يف 
بني م�سلحي "احلوثي"، وقوات 
اهلل  عبد  علي  ال�سابق  الرئي�ش 

�سالح، بح�سب م�سدر طبي.
االأحد،  اليوم  امل�سدر،  وقال 
طالبا  الهاتف،  عرب  لالأنا�سول 
هذه   " اإن  ا�سمه،  ذكر  عدم 
خالل  ر�سدها  مت  االإح�سائية 

واأن  ما�سية،  �ساعة   48 نحو 
من  اأعداد  ال�سحايا  بني  من 
املدنيني"، دون ذكر رقم حمدد 
لهم ، واأردف "اليزال العديد من 
اجلرحى يتلقون العالج يف عدة 
وخا�سة  حكومية  م�ست�سفيات 
االآن  حتى   " ب�سنعاء"،وتابع 
دقيقة  اإح�سائيات  ت�سلنا  مل 
القليلة  ال�ساعات  �سحايا  حول 
ال�ساعة 17:00-  )بني  املا�سية 
7:00 تغ(" ياأتي هذا يف الوقت 
الهدوء  �سنعاء  ي�سود  الذي 

توقف  �سبه  مع  اليوم،  احلذر 
حلركة املرور مبعظم االأحياء، 
منذ  �سنعاء  العا�سمة  وت�سهد 
مواجهات  املا�سي،  االأربعاء 
وقوات  احلوثيني  بني  م�سلحة 
�سالح، اأدت اإىل �سقوط العديد 
بينهم  واجلرحى،  القتلى  من 
التطورات  هذه  تاأتي  مدنيون 
مناطق  على  ال�سباق  اإطار  يف 
التي  وامل�ساحنات  النفوذ، 
بني  واالآخر  احلني  بني  تتجدد 

م�سلحي الطرفني بالعا�سمة.
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القد�س الكربى.. اال�ستيطان بـ "خارطة تنظيمية"
م�سادقة »اإ�سرائيلية« اأولية على ف�سل �سعفاط وكفر عقب عن القد�سالحتالل ي�سّدق على اإدارة »العاد« للحديقة الأثرية يف »الرباق«جبل البابا.. 
البادية امل�سلوبة بقرار »اإ�سرائيلي«بادية القد�س.. »اإ�سرائيل« تقلع م�سمار »الدولة« الأخري بعد التوقيع على اتفاق اأو�سلو عام 1993 دخلت حكومتا 
»العمل« و«الليكود« الإ�سرائيليتني يف �سباق حمموم مع الزمن، ل�ستكمال الطوق ال�ستيطاين حول مدينة القد�س املحتلة يف اإطار ما ي�سمى »م�سروع 

القد�س الكربى«، الذي ُنفذ بن�سبة %70 حتى الآن. 

تنظيم  على  �أ�سا�ساً  �مل�رشوع  ويقوم 
يجعل  �سخمة  كتل  يف  �مل�ستوطنات 
نظام �أمنها وبناها �لتحتية �أكرث كفاءة، 
وي�سمح بوجود م�ساحات مفتوحة بينها 
�لفل�سطينية  �لقرى  خارج  �أنها  ليعلن 
و�لتوجه مل�سادرتها الحقاً ، وعليه فاإن 
�لقد�س  حول  �ال�ستيطانية  �لتجمعات 
�لفل�سطينية  �لوحد�ت  متا�سك  تربك 
وحترم  و�قت�سادياً  دميغر�فياً 
�لزر�عية  �أر��سيهم  من  �ملو�طنني 
�ل�سكاين  ومتددهم  منوهم  من  وحتد 
ويقدم م�رشوع �لقد�س �لكربى �سل�سلة 
من �خلر�ئط �لتي تت�سمن �ال�ستخد�م 
و�لدمج  �الأر�س  لطبوغر�فية  �الأمثل 
عهد  يف  �لقد�س  ملخطط  �ملربمج 
�النتد�ب �لربيطاين مع خمطط كاندل 
خمطط  عليه  �أطلق  �لذي   )1966(
�إ�سافة �إىل �ملخطط  �لقد�س �لكربى، 
�ل�سهيوين �لذي بد�أ يف جتزئة �ملناطق 
وخارجها  �لقد�س  د�خل  �لعربية 
)1967 – 1987( وتتويج ذلك مبخطط 

�ال�ستكمال )1994 – 2025(.

مفهوم القد�س الكربى

يختلف نظام »�لقد�س �لكربى« ح�سبما 
�أنظمة  من  غريه  عن  له  خمطط  هو 
من  �الحتالل  وياأتي  �لكربى،  �ملدن 
مرت�مية  مناطق  على  �ل�سيطرة  و�قع 
يف  �لبع�س  بع�سها  مع  مرت�بطة  غري 
ن�سبته  ما  تطبيق  ،ورغم  بلدية  �إطار 
�إال  70% من خمططات هذ� �مل�رشوع 
بوؤر  مع  �لتعامل  �أ�سا�س  على  قام  �أنه 
باملركز  مرتبطة  كبرية  ��ستيطانية 
��ستيطانية  وبوؤر  مبا�رشة،  )�ملدينة( 
)�أ�سباه  �لكبرية  بالبوؤر  ترتبط  �سغرية 
�ملركز( وقد وفر هذ� �لنظام �ملجال 
�ملتعاقبة  �ل�سهيونية  �حلكومات  �أمام 
لل�سيطرة  تام  بهدوء  تعمل  �أن  على 
وعنا�رش  �الأر�س  على  �لتدريجية 
�لقو�نني  تلزمها  �أن  دون  �لطبيعة 
حميط  يف  �لعرب  �ملو�طنني  مبنح 
�اللتفافية  �لطرق  وحول  �مل�ستعمر�ت 

�أي حقوق بلدية �أو �إد�رية.

اجلذور الأوىل للم�سروع

�بتد�ًء  للم�رشوع  �الأوىل  �لنو�ة  و�سعت 
يف  �ل�سهيونية  �حلركة  ظهور  مع 
�لتا�سع ع�رش  �لن�سف �لثاين من �لقرن 
مالحمها  جتذرت  �لزمن  ومبرور 
�أبعادها عام 1967 باحتالل  و�ت�سحت 
و�سمه  �ملدينة  من  �ل�رشقي  �ل�سطر 
لل�سطر �لغربي �ملحتل منذ عام 1948، 
وجاء ذلك يف �إطار �لتوجهات �لفكرية 
�ملدى  بعيدة  �ال�سرت�تيجية  و�خلطط 
وقى  �ل�سهيونية  �حلركة  و�سعتها  �لتي 
على  وعكفت  �لعاملي  �ال�ستعمار 
�سكل  �لذي  �الأمر  ميد�نًيّا،  تطبيقها 
عليها  قامت  �لتي  �الأ�سا�سية  �لقو�عد 

بنية �مل�رشوع.

النطالقة

�نطلقت عجلة �مل�رشوع �إىل �الأمام بعد 

�حتالل 1967 مبا�رشة، ويف �سوء ذلك 
بو�سع  �ل�سهيونية  �حلكومة  �رشعت 
لتحقيقه  �لالزمة  و�لرب�مج  �خلطط 
عام  حتديد  مت  فقد  ذلك،  ومبوجب 
وقد  الإجنازه،  منا�سبًا  تاريًخا   2020
حماور  ثالثة  يف  فعالياتها  تركزت 

�أ�سا�سية تتمثل فيما يلي:

1- الأرا�سي:

�الأ�سا�سية  �لبنية  �الأر��سي  �سكلت 
�لتطور�ت  يف  ذلك  ويتجلى  للم�رشوع، 
و�لتي  م�ساحتها،  يف  �مل�سطردة 
�ل�سهيونية  �حلكومات  حر�ست 
مظلته  حتت  �إدر�جها  على  �ملتعاقبة 
�لتي  �الأر��سي  وحجم  عامة،  ب�سورة 
من  وذلك  خا�سة،  ب�سورة  ��ستهدفتها 
و�ل�سم�رشة  �مل�سادرة  عمليات  خالل 
و�لتحايل، كما كلفت �سلطات �الحتالل 
لو�سع  متخ�س�سة  هند�سية  جلنة 
نتائج  �سدرت  للم�رشوع  منا�سبة  خطة 
بتو�سيع  وتق�سي   1968 عام  �أعمالها 
حدود �ملدينة �رشًقا، ومن ذلك �حلني 
ت�سارعت وترية زيادة م�ساحة �الأر��سي 

�مل�سمولة بامل�رشوع من حني الآخر.
�بتد�ًء  �مل�رشوع  تو�سيعات  تركزت 
على حمور قمم �جلبال �ملمتد �سماالً 
وجنوباً مبو�ز�ة �خلط �الأخ�رش ومناطق 
من  �الأغو�ر  �إقليم  على  �ملطلة  �ل�سفا 
ر�م �هلل �سماالً �إىل مدينة �خلليل جنوباً، 
�ل�رشق  نحو  ت�سري  �لتو�سعات  وظلت 
�أن توقفت  مب�سار�ت غري منتظمة �إىل 
عند �ساطئ �لبحر �مليت وتد�خلت مع 
نهر  ملجرى  �ملو�زي  �الأمني  �حلز�م 
حلقة  للم�رشوع  وفر  ما  وهو  �الأردن، 
و�سل �سهلة مع �ملدن �ل�سهيونية د�خل 
�خلط �الأخ�رش عرب ممر �الأغو�ر، �أما 
توقفه �سماالً عند قرية �سنجل وجنوًبا 
من�سجًما  فجاء  �خلليل  م�سارف  على 
�ملنطقة  طبيعة  مع  كبري  حد  �إىل 
�الإد�رية  و�لتق�سيمات  �جلغر�فية 
خلط  �ملجال  و�إف�ساح  فيها،  �ل�سائدة 
جبال  عرب  �ملمتد  �ل�سمايل  �لدفاع 
�لروؤيا  هذه  حتققت  ما  و�إذ�  نابل�س، 
فل�سطني  يخرتق  �سوف  �مل�رشوع  فاإن 
م�ساحة  و�إن  �لبحر،  �إىل  �لبحر  من 
�لقد�س �سوف ت�سبح �أكرب من م�ساحة 

�لعو��سم �لدولية �لكربى.

ال�سكان:  2-
�ل�سهيونية  �حلكومات  و�سعت  حيث 
�لتي  و�لرب�مج  �خلطط  من  �لعديد 
مليون  من  يقرب  ما  على ح�سد  تعمل 
�ملحددة  �ملدة  نهاية  مع  م�ستوطن 
�سيا�سة  مار�ست  �ملقابل  ويف  لتنفيذه، 
على  �لق�رشي  و�لتهجري  �لت�سيق 
�حلفاظ  بغري  �لفل�سطينيني  �ل�سكان 
ل�سالح  �لدميغر�يف  �لتو�زن  على 

�مل�ستوطنني يف �حلا�رش و�مل�ستقبل.

3- �ال�ستيطان:
�لذي  �لثالث  �ملحور  �ال�ستيطان  يعد 
مور�ست عربه فعاليات �مل�رشوع، وقد 
�ملنطقة  د�خل  بنائها  عجلة  �نطلقت 
حتقيق  على  يعمل  حتى  به  �مل�سمولة 
تيار  ��ستيعاب  مقدمتها  ويف  �أهد�فه 

�لهجرة �ملتدفق من حني الآخر.

اأهداف امل�سروع

خططه  يف  �مل�رشوع  �أهد�ف  تت�سح 
و�لت�رشيحات  وتطور�تها  وبر�جمه 
�ملدنيون  �مل�سوؤولون  بها  �أف�سى  �لتي 
�نطالقته  منذ  �ل�سهاينة  و�لع�سكريون 
وما  هذ�  يومنا  وحتى   1967 عام 
ميد�نية  و�أعمال  �إجر�ء�ت  من  ر�فقها 
تظهر فعالياتها يف �لعديد من �لنو�حي 
و�الجتماعية،  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية 
رئي�سيني  بعدين  يف  �إجمالها  وميكن 

هنا:

- البعد ال�سرتاتيجي:

على  �ال�سرت�تيجي  �لبعد  فكرة  تقوم 
�أ�سا�س �إقامة خط دفاعي متني جمهز 
باأحدث �لتقنيات �لع�سكرية يتح�سن يف 
نطاقه جمموعة كبرية من �مل�ستوطنني 
�لقادة  -وباعرت�ف  ي�سكلون  �لذين 
للجي�س،  �الأ�سا�سية  �لبنية  �ل�سهاينة- 
�مل�سمولة  �ملناطق  عزل  �لذي  �الأمر 
�جلنوبي  �متد�دها  عن  بامل�رشوع 
ر�سد  على  قادرة  وجعلها  و�ل�سمايل 
�لتحركات �ملعادية على خط �ملو�جهة 
الأي  و�لت�سدي  �الأردنية  �جلبهة  مع 
حترك ع�سكري قد ي�ستهدف �الحتالل 

يف فل�سطني.
ويف �سبيل تعزيز بنية �مل�رشوع �لع�سكرية 
وت�سهيل حركة وحد�ت �جلي�س و�الأمن 
يف �أطر�فه، عمدت �سلطات �الحتالل 
و�أبر�ج  �ملع�سكر�ت  من  عدد  بناء  �إىل 
و�الأنفاق  �لطرق  من  و�سبكة  �ملر�قبة 
و�لوقود  �لنقل  وحمطات  و�جل�سور 
ربط  على  حر�ست  كما  و�الإنارة، 
جتمعاتها �ال�ستيطانية مبدينة �لقد�س 
د�خل  �ل�سهيونية  و�مل�ستوطنات 
�الأمر   ،1948 عام  �ملحتلة  �الر��سي 
ع�سكرياً  �خرت�قها  من  يجعل  �لذي 

�أمر�ً يف غاية �ل�سعوبة.

- البعد ال�سيا�سي:
وهو �ملحور �لثاين �لتي �سعت �سلطات 
�الحتالل لتحقيقه من �مل�رشوع، وقد 

جاء ذلك على حمورين:
تكري�س  ��ستمر�رية  يف  ويتمثل  �الأول: 
و�لقد�س  عامة  فل�سطني  تهويد  فكرة 
�حلركة  متار�ستها  و�لتي  خا�سة، 
متو��سل،  ب�سكل  ميد�نياً  �ل�سهيونية 
عدة  توجهاته  يف  ياأخذ  كان  و�لذي 

م�سار�ت:
�لطبوغر�فية  �لبنية  مقدمتها  يف   =
للمو��سع  �خلارجية  �ملظاهر  �أو 
و�ملن�سئات  �الأر��سي  من  �مل�ستهدفة 
�لثقيلة  �ملعد�ت  خالل  من 

و�ملتفجر�ت.
باإ�سد�ر  فيتمثل  �لثاين  �مل�سار  �أما   =
من  حتد  �لتي  �لع�سكرية  �الأو�مر 
�ملاأهولة  للمو�قع  �لعمر�ين  �لتو�سع 

�لعربية �ملدنية و�لريفية و�لبدوية،.
حول  �لثالث  �مل�سار  يتمحور  بينما   =
ذلك  يف  وركز  �لدميوغر�يف  �جلانب 
على ح�سد �أكرب عدد من �مل�ستوطنني 
يف �الأر��سي �مل�سمولة بامل�رشوع بغية 

رفع م�ستوى �لنمو �ل�سكاين ل�ساحلهم.
�لثاين: وهو يتمثل بفر�س و�قع �سيا�سي 

�لدولية  �ملنظمات  باعرت�ف  يحظى 
�ال�ستعمارية  �لدول  موؤ�زرة  ودعم 
�لواليات  مقدمتها  ويف  �لعظمى 
�ملتحدة، وجتاوز �أي قر�ر دويل موؤيد 
�ملفاو�س  وو�سع  �لعربية،  للحقوق 
�لو�قع  �أمام  �أمره  �لعربي يف حرية من 
ي�سعب  و�لذي  �الأر�س  على  �لقائم 
تغيريه يف ظل �لنظام �لعاملي �جلديد 

و�نحيازه �ل�سافر »الإ�رش�ئيل«.  

ن�س م�سروع القانون

�إن م�رشوع »�لقد�س �لكربى« وفقاً لروؤية 
كريي، و�لتي تعرب عن م�رشوع �سهيوين 
�سابق �ست�سمل ما ن�سبته ع�رشة باملائة 

من م�ساحة �ل�سفة �لغربية.
يعودو�  مل  �لفل�سطينيني  �إن  حيث 
ميلكون �سوى 13 يف �ملائة من م�ساحة 
�لقد�س، و�لتي ت�سكل يف �لو�سع �حلايل 
�ل�سفة  م�ساحة  من  �ملائة  يف   1.2
على  �الحتالل  ��ستوىل  حيث  �لغربية، 
87 يف �ملائة من �أر��سي �رشق �لقد�س 
م�ستوطن،  �ألف  مائتا  فيها  ويقطن 
�لفل�سطينيني  بها  يطالب  و�لتي 

كعا�سمة لدولتهم.
فاإنه حال حتوله �إىل قانون فاإنه �سيتم 
م�ستوطن  �ألف   100 من  �أكرث  �سم 
بالتز�من  �لقد�س  مدينة  �إىل  �سهيوين 
مع �إخر�ج �أكرث من 120 �ألف فل�سطيني، 
�أي ثلث عدد �لفل�سطينيني يف �ملدينة، 
�لفل�سطينيني  �أن  وفيما  �ملدينة،  من 
يف  �ل�سكان  عدد  من   %39 ي�سكلون 
و�لغربي  �ل�رشقي  ب�سطريها  �لقد�س 
�الآن، فاإن �لقانون �سيعني عملياً حتويل 
�لفل�سطينيني يف �لقد�س �إىل �أقلية تقيم 

يف جزر معزولة د�خل �لقد�س.
�لتي  �مل�ستوطنات  �أن  ويعني  كما 
�ستن�سم �إىل �لقد�س �ستحافظ على نوع 
من �ال�ستقاللية �لبلدية مبا �أنها �ستعّد 
للقد�س، و�سيقرر وزير  بلديات فرعية 
�لبلدية  بني  �ل�سلطات  توزيع  �لد�خلية 
�أحياء  �أن  �لفرعية، يف حني  و�لبلديات 
خالل  من  عنها  ف�سلت  �لتي  �لقد�س 
�لفا�سل )�جلد�ر( و�ملن�سو�س  �ل�سياج 
عليها يف �لقائمة �لثانية �ستعّد بلديات 

فرعية للقد�س.

مرتكزات ومفاهيم 
امل�سروع

�حلز�م  وتغطي  �لطويلة:  �لطرق  �أوالً: 
�لقد�س  حول  يلتف  �لذي  �ل�رشقي 
�لعي�سوية،  �لطور،  �لزعيم  عرب منطقة 
جهتها  يف  ويتقاطع  �دوميم.  معاليه 
م�رشوع  مع  �ل�رشقية  �جلنوبية 
و�فر�ت  جيلو،  ثم  غنيم  �أبو  م�ستعمرة 
حتى بيت �سيم�س، وهنا يربط �ل�رشق 
باجلنوب جمموعة من �ل�سو�رع �لطويلة 
تلتقي يف عدة مد�خل خارج �لتجمعات 
�ل�سكنية �لعربية فتلتف حولها وتعزلها 
كما  �لعمر�ين.  منوها  دون  وحتول 
مع  �مل�ستعمر�ت  �لطرق  هذه  ربطت 
�ملدينة؛  مركز  ومع  �لبع�س  بع�سها 
�لتقاء  نقطة  �ملركز  هذ�  �أ�سبح  حيث 
�إىل  �إ�سافة  بجنوبها  �ملدينة  �سمال 
ب�رشقها.  غربها  �لتقاء  نقطة  كونه 
�القت�سادية  �ل�سيطرة  حتقيق  ثانياً: 
على �لقد�س: ويتم ذلك باأ�ساليب عدة: 
�سكانها  من  �لقدمية  �لبلدة  تفريغ   .1
باأ�سلوب تدريجي و�لق�ساء على بنيتها 
�لتحتية، مما يدفع �ملو�طن �ملقد�سي 

�إىل مغادرتها �سماالً.
حركة  من  �ملدينة  قلب  تفريغ   .2
�ملرور ونقل هذه �حلركة �إىل �ل�سو�رع 
�ل�رشقي  �حلز�م  ت�سكل  �لتي  �لطولية 
)�سارع رقم 60 و�سارع رقم 45( و�إقامة 
على  �ل�سناعية  و�ملناطق  �ملن�ساآت 
طول هذ� �خلط. وتوفر هذه �ل�سو�رع 
على  �ل�سيطرة  فر�سة  »الإ�رش�ئيل« 
�مل�سادر �لطبيعية و�الأمن يف �ملدينة، 
حولها  �لعربية  �الأر�س  تعزل  كما 
�ملقومات  من  �ال�ستفادة  من  ومتنعها 

�لتي توفرها مثل هذه �لطرق.
يربط  �لعر�سي:  �لطريق  ثالثاً: 
بالقرب  �لقائمة  �ل�سناعية  �ملنطقة 
�ل�سناعية  �للد مع �ملنطقة  من مطار 
�لقائمة قرب مطار قلنديا )عطروت(، 
�ل�سمال  من  �متد�د  �لطريق  ولهذ� 
للجنوب حتى منطقة كفر ع�سيون عرب 
�خلا�سة  �خلر�ئط  وت�سري  جيلو،  نفق 
�أربعة  �أن  �إىل  �لقد�س  مبرتوبوليتان 
هذ�  على  �ستقام  �سناعية  مناطق 
�خلط منها و�حدة �ستقام بالقرب من 
�ل�سارع  هذ�  ويربط  غنيم.   �أبو  جبل 
بال�سمالية  �لغربية  �مل�ستعمر�ت 
�مل�ستعمر�ت  نحو  �متد�ده  ويكمل 
��سم  عليه  يطلق  ما  وهو  �ل�رشقية 
م�ستعمرة  ومركزه  �خلارجي،  �حلز�م 
�لد�خلي  �حلز�م  �أما  �دوميم.   معاليه 

�أخطر  من  فهو  باملركز  ي�سمى  �لذي 
تطبيقها  يجري  �لتي  �ملخططات 
تبد�أ  حيث  حالياً،  �لقد�س  مدينة  يف 
�لكدرون  لو�دي  �ل�رشقي  �لكتف  من 
عدة  ويتخللها  وجنوباً  �رشقاً  وتتجه 
بجبل  �لعربية  �جلامعة  ت�سل  �أنفاق 
�لعيزرية  ب�سمال  و�لعي�سوية  �سكوب�س 
حتى معاليه �أدوميم. ويطلق على هذ� 
�ملخطط ��سم �خلامت )خامت �سليمان( 
مكان  �ملزعوم  �لهيكل  موقع  ومركزه 
حتويل  �أخطاره  ومن  �ل�رشيف  �حلرم 
�سياحي  م�رشوع  �إىل  كاملة  �ملنطقة 
�ل�سكنية  �الأحياء  ح�ساب  على  �سخم 
�لعربية مبا فيها �سلو�ن ور�أ�س �لعمود، 
�لهيكل �ملقرتح  �أنه يطرح  ناهيك عن 
�مل�سجد  موقع  يحتل  �سياحي  ك�سعار 

�الأق�سى.

امتداد خمطط القد�س الكربى

بعد �النتهاء من تنفيذ م�رشوع �لقد�س 
�لكربى ي�سبح �متد�د �ملدينة كالتايل:

م�ستعمرة  حتى  �ملركز  من  �رشقاً:   -
من  غرباً:   - كم2.   37 يريحو  فريد 
�ملركز حتى م�ستعمرة بيت �سيم�س 27 
كفر  حتى  �ملركز  من  جنوباً:   - كم2. 
ع�سيون 41 كم2. - �سماالً: من �ملركز 

حتى منطقة عيون �حلر�مية 45 كم2.

خماطر امل�سروع

مرت�بط  ح�رشي  مركز  �إيجاد  �إن   -
�سيجعل  �لكربى«  »�لقد�س  ومتكامل 
�لناحيتني  من  �مل�ستحيل  من 
�ل�سيا�سية و�القت�سادية عودة �ل�سيطرة 
هذ�  من  جزء  �أي  �إىل  �لفل�سطينية 
�ملركز، خا�سة و�ن ثلثي �سكانه هم من 
�مل�ستوطنني، و�الأمر �لذي ي�سهل على 
�لوقت-  يحني  عندما   – »�إ�رش�ئيل« 
يف  موقفها  لدعم  بيانات  تقدمي 
�الإبقاء على �لقد�س �لعا�سمة �الأبدية 
وت�سع  »�إ�رش�ئيل«،   لدولة  �ملوحدة 
مفاو�سات  �أيه  خارج  عمليا  �ملدينة 
يف �مل�ستقبل. - �سم �مل�ستوطنات 
طريق  �لقد�س ميثل خطوة يف  �إىل 
على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�سيادة  فر�س 
مناطق يف �ل�سفة �لغربية، وهو ميثل 
ت�سعيد�ً �إ�رش�ئيلياً خطري�ً يف م�ساألة 
�لذي  �جلديد  �لو�قع  �الأمر  فر�س 

يلغي متاماً فكرة حل �لدولتني.



اأكد مباراتهم امام 
الرائد امتحان 

حقيقي لأ�شباله

بوغرارة: 
فوزنا بنقاط 
بجاية يرفع 

حظوظنا للعب 
ال�صعود

�أو�ضح مدرب فريق �أهلي 
برج بوعريريج �ليامني 

بوغر�رة �أن �لفوز �لذي عاد 
به ��ضباله من �لتنقل �لذي 
قادهم ملو�جهة �مل�ضيف 
�ضبيبة بجاية �ضوف يرفع 
حظوظهم من �أجل �للعب 

على �إحدى �لتاأ�ضري�ت �لثالث 
�ملوؤهلة �إىل �ل�ضعود لدوري 
�لأ�ضو�ء، وقال بوغر�رة يف 

ت�رصيحات �إعالمية �أن �لفوز 
�لذي �ضجلوه يف عا�ضمة 
»ميا قور�يا« �ضوف مينح 
دفعة معنوية لأ�ضباله من 
�أجل �ملو��ضلة على ريتم 

�لنتائج �ليجابية، و��ضتطرد 
�ن �لت�ضكيلة كانت �ضجلت 
بد�ية حمت�ضمة يف �لبطولة 

�لوطنية لكنها متكنت من رفع 
�ضقف �هد�فها و�أ�ضبحت 

تلعب مبارياتها خارج �لديار 
من �أجل �لعودة بالز�د كامال 

وهو �لأمر �لذي يدعم 
فر�ضها يف �لتناف�س بقوة على 
�ل�ضعود و�لعودة �إىل �لر�بطة 

�ملحرتفة �لأوىل، م�ضيفا 
�ن رغبتهم يف حتديد هدف 
�ل�ضعود بالن�ضبة للفريق يعود 
�إىل �متالك �لت�ضكيلة لالعبني 

قادرين على �ضنع �لفارق 
وموهوبني ي�ضتطيعون منح 

�ل�ضافة �ملرجوة منهم.
 و�عترب بوغر�رة �أن �ملبار�ة 
�ملقبلة �لتي تنتظرهم على 
ملعبهم �أمام �لر�ئد جمعية 

عني مليلة �ضوف تكون 
�ختبار� حقيقيا بالن�ضبة 
لت�ضكيلة »�لكابا« للوقوف 
على ��ضتعد�دها من �أجل 

لعب �ل�ضعود هذ� �ملو�ضم، 
لالإ�ضارة يتو�جد �لهلي على 
بعد ثالث نقاط عن �ضاحب 
�ملركز �لثالث �أوملبي �ل�ضلف.
ع.ق.
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لعنة التعادلت توا�شل يف مالحقة �شباب بلوزداد

 تودوروف: م�صكلة الالعبني ب�صيكولوجية 
وحتقيق فوز �صيمنحنا الديكليك

عربرّ مدرب فريق �شباب بلوزداد ال�شربي ايفيكا تودوروف عن ر�شاه بنقطة التعادل التي 
�شجلها لعبو فريقه خالل مباراة الداربي التي جمعتهم اأول اأم�س باجلار نادي بارادو، واأكد 

توردوروف يف ت�شريحات اعالمية ادىل بها عقب نهاية املواجهة اأنه كان يرغب يف حتقيق 
الفوز بنقاط املواجهة لكن الأمر مل يحدث اأمام فريقه كان يف يومه ح�شبه ووقف اأمامهم ندا 
للند، واأعرب تودوروف عن ارتياحه لتمكن الالعبني من تطبيق التعليمات التي قدمها لهم 

والتي �شمحت للت�شكيلة باخلروج من ملعب بولوغني بنقطة التعادل

عي�شة ق.

حدث  �لذي  �لأمر  وهو 
بف�ضل �قد�م �أ�ضباله على 
�أمام  �مل�ضاحات  غلق 
لعبي �ملناف�س وبالتايل 
�للعب.  منافذ  غلق 
�ضل�ضلة  تودوروف  وبرر 
�أ�ضحت  �لتي  �لتعرث�ت 
�أبناء  ت�ضكيلة  حتققها 
�لعامل  �إىل  »�لعقيبة« 
�لب�ضيكولوجي �أين �أو�ضح 
مل  �لالعبني  عقول  �أن 
�مليد�ن  �ر�ضية  يف  تكن 
��ضتالمهم  عدم  ظل  يف 
مل�ضتحقاتهم �ملالية وهو 
ما جعلهم ل يركزون على 
�أطو�ر �ملو�جهة، م�ضري� 

�ملالية  �مل�ضاكل  �ن 
�ضوف يتم حلها قريبا من 
�أجل جعل �لت�ضكيلة تركز 
فح�ضب،  �ملباريات  على 
�ن  �ملتحدث  و��ضتطرد 
مطالبا  �أ�ضحى  �ل�ضباب 
خالل  �لفوز  بتحقيق 
من  �لقادمة  �ملباريات 

�أجل �حد�ث �لديكليك.
بلوزد�د  �ضباب  ويو��ضل 
فخ  يف  �ل�ضقوط  يف 
وهو  �لتعرث�ت  �ضل�ضلة 
تعادل  تا�ضع  �لذي �ضجل 
له هذ� �ملو�ضم �أين عجز 
�ضيد  �ملهاجم  رفقاء 
�يجاد  يف  لكروم  علي 
�حللول من �أجل �خلروج 
وهم  �لثالث  بالنقاط 

حتقيق  يف  ف�ضلو�  �لذين 
حو�يل  منذ  فوز  �ي 
�ضهرين يف �ضابقة حتدث 
�لفريق  مع  مرة  لأول 
تاأ�ضي�ضه، وهو جعل  منذ 
على  يثورون  �لأن�ضار 
�لالعبني ويطالبون �إد�رة 
بوحف�س  حممد  �لري�س 
�رصورة �حد�ث تغيري�ت 
حالل مرحلة �لتحويالت  
ت�رصيح عدد من �لالعبني 
فر�س  يف  ف�ضلو�  �لذين 
�لنادي  مع  �نف�ضهم 
قادرين  لعبني  وجلب 

على تقدمي �ل�ضافة.
�ملقابلة  ومتّيزت 
�لفريق  خا�ضها  �لتي 
بار�دو  �مام  �لبلوزد�دي 

�ضاملي  �لالعب  بتاألق 
يف من�ضب �ضناعة �للعب 
لعب  �أح�ضن  كان  �أين 
يف  �ل�ضباب  جانب  من 
�ملد�فع  حيث  �ملقابل 
وهو  �لآمال  نعماين 
�لذي يرت�جع م�ضتو�ه يف 
�ملباريات �لأخرية  ب�ضبب 
قيامه باأخطاء يف �لدفاع 
�ضباك  تكلف  كادت 
�لقادر  عبد  �حلار�س 
�هد�ف،  تلقي  �ضاحلي 
يف �ملقابل �ضوف ت�ضهد 
غياب  بار�دو  مبار�ة 
بفعل  هريات  �لالعب 
�لعقوبة بعد منحه �نذ�ر 
ب�ضبب  �حلكم  طرف  من 
�لحتجاج على قر�ر�ته.

لعبو اخلط الأمامي �شيعوا  عدة فر�س امام الوفاق

 الهجوم يوؤرق دزيري 
وعمل كبري بانتظاره

ل اول فوز هذا املو�شم �شجرّ

احتاد البليدة يت�صّمك 

 

باآماله يف البقاء

البطولة العربية للدراجات

 اجلزائر تفوز باملركز الأول 
بر�صيد 17 ميدالية 

فّوت فريق ن�رص ح�ضني د�ي على نف�ضه 
حتقيق فوز كان يف �ملتناول بعد �لتعرث 
و�جه  عندما  ملعبه  على  �ضجله  �لذي 
�أ�ضاعت  �أين  �ضطيف،  وفاق  �ل�ضيف 
�أن  رغم  ثمينتني  نقطتني  �لت�ضكيلة 
يف  خا�ضة  �يديها  بني  كانت  �ملبار�ة 
رفقاء  ت�ضييع  �ضهد  �لذي  �لول  �ل�ضوط 
فر�س  عدة  قا�ضمي  �حمد  �ملهاجم 
يكن  مل  �أين  للت�ضجيل  �ضانحة  تهديفية 
لعبو �خلط �لهجومي يف يومهم و�ضيعو� 
�أهد�ف باجلملة يف �ملرحلة �لأوىل من 
يف  �أد�وؤهم  يرت�جع  �ن  قبل  �ملبار�ة 
�ل�ضوط �لثاين �أمام �لعودة �لقوية للوفاق 
�ملحليني  يباغت  كاد  �لذي  �ل�ضطايفي 

على ملعبهم.
تاأثر  د�ي  ح�ضني  ن�رص  �أد�ء  �ن  ويبقى 
�رصبت  �لتي  �لكثرية  �لغيابات  ب�ضبب 
م�ضاركة  عدم  عددها  وبلغ  �لت�ضكيلة 
جعل  �لذي  �لأمر  وهو  لعبني  ت�ضعة 
يف  طريقته  تطبيق  على  يعجز  �لفريق 
�لطاقم  �متالك  عدم  ب�ضبب  �للعب 
�خلطة  لو�ضع  �لكافية  �خليار�ت  �لفني 

�لعنا�رص  باأف�ضل  و�لدفع  �لتكتيكية 
ت�ضرتجع  و�ضوف  �مليد�ن،  �أر�ضية  على 
�لن�رصية �ربعة لعبني مبنا�ضبة �لد�ربي 
هذ�  نهاية  ينتظرها  �لذي  �لعا�ضمي 
�لأ�ضبوع �أمام �ضباب بلوزد�د ويتعلّق �لأمر 
وخا�ضف،  معزيز  و�يل،  حر�ق،  من  بكل 
يعاين  بولعويد�ت  �ملهاجم  لز�ل  فيما 
من �ل�ضابة، حيث يبذل �لطاقم �لطبي 
لمكانياته  ��ضرتجاعه  �أجل  من  جهوده 
�لعقم  �لد�ربي يف ظل  وجتهيزه ملبار�ة 

�لهجومي �لذي يعاين منه �لفريق. 
دزيري  بالل  �لن�رصية  مدرب  و�عرتف 
�لت�ضكيلة  ينتظر  لز�ل  كبري�  عمال  �أن 
ت�رصيحات  عفي  �أكد  بعدما  �لعا�ضمية 
�أن  �ملو�جهة  نهاية  عقب  �عالمية 
�خلط �لأمامي يعاين من نق�س �لفاعلية 
هذ�  على  بالعمل  ملزما  يجعله  ما  وهو 
�جلانب خالل �لتدريبات �ملقررة خالل 
يتو�جدون  و�أنهم  خا�ضة  �لأ�ضبوع  هذ� 
�لد�ربي  مبار�ة  خو�س  مع  موعد  على 

�لعا�ضمي �أمام �جلار �ضباب بلوزد�د.
عي�شة ق.

حتقيق  يف  �لبليدة  �حتاد  فريق  جنح 
بعد  �ملو�ضم  هذ�  خالل  له  فوز  �ول 
�لنت�ضار �لثمني و�ل�ضعب �لذي �ضجله 
على  �ملتيجة  د�ربي  يف  �أم�س  �أول 
وهو  �ملدية،  �وملبي  �لد�ر  ح�ضاب 
�لبليدية  للت�ضكيلة  �لول  �لنت�ضار 
و�لتي  �جلاري  �ملو�ضم  �نطالق  منذ 
�ملدرب  قيادة  حتت  حتقيقها  جاء 
و�ضع  من  متكن  �لذي  �ضبع  م�ضطفى 
�لنت�ضار  �إىل  �لت�ضكيلة  مل�ضته وقيادة 
تعاين  �لتي  �لعديدة  �مل�ضاكل  رغم 
يتعلق  فيما  خا�ضة  �لت�ضكيلة  منها 
ظل  يف  �لعالقة  �ملالية  بامل�ضتحقات 
عدم ��ضتالم �لالعبني �ي �ضنتيم منذ 

�لفوز  هذ�  وجاء  �ملو�ضم.  �نطالق 
�حتاد  تفاجئ  بعدما  �لأنف�س  ب�ضق 
�لتعادل  لهدف  �لزو�ر  بتوقيع  �لبليدة 
لكن  �للقاء،  نهاية  على  دقيقة  قبل 
�لنقاط  خطف  من  متكنو�  �ملحليني 
�لت�ضكيلة  توقيع  بف�ضل  �لأوىل  �لثالث 
لهدف �لفوز يف �لوقت �ل�ضايف، وهو 
�ملنا�ضب  �لوقت  يف  جاء  �لذي  �لفوز 
»�لورود« خا�ضة  مدينة  �أبناء  لت�ضكيلة 
يف  باآمالهم  يتم�ضكون  يجعلهم  و�أنه 
�لبقاء رغم �ضعوبة �ملاأمورية  حتقيق 
موؤخرة  يف  دوما  تو�جدهم  ظل  يف 
�لرتتيب ويف�ضلهم �ضت نقاط للخروج 

عن منطقة �خلطر.

�لبطولة  على  �جلز�ئر  �ضيطرت 
�لطريق  على  للدر�جات  �لعربية 
�لنا�ضئني  و  �لأو��ضط  و  لالأكابر 
و�لإناث، و �لتي �ختتمت مناف�ضاتها 
�مل�رصية  �ل�ضيخ  �رصم  مبدينة 
�لرتتيب  �لأول يف  باحتاللها �ملركز 
 10 منها  ميد�لية   17 بر�ضيد  �لعام 
ذهبيات، و �أحرزت �جلز�ئر �ملرتبة 
حتقيقها  بف�ضل  جد�رة  عن  �لأوىل 
10 ذهبيات، 4 ف�ضيات و3 برونزيات، 
متفوقة بفارق كبري على م�رص �لتي 
مبجموع  �لثاين  �ل�ضف  يف  حلت 
�لعربية  و�لإمار�ت  ميد�ليات   9
�ملتحدة ثالثة مبجموع 5 ميد�ليات، 
و توجت �لعد�ءة �جلز�ئرية يا�ضمينة 
بوزنزن بامليد�لية �لذهبية وزميلتها 
ل�ضباق  بالربونزية  زريفي  لبنى 
م�ضافة  على  �لطريق  على  �لفردي 

54 كم، ودخلت يا�ضمينة بوزنزن يف 
�ملركز �لأول بتوقيت قدره 1 �ضا 46 
د و04ثا، فيما �فتكت مو�طنتها لبنى 
بزمن  �لربونزية  �مليد�لية  زريفي 
عادت   ثا، يف حني  و50  د   55 �ضا   1
مرمي  للم�رصية  �لف�ضية  �مليد�لية 

يا�رص على �لف�ضية.
�لوطني  �ملنتخب  �أحرز  جانبه  من 
عائ�ضة،  طيهار  من  �ملتكون  �إناث 
وبوزنزن  ر��ضة  ونان  بلقا�ضم 
ح�ضب  �لف�ضية  �مليد�لية  يا�ضمينة 
دخوله  �إثر  كم   54 ل�ضباق  �لفرق 
�ملنتخب  ور�ء  �لثاين  �ل�ضف  يف 
وقبل  بالذهب  �ملتوج  �مل�رصي 
مناف�ضات  �ضمن  �ملغربي  �ملنتخب 
�لبطولة  من  و�لأخري  �ل�ضابع  �ليوم 

�لعربية للدر�جات على �لطريق.
وكالت

هزمية اوملبي املدية يف داربي املتيجة تدخله النفق املظلم

 الأن�صار يثورون على الالعبني وم�صتقبل 
�صليماين على املحك

و��ضل �وملبي �ملدية ت�ضجيل �لنتائج �ملخيبة وهو �لذي ف�ضل يف ت�ضجيل �لفوز على مد�ر خم�س 
مباريات على �لتو�يل، حيث �ضقطت ت�ضكيلة �لوملبي يف فخ �لهزمية خالل د�ربي �ملتيجة �لذي خا�ضته 

�أمام �ضاحب �ملوؤخرة �حتاد �لبليدة، حيث جاءت هذه �خل�ضارة لتعقد و�ضعية �أ�ضبال �ملدرب �أحمد 
�ضليماين �لذين دخلو� نفقا مظلما بعدما تر�جعو� يف جدول �لرتتيب و�أ�ضبحو� على بعد ثالث نقاط فقط 
على منطقة �خلطر، وهو ما يجعل �لإد�رة تدق ناقو�س �خلطر باعتبار �أن مو��ضلة �لتعرث�ت �ضوف يهدد 

ت�ضكيلة �أبناء مدينة »�لتيطري« باللعب على �ل�ضقوط �إىل �لر�بطة �لثانية.
وعرّب �ن�ضار �وملبي �ملدية عن غ�ضبهم عقب �لهزمية �مل�ضجلة �مام ت�ضكيلة »�ل�ضلفادور«، حيث وجهو� و�بال 

من �لنتقاد�ت �إىل �لالعبني بالإ�ضافة �إىل �ملدرب �ضليماين �لذي حملوه م�ضوؤولية �لهزمية وطالبوه بالرحيل عن 
�لعار�ضة �لفنية وهو �لذي ف�ضل يف حتقيق �أي فوز يف خم�س مباريات متتالية.

ع.ق. 

ع.ق. 
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اأكد ان ماجر طلب لقاءين وديني امام منتخب اإفريقي وعاملي

مدان: اخل�ضر مر�ضحون ملواجهة الربتغال اأو ا�ضبانيا وديا
ير�سح املنتخب الوطني اأن يكون قبلة املنتخبات العاملية من اأجل برجمة مباراة ودية اأمامه حت�سبا 

لتح�سريها اإىل مناف�سة كاأ�س العامل املقررة �سيف 2018 برو�سيا، ويف هذا ال�سدد فاإن اخل�سر �سوف 
يكونون معنيون بتلقي عر�س من اإحدى املنتخبات الكبرية من اأجل اللعب امامها وديا من اجل ك�سب 
الحتكاك اأمام منتخب مغاربي بالنظر لوقوع عدد من تلك املنتخبات الكبرية يف جمموعة واحدة 

رفقة منتخب من بلدان �سمال اإفريقيا يف �سورة املغرب، تون�س وم�سر

عي�سة ق.
مناجري  ك�شف  ال�شدد  هذا  ويف 
ان  مدان  حكيم  الوطني  املنتخب 
تواجه  �شوف  الوطنية  الت�شكيلة 
 2018 العام  خالل  عامليا  منتخبا 
خالل  ذلك  �شيكون  كبرية  وبن�شبة 
ميثل  والذي  املقبل  مار�س  �شهر 
ت�شهد  �شوف  والتي  الفيفا  تاريخ 
بلعب  املعنية  املنتخبات  خو�س 
املونديال مباريات ودية حت�شريية 
للعر�س الكروي العاملي، اأين �شوف 
املنتخب  اإىل  االنتباه  توجيه  يتم 
ك�شب  يف  ف�شل  الذي  الوطني 
من  املونديال  اإىل  التاأهل  تاأ�شرية 
اأوقعتها  التي  املنتخبات  طرف 
القرعة مع منتخبي  عملية �شحب 
خا�شة،  ب�شورة  واملغرب  تون�س 
اأمن يواجه رفقاء  حيث ال ي�شتبعد 
�شليماين  ا�شالم  الدويل  الالعب 
ا�شبانيا  �شورة  كبرية يف  منتخبات 
�شمن  تتناف�س  التي  والربتغال 
نف�س جمموعة املنتخب املغربي 
�شمن  وقعت  التي  وبلجيكا 
�شبق  التي  وهي  تون�س  جمموعة 
مونديال  يف  اخل�رض  واجهه  اأن 
اإىل  معها  وتاأهل  بالربازيل   2014
تاريخي  اجناز  يف  الثاين  الدور 
مدان يف  وك�شف  الوطنية.  للنخبة 
اجلزائري  للتلفزيون  ت�رضيحات 
العار�شة  على  االأول  امل�شوؤول  ان 
اإىل  طلبا  قّدم  الوطنية  الفنية 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
وديني  لقاءين  برجمة  اأجل  من 
�شهر مار�س من العام املقبل اأمام 
ي�شمح  وعاملي  اإفريقي  منتخب 

يف  التح�شري  اأجل  من  الأ�شباله 
اف�شل االأحوال خا�شة واأن الفريق 
�شوف يكون على موعد مع خو�س 
كا�س  اإىل  املوؤهلة  الت�شفيات 

اإفريقيا لالأمم 2019 بالكامريون.

الفاف ل ت�سكك يف 
وطنية املغرتبني 
وال�سجة جتاوزت 

احلدود

لل�شجة  ا�شتغرابه  وعرّب مدان عن 
الذي  القرار  اأحدثها  التي  الكبرية 
خرج به اجتماع املكتب الفدرايل 
املن�رضم  االربعاء  انعقد  الذي 
توجيه  معايري  حتديد  بخ�شو�س 
املغرتبني  الالعبني  اإىل  الدعوة 
الوطني،  املنتخب  لرتب�شات 
ت�شكك  ال  الفاف  اأن  اأو�شح  اأين 
مزدوجي  الالعبني  وطنية  يف 

العيب  من  اأنه  مو�شحا  اجلن�شية، 
التفا�شيل  هذه  مثل  على  الرتكيز 
البحث عن موا�شيع  االأجدر  وكان 
اأخرى تنفع اخل�رض للحديث عنها، 
اأن كل العب يحمل اجلواز  واأ�شار 
حمل  يف  احلق  لديه  اجلزائري 

االألوان الوطنية.

الفاف مل تفتح ملف 
عوار بعد

مت  التي  الق�شية  مدان  �رضح 
االيام  خالل  بكرثة  اإليها  اال�شارة 
بالالعب  تتعلق  والتي  املن�رضمة 
عوار  ح�شام  جزائري  الفرانكو 
نادي  �شفوف  يف  املحرتف 
حيث  الفرن�شي،  ليون  اأوملبيك 
نفى نفيا تاما �رضوع هيئة الرئي�س 
التح�شري  يف  زط�شي  الدين  خري 
االت�شال  اأجل  من  الالعب  مللف 
به ومعرفة رغبته يف حمل االلوان 

الوطنية، واأو�شح اأن الفاف مل تفتح 
يعلم  اأنه  م�شريا  عوار،  ملف  بتاتا 
اجلن�شية  مزدوجي  الالعبني  اأن 
يجدون عوامل كثرية اأمامهم تاأثر 
على قرارهم ب�شاأن اللعب للجزائر 

او فرن�شا.

ا�سلوب درفلو يذكرين 
ب�سليماين

للطريقة  روؤيته  اأن  مدان  واأ�شار 
احتاد  مهاجم  يعتمدها  التي 
تذكره  درفلو  اأ�شامة  اجلزائر 
باأ�شلوب اللعب الذي ينتهجه العب 
�شفوف  يف  واملحرتف  اخل�رض 
اإ�شالم  االجنليزي  �شيتي  لي�شرت 
اأنه  املتحدث  وا�شاف  �شليماين، 
م�شاركته  منذ  درفلو  م�شورا  تابع 
الوطني  املنتخب  ترب�شات  يف 
للمحليني ويتنباأ له بالذهاب بعيدا 
يف  والنجاح  الكروي  م�شواره  يف 

حال وا�شل على نف�س املنوال.

الت�سكيلة ال�سطايفية لن تلعب مباريات ودية

اإدارة الوفاق ت�ضتلم اليوم 
التاأ�ضريات اىل ا�ضبانيا

ينتظر اأن ت�شتلم اإدارة فريق وفاق �شطيف اليوم التاأ�شريات اخلا�شة بالوفد الذي 
�شيكون معنيا بخو�س الرتب�س التح�شريي املقرر مبدينة اليكانت اال�شبانية 

والذي تتكفل مب�شاريفه �رضكة "جوما" لالألب�شة الريا�شية، حيث مت و�شع ملفات 
اأع�شاء الوفد ال�شطايفي من اأجل نيل التاأ�شرية للدخول اإىل االرا�شي اال�شبانية 

حيث يتنقل الفريق اإىل ا�شبانيا بتاريخ 17 دي�شمرب املقبل يف ترب�س يدوم ع�رضة 
ايام اأين �شوف تكون العودة اإىل اأر�س الوطن يف 27 من نف�س ال�شهر، والتي �شوف 

ت�شادف يومني قبل موعد اأول مباريات مناف�شة كاأ�س اجلمهورية، حيث يكون 
الفريق مدعو خلو�س الدور 32 املقرر يومي 29 و30 من هذا ال�شهر، حيث ي�شجل 

رفقاء الالعب عبد املومن جابو التنقل اإىل ا�شبانيا بعد خم�شة ايام من خو�س 
اآخر مباراة �شمن مرحلة الذهاب للبطولة الوطنية، حيث تختتم مرحلة االذهاب 
يف 12 من هذا ال�شهر ويتنقل الوفاق خاللها اإىل الغرب اجلزائري ملالقاة احتاد 

بلعبا�س. وك�شفت م�شادرنا من ت�شكيلة "الن�رض االأ�شود" اأن الطاقم الفني مل 
يربمج مباريات ودية خالل ترب�س ا�شبانيا يف ظل �شعوبة ايجاد مناف�شني للتباري 

معهم وديا خالل الفرتة احلالية الرتباطهم بخو�س املناف�شات املحلية وهو 
ما يجعل الطاقم الفني بقيادة املدرب خري الدين ما�شوي يركز على خو�س 

احل�ش�س التدريبية والتح�شري للن�شف الثاين من البطولة الوطنية والذي ينتظر اأن 
ي�شهد كثافة يف املباريات اأين تدخل الت�شكيلة ال�شطايفية مناف�شة رابطة اأبطال 

اإفريقيا.
عي�سة ق.

 مكث يومني بامل�ست�سفى 
وي�ستاأنف التدريبات غدا

 دوخة: فقدت الوعي 
وحالتي ال�ضحية م�ضتقرة

طماأن احلار�س اجلزائري عز الدين دوخة اجلمهور الكروي عن متاثله اإىل التعايف 
من الوعكة ال�شحية التي اأ�شابته عقب املباراة التي خا�شها مع فريقه احد امام 
القاد�شية �شمن الدوري ال�شعودي للمحرتفني، وقال دوخة يف ت�رضيحات نقلتها 
و�شائل االإعالم ال�شعودي ام�س اأنه فقد الوعي خالل اإحدى اللقطات التي كانت 
يف اأطوار املواجهة بني الفريقني حيث ارتطم وجهه بالكرة خالل ت�شديدة قوية 

من اأحد العبي املناف�س، واأو�شح اأنه مل ي�شعر ب�شيء حينها لكنه طالب مبوا�شلة 
اللعب وا�شتكمال ما تبقى من اطوار املواجهة، وذلك بعدما كان تلقى اال�شعافات 

ال�رضورية من طرف الطاقم الطبي لفريقه، واردف احلار�س ال�شابق جلمعية 
ال�شلف ون�رض ح�شني داي انه فقد الذاكرة فيما يتعلق ب�شقوطه على ار�شية 

امليدان يف منا�شبتني من اجل تلقي العالج حيث مل يتمكن من تذكر احلادثة. 
وكان دوخة نقل اإىل امل�شت�شفى والذي مكث به مدة يومي، حيث خ�شع اإىل 

الفحو�شات الطبية املعقة على م�شتوى الرا�س والتي اأظهرت معاناته من ا�شابة 
خفيفة لكن الطاقم الطبي �شدد على �رضورة مكوثه بامل�شت�شفى من اأجل التاأكد 

من �شالمة حالته ال�شحية، و�شوف ي�شتاأنف دوخة التدريبات غدا مع زمالئه 
حت�شريا للمباريات التي تنتظرهم خالل الفرتة املقبلة.

ع.ق.
يعمل على لفت انتباه الناخب الوطني

 بن زية ممررا حا�ضما 
ويقود ليل اإىل الفوز

قاد الالعب الدويل اجلزائري يا�شني بن زية فريقه ليل اإىل ت�شجيل الفوز 
الثاين على التوايل والذي �شجلوه على ح�شاب فريقه تولوز يف املباراة التي 

جمعت الفريقني اول اأم�س �شمن اجلولة 16 من الدوري الفرن�شي، حيث 
منح بن زية فريقه فوزا ثمينا اأمام تولوز بعدما منح التمريرة احلا�شمة 

التي جاء منها الهدف الوحيد للمقابلة يف الدقيقة 63 عرب زميله نيكوال�س 
بيبي، وقدم بن زية الذي لعب اأ�شا�شيا يف املواجهة م�شتويات مميزة حيث 

كان يف امل�شتوى وقدم ما عليه طيلة 75 التي لعبها قبل اأن يغادر ار�شية 
امليدان ويرتك مكانه لزميله ومواطنه فار�س بهلويل الذي لعب ربع �شاعة 

االأخرية من املباراة. ويتح�شن اأداء بن زية يف املباريات االأخرية لليل 
وهو الذي يعمل على اقناع الناخب الوطني رابح ماجر من اأجل و�شعه 
�شمن قائمة الالعبني الذين يعتمد عليهم خالل الفرتة املقبلة، خا�شة 

واأن امل�شوؤول االأول على العار�شة الفنية الوطنية يقوم مبعاينة الالعبني 
وهو الذي ميلك الوقت الكايف يف ظل تاأجيل مباريات اجلولة الثانية من 

الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم 2019 بالكامريون.
عي�سة ق.

احلكم حرمه من ركلة جزاء �سرعية

فيغويل يتاألق رغم خ�ضارة داربي ب�ضيكتا�س
اجلزائري  الدويل  الالعب  �شقط 
الهزمية  فخ  يف  فيغويل  �شفيان 
فريقه  جمع  الذي  بالداربي 
ب�شيكتا�س  بالغرمي  غاالتا�رضاي 
املواجهة  خالل  نظيفة  بثالثية 
التي جرت بني الفريقني اول اأم�س 
الدوري  من   14 اجلولة  حل�شاب 
املباراة  و�شهدت  املمتاز،  الرتكي 
الت�شكيلة  ميدان  متو�شط  عودة 
االأ�شا�شية  الت�شكيلة  اإىل  الوطنية 
عن  غاب  كان  بعدما  لفريقه 
ال�شابقة  الفرتة  خالل  املناف�شة 
لعب  من  االق�شاء  عقوبة  ب�شبب 
ثالث مباريات التي كان تعر�س لها 
من طرف جلنة  العقوبات لالحتاد 
مباراة  اأحداث  ب�شبب  الرتكي 

ي�شجل  ان  قبل  �شبور،  طرابزون 
منت�شف  املناف�شة  اإىل  عودته 
مناف�شة  �شمن  املن�رضم  اال�شبوع 

الكاأ�س.
وقدم فيغويل مباراة كبرية اأين كان 
اأف�شل العب على ار�شية امليدان 
ب�شورة  وتاألق  ناديه  جانب  من 
زمالئه  يعرف  مل  وقت  يف  الفتة، 
خا�شة  ل�شاحلهم  االأمر  ا�شتغالل 
واأن خريج نادي غرونوبل الفرن�شي 
كان �شما يف دفاع ب�شيكتا�س اإال اأن 
ذلك مل يكلل بالفاعلية، وكان حكم 
املقابلة قد حرم فيغويل من ركلة 
اأحد  قام  بعدما  �رضعية  جزاء 
العبي املناف�س بلم�س الكرة بيده، 
عودة  ي�شجل  اأنه  فيغويل  وبرهن 

ملنح  املعهود  م�شتواه  اإىل  قوية 
جمهور  ينتظرها  التي  اال�شافة 

غاالتا�رضاي. 
عي�شة ق.
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البي ا�س جي يتذوق الهزمية الأوىل هذا املو�ضم
�أمام  ب�سقوطه  �ملو�سم  هذ�  �لأوىل  للمرة  �لهزمية  طعم  �ملت�سدر  جريمان  �سان  باري�س  جتّرع 
م�سيفه �سرت��سبورغ �أول �م�س 1-2 يف �ملرحلة 16 من �لدوري �لفرن�سي، وخا�س �سان جريمان 
منذ �نطالق �ملو�سم �حلايل 20 مبار�ة فاز يف 18 منها خم�س منها يف دوري �أبطال �أوروبا، مقابل 
تعادلني يف �لدوري �ملحلي �أمام مونبلييه ومر�سيليا ثاين �لرتتيب، وتوّقف ر�سيد �سان جريمان 
عند 41 نقطة بفارق 10 نقاط عن مر�سيليا، فيما �سعد �سرت��سبورغ �لعائد �إىل �لدرجة �لأوىل 
�إىل �ملركز 14 بر�سيد 18 نقطة، وبقي �لأوروغو�ياين �إدين�سون كافاين مت�سدر ترتيب �لهد�فني 
بر�سيد 17 هدفا على مقاعد �لحتياط بقر�ر من �ملدرب �لإ�سباين �أوناي �إميري، توفري� جلهوده 

للمبار�ة �لأخرية يف دوري �أبطال �أوروبا على �أر�س بايرن ميونيخ �لأملاين �لثالثاء �ملقبل.
�ل�سبت �ملقبل يف �ملبار�ة  �لذي �سيوقف  نيمار  �لرب�زيلي  �إميري �ملهاجم  �أ�رشك  يف �ملقابل، 
�سد ليل على ملعب فريقه »حديقة �لأمر�ء« وكيليان مبابي �أ�سا�سيني، بد�أ �سان جريمان �للقاء 
بت�سديدتني من  �ألفي�س ومبابي فر�ستني  �لرب�زيلي د�ين  له  و�أ�ساع  »مينو« مهاجما،  على ملعب 

ة خارج �ملنطقة، ثم فوجئ ب�سباكه تهتز يف وقت مبكر بعد ركلة  حر
نفذها دمييرتي ليينار وتابعها نونو د� كو�ستا من �لر�أ�س 

�لأخ�رش بر�أ�سه، و�نتظر ع�ساق فريق �لعا�سمة حتى 
�لتعادل  �ل�سوط لإدر�ك  �لأخرية من هذ�  �لدقائق 

عرب مبابي.
�سيفه  �سرت��سبورغ  فاجاأ  �لثاين،  �ل�سوط  ويف 
بعد  �لثاين  بالهدف  وتقدم  جمدد�  �لعمالق 
�لفر�نكو  �إىل  كو�ستا  د�  من  ر�أ�سية  متريرة 
�ليمنى  �جلهة  يف  باهوكني  �ستيفان  كامريوين 

�لز�وية  �أعلى  بيمناه يف  تابعها  �ل�سيوف،  ملنطقة 
�لي�رشى.

كوتينيو مر�ضح لي�ضبح اأغلى �ضفقة �ضتوية يف التاريخ
�أن نادي بر�سلونة �لإ�سباين �سيحاول مرة �أخرى �لتعاقد مع فيليب كوتينيو جنم فريق ليفربول  ك�سفت تقارير �سحفية 
�لإجنليزي خالل فرتة �لنتقالت �ل�ستوية �ملقبلة، وكان �لنادي �لكتالوين ف�سل يف �سم �سانع �لألعاب �لرب�زيلي خالل 
فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �ملا�سية، حيث كانت تاأمل �د�رة �لرب�سا يف �لتعاقد معه لتعوي�س رحيل مو�طنه نيمار �لذي 

�ن�سم لباري�س �سان جريمان �لفرن�سي يف �سفقة خيالية مقابل 222 مليون يورو.
ووفقا ملوقع كالت�سيو مريكاتو �لإيطايل فاإن بر�سلونة �سيعود بعر�س جديد ل�سم �لالعب يف جانفي �ملقبل بقيمة 100 
مليون يورو، ما �سيجعله �أكرب �سفقة �ستوية يف �لتاريخ، وكان كوتينيو تقدم بطلب �نتقال لد�رة ليفربول يف �ل�سيف �إل �أن 
�د�رة �لريدز رف�ست طلب �ساحب 25 عاما كما �أن �لأملاين يورغن كلوب �ملدير �لفني لفريق �ملري�سي�سايد �أكد مر�ر� 

وتكر�ر� �أنه ل ينوي �ل�ستغناء عن �لالعب، و�عتربه �رشوري و�أ�سا�سي يف ت�سكيلته.

�ضرتلينغ ي�ضتعد لإزاحة بوغبا عن عر�ضه

ي�ستعد مان�س�سرت �سيتي ملنح جنمه �لدويل عقد� جديد� ين�س على تقا�سيه ر�تبا �أ�سبوعيا قد يتجاوز 300 �ألف جنيه 
�إ�سرتليني ما �سيجعله �أعلى �لالعبني �أجر� يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز متفوقا على بول بوغبا متو�سط ميد�ن مان�س�سرت 
�سيتي رحيم �سرتلينغ قدم  �أن لعب مان�س�سرت  �لإلكرتوين،  �لربيطانية عرب موقعها  »ذ� �سن«  و�أكدت �سحيفة  يونايتد، 
م�ستويات مميزة مع مان�س�سرت �سيتي هذ� �ملو�سم، ويريد �ملدرب �لإ�سباين جو�سيب غو�رديول مكافاأته على هذ� �لأد�ء، 
ومن �ملتوقع بح�سب �ل�سحيفة �أن يزيح �سرتلينغ لعب مان�س�سرت يونايتد بول بوغبا على عر�س �لالعبني �لأعلى �أجر� 
يف »�لربميريليغ«، حيث يتقا�سى �لنجم �لفرن�سي حاليا 290 �ألف جنيه �إ�سرتليني، ولن يتفوق على �لالعب �لإجنليزي يف 

�أوروبا باأكملها �سوى جنم بر�سلونة ليونيل مي�سي ولعب باري�س �سان جريمان نيمار.

مورينيو يك�ضف كوالي�س حديثه مع دي خيا
 �عترب جوزيه مورينيو مدرب مان�س�سرت يونايتد �أن حار�سه �لإ�سباين ديفيد دي خيا �لأف�سل يف �لعامل بعدما عادل رقًما 
قيا�سًيا يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز خالل �لنت�سار 3-1 على �أر�سنال �ول �أم�س، و�أنقذ دي خيا 14 حماولة على مرماه 
منها ت�سديات مذهلة، بعدما دفع �أر�سنال بكل قوته �لهجومية عقب ��ستقبال هدفني يف �أول 11 دقيقة من �ملو�جهة 
�ملرتقبة يف ملعب �لإمار�ت �للندين، وقال مورينيو بعدما قل�س �لفارق مع مان�س�سرت �سيتي �ملت�سدر �إىل خم�س نقاط: 
»قلت له بعد �ملبار�ة، �إن ما �ساهدته هو �لأف�سل يف �لعامل من حار�س مرمى، يحتاج �لفريق �إىل �أن يكون �حلار�س حا�رًش� 

عندما يحتاجه«.

اأومتيتي يغيب ر�ضميًا عن الكال�ضيكو
عن  ر�سمياً  �أومتيتي  �سامويل  �لفرن�سي  مد�فعه  غياب  �م�س  �أول  �لإنرتنت  على  �لر�سمي  موقعه  يف  بر�سلونة  �أعلن 
�لكال�سيكو �أمام ريال مدريد، و�أ�سيب �أومتيتي يف مبار�ة بر�سلونة و�سلتا فيغو 2-2 يف �ملرحلة 14 من م�سابقة �لدوري 
�لإ�سباين و��ستبدل قبل 18 دقيقة من نهاية �ملبار�ة، وذكر بر�سلونة يف بيان ر�سمي �أّن �أومتيتي تعّر�س لإ�سابة ع�سلية 
و�سيغيب حو�يل ثمانية �أ�سابيع مما يعني غيابه عن �للعب يف �لكال�سيكو �ملقرر يف 23 من �ل�سهر �جلاري، وتعد �إ�سابة 
�أومتيتي �رشبة موجعة لنادي بر�سلونة خا�سة و�أّنه يعاين �لعديد من �لغيابات وعلى ر�أ�سها عثمان دميبيلي �مل�ساب منذ 

بد�ية �ملو�سم.  

الريال يرف�س هدية البار�ضا ويتعرث اأمام بيلباو

�أتلتيك  تعادل ريال مدريد �سلبًيا مع م�سيفه 
مامي�س  �سان  ملعب  على  �م�س  �أول  بيلباو 
يف  ليف�سل  �لليغا  من   14 �جلولة  �سمن 
��ستغالل تعادل �ملت�سدر بر�سلونة مع �سيلتا 
يرتفع  وبذلك  �جلولة،  ذ�ت  يف   2-2 فيغو 
للنقطة 28 يف �ملركز  �لفريق �مللكي  ر�سيد 
�لر�بع فيما و�سل بيلباو للنقطة 13 ليظل يف 
هادئة  بوترية  �ملبار�ة  �نطلقت   ،16 �ملركز 
ظل  �لذي  مدريد  ريال  خا�سًة  �جلانبني  من 
�لع�رش  �لدقائق  خالل  �لكرة  على  م�ستحوًذ� 
�لأوىل دون خطورة تذكر على مرمى �أ�سحاب 
�لأر�س، وجاء كرمي بن زمية باأول �لتهديد�ت، 
بعدما تبادل لعبو ريال مدريد عدة مترير�ت 
ق�سرية حتى و�سلت �لكرة للمهاجم �لفرن�سي، 
ردة  وجاءت  �لأي�رش،  �لقائم  يف  �سدد  �لذي 
�لدقيقة  ففي  �رشيعة،  �لبا�سكي  �لفريق  فعل 
للغاية  قوية  كرة  �أدوريز  �ملخ�رشم  �سدد   13
عاد  ركنية،  ل�رشبة  بر�ساقة  نافا�س  حولها 
جديد،  من  وتاألق  �لكو�ستاريكي  �حلار�س 
��ستمر  ويليامز،  من  خطرية  لكرة  بالت�سدي 
ريال مدريد يف �ل�ستحو�ذ على �لكرة، معتمًد� 
من  و�لت�سديد  تارًة،  �إي�سكو  توغالت  على 

خارج منطقة �جلز�ء تارًة �أخرى، لكن جميع 
�لدفاعي  �لتنظيم  �أمام  تنجح  مل  حماولته 
لبيلباو، ومل ي�ستطع كري�ستيانو رونالدو كذلك 
�خرت�ق جد�ر بيلباو، عرب �جلبهة �ليمنى، يف 
مدرب  وتلقى  زمية،  بن  م�ساندة  عدم  ظل 
نهاية  قبل  موجعة  �رشبة  زيجاند�  بيلباو 
لعب  باإ�سابة  دقائق،  بخم�س  �لأول  �ل�سوط 
�سان  ويدخل  ليخرج  �إيتور��سبي  �لو�سط، 

خو�سيه بدًل منه.
ويف �ل�سوط �لثاين بد�أت م�ساعي ريال مدريد 
�جلدية، لإحر�ز هدف �لتقدم عن طريق �للعب 
�نطالقات  و��ستغالل  �لأطر�ف  من  بكثافة 
يفاجئ  رونالدو  وكاد  وكارفاخال،  مار�سيلو 
�جلميع بت�سديدة قوية بي�رش�ه يف �لدقيقة 70 
لكنها �رتطمت بالقائم �لأمين، ظلت حماولت 
م�سل�سل  وتابع لعبوه  م�ستمرة،  مدريد  ريال 
�لت�سديد من خارج منطقة �جلز�ء عن طريق 
مار�سيلو وتوين كرو�س وكا�سيمريو دون جناح، 
ويف �لدقيقة 87، �أ�سهر حكم �ملبار�ة �لبطاقة 
�ل�سفر�ء �لثانية ثم �حلمر�ء يف وجه �سريجيو 
ر�مو�س، بعد تدخله مبرفق �ليد على مهاجم 

بيلباو �أدوريز.



��ستقر �ملخرج �أحمد نادر جالل 
�لفنان  لفيلم  �ملنتج  و�ل�رشكة 
على  �جلديد  �ل�رشيف  يو�سف 
�لنجوم �لذين �سي�ساركون �ل�رشيف 
وهم:  �جلديد،  فيلمه  بطولة 
هنا  رزق،  �أحمد  �ل�رشبينى،  دينا 

�لز�هد، حممود حجازي.
لل�سينما  �ل�رشيف  يو�سف  ويعود 
�آخر  وكان  �أعو�م،   8 غياب  بعد 
فيلم  قدمه  �سينمائي  عمل 
و�سارك   ،2009 عام  »�لعاملي« 
حممد  جودة،  �أروى  بطولته  يف 

حممد  �هلل،  عبد  �سالح  لطفي، 
ومتيم  ح�سن،  رحمة  �ل�سقنقريي، 
كامل،  يا�سمني  تاأليف  عبده، 

�إخر�ج �أحمد مدحت.
�جلدير بالذكر �أن يو�سف �ل�رشيف 
كان قد �سارك يف �ل�سباق �لرم�ساين 
دلهاب«  »كفر  مب�سل�سل  �ملا�سي 
ريا�ض،  حممد  من  كل  بطولة 
�لغني،  �أحمد �سعيد عبد  روجينا، 
�لطوخي،  �سفاء  �ل�سايغ،  �سهر 
عاطف،  �سمري  عمرو  تاأليف  ومن 

و�إخر�ج �أحمد نادر جالل.

�لنم�ساوية  �لعا�سمة  يف  فيينا مهرجان �ل�سينما �لرو�سية بد�أ 
حيث �فتتح بعر�ض فيلم »ماتيلد�« للمخرج �أليك�سي �أوت�سيتيل يف قاعة 
�ال�ستوديو �ل�سينمائي »Kuenstlerhaus«، وكان �حل�سور كثيفا �إىل 
�لنا�ض  �لعديد من  و�ساهد  �إيجاد مقعد �ساغر،  �ل�سعب  كان من  حد 

�ل�رشيط �ل�سينمائي وقوفا يف �ملمر.
تقليديا، يحظى  مهرجان �ل�سينما �لرو�سية يف فيينا باهتمام كبري من 
قبل �جلمهور �لنم�ساوي، وقبل ذلك بفرتة وجيزة وخالل فرتة �خلريف 
�إد�رة  نظمته  �ل�سوفياتية  لالأفالم  عر�سا  فيينا  �ساهدت  �ملن�رشم،  
�لنم�ساوية، مبنا�سبة �الحتفال بالذكرى �ملئوية  �ل�سينمائي  �الأر�سيف 

لثورة �أكتوبر �لتي �سادفت هذ� �لعام. 
�فتتاح  لدى  كلمته  يف  �أوت�سيتيل  �أليك�سي  �لرو�سي  �ملخرج  وقال 
وحتتاج  جيدة،  �أفالما  لدينا  �أن  يل  -«يبدو  �لرو�سي،   �ملهرجان 
للتمعن و�حلب و�الإح�سا�ض«، مبديا �هتمامه �لكبري ملعرفة �نطباعات 
�لنم�ساوي عن  فيلمه »ماتيلد�« »الأنه ��ستغرق جهد� كبري�  �مل�ساهد 
يف �الإنتاج و�لوقت �لذي �متد 4 �سنو�ت » كما ذكر �ملخرج �لرو�سي 
�أخرى �سعر بقلق كبري لدى عر�ض فيلمه يف  �أنه مرة  �أكد على  �لذي 
فيينا، الأنها مدينته �ملحببة �لثانية بعد �سانت بطر�سربغ، و«�أنا لدي 
وفيينا«  بطر�سربغ  �سانت  �الأم  –بلدي  �أوروبا  يف  مف�سلتني  مدينتني 
وفقا لكلمات خمرج فيلم »ماتيلد�«. لقد بقي �حل�سور ر��سيا عن فيلم 
»ماتيلد�« وعرب �لكثريون عن ��ستعد�دهم حل�ض �أ�سدقائهم ومعارفهم 
على م�ساهدته، وكذلك عربو� عن �لرغبة مب�ساهدة بقية �الأفالم �لتي 
�ستعر�ض يف �إطار مهرجان �ل�سينما �لرو�سية يف فيينا. وقال مو�طن 
مدينة فيينا كري�ض ماري ملر��سل وكالة تا�ض �إنها  »�ملرة �الأوىل �لتي 
ي�ساهد فيها �الأفالم �لرو�سية، وتبني له �أن فيلم »ماتيلد�« ممتع جد� وذو 
فحوى وم�سمون غني« و�ن �رشيط �لفيلم عك�ض ب�سكل دقيق �لربط ما 
بني �ل�رشد و�لديكور �ملعماري، م�سري� ب�سكل خا�ض �إىل عمل م�سممي 
�ملالب�ض. و�أ�ساف �ملتحدث �لنم�ساوي« �أعتقد �أن هذ� �لفيلم منحنا 
يعد  مل  للرو�ية  وفقا  �لطبيعية:  �لظروف  يف  �لقي�رش  لروؤية  �لفر�سة 
رجل حا�سما، و�أ�سبح مرتدد� وفاقد �لقدرة على �لتحديد مع �حلب، 

ويف �لوقت نف�سه كان عليه �أن يدير حكم �لبالد.
رو�سيا  يف  وقعت  �لتي  باالأحد�ث  تامة  در�ية  على  نحن  �لو�قع  ويف 
�أعرب عن  �لذي  لقول �ملو�طن كري�ض ماري،  �لوقت« وفقا  يف ذ�ك 
م�ساهدة  و«لفر�سة  �ل�سينمائي  �ملهرجان  ملنظمي  �خلا�ض  �متنانه 

�ل�سينما �لرو�سية يف فيينا وخا�سة مع �لرتجمة �الأملانية«.
�أفالم رو�سية مبا  برنامج �ل�سينما �لرو�سية يف فيينا �سيعر�ض ثمانية 
للجمهور يف كل من مهرجانات  �لذي ُعر�ض  يف ذلك فيلم »ماتيلد�« 
بولند�  ،�أملانيا،  بريطانيا  بلغاريا،  بلجيكا،  يف  �ل�سينمائية  �الأفالم 

وفرن�سا، قبل �أن يعر�ض يف فيينا.
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مطربو الت�صعينات يغنون 9 �صاعات متوا�صلة يف »حفل القرن«
اأحيا عدد من مطربي جيل الت�سعينات حفاًل غنائيًا حتت عنوان »حفل القرن«، ، داخل ا�ستاد القاهرة الدويل، بح�سور 

اآلف اجلماهري التي تفاعلت مع فقرات احلفل على مدار 9 �ساعات كاملة.

و�سارك يف �إحياء �حلفل �أكرث من 25 
مطرباً، �أبرزهم حممد فوؤ�د وحممد 
حميي و�إيهاب توفيق و�أحمد عدوية 
وعلي  �لغني  عبد  ومنى  وفار�ض 
حميدة و�سيمون وعالء عبد �خلالق 
وح�سام  باند  منيب  وفرقة  وحنان 
وحمدي  �ل�سوكي  و�أحمد  ح�سني 
�جلنايني وجو�هر وحمدي بات�سان.

من  متيز�ً  �الأكرث  �لفقرة  وكانت 
�أ�سعل  �لذي  فوؤ�د،  حممد  ن�سيب 
�أبرزها  �أغنياته،  من  بعدد  �حلفل 

يا  حبيبك،  لو  �أنا  كد�ب،  »كامننا، 
ثم  �ل�سكة«،  ويف  �أ�سلي،  يا  �أ�سيل 
عدد  بني  مزجاً  توفيق  �إيهاب  قدم 
فيا،  »ترتجي  ومنها  �أغنياته،  من 

مهما جاين، و�ساحمني خال�ض«.
عدوية  �أحمد  �ملطرب  و�ألهب 
غنى  بعدما  �حل�سور،  حما�ض 
�أغنيتي »زحمة يا دنيا زحمة، وبنت 
�لكبري  �لفنان  ولفت  �ل�سلطان«، 
�الأنظار بح�سوره برفقة �بنه حممد 

عدوية وعدد من �أفر�د عائلته.
و�أعاد �ملطرب حممد �حللو جمهوره 

لذكريات �لت�سعينات، حينما غنى ترت 
غنى  ثم  �حللمية«،  »ليايل  م�سل�سل 
�أغنية »يا حبيبي«، فيما غنت �سيمون 
و�بت�سامة،  نظرة  »م�ض  �أغنيتي 
وبتكلم جد«، بينما قدمت �ملطربة 
»حمادة«،  �ل�سهرية  �أغنيتها  جو�هر 
و�ملطرب ح�سن عبد �ملجيد �أغنية 

»�سمرية«.
حميي  حممد  �ملطرب  و�ختتم 
�حلفل يف �ل�ساعات �الأوىل من �سباح 
�بتعاده  بعد  وذلك  �ل�سبت،  �ليوم، 

لفرتة عن �إحياء �حلفالت �لغنائية.

عا�صي احلالين يحيي الذكرى الثالثة  
لرحيل »ال�صحرورة« �صباح

 يو�صف ال�صريف يعود  لل�صينما
 بعد غياب 8 اأعوام

 ، �حلالين  عا�سي  �لنجم  ن�رش 
�ل�سخ�سي على موقع  عرب ح�سابه 
�لتدوينات �لق�سرية “تويرت” �سورة 
�لذكرى  الإحياء  �سباح،  لل�سحرورة 

�لثالثة على رحيلها.
�لكلمات  بع�ض  “�حلالين”  ووجه 
“وحدك  وقال”:  �ملوؤثرة، 
خالدة يف  �ستبقى  �لتي  �الأ�سطورة 
لبنان  حلوة  يا  �الأبد،  �إىل  قلوبنا 

�سباح”.
عاملنا  عن  رحلت  قد  وكانت 
 ،2014 عام  يف  �سباح  �ل�سحرورة 
و�أو�ست  �لـ87،  يناهز  عمر  عن 

على  جنازتها  بت�سييع  وفاتها  قبل 
�ل�سعبية  و�لرق�سات  �أغانيها  �أنغام 

�للبنانية.
�أحدث  �حلالين  عا�سي  و�أطلق 
�رشكة  قناة  عرب  �لغنائية،  �أعماله 
و�ملرئيات  لل�سوتيات  “روتانا” 
“يوتيوب”  موقع  على  �لر�سمية 
من  وهي  مني”،  “��سمع  بعنو�ن 
فرن�سي�ض،  نز�ر  �ل�ساعر  كلمات 
ومت  طالل،  �ملو�سيقار  و�أحلان 
حتت  كليب  �لفيديو  ت�سوير 
 Basheer ملخرج� �إ�رش�ف 

.Lagoussis

ديزين ت�صند ملمثلة �صينية دور 
 املحاربة موالن بعد اتهامات

 بتف�صيل الب�صرة البي�صاء

فيينا ت�صهد اأيام ال�صينما الرو�صية

�ملمثلة  ديزين  �رشكة  �ختارت 
دور  لتلعب  فاي  يي  ليو  �ل�سينية 
وذلك  قادم،  فيلم  يف  »موالن« 
لهوليوود  وجهت  �تهامات  بعد 
ممثلني  �ختيار  على  بالرتكيز 
ذوي ب�رشة بي�ساء. ويروي �لفيلم 
�سكل  على  �أنتج  قد  كان  �لذي   -
ر�سوم متحركة عام 1998 - ق�سة 
هو�  �ل�سهرية  �ل�سينية  �لبطلة 
موالن. وخالل �الأ�سهر �ملا�سية، 
يف  �أنتجت  �أفالم  عدة  �نتقدت 
ممثلني  �إعطاء  ب�سبب  هوليوود 
ممثلني  تتطلب  �أدو�ر�  بي�ض 

�آ�سيويني.
على  حملة  يف  �آالف  و�سارك 
دور  باإعطاء  تطالب  �النرتنت 

موالن ملمثلة �آ�سيوية.
�أ�سري  �لتي  �الأفالم  �سمن  ومن 
من  ممثلني  �ختيار  ب�سبب  لها 
ن�سخة  �لبي�ساء،  �لب�رشة  ذوي 
عن  هوليوود  �أنتجتها  جديدة 
فيلم �الأنيمي�سن �لياباين »غو�ست 
لعبت  و�لذي   ،« �سيل  ذ�  �إن 
�سكارليت  �الأمريكية  �ملمثلة 
�لرئي�سي  �لدور  جوهان�سون 
عن  �الأ�سل  يف  كان  �لذي  فيه 
و�مللحمة  يابانية،  �سخ�سية 
�لتي  وول«  غريت  »ذ�  �ل�سينية 
�ملمثل   - د�مون  مات  فيها  �أدى 
وليو  رئي�سيا.  دور�   - �الأمريكي 
كممثلة،  �ل�سني  وجه معروف يف 
ويقال  ومغنية.  �أزياء،  وعار�سة 
 30 �لعمر  من  �لبالغة  �ملمثلة  �إن 
�الإجنليزية  �للغة  جتيد  عاما 
مدينة  يف  لفرتة  ن�ساأتها  ب�سبب 

هوليوود  جملة  ونقلت  نيويورك. 
بني  من  �خيارها  �أنه مت  ريبورتر 
للدور.  مر�سحة   1000 يقارب  ما 
�أ�سطورة  موالن  فيلم  ويحكي 
تتنكر  �لتي  موالن  هو�  �ملحاربة 
على هيئة رجل لتقاتل يف �جلي�ض 
لتجنب و�لدها �ل�سعيف �لتجنيد 
م�ستخدمو  و��ستقبل  �الإجباري. 
وهو  ويبو،  وموقع  تويرت  موقع 
يف  �جتماعي  تو��سل  �سبكة 
�إعطاء  �إعالن ديزين عن  �ل�سني، 
كثري  و�عترب  بفرح.  لليو  �لدور 
هذ�  �النرتنت  م�ستخدمي  من 
�لتنوع  ملفهوم  �نت�سار�  �الإعالن 

يف �أفالم ديزين.
�ل�سينية- �ملمثلة  عربت  كما 
�لتي  ون،  نا  مينغ  �الأمريكية 
فيلم  يف  موالن  �سوت  �أدت 
�الأ�سلى، عن  �لر�سوم �ملتحركة 

مو�فقتها عند �إعالن �خلرب.
�الإنرتنت  م�ستخدمو  وهناأ 
بخيار  و�أ�سادو�  ليو،  �ملمثلة 

�رشكة ديزين.
وكان �أكرث من 100 �ألف �سخ�ض 
�نت�رشت  عري�سة  وقعو�  قد 
مبنح  تطالب  �النرتنت  على 
ممثلة �آ�سيوية دور موالن. ويف 
�لعام،  هذ�  من  �سابق  وقت 
�إد  �الإجنليزي  �ملمثل  �ن�سحب 
�سكرين من لعب دور �سخ�سية 
وذلك  قادم  فيلم  يف  �آ�سيوية 
»ب�سكل  �ملمثل  �ختيار  ليتم 
مالئم«. ثم ذهب �لدور �ملمثل 
�لكوري-�الأمريكي د�نيال د�ي 

كيم.
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للكاتب وليد عالء الدين

رواية »ابن القبطية«.. معاجلة اأدبية لل�سراع با�سم الأديان

عن عمر يناهز الـ61 عاًما

وفاة الروائي وال�سيناري�ست امل�سري مكاوي �سعيد

طبعة جديدة من كتاب بالغات الن�ساء لبن طيفور

تدور اأحداث رواية »ابن القبطية« للكاتب وليد عالء الدين حول يو�سف ح�سني املولود لأب م�سري م�سلم واأم قبطية، 
وتر�سد اأزمته النف�سية والعاطفية التي تتجلى يف رف�ض اأ�سرة احلبيبة )اأمل( تزويجها له بداعي اأن اأخواله من »الن�سارى«.

ر�شيقة  لغة  يف  الرواية  وتقدم 
تقرتب اأحيانا من اللغة ال�شعرية 
�شائكة  لق�شية  جمالية  معاجلة 
امل�رصي  املجتمع  اأرجاأ  طاملا 
النظر فيها لأجيال وراء اأجيال.. 
يق�ل م�ؤلفها اإنه يحاول الت�شدي 
والعنف  »الإق�شاء  لق�شية 
ديني  اأ�شا�س  على  والت�شنيف 
اإىل  القلق  هذا  مترير  بهدف 
مادة  اإىل  ليتح�ل  العام  ال�عي 
للتفكري على اأمل اأن جند حل�ل 
ببطل  ال�شن  تقدم  كلما  له«. 
الرواية يكت�شف اأنه �شحية ه�يته 
الدينية املزدوجة وب�شببها يفقد 
الأ�رصة  ابنة  اأمل  حياته:  حب 
فعلى  املحافظة،  امل�شلمة 
الط�يلة  احلب  ق�شة  من  الرغم 
التي جمعت بينهما منذ الطف�لة 
فاإن »الزواج« اأمر اآخر، فاأهلها ل 
يقبل�ن اأن تت�شلل نطفة م�شيحية 

اإىل دماء عائلتهم.
عند  ي��شف  ماأ�شاة  تت�قف  مل 
فقده اأمل وزواجها من مناف�شه 

من�ش�ر بائع الذهب الذي ميثل 
ال�جه النفعي للحياة، فقد عانى 
كثريا اأثناء درا�شته اجلامعية من 
حماولت ا�شتقطاب و�شلت اإىل 
الطرفني  من  احلياة  تهديد  حد 

اللذين ي�شكالن ه�يته الدينية.
اأن  يريد  اإنه  الكاتب  »يق�ل      
يرد الإن�شان اإىل �ش�رته الأ�شلية 
الت�شنيفات  عن  بعيدا  »اإن�شان« 
اأن  وي�ؤكد  والفل�شفية،  الدينية 
ذلك ل يعني الق�شاء على اأي من 
هذه الأديان اأو الفل�شفات، ولكن 
جميعها  احرتامها  املق�ش�د 

طاملا حترتم �رصط الإن�شانية«
 

ف�سام وهالو�ض
عندما تتزوج اأمل مبن�ش�ر يدخل 
ي��شف يف اأزمة نف�شية تق�ده اإىل 
مر�س الف�شام وتطارده هالو�س 
وب�رصية،  �شمعية  وه�اج�س 
حبه  املعالج  طبيبه  وي�شتغل 
هذه  بكتابة  فين�شحه  للكتابة 
الهالو�س واقتنا�شها يف كلمات، 

ط�ال  ي��شف  يفعله  ما  وه� 
الرواية، فيك�شف لنا عن ج�انب 
�شخ�شيته  يف  التعقيد  �شديدة 
نتيجة لله�ية الدينية املزدوجة. 
بق�شة  القارئ  ي��شف  ويفاجئ 
امراأة  لإغ�اء  فري�شة  وق�عه 
يه�دية من اأ�شل م�رصي طردت 
يف  وعا�شت  م�رص  من  اأ�رصتها 
الأخرى  هي  وعانت  اإ�رصائيل، 
اأزمة ه�ية، فالأب ي�شنف نف�شه 
الأم  بينما  يه�ديا  ثم  م�رصيا 
طرد  على  عنيف  فعل  رد  -يف 
امل�رصيني لهم- مت�شكت بالدين 

كه�ية وحيدة.
الفتاة -وا�شمها راحيل- رف�شت 
ل�  ومتنت  الديني  الت�شنيف 
بني  يجمع  برجل  تزوجت 
وامل�شيحية  الإ�شالم  الديانتني 
العامل  ت�شتقبل  فتاة  منه  لتنجب 
الثالث!  الإبراهيمية  بالديانات 
عليه  تعرفت  اأنها  ي��شف  يكتب 
ملن�ش�ر  زياراتها  خالل  من 
على  ومناف�شه  جاره  ال�شائغ 

اأمل، وتخطط لالنفراد به فت�فر 
املنتجعات  اأحد  يف  عمال  له 
ال�شيخ، وهناك  ال�شياحية ب�رصم 
منه  لتحظى  نف�شه  عن  تراوده 
بحلمها، وه� النطفة ذات اله�ية 
الدينية املزدوجة ليتخلق منهما 
معا الرحم الذي يجمع الديانات 

الإبراهيمية يف معني واحد.
ول  النف�شي  الطبيب  يعرف  ول 
القارئ ما اإذا كانت ق�شة راحيل 
من خيال ي��شف.. رمبا يك�ن قد 
�شنعها يف حماولة عرب الالوعي 
مل�اجهة اأزمته اأو الهروب منها. 
يرد  اأن  يريد  اإنه  الكاتب  يق�ل 
الأ�شلية  �ش�رته  اإىل  الإن�شان 
الت�شنيفات  عن  بعيدا  »اإن�شان« 
اأن  م�شيفا  والفل�شفية،  الدينية 
ذلك ل يعني الق�شاء على اأي من 
هذه الأديان اأو الفل�شفات، ولكن 
جميعها  احرتامها  املق�ش�د 

طاملا حترتم �رصط الإن�شانية.
                                                                                
وكالت

ت�يف اأول اأم�س الكاتب والروائي 
وال�شيناري�شت امل�رصي مكاوي 
الـ61  يناهز  عمر  عن  �شعيد 

عاًما.
 ،1956 عام  القاهرة  يف  ُولد 
تخرج من كلية التجارة، جامعة 
القاهرة، بداأ رحلته مع الكتابة 
كان  حني  ال�شبعينيات  اأواخر 
جامعة  التجارة  بكلية  طالبا 
مهتما  حينذاك  وكان  القاهرة 
والف�شيح  العامي  ال�شعر  بكتابة 
�شالح  بدواوين  تاأثره  عقب 

عبد  واأحمد  ال�شب�ر  عبد 
والبياتي  حجازي،  املعطي 
وبداأ  والفيت�ري،   وال�شياب 
كانت  كما  املجالت   الن�رص يف 
الندوات  دائمة يف  ن�شاطات  له 
ح�شل  حتى  باجلامعة  الثقافية 
عام  اجلامعة  �شاعر  لقب  على 

1979
بداأ عقب تخرجه من اجلامعة 
كتابة الق�شة الق�شرية  ويف بداية 
ندوات  يف  �شارك  الثمانينيات 
ب��شط  �شهرية  مبقاه  دائمة 

الأوىل  ق�س�شه  وعر�س  البلد 
يف هذه الندوات واأثنى عليها 
بع�شها  فاز  كما  الكثريون، 
نادي  م�شابقات  يف  بج�ائز 
وتعّرف  بالقاهرة،  الق�شة 
بالقا�س  بابا  علي  يف مقهى 
اهلل  عبد  الطاهر  يحيى 
وقراأ عليه ق�ش�شه فاأعجبته 
اإىل  واختار بع�شها لإر�شالها 

جمالت عربية بتزكية منه.
جمم�عاته  اأوىل  اأ�شدر 
وراء  الرك�س  الق�ش�شية 

ط�يلة  فرتة  ابتعد  ال�ش�ء،  
بعد  الثقايف،  ال��شط  عن 
لالأديب  املاأ�ش�ي  الرحيل 
يحيى الطاهر عبد اهلل وعمل 
�رصكات  اإحدى  يف  حما�شبا 

املقاولت.
 ، ال�ش�ء  وراء  الرك�س 
تغريدة   ، ال�شفينة  فئران 
و�شط  ومقتنيات  البجعة 
عن  �شادر  كتاب   – البلد 
دار ال�رصوق ير�شد فيه عدة 
�شخ�شيات ذات طابع مميز، 

املقاهى  تاريخ  يتناول  كما 
املهمة يف منطقة  والأماكن 
امليدان  عن  البلد.  و�شط 
وجتلياته – كتاب �شادر عن 
وزارة الثقافة- الهيئة العامة 
عن  واأ�شدر  الثقافة  لق�ش�ر 
اللبنانية”  امل�رصية  “الدار 

رواية “اأن حتبك جيهان”.
عن  الب�كر  جلائزة  ر�شح 
عن  البجعة  تغريدة  رواية 
ر�شد  2007 ومت   ،2008 عام 
حياته  �شرية  من  ج�انب 

ذات  فيلم  يف  واأعماله 
ت�شجيلي  فيلم  وه�  مكان، 
من  �ش�قي،  اأحمد  للمخرج 
�شت�دي�ز”  ميد  “هاند  اإنتاج 
�شالح،  اإياد  الفني  واملنتج 
�شالح  الت�ش�ير  ومدير 
مي�شيل  وم�نتاج  ه�ا�س، 
وم��شيقى  �شفيق،  ي��شف 

اأحمد نادر.
وكالة اأنباء ال�شعر

وكالت

بالغات  كتاب  على  ا�شتغل 
بن  اأحمد  الف�شل  لأبي  الن�شاء 
اأبي طاهر امللقب بابن طيف�ر 
الع�رص  يف  الباحثني  من  عدد 
الكتاب  هذا  لأن  ذلك  احلديث 
اأكرث  قبل  م�ؤلفه  و�شعه  الذي 
لطرائف  ي�ثق  �شنة   1200 من 
ون�ادرهن  الن�شاء  كالم  وجميل 
واأخبار ذوات الراأي واأ�شعارهن 

يف تاريخ العرب القدمي.
�شدرت  التي  الطبعة  ولكن 
دار  عن  الكتاب  لهذا  م�ؤخرا 
وحققها  دم�شق  يف  العراب 
العراقي  الباحث  لها  وقدم 
حتاول  احلديثي  �شامل  طالل 
من  باأ�شانيدها  ق�شة  كل  ربط 

عا�رصتها  التي  ال�شخ�شيات 
فيه  وجدت  الذي  والزمن 
�شمن  نقل�ها  الذين  والرواة 
اإ�شناد  القارئ  لتعليم  م�شعى 
الرواية وتداول الكالم و اخلرب 

املروي يف تعاقب الع�ش�ر.
�شفحة   264 الكتاب يف  ويقدم 
�ش�رة  الكبري  القطع  من 
منهجية لهتمام املراأة العربية 
املبكر باملعرفة ون�شاطها فيها 
كما  والأدبي  اللغ�ي  بجانبيها 
من  �شذرات  على  يحت�ي  اأنه 
الن�شاء  بها  التي اعتنت  الن�ادر 

يف اأيام اجلاهلية.
عناوين  اأي�شاً  الكتاب  يف  وجاء 
كثرية امتدت اإىل ع�ش�ر الإ�شالم 

الأوىل وما تال ذلك ككالم اأروى 
بنت احلارث و�ش�دة بنت عمارة 
اخلري  واأم  عدي  بنت  والزرقاء 
البارقية اإ�شافة اإىل كالم لن�شاء 
ككالم  الع�ش�ر  عرب  متفرقات 
وامراأة  املهاجر  بنت  جمانة 
و�شفية  الدويل  الأ�ش�د  اأبي 
يف  املحقق  والتزم  املنقرية. 
والعناوين  بالأ�شماء  الكتاب 
بال�ش�اهد  الق�ش�س  دعم  مع 
واإ�شنادها  املنا�شبة  ال�شعرية 
وتف�شري  وزمنها  وقتها  اإىل 
اعتنى  كما  معانيها  بع�س 
واأخبار  الن�شاء  ب�شعر  الكتاب 
منهن  والظرف  الراأي  ذوات 
الثقافية  ال�شلبيات  اإىل  و�ش�لً 

اأن  اإىل  ي�شار  بع�شهن.  عند 
م�ؤلف الكتاب اأب� الف�شل اأحمد 
واأديب  م�ؤرخ  طاهر  اأبي  بن 
بني  بغداد  يف  عا�س  وجغرايف 
ميالدي   893 و   819 عامي 
فه�  احلديثي  �شامل  طالل  اأما 
باحث و�شحفي عراقي ا�شتغل 
يف التدري�س ردحا من الزمن ثم 
انخرط يف �شلك ال�شحافة وه� 
ع�ش� يف احتاد الأدباء والكتاب 
العراق  يف  ال�شحفيني  ونقابة 
يف  عديدة  م�ؤلفات  له  �شدر 
بال�شعر والرتاث ورواية  البحث 

واحدة.

وكالت

 اإ�سهار جتديد مكتب 
جمعية حملية 

طبقا لأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 
املتعلق باجلمعيات  لقد مت هذا اليوم 

ت�سكيلة  جتديد   2017 نوفمرب   02
الهيئة التنفيذية للجمعية املحلية 

امل�سماة :اجلمعية الدينية مل�سجد ال�سنة 
بو�سعادة  امل�سجلة حتت رقم :693 بتاريخ 

�سيدي  بحي  املقيمة    .1998/  06/02
�سليمان بلدية بو�سعادة دائرة بو�سعادة 

ولية امل�سيلة  يرتاأ�سها ال�سيد : بن 
كرو�ض حممد .

اإ�سهار
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ملحمد ال�سادق مقراين

اإ�صدار كتاب »فج مزالة من بداية املقاومة  اإىل الثورة )1954-1830(«
�سدر عن دار الهدي لعني مليلة )اأم 

البواقي( كتاب جديد لل�سحفي حممد 
ال�سادق مقراين بعنوان »فج مزالة من بداية 
املقاومة اإىل الثورة 1830-1954 » يف طبعة 

اأوىل من 255 �سفحة ت�سم 1000 ن�سخة 
ح�سبما علم من املوؤلف و�سهدت منطقة فج 

مزالة )فرجيوة حاليا( بولية ميلة بني 
�سنتي 1830 و 1954 اأحداثا كثرية ميزتها 

»مقاومات �سعبية و انتفا�سات متعددة 
لل�سكان ما لبثت - ح�سب الكاتب-تتبلور 
تدريجيا لتاأخذ اأ�سكال ن�ساطات �سيا�سية 

حزبية واأخرى اإ�سالحية وذلك لغاية 
اندلع ثورة نوفمرب اخلالدة.

ق.ث

جملة  لري�صد  الكتاب  وجاء 
التطورات  و  الأحداث  هذه 
التي  الزاخرة  الن�صاطات  و 
عا�صتها هذه املنطقة املنتمية 
تاريخيا لقبيلة كتامة املعروفة 
اإىل  ت�صري  التي  الأحداث  وهي 
را�صخة  مقاومة  و  حتدي  روح 
الفرن�صي  للغزو  وا�صح  ورف�ض 
و ارتباط جلي بقيم و مقومات 
املجتمع اجلزائري كما يتطرق 
اأبرز  اإىل  موؤلفه  ح�صب  الكتاب 
تت�صل  التي  املغالطات  واأهم 
ت�صتند  ل  التي  و  بتاريخ اجلهة 

لوثائق وحجج دقيقة كما يقول 
ي�صيد  الذي  مقراين  ال�صيد 
هذه  قدمته  مبا  باملنا�صبة 
املنطقة من �صهداء وت�صحيات 
جراء رف�ض �صيا�صات ال�صتعمار 
الفرن�صي باجلهة  ال�صتيطان  و 
وفقا  الدرا�صة  وت�صتهدف 
ملوؤلف الكتاب اإعطاء املنطقة 
التاريخي  التناول  من  حقها 
يف  مكانتها  م�صتوى  يف  ليكون 
فيما  ول�صيما  الأحداث  �صنع 
مزالة  فج  �صهدته  ما  يخ�ض 
م�صاهمة  من  جاورها  وما 

8 ماي 1945  اأحداث  كبرية يف 
فيها  تنل  »التي مل  و  التاريخية 
حد  على  الإعالمي«  حقها 
ما  بني  من  و  املوؤلف.  تعبري 
املراحل  كذلك  الكتاب  تناوله 
التي  املختلفة  التاريخية 
مزالة  فج  منطقة  عا�صتها 
وم�صاهمة عائلة عا�صور بوعكاز 

اأولد  بحمام  تقطن  كانت  التي 
ما  للفرتة  تعود  التي  و  عا�صور 
اأهم  كذا  و   1875 و   1713 بني 
�صهدتها  التي  ال�صعبية  الثورات 
اإىل  زواغة  ثورة  منها  اجلهة 
يف  املنطقة  م�صاهمة  جانب 
اأهل  لعب  حيث  املقراين  ثورة 
فج مزالة اأدوارا مهمة يف دعم 

هذه املقاومة ال�صعبية. وتناول 
تق�صيمات  اأي�صا  الكتاب  موؤلف 
التي كانت  القبائل  و  الأعرا�ض 
�صكلت  التي  مزالة  فج  ت�صكن 
التي  املختلطة  البلدية  نواة 
 1880 دي�صمرب  اأول  يف  اأن�صئت 
كما ذكر املوؤلف و�صبق ملحمد 
ال�صنوات  يف  مقراين  ال�صداق 

من  عددا  اأ�صدر  اأن  املا�صية 
املوؤلفات اأهما كتاب عن اأحداث  
الأول  الن�صف  خالل  املنطقة 
بن�صاط  الع�رشين  القرن  من 
كان  حثيث  واإ�صالحي  وطني 
له الف�صل يف حت�صري الرجال و 
الأجواء لندلع ثورة الفاحت من 

نوفمرب 1954.

الالعب الأ�سود الذي يلقب باجلوهرة ال�سوداء 

 رواية »باغندا« ال�صائع.. املبخوت
 يف مالعب كرة القدم

عن من�سورات »البيازيد«

دليل �صياحي جديد خا�ص مبدينة اجلزائر

ال�صينما  يف  النجوم  �ِصريرَ  متثل 
من  مهما  حقال  والريا�صة 
ت�صتنفر  التي  املثرية  احلقول 
منهم  خا�صة  املبدعني 
والروائيني  ال�صينمائيني 
فيندفعون ملالحقة تلك ال�صري 
باخليال خا�صة تلك ال�صري التي 
الربتغايل  مثل  يتخللها غمو�ض 
و«فرانز  بي�صوا«  »فرناندو 
كوخ  وفان  الأدب،  يف  كافكا« 
دين  وجيم�ض  الر�صم  يف  ودايل 
هذا  ن�صط  وقد  ال�صينما،  يف 
النوع من ال�رشد يف الأفالم ويف 

ما ي�صمى باأدب التحري.
الرواية  ا�صتعانت      »لئن 
املعا�رشة باحلبكة البولي�صية اأو 
التحقيق ال�صحفي ال�صتق�صائي 
ي�صعى  بل  عنده  تقف  ل  فاإنها 
الروائي اإىل جعل تلك الألعيب 
امل�صتدرجة من حقل  ال�رشدية 
اأدب متهم باأنه من درجة ثانية 
اإن�صانية  ق�صايا  ملقاربة  اأدوات 
بني  الكرة  خطرية«  واجتماعية 
العالقة  اإن  وال�صيا�صة  الأدب 
والفن  الأدب  اأهل  ربطها  التي 

لعل  قدمية  القدم  كرة  بعامل 
بوجدرة  ر�صيد  قاربها  من  اأهم 
التي  جزاء«  »�رشبة  روايته  يف 
ت�صفية  حكاية  حول  دارت 
زمن  �صكال«  »حممد  العميل 
اأثناء  الفرن�صي  ال�صتعمار 
»تولوز«  فريقي  بني  مباراة 
يف  واإدواردوغاليانو  و«اإجني« 
الذي فكك  القدم«  »كرة  موؤلفه 
اللعبة وياأتي بدرجة  فيه عوامل 
اأقل امل�رشي اأحمد ال�صاوي يف 
التي  مالعب«  »اإ�صابة  روايته 
من  التطبيع  ق�صية  فيها  تناول 
ماأزق متخيل ي�صع م�صري م�رش 
يف الرت�صح اإىل كاأ�ض العامل رهني 
جعل  وقد  »اإ�رشائيل«  مع  لقاء 
بازوليني  باولو  بيري  الإيطايل 
القدم  كرة  »مالعب«  كتابه  يف 
كما  اجلن�ض،  بعد  الثاين  ال�صبق 
يف  دروي�ض  حممود  ت�صاءل 
ملاذا  مارادونا  عن  كتبه  ما 
مو�صوعا  القدم  كرة  تكون  ل 
يتعامل  ل  ملاذا  وللفن؟  لالأدب 
الأدب مع هذا البارود العاطفي 
الذي ي�صغل املاليني يف عالقته 

اإىل  يحوله  الذي  بامل�صهد 
م�صهد درامي؟ ونذكر ما خطه 
اإيكو  اأمربتو  الإيطايل  الروائي 
يف »احلرب الوهمية« التي راأى 
فيها اأن كرة القدم موؤامرة كربى 
اجلماهري  لإلهاء  الوعي  على 
ول  احلقيقية  احلروب  عن 
ميكن اأن نغفل رواية النم�صاوي 
احلار�ض  »ذعر  هاندكه  بيرت 
الرواية  ا�صتعانت  ولئن  القدم 
املعا�رشة باحلبكة البولي�صية اأو 
التحقيق ال�صحفي ال�صتق�صائي 
ي�صعى  بل  عنده  تقف  ل  فاإنها 
الروائي اإىل جعل تلك الألعيب 
امل�صتدرجة من حقل  ال�رشدية 
اأدب متهم باأنه من درجة ثانية 
اإن�صانية  ق�صايا  ملقاربة  اأدوات 
خطرية   »يوا�صل  واجتماعية 
»باغندا«  يف  املبخوت  �صكري 
روائية  بلغة  ال�رشدي  م�رشوعه 
�صذاجات  من  تخففت  متميزة 
ليكتب  والبالغة،  ال�صتعارة 
تداور  وذكية  معا�رشة  رواية 
عاملا  ليكون  جدا  املحلي 

م�صوقا للقارئ اأينما كان«

عملي  دليل  موؤخرا  �صدر 
العا�صمة  اجلزائر  مدينة  عن 
م�صغر  �صكل  يف  له  ون�صخة 
يعطي نظرة �صاملة عن تاريخ 
كانت  اأن  منذ  اجلزائر  مدينة 
يومنا  اإىل  »ايكو�صيوم«  ت�صمى 
فنية  بطاقات  جانب  اإىل 
التاريخية  معاملها  اأهم  عن 
وم�صارات  واملعمارية 

�صياحية.
عن  ال�صادر  الدليل  ينقل 
مبنا�صبة  »البيازيد«  من�صورات 
الطبعة ال21 ملعر�ض اجلزائر 
يف  مت�صفحه  للكتاب  الدويل 
املدينة  تاريخ  عرب  رحلة 
الفينيقي  العهد  منذ  العريقة 
بني  بفرتة  مرورا  يومنا  اإىل 
العثماين  احلكم  و  مزغنة 
يحمل  الذي  ويتطرق  الدليل 
اجلزائر«  عنوان  »العا�صمة، 
بالتاريخ  اخلا�ض  اجلزء  يف 
للمدينة  الجتماعية  للت�صكيلة 
من  ال�صتعمارية  الفرتة  يف 
املدينة  يف  العي�ض  فن  خالل 
ق�صبة  وعيون  ونافورات 
مرفقا  اجلزائرالعا�صمة 
و�صور  بر�صومات  ذلك 
و�صور  فوتوغرافية  قدمية 

�صافية  للم�صورين  حديثة 
و  �صديقي  وخليل  لودي�صي 
اليا�ض حامة. كما اأوىل الدليل 
بالرتاث  خا�صا  اهتماما 
عرب  للعا�صمة  املعماري 
مناذج عن اجنازات مهند�صني 
اأمثال  من  مميزين  معماريني 
لوكوربو�صيي  بويون  و  فرناند 
نيميري  اأو�صكار  الربازيلي  و 
يف  ب�صماتهم  تركوا  الذين 
للعا�صمة  احل�رشي  املنظر 
للقارئ  الدليل  اأي�صا  يقدم  و 
عرب �صفحاته ال 165 بطاقات 
عن  تاريخية  ومعلومات  فنية 
اجنازا  ثقافيا   20 يقارب  ما 
مميزة  مبان  و  م�صاجد  من 
اجلزائر  غرارقلعة  على 
و  الداي  ق�رش  اأو  العا�صمة 
با�صا  ح�صن  دار  و  دارعزيزة 
�صيدي  و  كت�صاوة  م�صجدي  و 
اإ�صافة اإىل متاحف و  رم�صان 
اأخرى و يقرتح  بنايات ثقافية 
الدليل جولة يف عدة اأحياء من 
ال�صياحية  املعامل  و  العا�صمة 
لل�صاحل العا�صمي مثل حديقة 

احلامة و دار عبد اللطيف .
من�صور  اإل  اأي�صا  يعطي   و 
عن  ثرية  اجلديد  نظرة 

زيارتها  ميكن  التي  الأماكن 
يقدم  ل  انه  العا�صمة  اإل  يف 
لل�صائح الذي  معلومات عملية 
بجرد  مكتفيا  املدينة  يزور 
تبيان  دون  املعامل  تلك  اأهم 
توجد  اإليها  الو�صول  كيفية 
اأي�صا ن�صخة م�صغرة  من دليل 
ت�صم  »و  اجلزائر  »العا�صمة، 
التي  الأماكن  عن  معلومات 
خا�صة اإ�صافة  مبكانة  حتظى 
عند   « »املف�صلة  الأماكن  اإىل 
هواة  متاجر  عن  و  النا�رش 
جمع  التحف واملكتبيني وكذا 
حمالت حرفيي الق�صبة الذين 
قلتهم  على  ي�صتغلون  مازالوا 
الن�صخة  هذه  تت�صمن  كما 
وعناوين  عملية  معلومات 
و  مقاهي  و  مطاعم  و  فنادق 
امل�صالح  عن  معلومات  اأي�صا 
النقل  وعن  ال�صحية  العمومية 
توجد  ل  انه  اإل  احل�رشي 
للمدينة  وا�صحة  خرائط 
»البيازين«  ملن�صورات  و�صبق 
املخت�صة يف الدليل ال�صياحي 
والرتاث املادي و اأن ا�صدرت 
دلئل اخرى عن مدن ق�صنطينة 

و وهران و ميلة والبليدة .
ق.ث
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»رقع ن�صيجية« لرتميم ع�صلة القلب
ابتكر علماء من جامعة ديوك الأمريكية، »رقع ن�سيجية« خمربية جديدة ت�ساهم يف ترميم ع�سلة القلب بعد 

النوبات القلبية ومتوت اأجزاء من اأن�سجة القلب لدى الإ�سابة بـنوبة قلبية، وترتكز جميع الطرق العالجية 
التقليدية على تخفيف الأعرا�ض التي تنتج من ردة فعل اجل�سم لتلف اأحد اأع�سائه. لكن الأن�سجة الع�سلية 

للقلب ل تتجدد من تلقاء نف�سها، ومل يحاول اأحد من قبل القيام با�ستبدالها باأن�سجة �سناعية وت�ستبدل 
الأن�سجة امليتة يف اأغلب احلالت، بندوب )اأن�سجة ليفية حتل مكان الأن�سجة الطبيعية(، وهي على عك�ض 
اأن�سجة القلب ال�سليمة ل ميكنها مترير )الكهرباء( اأو النقبا�ض، ما يوؤدي اإىل ا�سطراب يف �سربات القلب، 

ويقود اإىل ف�سله الذي يعاين منه اأكرث من 12 مليون �سخ�ض يف العامل.

الكبرية  املع�ضلة  هذه  وحلل 
كل  يف  القلب  مر�ضى  تواجه  التي 
�ضادرين  اإيليا  قام  العامل،  اأنحاء 
ديوك  جامعة  يف  الدكتوراه  طالب 
نيناد  م�رشفه  مع  الأمريكية 
الطبية  الهند�ضة  اأ�ضتاذ  بور�ضاك 
اأن�ضجة  »رقع«  بابتكار  احليوية 
مكان  حتل  اأن  ميكنها  ا�ضطناعية 
مر�ضى  لدى  التالفة  الأن�ضجة 
النوبات القلبية، فهذا الن�ضيج قادر 
والتقل�ص،  الكهرباء  توليد  على 

الأن�ضجة  مكان  اأخذ  وي�ضتطيع 
الع�ضلية القلبية امل�ضابة مهما كان 

ات�ضاعها.
البديلة  الأن�ضجة  لهذه  ميكن  اإذ 
امل�ضنعة خمربيا من قبل الباحثني 
البديل  اأن تكون  يف جامعة ديوك، 
ع�ضلة  لأن�ضجة  حيوية  الأكرث 
زراعتها  بعد  تعمل  لأنها  القلب 
ملدة طويلة وت�ضاعد على انقبا�ص 
الن�ضاط  وت�ضارك يف  للقلب،  �ضليم 
الكهربائي لع�ضلة احلياة يف ج�ضم 

الإن�ضان.
كما ت�ضاعد هذه الأن�ضجة اجلديدة 
على جتديد خاليا القلب املت�رشرة 
التي مل متت بعد النوبات القلبية. 
الن�ضيج  اأن  على  العلماء  ويوؤكد 
اأن  يجب  »الرقع«  ال�ضطناعي 
يكون كبريا مبا فيه الكفاية، ليغطي 
اجلزء التالف باأكمله، لكي ل يوؤدي 

اإىل ق�ضور يف عمل القلب.
هذه  زراعة  اأن  اإىل  العلماء  وي�ضري 
املخترب  يف  منت  التي  العينات 

جذعية  خاليا  حلقن  بالإ�ضافة 
املغذيات  تبادل  على  ت�ضاعد 
ع�ضلة  اأن�ضجة  يف  اأف�ضل  ب�ضكل 
التجارب  اأظهرت  حيث  القلب، 
فعالية  واجلرذان  الفئران  على 
عمل  يف  اجلديدة  الأن�ضجة  هذه 
القلب ب�ضكل �ضليم، بالإ�ضافة لنمو 
وتبقى  داخلها،  الدموية  الأوعية 
تنتظر  املطورة  الأن�ضجة  هذه 
التجارب ال�رشيرية على الب�رش بعد 

القيام ببع�ص التعديالت عليها.

ثورة يف طب العيون

هل يعيد الأطباء الرو�س الب�صر لكفيف؟
اأكد عدد من الأطباء الرو�ص ا�ضتعدادهم للقيام جمددا بعملية معقدة لزراعة �ضبكية ا�ضطناعية يف 
عني �ضخ�ص اأعمى فبعد النجاح الباهر الذي حققه الأطباء التابعون للمركز الرو�ضي لطب الأنف 
والأذن واحلنجرة، اأواخر يونيو الفائت، باإجراء عملية دقيقة وهامة لزراعة �ضبكية ا�ضطناعية 
اإعادة الكرة واإجراء عملية مماثلة  يف عني مري�ص يبلغ من العمر 59 عاما، قرروا هذه املرة 
ملري�ص يعاين من فقدان الب�رش. وحول بع�ص التفا�ضيل قال الأطباء: »جرت الأمور ب�ضال�ضة 
وهدوء حني اأجرينا اأول عملية، لقد متكنا من القيام بعمل جراحي دقيق وناجح ا�ضتمر ل�ضت  

وبعد مرور ب�ضعة اأ�ضهر، قرر ممولو العملية الأوىل وامل�رشفني عليها توحيد اجلهود مرة اأخرى  
اأحد اأع�ضاء �ضندوق األي�ضري عثمانوف اخلريي لوكالة نوفو�ضتي الرو�ضية قال: »من املفرت�ص اأن 

الأطباء  من  الفريق  نف�ص  باإ�رشاف  و�ضتتم  اجلاري،  دي�ضمرب   4 الثنني  يوم  اجلديدة  العملية  جترى 
وزيرة  قالت  كما  العمليات  من  النوع  هذا  وجناح  الأوىل،  العملية  اأجروا  الذين  واخلرباء  واملهند�ضني 

ال�ضحة الرو�ضية �ضابقا �ضيفتح الطريق ملا ي�ضمى بالرعاية الطبية العالية التقنية يف البالد«.

فوائد ل�صعة النحل
 ل�ضعة النحل،موؤملة لكنها مفيدة تعد ل�ضعة النحلة الو�ضيلة التي تدافع بها النحلة عن نف�ضها عندما يقوم الإن�ضان اأو احليوان بالإقرتاب منها اأو من 

عند  الإن�ضان  مبهاجمة  النحالت  من  جمموعة  اأو  نحلة  تقوم  حيث  الإقرتاب من الع�ضل املوجود يف خاليا مملكتها ع�ضلها، 
الل�ضعة رغم ،كما تعمل على ل�ضع احليوانات و احل�رشات التي تاأكلها  تاأكل ع�ضلها، لكن هذه  اأو 

اأملها،تعود بالفائدة على اجل�ضم 
اخلاليا  تن�ضيط  على  تعمل  النحلة  ل�ضعة  الع�ضبيه املوجوده يف الدماغ وذلك تعمل 
تنتقل من مكان  اإ�ضارات ح�ضية  اإر�ضال  القر�ضة اإىل اخلاليا احل�ضيه املوجوده من خالل 

الدموية يف املنطقة ال�ضفلى من الدماغ، كما توؤدي هذه  الدوره  تن�ضيط  اإىل  اللدغة 
مما  احلمراء  الدم  كريات  عدد  من  يعطي اأثراً يف ن�ضاط اجل�ضم وحيويته، والزيادة 
من الوزن؛ فعندما تقوم النحلة بتوجيه و تعد هذه القر�ضة من اأف�ضل الو�ضائل للتخل�ص 
فاإنها  ال�ضحية،  اأو  املق�ضود  للهدف  م قر�ضتها  ز تقو ا فر هذا باإ ويقوم  الأيوين  اللعاب  من  كمية 

املوجوده  الدهنيات  جميع  بحرق  بدوره  الع�ضو اللعاب  هو يف  املقرو�ص  الع�ضو  كان  لو  فمثال،  املقرو�ص، 
مان�ضبته ب�ضكل تدريجي الذراع فاإن اللعاب املوجود يف مكان القر�ضة �ضيتن�رش  يحرق  وبتايل  الذراع  اأجزاء  كافة  يف 

تعر�ص اجل�ضم اإىل اأكرث من قر�ضه يف نف�ص الوقت ،يحدث ما ي�ضمى بتليف 99% من الدهنيات التي توجد يف هذه املنطقة امل�ضتهدفة واإذا 
مقاومًة  على  قدرة  اأكرث  ي�ضبح  اجللد  اأن  به  البكرتيا واأكرث حتماًل لدرجات احلرارة املرتفعة،حيث يحدث ذلك يف حالة اجللد؛واملق�ضود 

كون جميع القر�ضات يف مكان واحد،اأما اذا تعددت اأماكن الل�ضعات فيوؤدي ذلك اإىل تخرث الدم ؛اأي تكون طبقة من الدم تكون اأق�ضى من الدم العادي، 
مما يعطي الأوعيه الدمويه قدرة اأكرث على مقاومة ال�ضموم و مكافحتها ، وبالتايل م�ضاعدة الكبد وتخفيف العبء عنه

 و�صفات منزلية لتفتيح 
الهالت ال�صوداء

مو�ضعي فوق املنطقة املراد عالجها يوميًا يف �ضاعات امل�ضاء قبل لونها الطبيعّي، وذلك من خالل تطبيق كمية قليلة منه ب�ضكل الن�ضطة، على راأ�ضها فيتامني هـ الكفيل بتجديد الب�رشة واإعادة يحتوي زيت اللوز على ن�ضبة عالية من م�ضادات الأك�ضدة الطبيعّية زيت اللوز 
النوم، ثم غ�ضله يف �ضباح اليوم التايل.

دقائق على الأقل، وتكرار العملية ب�ضكل يومي ومبعّدل مرتني. عن ن�ضف �ضاعة على الأقل، ثم تطبيقه فوق العيون ملدة ع�رش  يتم تقطيعه اإىل �رشائح �ضميكة، وو�ضعه يف الثالجة ملدة ل تقّل  اخليار
جيداً باملاء، وتكرار العملية ب�ضكل يومي ملدة تزيد عن اأ�ضبوعني.القطن، ملدة ل تقّل عن خم�ص ع�رشة دقيقة، ثم غ�ضل املنطقة مت�ضاوية، وتطبيق املزيج الناجت على املنطقة بقطعة معّقمة من يتم خلط هذه الع�ضائر الطبيعّية مع بع�ضها البع�ص بكمياٍت ع�سري اخليار والليمون 

ذلك يف جتديد لون اجللد، ويف التخل�ص من الت�ضبغات ب�ضورة مغلفات ال�ضاي يتم نقع اأكيا�ص ال�ضاي يف كمية منا�ضبة من املاء  الأوعية الدموية، وبالتايل التخلّ�ص من اللون الداكن والنتفاخات. عالجها، حيث ت�ضاهم درجات احلرارة املنخف�ضة يف تقلي�ص حجم  تتم تغطيتها بقطعة من القما�ص، وتطبيقها فوق املناطق املراد  مكعبات الثلج
�رشيعة

ثقل الل�صان 
اأحد  باأنه  الل�ضان  ثقل  يُعرف 

نطق  يف  ال�ضعوبة  اأعرا�ص 
يُعرف  ما  اأي  الكالم، 
يف  التغيري  اأو  بالغمغمة، 
يف  ال�رشعة  اأو  الإيقاع، 
من  العديد  وهناك  الكالم، 

ثقل  اإىل  املوؤدية  ؛ الأ�ضباب  ن لل�ضا ا
امل�ضاكل  بع�ص  وجود  ال�ضحية يف الدماغ، اأو وجود مثل: 

ويف هذه املقالة �ضنتحدث عن ال�ضطرابات الع�ضلية، والع�ضبية، 
طرق  على  �ضنتعرف  كما  الأ�ضباب،  العالجهذه 

عالج ثقل الل�ضان طبياً  ميكن العالج بذهاب املري�ص اإىل طبيب التخاطب املتخ�ض�ص 
يف اللغة لختبار امل�ضكلة، ومعاجلتها، حيث يتعلم املري�ص الكثري من املهارات التي 
تكرار  اإىل  املري�ص  يحتاج  وقد  الل�ضان،  ثقل  م�ضاكل  على  بالتغلب  له  ت�ضمح  �ضوف 
�ضحيح  ب�ضكل  عليها  ال�ضيطرة  كيفية  تعلم  اأجل  من  وتكراراً  مراراً  الأ�ضوات  بع�ص 
دون اإدغام عالج ثقل الل�ضان بالأع�ضاب  م�ضغ الزجنبيل مرتني يومياً يف ال�ضباح، ويف 
امل�ضاء، مع التدرب على الكالم بالعزمية. الإكثار من تناول الكرنب، وخ�ضو�ضاً قبل 
النوم م�ضغ احلبة ال�ضوداء مبقدار ربع ملعقة �ضغرية مرتني يف اليوم؛ مرة على الريق، 
واملرة الثانية قبل النوم. م�ص �ضكر نبات بني الوقت والآخر اأكل الزبيب مع الزجنبيل 

واملربى يف ال�ضباح، ويف امل�ضاء تدليك حتت الل�ضان بخليط امللح والع�ضل

م�صار �صفار البي�س
اأمرا�ص  مثل:  البي�ص   �ضفار  عن  الناجتة  الأمرا�ص  اأحد  من   
البي�ص  مادة �ضفار  فما حتتويه  ال�رشايني وغريها،  وت�ضلّب  القلب، 

وغريها اأو املح من مواد دهنّية وغنّية  بالكولي�ضرتول 
تُعرف  ما  برتاكم  من تت�ضّبب  املكونة  باللوحيات 

ومنها هذه املواد على جدران  ال�رشايني 
ال�ضباتي،  ذات ال�رشيان  تكون  وهذه 
تدريجي  بت�ضييق تراكم  وتت�ضّبب 
مّرًة  ال�رشايني  تلو الأخرى اإىل اأن هذه 
النهاية  يف  هذه تت�ضّبب  بان�ضداد 
الدموّية  التي الأوعية  تلك  ومنها 
القلب  اإىل  مما تذهب  والدماغ، 
الّدم  تدفق  اإىل القلب ويت�ضبب يوقف 
اأو  القلبّية،  الّدم بالنوبات  تدفق  يوقف 

ويت�ضّبب  الدماغ  الدماغّية. اإىل  بال�ضكتة 
الباحثون  بع�ص  البي�ص ويرى  تاأثري  اأّن  اإىل 

يُعادل  املجال  هذا  تاأثري تدخني ال�ضجائر. يف 

فريو�س )كورونا(
بفريو�ص  �ضبيٌه  وهو  التاجيَّة،  الفريو�ضات  عائلِة  من  وهو  ونادر،  غام�ٌص  فريو�ٌص  هو 
)�ضار�ص( الذي انت�رش يف العام 2003 يف �رشق اأ�ضيا، والفرق بينهما هو اأَنّ فريو�ص )�ضار�ص( 
)فريو�ص  يقوم  بينما  والأمعاء،  املعدة  التهاب  يف  ويت�ضبُب  التنف�ضي،  اجلهاز  ي�ضيب 
كورونا(، باإ�ضابة اجلهاز التنف�ضي مع التَّ�َضبُِّب يف التهاٍب رئوي حاد، اإىل جانب اأنَّه ي�ضبُب 
ف�ضاًل كلوي، كما ويختلف عن فايرو�ص �ضار�ص بزيادة ن�ضبة الوفيات للم�ضابني بفريو�ص 
)كورونا(، عن فريو�ص �ضار�ص، وقد ربطت العديد من الدرا�ضات �ضبب ظهور فريو�ص 
)كورونا(، بالإبل، وتقول درا�ضات اأُخرى اأَنّ �ضبب ظهور هذا الفريو�ص يعود اإىل )معدلت 

التطفري العالية( يف 
الفريو�ص،  هذا 
ولكن ل يوجد �ضبٌب 
حتى  وُموؤَكّد  ُمقنع 

الآن.
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

مظاهر �حلّب يف �هلل 
ل امل�سلم اأخاه امل�سلم  الإيثار وذلك باأن يف�سّ
على نف�سه فيما هو بحاجٍة اإليه، مادياً كان 
اأم معنوياً، فقد قال تعاىل )َويُوؤِْثُروَن َعلَى 
يُوَق  َوَمْن  ٌة  ا�سَ َخ�سَ ِبِهْم  َكاَن  َولَْو  اأَنُْف�ِسِهْم 
�ُسَحّ نَْف�ِسِه َفاأُولَِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن( اأن يحًبّ 
من  احل�سد  لنف�سه،ترك  يحُبّ  ما  لأخيه 
اهلل  يف  املتحابني  عالقات  مييز  ما  اأهّم 
اهلل،  يف  احلِبّ  معيار  البع�ض  بع�سهم  مع 
طاعة اهلل بالتزام اأوامره واجتناب نواهيه 
معاونة امل�سلم لأخيه امل�سلم، ومودته له، 
املوؤمنني  و�سلمَمثُل  عليه  اهلل  �سلى  لقوله 
َمثُل  وتعاُطِفهم،  وتراُحِمهم  تواِدّهم  يف 
له  تداَعى  ع�سٌو   منه  ا�ستَكى  اجل�سِد،اإذا 

ى( -، الرتاحم  هِر واحُلَمّ �سائُر اجل�سِد بال�َسّ
و التعاطف بني امل�سلمني الزيارات وتبادل 
و�سلَّم:  عليه  اهلل  �سلى  لقوله  الهدايا، 
وت�سحيته  امل�سلم  بذل  حتابُّوا  -تهاَدْوا 
من اأجل اأخيه امل�سلم، ون�رصته له اإف�ساء 
لروابط  توثيق  ذلك  ففي  ون�رصه،  ال�سالم 
اهلل  -�سلى  لقوله  امل�سلمني،  بني  املحبَّة 
حتَّى  اجلنََّة  تَدُخلوَن  ل   ( و�سلَّم-  عليه 
تُوؤِمنوا، ول توؤِمنوا حتَّى حَتابُّوا، اأَول اأدلُُّكم 
اأف�ُسوا  ؟  حتابَبتُم  فعلتُموهُ  اإذا  �سيٍء  علَى 
املنا�سبات  يف  بينَُكم،امل�ساركة  الَم  ال�َسّ

املختلفة، �سواء كانت فرحا، اأو حزنا

�سكر �لل�سان
 

ِبِنْعَمِة  ا  »َواأََمّ تعاىل:  بقوله  اإليه  اهلل  اأ�سار 
�سرتين  علي،  اهلل  اأنعم  اأي  ْث«،  َفَحِدّ َرِبَّك 
وي�رص  ورفعني  واأكرمني  ورزقني  وعافاين 
اهلل  اأن  وكيف  اأبنائه،  الإن�سان  ويحدث  يل، 
مري�سا  كان  وكيف  فقر؟  بعد  من  اأغناه 
اهلل  �سكر  على  بذلك  يعلمهم  اهلل؟  فعافاه 
والثاين دل عليه   . -جل وعال- على نعمه 
َلأَِزيَدنَُّكْم«،  �َسَكْرُتْ  »لَِئْن  تعاىل:  قوله  يف 
له  وبارك  �سكره،  له  اهلل  �سكر  �سكر،  فمن 
حميد  غني  اهلل  فاإن  كفر،  ومن  نعمته،  يف 
يتذكر  اأن  وهو  العمل:  �سكر  هو  والثالث   .
الإن�سان نعمة اهلل عليه وهو جال�ض، فمثال 
تذكر كربة من الكربات فرجها اهلل عنك يف 
�سحتك، يف مالك، يف اأهلك، فما متالكت 
اإل اأن �سجدت هلل �ساكرا، وكذلك اإذا جاءك 
يوما خربا �سارا، اأو نعمة، وكانت نعمه اهلل 
-جل  هلل  �ساجدا  فخررت  عظيمة،  عندك 
جالله-، فاأثنيت على اهلل -�سبحانه وتعاىل- 
�ساكرا له على نعمائه . فاهلل ينظر لالإن�سان 
اأنه اأول ما اأنعم عليه �سجد له �سكرا، وهذا 
هو حال ال�ساحلني، �سكر اهلل قول وعمال، 
المور،  كملت هذه  العبد،  �سكر  كمل  فاإذا 
فعلى الإن�سان اأن يكون دائم ال�سكر هلل، فقد 
يعود  ال�سكر  ذلك  اإن  ال�سلف:  بع�ض  قال 
عليه بركة و�سحة وي�رصا يف حياته كلها . 
لذا، علينا يف ال�رصاء وال�رصاء اأن نحمد اهلل 
-عز وجل- ملا هدانا من نعم عظيمة،فاهلل 
واإن اأحزننا، فهو حزن ل�ساحلنا، ول يختار 

اهلل لنا اإل ما فيه خري لنا

كيفية تعجيل ��ستجابة �لدعاء

�ال�ستغفار

من  ُمتيقن  واأنت  تعاىل  هلل  الدعاء 
املوؤمن  يُعظم  فحينما  ال�ستجابة، 
ي�ستحي  �سبحانه  باأّنه  يعلم  فاإّنه  ربه 
اأن  لدعوته  يديه  عبده  رفع  ما  اإذا 
يُولد  اليقني  فذلك  خائباً،  يرده 
بداخله حتمية ا�ستجابة دعائه ب�سكل 

بقلب حا�رص  تعاىل  �رصيع. دعاء اهلل 
�سبحانه،  لعظمته  وُم�ست�سعر  خا�سع، 
بني  وقد  الإجابة،  يف  الت�رصع  وعدم 
لنا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأّن اهلل 
ي�ستجيب لدعاء عبده ما مل ي�ستعجل 
الإجابة  ا�ستعجال  اإّن  النتيجة، حيث 

املاأكل  طيب  حتقيقه.  ُمبطالت  من 
وامل�رصب، فمن حر�ض على الك�سب 
ربه.  عند  ُماباً  ُدعائه  كان  احلالل 
الت�سدق قبل دعاء اهلل تعاىل، اأو القيام 

بالطاعات، كال�سالة، وال�سيام.

يقول �سبحانه وتعاىل:« وما كان 
اهلل ليُعذبهم واأنت فيهم وما كان 
ي�ستغفرون«  وهم  ُمعذبهم  اهلل 
راحة  ين�سدون  ممن  ُكنت  ،اإن 
يطمح  اأمر  حتماً  وهذا  البال 

عليك  الدنيا  يف  اإن�سان  كل  اإليه 
بال�ستغفار والإكثار منه، فحينها 
تتغري،  بداأت  حياتك  اأّن  �ستجد 
واأّن كل ما عندك من هم وَكرب 
مبالغة  بال  فال�ستغفار  زال،  قد 

قادر على ملء حياتك بال�سعادة 
و�سنذكر  والراحة،  والطماأنينة 
الف�سل  املقال  هذا  خالل 
الذي يجنيه امل�سلم عند  الكبري 

ال�ستغفار.

دعاء �ال�ستفتاح

 الدعاء هو اأحد العبادات 
�سوؤال  على  تقوم  التي 
يطلب  حيث  رّبه؛  العبد 
ما  �سبحانه  منه  العبد 
وهي  خري،  من  ميتلكه 
العبادات  اأف�سل  من 
ويجب  اهلل،  يحّبها  التي 
دون  له  خال�سًة  تكون  اأن 
اإىل  العبد  ي�رصفها  اأن 
التي  الأدعية  ومن  غريه، 
كثرياً  امل�سلم  يرددها 
ال�ستفتاح،  دعاء  هو 

من  العديد  ويت�ساءل 
�سيغة  حول  الأ�سخا�ض 
وحمّل  ال�ستفتاح،  دعاء 
�سنذكره  ما  وهذا  قوله، 

يف هذا املقال. 
دعاء  قول  وقت 

ال�ستفتاح 
دعاء  يف  ال�سّنة  اإّن 
يُقال  اأن  هو  ال�ستفتاح 
الإحرام  تكبرية  بعد 
وهذا  قبلها،  ولي�ض 
العلم  اأهل  جمهور  راأي 

القائلني با�ستحباب دعاء 
ال�ستفتاح، وهناك بع�ض 
اأ�ساروا  الذين  العلماء 
ال�ستفتاح  دعاء  اأّن  اإىل 
تكبرية  قبل  يكون 
�سار  ما  وهذا  الإحرام، 
املالكية،  مذهب  عليه 
املو�سوعة  جاء يف  حيث 
جمهور  اإّن  الفقهية 
املالكية  عدا  الفقهاء 
يف  بال�ستفتاح  قالوا 
الركعة الأوىل بعد تكبرية 

التعّوذ  وقبل  الإحرام، 
وقد  القراءة.  يف  والبدء 
اإىل  العلماء  بع�ض  ذهب 
عدم وجود اأي دعاء قبل 

تكبرية الإحرام.
دعاء  قول  حكم   

ال�ستفتاح
 اإّن قراءة دعاء ال�ستفتاح 
�سلّى  ولو  م�ستحّبة،  �سّنة 
ي�ستفتح  ومل  امل�سلم 
�سحيحة  �سالته  كانت 

عند جميع العلماء
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 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

   مكتبة  دار الكتب 12، �شارع علي بو منجل -16000
 -مكتبة العامل   08، �شاحة الأمري عبد القادر –اجلزائر 

 -مكتبة ال�شهاب 10، نهج ابراهيم غرفة باب الواد – اجلزائر
 -مكتبة احلياة 40، �شارع العربي بن مهيدي –اجلزائر

 -مكتبة دار ال�شحافة)1( 63، نهج العربي بن مهيدي –اجلزائر
 مكتبة الجتهاد 09،�شارع حماين –اجلزائر

 مكتبة رحمة ريا�ض الفتح، طابق 112 املدنية- اجلزائر
 مكتبة اإبن خلدون 57، �شارع ديدو�ض مراد -16000اجلزائر

 مكتبة ال�شاحة ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية -اجلزائر
 ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية  E.D.I.F Culture   مكتبة

 -اجلزائر
–الأبيار18030 كنيدي  �شاحة   ،01 ال�شحافة)2(  دار   مكتبة 

 اجلزائر
 مكتبة دار املعرفة 6، �شارع لي�شي عبد اهلل - البليدة

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

ال�شكني اإديراملجمع  عي�شاوي  �شارع  القدوي05،   مكتبة 
زيداك،بن عكنون اجلزائر

 مكتبة بن عبيد حي علي يون�شي واد ال�شمار- اجلزائر
 مكتبة  للفنون و الآداب 04، واد حيدرة –اجلزائر

 Azur et Mer – Nord،مكتبة فوغايل املجمع ال�شكني 179
    برج البحري ،

 اجلزائر A.M.F مكتبة
 مكتبة الغزايل 17، �شارع ديدو�ض مراد -اجلزائر 16000

ال�شوق اأقونني  الإخوة  نهج   ،17 بادي�ض   بن  وراقة  و   مكتبة 
 –اجلزائر

)�شاحة نعامة  بو  جيالتي  �شارع   ،04 لالأبيار  العامة   املكتبة 
 كنيدي( الأبيار

 اجلزائر-16030
 مكتبة وراقة  تعاونية فران�ض فانون الرغاية- اجلزائر

بن العربي  �شارع   ،02 النه�شة  اجلزائرية  املطبوعات   مكتبة 
 مهيدي –اجلزائر

 مكتبة ديوان املطبوعات اجلامعية –ديدو�ض مراد- �شارع ديدو�ض

د- مرا

 اجلزائر
– املوؤ�ش�شة الوطنية للفنون املطبعية �شارع  مكتبة ميديا بوك 

 اأحمد
 اجلزائر- 

  ANEP LIVRE )مكتبة )املوؤ�ش�شة الوطنية للن�رش و الإ�شهار
 بومردا�ض دار الثقافة ر�شيد ميموين - بومردا�ض -

 �شاحة اأول نوفمرب - البليدة ،MAUGUIN 18 مكتبة
 مكتبة  القرط�شية 01،�شارع العقيد عمريو�ض- اجلزائر

 ال�رشاقة )Point virgule()1(  مكتبة
 �شطاوايل )point virgule()2( مكتبة

 مكتبة الفنون اجلميلة �شارع ديدو�ض مراد
 ex DEBUSSY – مكتبة  �شارع م�شطفى الوايل

 مكتبة األف ورقة �شارع خليفة بو خالفة
  مكتبة النه�شة ريا�ض الفتح

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

مطعم ال�صومام
مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية
 هاتف: 021.67.13.49

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

مطعم كونفو�صيو�س ال�صيني
الأبيار اجلزائر العا�شمة

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

 عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر

H

اأرقام مهمة

-بنك اجلزائر - البنك املركزي
روزفلت، 38 فرانكلني   �شارع 

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

مونت للتنميةتخ�صي�س  اجلزائري   البنك 
 فروا زنقة بريخادم ، اجلزائر

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

بنك التنمية املحلية
حي عمار قا�شي ، �شطاوايل. 05

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

البنك اخلارجي اجلزائري
طريق العقيد عمريو�ض 11
الهاتف: 021.60.17.23
الفاك�ض: 021.6017.23

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

 فاك�ض : 021.91.64.57
املوؤ�ص�صة العامة اجلزائر

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

 البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

 موؤ�ص�صة توزيع املياه

021.68.95.00
 املديرية العامة للجمارك

 021.71.14.14
  احلماية املدنية

  14   

اإ�صالح الغاز

021.674400 
الإنارة العمومية

021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية

021.50.69.11
      021.50.73.76

SAMU
021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة

021.76.41.97
مركز املعاجلة من الت�صمم

021.96.49.63 
اأعطال الغاز

021.68.44.00
 اأعطال الكهرباء

021.15.20.23
م�صلحة املياه

021.67.50.30
احلماية املدنية
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الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

 فندق ال�صوفيتال
"172 ، حي ح�شيبة بن بوعلي ، اجلزائر

 هاتف : 021685210/670110
 فاك�ض: 021662104/663020 

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

 فندق اجلزائر الدويل - الهيلتون �صابقا-
 ال�شونرب البحري- معر�ض اجلزائر-

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

 فندق ال�صفري
" 14حي ال�شالح ح�شني ، اجلزائر

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

 فندق الوعل الدهبي
حديقة احليوانات والت�شلية ، بن عكنون ، 

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

 فندق الريا�س
 املركب ال�شياحي �شيدي فرج ، �شطاوايل 

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري

اإبراهيم حي طالل ح�شن، طريق دايل 33 
هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
   فاك�ض: 021.37.33.58

فندق املر�صى

املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل 
021.39.19.51/39.10.05  هاتف

   فاك�ض:45 .021.39.16

 فندق دار ال�صياف

املرادية، اجلزائر
   هاتف 021.69.20.20

  فندق املطار
021.50.75.52/50.62.50  هاتف
  فاك�ض:021.39.75.50

 فندق الرمال الدهبية

املركب ال�شياحي بزرالدة
 : 021.39.69.24 هاتف
  فاك�ض: 021.39.78.67

 فندق املنزه

املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل
  هاتف : 021.39.14.35

فندق الجانب
اجلزائر حي بومنجل ،01

 م�صت�صفى عني النعجة
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

 امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية

Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

 م�صت�صفى مايو باب الواد

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل

Tél :  )021( 52-
24-00 

م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور

Tél :  )021( 76-
62-03

 م�صت�صفى احلرائق الدويرة

Tél :  )021( 41-
76-77

 41-76-75 
Fax : )021( 41-

62-25
 م�صت�صفى الرويبة

Tél : )021( 85-
26-89

 80-70-30
 م�صت�صفى المرا�س العقلية
 دريد ح�صني

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا

Tél :  )021( 92-
17-15 

Fax : )021( 60-
75-42

كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
 م�صت�صفي الأغواط

029،92.16.93
 م�صت�صفي ب�صكرة

033،71.51.86
 م�صت�صفي غرداية

029،89.19.54
 م�صت�صفي بومردا�س

024،41.58.30
 م�صت�صفي بجاية

034،92.04.28
 م�صت�صفي بويرة

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
 م�صت�صفي مع�صكر

045،32.16.53
 امل�صت�صفي اجلامعي لتلم�صان

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف

036،90.08.10 
 036،90.30.01

 امل�صت�صفي اجلامعي
املكتباتللبليدة

 اجلزائرية 
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هل   الفئة ال�ساد�سة GT اأف�سل �سكاًل من الفئة اخلام�سة GT ؟
مقارنة باملوديل ال�سابق 

، فالفئة ال�ساد�سة 
غران توريزمو 

قد 

تكون اأف�سل يف اجلانب الريا�سي 
يف الت�سميم من الفئة اخلام�سة 
جران توريزمو، ويبقى االختيار 

بني الراغبني يف كال املوديلني وكل 
ح�سب رغبته يف الت�سميم ولكن الفئة 

ال�ساد�سة تبدو اأكرث اأناقة 
من الفئة اخلام�سة غران 
. X5 توريزمو وحتى من
وبالن�سبة لهذه الن�سخة 

بالتحديد من الفئة 
ال�ساد�سة GT فقد 
عر�ست يف اأبوظبي 

موتورز وهي بالتحديد 

ن�سخة 640i وهي ن�سخة دفع خلفي 
بلون اأبي�ض خارجي وجلد بني يف 

 M الداخل. كما حتمل عجالت
مبكابح زرقاء اللون مع مدخالت 

خ�سبية يف املق�سورة ونظام ترفيهي 
خلفي وال�سيارة قدمت مزودة 

مبحرك �سعة 3 لرت ب�ساحن توربيني 
�سدا�سي اال�سطوانات.

وتبلغ قوة ال�سيارة 335 ح�سان وعزم 
دوران 450 نيوتن مرت تر�سل للعجالت 

اخللفية كما تت�سارع ال�سيارة من 
الثبات اىل 100 كم�ساعة يف 5.4 ثانية 

فقط .

مر�سيد�س CLS موديل 2019 الكوبيه

 اأربعة اأبواب تنطلق بفل�سفة جديدة
ك�سفت مر�سيد�ض ال�ستار عن موديالت CLS 2019 اجلديدة التي اليزال ت�سميمها ماألوفاً رغم تقدميها يف 
اجليل الثالث و�ستبداأ مبيعات ال�سيارة يف الواليات املتحدة يف خريف 2018 بينما �ستح�سل عليها االأ�سواق 

املقبل. وحتمل االأخرى يف مار�ض 
مميز ككوبيه ال�سيارة ت�سميم اأيقوين 

فل�سفة ت�سميم باأربعة اأبواب مع 
ال�سيارة يف مثرية وجميل. وحتمل 
AMG GT مقدمتها مل�سات من 

العري�سة مع تظهر يف �سبكة التهوية 
امل�سابيح وحدات LED يف 

االأبعاد فيما اخللفية وتاأثري ثالثي 
ت�سميمها بع�ض تختلف ال�سيارة يف 
ال�سابق. اأما ال�سيء عن املوديل 

نف�ض خطوط يف املق�سورة ف�سنجد 
الت�سميم االأنيق املميزة امل�ستعارة من E-Class مع فتحات تهوية م�سيئة ومل�سات يدوية على املقاعد مع 

�سا�سة عري�سة يف املق�سورة با�ساءة داخلية حميطية تتميز بعدد 64 لون.
كما مت تغيري نظام التكييف البارد وال�ساخن ومن حيث العملية فال�سيارة االآن حتمل الأول مرة 5 مقاعد وميكن 

اأن يتوفر يف اجلزء اخللفي م�ساحة تبلغ 520 لرت. ومن حيث جانب االأمان فال�سيارة ت�ستعري مالحمها من 
S-Class املح�سنة وزودت بباقة من جتهيزات االأمان ت�سمل م�ساعد الركن الن�سط وم�ساعد احلفاظ على 
امل�سار وم�ساعد االنتباه وم�ساعد حمدد ال�رسعة وت�سمل التجهيزات االختيارية باقة م�ساعدة القيادة التي 
ت�سمل نظام التحكم الن�سط يف امل�سافات وم�ساعد التوجيه الن�سط وحمدد ال�رسعة الن�سط وم�ساعد ر�سد 

البقع العمياء.  

كيا نريو بلوغ 
اإن 2018 
تنطلق يف 

اأمريكا عرب 
بوابة لو�س 

اأجنلو�س
بعد ظهورها للعر�ض اأمام 

الكامريات يف معر�ض 
لو�ض اأجنلو�ض لل�سيارات 

2017 فمن املتوقع ظهور 
 PHEV موديالت نريو

من كيا يف معار�ض البيع يف 
نهاية العام اجلاري، وحتمل 
ال�سيارة مدي تنقل كهربائي 
42 كم مع مدى تنقل كامل 
بالو�سعية الهجينة 901 كم، 

وتعترب ال�سيارة اخلطوة 
التالية املثرية يف م�سرية 

ال�رسكة لل�سيارات التي تعمل 
بالطاقة البديلة بحلول 

.2020
وعلى غرار الن�سخة 

الهجينة من نريو، فن�سخة 
PHEV تقدم الكثري من 

العملية وم�ساحات التخزين 
الوفرية وتاأتي ال�سيارة يف 
3 م�ستويات للتجهيز هي 

LX وEX وEX برمييوم 
، وحتمل الكثري من و�سائل 
امل�ساعدة واالأمان وت�سمل 

نظام ر�سد البقع العمياء 
ونظام التحذير من حركة 

املرور اخللفية ونظام 
م�ساعدة تغيري امل�سار 

وح�سا�سات الركن اخللفية .
كما تاأتي مبثبت �رسعة 

ذكي ومكابح طواريء 
اآلية ونظام التحذير من 

الت�سادم االأمامي وم�ساعد 
احلفاظ على امل�سار ب�سورة 

قيا�سية. و�ستحمل ال�سيارة 
حمرك GDI �سعة 1.6 لرت 
األومنيوم مع بطارية ليثيوم 

بوليمر بقوة 59 كيلوواط 
�ساعة وحمرك كهربائي 

بقوة 60 ح�سان والقوة 
االجمالية لل�سيارة تبلغ 139 

ح�سان وعزم دوران 265 
نيوتن مرت ومبا ي�ساعد 

ال�سيارة على الت�سارع يف 
10.5 ثانية.

 Ultimate Black يوكون دينايل GMC 
 2018  Edition

 Ultimate Black خالل معر�ض لو�ض اأجنلو�ض لل�سيارات عن موديل يوكون دينايل GMC اأعلنت
Edition 2018 وتعترب ن�سخة يوكون دينايل االأكرث فخامة وتتميز بتح�سينات خارجية واأغطية مرايا كرومية 

وعجالت األومنيوم بلونني 22 بو�سة مع توفر ال�سيارة باللون االأ�سود اأونيك�ض احل�رسي ومل�سات م�سقولة 
ملخارج العادم.

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

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

اأوتوماتيك من 10 �رسعات ونظام دفع رباعي اختياري.

حمرك ديزل جديد وناقل حركة اأوتوماتيك 8 �رسعات و�سعت اأوبل من 
عائلة Grandland X من خالل اطالق ن�سخة مبحرك ديزل واإ�سدار 
اأعلى جديد واملحرك اجلديد �سعة 2 لرت يت�سل بناقل حركة اأوتوماتيك 
من 8 �رسعات جديد وقوة تبلغ 175 ح�سان وعزم دوران 400 نيوتن مرت 
و�سيمكن لل�سيارة الت�سارع من الثبات اىل 100 كم�ساعة يف 9.1 ثانية مع 

�رسعة ق�سوى تبلغ 214 كم�ساعة وحتقيق ا�ستهالك وقود 5 لرت لكل 100 
كم. و�سيبلغ �سعر ال�سيارة بناقل احلركة االأوتوماتيك بداية من 44.227 

 "Ultimate" دوالر يف اأملانيا مع تقدمي ن�سخة اأعلى جديدة تدعى
والتي و�سفت باأنها اأعلى ا�سدارات ال�سيارة الكرو�ض اأوفر اجلديدة 

ب�سعر بلغ 40.577 دوالر . وتتميز ن�سخة Ultimate بعجالت األومنيوم 
19 بو�سة وق�سبان �سقف ف�سية و�سقف اأ�سود ما�سي ومرايا جانبية 

خارجية بنف�ض اللون.  

 Grandland X اأوبل

كيا �سورينتو 2019

  االنطالق بناقل حركة
 اأوتوماتيك من 8 �سرعات 

قدمت كيا خالل فعاليات معر�ض لو�ض اأجنلو�ض لل�سيارات 2017 موديل 
�سورينتو 2019 املح�سن للعر�ض االأول يف اأمريكا ال�سمالية، ويتبع 

يف ذلك تقدمي الن�سخ االأوروبية والكورية من ال�سيارة يف وقت �سابق 
من العام وحتمل الن�سخة االأمريكية حتديثات م�سابهة بوحي موديل 

Gross GT من عام 2013.
وتعترب ال�سيارة اجلديدة عائلية بامتياز وحتمل 3 �سفوف من املقاعد 

وت�ستوعب 7 ركاب باأريحية يف كل م�ستويات التجهيز وحتمل مقاعد 
قابلة للطي ونظم ت�سخني وتهوية يف املقاعد املختلفة ح�سب اال�سدار 

وتعديل كهربائي للمقاعد ، اما يف الداخل فتوجد حتديثات اأخرى 
ت�سمل عجلة قيادة وذراع نقل حركة حم�سنني وعدادات مطورة وفتحات 

تهوية وت�سميم مطور للكون�سول الو�سطي .
كما تاأتي بنظام ترفيهي مطور AVN 5.0 و�سحن للهاتف ب�سورة 

ال�سلكية وم�سغل اأبل كار بالي واآندرويد اأوتو ونظام �سوتي راقي فيما 
فقدت ال�سيارة املحرك 2 لرت ب�ساحن توربيني بينما �سملت قائمة 

املحركات حمرك GDI �سعة 2.4 لرت بقوة 185 ح�سان وناقل حركة 
اأوتوماتيك من 6 �رسعات وحمرك V6 �سعة 3.3 لرت بقوة 290 ح�سان 

مع ناقل حركة اأوتوماتيك من 8 �رسعات م�ستعار من موديالت كادينزا.
وحتمل ال�سيارة قدرة قطر بواقع 2.268 كجم ونظام دفع كلي وميكن 
االختيار بني و�سعيات ايكو و�سبورت و�سمارت كما قدمت كيا لل�سيارة 

نظم م�ساعدة لل�سائق يف ن�سخة EX والن�سخ االأعلي وت�ستمر يف 
احل�سول علي نظام ESC ونظام التحكم يف اجلر وم�ساعد الكبح 

وم�ساعد الطرق ال�ساعدة ومكابح الطواريء االلكرتونية.
ومن املقرر بدء مبيعات ال�سيارة العام املقبل يف خم�سة م�ستويات 

للتجهيز ت�سمل L وLX وEX وSX وSXL ومل تعلن ال�رسكة اال�سعار 
بعد ولكن يتوقع اأن تكون اأعلى قلياًل من موديالت 2018 التي قدمت 

ب�سعر 25.800 دوالر. 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
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بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
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�سوين تك�سف 

األعاب خدمة بالي�ستي�سن بل�س املجانية ل�سهر دي�سمرب
قامت �شوين بالك�شف عن الألعاب 
مل�شرتكي  املجانية  اجلديدة 
 PlayStation Plus خدمة 
لأجهزة بالي�شتي�شن 4، بالي�شتي�شن 

.PS Vita 3 وبالي�شتي�شن
 Darksiders وقد مت تقدمي لعبة
 Deathinitive Edition  :2
جلهاز بالي�شتي�شن 4، وعلى الرغم 
 2  Darksiders لعبة  اأن  من 
 3 لبالي�شتي�شن  خم�ش�شة  كانت 
هذه  اأن  اإل   360  Xbox واأجهزة 
اأجهزة  لتنا�شب  دثة  محُ الن�شخة 
املفرت�ض  ومن  احلديثة.  الألعاب 
 Darksiders اأن يتم اإطالق لعبة

3 خالل العام القادم.
 Kung Fu Panda: لعبة 
 Showdown of Legendary

لعبة  ثاين  هي  العائلية   Lege
م�شرتكي  عليها  �شيح�شل  جمانية 
اأجهزة  على  دي�شمرب  يف  اخلدمة 
لأربعة  لعبة  وهي   ،4 بالي�شتي�شن 
لعبني حتتوي على �شخ�شيات من 

�شل�شلة “كوجن فو باندا”.
بالي�شتي�شن  اأجهزة  و�شتح�شل 
لعبة  من  جمانية  ن�شخ  على   3
و  Syberia Collection
Xblaze Lost: Memories؛ 
اأجهزة  م�شتخدمي  و�شيح�شل 
ن�شخ جمانية من  PS Vita على 
ميكنك  -والتي   8.Forma لعبة 
لأجهزة  ا  اأي�شً عليها  احل�شول 
 Wanted ولعبة   -4 بالي�شتي�شن 

.Corp
 Until Dawn: Rush لعبة 

الواقع  لنظارات   of Blood
الفرتا�شي PSVR متاحة جماًنا 
 PlayStation خدمة  مل�شرتكي 
املتحدة،  الوليات  يف   Plus
يوم  حتى  الالتينية  واأمريكا  كندا 

م�شرتكي  و�شيح�شل  جانفي.   2
ا�شتخدام  على  ا  اأي�شً اخلدمة 
 Monster للعبة  ح�رصي 
من   Hunter: World beta

9-12 دي�شمرب.

 LG ُتعني رئي�س تنفيذي جديد لق�سم الهواتف

فقط لأن �رصكة اختارت اأو ا�شطرت اإىل اإعادة تنظيم فريق اإدارتها، فاإن هذا ل يعني 

اأنها بال�رصورة تواجه اأي نوع من املتاعب، ولكن ميكن على الأرجح اأن نفرت�ض اأن تغيري 

املدير التنفيذي ل�رصكة LG كان متوقع ب�شكل كبري ب�شبب عدم قدرة ق�شم الهواتف على 

حتقيق الربح ب�شكل دائم. الهواتف الذكية مثل G6 وV20، التي اأ�شاد بها النقاد، خ�رصت 

حوايل 330 مليون دولر يف الربع الثالث من عام 2017 وحده، بعد �شل�شلة طويلة من 

نتائج ربح �شيئة مماثلة من اأجهزة مثل V10 ،G5 اأو G4، ناهيك عن كل هواتف الفئة 

 LG Mobile Communications املتو�شطة ونتيجة لذلك، �شيتم قيادة �رصكة

من قبل “هواجن جيوجن هوان” وذلك كان اعتباًرا من اأم�ض 1 دي�شمرب مل تك�شف LG عن 

الكثري من �شرية “هواجن”، بل �شلطت ال�شوء فقط على �شنوات خربته يف جمال البحث 

والتطوير، م�شاركته يف تطوير اأول هاتف ذكي لل�رصكة يف عام 2009.

 

Nova الإعالن عن هاتف هواوي 
 2S الأ�سبوع املقبل

وتوؤكد  املقبل،  الأ�شبوع  جديد  جهاز  اإطالق  حلدث  الدعوات  باإر�شال  هواوي  2S خالل حدثها بداأت   Nova اأن ال�رصكة �شوف تك�شف ر�شميًا عن هاتف  الدعوة  اأنه �شيدعم معالج واملوا�شفات التي تخ�ض الهاتف، ويقال اإن ت�شميمه ي�شبه اإىل حد ما هاتف Mate املقام يوم 7 دي�شمرب  وتاأتي هذه الدعوة بعد فرتة وجيزة من ت�رصيب بع�ض ال�شور �شورة  الت�رصيبات  بالن�شبة لأبرز املوا�شفات فقد ك�شفت  اأما   ،Lite بنام ت�شغيل اأندرويد اأوريو 8.0 مع واجهة م�شتخدم EMUI 16.8.0 + 20 ميغا بك�شل، وكامريا اأمامية مزدوجة بدقة 20 ميجا بك�شل، و�شيعمل الهاتف و�شول ع�شوائي 6 جيجابايت. وت�شمل التفا�شيل الأخرى كامريا خلفية مزدوجة بدقتي Kirin 960، و�شا�شة 6 بو�شة ذات ن�شبة عر�ض اإىل ارتفاع 18:9 ودقة FHD+، وذاكرة 10 

اأمازون ُتطلق كامريا 
بالذكاء ال�سطناعي 

واأدوات تعلم اآيل لل�سركات

 11.2 iOS اآبل تطرح حتديث
مع حتديثات جديدة

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

جعلها تحُطلق جمموعة منتجات تعمل بالذكاء ال�شطناعي.
تعمل  التي   DeepLens كامريا  اأمازون  قدمت  حيث 
بالذكاء ال�شطناعي ب�شعر 250 دولر، من�شة جديدة تحُدعى 
للن�شخ  جديدة  وخدمة  الآيل  التعلم  لن�رص   SagaMaker
الأدوات  وكل هذه  ال�شطناعي؛  الذكاء  ت�شتخدم  والرتجمة 

موجهة اإىل املطورين وال�رصكات.
ثبته  محُ ا�شطناعي  ذكاء  باأدوات  تاأتي   DeepLens كامريا 
�شبًقا وت�شمل التعرف على الأ�شياء وال�شور وال�شخ�شيات،  محُ
والكالب  القطط  الكامريا ميكنها ك�شف  فاأن  لتقرير  ووفًقا 
وميكنك  والطعام؛  والتحركات  اليومية  والأ�شياء  والوجوه 
املثال  �شبيل  فعلى  الطرق،  ب�شتى  الكامريا  من  ال�شتفادة 

ميكن للكامريا م�شح خمزن معني وتتبع املخزون.
بالتقاط  وتقوم   ،Atom اإنتل  مبعالج  مدعومة  الكامريا 
الفيديوهات بدقة 1080p، وهناك ات�شال واي فاي بالإ�شافة 

.microHDMI ومنفذ USB ملنفذ
األيك�شا هي  ال�شوتي  امل�شاعد  مع   Echo اأمازون  منتجات 
الذكاء ال�شطناعي بخدمات  اأدوات  كيفية عمل  مثال على 
ال�رصكة  اأن  بيان  تعترب  اجلديدة  واملنتجات  ويب،  اأمازون 
اليومية متكاملة  ا�شتعداد لتخاذ خطوة وجعل احلياة  على 

مع الذكاء ال�شطناعي.

بعد  اليوم؛  مميز  جديد   iOS حتديث  بطرح  اآبل  قامت 
هواتف  على   11  iOS بتحديث  م�شكلة  ظهور  من  �شاعات 
اآيفون، حيث يتوقف الهاتف عن العمل اإذا قام تطبيق طرف 
التذكريات.  مثل  لأ�شياء  متكررة  اإ�شعارات  با�شتخدام  ثالث 
والذي  اليوم،   11.2  iOS حتديث  بطرح  اآبل  قامت  حيث 
التحديثات  لتقدمي عدد من  بالإ�شافة  امل�شكلة  يعالج هذه 
يوم   iOS حتديثات  بطرح  اآبل  تقوم  ما  وعادًة  الأخرى. 
الثالثاء، لذا فيبدو اأن ال�رصكة قامت بطرح التحديث مبكًرا 
كبري  حتديث  هو   11.2  iOS حتديث  امل�شكلة.  هذه  حلل 
اآبل اجلديدة للدفع Apple Pay Cash يف  ي�شمل خدمة 
الر�شائل،  تطبيق  بداخل  متوفرة  وهي  املتحدة،  الوليات 
وت�شمح مل�شتخدمي اآيفون اإر�شال الأموال من خالل خدمة 
 Apple بطاقة  يف  الأموال  اإيداع  يتم  حيث   .iMessage
 iOS على Wallet بداخل تطبيق املحفظة Pay Cash
11.2، وميكن ا�شتخدامها ل�رصاء الأغرا�ض من خالل خدمة 

اآبل للدفع Apple Pay اأو حتويلها حل�شاب بنكي.
ال�رصيع  الال�شلكي  ال�شحن   11.2  iOS يقدم حتديث  ا  اأي�شً
 7.5 �شحن  يقدم �رصعة  8، حيث  واآيفون   X اآيفون  لهاتفي 
�شحن  ليتم   ،Qi بتقنية  ال�شحن  من�شات  خالل  من  وات 
ا خلفيات  البطارية اأ�رصع من ذي قبل. ي�شمل التحديث اأي�شً
حية جديدة لأحدث هواتف اآيفون، بالإ�شافة لبع�ض الر�شائل 
املنبثقة التي ت�رصح اأن اأزرار تبديل الواي فاي والبلوتوث يف 

.Control Center

كانون اإي اأو اإ�س 100 دي
 من اآلت الت�شوير الرقمّية ذات العد�شة الأحادّية العاك�شة، 

وهي �شبيهة مبوا�شفاتها بالإي اأو اإ�ض 1200 دي، فدّقتها 
18 ميغابيك�شيل، وقادرة على ت�شوير مقاطع الفيديو بجودة 

1080p. متتلك الكانون اإي اأو اإ�ض 100 دي �شا�شة تعمل 
م باآلة الت�شوير من خاللها،  �شتخِدم التحكحُّ باللم�ض تحُتيح للمحُ
وتحُعد اآلة الت�شوير هذه اأقل اآلة ت�شوير وزناً من بني جميع 
اآلت الت�شوير الرقمّية ذات العد�شة الأحادّية العاك�شة من 

اإنتاج �رصكة كانون

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

اأهم ما مييز هاتف نوكيا هو الوعد بح�شوله على التحديثات 
املنا�شبة يف حينها، وحتى الآن فاأن ال�رصكة قد طرحت 
ر�شمًيا حتديث Oreo لهاتف نوكيا 8 وهناك عدد من 

التقارير لتحديثات خمتلفة لهواتف نوكيا.
وقد وعدت ال�رصكة بتقدمي حتديث 7.1.2 لهاتف نوكيا 3 
بنهاية �شهر اأكتوبر، اإل اأن الهاتف ظل على نظام اأندرويد 

7.0. ويبدو اأن هاتف نوكيا 3 �شيح�شل على حتديث Oreo؛ 
وقد اأو�شح مدير املنتجات ب�رصكة HMD “جوهو 

�شارفيكا�ض” اأن الهاتف لن يح�شل على حتديث 1.2.
ومل يتم حتديد موعد لإ�شدار التحديث؛ واإذا كان هناك 

م�شكلة يف جلب برامج الت�شغيل ملعالج Mediatek فهذا 
يعني اأن الأمر قد ي�شتغرق بع�ض الوقت ليح�شل الهاتف على 

التحديث.

حتديث خرائط جوجل لأنظمة 
X اآيفون  هواتف  لدعم   iOS

قامت غوغل اأخرًيا 
بتحديث تطبيق خرائط 

 iOS غوغل لأنظمة
 ،X لدعم هواتف اآيفون
وهذا يعني اأن التطبيق 

�شوف يحتل الآن 
ال�شا�شة باأكملها، مبا يف 
ذلك الأجزاء حول �شق 

ال�شماعة.
وياأتي حتديث اخلرائط 
اإىل جمموعة متوا�شلة 

من حتديثات غوغل لتطبيقاتها لأنظمة iOS لتعمل على 
اإ�شافة الدعم لهواتف اآيفون X، وحتى الآن مت حتديث 
تطبيقات مثل اليوتيوب و Keep وDocs وSheets و

Slides، كما مت حتديث مت�شفح كروم وGmail ومرك 
بحث غوغل، لكن مل يتم حتديث Drive، وPhotos، و

Calender، وGboard حتى الآن. 

لعر�س  اليد  كف  م�سح  يف  تبحث  �سام�سونغ 
تلميحات كلمات املرور

وفًقا لطلب براءة اخرتاع مت تقدميه موؤخًرا 
فاأن �شام�شونغ تبحث يف ا�شتخدام م�شح كف 
التي  لتحُذكر امل�شتخدم بكلمات املرور  اليد؛ 

مت ن�شيانها.
حيث يظهر يف الطلب املكتوب باللغة الكورية 
�شورة  التقاط  امل�شتخدمني  على  يجب  اأنه 
اخللفية  الكامريا  با�شتخدام  يدهم  لكف 
اخلطوط  كانت  واإذا  هويتهم،  من  للتحقق 
�شبًقا  محُ ت�شجيله  مت  مبا  متماثلة  اليد  بكف 
لكلمة  تلميح  بعر�ض  �شام�شوجن  ف�شتقوم 
بحيث  اخلطوط،  عرب  متناثر  ب�شكل  املرور 
يكون امل�شتخدم قادر على تذكر كلمة املرور 

الوجه،  على  التعرف  للعني،  م�شح  بالفعل  حالًيا  �شام�شونغ  وتقدم  به  اخلا�شة 
اأو  واإمكانية فتح اجلهاز من خالل منط معني  الأ�شابع،  التعرف على ب�شمات 
لقائمة  اإ�شافته  يتم  جديد  اأ�شلوب  اليد  كف  م�شح  يكون  فقد  لذا  PIN؛  رمز 

طويلة من التدابري الأمنية.



وانعدام  التدفئة  يف  نق�ص 
الأق�صام وخا�صة  الكهرباء ببع�ص 
خمابر األإعالم األآيل ، خلو قاعة 
األإعالم  اأجهزة  من  األأ�صاتذة 
األأ�صاتذة  عنها  يقول  والتي  األآيل 
الرتبية  مديرية  اإىل  حولت  باأنها 
املهنيني  العمال  يف  نق�ص   ،
و�صعف الوجبة الغذائية من حيث 
ناظر  وجود  عدم   ، والكيف  الكم 
ن�صب  واأن  �صبق  وقد  بالثانوية 
اأخرى  ثانوية  اإىل  مبا�رشة  وحول 
يعاين  اأخرى  م�صاكل  عن  ناهيك 
منها التالميذ )األأمطار والأوحال 

�صتاء والغبار �صيفا ( وهو ما يطرح 
الطريق  تهيئة  �رشورة  وبقوة 
مديرية   ، الثانوية   اإىل  املوؤدية 
األأ�صاتذة  اإحلاح  وبعد  الرتبية 
اأر�صلت  املديرة  ح�صور  على 
للتكفل  احلقائق   لتق�صي  جلنة 
مل  لكنها  امل�رشبني  مبطالب 
تقدم �صيئا وبقيت دار لقمان على 
اإ�رشار  على  زاد  ما  وهو  حالها 
والتم�صك  امل�رشبني  األأ�صاتذة 
مبطلبهم وهو ح�صور املديرة اإىل 
امل�رشبني  وحماورة  املكان  عني 
باأهم  والتكفل  حل  اإىل  للو�صول 
األن�صغالت املطروحة ..للتذكري 

الثانوية بها 450 تلميذ وتلميذة .

العدد : 4518/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

ميلـــة : عبد الوهاب عميمور 

الإثنني04 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ16 ربيع الأول  1439ه

24
عني احلجل بامل�سيلة 

 �إنقاذ عائلة من موت حمقق
 بعد �ختناق �أفر�دها بالغاز

 4 لإنقاذ عائلة متكونة من  بامل�صيلة وحدة عني احلجل   اأم�ص عنا�رش احلماية املدنية  ليلة  تدخلت 

اأفراد، من بينهم الأم والأب والأولد ترتاوح اأعمارهم بني 9 و37 �صنة، من موت حمقق جراء اختناقهم 

بغاز ثاين اأك�صيد الكربون املنبعث من املدفئة  ، يقطنون ببلدية �صيدي هجر�ص  وجدوا يف حالة اإغماء 

تام نقلوا اإثرها على جناح ال�رشعة نحو عيادة عني احلجل لتلقي الإ�صعافات الأولية، فيما فتحت م�صالح 
الأمن حتقيقا يف احلادثة. 

عبدالبا�سط بديار 

ميلة

�إ�شر�بات متكررة بثانوية �أول نوفمرب بالرو��شد
تعرف ثانوية اأول نوفمرب 1954 ببلدية الروا�سد مند األأ�سبوع املا�سي تدبدبا يف الدرا�سة بفعل 
األإ�سرابات املتكررة لـلأ�ساتذة مما اأثر �سلبا على ال�سري العادي للدرو�س وخا�سة املقبلني على 

�سهادة البكالوريا ، ومن جملة امل�ساكل التي رفعها األأ�ساتذة امل�سربني �سغور من�سب املراقب العام.

امل�سيلة 

�نعد�م تام للطو�بع �جلبائية

املعهد الثقايف الفرن�سي بالعا�سمة

 �شالون �إفرت��شي للر�غبني 
يف �لدر��شة يف فرن�شا

بيان  يف  الفرن�صي  الثقايف  املعهد  اأعلن 
من  الثانية  الدورة  تنظيم  موعد  عن  له 
ال�صالون الفرتا�صي للدرا�صة يف فرن�صا، 
وحدد فرتة هذا ال�صالون يومي اخلمي�ص 
من  دي�صمرب   08 واجلمعة  دي�صمرب   07
ال�صاد�صة  اإىل  �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة 
الطلبة  ال�صالون  هذا  ميكن  و  م�صاء. 
بفرن�صا  الدرا�صة  عن  ال�صتف�صار  من 
النرتنت  عرب  مبا�رشة  اأ�صئلتهم  بطرح 
العايل  التعليم  من  موؤ�ص�صة  ثالثني  على 
هذا  يدخل  و  اليومني  طيلة  الفرن�صي 
ال�رشاكة  برنامج  اإطار  يف  ال�صالون 
موجه  هو  و  )فرن�صا-اجلزائر(  اجلامعية 
يف  الراغبني  اجلزائريني  الطلبة  لكل 
معهد  اأو  جامعة  يف  الدرا�صة  موا�صلة 
فرن�صي و ي�صمح ال�صالون للطلبة بالطالع 

ال�صهادات  و  التخ�ص�صات  خمتلف  على 
اأو  الت�صجيل فيها عرب حوا�صبهم  املمكن 

الهواتف الذكية دون اأي تنقل.
تعترب  الفرن�صي   املعهد  بيان  ح�صب  و 
فرن�صا الوجهة الأوىل للطلبة اجلزائريني 
اجلامعة  بني  �رشاكة  800عقد  مبجموع 
اجلزائرية و نظريتها الفرن�صية و ي�صيف 
جزائري  طالب  األف  الأربعني  حوايل  اإن 
لهم  توفرها  التي  الفر�ص  على  اطلعوا 
للمعهد  اخلم�صة  املالحق  عرب  ال�رشاكة 
العا�صمة  من  كل  يف  املتواجدة  الثقايف 
تلم�صان  و  ق�صنطينة   ، ،عنابة  ،وهران 
بداأوا  جزائري  8600طالب  يح�صي  كما 
ي�صل  و  اجلارية  ال�صنة  خالل  الدرا�صة 

العدد يف فرن�صا حاليا اإىل 26000.
ف.ن�سرين

 �صهدت ولية امل�صيلة خالل الآونة الأخرية نق�صا 
كبريا يف الطوابع اجلبائية مما اأدى اإىل ا�صتياء عدد 
الطوابع  هاته  يعتربون  الذين  املواطنني  من  كبري 
هذا  اأن  يذكر  الإدارية  امللفات  لت�صكيل  اأ�صا�صية 
ال�صنة، وفيها ا�صطر  امل�صكل قائم منذ ما يقارب 
خارج  من  الطوابع  هذه  اقتناء  اإىل  البلدية  �صكان 

البلدية،  يبقى املواطنون يف معاناة مع رحلة البحث 
لهذا  املعنية  امل�صالح  �صمت  اأمام  الطوابع  عن 
وتقدميهم  حليثياته  اإدراكهم  من  بالرغم  امل�صكل 
يف وقت �صابق لوعود بالتدخل واإيجاد حلول جذرية 

تعمل على الق�صاء على هذا امل�صكل .
عبدالبا�سط بديار  

امن ولية امل�سيلة 

توقيف ل�شني ي�شتهدفان �لطالبات �جلامعيات
احل�رشي  لالأمن  التابعة  ال�رشطة  قوات  متكنت   
املدعوين  توقيف  من  امل�صيلة  ولية  باأمن  الثامن 
حيثيات  ال�رشقة   بتهمة  وذلك   ، ع،ر(  و)  ن،ك(   (
ف،ن(   ( املدعوتني  تقدمت  ، حني  تعود   الق�صية 
تر�صيم  اأجل  من  ال�رشطة  م�صالح  اإىل  ك،ي(   (  ،
الن�صل  طريق  عن  لل�رشقة  تعر�صها  اإثر   ، �صكوى 

داخل احلرم اجلامعي اإ�صتهدفت هاتفهما النقال ، 
والتحري عن  البحث  بعملية  قامت  ال�رشطة  قوات 
ق�صائيني  ملفني  اإجناز  مت  توقيفهما  ليتم  الفاعلني 
اجلمهورية  وكيل  ال�صيد  اأمام  وتقدميهما  �صدهما 

لدى حمكمة امل�صيلة .
عبدالبا�سط بديار 

ميناء وهران 

 ��شتالم م�شروع تو�شعة نهائي
 �حلاويات �أو�خر 2018

ملجمع يرتقب ا�صتالم م�رشوع تو�صعة نهائي احلاويات مليناء وهران اأواخر عام 2018 ، ح�صبما اأفاد به الرئي�ص  اأ�صندت  التي  التو�صعة  اأ�صغال  تقدم  ن�صبة  بلغت  وقد  املينائية.  املوؤ�ص�صة  لهذه  العام  اأواخر دي�صمرب 2018 على املدير  نهائي  ي�صلم امل�رشوع  اأن  اإعادة تعبئة املياه على م�صاحة جزائري �صيني )ميديرتام �صك( 65 باملائة على  ، كما اأ�صري اليه.                             اأقل من 14 مرتا وذلك وفق املعايري الدولية املعمول بها على م�صتوى حو�ص البحر الأبي�ص املتو�صط 5ر16 هكتار لت�صل امل�صاحة الجمالية اىل 5ر23 هكتار مع اجناز ر�صيف ميتد على طول 460 مرت وعمق اأق�صى تقدير، ي�صري ال�صيد حممد عي�صي، وتتمثل طبيعة الأ�صغال يف 

قاملة 

تن�شيب رتل متحرك ملكافحة 
حر�ئق �لغابات 

تعززت م�صالح احلماية املدنية 
متحرك  برتل   قاملة  بولية 
لإطفاء حرائق  بالتدخل  خا�ص 
اأم�ص  علم  ما  ح�صب  الغابات، 
الإعالم  خلية  من  الأحد 
املحلية  باملديرية  والت�صال 
واأو�صح   ، املدنية  للحماية 
هذا  اإن�صاء  باأن  امل�صدر 
جت�صيدا  جاء  املتحرك  الرتل 
الداخلية  وزارة  لتعليمات 
التهيئة  و  املحلية  واجلماعات 
العمرانية وكذا املديرية العامة 
بعد  وذلك  املدنية  للحماية 
للحرائق  »الثقيلة«  احل�صيلة 

التي ن�صبت بولية قاملة خالل 
يف  ت�صببت  والتي   2017 �صيف 
اإتالف 5900 هكتار من الغطاء 
ذات  واأ�صاف   ، الغابي  النباتي 
امل�صدر كذلك باأن ولية قاملة 
املخ�ص�ص  بالعتاد  تعززت  قد 
املتحرك  الرتل  هذا  لإن�صاء 
خفيفة  �صاحنات  يف  واملتمثل 
باأن  مربزا   ، وثقيلة  ومتو�صطة 
عمله  �صيبداأ  املتحرك  الرتل 
ال�صيف  ف�صل  خالل  ر�صميا 
الولية  اإقليم  عرب  املقبل 
الوليات  تدعيم  اإمكانية  مع 

املجاورة عند ال�رشورة.

تون�س 

تفكيك خلية تكفريية 
الأمن  وحدات  متكنت 
الداخلية  بوزارة  الوطني 
خلية  تفكيك  من  التون�صية 
جندوبة  ولية  يف  تكفريية 
ي�صتبه  البالد،  غرب  �صمال 
اإىل  عنا�رشها  انتماء  يف 

تنظيم اإرهابي.
يف  الداخلية  وزارة  قالت  و 
اخللية  ان  الأحد  اأم�ص  بيان 
اأربعة  من  تتكون  التكفريية 
التحريات  ان  و  عنا�رش، 
يخططون  كانوا  اأنهم  اأثبتت 

اإحدى  مقر  ل�صتهداف 
بولية  الأمنية  الوحدات 
اأنه  اإىل  م�صرية  جندوبة، 
اعرتفوا  معهم  بالتحقيق 
يتوا�صلون مع عنا�رش  باأنهم 

تكفريية خارج الولية.  

ما �شر �رتد�ء مار�دونا ل�شاعتني يف قرعة �ملونديال؟
دييغو  الأرجنتيني  الأ�صطورة  ظهر 
مارادونا يف حفل قرعة مونديال رو�صيا 
املا�صي،  اجلمعة  اأقيم  الذي   ،2018
اأثار  ما  مع�صميه،  يف  �صاعتني  مرتديا 
مواقع  ن�صطاء  بني  ال�صتفهام  عالمات 

�صحيفة  وك�صفت  الجتماعي.  التوا�صل 
ارتداء  �صبب  الربيطانية،  »مريور« 
اأن  اأكدت  بعدما  ل�صاعتني،  مارادونا 
الفرتة  يف  اعتاد  الأرجنتيني  النجم 
يف  �صاعتني  مرتديا  الظهور  الأخرية 

نف�ص الوقت، الأوىل ي�صتخدمها ملعرفة 
يتواجد  التي  البلدان  يف  التوقيت 
يف  التوقيت  ملعرفة  والثانية  فيها، 
كان  مارادونا  اأن  يذكر  الأرجنتني  بلده 
القدم،  كرة  جنوم  من  جمموعة  �صمن 

الذين �صاركوا يف قرعة مونديال رو�صيا 
الأرجنتني و�صيف  والتي و�صعت   ،2018
متوازنة  الربازيل يف جمموعة  مونديال 
اآي�صلندا،  مع  الرابعة(،  )املجموعة 

وبريو، والدمنارك.

  موقف ...
اإىل اجلزائر جمرد زيارة  لن تكون زيارة ماكرون 
على  يفرتقان  و  رئي�سان  فيها  يلتقي  بروتوكولية 
كلمات جماملة تقال يف كل املنا�سبات، ماهو ملفت 
الع�سكرية  العملية  اأن  يوحي  الزيارة  توقيت  اأن 
مايل  �سمال  يف  الفرن�سية  القوات  ت�سلها  التي 
من  حا�سرة  �ستكون  اجلزائرية  احلدود  قرب 
ال�سلطات  بتح�سري  تفيد  التي  الإيحاءات  خلل 
مايل  �سمال  من  قواتها   ل�سحب  ملخطط  الفرن�سية 

باأقل اخل�سائر املمكنة

»القط  عملية  يف  امل�ساركة  الفرن�سية  القوات 
العنا�سر  خطر  حتييد  يف  ف�سلت   « املتوح�س 
جمموعات  مع  حتالفاتها  تفكيك  و  الإرهابية 
خ�سائر  من  ذلك  مارافق  ،و  املخدرات  تهريب 
الع�سكرية  القيادة  جعلت  نك�سات  و  متوالية 
خيار  تتبنى  و  ح�ساباتها  تراجع  الفرن�سية 
الن�سحاب دون الظهور اأمام الراأي العام يف مظهر 
لتربير  العام  الراأي  مواجهة  بالتايل  و  اخلا�سر 
الع�سكرية  الوحدات  لنت�سار  الباه�سة  التكاليف 

خارج الرتاب الفرن�سي ،و لنا هنا اأن ن�ستدعي من 
تابعة  كومندو�س  وحدة  ف�سل  حادثة  الذاكرة 
للمخابرات الفرن�سية يف حترير الرهينة »األيك�س 
دونيه« و غريها من النك�سات املرتاكمة ف�سل عن 
هزمية  على  الإرهابية  اجلماعات  اإ�سرار  ذلك 
القوات الفرن�سية وهنا لنعد باأذهاننا اإىل البيانات 
اأن  قالت  التي  الدين  اأن�سار  جماعة  عن  ال�سادرة 
التي  الثمن م خلل ال�ستهدافات  باري�س �ستدفع 
�ستطال املواطنني الفرن�سيني يف دول العامل العربي 

باري�س  يف  القرار  �سناع  اأن  ل�سك  ،و  الإ�سلمي  و 
يف  الفرن�سية  الورطة  بجدية.  الأمر  اأخذوا  قد 
اأو  تنجح  لن  الكربى  ال�سحراء  و  ال�ساحل  منطقة 
اأكرث  باعتبارها  اجلزائر  مع  امل�سورة  بدون  تتم 
الدول قدرة على التاأثري يف امللف املايل وهي التي 
و  املاليني  الفرقاء  مع  التاريخية  املفاو�سات  قادت 
�ساعدتهم يف التو�سل اإىل اأر�سية اتفاق تاريخية.
وداد احلاج

زيارة ماكرون �إىل �جلز�ئر و �أنياب �لقط �ملتوح�ش

ح�سب تقارير اإعلمية

 �شبط معد�ت للتج�ش�ش
 يف مطار �جلز�ئر �لدويل

نقل اأم�ص موقع رو�صيا اليوم اأن م�صالح اجلمارك اجلزائرية �صباح اأم�ص الأحد معدات حديثة تُ�صتخدم 
يف عمليات التج�ص�ص مبطار اجلزائر الدويل، هواري بومدين، ح�صبما اأفادت به جهات اأمنية ويتعلق الأمر 

مب�صابيح جمهزة بكامريات وميكروفونات تثبت يف اأ�صقف الغرف، وت�صتخدم اأ�صا�صا يف التج�ص�ص عرب 
ت�صجيل حتركات ال�صحايا بال�صوت وال�صورة كما اأ�صفرت العملية عن �صبط طائرات �صغرية م�صرية من دون 
طّيار )درونات(، حيث يعد اقتناء هذه الأخرية اأمرا ممنوعا يف اجلزائر من جهتها، فتحت امل�صالح الأمنية 

اجلزائرية حتقيقا لتحديد وجهة هذه املعدات التج�ص�صية املحجوزة.

وداد احلاج:

ورقلة

مدر�شة وطنية عليا 
ملهند�شي �ملدينة 

�صيتم خالل �صنة 2018 اإ�صتالم مدر�صة وطنية عليا 
ملهند�صي املدينة بولية تلم�صان موجهة لتكوين 

اإطارات وزارة الداخلية واجلماعات 
املحلية والتهيئة العمرانية يف جمال الت�صيري 

احل�رشي للمدن، ح�صبما ك�صف عنه اأم�ص الأحد 
بورقلة ال�صيد �صليمان حامدي مدير بذات 

الوزارة .

تو��شل �لتقلبات 
�جلوية

حّذرت ن�رشية جديدة للديوان الوطني 

لالأر�صاد اجلوية، من اأمطار طوفانية 

م�صحوبة بعوا�صف وبرد عرب ثالث وليات 

�رشقية، خالل اليوم وح�صب الن�رشية فاإن 

كميات اأمطار ت�صل اإىل 30 ملم �صت�صهدها 

وليات: بجاية، جيجل و�صكيكدة، اإىل غاية 

ال�صاعة الثالثة زوال من نهار اليوم.

ف.ن

تي�سم�سيلت 
فتح �شبعة �أق�شام مدجمة لالأطفال ذوي 

�لإعاقة �لذهنية �خلفيفة 
لفائدة  اأق�صام مدجمة  �صبعة  فتح  تي�صم�صيلت  بولية  الأخرية  الآونة  للثالث دي�صمرب الن�صاط الجتماعي والت�صامن، واأو�صحت مفيدة العابد على هام�ص مرا�صم الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية اخلفيفة ح�صبما اأفادت به اأم�ص الأحد مديرة مت يف  اليوم العاملي لذوي الحتياجات اخلا�صة امل�صادف  برج بونعامة واأولد ب�صام وخمي�صتي ولرجام وتي�صم�صيلت )ق�صمني(.باأن هذه الأق�صام قد مت فتحها على م�صتوى �صبع مدار�ص ابتدائية ببلديات اإحياء 
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