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نور الدين بدوي :

اإعادة  من  " البد 
الهيكلة امل�ؤ�س�ساتية 

مللف ال�سالمة 
املرورية"

�ص5
مقراين علي رئي�ص غرفة التعاون مع 

الحتاد الأوروبي بوزارة اخلارجية

اجلزائر ت�ستهدف امتالك 
اإ�سرتاتيجية اأمن مروري 

�ص5
القطاع الع�سكري لأدرار

اإرهابيان ي�سلمان 
نف�سيهما لل�سلطات 

املخت�سة
�ص3 �ص3

قالت اإنه �سائع بني الإرادة والإدارة

�سناباب: اجله�ية والت�اط�ؤ يهددان قطاع الرتبية

�ص4

 �ص3

الكــــــرة يف امللعـــــــب اجلزائـــــري 
والتـحديات كثرية و لي�ست �سهلة 

املهاجرون وزيارة الرئي�ص الفرن�سي ماكرو اإىل اجلزائر 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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بني 3 قطاعات وزارية

تن�سيب جلنة قراءة الكتاب الديني امل�ستورد 
�ص3

بلعياط 

االأفالن �سيك�ن عائقا اأمام  
مر�سح احلزب للرئا�سيات

 �ص5

عبداهلل �سالح ي�ستن�سخ 
رحيل القذايف

يف احلرب ال�سابعة.. 
احل�ثي�ن يغتال�ن 

الرئي�س اليمني االأ�سبق
�ص4 �ص13�ص24�ص24

البويرة

االأرندي " ميّرغ " 
االأفالن يف املجل�س 

ال�سعبي ال�الئي

 جامعة امل�سيلة وبالتن�سيق
مع كلية العلوم

 ي�م حت�سي�سي 
 ت�ع�ي  ح�ل

 مر�س ال�سيدا

 64 فريقا �سيكون حتت 
الأع�ساب هذه الأم�سية

�سحب قرعة 
الدور 1/32 

و1/16 لكاأ�س 
اجلمه�رية الي�م

اأعلنت اجلريدة الر�سمية يف عددها الأخري عن طريقة ت�سكيل جلنة قراءة الكتاب الديني امل�ستورد و�سريها، بالتعاون بني وزارة ال�سوؤون الدنية والأوقاف 
ووزارة الداخلية واجلماعات املحلية وزارة الثقافة، وذلك تطبيقا لأحكام املادة 7 واملادة 11 من املر�سوم 17-09 املوقف يف 4 جانفي 2017...

تنوع اآراء الإعالميني كما راأينا يف احللقة الأوىل من 
التحقيق واإحلاح بع�سهم على ملفات معينة دون اأخرى 

مل ينق�ص �سيئا من حقيقة التحدي املبدئي وال�سعب 
الذي تواجهه اجلزائر ابتداء من نهار غد اثر و�سول 

الرئي�ص الفرن�سي اميانويال ماكرو .

اإيدير عا�س�ر: �سعف 
املدر�سة �سببه �سعف 

املنظ�مة الرتب�ية 
ولي�س االأ�ستاذ

ال�سركاء ردوا بالطعن يف املنظومة الرتبوية

بـــــن غـــربيط حتـــمل 
االأ�ساتذة م�س�ؤولية 

�ســــعـــف امل�ســـت�ى

ريا�سة
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ر�ؤية من الواقع
    ما حدث بوالية تب�شة من عراك وحراك اأثناء تن�شيب املجل�س ال�شعبي الوالئي 
لي�س باالأمر الهني ،كما ان ف�شل تن�شيب العديد من املجال�س البلدية و الوالئية ال 
ميكن ان مير دون الوقوف عندها . خا�شة بعدما رف�شت  املحاكم االإدارية اأغلبية 
الطعون املقدمة من طرف الت�شكيالت ال�شيا�شية التي توؤكد على وقوع التزوير 
مبا فيها حزبي ال�شلطة االآرندي واالآفالن . ولقد حذرت يف مقال �شابق من هذا 
الواقع وت�شاءلت يف كيفية التعامل معه . الن االأ�شماء التي اأفرزتها ال�شناديق كلها 
تقول على اأن ) فولها طياب ( وال ميكنها التنازل عن رئا�شة املجال�س املحلية 
ولو تطلب االأمر الدعوة اىل الع�شيان وانتهاج الفو�شى ، وبعدم امل�شاركة واالإبقاء 
على �شفة املعلقة التي ال هي متزوجة وال مطلقة!. ولكن اأين يكمن اخللل يف 
كل هذا وقد مترد اجلميع على القوانني ؟فقانوين الوالية والبلدية وا�شح املعامل 
ويقر بان القائمة الفائزة هي التي ت�شكل املجل�س ولو كان الفارق �شوتا واحدا 
االإدارة  وخا�شة  البع�س،  نف�س  يف  حلاجات  الت�شكيالت ؟ لكن  باقي  وبني  بينها 
التي تريد اأن تكون الطبخة م�شتوية على توابلها ، وال ميكن اأن متنح املجال�س 

وخا�شة رئا�شة املجل�س ال�شعبي الوالئي وميـر عا�شمة الوالية لكل من هب ودب 
، الن هناك ح�شابات �شيا�شوية ومواالة و�رضورة ان يكون الرئي�س يف يد الوالة 
وروؤ�شاء الدوائر خوفا من التمرد على قرارات االإدارة وان تخرج قراراتهم عن 
تن�شيب  اأثناء  تدابز  و  تنابز  و  مناو�شات  من  وقع  وما   . املحلية  االإدارة  �شلطة 
املجل�س ال�شعبي لوالية تب�شة خري دليل على ذلك .وهاهم ال�شادة املنتخبني يف 
الوالئي  ويتحول احلرم  بالكعكة  الظفر  اجل  ،يت�شاجرون من  للتعارف  لقاء  اأول 
املثال  يعطوا  اأن  املفرو�س  من  الذين  االأعداء  االإخوة  فيها  يت�شارع  حلبة  اإىل 
عن اال�شتقامة وال�شعور بامل�شوؤولية واأخالقيات العمل احلزبي ، الن امل�شوؤولية 
اأوال وقبل كل �شيء تكليف ولي�شت ت�رضيف والهدف من املجال�س خدمة ال�شعب 
وعدم  بالقوانني  واجلهل  ال�شعبوية  لكن   . املواطن  �شوت  فوق  يعلوا  �شوت  وال 
معرفة ال�شالحيات ، قد تفعل االأفاعيل حينما ي�شقط االأدب ويغيب االحرتام ، 
لي�شقط اجلميع يف اأعني الناخبني مبن فيها الدميقراطية التي اأفرزت لنا اأ�شياء 
ال ت�رضف حتى مع فعل بنى يبني فهو �شارق، ليتحول اإىل اأداة للف�شاد لبناء النف�س 

ال�شكاير  اأجل  مالأ  العامة من  وا�شتعباد  واال�شتحواذ عنها  امل�شاريع  وا�شتعمار 
ل�شمان م�شتقبل االأبناء واالأحفاد و اإعادة الزواج ثانية ، و�رضاء ال�شيارة وال�شكن 

وتاأثيثه ح�شب نظرية ) زيتنا يف دقيقنا (!.
هذه هي الدميقراطية وهكذا حال املجال�س يف نهاية القرن ، والتي مازال ينظر 
اإليها على اأنها مالح�س الأكل مال ال�شعب بالباطل ،و �رضبة حظ  ل�شيد الفر�س 
يزكي  فيهم  ع�شوا  كل  الذي  الوقت  يف   ) التاويل  يدير   ( الكل  و  الرتبح  بغر�س 
نف�شه على انه ) رب املقلى ( ووحده ) ي�شوي البالد ( .رغم ان املتعارف عليه 
اأن يقع االن�شجام بني االأع�شاء ويختاروا االأ�شلح واالأقدر واالأمثل ، وان يتنازلوا 
عن اأنانيتهم خلدمة املواطن الذي مازال ي�شتغرب مثل هاته الت�رضفات التي ال 
ت�شدر حتى عن ال�شبيان . مع اأن العراك اخرج عيب من و�شع فيهم ثقته ليمثلوه 
تعمار اجليب  لهم �شوى  ، وال هم  باأنهم ميثلون عليه  تب�شة  بعد موقعة  وتاأكد   ،

ليكت�شف م�شتواهم الذي ال يرقى لف�شائح اأ�شا�شها ال�شيب والعيب!.  
احلفناوي بن عامر غــول

تنظيم امل�ساعدة الجتماعية ال�ستعجالية املتنقلة

�سدور مر�سوم تنفيذي جديد   
الر�شمية  العدد االأخري من اجلريدة  �شدر يف 
اأحكام املر�شوم  مر�شوم تنفيذي يعدل ويتمم 
املوؤرخ يف �شنة 2008 املت�شمن اإن�شاء م�شلحة 
املتنقلة  اال�شتعجالية  االجتماعية  امل�شاعدة 
مهام  املر�شوم  ويو�شح  و�شريها  وتنظيمها 
اال�شتعجالية  االجتماعية  امل�شاعدة  م�شلحة 
يف  باالأ�شخا�س  التكفل  يف  املتمثلة  املتنقلة 
ال�شارع  يف  واملتواجدين  كبرية  ه�شة  و�شعية 
ومراكز  االإيواء  مراكز  نحو  بتوجيههم  وذلك 
املعنية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتن�شيق  العالج 
اأي�شا  ويتم   ، اجلمعوية  باحلركة  وباالت�شال 
االأ�شخا�س  فيها  يوجد  التي  الو�شعية  تقييم 
بال�شارع  املتواجدين  ثابت  ماأوى  بدون 
اإىل  باالإ�شافة  الفورية  احتياجاتهم  وحتديد 

للتكفل  والب�رضية  املادية  الو�شائل  كل  توفري 
على  والعمل  االأ�شخا�س  هوؤالء  بفئة  النوعي 
املادة  وت�شمن  عائالتهم   �شمن  اإدماجهم 
مالئم  تكفل  اجلديد  املر�شوم  من  الرابعة 
بدون  لالأ�شخا�س  االخت�شا�شات  ومتعدد 
موؤقتة  لفرتة  االإيواء  ثابت داخل مراكز  ماأوى 
اإمكانية متديد فرتة  اأيام مع  ال تتجاوز ثالثة 
احلالة  ح�شب  املدير  من  مبوجب  االإقامة 
امل�شجلة كما �شدر بنف�س العدد من اجلريدة 
املر�شوم  يتمم  اآخر  مر�شوما  الر�شمية 
يحدد  الذي   2008 �شنة  يف  املوؤرخ  التنفيذي 
�رضوط ان�شاء موؤ�ش�شات امل�شاعدة عن طريق 
العمل  وتنظيمها و�شريها وذلك باإدراج مادتني 

االوىل 17 مكرر والثانية 17 مكرر 

جماهري �سبورتينغ 
ل�سبونة توا�سي �سليماين

الطبعة ال8 ملهرجان 
اجلزائر الدويل لل�سينما 

اإدارة حداد ت�سكر نظريتها 
مولودية وهران

املعاقون وهاج�س الزواج

�شبونة  �شبورتينغ  نادي  جماهري  ت  عبرّ
لالعب  وم�شاندتها  دعمها  عن  البتغايل 
اإزاء  �شليماين  ا�شالم  ال�شابق  فريقها 
فريقه  مع  بها  التي مير  ال�شعبة  الو�شعية 
اأ�شبح  الذي  وهو  االجنليزي  �شيتي  لي�شرت 
الفرن�شي  مدربه  خمططات  عن  بعيدا 
بويال وال يلعب كثريا حيث تواجد يف اآخر 
خارج  االجنليزي  الدوري  �شمن  مباراة 

القائمة املعنية باللقاء.

العا�شمة  باجلزائر  االأحد  اأم�س  م�شاء  مت 
"�شعرك  املطول  الوثائقي  الفيلم  عر�س 
�شي�شاين  فاطمة  اإخراج  من  املن�شدل" 
الذي يتطرق اإىل �شهادات ثالث منا�شالت 
من اأجل الق�شية اجلزائرية ال�شيما م�شار 
و   )2014-1927( الفاليت  �شفري  اإفلني 
االأفالم  فئة  يف  د(   76( الفيلم  عر�س  مت 
ملهرجان  ال8  الطبعة  اإطار  يف  الوثائقية 
املخ�ش�س  لل�شينما  الدويل  اجلزائر 
فعالياته  انطلقت  الذي  امللتزمة  لالأفالم 

اجلمعة الفارط.

هت اإدارة فريق احتاد اجلزائر ت�شكراتها اإىل   وجرّ
نظريتها مولودية وهران عقب الرتحيب احلافل 
تنقله  عند  العا�شمي  النادي  وفد  القاه  الذي 
االأ�شبوع  نهاية  اجلزائري  الغرب  عا�شمة  اإىل 
التي جرت  املواجهة  اأجل خو�س  املن�رضم من 
الرابطة  من   13 اجلولة  �شمن  الفريقني  بني 
الرئي�س  اإدارة  اعرتفت  حيث  االأوىل،  املحرتفة 
ربوح حداد لنظريتها اإدارة اأحمد بلحاج املدعو 
"بابا" بحفاوة اال�شتقبال يف انتظار الرد باملثل 

خالل مقابلة الفريقني يف مرحلة االإياب.

قال احد ال�شباب من فئة ذوي االإحتياجات اخلا�شة 
برنامج  يف  املحلية  البويرة  اإذاعة  عب  تدخله  اأثناء 
خا�س مبنا�شبة يومهم العاملي امل�شادف ل 3 دي�شمب 
اأن فئة املعاقني يف اجلزائر ال تزال تعاين يف اجلزائر 
االإجتماعي  واالإدماج  املادي  التكفل  اإىل  باالإ�شافة 
من هاج�س الزواج كا�شفا انه ق�شد عائلتني من اأجل 
 ، معاق  كونه  بالرف�س  قوبل  لكنه  دينه  ن�شف  اإكمال 
اأن هاج�س  بالقول  االأمر  يعلق على  البع�س  ما جعل 
الزواج ال ينح�رض يف اجلزائر على فئة املعاقني بل 

مي�س فئة ال�شباب من اجلن�شني ل�شبب اأو الآخر.
اأ.م

خن�سلة 

فئران احلقول تدمر 2500 هكتار 

ببلدية زريبة الوادي ب�سكرة 

هالك �سخ�سني يف حادث مرور 

الفالحية  امل�شالح  اأح�شت مديرية 
من  هكتار   2500 حوايل  بخن�شلة 
املت�رضرة  الفالحية  االأرا�شي 
الوالية،  عب  احلقول  فئران  من 
من  االثنني  اليوم  علم  ما  ح�شب 
النباتية  لل�شحة  الوالئية  املفت�شة 
براهيمي.  را�شية  املديرية،  بذات 
باأن  امل�شوؤولة  نف�س  اأو�شحت  و 
يعانون من ظاهرة  الذين  الفالحني 
ترتبع  الذين  و  احلقول  فئران 

 2500 على  املت�رضرة  اأرا�شيهم 
غ�شون  يف  �شي�شتفيدون  هكتار 
"االأيام القليلة القادمة" من املبيدات 
هذا  على  الق�شاء  ت�شتعمل يف  التي 
�شتتوا�شل  و  القوار�س،  من  النوع 
من  املبيدات  ا�شتعمال هذه  عملية 
لل�شيدة  وفقا   - الفالحني  طرف 
�شهر  نهاية  غاية  اإىل   - براهيمي 
على  حفاظا  ذلك  و  املقبل  مار�س 
اأن  اإىل  الفتة   ، الفالحية  املنتجات 

هذه  من  املت�رضرة  املناطق  اأهم 
اأوالد  و  بابار  بدوائر  تقع  االآفة 
ر�شا�س باالإ�شافة اإىل عني الطويلة.

حادث  يف   )2( �شخ�شان  هلك  
اإىل االثنني  مرور وقع ليلة االأحد 
باملكان امل�شمى "احلدف" باإقليم 
بلدية زريبة الوادي )84 كلم �رضق 
به  اأفادت  ما  ح�شب  ب�شكرة(، 
وقد  املدنية.  احلماية  م�شالح 
كان  الذي  احلادث  هذا  جنم 
رقم  الوطني  الطريق  له  م�رضحا 
وخن�شلة  ب�شكرة  بني  الرابط   83
مرورا ببلدية زريبة الوادي - وفقا 
عن  امل�شدر-  ذات  اأو�شحه  ملا 

و  �شياحية  �شيارة  بني  ا�شطدام 
اأخرى نفعية االأمر الذي اأدى اإىل 

العمر  من  يبلغان  �شخ�شني  وفاة 
49 و71 �شنة و مت حتويل جثماين 
�شيارة  منت  على  ال�شحيتني 
املدنية  للحماية  تابعة  اإ�شعاف 
اجلثث  حفظ  م�شلحة  نحو 
باملوؤ�ش�شة العمومية اال�شت�شفائية 
الوادي،  بزريبة  رابح  ناجي  بن 
ت�شيف ذات امل�شالح ،من جهتها 
املخت�شة  االأمن  م�شالح  فتحت 
اإقليميا حتقيقا لتحديد مالب�شات 

احلادث.

تب�سة وتـاء التاأثيث

تب�سة

عر�س جماعي ي�سنع احلدث
نظم جمل�س �شبل اخلريات، عر�شا جماعيا يف الـ 2 من 

دي�شمب، لفائدة 10 عر�شان، على م�شتوى تب�شة، يف حني اأكد 
االإمام زهري �شا�شي اأنه " �شتعلو �شم�س جمل�س �شبل اخلريات 
تب�شة لت�رضق على كل بيوت الفقراء باذن اهلل واخلري اليزال 

يف االأمة كثري".

ورقلة

اأحكام ما بني 20 �سنة �سجنا نافذا والرباءة يف ق�سية خمدرات 
يف  ورقلة  ق�شاء  ملجل�س  اجلنايات  حمكمة  اأ�شدرت 
ق�شائية  اأحكاما  االأحد  م�شاء  االأوىل  دورتها  اإطار 
متفاوتة تراوحت ما بني 20 �شنة �شجنا نافذا والباءة 
ق�شية  يف  تورطوا  االأ�شخا�س  من  جمموعة  حق  يف 
ال�شجن  عقوبة  بت�شليط  املحكمة  وق�شت  خمدرات. 
النافذ ملدة 20 �شنة على املدعو ب. م.ب )61 �شنة( 

نقل  و  �شحن  بجناية  اإدانته  بعد  دج  ماليني  وخم�شة 
اإجرامية منظمة كما مت  اإطار جماعة  املخدرات يف 
يف اإطار نف�س الق�شية معاقبة امل�شمى  ب- �س )47 
مالية  وغرامة  �شنة   15 ملدة   النافذ  بال�شجن  �شنة( 
نافذة قدرها خم�شة ماليني دج بعد اإدانته هو االآخر 

بنف�س اجلناية.
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قالت اإنه �سائع بني الإرادة والإدارة

�سناباب: اجله�ية والت�اط�ؤ ينخران قطاع الرتبية

�سارة بومعزة 

اتهمت الفيدرالية الوالئية لقطاع الرتبية 
الكونفدرالية  لواء  حتت  املن�ضوية 
بيان يف  للعمال،  اأم�س  العامة امل�ضتقلة 
االأخري مبقر  اجتماعها  لها، خالل  بان، 
و�ضع  االإن�ضان،  حلقوق  الوالئية  الرابطة 
قطاع الرتبية ببلوغ مرحلة التعفن، على 
الرتبية ببجاية، متهمني  م�ضتوى مديرية 
حلبة  اإىل  بتحويلها  املديرية  »قادة« 
والفئوية  ال�ضخ�ضية  امل�ضالح  ل�رصاعات 
املنتفعني  بني  حرب  غنيمة  اإىل  وحولت 
يختلفون  الذين  واجلدد  التقليديني 
امل�ضمون،  يف  ويت�ضابهون  ال�ضكل  يف 
مديرية  ال�ضرتجاع  داعني  بح�ضبهم، 

الت�ضيري  ورف�س  العمال  لفائدة  الرتبية 
بالوكالة، بح�ضبهم، موؤكدين اأن خطوتهم 
العام  القطاع  على  احلفاظ  الأجل  تاأتي 
متهمني  العمومية،  املدر�ضة  وخا�ضة 
املوؤ�ض�ضات  موازية  ببيع  نقابات 
حني   يف  الرمزي،  بالدينار  العمومية 
ايديولوجيا  م�رصوعا  اأخرى  حتمل 
اأن  موؤكدين  الع�رصية،  املدر�ضة  ل�رصب 
كل ذلك با�ضم العمال ، يف حني اأنه �رصب 
ال�ضتقرار القطاع، م�ضيفني اأن النقابات 
التقليدية مل ت�ضتطيع اليوم فر�س قوتها 
حلل م�ضاكل العمال العالقة بل انغم�ضت 
وال�رصاعات  التنظيمية  م�ضاكلها  يف 
من  كبرية  �رصيحة  بينما  الزعامة  على 
العمال واالأ�ضاتذة تتخبط يف امل�ضاكل ، 

مرجعني ذلك اإىل �ضعف االإدارة واالإرادة 
تواطوؤ  مع  القطاع  على  امل�رصفني  لدى 

البع�س وراء املزايا وامل�ضالح.
النقاط  من  جملة  ال�ضناباب  وحددت 
بداية  حولها،  الو�ضاية  �ضاءت  اليت 
قرارات  و  الدرجات،  يف  الرتقية  من 
و   ، االأ�ضاتذة  من  كبري  لعدد  الرتب�س 
ترب�ضهم  تابعوا  للذين  االإدماج  قرارات 
يف جامعة التكوين املتوا�ضل بناء على 
اإدماج  املت�ضمن   2009/459 القرار 
احلركة  متهمني  االأ�ضاتذة،  وترتيب 
من  �ضاحبها  وما  لالأ�ضاتذة  ال�ضنوية 
والزالت  ا�ضتمرت  باأنها  تدخالت 
م�ضتمرة حتت �ضتار احلركة اال�ضتثنائية 
النقابية  االنتماءات  على  بنيت  واأنها 

يدفع  والتي  االإدارة  بتواطوؤ  واجلهوية 
الع�ضاة  االأ�ضاتذة  من  كبري  عدد  ثمنها 
اأخرى،  تنظيمات  اختاروا  الذين 
على  الرتقيات  بخ�ضو�س  م�ضيفني 
املنا�ضب امل�ضتحدثة ) اأ�ضتاذ رئي�ضي، 
واأ�ضتاذ مكون( ل�ضنة 2017/2016 باأنها 
طرحت على ال�ضاحة 3 قوائم مما يربهن 
للبع�س على ح�ضاب  التالعب والتواطوؤ 
االأ�ضاتذة . من جهة ثانية طعنت النقابة 
اجلارية،  لل�ضنة  الدرا�ضي  امل�ضار  يف 
التي قالت اأنه كان كارثيا بامتياز بحيث 
التي  االختالالت  نف�س  ا�ضتمرار  �ضجل 
مدر�ضي  دخول  الأي  مالزمة  اأ�ضبحت 
النق�س  االكتظاظ،  يف  اأ�ضا�ضا  يتمثل 
وكذا  البيداغوجي  التاأطري  يف  الفادح 

زيادة  اال�ضتقبال  بنيات  يف  النق�س 
القطاع  على  امل�ضوؤوليني  ارتباك  على 
يتعلق  فيما  خا�ضة  القانون،  واخرتاق 
بالتعيينات وحركة نقل املوظفني ف�ضال 
عدة  ت�ضوية  يف  االإدارة  متاطل  عن 
اأما من اجلانب  اإدارية ومالية .  ملفات 
يف  النظر  الإعادة  فدعت  املطلبي 
تتما�ضى  اأن  يجب  التي  االأجور  �ضيا�ضة 
من  الرفع  و  للعمال،  ال�رصائية  والقدرة 
يف  النظر  واإعادة  العائلية،  املنح  قيمة 
االجتماعية  اخلدمات  اأموال  ت�ضيري 
التي  النقابية  الهيمنة  عن  واإبعادها 
والعمال،  االأ�ضاتذة  اإغراء  يف  ت�ضتغلها 
املالية  القيمة  من  الرفع  و  بح�ضبهم، 
لالمتحانات  الت�ضخريات  ملختلف 

و   ،) الت�ضحيح   ، احلرا�ضة   ( الر�ضمية 
من  لالأ�ضاتذة  احل�ضنة  الظروف  توفري 
اأجل اأداء مهامهم على اأح�ضن مما يرام 
وذلك بالرفع من ميزانيات املوؤ�ض�ضات 
االأ�ضاتذة  حجرات  جتهيز   ( الرتبوية 
التدري�س  حجرات  وجتهيز  ،التدفئة 
تندلع  التي  امل�ضاكل  على  الق�ضاء  و   ،)
ابتدائيات   ( الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  يف 
النق�س  ب�ضبب   ) وثانويات  ،متو�ضطات 
يف  واالإ�رصاع   ، املوؤطرين  لعدد  الفادح 
جت�ضيد القانون اجلديد اخلا�س بعمال 
وراء  يقف  من  كل  وحماربة  الرتبية 
اأعلنوا  العمل  لقانون  وبالن�ضبة  تعطيله 
ه�ضا�ضة  اأنه  يكر�س  قائلني  له  رف�ضهم 

التوظيف.

اتهمت »�سناباب«، قطاع الرتبية بالغرق و�سط �سعف الإدارة والإرادة لدى امل�سرفني على القطاع مع تواطوؤ البع�ض خلف املزايا على ح�ساب النهو�ض 
بواقعه، موؤكدين اأن احلركة ال�ستثنائية لالأ�ساتذة بنيت على النتماءات النقابية واجلهوية بتواطوؤ الإدارة والتي يدفع ثمنها الأ�ستاذة، يف حني 

انتقدوا ما اأ�سموه حرمان املربي وعدم اإ�سراكه يف عدة ور�سات حتدد م�سري الأجيال زيادة على �سعف ممثلي العمال يف اللجان الذي قالوا اإنه اأدى اإىل 
اتخاذ قرارات ارجتالية يعاد النظر فيها كل مرة.

القطاع الع�سكري لأدرار

اإرهابيان ي�سلمان نف�سيهما لل�سلطات املخت�سة
وبف�ضل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
اجلهود النوعية لقوات اجلي�س الوطني 
ال�ضعبي، �ّضلم اإرهابيان )02( نف�ضيهما، 
 ،2017 دي�ضمرب   04 اليوم  �ضباح 
الع�ضكري  بالقطاع  االأمنية  لل�ضلطات 

الثالثة.  الع�ضكرية  بالناحية  الأدرار 
ويتعلق االأمر بكل من » م. عثمان« و«اأ. 
ر�ضا�س  بحوزتهما  كان  اللذان  علي«، 
ما�ضورة  مع   FMPK نوع  من   )01(
للذخرية،  اأ�رصطة  و�ضندوق  وخمزن 

خمازن  و)04(  تكرارية   )01( وبندقية 
نوع  من  ثقيل  بر�ضا�س  خا�ضة  ذخرية 
ات�ضال  اأجهزة  و)05(  ديكتاريوف 
من  كمية  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضلكية 

الذخرية تقدر بـ )3225( طلقة. 

�ضياق  يف  النوعية  النتائج  هذه  تندرج 
اجلهود احلثيثة للجي�س الوطني ال�ضعبي 
اآفة  الجتثاث  االأمن  م�ضالح  وخمتلف 
االأمن  وب�ضط  بالدنا  من  االرهاب 

وال�ضكينة عرب كافة ربوع اجلزائر.

�سدوق خليل

ت��سيات لرت�سيم ال�سال�ن يف الأجندة الر�سمية للتظاهرات

ال�سركاء ردوا بالطعن يف املنظومة الرتبوية

بن غربيط حتمل الأ�ساتذة م�س�ؤولية �سعف امل�ست�ى

االقت�ضادين  املتعاملني  متكني 
من  باملائة   80 من  اال�ضتفادة  من 
ال�ضادرات  لدعم  الوطني  �ضندوق 
ك�ضف مدير غرفة التجارة و ال�ضناعة 
تو�ضيات  وجود  عن  خليل  �ضدوق 
يف  للتمور  الدويل  ال�ضالون  لرت�ضيم 
،حتى  للتظاهرات  الر�ضمية  االأجندة 
و  االقت�ضاديني  املتعاملني  يتمكن 
دعم  من  اال�ضتفادة  من  امل�ضتثمرين 
ال�ضادرات  لدعم  الوطني  ال�ضندوق 
بن�ضبة 80 باملائة فيما بتعلق بتكاليف 
مدير  واأفاد  اللوج�ضتيك.  و  النقل 
�ضدوق  ال�ضناعة  و  التجارة  غرفة 
الطبعة  اختتام  هام�س  على  خليل 
اأن   ، للتمور  الدويل  لل�ضالون  الثالثة 
مامييز الطبعة  الثالثة لل�ضالون الدويل 
للتمور االإقبال و التمثيل الدويل �ضواء 
طرف  من  اأو  العار�ضني   طرف  من 

ال�ضالون  اأن  م�ضريا   ، العمل  اأرباب 
منها  املحاور  من  العديد  ت�ضمن 
حمور خا�س بامل�ضدرين يت�ضمن 45 
و  بالفالحني  خا�ضة  قاعة  و  عار�س 
املنتجني ي�ضم 60 عار�س. ويف �ضياق 
و  التجارة  غرفة  مدير  دعا  مت�ضل 
ال�ضناعة اىل �رصورة العمل على تنويع  
باعتباره مورد هام  التمر  ا�ضتعماالت 
ميكن اأن يلعب دور يف تقلي�س فاتورة 
املتحدث  ذات  واأ�ضار  اال�ضترياد.  
وزير  قام  ال�ضالون  هام�س  على  انه 
عملية  اأول  على  باالإ�رصاف  الفالحة 
ت�ضدير  ثم  ،حيث  ب�ضكرة  يف  ت�ضدير 
اإىل  الفالحية  املنتوجات  من  10طن 
يف  م�ضريا  االأوروبية،  الدول  بع�س 
اتفاقية  اإبرام  مت  اأنه  ال�ضياق  ذات 
مع  التمور  حتويل  م�ضنع   الن�ضاء 
املتعامل االأجنبي من ايطاليا، و�ضهد  

اختتامه  يف  للتمور  الدويل  ال�ضالون 
�ضواء  حمت�ضما  اإقباال  الثالثة   طبعته 
طرف   من  اأو  الزوار  طرف  من 
العار�ضني، يف حني مل يعرف ال�ضالون 
اأي اإبرام لل�ضفقات و االتفاقيات  بني 
جهتهم  من  االقت�ضاديني.  املتعاملني 
عار�ضوا ال�ضالون عربوا عن ا�ضتيائهم 
ملا يعرفه القطاع الفالحي من �رصوط 
تعجزية من طرف املوؤ�ض�ضات تاأمينية 
، و غياب االإعانات و الدعم من طرف 
الدولة  و ممار�ضتها التماطل يف تقدمي 
رخ�س حفر االآبار ، يف وقت كان البد 
باملنتوج  تهتم    ان  اجلزائر  على 
و   اال�ضترياد  فاتورة  لتقلي�س  املحلي 

التخل�س من تبعية املحروقات.
وجاء هذا ال�ضالون من اأجل التعريف 
واأ�ضنافه  اأنواعه  بكل  التمر  مبنتوج 
وترقيته وتعزيز العالقات بني خمتلف 

والفاعلني  االقت�ضاديني  املتعاملني 
مل�ضاعفة  واأي�ضا  املوؤ�ض�ضاتيني، 
وت�ضديره،  اإنتاجه  وكميات  اإمكانات 
اخلربة  وتعزيز  متتني  عن  ف�ضال 
اجلزائرية مع تلك املتاأتية من بلدان 
اأخرى، كما يهدف اإىل تنظيم لقاءات 
املتدخلني  الفاعلني  خمتلف  بني 
املنتجني  �ضيما  ال  التمور  جمال  يف 
املهند�ضني  امل�ضدرين  املوزعني 
الزراعيني، وكذا ت�ضجيع اال�ضتثمار يف 
االإنتاج،  ترقية  التمور،  تثمني وحتويل 
اجلزائرية،  التمور  وت�ضدير  جتارة 
بال�رصاكة  ال�ضالون  ينظم  حيث 
للمعار�س  اجلزائرية  ال�رصكة  مع 
والت�ضدير، ال�رصكة اجلزائرية للتامني 
على ال�ضادرات ومركز البحث العلمي 

والتقني للمناطق اجلافة.
 ب�سكرة: اميان لوا�ض

الوطنية  الرتبية  وزيرة  حملت 
نورية بن غربيط، اأم�س،  االأ�ضاتذة 
التالميذ  م�ضتوى  �ضعف  م�ضوؤولية 
الريا�ضيات، مقرة  مادة  خا�ضة يف 
يف  عامة  ب�ضفة  التلميذ  ب�ضعف 
يف  ناظره  مع  مقارنة  اجلزائر 

العامل.
اأم�س،  غربيط،  بن  نورية  اأكدت 
افتتاح  على  اأ�رصافها  خالل 
يف  للتكوين  الوطني  املخطط 
 2020  /2017 من  الرتبية  قطاع 
االأ�ضاتذة  تكوين  �رصورية  على 
عامة  مرجعية  واإعداد  واملفت�ضني 
من  القطاع  يف  العاملة  لالأ�ضالك 
املهام  يف  اخللط  تفادي  اأجل 
والتنظيمات  االأحكام  وتو�ضيح 
التي تخ�س كل عامل. واأ�رصت بن 
غربيط على �رصورة حت�ضني نوعية 
التعليم املمنوح لتالميذ من خالل 
حت�ضني تكوين االأ�ضاتذة التي اأكدت 

قدرتهم  عدم  و  م�ضتواهم  �ضعف 
على نقل املعلومات لتالميذ ب�ضكل 
اأن  الوزيرة  اأو�ضحت  �ضل�ضل. كما 
لتكوين  خمطط  و�ضعت  م�ضاحلها 
اأ�ضا�س على  ا�ضتندت يف  االأ�ضاتذة 
يف  املرت�ضحني  االأخطاء  اإح�ضاء 
االمتحانات الر�ضمية والذي مت يف 

21 والية.
 

اإيدير عا�سور: 
�سعف املدر�سة 

�سببه �سعف 
املنظومة الرتبوية 

ولي�ض الأ�ستاذ
 

من جهته املن�ضق الوطني ملجل�س 
عا�ضور  »كال«،  اجلزائر  ثانويات 
وزيرة  حتميل  فرف�س  اإيدير، 

تراجع  م�ضوؤولية  الوطنية  الرتبية 
اأنه  قائال  لالأ�ضاتذة،  امل�ضتوى 
كون  التوظيف،  يف  االإدارة  خطاأ 
قائال  توظف،  التي  هي  االإدارة 
اإال  املكونني  تكوين  من  البد  اأنه 
يكون  من  يف  ميكن  االإ�ضكال  اأن 
هم؟،  اين  مت�ضائال  املكونني، 
ي�ضاف له اأن م�ضتوى االأ�ضاتذة هو 
نتائج التكوين الذي يتلقاه االأ�ضتاذ 
اجلامعة  اإىل  و�ضوال  املدر�ضة  من 
ليعود اإىل املدر�ضة يف �ضكل اأ�ضتاذ، 
لي�ضت يف  االإ�ضكالية  باأن  وهو دليل 
الرتبوي  النظام  يف   بل  االأ�ضتاذ 
بال�ضعيف  و�ضفه  الذي  اجلزائري 
اأوال  ينبغي  اأنه  قائال  بح�ضبه، 
ولي�س  الرتبوية  املنظومة  تكوين 
نقطة  على  موؤكدا  فقط،  االأ�ضتاذ 
حمتوى الربامج كون االأ�ضتاذ منفذ 
يف  فامل�ضكل  وبذلك  فقط،  لها 
ولي�س  التعليم،  وطريقة  الربنامج 

يف اال�ضتاذ.
م�ضكل  اإىل  عا�ضور  اأ�ضار  كما 
بالظروف،  تعلق  فيما  املوؤ�ض�ضات 
كاهل  تثقل  انها  قال  والتي 
�ضواء،  حد  على  والتلميذ  اال�ضتاذ 
وا�ضفا ما يقارب الـ50 باملائة من 
بال�ضجون  ا�ضبه  باأنها  املوؤ�ض�ضات 
يعيق  ما  وهو  باملدار�س،  منها 
التلميذ  للطرفني  التعليم  عملية 

واال�ضتاذ.
املخطط  يف  راأيه  بخ�ضو�س  اأما 
افتتحت  الذي  لتكوين  الوطني 
اأ�ضغاله �ضبيحة اليوم وزيرة الرتبية 
مل  اإذا  املخطط  اأن  اأكد  الوطنية 
التي  الفئات  خمتلف  برتقية  يرفق 
عاملة يف القطاع من خالل تطبيق 
الرتبية  لعمال  االأ�ضا�ضي  قانون 
ف�ضيبقي  منا�ضبهم  يف  برتقيتهم 

حرب على ورق.
م.�ض

بني 3 قطاعات وزارية

 تن�سيب جلنة قراءة الكتاب
 الديني امل�ست�رد

اأدرار

 تن�سيب رئي�س بلدية برج باجي
 خمتار وتيمياوين  

البويرة

الأرندي » ميّرغ » الأفالن 

 

يف املجل�س ال�سعبي ال�لئي

عددها  يف  الر�ضمية  اجلريدة  اأعلنت 
قراءة  جلنة  ت�ضكيل  طريقة  عن  االأخري 
و�ضريها،  امل�ضتورد  الديني  الكتاب 
الدنية  ال�ضوؤون  وزارة  بني  بالتعاون 
واجلماعات  الداخلية  ووزارة  واالأوقاف 
تطبيقا  وذلك  الثقافة،  وزارة  املحلية 
الأحكام املادة 7 واملادة 11 من املر�ضوم 
17-09 املوقف يف 4 جانفي 2017، حيث 
تاأتي اللجنة حتت رئا�ضة املدير املكلف 
ويزر  عن  ممثال  االإ�ضالمية  بالثقافة 
الفرعي  املدير  ومن  الدينية،  ال�ضوؤون 
الرتاث  واإحياء  باملطبوعات  املكلف 
االإ�ضالمي، كنائب للرئي�س، وممثل الوزير 
ويزر  وممثل  ع�ضوا،  بالداخلية  املكلف 
الثقافة ع�ضو كذلك، مع 15 خبريا بينهم 

3 اأئمة يعينهم ويزر ال�ضوؤون الدينية.
االأن�ضطة  تن�ضيق  بتعزيز  اللجنة  وتكلف 
مع القطاعات املعنية مع حتري اأق�ضى 
اجلريدة  ن�س  حد  على  اليقظة  درجات 
طلبات  درا�ضة  يف  وال�رصوع  الر�ضمية، 
الرتاخي�س والبت فيها. واأكدت اجلريدة 
اللجنة تقدمي طلب  اأنه ال يحق الأع�ضاء 
اأو  الديني،  الكتاب  با�ضترياد  ترخي�س 
ربط عالقة ع�ضوية اأو م�ضلحة مبا�رصة 
اأو غري مبا�رصة مع طالبي الرتاخي�س. يف 
ايداع  الرتاخي�س  لطالبي  حددت  حني 
اأمانة  م�ضتوى  على  اال�ضترياد  ملفات 
درا�ضتها  بعد  اللجنة  لرتتبها  اللجنة، 

ح�ضب الت�ضل�ضل الزمني اليداعها.
�سارة بومعزة

البكو�س  حمو  اأم�س  ظهر  بعد  اأ�رصف 
تن�ضيب  عملية  على  اأدرار  والية  وايل 
خمتار  باجي  برج  بلدية  رئي�س  من  كل 
حزب  من  حممد  بربو�ضي  لرئي�ضها 
اأي�ضا  مع  اجلزائرية  الوطنية  اجلبهة 
جبهة  حزب  عن  تيمياوين  بلدية  رئي�س 
لقانون  تطبيقا  وهذا  الوطني  التحرير 
الوايل  حث  اأين  النتخابات  الع�ضوي 
برج  االإدارية  للمقاطعة  اجلدد  االأميار 
باي خمتار احلدودية ب�رصورة االهتمام 
دعم  وم�ضاركتهم يف  ال�ضكان  بان�ضغاالت 
االإطار  عن  والرتفع  املحلية  التنمية 

الهدف  �ضمولية  اإىل  والنظر  التحزبي 
حاجيات  على  واالإجابة  خلدمة  العام 
ال�ضكان مع احلر�س على تطبيق القانون 
دعم  عن  والبحث  العام  املال  وتر�ضيد 
تتطلع  التي  املنطقة  اأكرث يف  اال�ضتثمار 
اأي�ضا  ي�رصف  كما  اأف�ضل   م�ضتقبل  اإيل 
رئي�س  تن�ضيب  على  م�ضاءا  الوايل 
املجل�س ال�ضعبي الوالئي واليوم الثالثاء 
والتي  الوالية  بلدية عا�ضمة  رئي�س  على 
من  الكرمي  عبد  اأقا�ضم  ال�ضاب  يرتاأ�ضها 

حزب جبهة التحرير الوطني
بو�سريفي بلقا�سم 

وّجه حزب االأرندي بوالية البويرة �ضفعة 
خالل  من  االأفالن  العتيد  للحزب  قوية 
اإزاحته اأم�س من رئا�ضة املجل�س ال�ضعبي 
الر�ضمي  التوقيع  عقب  بالبويرة  الوالئي 
واملوثق الذي اأبرم بني 3 اأحزاب لت�ضكيل 
االأغلبية املطلقة والقانونية التي ت�ضمح 
مقعدا   13 ب  االأرندي  وهي  بالرئا�ضة 
واالفافا�س ب 6 مقاعد وحتالف تاج ب 
5 مقاعد ما يعني الو�ضول اىل 24 مقعدا 
الذي  االفالن  حلزب  مقعدا   14 مقابل 
العهدة  طيلة  توالها  التي  الزعامة  فقد 
�رصو�س  حرب  واندلعت  هذا   ، ال�ضابقة 
بني حزبي االأغلبية حول الرئا�ضة وتعدى 

اخلطرية  االإتهامات  تبادل  اىل  ال�رصاع 
االأرندي  اإتهام  غرار  على  الطرفني  بني 
الذمم  �رصاء  مبحاولة  االأفالن  حلزب 
واالأ�ضوات من خالل عر�س مبالغ مالية 
و�ضلت اىل 500 مليون �ضنتيم على بع�س 
ملثل  اخل�ضوع  رف�ضوا  الذين  االأع�ضاء 
لل�ضيا�ضة  متت  ال  التي  امل�ضاومات  هذه 
حتدثوا  من  بع�س  ت�رصيح  ح�ضب  ب�ضلة 
ليومية » الو�ضط » عقب التوقيع الر�ضمي 
على التحالف الذي ميكن » بوتاتة احمد 
» من رئا�ضة املجل�س الذي �ضين�ضب من 
حفل  يف  االربعاء  غد  يوم  الوايل  طرف 

اأح�سن مرزوقر�ضمي .
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املهاجرون وزيارة الرئي�س الفرن�سي ماكرو اإىل اجلزائر 

الكرة يف امللعب اجلزائري والتحديات كثرية و لي�ست �سهلة 
تنوع اآراء الإعالميني كما راأينا يف احللقة الأوىل من التحقيق واإحلاح بع�سهم على ملفات معينة دون اأخرى مل 
ينق�س �سيئا من حقيقة التحدي املبدئي وال�سعب الذي تواجهه اجلزائر ابتداء من نهار غد اثر و�سول الرئي�س 

الفرن�سي اميانويال ماكرو .هذا التحدي تاأكد يف احللقة الثانية ب�سكل اأكرث قوة على ل�سان مهاجرين اإعالميني 
وعمال كادحني وطلبة غلبت عليهم روح الت�ساوؤم ب�سبب اعتقاد معظمهم باأن فرن�سا غري م�ستعدة على تغيري نهجها 
القائم على ازدواجية مقيتة تك�سف يف اجلوهر عن ا�ستعالء ا�ستعماري رغم الختالف الن�سبي بني روؤ�ساء ميينيني 
وي�ساريني كما اأ�سار اإىل ذلك الزميل في�سل �سريف وخا�سة عندما يتعلق الأمر باأ�سكال تردد باري�س يف العتذار عن 
جرائمها يف اجلزائر كما بني ذلك ماكرو الذي دعا اإىل ذلك يف حديث اإىل قناة »ال�سروق »اأثناء زيارته مر�سحا يجري 

وراء ك�سب تاأييد وود اجلزائر وتاأكيده اليوم على عدم التوبة و التنكر للما�سي ال�ستعمار يف اآن واحد!.

باري�س :بوعالم رم�ساين 

ماكرو ومكر ازدواجية 
اخلطاب!

انه  يقول  الذي  ماكرو  موقف 
بني  التقليدي  ال�رصاع  جتاوز 
ح�سب  اأكرث  ي�سب  والي�سار  اليمني 
�رصيف يف خانة اليمني الإجتماعي 
انفتاحا  اأكرث  كان  الذي  املعتدل 
الذاكرة  مو�سوع  الي�سار حيال  من 
زيارته  و�سف  الذي  �سرياك  مثل 
الأمر  وهو  بالتاريخية  اجلزائر 
زيارة  على  �سحبه  ميكن  الذي 
تراجعه  لكن  فهمنا  كما  ماكرو 
جرائم  عن  الأول  ت�رصيحه  على 
لكالم  اأعطى  اجلزائر  يف  فرن�سا 
�رصيف طابع ت�سكيك موؤكد بقوله 
:«اإن ق�سية ال�ستعمار تبقى عالقة 
الأمر  املرة  هذه  حت�سم  مل  اإذا 
واجلزائر  باري�س  ميكن  ل  الذي 
متوازنة  عالقة  اإىل  الرتقاء  من 
لآخرين  ،وخالفا  وفعالة  و�سادقة 
القت�سادية  امل�سلحة  على  ركزوا 
وعلى  التعبري  �سح  »الباردة«-اأن 
دون  ال�ستعمار  ما�سي  جتاوز 
على  �رصيف  ،اأكد  �سفحته  متزيق 
العتبار  وتعيد  تخدم  ملفات 
اأر�سيف  ا�ستعادة  مثل  اجلزائر 
اجلزائرية  اجلالية  وو�سع  الثورة 
والطلبة ومنح التاأ�سرية ف�سال عن 
على  املت�سعب  الإرهاب  حتدي 
ال�سعب  من  �سيكون  و«:  قوله  حد 
يف نظر �رصيف ان تتطابق وجهات 
هذا  يف  وباري�س  اجلزائر  نظر 
ذلك  اإىل  قبله  اأ�سار  كما  ال�سدد 
يف  ي�سنف  �رصيف  مكاوي.  علي 
خانة املتوج�سني من زيارة ماكرو 
اإىل اجلزائر لأنه مقتنع بانها توؤكد 
على  الفرن�سي  اخلطاب  انف�سام 
النحو الذي يعزز فر�سية ا�ستمرار 
وقوع  نتيجة  ال�سيطرة  روح 
اجلزائر يف خمالب حتديات لي�س 
بحكم  منها  اخلروج  ال�سهل  من 
على  اله�سة  ديبلوما�سيتها  �سعف 

منه  واأكرث  �رصيف  مثل  قوله،  حد 
التي  الت�ساوؤم  للغة  ا�ستنادا  بكثري 
مام  القادر  عبد  ا�ستعملها،راح 
اجلزائر  �رصف  الذي  ال�سحفي) 
قناة  بثتها  هامة  وثائقية  باأفالم 
اجلزيرة الوثائقية باللغتني العربية 
ل  بزيارة  يندد   ) والإجنليزية 
فرن�سا  مواقف  من  �سيئا  تغري 
عند  ذلك  بني  كما  ال�ستعمارية 
من  معروفة  غري  �سفحات  تناوله 
تاريخ همجية ال�ستعمار الفرن�سي 
يف اماكن بعيدة عن العا�سمة وعن 
كاليدونيا  اإىل  اجلزائريني  نفيه 
التحدث  مام  .تعمد  اجلديدة 
يريد  زيارة ل  باردة عن  بلغة غري 
�ساحبها العرتاف باجلزائر على 
حد تعبريه وهذا ما يتقاطع ب�سفة 
غري مبا�رصة مع طرح زميله �رصيف 
عند حتدثه عن ا�ستحالة التحدث 
البلدين  بني  طبيعية  عالقات  عن 
من دون حل اإ�سكال الذاكرة بكافة 

جتلياتها.

ل �سيء جديد حتت 
ظالم امل�ستعمر الدائم. 

�سيئا  ينتظر  ل  تردد  ودون  مام 

�سيحل  الذي  ماكرو  زيارة  من 
الو�سي  بحلة   »: اجلزائر  يف  غدا 
يف  والدائم  القدمي  ال�ستعماري 
مب�ستقبل  يوؤمن  ل  مادام  نظره 
لن  واجلزائر  فرن�سا  بني  جديد 
ظالمية اجلمهورية العلمانية التي 
�سعبها  على  الدميقراطية  تطبق 
واحلكم  والعدالة  احلرية  تريد  ل 
يهمها  ول  اجلزائر  يف  الرا�سد 
تغيري و�سع ال�سعب اجلزائري بقدر 
وو�سايتها  م�ساحلها  يهمها  ما 
ول  والفا�سدين  للف�ساد  وحمايتها 
اأموال  احت�سانها  ذلك  على  اأدل 
م�سوؤولني كبار نهبوا اجلزائر على 
ياأتي  العامل، ماكرو  مراأى وم�سمع 
نهج  يف  لال�ستمرار  اجلزائر  اإىل 
من �سبقوه من الروؤ�ساء الفرن�سيني 
واحلديث عن تعاون اقت�سادي بني 
البلدين ل معنى له يف ظل حتجر 
على  باري�س  ي�ساعد  �سيا�سي 
يخدم  تغيري  واي  الهيمنة  تكري�س 
م�ساحلها  تهديد  يعني  ال�سعب 
وثقافيا  اقت�ساديا  ال�ستعمارية 
الطالب  بوزيد  ر�سيد  و�سيا�سيا. 
اجلامعي ال�سابق الذي مل يجد له 
تخرج  اأن  بعد  اجلزائر  يف  مكانا 
ب�سهادة التهيئة العمرانية متفق مع 
مطابقة  ن�سخة  كالمه  وجاء  مام 
قال  كذلك  وهو  مام  الزميل  لراأي 
ماكرو  زيارة  من  �سيئا  اأنتظر  :«ل 
ت�رصق  لن  اجلزائر  �سم�س  لن 
امل�ستعمر  ظلمة  مادامت  قريبا 
.الطالب  تعبريه  حد  على  كثيفة 
عادل  ال�ساب  ال�سيا�سي  والباحث 
جامعة  يف  در�س  )الذي  رم�ساين 
غمار  خلو�س  وي�ستعد  تاون  كاب 
بنكوك(،اأبدى  يف  عليا  درا�سات 
واعد  �سيا�سي  حملل  دم  برودة 
ال�سيا�سية  الو�سعية  بني  ربط 
يف  والجتماعية  والقت�سادية 
اجلزائر وبني قدرتها على حتقيق 

ففي  باري�س.  مع  اإيجابية  ندية 
تقديره ، ل يكفي التحدث عن نية 
اإر�ساء قواعد �سداقة وتعاون دون 
�ستعود  التي  الفوائد  من  التاأكد 
تطرح  ل  والق�سية  اجلزائر  على 
رئي�سها  يحل  التي  فرن�سا  على 
�سبق  لأنه  اإ�سرتاتيجية  بروح  اليوم 
يتعلق  وردي  بخطاب  زارها  واأن 
ب�رصورة العرتاف بجرائم فرن�سا 
يف اجلزائر لكنه هو نف�سه الرئي�س 
ماكرونية  براغماتية  اظهر  الذي 
تركته يزور املغرب يف اأول خرجة 
عن  يعرب  الذي  الأمر  مغاربيا  له 
�سغط ا�سرتاتيجي حم�سوب يوؤكد 
م�ستعدة  غري  باري�س  ان  للعيان 
باجلزائر  املغرب  ل�ستبدال 
والو�سع  �سيا�سيا  وحتى  اقت�ساديا 
و�رصاع  للرئي�س  احلرج  ال�سحي 
وجه  يف  حتديا  ي�سكل  اخلالفة 
امل�ستقر  للمغرب  خالفا  اجلزائر 
ذكرها  التي  املعطيات  �سوء  ويف 
الطالب عادل �سيكون من ال�سعب 
نهج  اجلزائر  على  قوله  اختتم 
نف�س ال�سبيل رغم اأنه من الوا�سح 
تعني  الفرن�سي  الرئي�س  زيارة  اأن 
تزكية غري مبا�رصة ل�ستمرار نظام 
جزائري بالرئي�س احلايل اأو بقايد 
رغم  بوتفليقة  ال�سعيد  اأو  �سالح 

الداء والأعداء. 

ل قطيعة ولهم 
يحزنون

الذي  اللغوي  الطالب   ( زروق  كمال 
ليلحق  باري�سي  فندق  ليال يف  يعمل 
مل  التي  الكتب  ويقراأ  العي�س  بلقمة 
ا�ستبق   ،) لها  يت�سع  مكانا  لها  يجد 
حقيقة ازدواجية اخلطاب الفرن�سي 
لغة  بزيارة  ماكرو  زيارة  بو�سفه 
اأرادها  التي  والقطيعة  الإ�سارات 
لن  �سوف  الداخلي  ال�سعيد  على 

م�ستوى  تتجاوز  ول  حقيقية  تكون 
التمويه املكيافيلي مادامت الذاكرة 
اللغوي  و  ماكر  تالعب  �سلب  يف 
تنباأ  زروق  كمال  وال�سميولوحي. 
عن  وبرتاجعه  ماكرو  لغة  بتغري 
يف  العتذار  لم�س  الذي  ت�رصيحه 
فقد  كمال  ذلك  اأكد  وكما  اجلزائر 
رغم  رايه  الفرن�سي  الرئي�س  غري 
حلته املتوازنة ظاهريا )ل توبة عن 
) اإنكاره  ول  ال�ستعماري  املا�سي 
ماكرو ح�سب  يكون  الأ�سلوب  وبهذا 
التوفيق  اإيقاع  كمال قد رق�س على 
قوله  ال�سفتني على حد  لوبيات  بني 
وهذا ما يوؤخر ت�سفية اإ�سكال الذاكرة 
يف  واأخريا  اأول  الكرامة  تعني  التي 
كانت  ،واإذا  مام  القادر  عبد  تقدير 
ق�سية الذاكرة مازالت معلقة وتوؤثر 
على �سالمة عالقات طبيعية بحكم 
،فان  والتاريخية  ال�سيا�سية  رمزيتها 
تقل  ل  القت�سادي  التعاون  رمزية 
النية  مع  تداخلها  بحكم  اأهمية 
زروق  اأ�ساف  واجلزائر  ال�سيا�سية 
غري مرتاحة لتف�سيل ماكرو املغرب 
ذلك  اإىل  اأ�سار  كما  اجلزائر  على 
وعلي  الزاوي  حممد  ال�سحفيان 
الأوىل:واإعادة  احللقة  يف  مكاوي 
حتمية  اقت�ساديا  للجزائر  الإعتبار 
باري�س تنوي  اذا كانت  ل مفر منها 
مع  للعالقات  جديد  نف�س  اإعطاء 
اخلارجية  لوزير  وميكن  اجلزائر 
هذا  يف  التاأثري  لدريان  ايف  جان 
الرئي�س  م�ساعي  ل�ستكمال  ال�سدد 
باري�س  تلوم  التي  ،اجلزائر)  هولند 
وتعاتبها  القت�سادي  تقاع�سها  على 
املغربي  اجلار  مع  التعامل  على 
(،�سيكون من ال�سعب عليها مواجهة 
القادر  م�ساومة ودهاء ومكر ماكرو 
ال�سيا�سية  املزايدة  ورقة  لعب  على 
تبقى  الكرة  ،فان  زروق  نظر  ،ويف 
ورئي�س  اجلزائرية  اجلهة  يف  دائما 
فرن�سي �ساب احدث قطيعة داخلية 

ب�سنه  ي�ساهم  اأن  ميكنه  بلده  يف 
ه  بتغيري  اجلزائري  احلكم  لإحراج 
رده  كمال  وختم  باأخرى  اأو  بطريقة 
يعزز  ب�سوؤال  »الو�سط«  اأ�سئلة  على 
املاكرونية:هل  املكيافيلية  فر�سية 
على  اجلزائر  مب�ساومة  �سيناور 
ام  ال�سعب  ي�سعد  مل  حكم  تغيري 
ال�سامنة  ال�سيا�سية  الواقعية  يختار 
فرن�سا  يخدم  امني  ل�ستقرار 
مثقف  كادح  ؟  عام  بوجه  واأوروبا 
اآخر التقت به« الو�سط » يف باري�س 
م�ستجوبني  قائمة  اإىل  و�سمته 
تعادلوا يف الت�ساوؤم والتفاوؤل يف ظل 
ال�سوداوية  النظرة  لذوي  الكفة  ميل 
القادر  الإعالمي عبد  تزعمها  التي 
مام .الإطار املتقاعد عبد الوهاب 
املوؤمنني  بركب  التحق  بوخامت 
بحتمية اعتذار فرن�سا على ما�سيها 
اأخالقي  ك�رصط  ال�ستعماري 
»وكقاعدة   : واإن�ساين  و�سيا�سي 
حتكم حياة اجلماعات والأفراد،ويف 
اجلزائري  لل�سعب  ميكن  ل  نظره 
ومربر  النقطة  هذه  يف  الت�سامح 
اإىل  اجلزائر  من  الهارب  ال�سباب 
فرن�سا لي�س تناق�سا مع دعوته على 
حد تعبريه لن -ا�ساف يقول _كل 
اعداء اجلزائر مل يه�سموا ا�ستقالل 
ل  نيله  بعد  احلكم  وف�سل  اجلزائر 
مييلون  �سحى  الذي  بال�سعب  يتعلق 
بقي  بحكم  واإمنا  �سهيد  ون�سف 
على  معتمدا  التبعية  فلك  يف  يدور 
ريع ن�رص الف�ساد والتكالية والك�سل 
اإىل  بوخامت  اأ�سار  و�سيا�سيا  .امنيا 
اجلزائر  اإ�رصار  ا�ستمرار  �رصورة 
على رف�س مقرتحات فرن�سية ت�سب 
جمالها  كفتح  ال�سيادة  �سلب  يف 
اجلوي للطائرات بدون طيار بدعوى  
اقت�ساديا  اجلزائر  مطالب  �سقف 
ل  م�ساألة  الذاكرة  اإ�سكالية  تبقى 
فرن�سا  اأرادت  اذا  الت�ساوم  تقبل 
الكرامة  على  تقوم  طبيعية  عالقة 
واجلزائر ل ت�ستطيع التفاو�س بقوة 
بابها  امام  تكن�س  اذا مل  باري�س  مع 
اإىل  الأخري  قادتنا يف  جولتنا   ! اول 
�سوق 3000 م�سكن الواقع يف �ساحية 
ي�سيطر  يعد  الذي مل  و  �سوبوا  الني 
قبل  من  كان  كما  اجلزائريون  عليه 
يف  يتعاطفون  جتار  غزاه  اأن  بعد 
يف  القابع  مر�سي  مع  معظمهم 
فرن�سيا  املوؤيد  ال�سي�سي  �سجون 
وغربيا، تاجر اخل�سار ع ب انتف�س 
ي�ستمنا  اأن  وكاد  �سوؤالنا  �سماع  عند 
هو  اجلزائر  وبوؤ�س  �سهيد  ابن  لأنه 
انفه  رغم  الهجرة  اإىل  دفعه  الذي 
يجاوره  تاجر  وايده  قوله،  على حد 
عمله  على  تغطي  فكرية  حلة  يف 
هو  الأقوى  بقوله:«منطق  القاهر 
طبيعة  على  نف�سه  يفر�س  الذي 
،وفرن�سا  اجلزائر  بني  العالقة 

وللحديث قيا�س.



بلعياط 

مقراين علي رئي�س غرفة التعاون مع الحتاد الأوروبي بوزارة اخلارجية

�جلز�ئر ت�ستهدف �متالك �إ�سرت�تيجية �أمن مروري 

داخل   الرتقب  حالة  تتوا�صل 
القيادات  خمتلف  و�صط   احلزب 
الف�صل  اأو  الرتاجع  بعد  ال�صيما   ،
به  مني  الذي  التعبري  �صح  اإن 
املحليات  يف  القوي  احلزب 
ال�صابقة  والت�رشيعيات  االأخرية 
يف ظل قيادة االأمني العام احلايل 
جمال ولد عبا�س ، ففيما تتذمر 
وتلوح  وتنادي  القيادات  بعد 
للجنة املركزية  اجتماع  ب�رشورة 
االأفالن  م�صتقبل  يف  يف�صل 
القادمة  التحديات  اأمام  ال�صيما 
مازالت   ، الرئا�صيات  خا�صة  و 
ترى  احلزب  يف  القيادات  بع�س 
وال  عادية  االأفالن  يف  االأمور  اأن 
للجنة  دورة  عن  للحديث  جمال 
املركزية واأينما يحني وقتها �صيتم 
انعقادها ، فيما ف�صل جناح اآخر 
اإ�صارة  وتتبع  املحايدة  �صيا�صة 
اإ�صافة   ، املوجة  وركوب  ال�صوء 
الوجوه  بع�س  ظهور  عودة  اإىل 
االأفالنية كانت غائبة عن االأفالن 
ال�صابق  العام  االأمني  غرار  على 
واأي�صا   ، بلخادم  العزيز  عبد 
العام  لالأمني  املقت�صب  الظهور 
ال�صابق اأي�صا عمار �صعداين الذي 
واأي�صا   ، ال�صورة  يف  دائما  يبقى 
القدمية  لل�صخ�صيات  التحركات 
يف احلزب على غرار عبد الرحمن 
بلعياط ، وال�صوؤال ما هو م�صتقبل 
احلزب العتيد يف ظل العديد من 
اأبرزها  لعل  القادمة  التحديات 
هناك  فعال  وهل   ، الرئا�صيات 
احلايل  العام  االأمني  لتنحية  نية 
جمال ولد عبا�س من خالل جلنة 
واإعطاء  اأو عادية  مركزية طارئة 
االأو�صاع  اأن  اأم  للحزب  اأكرب  دفع 
مد  حمل  �صتبقى  االأفالن  يف 
؟  حمدود  اأمد  غاية  اإىل  وجزر 
يرى  الت�صاوؤالت  هذه  كل  وحول 
القيادي يف احلزب عبد الرحمن 
يف  االأو�صاع  تدهور  اأن  بلعياط 
�صنة 2013من  ابتداأ منذ  االأفالن 
ال�رشعي  الغري  املوؤمتر  خالل 
التالعب  ،وبداية  عقده  الذي مت 
ح�صب  التي  املركزية  باللجنة 
حتى  يجهل  اأ�صبح  حمدثنا 
عدد  ويتمدد   ، اأع�صائها  عدد 
 ، �رشعية  غري  بطرق  اأع�صاوؤها 
املركزية  اللجنة  اأن  اإىل  منتهيا 
مت جلب اإليها اأنا�صا اأجانب و مت 
بلعياط  وي�صيف   . دورها  تقزمي 
اأ�صبحت  املركزية   اللجنة  اأن 
موجودة  اأحيانا  افرتا�صية  هيئة 
تذهب   ، موجودة  غري  اأحيانا  و 
كيف  معقبا   ، وحدها  وتاأتي 
ال  جتتمع  مل  التي  اللجنة  لهذه 
قبل  وال  الت�رشيعات  هزمية  بعد 
يف  واأي�صا   ، للمحليات  التح�صري 

ومل  اأكتوبر  يف  املحدد  تاريخها 
 « بلعياط  يقول  ..طبعا  جتتمع 
حلاجة يف نف�س يعقوبني ، ولي�س 

يعقوبا واحد » ،
وثوقه  عدم  اإىل  بلعياط  وي�صري 
القيادة  تطلقها  التي  الوعود  يف 
اللجنة  اأ�صا�س عقد  احلالية على 
هذه  اأن  معتربا  جانفي  �صهر  يف 
يا   « م�صداقيتها  فقدت  اللجنة 
ا�صم  يذكر  كان  ..عندما  ح�رشا 
 « اجلميع  يقوم  املركزية  اللجنة 
قاردافو » وكاأنك حت�س اأنها جلنة 

رو�صية اأو يف ال�صني ال�صعبية »
مبرا�صلة  عن  بلعياط  وك�صف 
رئي�س  هو  الذي  احلزب  رئي�س 
هذه  اختتام  اأجل  من  اجلمهورية 
ال�صيما   ، االأفالن  يف  امل�رشحية 
ال�صالحيات  كل  له  الرئي�س  اأن  و 
احلزب  الأن   ، احلزب  الإنقاذ 
يف  عائق  �صيكون  ال�صكل  بهذا 
االنتخابات الرئا�صية على مر�صح 
ح�صبه  �صيكون  وطبعا   « احلزب 
اأحزاب  من  اأقوياء  مناف�صون 
اأخرى ، لكن �صنفوز عليهم ب�رشط 

اأن اإزالة هذه العاهة »
و اأتهم بلعياط ولد عبا�س بتغييب 
املكتب  وكذلك  املركزية  اللجنة 
يف  نف�صه  وكذلك  ال�صيا�صي 
خمتلف القوائم ، م�صريا اأن قوائم 
الت�رشيعيات اأعدتها جلنة م�صترتة 
تقديرها هي »، وكذلك احلال يف 
اأين جلنة م�صرتكة هي  املحليات 

من حددت القوائم .
وطالب بلعياط من رئي�س احلزب 
من  اجلمهورية  رئي�س  هو  الذي 
انتقالية  عليا  جلنة  ت�صكيل  اأجل 
هي  التي  احلزب  باأمور  تتكفل 
بتح�صري  لتقوم   ، االآن  مهملة 
الذي  اال�صتثنائي  املوؤمتر 
�صنة  موؤمتر  �صاكلة  على  �صيكون 

1980،1989، و 2005.
احلزب  يف  القيادي  بدوره  اأما 
نف�س  وحول  بومهدي  اأحمد 
هوؤالء  اأن  اعترب   ، الت�صاوؤالت 
ويدعون  االأفالن  ينتقدون  الذين 
القدرة  ميلكون  ال   ، اإنقاذها 
العديد من  اأن  ، معتربا  الإنقاذها 

االأ�صوات تبقى جمرد كالم .
اللجنة  انعقاد  م�صاألة  وحول 
حدودها  جتاوزها  و  املركزية 
كان  اأنها  اأ�صا�س  على  القانونية 
�صهر  يف  تعقد  اأن  املفرت�س  من 
قال  من   « بومهدي  قال   ، اأوت 
القانونية  حدودها  جتاوزت  اأنها 
م�صيفا   ، تتجاوزها  مل  هي   ،
يف  �صتكون  املركزية  اللجنة  اأن 
وقتها ، والوقت الذي �صي�صمح لها 

باالنعقاد �صتعقد .
 ع�صام بوربيع 

غرفة  رئي�س  علي  مقراين  اأكد 
بوزارة  االأوروبي  االحتاد  مع  التعاون 
ت�صعى  اجلزائر  اأن  على  اخلارجية، 
وبني  بينها  التواأمة  اتفاق  خالل  من 
امتالك  اإىل  الو�صول  اإىل  اإ�صبانيا 
املعامل  وا�صحة  �صاملة  اإ�صرتاتيجية 

بخ�صو�س ال�صالمة املرورية.
اتفاق  وتنفيد  دعم  برنامج  اإطار  يف 
واالحتاد  اجلزائر  بني  ال�رشاكة 
االأوروبي P3A  يف جمال اأمن الطرق 
اأختتم   ،2015 نوفمرب  �صهر  املنطلق 
بالعا�صمة  االأورا�صي  بفندق  اليوم 
عنوان  يحمل  الذي  التواأمة  م�رشوع  

للوقاية  الوطني  املركز  دعم   «
الداخلية  بوزارة  الطرق  عرب  واالأمن 
والتهيئة  املحلية  اجلماعات  و 
 24 مدار  وعلى  حيث  العمرانية« 
بني  التواأمة  هذه  جت�صيد  مت  �صهر 
عرب  واالأمن  للوقاية  الوطني  املركز 
العامة  املديرية  ونظريته  الطرق 
للطرق ململكة اإ�صبانيا والذي تهدف 
اإىل   الو�صول  اإىل  خالله  من  اجلزائر 
علي  مقراين  األقاها  التي  كلمته  يف 
االحتاد  مع  التعاون  غرفة   رئي�س 
اأكد  اخلارجية   بوزارة  االأوروبي 
املركز  بني  التواأمة  م�رشوع  اأن  على 

الطرق  عرب  واالأمن  للوقاية  الوطني 
للطرق  العامة  املديرية  ونظريته 
اتفاق  حتت  ين�صوي  اإ�صبانيا  ململكة 
واالحتاد  اجلزائر  بني  �صامل  �رشاكة 
االأوروبي، يهدف باالأ�صا�س اإىل  تعزيز 
بني  اخلربات  وتبادل  التعاون  �صبل 
باإعادة  يتعلق  فيما  خا�صة  الطرفني 
ال�صالمة  مللف  املوؤ�ص�صاتية  الهيكلة 
املرورية ، وهو امللف الذي تعطي له 
احلد  اأجل  من  كبرية  اأهمية  اجلزائر 
من  حوادث املرور وحماية مواطنينا 

عرب الطرقات.
اجلزائر  باأن  املتحدث  اأكد  كما 

االإمكانات  كل  توفري  يف  تتوانى  ال 
وتطوير  تعزيز  اأجل  من  املتاحة 
لي�س  �رشاكة  م�صاريع  هكذا  مثل 
دول  كافة  مع  بل  اإ�صبانيا  مع  فقط 
ت�صعى  ما  وهو  االأوروبي  االحتاد 
هدا  حتقيقه.  اإىل  جاهدة  اجلزائر 
املوؤ�ص�صات  كافة  مقراين  دعى  وقد 
والقطاعات احلكومية داخل اجلزائر 
اإىل التعاون فيما بينها، ومع نظرائها 
من الدول االأوروبية املهتمة بتطوير 
اجلزائر  مع  وطنية  ا�صرتاتيجيات 
متا�صيا  الطرقات،  اأمن  جمال  يف 
لالأمن  اجلديد  املفهوم  مع  ذلك  يف 

لالأمن  امل�صرتك  االإنتاج   « املروري 
توحيد  على  يعتمد  الذي  املروري« 
وتظافر  وتن�صيق  واالأهداف،  الروؤى 
الفواعل  خمتلف  بني  اجلهود  كافة 
والدويل،  املحلي  امل�صتويني  وعلى 
هيئة  تو�صيات  مع  ذلك  يف  متا�صيا 
بال�صالمة  املتعلقة  املتحدة  االأمم 
الذي  االأمر    2020_2011 املرورية 
ميكن اجلزائر م�صتقبال  من امتالك  
املعامل  وا�صحة  �صاملة  اإ�صرتاتيجية 
فيما يتعلق باأمن و �صالمة الطرقات. 
بني  التواأمة  مل�رشوع  تقييمه  ويف 
اأمن  جمال  يف  واإ�صبانيا  اجلزائر 

الطرقات اأكد املتحدث باأن امل�رشوع  
حيث  احلدود،  اأبعد  اإىل  ناجحا  كان 
النتائج  متابعة  �رشورة  على  �صدد 
هذه  خالل  من  اإليها  املتو�صل 

ال�رشاكة والعمل امليداين بها.
وزارة  اأن  اإىل  مقراين  واأ�صار  كما 
مع  بالتن�صيق  و  العمومية  االأ�صغال 
االأوروبي  والبنك  اخلارجية  وزارة 
لال�صتثمار اعلنا عن برنامج ال�صالمة 
املرورية على الطريق ال�صيار �رشق_
من  اجلزائر  ت�صعى  ما  وهو  غرب، 

خالله ملواجهة الال اأمن املروري .
يحي عواق

�لأفالن �سيكون عائقا �أمام  
مر�سح �حلزب للرئا�سيات

24 �ساعةالثالثاء05 دي�صمرب2017  املوافـق  لـ17 ربيع الأول  1439ه 5
نور الدين بدوي :

» لبد من �إعادة �لهيكلة �ملوؤ�س�ساتية 
مللف �ل�سالمة �ملرورية«
حمورية �رتكاز  نقطة  �ستكون  �ملرورية  لل�سالمة  �لوطنية  •  �ملندوبية 

�حلايل �لنظام  حمل  �سيحل  بالتنقيط  �ل�سياقة  رخ�سة  •       نظام 
�ملرور حو�دث  من  للوقاية  دولية  جديدة  مبقايي�س  تقنيات  على  •       �سنعتمد 

حكيم مالك 

عن  بدوي  عرب  ال�صياق  ذات  ويف 
ارتياحه جلو التعاون والت�صاور وتبادل 
 ، امل�رشوع  هذا  طبع  الذي  اخلربات 
ال�رشكاء  خمتلف  جهود  تاآزرت  حيث 
اآفة  مواجهة  اأجل  من  حيوية  بكل   ،
حوادث املرور وما تخلفه �صنويا من 
ماآ�صي و�صحايا تعد باالآالف موؤكدا اأن 
مدى  �صيو�صح  امللتقى   هذا  اأ�صغال 
عمق االأعمال التي قامت بها اجلزائر 
التبادالت  ونوعية  اإ�صبانيا  رفقة 
امل�رشوع   هذا  طبعها  التي  املثمرة 
التعاون  عالقات  بنوعية   منوها 

وال�صداقة التي تربط البلدين .
اأن  بدوي  الدين  نور  اأو�صح     كما 
يف  �صت�صمح  امل�رشوع  هذا  نتائج 
يف  العمومية  ال�صلطات  جهود  تثمني 
الرامية  اجلديدة  االإ�صرتاتيجية  اإطار 
وو�صع  املرورية  االآفة  ملكافحة هذه 
دائم  لتحكم  واأولوية  عديدة  ور�صات 
التقنيات  باأحدث  املع�صلة  هذه  يف 
التي  التجربة   اأن  م�صريا   ، والو�صائل 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  خا�صتها 
العمرانية  طيلة  والتهيئة  املحلية 
جد  كانت  الفارطتني  ال�صنتني 
قانون  باإقرار  بدءا  مثمرة  وهذا 
املرورية مت مبوجبه  لل�صالمة  جديد 
على  حكوميا  امللف  هذا  معاجلة 
اإ�صرتاتيجية  اإطار  وزارتنا يف  م�صتوى 
�صاملة لل�صالمة املرورية والتي ترتكز 
على حمورين اأ�صا�صيني اأال وهما و�صع 
اإطار تنظيمي جديد وموحد حلكامة 
ال�صري  مع  وربطها  املرورية  ال�صالمة 
العمومي جتاوبا مع ماهو معمول به يف 
باقي دول العامل  . واأ�صاف الوزير يف 
�صياق ذي �صلة اإن املندوبية الوطنية 
نقطة  �صتكون  املرورية  لل�صالمة 
جت�صيد  اأجل  من  املحورية  االرتكاز 
�صتجمع  التي  االإ�صرتاتيجية  هذه 
يف  والردعية  البيداغوجية  املقاربة 
منه  والهدف  وقائي  منظور  اإطار 
واملمتلكات   االأفراد  �صالمة  �صمان 
هاتني  تعزيز  طريق  عن  وهذا 

تكنولوجية  قاعدية  ببنية  املقاربتني 
جت�صيدهما  على  �صت�صاعد  ع�رشية 
وهذا عن طريق و�صع نظام اإح�صائي 
معمول  هو  كما   ، ومطابق  موحد 
هذه  ف�صتكون  وعليه  اأوروبا  يف  به 
جمال  يف  جديد  عهد  بادئة  التواأمة 
اأجل  من  وال�رشاكة  والتعاون  التن�صيق 
املرورية  ال�صالمة  حكامة  حت�صني 
املعمول  احل�صنة  املمار�صات  وتبادل 
ال�صالمة   املجال  لكون  هذا  يف  بها 
املرورية بالن�صبة لنا اأ�صحت هاج�صا 
تقنيات  اعتماد  يقت�صي  موؤرقا 
حوادث  من  الوقاية  اأجل  من  جديدة 
املرورية  وفعالية  املرور  بال�صالمة 
ما  لكل  الفوري  االإنذار  تدابري 
يرتبط بحوادث املرور . فيما ك�صف 
عن  الناجمة  اخل�صائر   بدوي  اأن 
تثقل  ذاتها  حد  يف  املرور  حوادث 
اجلزائرية  وال  الدولة  ميزانية  كاهل 
ال�صالمة  �صيا�صات  تكون  اأن  يجب 
و�صائل  على  م�صاعفا  عبئا  املرورية 
على  العمل  منا  ا�صتوجب  لذا  الدولة 
مطابقة ا�صرتاتيجياتنا مع التو�صيات 
بها يف هذا املجال  الدولية املعمول 
تطلبا  االأكرث  املعايري  على  معتمدين 
عن  املتوخاة   االأهداف  نحقق  حتى 
لتمويل  جديدة  و�صائل  ابتكار  طريق 
من  ذلك  يف  م�صتوحني  �صيا�صاتنا  
بداأنا  اخليار  وهذا  االأوربية  اخلربات 
املالية  قانون  وي�صكل  جت�صيده  يف 
�صيتم  اأوىل مراحله حيث   2018 ل�صنة 
املندوبية  اأعباء  من  جزاأ  متويل 
من  املرورية  لل�صالمة  الوطنية 
ال�صري  مبخالفات  مرتبطة  مداخيل 
على  املفرو�صة  والر�صوم  العمومي 
�صلط  نور  ولقد  املمتلكات  .  تنقل 
�صيا�صة  على  بدوي  ال�صوء  الدين 
ال�صالمة  املرورية  لتحديث منظومة 
االأهم  فامل�صتجد  واملراقبة   الر�صد 
الذي جاء به القانون املعدل واملتمم 
اأوت   19 يف  املوؤرخ   14  -01 للقانون 
املرور  حركة  بتنظيم  متعلق   2001
واأمنها و�صالمتها ، هو اعتماد  نظام 
رخ�صة ال�صياقة بالتنقيط  الذي �صيحل 
فنظام  وبالتايل  احلايل  النظام  حمل 

الرخ�صة بالتنقيط  فر�س نف�صه لدى 
واقعا  و�صار   ، اعتمدته  التي  الدول 
التحديث  م�صار  بف�صل  اجلزائر  يف 
الذي �صطرته وزارتنا  وهذا ما �صمح 
برقمنة �صجالت ال�صياقة واملخالفات 

املرورية وترقيم العربات .    
و دعا وزير الداخلية يف هذا امللتقى 
واإ�صالح  ع�رشنة  على  اإىل  العمل 
وذلك  ال�صياقة  تعليم  منظومة 
االإعالم  بتكنولوجيات  باال�صتعانة 
واالت�صال من اأجل دفع اآفاق معاجلة  
ف�صيتم  ووعليه  الأق�صاها  امللف  هذا 
معلومات  بنظام  الور�صات  تدعيم 
املركز  لبلورة معامله  مبعية  مركزي 
املرورية  للوقاية  وال�صالمة  الوطني 
النظام  هذا  بيانات  �صتتقاطع  حيث 
كالتاأمني  اأخرى  اأنظمة  بيانات  مع 
ال�صيارات  و�صجل  الطبي  والتكفل 
�صيتيح  وهذا  املدنية   احلالة  و�صجل 
من  هام  قدر  على  احل�صول  لنا 
املعلومات االأ�صا�صية ، التي ت�صاعدنا 
لنا  الظاهرة  وتوفر  هذه  فهم  على 
جديدة  حلول  القرتاح  قيمة  اأداة 
هذا  وياأتي  الظاهرة.   هذه  لتقوي�س 
االحتاد  من  بتمويل  القيم  امللتقى 
مت   ، �صهرا   24 مدار  وعلى  االأوروبي 
اجلزائر  بني  التواأمة  هذه  جت�صيد 
مبثابة  التواأمة  هذه  وكانت  واإ�صبانيا 
و�صيلة مرافقة الأهم االإ�صالحات التي 
ال�صلطات  برجمتها   اأو  بها  بادرت 
الديناميكية  اإعادة  اإطار  العمومية يف 
لالآليات والتدابري املتعلقة بال�صالمة  
التاأكيد  وميكن   . الطرق  يف  واالأمن 
جمال   يف  الرئي�صية  الور�صات  اأن 
بها   بادرت  التي  املرورية  ال�صالمة 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  م�صالح 
قد  العمرانية  والتهيئة  املحلية  
املتبادلة  اخلربات  يف  الدعم  وجدت 
ونقل املمار�صات والتجارب الناجحة 
يتعلق  فيما  خا�صة  الطرفني  بني 
مللف  املوؤ�ص�صاتية  الهيكلة  باإعادة 
متويل  وطرق   ، املرورية  ال�صالمة 
املجال  هذا  يف  الوطنية  ال�صيا�صة 
املعطيات  جمع  و�صائل  ع�رشنة  مع 
املتعلقة بحوادث املرور باالإ�صافة اإىل 

حت�صني منظومة ومراقبة حركة املرور 
وم�صتعملي  الطريق .

هذه  م�رشوع  فلقد  دعم  املقابل  ويف 
التواأمة نظرة ال�صلطات العمومية فيما 
يتعلق باالإ�صرتاتيجية اجلديدة ملكافحة 
من  اأ�صبح  حيث   ، املروري  الالاأمن 
املفهوم  �صمن  تندرج  اأن  ال�رشوري 
امل�صرتك  »االإنتاج  املتمثل يف  اجلديد 
على  يعتمد  الذي   « املروري  لالأمن 
وتن�صيق  واالأهداف  الروؤى  توحيد 
امل�صتوى  على  �صواء  اجلهود  وت�صافر 
عليه  تن�س  ما  وفق  الدويل  اأو  الوطني 
تو�صيات هيئة االأمم املتحدة املتعلقة 
-2011 املرورية  ال�صالمة  بع�رشية 
هذا  يف  اخلتام  قدمت  2020.  ويف 
التواأمة  مل�رشوع  اخلتامي  امللتقى 
املنظمة  الن�صاطات  جممل  ح�صيلة 
دعم  برنامج  ت�صيري  وحدة  من  بدعم 
الدولية  واملوؤ�ص�صة  ال�رشاكة  اتفاق 
االإيربية االأمريكية لالإدارة وال�صيا�صات 
يف  مت  ولقد  اإ�صبانيا  للملكة  العامة 
خبري   75 ت�صخري  التواأمة  هذه  اإطار 
اليوم  يف  �صخ�س   606  : لـ  اإ�صبانيا  من 
الإ�صبانيا  ميدانية  زيارات   05 وتنظيم 
امل�رشوع  هذا  لقي  ولقد  وبلجيكا  
خمتلف  طرف  من  كبريا  اهتماما 
ال�صالمة  �رشوط  لتح�صني  ال�رشكاء 
نتائج  ترجم  والذي  الطرق  يف  واالأمن 
م�صجعة ، بدليل االنخفا�س املتوا�صل 
امل�صجلة  املروري  الالاأمن  ملوؤ�رشات 
والع�رشة  ال�صنوات 2015- 2016  خالل 
اأ�صهر من �صنة 2017 . ولالإ�صارة فلقد 
التواأمة  م�رشوع  اختتام  ملتقى  عرف  
املركز  دعم    « عنوان  حملت  التي 
الطرق  عرب  واالأمن  للوقاية  الوطني 
الذي  املرورية«   ال�صالمة  لتعزيز 
ح�صور  االأورا�صي  اأم�س  بفندق  نظم 
االأوروبي  االحتاد  بعثة  رئي�س  من  كل 
جون اأوروك  باجلزائر و�صفري اململكة 
كابنا�س  �صنتياغو  باجلزائر  االإ�صبانية 
اأن�صورينا  واملدير العام لل�صري املروري 
وزير  وممثل  االإ�صبانية  باململكة 
العام  واملدير  مقراين  علي   اخلارجية 
لالأمن الوطني عبد الغني هامل  وممثل 

وزير النقل واالأ�صغال العمومية . 

 .    بومهدي : املطالبون باإنقاذ احلزب
 غري موؤهلني لفعل ذلك

ن�صط وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اأم�س  ملتقى اختتام م�صروع التواأمة 
»دعم  املركز الوطني للوقاية والأمن عرب الطرق لتعزيز ال�صالمة املرورية«  الذي جرت فعاليته اأم�س بفندق 

الأورا�صي بالعا�صمة معتربا اإياه اأنه لقاء متميز  توج مب�صروع التواأمة بني املركز الوطني للوقاية والأمن عرب الطرق 
اجلزائري واملديرية العامة لل�صري املروري يف اململكة الإ�صبانية ، كما اأن هذا الأخري يعد ثمرة �صراكة جمدية بني 

اجلزائر والحتاد الأوروبي قد �صمح بتكري�س �صراكة بناءة وقوية مع اململكة الإ�صبانية .



من  �أربعة  ع�صابة  �أقدمت 
برج  منطقة  من  �أ�صخا�ص 
بوعريريج بتاأ�صي�ص �رشكة وهمية 
لإ�صتري�د و ت�صدير �أجهزة �لإعالم 
و�لكائن  �أميا«   « �لأيل �مل�صماة 
متكنو�  بالكاليتو�ص و�لتي  مقرها 
من خاللها من تهريب ما يقارب 
24 مليار �صنتيم يف غ�صون 6 �أ�صهر 
عن طريق رخ�صة �صياقة �أحدهم 
بتبيي�ص  تورطهم  عن  ناهيك 
 . م�رشوعة  �لغري  �لأمو�ل  تلك 
هاته  على  بناء�  �ملتهمني  ليمثل 
هيئة  �أمام  خطرية  �جلد  �لوقائع 
�لبي�صاء  بالد�ر  �جلنايات  حمكمة 
بالعا�صمة ملو�جهة جمموعة تهم 
ترو�حت بني جناية تكوين جمعية 
جلناية،  بغر�ص �لإعد�د  �أ�رش�ر 
تبيي�ص �لأمو�ل، خمالفة �لت�رشيع 
روؤو�ص  وحركة  بال�رشف  �خلا�ص 
�لأمو�ل من �إىل �خلارج، و�لتزوير 
حمرر�ت  يف  �ملزور  و��صتعمال 
ر�صمية و�لتزوير و��صتعمال �ملزور 
هوية  و�نتحال  �إد�رية  وثائق  يف 
�لتي   ، �ل�رشيبي  و�لتمل�ص  �لغري، 
�كت�صاف  لتاريخ  حيثياتها  تعود 
م�صبوهة  �لأمن لعمليات  م�صالح 
متت من �إحدى �ل�رشكات مبنطقة 
للتحريات  ومو��صلة  �لكاليتو�ص 
»�أميا«  �مل�صماة  �ل�رشكة  �أن  تبني 
و  �ل�صتري�د  يف  �ملتخ�ص�صة 
�لت�صدير قامت بحو�يل 6 �صفقات 
ب4  قدرت  مبيز�نية  م�صبوهة 
�لو�حدة  لل�صفقة  �صنتيم  ماليري 
دون �خل�صوع  لإجر�ء�ت �لت�رشيح 
�أمام م�صالح �جلمارك و �ل�رش�ئب 
�لتي  �ل�صلع  لتلك  �أثر  يجد  مل  و 
و�لتي  ��صتري�دها  �ملفرت�ص  كان 

�إعالم  �أجهزة  عن  عبارة  كانت 
�ل�صخمة  �ملالية  �لقيمة  رغم  �أيل 
�أن  تبني  للتحريات  ومو��صلة  لها 
�أر�ص  يف  لها  وجود  ل  �ل�رشكة 
�لو�قع و �أنها جمرد �رشكة وهمية 
�لأمو�ل  بتهريب  �أ�ص�صها �صاحبها 
،ليتم  تبيي�صها  و  �خلارج  نحو 
�ملدع  4 �ملتهمني  توقيف  بذلك 
ويني«ق،ع«،«ق،�أ«،«ب،ح«،«ع،هـ« 
�لذي  ينحدر  �لأخري  و �أكد  هذ� 
�أنه  بوعريريج  برج  ولية  من 
 2016 �صنة  من  جانفي  ب�صهر 
�لذي  �ملتهم«ب،ح«  على  تعرف 
باأحد  منطقته  نف�ص  من  ينحدر 
�أن  بعد  و  �لعا�صمة  مقاهي 
يتخبط  �لتي  مب�صكلته  �أخطره 
 100 مببلغ  مديون  وكونه  فيها 
�لعمل  عليه  �صنتيم  عر�ص  مليون 
رفقته كونه ميلك �رشكة ��صتري�د 
له  قدم  ،و  بالكاليتو�ص  وت�صدير 
كانت  عايل  باأجر  ب�صيطة  وظيفة 
بنك  �إىل  نقل ظرف  عن  عبارة 
مبالغ  ت�صم  كانت  و�لتي  �لإ�صكان 
ماليري   4 بقيمة  �صخمة  مالية 
عبارة عن  كانت  وثائق  �صنتيم مع 
با�صم  غريها  و  �صياقة  رخ�صة 
حو�يل  �أجنز  باأنه  موؤكد�  �مل�صري 
من  يكت�صف  �أن  قبل  عمليات   6
وثائق  �أنها  �لأمن  م�صالح  خالل 
ينقل  �لتي  �ل�رشكة  �أن  و  مزورة 
لها �لأظرفة جمرد �رشكة وهمية 
باأنه  �إعرتف  �مل�صري  جهته  ،  من 
�أ�ص�ص تلك �ل�رشكة بوثائق مزورة 
كانت  �أنها جمرد �رشكة وهمية  و 
يطمح من خاللها لتهريب �لأمو�ل 

و تبيي�صها  
ل/منرية .

دي�صمرب   24 بتاريخ  �صتفتح 
ر�ي�ص  مر�د  بئر  حمكمة 
�أخر  ق�صائيا  ملفا  بالعا�صمة 
لنجل �لفنان �لكوميدي �لر�حل 
بال�صب  �ملتعلق   « روي�صد   «
�صده  قيده  �لذي  �ل�صتم  و 
�أودعها  �صكوى  ب�صبب  جاره 
�لق�صم  �أمام  �لأخري  �صده هذ� 
�أن  بعد  وهذ�   ، �لإ�صتعجايل 
ب�صهر  �ملحكمة  نف�ص  تابعته 
لأجلها  �أودع  و  �لفارط  مار�ص 
رهن �حلب�ص �ملوؤقت يف ق�صية 

خمدر�ت .
وعلى  �حلال  ق�صية  وقائع 
ح�صب �ملعلومات �لأولية �لتي 
�لو�صط«   « جريدة  حتوز�ها 
تعود ل�صكوى تقدم بها �صاحب 
بحي  �ل�صيار�ت  لغ�صل  حمل 
جنل  فيها  يتهم  بوزريعة 
له لفظيا  بالتعر�ص  روي�صد 
عبار�ت  من  و�بال  �إ�صماعه  و 
علنية  ب�صفة  �ل�صتم  و  �ل�صب 

�جلري�ن  كافة  م�صامع  وعلى 
�صكو�ه  م�صمون  يف  موؤكد�   ،
هذ�  على  متعود  �ملتهم  �أن 
عن  و  �لت�رشفات  من  �لنوع 
باأنها  �ل�صاكي  فاأكد  �أ�صبابها 
�صده  قدمها  ل�صكوى  تعود 
�لإ�صتعجايل  �لق�صم  �أمام 
�ملتهم   �لذي  حمل  ب�صبب 
من  جزء�  به  ي�صغل  كان 
�إىل  �أدى  و�لذي  �لعام  �لطريق 
و  �أزمة مرورية يف �حلي  خلق 
بالن�صبة  �ل�صري  حركة  عرقلة 
من  �ملارين  و  �جلري�ن  لكافة 
�لتي  �ل�صكوى  ،وهي  هناك 
وجعلته  �ملتهم  يه�صمها  مل 
كل  يف  ب�صببها  له  يتعر�ص 
ما  �إنتظار  وهذ� يف   ، منا�صبة 
�ملحاكمة  جل�صة  عنه  �صت�صفر 
خالل مثول �ملتهم �أمام قا�صي 
�إجر�ء�ت  مبوجب  �جلنح 

�ل�صتدعاء �ملبا�رش .
ل/منرية

اأجنزت 6 �صفقات بقيمة 4 ماليري للواحدة

 بعد اأن توبع �صهر مار�س الفارط
 يف ق�صية خمدرات

�شركة وهمية لتهريب 24 
مليار �شنتيم

جنل » روي�شد« ميثل من جديد �أمام 
حمكمة بئر مر�د ر�ي�س 
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حمكمة اجلنايات الإبتدائية يوم 18 دي�صمرب املقبل

فتح ملف �إرهابي تائب �نت�شب لكتيبة
 » �لهدى« �لتابعة لتنظيم �لقاعدة 

�صتنظر  حمكمة اجلنايات البتدائية بتاريخ 18 دي�صمرب املقبل  يف ملف اإرهابي تائب املدعو 
»ب،بالل« املكنى »حارث« الذي كان ين�صط �صمن كتيبة » الهدى » التابعة لتنظيم القاعدة باملغرب و 
فر منها  بعد رف�صه اخل�صوع لأمر قتل  اأحد زمالئه يف التنظيم  الذي كان يرف�س فكرة �صرقة اأموال 

املواطنني وهو الأمر الذي  جعله حمل �صبهات هناك .

ل/منرية

متابعة  جرت  وقد  هذ� 
يف  �لذكر  �ل�صالف  �ملتهم 
ثالثة  رفقة  �حلال  ملف 
كان  ممن  �آخرين  متهمني 
ويتعلق  رفقتهم  ين�صط 
�لأمر بكل من » �ص، حمزة 
»، »ع ،م�صعود« ،« ح ، عبد 
بجرم  �حلق« �ملتابعني 
جناية �لنتماء �إىل جماعة 
بغر�ص  م�صلحة  �إرهابية 
�أو�صاط  يف  �لرعب  بث 
�إنعد�م  �ل�صكان و خلق جو 
�لتي  �لق�صية  �لأمن ،وهي 
لتاريخ  جمرياتها  تعود 
حني   2015 �أكتوبر   26 يوم 
�لأمن  مل�صالح  تقدم 
بوقرة  �صالمة  �أولد  بحي 
يف  بالبليدة  �لأربعاء  د�ئرة 
�لن�صف  و  حدود �خلام�صة 
»ب،بالل«  �ملدعو  م�صاء� 
»حارث«و�صلم  �ملكنى 
ين�صط  كان  بعدما  نف�صه 
�لهدى«   « كتيبة  �صمن 
�لقاعدة  �لتابعة لتنظيم 
و�لتي  �لإ�صالمي  باملغرب 
بف�صل  �ملدعو  منها  فر 
�لذي   « �لقادر  عبد  ب،   «
ذلك  عن  بالعدول  �أقنعه 
وكذ� �قتناعه بعدم �رشعية 
باجلز�ئر  �مل�صلح  �لعمل 

�لإن�صقاقات  ب�صبب  وكذ� 
د�خل  �لتي حدثت  �لكبرية 
ورف�صه  �لكتيبة  تلك 
�أحد  بقتل  لأمر  �خل�صوع 
حمل  جعله  مبا  زمالئه 
لدى  عميل  باأنه  �صبهات 
�ل�صلطات �لأمنية ، وخالل 
ك�صف  �ملتهم  �لتحقيق مع 
م�صلحة  جماعة  �أول  �أن 
متمركزة  كانت  بها  �لتحق 
لينتقل  بوعريريج  مبنطقة 
مع�صكر  �إىل  بعد  فيما 
بايت   « �لأ�صغال  تنظيم 
جرجرة  يخلف«  باأعايل 
خمباأ  يحوي  كان  �لذي 
خلم�صة  يت�صع  �ر�صيا 
يرت�وح  خندق  و  �أ�صخا�ص 
و  مرت  ن�صف  و  عمقه مرت 
يت�صع ل 15  طوله 20 مرت� 
بعد  �جلي�ص  دمره  �صخ�صا 
حو�يل 11 يوما من �حل�صار 
منهم  فرد�   15 فان�صحب 
جرجرة  جبال  �أعايل  �إىل 
خمابئ  عدة  توجد  �أين 
مطبخ  جماعية و  و  فردية 
تزويده  ،وهناك مت  �ر�صي 
وتنقل  »�صيمينوف«  ب�صالح 
بعد  �ملجموعة  عنا�رش 
»تيزي  منطقة  �إىل  ذلك 
على  م�صيا  نيكولن« 
�صهر�  بها  بقو�  و  �لأقد�م 
و  �لريا�صة  مار�صو�  �أين 

�لأولية  �لإ�صعافات  در�صو� 
ع�صكرية  تدريبات  تلقو�  و 
»خ،  �ملدعو  طرف  من 
�صنة  �أو�خر  ويف   ، ب�صري« 
��صتدعائه رفقة  مت   2013
 « �حلق  عبد  خ،   « �ملدعو 
�لهدى  كتيبة  �مري  من قبل 
ومتت حماكمتهما و �صدر 
بجلدهما  �أمر  حقهما  يف 
ب 300 جلدة و مت حتويله 
�لق�صاري  و�د  منطقة  �إىل 
 16 وجد  حيث  »�لعقبة« 
باأ�صلحة  مدججني  �إرهابيا 
خمتلفة و بقي معهم �أربعة 
�أ�صهر دون �لقيام باأي عمل 
�أخرى  جهة  �إرهابي،ومن 
بالل  ب،  �ملتهم »  �رشح 

�لو�قعة  قبل  تعر�ص  �أنه   «
د�خل  �لحتجاز  �إىل 
جتريده  بعد  �أر�صي  خمباأ 
ر�ودت  بعدما  �صالح  من 
�جلماعة �لإرهابية �صكوكا 
ورود  عقب  بخ�صو�ص 
 ، حوله  مغلوطة  معلومات 
بقي حتت حر��صة م�صددة 
مدة ت�صعة �أيام قبل �أن يفرج 
عنه و�لعتذ�ر منه وتزويده 
�أخرى ، غري  بال�صالح مرة 
�لأخرية  خالل �لفرتة  �أنه 
�ن�صقاقات  عدة  وقعت 
كان  �لتي  »�لهدى«  بكتيبة 
ينتمي �إليها �لتابعة لتنظيم 
،ومن  باملغرب  �لقاعدة 
�ملدعو  �ملن�صقني  بني 

�ملكنى  �حلق«  »خ،عبد 
�لذي  �حلق«  عبد  »بالل 
عدم  حول  معه  ت�صاجر 
�ملو�طنني  �صلب  �رشعية 
�لأمر  وهو   ، �أمو�لهم 
�جلماعة  جعلت  �لذي 
ت�صتبه بعمالة هذ� �لأخري 
وتاأمره  �لأمن  مل�صالح 
بقتله  غري �أنه رف�ص وهو 
نز�ع  يف  يدخل  جعله  ما 
تكفريه  غاية  �إىل  معهم 
�نتهز  قتله  من  وخوفا   ،
�ملجموعة  غياب  فر�صة 
عن �ملخباأ �لذي كانو� به 
�لأقد�م  على  م�صيا  فر  و 
م�صالح  �إىل  نف�صه  و�صلم 

�لأمن بالبليدة .

الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�صاء العا�صمة

تاأييد �الأحكام يف  ق�شية �شركة �إت�شاالت �جلز�ئر �شد »�شاين جمذوب«

مبجل�ص  �جلز�ئية  �أيدت  �لغرفة 
�ل�صادرة  �لأحكام  �لعا�صمة  ق�صاء 
تورط  �لتي  �لر�صوة  يف  ق�صية 
�ل�صيار  �لطريق  ملف  بطل  بها 
جمذوب«  »�صاين  غرب  �رشق 
موؤ�ص�صة  �ملرة  هاته  م�صت  و�لتي 
،�أين مت حتويل  �جلز�ئر  �ت�صالت 
نحو  دولر  ماليني   10 من  �أكرث 
�ملدير  مع  بتو�طوؤ  �أوروبا  بنوك 
�جلز�ئر  �إت�صالت  ل�رشكة  �لعام 
خمت�صتان  �صينيتني  و�رشكتني 
�لإت�صالت ،هاته  جمال  يف 
�أمام  �صبق معاجلتها  �لتي  �لق�صية 

بالقطب  �لأوىل  �لدرجة  حمكمة 
�أين  �أحممد  ب�صيدي  �ملتخ�ص�ص 
�ل�صالف  �ملتهمان  لأجلها  �أدين 
نافذ�  �صجنا  �صنة   18 بـ  ذكرهما 
م�صبوهة  �إبر�م �صفقات  تهمة  عن 
كما  و�لر�صوة،  �لأمو�ل  وتبيي�ص 
ممتلكات  جميع  بحجز  ق�صت 
وجتميد  بلوك�صمبورغ  �مل�صت�صار 
ر  �صد �أ فيما   ، لبنكية � ته  با ح�صا
�صهر�  بـ18  ق�صى  غيابيا  حكما 
�إطار�ت   3 �صد  نافذ�  حب�صا 
تي  »زي  �صينيتني  �رشكتني  من 
�أجلريي«  و«هو�وي  �أجلريي«  �أو 

�لنفوذ  ��صتغالل  بجنحة  لإد�نتهم 
مع �إ�صد�ر �أو�مر بالقب�ص �لدويل يف 
حقهم و�إلز�م �ل�رشكتني �ل�صينيتني 
بدفع 3 ماليني دج و�إق�صائهما من 
عامني  ملدة  �لعمومية  �ل�صفقات 
بتهمة  معنوي  ك�صخ�ص  لإد�نتهما 

�لف�صاد و��صتغالل �لنفوذ.
�لق�صية  لوقائع  وبالرجوع 
 2000 لعام  تعود  فاإنها  �حلالية 
�لأول«  �ملتهم  �إقتلد  �أن  ،بعد 
حاليا  بوخاري«�ملتو�جد  حممد 
باملوؤ�ص�صة �لعقابية لـ«عني �حلجر« 
بولية �صعيدة كمديرعام لإت�صالت 
�جلز�ئر ، �أين قام بتوقيع حو�يل 6 
�أحدهم  �ل�صيني  �لفريق  عقود مع 
�لكائن  �أو«  تي  »ز�د  �رشكة  مع 
�لعقود  وبقية  كونغ،  بهونغ  مقرها 
�لأخرى  هي  »هو�وي«  �رشكة  مع 
�صينية مقابل نيله عمولة قدرها 10 
،و�خلا�صة  �أمريكي  دولر  ماليني 
وتوزيع  ��صتقبال  �أجهزة  باإ�صتري�د 
يقت�صم  �أن  »مود�م«على  �لأنرتنيت 
�أي  �ل�صينيني  مع  منا�صفة  �لأرباح 

50 باملائة حتول وفقا لبنود عقود 
�أوف   « �رشكة  �إىل ح�صاب  �لتفاق 
مقرها  �لو�قع  �لربيطانية  �صود« 
�لأعمال  لرجل  ملك  �لعذر�ء  بجز 
�جلز�ئرية  �جلن�صية  �ملزدوج 
جمدوب«  �للوك�صمبورغية«�صاين 
باملوؤ�ص�صة  حاليا  �ملتو�جد 
بوعريريج،بعدما  بربج  �لعقابية 
�لفرن�صية  بالعا�صمة  عليه  تعرفت 
فتح  حول  تناق�صا  حيث  باري�ص 
بينهما  ومت  �لبنكي  �حل�صاب 
بفتحها  �خلا�صة  �لوثائق  تبادل 
خا�صة  م�صاكل  ،وملو�جتهتهما 
مت  جمذوب«  »�صاين  بح�صاب 
�لنقود ومت توجيهها  حتويل م�صار 
نحو بنوك »باإ�صبانيا » قبل �أن يتم 
على   2012 بعام  �أمرهمها  ف�صح 
�إثر معلوماتوردت م�صالح �ل�رشطة 
م�صت  ف�صاد  حركة  بخ�صو�ص 
،ليتم  �جلز�ئر  �إت�صالت  موؤ�ص�صة 
بذلك متابعت �ملتهمان و �إد�نتهما 

بالعقوبة �صالفة �لذكر .
ل/منرية



بو�سريفي بلقا�سم
جامعة  طلبة  دخل  �أين 
�لتخ�ص�صات  كل  يف  �أدر�ر 
�صل  مع  مفتوح  �إ�رض�ب  يف 
وهم  �أيام   10 ملدة  �لدر��صة 
�أمام مدخل �لرئي�صي للجامعة 
ند�ء�ت  ر�فعني  معت�صمني 
حول  حتقيق  فتح  ب�رضورة 
�لإقامة  يف  �لو��صح  �لغ�ش 
وح�صبهم  وغريها  بناء  من 
�لرئي�صي  �ل�صبب  هو  هذ�  �أن 
نا�صدو�  زميلهم  كما  وفاة  يف 
بالتدخل  �ملعنية  �لوز�رة 
ما  حول  قرب  عن  و�لوقوف 
وغريها  �لإقامة  عليه  توجد 
بغية  �جلامعية  �ملر�فق  من 
�ملت�صببني   ومعاقبة  �إ�صالح 
حيث  �لجناز  يف  �لغ�ش  على 
 13 من  �أكرث  قر�بة  ليز�ل 
در��صة  بدون  طالب  �ألف 

مو��صلة  على  عازمون  وهم 
�إيل  �جلامعة  �أمام  �لعت�صام 
بكل  �صوتهم  ي�صمع  �أن  غاية 
من  م�صدر  وح�صب  م�صوؤولية 
قامو�  �أنهم  �جلامعة  �إد�رة 
لكن  �لطلبة  مع  حو�ر  بفتح 
�لأمور تبقي ي�صودها �لغ�صب 
�أن �لإقامة �جلامعية �جلديدة 

مطلع  ��صتلمت  و�لتي  هذه 
�جلامعي  مت  �ملو�صم  هذ� 
حول  حتفظات  عدة  رفع 
�رضف  و�لتي  �لأ�صغال  بع�ش 
عليها 90 مليار �صنتيم لبنائها 
�لطلبة وهو يف  �حد  قال  �أين 
�رضف  �أيعقل  غ�صب  حالة 
بعد  �لطلبة  لقتل  �ملاليري 

و�ملالحظ  �ل�صمائر  قتل 
قامو�  �لطلبة  �أن  �لإقامة  يف 
�حلديدية  �ل�صبابيك  كل  بنزع 
للغرف قائلني باأنها مو�صوعة 
در��صة علمية يف  بدون  فقط 
ي�صقط  �أن  وخوفا  �لجناز 
طالب �أخر جمرد �أن يالم�صها 
و�لدر��صة  يزد�د  �لغ�صب  �أن 
يف مهب �لريح ومن هو �لر�بح 
�لأو�صاع  هذه  يف  و�خلا�رض 
جامعة  طلبة  تعاي�صها  �لتي 
�لتي  �إقامتهم   يف  �أدر�ر 
�لعام  كالم  حمل  �أ�صبحت 
تدخل  �أ�صبح  مما  و�خلا�ش 
�لوزير حجار �صخ�صيا و�لقيام 
�أمر�  �أدر�ر  بزيارة �إىل جامعة 
رفع  ور�ئه  من  يهدف  هاما 
�يل  �لطلبة  وعودة  �لغ�صب 
ميكن  ما  و�إ�صالح  �لدر��صة 
�إ�صالحه بكل م�صوؤولية حلماية 

�لطلبة يف حمل �إقامتهم .
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على اثر وفاة طالب �سقط من �سرفة غرفته بالإقامة اجلامعية ل2000 �سرير اجلديدة طريق 
املطار بداية من الأ�سبوع املا�سي.

بعد وفاة زميلهم �سقط من غرفته فى الطابق الثاين 

غ�شب  طلبة جامعة اأدرار يتوا�شل  و�شل 
الدرا�شة ل10 اأيام

بلدية �سعبة العامر ببومردا�س 

رهان على التنمية لفك العزلة و تثبيت ال�شكان
يف  �لتنمية  جهود  تن�صب 
�لأخرية على م�صتوى  �ل�صنو�ت 
بلدية �صعبة �لعامر جنوب �رضق 
و  �لعزلة  فك  على  بومرد��ش 
من  مبناطقهم  �ل�صكان  تثبيت 
تنويع �مل�صاريع  و  �إجناز  خالل 
�جلغر�يف  موقعها  لتثمني 
وتتميز  موؤهالتها،   و  �ملميز 
هذه �لبلدية �لنائية �لتي ترتبط 
مبوقعها �جلغر�يف �جلبلي ثالث 
)بومرد��ش  جماورة  وليات 

بتبعرث  وزو(  وتيزي  �لبويرة  و 
عددهم  يتجاوز  �لذين  �صكانها 
35 �ألف ن�صمة على م�صتوى 14 
قرية غريمتجاورة و بعيدة عن 
�لبلدية  وعملت  �لبلدية.  مركز 
ح�صب  �لأخرية  �ل�صنو�ت  يف 
من  على حتقيق جملة  رئي�صها 
�مليادين  �مل�صاريع يف خمتلف 
عزلتها  وفك  بالتنمية  للنهو�ش 
و توفري �رضوط �حلياة �لكرمية 
تثبيتهم  بغر�ش  ملو�طنيها 

�لنازحني  ت�صجيع  و  مبناطقهم 
�أر��صيهم،   خلدمة  �لعودة  على 
و تتمثل �أهم �مل�صاريع �لتنموية 
وحدة   655 �إجناز  م�رضوع 
�أجنز  �لتي  �جتماعية  �صكنية 
من جمملها 272 وحدة �صكنية 
كما  �لإجناز  طور  يف  �لباقي  و 
 1763 من  �لبلدية  ��صتفادت 
�إعانة للبناء �لريفي يف �ل�صنو�ت 
�إعانة   1443 منها  وزع  �لأخرية 
لهذ�  و  �لتوزيع  قيد  �لباقي  و 

�ملعنيني  �لو�يل  �أمر  �لغر�ش  
و رفع  تكثيف �جلهود  ب�رضورة 
توزيع  ل�صتكمال  �لعر�قيل  كل 
�أ�صحابها  على  �لإعانات  كل 
يف  كذلك  �لبلدية   و��صتفادت 
م�رضوع  من  �لأخرية  �ل�صنو�ت 
�لولئي  �لطريق  تعبيد  و  تهيئة 
�لذي   15 م�صافة  على   68 رقم 
للبلدية  �لرئي�صي  �لع�صب  يعد 
كل  نحو  �لوحيد  منفذها  و 

�لجتاهات.

اأزفون

 املوارد ال�شيدية تعاين
 من ال�شيد غري ال�شرعي 

ترحيل 96 تاجرا من ال�شوق القدمية اإىل �شوقني جتاريني جديدين 

�لقادر،  وعبد  �لدين  عز  يجزم  يكاد 
�أزفون،  منطقة  من  �صياد�ن  وهما 
�أي  �صنو�ت،  ع�رض  بعد  يتبقى،  ل  باأن 
حيال  قلقهما  مبديان  لل�صيد،  �صمك 
�ل�صيد  نتيجة  �ل�صيدية  تر�جع �ملو�رد 
بال�صباك،  �ل�صيد  و�صفن  �ل�رضعي  غري 
وح�صب عز �لدين �أرحاب، مالك �صفينة 
�صيد ورئي�ش جمعية "�لدلفني" لل�صيد 
بتيزي وزو، فقد كان  و�لبيئة  �لتقليدي 
�ل�صيادون �ل�صغار يرجعون، قبل خم�ش 
�صنو�ت من �لآن، ب30�إىل 40 كيلوغر�ما 
من �ل�صمك يف �ليوم لكل �صياد، مقابل 
"نحن  حاليا  فقط  كيلوغر�مات  �أربعة 
جهته  من  يتاأ�صف  كارثة"،  نعي�ش  �لآن 
منذ  �ل�صيد  ميتهن  �لذي  �لقادر  عبد 

حو�يل 25 �صنة.
وكباقي �أرجاء �لعامل، فاإن �صفن �ل�صيد 
للمو�رد  �لأول  �لعدو  تعد  بال�صباك 
�ل�صفن  من  �لنوع  هذ�  �أن  �إذ  �ل�صيدية، 
ي�صتخدم �صبكة �صيد توؤدي �إىل تدهور 
مالجئ �لأ�صماك �ملتو�جدة يف �أعماق 
بال�صيد يف  قيامها  �لبحر، وف�صال عن 
�ل�صفن  هذه  فاإن  حمظورة،  مناطق 
�ملو�رد  على  رهيبا  �صغطا  متار�ش 
للمعايري  �حرت�م  �أدنى  دون  �ل�صيدية 
�ملعمول بها وي�رضب �رحاب، يف هذ� 
�ل�صياق، مثال مبيناء �أزفون �لذي يوجد 
ي�صتقبل  �أنه  غري  لل�صيد  �صفينتان  به 
�أكرث من ثالثني �صفينة تقدم من وليات 

�أخرى لرت�صو ملدة 24�صاعة.
"�صيد�  �ملهني  هذ�  ح�صب  ذلك  ويعد 
�لبحري  للو�صط  ميكن  ل  حيث  جائر� 
�أن ي�صرتيح، بينما ينبغي وفقا للمعايري 
لتعود �صباحا  �ل�صفينة م�صاء  �أن تخرج 
�لنهار". يف  �لعمل  عن  متتنع  و�ن 
ل�صيد  ��صطول  �كرب  �جلز�ئر  ومتلك 
حيث  �ملتو�صط  �حلو�ش  يف  �ل�رضدين 
لذلك  �ملخ�ص�صة  �ل�صفن  يتجاوزعدد 
1.200 مركب غري �أنه مت �قتناء معظم 
�لع�رض  �ل�صنو�ت  خالل  �ل�صفن  هذه 
�لأخرية دون �لقيام بالدر��صات �لالزمة 
ولحظت  �ملو�رد  على  �أثرها  حول 
جمعية "�لدلفني" تر�جعا بحو�يل %50 
�رتفاع  ب�صبب   2005 منذ  �ملو�رد  من 

عدد قو�رب �ل�صيد.

�سيد غري �سرعي دون عقاب

�أن "�لكثري من �ملهنيني  ويوؤكد �أرحاب 
قامو� بخرق �لفرتة �ملخ�ص�صة للر�حة 
يتعر�صو�  �أن  دون   2016 �لبيولوجية يف 
حما�صبة  �أو  قانونية  م�صاءلة  لأدنى 
للقانون  �ملعنية".ووفقا  �ل�صلطات  من 
�لبيولوجية  بالر�حة  �ملتعلق  �جلديد 
حال  يف  �ل�صيد  �صفينة  �صاحب  فاإن 
ت�صجيل خمالفة معر�ش لعقوبة �ل�صجن 
من  �ل�صياد  ومينع  عتاده  يحجز  بينما 
�صنو�ت،  خم�ش  ملدة  ن�صاطه  مز�ولة 
ويف فرتة �لر�حة، فاإنه ل ي�صمح �صوى 

ب�صيد �جلمربي.
يتم  ل  �لتنظيم  هذ�  تطبيق  "�إن 
�لوقت  يف  �ملطلوبة  بال�رض�مة 
كل  على  �جلز�ئر  فيها  وقعت  �لذي 
بال�صيد �مل�صوؤول  �لتفاقيات �ملتعلقة 
وتظهر  �رحاب  ي�صري  و�مل�صتد�م"، 
�أن  در��صات قامت بها منظمات دولية 
بتخريب  تقوم  بال�صباك  �ل�صيد  �صفينة 
مو�رد �صيدية ت�صل �إىل 10 كيلوغر�مات 
و�حد  كيلوغر�م  �أجل  من  �ل�صمك  من 
وي�صري  بطريقة غري �رضعيةن  ي�صطاد 
مهنة  يف  ي�صتغل  �لذي  �ملتحدث، 
�إىل  �أجد�ده،  عن  تو�رثها  �لتي  �ل�صيد 
�أهمية مفت�صي �ل�صيد يف �لرقابة على 
"يوجد  قائال:  �ل�رضعي  غري  �ل�صيد 
لدينا مفت�صونلكن دون �صالحيات �إذ ل 
ميكنهم �لتدخل و�خذ قر�ر�ت يف حالة 

�أ�صار  جهته،  خمالفات".من  ت�صجيل 
عبد �لقادر �إىل نوع �آخر من �ل�صيد غري 
�ل�صيد  قو�رب  �لذي متار�صه  �ل�رضعي 
�أعماق تفوق  بال�صباك، وهو �ل�صيد يف 
�صطح  حتت  مرت(  )ذر�ع=8ر1  �أذرع   9

�لبحر.
ملا  بالنظر  قانونا  بذلك  �لقيام  ومينع 
ينجر عنه من تخريب لريقات �لأ�صماك 
�ل�صاحل  كل  منها  يعاين  م�صكلة  "�إنها 

�جلز�ئري"، يتح�رض هذ� �ل�صياد.

اأنواع انقر�ست واأخرى مهددة

�أ�صكاله  و يعد �ل�صيد �لرتفيهي بجميع 
و �لذي يعترب غري �رضعي �حد �لعو�مل 
�لتي �صاهمت يف �لرت�جع �حلاد للمو�رد 
�أزفون لدينا 60 �صياد�  "يف   ، �ل�صيدية 
حرفيا يف حني يبلغ عدد قو�رب �ل�صيد 
ت�صوق  و  ت�صطاد  220زورقا  �لرتفيهي 
على  زيادة  و  ترخي�ش،  دون  �أ�صماكها 
مر�قبة"يقول  غري  معد�تهم  فان  ذلك 
هذ�  فان  �أخرى  جهة  من  �لدين  عز 
�مليناء �ل�صغري لل�صيد لي�ش مبناأى عن 
�لذي  و  �ل�رضعي  غري  �ل�صيد  عمليات 
�جلنوح  ب�صو�طئ  كبري�  ن�صاطا  عرف 
غري  �صياد�  ثالثني  �إح�صاء  مت  �أين 
جهته  من   ، �زفون  ب�صو�حل  �رضعي 
بالرمح  �لأ�صماك  �صيد  ن�صاط  يتحمل 
جزء� من �مل�صوؤولية يف تر�جع �لإنتاج 
بل و حتى يف �نقر��ش بع�ش �لأنو�ع من 
�لأ�صماك، و يروي عز �لدين بامتعا�ش 
�نه "يف 2015 لبث فريق من �لغطا�صني 
من  �أزفون  مبنطقة  �أ�صهر  �أربعة  ملدة 
�إح�صاء  حتى  يتم  مل  و  �ل�صيد  �أجل 
تقييم  حمالت  يف  �صيدهم  ح�صيلة 
�إىل  �ل�صدد  هذ�  يف  �أ�صار  �ملو�رد".و 
�صمك �ل�رض�صار و هو نوع من �لأ�صماك 
يعي�ش بالأعماق �لوعرة و�لذي �نقر�ش 
من �ل�صو�حل �جلز�ئرية ب�صبب ن�صاطات 
يف  لي�ش  و  بالرمح.  �ل�صيد  و  �لغط�ش 
�صيد  �حلرفيني  �ل�صيادين  مقدور 
بالعام  �إىل خم�ش قطع  �أكرث من ثالث 
فيحني ي�صطاد �لغطا�صون �إىل غاية 30 
فرتة  ��صتغالل  خالل  من  يوميا  قطعة 
كثري�  يقرتب  �لذي  �لنوع  هذ�  تكاثر 
بي�صه  و�صع  �جل  من  �ل�صو�طئ  من 
هو  �لأ�صفر  �لهامور  �صمك  يعاين  و   ،
هذه  ب�صبب  �لنقر��ش  �صبح  �لآخر 
�لتكاثر  فرتة  فخالل  �ملمار�صات. 
ملدة  �لأ�صماك  من  �لنوع  هذ�  ميكث 
ثالثة �أ�صهر بقرب �ل�صو�حل و ي�صطاد 
�ل�صيد بالرمح يوميا  حمبو �لغط�ش و 
�إىل غاية 70 كلغ من هذ� �ل�صمك"و هو 
ما ل ميكن حتقيقه خالل �صنة كاملة" 
تعترب  و  �لقادر.  عبد  جهته  من  يوؤكد 
�لرخامي  و  �لقيثارة  ��صماك  كلمن 
مهددة.  �أنو�عا  �ملقلم  �لقارو�ش  و 
�لأ�صباب  من  �ملو�رد  تر�جع  يعد  و 
�إىل  �حلرفيني  بال�صيادين  �أدت  �لتي 
هناك  �زفون  فبمنطقة  مهنتهم  هجر 
�ل�صيادين  من  باملائة   45 من  �أكرث 
�حلريف  �لبحري  بال�صيد  �لنا�صطني 
قد تخلو� عن ن�صاطهم وفقا لإح�صاء 
�أجرته هذه �جلمعية �صنة 2015 و من 
�مل�صتد�م  �لبحري  �ل�صيد  ترقية  �جل 
جمعيات  مبعية  �جلمعية  هذه  تعمل 
�صبكة  خلق  �جل  من  �أخرى  مهنية 
تر�فع  �لتقليدي  �لبحري  �ل�صيد  من 
و  للقانون  �ل�صارم  �لتطبيق  �جل  من 
تطوير �ل�صعاب �ل�صطناعية و حتديد 
مناطق بحرية حممية من �أجل �ل�صماح 
بتكاثر �ملو�رد و يف هذ� �ل�صياق حذر 
�ملنطقة  يف  "�أننا  قائال:  �لقادر  عبد 
ما  �ل�صخ�صي  و�صعي  ولي�ش  �حلمر�ء 
ي�صغلني بل �أن �ن�صغايل يخ�ش �لأجيال 

�لقادمة"

نوفمرب  نهاية  قبل  �صيتم  و 
تاجر�   96 ترحيل  �جلاري 
�لقدمية  بال�صوق  حاليا  يعملون 
جتاريني  �صوقني  �إىل  للمدينة 
نحو  منذ  �لأ�صغال  بهما  �نتهت 
��صتغالل  يز�لون  ل  و  �صنتني 
ب�صبب ثقل �لإجر�ء�ت �لإد�رية 
�لقائمني  تو�صيحات  ح�صب 
مت  و   ، للو�يل  �مل�رضوع  على 
�إطار  يف  �مل�رضوعني  �إجناز 
�لرب�مج �لقطاعية للق�صاء على 
�لأ�صو�ق �لع�صو�ئية عرب وليات 
�لوطن. و �صيتم ��صرتجاع عقار 
�ل�صوق �لقدمي بعد ترحيل هوؤلء 
)�لعقار(  و��صتغالله  �لتجار 
لتزيني  خ�رض�ء  م�صاحات  يف 
حميط �ملدينة و �إجناز هياكل 
للبلدية هي  من�صاآت عمومية  و 
مت  و  �إليها.  ما�صة  حاجة  يف 
هذه  �إىل  �لو�يل  زيارة  مبنا�صبة 
بعث  �إعادة  �لنائية  �لبلدية 

�مل�صاريع  من  فيعدد  �أ�صغال 
على  متوقفة  كانت  �حليوية 
�أقرب  يف  ت�صغيل  �إعادة  غر�ر 
عالج  10قاعات  �لآجال  
مد��رض  و  قرى  عرب  منت�رضة 
منذ  �لعمل  عن  توقفت  �لبلدية 
كما  خمتلفة  لأ�صباب  �صنو�ت 
�أعيد بعث م�رضوع �إجناز وحدة 
�أ�صغال  كانت  �ملدنية  للحماية 
�إجنازها متوقفة لأ�صباب تتعلق 
�إعادة  �صيتم  حيث  باملقاول 
من  بد�ية  �لإجناز  عملية  بعث 
بعث  �إعادة  و  �لقادم  �لأ�صبوع 
�مل�صبح  مب�رضوع  �لأ�صغال 
�ل�صبه �لأوملبي )25 مرت�( �لذي 
�لآخر متوقفا لأ�صباب  كان هو 
تتعلق بالعقار و من جهة �أخرى 
�إبر�هيم جنوب  �أيت  و مبنطقة 
ت�صغيل حمطة  �لبلدية مت  مقر 
�لقادمة  �ل�رضوب  �ملياه  �صخ 
من قنو�ت �صد تاق�صبت )تيزي 

وزو( نحو بلدية ي�رض و�صول �إىل 
يتم  حيث  �لعامر  �صعبة  بلدية 
نق�ش  م�صكل  حل  خاللها  من 
لعدد  �ل�رضوب  باملياه  �لتزود 

كبري من �صكان �لبلدية .

موؤ�س�سة خا�سة تنتج نحو 
7 ماليني وحدة جوارب يف 

ال�سنة

و تعد �ملوؤ�ص�صة �خلا�صة  لإنتاج 
�جلو�رب "مو��ش" من بني �أهم 
�مل�صاريع �خلا�صة �لتي �أجنزت 
على م�صتوى �لبلدية يف �ل�صنو�ت 
��صتطاعت  حيث  �لأخرية 
و  �لعزلة  عو�مل  تقاوم  �أن 
حتافظ على ما يزيد عن 100 
كثري  و  مبا�رض  �صغل  من�صب 
�ملبا�رضة  غري  �ملنا�صب  من 
�لتي  �ملوؤ�ص�صة  هذه  تنتج  و 
�صعبة  مدينة  بو�صط  تقع 

�لعامر و تعد مفخرة ل�صكانها 
يقل  ل  ما  ��صتقي   ح�صبما 
من  وحدة  ماليني   7 عن 
�جلو�رب يف خمتلف �لأحجام 
و �لأ�صكالو مبو�د �أولية حملية 
زيارته  �أثناء  �لو�يل  ووعد 
�لتي  �لعائلية  �ملوؤ�ص�صة  لهذه 
�إىل �صنة  �إجنازها  تاريخ  يعود 
1997 و�كت�صح منتجها �ل�صوق 
يف  موؤخر�  وبد�أت  �لوطنية 
مبنحها  �خلارج  �إىل  �لت�صدير 
و  ن�صاطاتها  لتو�صيع  عقار 

تطويرها �أكرث قريبا.
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النمر الأ�سود يف القد�س!
د. اأ�سامة الأ�سقر

نتذكر يف هذه الأيام النح�سات اأبطاًل قدموا اإلينا من اأطراف الدنيا نالوا �سرف الدفاع عن القد�س ومل يجعلوها لقمة �سائغة 
باأيدي املحتلني، وقاتلوا بب�سالة يف مواجهة قوى فتاكة ومنظمة جداً، حتى �سّلموا الأمانة للجيو�س العربية التي خيبت 

اآمالهم وانهزمت يف �سرعة مريبة.
حممد طارق �لإفريقي قائد �أ�سمر 
معركة  �أربعني  قاد  �لقامة  طويل 
و�لقد�س  غزة  جبهتي  يف  م�سّجلة 
على  �ل�ستيالء  من  �ليهود  ملنع 
يف  ولد  1948م،  عام  فل�سطني 
�أخو�له  عند  1885م  عام  نيجرييا 
�لنيجرييني وتعلم لغتهم �لهو�ساوية، 
�أبيه  بلُد  حيث  ليبيا  بني  ون�ساأ 
�إىل  و�لديه  مع  و�نتقل  ونيجرييا، 
يف  هناك  ودر�س  تركيا  ثم  �سوريا 
كليتها �حلربية عام 1914م ، ح�سل 
وتزوج  �ل�سورية  �جلن�سية  على 
�بنته  منها  و�أجنب  �سورية  �مر�أة 

�لوحيدة نعمات.
ما نعرفه عنه �أنه �سابط ع�سكري 
قوّي وحمرتف �سارك مع �جلي�س 
�لعثماين يف حروب �لبلقان و�رشق 
مب�ساندة  �سعيد�ً  وكان  �أوروبا، 
�سد  حربه  يف  �لإثيوبي  �جلي�س 
�أفارقة مثله  �لغزو �لإيطايل لأنهم 
كما يقول وكتب عن �ملعارك كتاباً، 
�لثو�ر  معارك  يف  �أي�ساً  و�سارك 
�لإيطايل  �لحتالل  �سد  �لليبيني 

لبالدهم.
كان زمالوؤه يلقبونه بالنمر �لأ�سود 

�ملخاطر  و�قتحامه  )جلر�أته 
و�ملناورة  �لهجوم  يف  و�رشعته 
�لعدو  ومباغته  �لفر�س  و�قتنا�س 

لياًل وب�رش��سة (. 
�أيام  �أول  يف  �ل�سعودية  �إىل  �نتقل 
عبد  �مللك  يد  على  تاأ�سي�سها 
��ستيالئه  وبعد  �سعود  �آل  �لعزيز 
�مللك  طلب  حيث  �حلجاز،  على 
�ل�سوري  �لرئي�س  من  �لعزيز  عبد 
بخربة  �ل�ستعانة  �لقوتلي  �سكري 
�لإفريقي يف تاأ�سي�س نو�ة �جلي�س 
�سلّمه  و�سوله  وعند  �ل�سعودي، 
�ل�سعودي  �جلي�س  �أركان  رئا�سة 
لهذ�  �أركان  رئي�س  �أول  وكان 
وكان  مقدم  برتبة  وكان  �جلي�س 
هناك  وبقي  هـ   1358 عام  ذلك 
�إىل �سورية  خم�س �سنو�ت ثم عاد 
�لقياد�ت  بع�س  مع  خالفات  بعد 
بقي  لكنه  �ل�سعودية،  �لع�سكرية 
عبد  بامللك  جيدة  �سلة  على 

�لعزيز. 
فل�سطني  �إىل  �سوريا  من  �نتقل 
وكلفه �ل�سيخ حممد �أمني �حل�سيني 
�لهيئة  ورئي�س  فل�سطيني  مفتي 
�لفاعلة  بامل�ساركة  �لعليا  �لعربية 

فل�سطني،  عن  �لدفاع  جهود  يف 
ممن  كان  �لإفريقي  �أن  ل�سيما 
�لإ�سالمي  �ملوؤمتر  يف  �سارك 
1931م،  عام  �لقد�س  يف  �لأول 
للقائد  حربياً  م�ست�سار�ً  فعمل 
عام  �أو�ئل  يافا  يف  �سالمة  ح�سن 
1948م ، ثم �نتقل مع �لقائد ح�سن 
مركز  يف  غزة  جبهة  �إىل  �سالمة 
قيادتها يف �ملجدل وكانت قو�تها 
وقاد  ينبغي  مبا  فيها  تت�سّكل  مل 
معاركها حتى �سقطت هذه �جلبهة 
لعدم وجود �سالح كاٍف وقوة �لعدو 

يف نهاية �أبريل عام 1948.
للقد�س  �لع�سكري  �حلاكم  كلفه 
بقيادة  با�سا  حلمي  �أحمد  �آنذ�ك 
منطقة من مناطق �لقد�س يف 11-
بع�س  تعاين  كانت  �لتي   1948-7
قيادة  وجود  عدم  من  مناطقها 
قيادة  �إليه  و�أوكل   ، لها  ع�سكرية 
�لذين مل  �لفل�سطينيني  �ملنا�سلني 
ينخرطو� يف �سفوف جي�س �جلهاد 
جماهد�ً؛   520 وعددهم  �ملقد�س 
قيادته  مقر  �لإفريقي  و�تخذ 
معنويات  لرفع  �لنار  خط  على 
�لذي حتولت  �لوقت  �ملقاتلني يف 

فيه �لقوة �لع�سكرية يف �لقد�س �إىل 
جمموعات دفاعية بعد �أن �سقطت 
�ل�سرت�تيجية،  �ملو�قع  جميع 
»�لنبي  يف  �ملعارك  �أوىل  وكانت 
وحتدث  طور،  �أبي  ودير  د�ود« 
مل  »�لبا�سا«  �أن  باأمل  �لإفريقي 
�أيام  طيلة  كر�سيه  عن  يتحرك 
�لقد�س،  على  �ليهودي  �لق�سف 
بع�س  زيارة  عن  باأمل  وحتدث 
ووعودهم  للجبهة  �لعرب  �لزعماء 
يف  �ملجاهدين  بدعم  �لكاذبة 
من  يعانون  كانو�  �لذين  �لقد�س 
�لإفريقي  ��ستقال  ثم  حالة مزرية 
�أ�سهر  �أربعة  22-10-1948بعد  يف 
حالته  برتدي  متعلاًل  �لقتال  من 
كمني  يف  �إ�سابته  بعد  �ل�سحية 
حرمانه  من  تاأمله  مبدياً  يهودي 
�ملدينة  عن  �لدفاع  �رشف  من 
جبل  منطقة  ول�سيما  �ملقد�سة 
عائلته  �إىل  �ن�سم  ثم  �ملكرب، 
للمجاهدين  ووجه  دم�سق  يف 
فيها  يدعوهم  ر�سالة  هناك  من 

لال�ستب�سال يف �لقتال و�ل�سرب ...
فقد  بفل�سطني  �سلته  تنقطع  مل 
 1953 )جويلية(   28 يف  �إليها  عاد 

�إىل فل�سطني  عائد�ً من )لغو�س( 
بطريق جبل طارق على ر�أ�س وفد 
�ملوفد  �لعام  �لإ�سالمي  �ملوؤمتر 
من بيت �ملقد�س جلمع �لتربعات 
�أمر�ء �مل�سلمني يف )نيجرييا(  من 

م�سقط ر�أ�سه.
عاد �لإفريقي للعمل يف �ل�سعودية 

�ل�سعودي  �جلي�س  يف  م�ست�سار�ً 
�أ�سيب  حتى  للعمليات  ومدير�ً 
فطلب  بال�سلل  له  ت�سببت  بجلطة 
فو�فق  �سوريا  �إىل  بالرحيل  �لإذن 
�مللك عبد �لعزيز و��سرتى له بيتاً 
و�لتزم بر�تبه حتى تويف �لإفريقي 

يف دم�سق بعد مدة ق�سرية .

�سفقة القرن اقت�ساٌد مذٌل ورفاهيٌة خمزيٌة
بقلم د. م�سطفى يو�سف 

اللداوي

�لأمريكية  �لقرن  �سفقة  �أن  يبدو 
�لأو�سط  �ل�رشق  منطقة  يف  لل�سالم 
و�لإ�رش�ئيليني، باتت  �لفل�سطينيني  بني 
تتك�سف تفا�سيلها يوماً بعد �آخر، ومياط 
�للثام عن بع�س بنودها �لأ�سا�سية، رغم 
حالة �لغمو�س �لعامة �لتي كانت حتيط 
بها، و�ل�رشية �لتي حر�س عليها �سناُعها، 
مل  تفا�سيلها  بع�س  عن  �حلديث  �أن  �إل 
قادة  على  حكر�ً  يعد  مل  كما  �رش�ً،  يعد 
ف�ساًل  �لعربية،  �لدول  وملوك  وروؤ�ساء 
تتلقى  �لتي  �لإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  عن 
�لأمريكية،  �لإد�رة  من  دقيقة  تفا�سيل 
تعديل  يف  مبا�رشٍة  ب�سورٍة  وتتدخل 
فيها،  جو�نب  ت�سويب  �أو  بنودها  بع�س 
هذه  �إىل  تتح�رش  د�خلياً  بد�أت  حيث 
�ملرحلة، وتعد �لعدة �ل�سيا�سية و�لأمنية 
و�ل�ستفادة  معها  للتعامل  و�لقت�سادية 

منها.
ل ميكن �أن تتعار�س �ملبادرة مع �لأحالم 
مع  تختلف  �أو  �لإ�رش�ئيلية،  و�ملطامع 
مفهومهم لل�سالم �لذي يريدونه مع �لعرب 
�لفل�سطينيني  مع  يكون  �أن  قبل  عموماً 
�إذ�  خا�سًة  و�ل�ساأن،  �لق�سية  �أ�سحاب 
علمنا �أن من�سق �ل�سفقة وحامل لو�ئها، 
و�لذي ن�سج خيوطها وحاك �أثو�بها، وما 
ود�عياً  لها  مروجاً  �ملنطقة  يجوب  ز�ل 
يف  �لرغيد  بامل�ستقبل  ومب�رش�ً  �إليها، 
تر�مب،  �لرئي�س  �سهر  هو  �إمنا  ظلها، 
�ساق  و�لذي  �ملعروف،  �ليهودي  وهو 
يهودية  فغدت  �إيفانكا  زوجته  ور�ءه 
�لأبي�س  �لبيت  يف  ف�سكال  مثله،  �لديانة 
ويحول  �لعربية،  �لدولة  يحمي  ح�سناً 

دون تعر�سها لأي خطر، وبذ� ي�ستبعد �أن 
�أقطاب  �ليهوديان ومن معهما من  ي�سع 
�ليمني �لأمريكي �ملتطرف، خطًة ت�رش 
ول  �أحالمهم،  مع  وتتعار�س  بكيانهم، 

يو�فق عليها زعماوؤهم.
�إليها  يتطلع  �لذي  �لقرن  �سفقة  تقوم 
�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب بعقلية 
يبحث  كتاجٍر  ويديرها  �لأعمال،  رجل 
�أ�سا�ساً  �خل�سارة،  من  ويهرب  �لربح  عن 
�إىل  يتطلع  حيث  �لقت�ساد،  عامل  على 
يف  و�لرفاهية  �لنتعا�س  من  حالة  خلق 
�ملنطقة كلها، تكون �إ�رش�ئيل نو�تها ويف 
وتتحكم  وتنظمها  حتركها  منها،  �لقلب 
يف خيوطها، وت�سع �لقو�نني �لناظمة لها 
يتوقع  حيث  لأد�ئها،  �ل�سابطة  و�لقيود 
بع�س �خلرب�ء و�ملعنيني �أن تعود �ل�سفقة 
�لإ�رش�ئيلي  �لقت�ساد  على  �ملوعودة 
مبا  �لقادمة  �خلم�س  �ل�سنو�ت  خالل 
يزيد عن 18 مليار دولر، ف�ساًل عن خلق 
حالة تناف�ٍس كبرية بني كبار �مل�ستثمرين 
للقار�ت،  �لعابرة  و�ل�رشكات  �لدوليني 
�لذين كانو� يهربون قدمياً من �ملنطقة 
و�حلروب  �ل�ستقر�ر،  عدم  حالة  ب�سبب 
�ملقاطعة  عن  ف�ساًل  د�ئماً،  �مل�ستعلة 
على  قيود�ً  تفر�س  كانت  �لتي  �لعربية 
�لتي  �لعمالقة،  �لدولية  �ل�رشكات  بع�س 
وتتطلع  �لعربية،  �لأ�سو�ق  على  حتر�س 
�أ�سو�قاً  كونها  خ�سارتها،  عدم  �إىل 
ظهورية  وجمتمعاٍت  ن�سطة،  ��ستهالكية 
وتن�سغل  �جلديد  عن  تبحث  فاعلة، 
بالتبديل و�لتغيري و�لتجديد، �لأمر �لذي 
على  �لعمالقة  �لإنتاج  ي�ساعد حمركات 

مو��سلة �لعمل وعدم �لتوقف.
�لأعمال  رجل  �إليه  يتطلع  �لذي  لكن 
للوليات  رئي�ساً  �أ�سبح  �لذي  �لأمريكي 

�ملتحدة �لأمريكية، ولكنه حمل معه �إىل 
�لبيت �لأبي�س عقله �مل�ستثمر وح�سابات 
�ل�رشكات  يتجاوز  �مل�سارب،  �ل�سوق 
�لأمو�ل  روؤو�س  ��ستدر�ر  �إىل  �لدولية 
�سخمٍة  �أمو�ٍل  روؤو�س  وهي  �لعربية، 
�أو معطلة وجممدة  �لبنوك،  مكد�سة يف 
ول  �ل�ستثمار،  عملية  يف  ت�سارك  فال 
�لقت�ساد يف  عجلة  لها يف حتريك  دور 
هي  �لتي  وفل�سطني،  �لعربية  �ملنطقة 
و�أ�سا�س  �ملو�جهة  وقلب  �ل�رش�ع  حمل 
�لتحدي �لذي تقوم عليه �ل�سفقة، ولهذ� 
لالأمن،  معرب�ً  �لقت�ساد  يكون  �أن  يريد 
و�لرخاء  لال�ستقر�ر،  طريقاً  و�لرفاهية 

و�سيلًة للتنازل.
بتعوي�س  �لأمريكية  �لقرن  �سفقة  تهتم 
�ل�سلطة  مناطق  يف  �لفل�سطينيني 
�لأفر�د  م�ستوى  على  �لفل�سطينية، 
و�ملناطق  و�ملدن  و�لبيئة  و�ملجتمع، 
م�رشوع  خلق  على  وتعمل  �ل�سكنية، 
مار�سال دويل، ي�سخ مليار�ت �لدولر�ت 
فر�س  ويخلق  �لفل�سطينية،  �لأ�سو�ق  يف 
�خلريجني  �آلف  لع�رش�ت  جديدٍة  عمٍل 
م�ساريع  وتخلق  �لعمل،  عن  و�لعاطلني 
لت�سغيل  �لفر�سة  تتيح  و�إنتاجية  �إمنائية 
عنهم  ��ستغنت  �لذي  �لعمال  �آلف 
�إ�رش�ئيل يف �ل�سنو�ت �لأخرية، و�ستكون 
هذ�  �أ�سا�س  عماد  �لعربية  �لدول 
�لكبار  �ملمولني  عن  ف�ساًل  �مل�رشوع، 
�لفل�سطينيني  �لالجئني  ت�سغيل  لوكالة 
تقدمي  �سيو��سلون  �لذين  »�لأونرو�«، 
�لدعم �إىل �لفل�سطينيني مبا�رشة، ولي�س 
�لأو�ن  �آن  �لتي  �لدولية  �لوكالة  �إىل 
لإعالن تفكيكها و�ل�ستغناء عنها و�إنهاء 

�خلدمات �لتي تقدمها.
 و�ستطلب �لإد�رة �لأمريكية من �حلكومة 

�لإ�رش�ئيلية ت�سهيل �لتبادل �لتجاري مع 
�إن�ساء  على  و�ملو�فقة  �لفل�سطينيني، 
وتخفف  �لقت�ساد  تفعل  دوليٍة  ممر�ٍت 
�ل�سفقة  �أن  حيث  �ل�سكان،  معاناة  من 
مطار�ٍت  لبناء  خططاً  حتمل  �لعتيدة 
�سابطٍة  �أمنيٍة  �رشوٍط  وفق  ومو�نئ، 
لكنها  كبرية،  �إ�رش�ئيلية  و�سماناٍت 
للفل�سطينيني،  كبرٍي  نفٍع  ذ�ت  �ستكون 
ت�ستخدم  �سخمة  �أمو�لً  عليهم  و�ستدر 
�ملحلية،  �لقت�ساد  عجلة  حتريك  يف 
وت�ساهم يف �لنهو�س بظروف �ملو�طنني 
و�لجتماعية،  �ملعي�سية  �لفل�سطينيني 
يعود  و�أنه  �مل�رشوع،  بجدية  لي�سعرو� 
ي�ساهم  و�أنه  عليهم،  فعلياً  �لكبري  بالنفع 
و�لقو�نني  �لجتماعية  �لبنية  تغيري  يف 
قطاع  يف  خا�سًة  �ملحلية،  �لقت�سادية 
كبرٌي  جزءُ  يطاله  �أن  يجب  �لذي  غزة، 
ب�سورٍة  به  �ستهتم  �لتي  �ل�سفقة،  من 
�لد�ئمة  �لتوتر  بوؤرة  ي�سكل  كونه  �أكرٍب، 
يف  لالنفجار  �لقابلة  �ل�سكانية  و�لقنبلة 
�أي حلظة، مما يف�سل �مل�رشوع جوهره، 
�حلرب  حالة  �إىل  كلها  �ملنطقة  ويعيد 

�مل�ستد�مة.
و�ملثرية  مادياً،  �ملغرية  �ل�سفقة  لكن 
عاملياً،  لها  و�مُلروُج  �قت�سادياً،  للجدل 
ب�سهولة،  متر  ل  قد  دولياً،  و�ملدعومة 
عليها  يو�فق  �أن  �مل�ستبعد  ومن 
يف  فهي  بها،  ويقبلو�  �لفل�سطينيون 
�لدولة،  من حقهم يف  �ملقابل جتردهم 
�ملقد�سية،  عا�سمتهم  من  وحترمهم 
وتفر�س  �لعودة،  يف  حقهم  وت�سطب 
�لفل�سطينيني  لتوطنني  دولية  قو�نني 
حيث يكونون، متهيد�ً ملنحهم جن�سيات 
�لدول �لتي يقطنون فيها، و�إ�رش�كهم يف 
ليكونو�  و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية  �حلياة 

جزء�ً طبيعياً من �لن�سيج �ل�سكاين للدولة، 
�أو  �حلالية  �لأجيال  تتخلى  �أن  �أمل  على 
فل�سطني،  �إىل  �لعودة  حلم  عن  �لقادمة 
كانت  �لتي  و�لأمالك  �حلقوق  و��ستعادة 

لآبائهم و�أجد�دهم فيها.
�سيملى  مبا  �لفل�سطينيون  �سيقبل  فهل 
و�سيخ�سعون  لهم،  يخطط  وما  عليهم 
للع�سا  �ل�سمع  وي�سغون  �لدولية  لالإر�دة 
�لأمريكية، و�سيوقعون خوفاً ورهبًة على 
�أو�سلو يف  �تفاقية  تفوق  �تفاقيٍة جديدٍة 
�سوئها، خمافة عقوباٍت �أمريكية جديدٍة، 
�أو �سغوٍط دوليٍة خانقٍة، وحرماٍن عربي 
مذٍل،  �ملحيط  من  وجفاٍء  قا�سي، 
وح�ساٍر من �جلو�ر مهنٍي، �أم �أنه لن يكون 
لهم ر�أٌي �أو قر�ٌر، ولن ي�ست�سارو� يف �لأمر 
ولن ي�ساركو� يف �لتوقيع، و�سيلزمون بقوة 
�جلديدة  �لوقائع  وحقيقة  �لو�قع  �لأمر 

على �لأر�س.
�لقوة لرف�سها وعندهم  �أنهم ميلكون  �أم 
�سبيل  يف  و�سيوحدون  لتعطيلها،  �لقدرة 
كلمتهم،  و�سيجمعون  �سفهم،  �إف�سالها 
و�سين�سقون جهودهم و�سيعدون للمو�جهة 
�لذهب  لربيق  يخ�سعو�  ولن  عدتهم، 
�لز�ئف، ول لرفاهية �لدولر �لغادر، ول 
�لكر�مة  يفقد  �لذي  �لقت�سادي  للرخاء 
ميرغ  عايل  لبنياٍن  ول  �لنف�س،  ويهني 
تفقدهم  حلريٍة  ول  �أنوفهم،  بالرت�ب 
كال�رش�ب جتردهم  لوعوٍد  وطنيتهم، ول 
من قوتهم وحترمهم من م�ستقبلهم، و�أنه 
كطلقة،  �ملدوية  كلمتهم  لهم  �ستكون 
وثورتهم  كربكان،  �جلبارة  و�إر�دتهم 
�ملهيبة كزلز�ٍل، وفعلهم �جلارف ك�سيٍل، 
ومقاومتهم �ملباركة كغيٍث �ستوؤتي باإذن 
ون�رش�ً  وكر�مًة،  وعودًة  حريًة  �أكلها  �هلل 

ودولًة ووطناً.
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الأردن يطوي 2017 باأو�صاع �صعبة ويرتقب عاما ثقيال يف 2018 

الق�سية الفل�سطينية

حار�صات امل�صجد الأق�صى..."وكاأنك حتر�س قطعة من اجلنة" 
يتمرت�سن على بوابات القبة الذهبية، ويف 
دخول  ينظمن  الأق�سى،  امل�سجد  اأروقة 
واملعلومات  الوعي  وين�رشن  الن�ساء، 
احلرم  مبحتويات  املتعلقة  ال�سحيحة 
على  تاأخذ  منهن  واحدة  وكل  القد�سي، 
فيه  كربت  الذي  املكان  حماية  عاتقها 
امل�سجد  حار�سات  اإنهن  حبه  وعلى 
الأق�سى، البالغ عددهم 14 �سيدة، يتوزعن 
م�سجد  وبخا�سة،  امل�سجد،  م�سليات  يف 
قبة ال�سخرة، ذو القبة الذهبية، وامل�سلى 
وامل�سلى  املرواين،  وامل�سجد  الِقبْلي، 
وم�سائية،  �سباحية  مناوبات  يف  القدمي، 
ال�سابعة  وحتى  �سباحاً  الثامنة  من  تبداأ 
الأوقاف  لدائرة  احلار�سات  ،وتتبع  م�ساًء 
الإ�سالمية يف القد�س، والتي تتبع بدورها 
لوزارة الأوقف الأردنية على "باب اجلنة"، 
اأحد اأبواب م�سجد قبة ال�سخرة امل�رشفة، 
وتقول  اجلندي"  "ماجدة  احلار�سة  تقف 
هذا  اأع�سق  الأنا�سول:"  لوكالة  اجلندي 
بيننا  وثيق  روحي  رباط  هناك  املكان، 
حار�سة  اأكون  لأن  دفعني  ما  وهذا  وبينه، 
له" وت�سيف:" جمرد ال�سالة فيه تك�سبني 
عندما  �ساأ�سعر  فكيف  النف�سية،  الراحة 

اأُجّند خلدمته؟". 

الو�سول  ي�ستطيع  من  بالقول:"  وتردف 
ي�سعر  فيه  وال�سالة  الأق�سى  للم�سجد 
وكاأنه دخل قطعة من اجلنة، ومن يحر�س 
هذا املكان وميلك مفاتيحه ويكّر�س وقته 
،اأما  اجلنة"  لهذه  حار�س  فهو  حلمايته 
حار�سات  �سعبة  رئي�س  �سبيح،  اأبو  زينات 
اأنها  اإىل  فت�سري  الأق�سى،  امل�سجد 
الأق�سى  امل�سجد  باحات  يف  "ترعرعت 
وكرث  معها،  له  حبها  وكرب  ال�سغر،  منذ 
تواجدها فيه، حتى رزقت بالعمل خلدمته 
�سبيح:"  اأبو  ،وت�سيف  لرّواده"  وم�ساعدة 
قبابه  وحتت  ال�ساحات  يف  هنا  كربت 
منذ  ميتد  املكان  لهذا  ع�سقي  املباركة، 
بالن�سبة يل ع�سق  اأكرث من 25 عاما، فهو 
الذي  املكان  وهو  القلب،  ونب�س  الروح 

اأ�سعر به بال�سفاء الداخلي". 
املكان  هذا  اجتاه  �سعوري  وتقول:" 
عملت  عندما  اأقوى  اأ�سبح  املقد�س 
كبرية  اأمانة  فهذه  احلرا�سة،  �سعبة  �سمن 
اأن نكون على قدرها" ،وعن  جداً، نتمنى 
طبيعة عمل احلار�سات، تقول اأبو �سبيح:" 
اأبواب قبة ال�سخرة  يت�سمن عملنا حماية 
ومنع  والأمن،  النظام  وحفظ  امل�رشفة، 
والعمل على ت�سحيح  والت�سول،  ال�رشقات 

وتنظيم  اخلاطئة  ال�سلوكيات  بع�س 
التوعية  م�ستوى  ورفع  الن�ساء،  �سفوف 

عند امل�سلمني الزائرين". 
ا�ستحداث  مت  فقط،  اأعوام  ثالثة  ومنذ 
الأق�سى،  امل�سجد  حار�سات  ق�سم 
من  املقد�سيات  الن�ساء  اإليه  وانت�سبت 
"احل�سول  يف  رغبة  الأعمار،  خمتلف 

الرباط  واأجر  تعاىل،  اهلل  من  الأجر  على 
بح�سب  املبارك"،  الأق�سى  امل�سجد  يف 
اختيار  يتم  اأنه  اإىل  ،وت�سري  �سبيح  اأبو 
ملقابالت  خ�سوعهن  بعد  احلار�سات 
مع  التعامل  على  قدرتهن  تقييم  اأجل  من 
،كما  والأعمار  الأجنا�س  الن�ساء من  كافة 
الدين  يف  معلوماتهن  م�ستوى  تقييم  يتم 

دورات  يف  لإحلاقهن  اإ�سافة  الإ�سالمي، 
رم�سان،  �سهر  يف  ،اأما  الأويل  لالإ�سعاف 
فيتزايد عدد العامالت يف �سعبة احلرا�سة، 
حيث يتم ا�ستقدام حار�سات للعمل خالل 
على  ال�ستعدادات  وتكون  فقط،  ال�سهر 
ثالثة  على  عملهن  ويتوزع  و�ساق،  قدم 

اأوقات، �سباحي وم�سائي وليلي. 
وتتكاثف  احلار�سات  عمل  ويرتكز 
يف  رم�سان،  �سهر  خالل  جهودهن 
تكون  حيث  امل�رشفة،  ال�سخرة  قبة 
احلار�سات  ،وتواجه  للن�ساء  خم�س�سة 
داخل  وتنقلهن  وتقييداً حلركتهن  ت�سييقاً 
امل�سجد الأق�سى، حالهن كحال احلرا�س 
الرجال، ل �سيما خالل اقتحامه من قبل 
"الإ�رشائيلية"،  والقوات  امل�ستوطنني 
لل�رشب  بع�سهن  تعر�س  عن  عدا 
حتدث  التي  املناو�سات  خالل  والتدافع 
لتلك  الت�سدي  امل�سلني  حماولة  خالل 
اإىل  �سبيح،  اأبو  ،وتتطرق  القتحامات 
الأق�سى  امل�سجد  �سهدها  التي  الأحداث 
اإثر  الأزمة  ،وبداأت  املا�سي  جويلية  يف 
لبوابات  الإ�رشائيلية  ال�رشطة  تركيب 
فح�س الكرتونية، يف اأعقاب هجوم م�سلح 
نفذه يوم 14 جويلية املا�سي، ثالثة �سبان 

اإىل  بالإ�سافة  مقتلهم  عن  واأ�سفر  عرب، 
�سكان  ،ورف�س  "اإ�رشائيليني"  �رشطينْي 
القد�س دخول امل�سجد الأق�سى من تلك 
بواباته،  على  اعت�ساما  ونفذوا  البوابات، 
اأزالت  ا�ستمر حتى يوم 27 جويلية، حيث 
التي  الأمنية  التدابري  جميع  اإ�رشائيل 

و�سعتها. 
يف  الدموع:"  تخنقها  بكلمات  وتقول 
من   14 املوافق  اجلمعة  يوم  �سبيحة 
�سهر  جويلية �سعرت اأننا فقدنا امل�سجد 
واحلزن"   بالقهر  �سعرت  الأق�سى... 
وت�سيف:" على الرغم من �سعورنا بالقهر، 
من  متتاليني  اأ�سبوعني  مدار  وعلى  لكننا 
اإغالق امل�سجد املبارك مل ن�ست�سلم، ومل 
على  والعت�سام  العتكاف  عن  نتوقف 
عن  رغما  اخلارج  من  وحر�سناه  اأبوابه 
الحتالل املغت�سب" وبالعودة اإىل ماجدة 
اأبو  ذكرته  ما  على  فت�سيف  اجلندي، 
�سبيح:" لقد دخلناه مهللني مكربين حمدا 
هلل" ،وت�سيف:" اعت�سامنا اليومي، يف ذلك 
الوقت الذي ا�ستمر من �سالة الظهر حتى 
وعربي  م�سلم  لكل  م�رشفا  كان  الع�ساء، 
ا�ستطعنا  تعاىل  اهلل  وبعون  ومقد�سي، 

ال�سالة فيه وحرا�سة اأبوابه جمدداً". 

مع  اأحاديث  يف  قالوا  اقت�ساديون 
لن   2018 العام  اإن  "الأنا�سول"، 
يقل �سعوبة عن العام احلايل على 
املوازنة  ورد يف م�رشوع  ما  �سوء 
على  العباء  يزيد  وقد  اجلديدة، 
التبعات  من  حمذرين  الأردنيني، 
بهذه  تلحق  قد  التي  الجتماعية 
املقبل  العام  موازنة  القرارات 
ت�سمنت بندا جديدا حتت م�سمى 
)الدعم  الجتماعي  الأمان  �سبكة 
 171 بقيمة  مل�ستحقيه(  النقدي 
دولر(  مليون   241( دينار  مليون 
جلميع  �سيوجه  النقدي  الدعم 
دخلها  يقل  التي  الأردنية،  الأ�رش 
 16.9( �سنويا  دينار  األف   12 عن 
دينار  اآلف  و�ستة  دولر(،  األف 
للفرد،  بالن�سبة  اآلف دولر(   8.5(
الأ�رش  من  اأي  متتلك  األ  على 
اأو  اأكرث،  اأو  خ�سو�سي  �سيارتني 
عقارات تزيد قيمتها عن 300 األف 
ورفعت  دولر(  األف   423( دينار 
على  املقطوعة  الر�سوم  احلكومة 
فرباير  من  اعتبارا  املحروقات 
 90( بنزين  لرت  كل  على  املا�سي، 
 4.2( قرو�س   3 مقدارها  اأوكتان( 
�سنتات(، اأ�سافت لها لحقا قر�سني 
اثنني )2.8 �سنت(، و7 قرو�س )10 
 95( بنزين  لرت  كل  على  �سنتات( 

البند  يقابل  اأن  ويتوقع  اأوكتان( 
عديد  عن  الدعم  رفع  اجلديد، 
اخلبز،  اأهمها  الأ�سا�سية  ال�سلع 
ال�سلع وزيادة جديدة  اأ�سعار  ورفع 

يف ال�رشائب على املحروقات.

ظروف �سعبة

اخلبري القت�سادي زيان زوانة، قال 
امتدادا  �سيكون  املقبل  العام  "اإن 
لظروف اقت�سادية �سعبة ما تزال 
توؤثر على الأردن منذ �سنوات، واأن 
تلك  من  املتاأثر  �سيكون  املواطن 
القرارات" وبني زوانه " اأن "احلالة 
اخلليجية يف الوقت الراهن، توؤ�رش 
اإىل تراجع يف املنح وامل�ساعدات 

املقدمة لالأردن.
وزاد: "هذا الأمر ظهر يف م�رشوع 
موازنة العام القادم، التي اأظهرت 
احلكومة  ت�سعى  متويلية  فجوة 
حملية  اإيرادات  من  تغطيتها  اإىل 
ورفع  الأ�سعار  يف  بزيادات 
احلكومة  وتتوقع  ال�رشائب" 
موازنتها منو  الأردنية يف م�رشوع 
الناجت املحلي بن�سبة 2.5 باملائة 
باملائة  و2.7   2018 املقبل  للعام 
التاليني،  للعامني  باملائة  و2.9 
الت�سخم  معدل  �سينخف�س  بينما 

اإىل 1.5 باملائة العام 2018 و2.5 
من  و2020   2019 لعامي  باملائة 
 3.3 حوايل  البالغ  احلايل  م�ستواه 
باملائة، واأقرت احلكومة الأردنية، 
اململكة  موازنة  املا�سي،  ال�سهر 
قبل  بعجز   ،2018 املقبل  للعام 
مليار   1.243 بنحو  يقدر  التمويل 
دينار )1.752 مليار دولر(، بن�سبة 
املحلي  الناجت  من  باملائة   4.1

الإجمايل.

اأعباء جديدة

من جهته، قال اخلبري القت�سادي 
املواطن  اإن"  عاي�س،  ح�سام 
�سيدفع تبعات ما ت�سميه احلكومة 
نتيجة  الذات  على  العتماد 
حتميله اأعباء جديدة اأملحت اإليها 
احلكومة" ،وحذر عاي�س يف حديثه 
القت�سادية  "القرارات  اأن  من 
لها  �سيكون  حم�سوبة،  تكن  مل  اإن 
على  تقت�رش  ل  اجتماعية  تبعات 
للوافدين  �ستمتد  بل  املواطنني، 
ال�سكان  عدد  ويقدر  واملقيمني، 
يف الأردن نحو 9.5 ماليني ن�سمة 
من  اأكرث  منهم   ،2015 نهاية  حتى 
وفل�سطيني  �سوري  ماليني  ثالثة 
وعراقي،  وميني  وم�رشي 

العامة  الإح�ساءات  دائرة  وفق 
الأردنية.

حمدودية الرواتب

قطاع  )موظف  حممود  طارق 
اإنه  قال  لطفلني(،  واأب  خا�س 
ما  يوم  كل  خميلته  يف  "يح�سب 
بعد  املالية  اأو�ساعه  اإليه  �ستوؤول 
املقبلة  للمرحلة  احلكومة  خطط 
يف  بات  حمدود  راتب  ظل  يف 
تناق�س م�ستمر" ،خماوف "طارق" 
القرارات  تلك  تاأثري  اإىل  امتدت 
الأردن،  يف  العمل  اأ�سحاب  على 
نفقاتهم  تخفي�س  خالل  من 
العاملة  الأيدي  عن  وال�ستغناء 
يجعله  الذي  الأمر  واملوظفني، 
يوم  اأي  وظيفته يف  لرتك  عر�سة 

وعلى نحو مفاجيء.

دخل متوا�سع

يف  مقيم  )م�رشي  �سيد  اإبراهيم 
منذ  "قدم  اإنه  يقول  الأردن(، 
اأقرباء  مع  ويعمل  �سنوات   5 نحو 
له يف حرا�سة العمارات وتنظيف 
كان  واإن  مهنة  وهي  ال�سيارات، 

يعيله  انه  اإل  متوا�سعا  دخلها 
�سيد  وي�سيف  واأ�رشته يف م�رش" 
وحرمانه  الأ�سعار  زيادات  اإن   ،
غري  كونهم  الدعم  من  وزمالوؤه 
اأردنيني، �سيقلل من جدوى عملهم 
يف وقت ت�سهد فيه بالدهم اأي�سا 

غالء وت�سخما كبريا.

متطلبات معي�سية

اأم ح�سن )�سورية اجلن�سية تقيم مع 

اأبنائها يف منزل م�ستاأجر بعمان(، 
تقول اإنها "اأ�سا�سا تواجه �سعوبة 
املعي�سية  باملتطلبات  الوفاء  يف 
املدار�س  نفقات  اإىل  اإ�سافة 
اخلا�سة التي يدر�س فيها ولديها" 
ارتفاعات  اأية  اأن  اإىل  واأ�سارت 
يف  �ست�سعها  الأ�سعار  يف  جديدة 
دوامة الوفاء باملتطلبات يف ظل 
يف  لها  املقدم  الدعم  حمدودية 
بوظيفة  زوجها  فيه  يحمل  وقت 
اأو  بدلت  اأي  دون  حمدود  باأجر 

عمولت.

يودع الأردنيون عام 2017 الذي كان �سعبا على م�ستويات املعي�سة، برفع اأ�سعار عديد ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية، وي�ستقبلون عاما يبدو اأنه يحمل 
ارتفاعات جديدة يف الأ�سعار قرارات من املرتقب اأن تقرها احلكومة مع حلول العام القادم، �ستطال الواقع املعي�سي يف الأردن، ل �سيما واأنها �سرتكز على 

رفع الدعم لل�سلع واخلدمات وتو�سيع القواعد ال�سريبة، وتوجيه الدعم النقدي مبا�سرة مل�ستحقيه.

ليبيا

الإعالن عن بدء اأوىل مراحل العملية النتخابية الأربعاء
املفو�سية  رئي�س  قال 
يف  لالنتخابات  العليا 
اإن  ال�سايح،  عماد  ليبيا 
موؤمترا  �ستعقد  املفو�سية 
�سحفيا، بعد غد الأربعاء، 
اأوىل  بدء  عن  لالإعالن 

مراحل العملية النتخابية 
يف  تنظيمها  املزمع 
ال�سايح،  واأ�ساف   2018
ليبيا  لقناة  ت�رشيح  يف 
)خا�سة(،  الأحرار  لكل 
�سيكون  املوؤمتر  باأن 

بعثة  رئي�س  مع  م�سرتكا 
للدعم  املتحدة  الأمم 
�سالمة،  غ�سان  ليبيا  يف 
من  مزيد  اإعطاء  دون 
الأحد،  واأم�س  التفا�سيل، 
جمموعة  رئي�س  قال 

الرو�سية  الت�سال 
يف  بالت�سوية  اخلا�سة 
اإنه  دينغوف،  ليف  ليبيا، 
وال�سابق  امل�ستحيل  "من 
لأوانه احلديث عن موعد 
ليبيا، قبل  لالنتخابات يف 

من  ر�سمية  موافقة  تلقي 
املعنية"جاء  الأطراف 
اإعالن  على  رداً  ذلك 
الن�سخة  خالل  "�سالمة"، 
منتدى  من  الثالثة 
يف  متو�سطية"  "حوارات 

املا�سي،  اخلمي�س  روما، 
اإجراء  اإمكانية  عن 
يف  الليبية،  النتخابات 
اإجرائه  بعد  وذلك   ،2018
كافة  مع  مباحثات 

الأطراف يف ليبيا.
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»حربون« .. كوالي�س حرب »اإ�ضرائيل« ال�ضرية �ضد اأموال املقاومة
دفع هو�س الكيان »الإ�سرائيلي« للق�ساء على املقاومة التفكري يف �ستى الطرق ملحاولة اإيقافها؛ فاأعلن حربه التي اأطلق عليها »جتفيف اأوك�سجني 

الحرتاق« من خالل الق�ساء على امل�سادر املالية.

الكاتبان  عر�ضه  ما  ملخ�ص  هذا 
و�ضامويل  دار�ضان  »نيت�ضانا 
�ضدر  الذي  كتابهم  يف  كات�ص« 
حتت  نوفمرب2017  احلايل  ال�ضهر 
رمح   »HARPOON« عنوان 
ا�ضم  يحمل  والذي  احليتان،  �ضيد 
منذ  تعمل  التي  ال�رسية«  »الوحدة 
اأموال  مالحقة  يف  عاما  ع�رسين 

املقاومة.
موؤلفا الكتاب هما الكاتبة نيت�ضانا 
تراأ�ص  التي  ليترن  دار�ضان- 
وهي  هادين:  )�ضورات  منظمة 
لليهود؛  خا�ضة  حقوقية  منظمة 
الإرهاب  الإرهاب ومتويالت  �ضد 
يف  ال�ضامية  معاداة  ومكافحة 
اإن�ضاوؤها  مت  العامل  اأنحاء  جميع 
م.  �ضامويل  والكاتب   .)2002 عام 
يف  دوليا  به  معرتف  خبري  كات�ص 
الأو�ضط  ال�رسق  يف  الأمن  ق�ضايا 
والعمليات  الدويل،  والإرهاب 
ومكافحة  اخلا�ضة  الع�ضكرية 
الإرهاب، وعمل كات�ص على اإ�ضدار 
العمليات  عن  الوثائقية  الأفالم 
مع  و�ضارك  الإ�رسائيلية،  اخلا�ضة 
اإحدى  الإ�رسائيلي يف  الكوماندوز 

عملياته على غزة.
 Hachette عن  الكتاب  و�ضدر 
نا�رس  وهي   Book Group
نا�رس  اأكرب  وثالث  اأمريكي  جتاري 
يف  والتعليمية  التجارية  للكتب 
عاملية  ن�رس  �رسكة  وهي  العامل، 

مقرها فرن�ضا.

اخلنجر والعباءة

)اخلنجر  لعبة  »اإ�رسائيل«  تلعب 
التي  اإىل احلالت  اإ�ضارة  والعباءة: 
ال�رسية،  املوؤامرات  على  تنطوي 
الغام�ضة(   التج�ض�ص  وحالت 
ومكافحة  التج�ض�ص  عامل  يف 

»الإرهاب«.
بداأ هذا املفهوم ومت تطويره من 
املبتكرين،  من  �ضغرية  جمموعة 
اأجهزة  يف  �رسية  وحدة  اأع�ضاء 

ال�ضتخبارات يف »اإ�رسائيل«.
�ضنفت  الكتاب  موؤلفي  وبح�ضب 
التي  »حربون«،  ال�رسية  الوحدة 
ظلت تفا�ضيل عملها غري معروفة 
اأكفاأ  من  عاما،  ع�رسين  ملدة 
»اإ�رسائيل«؛  يف  العاملة  الوحدات 
تابعة  جت�ض�ص  وحدة  وهي 
لال�ضتخبارات »الإ�رسائيلية« والتي 
تركز اهتمامها يف الق�ضايا املالية 

والقت�ضادية.
�ضكل  الوحدة  عمل  اأن  وي�ضيفا 
الوليات  تتبعه  كانت  منوذجا 
 11 هجمات  اأعقاب  يف  املتحدة 
الدول  اأن  حيث   ،2001 عام  اأيلول 
الغربية الأخرى تالحظ اأن هناك 
والقتال،  املال  بني  قوية  عالقة 
لذلك ا�ضتخدمت هذه الدول املثال 
»الإ�رسائيلي« للحرب املالية كبعد 
جديد ميكن فيه مكافحة »الإرهاب 
احلرب  من  اجلديد  ال�ضكل  ،هذا 
بروؤية  جدي  كبري  حد  اإىل  كان 
الإ�رسائيلي  )القائد  داجان  مائري 
ق�ضى  فقد  التج�ض�ص(،  وم�ضئول 
ملا  حماربا  حياته  معظم  داجان 
خلف  بالإرهابيني«  عليهم  يطلق 

خطوطهم يف عمليات مذهلة.
»اأدرك  الكاتبان  تعبري  حد  وعلى 
داجان اأن املال هو الأك�ضجني الذي 
ي�ضمح لالإرهاب بالتنف�ص، واأراد اأن 
ي�ضتخدم خربته ومن معه يف القوى 
دولر  كل  خنق  اإىل  قادها  التي 
ودينار ويورو يف خزائن املنظمات 
الأبرياء،  املدنيني  لقتل  املكر�ضة 
اجلوا�ضي�ص  من  وفريقه  وا�ضتطاع 
احلرب  منوذج  تغيري  الكوماندوز 

العاملية على الإرهاب«.
وي�ضتعر�ص الكاتبان يف متهيدهما 
وفريقه،  داجان  ق�ضة  للكتاب؛ 
الإطار  هذا  يف  عملهما  وكيفية 
اجلديد  الرتكيز  يقت�رس  مل  واأنه 
على  الأموال  ي�ضتهدف  الذي 
يف  الأبي�ص  للبيت  الغربي  اجلناح 
هذه  خمطط  ُو�ضع  بل  وا�ضنطن، 
لنهر  الغربية  ال�ضفة  يف  احلرب 

الأردن قبل نحو ع�رسين عاما.
داخل  رجال  اأن  اإىل  وي�ضريان 
الأمني  الهرمي  الت�ضل�ضل 
ظاهرة  اأن  اأدرك  »لإ�رسائيل« 
الإ�ضالمية  »الأ�ضولية« 
الفل�ضطينية، التي تقود موجة من 
جمعت  التي  واملوت،  التفجريات 
بني الطموحات القومية واحلما�ص 
الديني، ومت متويلها باقت�ضاد معقد 
بد  ل  كان  وبالتايل  الأر�ص،  حتت 
من وقف الت�ضال العاملي ووقف 
املال الذي ي�ضكل الأك�ضجني، وكان 
هذه  ن�رس  عن  امل�ضوؤول  ال�ضخ�ص 

الفكرة رجل يدعى مئري داجان.

احل�ضابات  دفاتر  ا�ضتخدام  كان 
امل�رسفية ك�ضالح يف املعركة من 
مهنته  اأم�ضى  وقد  داجان؛  طابع 
الع�ضكرية خلدمة »دولة اإ�رسائيل« 
من  و�ضخ�ضي  قريب  عامل  يف 
العمليات اخلا�ضة القاتلة، من اأزقة 
الكا�ضحة  التالل  اإىل  غزة  قطاع 
قد  داجان  كان  لبنان،  جنوب  يف 
 - اأعدائه  وجثث  ب�ضماته  ترك 
اأن  واأدرك  املعركة،  �ضاحة  يف 
اأ�ضا�ضية  كانت  واجلراأة  البطولت 
يف الكفاح اليومي �ضد »الإرهاب«، 
حل  اإىل  بحاجة  »اإ�رسائيل«  ولكن 
خارج مربع مع نتائج طويلة الأجل 

وتغيري قواعد اللعبة.
ملكافحة  عاما  رئي�ضا  وب�ضفته 
»الإرهاب يف اإ�رسائيل«، اتبع داجان 
ا�ضتهدف التمويل كو�ضيلة لل�ضيا�ضة 
الوطنية، واأن�ضاأ فرقة عمل خا�ضة 
من اجلوا�ضي�ص واخلرباء وال�ضباط 
املحامني  عن  ف�ضال  الع�ضكريني، 
موارد  تعبئة  من  متكنوا  الذين 
جميع اأجهزة الأمن وال�ضتخبارات 
»الإ�رسائيلية« يف حماولة لإفال�ص 
املنظمات »الإرهابية« التي هددت 

»اإ�رسائيل«.
�ضغل  عندما  لحق،  وقت  ويف 
املو�ضاد،  رئي�ص  من�ضب  داجان 
فريق  اإىل  هذه  العمل  فرقة  قاد 
املختارين،  الوكالء  من  عاملي 
الذين �ضافروا اإىل العامل لتجفيف 
التي  والقنابل  الر�ضا�ضات  متويل 
والتي  الفل�ضطينيون،  ا�ضتخدمها 
األف  من  اأكرث  مقتل  اإىل  اأدت 
من  اأكرث  واإ�ضابة  »اإ�رسائيلي« 

خم�ضة اآلف.
وكالء  داجان  مائري  اأر�ضل 
حول  جريئة  بعثات  يف  املو�ضاد 
اأموال  العامل يف حماولة ملحاربة 
داجان  ا�ضتخدم  وقد  املقاومة، 
بنى  حيث  فعالية؛  اأكرث  �ضالحا 
على  مرتابطا  حتالفا  فريقه  مع 
احلكومة  مع  امل�ضتويات  اأعلى 
وزارة  مع  وخا�ضة  الأمريكية، 
اخلزينة الأمريكية، وا�ضتخدم هذا 
والقوة  التج�ض�ص  جتارة  التحالف 

ال�ضاحقة للم�ضبوطات.
داجان  اأن�ضاأها  التي  العمل  فرقة 
مت  ومنها  »حربون«  ت�ضمى  كانت 
الكتاب  هذا  تقدمي  يف  النطالق 
الق�ض�ص  من  عددا  حمل  الذي 
ناجحة  كانت  اأنها  يفرت�ص  التي 

وفقا لعمل الوحدة ال�رسية.

حكاية توليدانو 

كانت ال�ضاعة 4:00 �ضباحا تقريبا 
يف 13 دي�ضمرب 1992، عندما قرر 
من  البالغ  توليدانو  ن�ضيم  الرقيب 
يف  عاما  وع�رسين  ت�ضعة  العمر 
حر�ص احلدود، التجهز لالنطالق 

ملركز عمله يف حر�ص احلدود. 
قبل  ال�ضباح،  يف  توليدانو  م�ضى 
ومل  ال�ضم�ص،  �رسوق  من  �ضاعة 
احلمراء  �ضوبارو  �ضيارة  يالحظ 
لوحات  مع   1973 عام  موديل 
تظهر  »اإ�رسائيلية«  ترخي�ص 
ال�ضارع  عرب  وعندما  خلفه، 
اأ�رسعت ال�ضيارة و�ضبقته و�رسبته 
بالأر�ص، كان بها اأربعة من ال�ضبان 
يف  وجميعهم  الفل�ضطينيني، 
الع�رسينات من اأعمارهم وخرجوا 
الرقيب  و�رسبوا  ال�ضيارة،  من 
وقيدوه  به  اأم�ضكوا  ثم  ال�ضاب 
يف  به  واألقوا  م�ضد�ضه،  واأخذوا 
�ضيارتهم التي �ضارت نحو القد�ص 

املحتلة.
عرف رجال ال�رسطة الذين عملوا 
مع توليدانو اأن �ضيئا ما قد حدث، 
عندما تغيب ال�ضابط توليدانو عن 
واملكاملات  ال�ضباحي،  التفتي�ص 
اخلا�ص  املناداة  جلهاز  املتكررة 
�ضيارة  اإر�ضال  ومت  رد،  دون  به 
اإبالغ  مت  كما  عنه،  للبحث  دورية 
توليدانو  اختفاء  باأن  ال�ضاباك، 
يحمل عالمات ا�ضتفهام غام�ضة، 
عمليات  هناك  واأن  خا�ضة 
م�ضابهة قامت بها حركة حما�ص، 
املا�ضي  يف  جنودا  واختطفت 
حتمل  ل  قبور  فى  اجلثث  ودفنت 
عالمات عليها، ومل تخرب الحتالل 

حيث يقع اجلنود القتلى.
الذين  الأربعة  ال�ضبان  اأطلق 
اأنف�ضهم  على  توليدانو  اختطفوا 
»الفرقة ال�رسية« ونفذوا ذ العملية 
ال�ضيخ  حما�ص  مبوؤ�ض�ص  ملبادلته 

اأحمد يا�ضني.
على  تاأكيدا  ال�ضاباك  تلقى   
الظهر  قبل  توليدانو  اختطاف 
من  اثنان  توجه  وقد  بقليل، 
الأقنعة ملكتب  يلب�ضون  اخلاطفني 
ال�ضليب الأحمر يف بلدة البرية يف 
ال�ضفة الغربية، و�ضلموا ن�ضخة من 
بطاقة هوية توليدانو لل�رسطة اإىل 

جانب تعهد باأن الرقيب �ضيتم قتله 
يف ال�ضاعة 9:00 من تلك الليلة، ما 
مل يتم الإفراج عن موؤ�ض�ص حركة 
من  يا�ضني  اأحمد  ال�ضيخ  حما�ص 
ال�ضجون الإ�رسائيلية، وقال البيان 
اأحد  اختطفت  جمموعتنا  »اإن 
دي�ضمرب   13 يوم  الحتالل  �ضباط 
عام 1992، ونحن نطالب �ضلطات 
الإ�رسائيليني  والقادة  الحتالل 
باإطالق �رساح ال�ضيخ اأحمد يا�ضني 
هذا  �رساح  اإطالق  مقابل  يف 

ال�ضابط.«
اأزمة  توليدانو  اختطاف  اأثار 
وعقد  »اإ�رسائيل«؛  يف  �ضيا�ضية 
اإ�ضحق  الإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�ص 
ملجل�ص  طارئا  اجتماعا  رابني 

الوزراء الأمني.
ومل يكن لدى رابني اأي نية للتفاو�ص 
مع حما�ص ل�ضتعادة توليدانو، وقد 
توليدانو  اأن  الوزراء  رئي�ص  اأدرك 
بالفعل،  ميتا  الأرجح  على  كان 
ال�ضيا�ضية  النعكا�ضات  وفهم 

لختطاف �ضابط �رسطة.
اإىل  حاجة  هناك  اأن  يعلم  وكان 
غا�ضبا  رابني  كان  حا�ضم،  بيان 
واجتاحت موجه من غ�ضبه جل�ضة 
عظام  بك�رس  تعهد  و  الكبينت، 
خالل  الفل�ضطينيني  املتظاهرين 
ك�رس  يريد  الآن  وهو  النتفا�ضة، 
اإىل  الوزراء  واأ�ضار رئي�ص  حما�ص، 
فوري  اإجراء  اتخاذ  من  بد  ل  اأنه 

جتاه حما�ص.
وحدات  داهمت  ال�ضاباك  وبقيادة 
العمليات اخلا�ضة التابعة للجي�ص، 
اأنحاء  جميع  يف  متعددة  مواقع 
و  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�ضفة 
اأ�ضفرت عن اعتقال ن�ضطاء رفيعي 
واجلهاد  حما�ص  من  امل�ضتوى 
وكان  فل�ضطني،  يف  الإ�ضالمي 
الأجنحة  يديرون  الرجال  هوؤلء 
ي�ضيطرون  وهم  ال�ضيا�ضية، 
التي  اخلريية  ال�ضناديق  على 
املايل  احلياة  �رسيان  ت�ضكل 

للمجموعات.

الرقابة املكثفة

اعتقال  حكاية  الكتاب  ويورد 
يحمالن  فل�ضطينيني  مواطنني 
تهمة  حتت  الأمريكية،  اجلن�ضية 
بالأموال حيث كان  اإمداد حما�ص 

من  �ضالح  خليل  احلامد  حممد 
هبطوا  الذين  الركاب  اآلف  بني 
الدويل  غوريون  بن  مطار  يف 
يوم  ظهر  بعد  »اإ�رسائيل«  يف 
�ضالح  وكان   ،1993 جانفي   15
مواطنا فل�ضطينيا يحمل اجلن�ضية 
يعي�ص  �ضيارات  تاجر  الأمريكية 
ع�ضبيا  بدا  وقد  �ضيكاغو،  يف 
بعد  املدرج  على  دا�ص  عندما 
رحلته من لندن، كان �ضباط الأمن 
كل  يف  املنت�رسون  الإ�رسائيليون 
�ضفاري  �ضرتات  وا�ضعني  مكان، 
وقد  معكو�ضة،  �ضم�ضية  ونظارات 
�ضمم هوؤلء ال�ضبان ليكونوا رادعا 
�ضيء  اأي  يراقبون  وظلوا  ب�رسيا، 
للم�ضافرين  املاألوف  عن  خارج 

الداخلني لإ�رسائيل.
وقد تلقت اأجهزة الأمن معلومات 
حما�ص  من  نا�ضطا  باأن  تفيد 
�ضي�ضل من الوليات املتحدة، على 
هويته  يعرفون  ل  اأنهم  من  الرغم 
اأو مهمته، وجد �ضالح نف�ضه حتت 
الذين  احلدود  �رسطة  رجال  نظر 
الطائرة؛  حول  بدوريات  يقومون 
وكان املقيم يف �ضيكاغو قد جهز 
ل  لتدقيق  الأمريكي  �ضفره  جواز 
مفر منه، ومل يكن من ال�ضهل على 
العودة  الغربية  ال�ضفة  مواطني 
اإىل املنطقة، ول �ضيما من خالل 

مطار بن غوريون.
كان �ضالح متوترا عندما �ضلم جواز 
�ضفره؛ وقال ب�ضوت ناعم »اأنا هنا 
لزيارة الأ�رسة والأ�ضدقاء« عندما 
�ضاأله م�ضوؤول اجلمارك ال�ضاب عن 
درا�ضة  متت  وقد  زيارته،  �ضبب 
عملية  وا�ضتغرقت  �ضفره  وثائق 
املعتاد،  من  اأطول  وقتا  الدخول 
مكثف  ب�ضكل  �ضالح  وا�ضتجوب 
واأخريا، بعد تاأخري طويل جدا مت 

ختم جواز �ضفره.
�ضارع �ضالح خارج قاعة الوافدين 
�ضيارة  عن  بحثا  ال�ضتاء  برد  واإىل 
اأجرة، وكان حتت رقابة وكالء من 
ال�ضاباك، مل يكن ا�ضم �ضالح على 
لكنه  اإرهابية،  مراقبة  قائمة  اأي 
وكالء  وقرر  الف�ضول  بع�ص  اأثار 
وكان  متابعته،  املطار  يف  الأمن 
بحرية  ل�ضالح  �ضمح  قد  ال�ضاباك 
الفل�ضطينية  بالأرا�ضي  التنقل 
�رسكائه  على  القب�ص  اأمل  على 

الفرتا�ضيني.

على  دقيقة  اأربعني  �ضالح  �ضافر 
طريق التواء واحد باجتاه القد�ص، 
»اإٍرائيل« قد عقدت اتفاق  وكانت 
القتال  اأعمال  اأنهى  الذي  الهدنة 
اإ�رسائيل  بني   1949 العام  يف 
الغربي من  الن�ضف  والأردن، كان 
ال�رسقي  واجلزء  يهوديا  املدينة 
القدمية،  املدينة  ذلك  يف  مبا 
حتى  الأردن  �ضيطرة  حتت  كان 
ا�ضتولت »اإ�رسائيل« عليه يف حرب 

الأيام ال�ضتة عام 1967.
ال�رسقي  الق�ضم  اإىل  �ضالح  توجه 
ال�ضبان  جمعية  اإىل  املدينة،  من 
امل�ضيحيني، وهي جممع مرتامي 
على  مقرها  يقع  التي  الأطراف 
طريق نابل�ص خارج اأ�ضوار املدينة 
ل�ضالح  اأعدت  وقد  القدمية، 
غرفة خا�ضة بالكاد ترك م�ضكنه، 
وقد حافظ ال�ضاباك على مراقبة 
وثيقة جلمعية ال�ضبان امل�ضيحيني، 
للعملية،  اإ�ضافية  موارد  وقدمت 
الأمنية  الأجهزة  ا�ضتدعت  وقد 
�رسية  وحدة  وهي   »33 »الوحدة 
وحدة  القد�ص،  ل�رسطة  تابعة 
التي  الت�ضغيلية  ال�ضتخبارات 
التتبع والقتال،  جتمع بني قدرات 
ال�ضتخبارات  جمع  من  ومتكن 
يف  النوعية  العتقالت  وتنفيذ 
الإرهاب  من  معقدة  جمالت 
�ضالح  لدى  يكن  ومل  واجلرمية، 
مراقبة  عملية  اأن  عن  فكرة  اأي 
كل  تر�ضد  كانت  النطاق  وا�ضعة 

حترك له.
بعد ب�ضعة اأيام من و�ضوله، ان�ضم 
�ضيكاغو  من  �ضديق  �ضالح  اإىل 
هو حممد جراد يدير حمل بقالة 
من  يبلغ  فل�ضطيني  وهو  خ�ضار، 
العمر �ضتة وثالثني عاما من حي 
ويندي،  مدينة  يف  بارك  األباين 
هل  لل�ضاباك،  قلقا  و�ضوله  وكان 
»اإ�رسائيل«  اإىل  الرجالن  اأر�ضل 
حملت  هل  اإرهابية؟  مهمة  يف 
متفجرات؟  اأو  اأ�ضلحة  حقائبهم 
يعقوب  ال�ضاباك  مدير  اأمر  وقد 
بريي، وهو من قدامى املحاربني 
داخل  الإرهاب  على  احلرب  يف 
عمالءه  الفل�ضطينية،  املناطق 
 25 ويف  الرجلني،  على  للقب�ص 
تلقت  الثاين،  كانون   / يناير 
باعتقال  اأوامرها   33 الوحدة 

امل�ضتبه فيهم.



الرئي�ش مقري�ش 
يفكر يف اال�ستقالة 
بعد مباراة جمعية 

ال�سلف

تن�صيب جلنة 
النقاذ لأمل 

بو�صعادة 
والن�صار 
يرتاحون

مّت تن�صيب جلنة االنقاذ لفريق 
امل بو�صعادة الذي مير بفرتة 

حرجة بعد تراجع نتائج الفريق 
والتي جعلته يرتاجع يف جدول 

الرتتيب للرابطة املحرتفة 
الثانية اأين ا�صبح ثالث املهددين 
بال�صقوط اإىل البطولة الهاوية، 
وهو االأمر الذي دفع مب�صوؤويل 
ال�صلطات املحلية لبو�صعادة اإىل 
اال�رساع من اجل التدخل والعمل 

على �رسورة انقاذ الفريق 
وتفادي و�صعية اأ�صواأ مما هو 

عليه احلال، ومن خالل االجتماع 
الذي عقده رئي�س بلدية بو�صعادة 

اجلديد عمران مبارك رفقة 
ابناء الفريق من الكرويني فاإنه 
مت اخلروج بقرار ت�صكيلة جلنة 

الإنقاذ االأمل والتي �صيكون 
رئي�صها ال�رسيف رئي�س البليدة 

عمران مبارك اإىل جانب تواجد 
خم�صة اأع�صاء اإىل جانبه ويتعلق 

االأمر بكل من احمد �صباعي، 
الهادي �صناف، كمال قا�صيمي، 
مفتاح مربوكي وميلود درفلو.
وتلقى اأن�صار وجماهري فريق 

امل بو�صعادة نتائ�صج االجتماع 
بارتياح وهم الذين كانوا يرتقبون 

ما �صوف ي�صفر عليه يف ظل 
�رسورة العمل على اخراج النادي 

من النفق املظلم الذي دخله 
ب�صبب توايل النتائج ال�صلبية التي 

تتخبط فيها الت�صكيلة والتي 
تتواجد دون فوز يف اآخر اربع 
مباريات من البطولة الوطنية، 
وذكرت ا�صدار من بيت الفريق 
ان رئي�س الفريق عزوز مقري�س 
يفكر يف االن�صحاب واال�صتقالة 
من رئا�صة الفريق بعد خو�س 
مباراة جمعية ال�صلف املقررة 

نهاية هذا اال�صبوع �صمن اجلولة 
14 وما قبل االأخرية للرابطة 

الثانية.
ع.ق.
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بطولة فرن�سا لل�سباحة داخل احلو�ش ال�سغري
وكاالتالتتابع 50م اأربع �صباحات رفقة زمالئه بنادي ال�صباحني مبر�صيليا.مرة بعدما ح�صنه يف الت�صفيات خالل �صبيحة، كما حت�صل البطل اجلزائري على امليدالية الربونزية يف �صباق من حتطيم الرقم  القيا�صي الوطني ل�صباق 100 م فرا�صة باحتالله املركز الثاين يف النهائي 26ثا و51ج هذا لثاين حمطما الرقم القيا�صي الوطني اأي�صا بتوقيت 21 ثا و26ج، كما ا�صتطاع اأ�صامة �صحنون يف افتتاح يف بطولة فرن�صا اليوم الثاين من املناف�صات، فاز ابن مدينة ق�صنطينة اجلمعة املن�رسم بامليدالية الذهبية ل�صباق 50م �صباحة حرة اأجني، و بالتايل حقق البطل  اجلزائري احلد االأدنى »اأ« للم�صاركة يف بطولة العامل لل�صباحة 2018 بال�صني. وخالل الوطني الذي  كان بحوزة ال�صباح نبيل كباب 46 ثا و93ج منذ �صنة 2008 والذي حققه يف بطولة فرن�صا مبدينة ماك�صيم 47 ثا و60 ج وبيدروين باكو توم 47 ثا و98 ج،  وبهذه النتيجة، متكن �صحنون من حتطيم الرقم القيا�صي مونبيليى، واأحرز �صباح نادي مر�صيليا زمنا قدره 46 ثا و42ج متفوقا يف ال�صباق النهائي  على الفرن�صيني غرو�صي �صمن مناف�صات اليوم الرابع واالأخري من بطولة فرن�صا لل�صباحة يف احلو�س ال�صغري الذي جرى اول ام�س مبدينة توج ال�صباح اجلزائري اأ�صامة �صحنون بامليدالية  الذهبية ل�صباق 100م �صباحة حرة حمطما الرقم القيا�صي الوطني �صحنون ينال الذهبية الثانية ويحطم الرقم القيا�صي الوطني

احتاد اجلزائر / احتاد ب�سكرة

اأ�صبال حمدي يرت�صدون جتاوز عقدة بولوغني
يلتقي فريق احتاد اجلزائر م�ساء اليوم ب�سيفه احتاد ب�سكرة يف مباراة 

ي�ست�سيفها ملعب عمر حمادي ببولوغني �سمن املباراة املتاأخرة عن اجلولة 
ال�سابعة للرابطة املحرتفة االأوىل وهي التي �سوف جتري يف غياب اجلمهور 

ب�سبب العقوبة ال�سلطة على النادي العا�سمي بحرمانه من جمهوره يف مباراتني، 
حيث يدخل الفريق املقابلة وهو يبحث على جتاوز عقدة ملعب بولوغني الذي 

�سجلوا فيه هزميتني خالل اللقاءين االأخريين اللذان لعبهما الفريق داخل 
الديار اأمام �سباب ق�سنطينة و�سبيبة ال�ساورة

عي�سة ق.

ت�صكيلة  تكون  و�صوف   
»�صو�صطارة« اأمام فر�صة 
االن�صار عرب  ثقة  ك�صب 
الثالث  النقاط  حتقيق 
البحث  و  ميدانها،  على 
اال�صتفاقة  تاأكيد  عن 
التي �صجلتها بعد الفرتة 
بها  مرت  التي  ال�صعبة 
خالل  من  الت�صكيلة 
�صلبية،  نتائج  ت�صجيل 
اأربع  الفريق  حقق  اأين 
املواجهتني  يف  نقاط 
االأخريتني بعدما متكنت 
من ح�صم نقاط الداربي 
مولودية  امام  العا�صمي 

ل�صاحلها  اجلزائر 
من  بالتعادل  وعادت 
يف  قادها  الذي  التنقل 
اجلولة الفارطة ملواجهة 

مولودية وهران.
مقابلة  تكون  و�صوف 
رهان  ب�صكرة  احتاد 
املدرب  اأمام  جديد 
حمدي  ميلود  العائد 
قدرته  تاأكيد  اجل  من 
اإىل  االحتاد  اعادة  على 
وهو  ال�صحيح،  الطريق 
الذي يدرك اأهمية الفوز 
بنقاط مواجهة اليوم من 
اأجل ا�صافة ثالث نقاط 
الر�صيد  يف  جديدة 
اإىل  القفز  وبالتايل 

منا�صفة  الرابع  املركز 
مولودية  اجلار  رفقة 
من  واالقرتاب  اجلزائر 
خا�صة  املقدمة  ثالثي 
بعد  على  �صيكون  واأنه 
عن  فقط  نقطتني 

املركز الثالث.
االحتاد  ت�صكيلة  وتعرف 
عدد من الغيابات حيث 
من  كل  غياب  يتوا�صل 
فوزي يايا وزيري حمار 
املدافع  اإىل  باالإ�صافة 
وبن�صبة  يحي  بن  حممد 
فاروق  يلعب  لن  كبرية 
اأ�صيب  الذي  �صافعي 
الراأ�س يف  م�صتوى  على 
وهران  مولودية  مباراة 

كودري،  حمزة  وزميله 
ي�صجل  املقابل  يف 
اللقاء عودة كل من امري 
القادر  عبد  �صعيود، 
مزيان وعبد الروؤوف بن 

غيث.
ي�صتهدف  املقابل،  يف 
العودة  على  الزوار 
من  ايجابية  بنتيجة 
الر�صيد  تدعيم  اأجل 
بحظوظهم  والتم�صك 
خا�صة  البقاء  يف 
ثالث  يتواجدون  وانهم 
بال�صقوط  املهددين 
تعقد  �صلبية  نتيجة  واأي 
موؤخرة  يف  و�صعيتهم 

الرتتيب.

ثارت ثائرتهم بعد علمهم بتحويل دعم 
اأورويدو جنحو وجهة اأخرى

لعبو »ال�صفراء« يرف�صون التدرب 
ويقررون مقاطعة داربي العميد

البطولة االفريقية للمالحة ال�سراعية

 اجلزائر تتوج ب�صت ميداليات 
منها ثالث ذهبيات

احلرا�س  احتاد  فريق  و�صعية  تتوّجه 
املجهول  يف  والدخول  التعقيد  نحو 
يف ظل الو�صعية ال�صعبة التي يتواجد 
عليها، حيث ج�صد الالعبون قرارهم 
عن  مفتوح  اإ�رساب  يف  بالدخول 
كانت  التي  احل�صة  منذ  التدريبات 
قاطعها  والتي  اأم�س  �صباح  مربجمة 
حني  اإىل  التدرب  ورف�صوا  الالعبون 
التو�صل اإىل اتفاق نهائي مع م�صوؤويل 
اإدارة الفريق ب�صاأن ت�صوية م�صتحقاتهم 
املالية العالقة وهم الذين مل يتلقوا اي 
الكروي  املو�صم  انطالق  منذ  �صنتيم 
الالعب  زمالء  رف�س  حيث  اجلاري، 
حني  اإىل  التدرب  منديل  الكرمي  عبد 
بنت  في�صل  الرئي�س  مع  احلديث 
يدينون  التي  اموالهم  وت�صوية  �صمرة 
ت�صكيلة  العبي  ثائرة  وثارت  بها. 
م�صامعهم  بلغ  بعدما  »ال�صفراء« 
حولها  التي  الدعم  اأموال  دخول 
متعامل الهاتف النقال »اوريدو« والتي 

قام  اأين  �صنتيم  مليار  قيمتها  بلغت 
امل�صاهمني  احد  وهو  عروج  امل�صري 
يف جمل�س االإدارة بال�صحب منها مبلغ 
قيمته 450 مليون �صنتيم متحججا اأنه 
باالإ�صافة  املبلغ  بهذا  لالإدارة  يدين 
يتناول  الذي  املطعم  ديون  دفع  اإىل 
دون  الغذائية  وجباتهم  الالعبون  فيه 
الالعبني  اموال  ت�صوية  يف  التفكري 
االإدارة  على  يثورون  جعلهم  ما  وهو 
ويقررون عدم التدرب اإىل حني ا�صتالم 
اأموالهم، االأمر الذي يجعل الفريق يف 
و�صعية حرجة وهو الذي يتواجد على 
العا�صمي  الداربي  خو�س  مع  موعد 
هذا  اجلزائر  مولودية  اأمام  املقرر 
اخلمي�س �صمن اجلولة 14 من البطولة 
من  »الو�صط«  علمت  حيث  الوطنية، 
الالعبني  ان  الفريق  داخل  م�صادرها 
هددوا مبقاطعة مباراة العميد وعدم 

خو�صها.
عي�سة ق.

الوطني  املنتخب  عنا�رس  حققت 
للمالحة ال�رساعية رجال و�صيدات 
ثالث  بينها  من  ميداليات  �صت 
االفريقية  البطولة  يف  ذهبيات 
بيك  و  اإك�س  اأ�س  اأر  الخت�صا�صي 
فعاليتها  اختتمت   التي  تيكنو، 
مقتطعني  مب�رس،  اأم�س  اول 
لالألعاب  تاأ�صريتني  باملنا�صبة 
االأوملبية لل�صباب املقرر اإجراوؤها 
واأ�صافت   ،2018 يف  باالأرجنتني 
البحارة لينا اآيت علي �صليمان بيك 
الثالثة  الذهبية  امليدالية  تيكنو 
مواطناها  توج  اأن  بعد  للجزائر 
حمزة بورا�س »اأر اأ�س اإك�س« وعماد 
بريغت بيك تيكنو باملرتبة االأوىل 
التحقت  التتويج،  هذا  بعد  اأي�صا، 
يف  بربيغت  �صليمان  علي  اآيت 
�صت�صارك  التي  اجلزائرية  القائمة 

يف االألعاب االأوملبية لل�صباب لعام 
.2018

اأما بقية امليداليات التي حققتها 
الذي  املوعد  هذا  يف  اجلزائر 
جرى من 28  نوفمرب اإىل 3 دي�صمرب 
بناغة يف  اإ�صالم  ن�صيب  كانت من 
تخ�س بيك تيكنو ميدالية  ف�صية، 
برونزية  ميدالية  بودرومة  رامي 
و  برونزية.  ميدالية  عبيد  واإكرام 
�صاركت اجلزائر يف هذه املناف�صة 
قد  وكانت  ريا�صيني   10 مبجموع 
خطف  يف  تطمح  باأنها  اأعلنت 
اكتفت  لكنها  و  االأربعة  االألقاب 
قد  الرابع  اللقب  وكان  بثالثة، 
بوجعديت  رمزي  الريا�صي  �صيعه 
يف  عاما   19 من  اأقل  �صنف  يف 

تخ�ص�س اأر اأ�س اإك�س. 
ق.ر.

القائد بوبكر يتوجه نحو الرحيل اإىل مولودية وهران

 النزيف يتوا�صل يف اوملبي املدية 
وم�صفار ال�صحية اجلديد

يتوا�صل نزيف الالعبني يف بيت فريق اأوملبي املدية والذي �صهد 
منذ انطالق املو�صم الكروي اجلاري رحيل عدد معترب من 

الالعبني اأين جاء الدور على الالعب ا�صامة م�صفار الذي تو�صل 
اأول ام�س اإىل اتفاق مع اإدارة النادي من اجل ف�صخ العقد معها 
بالرتا�صي، وجاءت خطوة الالعب يف الرحيل عن الفريق ب�صبب 

التهمي�س الذي يتعّر�س له مع املدرب �صيد اأحمد �صليماين والذي ال 
يعتمد على خدماته وي�صعه خارج ح�صاباته وهو االأمر الذي دفعه اإىل 

طلب اأوراق ت�رسيحه من اأجل الرحيل والبحث عن فريق اآخر ين�صم اإىل 
�صفوفه للح�صول على فر�صته يف اللعب، حيث يعترب م�صفار خام�س العب 

اإىل يقوم بف�صخ العقد ب�صبب عدم االتفاق مع املدرب �صليماين وذلك بعدما �صبقه 
يو�صح عدم نف�س اخلطوة كل من احلار�س لعمراوي، ب�صريي، عمراين ويون�س �صفيان وهو االمر الذي 

رغبة امل�صوؤول االأول على العار�صة الفنية لت�صكيلة اأبناء مدينة »التيطري« يف االعتماد على الالعبني ا�صحاب 
اخلربة والذين قام بتهمي�صهم خالل الن�صف االأول من املو�صم اجلاري.

يف املقابل يتوّجه قائد االأوملبي عماد بوبكر نحو الرحيل بدوره عن الفريق اأين �صوف تكون وجهته نحو نادي 
مولودية وهران اأين تقدمت اإدارته بعر�س مغر اإىل نظريتها اأوملبي املدية من اأجل احل�صول على خدماته 

وهو ما دفع باإدارة الرئي�س بوقلقال نحو املوافقة على العر�س اأين �صتكون مواجهة �صبيبة القبائل املقررة يف 
اجلولة 15 واالأخرية ملرحلة الذهاب االأخرية خلريج اأوملبي املديةو يف �صفوف فريقه قبل حتويل الوجهة نحو 

»احلمراوة«.
عي�سة ق. 
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64 فريقا �سيكون حتت الأع�ساب هذه الأم�سية

�ضحب قرعة الدور 1/32 و1/16 لكاأ�س اجلمهورية اليوم
تتعرف الأندية اجلزائرية اأم�سية اليوم على مناف�سيها يف م�سابقة كاأ�س اجلمهورية مبن�سبة اإجراء عملية القرعة اخلا�سة بالدورين 32/1 و16/1، حيث �سمن 64 فريقا 
ين�سطون يف خمتلف الأق�سام واملنتمني اإىل خمتلف الرابطات اجلهوية تاأ�سرية تن�سيط هذا الدور من املناف�سة التي تعرف ا�ستقطابا جماهرييا غفريا بالنظر لأهمية هذه 

املناف�سة لدى اجلماهري اجلزائرية واأن�سار الأندية ويف هذا ال�سدد فاإن القرعة التي �سوف جتري بنادي ال�سنوبر �سوف تعرف �سو�سبان�سا خا�سا 

عي�سة ق.

ال�صغرية  الفرق  لتواجد  بالنظر 
يف  املفاجاأة  ت�صكل  ما  عادة  التي 
املباريات بالتاأهل اإىل اأدوار متقدمة 
و�صوف  النخبة،  اندية  ح�صاب  على 
اأندية  دخول  الدور  هذا  يعرف 
املناف�صة  الأوىل  املحرتفة  الرابطة 
بعدما كانت اأندية الرابطة املحرتفة 
الثانية والأق�صام ال�صفلى قد خا�صت 
على  التعرف  قبل  اجلهوية  الدوار 

مبوا�صلة  املعنية   48 الفرق  هوية 
املناف�صة على التتويج بلقب الكاأ�س 
الذي  بلوزداد  �صباب  فريق  وخالفة 
الفارط يف  باللقب املو�صم  توج  كان 
الذي  �صطيف  بوفاق  جمعه  نهائي 
حيث  الوطنية،  البطولة  لقب  نال 
تواجدها   16 الأندية  ت�صهد  �صوف 
يف الدور 1/32 ويتعلق الأمر بكل من 
وفاق �صطيف، �صباب بلوزداد، احتاد 
نادي  اجلزائر،  مولودية  اجلزائر، 
احتاد  داي،  ح�صني  ن�رص  بارادو، 

احتاد  ق�صنطينة،  �صباب  احلرا�س، 
اأوملبي  القبائل،  �صبيبة  ب�صكرة، 
مولودية  البليدة،  احتاد  املدية، 
احتاد  ال�صاورة،  �صبيبة  وهران، 

بلعبا�س ودفاع تاجنانت. 
يكون  �صوف  النتباه  اأن  والأكيد 
التي  القرعة  عملية  نحو  م�صدودا 
الكروية  قبلة اجلماهري  تكون  �صوف 
على  التعرف  اأجل  من  العري�صة 
اأول  يف  املف�صلة  اأنديتها  مناف�صي 

دورين من مناف�صة ال�صيدة الكاأ�س.

بن �ضبعيني يدخل اهتمام نادي �ضاوثهامبتون
اجلزائري  الدويل  الالعب  ان�صم 
اهتمام  اإىل  �صبعيني  بن  رامي 
اجل  من  الجنليزية  الأندية 
التعاقد معه خالل فرتة التحويالت 
ال�صتوية املقبلة، اين ا�صبح الالعب 
م�صتهدفا من اجل اللعب يف اجنلرتا 

�صفوف  يف  يحرتف  الذي  وهو 
ملعب رين الفرن�صي، حيث ك�صفت 
بريطانية  اعالمية  تقارير  اأم�س 
�صمن  يتواجد  �صبعيني  بن  اأن 
�صاوثهامبتون  نادي  اإدارة  قائمة 
وتراقب  تعاينهم  الذين  لالعبني 

التعاقد  امكانية  اأجل  من  اأدائهم 
تتحول  اأن  ي�صتبعد  ل  حيث  معه، 
نحو  بارادو  نادي  خرج  وجهة 
تاألق  حال  يف  الجنليزي  الدوري 
خالل الأ�صابيع املقبلة، وهو الذي 
يحافظ دوما على اهتمام الأندية 

الراغبة يف احل�صول على خدماته 
خالل  املناف�صة  عن  ابتعاده  رغم 
معاناته  ب�صبب  املن�رصمة  الفرتة 
على  اأثرت  التي  ال�صابة  من 

مردوده بداية هذا املو�صم.
ع.ق.

حت�سبا لالحتفال باليوم العاملي لذوي 
الحتياجات اخلا�سة

وزارة ال�ضباب والريا�ضة تتعهد 
مبراجعة عالوات ريا�ضيي النخبة

والريا�صة  ال�صباب  وزارة  تعهدت 
ومراجعة  ت�صوية  م�صار  يف  بالنظر 
يتح�صل  التي  الفنية  النتائج  عالوات 
اإحياء  مبنا�صبة  النخبة  ريا�صيو  عليها 
لالأ�صخا�س  العاملي  اليوم  العاملي 
امل�صادف  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي 
بيان  واأو�صح  �صنويا،  دي�صمرب  للثالث 
اأ�صدرته الو�صاية اأول اأم�س اأن م�صالح 
وزارة ال�صباب  والريا�صة تتعهد بالنظر 
التنفيذي  يف م�صار مراجعة املر�صوم 
15-213 ال�صادر بتاريخ  11 اوت 2015 
املحدد لالإجراءات القانونية املطبقة 
وامل�صتوى  النخبة  ريا�صيي  على 
بني  الفوارق  ملعاجلة  حت�صبا  العايل 
وتلبية  واملعاقني  ال�صوياء  الريا�صيني 
الريا�صيون  يقت�صمها  التي  للتطلعات 
واأ�صارت  العام.  الراأي  او  املعاقني 
ر�صالة الوزير الهادي ولد علي ان هذه 
املراجعة جاءت بتعليمات من الوزير 
الأول من اجل ت�صوية عالوات النتائج 
ريا�صيو  عليها  يتح�صل  التي  الفنية 
واغتنم  العايل.  امل�صتوى  او  النخبة  

حتية  لتقدمي  املنا�صبة  هذه  الوزير 
الحتياجات   ذوي  لريا�صيي  خا�صة 
النتائج  نظري  وموؤطريهم  اخلا�صة 
اجليدة التي حت�صلوا عليها على مدار 
على  �صواء  اجلاري  الريا�صي  املو�صم 
مقرونا  العاملي  او  القاري  امل�صتوى 
الفئة  لهذه  اخلال�صة  باحرتاماته 
املنا�صبة  وبنف�س  اإياها،  ودعمها 
جدد وزير ال�صباب والريا�صة انخراط 
قطاعه الوزاري التام يف كل القرارات 
ومعربا  احلكومة  طرف  من  املتخذة 
حت�صني  ملوا�صلة  الوزارة  اإرادة  عن 
الن�صاطات  يف  النخراط  �رصوط 
ال�صباب بدون تفريق  لفائدة  املوجهة 
وختم  لقطاعه،  التابعة  وللمن�صاآت 
من  ال�رصيحة  هذه  خماطبا  علي  ولد 
هذا  "يف  قائال:  اجلزائري  املجتمع 
فيه عرفانا  نقف  الذي  العاملي  اليوم 
احييكم  ومقاومتكم  ملجهوداتكم 
جميعا، انتم الذين حولتم اإعاقتكم اىل 

و�صيلة للنجاح".
وكالت

�سوداين يقود دينامو زغرب اإىل فوز 13 هذا املو�سم

ماندي وبودبوز يتعرثان جمددا رفقة ريال بيتي�س
يوا�صل الثنائي الدويل اجلزائري عي�صى ماندي 
وريا�س بودبوز �صل�صلة التعرثات رفقة فريقهما 
اأول  �صجال هزمية جديدة  بعدما  بيتي�س  ريال 
خارج  خا�صاها  التي  املقابلة  خالل  اأم�س 
حل�صاب  باملا�س  ل�س  امل�صيف  امام  الديار 
انتهت  والتي  ال�صباين،   الدوري  م   14 اجلولة 
بهدف دون رد يف لقاء �صهد م�صاكرة املدافع 
الت�صعني  اأين خا�س  اأ�صا�صيا  املحوري للخ�رص 
بديال  بوديوز  زميله  دخل  بينما  كاملة  دقيقة 
الدقيقة 65 مكان  ابتداء من  الثاين  ال�صوط  يف 
زميله كامارا�صا، ومل يتمكن خريج نادي �صو�صو 
الفرن�صي منح ال�صافة التي كانت مرجوة منه 
خا�صة واأن فريقه لعب منقو�صا عدديا وهو ما 
جعلهم ي�صجلون تعرثهم اخلام�س على التوايل 
يف  املبكر  الق�صاء  اإىل  بالإ�صافة  "الليغا"  يف 

يف  ين�صط  فريق  اأمام  امللك  كا�س  م�صابقة 
فاإن  جهته،  من  ال�صبانية.   الثانية  الدرجة 
حقق  �صوداين  العربي  الآخر  الدويل  الالعب 
زغرب  دينامو  ناديه  رفقة  و�صعبا  ثمينا  فوزا 
اإنرت  ال�صيف  ملعبه  على  ا�صت�صاف  عندما 
الدوري  من   18 اجلولة  حل�صاب  زابري�صي�س 
الكرواتي املمتاز، اأين فاز بهدف نظيف �صمح 
لهم بتحقيق النت�صار 13 هذا املو�صم وتدعيم 
نقطة   12 وبفارق  الرتتيب  جلدول  �صدارته 
هايدوك  نادي  املالحقني  اقرب  على  كاملة 
الوطني  املنتخب  مهاجم  و�صارك  �صيليت، 
اأ�صا�صيا حيث لعب جميع اطوار املواجهة بعد 
العودة من ال�صابة التي كان يعاين منها واأبعدته 

عن املناف�س خالل الفرتة ال�صابقة.
عي�سة ق.

قا�سي ال�سعيد يتو�سل اإىل اتفاق لف�سخ عقد غورمي وقا�سم مهدي

العميد يوا�ضل حت�ضرياته للداربي وعزي مر�ضح للعب ا�ضا�ضيا
التح�صريات  اجلزائر  مولودية  فريق  يوا�صل 
ينتظرهم  الذي  العا�صمي  بالداربي  اخلا�صة 
�صمن  احلرا�س  احتاد  اجلار  اأمام  غد  بعد 
الرابطة  من  الأخرية  قبل  وما   14 اجلولة 
الفني  الطاقم  يعتمد  حيث  الأوىل،  املحرتفة 
بقيادة املدرب رونار كازوين على جتهيز اأ�صباله 
من كافة اجلوانب حتى يكونوا يف املوعد من 
ت�صييق  وموا�صلة  الداربي  نقاط  احراز  اجل 
اخلناق على ثالثي املقدمة خا�صة واأن اي تعرث 
الالعب  رفقاء  يكلف  �صوف  "ال�صفراء"  اأمام 

امللغا�صي اأمادا الرتاجع يف الرتتيب، ويف هذا 
ال�صدد ل ي�صتبعد اأن يعود املدافع ايوب عزي 
اإىل الت�صكيلة الأ�صا�صية من اجل تدعيم اخلط 
تعاين  اأ�صحت  الت�صكيلة  وان  خا�صة  الدفاعي، 
دفاعيا خالل املباريات الأخرية وهو ما يجعل 
الالعب  اقحام  يف  يفكر  الفرن�صي  املدرب 

العائد من ال�صابة يف اخلط املحوري. 
"العميد"  اإدارة  وجدت  منف�صل،  مو�صوع  يف 
وخالد  مهدي  قا�صم  الثنائي  مع  اتفاق  اأر�صة 
غورمي من اجل ف�صخ العقد معهما بعدما كان 
بداية  منذ  الأول  الفريق  عن  ا�صتبعادهما  مت 

تو�صلهما  عدم  بعد  اجلديد  الكروي  املو�صم 
كمال  العا�صمي  النادي  رئي�س  رفقة  اتفاق  اإىل 
اجرتهما  تخفي�س  اجل  من  ال�صعيد  قا�صي 
واأمام  الفريق  باألوان  اللعب  وموا�صلة  ال�صهرية 
عك�س  الأجرة  تخفي�س  عدم  على  ا�رصارهما 
ما كان عليه احلال مع اأمري قراوي فاإن الإدارة 
الرديف،  فريق  رفقة  للعب  انزالهما  قررت 
اأن  "العميد"  بيت  داخل  من  م�صادر  وك�صفت 
قا�صي ال�صعيد حتدث اإىل قورمي وقا�صم واتفق 
معهما على ف�صخ العقد معهما ومنحهما اوراق 
ثالث  منحهما  مقابل  بهما  اخلا�صة  اأجور �صهرية وهو ما الت�رصيح 

يواجه �سهرة اليوم م�سيفه �سيلتيك 
ال�سكتلندي

 هني اأمام مهمة انتحارية 
للتاأهل اإىل اليوروبا ليغ

اجلزائري  الدويل  الالعب  يخو�س 
احلظ  مباراة  اليوم  �صهرة  هني  �صفيان 
املناف�صة  يف  البقاء  اأجل  من  الأخري 
اأندرخلت  نادينه  رفقة  الأوروبية 
البلجيكي وهو الذي �صيكون على موعد 
يتنقل  عندما  القواعد  خارج  اللعب  مع 
البلجيكي  غال�صكو  �صيلتيك  ملالقاة 
والأخرية  ال�صاد�صة  اجلولة  مباراة  يف 
اأبطال  رابطة  جمموعات  دور  من 
�صانع  رفقاء  �صيكون  حيث  اأوروبا، 
األعاب الت�صكيلة الوطنية على موعد مع 
التناف�س مع �صيلتيك على تاأ�صرية التاأهل 
اأق�صي  بعدما  الأوروبي  الدوري  اإىل 

الأم  الأوروبية  امل�صابقة  من  الفريقان 
العبور  بطاقة  على  بال�رصاع  ويكتفيان 
اإىل املناف�صة الأوروبية الثانية "اليوروبا 
هني  رفقاء  مهمة  تكون  و�صوف  ليغ"، 
يف  البقاء  اأجل  من  با�صكتلندا  �صعبة 
واأنهم  خا�صة  الأوروبية  املناف�صة 
م�صجلني  الثانية  املجموعة  يتذيلون 
�صوف  ما  وهو  متتالية  هزائم  خم�س 
بانت�صار  العودة  اأجل  يعقد مهمتهم من 
وانهم بحاجة  الديار، خا�صة  من خارج 
اأهداف  ثالث  وبفارق  عري�س  فوز  اإىل 

من اأجل بلوغ الدوري الأوروبي.
ع.ق. 
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انرت ميالن يكت�ضح فريونا ويعتلي ال�ضدارة
اعتلى انرت ميالن ال�سدارة بعد حتقيقه اأكرب فوز هذا املو�سم 

الدوري  على �سيفه كييفو فريونا 5-0 يف املرحلة 15 من 
ال�سابق  املت�سدر  خ�سارة  انرت  وا�ستغل  االيطايل، 

اللقب  حامل  جوفنتو�س  اأمام  ا  وحيد  بهدف  نابويل 
 39 اإىل  ر�سيده  فرفع  املا�سية،  ال�ستة  املوا�سم  يف 
نقطة وبقي الوحيد من دون خ�سارة بفارق نقطة 
عن نابويل ونقطتني عن جوفنتو�س، وهذه املرة 
مرحلة،   15 يف  نقطة   39 انرت  يح�سد  الثانية 
اللقب،  احرز  عندما   2007-2006 مو�سم  بعد 
على ملعب �سان �سريو �سيطر انرت على املباراة 
برغم غياب بع�س العبيه مثل روبرتو غاليارديني 

والربازيلي  فيت�سينو  ماتيا�س  واالأوروغوياين 
�سباليتي  لوت�سانو  املدرب  فريق  ويدين  مرياندا، 

بريي�سيت�س  ايفان  الكرواتي  العبه  اىل  الكبري  بفوزه 
ر�سيده  رافعاً  الي�سارية  بت�سديداته  ثالثية  �سجل  الذي 

مت�سدر ترتيب هدايف  اأي�ساً  واأ�ساف النرت  اأهداف،   7 اإىل 
الدوري وقائده االأرجنتيني مارو ايكاردي 16 هدفاً وال�سلوفاكي 

ميالن �سكرينيار براأ�سه.
�سا�سوولو  �سيفه  على  مباريات  خم�س  يف  االأول  بفوزه  ال�سابع  املركز  اإىل  فيورنتينا  وارتقى 
املتوا�سع 3-0، و�سجل للفائز جوفاين �سيميوين جنل االأرجنتيني دييغو �سيميوين مدرب اتلتيكو 
مدريد اال�سباين والفرن�سي جوردان فرييتو وفيديريكو كييزا جنل الهداف الدويل ال�سابق انريكو 

كييزا، وتعادل بولونيا التا�سع مع �سيفه كالياري  1-1.
الذي  �سامبدوريا  م�سيفه  على   1-2 فوز  اىل  بهدف  تاأخره  روما  الزيو  قلب  ثانية،  مباراة  ويف 
�سافيت�س  ميلينكوفيت�س  ال�رصبي  وعادل   ، زاباتا  دوفان  الكولومبي  عرب  النتيجة  بافتتاح  بادر 
الكفة لالزيو قبل اأن يتمكن زميله االكوادوري فيليبي كوروزو من خطف الهدف الثاين يف الوقت  
ال�سائع، ورفع الزيو ر�سيده اىل 32 نقطة يف املركز اخلام�س بينما بقي ر�سيد �سمبدوريا على 

حاله 26 نقطة يف املركز ال�ساد�س.

فالن�ضيا يتكبد اخل�ضارة الأوىل يف الليغا
اأحلق فريق خيتايف الهزمية االأوىل بفريق فالن�سيا يف الدوري االإ�سباين هذا املو�سم، بعد اأن تغلب عليه 1-0 يف اجلولة 
14 من الدوري والتي �سهدت اأي�ساً فوز ليغاني�س على فياريال 3-1، ويدين خيتايف بالف�سل يف هذا الفوز لالعب ماركيل 
بريغارا الذي اأحرز هدف املباراة يف الدقيقة 66، واأكمل فريق خيتايف املباراة بع�رصة العبني منذ طرد ماورو اأرامباري 
يف الدقيقة 25، ورفع خيتايف ر�سيده اإىل 19 نقطة يف املركز الثامن بفارق االأهداف اأمام يال �سو�سيداد، فيما توقف 
ر�سيد فالن�سيا عند 31 نقطة يف املركز الثاين بفارق خم�س نقاط عن بر�سلونة املت�سدر، يذكر اأن هذه اخل�سارة االأوىل 
لفالن�سيا هذا املو�سم مقابل الفوز يف ت�سع مباريات والتعادل يف اأربع مباريات، فيما يعد هذا الفوز اخلام�س خليتايف هذا 

املو�سم مقابل اخل�سارة يف خم�س مباريات والتعادل يف اأربع مباريات.

ليون و�ضيفا ونانت يهدر نقطتني اأمام �ضانت اتيان
فيما  مونبيليه،  م�سيفه  مع   1-1 مر�سيليا  وتعادل   1-2 كاين  م�سيفه  على  بفوزه  فرن�سا  بطولة  و�سافة  اىل  ليون  �سعد 
اأهدر نانت اخلام�س نقطتني بتعادله مع م�سيفه �سانت اتيان 1-1 يف املرحلة 16، يف املباراة االوىل تقدم ليون ب�رصعة 
عرب االإيفواري ماك�سويل كورين يف الدقيقة العا�رصة وا�ساف الدومينيكاين ماريانو دياز الثاين ثم قل�س الكرواتي ايفان 
�سانتيني الفارق لكان، ورفع ليون ر�سيده اىل 32 نقطة، متقدماً بفارق االأهداف على موناكو الثالث ومر�سيليا الرابع الذي 
تاأخر امام مونبيليه يف الدقيقة 29 بهدف لالإيفواري جيوفاين �سيو، قبل اأن ي�سجل فلوريان ثوفني هدف التعادل،وبقي 
نانت يف املركز اخلام�س رافعاً ر�سيده اىل 27 نقطة، ورفع �سانت اتيان بدوره ر�سيده اىل 20 نقطة يف املركز 13 وهو 
مل يحقق اي فوز منذ 14 اكتوبر، وكان �سانت اتيان البادئ بالت�سجيل عرب فن�سان باجو، لكن االرجنتيني اميليانو �ساال 

عادل لنانت.
و�سهدت املباراة بع�س اخل�سونة واحتجاج مدرب نانت االيطايل كالديو رانيريي بعد تعر�س العبه فالنتان روجنييه 

اىل ا�سابة اثر ا�سطدامه بالالعب �سيخ مبينغي، كما الغى احلكم هدفا لنانت بداعي الت�سلل.

الريال مل ي�ضرع يف مفاو�ضات ر�ضمية مع ايكاردي
ك�سفت تقارير �سحفية اأم�س عن حقيقة طلب نادي ريال مدريد االإ�سباين التعاقد مع ماورو اإيكاردي، جنم هجوم فريق 
اإنرت ميالن االإيطايل، وقالت �سحيفة »الريبوبليكا« االيطالية ك�سفت اأن ريال مدريد مل يتوا�سل حتى االآن ب�سكل ر�سمي 
مع اإدارة النرياتزوري لبحث اإمكانية التعاقد مع �ساحب 24 عاما وجلبه للعا�سمة االإ�سبانية، وكانت تقارير قد ربطت 
االأرجنتيني باالنتقال للفريق امللكي، والذي يبدو اأنه يريد بديال للفرن�سي كرمي بنزمية البعيد عن م�ستواه، والذي تعر�س 

النتقادات الذعة يف الفرتة االأخرية من جانب جماهري امللكي.

�ضواريز: رحيل نيمار للريال ل ميكنني تخيله
حتدث لوي�س �سواريز جنم نادي بر�سلونة االإ�سباين عن بع�س الق�سايا الراهنة ومنها راأيه يف املدرب اإرن�ستو فالفريدي 
ورحيل الربازيلي نيمار لباري�س �سان جريمان، وقال لوي�س �سواريز، يف مقابلة ح�رصية ل�سحيفة ماركا »املدرب اإرن�ستو 
بتوابع قرار  كافية  نا�سج، وكان على دراية  »نيمار �سخ�س  واأو�سح  الثقة يف جميع العبيه«،  الكثري من  لديه  فالفريدي 
رحيله، من املوؤكد اأنه تاأمل كثريا الأنه كان �سعيدا للغاية هنا يف بر�سلونة«، تابع: »علينا جميعا اأن نحرتم قراره ونقبل اأن 

لديه حتديات اأخرى يريد اأن يخو�سها، لكن املحبة اخلال�سة وما اأعطاه لرب�سلونة لن نن�ساه اأبدا«.

املان �ضيتي ي�ضتعيد الفارق 
يف �ضدارة الربميرليغ

�سيتي  مان�س�سرت  حقق 
على   13 فوزه  املت�سدر 
على  �سعباً  وكان  التوايل 
هام  و�ست  �سيفه  ح�ساب 
يونايتد 2-1 يف املرحلة 15 
املمتاز،  االإجنليزي  للدوري 
و�سّجل االأرجنتيني نيكوال�س 
دافيد  واالإ�سباين  اأوتاميندي 
تقدم  اأن  بعد  ل�سيتي،  �سيلفا 
االإيطايل  عرب  هام  و�ست 
وحافظ  اأوغبونا،  اجنيلو 
مان�س�سرت �سيتي بالتايل على 
اخل�سارة،  من  خالياً  �سجله 
يخ�رص  مل  التي  الوحيد  وهو 
املو�سم  هذا  البطولة  يف 
نقطة،  اإىل 43  فرفع ر�سيده 
اأمام  نقاط  ثماين  بفارق 
الثاين  يونايتد  مان�س�سرت 
الذي حقق بدوره فوزاً هاماً 
اأر�سنال  غرميه  اأر�س  على 
3-1، ويوا�سل �سيتي عرو�سه 
ال�ساحتني  على  اال�ستثنائية 
وكان  واالأوروبية،  املحلية 
انت�سارات  خم�سة  حقق 
دوري  م�سابقة  يف  متتالية 
اأبطال اأوروبا التي بلغ دورها 
فريق  ولكن  النهائي،  ثمن 
جو�سيب  االإ�سباين  املدرب 

غوارديوال بداأ يعاين لتحقيق 
�سيطرته  برغم  االنت�سارات 
غوارديوال  اأجرى  امليدانية. 
على  التغيريات  بع�س 
و�ست  اأمام  الفريق  ت�سكيلة 
ديلف  فابيان  باإ�رصاك  هام 
والفرن�سي  دانيلو  والربازيلي 
اأ�سا�سيني،  مانغاال  الياكيم 
كانت البداية �ساغطة ل�سيتي 
ال�سوط  على  �سيطر  الذي 
 70 من  اأكرث  بن�سبة  االأول 
باملئة بحثاً عن هدف مبكر، 
عرب حتركات الهولندي كيفن 
واالأرجنتيني  بروين  دي 
ورحيم  اأغويرو  �سريخيو 
�سيتي  يح�سل  مل  �سرتلينغ، 
الفر�س  من  الكثري  على 
اخلطرية على املرمى، وجنح 
�سيفه بال�سمود ال بل اأنه هز 
الدقيقة  يف  م�سيفه  �سباك 
االول،  ال�سوط  من  االأخرية 
من  لكرة  اأوغبونا  وارتقى 
اجلهة اليمنى اإثر ركلة ركنية 
الزاوية  يف  براأ�سه  وتابعها 
احلار�س  حاول  اليمنى 
فلم�سها  ابعادها  اإيدر�سون 
ا�ستقرت  لكنها  اليمنى  بيده 
غوارديوال  دفع  ال�سباك،  يف 

غابريال  ال�ساب  بالربازيلي 
ال�سوط  بداية  منذ  جيزو�س 
�سعياً  دانيلو  من  بدالً  الثاين 
ب�رصعة  التعادل  اإدراك  اإىل 
لتجنب تلقي اخل�سارة االأوىل 
�سيتي  �سغط  املو�سم.  هذا 
ب�سكل هائل وجنح يف اإدراك 
اجلهة  من  كرة  اإثر  التعادل 
اإىل  �سرتلينغ  من  اليمنى 
املرمى  اأمام  ومنه  جيزو�س 
الذي و�سعها  اأوتاميندي  اإىل 
�سيتي  ا�ستمر  ال�سباك،  يف 
واأ�ساف  الهائل  ب�سغطه 
هدفاً ثانياً قبل النهاية ب�سبع 
دقائق اإثر كرة متقنة من دي 
بروين فوق املدافعني تابعها 
بي�رصاه  بلم�سة واحدة  �سيلفا 

يف الزاوية الي�رصى للمرمى.
تعادل  اأخرى  مباراة  ويف 
�سيفه  مع  بورمنوث 
افتتح   ،1-1 �ساوثهامبتون 
فرايزر  راين  اال�سكتلندي 
واأدرك  لبورمنوث  الت�سجيل 
ت�ساريل اأو�سنت ل�ساوثهامبتون، 
ر�سيده  �ساوثهامبتون  ورفع 
 11 املركز  نقطة يف   17 اإىل 
بفارق نقطتني اأمام بورمنوث 
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»املومياء« 

فيلم جديد م�ستوحى من لغز جثة 
عمرها 5300 عام

   
 اإنه لي�س فيلم »املومياء« من بطولة توم كروز، لكنه مو�ضوع 
اجلليدي  الرجل  جثة  لغز  من  م�ضتوحى  جديد  فيلم  ق�ضة 
»اأوتزي« التي ما زالت حتتفظ مبالحمها الأ�ضلية رغم اأن 
اإيجاد  العلماء  حاول  ما  وهو   ،5300 نحو  منذ  كانت  وفاته 
تف�ضري علمي له على مدى 25 عاماً منذ تاريخ العثور على 

املومياء.
وكان �ضياح اأملان عرثوا عن طريق ال�ضدفة على جثة الرجل 
على  املمتد  اأوتز  وادي  يف   1991 عام  »اأوتزي«  اجلليدي 
وكان  ا�ضمه،  ا�ضتق  هنا  ومن  النم�ضاوية،  الإيطالية  احلدود 
من  ورداء حماكاً  املاعز  جلد  من  �رسوالً  يرتدي  زال  ما 

الع�ضب، وفقاً ملا نقلته �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية.
اجلثة  من  مقربة  على  وفاأ�س  و�ضهام  قو�س  على  عرث  كما 
التي كانت يف حالة جيدة، حيث جعلت ال�رسطة حينها تظن 
بالأمر لكن �رسعان ما  اأنها حديثة العهد، ففتحت حتقيقاً 
تبني اأن اجلثة التي ك�ضف ذوبان اجلليد النقاب عنها بفعل 
اآلف  اإىل خم�ضة  الأمر  تعود يف حقيقة  الحرتار املناخي 

عام.
وكيفية  »اأوتزي«  حول  العلماء    حريرّ الذي  الغمو�س  وهذا 
وفاته جذب اهتمام املخرج الأملاين فيليك�س راندو، حيث 
قرر اإنتاج فيلم ي�ضف حياة هذا الرجل اجلليدي وفقاً خليال 
عن  ت�ضوراً  الفيلم  اأحداث  من خالل  را�ضماً  هذا املخرج، 
اأ�ضلوب حياته اليومية لي�ضف من خالله كيف عا�س اأ�ضالفنا 

يف حقبة ما قبل التاريخ.
لكن جملة العلوم �ضبيكرتوم دير وي�ضن�ضافت للعلوم الأملانية 
انتقدت بع�س احلبكات التي غابت عن املخرج راندو مثل 
كيفية �ضنع اأوتزي لالأ�ضلحة وجمع طعامه و�ضنع مالب�ضه. 
من  جديدة  ملوجة  الأثري  تريول  �ضاوث  متحف  وي�ضتعد 
ال�ضياح بعد اإطالق الفيلم اجلديد عن ق�ضة حياته يف ثالثة 

بلدان مل حتددها ال�ضحيفة الربيطانية. 

فنيالثالثاء05 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ17 ربيع الأول  1439ه 15

 نيتفليك�س ت�ستعد لتقدمي املو�سم 
الثالت من »اأ�سياء غريبة«

قررت �سركة نيتفليك�س ا�ستثمار النجاح الكبري الذي حققه املو�سم الثاين من م�سل�سل »اأ�سياء 
غريبة«، ا�ستعداداً لتقدمي اجلزاأين الثالث والرابع منه، وذلك بعد اأن و�سلت ن�سب م�ساهدة 

احللقة الأوىل من املو�سم الثاين اأكرث من 15 مليون م�ساهدة.

وطرحت نيتفليك�س الأمريكية عرب 
ح�ضابها على موقع تويرت للمتابعني 
ا�ضتفتاء  املا�ضي،  اجلمعة  يوم 
يف  رغبتهم  مدى  حول  للت�ضويت 
امل�ضل�ضل  من  ثالث  جزء  اإنتاج 
الت�ضويت  جاء  والذي  الدرامي، 

عليه بالإيجاب بن�ضبة %87.
وعر�ضت نيتفليك�س املو�ضم الثاين 
والت�ضويق  الرعب  م�ضل�ضل  من 

الإثارة »اأ�ضياء غريبة« بداية اأكتوبر 
خالل  املا�ضي  الأول(  )ت�رسين 
بطولة  من  خمتلفة،  حلقات  ت�ضع 
ولفهارد،  فني  براون،  بوبي  ميلي 
وبينا رايدر، وديفيد هاربور، ومن 
تاأليف  ويتوىل  دوفر،  مات  اخراج 
امل�ضل�ضل واإخراجه الأخوان مات 
بخم�س  فاز  الذي  دوفر،  ورو�س 

جوائز اميي يف العام احلايل.

حول  امل�ضل�ضل  اأحداث  وتدور 
وما  �ضغري،  طفل  اختفاء  ق�ضة 
غريبة  اأحداث  من  عليه  يرتتب 
وقائد  والدته  تفعله  ما  بعد 
عنه،  للبحث  واأ�ضدقائه  ال�رسطة 
وبينما  اختفائه،  اأ�ضباب  ملعرفة 
مغامرة  يف  يتورطون  يبحثون  هم 
يف  بتجارب  تتعلق  متوقعة،  غري 
غاية ال�رسية، تدخل يف مواجهات 

بهم  لينتهي  وخميفة،  خارقة  لقوة 
�ضغرية  فتاة  مب�ضادفة  املطاف 
غريبة الأطوار، اإل اأنها ت�ضاعدهم 
ال�ضتثنائية  قدراتها  بف�ضل 
التحقيق  يف  الذهني  كالتخاطر 
يف حالت الختفاء. ويتوىل تاأليف 
امل�ضل�ضل واإخراجه الأخوان مات 
بخم�س  فاز  الذي  دوفر،  ورو�س 

جوائز اميي يف العام احلايل.

 حممد ع�ساف يتربع
 لالجئني الفل�سطينيني

ماجدة الرومي تغني يف ال�سعودية

طارق لطفي يف اأول بطولة �سينمائية بـ »122«

 اجلزائرية اأمل بو�سو�سة مر�سحة 
لـ »اأبو عمر امل�سري« اأمام اأحمد عز

اأعلن املطرب الفل�ضطيني ال�ضاب 
تخ�ضي�س  عن  ع�ضاف  حممد 
مدينة  يف  الأخري  حفله  عائد 
�ضياتل الأمريكية ل�ضالح الالجئني 

الفل�ضطينيني.
للفنان  الر�ضمي  احل�ضاب  ون�رس 
موقع  على  ع�ضاف  حممد 
من  التقطت  �ضوراً  الن�ضتغرام 
»�ضكراً  بتعليقه  واأرفقها  احلفل، 
على  �ضياتل  يف  الغايل  جلمهوري 
الكامل.  بح�ضوركم  م�ضاندتكم 

ا�ضتطعنا بف�ضل تربعاتكم ال�ضخية 
اأن جنمع اأكرث من 275 األف دولر 
لجئي  ل�ضالح  جميعها  �ضتذهب 

فل�ضطني«.
 وتاأتي املبادرة يف اإطار جمموعة 
يقوم  التي  الغنائية  احلفالت  من 
حالياً  ع�ضاف  حممد  النجم  بها 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
الإغاثة  منظمة  مع  بالتعاون 
حتى  �ضت�ضتمر  والتي  الإ�ضالمية، 

تاريخ 10 دي�ضمرباجلاري.

»دبي ال�سينمائي« يكرم باتريك 
�ستيوارت بجائزة »اإجنازات الفنانني«

»جائزة  القادمة  دورته  يف  �ضيقدم  اأنه  ال�ضينمائي،  دبي  مهرجان  اأعلن 
تقديراً  �ضتيوارت،  باتريك  الربيطاين  للممثل  الفنانني«  تكرمي 

لإ�ضهاماته القيمة يف جمال ال�ضينما.
بيان  يف  جمعة،  احلميد  عبد  املهرجان،  رئي�س  وقال 
»يهدف مهرجان دبي ال�ضينمائي اإىل تعزيز ال�ضينما 
وتقدير املواهب املبدعة، لهذا نت�رسف باأن نقدم 
جائزة تكرمي املهرجان اإىل ال�ضري باتريك �ضتيوارت 
الذي ميلك م�ضرية فنية �ضخمة �ضاهمت يف تعزيز 

ال�ضينما، مما جعله مثال لالأجيال القادمة«.
جل�ضة حوارية

حوارية  جل�ضة  املنا�ضبة  بهذه  املهرجان  ويقيم 
من  الثامن  يف  عاما(   77( �ضتيوارت  مع  مفتوحة 
يتحدث  جمريا،  مدينة  �ضوق  مب�رسح  دي�ضمرب 
عن  يجيب  كما  واأعماله  الفنية  م�ضريته  عن  خاللها 

اأ�ضئلة احل�ضور.
ع�رسات  ي�ضم  فنياً  �ضجاًل  �ضتيوارت  ميلك 
اأفالم  �ضل�ضلة  منها  الأعمال 
واأفالم  تريك  �ضتار 
و«الرجال  »لوغان« 
و«ا�ضطياد  اإك�س« 
اإ�ضافة  الأفيال«، 
م�ضاركته  اإىل 
ال�ضوتي  بالأداء 
من  بع�س  يف 
اأفالم  اأكرب 
مثل  التحريك 
و«الع�رس  »تيد« 

اجلليدي«.
تر�ضح  كما 
ت  ر ا �ضتيو
بالعديد  للفوز 
اجلوائز  من 
جولدن  مثل 
واإميي  جلوب 
كما ح�ضل على 
فار�س«  »و�ضام 
بريطانيا  من 

يف 2010.
الدورة  وتقام 
ع�رسة  الرابعة 
دبي  ملهرجان 
من  الفرتة  يف  الدويل  ال�ضينمائي 
من  ع�رس  الثالث  اإىل  ال�ضاد�س 
دبي  مهرجان  وكان  دي�ضمرب. 
�ضابق  وقت  اأعلن يف  ال�ضينمائي 
هذا  ذاتها  اجلائزة  منح  عن 
وال�ضيناري�ضت  للكاتب  العام 

امل�رسي وحيد حامد.

اأعلنت هيئة الرتفيه ال�ضعودية عن اإقامة حفلني للفنانة ماجدة الرومي 
لأول مرة يف مدينتي جدة والريا�س يومي 28 و29 دي�ضمرب اجلاري.

اأنها �ضتقدم احلفلتني  واأعلنت ماجدة الرومي عرب ح�ضابها على تويرت، 
برعاية الهيئة العامة للرتفيه يف الريا�س وجدة يومي 28 و 29 دي�ضمرب، 

اإل اأنها عادت وحذفت تغريداتها.
موؤخراً،  عنها  اأُعلن  غنائية  حفالت  جمموعة  �ضمن  احلفالن   وياأتي 
والتي تعك�س النفتاح الكبري، الذي ي�ضهده املجتمع ال�ضعودي يف الأ�ضهر 
للمراأة  ال�ضيارات  قيادة  حق  منح  �ضلمان  امللك  اإعالن  منذ  املا�ضية 
الفكر  �ضلمان حماربة  بن  الأمري حممد  العهد  ويل  واإعالن  ال�ضعودية، 

املتطرف يف ال�ضعودية.

بعنوان  جديد  فيلم  بطولة  علي  لطفي  طارق  امل�رسي  الفنان  تعاقد 
»122«، من تاأليف �ضالح اجلهيني، واإخراج العراقي يا�رس اليا�رسي.

اإىل  بالفيلم،  الن�ضائية  البطولة  دور  �ضقدم  خليل  اأمينة  الفنانة  اأن  وعلم 
جانب الفنان اأحمد داوود، ومن املقرر انطالق ت�ضويره يف الأ�ضبوعني 

املقبلني، حيث تدور اأحداث الفيلم يف اإطار من الت�ضويق.

اأمل  اجلزائرية  الفنانة  مو�ضي،  خالد  اأحمد  امل�رسي  املخرج  ر�ضح 
املقرر  امل�رسي«،  عمر  »اأبو  م�ضل�ضل  بطولة  يف  للم�ضاركة  بو�ضو�ضة، 

عر�ضه يف رم�ضان املقبل.
 3 على  موزعة  الن�ضائية  البطولة  اإن  امل�ضل�ضل  فريق  من  م�ضدر  وقال 
اأمل   ُر�ضحت  اإحداها، بينما  اأروي جودة تعاقدت على  �ضخ�ضيات، واأن 
التي  الثالثة  اأمر  يُح�ضم  ال�ضخ�ضيات، ومل  اإحدى هذا  لتقم�س  بو�ضو�ضة 

يُنتظر اأن تكون لبنانية اجلن�ضية.
يُذكر اأن م�ضل�ضل »اأبو عمر امل�رسي« من بطولة اأحمد عز، عن �ضيناريو 

وحوار مرمي نعوم، ومن اإنتاج طارق اجلنايني.  
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لهناء اأبو اأ�سعد

ر�ئد �مل�سرح �لعربي �أبو خليل �لقباين يف �سل�سلة )�أعالم ومبدعون(

ندو�ت وتو�قيع يف معر�ض بريوت �لعربي �لدويل للكتاب 
�ل61 وحتية وفاء لعبد �لنا�سر

500دار ن�سر تنت�سر تعر�ض 1,5 مليون عنوان

42 دولة  حا�سرة يف معر�ض” جدة للكتاب”

اأبو خليل القباين عنوان الإ�سدار اجلديد من �سل�سلة اأعالم ومبدعون التي ت�سدرها الهيئة العامة ال�سورية 
للكتاب �سهريا لليافعة.

�أعدته  �لذي  �لكتاب  وجاء 
�صورة  على  �أ�صعد  �أبو  هناء 
يعود  �صامر  فالطفل  حكاية 
لبيته م�رسور� لأن معلمة مادة 
لتمثيل  �ختارته  �لفنية  �لرتبية 
م�رسحية �صتعر�ض على م�رسح 
من  فيطلب  �لقباين  خليل  �أبي 
حياة  �صرية  له  يحكي  �أن  جده 

هذه �ل�صخ�صية �ل�صورية.
بد�ية  يف  للحفيد  �جلد  ويقدم 
فهو  بالقباين  تعريفا  �حلكاية 
�أحمد بن حممد �آغا بن ح�صني 
خليل  باأبي  �مللقب  �آقبيق  �آغا 
�لقباين عرف ب�صفته �ملوؤ�ص�ض 
باملدر�صة  عرف  ملا  �لأول 
�لتي  �مل�رسح  يف  �ل�صامية 
�لتمثيل  دمج  على  �عتمدت 

بالغناء و�لرق�ض.
وجاء يف �لكتاب �أن �لقباين مترد 

�لكثري  وحتمل  �أبيه  رغبة  على 
ملز�ولة  به  �ملحيطني  من 
يف  فا�صتاأجر  �لفنية  موهبته 
ور�ح  �أر�ض  قطعة  توما  باب 
ميرن رفاقه على �لتمثيل ليقدم 
عائدة  رو�ية  �لأول  عر�صه 
�مل�رسح  بولدة  ب�رست  �لتي 
مب�رسحيات  تالها  دم�صق  يف 
رو�يات  من  �قتب�صها  �أخرى 
مهمة مثل ناكر �جلميل وو�صاح 

وم�صباح وقوت �لأرو�ح.
وبعد تعر�ض �أبي خليل �لقباين 
على  و�ملالحقة  للت�صديد 
و�إحر�ق  �لعثماين  �ملحتل  يد 
م�رس  �إىل  �نتقل  م�رسحه 
�أفر�د  بع�ض  معه  و��صطحب 
فرقته وجمموعة من �لعازفني 
وقدم م�رسحيات �أن�ض �جللي�ض 
�ملحبني  وعفة  �لربا  ونفح 

و�خلل  �جلميل  وناكر  وعنرتة 
خليل  �أبو  �هتم  �لويف.  كما 
و�عتنى  �لعربية  باللغة  �لقباين 
تركيزه  �إىل  �إ�صافة  ب�صالمتها 
ظو�هر  على  عرو�صه  يف 
مع  وتعاون  �صلبية  �جتماعية 
و�لكتاب  �ملتاألقني  �لفنانني 
�ل�صوريني �ملبعدين عن وطنهم 
جر�ء �لحتالل �لعثماين وو�صل 
من  �لقباين  قدمه  ما  عدد 
حفالت يف مدينة �ل�صكندرية 
وحدها �ىل 35 حفلة قدم فيها 

م�رسحيات عديدة.
�لقباين  �أن  �لكتاب  ويو�صح 
م�رس  بني  �لتنقل  من  �أكرث 
و�صورية ما �أتاح للفرق �لأخرى 
�لغرية  �أن و�صلت  �إىل  مناف�صته 
�إىل حرق  مبناف�صيه عام 1900 
عندما  �لقاهرة  يف  م�رسحه 

�أقاليم  يف  عرو�صه  يقدم  كان 
بعدها  فتوقف  مب�رس  �أخرى 

ن�صاطه �مل�رسحي نهائيا.
عاد �لقباين �إىل دم�صق و�أ�صيب 

 1903 عام  وتويف  بالطاعون 
و�لفني  �مل�رسحي  �أثره  تاركاً 
وقوة  �صجاعته  على  دل  �لذي 
�مل�رسح  ر�ئد  ليكون  ر�أيه 

�لعربي �لذي تاأثر به م�رسحيون 
كثريون �أتو� بعده.

وكالت

�للبناين  �لثقافة  وزير  �أعلن 
�أن  خوري  غطا�ض  �لدكتور 
�أ�صا�صي  �رسيك  �لثقافة  وز�رة 
�لثقايف  �لنادي  جهود  وتدعم 
بريوت  معر�ض  وتنظيم  �لعربي 
وهي  للكتاب  �لدويل  �لعربي 
�أن  �أجل  من  للتعاون  جاهزة 
�ل�رسق.  مطبعة  لبنان  يبقى 
و�أبدى خوري خالل جولة له يف 
�لدويل  �لعربي  بريوت  معر�ض 
للكتاب �ل 61 يف �لبيال ��صتعد�د 
�لدعم  كل  لتقدمي  �لوز�رة 
�إمكانياتها  عن  �حلديث  رغم 
م�صاركة  عدم  وعن  �ملحدودة. 
�أكد  �ملعر�ض  يف  �لدول  بع�ض 
�لدول  مع  �صيعمل  �أنه  خوري 
لإز�لة  و�ل�صديقة  �ل�صقيقة 
�إىل  د�عيا  �للتبا�صات،  بع�ض 
�ل�صتباكات  عن  �لثقافة  حتييد 

�ل�صيا�صية.
�لنادي  رئي�ض  �أثار  وبعدما 
متيم  فادي  �لعربي  �لثقايف 

مو�قف  تاأمني  �إ�صكالية 
وزير  �أعلن  للزو�ر،  �ل�صيار�ت 
�لثقافة �أنه �صيتو��صل مع �رسكة 
�لأمر  هذ�  ملعاجلة  �صوليدير 
ت�صاهم  �أن  ل�صوليدير  لأنه فخر 
�لتي  �لثقافية  �لتظاهرة  بهذه 
تقدمي  عرب  �أر�صها  على  تقام 

�ملو�قف �ملجانية.
حتية وفاء لعبد �لنا�رس

�لعربي  �لثقايف  �لنادي  وكان 
ن�صاطاته  برنامج  ��صتهّل 
�ملر�فقة للمعر�ض بندوة بعنو�ن 
” لقاء حتية حمبة ووفاء جلمال 
�لنا�رس” ملنا�صبة �لذكرى  عبد 
فيها  �صارك  لولدته،  �ملئوية 
جهاد  و�لفنان  �لأيوبي  �مرو�ن 
�لأطر�ض وقدّمت خاللها فرقة 
�لك�صاف �مل�صلم  �ملو�صيقى يف 
ُعر�ض  كما  مو�صيقيا،ً  عر�صا 
فيلم وثائقي عن �لرئي�ض �لر�حل 
ت�صّمن  �لنا�رس  عبد  جمال 
و�ملحطات  �ملو�قف  �أبرز 

�لأيوبي  وو�صف  م�صريته.  من 
�لإحتفال بالرئي�ض عبد �لنا�رس 
باأنه تكرمي لرمز وجيل وجتربة، 
م�صري�ً �إىل �أن �لذ�كرة �جلماعية 
��صتح�رست  �لعربي  لل�صعب 
مبا  قامت  عندما  �لنا�رس  عبد 
�أما  �لعربي.  بالربيع  يُ�صّمى 

فقر�أ  �لأطر�ض  جهاد  �لفنان 
بع�صا من ق�صائد �ل�صاعر نز�ر 
�آخر  يا  “قتلناك  ومنها:  قباين 
�لأنبياء” و ” و�لدنا جمال عبد 

�لنا�رس”. متعة �لعمر.
�ملعر�ض  فعاليات  �إطار  ويف 
نظمت د�ر �لفار�بي ندوة حول 

للكاتبة  �لعمر”  “متعة  رو�ية 
يف  �صاركت  �لتي  عيد  هدى 
عبد  د.  جانبها  و�إىل  �لندوة 
�لندوة  و�أد�ر  زر�قط،  �ملجيد 
�لأ�صتاذ عماد خليل. يف �خلتام 
وقعت �لكاتبة رو�يتها �لتي ت�رسد 
��صتعر�صت  �جتماعية،  ق�ص�صا 
بني  �ل�رس�ع  مظاهر  فيها 
�ل�صهادة  بني  و�خليانة،  �حلب 
بالأر�ض  �لتثبت  بني  و�لنهز�م، 
�صهد �ملعر�ض  و�لنزوح. كذلك 
تو�قيع  حفالت  من  جمموعة 
�ملا�صي  كان  �لكتب  �جلمعة 
للدكتور  كتابني  توقيع  �أبرزها 
و�لإعالمي �صامي كليب بعنو�ن 
�لإ�صالح  من  �لأ�صد  “خطاب 
“�لرب�غماتية  و  �حلرب”  �إىل 
�أفعال  حتليل  يف   ) )�لقولفعلية 
جناح  يف  �ل�صيا�صي”  �خلطاب 
ح�صد  بح�صور  �لفار�بي  د�ر 
�ل�صيا�صية  �ل�صخ�صيات  من 
كذلك  و�لإعالمية.  و�لثقافية 

حجازي  فهد  �لكاتب  وقع 
�لأهلية  “�حلروب  بعنو�ن  كتابه 
�لهيمنة  خارطة  على  �للبنانية 
�لعاملية” يف جناح د�ر �ل�صاقي. 
�صيمي  فاتن  �ل�صاعرة  ووقعت 
ديو�نها بعنو�ن “�إليك �أكتب” يف 
�صهد  كما  �لفار�بي.  د�ر  جناح 
د�ر �ملوؤلف توقيع كتاب “�أفرح 
كور�ين  لرندة  �أتعب”  ل  �ألعب 
و�أقيمت  �حلالل.  وكري�صتل 
ندوة بعنو�ن �لأحو�ل �ل�صخ�صية 
يف لبنان بني �لت�صليل �لإعالمي 
حتدث  �لأخالقي  و�لف�صاد 
طر�بل�ض  جامعة  رئي�ض  فيها 
فعر�ض  ميقاتي  ر�أفت  �لدكتور 
قانونية ود�صتورية يف  لن�صو�ض 
ول  خمتلفة  تاريخية  مر�حل 
�لطو�ئف  من  عدد  لدى  �صيما 
من  �لتالعب  و�أ�صاليب  وو�صائل 
�أجل ت�صويق مفاهيم ل تتفق مع 

�لن�صو�ض �لدينية.
وكالة اأنباء ال�سعر

�لدويل  جدة  معر�ض  يبد�أ 
للكتاب ��صتقبال زو�ره �عتبار�ً 
من 12 دي�صمرب 2017 وي�صتمر 
�أيام مب�صاركة 42  ملدة ع�رسة 
دولة ميثلها ما يقارب 500 د�ر 
ن�رس وعلى م�صاحة 27500 مرت 

مربع.
زو�ر  عدد  يتجاوز  �أن  ويتوقع 

�ملعر�ض هذ� �لعام �لـ500 �ألف 
يومية  زيار�ت  مبعدل  ز�ئر، 
تتجاوز �لـ50 �ألف، �صيجدون ما 
يلبي �صغفهم �لثقايف بني �أجنحة 
�ملعر�ض �لذي �صيحت�صن هذ� 
�ملليون  ون�صف  مليوناً  �لعام 
�لذي  �لوقت  يف  عنو�ن، 
�لف�صح  �أعمال  فيه  تتو��صل 

لإجر�ء�ت  ت�صهياًل  للكتب، 
�ملعر�ض  يعد  فيما  �لعر�ض، 
�ململكة.  يف  م�صاحًة  �لأكرب 
�أجنحة  جنباته  بني  وي�صم 
ل�صتقبال �لأ�رس، بجانب توفري 
جمهزة  لالأطفال،  م�صاحات 
بكافة �لكماليات �لتي �صتجعل 
جتربة  �ملعر�ض،  زيارة  من 

�إىل  بالإ�صافة  مميزة،  ثقافية 
�لكتب،  توقيع  من�صات  �إيجاد 
ور�ض  جتهيز�ت  جانب  �إىل 
�لفعاليات  من  و�لعديد  �لعمل، 
كالندو�ت  �مل�صاحبة 
و�لأم�صيات  و�مل�رسحيات 
�ل�صعرية. وهياأة �إد�رة �ملعر�ض 
ذوي  مع  يتو�فق  مبا  �ملوقع 

فيما  �خلا�صة،  �لحتياجات 
�ملعر�ض،  ت�صميم  يف  روعي 
�جلمالية،  بنيته  جانب  �إىل 
�لتقنية  و�صائل  على  �لعتماد 
�أروقته  فتح  �لذي  �حلديثة، 
�لأجنحة،  بع�ض  وخ�ص�ض 
�لجتماعي،  �لتو��صل  ملو�قع 
�إ�صافة  ميديا،  و�ل�صو�صال 

ذلك  كل  �لإلكرتونية.  للكتب 
ي�رسي وفق �صيا�صات �ملعر�ض 
�ل�صل�صة، �لتي تعمل على �إز�لة 
�لعر�قيل �أمام �لنا�رس و�لقارئ 
منه  �لعامة  �لروؤية  يحقق  مبا 
�لثقافية  �حلركتني  تعزيز  يف 

و�لفكرية.

وكالة اأنباء ال�سعر
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لقاء مع عاّلمة الهند حممد ثناء اهلل الّندوي

يف حظرة �لعربّية �أجد نف�سي خا�سعًا �أمام عظمة و جربوت مقد�سني
العالمة حممد ثناء اهلل الندوي: هو الأ�ستاذ الدكتور 
لالأدب احلديث يف ق�سم اللغة العربّية يف جامعة علي 

جراه يف الهند،وهو واحد من كبار العلماء املعا�سرين يف 
الهند يف ،له جهوده الكبرية يف مّد عرى الّتوا�سل والّتفاعل 

بني املعارف الإ�سالمّية والّر�سيد الهندي القدمي،وهذه 
اجلهود تكّللت باأن ينال جائزة  رئي�س اجلمهورية الهندّية 

يف عام 2006 تقديراً لهذا اجلهد الدوؤوب واملمّيز.اأغنى 
املكتبة العربّية  بع�سرات املوؤلفات بالّلغة العربّية عن الأدب 

العربّي،ف�ساًل عن ع�سرات الكتب الأخرى باللغة الإجنليزية 
والهندّية،اإىل جانب مئتي بحث ومقالة من�سورة وحمكمة 
يف مو�سوعات اللغة العربية واحلو�سبة والأدب والفل�سفة 

ن�سرتها جمالت اإقليمّية ودولّية عربّية واإجنليزّية.جهوده 
يف خدمة الّلغة العربّية والفكر الإ�سالمّي والإن�سايّن لطاملا 
كانت مادة للجهود البحثّية،ولذلك فقد تبّنت الكثري من 
اجلهات حماور بحثّية عن هذه اجلهود،ومنها جامعة اآل 

البيت يف موؤمتر علمي حمّكم،ف�ساًل عن ا�ست�سافته اأ�ستاذاً 
زائراً يف كثري من اجلامعات،ومنها:جامعة الأمري عبد القادر 

للعلوم الإ�سالمّية.

اأجرى اللقاء الأديبة د.�سناء 
ال�سعالن/ الأردن

يقال » اإن الرجل هو الل�سان« . و 
ما دمت متلك العربية بل�سان اأهلها 

فماذا ترك ذلك فيك رجال و عاملا؟ 
ماذا اأ�سافت العربية لك؟

   يقال اإن الإن�سان ل يعرف اإل لغته الأم، 
و لكن ما دامت الأم هذه كائنا بيولوجيا 
زمكانيا فالإن�سان يطور معرفته لها وفق 
حم�ض  اإىل  بالإ�سافة  معروفة  �سوابط 
و  لها.  بوؤرية  كنقطة  احلب  هو  نووي 
املر�سبات  غياب  اأو  الأ�سياء  ا�ستقامة 
للرجل  ي�سمن   – الأقل  على   – املريعة 
العلمي  و  التاريخي  باملدلول  يتالقح  اأن 
و  الأ�سطوري  و  اجلمايل  و  الأدبي  و 
احل�ساري لهذه اللغة، و هذا هو املك�سب 

املتفاعل و امل�ساف. 

اأم،  كلغة  العربية  جتيد  اأنت   2-
حتى ل يكاد ي�سك من ي�سمعك 

تتكلمها اأنك من اأبنائها الأقحاح. 
فهل باتت هذه اللغة متحكمة بك 
فى اأحالمك و جنواك مع نف�سك؟ 

نف�سي  اأجد  العربية  قد�ض  حظرية  فى 
مقد�سني  جربوت  و  عظمة  اأمام  خا�سعا 
. اخل�سوع جزء من ال�سفاء و هو جوهر 

احللم و النجوى مع النف�ض.

اأنت وريث ح�سارة فل�سفية 
عمالقة، و هى الفل�سفة الهندية، 
كما اأنت مطلع على ركب احل�سارة 
العاملية. فهل ت�ستطيع العربية اأن 
تواكب كل ذلك عرب ا�ستخدامك 

لها و طرح خمزونك العلمي 
عربها؟

مهمة حتتل م�ساحة فكرية واأبعادا تاريخية 
و  ثقافية  و  عقلية  و  عقدية  رهانات  و 
مع  جماعيا  عمال  ت�ستدعى  كهذه  اأدبية 
ي�ستنطق  منهجي  توحيد  و  لغوية  تعدية 
الأمر:  من  ب�سرية  على  الكوين،  الوعى 
و امل�رصيني  الهنود  اأغوار حكمة  في�سرب 
القدامى و البابليني و ال�سينيني والفر�ض 
و اليونان والأ�سكندريني و جملة مدار�ض 
الفكر الإن�ساين و علم الكالم فى الأع�رص 
الو�سطى و الع�رص احلديث ، حيث ل يقع 

احلكم  عند  الإ�ستهواءالو�سائجي  فري�سة 
على ق�سايا احلقيقة و التاريخ فى �سياق 
التوا�سل. حني  و  التاأ�سيل  م�سار  حتديد 

من الغفلة، و العواقب وخيمة.
فى  مبادرات  بع�ض  ال�سعيف  لهذا  كان 
من�سورة  وهى  املو�سوع  حماور  بع�ض 
احلوار  مثل  العربية،  و  بالإنكليزية 
الروحية  و  الإ�سالمي  الت�سوف  بني 
الأدبية  الثقافة  الفيدانتية، و احلوار بني 

لأوربا والآداب ال�رصقية.   

من خالل الإطالع على �سريتك 
العلمية و منتجك العلمي العمالق 

ندرك اأنك قد عاينت امل�سهد 
الأدبي العربي الرتاثي و احلديث. 
فاإىل اأّي منهما تنحاز؟ و يف اأّي منهما 
يتمّثل جربوت العربية و عظمتها؟

فىتهائم  م�سنية  جولة  اإىل  داعى  ل 
العربية  باأن  للقول  اأجنادها  و  العروبة 
ظفرت  ما  اأهم  من  منتوجها  جربوت  و 
التاريخية.  م�سريتها  فى  الإن�سانية  به 
تاأثريا  مار�ض  اأنه  الرتاث  عظمة  من 
�سعراآءالرتوبادور  املحاور:  الآخر  على 
 ، دوفو  دانيال   ، دانتى  الأوربيني، 
الالطينية، املدر�سة  ال�سينائية  املدر�سة 

الر�سدية.. الخ. 
الفكري  و  الأدبي  العربي  امل�سهد  اأما 
اأرى  ل  اأننى  من  الرغم  فعلى  احلديث، 
من  فيه  اإذ  �سجون،  ذا  كله  فيه  احلديث 
لكنه  و  قطاعاته.  بع�ض  فى  ال�سموخ 
اأ�سا�سا اإنحناء اأمام تعاىل يكرث فيه القيل 
العربية خ�رصت  القال مدحا و قدحا.  و 
ل  امل�ساألة  العامل.  فى  الريادي  مكانها 
عدم  من  تتطلبه  ما  فوق  اإنحيازا  تطلب 
و جماعيا  فرديا  الدور  تفعيل  و  انحياز، 

خلدمة العربية.  
موؤلفاتك  بع�ض  يف  اأ�سقطت  لقد   -5
احلديثة  النقدية  و  الفكرية  املدار�ض 
على الأدب العربي. فما ت�سويغك لذلك؟ 

و اإىل ماذا خل�ست فى ذلك؟
امل�ساألة ترتبط اأ�سا�سا بالأدب و هويته و 
الإمتالك  �سعارات  �سخب  و  مرجعياتها 
الإ�ستهالك.  و عوملة  الت�سويق  اأجهزة  و 
للوعى  ظاهرة   – راأيي  –فى  الأدب 
الطبيعة  من  امل�ستلهم  املوؤحد  الإن�ساين 

اأو املفاهيم الكونية اأو ما وراء الطبيعة. 
ل  متقاطعة  خطوط  على  العثور  جمرد 

ي�ستلزم اإلغاء خطوط موازية. 
النقدية  و  الفكرية  املدار�ض  اأن  �سحيح 
و  الغربي  العقل  اأنتجه  مما  احلديثة 
اأن  على  الثقايف،  مبداده  بقلمه  �سطره 
ذلك ل يرادف القول اأن الإن�سان الغربي 
الإن�سانية  جوهر  فى  متاما  عنا  خمتلف 
و  الأدب  قيم  تعريف  و  الآدمية  ومغزى 
اجلمايل.  و  الدليل  حتليلهما  و  النقد 
الغربي  الأدب  موروث  على  اأثر  لل�رصق 
حي  و  دمنة  و  كليلة  مثل  كتب  وراهنه، 
الألفة  فى  احلمامة  طوق  و  يقظان  بن 
على  ملمو�سا  تاأثريا  مار�ست  الألف  و 
دو  مثل   الأل�سنني  كبار  الغربية.  الآداب 
مطلعني  كانوا  جاكوب�سون  و  �سوي�سور 
و  ال�سن�سكريتية  ال�رصقية  الآداب  على 
مواقف  بني  التالقى  اأوجه  ثمة  العربية. 
املتقدمني  مواقف  و  معا�رصة  األ�سنية 
مثل �سيبويه و اإبن جنى وابن �سينا و حازم 
اإىل الأ�سياء  اأن ننظر  القرطاجنى. يجب 

بنظرة �سمولية، و لي�ست اق�سائية.  

يقال اإن التعلم يحتاج اإىل اأمنوذج 
اأعلى فى التعلم. فمن كان 

اأمنوذجك العربي الذى تلمذت 
على لغته العربية؟ و كيف؟

عدد من القدماء و قليل من املحدثني، 
عبد  ال�سيخ  على  تلمذت  القدماء  من 
اإبن �سبعني الأندل�سي و من اجلدد  احلق 
ا�ستلهمت من م�سطفى �سادق الرافعي و 

عبد الرحمن الكواكبي. 

تتقن عدة لغات منها الهندية و 
العربية والإنكليزية و الفرن�سية و 
الفار�سية. فمتى تلجاأ اإىل العربية 
كاأداة للتعبري عن ذاتك و مرادك؟

و  نف�سي  اأناجى  العربية عندما  اإىل  اأجلاأ 
اأدخل معها فى حوار داخلي جتاه ق�سايا 

الوجود و الذات. 

هل العربية يف راأيك تعي�س الآن 
ردة لغوية و انتكا�سة حقيقية؟ و 

ما معيار ذلك فى راأيك؟

تفاقم  متاأزم، رغم  العربية  واقع  لالأ�سف 
الإنتاج نظما و نرثا  من اأفراد و موؤ�س�سات 
ترتبط  اللغوية  الردة  ق�سية  و حكومات. 
اجلامعة  اللغة  و  اللغوية  بالتعددية 
مبرجعيات دوؤلية و حملية، و كلها ق�سايا 
املثاقفة  فى  ذاتها  الق�سية  و  ح�سا�سة. 
كيف  املعريف.  و  الثقايف  م�ستوردها  و 
مقارنة  املغاربية  ال�رصديات  فى  نحكم 
مع اأدبيات بالد ال�سام و دول اخلليج؟ هل 
الفرمكوفونية ردة و ل اأبا بكر لها؟ كيف 
ال�سياق؟  هذا  الإميازيغيةفى  اإىل  ننظر 
هل الإينكلوفونية و الإندوفونية اخلليجية 
انتكا�سة حقيقية؟ ملاذا » مكتب تران�سفر 
الرتانزيت« فى مطار دولة عربية؟ ملاذا 
املعجمية  و  امل�سطلحية  فى  الفو�سى 
العربية و جهات  اللغة  رغم كرثة جمامع 

لتن�سيق التعريب ؟ 

لقد اأغنى علماء العربية الهنود 
العربية مبوؤلفاتهم وم�سنفاتهم و 
خدماتهم لها. فهل ترى اأن العرب 

قد اأجادوا تقدير هذه اجلهود؟

العرب مل يكونوا مق�رصين فى العرتاف 
بقيمة و اأهمية اأعمال الهنود خلدمة اللغة 
العربية، �سمن تقديرهم حلملة العلم فى 
تاريخ الإ�سالم و اأكرثهم العجم، كما قال 
اإبن خلكان قدميا. فاأ�سماء مثل مرت�سى 
و  ال�سغانيالالهوري  ح�سن  و  البلكرامي 
ال�ساه وىل اهلل الدهلوي معروفة مع بع�ض 
اجلامعات  بع�ض  فى  الدكتوراه  ر�سائل 
العربية فى ال�سعودية و م�رص و اجلزائر. 
يعرتف  اأن  يجب  اآخرين  هناك  اأن  على 

بهم الو�سط العربي.   

لقد كانت لَك زيارات علمية و 
ثقافية كثرية لالأردن. فبماذا 

ت�سف هذه الزيارات؟ و ماذا قدمت 
لك من بنى معرفية و توا�سلية و 

فكرية؟

الكرم،   و  الثقافة  و  العلم  بلد  الأردن 
كرثت زياراتى لها �سمن زياراتى العلمية 
و  اآ�سيا  و  اأوربا  دول  ملعظم  املتكررة 
اإفريقيا. زياراتى لالأردن زودتنى مبعرفة 

تاريخهم  على  الإطالع  و  حبهم  و  اأهلها 
و  ال�سامخ  والأدبي  الثقايف  و  الأثري 
رم،  وادى  وجمال  البرتاآء  �سموخ  اجلميل 
اإ�سافة امل�سهد الراهن املفعم باحليوية 
من  اأبوابا  يل  فتحت  كما   ، اجلمال  و 
اأقطاب  و  اأ�ساتذة  مع  الفكري  التوا�سل 
التكنولوجيا،  و  العلوم  )جامعة  جامعيني 
الزرقاء،  جامعة  البيت،  اآل  جامعة 
العربية  اللغة  جممع  الأردنية،  اجلامعة 

الأردين...الخ( و اأفذاذ فى حقل الأدب.

ماذا قدمت للعربية؟ و ماذا قدمت 
لك؟

ملخاطبة  جهد  هو  للعربية  قدمته  ما 
عدد من ق�سايا الفكر الإن�ساين و القطاع 
و  الأدبي  و  التاريخي  و  امليتافيزيقي 
و  الفكري  التوا�سل  م�ستوى  على  اللغوي 
الغرب،  و  ال�رصق  بني  الفل�سفي  و  الأدبي 
و متثلت فى اأحد ع�رص موؤلفا و ما ينيف 
على مئتي بحث و مقالة و اأكرث من مئة 
و  املوؤمترات  و  الندوات  يف  م�ساركة 
حما�رصات ل �سيما يف عدة جامعات فى 
و اجلزائر، و  الأردن  العربي مثل  الوطن 
برامج فى الإذاعة املرئية و امل�سموعة 
)قناة املجد، ال�سعودية، القناة الب�سكرية، 
و  الوطنية،  الهندية  القناة  رو�سيا، 

�سواها(. 
العربية جتاوبت مع همومى و اهتماماتى 
فرحبت بىفى دارها و ف�سحت ىل العديد 
بجهدي  اعرتفت  و  العلمية  منابرها  من 
املتوا�سع. اأهم عطاء تلقيته من العربية 
هو ال�سعور بالتواأمة الروحية حيث اإنى ل 

اأ�سعر بالغربة بني اأبنائها الأقحاح. 

مباذا ت�سعر و اأنت من علماء 
العربية امل�ساهري فى الوقت 

احلا�سر فقط بل على م�ستوى 
الوطن العربي؟

�سعوري فى هذا ال�سياق دائما م�سحوب 
جزئيا  و  الذات،  حما�سبة  و  بامل�سوؤولية 
و  الهام،  الالمكتوب  ملخاطبة  بالتحدي 
التاأهب ملا �ستفرزه الأيام فى حقول �سرب 

املجهول، و بق�سط من ال�سعادة.

يقال اأن هناك عادات علمية و 
بحثية �سارمة عند كل النخب.  

فما هى عاداتك العلمية و البحثية 
التى تتبعها ب�سرامة؟

منها اأن اأتالقح جوهريا مع املو�سوع بعد 
مراقبة روحية ترينى اأبعادها املفاهيمية 
الظاهرة و اأ�سباح اأبعادها التى مل تنك�سف 
بعد، ثم اأجتاوب مع البنى التعبريية وفق 
طبيعة املو�سوع، و �سياغة املنهج . اأهم 
نف�سي  اأر�سى  اأن  ال�سياق هو  �سيفى هذا 
و  املبادئ  �سدق  جتاه  معها  اأناجي  و 

مالحقها الدللية و اجلمالية.
قرير  النف�ض  مطمئن  اأنا  و  اإل  اأكتب  ل 
مكان  فى  و  املعدة  ممتلئ  غري  البال 
مل  اإن  و  �سومعة،  يكون  ما  اأ�سبه  هادئ 

حتمل هذا ال�سم.

عندك ثروة عمالقة من املوؤلفات 
و الأبحاث العلمية املحكمة. ما 

الإ�سافة النوعية فى هذه الرثوة؟

و  البخ�ض  ظواهر  بع�ض  ر�سدت 
التاريخي  العدل  ميزان  فى  التهمي�ض 
لرتاث الإن�سانية فى �سياق اللغة العربية 
فى  العاملية  الثقافة  لغة  كانت  التى 
الفكر  �سياق  فى  و  الو�سطى،  القرون 
الإن�ساين العام و احلوار الثقايف املعريف 
بني جمتمعات ال�رصق و الغرب. من هنا 
و  العربية  اللغة  تاأثري  بق�سايا  اإهتمامى 
خا�سة  الأوربية،  الآداب  على  اآدابها 
و  املوؤ�سحات  و  العذري  احلب  اأثر 
و  الرتوبادور،  �سعراء  على  الأزجال 
اإبن  و  �سينا  فىمدر�ستىاإبن  الكالم 
و  املغول  ق�سية  و  الالطينيتني،  ر�سد 
جن�سية الب�سكريني و الترت و دورهم فى 
ال�سامى  بغداد، وق�سايا امل�سرتك  هدم 
بني  اللغوي  احلوار  اأو  ال�سن�سكريتي 
الهنداأوربية،  و  ال�سامية  اللغات  ف�سيلة 
و  الفل�سفة  الغنو�سفى  مرجعيات  و 
املنظومات  على  الوقوف  و   ، الت�سوف 
و  النقدية  املذاهب  و  املفاهيمية 
ال�رصديات احلديثة و املعا�رصة، و ر�سد 
قراآءة  و  بينها،  الف�سل  و  الو�سل  خيوط 
و ما بعد  الرتاث من املنظور احلداثي 

احلداثي، و �سواها. 

الوطني  املهرجان  ر�سميا  اأم�ض  اأول  افتتح 
للم�رصح الفكاهة بقاعة كلية احلقوق و العلوم 
و  باملدية  فار�ض  يحيى  بجامعة  ال�سيا�سية 
الدين  عز  الثقافة  وزير  اإ�رصاف  حتت  هذا 
ميهوبي الطبعة احلادية ع�رص 11 جاءت حتت 
ح�سن  املرحوم  القدير  الفنان  با�سم  �سعار 
الأخرية  لوفاته هذه   30 الذكرى  مع  احل�سني 
حتت رعاية وزير الثقافة و ال�سيد واىل ولية 

املدية و �سيتناف�ض فيها 6 عرو�ض م�رصحية 
على  للت�سابق  نر�سحها  قدمت   20 اأ�سل  من 
طه  الفنان  تكرمي  مت  كما  الذهبي  العنقود 
العامري الفنانة ن�سال )ن�سرية ح�سني( الفنان 
الربعي  الرحمان  عبد  الفنان  عمري�ض  اأيوب 
فاطمة  الإعالمية  ببو�سخ�سوخة(  )املعروف 
ولد خ�سال  موؤ�س�سو املهرجان و تت�سكل جلنة 
معروف  بن  احلق  عبد  الفنان  من  التحكيم 

رئي�سا وع�سوية كل من املخرج جمال قرمي 
ال�سينوغرايف  و  زقاي  جميلة  والأكادميية 
مراد بو�سهري اأما مو�سوع املهرجان الفكاهة 
الفعل  لأهمية  نظرا  واجلماليات  الرتبية 
كمنهج  الرتبية  املوؤ�س�سة  داخل  امل�رصحي 
مدعم للتح�سيل الرتبوي بتن�سيط للملتقى من 
حول  واملخت�سني  الأكادمييني  من  نخبة  قبل 
�سخ�سية  لتنمية  كاأ�سلوب  الفكاهة  حماور 

التعليمية  املمار�سة  يف  ومكانتها  الطفل 
اللغة  تعليمية  يف  الفكاهة  اأدب  وفاعلية 
الكوميدية  ال�سخ�سية  اأمناط  وعن  العربية 
املهرجان  زّين  كما  اجلزائري  امل�رصح  يف 
م�رصح  على  للتدريب  الور�ض  من  مبجموعة 
املناهج  م�رصحة  وعن  والعرائ�ض  الأطفال 

والنقد امل�رصحي .
الهواري بلزرق

املدية

�الفتتاح �لر�سمي 
للمهرجان �لوطني 
للم�سرح �لفكاهة 
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اأحدث عالجات للبوا�صري
تتم عملية اإزالة البوا�سري بالكي البارد عن طريق ا�ستعمال جهاز، وهو عبارة عن قطعة بال�ستيكية طبية حتتوي على �سائل النيرتوجني 

الطبي وهو بالغ الربودة، اإذ ت�سل درجة حرارته اإىل 60 درجة مئوية حتت ال�سفر.

الفريزر  يف  اجلهاز  يو�ضع  حيث 
ملدة �ضاعتني قبل اإجراء العملية 
الإ�ضارة  من  بد  ول  الأقل،  على 
كافية  كمية  و�ضع  يتم  اأنه  اإىل 
اجلهاز  على  الطبي  املزلق  من 
داخل  انزلقه  عملية  لت�ضهيل 
الأ�ضبع  اإدخال  يتم  ثم  ال�رشج، 
يف  بارد  وهو  للجهاز  ال�رشجي 
املري�ض  يكون  حينما  ال�رشج 
بو�ضعية  جانبه  على  م�ضتلقياً 
الركبة  يثني  بحيث  له،  مريحة 
اجلهاز  يدخل  ثم  ال�ضدر،  نحو 
القاعدة  تالم�ض  بحيث  بلطف، 
له ال�رشج من اخلارج،  اخلارجية 
تربيد  على  الربودة  تعمل  بحيث 
ثم  والداخل،  اخلارج  من  ال�رشج 
اأي  على  تدريجي  ب�ضكٍل  تق�ضي 
اأو  �رشوخ،  اأو  التهاب،  اأو  نزيف، 
واإعادة  التربيد  بواط�ضة  بوا�ضري 

ال�رشجية  الأن�ضجة  ترميم 
لإعادتها  وتهيئتها 

الطبيعّية،  حلالتها 
احلر�ض  مع 
ترك  على 
ز  جلها ا

خل  ا د
ج  ل�رش ا

 10 ملدة 
اأن  اإىل  دقائق 
درجة  ت�ضل 
اإىل  حرارته 

حرارة  درجة 
علماً  اجل�ضم، 

ي�ضعر  اأن املري�ض 
اليوم  من  بالتح�ضن 

اجلهاز،  ل�ضتعمال  الأول 
اإىل  بالعالج  التح�ضن  وي�ضتمّر 
يف  متاماً  البوا�ضري  تختفي  اأن 

�ضبوع  الأ
ين  لثا اأق�ضى ا ح�ضب كحٍدّ 

�ضعاعاً  الطبيب  ين�ضئ  البا�ضور.  

تيار  بتمرير  وذلك  الليزر،  من 
طريق  عن  قوي  كهربائي 
خمتوم  اأنبوب 
يحتوي على ليزر 
غاز ثاين اأك�ضيد 
 ، ن بو لكر ا
يتم  بحيث 
هذا  دمج 
الغاز مع التيار 
 ، ئي با لكهر ا
الذي  الأمر 
اإنتاج  اإىل  يوؤدي 
من  �ضيق  �ضعاع 
وعدمي  ال�ضوء 
اللون، اإل اأّن الطبيب 
ي�ضيف اإليه �ضوءاً اأحمر 
بحيث  روؤيته،  من  ليتمّكن 
طريق  عن  الليزر  �ضعاع  مير 
للمنطقة  املرايا  من  �ضل�ضلة 

الطبيب.  �ضي�ضتعملها  التي 
املري�ض  بتخدير  الطبيب  يقوم 
ي�ضتلقي  بحيث  رابعاً،  تخديراً 
التنف�ض  من  ليتمكن  ظهره  على 
يحقن  ثم  طبيعية،  بطريقة 
بتخدير  ال�رشج  منطقة  الطبيب 
�ضعور  عدم  ل�ضمان  مو�ضعي، 
ي�ضتيقظ،  بالأمل حينما  املري�ض 
البوا�ضري  الطبيب  يف�ضل  بحيث 
خالل  من  والداخلية  اخلارجية 
الأمر  ال�رشج،  جلد  من  ج�رش 
البا�ضور  تبخري  اإىل  يوؤدي  الذي 
الداخلي مع زاوية �ضعاع وا�ضعة، 
البوا�ضري  ا�ضتئ�ضال  حال  يف  اأّما 
�ضعاع  ي�ضتخدم  فاإّنه  اخلارجية 
البا�ضور،  من  للتخلّ�ض  القطع 
هذا  اأّن  اإىل  الإ�ضارة  من  بّد  ول 
ال�ضتئ�ضال  يف  يتوفر  ل  ال�ضعاع 

اجلراحي

اخلر�صوف

لتقليل  جيداً،  الطفل  تدفئة 
خا�ضًة  الربد،  بنزلت  �ضعوره 
تقدمي  ال�ضتاء.  ف�ضل  يف 
كان  فاإذا  للطفل،  ال�ضوائل 
ذلك  يكون  ر�ضيعاً  الطفل 
من  اإ�ضافية  وجبًة  باإر�ضاعه 
القليل  اإ�ضافة  اأو  احلليب، 
الأطعمة  اإىل  املاء  من 
مع  ال�ضلب،  القوام  ذات 

امل�رشوبات  اإعطائه  جتنب 
التي  امل�رشوبات  اأو  الغازية، 
جتّنب  الكافيني.  حتتوي 
الّزكام،  اأدوية  الطفل  اإعطاء 
املوجودة يف ال�ضيدليات دون 
ا�ضت�ضارة الطبيب، خا�ضًة اإذا 
كان عمر الطفل يقّل عن العام 
الطفل  اإعطاء  العام.  ون�ضف 
ك�ضوربة  الدافئة،  ال�ضوائل 

اخل�ضار،  �ضوربة  اأو  الدجاج 
ومغلي البابوجن، فذلك يُخّفف 
تقّرح احللق، واحتقان الأنف. 
الطفل  راحة  على  احلفاظ 
حمام  عمل  الإمكان.  قدر 
دافئ له لتخفيف �ضعوره باآلم 
اجل�ضم، الناجتة عن الإ�ضابة 

بالزكام واأعرا�ضه

اأكل الأوراق الزهرية طازجة اأو مطبوخة يقلل من الكولي�ضتريول 
يف الدم كما يخفف من اأ�رشار مر�ض ت�ضلب ال�رشايني اأو �ضفائه، 
عامة  ب�ضفة  للج�ضم  عام  ومقٍوّ  املرتفع  الدم  �ضغط  من  ويقلل 

ومطهر  ال�ضهال  ويعالج  للجن�ض  ومقٍوّ  خا�ضة  ب�ضفة  والقلب 
ا�ضتخدام  على  الأ�ضخا�ض  من  العديد  ويعتمد   . والأمعاء  للمعدة 

درا�ضة  توجد  لكن ل  الكولي�ضرتول،  لعالج  الأع�ضاب  اأنواع خمتلفة من 
كافية اأثبتت فعالية هذه الأع�ضاب يف عالج الكولي�ضرتول

ت�صخم الربو�صتاتا وعالجها 
الربو�ضتاتا والعياذ باهلل هو مر�ض ي�ضيب الرجال وهو مر�ض خطري ي�ضاب به الرجل 
ت�ضخم   : وعالجه  املر�ض  هذا  ا�ضباب  اليوم  لكم  اقدم  و�ضوف  الربعني  عمر  بعد 
الربو�ضتات هو ت�ضخم حميد يف غدة الربو�ضتات ويحدث عند الرجال عادة بعد �ضن 
الأربعني مما قد يوؤدي اإىل ت�ضييق بطيء يف جمرى البول م�ضبباً �ضعوبة يف التبول، وهناك 
اإح�ضائيات عاملية ت�ضري اىل اأن ت�ضخم الربو�ضتات ي�ضيب املاليني من الرجال الذين جتاوزوا 
والثمانني،  اخلام�ضة  �ضن  بعد  و%90  ال�ضتني  �ضن  بعد   %40 حوايل  بن�ضبة  العمر  من  �ضنة   50
توؤثر  قد  احلالة  تلك  اأن  عن  ف�ضاًل  منهم   %50 حوايل  عند  منغ�ضة  بولية  اأعرا�ض  حدوث  مع 
على الطاقة اجلن�ضية بن�ضبة 70% وت�ضبب العجز اجلن�ضي يف حوايل 50% من تلك احلالت، 
وقد وجد اأنه غالباً ما يحدث ت�ضخم حميد اأو ت�ضخم �ضيخوخي يف هذه الغدة عند 25 
اإىل 30% من الرجال لأ�ضباب كثرية تتعلق بالوراثة وال�ضن والهرمونات وهذا الت�ضخم 
الإخراجية  العملية  فيعيق  عليه  ي�ضغط  كما  البول  جمرى  طول  زيادة  اإىل  يوؤدى 
للبول. وهذا الت�ضخم من الناحية الت�رشيحية هو عبارة عن ورم ليفي ين�ضاأ غالباً 
يف اجلزء الأو�ضط من غدة الربو�ضتات وي�ضبه اإىل حد كبري ت�ضخم اللوزتني الذي 
ي�ضبب اإعاقة يف البلع، ول تقت�رش م�ضكلة ت�ضخم الربو�ضتات على الت�ضخم ذاته اأو 
اإىل وجود احتقان وانقبا�ضات يف  تتعداه  البول، بل  الذي مينع نزول  العائق  حجم 

الربو�ضتات تعيق اأي�ضا نزول البول  

اأثبتت درا�ضة حديثة اأن الزيت امل�ضتخل�ض من بذور التني 
ال�ضوكي يلعب دوراً مهماً يف خف�ض ن�ضبة الكول�ضرتول 

واجللوكوز يف الدم ويعمل على خف�ض 
معدلت الأك�ضدة احليوية باجل�ضم، ملا لهذه 
البذور من غنى يف حمتواها من الزيت ذي 
القيمة الغذائية وال�ضحية العالية اإن الزيت 

امل�ضتخل�ض من بذور التني ال�ضوكي، وي�ضتمل 
على ن�ضبة مرتفعة من الأحما�ض الدهنية 
الأ�ضا�ضية للتغذية كما يحتوي على ن�ضبة 

مرتفعة من اأحما�ض دهنية عديدة غري م�ضبعة، 
والتي تلعب دوراً مهماً يف خف�ض ن�ضبة الكولي�ضرتول يف 
الدم، كما يحتوي هذا الزيت على ن�ضبة عالية من الفيتامينات الذاتية 

يف الدهن حيث تقوم هذه الفيتامينات بدور مهم يف التغذية الب�رشية وقد 
بداأت املغرب واملك�ضيك ذات الإنتاجية العالية من نبات التني ال�ضوكي يف التطبيق العملي لنتائج تلك الدرا�ضة 

حيث بداأت يف ا�ضتخدام خملفات ت�ضنيع التني ال�ضوكي خا�ضة البذور يف انتاج زيت غذائي عاٍل يف قيمته 
الغذائية بالإ�ضافة اإىل توجيهه اإىل اأغرا�ض دوائية وعالجية

عالج �صريع للزكام عند الأطفالفوائد زيت بذور التني ال�صوكي يف عالج الكولي�صرتول 
املاء وامللح: ويكون ذلك بخلط ن�ضف ملعقٍة كبريٍة 

من امللح، يف كوٍب من املاء الدافئ، وجعل 
الطفل يتغرغر بها، كما مُيكن عمل بخاٍخ لالأنف 
من املاء وامللح، لتخلي�ض الطفل من احتقان 

الأنف، وت�ضهيل �ضيالن املخاط والتخلّ�ض منه 
�رشيعاً. �رشاب ماء النانخة: يتّم غلي بع�ض بذور 

النانخة، يف كوٍب من املاء، ثّم ي�رشب الطفل مغلي 
النانخة على مراحل. التدليك بالثوم وزيت اخلردل: 

يجب ت�ضخني كميٍة قليلٍة من زيت اخلردل، 
مع ب�ضع ف�ضو�ٍض من الثوم، بعدها يتّم 
ا�ضتعمال اخلليط لتدليك �ضدر الطفل 
وظهره، بالإ�ضافة اإىل اجلزء اأو ال�ضطح 

اخلارجي ملنطقة احللق، وقدمي 
الطفل، وتُعترب هذه الطريقة فعالًة 

من حيث املحافظة على ج�ضم 
الطفل دافئاً، وبالتايل مكافحة 

نزلت الربد. احلليب واللوز: 
تُ�ضاف كميٌة من احلليب الدافئ 

اإىل عجينة اللوز، ويُطلب 
اأو من الطفل لعقها ثالث، 

اأربع مرات خالل اليوم، و�ضتخف حدة الزكام بفعل ذلك. الثوم: اإّن ع�ضري الثوم مفيٌد جداً لعالج الزكام، 
ولتخفيف حدة مذاقه لدى الطفل وجعله ُم�ضت�ضاغاً، يتّم تخفيفه بالقليل من املاء، اأو باإ�ضافة ملعقٍة من 

الع�ضل اإليه. الع�ضل: يُ�ضاحب الزكام يف بع�ض الأحيان الإ�ضابة بالكحة، لذا يُن�ضح بتقدمي الع�ضل للطفل يف 
هذه احلالة، كاأن يتناول ملعقًة من الع�ضل يف ال�ضباح، واأُخرى يف امل�ضاء حّتى زوال الكحة، كما مُيكن خلط 

الع�ضل مع القليل من ع�ضري الزجنبيل، اأو غلي اخلليط مع ملعقتني من ع�ضري الليمون و�رشبه

 ن�صائح للتقليل 
من اأعرا�ض الزكام
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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 

من �أعمال علي بن �أبي طالب
لقد كان علي بن اأبي طالب اأول الفتية الذين 
اأ�سلموا مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلّم، تزّوج 
و�سلّم فاطمة  اهلل عليه  النبي �سلى  ابنة  من 
الزهراء ر�سي اهلل عنها، واأجنب منها احل�سن 
اأي�ساً  ُرِزق  كما  يُكّنى،  وبه  الأكرب  البن  وهو 
اأي�ساً  يكّنى  كان  كما  كلثوم،  واأم  باحل�سني 
باأبي الرتاب وهو ما اأطلقه عليه النبي �سلى 
بن  علي  اإ�سالم  َح�ُسن  لقد  و�سلّم.  عليه  اهلل 
املواقف  من  العديد  له  وكانت  طالٍب،  اأبي 
مع النبي عليه ال�سالم، من اأ�سهرها نومه يف 
فرا�سه �سلى اهلل عليه و�سلّم عند الهجرة اإىل 

املدينة املنّورة وت�سحيته بنف�سه
حمو اآثار اجلاهلّية؛ حيث اإّنه اأر�سل اأبا الهياج 
القبور  وت�سوية  التماثيل  لطم�س  الأ�سدي 
حماولة  ملنع  البالد،  يف  التماثيل  وحمو 
بطالن  التماثيل.  عبادة  اأو  القبور  تقدي�س 
العتقاد بالكواكب؛ اإذ اإّنه عندما اأراد ر�سي 

ٌم  اهلل عنه اخلروج لقتال اخلوارج ظهر له منِجّ
ون�سحه باأن ل يخرج، لأّن القمر يف العقرب 
احلرب،  يف  خ�سارتهم  اإىل  �سيوؤدي  وهذا 
ولكن علي ر�سي اهلل عنه اأ�رص على الذهاب 
اخلوارج.  على  الق�ساء  وا�ستطاع  والقتال 
يف  بالحت�ساب  طالب  اأبي  بن  علي  اهتم 
جمال الأ�سواق، ونّظم �سوؤونها، وحث التجار 
على التعامل بال�رصع احلنيف. بناء ال�سجون 
وولية ال�رصطة؛ ففي عهد علي كانت وظيفة 
ال�رصطة اإحدى الوظائف املهمة املعروفة، 
»نافعاً«.  �سّماه  الكوفة  يف  �سجناً  بنى  وقد 
اأبقى علي بن اأبي طالب على اأ�سلوب الق�ساء 
كما كان يف عهد من �سبقه من اخللفاء، وقد 
اأن يدخل التغيريات التي تتنا�سب  كان يريد 
اإل  املجتمع،  يف  تطّورات  من  طراأ  ما  مع 
الداخلية  الأمور  ت�ستقر  ذلك حتى  ل  اأَجّ اأنه 

للدولة الإ�سالمّية

اأخالق علي بن اأبي طالب
اخللفاء  رابع  طالب  اأبي  بن  علي  يُعترب   
بعد  اخلالفة  ا�ستلم  اإّنه  حيث  الرا�سدين، 
ا�ست�سهاد اخلليفة عثمان بن عفان بطريقة 
الختيار، وقد كان علي بن اأبي طالٍب عاملاً 
للتعلّم منذ  وفقيهاً يف الدين فقد كان حمباً 

يف  زاهداً  عنه  اهلل  ر�سي  كان  كما  غر،  ال�سِّ
باأن هذه الدنيا هي  الدنيا، فهو كان مقتنعاً 
دار اختباٍر وابتالٍء، والتوا�سع كان �سمٌة من 
فات  �سماته الرئي�سّية، وغريها الكثري من ال�سِّ
الكرمية، نتيجة مالزمته للنبي �سلى اهلل عليه 

ديق ر�سي اهلل عنه و�سلّم واأبي بكر ال�سِّ

خ�سائ�ص �لنار
 من خ�سائ�س النار خا�سية احلرق والتعذيب والتنكيل 
التنكيل  الإ�سالم  حّرم  وقد  وحده  هلل  ُملك  هي  لذلك 
بالنار؛ �سواءاً كان املعذب بها اإن�ساناً اأو حيواناً اأو اأَيّ 
بعثنا  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  عن  اآخر  كائٍن 
فقال:«اإن  بْعث  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
�سّماُهما  قري�س  من  لرجلني  وفالناً«  فالناً  وجدُت 
اهلل  �سلّى  اهلل  ر�ُسول  قال  ثم  بالنار«،  »فاأحرقوهما 
اأَْن  اأََمْرتُُكْم  ُكنُْت  »اإِنّ  اأردنا اخلروج:  عليه و�سلم حني 
ُب ِبَها اإِل  ِرُقوا ُفالًنا َوُفالًنا ِبالنَّاِر، َواإَِنّ النَّاَر ل يَُعِذّ ُتْ
ُ، َفاإِْن َوَجْدُتُوُهَما َفاْقتُلُوُهَما« رواه البخاري. النار  اهلَلّ
لها خا�سية الإيذاء و�رصعة النت�سار وهي يف اإ�ستعالها 
اإبقاء  تاأكل الأخ�رص والياب�س لذلك نهى الإ�سالم عن 
ابن عمر ر�سي اهلل عنه  النْوم عن  النار م�ستعلًة عند 
عن النبي �سلّى اهلل عليه و�ّسلم قال: »ل ترتكوا النار يف 
بيوتكم حني تنامون« متفق عليه ورد ِذكر الّنار يف موا�سَع 
كثريٍة يف القراآن الكرمي؛ منها ما مبعنى النور والدفء 
كما يف ق�سة مو�سى عليه ال�سالم، ومنها الّنار للتعذيب 
يف الدنيا والعقاب اجل�سدي كما يف نار اإبراهيم عليه 
الأ�سا�سية  خا�سيتها  النار  هذه  فقدت  حيث  ال�ّسالم 
وهي احلرق باأمر من اهلل، ومنها ما هو مبعنى احلديد 
يُ�سبح كاجلمِر كما يف ق�سة  املحمى امل�سهور حتى 
ذي القرنني، والأغلب ذكرت الّنار باأنها العقاب الّذي 
ينتظر الكفار واملجرمني يف الآخرة. الّنار هي املادة 
التي ُخلق منها اإبلي�س وذريته وب�سببها راأى اأنه اأف�سل 
واأعلى قدراً من اأن ي�سجد لآدم عليه ال�ّسالم املخلوق 
ُخلقت  ى اهلل وُطرد من رحمته، وقد  الطني فع�سّ من 
النار قبل خلق اآدم عليه ال�ّسالم وهي منذ ذلك احلني 
ن والإن�س  تتهياأ ل�ستقبال الكفرة واملجرمني من اجِلّ
اللون  حمراء  اأ�سبحت  حتى  عاٍم  األف  اأوقدت  فالنار 
لتُ�سبح  اأخرى  واألف  اللون  لتُ�سبح بي�ساء  اأخرى  واألٍف 
ت�ساعفت  لآخر  لوٍن  من  انتقلت  وكلما  اللون  �سوداء 
اأعاذنا  الّنار  ويف  اهلل،  اإل  يعلمه  ل  مبقدار  حرارتها 
اهلل منها ي�رصب الكفار املاء ولكنه ب�سور خمتلفة فهو 
اإما اأن يكون احلميم اأو الغ�ساق اأو ال�سديد اأو املهل. 
للكفار  تُ�سقى  التي  اأنواع املاء الأربعة  اأحد  ال�سديد: 
يف النار وهي مكونٌة من الّدم والقيح فال ي�ستطيعون 
ن َوَراِئِه َجَهنَُّم  �رُصبها وا�ست�ساغة طعمها قال تعاىل:« ِمّ
ُعُه َوَل يََكاُد يُ�ِسيُغُه  ِديٍد )16( يَتََجَرّ اٍء �سَ َويُ�ْسَقىٰ ِمن َمّ
ِيٍّتۖ  َوِمن َوَراِئِه  َويَاأِْتيِه امْلَْوُت ِمن ُكِلّ َمَكاٍن َوَما ُهَو مِبَ

َعَذاٌب َغِليٌظ« ]�سورة اإبراهيم :17،16[

�لزبري حو�ري �لر�سول
مولد �لزبري

 ولد الّزبري بن العّوام ر�سي اهلل عنه 
يف ال�ّسنة الّثامنة والع�رصين للهجرة 
الّنبوّية ال�رّصيفة يف املدينة املنّورة، 
ووالده هو العّوام بن خويلد بن اأ�سد 
خويلد  بنت  خديجة  ال�ّسيدة  اأخو 
ر�سي اهلل عنها زوجة الّنبي الكرمي، 
عبد  بنت  �سفّية  هي  الّزبري  ووالدة 
قد  الكرمي.  الّر�سول  عّمة  املطلب 
ال�ّسيدة  من  العّوام  بن  الّزبري  تزّوج 
ديق ر�سي  اأ�سماء بنت اأبي بكر ال�سّ
ذات  بلقب  ا�ستهرت  التي  عنه،  اهلل 
للّنبي  تمل  كانت  لأّنها  الّنطاقني 
كانا  الّطعام حينما  ولأبيها  الكرمي، 

خمتبئني يف غار ثور

بطولت الزبري 
يف غزوة اخلندق كان للّزبري بن العّوام 
ر�سي اهلل عنه موقف م�سهود حينما 
وال�ّسالم  الة  ال�سّ عليه  الّنبي  وقف 
على روؤو�س امل�سلمني منتدباً اأحداً 
منهم لياأتيه بخرب القوم، فقام الّزبري 
معلناً ا�ستعداده للقيام بهذه املهّمة 
ثالث مّرات، فقال الّنبي الكرمي: اإّن 
لكّل نبّي حوارياً، واإّن حواريي الّزبري 
اأما يف غزوة خيرب فقد  العّوام.  بن 
بب�سالة يف  العوام  بن  الّزبري  �سارك 
يا�رص  فبارز  اليهود،  �سّد  املعارك 
اليهودي  مرحب  اأخا  اليهودي 
الّرا�سد  اخلليفة  عهد  ويف  فقتله، 
عنه  اهلل  ر�سي  اخلّطاب  بن  عمر 

راأ�س  على  العّوام  بن  الّزبري  اأر�سل 
مدٍد جلي�س عمرو بن العا�س الذي 
كان  حيث  لفتحها،  م�رص  اإىل  اّته 
تعجيل  الكبري يف  الأثر  املدد  لهذا 

الّن�رص للم�سلمني على اأعدائهم .
 موقف الّزبري اأّيام الفتنة

 عندما ح�سلت الفتنة بني امل�سلمني 
اهلل  ر�سي  عثمان  �سّيدنا  عهد  يف 
عنه، برز الّزبري بن العّوام كواحد من 
بالقت�سا�س  ب�رصعة  طالبوا  الّذين 
من قتلة عثمان ر�سي اهلل عنه، وقد 
يد  على  غيلًة  عنه  اهلل  ر�سي  قتل 
يف  وذلك  جرموز،  ابن  ا�سمه  رجٍل 
�سنة �ستة وثالثني للهجرة رحمه اهلل 

ور�سي عنه

من �أجو�ء �جلنة للمر�أة

املراأة  تظى  اجلنة  ففي 
بزوجها، وان كان اأحداهما 
الأخر،  من  منزلة  اقل 
كما  بزوجها  اهلل  فيجمعها 
جمعها به يف احلياة الدنيا، 
يف  ي�ساوي  وجل  عز  اهلل 
كانا  ما  يتم  حتى  منزلتهما 
الدنيا،  احلياة  يف  عليه 
لدنه  من  نعيم  لهما  ويهب 
اجلنة،  يف  وتعاىل  �سبحانه 
األمراأة  زوج  من  اهلل  وينزع 
ما  من  ال�ساحلة  املوؤمنة 
�سيئة  �سفات  من  به  كانت 
ثم  والت�سلط  الع�سبية  مثل 

احلب  قلبه  يف  اهلل  يجعل 
فتنول  والراأفة،  واحلنان 
من  تتاجه  ما  املراأة 
التي  املراأة  واأما  زوجها، 
الدنيا،  يف  زوجان  تزوجت 
تختار  حتى  اهلل  يخريها 
التي  الفتاة  واأما  اأحداهما، 
مل تتزوج قط، فيزوجها اهلل 
من من تقر به عينها وينعم 
به قلبها، جزاًء مبا �سربت 
وحفظت نف�سها من الوقوع 
و�سارت  والآثام،  بالزلت 
ال�سحيح،  الدرب  على 
فنالت ر�سا اهلل، فكان حقاً 

على اهلل اأن ير�سيها، ويرفع 
ويجعلها  ويكرمها  درجاتها 
ال�سديقني  مراتب  يف 
عز  اهلل  اأن  كما  وال�سهداء، 
املراأة  بكرم  كذلك  وجل 
ثم  زوج  من  تزوجت  التي 
وهي  وماتت  منه  ُطلقت 
كذلك، ويجمعها اهلل مبثيلها 
اأّن املراأة  من الرجال. كما 
لدينها  احلافظة  املوؤمنة 
وا�ستع�سمت  وا�ستعفت 
نف�سها عن الوقوع يف احلرام 
يكرمها  اهلل  مر�سات  بغية 
اهلل عز وجل حلظة دخولها 

بزينة  فتاة  اجلنة، فيعيدها 
اجلمال،  فاتنة  ال�سباب 
ويتوجها على احلور العني، 
ويعطيها  الق�سور  ومينحها 
كما  احللي،  من  ت�ستهي  ما 
بعني  امراأة  كل  من  ويجعل 
زوجها وجعلها اأبهى واأجمل 
فكلما  العني  احلور  من 
عادت  زوجها  يجامعها 
رونقاً  اأكرث  وبدت  بكراً 
كما  زوجها،  عني  يف  وبهاًء 
املوؤمنة  املراأة  جمال  اأّن 
يف اجلنة يعادل �سبعني األف 

من جمال احلور العني
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 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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�سيارات واميو ذاتية القيادة تقطع 4 ماليني ميل

اأظهرت بيانات فنية اأن ال�سيارات 
التي  القيادة  ذاتية 
يف  تطويرها  يجري 
"واميو"  م�رشوع  اإطار 
لل�سيارات ذاتية القيادة 
اإجمالية  م�سافات  قطعت 
 4 اإيل  الآن  حتي  و�سلت 
الطرق  علي  ميل  ماليني 
العامة يف الوليات املتحدة 
العامة  الختبارات  اإطار  يف 
متتد  التي  ال�سيارات  لهذه 

منذ عام 2009.
ال�رشكة  اأن  اإيل  واأ�سارت 

�سنوات،   8 فرتة  خالل  اختربت  الأمريكية 
�سياراتها ذاتية القيادة يف 23 مدينة اأمريكية يف 
ولية تك�سا�س وعلي ال�ساحل الغربي للوليات 
املتحدة، وقد احتاجت �رشكة واميو اإيل نحو 18 
�سهرا لكي تقطع �سياراتها الختبارية اأول مليون 
ميل، لكنها احتاجت بعد ذلك اإيل 6 اأ�سهر فقط 
لكي تقطع املليون ميل الرابع، وتذكر البيانات 
اأن ال�رشكة قامت موؤخرا باختبار �سيارات ذاتية 
القيادة من طراز “كراي�سلر با�سيفيكا هايربد”، 
حيث مت تطوير اأجهزة هذه ال�سيارات لتتمكن 
من التعامل مع �سيارات الطوارئ علي الطرق، 
يذكر اأن قطع الأميال علي الطرق العامة، يعني 
احل�سول علي بيانات حيوية ميكن ا�ستخدامها 

القيادة.  ذاتية  ال�سيارات  اأمان و�سالمة  لتعزيز 
“واميو”  �رشكة  ت�ستخدم  امل�سار  هذا  ويف 
خربتها علي الطرق كحافز لإجراء اأنواع اأخري 

من الختبارات.
وقد اختربت "واميو" اأكرث من 20 األف �سيناريو 
الختبارات  م�سمار  داخل  خمتلفة  قيادة 
فدان.   91 م�ساحة  علي  الواقع  بها  اخلا�س 
اأحجار  وجود  ال�سيناريوهات  هذه  وت�سمل 
اأو اخلروج املفاجئ من  الطريق  ر�سيف علي 

الطريق.
وكانت ال�رشكة قد اأجرت اختبارات لتكنولوجيا 
املحـاكاة  اأنظمة  خالل  من  الذاتية  القيادة 

مل�سـافة ت�سل اإيل نحـو 2.5 مليار ميل.

برتكيزها علي النمو املربح امل�ستدام

 
رينو‘  ’جمموعة  )Groupe renault( اأعلنت 

الدولية  خّطتها  �ست عن  لفرتة  اجلديدة 
حتمل  والتي  Drive The �سنوات  عنوان 
وتهدف   Future يل حتقيق اإيرادات �سنوية تزيد اإ

يل عن 70 مليار يورو1، والو�سول  م�س اإ من ها باأكرث  للمجموعة  ت�سغيلي 
7 باملئة بنهاية اخلّطة، مع اأ�سا�س يبلغ 5 باملائة، 
اإيجابي يف  نقدي حر  بتدّفق  التمّتع  اإيل  اإ�سافة 
 Drive The Future كل �سنة. وتتناغم خّطة
مع روؤية ’جمموعة رينو‘ املتمحورة حول توفري 
وغداً.  اليوم  للجميع،  امل�ستدامة  التنّقلية  �سبل 
ال�رشق  منطقة  يف  متنامية  �سعبية  ’رينو‘  ت�سهد 
ثالث  م�ساعفة  مبيعات  حتقيق  مع  الأو�سط 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  تقريباً  مّرات 
ولقد  املا�سية+،  اخلم�س  ال�سنوات  مدي  علي 
اأفريقيا،  يف  مركبة  األف   491 ببيع  ’رينو‘  قامت 
ال�رشق الأو�سط والهند خالل العام 2016، وحتت 
العالمة  ت�سعي  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  اخلّطة 
ال�سيارات  بقطاع  الرائدة  الفرن�سية  التجارية 
اإيل بيع ما يزيد عن 800 األف مركبة بحلول �سنة 

.2022

تركز على ال�سوق 
اجلزائري يف 

خمططاتها

"ماهندرا" 
تفتتح مكتبًا 

بالقاهرة 
لإدارة عمليات 
�سمال اأفريقيا

   
افتتحت �رشكة ماهندرا 

الهندية التي ت�ستثمر نحو 
19 مليار دولر يف نحو 100 
دولة العامل مكتبها اجلديد 

يف القاهرة ليكون م�سئولً عن 
متابعة كافة الأعمال اخلا�سة 
بال�رشكة من جتارة املعدات 

الآلية ومعدات الزراعة 
ومولدات الطاقة ومعدات 

البناء وجتارة املحا�سيل يف 
�سمال اأفريقيا.

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

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

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

وخمتلف م�سئويل ال�رشكة 
من دول اجلزائر واملغرب 
 Arvind وتون�س. واأكد

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

ماهندرا العاملية لديها اأر�سية 
قوية يف القارة الأفريقية حيث 

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

�سيعزز تواجدنا يف القارة 
اأجمع لإمياننا بدور م�رش 
القوي التي ميكن اأن تلعب 
كمحور جتارة عاملي وبلد 

ينمو اقت�سادياً ب�رشعة كبرية، 
وهدفنا احلايل العتماد علي 

اأف�سل الكوادر املحلية يف 
هذا ال�سوق الواعد لنتمكن 
من درا�سة وفهم ما يحتاجه 

عمالئنا لتقدمي اأف�سل 
املنتجات لهم التي تالئم 

احتياجاتهم.

فولك�سفاغن

34 مليار يورو ا�ستثمارات ب�سيارات امل�ستقبل بحلول 2022
اأعلنت جمموعة فولك�سفاغن الأملانية العمالقة ل�سناعة ال�سيارات، خطتها ل�ستثمار اأكرث من 34 مليار يورو 
يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة، علي التقنيات اجلديدة لت�رشيع تقدمها يف جمال ال�سيارات الكهربائية، وحتقيق 

وقال  امل�سمار.  هذا  يف  بعد الريادة  مولر،  ماتيا�س  التنفيذي  الرئي�س 
يف  الإ�رشاف  جمل�س  اخرتاع اجتماع  نعيد  "نحن  املجموعة: 

ال�سادر عن الجتماع اإيل اأن ال�سيارة"، بينما اأ�سار البيان 
�ستذهب غالبية الإنفاق بني عامي  و2022   2018

ال�سيارات  والهجينة، لتطوير  الكهربائية 
ذاتية القيادة، وتتجه اإ�سافة اإيل ال�سيارات 
 ، " غن لك�سفا فو �سانعي " باقي  مثل 
ت  ا ر ل�سيا التقليديني، لتعزيز ا
علي  تقنيات امل�ستقبل، الرتكيز 
للحاق  "تي�سال" وت�سابق  ب�رشكة 
التي  ق�سب الأمريكية  لها  كان 
هذا  يف  وتعترب ال�سبق  املجال، 

ل  التي  انبعاثات ال�سيارات  اأي  ت�سدر 
مهما  حمورا  لدي ال�رشكة الأملانية، ملوثة 

اآثار  حمو  حتاول  جايت" التي  "ديزل  ف�سيحة 
علي  ال�سوء  �سلطت  حمركات الديزل امللوثة.التي 

التي  "فولك�سفاغن"  واأعلنت  منها   جتارية  عالمة   12 متلك 
�سبتمرب  يف  و�سكودا،  وبور�س  اأ�سطولها اأودي  كامل  �ستحول  اأنها  املا�سي، 

اإيل الكهرباء بحلول العام 2030، متعهدة بن�سخ كهربائية اأو هجينة لنحو 300 طراز.
وقال املتحدث با�سم املجموعة اإنه خالل اجتماع جمل�س الإ�رشاف جري اإقرار خطة متكاملة لالإنفاق خلم�س 
�سنوات ت�سل اإيل 70 مليار يورو، ويعد هذا اأقل قليال من ال�ستثمارات التي اأُعلنت يف 2014 ملرحلة 2015/ 

2019، عندما وعدت املجموعة باإنفاق ما يقارب 86 مليار يورو.
 وكانت "فولك�سفاغن" قد اأ�سارت يف ال�سابق اإيل اأنها �ستتبع �سيا�سة متق�سفة، بعد ا�سطرارها لدفع 25 مليار 

يورو من الغرامات والتعوي�سات وكلفة ا�ستعادة ال�سيارات من الأ�سواق جراء ف�سيحة "ديزل جايت".

باري�س  بلدية  مقر  م�سوؤول يف  قال 
الفرن�سية  العا�سمة  �سلطات  اإن 
التي  ال�سيارات  حلظر  تخطط 
الحرتاق  مبحركات  تعمل 
تعمل  التي  ذلك  يف  مبا  الداخلي، 
بالديزل والبنزين. وقال كري�ستوف 
عن  امل�سوؤول  ناجدوف�سكي، 
رئي�سة  مكتب  يف  النقل  �سيا�سة 
"الأمر  هيداجلو  اآن  باري�س  بلدية 
الطويل  للمدي  بالتخطيط  يتعلق 

�ستخف�س  اإ�سرتاتيجية  خالل  من 
امل�سببة  الغازات  انبعاثات 
،اأ�ساف  احلراري"  لالحتبا�س 
الإذاعية  اإنفو  فران�س  ملحطة 
الرئي�سيني  املنتجني  اأحد  "النقل 
لذلك  احلراري  الحتبا�س  لغازات 
نخطط للتخل�س من ال�سيارات التي 
تعمل مبحركات الحرتاق الداخلي 
بوقود  تعمل  التي  ال�سيارات  اأو 

اأحفوري بحلول عام 2030".

اعتبارا من 2030

باري�س حتظر ا�ستخدام �سيارات 
البنزين والديزل 

تويوتا ُت�سارك ب�سيارة جديدة 
بالكامل يف رايل داكار 2018 

اأعلن فريق تويوتا غازو ري�سينغ عن ت�سكيلة �سائقيه للن�سخة 40 من رايل 
داكار الذي من املقّرر اأن تنطلق اأحداثه يف جانفي 2018.

�سيارته  مع   2012 العام  منذ  بها  يُ�ستهان  ل  قّوًة  الياباين  ال�سانع  �سّكل 
تويوتا هايلوك�س، اإذ ي�سعي للمناف�سة علي الفوز مع الطراز اجلديد من 
�سيارته عرب الثالثي القطري نا�رش العطية، واجلنوب اإفريقي جينيل دي 
�سبكة  ن�رشته  ما  بح�سب  وذلك  برينكي،  تن  برينارد  والهولندي  فيليريز 
موتور�سبورت ونُ�سري اإيل اأّن العطية حّقق لقبه الرابع هذا العام يف كاأ�س 
حّقق  اأنه  كما  كاونرتي"،  "كرو�س  الطويلة  ال�سحراوية  للراليات  العامل 
الفوز مّرتني يف ال�سابق يف داكار عامي 2011 و2015 و�ستبداأ املناف�سات 
تويوتا غلني هول  اإذ قال مدير فريق  لأ�سبوعني،  وت�ستمّر  يف 6 جانفي 
تعليًقا علي تواجد ثالث �سيارات لتويوتا يف داكار "نحن متحم�سون جًدا 

لفريقنا يف رايل داكار 2018".



 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    
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بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش
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هو�تف 5T OnePlus تتفّوق على “�آيفون 
�إك�س” و”نوت 8 يف �ل�سحن �ل�سريع

بل�س”  “ون  �رشكة  هاتف  تفّوق 
على  الأخري  ال�صينية   OnePlus
ال�صادرة  الذكية  الهواتف  بقّية 
اختبار  على  بناء  وذلك   ،2017 يف 
الذي  الهواتف  يف  ال�رشيع  ال�صحن 
 Tom’s Guide موقع  به  قام 

موؤّخًرا.
وبعد ن�صف �صاعة من و�صل الهواتف 
الت  ب�صاحن �رشيع، يعتمد على مو�صّ
“يو اإ�س بي-�صي” USB-C، بلغت 
بل�س  “ون  يف   ٪59 ال�صحن  ن�صبة 
يف  و٪53   ،5T  OnePlus تي”   5
“اإل جي”،  هواتف V30 من �رشكة 
اآيفون  من  العا�رش  اجليل  بينما جاء 
�صحن  بن�صبة  الثالثة  املرتبة  يف 
50٪، متبوًعا بـ “اآيفون 8 و”اآيفون 8 
بل�س” بن�صبة �صحن 49٪ و47٪ على 

“بيك�صل 2” من قوقل  اأما  الرتتيب. 
وخلفه  فقط،   ٪38 بن�صبة  ف�ُصحن 
“نوت 8” من �صام�صوجن بن�صبة �صحن 
اأن جميع  اإىل  الإ�صارة  35٪. وجتدر 
بطاريات تلك الأجهزة كانت فارغة 

متاًما عند و�صلها بال�صاحن.
وبعد 60 دقيقة من ال�صحن ال�رشيع، 
بل�س  “ون  يف  ال�صحن  ن�صبة  بلغت 
“اإل  هاتف  يف  و٪86   ،٪93 تي”   5
اإك�س”،  “اآيفون  يف  و٪81  جي”، 
بـ   8 “اآيفون  ب�صيط  بفارق  وخلفه 
80٪ و”8 بل�س” بن�صبة 79٪. وحت�ّصن 
بالبقّية،  ُمقارنة  قوقل  هاتف  اأداء 
بعد   ٪75 �صحنه  ن�صبة  بلغت  حيث 
اأما هاتف �صام�صوجن فبلغت  �صاعة. 

ن�صبة �صحنه 74٪ تقريبًا.
تلك  ُمعظم  اأن  هو  بالذكر  اجلدير 

من  ب�صاحن  مزّودة  تاأتي  الأجهزة 
العلبة،  اإ�س بي-�صي”داخل  “يو  نوع 
خا�صّية  توفري  يعني  الذي  الأمر 
افرتا�صي.  ب�صكل  ال�رشيع  ال�صحن 
هواتف  يف  ُمتلف  الو�صع  لكن 
اآبل، حيث يحتاج امل�صتخدم ل�رشاء 
حدة،  على  والو�صلة  ال�صاحن 
فال�رشكة ل تقوم باإرفاق هذا النوع 
يف  العلبة  داخل  التو�صيالت  من 

الو�صع الطبيعي.

ن�سيحة بعدم ��ستخد�م برنامج “كا�سرب�سكي”
اأر�صل م�صوؤول الأمن الرقمي يف اململكة املتحدة ر�صالة بريدية جلميع الوكالت الأمنية 

حماية  يف   Kaspersky “كا�صرب�صكي”  برنامج  ا�صتخدام  بعدم  فيها  ين�صحهم  هناك 

الأجهزة. وقال امل�صوؤول، ويُدعى “�صيارن مارتن” Ciaran Martin، اإن ا�صتخدام هذا 

يف  الأمنية  الأجهزة  على  التج�ّص�س  �صالحيات  خارجية  اأمنية  وكالت  �صيمنح  الربنامج 

اململكة املتحدة و�صّن هجمات اإلكرتونية عليها. وطالب “مارتن” احلوا�صب التي حتتوي 

رو�صية  �رشكة  تُطّوره  الذي  الربنامج  ا�صتخدام  بعدم  القومي  بالأمن  تتعلّق  بيانات  على 

تدعمها جهات حكومية هناك ب�صبب اإمكانية التج�ّص�س على بيانات امل�صتخدمني ،واتُهمت 

ال�رشكة يف وقت �صابق بو�صع برناجمها حتت �صيطرة اجلهات الأمنية الرو�صية التي قامت 

بالتج�ّص�س على الوكالت الأمنية يف اأمريكا وفل�صطني امُلحتلّة كذلك، وبناًء على ما �صبق، 

وعلى  عليها  بالطالع  للراغبني  امل�صدرية  ال�صيفرة  توفري  “كا�صرب�صكي”  �رشكة  قّررت 

لو�صع  الرقمي يف اململكة املتحدة  الأمن  وكالة  الآن مع  تعمل  الربنامج، كما  اآلية عمل 

بروتوكول ي�صمن فيه اجلميع عمل الربنامج دون م�صاكل اأو تهديدات من هذا النوع.

�سناب �سات تك�سف عن ت�سميمها �جلديد كليًا
ك�صف �رشكة �صناب عن ت�صميم 

تطبيقها اجلديد �صناب �صات 
املحتوى  تف�صل  بحيث 
ال�رشكات  تن�رشه  الذي 
ال�صنابات  عن  واملوؤثرين 
الأ�صدقاء  ير�صلها  التي 
عن  �صات  �صناب  عرّبت 
�صتف�صل  باأنها  الفكرة 
 ( الجتماعي  اجلانب 
اجلانب  عن   ) الأ�صدقاء 
النا�رشون   ( الإعالمي 
الكربى  والقنوات 
اأن  يعني  واملوؤثرون( هذا 
واملحادثات  ال�صنابات 

على  �صتكون  الأ�صدقاء  مع 
التطبيق  من  الأي�رش  �صيكون اجلانب  حني  يف  باجتاهه،  ال�صحب  الأمين، عند  اجلانب  على  واملوؤثرون  كالقنوات  الأخرى  احل�صابات  من  املن�صور  املحتوى 

على كما اأجرت �صناب �صات تعديالت على طريقة ترتيب الأ�صدقاء واملحادثات بحيث يتعلم والكامريا باملنت�صف. معهم  �صتتحدث  الذين  الأ�صدقاء  القائمة  اأعلى  لك  وي�صع  �صلوكياتك  من  الت�صميم ومازال التطبيق يفتح على واجهة الكامريا لإلتقاط ال�صور وال�صنابات اأ�رشع من اأي تطبيق �صيء وبعدها الق�ص�س وال�صنابات التي قد تهتم بالإطالع عليها.الأمين من الكامريا يظهر لك املحتوى الذي تن�رشه القنوات التي ا�صرتكت فيها اأعلى كل الأرجح بدًل من البحث طوياَل عنهم يف كامل القائمة، ويف خانة ال�صتك�صاف على اجلانب التطبيق  �صات  �صناب  �صتوفر  اأيقونة  على  لل�صغط  يحتاج  حيث  �صات  �صناب  مثل  اجلديد خالل الأ�صابيع القليلة القادمة تدريجيًا.اآخر 

�آبل تعتزم �إطالق �أرخ�س �آيباد كبري 

�سام�سونغ 

�لك�سف عن W2018 �أول 
هاتف يف �لعامل يقدم كامري� 

1.5/f بفتحة عد�سة

تطبيق “فاين” Vine قد يعود للحياة 
مّرة �أُخرى بحّلة جديدة

مار�س  اآبل  اأطلقت 
اآيباد  يد املا�صي  جد

يعد بقيا�صه الكامل 9.7 ووفرته ب�صعر 
329 دولر، الأرخ�س حتى الآن حيث كان يباع ب�صعر 

لكن تفيد �صائعات جديد باأن اآبل �صتطلق اآيباد جديد العام 
الآن،  اآيباد حتى  اأرخ�س  ليكون  اأي�صاً  اأرخ�س  ب�صعر  املقبل 
 259 ب�صعر  �صيباع  املقبل  اآبل  اآيباد  فاإن  ال�صائعات  بح�صب 
العام  الثاين من  الربع  اإطالقه يف  دولر فقط ومن املتوقع 
�صحت  لو  الآيباد  هذا  جوان،  و  اأفريل  بني  ما  اأي  اجلاري 
�صوق  اإىل  الإنتعا�س  يعيد  قد  فاإنه  ال�صعر  وبهذا  �صائعاته 
منذ  الأمد  طويل  تباطوؤ  من  تعاين  التي  اللوحية  احلوا�صب 

�صنوات.

ال�صدفية  الكال�صيكية  الهواتف  تنتج  �صام�صونغ  لزلت 
حيث  الع�رش  تطورات  يواكب  جديد  بعتاد  ولكن  القدمية 
 W2018 ك�صفت ال�رشكة الكورية اليوم يف ال�صني عن هاتف
الأحدث  املتو�صطة بل هاتف من الفئة العليا يقدم �صا�صتني 
اأموليد بحجم 4.2 اإن�س بدقة FHD ويعمل مبعالج �صناب 
تخزين  خيارات  و  ع�صوائية  ذاكرة   6GB مع   835 دراغون 
داخلي 64GB و 256GB ، الكامريا اأحد اأهم مزايا الهاتف 
 12MP بدقة  خلفية  كامريا   W2018 هاتف  يقدم  حيث 
مع  العامل  يف  نوعها  من  الأوىل  هي   1.5/f عد�صة  بفتحة 
الهاتف  يحمل  كما   LED وفال�س   OIS الب�رشي  املثبت 

.5MP كامريا لل�صيلفي بدقة

مقاطع  اخلا�س مب�صاركة   ،Vine ”فاين“ تطبيق  يعود  قد 
الفيديو، اإىل احلياة من جديد بحلّة ُمتلفة، وهذا ح�صبما 
تويرت  الر�صمي يف  ح�صابه  على  التطبيق  موؤ�ّص�صي  اأحد  اأّكد 
ر�صد  اإنه   Dom Hofmann هوفمان”  “دوم  وقال 
جمموعة كبرية من التغريدات والر�صائل التي تُطالب بعودة 
ومتويله  جانبي  م�رشوع  لإن�صاء  دفعه  الذي  الأمر  “فاين” 
الكبري  النجاح  بعد  لتطوير تطبيق جديد  من جيبه اخلا�س 

للتطبيق الأول.
دولر  مليون   30 لقاء  “فاين”  ب�رشاء  تويرت  �صبكة  وقامت 
كرئي�س   2014 حتى  عليه  “هوفمان”  اأ�رشف  كما  اأمريكي. 
عدم  ب�صبب  اإغالقه  بعد  فيما  قّررت  ال�صبكة  لكن  تنفيذي. 
 ،Rus Yusupov حتقيق اأرباح مادّية منه، الأمر الذي جعل
تقم  “ل  فيها  كتب  تغريدة  ين�رش  للتطبيق،  الآخر  املوؤ�ص�س 

ببيع �رشكتك”، وهذا �صخًطا على قرار تويرت.
اآلية  وحول  اجلديد  التطبيق  حول  تفا�صيل  اأية  توجد  ول 
اأي  عن  باحلديث  يرغب  ل  اأنه  �رّشح  “هوفمان”  فـ  عمله، 
معامل  تبداأ  عندما  بذلك  و�صيقوم  الراهن  الوقت  يف  �صيء 

التطبيق بالظهور.

مبيعات الهواتف الذكية يف الربع الثالث

�سام�سونغ يف �مُلقّدمة 

 

و�ساومي باأكرب ن�سبة منو

تن�رش ال�رشكات التقنية كل ثالثة اأ�صهر نتائجها املالية 
ُمق�ّصمة ال�صنة بذلك اإىل اأربعة اأرباع للوقوف ب�صكل �رشيح 

ا اأمام امُل�صتثمرين الذين يرغبون  ووا�صح على اأدائها خ�صو�صً
مبعرفة كل �صاردة وواردة على ال�صعيد املايل. لكن ُمعظم 
تلك ال�رشكات ل تن�رش املبيعات من ناحية الأجهزة، فهي 

تكتفي بذكر اإجمايل املبيعات من الناحية املالية فقط.
هنا ياأتي دور �رشكات التحليل والإح�صاء التي تقوم بدرا�صة 

اأكرث من عامل مثل املبيعات يف املتاجر الإلكرتونية، اأو 
الدخول اإىل متاجر التطبيقات، اأو ر�صد الأجهزة واأنواعها 

بناًء على الإعالنات، لتقوم بتقدمي درا�صة تقريبية بعد 
ال�صتفادة من الأرقام التي تذكرها ال�رشكات يف كل ربع.

موؤخًرا، اأ�صدرت �رشكة Gartner تقريرها ملبيعات الهواتف 
الذكية يف الربع الثالث، ذاكرة اأن ُمعّدل املبيعات على م�صتوى 

العامل ارتفع خالله بعدما مت �صحن ما ي�صل اإىل 383 مليون 
هاتف مب�صتوى منو 3٪ مقارنة بنف�س الربع من عام 2016.

اأما ومن ناحية ال�رشكات وترتيبها، احتلّت �صام�صوجن املرتبة 
الأوىل بعدما باعت 85.6 مليون هاتف لتح�صل بذلك على 

ة بلغت 22.3٪ يف �صوق الهواتف الذكية متبوعة باآبل التي  ح�صّ
ة 11.9٪ فقط. اأما هواوي  باعت 45.5 مليون هاتف بح�صّ

ة 9.5٪ ثم اأوبو  فهي جاءت ثالًثا ببيع 36.5 مليون هاتف بح�صّ
ة 7.7٪ بعدما باعت 29.4 مليون هاتف. اأما  ال�صينية بح�صّ
املرتبة الأخرية فكانت من ن�صيب �صاومي التي باعت 26.9 

ة �صوقية بلغت ٪7. مليون هاتف لتح�صد بذلك ح�صّ
مُيكن تناول الأرقام ال�صابقة من حيث ُمعّدل النمو، ف�رشكة 
�صام�صوجن منت مبيعاتها خالل الربع الثالث مبعّدل ٪19.3، 

وهذا للمّرة الأوىل منذ عامني تقريبًا بف�صل هواتفها 
اجلديدة وال�صا�صات التي متتد على كامل الوجه الأمامي. 

اأما اآبل، فهي حّققت ُمعّدل ل يتجاوز 6٪ نتيجة لنتظار 
هواتف “اآيفون اإك�س” التي مل تدخل يف ح�صابات هذا الربع. 

امُلفاجاأة كانت �رشكة �صاومي التي حّققت 80٪ من ناحية 
النمو، وهذا ب�صبب جهودها للتو�ّصع خارج ال�صني ودخول 

اأ�صواق جديدة، الأمر الذي بداأت حت�صد ثماره بح�صب اآخر 
الأرقام.



�إن  �إير�نية  �إعالم  و�سائل  وقالت 
مقر  قتل يف  �ل�سابق  �ليمني  �لرئي�س 
�أفادت  ثم  للحزب،  �لد�ئمة  �للجنة 
م�سادر �أخرى باأنه لقي م�رصعه وهو 
يف طريقه �إىل حمافظة ماأرب، �لأمر 
�لذي نفته م�سادر من حزب �ملوؤمتر 
بخري،  �سالح  �أن  موؤكدة  �ل�سعبي، 
قو�ت  بني  معارك  �سنعاء  وت�سهد 
و�مل�سلحني  �ل�سابق  �ليمني  �لرئي�س 
�حلوثيني، �زد�دت وتريتها بعد �أن دعا 
�لنتفا�سة  �إىل  �ليمني  �ل�سعب  �سالح 
لفتح  ��ستعد�ده  �سد �حلوثيني موؤكد� 
�جلو�ر،  دول  مع  جديدة  �سفحة 
وو�سع حد للحرب �لأهلية يف �لبالد، 
�إن علي عبد �هلل �سالح،  ميكن �لقول 
ورمبا  �ليمن،  يف  ��ستثنائية  �سخ�سية 

فقد  �لعربي،  �لعامل  م�ستوى  على 
منذ  رئي�سا  بلدة  قيادة  من  متكن 
حتى  فاعال  طرفا  وبقي   ،1978 عام 
�هلل  تنحيه عام 2012، على عبد  بعد 
ثان  مالزم  رتبة  يحمل  �أ�سبح  �سالح 
�لتحق  �لتايل  �لعام  ويف   ،1963 عام 
مبدر�سة �ملدفعية، و�أ�سبح عام 1975 
�لقدر  �سخريات  من  تعز  للو�ء  قائد� 
قام  قد  كان  �ليمن  رئي�س  �سالح،  �أن 
ب�ست حمالت ع�سكرية �سد �حلوثيني 
 ،2010 – يف �سعدة بني عامي 2004 
�لر�سمية  �ل�سلطة  من  �أن خروجه  �إل 
لي�سبح  �لطريق   مهد   ،2012 عام 
�لقدمي،  �للدود  �لعدو  �حلوثي، 
معركة  له يف  وحليفا جديد�  �سديقا 
�رصو�س ،�إل �أن معركة علي عبد �هلل 
كانت  �حلوثيني،  مع  �ل�سابعة  �سالح 
�لنار  ��ستعلت  �أن  فما  عليه،  وبال 
مقتل،  يف  �أ�سابته  حتى  �ملرة  هذه 

هذه  يف  �أمامه  �حلركة  هام�س  �ساق 
�أنه كان جمرب� على  �ملعركة، كما لو 
ومل  �لرهان  خ�رص  ولذلك  خو�سها، 
ي�ستطع ��ستعمال مو�هبه يف �خلروج 

ليظهر  �خل�سائر،  باأقل  �لنار  من 
�أعد�ئه.  من  �ساخر�  �آخر  مكان  يف 
�أن  �سالح  ي�ستطع  مل  �ملرة  هذه  يف 

ينت�رص على �ملوت.
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يف مدينة نيوكا�سل، �سمال �سرقي اإجنلرتا

جناح زر�عة قلب لر�سيع عمره 8 �أ�سابيع
جنح �أطباء يف م�ست�سفى بريطاين يف زر�عة قلب لر�سيع يبلغ من �لعمر ثمانية �أ�سابيع، وخ�سغ �لر�سيع، 

ت�ساريل دوثويت، �لذي يعاين من متالزمة �سمور �لبطني �لأي�رص بالقلب، جلر�حة ��ستغرقت ت�سع �ساعات 

يف م�ست�سفى فرميان يف مدينة نيوكا�سل، �سمال �رصقي �إجنلرت� و�أفاد زدنكا ر�ينهارت، طبيب �لقلب 

بامل�ست�سفى �ملذكور، باأن �لر�سيع كان »حمظوظا للغاية بالنظر �إىل طبيعة حالته وحجمه«، ح�سب ما  

�لتي تربعت بالقلب لإعطاء ر�سيعها »فر�سة ثانية يف �حلياة«. و�أ�سافت: »هناك يف مكان ما عائلة ر�ئعة 

منحتنا هدية ل تقدر بثمن، �أغلى هدية ميكن �أن نح�سل عليها يوما، هذه �لعائلة فكرت يف �سخ�س �آخر 
يف �أ�سعب �لأوقات �لتي مرت عليها«.

عبداهلل �سالح ي�ستن�سخ رحيل القذايف

يف �حلرب �ل�سابعة.. �حلوثيون يغتالون �لرئي�س �ليمني �لأ�سبق
اأعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيني، اأم�س االثنني، مقتل الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبد 
اهلل �سالح وانتهاء »اأزمة �سنعاء« ،وياأتي ذلك بعد ت�سارب االأنباء حول م�سري �سالح بعد تفجري 

جماعة احلوثي منزله و�سط العا�سمة �سنعاء، و�سيطرتهم على مقر اللجنة الدائمة حلزب 
املوؤمتر ال�سعبي.

 جامعة امل�سيلة وبالتن�سيق
مع كلية العلوم

 يوم حت�سي�سي توعيا
 حول مر�س �ل�سيد�

يف �إطار �إحياء �ليوم �لعاملي للوقاية 
تتبناه  و�لذي  �ل�سيد�  مر�س  �سد 
لل�سحة �مل�سادف  �لعاملية  �ملنظمة 
 ، �سنة   كل  من  دي�سمرب  من  للفاحت 
�حلياة  جودة  حت�سني  من  وكجزء 
وحتت  �جلامعي،  بالو�سط  �لطالبية 
بد�ري  �جلامعة  رئي�س  �إ�رص�ف 
�لثقافية  �لن�ساطات  فرع  كمال.نظم 
توعية  يوم  �لعلوم   بكلية  و�لريا�سية 
ببهو  �سحتي  يف  حقي   : �سعار  حتت 
حيث    D1 و�ملدرج  �لعلوم  كلية 
للتعريف  مف�سل  عر�س  �لبهو  عرف 
و�لأعر��س  �لنتقال  باملر�س وطرق 
بالإ�سافة  �ل�سيد�  ملر�س  �مل�ساحبة 

و�سهد   ، و�لعالج  �لوقاية  طرق  �إىل 
مد�خالت  عر�س    D1 �ملدرج 
متنوعية على �لنحو �لتايل : ، عر�س 
مر�س  حول  تو�سيحي  روبورتاج 
تقدمي  من  �لأرقام  وبلغة  �ل�سيد� 
�لأ�ستاذ : �سغريي كمال رئي�س خمابر 
كما    ، �حلياة  و  �لطبيعة  علوم  ق�سم 
بدر  مرنيز  للطبيب  مد�خلة  برجمت 
�لدين خمت�س يف �لأمر��س �ملعدية 
. يذكر �ن �لفتتاح ��رصف عليه عميد 
كلية �لعلوم �لدكتور بن �سا�سي �لطيب 
للجامعة  �لعام  �لأمني  وبح�سور   ،

و�إطار�ت �لكلية وطلبتها .
ناجح خملوف 

قانون املالية 2018 

جلنة �ل�سوؤون  �ملالية ملجل�س 
�لأمة ت�ستمع لعر�س وزير �ملالية 

عقدت جلنة �ل�سوؤون �لقت�سادية 
و �ملالية ملجل�س �لأمة �جتماعا 
يوم �لثنني  حيث  ��ستمعت فيه 
�إىل عر�س قدمه  وزير �ملالية ، 
عبد �لرحمان ر�وية، حول  ن�س 
ح�سب   ،  2018 ل  �ملالية  قانون 
�للجنة  لهذه  بيان  به  �فاد  ما 
�لربملانية ،و خالل هذ� �لجتماع 
حتت  �للجنة   عقدته   �لذي 
بن  �لقادر  عبد  رئي�سها  رئا�سة  
�لعالقات  وزير  بح�سور  و  �سامل 
مع �لربملان طاهر خاوة ، تناول 
�ل�سيد ر�وية يف عر�سه على وجه 
�لقت�سادي  �ل�سياق  �خل�سو�س 

�لكلي و �ملايل �لذي مت يف �إطاره 
�ملالية  قانون  م�رصوع  �إعد�د 
موؤ�رص�ت   �أهم  و   2018 ل�سنة 
ي�سيف  فيه،  �ملعتمدة  �لتاأطري 

�لبيان.
�ل�سيا�سة  ر�وية   تناول  كما 
�نتهاجها  �ملنتظر  �مليز�نياتية 
خالل  �ملتو�سط  �ملدى  على 
�لفرتة �ملمتدة من  2018 �ىل غاية 
2020  و كذ� �لتد�بري �لت�رصيعية 
��سا�سا  تهدف  �لتي  و  �ملقرتحة 
�لأهد�ف  من  عدد  حتقيق  �ىل 
و  �لقت�سادي  �لطابع  ذ�ت  

�ملايل و �لجتماعي.

اليوم العاملي للأ�سخا�س ذوي االإعاقة
 تعاون بني  Ooredoo و �لفيدر�لية 

�جلز�ئرية لذوي �لإعاقة   
�ملوؤ�س�سة   ،Ooredoo يحتفل 
للتز�ماتها،  �لوفية  و  �ملو�طنة 
�لفيدر�لية  مع  بال�رص�كة 
ذوي  لالأ�سخا�س  �جلز�ئرية 
باليوم   )FAPH( �لعاقة 
�لعاملي لالأ�سخا�س ذوي �لإعاقة 

�ملو�فق لـ 03 دي�سمرب.
نّظم  �لعاملي،  �ليوم  هذ�  لإحياء 

كل من Ooredoo و �لفيدر�لية 
ذوي  لالأ�سخا�س  �جلز�ئرية 
دي�سمرب   04 �لثنني  يوم  �لإعاقة 
لقاء�  �لعا�سمة  باجلز�ئر   2017
معا  "كلنا  �سعار  حتت  حت�سي�سيا 
و   " جانبا  �أحد  نرتك  ل  حتى 
�سخ�س  مائة  قر�بة  جمع  �لذي 
و  عائالتهم،  و  �لإعاقة  ذوي  من 

�لفيدر�لية  رئي�سة  بح�سور  ذلك 
ذوي  لالأ�سخا�س  �جلز�ئرية 
�لإعاقة، �ل�سيدة عتيقة �ملعمري 
و �ل�سيد رم�سان جز�يري، �ملدير 
و  �لعامة  للعالقات  �لعملياتي 
ممثال   ،  Ooredooلـ �لإعالم 
 Ooredoo لـ  �لعام  للمدير 

�ل�سيد هندريك كا�ستيل.  

ترنكوك يف اأدرار: 

 حملة مت�سيط للدرك �لوطني بحثا عن �ل�سيخ �ملفقود 
قامت م�سالح �لدرك �لوطني بترنكوك 
حملة  �إيل  �أم�س  �أول  منذ  �أدر�ر  يف 
باملنطقة   ومتو��سلة  و��سعة  مت�سيط 
عن  بحثا  �ملو�طنني  من  عدد�  رفقة 
�ل�سن  يف  و�لطاعن  �ملفقود  �ل�سيخ 

من  �أيام  منذ  خرج  �لذي   و�ملري�س 
حمو  عني  بق�رص  �لعائلي  �سكناه  مقر 
�أدر�ر  ولية  �سمال  ترنكوك  ببلدية 
�ملنطقة  و�سكان  �لوقت  ذ�لك  ،ومنذ 
�أماكن  جل  عرب  م�ستمر  بحث  يف 

تعي�س  وعائلته  عليه  بحثا  �ملنطقة 
حالة نف�سية م�سطربة جد� كما قامت 
�إنذ�ر  باإطالق  �لوطني  �لدرك  م�سالح 
بحث عن مفقود لعله ت�سل �إيل مكان 
�سحر�وية  ت�ساري�س  ظل  يف  تو�جه 

متو��سلة  �لبحث  �أعمال  وتبقي  �سعبة 
�ل�سيخ  عائلة  من  م�سدر  ك�سف  حيث 
1935و  مو�ليد  من  وهو  مري�س  باأنه 

لي�س له ��سطر�ب عقلي ونف�سي 
بو�سريفي بلقا�سم  

  موقف ...
اإىل  الفرن�سي  الرئي�س  زيارة  من  �ساعات  قبل 
"األ�سيي" الفرن�سية اجلزائر  اأم�س قناة  اجلزائر،هاجمت 
انت�سار  الو�سع فيها بات ال يحتمل من خلل  اأن  مدعية 
قال  ما  التقرير  ر�سد  و  البطالة  ن�سبة  ارتفاع  و  الف�ساد 
اأنه موؤ�سرات النهيار الو�سع  االجتماعي ، هذه اخلطوة 
م�ستويات  على  قراءتها  ميكن  التي  الرمزية  داللتها  لها 
عدة من بينها البعد ال�سيا�سي حيث داأبت و�سائل االإعلم 
الفرن�سية على �سن حملت مركزة على اجلزائر تزامنا 
اأو  داخليا  �سواء  اأهميته  له  كبري  �سيا�سي  حدث  كل  مع 

خارجيا.

م�سمون  بني  الغريب  التناغم  ..حيث  مك�سوفة  اللعبة 
الدوائر  بع�س  ا�ستهداف  و  الفرن�سية  القناة  تقرير 
الإحياء بع�س امللفات التي تركت على الهام�س و خا�سة 
الذي  بال�سكل  تتحرك  مل  اقت�سادية  مبلفات  ارتبط  ما 
يف  مبوقفها   اجلزائر  مت�سك  على  بناء  باري�س  يعجب 
اأي�سا  و  االإقليمية  االأحداث  و  املواقف  بع�س  قراءة  
بكل  فرن�سا  ترمي  حيث    ، املغربية  باململكة  ارتبط  ما 
الأرا�سي  احتلله  يف  املخزن  الأطروحات  انت�سارا  ثقلها 

اجلمهورية العربية ال�سحراوية.
يف  اجلزائر  فيها  تكون  التي  االأوىل  املرة  هذه  لي�ست 

فقد  الفرن�سية  االإعلم  و�سائل  بع�س  نريان  مرمى 
�سبقتها جتارب كثرية بداأت منذ ال�سرارة االأوىل النفجار 
الت�سعينيات  يف  اجلزائر  عرفتها  التي  الدامية  االأحداث 
الأطروحة  وروجت  دعمت  التي  الو�سائل  نف�س  ،هي 
اجلماعات  اأن  تدعي  كانت  و   ، اجلزائر  يف  من  يقتل  من 

االإرهابية تدافع عن حق �سيا�سي �سلب منها.
بق�سية  عرف  ما  القريب  باالأم�س  نن�سى  اأن  لنا  لي�س 
نف�س  عنها  قالت  و  اجلزائرية  ال�سواطئ  يف  "البيكيني" 
املنابر اأن االأمر يتعلق بانتهاك حلقوق الن�ساء يف اجلزائر 
و  الظاهرة  بالظلميني وراء حماربة  ت�سميهم  اأن  من  و 

الت�سدي لها. معلومة  اأخرى ال ميكن اإهمالها وهي اأن كل 
اجلزائر  على  تهجمت  التي  الفرن�سية  االإعلمية  املنابر 
ب�سكل  مرتبطة  اإعلمية  و  اقت�سادية  ملجمعات  مملوكة 
اأو باآخر بدوائر مغربية ولوبيات فرن�سية لها ا�ستثمارات 
وا�سعة يف املغرب..و بالتايل تربز لنا ملمح وا�سحة عن 
خلفيات الق�سف االإعلمي الذي طال اجلزائر اأم�س و يف 

املا�سي و لن يتوقف م�ستقبل ..
وداد احلاج 

�لإعالم �لفرن�سي و �جلز�ئر...�سناعة �لكر�هية

م�ستغامن 

�لعثور على جثة �سخ�س  د�خل بالوعة

وداد احلاج:

بالوعة  �لعثور على جثة �سخ�س د�خل  �لأحد  �أم�س  مت  م�ساء 
م�ستغامن(،  جنوب  كلم   12( ما�رصة  ببلدية  �ل�سحي  لل�رصف 
و�لت�سال  �لإعالم  خلية  من  �لثنني  �أم�س  علم  ما  ح�سب 
باملديرية �لولئية للحماية �ملدنية . و�أو�سح �مل�سدر �أن �أعو�ن 
�حلماية �ملدنية قامو�  بانت�سال �جلثة �لتي تعود ل�سخ�س يبلغ 

وكان  ملا�رصة  �لبلدي  �ملذبح  من  بالقرب  �سنة   34 �لعمر  من 
�ل�سقوط  �لعني و�لر�أ�س قد تكون ب�سبب  بليغة يف  عليها جروح 
يف بالوعة �ل�رصف �ل�سحي ومت حتويل �جلثة �إىل م�سلحة حفظ 
�جلهات  فتحت  فيما  ملا�رصة  �ل�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  �جلثث 

�لأمنية �ملخت�سة حتقيقا يف مالب�سات هذ� �حلادث .

برج بوعريريج 

 عقود عمل و �أجهزة خمتلفة لفائدة
 ذوي �لحتياجات �خلا�سة 

لفائدة  خمتلفة  �أجهزة  توزيع  بوعريريج  بربج  مت 
�أطفال من ذوي �لحتياجات �خلا�سة فيما ��ستفادة 
�آخرون من ذ�ت �لفئة من عقود عمل وذلك مبنا�سبة 
 ، )3دي�سمرب(  للمعاقني  �لعاملي  باليوم  �لحتفال 

�لن�ساط  مدير  من  �لثنني  �أم�س  علم  ما  ح�سب 
مت   و  دهيمي  �لقادر  عبد  �لت�سامن،  و  �لجتماعي 
�لبيد�غوجي  باملركز  باملنا�سبة  �أقيم  حفل  خالل 

لالأطفال �ملعاقني ذهنيا.

والية املدية 

�إحياء �ليوم �لعاملي لذوي �لحتياجات �خلا�سة 
�لحتياجات  لذوي  �لعاملي  لليوم  �أحياء�   
�لن�ساط  مديرية  �أم�س  �أول  نظمت  �خلا�سة 
برناجما  �ملنا�سبة  بهذه  و�لت�سامن  �لجتماعي 
عرب كافة مر�كز �خلا�سة بهذه �لفئة و هذ� حتت 
�إ�رص�ف و�يل ولية �ملدية �ل�سيد حممد بو�سمة 
فعالة  جمعيات  و  تالميذ  و  �أولياء  ح�رص  �أين 
ذوي  فرحة  مل�ساركة  بالذ�ت  �مليد�ن  هذ�  يف 
باملركز  �لعاملي  يومهم  �خلا�سة  �لحتياجات 
ذهنيا  �ملعّوقني  لالأطفال  �لبيد�غوجي  �لنف�سي 
باملدية و على �رصف �أطفال �ملركز بُرمج حفال 
�لأربع  �ملر�كز  �أطفال  جت�سيده  يف  �سارك  فنيا 
مو�هبهم  عن  فيه  �أبانو�  �لولية  عرب  �ملوزعة 
وجمالت نبوغهم كما عممت رزنامة من �لرب�مج 
�ملوجهة  و  �لفئة  بهذه  �ملخت�سة  باملر�كز 
مع  بالتن�سيق  �ملجتمع  من  �لفئة  هذه  و�إىل  من 
خمتلف �جلمعيات �ملهتمة بهذه �ل�رصيحة حيث 
ور�سات  و  لأق�سام  تفقده  �لولية عند  و�يل  �أكد 
�ملركز �لنف�سي �لبيد�غوجي يف تدخالته خالل 
باإبالء  عليه  �لقائمني  على  �ملقدمة  �ل�رصوح 
�لأهمية �خلا�سة لهذه �ل�رصيحة مع �لعمل على 
لعبيه  ف�ساء  من  �ملالئمة  �ل�رصوط  كافة  توفري 

يتلقون  حتى  ومهنية  وريا�سية  تعليمية  وو�سائل 
فر�سة  لهم  يعطي  و�جتماعيا  تلقينيا  تاأهيال 
توزيع  مت  خاللها  �ملجتمع  د�خل  �لندماج 
جتهيز�ت خا�سة لفائدة هذه �لفئة من خمتلف 
لديهم  �لإعاقة  تتطلبه  ما  ح�سب  على  �لأعمار 
بح�سور  نارية  ودر�جات  متحركة  كر��سي  من 
�لغرف  �أع�ساء  من  وكذ�  مو�سع  ولئي  وفد 

�لوطنية ورئي�س د�ئرة �ملدية .
  الهواري بلزرق

احتفاال باملولد النبوي ال�سريف
موبيلي�س تهدي عمالها 50 عمرة و تزر 

�لأطفال �ملر�سى
حفال بهيج مبقر �ملوؤ�س�سة �أ�رصف عليه �لرئي�س �ملدير �لعام �أحمد �سود�رنف�س �ل�سياق قامت �إد�رة موبيلي�س باإهد�ء 50عمرة لعمال �ل�رصكة و عقد لهذ� �ل�سبب �لفعاليات من بينها زيارة �لأطفال �ملر�سى مب�ست�سفى �لأمني دباغني بباب �لو�د يف موبيلي�س ح�سوره يف �لحتفال باملولد �لنبوي �ل�رصف  من خالل جمموعة من تكري�سا لتقاليدها يف  تكري�س �إ�سرت�تيجية �ملوؤ�س�سة �ملو�طنة ،�سجل �ملتعامل 
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