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اإجها�ض حماولة ت�سلل جمموعة اإرهابية مبدينة �سواين غرب تينزاوتني 
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 ال�سغل ، الرتبية وال�سكن  قطاعات
 حتولت لقنابل موقوتة 
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قال اإن زيارته جاءت لفتح �سفحة جديدة مع اجليل اجلديد

الهواج�ض الأمنية تتجاوز الذاكرة يف زيارة ماكرون

�س5�س24�س24�س6�س7

فر�سية التحاقهم باجلماعات 
الإرهابية تبقى واردة 

اخلبري الفالحي عي�سى 
من�سور يحذر

رئي�س دائرة التجهيزات بالوكالة تاأمني �سامل واقت�سادياأدى جتربة ناجحة يف العهدة ال�سابقة
الف�سائية اجلزائرية �سيخ عبد الرازيق 

م�سالح الأمن حتقق 
يف اختفاء غام�ض لـ 

07 �سباب بتمرنا�ست  

 70 باملائة 
 من نخيل ب�سكرة

 مهدد بال�سياع

مت�سدر قائمة »الأرندي« 
ميلودي علي املعروف 
بـعليوات ين�سب رئي�سا 

لبلدية ال�سراقة

األيان�ض للتاأمينات 
 تطلق  عر�سها  

اأوتو ايكو كيلومرت 

 �ســــــنقـــوم باإنـــــ�ســـاء 
خرائط دقيقة لـ240 

منـــــــطقة �ســــياحية 

 �س4+3
حوار

حوار اأمني

.        اأويحي يزور باري�ض اليوم 

ماكرون  ا�ستقبال  .     " الفيزا " ،احلايك " ،ال�سيلفي .. "وان ثو ثري" يف 

.      جونيه هاليداي بعد الكاتب دورمي�سون!  
رحيل اآخر يغطي على زيارة  ماكرون
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راأي اليوم
جمازر   والإبادة،و  احلرب  وجرائم  ال�ستعمار  جرائم  
اإبرام  بعد   خا�سه  بالتقادم"،   ت�سقط  "ل  ماي  الثامن 
اإن�ساء حمكمة  التي مبوجبها مت   ،1998 معاهدة روما �سنة 
املتهمني  الأفراد  حماكمة  يف  املخت�سة  الدولية  اجلنايات 
بجرائم الإبادة اجلماعية واجلرائم �سد الإن�سانية وجرائم 

الت�سعينيات  يف  املرتكبة  اجلرائم  غرار  على  احلرب، 
6 من نف�س  برواندا ويوغ�سالفيا، واعترب اأنه بح�سب املادة 
املعاهدة فاإن جمازر الثامن ماي تقع يف "قمة هرم اجلرائم 
الدولية" لأنها حتمل كل موا�سفات الإبادة. وميكن تطبيق 
لكون  ماي  الثامن  جمازر  حالة  يف  ال�سخ�سية  امل�سوؤولية 

مرتكبيها لي�سوا على قيد احلياة"، اإل اأنه من حق اجلزائر 
"مطالبة املوؤ�س�سات التي كان ميار�س فيها هوؤلء الأ�سخا�س 

مهامهم باإ�سالح ال�سرر باإجراءات قانونية ودبلوما�سية".

الأ�ستاذة خرية بن �سامل/جامعة خمي�س مليانة

زيارة ماكرون " تنّظف" اأحياء العا�سمة 
اخلا�صة  املن�صورات  تهاطلت 
برجمت  التي  الأحياء  بنظافة 
الفرن�صي  الرئي�س  لزيارة 
حيث  اأم�س،  ماكرون،  اإميانويل 
فقط  لي�س  الأحياء  تلك  عرفت 
عمليات تنظيف بل حتى جتديد 
ال�صغال  وهي  طالء،  واإعادة 
اأم�س،  اأول  لغاية  توا�صل  التي 
�صبيل  على  اأودان  حميط  على 
وما  النفق  طالء  واإعادة  املثال 
تالها من عمليات تنظيف، وهو 
اأحلى  "ما  بـ  اأحدهم  به  علق  ما 

النقاء لو يبقى" ..

التمور اجلزائرية يعاد تعليبها 
وبيعها بعالمات اأجنبية

املنتجة يف اجلزائر

ت�سليم النماذج الأوىل من 
حافالت هيونداي" كونتي" 

اأدرار

اإرهابي ي�سلم نف�سه 

الويكلو يغيب يف مباريات 
كاأ�س اجلمهورية

حراق جزائري يتعر�س 
لرتحيل مهني من فرن�سا

نور  دقلة  اأ�صعار  فيه  تعرف  الذي  الوقت  يف 
متجاوزة  الوطنية  ال�صوق  يف  فاح�صا  ارتفاعا 
الألف دينار جزائري للكيلوغرام الواحد حتى 
عدة  ،تعمل  الأغنياء  بفاكهة  تو�صف  اأ�صبحت 
يف  متخ�ص�صة  دولية  �صبكات  بينها  من  جهات 
من  النوع  هذا  تهريب  على  املقابلة  اجلهة 
جهنمية  احتيالية  وبطرق  اخلارج  اإىل  التمور 
جتارية  بعالمات  وبيعها  تعليبها  يعاد  حيث 

اأجنبية

 مت اأم�س ت�صليم النماذج الأوىل من حافالت هيونداي 
كونتي. املنتجة يف اجلزائر "�صنع يف بالدي" ، من 
لل�صناعات "  يف  موتورز  غلوبال  طرف  �رشكة 
غرفة  العر�س بباب الزوار باجلزائر بالعا�صمة، اإىل 
اأن �صيارة هيونداي كونتي هي منوذج �صعبي ل�رشكات 
نقل الركاب، ملا تتمتع به من قوة وموثوقية وربحية 
جديد  عهد  بداية  احلدث  هذا  وميثل   ، اقت�صادية 
يف �صناعة ال�صيارات يف اجلزائر، مما ميهد الطريق 
�صيا�صة  مع  متا�صيا  جديدة  اقت�صادية  اآفاق  اأمام 
احلكومة لتنفيذ املبادئ التوجيهية للربنامج  الذي 

بداأه رئي�س  اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة .

اجلهود  وبف�صل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
�ّصلم  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  لقوات  النوعية 
اإرهابي نف�صه، �صباح اليوم 06 دي�صمرب 2017، 
لأدرار  الع�صكري  بالقطاع  الأمنية  لل�صلطات 
الأمر  ويتعلق  الثالثة.  الع�صكرية  بالناحية 
بحوزته  كان  الذي  لكحل"،  م.   " بامل�صمى 
كال�صنيكوف  نوع  من   )01( ر�صا�س  م�صد�س 
يدويتني   )02( وقنبلتني  خمازن   )04( واأربعة 
التحق  قد  كان  الإرهابي  الذخرية،  من  وكمية 

باجلماعات الإرهابية �صنة 2012.

�صوف يعرف نظام كا�س اجلمهورية للمو�صم الكروي 
مّت  التي  الّتعديالت  من  عددا   2018/2017 اجلديد 
الغاء  يتقدمها  �صوف  والتي  املناف�صة  على  ادخالها 
عقوبة اللعب دون جمهور "الويكلو" يف مبارياتها هذا 
املو�صم، وذلك وفق قرار املكتب الفدرايل الذي لن 
يحت�صب عقوبة اللعب دون جمهور يف مباريات الكاأ�س 
والتي �صوف يتم ا�صتنفاذها يف لقاءات البطولة الوطنية 
وحدها من اجل منح الن�صار ا�صتغالل متعة م�صاهدة 

مباريات ال�صيدة الكاأ�س التي لديها ذوق خا�س.  

تداولت عدة �صفحات على موقع التوا�صل الجتماعي 
اجلزائريني  احلراقة  لأحد  �صورا  اأم�س  "فاي�صبوك" 
نحو  مهينة  بطريقة  يقتاد  وهو  بفرن�صا  املقيم 
من  الوطن  ار�س  اإىل  الطائرة ملتوجهة  اإىل  ال�صعود 
بتلك  ا�صباب معاملته  الك�صف عن  دون  ترحيله  اأجل 
اأعوان  من  رجلني  يتو�صط  كان  الذي  وهو  الطريقة 

ال�رشطة الفرن�صية  ومكّبل اليدين.

FTTX بالتزامن مع ال�سروع يف تطبيق تقنية

تقدم كبري يف و�سع اأجهزة "اأم�سان" عرب اأحياء ولية امل�سيلة 

ميلـــــــــة 

ح�سام بركات رئي�سا للمجل�س ال�سعبي الولئي 

توا�صل املديرية العملية لت�صالت 
و�صع  عملية  بامل�صيلة  اجلزائر 
"ام�صان"  نوع  من  جديدة  اأجهزة 
وهي  الولية،  اأحياء  اأغلب  عرب 
اإىل  تهدف من خاللها  التي  التقنية 
لزبائن  الأنرتنت  خدمة  حت�صني 
ب�رشعة  تعلق  مـا  ل�صيما  ال�رشكة، 
العنكبوتية،  لل�صبكة  الكبري  التدفق 
تقدما  �صهدت  العملية  واأن  خا�صة 
كبريا خالل الثالثة الأ�صهر الأخرية، 
اجلديد،  املدير  قدوم  منذ  اأي 
اأغلب  حتويل  اإىل  �صارع  والذي 
مفتوحة  ور�صة  اإىل  الولية  اأحياء 

ال�رشوع  مع  التقنية،  تلك  لتعميم 
ور�صات  من  العديد  فتح  يف  كذلك 
العمل عرب مدن امل�صيلة، بـو�صعادة، 
�صيدي  عامـر،  �صيدي  امللح،  عني 
اجلديدة  التقنية  لتج�صيد  عي�صى، 
اجلزائر  ات�صالت  اإعتمدتها  التي 
موؤخرا واملتمثلة يف تقنية )اف تي 
امل�رشوع  وهـو   ،FTTX اك�س(  تي 
عـ�رشنة  اإىل  كذلك  يهدف  الذي 
اجلزائر،  يف  الت�صالت  قطاع 
الألياف  �صبكة  تو�صيل  طريـق  عن 
ي�صبح  حيث  املنازل،  اإىل  الب�رشية 
باإمكان امل�صرتكني الذين تتوفر لهم 

هذه التقنية الإ�صتفادة من خدمات 
الت�صال املختلفة، كالهاتف الثابت، 
ال�رشعة  ذات  والأنرتنت  الفاك�س، 
خدمات  وكذا  الفاك�س  الفائقة 

التلفاز الرقمي.

انتخب م�صاء اأم�س ويف جل�صة مغلقة 
الأفالن  حزب  عن  بركات  ح�صام 
الولئي  ال�صعبي  للمجل�س  رئي�صا 
التوقعات  كل  كانت  بعدما  وهذا 
تر�صح لهذا املن�صب " بلعطار ب�صري 
" الذي يرتاأ�س قائمة الأفالن  وهي 
الذي  التقليد  ك�رشت  التي  اخلطوة 
كان معمول به وباإمكان اأي منتخب 
كان  مهما  املن�صب  لهذا  يطمح  اأن 

 " ي�صع  هنا  الكثري  اأن  ولو  ترتيبه 
كبريان  عامالن   " والنفوذ  ال�صكارة 
يف تعيني اأو انتخاب رئي�س املجل�س 
النتائج  اأن  يذكر   ... الولئي 
الأرندي  و�صعت  قد  كانت  األأولية 
مقعدا  ب22  األأوىل  املرتبة  يف 
لكن  لـالأفالن  مقعدا   21 مقابل 
األإدارية  املحكمة  اأمام  الطعن  بعد 
الأفالن  واأ�صبحت  النتيجة  تغريت 

على  مقعدا   21 ب  واألأرندي  ب22 
)�صباحا  والفاأر  القط  لعبة  �صاكلة 
األأمر  الأفالن(  وم�صاء  األأرندي 
رئي�س  بتعني  لـالأفالن  ي�صمح  الذي 
يتوىل  الذي  األأخري  هذا  املجل�س 
اأمني حمافظة احلزب ب�صلغوم العيد 
قد كوفئ مقابل ما قدمه للحزب يف 

لالنتخابات الربملانية املا�صية ...
ع.ع

جرائم فرن�سا ل ت�سقط بالتقادم

غرداية

جني 7.200 قنطار من الفول 
ال�سوداين بغرداية

مت حتقيق حم�صول مقدر ب 7.200 قنطار من الفول ال�صوداين بولية غرداية 
يف اإطار حملة اجلني اخلا�صة ب�صنة 2017 ، ح�صبما علم اأم�س الأربعاء مبديرية 

امل�صالح الفالحية. وحقق جني هذا املح�صول من الفول ال�صوداين الذي 
ترتكز زراعته اأ�صا�صا يف الأرا�صي الرملية امل�صقية على م�صتوى مناطق �صب�صب 
واملن�صورة ومتليلي والتي خ�ص�س ب�صاأنها م�صاحة مقدرة بحوايل 400 هكتار 
مردود يقدر ب 18 قنطار يف الهكتار الواحد، ح�صبما  اأكده املهند�س املكلف 
بالإح�صائيات بذات املديرية، خالد جربيت، ويف�رش هذا املردود املحقق يف 

الهكتار الواحد الذي يبقى "�صعيفا جدا" مقارنة باملردود الذي يتم حتقيقه يف 
بلدان اإفريقية اأخرى والذي يتجاوز ال 40  قنطار يف الهكتار ب�صعف التقنيات 
من طرف الفالحني يف جمال �صعبة اإنتاج الفول ال�صوداين وكذا ا�صتعمال بذور 

ذات مردود �صعيف باأرا�صي متفرقة بالإ�صافة اإىل انت�صار العديد من القوار�س 
والطيور بالأرا�صي الفالحية، كما اأو�صحه نف�س امل�صوؤول  وتبقى زراعة الفول 

ال�صوداين )الكاوكاو( بولية غرداية يف املرحلة التقليدية عرب امل�صتثمرات 
العائلية ، كما اأ�صار اإليه م�صوؤول الإح�صائيات ، موؤكدا اأن اإدخاله اإىل املنطقة 

يرجع اإىل �صنوات الثالثينات من العقد املا�صي .

الأغواط

مليار دينارقيمة م�ستحقات �سونلغاز لدى زبائنها 
�رشكة  م�صتحقات  قيمة  فاقت 
بولية  زبائنها  لدى  �صونلغاز 
الأغواط 1 مليار دج، ح�صبما علم 
الأربعاء من م�صالح مديرية  اأم�س 
توزيع الكهرباء والغاز للو�صط  ومن 
مليون   430 هناك  املبلغ  هذا  بني 
من  العاديني  الزبائن  تخ�س  دج 
وحمالت  فالحية  واأرا�صي  منازل 
جتارية والباقي يتعلق باملوؤ�ص�صات 
اأو�صحه  كما  واخلا�صة،  العمومية 
م�صتوى  على  بالت�صال  املكلف 
هام�س  على  املذكورة  املديرية 
حول  التح�صي�صية   الأيام  اإطالق 
للغاز.  ال�صيء  ال�صتعمال  خماطر 

ال�رشوع  الديون مت  ولتح�صيل هذه 
ت�صمل  وا�صعة  حملة  جت�صيد  يف 
بالطاقة  التموين  قطع  بالأ�صا�س 
عن  املتاأخرين  الزبائن  على 
ا�صتنفاذ  مت  بعدما  الديون  ت�صديد 
متكني  بغية  الودية،  الأ�صاليب 
م�صاريعها  جت�صيد  من  املوؤ�ص�صة 
وتت�صمن احلملة  ال�صتثمارية هذا 
خماطر  من  للتح�صي�س  ال�صتوية 
اجلارية  للغاز  ال�صيئ  الإ�صتعمال 
عرب  املنت�رشة  التجارية  بالوكالت 
تراب الولية اأي�صا التوعية برت�صيد 
من  بنوعيها  الطاقة  ا�صتهالك  
ون�صائح  مطويات  تقدمي  خالل 

ومن  اإذاعية  ح�ص�س  وتن�صيط 
جانب اآخر ا�صتكملت مديرية توزيع 
الو�صط بالأغواط ربط كافة بلديات 
خ�صو�صا  بالغاز   24 ال  الولية 
امل�صتحدثة  احل�رشية  الأقطاب 
ال�صكنية  التجمعات  خمتلف  وكذا 
ق�رش  ببلدية  قابق  جتمع  عدا  ما 
احلريان الذي انطلقت الأ�صغال به 
الربط  ن�صبة  فاإن  لالإ�صارة  موؤخرا 
بالطاقة الكهربائية بولية الأغواط 
فاقت 97 يف املائة  بينما جتاوزت 
لتحتل  للغاز  بالن�صبة  املائة  92 يف 
بذلك املرتبة الأوىل وطنيا يف هذا 

املجال، وفق نف�س امل�صدر. 
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قال اإن زيارته جاءت لفتح �سفحة جديدة مع اجليل اجلديد

الهواج�س الأمنية تتجاوز الذاكرة يف زيارة ماكرون

 ماكرون يعرب ملف الذاكرة 
ب�سال�سة

 
عمل  الفرن�سي  الرئي�س  اأن  يبدو 
على  ب�سال�سة  زيارته  مترير  على 
اأم�س، بعد قوله  التاريخي،  امللف 
اأدىل  التي  اأنه ثابت يف ت�رصيحاته 
حول  للرئا�سيات،  كمر�سح  بها 
بجرائم  فرن�سا  واإعرتاف  الذاكرة 
الإ�ستعمار يف اجلزائر، على حد ما 
على  الإعالم،  و�سائل  بع�س  نقلته 
هام�س تنقالته امليدانية، م�سيفا 
من  ولي�س  كالمه،  على  ثابت  اأنه 
الذين يرتاجعون عن كالمهم �سواء 
لكن  لفرن�سا،  كرئي�س  اأو  كمر�سح 
العملية  اخلطوات  حتديد  دون 

الكفيلة بذلك.
ر�سالته  لتمرير  ماكرون  عمد  كما 
من خالل الزيارة التي جاب عربها 
و�سط  بالعا�سمة،  �سوارع  عدة 
من  بالفيزا،  ومطالب  زغاريد 
خالل قوله اأن زيارته  جاءت لفتح 
خا�سة  م�ستقبلية،  جديدة  �سفحة 
اأن  يجب  الذي  اجلديد  اجليل  مع 
يغيرّ نظرته اجتاه فرن�سا، على حد 
اجلزائرية  العالقات  واأن   قوله، 
م�ستقبل  لبناء  �ستكون  الفرن�سية 

م�سرتك يخدم الطرفني.
ورغم  الذاكرة،  مللف  وبالعودة 
بخ�سو�سه،  املطالب  حجم  ثقل 
ترى  �سارت  اأطراف  عدة  اأن  اإل 
الداخلي  الفعل  تعزيز  �رصورة  يف 
وتفعيل  الثورة،  تاريخ  وكتابة 
التوجه  اأوىل من  ال�سيا�سية  الإرادة 

اإىل الطرف الفرن�سي يف كل مرة.
فتاأتي  امللفات  بخ�سو�س  واأما 
ت�رصيع  مرة  كل  يف  راأ�سها  على 
الفرن�سي  ال�ستعمار  يجرم  قانون 
املادي  التعوي�س  ثم  اجلزائر،  يف 
خا�سة  وعائالتهم،  لل�سحايا 
ليتو�سع امللف ل لتفجيات النووية 
واآثارها  اجلزائرية،  ال�سحراء  يف 
بدل  ال�سنني،  لآلف  املتوا�سلة 
باإ�سدار  التحديث  على  الرتكيز 
املمجد    2005 فيفري   23 قانون 
ملا�سيها ال�ستعماري يف اجلزائر.

اأما على ال�سعيد الداخلي فركزت 
تو�سيع  �رصورة  على  الأطراف 
فرتة  كل  لي�سمل  ال�سهداء  قائمة 
الـ1954،  ثورة  ولي�س  ال�ستعمار 
ماليني  الت�سعة  فاق  اأنه   خا�سة 
الأر�سيف  تاأكيدات  بح�سب  �سهيد، 
للموؤرخني  كذلك  و  الفرن�سي 
،ومن  اجلزائريني  و  الفرن�سيني 
ال�سيوعي  الفرن�سي  املوؤرخ  بينهم 
 Jacques jurguet جاك جوركي
 10 قتلت  قد  فرن�سا  باأن  يخربنا 
احلقبة  خالل  جزائري  ماليني 
وكذلك   ، للجزائر  ال�ستعمارية 
الدكتور  املوؤرخ  و  الباحث  اأي�سا 
قال  ،الذي  زغيدي  حل�سن  حممد 
بان عدد ال�سهداء مند 1830  يفوق 
الت�سعة ماليني �سهيد ولي�س مليون 

ون�سف �سهيد .
وامللف الآخر الذي يراوح مكانه، 
املقاومة  اأبطال  جماجم  هو 
كيف  م�ستغربة  الإن�سان،  مبتحف 
ي�ستمر وجود 37 رفات للمقاومني 
باملتحف الوطني للتاريخ الطبيعي 
مت  بعدما   ،  1849 منذ  لباري�س 

ثم  روؤو�سهم،  وقطع  بهم  التنكيل 
نقلت فرن�سا ال�ستعمارية روؤو�سهم 
اىل املتحف ، بعد ان و�سعوا بقايا 
جماجم 37  من ابطال املقاومة، 
بلقا�سي  فريد  املوؤرخ  وح�سب 
اجل  من   2011 مند  ينا�سل  الذي 
املقاومة   �سهداء  جثث  ا�سرتجاع 
ال�سيخ   : بينهم  من  يذكر     ،
الزعاط�سة  مقاومة  قائد  بوزيان 
اهلل  عبد  بن  حممد  ال�رصيف   -
بوبغلة  املدعو  ال�رصيف  املدعو 
قائد مقومة الظهرة  و الون�رصي�س 
عي�سى    - بوقديدة  ال�رصيف   -
الدرقاوي  مو�سى   - احلمادي 
قويدر  بن  خمتار  مو�سى«-  »حاج 

التيطراوي وابنه.
 

 اأويحيى يتمم زيارة ماكرون 
اليوم بفرن�سا

 
اأما امللف الإقت�سادي فيرتكز على 
الأول  الوزير  زيارة  من  �سيتبعه  ما 
يف  لفرن�سا،  اليوم  اأويحيى  اأحمد 
اتفاقيات  من  العديد  توقيع  �سياق 
البلدين  بني  القت�سادي  التعاون  
الرابعة  الدورة  انعقاد  مبنا�سبة 
بني  املختلطة  القت�سادية   للجنة 
يف  )الكوميفا(  اجلزائر  و  فرن�سا 
باجلزائر  املا�سي  نوفمرب  �سهر 
اأخرى ع�سية  ومن جهة  العا�سمة. 
انعقاد اللجنة احلكومية امل�سرتكة 
حتت  بباري�س  امل�ستوى  رفيعة 
منا�سفة،  الأولني  الوزيرين  رئا�سة 
اخلبي  ربط  اخل�سو�س  هذا  ويف 
بني  غويني  العربي  القت�سادي 
فرن�سا  حماولة  وبني  الزيارة 
اجلزائرية،  ال�سوق  ل�سرتجاع 
الوزير  اأ�ساف  حني  يف  بح�سبه، 
وال�ست�رصاف  للتخطيط  ال�سابق 
اأن تعدد ال�رصكاء  ب�سي م�سيطفى 
على  الوطني  القت�ساد  وانفتاح 
يعطي  فهذا  اخلارجيني  ال�رصكاء 
فرن�سا  مع  للتفاو�س  للجزائر  قوة 
اجلماجم  و  الأر�سيف  ا�ستعادة  يف 

و فتح ملفات اأخرى.«
 

من�سوري: فرن�سا يف مقدمة 
الدول امل�ستثمرة يف اجلزائر

الوطنية  الوكالة  عام  مدير  ك�سف 
عبدالكرمي  ال�ستثمار  لتطوير 
حلوله  خالل  اأم�س،  من�سوري، 
فرن�سا  اأن  الإذاعة،  على  �سيفا 
الدول امل�ستثمرة  تاأتي يف مقدمة 
ب   العدد  حيث  من  اجلزائر  يف 
اإىل   2002 عام  منذ  169م�رصوعا 
غاية  2016 ، م�سيا اإىل اأن حجم 
ال�ستثمارات الفرن�سية يف اجلزائر 
بلغ 364 مليار دينار. وتاأتي فرن�سا 
حجم   حيث  من  تركيا  بعد  الثانية 
دينار  مليار   364 بـ  ال�ستثمارات 
منا�سب  خلق  يف  الثانية  وت�سنف 
العمل بـ 22734  من�سب �سغل. اأما 
بخ�سو�س القطاعات فحددها يف 
و  والإ�سمنت  ال�سيارات  �سناعة  
الدواء والنقل وال�سحة و امليكانيك 

و ال�سناعة الغذائية.
 

فقط  دولر  مليون   11
�سادرات اجلزائر من 

املنتجات الفالحية نحو 
فرن�سا

 
من جهة ثانية قال رئي�س اجلمعية 
اجلزائريني  للم�سدرين  الوطنية 
»اإن  اأم�س،  نا�رصي،  باي  علي 
فرن�سا  نحو  اجلزائر  �سادرات 
الأ�سمدة  حاليا  ن�سدره  وما  قليلة 
من  دولر  مليون   11 وحوايل 
متور  اأغلبيتها  الفالحية  املواد 
على  يحوي  �سوق  لدينا  حيث 
اأن  معتربا  دولر  ماليني   10.5
هذا غي كاف لأننا مل نتمكن من 
وهذا  بفرن�سا  توزيع  �سبكة  ك�سب 
هذه  دخول  على  –ح�سبه-  يعتمد 
اأن  واأو�سح  باملبكرات.  الأ�سواق 
كبية  اأ�سواق   3 متتلك  فرن�سا 
للمواد الفالحية بباري�س ومار�سيليا 
وباربينو غي اأنه لال�سف منتوجاتنا 
من اخل�رص والفواكه لي�ست موجودة 
من  الرغم  على  الأ�سواق  هذه  يف 
منها  المكانيات  كل  منتلك  اننا 

هناك  املوجودة  الكبية  جاليتنا 
�سوق  لإن�ساء  فر�سة  لدينا  يجعل 
كبية ولكننا مل ن�ستغل ذلك. ودعا 
ذاته  ال�سياق  نا�رصي يف  باي  علي 
اندماج  روؤية  و�سع  �رصورة  اإىل 
القت�سادي  العامل  يف  اجلزائر 
م�ستوى  على  اإ�سرتاتيجية  وخلق 
الطلب  تعتمد على  الفالحة  وزارة 
لوروبا  الت�سدير  بناء  اأن  م�سددا 
ال�سوق  هذا  دخول  على  يعتمد 
من  �ستمكننا  التي  باملبكرات 
فر�س اأ�سعار باهظة، والتوجه نحو 
عقد اتفاقيات جتارية مع افريقيا 

لفتح جمال الت�سدير.
يواجهها  التي  امل�ساكل  ابرز  ومن 
اأنه رغم وجود  امل�سدرون، اأو�سح 
اأن  اإل  للت�سدير  �سيا�سية  ارادة 
مل  –ح�سبه-  ال�سابقة  احلكومات 
يف  للت�سدير  ا�سرتاتيجية  ت�سع 
ثالثية  اإىل  منه  ا�سارة  يف  امليدان 
�سنة 2011 التي مت فيها اقرتاح 62 
بندا ومل يطبق منها �سوى 3 بنود ، 
م�سيفا اأن اأكرب م�سكل يعرقل هذه 
التوزيع  �سبكة  وجود  عدم  العملية 
اأن  جانب  اإىل  ال�رصف.   وقانون 
واخلا�سة- العمومية  ال�رصكات 
ي�سيف رئي�س جمعية امل�سدرين- 
الت�سدير  يف  رغبة  لديها  تكن  مل 
 62 اإىل  و�سل  ال�ستياد  و�سوق 
اأ�سار علي باي  مليار دولر.   كما 
نا�رصي اإىل اأن الأزمة املالية التي 
توجه  اإىل  اأدت  اجلزائر  �سهدتها 
ال�رصكات واحلكومة نحو الت�سدير 
من  ولذلك  العراقيل  رفع  ومت 
املمكن اأن ن�سل يف �سنة 2018 اإىل 
حتقيق حجم قوي من ال�سادرات.

مبتول: التبادل التجاري بني البلدين 
القت�سادي  اخلبي  اأما  �سعيف 
مبتول فاعترب اأن الهدف الرئي�سي 
هو  للجزائر  ماكرون  زيارة  وراء 
يف  البلدين  بني  العالقة  توطيد 
الأمن  اأن  ،م�سيا  الأمني  املجال 
ال�سفة  على  ينعك�س  املنطقة  يف 
اأن  م�سيفا  للمتو�سط،  ال�سمالية 
اجلزائر و فرن�سا تربطهما عالقة 
تاريخية حيث يبلغ عدد اجلزائريني 

الذين ميلكون اجلن�سية الفرن�سية 2 
ماليني جزائري، يف حني يبلغ عدد 

املهاجرين 4 ماليني مهاجر .
خ�س  ت�رصيح  يف  مبتول  واأفاد 
النظرة  ،ان  الو�سط«  »جريدة  به 
انتهت،   « الكولونية   « ال�ستعمارية 
للجزائر  ماكرون  زيارة  اأن  م�سيا 
العالقات  تطوير  اإطار  يف  تدخل 
يف  املجالت  من  العديد  يف 
املحروقات و القت�ساد و التكوين 
. واأ�سار ذات املتحدث اأن التبادل 
جمال  يف  فرن�سا  و  اجلزائر  بني 
و  ال�سادرات   « التجاري  التبادل 
الورادات« �سعيف حيث يبلغ ن�سبته 
ال�سني  اأن  ،مربزا  دولر  مليار   10
اجلزائر  يف  الأول  ال�رصيك  تعترب 

فيما يخ�س التبادل اجلزائري .
 

 مقري: اجلزائر كثريا ما 
اأجندت القت�ساد الفرن�سي  

 
ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س  اأما 
زيارة  فاعترب  مقري،  الرزاق  عبد 
ماكرون باأنها تندرج يف اإطار الأزمة 
بفرن�سا،  تعي�سها  التي  القت�سادية 
اأو�سلته  التي  هي  الأزمة  كون 
من  بتقدمي  اليليزي،   لق�رص 
فرن�سا  اأن  قائال  املالية،  اللوبيات 
تريد اأن حتل اأزماتها على ح�ساب 
اأن  معتربا  القدمية،  م�ستعمراتها 
اجلزائر كثيا ما اأجندت القت�ساد 
الفرن�سي حيث اأن البحبوحة املالية 
املنتهية التي عرفناها يف ال�سنوات 
الأخية �ساهمت كثيا يف حتريك 
وم�ستثمراتها  فرن�سا  م�سانع 
اخلدمية،  وموؤ�س�ساتها  الفالحية 
حجم  على  مبني  كالمه  اأن  قائال 
اجلزائر  فت�ستورد  املبادلت، 
60% من حاجياتها من القمح و80 
مثال  احلليب  من  احتياجاتها  من 
الواردات  هذه  من  الأ�سد  وح�سة 
ل�سناعة  ومنحت  فرن�سا،  تاأخذها 
تكن  �سوقا مل  الفرن�سية  ال�سيارات 

حتلم بها عن طريق ال�ستياد. 
فرن�سية  �رصكات  اإنقاذ  وكذا 
مفل�سة باإعطائها م�ساريع �سخمة، 

الفر�سة  ا�ستغالل  عدم  م�ستنكرا 
يف ا�ستغالل الأموال لتحقيق الأمن 
�سناعة  يف  والنطالق  الغذائي 
اندماجية ناقلة للتكنولوجية و�رصاء 

تلك ال�رصكات بدل اإنقاذها. 
 

قنطاري: المتيازات هيمنت 
على الزيارة واجلالية 

توا�سل معاناتها
 

حممد  ال�سيا�سي  اخلبي  اعترب 
زيارة  وراء  الهدف  اأن  قنطاري 
عن  البحث  هو  للجزائر  ماكرون 
ال�سيا�سية  و  املادية  المتيازات 
يف  ،خا�سة  �سيء  كل  قبل  لبلده 
ب�سبب  اإفريقيا  �سمال  و  اإفريقيا 
ثقل املنطقة اقت�ساديا و ع�سكريا 

و �سيا�سيا .
ت�رصيح  يف  قنطاري  حممد  واأفاد 
اأن  الو�سط«،  »جريدة  به  خ�س 
مع  عالقتها  توطيد  تريد  فرن�سا 
اجلزائر باحثة عن التمويل املادي  
و المتيازات من ال�ساحل الإفريقي 
،معتربا اأن زيارة ماكرون هي زيارة 
اأمنية  م�سالح  لتحقيق  عادية  
من  كان  وقت  يف  الأوىل  بالدرجة 
فيما  باجلديد  تاأتي  اأن  املفرو�س 
املغاربي،  التقارب  حتقيق  يخ�س 
الغربية  ال�سحراء  ق�سية  واإدراج 
حتقيق  تريد  فرن�سا  لكن  �سمنها، 
المتيازات  عن  البحث  النفود  

املادية .
التاريخي،  امللف  بخ�سو�س  اأما 
فاأو�سح اأن اإمكانية اعرتاف فرن�سا 
بعيدة  اجلزائر  يف  بجرائمها 
حاليا، قائال :«م�ستحيل اأن تعرتف 
ارتكبته  ما  و  بجرائمها  اجلزائر 
من جرائم �سد الإن�سانية و اإبادات 
جماعية ،لأن اعرتافها �سيوؤدي اإىل 
حماكمتها وهو مبثابة اأي�سا اهانة 
الع�سكرية  و  ال�سيا�سية  لالإطارات 
يف فرن�سا ،يف حني حمل  املتحدث 
بتق�سيها   للجزائر   امل�سوؤولية 
ذات  يف  ،موؤكدا  الذاكرة  ملف  يف 
ال�سياق :«كان ل بد على اجلزائر اأن 
تعمل على اإبراز اجلرائم الفرن�سية 
خا�سة فيما يخ�س ملف اجلماجم 
التكنولوجي  التطور  بعد  ،خا�سة 
الو�سائط  ظهور  و  النرتنت 
على  املفرو�س  من  كان  اجلديدة 
اأفالم  و  �رصائط  اجناز  ال�سلطة 
الف�سائيات  عرب  بثها  و  وثائقية 
العام   الراأي  على  التاأثي  يتم  حتى 
على  القدرة  له  الذي  العاملي 
،م�سيفا  احلكومات  على  التاأطي 
تواطوؤ  هناك  اأن  الإ�سارة  :«يجدر 
امل�سوؤولني  بع�س  قبل  من  داخلي 
على  احلفاظ  بغية  اجلزائريني 

م�ساحلهم ال�سخ�سية ».
اجلالية  ملف   بخ�سو�س  اأما 
اتفاقية  فرن�سا   يف  اجلزائرية 
 ، التنقل  بحرية  تعلق  وما   1969
اأفاد  والتاأ�سيات،  املتقاعدين 
ما  امللف  اأن  قنطاري  حممد 
واملتقاعدين  مطروحا،  زال 
اجلزائريني ليزالون جمربين على 
احلفاظ على العملة الفرن�سية و ل 
ي�سمح لهم بحرية التنقل و حتويل 
 ، الإجتماعي  ال�سمان  و  الأموال 
اأنه  اأكد املتحدث  اأخرى  من جهة 
لبد على اجلزائر اأن متلك موقف 

ثابثا يف جميع امللفات العالقة .

�سارة بومعزة/ اميان لوا�س

جاءت زيارة الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون، اأم�س، للجزائر، و�سط جملة من القراءات بلغت حد الت�سارب، وو�سط جملة من املطالب تراأ�سها ملف 
الذاكرة، وامللف الأمني وحتى ال�سيا�سي، وهو ما يعك�س �سخامة امللفات املتبادلة اأو حتى املنتظرة بني البلدين، يوؤكده ما اأوله الإعالم للملف، وتركيزه 

على الربط بني الزيارة وحتى بني النظام ال�سيا�سي اجلزائري وت�ساوؤل »لوفيغارو«، ما اإن كانت طبيعة الزيارة للملف التاريخي اأم ملا بعد بوتفليقة.

.      اأويحي يزور باري�س اليوم 



24 �ساعةاخلمي�س07 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ19 ربيع الأول  1439ه 4
يف زيارة غابت فيها " الزرنة " ومل تخلوا من عبارة " ديقاج "

ماكرون  ا�ستقبال  ثري" يف  ثو  "وان   .. " ،ال�سيلفي  " ،احلايك  " الفيزا 

جونيه هاليداي بعد الكاتب دورمي�سون!

رحيل اآخر يغطي على زيارة  ماكرون

اأدى الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون الذي و�سل اأم�س اإىل اجلزائر عرب مطار هواري بومدين ، زيارة �سعبية اإىل العا�سمة ، حيث 
ترجل ما�سيا و�سط ح�سد �سعبي من �ساحة الربيد املركزي ، مرورا ب�سارع العربي بلمهيدي » لري ديزيل »، واإىل غاية مقهى ميلك بار » 
، و�سول اإىل �ساحة الأمري عبد القادر ، و بال�سبط اإىل مكتبة العامل الثالث ، اأين كان مرفوقا برئي�س جمل�س الأمة عبد القادر بن �سالح 

ووزير اخلارجية عبد القادر م�ساهل ، اإ�سافة اإىل وفد من امل�سوؤولني الفرن�سيني

يحدث يف احلياة ان جتري الرياح مبا ل ت�ستهي ال�سفن، واجلزائر العميقة املهمومة بلقمة عي�س اأ�سود) مثلها مثل فرن�سا العميقة (م�سطرة اأن تعرتف 
بف�سل الراحل الأول الكاتب ال�سهري جان دورمي�سون الذي غطى اإعالميا على زيارة ماكرو اإىل اجلزائر وبف�سل جوين اأ ليدي ) ا�سمه ال�سخ�سي 

احلقيقي جان فيلبب �سميت( النجم الغنائي الأ�سهر الذي رحل هو الآخر اأم�س يف عز ا�ستعداد الآلة الإعالمية الكا�سحة  لتغطية  زيارة ماكرو اإىل 
اجلزائر بكل الأ�سناف ال�سحفية املمكنة وبجيو�س من الإعالميني واملعلقني الخت�سا�سيني وغري الخت�سا�سيني ! 

ع�سام بوربيع  

الفرن�سي   الرئي�س  نزول  وعرف 
اإحدى  اىل   ، ماكرون  اإميانويل 
�سوارع  اأعمق  اأحد  و  �سوارع 
العربي   « العا�سمة  اجلزائر 
بلمهيدي » ت�سديدات اأمنية كبرية 
لعنا�رص  مكثف  ح�سور  ميزها   ،
،الذين  املدين  بالزي  الأمن 
زوايا  يف خمتلف  منت�رصين  كانوا 

العا�سمة .
و�سول  قبيل  البداية  وكانت 
ال�رصطة  قامت  ،حيث  ماكرون 
باعتقال بع�س الن�سطاء يف �ساحة 
اأودان حاولوا الت�سوي�س على هذه 
الزيارة ، وهم ن�سطاء حيث راحو 
يرددون عبارات » ماكرون ديقاج » 
، » هذه اأر�س ال�سهداء »، قبل اأن 

يتلقفهم عنا�رص الأمن .
الربيد  اإىل �ساحة  وو�سل ماكرون 
ال�ساعة  حدود  يف  املركزي 
ا�ستقباله  يف  كان  12.30اأين 
 ، زوخ  القادر  عبد  العا�سمة  وايل 
الو�سطى  اجلزائر  بلدية  ورئي�س 
ظهر  كما   ، بطا�س  احلكيم  عبد 
من  العديد  ماكرون  ا�ستقبال  يف 
اللبا�س  يرتدين  كانوا  الن�سوة 
 « احلايك   « اجلزائري  التقليدي 
احل�سد  و�سط  ماكرون  لينطلق   ،
بلمهيدي  العربي  ب�سارع  ال�سعبي 
فيها  ،امتزجت   « ديزيل  لري   «
تنبعث حتى  كانت  التي  الزغاريد 
�رصفات  اأو   « البالكونات   « من 

املنازل ، برتديد عبارات » وان تو 
ثري حتيا اجلزائر » ، وكالعادة مل 
تخلو مثل هذه الزيارات من وجود 
خالل  من  كاريكاتورية  لقطات 
الرئي�س  من  الفيزا   « ت�سول   «
ماكرون ال�ساب ، الذي كان يحاول 
كانوا  الذين  من  اأكرث  الإقرتاب 
بع�س  واختطاف   ، ا�ستقباله  يف 
ان�سغالتهم ، و معرفة انطباعاتهم 
يتوقف  فكان   ، يفكرون  وفيما 
اأحيانا وي�ساأل ليعرف ان�سغالتهم 
» طغت  ال�سيلفي   « اإن �سور  اإل   ،

على امل�سهد ، ويبدو اأنها مل ترق 
يف�سل  كان  الذي   ، كثريا ماكرون 
حوارات  يف  مبا�رصة  الدخول 
اأجل  من   ، �سباب  مع  ارجتالية 
اقتنا�س ومترير ر�سائل �سيا�سية ، 
طبعا مهمة رئي�س يزور دولة كانت 

م�ستعمرة طيلة 132�سنة .
زيارته  تكن  مل  الذي  ماكرون 
زيارة  عرفته  الذي  باحلجم 
هولند �سابقا ، �سواءا من ناحية 
ناحية  من  اأو   ، ال�سعبي  احل�سد 
»غاب  التي  الزرنة«   « غياب 

ح�سها«، ماعدا من فرقة ب�سيطة 
مل يظهر لها اأثر، ووقد يعود ذلك 
اإىل اختيار ماكرون ل�سارع �سيق » 
هولند  عك�س  على   « دزيل  لري 
الرئي�سي  بال�سارع  ترجل  الذي 

اأودان .
زيارة  بدت  فقد  العموم  وعلى 
بزيارة  مقارنتها  لو متت  ماكرون 
على  اأو   ، �ساحبة  بدت   ، هولند 
الأقل لي�ست باحلجم ال�سخم الذي 
عرفته زيارة هولند ، خا�سة اأنه 
اأثناء زيارة هولند ميزها ح�سور 

اجلزائري  احلكومي  الطاقم  كل 
يف  غابوا  اأنهم  اإل   ، وزراء  من 
اأداها  التي  ال�سعبية  الزيارة  هذه 
 « اأقل  كانت  والتي   ، ماكرون 
عن  التعبري  �سح  اإن   « مهرجانية 

�سابقه هولند .
تو�سطه  خالل  حول  ماكرون 
للح�سد الب�رصي ، الذي مل يخلوا 
حتى من العجائز ، ون�ساء باأبنائهم 
، وحتى من املعتوهني ، كان من 
اإىل مترير  ي�سعى  خالل حتركاته 
كلماته  وحتى يف  �سيا�سية  ر�سائل 

اأ�رص  امل�ساهد  اأحد  يف  حيث   ،
الفتيات  اإحدى  م�سافحة  على 
 ،  « اخلمار   « ترتدي  كانت  التي 
 «  ، وناداها   ، حياها  اأنه  لدرجة 
 ، اأهال   ،  « اخلمار  الفتاتني ب«  اآ 
ومد يده ، لو اأن الفتاة التي اأحمر 
الهاتف  حتمل  وكانت   ، وجهها 
يدها  مد  عن  تاأخرت   ، يدها  يف 
، اإىل هولند ، اأو اأن �سح التعبري 
 « احل�سمة   « وب�سبب   ، ارتبكت 
اأن  حاول  ماكرون   . �سافحته 
النو   « من  نوعا  زيارته  يف  ي�سنع 
، فقد  التعبري  ان �سح   « �ستاجليا 
 ،  « بار  ميلك   « مقهى  اإىل  اجته 
الذي   ، التاريخي  املقهى  وهو 
فيها  املجاهدون  فجر  قد  كانت 
التحريرية  الثورة  خالال  ،قنبلة 
من  الر�سائل  هي  ما  ندري  ول   ،
اإىل �ساحة  اأن يتجه  هذا ؟؟، قبل 
الأمري عبد القادر ، ثم اإىل مكتبة 
بها  مكث  التي  الثالث  العامل 
املعروفة  الكتب  وهي   ، طويال 
بالكتب »التاريخية« او ذات توجه 
معني ، وهناك خ�س ماكرون قناة 
»فران�س 2« ، و موقع »ثو �سري ل 
اإن  ، هذا  بحوار خا�س   « جلريي 
اأن تر�سانة من ال�سحافة  لحظنا 
يف  حا�رصة  كانت  الفرن�سية 
تغطية هذه الزيارة ، فيما و�سعت 
ال�سحافة الوطنية على » الهام�س 
» مع احل�سود ال�سعبية ، ماعدا من 
قناة » النهار » التي كانت الوحيدة 
التي خول لها اخرتاق » الباريار » 

مع الوفد الر�سمي .

باري�س:بوعالم رم�ساين 

زوجة النجم األيدي الأخرية ليت�سيا 
هي التي اأعلنت خرب وفاته  حوايل 
ال�ساعة الثالثة ليال متاأثرا مبر�س 
يف  قاومه  الذي  الرئة  �رصطان 
الأعوام الأخرية بكل او تي من قوة 
وعزمية ، ول اأدل على �سحة ذلك 
التعب  رغم  الغناء  يف  ا�ستمراره 
ال�سديد الناجت عن �سل�سلة قوية من 
برتوكولت العالج الكيميائي .جنم 
املنوعات  اأغنية  وممثل  ال�سباب 
الأمريكية  الطريقة  على  والروك 
الذي تويف يف �سن الرابعة وال�سبعني 
جوان  ع�رص  اخلام�س  مواليد  من 
،وا�ستهر  بباري�س   1943 عام  من 
ا�ستثنائية  �سوتية  بحبال  فنيا 
وا�ستعرا�سي  ركحي  وبح�سور 

جنوين مكنه من اإ�سعال اللهيب يف 
�سفوف ماليني الع�ساق الفرن�سيني 
الغنائي  للنوع  الفرن�سيني  وغري 
من  غريه  دون  به  انفرد  الذي 
الذين  اأو  عا�رصوه  الذين  املغنني 
ومن  بعقود.  الغناء  اإىل  �سبقوه 
اأ�سهر الأغاين التي ج�سدت فرادته 
مليون   100 من  اأكرث  منها  وباع 
خا�س  بوجه  نذكر  اأ�سطوانة  
»و«املغني  تن�سي  من  ما  »�سيء 
اأحب  التي  »واملو�سيقى  املرتوك 
»و »للحياة وللموت »وعندي م�سكلة 
»وغنى الأخرية مع زوجته ال�سابقة 
الفقيد  فارتان.  �سيلفي  املطربة 
تزوج بعدها املمثلة الكبرية ناتايل 
ثم عار�سة الأزياء لت�سيا التي تبنى 
معها  طفلتان .من اأقوى احلفالت 
يف  الفقيد  قدمها  التي  التاريخية 

احت�سنها  التي  تلك  الت�سعينات  
ملعب الأمراء عام 1993 ثم ملعب 
ت�سعهم  مل  جماهري  اأمام  فرن�سا 
ين،  ال�سهري  امللعبني  مدرجات 
احلفل الذي قدمه تخليدا للذكرى 
الأربعني لنطالقته الفنية كان هو 
الآخر حفال تاريخيا وقدمه جمانا 
حتت برج ايفل و�ساهده 8 ماليني 
فرن�سي مبا�رصة على القناة الأوىل 

اخلا�سة )تي اف 1(.
1. اهمية النجم الراحل البلجيكي 
الأ�سل مل تكن فنية خال�سة فقط 
مازالت  التي  ال�سحفية  والتعاليق 
ا�ستوديوهات  يف  وتتهاطل  تتواىل 
التلفزيونية  والقنوات  الإذاعات 
املواقف  جمرى  يف  �سبت 
الذي  .فالرجل  للراحل  ال�سيا�سية 
ه  بداأ  وا�سح  مييني  باجتاه  عرف 

فالريي  الرئي�س  على  بالت�سويت 
ب�سكل  وعززه  دي�ستان  جي�سكار 
غري م�سبوق ب�سداقة �سخ�سية مع 
)�سانع  �ساركوزي  نيكول  الرئي�س 
 ) اليجابي   ال�ستعمار  قانون 
الذي �سعد بعقد قرانه  هو نف�سه 
حينما  ليت�سيا  احلالية  زوجته  مع 
نوييه  بلدية  عمدة  �ساركوزي  كان 
حفل  جوين  وح�رص   ، املخملية 
النتخابات  يف  �ساركوزي  انت�سار 
الرئا�سية مبطعم الفوكت�س ال�سهري 
ال�سانزليزيه  الواقع يف قلب جادة 
ما�سيا�س  اأمريكا  جانب  اإىل 
ومرياي كاتبة وكري�ستيان كالفييه 
و  ال�سينما  جنوم  من  اآخر  وعدد 
الكاتب  الأول  والراحل  التلفزيون 
�سوت  دورمي�سون  جان  ال�سهري 
نيكول  الرئي�س  على  الآخر  هو 

�ساركوزي ،الراحل الثاين جوين مل 
ي�سلم من نقد رفيق دربه الي�ساري 
و�سفه  الذي  دوترون  جاك 
اأن قلب املعطف  بعد  بالنتهازي 
على  انت�رص  الذي  ماكرو  واأيد 
والي�سار  اليمني  خراب  اأنقا�س 
الرئي�س  يبقى  ولكنه  �سيا�سيا 
واليمني  الي�سار  مع  يتقاطع  الذي 
برف�سه العرتاف بجرائم بلده يف 
وهو  اليوم  يزورها  التي  اجلزائر 
الروؤ�ساء  كل  عن  يختلف  ل  بذلك 
الفرن�سيني مبا فيهم �سرياك الذي 
املادة  فقط  واألغى  موقفه  هذب 
ال�ستعمار  قانون  من  الرابعة 
كان  الذي  الوقت  يف  اليجابي 
باإمكانه اإلغاءه كلية ) ترقبوا قريبا 
ال�ستعمار  قانون  عن  درا�سة 

اليجابي( يف »الو�سط« .

اأي�سا  اأيد  جوين  الراحل   .2
حفل  يف  وغنى  �سرياك  الرئي�س 
�سحيفة لومانتيه ال�سيوعية واأ�ساد 
الأمني  هو  روبري  مع  ب�سداقته 
ال�سيوعي  للحزب  ال�سابق  العام 
الفرن�سي املو�سيقي الروكري مثله 
الذي  جوين  للفقيد  ي�سفع   .3   ،
الأميني  ب�سبانها  فرن�سا  تبكيه 
واملتعلمني ورجالها ون�سائها كفره 
وانقالبه  بال�سيا�سة  الأخري  يف 
على �سديقه �ساركوزي الذي خان 
ملنتخبيه  اأعطاها  التي  الوعود 
النجم  اأهمية  تعبريه،  حد  على 
اأبطال  باأحد  ماكرو  و�سفه  الذي 
احتمال  يف  اأي�سا  تكمن  فرن�سا 
زوجته  رفقة  جنازته  ح�سوره 
التي  ال�سابقة  املعلمة  بريجيت 

وقع يف حبها رغم فارق ال�سن. 
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رئي�س دائرة التجهيزات للوكالة الف�سائية اجلزائرية �سيخ عبد الرازيق لـ" الو�سط "

»�سنقوم باإن�ساء خرائط دقيقة لـ240 منطقة 
�سياحية موزعة على 48 والية

ال�سياحة جمال  يف  بالغة  اأهمية  لها  الف�سائية  •       ال�سور 
االأنرتنت با�ستعمال  جغرافية  معلومات  نظم  بتوفري  •       قمنا 

البرتولية للمن�ساآت  جيد  ا�ستغالل  بهدف  ال�سحراء  يف  »�سوناطاراك«  مع  م�ساريع  •       جمعتنا 
االت�ساالت يف  خمت�ص  �سناعي  قمر  لدينا  �سيكون  قريب  •       عن 

حتدث رئي�س دائرة التجهيزات للوكالة الف�سائية اجلزائرية �سيخ عبد الرازيق  يف هذا احلوار  احل�سري مع يومية » 
الو�سط » الذي جاء  خالل م�ساركته الأخرية يف املنتدى الوطني الأول لل�سياحة اللكرتونية  الذي  نظم موؤخرا من 

طرف  جممع فندقة ،�سياحة وحمامات معدنية بفندق الأورا�سي باجلزائر العا�سمة ،  كا�سفا من خالل هذا اللقاء عن 
اإ�سرتاتيجية الوكالة الف�سائية اجلزائرية وم�ساريعها اجلديدة التي هي ب�سدد التح�سري لها  اإ�سافة اإىل اأبرز ن�ساطاتها 

واتفاقيات ال�سراكة والتعاون التي جمعتها مع دول الأجنبية وخمتلف الوزارات اجلزائرية من بينها وزارة ال�سياحة وهذا 
يف جمال اخلرائط ، ولقد عرف هذا املنتدى م�ساركة الهيئات املوؤ�س�ساتية  الفاعلة يف امليدان اإ�سافة اإىل عدد كبري من 

الوكالت  ال�سياحية  ومطوري وم�سممي الربامج  واملواقع واملن�سات  الرقمية  املوجهة لل�سياحة.  

حاوره : حكيم مالك

�ساركتم موؤخرا يف 
املنتدى الوطني 
الأول لل�سياحة 

اللكرتونية،  فهل 
لك اأن تك�سف لنا عن 

تفا�سيل هذه امل�ساركة 
؟

 
يف  م�شاركتنا  خالل  من  �أردنا 
�لأول  �ملنتدى �لوطني  هذ� 
�للكرتونية  مع  لل�شياحة 
�ل�شياحة  تو�شيح  وز�رة 
�أهمية  ��شتعمال �ل�شور �لف�شائية 
يف جمال �ل�شياحة   ف�شور �لأقمار 
�ل�شناعية  تتيح لنا متابعة  بر�مج 
�مل�شتثمرين  ��شتثمار�ت 
متكن  �ل�شور  فهذه  �خلو��ص 
قبل  متعددة  تو�ريخ  حتليل  من 
وهذ�  بد�ية  �ل�شتثمار  وبعده 
متابعة  من  للم�شوؤول  ي�شمح  ما 
بدون  �ل�شياحي  برنامج  �لتطوير 
حيث  لدينا  �مليد�ن  �إىل  �خلروج 
�ملجالت  من  �لكثري  يف  م�شاريع 
منها �ل�شياحة حيث يوجد برنامج 

�إىل  �لف�شائية ميتد  لل�شور  وطني 
2020 فجميع  �لوزر�ت وموؤ�ش�شات 
��شتعمال  على  مرغمة  �لدولة 
�ل�شور �لف�شائية �جلز�ئرية  بتقنية 
�لعديد  يف  فلدينا  وعليه  حديثة 
�ل�شياحة  منها  �ملجالت  من 
�لوكالة  مع  �رشعنا  �لتي 
�ل�شياحة  يف  لتطوير  �لوطنية 
 2012 2007  وبعدها  يف 
حة  ل�شيا �     ية ير مد   مع     جمعنا
معهم  لولية �شكيكدة �أجنزنا 
خر�ئط  لإجناز  م�رشوع 
�ملناطق  ملتابعة  دقيقة 
يف  تن�شط  �ل�شياحية فوكالتنا 
وهي  �لوطني  �لرت�ب  ربوع  كامل 

متو�جدة  يف 48 ولية.
  

حدثنا عن ن�ساطات 
الوكالة الف�سائية 

اجلزائرية ؟
 

�لف�شائية  �لوكالة 
�جلز�ئرية  �أ�ش�شت مبوجب رئا�شي 
�جلز�ئر  يف   2002 جانفي   16 يف 
مل�شالح  تابعة  ببوزريعة  وهي 
�لوزير �لأول و�لتي جاءت  لتدعيم 
�أكرث و�إخر�جه من �لإطار  �لبحث 

�لتطبيقي،  �لإطار  �إىل  �لنظري 
�حلكومية  مبثابة  �لأد�ة  وهي 
�جلز�ئرية  �لدولة  �شيا�شة  لتنفيذ 
و��شتغالل  در��شة  بخ�شو�ص 
�لف�شاء �خلارجي لأغر��ص �شلمية، 
�تفاقيات  خمتلف  �إبر�م  وكذ� 
ميكنها  �لتي  �لدول  مع  �لتعاون 
و تتاألف  �لف�شائي  �لربنامج  دعم 
من  �لف�شائية  �جلز�ئرية  �لوكالة 
�ملركزية  لالأعمال  وحد�ت   4
�ملركز  من  كل  يف  و�ملتمثلة 
�لت�شغيل  نظم  �لف�شائي  ومركز 
لالت�شالت و  مركز تنمية �لأقمار 
�لتطبيقات  مركز  و  �ل�شناعية 
حمالت  �لف�شائية  وتوجد 
متابعة و�شيانة �لأقمار �ل�شناعية 
و�ل�شات  �آل�شات  �جلز�ئرية 
�شات-1  و�ألكوم   2 و�ل�شات  1-ب 
�ملتو�جدة يف مد�ر�تها يف �ملركز 
)م  �لف�شائية  للتقنيات  �لوطني 
�أي�شا  ولدينا  لأرزيو  ف(  وت 
وتتمثل  مر�كز  �لبحوث  مر�كز 
�لف�شائية  للوكالة  �لتابعة  �لبحث 
�لتطوير  مركز  �جلز�ئرية  و 
�جلز�ئري  ومركز  �لف�شائي 
�جلز�ئرية  و  �لف�شائية  �لتقنيات 
�ملركز �لوطني للتقنيات �لف�شائية 

)�جلز�ئر(.

 
 ماهي اأبرز ال�سراكات 

والتفاقيات الدولية  ؟
 

�رش�كة  �تفاقيات  �أبرمنا  لقد 
بخربة  تتمتع  مع  �ل�شني لكونها 
�لأقمار  �إطالق  جمال  يف  �أكرب 
،  ولدينا  لالت�شالت  �ل�شناعية 
جنوب  مع  �تفاقيات  �أخرى 
يف  متطورة  بلد�ن  �إفريقيا  وعدة 
للعلم  فوكالتنا  ،و  �ملجال  هذ� 
لديها 4 �أقمار �شناعية يف �ملد�ر 
قمر  لدينا  �شيكون  قريب  وعن 
�شناعي خمت�ص يف �لت�شالت.

 
  ماذا عن ال�سرتاتيجية 
التي تعتمدونها يف هذا 

املجال ؟
 

خرب�تنا  بعر�ص  نقوم  نحن 
ج�شدناها  من  و�مل�شاريع  �لتي 
قبل يف هذ� �ملجال  جلميع �لوزر�ء 
�لتابعة  لهم  �ملوؤ�ش�شات  وجميع 
،  وعليه فا�شرت�تيجيتنا وطنية يف 
و�لتي  �لف�شائية   �لأن�شطة  جمال 
خاللها  �إىل  �إعد�د  من  نعمل 
لتعزيز  �لف�شائية  �لتحتية  �لبنية 

تنفيذ  وكذ�  �لوطنية  �لقدر�ت 
�لرب�مج �ل�شنوية ومتعددة لتطوير 
�لوطنية  �لف�شائية  �لأن�شطة 
�لقطاعات  ملختلف  �ل�شلة  ذ�ت 
�لر�شد  و�شمان  �ملعنية 
�لأن�شب  للتنظيم  و�لتقييم  �إ�شافة 
�لوطنية  و�لهتمامات  لإر�شال 
، وعلى  �لدولة  نيابة عن  ل�شمان، 
 ، وت�شغيلها  وتنفيذها  ت�شميمها 
�حلكومة  ل�شيا�شة  لإعد�د  �إ�شافة 
و�ملتعدد  �لثنائي  �لتعاون  يف 
لتقدمي  �ملنا�شبة  �لأطر�ف 
مع  �لر�شد  �لوطنية  �لحتياجات 
مبوجب  لاللتز�مات  و�لتقييم 
جمال  يف  �لدولة  �لتز�مات 
يف  و�لدولية  �لإقليمية  �لتفاقات 

جمالت �لن�شاط �لف�شائي.
  

 ماهي اأبرز الإجنازات 
التي حققتها وكالتكم  ؟

 
�رشكة  مع  م�شاريع  �أجنزنا   لقد 
لأن  �ل�شحر�ء  »�شوناطر�ك« 
�جلز�ئرية  جند �أن �خلر�ئط  �شبه 
�ل�شبب  ولهذ�  منعدمة  فيها 
�لف�شائية  ت�شعى  �لوكالة 
�شوناطر�ك  �جلز�ئرية  لتزويد« 

�ل�شناعية حتى  �لأقمار  »ب�شور 
�جلودة  خر�ئط عالية  لها  يكون 
وذ�ت دقة جيدة وهذ� كله بهدف 
��شتغالل جيد للمن�شاآت �لبرتولية 

�جلز�ئرية.
 

فيما تتمثل م�ساريعكم 
امل�ستقبلية ؟  

 
ب�شدد  �لتح�شري   نحن 
يت�شمن  مل�رشوع  جديد 
 240 لـ  دقيقة  خر�ئط  �إن�شاء 
�شياحية  موزعة   منطقة 
�ل�شرت�تيجية  �ملناطق  فيها 
 ، وهر�ن  �ملهمة  مثل 
�جلنوب  و  بجاية  �لعا�شمة  ، 
 ،  ) )�ل�شحر�ء  �جلز�ئري 
�أي�شا بتوفري نظم  ولقد قمنا  
معلومات جغر�فية  با�شتعمال 
   ميكن  لذي  � و   نرتنت  لأ �
من  �لبحث  للم�شتخدمني 
لهم   �لفنادق  وي�شهل  على 
�لذهاب  طرق   معرفة  من 
�شياحية ،وذلك  لأي ملنطقة 
باإبر�ز �أهم �ملر�فق �ل�شياحية 
فندق  �أي  يف  �ملوجودة 

معني .  

ا�ستنكرت �سيا�سيات و مواقف الأنظمة العربية امل�سلمة مع الق�سية الفل�سطينية 

 حم�ص تطالب منظمة التعاون االإ�سالمي
 وجامعة الدول العربية بالتحرك 

م�ست�سفى الرويبة بولية اجلزائر

توتر بني املوظفني ينذر باالأ�سواأ

جمتمع  حلركة  �لربملانية  �لكتلة    نددت 
�لعربية  �لأنظمة  و�شيا�شات  مو�قف  �ل�شلم 
�لذي  �ملزمن  �لتخاذل  بفعل  �لر�شمية، 
فل�شطني  ق�شية  مع  �مل�شتمر  تعاملها  طبع 
�لذي  �لتطبيعي  تو�طوؤها  وبفعل  و�لقد�ص، 
  بحِقّ معلنًة  خيانية  مظاهر  يتخذ  �أ�شبح 
مطالبة  ومقاومته،  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
�لدول  وجامعة  �لإ�شالمي  �لتعاون  منظمة 
�شد  وعمليا  �شياديا  �لتحرك  �إىل  �لعربية، 
�لأمريكي  �لرئي�ص  من  �ملرتقب  �لقر�ر 
بالعرت�ف  و�لقا�شي  تر�مب،  دونالد 
�ل�شهيوين،  للكيان  كعا�شمة  بالقد�ص 
�ملدينة  هذه  �إىل  �لأمريكية  �ل�شفارة  ونقل 

�ملقد�شة بالن�شبة لكافة �مل�شلمني
جمتمع  حلركة  �لربملانية  �لكتلة  و�أ�شارت   
�ل�شلم من خالل بيان لها حت�شلت »�لو�شط« 
�خلطوة  هذه  باأن   ،   منه  ن�شخة  على 
م�شاعر  ��شتفز�ز  يف  �إمعان  �لأمريكية 
كما  �ل�شهيوين،  للكيان  وحماباة  �مل�شلمني 
�شّد  و�رشيحٍة  مبا�رشة  حرب  �إعالن  �أنه 
و�لإ�شالمية،  �لعربية  �لأمة  وكّل  فل�شطني 

�لقد�ص يف  �حتالل  على  لل�رشعية  و�إ�شفاٍء 
�لوليات  باأن  م�شيفا  �خلم�شني،  ذكر�ها 
�ملتناغمة  ب�شيا�شاتها  �لأمريكية  �ملتحدة 
مع �لكيان �ل�شهيوين �لغا�شب، ت�شع نف�شها 
يف موقع �لعد�ء �ملعلن حتى مع دول �لعامل 
�لكيان  هذ�  ميثله  ما  �عتبار  على  جميعا، 
�لعاملي، من عنو�ن  �لإن�شاين  �ل�شمري  �أمام 
و�ل�شطهاد،  و�لعن�رشية  و�لهمجية  للقتل 
و�أبرز نف�ص �مل�شدر باأن �ل�شعب �لفل�شطيني 
مدعو �ليوم �إىل �مل�شاحلة و�لوحدة �ل�شاملة 
�لو�شائل  كل  وتفعيل  �ملقاومة،  خّط  على 
�ملمكنة للدفاع عن مقّد�شات �لأمة، مطالبا 
�لدول  وجامعة  �لإ�شالمي  �لتعاون  منظمة 
لالنعقاد  و�لعاجل  �لفوري  بالعمل  �لعربية، 
و�لعملية،  �ل�شيادية  �لقر�ر�ت  و�تخاذ 
لل�شعب  و�ل�شيا�شي  �ملادي  �لدعم  وتفعيل 
ووقف  �ملقاومة،  وف�شائله  �لفل�شطيني 
�ل�شهيوين،  �لعدو  مع  �لتطبيع  �أ�شكال  كّل 
 و��شتغربت  وك�رش �حل�شار عن قطاع غزة 
حركة حم�ص نية روؤ�شاء برملانات �شبع دول 
�فريقية، يف زيارتهم للمقد�شات �لإ�شالمية 

حتت �لو�شاية �ل�شهيونية، معربة عن رف�ص 
�ل�رشعية  مبادئ  تخرق  �لتي  �لزيارة  هذه 
و�لتي  �ليون�شكو،  منظمة  وقر�ر�ت  �لدولية 
�إ�شالمي،  �أن حائط �لرب�ق هو معلم  �أكدت 
�أمريكية  �إعالمية  تقارير  و�أفادت  هذ� 
�لرئي�ص  باأن  �ملا�شي،  �جلمعة  �شدرت 
�لعرت�ف  يعتزم  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
يف  �ل�شهيوين،  للكيان  عا�شمة  بالقد�ص 
�لنباأ  �أم�ص،  ع�شية  له  مرتقب  خطاب 
�أم�ص  �أول  �لأمريكي  �لأبي�ص  �لبيت  �أكده 
�لثالثاء، معلنا عن ت�رشيحات مرتقبة حول 
�إىل  �أبيب  تل  من  �لأمريكية  �ل�شفارة  نقل 
�لقد�ص، هذ� وجاءت ردود �لأفعال �لدولية 
و�حد،  �جتاه  يف  �ملنتظر  �لقر�ر  هذ�  �إز�ء 
و�لهيئات  �لدول  من  �لعديد  �تفقت  حيث 
�لدولية على حتذير و��شنطن من مغبة هذه 
�خلطوة، و�لتي ميكن �أن ت�شعل فتيل �حلرب 
�قت�رشت  وفيما  �ملنطقة،  يف  و�لتوتر�ت 
جتاوزتها  �لتحذير،  على  �ملو�قف  بع�ص 

�أخرى نحو �لتهديد و�لوعيد. 
اميان لوا�س

�جلز�ئر  بولية  �لرويبة  م�شت�شفى  موظفو  دعا 
مدير  �لإد�رية  باملناوبات  �ملعنيون  خ�شو�شا 
للوز�رة  �ن�شغالهم  ونقل  للتدخل  �مل�شت�شفى 
غري  و�لت�رشفات  للت�شيب  حد  لو�شع  �لو�شية، 
�لقانونية �لتي حتدث د�خل �إد�رة �مل�شت�شفى، 
خا�شة فيما يتعلق بالتالعب مبو�قيت �ملناوبة 
�لن�شاء  بني  �لإعفاء  يف  و�لفرق  ونهار�  ليال 

و�لرجال من �ملوظفني د�خل �ملوؤ�ش�شة 
 وو�شف �ملوظفون يف ر�شالة موجهة ملدير ، 
�إعد�د  على  �لقائمون  بها  يعمل  �لتي  �لطريقة 
ب«غري  �لرويبة  مب�شت�شفى  �ملناوبة  قائمة 
يدرجون  هوؤولء  �أن  �إىل  م�شريين  �لقانونية«، 
�ملوظفون �لرجال على قلتهم يف �لفرتة �لليلية 
يف  كرثتهم  على  �لن�شاء  �ملوظفات  يدرجون  و 
�ل  تكون  بهم  �خلا�شة  �ملناوبة  و  �لنهار  فرتة 
يف �يام �لعطل �لأ�شبوعية و �لأعياد �لوطنية و 
�لدينية رغم عدم وجود �أي ن�ص قانوين يلزم �أو 
يجرب �لرجال على �أد�ء �ملناوبة ليال و يرخ�ص 
�إىل  �أد�ء مناوبتهن نهار�، م�شريين  للن�شاء على 
�أن ر�شالتهم هي حر�شا على �حرت�م �لت�شل�شل 
تاأدية  يف  خلل  �أي  حلدوث  جتنبا  و  �لإد�ري 

�ملناوبة �لإد�رية
 « حت�شلت  ر�شالة  خالل  من  هوؤولء  وقال   
�لو�شط » على ن�شخة منها  ، �أن هذ� �لإجر�ء 
جعل �ملوظف �لرجل يربمج على �لأقل ثالث 
مر�ت يف �ل�شهر عك�ص �ملر�أة لتي تربمج مرة 
و  يتنافى  ما  �أ�شهر  و�أربعة  ثالثة  كل  و�حدة 
يتعار�ص مع مبد�أ �مل�شاو�ة بني �ملوظفني �أمام 
�لقانون و يخلق جو� من »�لإح�شا�ص بالظلم و 
يوؤثر على �ملوظف يف تاأدية و�جباته �ملهنية« 

.
 كما طالب  مدير �ملوؤ�ش�شة �ل�شت�شفائية للرويبة 
قائمة  �إعد�د  على  �لقائمني  لدى  بالتدخل   ،
�ملر�شوم  باأحكام  �للتز�م  و  �لتقيد  �ملناوبة 
�لتنفيذي و �لتعليمة �ملت�شمنة كيفية تطبيقه و 
�ملر��شلة �ل�شادرة من م�شالح �ملديرية �لعامة 
�أد�ء  يف  خلل  �أي  لتجنب   ، �لعمومية  للوظيفة 
�ملناوبة �لإد�رية ، موؤكدين يف �ل�شياق ذ�ته باأنه 
�ملناوبة  قائمة  �إعد�د  يف  �ل�شتمر�ر  حالة  يف 
�ملكلفة  �جلهة  �شتتحمل  �رشعية  ل  بطرق 
باإعد�دها �مل�شوؤولية فيما �شيحدث م�شتقبال 

 اإميان لوا�س 



هيئة  �أمام  خمدر�ت  بارون  مثل 
بالعا�صمة  �لبي�صاء  �لد�ر  حمكمة 
�ل�صادر  �لغيابي  �حلكم  ملعار�صة 
�لفرن�صية  �ملحكمة  من  حقه  يف 
 8 بعقوبة  باإد�نته  و�لقا�صية 
��صتري�د  جرم  عن  �صجنا  �صنو�ت 
�ملخدر�ت �لتي طالت 1200 كلغ 
�مل�صتورد من  �لهندي  �لقنب  من 
كان  �لذي  �لن�صاط  وهو  �ملغرب 
�أ�صخا�ص  ثالثة  رفقة  به  يقوم 
فرن�صيان  منهم  �إثنان  �آخرين 
�لعربية  �ململكة  من  وو�حد 

�ل�صعودية. 
على  بناء�  �ملتهم  مثل  وقد  هذ� 
بناء�  خطرية  �جلد  �لوقائع  هاته 
على �لأمر بالقب�ص �لدويل �لذي 
�صد  �لفرن�صية  �ل�صلطات  �أطلقته 
�ملتهم �حلايل �ملدعو " ب, ر�صا" 
موؤخر� مبنطقة  توقيفه  �لذي مت 
�صيدي يحيى ومت حتويله مبا�رشة 
لهذ�  �إفر�غا  �حلال  حمكمة  على 
بجرمية  �ملتعلق  بالقب�ص  �لأمر 
طالت  �لتي  �ملخدر�ت  ��صتري�د 
�لهندي  �لقنب  من  كلغ   1200
�إدخالها  ب�صدد  �ملتهم  كان  �لتي 
ثالثة  مبعية  �لفرن�صي  للرت�ب 
منهم  �ثنان  �آخرين  �أ�صخا�ص 
منطقة  من  و�لثالث  فرن�صيان 
ع�صابة  �صكلو�  �للذين  �ل�صعودية 
خطرية خمت�صة يف هذ� �لن�صاط 
و�لذي ورد مل�صامع م�صالح �لأمن 
معلومات  خالل  من  �لفرن�صية 
�صفقة  حول  �مل�صدر  جمهولة 

متكنت  �أين  �ملخدر�ت  ل�صتري�د 
حينها من توقيف باقي �ملتهمني 
كان  �لذي  �حلايل  �ملتهم  وبقي 
من  �ملخدر�ت  بنقل  يتكفل 
فر�ر  حالة  يف  �ملغرب  دولة 
�ل�صلطات  حقه  يف  و�أ�صدرت 
�لذكر  �صالف  �حلكم  �لفرن�صية 
�لتحقيقات  له  خل�صت  بعدما 
بنظام  بال�صتعانة  هناك  �لأمنية 
�لذي  �ملطار�ت  عرب  �لتنقالت 
ب�صفة  �ملتهم  تردد  عن  ك�صف 
بجو�ز  �ملغرب  على  م�صتمرة 
على  ,ف�صال  فرن�صي  �صفر 
بهاتف �ملتهم  �لعثور على �صوره 
خالل  من  و�أت�صح   , "ب.حممد" 
على  �لفرن�صي  �ملكاملات  ك�صف 
�حلايل  �ملتهم  جمعت  حمادثة 
 " عبارة  تخللتها  �ملتهمني  و�حد 
�صاأعو�صك على �آخر �ورو" , ليتم 
�لد�ر  بذلك حتويله على حمكمة 
�لبي�صاء �لبتد�ئية بجرم ��صتري�د 
�ملخدر�ت يف �إطار �صبكة منظمة 
و�لعود, حيث �أنكر خالل مو�جهته 
�لتهمة ما ن�صب له من جرم ونفى 
�أن  عالقته بتلك �جلماعة موؤكد� 
�صبب تنقله للمغرب هو �ل�صتثمار 
يف جمال بيع �ملالب�ص �لد�خلية, 
�لعام ويف ظل  �لنائب  له  ويطالب 
عقوبة  بتوقيع  ذكره  �صلف  ما 
لتفيده  نافذ�,  �صجنا  �صنة   15
�لقانونية  بعد �ملد�ولة  �ملحكمة 

بالرب�ءة �لتامة. 
 ل/ منرية

�ملبذولة  �جلهود  �إطار  يف 
�لجتار  جر�ئم  حماربة  يف 
باملخدر�ت , و ��صتمر�ر� ل�صيا�صة 
من  �ملمار�ص  �لأمني  �لت�صييق 
متكنت   , �ل�رشطة  قو�ت  طرف 
�لتحري  و  �لبحث  فرقة  عنا�رش 
�لتابعة للم�صلحة �لولئية لل�رشطة 
�لق�صائية باأمن ولية �مل�صيلة , من 
توقيف �ملدعوين )ع,و( و ( ذ,ت)  
باملخدر�ت )كيف  �لجتار  بتهمة 
دون  ناري  �صالح  حيازة  معالج( , 
�لق�صية  وقائع  �رشعي  مقت�صى 
معلومات  ورود  حني  تعود 
�لأ�صخا�ص  بع�ص  قيام  مفادها 
م�صتوى  على  �ملخدر�ت  برتويج 
�لأبحاث   , �مل�صيلة  مدينة 
بها  قامت  �لتي  �لتحريات  و 
عنا�رش �ل�رشطة مكنت من �صبط 
�ل�صمايل  باملخرج  �ملعنيني 
بحوزتهما 787 غ  و  للولية 
�ملخدر�ت )  �لكيف  من 
�صالح  �إىل  �ملعالج ( بالإ�صافة 
ق�صائي  ملف  ت�صكيل  مت   , ناري 
�أمام  تقدميهما  و  �ملعنيني  �صد 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �ل�صيد 
بدوره  �لذي  �مل�صيلة  حمكمة 
�ل�صيد  على  �لأطر�ف  �أحال 
قا�صي �لتحقيق , هذ� �لأخري �أمر 

باإيد�عهما �ملوؤ�ص�صة �لعقابية .
 

امل�سيلة 

حادث مرور 
يخلف خم�سة 

جرحي 
بجروح  �أ�صخا�ص  �أ�صيب خم�صة 
�أم�ص  وقع  مرور  حادث  �ثر 
بالطريق  �لغز�ل  �صاية  مبنطقة 
�لنقطة   40 رقم  �لوطني 
ببلدية     165 رقم  �لكيلومرتية 
عني  د�ئرة  �ص  هجر  �صيدي 
, و�أفادت  �حلجل ولية �مل�صيلة 
�حلماية �ملدنية, �ن �حلادث نتج 
�صيارتني من  بني  ��صطد�م   عن 
�لثانية  �ل�صيارة  رونو r19 و  نوع 
من نوع نيبري� , �أ�صفر عن ��صابة 
5 ��صخا�ص, �أعمارهم ما بني 25 
�حلماية  تدخلت  وقد  �صنة  و33 
م�صلحة  �إىل  �جلرحى,  لنقل 
�ل�صتعجالت �لطبية باملوؤ�ص�صة 
عني  �ل�صت�صفائية  �لعمومية 
فتحت  جهتها,  ومن  �حلجل 
�لوطني, حتقيقا  �لدرك  م�صالح 

ملعرفة مالب�صات �حلادث .
عبدالبا�سط بديار 

فرن�سيان �ساعداه يف نقل الكمية من املغرب لفرن�سا 

اأمن والية امل�سيلة 

حماكمة بارون خمدرات هرب 1200 
كلغ قنب هندي اإىل الأرا�سي الفرن�سية 

اإيداع �سخ�سني بتهمة حيازة 
املخذرات وحمل �سالح ناري 
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اخلبري الفالحي عي�سى من�سور يحذر

70 باملائة من نخيل ب�سكرة 
مهدد  بال�سياع

.      جودة التمور اجلزائرية مهددة ب�سيا�سة تر�سيد النفقات
اأكد عي�سى من�سور باأن 70 باملائة من نخيل ب�سكرة مهدد  بال�سياع نتيجة لغياب االآبار واليد العاملة املوؤهلة التي باإمكانها التحكم يف تقنيات 

التخزين داخل غرف التربيد، ما اأدى اإىل تدين جودة التمور وجعلها تعرف ركودا من حيث االإنتاج و من حيث الت�سدير، حيث ننتج اجلزائر 
ما يقارب 01 مليون طن و ال ت�سدر منه اإال 30 األف طن اأي 3 باملائة بقيمة ال تفوق الــــ 40 مليونا. 

يحي. عواق

عي�صى  �لفالحي  �خلبري  �أكد 
عقب  ت�رشيحه  يف  من�صور 
�ل�صالون  فعاليات  �ختتام 
طبعته  يف  للتمور  �لدويل 
بعا�صمة  �أقيم  �لذي  �لثالثة 
�أنه  على  ب�صكرة  �لزيبان 
�مللتقيات  كل  من  وبالرغم 
و�ل�صالونات  و�لندو�ت 
�لتمور  �صعبة  حول  �ملقامة 
فر�صة  مبثابة   تعترب  و�لتي 
�ملخت�صني  و  �خلرب�ء  للتقاء 
�أننا  �إل  �لفالحي  �ملجال  يف 
�إىل  �ل�صاعة  �إىل حد  ن�صل  مل 
فعالة  و�آليات  حلول  �إيجاد 
ملو�جهة �مل�صاكل �لتي تعاين 
منها �صعبة �لتمور يف �جلز�ئر, 
�لأمر �لذي يدفع �إىل �رشورة 
ور�ء  �لأ�صباب  عن  �لبحث 
�ملفارقات  �إىل  م�صري�  ذلك, 
�أن يقام  �لعجيبة, بح�صبه, يف 

فيما  للتمور  دويل  �صالون 
نخيل  من  باملائة   70 تبقى 
ب�صكرة مهددة بال�صياع ب�صبب 
مو�صحا  �ل�صقي,  مياه  �نعد�م 
�لتمور  �لعديد من منتجي  �أن 
نا�صدو� �ل�صلطات �لعليا لأجل 
�لتعجيل بحفر �لآبار و تزويد 
حتى  بالكهرباء  مناطقهم 
حقولهم  �صقي  لهم  يت�صنى 
�لآونة  يف  كثري�  تاأثرت  �لتي 
�لنق�ص  جر�ء  من  �لأخرية 
�ل�صقي,  مياه  يف  �لفادح 
على  �مل�صوؤولني  جو�ب  وكان 
�إن�صغالت �لفالحني  و�لتاأخر 
يف �جناز هذه �مل�صاريع ر�جع 
تر�صيد  �صيا�صة  �إىل  بالأ�صا�ص 
تعتمدها  �لتي  �لنفقات 
�أ�صعار  تهاوي  منذ  �حلكومة 
غري  عذر  �أنه  معترب�  �لنفط, 
�أن  وتف�صيال  جملة  مقبول 
يطال تر�صيد �لنفقات �لقطاع 
�لفالحي �لذي يعترب م�صتقبل 

�لقت�صادي �لوطني.
�أنه   �ملتحدث   ذ�ت  و�أ�صاف 
برزت  �لأخرية  �لآونة  يف 
بعد  �لتمر  لون  تغيري  ظاهرة 
�لتربيد,   غرف  من  �إخر�جه 
و ذلك ر�جع �إىل عدم �لتحكم 
يف تقنيات �لتخزين يف غرف 
�إىل  حتما  يوؤدي  مما  �لتربيد 
ما  قيمتها,  �لتمور  فقد�ن 
عملية  على  �صلبا  ينعك�ص 

ت�صويقها. 
�أن  �لفالحي   �خلبري  و�أ�صار 
�لنظر  بغ�ص  و  �لتمور  �صعبة 
برز  �لذي  �ملياه  م�صكل  عن 
موؤخر� فاإنها تعرف نق�ص كبري 
فيما يخ�ص �ل�صتثمار�ت ملا 
بعد �لإنتاج كوحد�ت �لتحويل, 
وحد�ت �لتغليف و �لتو�صيب, 
�إمكانيات  و  �لتخزين  هياكل 
�صحن و نقل �ملنتوج �ملوجه 
كل  ملا  مت�صائال,  للت�صدير, 
هذه  �جناز  يف  �لتاأخر  هذ� 

�أن  �صاأنها  من  �لتي  �مل�صاريع 
�ل�صادر�ت؟  ت�صاعد يف ترقية 
�ل�صحر�ء  متور  �أن  �لعلم  مع 
�أجود  بني  من  �جلز�ئرية 
�ل�صاحة  على  �لتمور  �أنو�ع 
�أنها   �إىل  بالإ�صافة  �لعاملية 
نقوم  �لتي  �ملنتوجات  �أقدم 
�لأ�صو�ق  �إىل  بت�صديرها 

�لإفريقية و�لأوروبية.
تون�ص,   �ل�صقيقة  مع  مقارنة 
�أن  من�صور  عي�صى  ك�صف 
تعرف  عندنا  �لتمور  �صعبة 
ركود� من حيث �لإنتاج و من 
ننتج  حيث  �لت�صدير,  حيث 
ما يقارب 01 مليون طن و ل 
ن�صدر منه �إل 30 �ألف طن �أي 
�لــــ  تفوق  ل  بقيمة  باملائة   3
40 مليون دولر فيما �ل�صقيقة 
و  طن  �ألف   240 تنتج  تون�ص 
ت�صدر 100 �ألف طن �أي ن�صبة 
تقارب 42 باملائة بقيمة 565 
�أن  �لعلم  مع  دولر  مليون 

�أغلى  ت�صجل  �لتون�صية  �لتمور 
�صعر يف �لأ�صو�ق �لعاملية.

�عترب  �صلة  ذي  �صياق  ويف 
يف  �لتمور  �صعبة  �أن  من�صور 
�جلز�ئر �إن مل حتظى بالعناية 
من  �لزو�ل  فماآلها  �لالزمة 
�لتجارية  �ملبادلت  �صوق 
�لدولية,  قبل  �ملحلية 
وب�صفة  يدعو  �لذي  �لأمر 
��صتعجالية �إىل توجيه �لإر�دة 
�لهتمام  نحو  �ل�صيا�صية 
كبديل  �لفالحي  بالقطاع 
�لريعي,  لقت�صادنا  منه  لبد 
�لفالحي  �ملنتوج  و�أن  خا�صة 
�لتمور  جمال  يف  �جلز�ئري 
ما  �لعالية  بجودته  م�صهور 
�إىل  يجعل من عملية ت�صويقه 
�لأ�صو�ق �لإفريقية و�لأوروبية 
ب�صكل  وي�صاهم  �صهال  �أمر� 
�لقت�صاد  �إنعا�ص  يف  كبري 
�صح  �صل  يف  خا�صة  �لوطني 

�ملو�رد �ملالية.

ال�سحية اأكت�سف بعد ت�سديده لثمنها اأنها حمل �سكوى خيانة االأمانة 

6 اأ�سهر حب�سا لعون اإداري ببلدية ال�سراقة تواطاأ يف تزوير وثائق �سيارة 
ر�ي�ص  مر�د  بئر  حمكمة  ق�صت 
�لقانونية  �ملد�ولة  بعد  بالعا�صمة 
نافذ�  حب�صا  �أ�صهر   6 عقوبة  بتوقيع 
�ألف دج يف  وغر�مة مالية بقيمة 20 
�صطب  مب�صلحة  �إد�ري  عون  حق 
�ل�رش�قة  ببلدية  �لرمادية  �لبطاقات 
رفقة  تورطه  عن   , �لعا�صمة  غرب 
و  �صطيف  ولية  من  �صم�صارين 
فر�ر  حالة  يف  موجود  ر�بع  �صخ�ص 
ل�صيارة  �لقاعدي  �مللف  بتزوير 
و  كليو"  "رونو  طر�ز  من  �صياحية 
ل�صخ�ص  جديد  من  تد�ولها  �إعادة 
من  يتمكن  �أن  دون  ثمنها  دفع  �أخر 
نف�ص  توقيع  مع   , �لفعلية  حيازتها 
 3 و  �ل�صم�صارين  حق  يف  �لعقوبة 
�ملتهم  حق  يف  نافذ�  حب�صا  �صنو�ت 

حقه  يف  بالقب�ص  �أمر  �إ�صد�ر  بعد 
بدفع  �ملتهمني  كافة  �إلز�م  وكذ� 
بالت�صامن  �ل�صحية  مايل  تعوي�ص 
وقد  هذ�    . �ل�صيارة  قيمة  بنف�ص 
على  بناء�  �ملتهمني  متابعة  جرى 
�لأ�صخا�ص  �أحد  بها  تقدم  �صكوى 
حول �كت�صافه تزوير وثائق �صيارة قام 
دون  بالكامل  ثمنها  دفع  و  ب�رش�ئها 
�صيارة  وهي  فعلية  ب�صفة  يحوزها  �أن 
�صياحية من نوع "رونو كليو" حيث �أكد 
�ل�صحية يف معر�ص �صكو�ه �أنه قد قام 
�ل�صيارة من حمل جتاري  تلك  ب�رش�ء 
�صطيف  بولية  �ل�صيار�ت  وبيع  ل�رش�ء 
و�رشيكه  )ح.ن(  لل�صم�صارين  ملك 
)�ص.ع( مع دفعه لهما للثمن بالكامل 
�ملنجزة  �لتحريات  وتبني يف خ�صم   ,

�أن �ل�صيارة حمل �صكوى �أخرى بخيانة 
�لأمانة تقدم بها �ملالك �لأ�صلي �صد 
�ملتهم �ملوجود يف حالة فر�ر و�لذي 
قام بالت�رشف بها بعد �إ�صتيالمها من 
تاأجري  عقد  �إطار  يف  �لأ�صلي  مالكها 
�مللف  �أن  �أي�صا  تبني  كما   , مركبة 
�لقاعدي لهاته �ملركبة قد مت تزويره 
�إد�رية مب�صلحة �صطب  من قبل عون 
�ل�رش�قة  ببلدية  �لرمادية  �لبطاقات 
بذلك  ليتم   , �ل�صم�صارين  مع  بتو�طئ 
�لر�بع  �ملتهم  رفقة  �لثالثة  حتويلهم 
على حمكمة  فر�ر  حالة  �ملوجود يف 
�لإخت�صا�ص بجرم �لتزوير و��صتعمال 
طالت  �إد�رية  حمرر�ت  يف  �ملزور 
 , مزورة  بوثائق  بيعها  وتد�ول  وثائق 
مع و�صع �لعون �لإد�ري رهن �حلب�ص 

�ملوؤقت باملوؤ�ص�صة �لعقابية باحلر��ص 
�إجر�ء�ت  من  �ل�صم�صارين  ��صتفادة  و 
من  �أنكر�  ,حيث  �ملبا�رش  �ل�صتدعاء 
�أن  للمحاكمة  مثولهما  جهتهما خالل 
يكونا قد قاما ببيع �صيارة حمل �صكوى 
ق�صائية �أو �رشقة و �أنهما كانا جمرد 
و�صيطان بني �ل�صاري و �لبائع �لأ�صلي 
يف   , �ل�صيارة  مب�صدر  علمهما  دون 
حني فند �ملتهم �لأول تورطه بتزوير 
�أنه  �ل�صيارة موؤكد�  �لبيع ووثائق  عقد 
�أن  دون  �صفافية  بكل  مهنته  مار�ص 
حمل  �أنها  �أو  �ل�صيارة  م�صدر  يعلم 
جرمية  يخ�ص  ق�صائيةفيما  متابعة 
جهته  من  ويطالب   , �لأمانة  خيانة 

باإفادته بالرب�ءة �لتامة. 
ل/منرية 

�سكيكدة

الوايل ين�سب املجال�س البلدية 

بعدما رف�س االن�سراف من حتت نافذة �سقته 

8 �سنوات �سجنا ل�ساب اأزهق روح قا�سر ب�ساطور بدرقانة

يبا�رش �ليوم حجري درفوف و�يل 
يوم  غاية  و�إىل  �صكيكدة  ولية 
عملية  دي�صمرب2017   10 �لأحد 
تن�صيب �لـمجال�ص �ل�صعبية �لبلدية 
�لنتخابية  للعهدة  �ملنتخبة 
عن  و�ملنبثقة   2020  /2017
 , �لأخرية  �ملحلية  �لنتخابات 
�لو�يل  �ل�صيد  �صي�رشف  حيث 

�ملجال�ص  تن�صيب  على  �صخ�صيا 
�لبلدية على م�صتوى كل  �ل�صعبية 
من بلديات: �صكيكدة, بن عزوز, 
عز�بة, �حلرو�ص, رم�صان جمال 
�حلد�ئق, �أولد �عطية �لزيتونة , 
�أم  , متالو�ص,  , عني ق�رشة  �لقل 
�لطوب و�صيدي مزغي�ص. وهو ما 
�ل�صفحة  من�صورعلى  بيان  �أكده 

�لر�صمية للولية على �لفاي�صبوك.  
و  �لعام  �لأمني  و�صيتوىل  هذ� 
�لعامة  و�ل�صوؤون  �لتنظيم  مدير 
مهمة تن�صيب �ملجال�ص �ل�صعبية 
�لبلدية لبلديات �لوجلة بو�لبلوط, 
عني  ولبان,  بني  �لويد�ن,  بني 
بوزيان, عني �لزويت, بو�صطاطة, 
بني ب�صري, فلفلة, حمادي كرومة, 

�رش�صار�لغدير,جندل  عني 
�لزهور,  و�دي  حممد,  �صعدي 
�ل�رش�يع,  قنو�ع,  مايون,  خناق 
�حبابة,  �أولد  زيد,كركرة  بني 
�صالح  �لد�صي�ص,  �أجماز  زرد�زة, 
بكو�ص  �ملر�صى,   , بو�ل�صعور 

خل�رش و�ل�صبت.
يحي. عواق 

�لبتد�ئية  �جلنايات  حمكمة  وقعت 
 8 عقوبة   �أم�ص  �لبي�صاء  بالد�ر 
�صاب  حق  يف  نافذ�  �صجنا  �صنو�ت 
ب�صبب  �لعمر  من  �لثالث  �لعقد  يف 
قا�رش  روح  �إزهاق  على  �قد�مه   
�لقلب  ب�رشبة �صاطور على م�صتوى 
دفاعا  بدرقانة  �لدبلوما�صي  باحلي 
عن �لنف�ص بعدما حاول هذ� �لأخري 
وهذ�   خ�صبية  بع�صا  عليه  �لتهجم 
بعد �إعادة تكييف �لق�صية من �لقتل 
�لعمدي  �إيل �ل�رشب و�جلرح �لهندي 

�ملوؤدي للوفاة . 

مالب�صاتها  تعود  �لتي  �جلرمية  يف 
بجل�صة  د�ر  ما  ح�صب  وعلى 
 2016 �أفريل   9 لتاريخ  �ملحاكمة 
حني رجع �ملتهم من عمله يف حدود 
و�صاهد  م�صاء�  �ل�صابعة  �ل�صاعة 
منزله  نافذة  حتت  �صبان  خم�صة 
و�لتلفظ  �ملخدر�ت  تعاطي  ب�صدد 
زوجته  م�صامع  على  بذيئة  بكلمات 
�صيارته  بركن  فقام  �ل�صغار  و�أبنائه 
على بعد �أمتار منهم وتقدم �صوبهم 
لطردهم من �لأماكن وهو �لت�رشف 
�ل�صحية  �صقيق  يه�صمه  مل  �لذي 

حينها وقام باحلاق باملتهم ور�صقه 
م�صيبا  �أمتار  بعد  على  بحجارة 
ويقوم  �صاعده,  م�صتوى  على  �إياه 
لتحدث  ور�ئه  بالرك�ص  �ملتهم 
بينهما مناو�صات وعر�ك �صديد �أدى 
لتدخل �ل�صحية وهو قا�رش يبلغ من 
�صقيقه  عن  دفاعا  �صنة   17 �لعمر 
و�أثناء  �صطور�  معه  �أح�رش  بعدما 
�ل�صحية  بطعن  �ملتهم  قام  �ل�صجار 
وي�صيبه  �ل�صاطور  هذ�  بو��صطة 
�لتي  �ل�رشبة  وعي  �لقلب  مبنطقة 
كانت كفيلة لإزهاق روحه بعد نقله 

عني  مل�صت�صفى  �ل�رشعة  وجه  على 
�أنفا�صه,  �أخر  لفظ هناك  �أين  طاية 
وحتويله  �ملتهم  توقيف  بذلك  ومت 
�لقتل  بجناية  �حلال  حمكمة  على 
خالل  بها  �عرتف  و�لتي  �لعمدي, 
متم�صكا  �ملحكمة  لهيئة  مو�جهته 
حادثة  جمرد  كانت  �حلادثة  باأن 
حاول  بعدما  �لنف�ص  عن  دفاع 
و�أ�صابه  بال�صاطور  �رشبه  �ل�صحية 
دون ق�صد, ليطالب بذلك له �لنائب 

�لعام بتوقيع عقوبة �ملوؤبد. 
 ل/منرية 



املتخ�ص�صة  الأمن  م�صالح  فتحت   
واجلرمية  الرهاب  مكافحة  يف 
الع�صكرية  بالناحية  املنظمة 
مع  وبالتن�صيق  بتمرنا�صت  ال�صاد�صة 
خلية الأبحاث والتحري باملجموعة 
حتقيقا  الوطني  للدرك  الولئية  
اأمنيا معمقا يف اختفاء مفاجئ لـ 07 
التحاقهم  فر�صية  ي�صتبعد  ل  �صبان 
باجلماعات اجلهادية النا�صطة بدولة 
ليبيا . علمت »الو�صط » من م�صادر 
موؤكدة ، اأن م�صالح الأمن املخت�صة 
اجلاري  ال�صهر  مطلع  با�رشت  قد 
العائالت  من  عدد  مع   التحقيق  
 ، اميقزي  مناطق  من  بكل  القاطنة 
مترنا�صت  بولية  توندرة  و  ار�صوان 
مفاجئ   اختفاء  خلفية  على  وذلك 
الـ  بني  اأعمارهم  ترتاوح  �صبان   07 لـ 
23 و 28 �صنة من بينهم 04 م�صبوقني 
على  التحري�ض  بتهمة  ق�صائيا 
التجمهري الغري مرخ�ض اأمام الهياكل 
الدارية للدولة و  التهريب وال�رشار 
بالقت�صاد الوطني ، وح�صبما تو�صل 
ال�صباب  فان  الأمنيون  املحققون  له 
ت�صللهم  ي�صتبعد  ل  عنهم   املبحوث 
النيجر  لدولة  �رشعية  غري  بطريقة 

ومن ثم اللتحاق بالتنظيم اجلهادي 
بليبيا ، ويف �صياق  للدولة ال�صالمية 
من  معهم  املحقق  اأحد  قال  مت�صل 
عائلة ال�صاب »ك.ت« يف الع�رشينيات 
قد  كان  الأخري  هذا  اأن  العمر  من 
عن   2017/  09/23 بتاريخ  اختفى 
ال�صهر  منت�صف  يف  لكنه  الأنظار 
رقم  عرب  بهم  ات�صل  املن�رشم 
خارجي ليطمئن على والدته كما اأنه 
واكتفى  تواجده  رف�ض حتديد مكان 
�صنة   24 »ع.م«  املدعو  �صديقه  بان 
من  واملنحدر  معه  اختفى  الذي  و 
زاوتني  تني  ببلدية  توندرت  قرية 
م�رشعه  لقي  قد  كان  بتمرنا�صت 
راف�صا  املن�رشم   اكتوبر  مطلع  يف 
عملية  حول  اأكرث  تو�صيحات  تقدمي 
املعلومات  على  وبناءا    . مقتله 
الخت�صا�ض  لدوائر  الواردة  الأولية 
املعنية  فقد مت حتقيق  اأمني معمق  
بني  ما  الع�صكري  التعاون  اطار  يف 
من  للتاأكد  الفريقي  ال�صاحل  دول 
ي�صتهوي  �رشي  هجرة  خط  حقيقة 
بجنوب  احلدودية  املناطق  اأبناء 
باجلماعات  لالإلتحاق  الكبري  البالد 

اجلهادية  .

احل�رشي  الأمن  م�صالح  متكنت 
توقيف  من  الولية  باأمن  الثالث 
�صنة   18 العمر  من  يبلغ  �صخ�ض 
ترتاوح  اأطفال  ثالثة  رفقة 
17�صنة(  و   16-15( بني  اأعمارهم 
ال�رشقة  ق�صية  متورطون  يف 
اأ�رشار  جمعية  تكوين  و  بالتعدد 
 . ال�رشقة  جلنحة  الإعداد  لغر�ض 
اإىل �صكوى من  تعود  الق�صية  وقائع 
بخ�صو�ض  املواطنني  اأحد  طرف 
تعر�ض م�صكنه الكائن بحي اأنكوف 
تلفاز،  جهاز  طالت  التي  لل�رشقة 
 DVD قارورة غاز بوتان  و جهاز
موجها �صكوكه نحو اأحد الأطفال ، 

ال�رشطة  قوات  م�صالح  قامت  عليه 
بفتح حتقيق و حتويل امل�صتبه فيه 
ثالثة  له  اأن  اأقر  الذي  املقر  اإىل 
�رشكاء اأين مت اإيقافهم و اإ�صرتجاع 
اإمتام  بعد  و  امل�رشوقات     
امل�صتبه  تقدمي  مت   ، الإجراءات 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  بهم 
حق  يف  اأ�صدرت  التي  املخت�صة 
امل�صتبه به الرئي�صي �صنتيــ )02(ـن 
حب�ض نافذة و غرامة مالية قدرها 
50.000 دج  ، و �رشيكه الو�صع يف 
اإ�صتفاد  حني  يف  الأحداث  مركز 

البقية من الإفراج . 
�أحمد باحلاج   

م�صالح  الأ�صبوع  هذا  نهاية  متكنت 
ق�صية  معاجلة  من  تندوف  ولية  اأمن 
تتعلق باحليازة على املخدرات لغر�ض 
جاءت  بها.    امل�رشوع  غري  البيع 
واردة  معلومات  على  بناءا  العملية 
قيام  مفادها  امل�صلحة  ذات  اإىل 
ق�صائيا  امل�صبوقني  الأ�صخا�ض  اأحد 
واملتورط يف ق�صية التجمهر والإخالل 
بالنظام العام ، باغتنام الفر�صة خالل 
مدينة  �صهدتها  التي  ال�صغب  اأحداث 
املخدرات  من  كمية  لرتويج  تندوف 
ال�رشطة  قوات  وفطنة  يقظة  اأن  اإل   ،
عملية  تكللت  حيث  ذلك  دون  حالت 

البحث والتحري التي با�رشتها عنا�رش 
ال�صبطية الق�صائية اإىل توقيف امل�صتبه 
فيه البالغ من العمر 36 �صنة واإخ�صاعه 
�صبطه  ليتم  اجل�صدي  التلم�ض  لعملية 
�صفائح   10 بحوزته  و  تلب�ض  حالة  يف 
الإجمايل  وزنها  قدر  املخدرات  من 
بعدما  املعالج  الكيف  من  كلغ  بـواحد 
من  بالقرب  الأماكن  اأحد  يتخذ  كان 
 ، ال�صموم  تلك  لرتويج  �صكناه  مقر 
التحقيق  اإجراءات  اإ�صتيفاء جميع  بعد 
اأمام  فيه  امل�صتبه  تقدمي  مت  الأويل 

اجلهات الق�صائية املخت�صة. 
�أحمد باحلاج 

فر�ضية �لتحاقهم باجلماعات �جلهادية تبقى و�ردة 

بتهمة تكوين جمعية �أ�ضر�ر بغر�ض �العد�د جلنحة �ل�ضرقة 

�أمن تندوف 

م�صالح الأمن حتقق يف اختفاء 
غام�ض لـ 07 �صباب بتمرنا�صت 

اأمن مترنا�صت يطيح  بثالثة ق�صر 

حجز كيلوغرام من املخدرات 
)الكيف املعالج( 
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حملو� رئي�ض �لوكالة �لوالئية للت�ضغيل م�ضوؤولية ��ضتفز�زهم بالتالعب بعرو�ض �لعمل 

بطالو ورقلة يوا�صلون اعت�صامهم بطريق الروي�صات لالأ�صبوع الثاين 
.     »و�يل �لوالية عاجز عن ردع مترد �لقائمني على �أجهزة �لت�ضغيل » 

�ل�ضغل ، �لرتبية  و�ل�ضكن  قطاعات حتولت لقنابل موقوتة 
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الولئية  الوكالة  رئي�ض  حملوا 
ا�صتفزازهم  م�صوؤولية  للت�صغيل 
بطالو  العمل   بعرو�ض  بالتالعب 
اعت�صامهم  يوا�صلون  ورقلة 
لالأ�صبوع  الروي�صات  بطريق 
عن  عاجز  الولية  »وايل  الثاين  
اأجهزة  على  القائمني  مترد  ردع 
لالأ�صبوع  يوا�صل    « الت�صغيل 
من  جمموعة  التوايل  على  الثاين 
املفتوح  اعت�صامهم  البطالني 
بلديتي  بني  الرابط  بالطريق 
احتجاجا   ، وورقلة  الروي�صات 
الوكالة  رئي�ض  تالعب  على  منهم 
العمل  بعرو�ض  للت�صغيل  الولئية 
ال�رشكات  طرف  من  املقدمة 
الوطنية والأجنبية العاملة بقطاع 
 . م�صعود  بحا�صي  املحروقات 

املعت�صمني   ورقلة  بطالو  اأعرب 
يف   ، التوايل  على  الثاين  لال�صبوع 
عن   « »الو�صط  مع  لهم  ت�رشيح 
ا�صتيائهم وتذمرهم ال�صديدين من 
ال�صمت املطبق من طرف رئي�ض 
الذي  للت�صغيل  الولئية  الوكالة 
اللتفاف  تبعات  م�صوؤولية  حملوه 
مبطالبهم  و�صفوه  ما  على 
اأ�صا�صا  واملتمثلة   ، امل�رشوعة 
ال�رشكات  يف  بالعمل  احلق  يف 
النفطي  للمجمع  التابعة  الوطنية 
العمالق �صوناطراك ، على غرار 
�رشكات خدمات الأبار واملوؤ�ص�صة 
الوطنية للتنقيب و �رشكة الأ�صغال 
ال�رشكة  اأقل  وبدرجة  الأبار  يف 
الوطنية لالأ�صغال البرتولية الكربى 
املتحدثني  ذات  اتهم  حيث   ،

التي  للت�صغيل  القطاعية  اللجنة 
بورقلة   ولية  وايل  عليها  ي�رشف 
تروي�ض  يف  بالعجز  �صخ�صيا 
مدراء الوكالت املحلية والولئية 
واجلهوية للت�صغيل وذلك عن طريق 
الزامهم بالتطبيق ال�صارم بتعليمة 
مار�ض   13 يف  املوؤرخة  احلكومة 
مبنح  والقا�صية   2013 �صنة  من 
العاطلني  لفائدة  التوظيف  اأولوية 
عن العمل بورقلة ، خا�صة اذا ما 
بورقلة  البطالني  عدد  اأن  علمنا 
مقارنة  بطال   2000 يتجاوز  ل 
بينها  من  برتولية  �رشكة   3333 بـ 
دائرة  باقليم  تن�صط  اجنبية   333
ثانية  من جهة    . م�صعود  حا�صي 
بطالو  منظمة  من�صق   اتهم  فقد 
14 مار�ض بورقلة خالد الداوي يف 

جريدة  به  �صحفي خ�ض  ت�رشيح 
املعنية   امل�صالح   ،  « »الو�صط 
بالوقوف  العاملة   اليد  مبلف 
خلف تاأجيج غليان  وتغذية ت�صنج 
الأخرية  هذه  البطالني  �رشيحة 
قررت  اأنها  حمدثنا  عنها  قال 
الن�صال حتى  »الن�صال  �صعار  رفع 
يعمل البطال وذلك اىل غاية نطق 
مو�صوع  ويف    . اخلر�صاء  الإدارة 
مت�صل فقد فتحت فرقة التفتي�ض 
واملراقبة مبديرية الأمن الولئي 
معمقا  اأمنيا  حتقيقا  بورقلة 
احلراك  جتدد  مالب�صات  يف 
مت�صك  ظل  يف   ، الإجتماعي 
ال�رشكات  يف  بالعمل  موؤطريه 

النفطية الكربى دون �صواها .
�أحمد باحلاج 

املكلفة  الأمنية  اللجان  �صجلت 
بوليات  الإجتماعي  احلراك  مبتابعة 
ال�صنة  خالل  الكبري  البالد  جنوب 
اجلارية 2050 حركة احتجاجية م�صت 
ال�صغل  قطاعات  الأوىل  بالدرجة 
 ، املحلية  والتنمية  ال�صكن   ، ،الرتبية 
و�صعا و�صع 04 ولة للجمهورية و 17 
مدير تنفيذي وولئي يف قلب املدفع 

اخلا�صة  م�صادرنا  ت�صتبعد  مل  بعدما 
اإنهاء مهامهم قبل نهاية ال�صنة اجلارية  

وذلك بعدما جتاوزتهم الأحداث .
 ك�صفت م�صادر اأمنية رفيعة امل�صتوى 
الأمنية   اللجان  اأن   « »الو�صط  لـ 
الوقت  نف�ض  يف  واملكلفة  املخت�صة 
مبتابعة احلراك الجتماعي باجلنوب 
هذا  خالل  �صجلت   قد  كانت  الكبري 
العام 2050 حركة احتجاجية من بينها 
1700 حركة احتجاجية  بقطاع ال�صغل 
من  املئات  مت�صك  ب�صبب  لوحده 
البطالني بالعمل يف ال�رشكات الوطنية 
ال�صناعة  يف  العاملة  والأجنبية 
مترنا�صت   ، ورقلة  بوليات  النفطية 
الأغواط  و  ب�صكرة   ، اأدرار   ، ايليزي 
الجراءات  ورغم   ، �صواها  دون 
طرف  من  امل�صتحدثة  والليات 
خا�صة  الأ�صبق  الأول  الوزير  حكومة 
اأولوية  و   04-19 بالتعليمة  تعلق  ما 

 ، اجلنوب  لأبناء  بالن�صبة  التوظيف  
تتوانى يف  مل  الأمنية  التقارير  اأن  الإ 
التحذير من مغبة التماطل يف احتواء 
ال�صاخطة  الجتماعية  اجلبهة  غليان 
املح�صوبية  مظاهر  تف�صي  من  اأي�صا 
واملحاباة يف ت�رشيف عرو�ض العمل 
 ، للت�صغيل  املحلية  الوكالت  بني  ما 
التوظيف  مظاهر  تف�صي  عن  ناهيك 
املبا�رش  و�صط خرق �رشيح لقوانني 
والنظم اخلا�صة ب�صبط اليات الت�صغيل 
باجلنوب .  و بنف�ض الوليات فال يزال 
يهتز  وجيز  ظرف  ويف  الرتبية  قطاع 
عارمة  احتجاجات  موجة  وقع   على 
وتارة  التاأطري  �صعف  ب�صبب   تارة 
اأخرى ب�صبب النق�ض الفادح يف و�صائل 
لتالميذ  بالن�صبة  املدر�صي   النقل 
قطاع  �صجل  حيث   ، النائية  املناطق 
بن غربيت بجنوب البالد الكبري خالل 
الثاين  ال�صدا�صي  من  الأول  الثالثي 

 ، ما يفوق عن 180 حركة احتجاجية 
بوعود  املحليني  امل�صوؤولني  واجهها 
ع�صلية للتكفل بالنقائ�ض التي لتزال 
تطرح بقوة .  ومعلوم اأن قطاع ال�صكن 
هو الأخر �صجل خالل ال�صنة اجلارية 
حركة   200 جنوبية  وليات   10 بـ 
روؤو�صاء  متاطل  ب�صبب  احتجاجية 
عن  الإفراج  يف  والبلديات  الدوائر 
ال�صيغ  46700 وحدة �صكنية مبختلف 
وهو ما يتنافى مع توجيهات احلكومة 
على  تعي�ض  اجلنوب  وليات  لتبقى   .
وقع �صفيح �صاخن ، يف انتظار تاأكيد 
ما �رشبته م�صادرنا عن نية احلكومة 
باجراء حركة تغيري جزئية يف الهيئات 
 17 و  ولة   04 باإنهاء مهام  التنفيذية  
جتاوزتهم  وولئي  تنفيذي  مدير 

الحداث قبل نهاية العام اجلاري .
�أحمد باحلاج 

على خلفية ورود معلومات عن ��ضتغالل �إرهابيني غري معروفني لدى م�ضالح �الأمن 

حالة ا�صتنفار ق�صوى بال�صريط 
احلدودي اجلنوبي مع مايل والنيجر 

.       "�إجها�ض حماولة ت�ضلل جمموعة �إرهابية مبدينة �ضو�ين غرب تينز�وتني بتمرن��ضت "

�أحمد باحلاج 

ك�صفت م�صادر امنية عليمة لـ«الو�صط 
وعرب  الوطني   الدرك  قيادة  اأن   «
يف  املوجودة  امليدانية  كتائبها 
حالة  يف  اجلنوبية   احلدود  مواجهة 
 4 مقتل   بعد  ق�صوى    اإ�صتنفار 
للجي�ض    اأمنية  عملية  يف  اإرهابيني  
الع�صكرية  الوحدات  قيادة  وطلبت 
ووحدت  من  اجلنوبية    احلدود  يف 
قرب  املنت�رشة  والتدخل   املراقبة  
واليقظة  ال�صديد   احلذر  احلدود  
الإرهابية   اجلماعات  ا�صتغالل  ملنع 
تهريب  يف   معروفني  غري  لعنا�رش  

اجلي�ض  يقظة   و�صمحت   ، اأ�صلحة  
احلدود  يف  الأمن    اأجهزة  خمتلف  و 
املا�صية  القليلة  األأيام  يف  اجلنوبية 
منهم   4 ومقتل  اإرهابيني  ت�صلل  مبنع  
والقب�ض على مهربني تورطا يف �رشقة 

�صيارة دفع رباعي   .
احلدود  حر�ض  وحدات  منعت  و 
منت�صف  اجلي�ض    اأمن  مديرية  و 
ت�صلل  حماولة  اجلاري   الأ�صبوع 
اإرهابيني من �صمال  مايل اإىل اجلزائر  
احلدودية   « اأم�صالوت    « منطقة   يف 
�رشق   تينزاواتن  بتمرنا�صت ، ويعتقد 
ا�صتطالع  بعملية  يتعلق  الأمر  باأن 
اأو  اإرهابيني   ت�صلل  العادة  يف  ت�صبق 
م�صادرنا  وت�صري  تهريب،  حماولة 

على  بالق�صاء  انتهت  العملية  اأن   اإىل 
اأ�صلحتهم  وا�صرتجاع  اإرهابيني   3
من  رباعي  دفع  �صيارة  تدمري  بعد 
ا�صرتجع  كما   ، �صتي�صن  تويوتا   نوع 
�صيارة  مترنا�صت  ولية   يف  اجلي�ض 
باترول    « ني�صان  نوع  دفع رباعي من 
اخلوا�ض  اأحد  من  �رشقتها  متت    «
ن�صبه  كمني  اأن  بعد  اأ�صهر  عدة  قبل 
اإىل  الت�صلل  حاولوا  ملهربني  اجلي�ض  
املمرات غري  اأحد  مايل  عرب  �صمال 
الأمن  لإجراءات  طبقا  املرخ�صة  
مع  التحقيق  ويتوا�صل  املتبعة، 
املهربني الذين عرث على بندقية �صيد 

غري مرخ�صة  بحوزة اأحدهما.      
كما  اأفاد م�صدر اأمني لـ«الو�صط »  اأن  

وحدة  ترافق  كانت  اجلي�ض  من  قوة 
�صواين  منطقة  يف  احلدود  حلر�ض 
احلدود  اأق�صى  يف  تينزاواتن  غرب 
الأثنني  ليلة   ا�صتبكت   اجلنوبية   
اإرهابية  جمموعة  مع  الثالثاء    اإىل 
اإىل  الت�صلل  ب�صدد  كانت  جمهولة  
وك�صف   ، اجلزائرية  الأرا�صي  عمق 
من  اإ�صافية  حدات  باأن  م�صدرنا 
�صاركت يف مت�صيط  والدرك   اجلي�ض 
 ، الأول  ال�صتباك  بعد  ال�صحراء   
بعد  النظامية  القوات  ا�صرتجعت  و 
 ، الذخرية   من  كمية  ال�صتباك  هذا 
يف  التم�صيط  عمليات  وتتوا�صل  
املنطقة منذ  يوم الثالثاء   بحثا  عن 
باقي  اأفراد املجموعة الإرهابية.    

ق�ضت موؤخر� قو�ت �الأمن �مل�ضرتكة  بال�ضريط �حلدودي �جلنوبي مع دول �ل�ضاحل �الإفريقي ، على 
�ربعة �إرهابيني  �ثنني منهم من جن�ضيات �إفريقية غري معروفني لدى م�ضالح �الأمن �ملتخ�ض�ضة 

يف مكافحة �الإرهاب و�جلرمية �ملنظمة ، مو�ز�ة مع ذلك فقد حت�ضلت م�ضالح �الأمن على معلومات 
مفادها قرب ت�ضليم �أ�ضلحة يف عمق �ضحر�ء توندرت بد�ئرة تينز�وتني بتمرن��ضت .

.     �ل�ضغل ، �لرتبية  و�ل�ضكن  قطاعات حتولت لقنابل موقوتة 
.      2050 حركة �حتجاجية باجلنوب �لكبري منذ بد�ية �ضنة 2017 

�أحمد باحلاج 

�ضبط بحوزتها 60 قر�ض مهلو�ض موجه للرتويج 

اأمن مترنا�صت يفكك �صبكة اإجرامية متكونة من �صخ�صني 
متكنت عنا�رش امل�صلحة الولئية لل�رشطة الق�صائية من توقيف �صخ�صان  يبلغان من العمر19و 30 �صنة يف ق�صية حيازة الأقرا�ض 

املهلو�صة لغر�ض املتاجرة .  حيثيات الق�صية تعود اإىل معلومات وردت اإىل عنا�رش امل�صلحة مفادها وجود جمموعة من 
الأ�صخا�ض يقومون برتويج املخدرات بحي اأنكوف جبيلة ، عليه و بعد اإعداد خطة حمكمة مت التنقل اإىل عني املكان اأين مت 

توقيف �صخ�صني و بعد اإخ�صاعهما لعملية التلم�ض اجل�صدي �صبط بحوزتهما  كمية من الأقرا�ض املهلو�صة قدرت ب: 56 قر�ض 
من نوع ترامادول و 4 اقرا�ض مهلو�صة من نوع ديازي بام  بالإ�صافة اإىل مبلغ مايل قدره 3600دج ، عليه مت حتويلهما للمقر و بعد 

�أحمد باحلاج اإمتام الإجراءات ، مت تقدميهما اأمام اجلهات الق�صائية املخت�صة التي اأ�صدرت يف حقهما اأمر اإيداع .
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نقل ال�سفارة الأمريكية اإىل القد�س

اإجماٌع على التنديد وال�ستنكار وعجٌز عن التجميد والإبطال
بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

تكاد جتمُع الدول العربية والإ�سالمية على قراٍر واحٍد، وتلتقي على موقٍف م�سرتٍك، وتتفق على الإدانة وال�ستنكار، والرف�س واإبداء املخاوف من 
النتائج املتوقعة وردات الفعل الغا�سبة، فيما بدت وكاأنها �سيمفونية جنائزية اأو مو�سيقى املوتى، اإذ كانت املواقف حزينة �سعيفة باكية، عاجزة 

متح�سرة م�سلولة ، فالعاهل املغربي حممد ال�ساد�س يحذر من اأن »نقل ال�سفارة الأمريكية اإىل القد�س، �سيوؤثر على اآفاق اإيجاد ت�سوية عادلة للنزاع 
الفل�سطيني الإ�سرائيلي«.

القطرية  اخلارجية  وزارة  ونقلت 
التام  رف�ضها  تعلن  قطر  »دولة  اأن 
بالقد�س  لالعرتاف  اإجراءاٍت  لأي 
عا�ضمًة لإ�رسائيل«، ونُقل عن الأمري 
دولة  اأمري  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم 
الأدوار  لأداء  بالده  جاهزية  قطر 
واأكد  القد�س،  ب�ضاأن  منها  املطلوبة 
اأن بالده جتري ات�ضالٍت مع الإدارة 
الأمريكية حول خطورة اأي خطوة يف 

القد�س.
بن  �ضلمان  ال�ضعودي  امللك  اأما 
اأن » نقل ال�ضفارة  عبد العزيز فقال 
الأمريكية اإىل القد�س خطوة ت�ضتفز 
وراأى  وامل�ضلمني«،  العرب  م�ضاعر 
اآخرون اأنها ا�ضتباقية ول ت�ضاعد يف 

الت�ضوية النهائية.
الها�ضمية  الأردنية  اململكة  وحذرت 
مدينة  يف  خا�ٍس  بو�ضٍع  تتمتع  التي 
اأوقافها  وت�رسف  ال�رسقية،  القد�س 
ال�ضوؤون  اإدارة  على  الإ�ضالمية 
ومتابعة  املدينة،  يف  الإ�ضالمية 
املبارك،  الأق�ضى  امل�ضجد  �ضوؤون 
القرار  تداعيات  خطورة  من 
الأمريكي يف حال تنفيذه، ودعت اإىل 
الدول  جلامعة  طارٍئ  اجتماٍع  عقد 
العربية ومنظمة التعاون الإ�ضالمي، 
الأمريكي  الرئي�س  قرار  ملناق�ضة 
اإىل  الأمريكية  ال�ضفارة  بنقل  ترامب 
ر�ضمية  مواقف  و�ضدرت  القد�س. 
م�ضابهة ومتباينة يف قوتها وحدتها، 
واعتمدت  الكلمات  ذات  ا�ضتخدمت 
لهجتها  كانت  واإن  ال�ضيا�ضة،  ذات 
املواقف  من  جديًة  واأكرث  اأقوى 
�ضعدت  حيث  الر�ضمية،  العربية 
تركيا ودول اأفريقيا واإيران وباك�ضتان 
من  وغريهم  وماليزيا،  وبنغالدي�س 
الفل�ضطينية  بالق�ضية  املعنية  الدول 
الأمريكية،  الإدارة  من  لهجتها 
عالقاتها  بقطع  بع�ضها  وهددت 
ال�ضهيوين  بالكيان  الدبلوما�ضية 
الأمريكي  الرئي�س  تنفيذ  حال  يف 
ال�ضلطة  رئي�س  واأعلن  لقراره. 
اأن ملف  الفل�ضطينية حممود عبا�س 
به،  العبث  القد�س خطري، ول يجوز 
مغبة  من  الأمريكية  الإدارة  وحذر 

واأعلن  بها،  التالعب  اأو  املغامرة 
التوا�ضل  قنوات  كافة  وقف  عن 
الأمريكية،  الإدارة  مع  والتن�ضيق 
الوطنية  الوحدة  تكري�س  اإىل  ودعا 
ملواجهة  احلقيقي  ال�ضامن  كونها 
وكلف  املرتقب،  الأمريكي  القرار 
اهلل  احلمد  رامي  حكومته  رئي�س 
م�ضتجدات  ملواجهة  التام  بالتفرغ 
خطاب  جديد  ومتابعة  القرار،  هذا 
ترامب يوم غٍد ال�ضبٍت، والمتناع عن 
والكتفاء  غزة،  قطاع  اإىل  الذهاب 
بالفريق احلكومي كله الذي �ضيوا�ضل 
اأعماله،  ومتابعة  مقراته  ا�ضتالم 
بينما يتفرغ رئي�س احلكومة ملواجهة 

ا�ضتحقاقات ال�ضاعات القادمة.
يف حني دعت حركة حما�س اإىل تاأجيج 
اإن  الفل�ضطينية،  ال�ضعبية  النتفا�ضة 
اأقدمت الإدارة الأمريكية فعلياً على 

موحدًة  عا�ضمًة  بالقد�س  العرتاف 
للكيان الإ�رسائيلي، وبا�رست يف نقل 
�ضفاتها اإىل مدينة القد�س، واعتربت 
ال�ضفة  يف  املقاومة  يد  اإطالق  اأن 
الغربية هي اأف�ضل رٍد على الإجراءات 
امل�ضتفزة  والإ�رسائيلية  الأمريكية 
واملتجاوزة  امل�ضلمني  مل�ضاعر 

حلقوق ال�ضعب الفل�ضطيني.
ا�ضرتكت  نف�ضه  ال�ضياق  ويف 
العربية  الدول  مع  املتحدة  الأمم 
وان�ضاقت  موقفها،  يف  والإ�ضالمية 
وتنديدها،  ا�ضتنكارها  يف  وراءها 
راأى  اإذ  وتهديدها،  وحتذيرها 
الأمني العام لالأمم املتحدة اأنوطنيو 
اأحادية  خطوة  اأي  اأن  غوترييو�س 
اجلانب فيما يتعلق مبدينة القد�س، 
كلها،  املنطقة  لإ�ضعال  �ضتوؤدي 

و�ضتنهي م�رسوع حل الدولتني.

واللوبي  الإ�رسائيلية  احلكومة  اأما 
املتحدة  الوليات  يف  ال�ضهيوين 
ال�ضغط  وجماعات  الأمريكية، 
اليهودية واليمني امل�ضيحي املت�ضدد، 
جتاه  البالغة  �ضعادتهم  اأبدوا  فقد 
جادة  باأنها  وو�ضفوها  ترامب،  نوايا 
وجريئة، وحكيمة ومطلوبة، واأ�ضادوا 
واإدارته،  الأمريكي  الرئي�س  مبوقف 
الأمريكي  الرئي�س  اأنه  واعتربوا 
يتعلق  فيما  الأكرث جديٍة وم�ضداقيًة 
ح�ضمها  تاأخر  التي  امل�ضاألة،  بهذه 
ل�ضنواٍت، وتعر�ضت لتاأجيالٍت عديدٍة 
كادت تع�ضف بجدية القرار وتعطله، 
ال�ضيادة  يعيد  القرار  هذا  اأن  اإل 
الإ�رسائيلية الكاملة عليها بعد ثالثة 

اآلف �ضنة من الغياب.
ويوم  امل�ضهود  الأربعاء  غداً 
�ضتنجلي  وفيه  املوعود،  اخلطاب 

الجتاهات،  و�ضتتحدد  املواقف 
اخليط  من  الأ�ضود  اخليط  و�ضيبني 
الأبي�س، و�ضينتهي اجلدل و�ضتتوقف 
الجتهادات والتوقعات، حيث �ضيلقي 
الذي  خطابه  الأمريكي  الرئي�س 
�ضيك�ضف فيه عن قراره العتيد، حيث 
تهديداته  يف  �ضيم�ضي  اأنه  يتوقع 
اعرتاف  و�ضيعلن  وعوده،  و�ضينفذ 
اأبديًة  عا�ضمًة  بالقد�س  اإدارته 
و�ضينقل  ال�ضهيوين،  لكيان  موحدة 
�ضفريه،  وم�ضكن  �ضفارته  اإليها 
الر�ضمية  اأعماله  ملبا�رسته  متهيداً 
من عا�ضمة الكيان املعرتف بها من 

قبل اإدارته.
يبدو اأن �ضلطات الحتالل قد اأخذت 
وبتفا�ضيل  الأمريكي،  بالقرار  علماً 
فاأعلنت  املرتقب،  ترامب  خطاب 
قيادة اأركان جي�س الحتالل عن رفع 

واإعالن  للجي�س،  الكاملة  اجلاهزية 
�ضفوفه،  بني  الق�ضوى  التاأهب  حالة 
وتكثيف تواجده وانت�ضاره، ملواجهة 
اأي  ولف�س  حمتملٍة،  تطوراٍت  اأي 
اأعمال  ومواجهة  �ضعبيٍة  حتركاٍت 
�ضدرت  حيث  املتوقعة،  ال�ضغب 
وقمع  مبواجهة  مبا�رسة  تعليماٌت 
�ضعبية  حتركاٍت  اأو  مواجهات  اأي 

فل�ضطينية.
ب�ضاأن  الأمريكي  القرار  بعد  ما 
واأنكى،  اأق�ضى  �ضيكون  القد�س 
احلكومة  �ضتقراأ  اإذ  واأ�ضواأ،  واأخطر 
الأمريكية  القرار  يف  الإ�رسائيلية 
�ضيا�ضاتها  على  �رسيحة  موافقة 
وال�ضفة  القد�س  يف  التو�ضعية 
الغربية، و�ضتفهم اأنها مطلقة اليدين 
الأرا�ضي  من  املزيد  م�ضادرة  يف 
امل�ضتوطنات  حل�ضاب  الفل�ضطينية 
القدمي  وتو�ضعة  تطوير  اأو  اجلديدة 
الق�ضية  �ضيدخل  الذي  الأمر  منها، 
جديدٍة  م�ضاراٍت  يف  الفل�ضطينية 
و�ضتدخل  �ضبق،  مما  خطورًة  اأكرث 
الفو�ضى  املنطقة كلها يف حالٍة من 
ال�ضتقرار،  وعدم  وال�ضطراب 
ومعارك  حروٍب  يف  تت�ضبب  ورمبا 
العربية  احلكومات  اأن  لو  جديدة. 
اليوم  قبل  اأجمعت  قد  والإ�ضالمية 
موقفاً  واتخذت  اآخر  قراٍر  على 
والكرامة،  العزة  على  يقوم  خمالفاً، 
وينطلق  واملنعة،  القوة  اإىل  وي�ضتند 
ما  فاإنه  والتحدي،  املواجهة  من 
الدرك  هذا  اإىل  ي�ضلوا  اأن  لهم  كان 
ويتو�ضلون،  ي�ضتجدون  احل�ضي�س، 
بذٍل  الأمريكية  الإدارة  وي�ضاألون 
و�ضغاٍر، ومهانٍة و�ضيعٍة، باأن ترتاجع 
عن قرارها، واأن تكف عن تهديداتها، 
خمططاتها،  يف  قدماً  مت�ضي  واأل 
جهاز  رئي�س  يادلني  عامو�س  ولعل 
ال�ضابق  الإ�رسائيلي  ال�ضتخبارات 
وفرح  بقوٍة  وينكاأ  الفهم،  هذا  يعزز 
»الفل�ضطينيون  فيقول  اجلرح  هذا 
يهددون مب�ضد�ٍس  والأتراك  والعرب 
فارٍغ، الراأي العام العربي م�ضغوٌل يف 
ق�ضايا ال�رساع بني ال�ضعودية واإيران 

يف اليمن ولبنان«.  

ولية غرداية. مديرية البيئة
قرار رقم      بتاريخ               يت�ضمن فتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثري على البيئة 

 EURL لإن�ضاء خمزن الأ�ضمدة الفالحية لفائدة �س ذ �س و ذ م م ب�رساير الأ�ضالة
BECHRAIR EL ASSALA الكائن بناحية الق�رس القدمي املنيعة

باقرتاح من ال�ضيد املكلف بت�ضيري �ضوؤون مديرية البيئة يقرر:
املادة 01: يفتح حتقيق عمومي حول مدى التاأثري على البيئة لإن�ضاء خمزن الأ�ضمدة 

 EURL BECHRAIR EL الفالحية لفائدة �س ذ �س و ذ م م ب�رساير الأ�ضالة
ASSALA الكائن بناحية الق�رس القدمي املنيعة.

املادة 02: يجري هذا التحقيق ببلدية املنيعة ملدة 15 يوما ابتداء من تاريخ تعليق هذا 
القرار.

املادة 03: يعني ال�ضيد بن دومة عبد الغني مهند�س معماري ورئي�س مكتب الأ�ضغال 
اجلديدة ببلدية املنيعة ب�ضفته حمافظ حمقق، ويتعني عليه بهذه ال�ضفة فتح �ضجل 

بعمودين على م�ضتوى مقر بلدية املنيعة حيث يكون يف متناول املواطنني لإبداء 
املالحظات على امل�رسوع.

املادة 04: يكون الطالع على ملف التحقيق وكذا ال�ضجل مبقر بلدية املنيعة، كل يوم 
خالل التوقيت الر�ضمي لالإدارة ما عدا اأيام العطل والأعياد.

املادة 05: يتم تعليق هذا القرار مبقر البلدية ويف موقع امل�رسوع وبكيفية ت�ضمن اإعالم 
اجلمهور اإعالما كامال وي�ضهد على التعليق رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية املنيعة، 

كما يجب ن�رس هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على الأقل.
املادة 06: يكلف املحافظ املحقق باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات التكميلية 

الرامية اإىل تو�ضيح العواقب املحتملة ملدى تاأثري امل�رسوع على البيئة. 
املادة 07: عند انتهاء الفرتة املحددة اأعاله يغلق ال�ضجل ويوؤ�رس من طرف  رئي�س 

املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية املنيعة و ير�ضل مع امللف مرفوق بتقرير املحافظ 
املحقق وكذا فتح وغلق التحقيق ثم ير�ضل اإىل ال�ضيد املكلف بت�ضيري �ضوؤون مديرية 

البيئة .
املادة 06: يكلف ال�ضادة الأمني العام للولية، مدير التنظيم وال�ضوؤون العامة، مدير الطاقة، 

مدير احلماية املدنية، مدير املوارد املائية، مدير امل�ضالح الفالحية، مدير ال�ضناعة 
واملناجم، مدير ال�ضحة وال�ضكان، رئي�س امن الولية، قائدة املجموعة الولئية للدرك 

الوطني ، املكلف بت�ضيري �ضوؤون مديرية البيئة، رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية 
املنيعة، املحافظ املحقق و�ضاحب امل�رسوع وكل فيما يخ�ضه بتنفيذ هذا القرار الذي 

�ضين�رس يف ن�رسة القرارات الدارية للولية. 

طبقا لأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06  املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات  
لقد مت هذا اليوم 14 نوفمرب 2017 
جتديد ت�سكيلة الهيئة التنفيذية  
للجمعية املحلية  امل�سماة :اجلمعية 

الدينية مل�سجد الفتح  اأبي بكر 
ال�سديق امل�سجلة حتت رقم :116 

بتاريخ 04/07/1992بقرية املرابعة 
بلدية مقرة دائرة مقرة ولية  امل�سيلة 
.    يرتاأ�سها ال�سيد :حيطا�س عبد اهلل.

 اإ�سهار جتديد مكتب 
جمعية حملية 

ا�سهار
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ولية : البويرة 

دائرة : الأخ�سرية
بلدية: الأخ�سرية

  اإعالن باإعداد �سهادة 
احليازة

ولية : البويرة
دائرة: ب�سلول
بلدية: ب�سلول

رقم : 08/ 2017 
طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 

املت�سمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم فان ال�سيد : بوراي 
ا�سماعيل بن احمد   املولود بتاريخ 11 - 07-1968 باالخ�رضية  

وال�ساكن �سارع مغراوي علي بلدية ودائرة االأخ�رضية  والية 
البويرة   قد قدم ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق 
احليازة والتقادم املك�سب , طالبا اثبات هذه امللكية بتحرير 
�سهادة اعرتاف مبلكيته للعقار االتي تعييينه : قطعة ار�ض 
�ساحلة للفالحة  تقع باملكان امل�سمى قرية قرقور بلدية 

ودائرة االخ�رضية والية البويرة  م�ساحتها االجمالية 1719,00 
مرت مربع  ويحدها من :

ال�سمال : حق االرتفاق لواد فراح وار�ض ملك للدولة
اجلنوب : طريق غري معبد وملكية �سياد رابح

ال�رضق  : ملكية �سياد رابح وحق االرتفاق لواد فراح
الغرب :  ار�ض ملك للدولة

فعلى كل �سخ�ض له مطالب او اعرتا�سات على حترير هذه 
ال�سهادة تقدميها يف مدة اق�ساها �سهرين 02 ابتداء من تاريخ 

الن�رض يف جريدة يومية وطنية 

  و�سل ت�سجيل الت�رضيح بتاأ�سي�ض جمعية حملية
طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 

املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  ومبقت�سى املر�سوم 
التنفيذي رقم 15-74 املوؤرخ يف 26 ربيع الثاين 1436 املوافق ل04-16-
2015يحدد االحكام والقانون اال�سا�سي النموذجي املطبق على النادي 

الريا�سي الهاوي
      مت هذا اليوم 30 نوفمرب 2017  ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�رضيح بتاأ�سي�ض 

اجلمعية املحلية 
امل�سماة : جمعية النادي الريا�سي " التزحلق والريا�سات اجلبلية يف الرباري 

جرجرة " ب�سلول
املقيمة : ب�سلول مركز

للرئي�ض اجلمعية : �سعدي خملوف
تاريخ ومكان امليالد :19- 10 - 1990 بب�سلول

العنوان : قرية اإي�سحن بلدية ب�سلول والية البويرة
املالحظة: ين�رض هذا الو�سل خالل ثالثني 30 يوما على االأكرث التي تلي 
ت�سليمه يف جريدة يومية وطنية اإعالمية بطلب من رئي�ض اجلمعية وعلى 

ح�سابها 

   رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
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املكتب اجلهوي جلريدة الو�شط باجلنوب الكبري
العنوان: دار ال�سحافة املرحوم عبد 

احلميد جناح بحي ل�سيلي�س ورقلة  
الهاتف الثابت والفاك�س :029703371

الهاتف النقال :0673441213
 لكل اإ�سهارتكم و اإعالناتكم ات�سلوا بنا 

اإعالن
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اأحمد علي عبد اهلل �سالح.. ع�سكري حلم بحكم اليمن فورث الدم 

اأمر "احلوثي" باإعدامه �دما�ؤه تنزف.. اللحظات الأخرية ل�سالح

كان  كما  ت�رس  مل  الأو�ضاع  لكن 
اأطاحت بحكمه ثورة  ي�ضتهي، حيث 
ما  اأبرز  كان   ،2011 عام  �ضبابية 
الق�ضاء  هو  الإطالق  على  حققته 
املولود  اأحمد  در�س  التوريث  على 
يف  والإدارة  القت�ضاد   1972 عام 
بوا�ضنطن،  الأمريكية  اجلامعة 
وبعد ف�ضله يف الدرا�ضات الع�ضكرية 
اإىل  انتقل  املتحدة،  بالوليات 
التي  الها�ضمية  الأردنية  اململكة 
وحاز  الع�ضكرية،  العلوم  فيها  در�س 
من كلية القيادة والأركان عام 1999 
عام  تخرج  كما  املاج�ضتري،  �ضهادة 
الع�ضكرية  الأكادميية  يف   2006
العليا هناك، حاول �ضالح لأكرث من 
ال�ضيا�ضة  يف  جنله  تهيئة  عاما   20
يف  نائبا  انتخابه  فبعد  واجلي�س، 
الربملان عام 1997، كان الرجل يتقلد 
قائد قوات احلر�س اجلمهوري ملدة 
ثماين �ضنوات، قبل اأن يقوم الرئي�س 
وتعيينه  الوحدات  تلك  باإلغاء  هادي 

�ضفريا لدى الإمارات.
التي  الع�ضكرية  للمنا�ضب  خالفا 
اأحمد  بنجله  �ضالح  دفع  تقلدها، 
اإىل منا�ضب قيادة موؤ�ض�ضات جمتمع 
حيث  ريا�ضية،  وموؤ�ض�ضات  مدين 
ال�ضالح  "موؤ�ض�ضة  �ضميت  ما  اأ�ض�س 
تقلد  كما  اخلريية"،  الجتماعية 

التالل  لأندية  الفخرية  الرئا�ضة 
واحتاد  ح�رسموت،  و�ضعب  العدين، 
احلر�س  قوات  من  اإقالته  بعد  اإب. 
من  لأكرث  تقلدها  التي  اجلمهوري 
اأبريل  يف  تعيينه  مت  �ضنوات،  ثماين 
الإمارات،  لدى  لليمن  �ضفريا   2013
الرئي�س  لكن  املرا�ضاة،  من  نوعا 
يف  عامني  �ضوى  ميهله  مل  هادي 
مطلع  اإقالته  متت  حيث  من�ضبه، 
2015، وحتديدا بعد انطالق عا�ضفة 
مع  بالتن�ضيق  والده  واتهام  احلزم 
ال�ضلطة،  على  لالنقالب  احلوثيني 
التواري  من  �ضنوات   4 حوايل  وبعد 
والع�ضكرية  ال�ضيا�ضية  احلياة  عن 
اجلربية  الإقامة  حتت  واإقامته 
�ضادرة  ر�ضمية  اتهامات  على  بناء 
التي  لالإمارات  املوؤمتر  حزب  عن 
يتواجد فيها، عاد ا�ضم اأحمد �ضالح 
اإىل الواجهة من جديد، ولكن حامال 
لثاأر دماء والده الذي قتل اأم�س اأول 
جماعة  م�ضلحي  يد  على  الثنني 
�ضنعاء،  يف  )احلوثي(  اهلل"  "اأن�ضار 
عاد  �ضالح،  مقتل  من  اأيام  وبعد 
األ�ضنة  اأحمد للرتدد على  اأ�ضم جنله 
القادر  الوحيد  باعتباره  اليمنيني، 
على الت�ضدي للحوثيني والأخذ بثاأر 
رئا�ضة  تقلد  اإىل  بالإ�ضافة  والده، 

حزب املوؤمتر ال�ضعبي العام.

اأملح اأحمد �ضالح اأول اأم�س الثالثاء، 
املعركة  �ضفوف  �ضيتقدم  اأنه  اإىل 
واعتالء  احلوثيني،  �ضد  املرتقبة 
من  ملواجهة  اجلياد"  "�ضهوة 
�ضماهم "اأعداء الوطن والإن�ضانية"، 
متهما اجلماعة بـ "الرتويج للخديعة 
يف  ال�ضالة"،  والأفكار  واخلرافات 

اأول بيان ر�ضمي على مقتل والده.

�سفري حتت الإقامة اجلربية

بيانات  بح�ضب  الإمارات  فر�ضت 
اإقامة  املوؤمتر،  حلزب  ر�ضمية 
من  ومنع  �ضالح،  جنل  على  جربية 
مع  التوا�ضل  اأو  اليمن  اإىل  العودة 
�ضملته  اأن  بعد  اأ�ضهر  لعدة  اأ�رسته 
م�ضادر  لكن  الدولية،  العقوبات 
اإماراتية  نوايا  ترجح  كانت  مينية 
لليمن  جديدا  رئي�ضا  لتقدميه 
دخل يف  الذي  هادي  للرئي�س  خلفا 
اإعالن  عقب  معها  عميقة  خالفات 
ال�ضابقني  مع حلفائه  �ضالح احلرب 
و�ضائل  عادت  احلوثي،  جماعة  من 
باأنه  اأحمد  لذكر  اخلليجية  الإعالم 
املخلوع،  جنل  ولي�س  �ضالح  جنل 
منذ  اإطالقها  اعتادت  التي  ال�ضفة 

اأكرث من 3 اأعوام.
التحالف  اإن  مينية،  م�ضادر  وتقول 

اأحمد  اإعادة  اإىل  ي�ضعى  العربي 
الواجهة لالقت�ضا�س من  اإىل  �ضالح 
الإقامة  برفع  وذلك  والده،  دماء 
وتعيينه  الإمارات  يف  عنه  اجلربية 
وزير  عن  يقل  لن  �ضيادي  موقع  يف 
احلكومية  القوات  ودمج  دفاع، 
ال�رسعية مع القوات التابعة للحر�س 
اجلمهوري واملقاومة ال�ضعبية حتت 

لواء واحد ملجابهة احلوثيني.
وقد يثري تقدمي التحالف وخ�ضو�ضا 
قيادة  اإىل  �ضالح  لنجل  الإمارات 
احلكومة  خماوف  املعركة، 
هادي  بالرئي�س  ممثلة  ال�رسعية 
ي�ضحب  اأن  من  �ضيخ�ضى  الذي 
الب�ضاط  ال�ضاب  الع�ضكري  الرجل 
من حتت اأقدامه، كما �ضتثري اإعادة 
جنل �ضالح للواجهة خماوف اأحزاب 
اللقاء امل�ضرتك التي كانت من اأ�ضد 
احلكم،  الرجل  لتوريث  املناه�ضني 
من�ضب  باأي  تعيينه  يف  ترى  وقد 
لن�ضالتها  التفاف  باأنه  �ضيادي 
بوابة  من  �ضالح  حلكم  واإعادة 

النتقام فقط.

اأفول عائلة ع�سكرية

بالورد  مفرو�ضا  الطريق  يكون  لن 
اأحمد  للعميد  اأدوار قادمة  اأي  اأمام 

حكم  اإبان  احلال  كان  كما  �ضالح 
كافة  طريقه  عن  اأزاح  الذي  والده 
اأظافرها  وقلم  الع�ضكرية  القيادات 
حمميا  وجعله  جنله،  مل�ضلحة 
ت�ضيطر على جميع  بعائلة ع�ضكرية 

املنا�ضب القيادية.
فجميع اأ�ضقائه ال�ضغار الذين در�ضوا 
قب�ضة  يف  اأي�ضا  الع�ضكرية  العلوم 
عمومته  اأبناء  اأن  كما  احلوثيني، 

عبد  حممد  وحممد  وعمار  طارق 
اهلل �ضالح تعر�ضوا للقتل والعتقال 
�ضنعاء  يف  الأخرية  املعركة  خالل 
ولن يكون اأمام "اأحمد �ضالح" �ضوى 
عبد  يحيى حممد  العميد  ابن عمه 
وحدة  يقود  كان  الذي  �ضالح،  اهلل 
حكم  فرتة  اإبان  املركزي  الأمن 
البالد  خارج  يتواجد  والذي  �ضالح، 

منذ حوايل 4 �ضنوات.

املنزل،  حميط  يف  املعارك  خمدت 
عن  واملدافع  الر�ضا�ضات  وتوقفت 
الع�رسات  كان  وحوله  النريان،  اإطالق 
�ضتاء  زمهرير  يبددون  امل�ضلحني  من 
احلارة  باأنفا�ضهم  البارد  �ضنعاء 
قادتهم  اأحد  وكان  واملتالحقة، 
الأمر،  وجاء  هاتفيا،  ات�ضال  يجري 
الكلمة  تلك  كانت  "اأعدموه"رمبا 
الأخرية التي �ضمعها الرجل ال�ضبعيني، 
من  عاما   75 خميلته  يف  دارت  ومعها 
وال�ضيا�ضية،  الع�ضكرية  تفا�ضيل احلياة 
الرجل  فيها  كان  عاما   33 منها 
الأ�ضهر يف البالد، الواقعة يف اجلنوب 
وبداأت  العربية  اجلزيرة  من  الغربي 
اهلل"  "اأن�ضار  جماعة  احتفالت  معها 
)احلوثي( بالن�رس، ليل الأحد املا�ضي، 
الرئي�س  مقتل  يعلن  مل  اخلرب  لكن 
�ضالح  اهلل  عبد  علي  ال�ضابق  اليمني 
اإل ظهر اليوم التايل، بح�ضب ما يروي 
قيادي يف حزب املوؤمتر ال�ضعبي العام 

باليمن.
عدم  ف�ضل  الذي  القيادي  وي�ضيف 
مع  القتال  قرر  �ضالح  اأن  ا�ضمه،  ذكر 
يف  له  املوالية  القوات  من  املئات 
احلي  يف  الكميم  بحي  "الثنية"  منزله 
ال�ضيا�ضي، جنوبي العا�ضمة �ضنعاء، يف 
الوقت الذي كان امل�ضلحون احلوثيون 
يتقدمون بدباباتهم وعرباتهم املدرعة 
نحو املنزل. ويف املربع ال�ضكني الذي 
كيلومرتات،   3 م�ضاحته  تتجاوز  ل 
فارق  الذي  وهو  ببندقيته  الرجل  بدا 
عند  عاما   39 قبل  الع�ضكري  الزي 
باعتباره  احلكم،  كر�ضي  على  جلو�ضه 
العربية  للجمهورية  اخلام�س  الرئي�س 

امليدانيني  املقاتلني  اأحد  اليمنية، 
املخ�رسمني،  كانت املدفعية الثقيلة 
والدبابات ت�رسب بعنف اأ�ضوار املنزل 
واملنازل املحيطة به، وكان الع�رسات 
الذين  ال�ضخ�ضية  �ضالح  حرا�ضة  من 
قتلى،  ي�ضقطون  بالر�ضا�ضات  يقاتلون 
يفيد  ما  بح�ضب  الآخر،  تلو  واحدا 
كان  ال�ضاعات،  مرور  ومع  امل�ضدر 
على  اخلناق  ي�ضيقون  احلوثيون 
من  كثيف  باإ�ضناد  فاأكرث،  اأكرث  املنزل 
الوقت  يف  الكتف،  و�ضواريخ  الدبابات 
�ضالح  حول  من  الع�رسات  كان  الذي 
معقلهم  عن  الدفاع  يف  ي�ضتميتون 
"بيت  بـ  امل�ضهور  املنزل  كان  الأخري 
توليه  عقب  �ضالح  بناه  الذي  الثنية" 
ع�رسات  يقي   ،1978 عام  الرئا�ضة 
لكن  املدفعية،  ال�رسبات  املقاتلني 
حرا�ضة  اأيقنت  الق�ضف  ا�ضتداد  مع 
كثريا،  ي�ضمد  لن  املنزل  اأن  �ضالح 
�ضدة  يعتلي  اأن  وقبل  امل�ضدر.  وفق 
منزله  يف  ي�ضكن  �ضالح  كان  احلكم، 
م�ضنع  قرب  الدجاج  حي  يف  ال�ضابق 
لكن  املدينة،  �ضمايل  والن�ضيج  الغزل 
مقاتالت  ق�ضفته  الذي  "الثنية"  منزل 
التحالف العربي الذي تقوده ال�ضعودية 
يف 9 ماي 2015، واأ�ضبح متداعيا، كان 
يتعر�س لع�رسات القذائف يف الدقيقة 
الذي  الق�ضف  اإىل  وبالعودة  الواحدة، 
املقاتالت  قبل  من  املنزل  له  تعر�س 
اليوم  يف  ظهر  �ضالح  فاإن  احلربية، 
ان�ضمام  واأعلن  املنزل،  اأمام  التايل 
قواته اإىل جماعة احلوثيني يف احلرب 
�ضد القوات احلكومية التابعة للرئي�س 
والتحالف  هادي،  من�ضور  ربه  عبد 

العربي. وحينها، قال وهو يرتدي بزة 
خطاب  يف  �ضم�ضية  نظارة  مع  ر�ضمية 
متلفز بثته قناة "اليمن اليوم" اململوكة 
له والناطقة با�ضمه، اإن "ال�ضعب اليمني 
عن  يدافع  من  مع  �ضيتحالف  كله 
)وهو  املنازل  وهذه  الوطن،  مقدرات 
�ضنعو�ضها"لكن  بيمناه(  ملنزله  ي�ضري 
كان  حياته،  من  الأخرية  ال�ضاعات  يف 
�ضالح ي�ضهد انهيار منزله مع حرا�ضته 
ال�ضخ�ضية اأمام تقدم احلوثيني وبح�ضب 
القيادي يف احلزب، فاإن احلوثيني كانوا 
املنازل  اآخر  على  احل�ضار  يحكمون 
املحيطة مبنزل �ضالح، وفر�ضوا عدة 
الدبابات  كانت  فيما  اأمنية،  اأطواق 
الأخرية  القلعة  باجتاه  قذائفها  تر�ضل 
ل�ضالح، وقال "مبوازاة ذلك كان املئات 
يقودهم عدد  من امل�ضلحني احلوثيني 
اأن  يُعتقد  امليدانية،  القيادات  من 
القيادي البارز اأبو علي احلاكم )رئي�س 
احلوثيني(  حكومة  يف  ال�ضتخبارات 
اأحد قادة الهجوم"،ورغم �رسا�ضة  كان 
ي�ضكلون  �ضالح  حرا�س  كان  الهجوم، 
�ضقط  ذلك  اإثر  منيعا،  �ضد  حائط 
لكن  قتلى،  احلوثيني  من  الع�رسات 
كانت  املعارك  �ضري  التحول يف  نقطة 
مقتل قائد املقاومة يف املنزل العميد 
يف  �ضالح.  �ضقيق  جنل  �ضالح،  طارق 
مع  �ضالح  ا�ضطف  املنزل،  جامع 
الأمني العام حلزبه )اجلناج املوايل له 
بحزب املوؤمتر ال�ضعبي( عارف الزوكا 
طارق،  جنازة  على  لل�ضالة  واآخرين 
طبقا  بدمائه،  م�رسجا  كان  والأخري 
�ضاعة،  ن�ضف  من  اأقل  بعد  للم�ضدر. 
حممد  العقيد  طارق،  �ضقيق  اأ�ضيب 

جانب  اإىل  قذيفة،  ب�ضظية  �ضالح، 
احلار�س  الرحبي  �ضالح  اأحمد  العقيد 
املقاومة  خط  بداأ  ل�ضالح،  ال�ضخ�ضي 
املقاومة  قائد  مقتل  مع  بالنهيار، 
جتاوز  ومعها  حممد،  ونائبه  طارق 
املنزل  اأ�ضوار  احلوثيون  امل�ضلحون 
و�ضط مقاومة �رس�ضة من �ضالح الذي 
املدنية،  بزته  يرتدي  يزال  ما  كان 

بالإ�ضافة اإىل حرا�ضه املعدودين.
ا�ضتمرت املعارك اإىل ف�ضلها الأخري، 
املنزل  احلوثيون  امل�ضلحون  واقتحم 
الذي كان ي�ضطف اأمامه الع�رسات من 
احلرا�س قرابة 4 عقود، وللمرة الأوىل 
القبلية  ب�ضحنتهم  امل�ضلحون  كان 
يقفون اأمام امل�ضري الذي كان جريحا، 
ردهات  باإحدى  الدماء  منه  وتنزف 
املنزل، وفق حديث امل�ضدر، واأ�ضاف 
توجيه  احلوثيون  امل�ضلحون  "بداأ 
عليه  واعتدوا  ل�ضالح،  لفظية  اإهانة 
القوى  خائر  هو  كان  فيما  بال�رسب، 
التي  ال�ضور  اأظهرت  ولذلك  اأمامهم، 
اأوردها احلوثيون اآثار تعذيب وكدمات 
جمجمته".  وخا�ضة  وجهه،  على 
اإىل اخللف  ورجليه  يديه  "كتفوا  وتابع 
الذي  القائد  والدماء تنزف منه، وبداأ 
مع  ات�ضال  باإجراء  املنزل  اقتحم 
احلوثي،  امللك  عبد  اجلماعة  زعيم 
الثنني،  بني  مقت�ضب  حديث  وبعد 
باإعدام  امليداين  القائد  احلوثي  وجه 
اأحد امل�ضلحني  "وجه  �ضالح"،واأ�ضاف 
ال�ضالح اإىل راأ�ضه، واأطلق عليه النار"، 
وبح�ضب امل�ضدر فاإن "احلوثيني اأجلوا 
اإعالن مقتل �ضالح اإىل اليوم الثاين بعد 
اأن نفذوا م�رسحية هروبه اإىل مديرية 

يظهر  لكي  هناك،  ومقتله  �ضنحان 
اإىل  التوجه  يريد  كان  باأنه  لأن�ضاره 
ماأرب، واللتحاق بالقوات احلكومية".

وكان احلوثيون قد ن�رسوا معلومات باأن 
وحرا�ضه  الزوكا  مع عارف  قتل  �ضالح 
ال�ضخ�ضيني، وهو يحاول مغادرة �ضنعاء 
باجتاه مديرية �ضنحان م�ضقط راأ�ضه، 
جنوب  كم   48( اجلح�ضي  منطقة  يف 
هاتفي  لت�ضال  روجوا  كما  �ضنعاء(، 
اأحدهما  القرية،  من  �ضخ�ضني  بني 
موكبه  اعرت�ضوا  "احلوثيني  اأن  يوؤكد 
واأطلقوا عليه النريان هناك". ومن بني 
ال�ضهود على اللحظات الأخرية ل�ضالح، 
الآخر  هو  اأ�ضيب  الذي  الزوكا،  كان 
وجرى  املنزل،  اقتحام  عملية  خالل 
م�ضت�ضفى  اإىل  احلوثيني  قبل  من  نقله 
ووفق  �ضنعاء  العا�ضمة  جنوب   48
امل�ضدر "هناك يف امل�ضت�ضفى، �ضفى 
احلوثيون الزوكا كونه كان �ضاهدا على 
باأن  ح�ضل"واأ�ضاف  ما  كل  تفا�ضيل 
حممد  العقيد  اأي�ضا  نقلوا  احلوثيني 
�ضالح والعقيد الرحبي اإىل امل�ضت�ضفى 
تقدمي  وبعد  �ضنعاء،  �ضمايل  الأملاين 
اأخذهما  الإ�ضعافات الالزمة لهما، مت 
من قبل احلوثيني اإىل منطقة جمهولة 
كون  الرحبي  وفاة  امل�ضدر  ،ورجح 
اأبناء  وحول  خطرية،  كانت  اإ�ضابته 
امل�ضدر  قال  معه،  كانوا  الذين  �ضالح 
�ضالح  اأبناء  من  اثنان  هناك  "كان 
ريدان  هما  الأخرية،  �ضاعاته  يف  معه 
النجل الأ�ضغر، وجرى خطفه من قبل 
�ضالح  م�ضري  يزال  فيما  احلوثيني، 
"وزير  جمهول حتى اللحظة" واأ�ضاف 
كانت  التي  احلكومة  يف  الداخلية 

اللواء  و�ضالح  احلوثيني  بني  م�ضكلة 
حممد القو�ضي، اأي�ضا ما يزال م�ضريه 
اجلثث  من  الع�رسات  فيما  جمهول، 
لرواية  املكان"وطبقا  متالأ  كانت 
حرا�ضة  من  تبقى  من  فاإن  امل�ضدر، 
�ضالح الذين كانوا على قيد احلياة يف 
من  بالكامل  ت�ضفيتهم  جرت  الهجوم، 
املنزل  يف  احلوثيني،  امل�ضلحني  قبل 
حقبة  نهاية  على  �ضاهدا  كان  الذي 
ومل  احلديث  اليمن  تاريخ  من  زمنية 
يت�ضن احل�ضول على تعقيب فوري من 
اجلانب احلوثي ب�ضاأن ما اأورده امل�ضدر 
وحتى اللحظة ما تزال جثة �ضالح مع 
احلوثيني، ووفق م�ضدر اآخر يف حزب 
املوؤمتر، فاإن احلوثيني ا�ضرتطوا عدم 
كما  ت�ضليمها،  مقابل  اجلثة  ت�رسيح 
موعد  اإعالن  عدم  اأي�ضا  ا�ضرتطوا 
دفن �ضالح، واأل تكون جنازته �ضعبية، 
اأقاربه وقال  بحيث تقت�رس فقط على 
اأي�ضا  ا�ضرتطوا  اإن احلوثيني  امل�ضدر  
ال�ضالح  جامع  حديقة  يف  دفنه  عدم 
له، من  �ضابقة  لو�ضية  ب�ضنعاء، خالفا 
جهته، قال حممد علي احلوثي رئي�س 
"اللجنة الثورية العليا" التابعة جلماعة 
اإن عددا من  احلوثي، يف وقت �ضابق، 
امل�ضت�ضفى  يف  موجودون  �ضالح  اأبناء 
جاء  اعتقالهم،  ونفى  العالج،  لتلقي 
لأن�ضار  جتمع  اأمام  كلمة  يف  ذلك 
ب�ضنعاء  املطار  �ضارع  يف  اجلماعة 

احتفال بانت�ضارهم على "�ضالح".
و�ضهدت �ضنعاء خالل الأيام املا�ضية 
احلوثي  م�ضلحي  بني  عنيفة  معارك 
الأخري  مبقتل  انتهت  �ضالح،  وقوات 

وهزمية قواته.

منذ عقدين، كان ا�سم العميد اأحمد جنل الرئي�س اليمني الراحل علي عبد اهلل �سالح يرتدد يف ال�سارع وريثا حلكم البلد الذي حكمه والده 
طوال 33 عاما، لكن النجل الأكرب مل يرث �سوى الدم، يعد اأحمد اأكرب اأجنال الرئي�س الراحل �سالح، وعلى غرار حافظ الأ�سد وح�سني مبارك 

اللذين كانا يتجهان للتوريث يف دول دميقراطية، بداأ �سالح بتهيئة الأجواء فعليا من اأجل تاأهيل جنله رئي�سا م�ستقبليا.
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خرجية العدو ال�سهيوين

 الحتاد الأوروبي يب�صق يف وجوهنا
ا�ستنكرت »اإ�سرائيل«، قرار �سفارة الحتاد الأوروبي يف تل اأبيب، با�ست�سافة حفل ا�ستقبال ملعر�س �سور فوتوغرافية، حول »معاناة الفل�سطينيني على 
مدى 50 عاما من الحتالل«، ويحمل املعر�س ا�سم«50 �سنة: �سورة بورترريه لفل�سطينيني مواليد 1967«، وينظمه مركز املعلومات الإ�سرائيلي حلقوق 

الإن�سان يف الأرا�سي املحتلة » بت�سيلم«، يف الفرتة ما بني 17 و21 من ال�سهر اجلاري يف »�سالون يافا للفنون«، يف ميناء يافا )و�سط(. 
»اجلروزاليم  �صحيفة  ونقلت 
اأم�س  الإ�رسائيلية«،  بو�صت« 
بل�صان  املتحدث  عن  الأربعاء، 
»الإ�رسائيلي«  اخلارجية  وزارة 
ا�صتنكاره  نخ�صون،  اإميانويل 
الأوروبي  الحتاد  �صفارة  لقرار 
حفل  ا�صت�صافة  اإ�رسائيل،  يف 
،وقال  املعر�س  لهذا  ال�صتقبال 
وا�صحة،  غري  لأ�صباب  نخ�صون:« 
اإن  الأوروبي  الحتاد  يعتقد 
يكون  اإ�رسائيل  قلب  اإىل  الطريق 

من خالل الب�صق يف وجهها«. 
اأخرى  مرة  ن�صهد  اإننا  واأ�صاف:« 
من  املنافق  الأخالقي  الوعظ 
يخلق  الذي  الأوروبي  الحتاد 
ومن  التقارب«  من  بدل  امل�صافة 
الثقافة  وزيرة  قالت  ناحيتها، 
مريي  الإ�رسائيلية  والريا�صة 
من  م�صتغربة  ل�صت  ريغيف:« 
الأوروبي  الحتاد  بني  ال�صلة 

وبت�صليم ، فكلتاهما قبلتا الدعاية 
حتر�صان  وكلتاهما  الفل�صطينية 
»بت�صيلم«  ،ويتلقى  اإ�رسائيل«  على 
الحتاد  من  متويله  من  جزء 
ت�صعى  الذي  الوقت  الأوروبي، يف 
ل�صن  الإ�رسائيلية  احلكومة  فيه 
الغربي  الدعم  من  حتد  قوانني 
احلقوقية،  غري  للموؤ�ص�صات 
ممار�صات  ك�صف  يف  تن�صط  التي 
الحتالل الإ�رسائيلي يف الأرا�صي 
تدوينة  ،واأ�صافت يف  الفل�صطينية 
»في�س  موقع  على  �صفحتها  على 
تغري  لن  �صورة  مليون  اإن  بوك«:« 
عا�صمة  القد�س  اأن  حقيقة  من 
يهودا  واإن  اليهودية،  الدولة 
هي  الغربية(  )ال�صفة  وال�صامرة 
مت  التي  اإ�رسائيل  اأر�س  من  جزء 
حتريرها«.  من جانبه، قال مركز 
 ، مكتوب،  ت�رسيح  يف  »بت�صيلم« 
مبنا�صبة  املوؤمتر  هذا  ينظم  اإنه 

الحتالل  على  عاما   50 مرور 
الإ�رسائيلي لالأرا�صي الفل�صطينية 
بلغ  ال�صنة  هذه  يف  ،واأ�صاف:« 
الفر�صّية   ،50 الـ  عامه  الحتالل 
الدويّل  القانون  يف  الأ�صا�صّية 
ينطوي  -مبا  الحتالل  اأّن  هي 
على  ع�صكرّية  �صيطرة  من  عليه 
�صّكان مدنّيني- هو بُحكم تعريفه 
الحتالل  اأّن  غري  موؤقت،  اأمٌر 
عن  يكون  ما  اأبعد  الإ�رسائيلي 
ثالث،  جيل  هناك  ،وتابع:«  ذلك« 
الفل�صطينيني  من  رابع،  جيل  بل 
الحتالل  واقع  قلب  يف  ُولد 
حّق  وتقرير  احلّرية  يعرف  ومل 
امل�صري وال�صيادة، ل �صيء ميكنه 
انق�صى- الذي  الّزمن  جت�صيد 
عْمٌر باأكمله- اأكرث من الأ�صخا�س 
الحتالل«،  حتت  الواقعني 
الفل�صطينيني  اأن  اإىل  واأ�صار 
اأمام  وقفوا  الذين  والفل�صطينيات 

خلفّيات  من  »جاءوا  الكامريا، 
الأرا�صي  اأنحاء  ومن  متنّوعة 
وال�صفة  غزة  قطاع  من  املحتلّة: 
الغربية؛ من املدن الكربى - رام 
اخلليل  ال�رسقية،  القد�س  اهلل، 
الفل�صطيني؛  الّريف  من  ونابل�س؛ 
ومن  الاّلجئني؛  خمّيمات  من 
مهّددة  �صغرية  رعاة  جتّمعات 

بالتهجري«. 
اأ�صئلة  املعر�س  يثري  واأ�صاف:« 
حول معنى )التحرير( اأو )احلّرية( 
لدى اأنا�س انق�صى ن�صف قرن من 
الحتالل،  وطاأة  حتت  عمرهم 
ما هو موقعنا نحن، امل�صاهدون 
يف  وجوههم،  اإىل  الناظرون 
،وكانت  هذه؟«  القوى  عالقات 
ال�صفة  احتلت  قد  اإ�رسائيل 
القد�س  فيها  مبا  الغربية، 
ال�رسقية، وقطاع غزة عام 1967.

مادورو

 اأنا حماط بفا�صدين غارقني يف 
اخليانة ونهب ال�صعب

الفنزويلي  الرئي�س  ك�صف 
اأن  عن  مادورو،  نيكول�س 
رفاقه  بني  خونة  هناك 
يف  غارقون  به  املحيطني 
على  مادورو  وقال  الف�صاد 
احلكومي،  التلفزيون  اأثري 
اأ�صعر   « املا�صية:  الليلة 
جمموعة  قبل  من  باخليانة 
�صغلوا  الذين  الرفاق  من 
لتنظيم  حكومية  منا�صب 
�صعب  و�رسقة  املافيا 
الرئي�س  يذكر  فنزويال«ومل 
حمددة  اأ�صماء  الفنزويلي 
لكنه  رفاقه،  من  للفا�صدين 
امتنانه  عن  فورا  اأعرب 
وليام  طارق  العام،  للمدعي 
�صد  معركته  على  �صعب، 
ويف  الفا�صدين  امل�صوؤولني 
نهاية نوفمرب املا�صي، اأفاد 
اأولو�صيو  باحتجاز  �صعب 
ديل بينو، ونيل�صون مارتينيز، 
وزارة  تراأ�صا  اللذين 
التعدين  و�صناعة  النفط 
اأه«  اأ�س  و�رسكة »بي دي يف 
ي�صتبه  واللذين   احلكومية، 

يف تورطهما بالف�صاد.
الدولة  فنزويال  اأن  ويذكر 
احتياطيات  متلك  التي 
من  وتعترب  كبرية  نفطية 
يف  اخلام  م�صدري  اأكرب 
اأو�صاع  من  تعاين  اأوبك، 
وت�صخم  �صعبة  اقت�صادية 
جمهولة،  لأ�صباب  مت�صارع، 
اإل  تف�صريها  ميكن  ل 
بالف�صاد امل�صت�رسي يف هذا 

يعي�س  الذي  الغني،  البلد 
فقر  حالة  يف  مواطنوه 
العام  للمدعي  ووفقا  وعوز 
مديرا   50 اعتقل  �صعب، 
منا�صب  �صغلوا  الذين  من 
هامة يف �رسكة »بي دي يف 
اإطار  يف  احلكومية  اأه«  اأ�س 
داخل  الف�صاد  يف  التحقيق 
وكجزء  له،  ووفقا  ال�رسكة. 
العمل  عقود  مراجعة  من 
يف حزام النفط اأورينوكو يف 
2010-2017، ك�صفت الإدارة 
الأ�صعار  يف  مبالغة  حالت 
من  لعدد   %230 اإىل  و�صلت 
ويف  امل�صرتكة.  امل�صاريع 
مكتب  حقق  املجموع، 
�صحة  يف  العام  املدعي 
عقود بقيمة 35 بليون دولر 
اأي�صا،  الف�صاد  وب�صبهة 
�رسكة  اإدارة  اعتقال  مت 
الفرع الأمريكي  اأي  �صيتغو، 
اأه«  اأ�س  دي يف  »بي  ل�رسكة 
احلكومية الفنزويلية، مبا يف 
ذلك رئي�س ال�رسكة خو�صيه 

اأجنيل برييرا روميفيك.
وكان �صبب احتجازه توقيعه 
موؤ�ص�صتني  مع  عقد  على 
ماليتني لإعادة متويل ديون 
الفرتة 2014-2015 ب�رسوط 
»بي  ل�رسكة  موؤاتية  غري 
اأه«، وعلى وجه  اأ�س  دي يف 
ممتلكات  رهنه  اخل�صو�س، 
ك�صمان،  احلكومية  �صيتغو 
ممتلكات  يعني  ما  وهو 

الدولة.

ملواجهة قرار ترامب املرتقب ب�ساأن القد�س

طهران

5 خطوات حددها اأردوغان 

نحن �صحية ونرف�ض ت�صريحات تيلر�صون الأخرية

على »تويرت «

اأوباما يطيح برتامب من قائمة التغريدات الـ 10 الأكرث �صعبية 

رجب  الرتكي  الرئي�س  حدد 
اأمام  خطابه  يف  اأردوغان  طيب 
يف  والتنمية  العدالة  حزب  نواب 
الربملان، �صل�صلة خطوات اأكد اأن 
بالده �صتقدم عليها يف حال اإعالن 
الوليات املتحدة الأمريكية نقل 
مدينة  اإىل  اإ�رسائيل  يف  �صفارتها 
العرتاف  اأو  املحتلة،  القد�س 

بها عا�صمة للكيان ال�صهيوين.
وفيما يلي اخلطوات اخلم�س التي 
حددها اأردوغان يف هذا الإطار:

اإىل  حتذير  بتوجيه  البدء   -  1
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
حيث  اخلطوة،  هذه  عواقب  من 
ترامب،  لل�صيد  »اأقول  �رسح: 
اإىل  بالن�صبة  اأحمر  خط  القد�س 

امل�صلمني«.
الدويل  اإىل املجتمع  التوجه   - 2
�صتاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  باعتبار 
ال�صعب  دم  نزيف  ي�صتمر  »بينما 
انتهاك  ويتوا�صل  الفل�صطيني، 
حقوق الإن�صان واحلريات هناك«، 

يعترب  »ل  اتخاذها  فاإن  هنا  ومن 
انتهاكا للقوانني الدولية فح�صب، 
للوجدان  كبرية  طعنة  يعد  بل 

والإن�صانية«.
احلالية  الدورة  رئي�صة  تركيا   -  3
الإ�صالمي،  التعاون  ملنظمة 
اإىل  امل�صاألة  هذه  »�صنتابع 
الإقدام  مت  حال  ويف  النهاية«، 
على تنفيذ هذه اخلطوة، �صتدعو 
»زعماء دول املنظمة اإىل اجتماع 
يف اإ�صطنبول خالل مدة اأق�صاها 

10 اأيام«.
4 - تركيا لن تكتفي بدعوة زعماء 
اإىل  الإ�صالمي  التعاون  منظمة 
�صتقوم  بل  ال�صاأن،  بهذا  اجتماع 
اإىل  الإ�صالمي  العامل  »بدعوة 
هذه  لأن  مهمة،  فعاليات  تنظيم 

احلادثة لي�صت عادية«.
يف  قدما  �صتم�صي  تركيا   -  5
املتوقعة،  اخلطوة  هذه  مواجهة 
عالقاتنا  »قطع  اإىل  ت�صل  وقد 

الدبلوما�صية مع اإ�رسائيل«.

الإيرانية،  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
اتهام  رف�صها  الأربعاء،  اأم�س 
بزعزعة  لطهران  وا�صنطن 
وقالت  املنطقة  يف  ال�صتقرار 
الوزارة يف بيان لها، بعد ت�رسيحات 
الأمريكي  اخلارجية  لوزير 
»التهامات  اإن:  تيلر�صون،  ريك�س 
وامل�صللة  املتكررة  الأمريكية 
والتي ل اأ�صا�س لها من ال�صحة، لن 
تغطي على الأخطاء الإ�صرتاتيجية 
اإيران  جتاه  اأمريكا  ارتكبتها  التي 
واملنطقة خالل العقود الأخرية«.

�صحية  »اإيران  اأن  البيان  واأ�صاف 
والنقالبات  التدخل  ل�صيا�صات 
اأمريكا«،  تتبعها  التي  وال�صتبداد 
تنتهج  »وا�صنطن  اأن  اإىل  م�صرية 
�صيا�صات عدوانية يف املنطقة«كما 
يف  الأمريكية  »ال�صيا�صة  اأن  اأكد 
اأزمات  ظهور  اإىل  اأدت  املنطقة 
من  الأبرياء  مئات  وقتل  �صديدة 
املنطقة«،  يف  والأطفال  الن�صاء 
دور  عن  »التغا�صي  اإن:  قائال 
اإيران يف اإحالل الأمن وال�صتقرار 
وتوجيه  الإرهاب  وحماربة 

التهامات امللفقة ناجت عن غ�صب 
ملا  اإيران،  من  املتحدة  الوليات 
تعزيز  يف  اإن�صاين  دور  من  لعبته 
وحماربة  الإقليمي،  ال�صتقرار 

الإرهاب«.
تيلر�صون  »ت�رسيحات  وتابع: 
وا�صنطن  دعم  تثبت  وثيقة  تعترب 
لالإرهاب يف املنطقة«وقالت وزارة 
يف  م�صتمرة  »اإيران  اإن  اخلارجية 
دورها البناء وامل�صوؤول يف حماربة 
الإرهاب وتعزيز الأمن وال�صتقرار 
الإقليمي، �صمن املعايري الإن�صانية 

الكرتاث  دون  الدولية  والقوانني 
مبن ل يريدون اخلري للمنطقة«ويف 
قال  الثالثاء،  من  �صابق  وقت 
الأمريكي،  اخلارجية  وزير 
لقائه  لدى  تيلر�صون،  ريك�س 
والأمن  اخلارجية  ال�صيا�صة  ممثلة 
فيدريكا  الأوروبي  الحتاد  يف 
املتحدة  الوليات  اإن  موغريني، 
اأبرم  الذي  النووي  التفاق  تدعم 
بني اإيران والقوى العاملية الـ6، لكن 
تزعزع  اأخرى  اإيرانية  ت�رسفات 

ال�صتقرار يف ال�رسق الأو�صط.

للرئي�س  تغريدات  ثالث  احتلت 
الأمريكي ال�صابق باراك اأوباما، 
مراكز متباينة يف القائمة ال�صنوية 
للتغريدات الأكرث �صعبية وتداول 
على موقع التوا�صل الجتماعي 
»تويرت« لعام 2017 اإل اأن الرئي�س 

احلايل دونالد ترامب غاب عن 
كرثة  من  الرغم  على  القائمة 
وبح�صب  للموقع  ا�صتخدامه 
ملوقع  ال�صنوي  التحليل  نتائج 
الأكرث  التغريدات  حول  »تويرت« 
الثالثاء،  �صدر  الذي  �صعبية 

كان ترامب »الأكرث تغريدا« بني 
تغريدة  واحتلت  العامل،  قادة 
اأحداث  على  فيها  علق  لأوباما 
مدينة  يف  العن�رسية  العنف 
�صارلوت�صفيل بولية فريجينيا يف 
اأوت، املركز الثاين على م�صتوى 

ن�رسها،  اأعيد  التي  التغريدات 
اأعيد ن�رسها 1.7 مليون  حيث 
»بلومربغ«  وكالة  بح�صب  مرة، 
الرغم  على  لكنه  الإخبارية. 
من ذلك خرج من قائمة الع�رس 

الأوىل.



جلنة االن�ضباط تعاقب 
بلعمريي بغرامة 20 

مليون �ضنتيم

ال�سيا�سي ال تفكر 
�سوى الفوز على 

البليدة
ي�رص فريق �سباب ق�سنطينة على 

ح�سم نيل اللقب ال�ستوي قبل اجلولة 
الأخرية من مرحلة الذهاب للبطولة 

الوطنية، ويف هذا ال�سدد فاإن 
اأ�سبال املدرب عبد القادر عمراين 

يتواجدون على موعد مع ال�ستقبال 
على ميدانهم ال�سهيد »حمالوي«  

ل�ساحب املوؤخرة احتاد البليدة 
وهي املواجهة التي تبدو يف �سالح 
نادي عا�سمة �سريتا خا�سة واأنهم 
على بعد ثالث نقاط فح�سب من 

ح�سم اللقب ال�ستوي ل�ساحلهم وهو 
ما يجعلهم اأمام مهمة حتقيق الفوز 

اخلام�س على التوايل وتاأكيد بدايتهم 
القوية هذا املو�سم يف البطولة وهو 
الذين يحققون املفاجاأة ويوا�سلون 

قدما نحو التتويج بلقب البطولة 
الوطنية الثاين يف م�سوارهم بعد لقب 

مو�سم 1997/1996.
يف مو�سوع اآخر، امتثل املهاجم 
الهادي بلعمريي اأول ام�س امام 

جلنة الن�سباط للفريق بعد التقرير 
الذي رفعه �سده املدرب عبد القادر 

عمراين وقد قررت اللجنة معاقبة 
لعبها بغرامة مالية قدرها 20 

مليون �سنتيم بينما امكانية م�ساركته 
اأمام احتاد البليدة غري موؤكدة وتعود 

غلى املدرب عمراين.
ع.ق.

دورة املحرتفات 
للتن�س مبدينة 

نولي�س اال�ضبانية

ايبو تدخل 
اجلدول النهائي

تاأهلت لعبة التن�س اجلزائرية 
اينا�س ايبو اىل اجلدول النهائي 

للدورة الدولية ملدينة نولي�س 
ال�سبانية  لالعبات املحرتفات 

عقب ان�سحاب مناف�ستها اليونانية 
دي�سبينا بابامي�سايل يف ال�سوط، 
و�سيطرت الالعبة اجلزائرية 18 

�سنة خالل الدور الت�سفوي الثالث 
والخري على ح�ساب مت�سدرة 

املجموعة رقم 2 بالفوز يف ال�سوط 
الول 6-2 وبعدما كانت متقدمة 

2-1 يف ال�سوط الثاين ان�سحبت 
مناف�ستها اليونانية اثر ا�سابة، وبهذا 

تدخل ايبو اجلدول النهائي لتواجه 
ال�سبانية اأجنيال  فيتا بولودا التي 

ا�ستفادت من بطاقة دعوة »ويلد 
كارد« اأم�س، وجترى املناف�سة التي 
تبلغ  جائزتها املالية 25 الف دولر 

على اأر�سية ترابية خا�سة بنادي 
مدينة نولي�س للتن�س مب�ساركة قرابة 

100 لعبة على غرار الهولندية  
بيبيان �سوفز املركز 204 عامليا، 
الرنويجية اأولريكي األكريي 2019 

عامليا وال�سبانية �سيفيا �سولر 
ا�سبينوزا222 عامليا.

ق.ر.
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اجلولة 14 للرابطة املحرتفة االأوىل

داربي عا�سمي يف 5 جويلية القّمة ببولوغني والرائد 
يقرتب من اللقب ال�ستوي

جتري نهاية هذا االأ�ضبوع مباريات اجلولة 14 وما قبل االأخرية من مرحلة ذهاب الرابطة 
املحرتفة االأوىل، والتي �ضوف ت�ضهد مباراة مقدمة جتري اأم�ضية اليوم تتمثل يف الداربي 

العا�ضمي الذي يجمع الفريقني اجلارين مولودية اجلزائر واحتاد احلرا�س، وهي املواجهة التي 
ي�ضتعد لها العبو املولودية من اأجل اإحراز النقاط الثالث لل�ضعود اإىل املركز الثالث وااللتحاق 

باأندية البوديوم

عي�ضة ق.

الو�سعية  واأن  خا�سة 
بها  مير  التي  ال�سعبة 
جتعل  احلرا�س  احتاد 
اأمام  املولودية  لعبو 
ل�ستغالل  فر�سة  اأح�سن 
تكون  و�سوف  الو�سع، 
الكال�سيكية  القمة 
احتاد  بني  جتري  التي 
القبائل  و�سبيبة  اجلزائر 
الريا�سي  اجلمهور  قبلة 
التي  الثارة  ظل  يف 
املباراة  عليها  عّودت 
امليدان،  اأر�سية  على 
يعول الحتاد على  حيث 
من  ال�ستفاقة  ا�ستغالل 
�سل�سلة  موا�سلة  اأجل 
اليجابية  النتائج 

من  مقربة  على  والبقاء 
ومراقبة  املقدمة  اأندية 
اللقب  على  اللعب  �سباق 
يعول  فيما  قرب،  عن 
تفادي  على  »الكناري« 
تلقي الهزمية التي تعقد 
و�سعيتهم وتدفع ال�سبيبة 
اأ�سفل  يف  بالتهاوي 

الرتتيب.
فيما �سيكون الرائد اأمام 
الفارق  تعميق  فر�سة 
باللقب  التتويج  و�سمان 
احرز  حال  يف  ال�ستوي 
عندما  الثالث  النقاط 
ي�ستقبل احتاد البليدة يف 
�سالح  يف  تبدو  مواجهة 
الرائد من اأجل الحتفاظ 
ملعب  على  كامال  بالزاد 
رغم  »حمالوي«  ال�سهيد 

من  �رصوري  احلذر  اأن 
الذي  الرتتيب  متذيل 
عالية  مبعنويات  يتواجد 
الول  فوزه  احرازه  بعد 
اجلولة  يف  املو�سم  هذا 
اأوملبي  اأمام  الفارطة 
�سيكون  بينما  املدية، 
�سبيبة ال�ساورة يف دورية 
عا�سمة  نحو  �سعبة 
مولودية  ملالقاة  الغرب 
ميلك  بينما  وهران، 
الثالث  املركز  �ساحب 
فر�سة  �سطيف  وفاق 
الو�سافة  من  القرتاب 
عن  الفارق  وتقلي�س 
ي�ستقبل  عندما  ال�ساورة 
ال�سيف  ميدانه  على 
دفاع تاجنانت وهو يعول 

على حتقيق الفوز.

 
برنامج املباريات

اخلمي�س: مولودية 
اجلزائر / احتاد 

احلرا�س ابتداء من 
17:45

اجلمعة: اأوملبي املدية 
/ نادي بارادو ابتداء من 

15:00
 مولودية وهران / 

�سبيبة ال�ساورة ابتداء 
من 16:00

احتاد اجلزائر / �سبيبة 
القبائل

�سباب ق�سنطينة / 
احتاد البليدة

 وفاق �سطيف / دفاع 
تاجنانت

مولودية اجلزائر / احتاد احلرا�س

 العميد وال�سفراء 
يف داربي باأهداف متباينة

احتاد اجلزائر / �ضبيبة القبائل

�سو�سطارة بهدف تاأكيد اال�ستفاقة 
والكناري للتدارك

�سيكون ملعب 5 جويلية ام�سية 
خو�س  مع  موعد  على  اليوم 
بني  يجمع  عا�سمي  داربي 
مولودية  اجلارين  الفريقني 
احلرا�س  واحتاد  اجلزائر 
باأهداف  يلعب  �سوف  والذي 
لعبو  يدخل  حيث  متباينة، 
امليدان  اأر�سية  »العميد« 
بنقاط  الفوز  ي�ستهدفون  وهم 
التوازن  وا�ستعادة  املواجهة 
الذي  التعرث  ظل  يف  جمددا 
رونارد  املدرب  اأ�سبال  �سجله 
اللقاءين  خالل  كازوين 
اجلزائر  احتاد  امام  الأخريين 
يتواجد  اين  بلعبا�س،  واحتاد 
النادي العا�سمي ملزما باإحراز 
لهم  ي�سمح  والذي  كامال  الزاد 
الثالث  املركز  اإىل  بال�سعود 
ب�سفة  الرتتيب  جدول  يف 
موا�سلة  اأجل  من  موؤقتة، 
حفظ احلظوظ كاملة للتناف�س 
خا�سة  باللقب،  التتويج  على 
�سوى  له  خيار  ل  الفريق  واأن 
�سمان  اجل  من  اليوم  الفوز 
�سمن  الذهاب  مرحلة  انهاء 
جدول  يف  الأول  اخلما�سي 

الرتتيب.

ال�سبا  الالعب  يغيب  و�سوف 
عبد اهلل املوؤذن عن املواجهة 
على  ك�رص  من  معاناته  ب�سبب 
اإىل جانب  اليد  اأ�سابع  م�ستوى 
بدبودة،  ابراهيم  املدافع 
ت�سهد  �سوف  املقابل،  يف 
التغيريات  من  عددا  املواجهة 
يف �سورة منح الفر�سة للثنائي 
حممد �سوقار وزكريا من�سوري 
اإىل  ا�سا�سيان  اللعب  اجل  من 
املدافع  اقحام  امكانية  جانب 
عبد الغني دمو الذي تعافى من 
ال�سابة واأ�سبح جاهزا للعودة 

اإىل املناف�سة. 
لعبو  يخو�س  املقابل،  يف 
يف  اللقاء  احلرا�س  احتاد 
اأو�ساع خا�سة وهم الذين دخلوا 
ب�سبب  التدريبات  عن  ا�رصابا 
مبنحهم  الإدارة  وفاء  عدم 
اين  املالية،  م�ستحقاتهم 
خو�س  دون  املواجهة  يلعبون 
الأمر  وهو  تدريبية،  ح�سة  اأي 
ت�سكيلة  و�سعية  يعقد  الذي 
تعاين  واأنها  خا�سة  »ال�سفراء« 
وتتواجد  اخلطر  منطقة  يف 

باملركز ما قبل الأخري.
عي�ضة ق.

قمة  اجلزائر  احتاد  فريق  يخو�س 
بال�سيف  جتمعه  واعدة  كال�سيكية 
مربجمة  مباراة  يف  القبائل  �سبيبة 
على ملعب عمر حمادي ببولوغني، 
خاللها  يعول  التي  املقابلة  وهي 
على  »�سو�سطارة«  ت�سكيلة  لعبو 
�سجلوها  التي  ال�ستفاقة  تاأكيد 
الأخرية  الثالث  اللقاءات  خالل 
مروا  فراغ  فرتة  بعد  جاءت  والتي 
�سوف  الالعبني  اأن  والأكيد  بها، 
اهداء  يدخلون املواجهة من اجل 
باللقاء  الفوز  نقاط  ان�سارهم 
والذين ي�سجلون بدورهم يف مباراة 
بعد  املدرجات  اىل  عودتهم  الغد 
ا�ستنفاذ عقوبة لقاءين، وهم الذين 
الثاين  الفوز  ت�سجيل  على  يعولون 
املباراة  انت�سار  بعد  التوايل  على 
املتاأخرة اأمام احتاد ب�سكرة والتي 
على  التناف�س  اإىل  الفريق  اأعادت 
اللقب، حيث ي�سمح ت�سجيل انت�سار 
للخناق  الحتاد  بت�سييق  جديد 

والحتفاظ  ال�سدارة  اأندية  على 
خا�سة  القل  على  الرابع  باملركز 
باللتحاق  مر�سح  النادي  واأن 
مرحلة  نهاية  يف  املقدمة  بثالثي 
ملزمون  يجعلهم  ما  وهو  الذهاب 
بالفوز بنقاط مواجهة الغد. ويعول 
تكرار  على  حمدي  ميلود  املدرب 
من   2016/2015 مو�سم  �سيناريو 

خالل حتقيق الفوز ذهابا واإيابا.
�سبيبة  ال�سيف  يواجه  املقابل،  يف 
القبائل لقاءا �سعبا خارج القواعد 
عودة  ي�سجل  فريقا  يالقي  عندما 
ما  وهو  الأخرية،  اليام  يف  قوية 
الدين  عز  املدرب  اأ�سبال  يجعل 
اأمام مهمة ع�سرية من  اآيت جودي 
من  ايجابية  بنتيجة  العودة  اأجل 
العا�سمة، حيث يعولون على تفادي 
الهزمية وتدارك تعرثهم يف اجلولة 
بت�سجيل  ملعبهم  على  الفارطة 

الهزمية اأمام �سباب ق�سنطينة.
  عي�ضة ق.

�سراع الريال املان �سيتي 
والبي اأ�س جي ل�سم �سان�سيز

ثالثة  بني  �رص�سة  مناف�سة  بوادر  الأفق  يف  تلوح 
فريق  اأحد جنوم  مع  للتعاقد  اأوروبا  اأندية  اأكرب  من 
اأر�سنال الإجنليزي، ووفًقا لتقارير �سحفية، يخطط 
عر�س  لتقدمي  الجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  نادي 
األيك�سي�س �سان�سيز خالل  »كبري« ل�سم مهاجم اآر�سنال 
ال�ستوية �سهر جانفي املقبل، وينتهي  فرتة النتقالت 
عقد �سان�سيز البالغ 28 عاًما مع اأر�سنال بنهاية املو�سم 
اجلاري، ويُقال اأنه رف�س جتديد عقده مع الغانرز وقرر 
و�سك  على  ال�سيتي  وكان  اآخر،  فريق  مع  جتربة  خو�س 
اأن ال�سفقة ف�سلت يف  اإل  �سم �سان�سيز ال�سيف املا�سي، 
اللحظة الأخرية ب�سبب عدم قدرة اأر�سنال على التعاقد مع 

بديل للدويل الت�سيلي.
اأخرى  مرة  الربميريليغ  مت�سدر  يتحرك  اأن  املنتظر،  ومن 
ل�سم األيك�سي�س �سان�سيز يف جانفي ولكن �سيكون عليه تقدمي 
عر�س قوي، يف ظل اهتمام اأندية اأخرى ب�سم مهاجم اأر�سنال 
اأبرزها باري�س �سان جريمان الفرن�سي وريال مدريد الإ�سباين، 

وذكرت �سحيفة تليغراف اأن اأر�سنال، ما زال م�رًصا على �سم بديل قبل التفكري يف بيع �سان�سيز و�سيطلب النادي 
اللندين 50 مليون اإ�سرتليني من اأجل اإمتام ال�سفقة، وتردد اأن املهاجم الت�سيلي، ا�سرتط اأجًرا اأ�سبوعًيا قيمته 300 

األف اإ�سرتليني، مقابل التوقيع لأي ناٍد يريد �سمه.
ق.ر.
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رفقاء ماندي مر�سحون ملواجهة كري�ستيانو رونالدو

مناد: بطولتنا �ضعيفة ل منلك حمليون لال�ضتدعاء اإىل املنتخب الأول
اعرتف م�ساعد املنتخب الوطني جمال مناد مبحدودية م�ستوى الالعبني املحليني النا�سطني يف البطولة الوطنية، حيث اكد اأنه من ال�سعب ايجاد لعبني ميلكون 
امكانيات كبرية من اأجل ا�ستدعائهم اإىل �سفوف املنتخب الوطني الأول، واأ�سار مناد على هام�سه حفل عملية �سحب القرعة املتعلقة بكاأ�س اجلمهورية اأن البطولة 

الوطنية متكر باأزمة حقيقية يف ظل عدم امتالكها لعبني قادرون على مناف�سة الالعبني املحرتفني يف الدوريات الأوروبية

عي�سة ق.

التي  احلقيقة  قول  اأجل  من  ال�شجاعة  ميلك  اأنه  واأ�شاف 
وقف عليها من خالل معاينته بع�ض املباريات يف البطولة 
اإىل  املحليني  ا�شتدعاء  ال�شعب  من  اأنه  جمزما  الوطنية 
املنتخب الأول يف الوقت احلايل. وعاد مناد اإىل املو�شوع 
قرار  حول  ال�شابقة  الأيام  يف  الكثري  احلرب  اأ�شال  الذي 
من  يتم  معايري  بتحديد  يتعلق  فيما  الفدرايل  املكتب 
خاللها توجيه الدعوة لالعبني مزدوجي اجلن�شية، مو�شحا 
الفني  والطاقم  خاطئة  بطريقة  فهمه  مت  الفاف  قرار  اأن 
الوطني ل ميلك اأي �شيء �شد املغرتبني وهدفه فقط منح 

الفر�شة لالعبني املحليني.
وك�شف هداف كا�ض اإفريقيا 1990 التي ا�شت�شافتها بالدنا 

وعاد لقبها القاري اإىل كتيبة املرحوم عبد احلميد كرمايل 
زين  الالعب  رفقاء  مواجهة  طلبت  عاملية  منتخبات  اأن 
التاأهل  ف�شل اخل�رض يف  اأنه رغم  الدين فرحاتن مو�شحا 
اإىل مونديال رو�شيا 2018 اإل اأنه يبقى ميلك ال�شمعة على 
والربتغال  ا�شبانيا  منتخبا  ان  م�شريا   ، العاملية  ال�شاحة 
الوطني لكنه �شخ�شيا يف�شل لقاء  طلبا مواجهة املنتخب 
الربتغال، وا�شتطرد اأن اللعب امام منتخب افريقي ايجابي 
للت�شكيلة الوطنية اأي�شا من اأجل التح�شري لت�شفيات كاأ�ض 
اإفريقيا 2019 بالكامريون اأين تلعب اجلزائر �شمن جمموعة 

الطوغو، غامبيا والبنني.

الربتغال تقرتح ودية يف 8 جوان بل�سبونة

ر�شمي  بعر�ض  القدم  لكرة  الربتغالية  الحتادية  تقّدمت   

ودية  مواجهة  خو�ض  اجل  من  اجلزائرية  نظريتها  اإىل 
م�شادر  وح�شب  الربتغايل،  ونظريه  الوطني  املنتخب  بني 
من الفاف فاإن الحتاد الربتغايل اقرتح على هيئة الرئي�ض 
خري الدين زط�شي برجمة املباراة الودية يف الثامن جوان 
حيث  الربتغالية  ل�شبونة  مبدينة  وجتري  املقبل  العام  من 
الذي  الربتغايل  للمنتخب  حت�شريية  حمطة  تكون  �شوف 
الذي  املغربي  املنتخب  اأمام  املونديال  قرعة  اأوقعته 
ال�شدد  هذا  ويف  للخ�رض،  م�شابهة  لعب  طريقة  ميلك 
اللقاء  خو�ض  الفاف  على  عر�ض  الربتغايل  الحتاد  فاإن 
الودي بح�شور جميع جنومه مبا فيهم لعب ريال مدريد 
كري�شتيانو رونالدو، ومل حت�شم الفاف موافقتها من عدمه 
على العر�ض وهي التي تلقت عرو�ض اأخرى للقاءات ودية 

مثل بلجيكا وايران بالإ�شافة اإىل منتخبات افريقية.

تودوروف يحفز اأ�سباله من اأجل الفوز بداربي الن�سرية

القرعة تريح �ضباب بلوزداد وحلم تكرار �ضيناريو املو�ضم الفارط يزداد
كانت قرعة الدورين 32 و16 رحيمة 
اجلمهورية  كاأ�ض  لقب  بحامل 
بلوزداد  �شباب  الفارط  املو�شم 
يف  مناف�شني  اأمام  اوقعته  بعدما 
ميلك  حيث  الورق،  على  املتناول 
على  ال�شتقبال  فر�شة  ال�شباب 
يف  الأوليني  الدورين  يف  ملعبه 
التي  الكاأ�ض  على  الدفاع  فر�شة 
اأحرزها ال�شيف الفارط يف النهائي 
ويف  �شطيف،  بوفاق  جمعه  الذي 

اأبناء  ت�شكيلة  تالقي  ال�شدد  هذا 
يف  غري�ض  امل  فريق  "العقيبة" 
الدور 32 قبل اأن ت�شت�شيف جمددا 
اإليزي  جنم  مباراة  من  املتاأهل 
القرعة  وهي  العاتر  بئر  و�شباب 
اإىل  للتاأهل  ال�شباب  تر�شح  التي 
الأقل،  على  النهائي  ثمن  الدور 
القرعة  نتائج عملية  اراحت  حيث 
التي �شهدت ح�شور نائب الرئي�ض 
الفريق  اأع�شاء  �شا�شوة  توفيق 

بتكرار  يحلمون  الذين  والأن�شار 
املو�شم  يف  املناف�شة  �شيناريو 
تن�شيط  عن  ويبحثون  املنق�شي 
النهائي 11 لهم يف ال�شيدة الكاأ�ض.

اأ�شبال  �رضع  منف�شل،  �شياق  ويف 
املدرب ال�رضبي ايفيكا تودوروف 
الذي  للداربي  التح�شري  يف 
اأمام  املقبل  ال�شبت  ينتظرهم 
�شمن  داي  ح�شني  ن�رض  اجلار 
الوطنية،  البطولة  من   14 اجلولة 

اأين �رضعوا يف التح�شري للمواجهة 
يعولون  الذين  اأم�ض وهم  اأول  منذ 
من  التعرثات  �شل�شلة  ايقاف  على 
ف�شلوا  الذي  الفوز  ت�شجيل  خالل 
على  مباريات  ت�شع  يف  حتقيق  يف 
املدرب  حّفز  حيث  التوايل، 
اخلروج  اجل  من  لعبيه  ال�رضبي 
اللقاء  واأن  خا�شة  كامال  بالزاد 

يجري على ملعب 20 اأوت.
ع.ق.

حامل اللقب امام مهمة يف املتناول

ال�ضيا�ضي ي�ضطدم بالن�ضرية 
 وقمتان ناريتان يف الدور 

16 لكاأ�س اجلمهورية
القرعة  �شحب  عملية  تخلو  مل 
كاأ�ض  مبناف�شة  اخلا�شة 
للمو�شم  حت�شبا  اجلمهورية 
عامل  من   2018/2017 الكروي 
وهي  والثارة  ال�شو�شبان�ض 
مباريات  على  اأ�شفرت  التي 
عليه  تعّودت  مثلما  ومثرية  قوية 
يتقدمها  �شوف  والتي  املناف�شة 
بني  جتمع  التي  القمة  املباراة 
ون�رض  ق�شنطينة  �شباب  فريقي 
ت�شفر  �شوف  والتي  داي  ح�شني 
الرابطة  من  فريق  خروج  على 
من  الأقل  على  الأوىل  املحرتفة 
ينتظر  اأين  للمناف�شة   32 الدور 
ملتابعة  قبلة  القمة  تكون  اأن 
وبالإ�شافة  الكروي،  اجلمهور 
اللقاء ل تخلو عدد من  اإىل هذا 
عليها  ا�شفرت  التي  املباريات 
 32 الدورين  �شحب  قرعة  عملية 
ام�ض  اأول  التي جرت م�شاء  و16 
وت�شويق  اإثارة  ال�شنوبر  بنادي 
اخلا�شة  النكهة  ظل  يف  خا�شة 
ال�شيدة  مناف�شة  متلكها  التي 
القرعة  اوقعت  حيث  الكاأ�ض، 
مباراة  يف  اجلزائر  مولودية 
بينما  تلم�شان،  وداد  اأمام  �شعبة 
الوطنية  البطولة  يتواجد و�شيف 
تنقل �شعب  اأمام  ال�شاورة  �شبيبة 
مع�شكر  غلى  يتوجه  عندما 
فيما  املحمدية،  �رضيع  ملالقاة 
اأندية  بني  اآخرين  لقاءين  يجري 
الأوىل  املحرتفتني  الرابطتني 
بلقاء  الأمر  ويتعلق  والثانية 
بارادو  ونادي  العلمة  مولودية 
�شبيبة  اأمام  ب�شكرة  واحتاد 
�شكيكدة ، بينما ا�شفرت القرعة 
الرابطة  اندية  بني  قمتني  على 

الرائد  بني  تدور  الأوىل  الثانية 
برج  واأهلي  مليلة  عني  جمعية 
فريقي  والثانية جتمع  بوعريريج 

مولودية �شعيدة ورائد القبة.
دوري  اندية  مهمة  كانت  فيما 
الأ�شواء يف املتناول، حيث يالقي 
�شباب بلوزداد اأمل غري�ض، �شبيبة 
عكنون،  بن  جنم  يالقي  القبائل 
م�شعل  يواجه  �شطيف  وفاق 
بلعبا�ض  احتاد  م�شعود،  حا�شي 
يالقي هالل �شلغوم العيد، احتاد 
جنم  ملالقاة  يتنقل  احلرا�ض 
تقرت، احتاد البليدة يتنقل بدوره 
تيمو�شنت،  عني  �شباب  ملواجهة 
مولودية وهران ي�شتقبل م�شتقبل 
يجد  اجلزائر  احتاد  �شلي،  واد 
املتناول  يف  مهمة  امام  نف�شه 
الفريم  امل  ي�شت�شيفه  عندما 
املدية  اأوملبي  يتنقل  بينما 

ملالقاة احتاد �شطاوايل.
يف املقابل، فاإن الدور 16 �شوف 
اإثر  �شاخنة  مباريات  ي�شهد 
من  مواجهتني  خو�ض  امكانية 
فريقي  بني  جتمع  الثقيل  العيار 
�شطيف،  ووفاق  ال�شاورة  �شبيبة 
ومواجهة احتاد اجلزائر للمتاأهل 
ون�رض  ق�شنطينة  �شباب  لقاء  من 
جتاوز  حال  يف  داي  ح�شني 
جانب  اإىل   ،32 للدور  الأندية 
بني  ثالثة  مباراة  روؤية  امكانية 
بني  جتمع  الأوىل  الرابطة  اندية 
واحتاد  ب�شكرة  احتاد  فريقي 
الدور  ي�شهد  قد  بينما  احلرا�ض، 
مباراة بني فريقني من الرابطتني 
الأمر  ويتعلق  والثانية  الأوىل 
ومولودية  غليزان  �رضيع  بفريقي 

وهران.

ف�سل رفقة اأندرخلت يف ك�سب تاأ�سرية اليوروبا ليغ

هني: قدمنا مباراة كبرية ون�ضعر بالندم لت�ضييع النقاط
هني  �شفيان  اجلزائري  الدويل  الالعب  عرّب 
اأندرخلت  فريقه  اإق�شاء  بعد  اأمله  خيبة  عن 
الدوري  م�شابقة  اإىل  التاأهل  من  البلجيكي 
دور  من  اليدين  �شفر  وخروجه  الأوروبي 
هذا  ويف  اأوروبا،  ابطال  رابطة  جمموعات 
اأن  الوطني  املنتخب  مهاجم  اأكد  ال�شدد 
على  احل�شول  كان ميلك حظوظه يف  فريقه 
املركز الثالث املوؤهل اإىل "اليوروبا ليغ" لكنه 
خا�شة  ال�شابقة  املباريات  يف  الفر�شة  �شيع 
وباري�ض  الملاين  ميونيخ  بايرن  فريقي  اأمام 
�شان جرمان الفرن�شي، واأ�شار هني اأنه قدموا 
وكانو  غال�شكو  �شيلتيك  اأمام  كبرية  مباراة 

باملواجهة  فازوا  وانهم  خا�شة  امل�شتوى  يف 
التاأهل  اأجل  من  كافية  تكن  مل  النتيجة  لكن 
مو�شحا  الثانية،  الأوروبية  امل�شابقة  اإىل 
اأنها يتح�رضون على النقاط التي �شيعوها يف 

املباريات ال�شابقة.
وكان هني وزمالوؤه عادوا بالفوز من ا�شتكتلندا 
جمموعات  دور  لينهوا  رد  دون  بهدف 
الثالث مناف�شفة  يف املركز  "ال�شامبيونزليغ" 
رفقة �شلتيك لكن فارق الأهداف كان ل�شالح 
النادي ال�شكتلندي الذي اقتطع التاأ�شرية على 
ح�شابهم، وقدم هني مباراة كبرية اأين اأدى ما 
عليه طوال الت�شعني دقيقة التي خا�شها لكنه 

ف�شل يف تاأهيل اأندرخلت.
ع.ق.

القرعة اأوقعت الفريق يف مهمة �سعبة بكاأ�س اجلمهورية

اإدارة الن�ضرية تف�ضخ العقد مع بولعويدات
داي  ح�شني  ن�رض  فريق  اإدارة  اأم�ض  ف�شخت 
العقد رفقة لعبها الهادي بولعويدات الذي مل 
يعد لعبا يف �شفوف الفريق وهو الذي التحق 
الفارط  ال�شيفي  املركاتو  خالل  ب�شفوفه 
قادما من �شبيبة القبائل، حيث مل تدم مغامرة 
�شتة  تتجاةز  ومل  الن�رضية  مع  طويال  الالعب 
اأ�شهر قبل ان يتفق مع اإدارة الرئي�ض ب�شري ولد 
هذا  ويف  بالرتا�شي،  العقد  ف�شخ  على  زمرييل 

ب�شبب  بولعويدات  العقد مع  انهاء  ال�شدد جاء 
يف  ت�شببت  يتلقاها  التي  املتكررة  ال�شابات 
جعل  ما  وهو  املناف�شة،  عن  طويال  ابتعاده 
ورغم  من خدماته،  كثريا  ت�شتفيد  ل  الت�شكيلة 
ت�شجيل الالعب لهدف الفوز يف داربي مولودية 
اجلزائر اإل ان ذلك مل ي�شفع له لإدارة الن�رضية 

والطاقم الفني بقيادة املدرب بالل دزيري.
اأخرى، مل متكن عملية �شحب قرعة  من جهة 

والتي  بالن�رضية  رحيمة  اجلمهورية  كاأ�ض 
فريقني  اأمام  و16   32 دورين  اأول  يف  اأوقعتهم 
من الرابطة الأوىل، حيث �شيكونون على موعد 
مت�شدر  ملالقاة  ال�رضق  اإىل  �شعب  تنقل  مكع 
حال  ويف  ق�شنطينة  �شباب  الوطنية  البطولة 
اأمام  عا�شمي  داربي  للعب  مر�شحون  التاأهل 

احتاد اجلزائر.
ع.ق.
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�ضيمي�ين: خروجنا من دوري الأبطال م�ؤمل
اأننا بخري، رغم علمي من دوري اأبطال اأوروبا اأن اخلروج املبكر لي�س ف�سال، واأو�سح �سيميوين: »لي�س ف�سال، اإنه �رصح دييغو �سيميوين مدرب اأتلتيكو مدريد عقب التعادل مع ت�سيل�سي وتوديع دور املجموعات  للغاية واأكرر  اأمامنا مو�سم طويل  اأن يحدث،  املدرب و�سع كان من املمكن  واأكد  �سحفي،  موؤمتر  خالل  وذلك  الت�سامبيونزليغ«  تودع  عندما  ال�رصح  اأو الدوري »ل نبحث عن مربرات، الآن وبغ�س النظر عن النتيجة ال�سلبية باخلروج من الت�سامبيونز ليغ، موؤمل، لكن كرة القدم رائعة، انتزعنا نقاًطا من مت�سدر املجموعة اأكرث من متذيلها«، وتابع: باأنه ولعبيه ح�سلوا على نقاط من مت�سدر املجموعة اأكرث من متذيلها، وقال: »اإنه خروج الأرجنتيني اأن فريقه على ما يرام رغم �سعوبة ال�رصح حني تخرج من دوري الأبطال، مذكرا ب�سعوبة  اأو كاأ�س امللك  اأن الفريق �سيناف�س �سواء يف الليغا  نركز فيما هو مقبل، واأعلم 

الأوروبي«.

�ضراع رباعي على جائزة غل�ب �ض�كر لأف�ضل مدرب
حتتدم املناف�سة بني اأربعة من اأبرز املديرين الفنيني يف العامل على جائزة »غلوب �سوكر« لأف�سل مدرب عام 2017 والتي 
�سيتم منحها خالل حفل بدبي يوم 28 دي�سمرب اجلاري، ويتناف�س على اجلائزة كل من الإيطايل اأنطونيو كونتي مدرب 
ت�سيل�سي، مواطنه ما�سيمليانو األيغري املدير الفني جلوفنتو�س اإىل جانب جوزيه مورينيو مدرب مان�س�سرت يونايتد وزين 

الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

زيدان

كان هذا العام حافاًل بالنجاحات للمدرب الفرن�سي حيث مل يكتف باإعادة لقب الليغا اإىل عرين ريال مدريد، بل حقق 
بالنت�سار على جوفنتو�س يف  التوايل،  الثاين على  للعام  اأوروبا  اأبطال  بلقب دوري  اإجناًزا غري م�سبوق عندما احتفظ 
ال�سوبر الأوروبي على ح�ساب مان�س�سرت  اأحرز مع فريقه كاأ�س  النهائية 4-1، ومل يتوقف زيدان عند ذلك بل  املباراة 
يونايتد 2-1 وانتزع ال�سوبر الإ�سباين من بر�سلونة بالإ�سافة اإىل خو�س مونديال الأنديةهذا ال�سهر، لي�سبح على مقربة 
من لقب اآخر، متيز زيدانهذا العام بطريقة التدوير التي برع يف تنفيذها، م�ستغاًل وفرة النجوم يف الكتيبة امللكية ما 
الإرهاق  وطاأة  حتت  يعانون  منهكني  مناف�سوه  كان  بينما  بالقوة،  مفعًما  النهاية  خط  اإىل  الو�سول  على  الريال  �ساعد 

والغيابات.

كونتي

اأنطونيو كونتي مل�سريته مع ت�سيل�سي يف الربميريليغ، حيث جنح يف  اأن ن�سف به افتتاح  اأقل ما ميكن  جناح مبهر هو 
اجللو�س على عر�س الدوري الإجنليزي املمتاز يف اأول موا�سمه مع البلوز بفارق 7 نقاط عن اأقرب مناف�سيه توتنهام، 
مل ي�ستغرق مدرب جوفنتو�س ال�سابق الكثري من الوقت لكي يدخل الأجواء الإجنليزية بل �رصعان ما ت�سيد الربميريليغ 

ليمحو ذكريات جماهري ت�سيل�سي ال�سيئة يف مو�سم 2015-2016 الذي اأنهاه الفريق يف املركز العا�رص.

األيغري

رغم عدم اكتمال حلمه بالتتويج بلقب دوري اأبطال اأوروبا، اإل اأن ما�سيمليانو األيغري املدير الفني جلوفنتو�س قاد فريقه 
اإىل اإجناز غري م�سبوق وهو التتويج بلقب الدوري، للمرة ال�ساد�سة على التوايل بالإ�سافة اإىل اإحراز كاأ�س اإيطاليا على 
ح�ساب لزيو روما، وقع مدرب الرو�سونريي ال�سابق على م�سرية مميزة برفقة البيانكونريي يف دوري الأبطال املو�سم 

املا�سي، مطيًحا برب�سلونة وموناكو، قبل اأن تنك�رص اأحالمه على �سخرة املريينغي يف املباراة النهائية.

مورينيو

من بعيد جاء املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو مبان�س�سرت يونايتد، معيًدا »ال�سياطني احلمر« ملن�سات التتويج الأوروبية 
يف اأول موا�سمه معهم، ليوؤكد جمدًدا اأنه اأحد املديرين الفنيني اأ�سحاب الب�سمة املميزة يف عامل كرة القدم.وبالفوز على 
اأجاك�س اأم�سرتدام يف نهائي الدوري الأوروبي، �سمن مورينيو مقعًدا لفريقه يف دوري اأبطال اأوروبا رغم احتالله املركز 
ال�ساد�س بالربميريلياإ، كان مورينيو قد ا�ستهل م�سواره مع »ال�سياطني احلمر« بالتتويج بلقب درع الحتاد الإجنليزي على 
األقاب ملان�س�سرت   3 ليحقق بذلك  رابطة املحرتفني من �ساوثامبتون  كاأ�س  اقتنا�س  لي�سرت �سيتي كما جنح يف  ح�ساب 

يونايتد خالل مو�سم واحد.

الأملاين  الدوري  بطل  ميونخ  بايرن  رّد 
�سان  باري�س  اأمام  الذهاب  هزمية  على 
جريمان، يف الوقت الذي اأظهر به ملخ�س 
املباراة عجزاً لكتيبة العا�سمة الفرن�سية، 
كاأحد  �سورته  على  ميونخ  بايرن  حافظ 
كبار اأوروبا عندما فاز على �سيفه باري�س 
ال�ساد�سة  �سان جريمان 3-1 يف املرحلة 
اأّن  اإل  الثانية،  املجموعة  مباريات  من 
وزمالئه،  نيمار  ل�سالح  ذهبت  ال�سدارة 
�سخ�سيته  قوة  ميونخ  بايرن  واأظهر 
انت�رص  الذي  جريمان  �سان  باري�س  اأمام 
الفر�س  ا�ستغالل  واأح�سن   0-3 ذهاباً 
ملحقاً  طريقة  باأف�سل  له  اأتيحت  التي 
دوري  يف  اإميري  بكتيبة  الأوىل  الهزمية 
الأهداف  جاءت  املو�سم،  هذا  الأبطال 
ليفاندوف�سكي  روبرت  البولندي  بف�سل 
بايرن  ثنائية من جهة  تولي�سو  والفرن�سي 
مبابي  به  �سّجل  الذي  بالوقت  ميونخ 
الوحيد،  جريمان  �سان  باري�س  هدف 
وذهبت ال�سدارة اإىل باري�س �سان جريمان 
بايرن  مع  املبا�رصة  املواجهات  بف�سل 
بالنقاط  الفريقني  تعادل  عقب  ميونخ 
به  تاأهل  الذي  الوقت  يف  فريق،  لكل   15
�سلتيك اإىل م�سابقة يوروبا ليغ بالرغم من 
اأمام �سيفه وذلك  خ�سارته بهدف نظيف 

لنت�سار �سلتيك ذهاباً 0-3.

جوفنتو�س يح�سم الت�أهل 

على  مقابل  دون  بهدفني  جوفنتو�س  فاز 
لي�سمن  اليوناين  اوملبياكو�س  م�سيفه 
بر�سلونة  النهائي،  ثمن  الدور  اإىل  تاأهله 
الفريقان  الإيطايل  وجوفنتو�س  الإ�سباين 
النهائي  ثمن  الدور  اإىل  املتاأهالن 
املجموعة  عن  اأوروبا  اأبطال  لدوري 
بر�سيد  للرتتيب  الأول  بت�سدر  الرابعة 
ثانياً  الإيطايل  الفريق  وحلول  نقطة،   14
بعدما ح�سد 11 نقطة، وانتقل �سبورتينغ 
بعدما جاء  الأوروبي  الدوري  اإىل  ل�سبونة 
اوملبياكو�س  اأما  نقاط،   7 بر�سيد  ثالثاً 
رابعاً  حل  بعدما  الوفا�س  خايل  فخرج 
بر�سيد نقطة واحدة، وجنح اليويف ببلوغ 
م�سيفه  على  بفوزه  النهائي  ثمن  الدور 
خوان  الكولومبي  افتتح  اأوملبياكو�س، 
كوادرادو الت�سجيل قبل اأن ي�سجل البديل 

فيديريكو برنارد�سكي الهدف الثاين.

�سمن  قد  كان  الذي  بر�سلونة  فاز  بدوره 
�سيفه  على  املا�سية  اجلولة  يف  تاأهله 
الهدفني  وجاء  النتيجة  بنف�س  �سبورتينغ 
جريميي  والفرن�سي  الكاثري  طريق  عن 

ماتيو خطاأ يف مرماه.

م�ن�س�سرت يون�يتد وب�زل 
يعربان اإىل ثمن النه�ئي

وبازل   الإجنليزي  يونايتد  مان�س�سرت  بلغ 
 1-2 الرو�سي  مو�سكو  �س�سكا  �سيفه  على 
الربتغايل  بنفيكا  م�سيفه  على  والثاين 
املجموعة  مناف�سات  من  الثالثا   0-2
العائد  لعب  الأوىل  املباراة  يف  الوىل، 
مع  اأكتوبر   24 منذ  مرة  لأول  �سو  لوك 
يونايتد الذي اأهدر عدة فر�س يف ال�سوط 
الأول، لكن الفريق الرو�سي اأدرك ال�سباك 
األن  طريق  عن  اللعب  ملجريات  خالفا 
الربازيلي  كرة  ارتدت  الذي  دزاغوييف 
الأرجنتيني  احلار�س  �سباك  يف  فيتينو 
ثانية،   66 غ�سون  ويف  رومريو،  �سريخيو 
عادل يونايتد عن طريق روميلو لوكاو قبل 
متريرة  بعد  التقدم  را�سفورد  مينحه  اأن 
املواجهة  ويف  ماتا   خوان  ال�سباين  من 
الثانية على ملعب النور، �سجل الرنويجي 
من اأ�سول مغربية حممد اليون�سي الهدف 
الأول لبازل يف الدقيقة اخلام�سة واأ�ساف 
يونايتد  ورفع  الثاين،  اأوبريلني  ودمييرتي 
ر�سيده اإىل 15 نقطة، مقابل 12 لبازل و9 
ل�س�سكا مو�سكو الذي انتقل للم�ساركة يف 

الدوري الأوروبي. 
روم� يت�أهل اإىل ثمن 

النه�ئي

حلق روما الإيطايل بت�سيل�سي الإجنليزي 
اإىل ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا بفوزه 
من   0-1 الأذربيجاين  كرباخ  �سيفه  على 
و�سجل  الثالثة،  املجموعة  مناف�سات 
الفوز  هدف  بريوتي  دييغو  الأرجنتيني 
لروما يف الدقيقة 53، رافعا ر�سيد فريقه 
بفارق املواجهات  ليت�سدر  اإىل 11 نقطة 
 1-1 تعادل  الذي  ت�سيل�سي  املبا�رصة عن 
اإىل  اأدى  ما  الإ�سباين  مدريد  اأتلتيكو  مع 
خروج الأخري من الدور الأول للم�سابقة، 
الدوري  يف  الأوروبي  م�سواره  و�سيكمل 

الأوروبي.

جمموع�ت رابطة ابط�ل اأوروب�

تاأهل اندية الكبار واتلتيك� مدريد ال�ضتثناء

هازارد يهدد عر�ش بيل وين زمية
ا مغرًيا من اإدارة النادي اللندين براتب اأ�سبوعي قيمته 300 األف اإ�سرتليني، ووفقا املو�سم املقبل، وك�سفت تقارير موؤخًرا عن اأن �سانع الألعاب البلجيكي ل ينوي جتديد عقده مع ت�سيل�سي الإجنليزي، وذلك رغم عادت جمدًدا التقارير التي تتحدث عن احتمال ان�سمام النجم البلجيكي اإيدين هازارد اإىل �سفوف ريال مدريد الإ�سباين ابتداًء من  مدريد يعاين هذا املو�سم من م�ساكل هجومية، وهو ما انعك�س بال�سلب على نتائج الفريق الذي يحتل حاليًا املركز الرابع يف يعني اأن الثنائي الويلزي غاريث بيل والفرن�سي كرمي بن زمية، لن يكون لهما مكاًنا يف اخلطط الهجومية للمريينغي. يذكر اأن ريال الأي�رص للمريينغي، بينما �سيلعب اإي�سكو جناح اأمين والنجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو �سينتقل ملركز املهاجم ال�رصيح وهو ما الدين زيدان خالل فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة، ويف  نهاية املو�سم، وفقا لل�سحيفة، فاإن هازارد �سيتواجد يف مركز اجلناح لعدة و�سائل اإعالم بريطانية واإ�سبانية، فاإن هازارد من املتوقع اأن يكون ال�سفقة الكبرية التي �ستدعم �سفوف فريق املدرب زين تاألقه مع »البلوز«{ هذا املو�سم، وتلقيه عر�سً

ترتيب جدول الليغا.



عن  ال�ستار  اإزاحة  فيينا    �سهدت 
للمو�سيقي  جديد  نحتي  عمل 
الفذ لودفيغ فان بيتهوفن، والذي 
من حياته يف  كبرياً  اأم�سى جانباً 

العا�سمة النم�ساوية.
الأملاين  الفنان  متثال  ويوجد 
يعرف  فيما  لوبرت�س  ماركو�س 
قبالة  بيتهوفن(،  )ميدان  با�سم 
فيينا،  يف  احلفالت(  )بيت  مبنى 
من  معدودة  اأمتار  م�سافة  وعلى 
الأملاين  للمو�سيقي  اآخر  ن�سب 

قائم يف املكان منذ 1880.
ا�ستخدم النحا�س يف نحت العمل 
اأمتار  ثالثة  ارتفاعه  يبلغ  الذي 
ويتكون من متثالني اثنني، اأحدهما 
من  اإكليال  يرتدي  جال�س  لرجل 
الغار غابت بع�س اأطرافه، ومتثال 
ن�سفي اأي�ساً للمو�سيقي، وما يثري 
النتباه يف الوجهني اأنهما مطليان 
ببقع من األوان فاحتة مغايرة للون 

الداكن للمعدن.

والغمو�س  اجلرمية  فيلم  من  الأخرية  امل�ساهد  اأحداث    �سهدت 
البلجيكي  املحقق  ا�ستدعاء  ال�رسيع«،  ال�رسق  قطار  يف  »جرمية 
على  وقعت  قتل  جرمية  وقائع  يف  التحقيق  اأجل  من  م�رس  لزيارة 

�سفاف نهر النيل، والتي مل تكن م�سادفة.
اإنتاج  اعتزامها  الع�رسين،  للقرن  فوك�س  �سين�رسي  �رسكة  اأعلنت 
اأحداثه حول جرمية قتل �سيدة �سابة  الثاين، والذي �ستدور  اجلزء 
الفيلم مايكل  تاأليف  ويتوىل  خانت �سديقتها وتزوجت من حبيبها، 
جرين، فيما يقوم املخرج واملمثل كينيث براناه بتج�سيد ال�سخ�سية 
الأ�سا�سية يف الفيلم مثلما حدث يف اجلزء الأول منه وهي �سخ�سية 

املحقق البلجيكي هريكيول بوارو.
تكن  مل  الفيلم  من  الأول  اجلزء  يف  الأخرية  الأحداث  اأن  ويبدو 
م�سادفة، بل كانت متهيداً لأجزاء اجلزء الثاين املقتب�سة عن رواية 
النيل،  �سفاف  على  با�سم جرمية  املعروفة  كري�ستي  اأغاثا  للكاتبة 

والتي تقع اأغلب اأحداثها يف م�رس وحتديداً يف وادي النيل.
و�سهدت دور العر�س ال�سينمائي يف اأواخر ال�سبعينات فيلماً يحمل 
نف�س ا�سم الرواية ال�سادرة عام 1934، اإل اأنه مل يحقق اأرباحاً عالية 

يف �سبالك التذاكر.
الفيلم،  الذي حققه اجلزء الول من  النجاح،  القرار بعد  جاء هذا 
و�سلت  فيما  دولر،  األف   203 و  مليون   238 اأرباحه  بلغت  اأن  بعدا 
من  الفيلم جمموعة  وي�سارك يف  دولر،  مليون   55 اإنتاجه  ميزانية 

النجوم مثل جوين ديب، وبينيلوبي كروز وجودي دان�س. 
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فوز �سبعة اأفالم بجوائز مهرجان اأجيال ال�سينمائي بقطر
اخُتتمت اأول اأم�س بالدوحة فعاليات مهرجان اأجيال ال�سينمائي يف دورته اخلام�سة بالإعالن عن فوز �سبعة اأفالم من اأ�سل 48 فيلما بجوائز 

املهرجان، يف ثالث فئات من امل�سابقة قام بالتحكيم فيها 550 حكما من الأطفال وال�سباب.
متيم  ال�سيخ  قطر  اأمري  زار  وقد 
اأم�س  م�ساء  ثاين  اآل  حمد  بن 
معر�س  على  واطلع  املهرجان 
لبلوكيد  ومعر�س  الهواة،  ركن 
يف  التقى  كما  باحل�سار،  املتعلق 
ال�سغار  باحلكام  الدراما  م�رسح 

وال�سباب.
اإىل   8( حماق  فئة  يف  فاز  وقد 
الب�رس«  12 عاما( فيلم »على حد 
واإيفي  دولهوف  يواكيم  للمخرج 
فيلم  اأف�سل  بجائزة  غولدبرنر 
للمخرج  »غّني«  فيلم  وفاز  طويل. 
بجائزة  دياك  كري�ستوف  املجري 

اأف�سل فيلم ق�سري.
حد الب�رس

الب�رس«  حد  فيلم«على  ويحكي 
�سنوات  الع�رس  ذو  ميت�سي  ق�سة 
و�سط  يف  وعي�سه  اأمه،  وفاة  بعد 
ملجاأ  داخل  وم�سطرب  قا�س 
ظهور  يرتقب  اليتامى،  لالأطفال 
يف  اإما  تخيله  على  ويعي�س  والده 
ليعرث  مغامر،  رجل  اأو  طيار  هيئة 
قدمية  ر�سالة  على  بامل�سادفة 

لأمه مل تكن قد اأر�سلتها، تتحدث 
فيها عن رجل يدعى توم هو والد 
ميت�سي  يلتقي  وعندما  ميت�سي، 
كان  كما  لي�س  باأنه  يكت�سف  بتوم 

يتخيله.
عاما(   17 اإىل   13( فئة هالل  ويف 
نورا  للمخرجة  فاز فيلم »املعيل« 
اأجنلينا  املنفذة  واملنتجة  تومي 
طويل،  فيلم  اأف�سل  بجائزة  جويل 
وهو الفيلم الفتتاحي للمهرجان. 
ونال فيلم »مارية« للمخرجني رنا 
اأف�سل  جائزة  خلف  واأن�س  كزكز 

فيلم ق�سري.
ر�سوم  فيلم  »املعيل«  وفيلم 
الرواية  من  م�ستوحى  متحركة 
للكاتبة  بارفانا«  »ا�سمي  ال�سهرية 
األي�س، وهو يحكي  الكندية ديبورا 
ق�سة فتاة يف ربيعها احلادي ع�رس 
للعمل  الظروف  ق�سوة  ت�سطرها 
والتكفل باإعالة والدتها و�سقيقتها 
اعتقال  والدها  اعتقال  بعد 

تع�سفيا.
اإىل 21 عاما(  بدر)18  فئة  اأما يف 

فيلم طويل  اأف�سل  فذهبت جائزة 
اإىل ملخرجني دوروتا كوبيال وهيو 
»فن�سنت  فيلمهما  عن  ويل�سمان 
الفيلم  فاز  كما  املحبوب«، 
واآلت  اجلمهور.  بجائزة  نف�سه 
لـ«كلنا«  ق�سري  فيلم  اأف�سل  جائزة 

للمخرجة كاتيا برناث.

»فين�سنت  حاز  اأن  �سبق  وقد 
فيلم  اأف�سل  جائزة  املحبوب« 
مهرجان  يف  متحركة  ر�سوم 
وتبداأ  ال�سينمائي،  �سنغهاي 
الفنان  وفاة  من  عام  بعد  حكايته 
ر�سم  فان خوخ، حيث مت  فن�سنت 
الزيتية  اللوحات  وا�ستن�ساخ جميع 

فان  لأ�سلوب  امل�سابهة  املتحركة 
خوخ.

اأما فكرة الأفالم الق�سرية املتوجة، 
فتعالج ق�سايا اإن�سانية واجتماعية، 
حيث يروي فيلم »غّني« ق�سة فتاة 
�سغرية مل تخرتها معلمتها للغناء 
فيلم  ويب�سط  الف�سل.  تالمذة  مع 
»مارية« الأ�سباب التي جتعل رجال 
�سوريا ي�ستنفد خياراته للنجاة من 
يف  ابنته  حياة  و�سع  مما  املوت، 

خطر.
واقعية  ق�سة  »كلنا«  فيلم  وير�سد 
عندما   ،2015 عام  حدثت 
حافلة  متطرفة  حركة  هاجمت 
فتوىل  الكينيني  امل�سافرين  من 
حماية  امل�سلمون  امل�سافرون 
برف�سهم  امل�سيحيني  مواطنيهم 

الك�سف عن هويتهم وديانتهم.
ت�سم  التي  بريق  جائزة  وذهبت 
الفيلم  اإىل  الثامنة،  دون  احلكام 
ال�سغري  »الطائر  ال�سوي�رسي 
طائر  يدورحول  وهو  والريقانة«. 
باأوراق  بالعتناء  يقوم  �سغري 

غ�سن  على  تنمو  التي  ال�سجر 
قريب من ع�ّسه، ولكن يف يوم من 
الأيام حت�رسرُ يرقانة مزعجة لتاأكل 

كل الرباعم.
ثانيا  عر�سا  اخلتام  حفل  و�سهد 
واآخر  املحبوب«  »فن�سنت  لفيلم 
بعنوان  ق�سري  لفيلم  ح�رسيا 
للمخرجني  �سيف«  »�سحابة 
ال�رسيف،  وحممد  الطيب  علي 
يج�سد  فني  مو�سيقي  عمل  وهو 
خلف  ووقوفه  ال�سعب  تالحم 
الجتماعية  القيم  واأهمية  وطنه 
يف  الرتاثية  والثقافة  والعادات 
اأن  اإىل  ي�سار  والتعا�سد.  التكاتف 
يف  ال�سينمائي  اأجيال  مهرجان 
دورته اخلام�سة عر�س على مدى 
بلدا،  اأفالم من 43  اأيام 103  �ستة 
و83  طويال  فيلما   20 �سمنها  من 
فيلما ق�سريا، اإ�سافة اإىل جمموعة 
من اجلل�سات واحلوارات النقا�سية 
ومع  العامليني  ال�سينما  �سناع  مع 
اأنتجتها  التي  الإبداعية  املواهب 

م�سابقة »�سنع يف قطر«.

اأحمد عز:مل اأتردد يف تلبية دعوة 
مهرجان دبي ال�سينمائي الدويل

اإزاحة ال�ستار عن متثال لبيتهوفن
 يف فيينا

يغادر النجم امل�رسي اأحمد عز 
متجهاً  الثالثاء،  اليوم  القاهرة، 
فعاليات  حل�سور  دبي،  اإىل 
ملهرجان  ع�رس  الرابعة  الدورة 
املقرر  الدويل،  ال�سينمائي  دبي 
اإىل 13  اإقامتها يف الفرتة من 6 

دي�سمرب اجلاري.
يف  يرتدد  مل  اإنه   ، عز  وقال 
لأنه  املهرجان،  دعوة  قبول 
العربية  املهرجانات  اأحد 

ب  حمرُ اأنه  م�سيفاً  الكبرية، 
يحر�س  التي  الإمارات،  لدولة 
حني  من  عليها  الرتدد  على 
التوفيق  كل  متمنياً  لآخر، 
احلالية  الدورة  لإدارة  والنجاح 
مهرجان  اأن  يذكر  للمهرجان. 
دبي ال�سينمائي الدويل قد اأعلن 
امل�رسي  الكاتب  تكرمي  عن 
جائزة  مبنحه  حامد  وحيد 

تكرمي اإجنازات الفنانني.

تارانتينو ي�سع »�ستار تريك« ن�سب 
عينيه للفيلم الأخري له قبل اعتزاله

ت�سوير اجلزء الثاين من فيلم »قطار 
ال�سرق ال�سريع« يف م�سر

تدور  املحادثات    بداأت 
يف  ال�سينما  اأروقة  بني 
اأن  اإمكانية  حول  هوليوود 
العاملي  املخرج  يتوىل 
كوننت تارانتينو اإخراج جزء 
اأفالم  �سل�سلة  من  جديد 
قد  والذي  تريك«،  »�ستار 
يكون الفيلم الأخري له قبل 

اعتزاله.
تقرير  ذكره  ما  وبح�سب 
ريبورتر«  »هوليوود  ملوقع 
تارنتينو  فاإن  الإلكرتوين، 
مع  فكرته  و�سارك  اقرتح 
اأبرامز،  جي  جي  املنتج 
»�ستار  �سل�سلة  مالك 

تريك«.
 

اأن  اإىل  املعلومات  ولفتت 
الإثنني  بني  خططاَ  هناك 
الفيلم اجلديد  لكتابة ن�س 
ا�ستوديوهات  داخل 
قد  فيما  »باراماونت«، 
اإخراج  تارانتينو  ي�ستلم 
من  الأحدث  اجلزء 

ال�سل�سلة.
اإدارة  تعلق  مل  حني  ويف 
هذه  على  ال�ستديوهات 
قد  كانت  الإ�ساعات، 
�سابقاً  الأخرية  �رسحت 
اإنتاج  على  تعمل  اأنها 
كري�س  املمثل  بطولة  من  و�سيكون  ال�سل�سلة  من  رابع  جزء 

هام�سوورث.
قد  باأنه  �سابقة  ت�رسيحات  يف  اأو�سح  ال�سهري  املخرج  وكان 

يتوقف عن اإخراج الأفالم بعد »فيلمني اأو ثالثة«.
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للكاتب علي عفيفي علي غازي

اخلط العربي والرحالة الغربيني .. حكاية ع�شق

درا�شة تر�شد الر�شوم اجلدارية ال�شعبية بجنوب م�شر

جملة اأ�شامة تودع العام احلايل مبو�شوعات علمية واأدبية

يرى موؤلف كتاب »اخلط العربي يف كتابات الرحالة الغربيني«، د. علي عفيفي علي غازي، اأن اخلط العربي يلعب دوراً يف الرتبية الإ�سالمية، ويت�سدى 
لالأ�سول الفكرية الكامنة وراء مناهج التعليم، اإذ يحتل مكان ال�سدارة بني الفنون الإ�سالمية لأنه من الفنون املتطورة عند امل�سلمني وخري �ساهد على 

براعتهم.

اختالف  امل�ؤلف  اإىل  ي�شري 
اللغة  وعلماء  امل�ؤرخني 
جذور  حتديد  ح�ل  العربية 
ثم  ومن  العربية،  الكتابة 
ن�شاأة اخلط العربي، م��شحاً 
قبل  ظه�ره  امل�ؤكد  من  اأنه 
الإ�شالم لأن العرب ا�شتعمل�ا 
م�اثيقهم  يف  اخلط  هذا 
واأ�شعارهم  وعه�دهم 

ومعلقاتهم.
اآراء  امل�ؤلف  وي�شتعر�ض 
الغربيني  الرحالة  من  العديد 
فيبداأ  العربي،  اخلط  ح�ل 
بعر�ض راأي الرحالة كار�شنت 
دمناركي  عامل  وه�  نيب�ر، 
اأملاين، لفت اخلط  اأ�شل  من 
نراه  اإذ  انتباهه.  العربي 
من  املرحلة  تفا�شيل  ير�شد 
رحلته بداية من نزوله مبيناء 
مبغادرته  وانتهاء  الب�رصة 
متجهاً  العربية،  الأرا�شي 
�شمنها  ويت��شع  اأوروبا،  اإىل 
كتابات  ح�ل  �رصده  يف 
اخلط  من  متن�عة  وفن�ن 

العربي على الباب ال��شطاين 
ببغداد.

الدكت�ر  يحكي  امل�ؤلف  كما 
غازي  علي  عفيفي  علي 
الك�يف  باخلط  كتابات  عن 
لدراوي�ض  تكية  مداخل  ف�ق 
ببغداد،  البكتا�شية  الطريقة 
»عمارة  باأنها  يعرفها  والتي 
الذي  الأمر  �شاهقة«،  عتيقة 
الرحالة  اهتمام  على  يدل 
بفن اخلط العربي ومعرفتهم 

باأن�اع الختالفات بينها.
اخلط  بني  نيب�ر  ويقارن 
بغداد  يف  يراه  الذي  الك�يف 
وخط ك�يف اآخر كان قد نقله 
من بالد اليمن، فيق�ل اإن هذا 
الن�ع من الكتابة له ت�شابه كبري 
ا�شتن�شخها  التي  الكتابة  مع 
يف  واملن�ش�رة  اليمن  يف 
الق�شم  يف  التا�شعة  الل�حة 
اجلزيرة  ب��شف  اخلا�ض 
هذا،  من  وي�شتنتج  العربية، 
اأن العرب يف اأزمانهم الغابرة 
مزدهراً  العلم  كان  عندما 
يف  تفنن�ا  حكمهم،  حتت 

كتابة حروف لغتهم الهجائية 
رو�ش�،  جان  اأما  اأي�شاً. 
العربي  اخلط  عن  فيتحدث 
الإمام  طيبة  مئذنة  على 
بريف حماة يف �ش�ريا، وهي 
الإمام  مقام  جامع  من  جزء 
علي والذي بنى املئذنة معاً 
عام 1002 ه: 1593 م. وينتقل 

الأخ�ين،  ق�ش�ر  اإىل  رو�ش� 
باخلط  معرفته  فتتاأكد 
يكتب  اإذ  وق�اعده،  العربي 
قائاًل »هناك ق��ض قائم على 
دعامتني مرتفعتني يف و�شط 
الثاين  الق�رص  اأما  ال�شاحة 
بقدر  الأول  من  اأ�شغر  فه� 
عري�شة  جدرانه  الن�شف.. 

البناء،  ينا�شب  مبا  وعالية 
على  ت�شميم  وفق  م�شيد  اإنه 
واحد  باب  غري  له  لي�ض  اأنه 
ومقابل  الغرب،  جهة  من 
ت�جد  الكبري  العمارة  باب 
الأحمر  بالل�ن  عربية  كتابة 
الداخل«.  من  الباب  ف�ق 
الكتاب  هذا  امل�ؤلف  وي�رد 
بكنغهام  جيم�ض  انطباعات 
عن  اإجنليزي(،  رحالة  )وه� 
يذكر  اإذ  العربي،  اخلط 
رحلته  يف  والكتابات  اخلط 
راأى  اأنه  اإىل  بالإ�شارة  اأولً 
كتابات باخلط امل�شماري يف 

)تل املجبلي( يف العراق.
)وهي  ف�ا  دي�ل  جني  اأما 
وم�ؤرخة  اآثار  وعاملة  رحالة 
بحبها  املعروفة  فرن�شية(، 
بالتاريخ  وولعها  و�شغفها 
قامت  التي  فهي  القدمي، 
يف  العراق  اإىل  برحلتها 
م.   1881 1299ه/    عام 
اخلط  ف�ا  دي�ل  وت�شاهد 
املدر�شة  بناية  على  العربي 
ت�شجل  و . . ية مل�شتن�رص ا

بتلك  واإعجابها  انطباعاتها 
ي�لي��ض  الكتابات.  ويق�شم 
اويتنغ )وه� رحالة وم�شت�رصق 
النق��ض  جمم�عة  اأملاين(، 
يف  مكت�بة  عليها  عرث  التي 
تيماء،  اإىل  حائل  من  طريقه 
اخلط�ط:  من  ن�عني  اإىل 
ال�شمايل  العربي  اخلط 
واخلط  )الثم�دي(  القدمي 
النبطي. وينال اخلط العربي 
اأويتنغ،  الرحالة  اهتمام 
للغة  املرئية  ال�ش�رة  لأنه 
بدائية  من  بالرغم  العربية، 
املبكرة،  مراحله  يف  حروفه 
والتي ل تعدو يف �شكلها عن 
تنق�ض  ب�شيطة  ر�ش�ماً  ك�نها 
بدائية  مب�اد  احلجارة  على 
ويروي  حمدودة.  ومهارات 
الكتاب  �شهادات  م�ؤلف هذا 
رحالة  وانطباعات  واآراء 
�شمن  اآخرين،  غربيني 
�شجل�ه  ملا  عار�شاً  الكتاب، 
بقيمته  وثناءات  اإعجاب  من 

الفنية و�شماته املتفردة.
وكالت

حديثة  م�رصية  درا�شة  خل�شت 
اإىل اأن الفن�ن ال�شعبية باأبعادها 
عالقة  عمق  ت�ؤكد  املختلفة 
احلميمة  امل�رصي  الإن�شان 
حتمله  مبا  وذلك  بالفن، 
خربات  من  الإن�شانية  الذاكرة 
الفني  التعبري  باأ�شكال  جمالية 
ثقافية  متغريات  عرب  املختلفة 
الإن�شانية  التجربة  اأثرت 
للم�رصيني منذ ع�ش�ر الفراعنة 
الدرا�شة  ت��شح  الي�م.  وحتى 
العالقة بني امل�رصي وبيئته  اأن 
�شارت عالقة تفاعلية وتبادلية 
بني  فهي عالقة  العام،  مبعناها 
فيه،  النا�شئ  واملحيط  الفرد 
الزمان-  -عرب  البيئة  لتبقى 
املحدود،  غري  الإطار  هي 
ما  الذي يحت�ي على  وال�عاء 
امل�رصية  باملجتمعات  يحيط 
ماديا وروحيا. وكان هذا التاأثري 

املتبادل، الذي تاأكدت اأ�ش�له 
التي  الفنية  الق�اعد  اأوىل  منذ 
القدمي،  امل�رصي  و�شعها 
ح�شارته.  عليه  اأقام  اأ�شا�شا 
الأكادميية  الدرا�شة  واأجرى 
اجلميلة  الفن�ن  بكلية  الباحث 
بجن�ب  الأق�رص  مدينة  يف 
ح�شن  حاكم  الرحيم  عبد  م�رص 
حاكم، ونال بها درجة الدكت�راه 
م�ؤخرا، وحملت عن�ان »القيم 
اجلدارية  للر�ش�م  الت�شكيلية 
م�رص..  جن�ب  يف  ال�شعبية 
القرية-  ر�ش�م  لإحياء  مدخل 
درا�شة ميدانية«. ووفقا للدرا�شة 
فاإنه مع عمق عالقة امل�رصي 
اجلداري  الت�ش�ير  ظل  ببيئته، 
وال�اجهات  الأ�شطح  على 
واملنازل  للمعابد  اخلارجية 
منذ ع�رص ما قبل التاريخ وحتى 
يف  يتن�ع  احلديث،  الع�رص 

تبعا لختالف  واأ�شاليبه  اأ�شكاله 
والطرز  احل�شارية  املتطلبات 

املعمارية لكل ع�رص.
جن�ب  اأن  اإىل  الباحث  وي�شري 
م�رص يزخر برتاث فني متفرد، 
التي  الر�ش�م اجلدارية  يبداأ من 
اإىل  احلج  مبنا�شبة  ارتبطت 
وانح�رصت  احلرام،  اهلل  بيت 
بطق��ض  الدرا�شات  معظم  يف 
ر�شم  مثل  املقد�شة،  الرحلة 
امل�رصفة  الكعبة  اأو  املراكب 
الرم�ز  من  وغريه  الهالل  اأو 
الدرا�شة  العامة. واأو�شحت 
اجلداريات  ر�ش�م  ظاهرة  اأن 
ب�شفة  اقرتنت  التي  ال�شعبية 
اإرًثا  عامة برحلة احلج، تعترب 
يتكرر  مل  رمبا  خال�شا،  م�رصيا 
اأو  العربية  املجتمعات  يف 

امل�شلمة الأخرى.
الر�ش�م  اإن  قالت  كما 

مل  ال�شعبية  واجلداريات 
بيت  حجاج  ببي�ت  ترتبط 
تظهر  واإمنا  فقط،  احلرام  اهلل 
الن�بية  البي�ت  واجهات  على 
مقابر  -اأي  املقامات  وجدران 
وغريها،  املحليني-  الأولياء 
ارتباطها  يتبني  درا�شتها  وعند 
ال�ثيق بروح اجلماعة امل�رصية، 
جمالية  خربة  من  حتمله  وما 
تاريخ  عرب  ت�شكلت  م�شتمرة 
ع�ش�ر  اإىل  جذوره  متتد  ط�يل 

ما قبل التاريخ.
تراث  عرب  اخلربة  تلك  وتتاأكد 
من  هائل  بتن�ع  زاخر  عيني 
واأ�شاليب  الفنية  الأ�شكال 
التعبري الفني التي ت�ؤكد ما لدى 
تاريخي  وعي  من  امل�رصيني 
يف  ودورها  ال�ش�رة  باأهمية 
احلياة الإن�شانية معن�يا وماديا.

وكالت

دي�شمرب  �شهر  عدد  ت�شمن 
جمم�عة  اأ�شامة  جملة  من 
والق�ش�ض  امل��ش�عات  من 
والأدبية  العلمية  واملعل�مات 
جميعها  تعتمد  التي  املتن�عة 
الطفل  خيال  خماطبة  على 

وتنمية الإبداع وامل�هبة لديه.
اأ�شامة  حترير  رئي�ض  ورحب 
البريقدار  قحطان  ال�شاعر 

بق�شيدة  اجلديد  العام  ببداية 
اإىل  الأطفال  فيها  دعا  �شعرية 
للجد  املقبل  عامهم  يجعل�ا  اأن 

والنجاح والتف�ق.
عددها  �شمن  املجلة  وقدمت 
الق�شرية  الق�ش�ض  جمم�عة من 
“قافلة  مثل  �ش�ريني  لكتاب 
داوود  كاظم  لعلي  احلمام” 
حممد  لرنا  ياب�ض”  و”خبز 

و”هدية البحر” لدينا بدر عالء 
لهدى  اجلميل”  و”الث�ب  الدين 

امل�شايل.
تابعت  �شيناري�  زاوية  ويف 
“مغامرات  �شل�شلة  ن�رص  املجلة 
ف�شيحة” للكاتبة اأريج ب�ادقجي 
بطريقة  خاللها  من  خل�شت 
تتعلق  معل�مات  وحمببة  �شهلة 
وحتبيب  الف�شحى  باللغة 

كما عر�شت  بالإعراب  الأطفال 
“�شحب�ر  �شل�شلة  �شمن  اأ�شامة 
�ش�ر  ح�ل  معل�مات  ودحب�ر” 
عرفت  كما  العظيم  ال�شني 
وتاأثريه  ال�شهية  فقدان  مبر�ض 
�شمن  الإن�شان  �شحة  على 

�شل�شلة “اأب� �شلم� و�شليم�”.
“لبيب  زاوية  املجلة  وخ�ش�شت 
لتعريف  احل�ا�شيب”  وعل�م 

عرب  بالت�شالت  الأطفال 
عر�شها  خالل  من  القارات 
معل�مات عن ال�شبكات حمدودة 
املدى وال�شبكات وا�شعة املدى 
ب�شمات  زاوية  خ�ش�شت  فيما 
�رصقية للعامل العربي ابن النفي�ض 
واإجنازاته يف هذا املجال واأهم 

كتبه.
وختمت املجلة عددها بتعريف 

من  مبجم�عة  ال�شغار  القراء 
من  الثقافة  وزارة  اإ�شدارات 
الكتب احلديثة اخلا�شة بالأطفال 
العادل”  “القا�شي  كتاب  مثل 
و”�شجرة الت�ت والنحلة” و”بيت 
احلل�ى” اإ�شافة اإىل كتاب يعرف 
ب�شرية الفنان ف�ؤاد ال�شايب �شمن 

�شل�شلة “اأعالم مبدع�ن”.
وكالت
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الدكتور راأفت النرباوي، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة �سابًقا

25 وثيقة �أثرية ت�ؤكد عروبة فل�سطني

القد�س اأوىل القبلتني وثالث احلرمني 
ال�سريفني بعد مكة واملدينة ، م�سرح 

النبوات، وزهرة املدائن ، مهبط الديانات 
ال�سماوية، واأعظم مدن العامل قدا�سًة، 

�سهدت معراج الر�سول حممد )�س( وقيامة 
امل�سيح عليه ال�سالم، وهي رمز الت�سامح 
واملحبة، ومو�سع اأنظار الب�سر منذ اأقدم 

الع�سور.. وهي املوقع الذي ترنو اإليه جميع 
الأمم واحل�سارات، وحتاول ال�ستيالء 

عليه.. هوجمت وحو�سرت ما ل يقل عن 
خم�س وع�سرين مرة، ولكنها �سمدت يف وجه 
جميع حماولت تغيري خ�سائ�سها وحيويتها.

م.�س/وكالت

وما يقال عن �لقد�س من �أنها 
يرجع  وتاريخها  عربية،  غري 
مغلوط،  كالم  �ليهود،  �إيل 
و�صوًر�  وثائق  هناك  لأن 
�لعرب  و�أن  عروبتها،  توؤكد 
فيها،  �لأحقية  لهم  �مل�صلمني 
ر�أفت  �لدكتور  �أكده  ما  وهذ� 
�لآثار  كلية  عميد  �لنرب�وي، 
�أمني  �صابًقا،  �لقاهرة  جامعة 
�لآثار،  �أ�صاتذة  جلنة  عام 
�لتي  �لندوة  �لنرب�وي، يف  قال 
ُعقدت ب�صالون غازي �لثقايف، 
حتت عنو�ن »�لقد�س عربية«، 
�لثقافة  عا�صمة  �لقد�س  �إن 
�لعربية، ومعظم حكامها كانو� 
�صعائرهم  ولهم  �لعرب  من 
�صو�ء  �ملدينة،  يف  �لدينية 
وبينما  م�صيحية.  �أو  �إ�صالمية 
�لقد�س  طم�س  �ليهود  يحاول 
�لآثار  �أ�صتاذ  يوؤكد  �ل�رشيف، 
منحو  �أن  �رشورة  �لإ�صالمية 
�أمام  ونعلن  �لتاريخ  من  ذلك 
�جلميع �أن هناك وثائق تاريخية 
�لتاريخ  من  م�صتمدة  �أثرية 
�لقد�س  هوية  على  �ل�صاهد 
و�صعبها  م�صاجدها  وهوية 
�لذي تعلم يف مد�ر�صها و�صلى 
حار�ًصا  و�صهر  م�صاجدها  يف 
عليها وحافظ على كل ما فيها 
�إىل  منارة  �صتظل  بذلك  وهي 

�أن تقوم �ل�صاعة.

مدينة ال�سالم

ويف نبذة تاريخية عن �لقد�س 
�لقد�س  �أن  �لنرب�وي  �أ�صاف 
�أحد  �ل�صادق،  �مللك  �صيَّدها 
عام  �لأو�ئل  �للو�صيني  ملوك 
�إحدى  وهم  م،  ق.   3000
مدينة  يف  �لعرب  بطون 
ذلك  بعد  وخ�صعت  يوبو�س، 
خ�صوًعا  م�رش  فر�عنة  حلكم 
وجاء  م  ق.   1479 عام  تاًما 
و�صموها  �لقدماء  �مل�رشيون 
»�أور�صامل«، ويلفت �إىل �أن هذه 
»�أورو«  هما  �صقان  لها  �لكلمة 
و»�صامل«  مدينة  ومعناها 
ف�صموها  �ل�صالم،  ومعناها 

هنا  ومن  �ل�صالم«،  »مدينة 
»�أور�صاليم«،  عبارة  ��صتقت 
بنو  خرج  �لوقت  ذلك  ويف 
ق.   1292 م�رش  من  �إ�رش�ئيل 
م متوجهني لفل�صطني 1250 ق. 
م و��صتوطنوها و��صتولو� عليها 
وقتلو� 10 �آلف رجل و�مر�أة من 
�صكانها، ومل يرحمو� كبرًي� ول 
�صغرًي� ثم تخلو� عنها وتركوها 
وجاء  �ليبو�صيني،  �صغط  حتت 
�لوقت وترك  ذلك  �لكنعان يف 
يغريه  ومل  »�أور�صامل«  ��صمها 
�ملن�صوب  �لهيكل  ت�صييد  ومت 

�إليها عام 1007 ق. م
�رشد  �لنرب�وي  ويو��صل 
�لد�لة  �لتاريخية  �حلقائق 
على عروبة �لقد�س بقوله: يف 
عام 18 ق. م رَمّ �لإمرب�طور 
�لهيكل،  هريودو�س  �لروماين 
بيت  ب  خَرّ تاتانيو�س  ولكن 
من  �لقد�س  و�أخلى  �ملقد�س 
بني �إ�رش�ئيل، وجاء �أدرينانو�س 
�لإمرب�طور  عر�س  و�أخذ 
وعقد �لعزم على �لق�صاء على 
مدينة  ر  ودَمّ ف�صتتهم  �ليهود، 
مبا  متاًما  حرقها  بل  �لقد�س 
مدينة  ذلك  بعد  بنى  ثم  فيها 
�حلاكمة،  لالأ�رشة  ن�صبة  �إيليا، 
غري  للدولة  بقايا  توجد  ول 
�صليمان  هيكل  من  بقايا 
لليهود  يتبق  ومل  �ملزعوم، 
يجعل  مما  �لقد�س،  يف  �صيء 
مز�عمهم ل تقوم على �أ�صا�س 

من �ل�صحة ومز�عم كاذبة.

�سخرة اجلنة

�ُصِيّدت  �لذي  130م  عام  ومنذ 
فيه �إيليا ظل ��صمها يطلق على 
ويف  ه.   15 عام  حتى  �لقد�س 
نالت  �خلطاب  بن  عمر  عهد 
جًد�  خا�صة  مكانة  �لقد�س 
و�هتماًما من حكامها، لأن بها 
�لتي  و�ل�صخرة  �لقبلتني،  �أوىل 
�صلى  ـ  �لر�صول  عليها  عرج 
�لإ�رش�ء  ليلة  ـ  و�صلم  عليه  �هلل 
عظمتها  تطل  كما  و�ملعر�ج، 
ومكانتها من خالل �لأحاديث 

�لتي وردت عن �لر�صول - �صلى 
�هلل عليه و�صلم ـ ف�صاًل عن �أنها 
وذلك  �جلنة،  بقاع  من  بقعة 
�إليها  �ملن�صوبة  لالأقو�ل  تبًعا 
فقال �أن�س بن مالك: »�إن بيت 
�لفردو�س  جنة  من  �ملقد�س 
من  �ملقد�س  بيت  و�صخرة 
حظيت  لذلك  �جلنة«،  �صخور 
باهتمام خلفاء كثريين خا�صة 

�لأمويني و�لعبا�صيني.

�سالح الدين الأيوبي

يف  �أنه  �إىل  �لنرب�وي  �أ�صار 
عهد خام�س �خللفاء �لأمويني 
عبد�مللك بن مرو�ن مت ت�صييد 
لأهم  بالإ�صافة  �ل�صخرة،  قبة 
�صاهدة  تعترب  �لتي  �لأعمال 
�صَكّ  حيث  باحلق،  وناطقة 
و�لربونزية  �لنحا�صية  �لنقود 
و�صجل  �صوره  عليها  ونق�س 
و��صم  ووظيفته  مكانته  عليها 
و�آنذ�ك  له،  �لتابع  �لإقليم 
خا�صعة  �لقد�س  ظلت 
�لدولة  يف  �لإ�صالمي  للحكم 
و�لإخ�صيدية  �لطولونية 
و�لأيوبية و�ل�صلجوقية وغريها 
حتى ��صتوىل عليها �ل�صليبيون 
�أن  �إىل  معهم  وظلت  هـ   492
�لأيوبي  �لدين  �صالح  حررها 
بعد �نت�صاره 582هـ يف موقعة 
�ل�صليبيون  فعله  وما  حطني، 
يُثري  عليها  �ل�صتيالء  عند 
من  �أكرث  قتلو�  حيث  بالأ�صى، 
70 �ألًفا من �مل�صلمني ودماوؤهم 
كانت ت�صيل يف �صو�رع �لقد�س 
كماء �لبحر، يف حني �أن �صالح 
بيت  ��صرتد�ده  عند  �لدين 
يهودًيا  مي�س  مل  �ملقد�س 
�صمح  بل  قط  �أحًد�  يوؤذ  ومل 
من  مبلغ  مقابل  باخلروج  لهم 
�لآثار  �أ�صتاذ  ي�صتمر  �ملال. 
عن  حديثه  يف  �لإ�صالمية 
�لقد�س، م�صتطرًد� �أن �لقد�س 
ظلت يف �أيدي �مل�صلمني حتي 
بالتنازل  �لكامل  �مللك  قام 
عنها لفريدريك �لثاين مبوجب 
مت  �أن  �إىل  يافا،  معاهدة 

يد �خلو�رزمية  حتريرها على 
642ه،  يف  �أي  عاًما   15 بعد 
ومنذ ذلك ظلت يف يد �لعرب 
�حلرب  حتى  �مل�صلمني 
من  ويثبت  �لأوىل..  �لعاملية 
حبة  لليهود  لي�س  �أنه  ذلك 
رمل و�حدة، و�أن هناك وثائق 
فيها  �لطعن  ميكن  ل  ر�صمية 
كتابتها،  �أو  بزخارفها  �صو�ء 

وهي �لنقود.
ويوؤكد �أنه يف تلك �لع�صور كان 
�حلاكم ياأمر بنق�س ��صمه على 
�جلمعة  بخطبة  وياأمر  �لنقود 
على  ��صمه  يختم  باأن  وياأمر 
�إىل  �ملالب�س..لفًتا  �رشيط 
�لوثائق  هذه  من  يتبق  مل  �أنه 

�إل �لنقود.

حمكمة العدل

وفيما يوؤكد �لنرب�وي �أن حمكمة 
مل�رش  �أقرت  �لدولية  �لعدل 
مبوجب  طابا  على  باحل�صول 
يت�صاءل:  جملة،  يف  �صورة 
يف  وثيقة   25 يتجاهلون  كيف 
و�لإ�صالمية  �لعربية  �ملتاحف 
وخارجه  �لعربي  �لعامل  يف 
تربهن على �أن �لقد�س عربية 
�إ�صالمية، وهي تعد دلياًل �أثرًيا 
ومادًيا على عروبة �لقد�س؟.. 
�أن  �ليهود  وقال: عندما حاول 
جاءت  مهم  دليل  �أي  يجدو� 
�ل�صفن،  ت�صتهي  ل  مبا  �لرياح 
بعد �أن �أكدت نتائج �حلفريات 
�لقد�س  �أن  و�ل�صورة  بال�صوت 
يدع  ل  مبا  �إ�صالمية  عربية 

جمالً لل�صك.
ي�صتعر�س  ذلك  من  �نطالقاً 
من  وثيقة   25 �صور  �لنرب�وي 
ودلئل  عالمات  عليها  �لنقود 
يف  مائة  عربية  �لقد�س  باأن 
�ملائة، منها نقود عليها �صورة 
مرو�ن  بن  عبد�مللك  �خلليفة 
�لأمويني،  �خللفاء  خام�س 
ناحية  من  �إيليا  ��صم  وعليها 
�أخري،  ناحية  من  وفل�صطني 
و�أو�صح �أن �خلليفة عبد�مللك 
�ل�صخرة  قبة  بنى  �لذي  هو 

تعريبًا  �لنقود  بتعريب  وقام 
يطلق  �إيليا  ��صم  وظل  كاماًل، 
حتى �لع�رش �لعبا�صي، ويف هذ� 
�لوقت مت تغيري �حلكام، وُغرِيّ 
�لنقود  على  �ملنقو�س  �ل�صم 
��صم جديد عليها وهو  ونُق�س 
ز�لقد�ص�س وبالكتابات �لعربية 
�لإ�صالمية  �ل�صبغة  ذ�ت 

�خلال�صة.
هذه  �أن  �إىل  �لنرب�وى  ي�صري 
 23( فل�ًصا   25 عددها  �لنقود 
با�صم  و2  �إيليا  ��صم  على 
 3 كالآتي:  موزعة  �لقد�س( 
قطع مبجموعة بركات �لقد�س 
باري�س  مبكتبة  وقطعتان 
و4  �لأردن  مبكتبة  وقطعتان 
قطع بد�ر �لكتب �مل�رشية و5 
قطع مبتحف �لآثار �لإ�صالمية 
بالقد�س وقطعة مبتحف �لفن 
�لإ�صالمي وو�حدة بهيئة �لآثار 
جورج  عند  وو�حدة  بالقد�س 

كريبتني.
و�صكل  هيئة  �لنرب�وي  �رشح 
عروبة  تثبت  �لتي  �لنقود 
�لقد�س، �لتي هي يف �لأ�صا�س 
لكي  دليل  �أو  لإثبات  حتتاج  ل 
م�صرًي�  باأكمله..  �لعامل  ير�ها 
�إىل وجود ق�صم من �لنقود كان 
بن  عبد�مللك  �صورة  يحمل 
�لربونز  من  فل�س  وهو  مرو�ن 
وعليه �ل�صيف وهو عالمة من 
�لإ�صالمي،  �جلهاد  عالمات 
ر�صول  حممد  با�صم  حماطة 
 ? و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  ـ  �هلل 
وبها  �لب�صيط  �لكويف  باخلط 
حرف )M( على �ليمني وعلى 
�أعلى لأ�صفل  �إيليا، من  �لي�صار 
بفل�صطني. وهناك نقود �أخرى 
م�صاف  ولكن  �ل�صكل  بنف�س 
عليها حممد ر�صول �هلل ـ �صلى 
�آخر  وق�صم  ـ  و�صلم  عليه  �هلل 
�لهام�س  يف  �إيليا  ��صم  �صجل 
ورد  �لتي  �لنخلة،  �صكل  وبه 
�آية،   20 من  �أكرث  يف  ذكرها 
نخلة  على  �ل�صخرة  �إن  ويقال 
من نخيل �جلنة ويف �صكل �آخر 

ر�صم �لنخلة و�لهالل.
�أن  �إىل  �لنرب�وي  وي�صري 
�لعملتني �للتني عليهما �لقد�س 

�لب�صيط  �لكويف  باخلط  كانتا 
�لفل�س  و�رُشب  �لهام�س،  على 
�خلليفة  حكم  يف  217هـ  �صنة 
218هـ  تويف  �لذي  �ملاأمون 
موؤكًد�  ن�صختان،  منه  ويوجد 
�أن ��صم �إيليا تغري �إىل �لقد�س 
لتكون �أدلة كافية تظهر للعامل 
و�أنه  �لقد�س  عروبة  باأكمله 

لي�س لليهود �صرب و�حد منها.
�تخذت  �لقد�س  �أن  و�أو�صح 
ميزة خا�صة باحت�صانها �لعديد 
تكالبت  �لتي  �حل�صار�ت،  من 
وبال�صلم  تارة،  بالعنف  عليها، 
ما  منذ  �أخرى  تارة  و�لهدوء 
�صنة،  �آلف  �صتة  على  يزيد 
و�أ�صبح لهذ� �ل�صم رنني مميز 
ل يعرف �لتاريخ له مثياًل، من 
كموقع  م�صتهدًفا  كونه  حيث 

ا. وح�صارة وحتى كا�صم �أي�صً
�أ�صتاذ  قال  �لندوة  نهاية  ويف 
يكون  لن  �لإ�صالمية:  �لآثار 
�ملقت�صب  �لتاريخي  لل�رشد 
عروبة  عن  للدفاع  مغزى  �أي 
فما  �إ�صالميتها،  �أو  �لقد�س 
ُعر�صة  يكون  للربهان  يحتاج 
�لقد�س  فعروبة  لل�صك، 
نف�صه  �لوقت  يف  و�إ�صالميتها 
تخ�صع  ل  ثابتة  حقيقة 
حتتاج  ول  �لنظر  لوجهات 
هذه  من  و�لهدف  لالأدلة، 
��صتعر��س  جمرد  هو  �لفكرة 
للتاريخ �لذي هو �لناطق �لأول 
�ُصميت  وقد  �لأر�س،  با�صم 
فل�صطني«  »قلب  �لقد�س 
بع�رش�ت  �لأبدية،  وعا�صمتها 
باأ�صماء  �قرتنت  �لتي  �لأ�صماء 
عند  و�لتي  �لغز�ة،  �أو  �لبناة 
من  لها  �أن  يتبني  ��صتعر��صها 
�لتاريخ  يعطيه  ما  �ملدلولت 
�لأ�صماء  فهذه  لد�ر�صيه، 
و�صجالت  وثائق  يف  وردت 
�أنحاء  خمتلف  يف  عديدة 
�لعامل �لقدمي و�حلديث، وهذ� 
�حل�صار�ت  خمتلف  �أن  يوؤكد 
كما  �لقد�س،  على  ت�صارعت 
�لأ�صماء  خالل  من  يت�صح 
�لكنعانية و�لفار�صية و�ليونانية 
لهذه  و�لإ�صالمية  و�لرومانية 

�ملدينة �ملقد�صة. 
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فوائد القرفة
اأُجريت العديد من الدرا�سات للبحث يف فوائد القرفة ل�سحة الإن�سان والوقاية اأو العالج من العديد من الأمرا�س واحلالت ال�سحية، 

وميكن تلخي�سها يف ما ياأتي:تعمل القرفة كعامل م�ساعد لزيادة املناعة يف اجل�سم اأمام الفريو�سات وامليكروبات ال�ساّرة اّلتي تهاجم 
خاليا ج�سم الإن�سان

؛ مّما يُ�ساهم يف الوقاية من العديد 
حيُث  وااللتهابات؛  االأمرا�ض  من 
اجلراثيم  منّو  اإيقاف  على  تعمل 
فالقرفة  والفطرّيات؛  والبكترييا 
الفاعلّية  لها  الزيتي  حمتواها  يف 
القرفة  ت�ساعد  عليها.  للق�ساء 
م�ستوى  على  املحافظة  على 
على  تعمل  فهي  الدم؛  يف  ال�سكر 
لال�ستجابة  اجل�سم  خاليا  حتفيز 
الدم،  يف  املتواجد  لالإن�سولني 
تنظيم  على  يعمل  بدوره  وهذا 
املعّدل الطبيعي لل�سّكر فيه، وهو 
كبرية  اأهمية  اأعطى  الذي  االأمر 
مر�ض  حماربة  يف  القرفة  لدور 
م�ستوى  وا�سطراب  ال�سكري 
ال�سكر يف الدم. ت�ساهم القرفة يف 
معاجلة متالزمة تكي�ض املباي�ض 
االإجناب؛  �سن  يف  الن�ساء  لدى 

زيادة  يف  مهم  دور  من  لها  ملا 
يوؤثر  الذي  االأن�سولني  ح�سا�سية 
ب�سكل مبا�رش يف عمل املباي�ض. 
اإ�سافة اإىل ذلك، ت�ساعد القرفة يف 

مثل هذه احلاالت على تخفيف 
احلمية  مع  بالتزامن  الوزن 

ئية  ا لغذ ا

�سة  ر مما و
 . �سة يا لر ا
تعمل  قد 

اأي�ساً  القرفة 
الّدهون  ن�سبة  من  الّتقليل  على 
املرتاكمة يف اجل�سم، وتعمل على 
الكول�سرتول  م�ستوى  تخفي�ض 
باجل�سم عند تناولها بالتزامن مع 
االلتزام بحمية غذائية وممار�سة 

كغريها  القرفة  ت�ساهم  الريا�سة. 
وت�رشيع  ت�سهيل  يف  البهارات  من 

الطعام؛  ه�سم  عملية 
ئها  ا حتو ال

ت�ساعد  وفّعالة  ن�سطة  مواد  على 
اإيجابي  ب�سكل  توؤّثر  اله�سم.  على 
واالأوعية  القلب  �سحة  على 
يف  تُ�ساهم  اإّنها  حيُث  الدموية؛ 
�سغط  م�ستوى  على  املحافظة 

القرفة  ت�ساهم  قد  الدم. 
من  احلد  يف 

اخلاليا  منو 

تكوينها  من  والوقاية  ال�رشطانية 
يف ج�سم االإن�سان؛ نظراً الحتوائها 
تقي  االأك�سدة.  م�سادات  على 
مبر�ض  االإ�سابة  من  القرفة 
االأمرا�ض  من  وغريه  الزهامير 

والدماغ.  باالأع�ساب  املرتبطة 
بالذكر  اجلدير  ومن 
هناك  اأّن 

بع�ض 

ت  �سا ا ر لد ا
نفت  التي 

ارتباط القرفة 
بع�ض  من  العالج  اأو  بالوقاية 
توّجه  هنالك  اأّن  اإاّل  االأمرا�ض؛ 
غذائية  ماّدة  القرفة  اعتبار  اإىل 
مفيدة جداً ل�سحة االإن�سان نظراً 
فعالة  مركبات  على  الحتوائها 

اإىل  واإ�سافة  لالأك�سدة،  وم�سادة 
ذلك، فاإّن معظم االأبحاث العملية 
القرفة  بني  الرابط  در�ست  التي 
ت�ستخِدم  كانت  االإن�سان  و�سحة 
القرفة  من  منخف�سة  جرعة 
بكمية ترتاوح من 1 اإىل 6 غرامات 
اأربعة  من  ترتاوح  وملّدة  يومياً، 
وذلك  اأ�سهر؛  �ستة  اإىل  اأ�سابيع 
م�ساعفات  اأّية  حدوث  لتجنُّب 
اأن  �ساأنها  من  جانبية  اأ�رشار  اأو 
ح  يُن�سَ كما  االإن�سان،  ج�سم  توؤذي 
القرفة،  تناول  يف  االإفراط  بعدم 
كبديل عن  عليها  االعتماد  وعدم 
ا�ست�سارة  دائماً  ويُن�سح  االأدوية، 
الطبيب عند البدء بتناول القرفة 
كعالج؛ لتجّنب حدوث اأي تعار�ض 

بينها وبني اأي دواء اآخر

اإ�صاعات خاطئة اأ�صباب تنميل اليدين 
اأثناء الّنوم

فوائد النعناع
هنالك العديد من امل�رشوبات التي يظن النا�ض باأّنها ترفع �سغط  لل�صحة

اأّن هذه امل�رشوبات  اأثبتت عّدة درا�سات  بينما  الدم املنخف�ض، 
اإّما اأّنها المتتلك تاأثرياً على �سغط الدم، واإّما اأّن لها تاأثرياً عك�سّياً 
عليه بحيث تعمل على تخفي�سه، واإّما اأّنها ترفعه بطريقة �ساّرة 
درا�سة  الهندي ح�سب  التمر  الطاقة �رشاب  بال�سّحة كم�رشوبات 

الباك�ستانية  املجلة  يف  ال�سيدلة، نُ�رِشَت  لعلوم 
له  يكن  الهندي مل  التمر  تاأثري وا�سح على فاإّن 

االنقبا�سي،  الدم  قلّل لكّنه �سغط 
من  وا�سح  م �سغط ب�سكل  لد ا
 . طي نب�سا ال الليمون ع�سري ا
مت  درا�سة  لفهم اأظهرت  عالقة اإجراوؤها 

الليمون وامل�سي 
الدم  ب�سغط 
العالقة  اأّن 

عك�سّية  كانت 
الليمون  بني 
و�سغط  وامل�سي 
االنقبا�سي؛  الدم 
من  كٌلّ  اأظهر  حيث 
وريا�سة  الليمون 
فّعاالً  تاأثرياً  امل�سي 
املر�سى  ين على  لذ ا

. يعانون من �سغط الدم  تفع ملر ا
تُعَرف  الهندي،  والتمر  الليمون  عك�ض  على  الطاقة  م�رشوبات 
م�رشوبات الطاقة بكونها ت�ساهم يف زيادة �سغط الدم، لكن وعلى 
ح ب�رشبها؛ الأّنها تُ�سّبب عّدة م�ساكل  الرغم من ذلك فاإّنه ال يُن�سَ
�سحّية، فهي توؤّثر على نب�سات القلب، وقد اأظهرت درا�سة حديثة 
م�رشوبات  من  علب  لثالثة  الطبيعيني  االأ�سخا�ض  ا�ستهالك  اأّن 
الطاقة يغرّي جزءاً من اتزان نب�سات القلب الذي له عالقة بحدوث 
اأّن  من  وبالرغم  مفاجئة،  قلبّية  ل�سكتة  التعّر�ض  اأو  اإغماء،  حالة 
اأّنه يفتح  اإاّل  اإىل درجة ُمقِلَقة،  التغيري الذي ح�سل مل يكن كبرياً 
باباً للت�ساوؤل حول تاأثري م�رشوبات الطاقة على ال�سغط؛ اإذ وجد 
يزيد  الطاقة  م�رشوبات  ا�ستهالك  اأّن  اأخرى  درا�سة  يف  باحثون 
وتُ�سّكل  ون�سف،  نقاط  بثالثة  االنقبا�سي  الدم  �سغط  قراءة  من 
الدولية،  امل�رشوبات  �سوق  ن�سف  يقارب  ما  الطاقة  م�رشوبات 
ال�سخ�ض  كان  ففي حال  الكافيني،  من  كبرية  كمّية  على  وحتتوي 
ال ي�رشب عادة الكثري من الكافيني فقد تكون لديه ا�ستجابة مبالغ 
من  يعاين  ال�سخ�ض  كان  حال  يف  اأّما  الطاقة،  مل�رشوبات  فيها 
ارتفاع يف �سغط الدم، اأو م�سكلة يف �رشبات القلب، فيمكن حينها 
اأن تُ�سبب له املزيد من امل�ساكل ال�سحّية املتعلّقة بالقلب الكحول 
على عك�ض ما يعتقده البع�ض، فاإن الكحول يخّف�ض �سغط الدم، 
الدم املنخف�ض  يعانون من �سغط  الذين  االأ�سخا�ض  ح  يُن�سَ لذا؛ 

بعدم �رشب الكحول

االآتي:  الّنوم  اأثناء  اليدين  لتنميل  امُلوؤّدية  االأ�سباب  تت�سّمن 
ب الّنوم على اليد لوقٍت طويل؛ فمن امُلمكن اأن  ي�سا

اإن  اليد  يف  بالّتنميل  ن ال�سخ�ض  كا
ج�سده  فوزن  عليها،  ينام 

�سغطاً  ي�سع  �سوف 
االأع�ساب  على 

يُ�سّبب  و
عطاًل 

يف 

على  فالّنوم  الّدموية؛  الّدورة 
اليد قد ي�سغط 
يني  ا ل�رش ا
الدم  ومينع 
د  ا ملو ا و
الغذائية من التدّفق 
اإىل اأن�سجة الّذراع، ونتيجة ذلك فاإّن الذراع ال تر�سل اإ�ساراٍت 
»تغّطان  اليدين  يجعل  ما  منه،  ي�سلها  ما  تفهم  اأو  للّدماغ 
بالنوم« اإىل اأن تعود اإليهما الّدورة الّدموية الّطبيعية. نق�ض 
نتيجًة حلمية غري �سحية،  والّذي قد يحدث  فيتامني )ب(، 
اأّنها  الّنق�ض عادة ما يُغفل عنها، غري  اأّن نتائج هذا  ويذكر 
توؤّدي اإىل اأعرا�ض متعّددة، منها: ال�ّسعور امل�ستمّر باالإرهاق. 
وال�ّساقني،  اليدين  يف  الّتنميل  الّنعا�ض.  اجللد.  �سحوب 
يعملون  ملن  وذلك  العمل،  يف  االإفراط  اللّيل.  يف  خ�سو�ساً 
م�ستخدمي  اأو  الّطباعة  اأو  باخلياطة  املثال-  �سبيل  -على 
على  �سلباً  يوؤثر  ما  الّر�سغ،  على  حماًل  ت�سع  التي  االأدوات 
ُمتكّرر  ب�سكل  واال�ستقامة  الثني  فحركات  اليد؛  اأع�ساب 
ويُذكر  لياًل،  اال�سرتخاء  عند  االأمل  له  وت�سّبب  الر�سغ  تثقل 
اأّن االأوتار واالأع�ساب تُطلق ال�سغط بقوة عند اال�سرتخاء. 
غذائّي  نظام  عن  الّناجم  امُلفرط  فالوزن  ال�ّسوائل؛  جتّمع 
غري �سحّي ونق�ض يف ممار�سة الّتمارين الّريا�سية قد يُ�سّبب 
االنتفاخ يف اليدين والقدمني، ويكون ال�سعور بالوخز �سديداً 
يف الليل؛ حيث ينجم عن انقطاع الّدورة الّدموية، والّنتيجة 
هي �سغط يوؤّدي اإىل الّتنميل. انحبا�ض الع�سب الّزندي، كونه 
بالّتنميل؛  تُ�ساب  اليد  ويجعل  الع�سب  وظيفة  مع  يتعار�ض 
فالنوم مبرفق مثني ي�سغط الع�سب الّزندي، وبالتايل عندما 
ي�ستيقظ ال�سخ�ض ي�سعر بالوخز يف اليدين، ويُذكر اأنه لي�ض 
الّتثّبت من ال�سبب وراء هذه احلالة، غري  من املمكن دائماً 
اأّن ال�ّسبب الّرئي�سي لها هو انتفاخ املرفق، والّذي قد ينجم 

عن اأ�سباب عديدة.

م�رشوب ورق النعناع مهدئ طبيعي 
لل�سعور  ومزيل  لالأع�ساب 
من�ّسط  النعناع  بالغ�سب. 
ولع�سلة  الدموية  للدورة 
طبيعي  ملنّي  القلب. 
للمعدة واالأمعاء ويزيل 
وال�سعور  الغازات 
كما  باالنتفاخ، 
ويق�سي على اخلمائر 
االأمعاء  حركة  وي�رّشع 
الف�سالت،  اإخراج  يف 
من  املعدة  يخلّ�ض  كما 
كما  املزعجة،  احلمو�سة 
املعوية  الت�سّنجات  من  يخّفف  اأنه 
اإذ يُن�سح بتناوله بعد  اإفراز الع�سارة الها�سمة  فهو يزيد من 
فهو  للفم  مفيد  بالتخمة.  ال�سعور  ملنع  الد�سمة  الوجبات 
يزيل الرائحة الكريهة ومطّهر للثة ومقّوي لالأ�سنان وخمّفف 
حدة  وتخفيف  املعوية  الديدان  طرد  على  ي�ساعد  الآالمها. 
اله�سمي.  واجلهاز  املعدة  اآفات  ويكافح  البطن  يف  املغ�ض 
يخلّ�ض اجل�سم من م�ساكل اجلهاز التنف�سي فهو يزيل ال�سعال 
اجلهاز  التهابات  وي�سكن  الهوائية  ال�سعب  ويو�ّسع  املزمن 
والزكام احلاد. مقّوي عمل  الربد  نزالت  الناجت عن  التنف�سي 
مبغلي  نقعها  عند  القدمني  اآالم  يخّفف  والبنكريا�ض.  الكبد 
النعناع لفرتة من الزمن. يزيل ال�سعور بالكاآبة ويح�ّسن املزاج 
العام. يح�ّسن القدرة على النوم العميق ويعالج حاالت االأرق. 
بع�ض  يعالج  الف�سالت.  من  اجل�سم  ويخلّ�ض  للبول  مدر 
االأمرا�ض اجللدية حيث يدخل يف �سناعة الكثري من املراهم 

الطبية.
 فوائد النعناع للرجيم

برامج  يف  يدخل  حيث  الوزن  اإنقا�ض  على  النعناع  ي�ساعد   
التخ�سي�ض الحتوائه على �سعرات حرارية قليلة وقدرته على 
تناول منقوعه املخلوط مع  الدهون، وذلك من خالل  حرق 
الليمون اأو مع اخليار، كما ميكن ا�ستخدامه كمرهم مو�سعي 
وخا�سة  اجل�سم  يف  وال�سيلوليت  والرتهالت  الدهون  حلرق 
منطقة البطن، من خالل طحن اأوراقه جيداً يف اخلالط ثّم 
املناطق  ودهن  النقي،  الفازلني  من  وافرة  كمّية  مع  خلطها 
املكّد�سة بالدهون مثل االأرداف والبطن واالأفخاذ حيث يعمل 
خليط النعناع على حرق ال�سحوم املرتاكمة )ال�سيلوليت( على 

اأن يتم املداومة على هذا التدليك ملّدة ال تقل عن اأ�سبوع
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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 هي �سيدة ن�ساء �لعاملني
وال�سيدة  عليها  اهلل  �سالم  فاطمة  ال�سيدة  اإن 
الن�ساء  من  كلتاهما  عليها  اهلل  �سالم  مرمي 
الأربع الالتي مت ذكرهن من قبل النبي الكرمي 
اأكمل  اأنهن  حيث  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اهلل  �سالم  الزهراء  فاطمة  و�سيدتنا  الن�ساء. 
عليها ممكن اأن تكون هي �سيدة ن�ساء العاملني 
ملا قد جاء يف حديث الر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلم يف اأثناء مر�سه الذي مات فيه حيث اأنه 
كان قد اأ�رس اإىل �سيدتنا فاطمة الزهراء �سالم 
اهلل عليها حديثا كان منه التايل : ... انه قال 
 .. موته  بدنو  علمت  عندما  بكت  عندما  لها 
فقال األ تر�سني اأن تكوين خري ن�ساء العاملني 
لكن  و   . اعلم  واهلل  ونقول   .. ف�سحكت   ..
الرجوع  ميكن  و  موجود  الكالم  هذا  �سحيح 

فيه اإىل �سحيح البخاري كالتايل : انه يف موته 
�سلى اهلل عليه واآله و �سلم و اأنه عندما دخلت 
هى  و  عليها  اهلل  �سالم  فاطمة  ال�سيدة  عليه 
تبكى فاخذ يالطفها و اأدناها منه و ا�رس اإليها 
بالقول فبكت و زاد بكاوؤها فاأدناها منه مره 
اأخرى ف�سحكت. و ملا �ساألتها ال�سيدة عائ�سة 
التحول  هذا  عن  بعد  فيما  عنها  اهلل  ر�سي 
ال�رسيع ما بني البكاء ومن ثم ال�سحك اأجابتها 
قائلة: انه فى الأوىل كان قد اخربين �سلى اهلل 
هذا  وجعه  فى  ربه  مالقى  باأنه  �سلم  و  عليه 
فبكيت و انه فى الثانية اخربها �سلى اهلل عليه 
ف�سحكت.  به  حلاقا  اأهله  اأول  باأنها  �سلم  و 
مرمي  األ�سيده  اأن  على  الدليل  اأما  اعلم  اهلل  و 
العاملني  ن�ساء  �سيده  هي  عليها  اهلل  �سالم 

اهلل  كتاب  اإىل  ال�ساأن  هذا  يف  الرجوع  فيمكن 
عمران«  »ال  �سورة  يف  وذلك  وجل  عز  تعاىل 
يف الآية رقم 42 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم )) 
واإذ قالت املالئكة يا مرمي اإن اهلل ا�سطفاك و 
طهرك وا�سطفاك على ن�ساء العلمني(( �سدق 
الدليلني املذكورين  وبناءا على   . العظيم  اهلل 
من  اأي  حتديد  باإمكان  ال�سعوبة  فمن  اأعاله 
املراأتني العظيمتني هي �سيدة ن�ساء العاملني ، 
فاإذا ما قلنا اأنها هي ال�سيدة فاطمة �سالم اهلل 
عليها نكون مل جنانب قول احلق ، واإذا ما قلنا 
اأنها ال�سيدة مرمي �سالم اهلل عليها نكون اأي�سا 
كانت منهما  اأيا من   ، نخالف احلق كذلك  ل 
يف  عظيمتان  فكلتاهما  العاملني  ن�ساء  �سيدة 

ال�ساأن والقيمة على الأر�ض ويف ال�سماء

 �آد�ب �لطعام و�ل�سر�ب
الّنبي - �سلّى اهلل عليه و�سلّم - يف  اإّن من هدي   
اآداب الطعام وال�رّساب، ما يلي: اأن يغ�سل امل�سلم 
يتفادى  لكي  وذلك  الطعام،  يتناول  اأن  قبل  يديه 
يعّد  ذلك  ولأّن  الأو�ساخ،  عليهما من  يكون  قد  ما 
داود  واأبو  الرتمذي  رواه  ملا  وذلك  للفقر،  اأنفى 
اهلل  اهلل �سلّى  ر�سول  قال  قال:  �سلمان  من حديث 
عليه و�سلّم:« بركة الطعام الو�سوء قبله، والو�سوء 
بعده ». اأن يدعو امل�سلم بالربكة، وذلك حلديث:« 
َفلْيَُقْل: اللُّهّم بَاِرْك لَنَا ِفيِه  اأَحُدُكْم َطَعاماً  اأَكَل  اإَذا 
اللُّهّم  َفلْيَُقْل  لَبَنَاً  �ُسِقَي  َواإَذا  ِمنُْه،  َخرْياً  َواأْطِعْمنَا 
يُْجِزىءُ  �َسْيءٌ  لَيْ�َض  َفاإِّنُه  ِمنُْه،  َوِزْدنَا  ِفيِه  لَنَا  بَاِرْك 
ِمَن الّطَعاِم َوال�رّسَاِب اإّل اللَّب »، رواه اأبو داود من 
الأكل،  ي�سّمي امل�سلم قبل  اأن  ابن عبا�ض.  حديث 
اأن يقول ب�سم اهلل، وذلك حلديث:«  واملراد بذلك 
اإذا اأكل اأحدكم طعاماً فليقل: ب�سم اهلل، فاإن ن�سي 
رواه   ،« واآخره  اأّوله  يف  اهلل  ب�سم  فليقل:  اأّوله،  يف 
الرتمذي واأبو داود وابن ماجه واأحمد من حديث 
بيده  امل�سلم  ياأكل  اأن  عنها.  اهلل  ر�سي  عائ�سة 
اليمنى، وذلك حلديث:« ل ياأكلّن اأحد منكم ب�سماله 
ول ي�رسب بها، فاإّن ال�ّسيطان ياأكل ب�سماله وي�رسب 

بها »، رواه م�سلم من حيث عبد اهلل بن عمر،

�لقر�آن �لكرمي يرفع �أهله 
يقول ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم »اإن 
به  وي�سع  اأقواماً  الكتاب  بهذا  يرفع  اهلل 
اآخرين«، اإذا تاأملنا يف هذا احلديث �سنجد 
اأن الرفعة تكون يف الدنيا والآخرة كلتيهما، 
القراآن  لأهل  فيكون  الدنيا  احلياة  يف  اأما 
غري  النا�ض،  قلوب  يف  كبرية  مكانة  الكرمي 
ذلك لو اأراد �سخ�ض ما -مهما كانت درجته 
الكرمي  القراآن  يحفظ  اأن  عالية-  العلمية 
�سيذهب  حتماً  فاإنه  اأحكامه  يتعلم  اأن  اأو 
على  دليل  وهذا  املتقن،  احلافظ  لالإن�سان 

رفعة مكانة حافظ القراآن الكرمي. 
ويف الآخرة يكون لأهل القراآن الكرمي مكانة 
كبرية يف اجلنة، حيث قال ر�سول اهلل -�سلى 
اهلل عليه و�سلم-: »اأهل القراآن هم اأهل اهلل 
وخا�سته«، فكيف �ستكون مكانة اأهل اهلل يف 
اجلنة؟ ل �سك اأنها �ستكون يف منزلة رفيعة 

وعالية.

ما هو �أحب �لطعام عند �لر�سول
اإىل  الطعام  اأحّب  كان  لقد 
ر�سول اهلل - �سلّى اهلل عليه 
فقد  الّثيد،   - و�سلّم  واآله 
روى اأبو داود عن ابن عبا�ض 
ر�سي اهلل عنهما قال:« كان 
ر�سول  اإىل  الطعام  اأحّب 
و�سلّم  اهلل عليه  - �سلّى  اهلل 
- الّثيد من اخلبز، والّثيد 
من احلي�ض، وكان - �سلّى اهلل 
عليه و�سلّم - يحّب احللوى، 
يف  جاء  كما   ،« والع�سل 
ر�سي  عائ�سة  عن  البخاري 
اهلل عنها قالت:« كان ر�سول 
و�سلّم  اهلل عليه  - �سلّى  اهلل 

- يحّب احللوى، والع�سل »، 
اأبو داود عن ابني  كما روى 
اهلل  ر�سي  ال�سلميني  ب�رس 
دخل  قال:«  عنهما  عنهما 
�سلّى   - اهلل  ر�سول  علينا 
فقدمنا   - و�سلّم  عليه  اهلل 

يحّب  وكان  ومتراً،  زبداً  له 
الظهر  وحلم  الّذراع  حلم 
روى  كما   ،« ال�ّساة  وعراق 
الّن�سائي:« كان اأحّب العراق 
�سلّى   - اهلل  ر�سول  اإىل 
عراق   - و�سلّم  عليه  اهلل 

يحّب  وكان  اجلنب،  ال�ّساة 
وكان  مقدمها،  ال�ّساة  من 
ر�سول  اإىل  الفواكه  اأحّب 
و�سلّم  اهلل عليه  - �سلّى  اهلل 
»، رواه  الّرطب، والبطيخ   -
واأبي  ابن عدي عن عائ�سة 
عنهما.  اهلل  ر�سي  هريرة 
�سّيد  الطرباين:«  روى  وقد 
والآخرة  الّدنيا،  يف  الإدام 
يف  ال�رّساب  و�سّيد  اللحم 
الّدنيا والآخرة املاء، و�سّيد 
الرياحني يف الّدنيا والآخرة 
الفاغية »، والفاغية هي نور 

احلّناء.

�أجمل �لأدعية �لتي تعني على طلب �لِعلم و قوة �حلفظ

ِبّ  َرّ »َوُقل  تعاىل :  قال 
ِزْديِن ِعلًْما«. اللهم اإنفعنا 
مبا علمتنا ، وعلّمنا ما 
علماً.  وزدين   ، ينفعنا 
اأبواب  يل  اإفتح  اللهم 
علّي  وااأن�رس  حكمتك 
واأمنن  رحمتك  من 
والفهم  باحلفظ  علّي 
لنا  ِعلَم  ل  �ُسبحانك   ،
اإنك  علمتنا  ما  اإل 
احلكيم.  العليم  اأنت 
�سدري  يل  اإ�رسح  رِب 

واأحلل  اأمري  يل  وي�رس 
عقدًة من ل�ساين يفقهوا 
ذكّرين  اللهم  قويل. 
واإحفظ   ، ن�سيت  ما 
، وزدين  علّي ما علمت 
اأخرجنا  اللهم  علماً. 
الوهم  ظلمات  من 
 ، الفهم  بنور  واأكرمنا 
مبعرفة  علينا  واإفتح 
اأخالقنا  وح�سن  العلم 
باحللم و�سهل لنا اأبواب 
علينا  واأن�رس  ف�سلك 

يا  رحمتك  خزائن  من 
يا   .. الراحمني  اأرحم 
اللهم  الراحمني.  اأرحم 
�رس  من  بك  اأعوذ  اإين 
ما عملت ، ومن �رس ما 
اأرزقنا  اللهم  اأعمل.  مل 
العلم النافع الذي يقربنا 
ِمنك ويوؤن�ض وحدتنا يف 
قبورنا يارب. اهلل علمنا 
ما  وذكرنا   ، جهلنا  ما 
ن�سينا ، واإفتح علينا من 
بركات ال�سماء والأر�ض 

ال�سميع  اأنت  اإنك 
تعاىل :  قال  العليم. 
ُحْكماً  يِل  َهْب  َرِبّ   «
نَي  احِلِ ِبال�سَّ ْقِني  َواأَحْلِ
ما  اأ�ستودعك  اللهم   .«
فاأرده  وتعلمت  حفظت 
اإليه  حاجتي  عند  اإيل 
رب  يا   .. تن�سينيه  ول 
اأغنني  اللهم  العاملني. 
باحللم  وزيني  بالعلم 
بالتقوى  واأكرمني 

وجّملني بالعافية. 
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 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

 عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

 البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

 موؤ�ص�صة توزيع املياه

021.68.95.00
 املديرية العامة للجمارك

 021.71.14.14
  احلماية املدنية

  14   

اإ�صالح الغاز

021.674400 
الإنارة العمومية

021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية

021.50.69.11
      021.50.73.76

SAMU
021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة

021.76.41.97
مركز املعاجلة من الت�صمم

021.96.49.63 
اأعطال الغاز

021.68.44.00
 اأعطال الكهرباء

021.15.20.23
م�صلحة املياه

021.67.50.30
احلماية املدنية
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الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري

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

فندق املر�صى

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

   فاك�ض:45 .021.39.16

 فندق دار ال�صياف

املرادية، اجلزائر
   هاتف 021.69.20.20

  فندق املطار
021.50.75.52/50.62.50  هاتف
  فاك�ض:021.39.75.50

 فندق الرمال الدهبية

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

 فندق املنزه

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

فندق الجانب
اجلزائر حي بومنجل ،01

 م�صت�صفى عني النعجة
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

 امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية

Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

 م�صت�صفى مايو باب الواد

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل

Tél :  )021( 52-
24-00 

م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور

Tél :  )021( 76-
62-03

 م�صت�صفى احلرائق الدويرة

Tél :  )021( 41-
76-77

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

62-25
 م�صت�صفى الرويبة

Tél : )021( 85-
26-89

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

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا

Tél :  )021( 92-
17-15 

Fax : )021( 60-
75-42

كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
 م�صت�صفي الأغواط

029،92.16.93
 م�صت�صفي ب�صكرة

033،71.51.86
 م�صت�صفي غرداية

029،89.19.54
 م�صت�صفي بومردا�س

024،41.58.30
 م�صت�صفي بجاية

034،92.04.28
 م�صت�صفي بويرة

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
 م�صت�صفي مع�صكر

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف

036،90.08.10 
 036،90.30.01

 امل�صت�صفي اجلامعي
املكتباتللبليدة

 اجلزائرية 
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"Subaru Forester" اإعالن موعد اإطالق اجليل اجلديد من

ب�ش�ؤون  متخ�ش�شة  م�اقع  اأكدت 
ال�شيارات اأن الإعالن الر�شمي 
اجلديد  اجليل  عن 

"Subaru Forester" رباعية  ل�شيارات 
العام  من  ن�فمرب  يف  �شيجري،  الدفع 
 "Forester" فاإن  للم�اقع  ووفقا  املقبل 
املط�ر   "SGP" بهيكل  �شتاأتي  اجلديدة 
 "Impreza" �شيارات  به  �شتزود  الذي 
تعمل  التي   "Ascent"و  "XV"و
املت�قع  ومن  اإنتاجها  على  �ش�بارو 
ب�شكل  اجلديدة  ال�شيارة  تاأتي  اأن 
 "Ascent" خارجي ي�شبه �شيارات 
�ش�بارو  اأ�شدرتها  التي  الأخرية 
�شكل  على  طفيفة  تعديالت  مع 
الأمامية  والأ�ش�اء  املربد  �شبكة 

ت�ربينية  حمركات  عن  ف�شال  واخللفية، 
على  قادرة  لرت  و2   1.6 ب�شعة  متط�رة 
الت�شارع من 0 اإىل 100 كلم/ �شاعة يف اأقل 

من 4 ث�ان.
احلايل  اجليل  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  كما 
من �شيارات "Foreste" مزود مبحركات 
 150 عزم  ت�ليد  على  قادرة  لرت   2 ب�شعة 
 171 بعزم   2.5 وحمركات  ح�شانا. 
لرت   2 ب�شعة  ت�ربينية  وحمركات  ح�شانا، 
قادرة على ت�ليد عزم 241 ح�شانا، ف�شال 
عن علب �رسعة اأوت�ماتيكية وعادية ب�شت 

جمالت.

مميزة كهربائية  حافلة  عن  فاغن" تك�شف  "فولك�س 

ك�شفت �رسكة البتكارات "Moia" التابعة لـ "ف�لك�س فاغن" الأملانية عن حافلة كهربائية )ميني( �شت�شتخدم يف 
اإطار خدمة ال�شيارات الت�شاركية. واأعلنت ال�رسكة اأن امل�ديل الكهربائي ب��شعه اأن يقطع م�شافة 300 كيل�مرت 
دون اأن ي�شحن بطارياته، اأما �شحنها بن�شبة 80% في�شتغرق 30 دقيقة فقط، ولحظ اخلرباء اأن امل�ديل اجلديد 
ي�شبه م�ديل Volkswagen Crafter اأو ن�شخته الكهربائية e-Crafter التجارية التي ك�شف عنها اخلريف 
املا�شي يف هان�فر، ويختلف م�ديل "Moia" عن �شابقه مبقدمته املزودة باأ�ش�اء "ليد" وزجاج اأمامي مميز. 
 Wi-Fi وم�شابيح الإ�شاءة الدقيقة وخدمة USB اأما �شال�نه فتت�فر فيه 6 كرا�شي مريحة مزودة مباآخذ

يذكر اأنه من املت�قع اأن تبداأ �شيارات ميني "Moia" ال�شري يف �ش�ارع هان�فر، يف نهاية العام 2018. 

جاكوار 
 XE SV

 8  Project
اأ�شرع �شيارة بـ 4 

اأبواب يف العامل
 8 XE SV Project جاك�ار
، والتي ط�رها ق�شم العمليات 

اخلا�شة لدى ال�شانع الربيطاين 
جاك�ار لند روفر ، اأثبتت باأنها 

اأ�رسع �شيارة باأربعة اأب�اب 
يف العامل بعد جناح ن�شختها 
املخ�ش�شة لالإنتاج التجاري 
يف اجتياز حلبة ن�رب�رغرينغ 
ن�رد�شاليفه الأملانية البالغ 
ط�لها 12،9 ميل )20،7 كم( 
خالل زمن قيا�شي قدره 7 

دقائق و 21،2 ثانية.
وهذا الزمن يجعل �شيارة 

 XE SV Project جاك�ار
8 اأ�رسع بـ 11 ثانية تقريباً من 

�شاحبة الرقم القيا�شي ال�شابق 
ومتف�قًة بذلك على عدد من 

اأ�رسع ال�شيارات الريا�شية 
اخلارقة و�شيارات الك�بيه ذات 

البابني. يجدر الإ�شارة اإىل 
 XE SV اأن �شيارة جاك�ار

Project 8 تعتمد على �شيارة 
 ، XE ال�شيدان �شغرية احلجم
وتتميز مبظهر خارجي �رس�س 
مع �شادم اأمامي يحت�ي على 

فتحات ته�ية ك�شكل خلية 
النحل و�شبك اأمامي اأ�ش�د 
الل�ن، كما ح�شلت ال�شيارة 

على �شادم خلفي معدل 
يحت�ي على اأربعة خمارج 

للعادم دائرية الت�شميم م�زعة 
ب�شكل مزدوج، وزودت ال�شيارة 
بجناح خلفي �شخم. ميكانيكياً 
 XE SV تعتمد �شيارة جاك�ار
 V8 8 على حمرك Project

�شعة 5 لرتات مع �ش�برت�شارجد 
ي�لد ق�ة 592 ح�شان )600 
ح�شان اأوروبي PS(، يت�شل 

ب�شندوق ترو�س )جري( 
Quickshift اأوت�ماتيكي 

من 8 �رسعات، لتت�شارع هذه 
ال�شيارة التي تعمل بنظام دفع 
رباعي للعجالت من 0 اإىل 96 
كم/�س )60 ميل/�س( يف 3.3 
ثانية وتبلغ �رسعتها الق�ش�ى 

321 كم/�س.

هيونداي تطلق م�شابقة "كونوا هناك مع هيونداي" 
م�ت�ر  هي�نداي  �رسكة  اأعلنت 
خا�شة  م�شابقة  اإطالق  عن 
ببط�لة كاأ�س العامل لكرة القدم 
رو�شيا  يف  �شتقام  التي   2018
اأطلقتها  التي  امل�شابقة  تدع� 
�رسيكاً  ب��شفها  هي�نداي، 
لكرة  الدويل  لالحتاد  ر�شمياً 
القدم )فيفا(، جماهري م�شجعي 
اإىل تقدمي �شعارات  كرة القدم 
ن�شية للمنتخبات امل�شاركة يف 
البط�لة املزمع اإقامتها �شيف 

العام املقبل يف رو�شيا.
امل�شابقة  وحتمل 

اجلديدة ا�شم 

هي�نداي"،  مع  هناك  "ك�ن�ا 
فيها  امل�شاركني  من  وتطلب 
ملنتخبات  �شعارات  تقدمي 
والثالثني  الثنني  القدم  كرة 
الكروية  البط�لة  يف  امل�شاركة 
يف  �شعبية  والأكرث  الأ�شهر 
العامل والتي ت�شت�شيفها رو�شيا 
العام املقبل، وذلك عرب م�قع 

.fifa.com فيفا الإلكرتوين
ال�شرتاكات  ا�شتقبال  ويبداأ 

وي�شتمر  دي�شمرب،   5 الي�م، 
حتى 28 فرباير املقبل، و�شيتّم 
ثالثة  عن  اأبريل  يف  الك�شف 
�شعار  لكل  نهائيني  مر�شحني 
املنتخبات  �شعارات  من  ن�شّي 
من  ج�لة جديدة  تبداأ  اأن  قبل 
الت�ش�يت عرب الإنرتنت لتحديد 

32 فائزاً يف امل�شابقة.

معر�س  فعاليات  �شمن  م�ؤخراً  ظهرت  الختبارية   FT-AC ت�ي�تا 
ل��س اأجنل��س لل�شيارات ، لتقدم ملحة ت�شميمية ل�شيارة SUV ريا�شية 
ت�ي�تا  �رسكة  �شت�شنعها  هجني  بنظام  تعمل  ال�شتخدامات  متعددة 
 FT-AC اليابانية يف امل�شتقبل القريب اإن �شاء اهلل  تخت�رس الحرف
 Toyota’s Future Toyota من ا�شم هذه ال�شيارة الختبارية جملة
Adventure Concept - التي تدل بلغتنا العربية اإىل �شيارة ت�ي�تا 
ت�شميم  ي�ؤكده  ما  وه�   ،  - املغامرات  مع  تتنا�شب  م�شتقبلية  اختبارية 
�شيارة ت�ي�تا FT-AC الختبارية من خالل مالحمها احلادة وال�رس�شة 
التي تظهر ه�يتها الهج�مية امل�شتقبلة وبالتحديد من الأمام مع م�شابيح 
الـ  اإىل جانب م�شابيحها  ال�عرة  الطرق  لتنري عتمة  ال�شقف  مثبته على 
LED الأمامية ، وح�شلت اأجدد �شيارة اختبارية من ت�ي�تا على �شادم 

اأمامي عري�س يتنا�شب مع مهمتها يف القيام باملغامرات.

تويوتا FT-AC �شيارة جديدة 
خم�ش�شة للمغامرات

 ميت�شوبي�شي تاأتي
 اإىل رو�شيا بكرو�س جديدة

جديد  م�ديل  مبيعات  لإطالق  "ميت�ش�بي�شي"  �رسكة  ت�شتعد 
 Eclipse Cross عن  "Eclipse Cross"وك�شف  لكرو�س 
املا�شي.  لل�شيارات، يف مار�س  لأول مرة يف معر�س جنيف 
وتزود مبحرك بنزين �شعة 2.2 لرت. بينما زود امل�ديل الذي 
الأ�شط�انات  رباعي  ياباين  بنزين  مبحرك  رو�شيا  يف  �شيباع 
ب�شعة 1.5 لرت، ي�لد ق�ة 163 ح�شانا و250 ني�تن/ مرت من 

عزم الدوران.
اأما ن�شخة "اإكليب�س" اأمامية الدفع، فيت�قع اأن تزود ب�شندوق 
�رسعة ميكانيكي �شدا�شي اأو �شندوق CVT �شبه امليكانيكي 
بـ8  الأوت�ماتيكي  ال�رسعة  �شندوق  حماكاة  مبقدوره  الذي 
مراحل، فيما يتعلق بالن�شخة الرباعية الدفع فلديها �شندوق 

اأوت�ماتيكي  �شبه  فقط.�رسعة 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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وظيفة �سرية لربنامج الر�سام 
تويرت  م�ستخدم  الحظ 
وظيفة   »mikejmoffitt «
على  الر�سام  لربنامج  جديد 
ومل  لديه  احلا�سوب  جهاز 
هذه  عن  ر�سميا  االإعالن  يتم 
لربنامج  املكت�سفة  الوظيفة 
الر�سام على اأجهزة احلوا�سيب، 
قبل  من  عنها  الك�سف  مت  بل 
فيديو  ن�رش  عادي  م�ستخدم 
على  »ال�رشية«  الوظيفة  عن 
يتم  حيث  تويرت،  يف  ح�سابه 
بلون  ال�سورة  خلفية  طالء 
اإىل  لون  من  بالتدريج  ينتقل 

اآخر )خلفية متغرية اللون(.
متدرجة  خلفية  والإن�ساء 
االألوان، يجب على امل�ستخدم 
اإىل  اللوحة  خلفية  تق�سيم 
بلونني  وطالوؤها  جزاأين، 
يجب  بعدها  خمتلفني. 

بيك�سل  اإىل  ال�سورة  تخفي�ض 
اإىل  اإعادتها  ثم  ومن  واحد 
وبهذه  االأ�سلي.  حجمها 
اإن�ساء  ميكن  اأي�سا،  الطريقة 
بلونني  لي�ض  متدرجة  خلفية 

فقط بل متعددة االألوان.
يذكر اأن �رشكة مايكرو�سوفت 
نهاية  يف  اأعلنت،  قد  كانت 
اأنها  املا�سي،  متوز  �سهر 
الر�سام  تطبيق  �ستلغي 
و�ستمحي نظامه نهائيا. وهذا 
من  عارمة  مبوجة  ت�سبب  ما 
امل�ستخدمني،  لدى  اال�ستياء 
فقررت ال�رشكة �رشف النظر 
عن اإلغاء برنامج الر�سام. وهو 
جديدة  بن�سخة  االآن  متوفر 
يف   10 ويندوز  ت�سغيل  لنظام 
 Windows« متجر تطبيقات

.»Store

حتديث »iOS« ي�سيف ميزات 
فريدة لأجهزة اآبل

 «كا�سبري�سكي لب« جتمع 
اأكرث من 90 مليون فريو�س!

التقنية  اأكد خرباء يف جمال 
االأخري   »iOS« حتديث  اأن 
اأجهزة  مل�ستخدمي  �سيعطي 
مميزة  خدمات  الذكية  اآبل 
للمعلومات  ووفقا  جديدة 
 »11.2  iOS« ن�سخة  فاإن 
االأخرية �ستدعم ميزة حتويل 
 Apple« املبا�رشة  االأموال 
اأجهزة  يف   »Pay Cash
والتي  واآيبود،  واآيباد  اآيفون 
باإر�سال  للم�ستخدم  ت�سمح 
للم�ستخدمني  االأموال 
با�ستخدام  االآخرين 
 »iMessage« م�سنجر 
امل�ساعد  على  وباالعتماد 
وتعمل هذه  �سريي.  ال�سوتي 
الواليات  يف  حاليا  اخلدمة 
ووفقا  فقط.  املتحدة 
ت�سبه  اآليتها  لفاإن  للخرباء 
 »Square Cash« خدمات 
يتم  حيث   »Venmo»و
يرغب  التي  االأموال  خ�سم 

من  باإر�سالها  امل�ستخدم 
بطاقات االئتمان التي اأدخل 

بياناتها م�سبقا يف اجلهاز.
التي  االأخرى  امليزة  اأما 
اجلديد،  التحديث  اأ�سافها 
 iPhone« فهي دعم اأجهزة
 Plus  8  iPhone»و  »8
لنظام   »iPhone X»و
الذي  الال�سلكي  ال�سحن 
الطاقة  م�سادر  على  يعتمد 
من  حيث  واط«   7.5«
ال�سحن  ي�سبح  اأن  املفرت�ض 
االأجهزة  هذه  يف  الال�سلكي 
اأ�رشع مبعدل 50%وباالإ�سافة 
فاإن  امليزات،  تلك  لكل 
على  �سيعمل  التحديث  هذا 
االأخطاء  بع�ض  ت�سحيح 
منها  عانى  التي  الربجمية 
بع�ض م�ستخدمي اأجهزة اآبل، 
الر�سومات  بع�ض  و�سي�سيف 
التعبريية املتحركة اجلديدة 

للم�ستخدمني.

الب«  »كا�سبري�سكي  رئي�ض  كا�سبري�سكي،  يفغيني  اأعلن 
للتقنيات الكمبيوترية اأن �رشكته �ستجمع هذا العام معلومات 

عن اأكرث من 90 مليون برنامج حا�سوبي �سار.
العاملي  املوؤمتر  اأمام  خطابه  اأثناء  كا�سبري�سكي  وقال 
منذ   1997 عام  �رشكتي  اأ�س�ست  »عندما  االإنرتنت:  ل�سبكة 
اأننا ر�سدنا  20 �سنة، �سجلنا حوايل 500 برنامج �سار. كما 
بعد 10 اأعوام من التاأ�سي�ض 2 مليون فريو�ض. اأما هذا العام 
اأكرث من 90 مليونا من الربامج والوثائق  فنحن نتوقع جمع 
والتطبيقات وغريها من املواد ال�سارة اخلبيثة )املفري�سة(« 
اأكرث من 500 مليون  ال�رشكة  اأن لدى  واأ�ساف كا�سبري�سكي، 
فنحن  الفريو�سات،  بيانات  قاعدة  نوعه يف  من  فريد  ملف 
�سار،  جديد  برنامج  األف   300 من  اأكرث  يوم  كل  نلتتقط 
مليون  من  اأكرث  املوؤمتر  هذا  اأثناء  �سنجمع  اأننا  واأعتقد 
فريو�ض كمبيوتري جديد. وهذه م�سكلة عاملية كبرية جدا 

لالأ�سف، على حد قوله.
 

خطاأ �سائع نرتكبه عند 
ا�ستخدام هواتفنا

اأ�سبحت الهواتف الذكية جزءا اأ�سا�سيا يف حياتنا اليومية، ولكن 
معظمنا يرتكب خطاأ �سائعا عند ا�ستخدامها دون اإدراك ذلك 
اأن عملية التخل�ض من التطبيقات عرب  ويعتقد امل�ستخدمون 
التمرير اأو ال�سحب اإىل االأعلى، اأمر ممتع ومفيد، ولكن ال ين�سح 
بالقيام بهذا اخلطاأ غري املتوقع، ويبدو اأن اجلميع يرتكب هذا 
اخلطاأ عن ا�ستخدام التطبيقات على الهاتف، ولكننا ال نعلم اأن 
هذا االإجراء ي�رش ببطارية واأداء الهاتف عموما، ومن الوا�سح 
القيام  من  منعك  يحاول  احلديثة  الهواتف  ت�سميم  اأن  االآن، 

بذلك، ولكن دون جدوى.
التطبيقات  تنقل  واأندرويد،   IOS الت�سغيل:  اأنظمة  اأن  ويذكر 
باملعلومات  االحتفاظ  مع  �سبات  حالة  اإىل  املفتوحة  غري 
اإمكانية الو�سول اإىل مهمات حمددة على  املوجودة، ما يتيح 
اإىل  البطارية  الهاتف قادرا على حفظ عمر  الهاتف و�سيكون 
فتح  الإعادة  احلاجة  دون  جيد،  ب�سكل  العمل  ا�ستمرار  جانب 
اإىل  ال�سحب  عرب  نهائيا  اإغالقها  بعد  جديد،  من  التطبيقات 
من  وتكرارا  مرارا  امل�ستخدمني  اخلرباء  يحذر  لذا  االأعلى. 
غري  العادة  هذه  اأن  على  وللتاأكيد  ال�سائع  اخلطاأ  بهذا  القيام 
مفيدة على االإطالق، جتدر االإ�سارة اإىل كيفية ت�سميم هاتف 
اآيفون X، الذي يجعل من ال�سعب اإغالق التطبيقات، وذلك مع 
غياب الزر الرئي�سي واحلاجة اإىل ا�ستمرار ال�سغط على اجلزء 
ال�سفلي من ال�سا�سة حتى تظهر خمتلف التطبيقات املفتوحة، 

وبالتايل �ستكون العملية بطيئة نوعا ما.
وبطبيعة احلال، يوجد اأ�سباب لوجود هذه امليزة على هواتف 
العمل،  عن  توقف  اأو  التطبيق  تعطل  حال  ففي  وغوغل،  اآبل 
فاإن اإغالقه عرب ال�سحب اإىل االأعلى يعد و�سيلة فعالة الإعادة 

ت�سغيله من جديد.

وات�س اآب يك�سف كيفية 
ر�سد احل�سابات اخلطرية

يبدو اأن وات�س اآب يعمل على اإطالق ن�سخة جديدة بعد ن�سر جمموعة من 
الأ�سئلة والأجوبة على موقعه الر�سمي، وك�سف بع�س التفا�سيل الهامة 

.»WhatsApp Business« حول ح�سابات
وتت�سمن هذه ال�سفحة ن�سائح لتحديد ح�سابات الن�ساط التجاري التي 

مت اإثبات ملكيتها، وح�سابات الأن�سطة التجارية التي مل يتم التحقق منها 
و�ستكون ن�سخة »WhatsApp Business« منف�سلة عن الن�سخة العادية 
ممت ل�ستخدامها من قبل ال�سركات لت�سهل على  من وات�س اآب، حيث �سُ
ال�سركاء والعمالء عملية التوا�سل على املن�سة وات�س اآب متنح م�سرف 

املجموعات حق اإ�سكات اجلميعوات�س اآب مينح م�سرف املجموعات حق اإ�سكات 
 ،WABetaInfo اجلميع وتو�سح �سفحة الأ�سئلة اجلديدة، التي ر�سدها

الختالفات بني �سارات اأو عالمات ح�ساب الن�ساط التجاري. وميكن 
للم�ستخدمني التحقق من امللف ال�سخ�سي جلهة الت�سال من اأجل معرفة 

نوع احل�ساب امل�ستخدم.
ومت التحقق من ح�ساب الن�ساط التجاري الذي يحمل �سارة العالمة اخل�سراء 

يف امللف ال�سخ�سي، على اأنها »عالمة جتارية اأ�سلية« من قبل وات�س اآب، 
ويف الوقت نف�سه، مت تاأكيد اأن ح�ساب الن�ساط التجاري الذي يحمل �سارة 

عالمة رمادية يف امللف ال�سخ�سي، ي�ستخدم رقم هاتف يطابق رقم الن�ساط 
التجاري الذي يدعي امل�ستخدم اأنه ميلكه اأو ي�سغله.

ومع ذلك، ي�سري ح�ساب الن�ساط التجاري الذي يحمل �سارة عالمة ا�ستفهام 
رمادية يف امللف ال�سخ�سي، اإىل اأنه مل يتم تاأكيد احل�ساب اأو التحقق منه 

بوا�سطة وات�س اآب، ولذلك، يجب اأن تكون حذرا يف حال حاول ح�ساب 
الن�ساط التجاري الذي يحمل �سارة رمادية الت�سال بك، حتى لو كان يبدو 

اأنه مرتبط ب�سركة تعرفها، وميكن اأن تكون ح�سابات الأن�سطة التجارية 
املزيفة اأكرث خطورة من احل�سابات املنتظمة، وخا�سة يف حال اإر�سال 

معلومات الدفع اأو عنوان الربيد الإلكرتوين. وحل�سن احلظ ميكنك حظر 
ح�سابات الأن�سطة التجارية التي قد تبدو م�سبوهة.



املعلومات  بع�ض  كانت  و 
املفربكة قد انت�رشت ليلة يوم 
التوا�صل  مواقع  على  الأحد 
ت�صويه  اإىل  تهدف  الإجتماعي 
م�صوؤويل  من  عدد  �صمعة 
بوا�صطة  جازي  املتعامل 
ر�صائل الكرتونية مزورة حتمل 
عبارات عن�رشية مل ت�صدر عن 
هذا  مواجهة  ويف  اأ�صحابها، 
جازي  اإدارة  قررت  الو�صع، 
اإبالغ جميع املوظفني مبحتوى 
على  املن�صورة  الإدعاءات 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع 

الأهداف  �رشح  خالل  من 
خلف  يقف  ملن  املحتملة 
انطلقت  التي  احلملة  هذه 
�رشع  الذي  الوقت  نف�ض  يف 
طريق  خارطة  تطبيق  يف  فيه 
جديدة للتعجيل بتنفيذ برنامج 
ترقية  عن  والإعالن  التحول 
اجلزائرية  الإطارات  من  عدد 
جازي  اإدارة  اإن  ال�رشكة،  يف 
التزوير،  ا�صتخدام  ت�صتنكر 
حماولة  حدث  ما  اأن  وتعترب 
يف  املبذولة  اجلهود  لعرقلة  
�صياق التحول الرقمي و تطوير 
جازي  تدين  وبينما  ال�رشكة 
حتر�ض  فاإنها  الت�صهري،  هذا 

وقوفها  عن  التعبري  على 
وجميع  اإطاراتها  جانب  اإىل 

موظفيها، موؤكدة ثقتها الكاملة 
يف العدالة اجلزائرية.

العدد : 4521/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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كوندور يجتمع مع موزعني ونقاط البيع بالعا�صمة

بعد برج بوعريريج، هاهو الرائد و  القيادي يف ال�صوق اجلزائرية للمنتجات اللكرتونية والأجهزة والو�صائط املتعددة 

» كوندور« يجتمع ؛ اأول اأم�ض ؛  يف اللقاء مع املوزعني وممثلي نقاط البيع )POS( من و�صط البالد حول املنتجات 

اجلديدة ملعرفة الغ�صالت طبل اللوؤلوؤ، حمرك املبا�رش ولكن اأي�صا �صخان الغاز، كب�صولة.

واأ�صار البيان هذا اللقاء �صهد  م�صاركة عدد من مديرين ال�رشكة؛ حيث يبقى امل�صعى الرئي�صي لكوندور هو تقريب 

العالمة التجارية  من  املوزعني ومنافذ البيع بالتجزئة  و جعلها حدثا مهما يف  اإطار �صيا�صة التوزيع اجلديد الذي 

بداأته كوندور يف عام 2017،  حيث �صيتم تنظيم اجتماع اقليمي اآخر من نف�ض النوع الأ�صبوع املقبل يف وهران.

و اأ�صاف البيان مع نطاقات خمتلفة من املنتجات املعرو�صة، كوندور متكن من الو�صول اإىل جميع الأهداف املمكنة 

وميكن اأن تكون موجودة يف 90٪ من الأ�رش اجلزائرية بف�صل اإمكاناتها الب�رشية والتقنية التي تنا�صبها يف وقتها ولكن 
اأي�صا يف املتانة.

بوجلطي �سمرية
من اأجل ك�سف من يقف وراء الر�سائل املزورة

جازي ترفع ق�صية لدى املحكمة 
بعد ن�سر بع�س �سفحات مواقع التوا�سل االإجتماعي و جرائد الكرتونية لعدد من الر�سائل االلكرتونية املزورة 
املن�سوبة اىل املدير العام  و اىل املكلف باال�سرتاتيجية و الت�سويق يف �سركة جازي، فاإن ال�سركة تعلن اأنها رفعت 

الق�سية اإىل ال�سلطات املخت�سة  من اأجل ك�سف احلقيقة عمن يقف وراء هذا الفعل الدينء الذي يهدف اإىل امل�س 
ب�سمعة ال�سركة و بنزاهة االأ�سخا�س املعنيني.

يف بيان �سادر عن �سفارتها باجلزائر

»قطر« تدعو ملواجهة حماوالت 
امل�صا�س مبدينة القد�س

رف�صها   عن  قطر  دولة   عربت 
اإجراءات  تدعو  التام لأي 
عا�صمة  لالعرتاف  بالقد�ض 
الأخرية  هذه  دعت   فلقد  لإ�رشائيل 
للوقوف بحزم  يف مواجهة حماولت 
وجاء  القد�ض،   امل�صا�ض  مبدينة 
�صفارة  عن  �صادر  لها  بيان  هذا يف 
حت�صلت  والتي  باجلزائر  قطر 

»الو�صط« على ن�صخة منه .
قطر  دولة  �صفارة  اأعربت  ولقد 
تقديرها  لوزارة  فائق  عن  باجلزائر 
باجلمهورية  اخلارجية  ال�صوؤون 
اجلزائرية  واملديرية العامة  للبلدان 
الديبل العربية  وكافة  البعثات 
لية  و لد ا ت   ملنظما ا و �صية   ما و

املتعددة  لدى اجلزائر .

�سركة »الفارج هول�سيم« بامل�سيلة 

 اعتماد تقنية مبتكرة 
لر�صف الطرقات

لالإ�صمنت  هول�صيم”  “لفارج  �رشكة  قامت 
ر�صف  على  »رازيل«  �رشكة  مع  بال�رشاكة 
م�صافة تقدر ب 3.6 كيلومرت ح�صب تقنية 
مدجمة  )خر�صانة    BCR املبتكر  احلل 
تقنية  باعتماد  اخلا�ض  امل�رشوع  للطرق( 
جديدة التي ت�صمح بتعبيد الطرق و�صيانتها 
اأي�صا  وتراعي  تكلفة  وباأقل  �رشيع  ب�صكل 
تعترب  اجلديدة  التقنية  البيئة،  حماية 
الوطني ح�صب  امل�صتوى  على  كاأول جتربة 

متديد  يف  ت�صاهم  اأن  ال�رشكة  م�صوؤويل 
للطرق  �صنة   15 من  الطريق  �صالحية 
يف  ل�صيما  �صنة،   30 اإىل  بالزفت  املعبدة 
الإمكانات  كل  توفر  اإىل  بالإ�صافة  الريف، 
بخا�صة املواد الأولية املتمثلة يف الإ�صمنت 
يف  ي�صاهم  اأن  �صاأنه  من  ما  وهو  والرمل، 
اإ�صترياد  باإنخفا�ض  ال�صعبة  العملة  توفري 

مادة الزفت التي ت�صتعمل يف التعبيد .
عبدالبا�سط بديار

»5G« هواوي تطلق اأول هواتف
اأعلن رئي�ض �رشكة هواوي ال�صينية ال�صهرية ب�صناعة 
اأوىل  اإطالق  على  عازمة  ال�رشكة  اأن  الإلكرتونيات 
هواتفها القادرة على العمل مع �صبكات الت�صال من 
موؤمتر  له خالل  كلمة  »5G«. ويف  اخلام�ض  اجليل 
»WIC« العاملي الأخري الذي عقد يف ال�صني قال 
من  العديد  اأن  اأتوقع   ،2019 عام  »حتى  امل�صوؤول: 
�صبكات الت�صال يف العامل �صتكون قد بداأت بدعم 
تقنيات الـ 5G، فتلك التقنيات تخ�صع لالختبارات 
اأول  نعتزم طرح  لذا  البلدان،  من  العديد  حاليا يف 
الن�صف  قبل  التقنية  دعم  على  قادر  ذكي  هاتف 

الثاين من تلك ال�صنة«.
العديد  حاليا  تطور  هواوي  فاإن  للمعلومات  ووفقا 
يف  م�صتقبال  ا�صتخدامها  ميكن  التي  التقنيات  من 
اخلام�ض  اجليل  من  الت�صال  �صبكات  مع  التعامل 
ك�رشائح »Kirin 970« الإلكرتونية التي ا�صتعر�صتها 

موؤخرا. ومع حلول 2019، من املفرت�ض اأن تطرح 
�صيوفر �رشعة عالية يف   »5G« اأول هاتف  ال�رشكة 
ا�صتقبال واإر�صال البيانات، ترتاوح ما بني 50 و100 

ميغابايت/ ثانية.

  موقف ...
يف  االإرهاب  على  احلرب  اإدارة  اأمور  من  كثري 
على  دليل  خري  تام،و  غمو�س  يف  تتم  ال�ساحل 
ذلك كيفية اإدارة ملف القوة الع�سكرية التي اأعلن 
عنها لتويل املواجهة مع االإرهابيني يف املنطقة، و 
جليو�س  تابعة  ع�سكرية  وحدات  من  تتاألف  التي 

موريتانيا و النيجر و مايل و ت�ساد و بوركينافا�سو
يف  اأم�س  �سرع  الذي  ماكرون  الفرن�سي  الرئي�س 
زيارة اجلزائر هو عّراب هذه اخلطوة كونه تدل 
من  طلب  حيث  التمويل  مع�سلة  حلل  �سخ�سيا 

القوة  هذه  تكاليف  حتمل  ال�سعودية  ال�سلطات 
حيث  امليدان  اأر�س  على  كان  ما  هو  و  الع�سكرية 
كموازنة  دوالر  مليون  ب100  ال�سعودية  �ساهمت 
ت�سيريمع  مع اكتفاء دول االحتاد االأوروبي بوعود 

مل�ساعدة الهيئة اجلديدة
هذه اخلطوة تتم اأي�سا يف ظل حالة من االرتياب 
اجلماعات  م�سري  حول  جهة  من  اأكرث  ت�ساور 
على  ذلك  تاأثري  و  ارتباطاتها  ،و  االإرهابية 
اال�ستقرار يف منطقة ال�ساحل و بحث باري�س عن 

م�ساحلها  يحمي  و  جنودها  عن  بدال  يقاتل  بديل 
منطقة  حيث  النيجر  يف  خ�سو�سا  االإ�سرتاتيجية  
الفرن�سية  النووية  املفاعالت  تزود  التي  اأرليت 

باملادة االأولية لوقودها
و  حقيقية  اإرادة  متلك  ال  �سركائها  و  فرن�سا 
يهمها  لكن  االإرهابي  للخطر  الت�سدي  يف  �سادقة 
�سيا�ساتها  تطبيق  ي�سمن  مبا  امللف  حتريك  فقط 
على  احلفاظ  و  نفوذها  تو�سيع  يف  اخلارجية 
م�ساحلها و التغطية على  ال�سبب احلقيقي لوجود 

القوات الفرن�سية يف ليبيا و النيجر و مايل.
و  م�سالح  جتمعهم  املغرب  و  ال�سعودية   و  فرن�سا 
و  مت�سارعة   بوترية  تتنامى  مت�سابكة  حتالفات 
تكون  لن  ق�سوى،و  كاأولوية  عليها  احلفاظ  ياأتي 
كونها  حي  من  املخطط  هذا  عن  بعيدة  اجلزائر 
اإرباك  ميكنها  التي  الوحيدة  الع�سكرية  القوة 

اجلميع و خلط ح�ساباتهم.
وداد احلاج

التحالف الفرن�صي ال�صعودي يف ال�صاحل االإفريقي

اإيقاف مارادونا 4 مباريات

وداد احلاج:

اأوقف الحتاد الإماراتي لكرة القدم، الأ�صطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا 
على حكم خالل  العتداء  بتهمة حماولة  درهم  اآلف   8 وغرمه  مباريات   4
مباراة فريقه الفجرية يف دوري الدرجة الثانية ويدرب مارادونا )57 عاما( 
الفجرية منذ ماي 2017، وهو قاده اإىل �صدارة ترتيب دوري الثانية بعد مرور 
اأربع مباريات من امل�صابقة بر�صيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن الحتاد 

كلباء وبني يا�ض.

يا�ض 1-1 يف 17 نوفمرب يف مباراة طرد فيها  بني  تعادل مع  الفجرية  وكان 
مارادونا ب�صبب اتهامه التحكيم بظلم فريقه.

وقال من�صور لوتاه رئي�ض جلنة الن�صباط يف الحتاد الماراتي لكرة القدم، 
اخلا�صة  املادة  ب�صبب  جاء  مباريات  اأربع  بالإيقاف  مارادونا  »عقاب  اإن 
مبحاولة العتداء على احلكم، وقد ا�صتمعنا اإىل مراقب مباراة الفجرية وبني 

يا�ض الذي اأكد واقعة ت�رشف املدرب الأرجنتيني جتاه احلكم«. 

طالب االأميار بالنزول اإىل ال�سارع   

 وايل امل�صيلة ي�صن حربا 
على البنايات الفو�صوية 

اأمر وايل ولية امل�صيلة »حاج مقداد » رئي�ض 
 ، امل�صيلة  لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�ض 
الفو�صوية  البنايات  بهدم  الإ�رشاع  ب�رشورة 
التي ل يحوز اأ�صحابها على الرتخي�ض ولو كان 
على ملكية حيث اأ�صبحت ت�صّوه منظر املنطقة 
التنموية  امل�صاريع  بع�ض  جت�صيد  وتعرقل 
التي  الزيارة  بعد  القرار  هذا  وجاء  باملنطقة 
قام بها اأم�ض اإىل عا�صمة الولية وعرّب الوايل 
الع�صوائية،  البنايات  انت�صار  من  ا�صتيائه  عن 
يّتخذوا  مل  الذين  امل�صوؤولني  اأعني  اأمام 
الإجراءات الالزمة، التي كان من �صاأنها تفادي 
هذه الو�صعية،  ونتيجة لذلك امر م�صوؤول الهيئة 
باتخاذ  البلدية  ال�صعبية  واملجال�ض  التنفيذية 
الظاهرة،  هذه  لوقف  الالزمة  الإجراءات  كل 
فور  الال�رشعية  البنايات  بهدم  اآليا  القيام  مع 
بدايتها، دون الكتفاء بتوجيه اعذارات لوقف 

الأ�صغال من طرف املخالفني، واتخاذ وب�رشعة 
كافة التدابري امللمو�صة اخلا�صة بعملية الهدم 
وتطبيقه  القانون  فر�ض  عملية  اعترب  ،الوايل 
اكرث من �صعيد �صيفر�ض ل حمالة هيبة  على 
الدولة وح�صورها الدائم  كما مل يخف تذمره 
للمحالت  الزيارة  هذه  يف  بنف�صه  عاينه  مما 
اجلديد  احل�رشي  بالقطب  املهملة  املهنية 
منذ  م�صتفيديها  من  اإ�صتغاللها  يتم  مل  والتي 
�صنوات وحتولت اإىل اأوكار للمنحرفني وعر�صة 
للتخريب والإهمال ، ليقرر كما قال حتويلها اإىل 
مرافق عمومية  كما متت اأي�صا معاينة اأ�صغال 
م�رشوع م�صجد الن�رش بعا�صمة احل�صنة حيث 
�صدد على �رشورة ت�رشيع وترية الإجناز  وهو 
امل�رشوع الذي بلغت ن�صبة اإجنازه 70 باملائة، 
منت�صف  الأ�صغال  به  تنتهي  اأن  املنتظر  ومن 

�صهر فيفري من ال�صنة القادمة. 

تاأمني �سامل واقت�سادي

" تطلق للتاأمينات  ""األيان�س 
 عر�صها "اأوتو ايكو كيلومرت"

 2017 عام  نهاية  مع   « للتاأمينات  »األيان�ض  تطلق 
ايكو  »اأوتو  الطلب  اقت�صاديا وح�صب  عر�صا مغريا 
كيلومرت«وهو تاأمني جلميع املخاطر واقت�صادي يف 
اخلا�صة  املركبات  مل�صتعملي  ي�صمح  الوقت  نف�ض 
ح�صب  اأقل  بتكلفة  �صامل  تاأمني  من  بال�صتفادة 
�رشكة  بيان  وح�صب  املقطوعة.  الكيلومرتات 
ت�صلمت الو�صط ن�صخة منه »األيان�ض للتاأمينات » فان 
هذا العر�ض مدرو�ض وينا�صب اجلانب القت�صادي 
م�صممة  حالت  ،ويوفر  ال�صيارات  على  للتاأمني 
م�صتويات   3 وي�صم  ال�صيارات  ل�صائقي  وخمتلفة 
للكيلومرتات املقطوعة خالل عام  وفقا  حم�صوبة 
الذين  ال�صيارات  �صائقو   »6000 »اإيكو  واحدوجند 
يقودون قليال »من 0 اإىل 6000 كم«،« اإيكو 12000« 
معتدل  ب�صكل  يقودون  الذين  ال�صيارات  �صائقو 
�صائقو  »اإيكو 18000«   ، اإىل 12000 كم«  »من 6001 
»من  املتو�صط  من  اأكرث  يقودون  الذين  ال�صيارات 

12001 اإىل 18000 كم«.
على  يجب  اأنه   « للتاأمينات  »األيان�ض  بيان  اأ�صار  و 
 50 من  اأقل  يتنقلون  الذين  ال�صيارات  �صائقي 
للتاأمني  العر�ض  بهذا  يهتموا  اأن  اليوم  كيلومرتا يف 

توفري  بتحقيق  لهم  �صي�صمح  والذي  املخاطر  �صد 
مايل هام،اإ�صافة اإىل ذلك اإذا جتاوز املوؤمن احلد 
من الكيلومرتات امل�صار اإليها يف ال�صيغة املتعاقد 
عدد  على  اإ�صافية  ر�صوم  فر�ض  ،�صيتم  عليها 
الكيلومرتات الإ�صافية ،بل �صيتم حتويل املوؤمن اإىل 
ايكو  »اأوتو  التاأمني  عقد  جتديد  عند  اأعلى  �صيغة 
كيلومرت« من جانب اآخر اأ�صار البيان ، اأن »األيان�ض 
تبتكر  فهي  رقمنتها  غرار  وعلى   « للتاأمينات 
وت�صتفيد من اإطالق هذا العر�ض وتقدم لأول مرة 
يف اجلزائر خدمة تنبيه جمانية لزبائنها عربموقعها 
HYPERLINK »http://www. الإلكرتوين 
fakerni.com/« \t »_blank« www.
من  امل�صتوحاة  الفكرة  اأن  fakerni.com وقال 
»األيان�ض  لزبائن  ت�صمح  »ذكرين«  اأي  »فكرين«  كلمة 
ب�صعة  قبل  تبليغات  وتلقي  »بالت�صجيل  للتاأمينات 
اأيام من انتهاء �صالحية عقد تاأمينهم. مت و�صع هذا 
 « للتاأمينات  »األيان�ض  زبائن  ن�صيان  لتجنب  الإجراء 
اإيجاد  جتنب  وبالتايل  تاأميناتهم  عقود  جتديد 

اأنف�صهم دون تاأمني.
�سمرية بوجلطي

اأدى جتربة ناجحة يف العهدة ال�سابقة

مت�صدر قائمة »االأرندي« ميلودي علي املعروف بـعليوات ين�صب رئي�صا لبلدية ال�صراقة
قائمة  مت�صدر   ، اأم�ض  ن�صباأول 
يف  الدميقراطي  الوطني  التجمع 
املا�صية،  املحلية  النتخابات 
لبلدية  رئي�صا  علي،  ميلودي 
ال�رشاقة، بعد الفوز ال�صاحق الذي 

اأحرزته قائمته النتخابية.
 وكان ميلودي علي املدعو »عمي 
رئي�ض  من�صب  توىل  قد  عليوات« 
بالنيابة  البلدي  ال�صعبي  املجل�ض 
املنق�صية،  العهدة  من  �صنة  طيلة 
البلدية  رئي�ض  توقيف  اأعقاب  يف 
طرف  من  واإدانته  مهامه  عن 

العدالة بق�صايا ف�صاد.
ببلدية  »الأرندي«  قائمة  واأدت 
اجلزائر  بلديات  )اأهم  ال�رشاقة 
�صكانية(  كثافة  واأكرثها  العا�صمة 
متميزة، من خالل  انتخابية  حملة 
�صكان  ا�صتهدف  جواري  عمل 
التنمية  الأحوا�ض  ولم�ض م�صاكل 
بهته املنطقة ذات طابع وفالحي 
بف�صل  لال�صتثمار  جذب  ومركز 
توفرها على اأوعية عقارية مغرية.
بالبلدية  »الأرندي«  قائمة  وحازت 
 23 اأ�صل  من  مقعدا   13 ذاتها 

مقعدا متبوعة بكل من حزب جبهة 
التحرير الوطني �صتة )06( مقاعد 

اأربعة  اجلزائرية  الوطنية  واجلبهة 
)04( مقاعد.
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