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 بوحجة ي�سجل ا�ستنكار 
الربملان للقرار اجلائر

م�ساهل يدعو العرب 
 ال�ستغالل الرف�ض 

الدويل لقرار ترامب
�ص4

م�سروع القانون اجلديد حول ال�سحة 

 ا�ستكمال االإطار 
 القانوين لتطوير

 عمليات زرع االأع�ساء 
 �ص4

بالتزامن وطرح م�سروع قانون ال�سحة

اإجماع على  اإن�ساء جلنة 
والئية تتكفل مبلفات 

االأخطاء الطبية
�ص4

�ص6

ت�سييع جنازة الراحل مبقربة ال�سهداء بالعاليا بالعا�سمة

عطايلية قال لل�ساذيل اأعديل ذراعي كي اأخرج من اجلي�ض

�ص3

�ص3

 �سنــــــدوق دعــــــم الــــ�سحــــافة
 املكتوبة ال يزال قيد التح�سري

دعا ال�سحفيني اإىل تقييم واقع ال�سحافة يف اجلزائر ،جمال كعوان :

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels
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 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
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Photoshop cs
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Powerpoint autocad
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طالب ب�سرورة حترير اال�ستثمار،علي حداد 

اإجراءات احلكومة لدعم املتعاملني االقت�صاديني غري كافية 
�ص3

مترنا�ست

االإطاحة باأربعيني بتهمة 
تدني�ض القبور واتالف 

�ص6امل�سحف ال�سريف 

اأمام املحكمة البتدائية 
بالدار البي�ساء

 فتح ملف زوجني 
 التحقا بتنظيم
 " داع�ض" 

�ص5 �ص7�ص5�ص5

برج بوعريريج 

اإ�سعاف 26 تلميذا 
 جراء ا�ستن�ساق

 الغاز   

 ب�سبب عدم ا�ستكمال عمليات
 الربط مبختلف ال�سبكات

امل�سيلة : عدم توزيع 
ال�سكنات اإىل غاية 

االنتهاء  من االأ�سغال

رئي�ص امل�سلحة املركزية ملحاربة 
اجلرمية اللكرتونية ،ب�سري �سعيد:

 حتقيقات ال�سرطة 
 متوا�سلة حول الوفيات  

ولعبة احلوت االأزرق

طالب رئي�ص منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات علي حداد ب�سرورة حترير ال�ستثمار وعدم اإخ�ساعة لأي ترخي�ص اأو اعتماد طبقا للمادة 
43 من الد�ستور،م�سريا اأن اإجراءات احلكومة لدعم املتعاملني القت�ساديني غري كافية.

.   اإعالم الثورة كان �سالحا نوعيا 
انت�سر لن�سال ال�سعب اجلزائري

 

 

م�سالح الأمن حتذر من عمليات اختطاف  �سد م�سوؤولني  واأجانب   

146اإرهابيا جزائريا  ين�سطون يف " اأزواد "  

.       حديث عن اقتتال داخلي لـ 1000 م�سلح  تابع  للمجموعات االإرهابية 
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ر�ؤية من الواقع
يعجز القلم والل�صان و�صف ما راأيته من خريات اأنعم اهلل بها على 
اجلزائر يف منطقة الزيبان لوحدها ، فالتمور التي مت جنيها تكفي 
لأن تكون ) عولة ( العام ل�صعوب اإفريقيا باأكملها ، واخل�رض والفواكه 
من اأح�صن الأنواع واأجودها ، لكن ال�صيء املوؤ�صف له اأنها ل ت�صوق 
كما ينبغي ، اإذ هناك بارونات تتحكم يف �صوق التمور تريد ان تبقى 
م�صيطرة على ال�صوق دون منح فر�ص للمنتجني بت�صويقها حمليا او 
ت�صديرها لأنها م�صدر دخل كبري بالعملة ال�صعبة من اجل تعوي�ص 
ال�صادرات خارج املحروقات. اما اخل�رض فتوزع عرب ال�صما�رضة يف 
املدن القريبة ول احد له احلق التدخل يف كيفية وطريقة توزيعها 
وت�صويقها ، وتعر�ص باأ�صعار خيالية رمبا مل يحلم بها حتى املنتج 
يف حياته وهو الذي تعب و�صهر من اجلها. والق�صية تتطلب منح 
ت�صاريح للمنتجني مبا�رضة لبيعها ، وتقدمي معونة من الدولة لدعم 
نقلها لكي تكون اأ�صعار الطماطم والبطاطا و ) الدقلة ( على �صبيل 

ووهران  والعا�صمة  ب�صكرة  يف  الثمن  نف�ص  اأدرار  ولية  يف  املثال 
وتب�صة حتى يكون يف املتناول وتكون هناك مناف�صة بني املنتجني . 
فال يعقل اأن يبيع الفالح ) ال�صويف ( منتوجه من البطاطا بع�رضون 
دينارا وي�صوق فيما بعد مابني ثمانون واملائة دينار ، وهو اإجحاف 
يف حقه وحق امل�صتهلك الذي يجد نف�صه بني نريان �صديقة ولعبة 
ولو  ال�رضيع  الربح  همهم  الفجار  فئة  من   ، امل�صاربني  اأيدي  يف 
الب�صيط والبطال وذوو الدخل  على ح�صاب جيب وقدرة املواطن 
ال�صعيف !. رمبا اجلزائر مبا حباها اهلل من موقع وتنوع وم�صاحة 
لو  املوا�صي،  من  وثروة  واملياه  بالنخيل  واأكرمها   ، خ�صبة  وتربة 
لكانت  الفالحي  بالقطاع  النهو�ص  اجل  من  ب�صبط خطط  قامت 
رائدة يف هذا املجال . ول�صتغنينا عن نغمة �صعود وهبوط اأ�صعار 
النفط التي توؤرق حكومتنا املوقرة يف كل حترك وعند �صبط اأي 
ميزانية مع بداية كل �صنة مالية، لأن الفالحة هي الأفيد ل�صمان 

م�صتقبل الأجيال ،  ول تتطلب �صوى ال�رضامة والن�صباط . فالفالح 
اجلزائري _ احلقيقي _ والذي ورث املهنة ويحب حرفته ، قادر 
وت�صاري�ص  �صوف  وادي  رمال  اأن  ويكفي   . املعجزات  �صنع  على 
التي  اخل�صبة  املتيجة  اأرا�صي  اإنتاج  عن  عو�صتنا   ، الوعرة  اأدرار 
،ومن  وخ�صوبتها  تربتها  على  اأتت  اأ�صمنتية  منطقة  اإىل  حتولت 
الرمال ميكننا التحدي و�صنع املعجزات لأنه ثبت بالتجربة والدليل 
اأن ) الغلة ( ميكن جنيها على مرحلتني اأو اأكرث ول اأدل على ذلك من 
الوفرة يف اإنتاج الدلع والبطيخ الذي فاق كل التوقعات ،اأو ماليني 
اله�صاب  مبناطق  تنتج  اأ�صبحت  التي  الزيتون  زيت  من  اللرتات 
ال�صحراء  مناطق  نحول  اأن  ميكن  اخلرباء  مع  بال�رضاكة  انه  .كما 
اإىل ميدان لزرع الذرى والقمح وال�صعري لن�صمن غذائنا  وال�صهوب 
املرتفعة  ال�صترياد  فاتورة  عو�ص  املجاعة،  من  اأنف�صنا  ونحمي 
والتي حولتنا اإىل اكرب دولة م�صتهلكة، ونتحدث عن الأريحية رغم 

اأننا مهددون يف اأمننا الغذائي .وعلى امل�صتثمرين جتربة الزراعة 
يف ال�صحراء واللجوء اإىل الفالحة وتربية املوا�صي عو�ص ا�صترياد 
اللحوم اجليفة من اخلارج ،اأو الحتيال با�صم الإنتاج والعمل على 
تركيب و) نفخ ( العجالت ؟ . وعلى مديريات الفالحة اأن تهاجر 
مكاتبها وتتوجه اإىل امليدان مبا�رضة ملرافقة الفالح ومعرفة من 
ال�صابقة  التجارب  تكرر  ل  حتى  وامل�صاعدة  بالدعم  الأحق  هو 
واأ�صبح  ع�صوائيا  الدولرات  ماليري  منحت  حينما   ، الفا�صلة 
اجلميع يحمل بطاقة فالح وهو عاجز عن اإنتاج كيلوغرام واحد 
 ( وباعوا  املوا�صي  تربية  مهنة  عن  حتولوا  ممن  ،اأو  الب�صل  من 
ال�صويهات( وا�صرتوا بثمنها ال�صيارات والفيالت الفخمة ، ليتحول 
�صعر اللحم ويرتفع اإىل الأعلى وي�صبح احل�صول على وجبة باللحم 

ملن ا�صتطاع اإليه �صبيال . 
احلفناوي بن عامر غــول

ميلـــــــــة 

توقيف ثالثة �أ�سخا�ص وحجز �أ�سلحة نارية 
باأمن ولية ميلة  التحري  البحث و   متكن عنا�رض فرقة 
اإجرامية  �صبكة  تفكيك  من  املن�رضم  الأ�صبوع  نهاية 
متكونة من ثالثة اأ�صخا�ص تتاجر بالأ�صحلة النارية دون 
رخ�صة تفا�صيل الق�صية تعود اإىل تلقي امل�صلحة الولئية 
مكافحة  فرقة  طرف  من  ملعلومات  الق�صائية  لل�رضطة 
عرب  م�صبوه  ن�صاط  بوجود  تفيد  الإلكرتونية  اجلرمية 
ال�صبكة العنكبوتية من طرف �صبكة تتاجر بالأ�صلحة دون 
الفرتا�صية  التحريات  تكثيف  ذلك مت  اإثر  رخ�صة، على 
امل�صتبه  هوية  اإىل  التو�صل  ليتم  ال�صيرباين  الف�صاء  عرب 
فيه الرئي�صي . التحقيق امليداين الذي تولته فرقة البحث 
و التحري اأف�صى اإىل توقيف امل�صتبه فيه الرئي�صي البالغ 
رفقة  مر�صيد�ص  �صيارة  منت  على  �صنة   61 العمر  من 
ال�صائق البالغ من العمر27 �صنة باملنطقة امل�صماة اأولد 
حيث  الفرار  حماولتهما  من  الرغم  عل  مبيلة  بوحامة 

ملم   12 عيار  �صيد  خرطو�صة   400 على  بحوزتهما  عرث 
بيع  �صفقة  عقد  ب�صدد  اأنهما  تبني  معهما  وبالتحقيق 
التحريات  جماورة.   ولية  من  اآخر  ل�صخ�ص  خراطي�ص 
احلثيثة قادت عنا�رض فرقة البحث و التحري اإىل التعرف 
على هوية �صخ�ص اآخر من ولية جيجل يبلغ من العمر 65 
�صنة، بالتن�صيق مع النيابة املحلية مت متديد الإخت�صا�ص 
�صالح  على  عرث  م�صكنه  وتفت�ص  فيه  امل�صتبه  توقيف  و 
ناري ن�صف اآيل عيار 12 ملم وبندقية �صيد عيار 12 ملم 
و 10 خراطي�ص منها 04 حية بالإ�صافة اإىل لواحق تنظيف 

الأ�صلحة وتعبئة اخلراطي�ص.
بعد ا�صتكمال الإجراءات القانونية قدم اأطراف الق�صية 
اأمرت  التي  ميلة  حمكمة  اأمام  املن�رضم  الأ�صبوع  نهاية 

بو�صعهم جميعا رهن احلب�ص املوؤقت.
ميلــــــة : عبد الوهاب عميمور

�سطيف

 هالك  �أب و �بنته 
يف حادث مرور 

�آيت منقالت يحتفل بخم�سينية 
م�سو�ره �لفني باأوبري�

�ساليهات �ملدر�سة �لعليا 
لالإد�رة حترتق

وقع  مرور  حادث  اإثر  اإبنته  و  اأب  تويف 
دائرة  الزرقاء  القلتة  ببلدية  الأحد   اأم�ص 
علم  ح�صبما  �صطيف  مدينة  �رضق  العلمة 
من املكلف بالإعالم لدى مديرية احلماية 
اأحمد  النقيب  �صطيف  لولية  املدنية 

لعمامرة .
اأن  ت�رضيح   يف  امل�صدر  ذات  اأو�صح  و 
احلادث متثل يف ا�صطدام �صيارة �صياحية  
على  الغازية  امل�رضوبات  لنقل  ب�صاحنة 
الطريق الوطني رقم 113 مب�صتة الرحامنة  
بلدية القلتة الزرقاء وخلف مقتل يف عني 
املكان فتاة تبلغ من العمر20 �صنة  ووالدها 
) 42 �صنة( اللذين كانا على منت ال�صيارة  و 
عملية  اأن  لعمامرة  اأحمد  النقيب  اأ�صاف 
خثري  م�صت�صفى  نحو  ال�صحيتني  اإجالء 
ال�صيارة  تفكيك  تطلب  بالعلمة  �رضوب 
هذا  خلف  كما  احلادث   خلطورة  نظرا 
مرافقه  و  ال�صاحنة  �صائق  اإ�صابة  احلادث 
على التوايل 49 و 34 �صنة بجروح خفيفة 
فيما فتحت م�صالح الدرك الوطني حتقيقا 

ملعرفة مالب�صات احلادث . 

احتفل املطرب القبائلي معطوب الونا�ص بخم�صينية 
�صهرة  اأحيا  عندما  خا�صة  بطريقة  الغنائي  م�صواره 
اأين  الأوبرا،  بدار  املن�رضم  اجلمعة  قبائلية  فنية 
املطرف  بع�صاق  الكبرية  القاعة  مقاعد  ت  غ�صّ
والذين  القبائلي  الغنائي  اللون  وحمبي  القبائلي 
ا�صتمتعوا بغناء اآيت منقالت، اأين ادى اجمل اأغانيه 

التي عرف �صهرة كبرية بف�صلها.

من  عدد  م�صتوى  على  اأم�ص  �صباح  حريق  �صّب 
الواقعة  لالإدارة  العليا  للمدر�صة  التابعة  ال�صاليهالت 
بحيدرة، والتي �صهدت يف وقت باكر ا�صتعال النريان 
دون معرفة الأ�صباب التي اأدت اإىل ا�صتعالها، اأين هّبت 
اإخماد  اأجل  من  املدنية  واحلماية  الطفاء  �صيارات 

احلريق وتفادي انت�صاره عرب الإمكان املجاورة. بلدية حممد بو�سياف بامل�سيلة  

ربط 1471 م�سكنا بالغاز �لطبيعي

ورقلة 

�أول عمليتني جر�حيتني يف �سرطان �حلنجرة 

اأ�رضف وايل ولية امل�صيلة "حاج 
مقداد " رفقة ال�صلطات املحلية 
الع�صكرية  و  املدنية  الولئية  و 
ا�صتغالل  اإ�صارة  اإعطاء  على 
�صبكة الغاز الطبيعي لفائدة اأزيد 
حممد  ببلدية  �صكن   1471 من 
امل�صيلة  ولية  جنوب  بو�صياف 
و  الفرحة  من  اأجواء  و�صط 
من  كبري  ا�صتح�صان  و  الزغاريد 
انتظروه   الذين  ال�صكان  قبل 
طويال بعد معاناة مريرة مع غاز 
البوتان ومن �صاأن هذه العملية اأن 
وحت�صني  التنمية  بعث  يف  ت�صهم 
ظروف معي�صة ال�صكان املعنيني 
الأ�صلية  مناطقهم  يف  وتثبيتهم 

م�صلحة  تد�صني  اأي�صا  مت  كما 
حممد  ببلدية  املدنية   احلالة 

بو�صياف وكذا بن �رضور .
عبدالبا�سط بديار 

جراحيتني  عمليتني  اأول  اأجريت 
احلنجرة  �رضطان  ورم  لإ�صتئ�صال 
باملوؤ�ص�صة  اجلنوب  م�صتوى  على 
�صليمان  الإ�صت�صفائية  العمومية 
تقرت  املنتدبة  بالولية  عمريات 
وذلك  ورقلة(،  �صمال  كلم   160(
م�صت�صفيات  بني  التواأمة  اإطار  يف 
علم  ح�صبما  واجلنوب،  ال�صمال 

ذات  م�صوؤويل  من  الأحد  اأم�ص 
الهيكل ال�صحي.

و متت هاتني العمليتني اجلراحيتني 
الأ�صبوع  نهاية  اأجريتا  اللتني 
اإثنني  مري�صني  لفائدة  املنق�صي، 
برجما  قد  كانا  �صنة(   66 و   46(
بالفحو�صات  القيام  بعد  للجراحة 
نف�ص  م�صتوى  على  الالزمة  الطبية 

ح�صبما  الإ�صت�صفائية،  املوؤ�ص�صة 
اأو�صح ال�صادق قريون.

خيــــر�ت بـــالدي

الدرك الوطني

حجز �أ�سلحة ومنتوجات ممنوعة ب�سرق وغرب �لبالد 
متكنت فرق تابعة للدرك الوطني اأم�ص ال�صبت من 
اإىل  اإ�صافة  والذخرية  الأ�صلحة  من  حجز جمموعة 
بوليات  للتهريب  املوجهة  املنتوجات  من  العديد 
عددا  بتوقيف  قامت  كما  البالد،  وغرب  �رضق 
الأحد  اأم�ص  به  اأفاد  ح�صبما  فيهم،  امل�صتبه  من 
ورود  اإثر  وعلى  الأمني.  ال�صلك  هذا  لقيادة  بيان  

الدرك  قام  بالتفتي�ص  اإذن  �صدور  وبعد  معلومات 
"بتوقيف  باتنة  لولية  الإقليمية  للمجموعة  الوطني 
بنادق �صيد و1  اأحديهما 4  �صخ�صني وحجز مبنزل 
اآيل �صنع يدوي، 56 ر�صا�صة من عيار 16  م�صد�ص 
كب�صولت  و7  و  بارود  غرام   876 اإىل  اإ�صافة   12 و 
لتعبئة  املعدات  من  وجمموعة  ر�صا�ص  1حزام  و 

الطارف  ولية  ويف  البيان.  ذات  ي�صيف  الر�صا�ص، 
على  ال�صوق  لرمل  الوطني   الدرك  عنا�رض  اأوقف 
الطريق الوطني الرابط بني القالة وعنابة "�صخ�صا 
اإىل  القالة  من  متوجها  اأجرة  �صيارة  منت  على  كان 
توقيف  مت  مهلو�صا"كما  قر�صا   162 بحوزته  عنابة 
من  كلغ  7ر4  بحوزته  الولية  بنف�ص  اآخر  �صخ�ص 

املرجان بينما وقفت ذات امل�صالح المنية �صخ�صا 
النحا�ص  اآخر بوهران كان ينقل 2 قنطار من بقايا 

موجهة  للتهريب.
�صخ�صا  الوطني  الدرك  وقف  امل�صيلة  ولية  ويف 
الكحولية من  بحوزته كمية معتربة من امل�رضوبات 
خمتلف العالمات  دون اأي فاتورة اأو �صجل جتاري.
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عطايلية قال لل�ساذيل اأعديل ذراعي كي اأخرج من اجلي�ش

 ع�سام بوربيع

املجاهد  ت�شييع  وكان حا�رضا يف 
الأمة  جمل�س  رئي�س  عطايلية  
عبد القادر بن �شالح ، اإ�شافة اإىل 
الوطني  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س 
ال�شعيد بوحجة ، وعدة �شخ�شيات 
الأول  الوزير  غرار  على  �شيا�شية 
و   ، �شالل  املالك  عبد  ال�شابق 
اأبو  ال�شابق  حم�س  حركة  رئي�س 
عدة  اإىل  اإ�شافة   ، �شلطاين  جرة 
اأو  متقاعدين  األوية  و  جماهدين 
، ل�شيما  مازالوا يف حيز اخلدمة 
ممن كان عطايلية يوما ما م�شوؤول 
الوطني  ال�شعبي  اجلي�س  عنهم يف 

للجدل  . عطايلية اجلرنال املثري 
، والذي ذكر ا�شمه يف العديد من 
املحطات الهامة يف تاريخ اجلزائر 
بعد ال�شتقالل ، ح�رض العديد من 
عملوا  وممن  ال�شالح  يف  رفقائه 
العديد  غاب  فيما   ، م�شلته  حتت 
لعطايلية  كان  الذين  ال�شباط  من 
اجلرنال  غرار  على  معهم  �رضاع 
كانو  جرنالت  وعدة   ، نزار  خالد 
غائبني عن توديع الراحل عطايلية 
الذي ح�شب م�شادرنا هو ابن خالة 

الراحل هواري بومدين .
وقد ح�رض اأفراد الراحل عطايلية 
، حيث كان ابنه �شهر الدين والذي 
 ، املقربة  يغادر  �شخ�س  اآخر  كان 

و�شوهدت عدة �شخ�شيات حا�رضة 
اأحزاب  وروؤ�شاء  اأعمال  رجال  من 
على غرار الأمني العام حلزب جبهة 
التحرير الوطني جمال ولد عبا�س 
رفقاء  اأحد  و  املتقاعد  اللواء  و   ،
الراحل اللواء حممد عالق والذي 
يف ت�رضيح ل« الو�شط » اأعترب اأن 
اأثناء  واجبه  اأدى  الراحل عطايلية 
كما   ،  « الإ�شتقالل  بعد  و  الثورة 
اأعترب اللواء جواد اأن عطايلية من 
الأ�شدقاء و جماهد وبطل ، فقد 
الثورة  يف  املعارك  اإحدى  يف  يده 
احلدود  على  وليات  عدة  وقاد   ،
فانون  فران�س  الطبيب  اأن  حتى   ،
دفن يف الوحدة التي كان عطايلية 

اأن  اىل  منتهيا   ، عليها  م�شوؤول 
والكثري   ، الثورة  بعد  كذلك  عمل 
  ، معه  طيبة  بذكريات  يحتفظ 
ومن جهته اعترب املجاهد عربان 
ال�شادق و الذي كان عطايلية اأحد 
م�شوؤوليه اأن الراحل كان �شادقا ، 
وقام   ، احلقيقيني  الوطنيني  ومن 
ول   ، وجه  اأكمل  على  مب�شوؤوليته 
كان  لو  حيث   ، بالتفرقة  يتميز 
لكانت  مثله  امل�شوؤولني  الكثري من 

اجلزائر يف مكان اآخر ي�شيف .
وبدوره ، اأعترب اأحد رفقاء اجلرنال 
عطايلية اأن هذا رحيل هذا الأخري 
ال�شوداء  العلب  لأحد  رحيل  هو   ،
من  ميلك  كان  ملا   ، اجلزائرية 

�شواء  امللفات  بالكثري من  اإحاطة 
 ، ال�شتقالل  بعد  اأو  التاريخية 
بن  ال�شاذيل  اأن  م�شدرنا  وقال 
من  عطايلية  لتنحية  �شعى  جديد 
اجلي�س ، لكن عطايلية رف�س وكان 
كي  ذراعي  يل  فلريجعوا   « يقول 

اأتنحى من اجلي�س » .
اأن  الراحل  رفقاء  اأحد  ي�شيف 
بع�رضين  وفاته  قبل  عطايلية 
على  قلبه  يف  يتح�رض  كان   ، يوما 
لتو�شيح  له  الفر�شة  اتاحة  عدم 
حول  كتبت  التي  املغالطات 
وكان   ، �شعباين  مقتل  ظروف 
اأو  بقتله  النظام  اإتهام  متذمرا من 
 ، التعبري  �شح  اإن  بومدين  نظام 

وكان يقتن�س الفر�شة لتو�شيح مثل 
هذه املغالطات ، والتي كان يقول 
اأن قبيل اغتيال �شعباين ،  حولها » 
كان بومدين قد اأر�شل فيلقا لإنقاذ 
الفيلق  ...وهو  قتله  وعدم  �شعباين 
لكن   ، عطايلية  يرتاأ�شه  كان  الذي 
ي�شيف اأنهم مل ينجحوا يف الو�شول 
قد  بومدين  كان  الذي  �شعباين  اإىل 
وعدم  اإنقاذه  اأجل  من  بهم  بعث 
تنفيذ احلكم عليه ، حيث كانت جهة 
ما قد خباأته ورف�شت ت�شليمه ، اإل 
اأن �شبقه ال�شيف ومت اإعدامه، ومن 
املعروف اأن اجلرنال عطايلية كان 
يف �رضاع مع العربي بلخري ، وخالد 

نزار ، والعديد من اجلرنالت .

.        مات متح�سرا لعدم رده على املغالطات حول ق�سية �سعباين

دعا ال�سحفيني اإىل تقييم واقع ال�سحافة يف اجلزائر ،جمال كعوان :

�سندوق دعم ال�سحافة املكتوبة ال يزال قيد التح�سري
.     اإعالم الثورة كان �سالحا نوعيا انت�سر لن�سال ال�سعب اجلزائري

كعوان  الت�شال جمال  وزير  اأكد 
حلقوق  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
الإن�شان على اأن حرية ال�شحافة 
مقننة  اجلزائر   يف  التعبري  و 
الت�شكيك  ميكن  ول  بالد�شتور 
فيها ،داعيا ال�شحفيني اإىل تقييم 
من  اجلزائرية  ال�شحافة  واقع 
خالل عملهم يف امليدان  ،م�شريا 
ال�شحافة  دعم  �شندوق  اأن 
عن   م�شبقا  اعن  الذي  املكتوبة 
اإن�شاءه انه ل يزال  قيد التح�شري 
م�شتها  التي  اجلرائد  لتمكني    
الأزمة  من احل�شول على الدعم 
يخ�س  ،وفيما  م�شتحقاتها  لدفع 
اخلا�شة  القنوات  �رضوط  دفرت 
اأن دفرت ال�رضوط ل  اأفاد الوزير 

يزال يف قيد الدرا�شة .
ثمن وزير الت�شال جمال كعوان 
على  الأم�س  اإ�رضافه  خالل 
لتاأ�شي�س   55 بالذكرى  الحتفال 
الإعالم  ،جهود  ال�شعب  جريدة 
حمطات  خمتلف  عرب  الوطني 

التحرري  الن�شال  و  املقاومة 
تعزيز  يف  املحوري  الدور  و 
توعية  يف  و  الع�شكري  العمل 
التعريف بق�شيته على  ال�شعب و 
ال�شعيد الدويل ،مذكرا باأ�شاليب 
القمع ال�شتعماري الذي تعر�س 
احلقبة  اإبان  الإعالميني  له 
و  مطاردة  من  ال�شتعمارية  
اعتقال و تهجري و حجز و غلق 
مقرات ،قائال :«رغم كل العقبات 
يف  ثبات  على  ظلوا  و  �شمدوا 

مقاومة الحتالل ».
يف  الأول  امل�شوؤول  واأ�شار 
مظاهرات  ذكرى  يف  القطاع 
اإىل  امل�شادف  دي�شمرب   11 ال 
 ، ال�شعب  جريدة  تاأ�شي�س  تاريخ 
ارتكبه  الذي  الهمجي  القمع  اإىل 
املتظاهرين  �شد  امل�شتعمر 
التام  بال�شتقالل  طالبو  الذين 
اأن  ،مربزا  التبعية  من  التحرر  و 
�شالح  مبثابة  كان  الثورة  اإعالم 
لن�شال  انت�رض  وفعال  نوعي 

ال�شعب اجلزائري �شد اأعتى قوة 
ا�شتعمارية يف القرن الع�رضين .

 واأبرز الوزير اأن الإعالم احلديث 
و  جذوره  ي�شتمد  اجلزائر  يف 
و  عريق  ر�شيد  من  مقوماته 
حرة  اأقالم  �شنعته  م�رضف 
الوطنية  احلركة  اإبان  ،ا�شطفت 
التحرري  املطلب  جنب  اىل 
التنوير  و  التوعية  يف  ،و�شاهمت 
امل�شلحة  الثورة  اإعالن  باجتاه 
املقاومة  جريدة  دور«  ،مثمنا 
ال�رضية  »الإذاعة  و  اجلزائرية« 
الت�شدي  يف  الأنباء«  و«وكالة   «
اإي�شال  و  ال�شتعمارية  للدعاية 

�شوت الثورة للعامل باأكمله .
دور  على  كعوان  جمال  واأكد 
�شاهموا  الذين  الإعالم  رجال 
الثورة  اإبان  �شجاعة  و  بقناعة 
�شح  رغم   »: ،قائال  التحريرية 
ال�شعبة  الظروف  و  الإمكانيات 
كيف  عرفوا  ال�شتعمار  حتت 
جنودا  يكونوا  و  التحدي  يكون 

املجاهدين  �شف  ير�شون 
بالكلمة  و  املعربة  بال�شورة 
»عي�شى  بها  ترك  التي  الهادفة 
الدين  طجمال  و  م�شعودي« 
�شنداريل« و غريهم من ب�شمات 
ثابتة ،داعيا اإىل �رضورة النحناء 
كانت  التي  ت�شحياتهم  اكرب  اإىل 
م�شرية م�رضفة لالإعالم الوطني 
الذي يوا�شل اأداء ر�شالته املهنية 

باحرتافية و م�شوؤولية .
وزير  نوه  مت�شل  �شياق  ويف 
�شخرت  اجلزائر  بان  الت�شال 
خدمة  يف  الإعالمية  جتربتها 
اأنها  ،م�شريا  العادلة  الق�شايا 
كانت  اإذاعية  احت�شنت حمطات 
امل�شطهدة  لل�شعوب  منابر 
�شوت  اإذاعة  راأ�شها«  على  و 
فل�شطني« ،كما جعلت من »جملة 
الثورة الإفريقية« منربا لأ�شوات 
التحرر و موؤازرة ق�شايا ال�شعوب 

العادلة يف اإفريقيا و العامل .
اميان لوا�س  

طالب ب�سرورة حترير ال�ستثمار،علي حداد 

اإجراءات احلكومة لدعم املتعاملني االقت�ساديني غري كافية
روؤ�شاء  منتدى  رئي�س  طالب 
ب�رضورة  حداد  علي  املوؤ�ش�شات 
اإخ�شاع  وعدم  ال�شتثمار  حترير 
طبقا  اعتماد  اأو  ترخي�س  لأي 
اأن  الد�شتور،م�شريا  من   43 للمادة 
اإجراءات احلكومة لدعم املتعاملني 
واأ�شار  كافية.   “غري  القت�شاديني 
جملة  مع  حوار  ي  حداد  علي 
الفرن�شية  باللغة  ال�شادرة  “�شالمة” 
بها  تقدم  التي  القرتاحات  ،اإىل   
لت�شجيع  املوؤ�ش�شات  روؤ�شاء  منتدى 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 

منها خا�شة “اإن�شاء بنك متخ�ش�س 
ة  ال�شغري  املوؤ�ش�شات  تطوير  يف 
 10 قيمته  مال  براأ�س  واملتو�شطة 
مليار دولر ويكون مفتوحا لل�رضاكة 
، كما   ” العام واخلا�س  القطاع  بني 
لال�شتثمار  �شندوق  اإن�شاء  اإقرتح 
املجال  يف  كثرية  اأخرى  واأدوات 
ال�شادرات  يخ�س   وفيما  املايل  
خارج املحروقات، قال اأي�شا “قدمنا 
عدة اقرتاحات من اأجل الو�شول اإىل 
بقيمة  املحروقات  خارج  �شادرات 
اأو  ال10  مدى  على  دولر  مليار   20

ال12 �شنة القادمة«.
“رفع  ذكر  القرتاحات  هذه  ومن   
على  والتوقيع  اجلمركية  احلواجز 
يف  والدخول  حر  تبادل  اتفاقيات 
منها  خا�شة  القت�شادية  التكتالت 
ملتعاملينا  مننح  حتى  الإفريقية 
املنا�شب  الطار  القت�شاديني 
الت�شهيالت“…  حول  للتفاو�س 
اأي�شا  املوؤ�ش�شاتي  املحيط 
عنه  وقال  حداد  علي  اأنتقده 
اإدارة  اإىل  بحاجة  “املوؤ�ش�شة 
مهمتها  ترتكز  ع�رضية  مركزية 

وترتك  الإ�شرتاتيجية  املهام  حول 
م�شتويات  ملختلف  الت�شيري  مهام 
واأو�شح  الالمركزية”.   الدارة 
اأنه ل يطالب بان�شحاب  حداد  هنا 
القت�شادي،  املجال  من  الدولة 
وترية  من  “ال�رضاع  اإىل  دعا  لكنه 
الإ�شالحات،م�شريا يف �شياق مت�شل  
ك”اأون�شاج”  احلالية  الآليات  اأن 
حتقق  مل  و”اأنوجنام”  و”كناك” 
جمال  يف  منها  املنتظرة  النتائج 

خلق منا�شب ال�شغل
اميان لوا�س

نفى تدخل م�ساحله على زيادات بع�س املواد 
ال�ستهالكية،رواية :

م�سروع قانون املالية ل�سنة 2018 
ياأتي يف ظرف اقت�سادي �سعب 

افاد وزير املالية عبد الرحمان راوية 
على  م�شوؤولة  لي�شت  م�شاحله  اأن 
ال�شتهالكية  املواد  بع�س  زيادات 
،متمنيا اأن تاأخذ الرقابة دورها على 

اأكمل وجه.
 نفى راوية يف ت�رضيح �شحفي على 
على  املالية  قانون  عر�س  هام�س 
مراجعة  اأي  الأمة،  جمل�س  اأع�شاء 
حتى  الوقود  لالأ�شعار  م�شتقبلية 
على  م�شتها  التي  الزيادات  تطبيق 
القيمة  وبخ�شو�س  امليدان  اأر�س 
بلغت  فقد  طبعها  مت  التي  املالية 
دينار  مليار   570 اجلارية  ال�شنة 
ال�شنة  دينار  مليار   1800 و�شتبلغ 
اليوم  املتحدث  ذات  واأكد  القادمة 
خالل مداخلته اأمام اأع�شاء جمل�س 
املالية  قانون  م�رضوع  باأن  الأمة 
ل�شنة 2018 ياأتي يف ظرف اقت�شادي 
الداخلي  ال�شعيد  على  �شواء  �شعب 
ال�شغوطات  اأن  ذلك  واخلارجي 
ل  القت�شاد  املالية  التوازنات  على 
زالت م�شتمرة ، مما و�شع القت�شاد 
الوطني اأمام �رضورة مواجهة العديد 
تقل�س  �شياق  يف  التحديات  من 
الدخار  وا�شتنفاذ  البنكية  ال�شيولة 
احتياطات  انكما�س  وكذا  العمومي 
ال�رضف التي و�شلت قيمتها اإىل 105 

مليار دولر 
التطورات  اأهم  راوية  اأبرز  كما 
القت�شاد  منو  مل�شار  املتوقعة 
القت�شاد  على  وتبعاتها  العاملي 
املوؤ�رضات  اأهم  وكذا  الوطني، 
هذا  �شياغة  يف  اعتمادها  مت  التي 
امل�رضوع ومن بينها 50 دولر ك�شعر 
اخلام  البرتول  لربميل  مرجعي 
جزائري  دينار   115 اإىل  بالإ�شافة 
 ، الواحد  الأمريكي  الدولر  مقابل 
املتوقع  ال�شخم  ملعدل  وبالن�شبة 

فقد حدد ب 4.3 باملائة كمتو�شط 
ومن   2020 و   2018 للفرتة  �شنوي 
باملائة   3.5 ي�شجل  اأن  املتوقع 

بحلول �شنة 2020 .
قال  القت�شادي  النمو  وبخ�شو�س   
ذات امل�شوؤول بان النمو القت�شادي 
�شي�شهد ارتفاعا بن�شبة 4 باملائة يف 
بن�شبة  و�شي�شجل حت�شنا   2018 �شنة 
لي�شل   2019 �شنة  يف  باملائة   4.2
اأما   ،  2020 �شنة  بحلول   4.6 اإىل 
خارج  الذي  اخلام  الداخلي  الناجت 
قدره  منوا  ف�شي�شجل  املحروقات 
3.4 باملائة �شنة 2018 لي�شتقر عند 
3.8 باملائة �شنتي 2019 و2020 ، يف 
املحروقات  �شادرات  �شت�شل  حني 
بالن�شبة  دولر  مليار   33.6 اإىل 
دولر   39 عتبة  و�شت�شل   ،  2018
اأمريكي �شنة 2019 وخالل رده على 
املالية  ال�شوؤون  اأع�شاء جلنة  اأ�شئلة 
التدابري  راوية  �رضح  والقت�شادية 
املتخذة بخ�شو�س مكافحة التهرب 
ال�رضيبي التي تتمثل اأ�شا�شا يف تعزيز 
امل�شالح املكلفة بالرقابة ، وحت�شن 
التن�شيق بني كل القطاعات الوزارية 
ف�شال عن املتعاملني القت�شاديني ، 
وع�رضنة اخلدمات ، وكذا ا�شتهداف 
من  اجلبائية  امل�شالح  لعمل  اأف�شل 
خالل تركيزها على مواطن اخلطر 

، وهو اإجراء معمول به دوليا .
الر�شم  معدلت  من  الرفع  وب�شاأن   
على املنتوجات البرتولية قال وزير 
الأ�شعار املطبقة حاليا  باأن  املالية 
اأدنى  على هذه املنتوجات تعد من 
العاملي مبا  الأ�شعار على امل�شتوى 
الأمر  للبرتول  املنتجة  الدول  فيها 
ا�شتهالك  ت�شجيل  اإىل  اأدى  الذي 

مفرط لهاته
اميان لوا�س

�سيع اأم�س مبقربة العالية بالعا�سمة جثمان الفقيد املجاهد اجلرنال حممد عطايلية ، الذي وافته املنية اأول اأم�س بامل�ست�سفى الع�سكري عني النعجة 
عن عمر يناهز 86�سنة ، وبعد مر�س ع�سال ، ففي جو مهيب ، ح�سرته اأغلب ال�سلطات ال�سيا�سية والع�سكرية ، اإ�سافة اإىل رفقاء الراحل وعائلته مت 

ت�سييع جنازة الراحل مبربع ال�سهداء اىل جوار خمتلف �سهداء الوطن وابرز امل�سوؤولني اجلزائريني الراحلني  ،وقد كان من بني احلا�سرين لت�سييع 
جنازة املجاهد اجلرنال عطايلية املعروف با�سم » حممد الروجي » اأو » املون�سو » ، اأ�سقاء الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة ال�سعيد ونا�سر ، اإ�سافة اإىل نائب 

وزير الدفاع اجلزائري اأحمد قايد �سالح الذي كان يرتجل ما�سيا مع �سقيق الرئي�س ال�سعيد بوتفليقة .
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بوحجة ي�سجل ا�ستنكار الربملان للقرار اجلائر

بالتزامن وطرح م�سروع قانون ال�سحة

اجماع على  اإن�ساء جلنة ولئية تتكفل مبلفات الأخطاء الطبية
يعود ملف الأخطاء الطبية ليطرق اأبواب الإعالم بني الفينة والأخرى، و�سط ت�سارب للم�سوؤوليات، يف ظل نف�س الإمكانيات 

الذي تغرق و�سطه عدة م�ست�سفيات، وبني عدم ات�ساح اخلطوات اأو امل�سوؤولية تقع على عاتق اي جهة، وهو ما يجعل امللف 
يتناول اإعالميا اأكرث منه ملفا يتم حله عرب موؤ�س�سات الدولة ب�سكل نهائي، وهو مايتداول اأكرث موؤخرا بالتزامن مع م�سروع 

قانون ال�سحة.

�سارة بومعزة

رئي�س  بكر،  �أبو  �لدين  و�أكد حمي 
منظمة �ضحايا �لأخطاء �لطبية، �أن 
ت�ضجيل �ل�ضكاوى ل يز�ل حا�رض�، 
رحم  ��ضتئ�ضال  بعينة  م�ضت�ضهد� 
موؤخر�،  بامل�ضيلة،  �لن�ضاء  �إحدى 
وهو ما دخل بني �أخذ ورد، بني تهم 
للطبيبة وبني نفي وتاأكيد �أن �مللف 
��ضت�ضهد  �ضدها، يف حني  تلفيقي 
بعينة �ت�ضلت باملنظمة موؤخر� من 
باتنة �أين مت ��ضتئ�ضال رحم �مر�أة، 
يف ولدتها لبنها �لـ5، حيث فقدت 
�لرحم و�جلنني معا، وتفاقم حالتها 
�لفارط،  �لأ�ضبوع  خالل  �ل�ضحية 
يف  �لف�ضل  �رضورة  على  موؤكد� 
بهذه  تتكفل  خا�ضة  جلنة  �إن�ضاء 
ولية،  كل  م�ضتوى  على  �مللفات 
و�لنفي،  �لتهم  و�ضط  �لغرق  بدل 

وت�ضارب �مل�ضوؤوليات.
 

بقاط بركاين: وزارة 
ال�سحة ل تقوم 

بالإجراءات الالزمة

�لأطباء  عمادة  رئي�س  �أكد 
يف  بركاين،  بقاط  �جلز�ئريني 
يجب  �أنه  لـ«�لو�ضط«،  ت�رضيح 
�ل�ضحة  وز�رة  باأن  �لعرت�ف 
�مل�ضت�ضفيات  و�إ�ضالح  و�ل�ضكان 
�لالزمة  بالإجر�ء�ت  تقوم  ل 
�لأخطاء  �ضحايا  ملف  بخ�ضو�س 
حالة  يف  �أنه  مو�ضحا  �لطبية، 
طبي  خطاأ  �حتمال  ت�ضجل 
�لعد�لة  �أطر�ف معنيني:  فهناك 3 
�لطب،  مهنة  �أخالقيات  وجمل�س 
�ضو�ء  دوره،  منها  ولكل  و�لإد�رة، 
�خلا�س،  �أو  �لعمومي  �لقطاع  يف 
حالة  يف  �لعرت�ف  يجب  وهنا 
�خلال�ضة  لأن  طبي  خطاأ  ت�ضجل 
هي: �إما ت�ضجيل وقوع خطاأ �أم ل، 

�إل �أن �لوز�رة ل تقوم بالإجر�ء�ت 
�لكافية.

�لقطاع  �أن  بركاين  بقاط  �أكد  كما 
معترب�  بالإمكانيات،  مرهون  ككل 
و�لو�ضائل  �لإمكانيات  حت�ضني  �أن 
وقوع  من  �لتقليل  �ضاأنه  من 
عاتق  على  يقع  ما  وهو  �لأخطاء، 

�ل�ضلطات �لعمومية.
    

حمي الدين اأبو بكر: 
م�سروع قانون ال�سحة 

غّيبنا متاما

�لدين  حمي  ك�ضف  جهته  من   
منظمة  رئي�س  بكر،  �أبو 
–غري  �لطبية  �لأخطاء  �ضحايا 
م�رضوع  ناق�ضو�  �أنهم  �ملعتمدة- 
عر�ضه  �ملزمع  �ل�ضحة  قانون 
�ل�ضحة،  جلنة  مع  �لربملان  على 
له  عالقة  ل  �مل�رضوع  �أن  موؤكد� 
كونه  بهم،  يعرتف  ول  بال�ضحايا 
غّيب فئة �ضحايا �لأخطاء �لطبية 
من   96 �ملادة  �إىل  م�ضري�  متاما، 
�لتكفل  �ملت�ضمنة  و  �مل�رضوع، 
�لعنف  ل�ضحايا  و�ل�ضحي  �لنف�ضي 
مت�ضائال  �جلن�ضية،  و�لنحر�فات 
�ضحايا  ل�ضالح  �ضنه  يتم  مل  ملا 
�إثر  خا�ضة  �لطبية،  �لأخطاء 

�ل�ضطر�بات �لتي يعانون منها.
�لقانون  م�رضوع  ت�ضمن  كما 
م�ضتوى  على  �ضلح  ررجلنة  �إن�ضاء 
ما  وهو  ��ضت�ضفائية،  موؤ�ض�ضة  كل 
مت�ضائال  �ملجدي،  بغري  �عتربه 
من يكون �للجنة وما هي �أهد�فها، 
موؤكد� �أن �لغمو�س هو ما يطبعها، 
يف  غرقها  �حتمالية  مع  خا�ضة 
�لت�ضرت كونها �ضت�ضم على م�ضتوى 
�ملعني  �لطبيب  �إما  م�ضت�ضفى  كل 
عامل  يدخل  ما  وهو  زمالءه،  �أو 
�لزمالء على �خلط  بني  �لت�ضامن 

على ح�ضاب �ملت�رضر.
بكر،  �أبو  �لدين  حمي  و�أو�ضح 

�ل�ضحة  جلنة  على  �قرتحو�  �أنهم 
بالربملان، بلغاء جلنة �ل�ضلح على 
و�لتاأ�ضي�س  م�ضت�ضفى  كل  م�ضتوى 
كل  م�ضتوى  على  جلنة  منها  بدل 
ولية ت�ضم: ممثال عن �لو�يل  وعن 
�ملجتمع  وعن  �لق�ضاء  جمل�س 
وهي  �ل�ضحة،  عن  وممثل  �ملدين 
و�إن  �ل�ضكاوى،  بدر��ضة  �ملكلفة 
يتم  ��ضتعجالية  �حلالة  كانت 
�حلالت  معظم  لأن  بها،  �لتكفل 
يف  �مل�ضت�ضفى  من  طردها  يتم 
يف  �أنه  م�ضيفا  �ل�ضكوى،  حالة 
وقوع خطاأ طبي  للجنة  ثبت  حالة 
تتاأ�ض�س �إىل جانب �ل�ضحية للتوجه 
�ملعنية،  �ل�ضلطات  وتبليغ  للعد�لة 

و�عد�د �لتقرير.         
ومنحها  للمنظمة  وبالعودة 
�لعتماد من طرف وز�رة �لد�خلية 
و�لتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات 
�أن  حمدثنا  فاأو�ضح  �لعمر�نية، 
�إل  يكتمل،  مل  �لقانوين  �جلانب 
م�ضالح  من  �ت�ضالت  تلقو�  �أنهم 
تفاوؤله  عن  معربا  موؤخر�،  بدوي 
بهذ� �خل�ضو�س، وحتويل ن�ضاطهم 
و�ضبق  هذ�  �لقانوين.    للمجال 
�لطبية  �لأخطاء  �ضحايا  ملنظمة 
�ضنت  و�أن  �ملعتمدة-،  –غري 
جملة من �لحتجاجات يف 2014، 

مفتوح  �عت�ضام  تنظيم  درجة  �إىل 
لإي�ضال  �ل�ضحة،  وز�رة  مقر  �أمام 
يف  �لعليا  لل�ضلطات  �ضوتهم  �أن 
�ل�ضحة  وز�رة  من  كل  �ضمت  ظل 
�لعد�لة  فعالية  عدم  مع  و�ل�ضكان 
موؤكدين  يف �حل�ضم يف ق�ضاياهم، 
�أن معاناتهم م�ضتمرة يف ظل غياب 
�مللف،  بهذ�  تتكفل  وطنية  هيئة 
�إدر�ج  �رضورة  على  م�ضددين 
خا�س  قانون  مع  بالتز�من  �لهيئة 
�ملعمول  هو  هذ�  �أن  خا�ضة  بهم، 
�لدول،  خمتلف  م�ضتوى  على  به 
رهني  يبقى  و�ضعهم  �أن  مربزين 
من  �أن  خا�ضة  �لو�ضاية،  �ضمت 
بينهم حالت ��ضتعجالية ي�ضتوجب 
حيث  بها،  �لتكفل  يف  �لعجلة 
لتنظيم  �ل�ضحايا  ع�رض�ت  تنقل 
�أمام  عديدة  �حتجاجية  وقفات 
عوين  عينة  فكانت  �لوز�رة،  مقر 
حيث  تب�ضة،  من  �لقادم  �ملولدي 
بعد رزق  �بنه  ��ضقاط  �أنه مت  قال 
بتو�أم جميب �لرحمن وقطر �لندى 
على م�ضتوى م�ضت�ضفى بتب�ضة ومتت 
دون  �لقي�رضية  بالعملية  �لولدة 
عند  �لطبيبة  �أن  �إل  �إ�ضكالت  �أي 
بعودة  طالبت  �لدورية،  �ملر�قبة 
بـ«بو�ضفاير«،  لإ�ضابتها  �لوليدين 
�أن  �إل  حمددة مدة �لعالج بيومني 

�ضبيحة  ذهب  عندما  �لأخري  هذ� 
وجد  لإ�ضتالمهما  �لثالث  �ليوم 
�لطفل ميت ووجهه مت�رضر، رغم 
�أي  �لليلة  تلك  �أم�ضية  فح�ضه  �أنه 
دو�م  عند  فقط  �ضاعات   10 قبل 
لتهام  دفعه  ما  وهو  �لر�ضاعة، 
�مل�ضت�ضفى باإ�ضقاطه، لريفع ق�ضية 
�جلمهورية  وك�ضل  م�ضتوى  على 
طلبه  �أن  �إل  بالرت�ضيح  للمطالبة 
رف�س لتبقى ق�ضيته رهينة خمافر 
 141018617 رقم  حتت  �ل�رضطة 

�أمن تب�ضة بتاريخ 2014/06/06.
�ل�ضغري  حممد  �لطفل  كحالة  �أو 
رحماين، من وهر�ن، و�لذي عانى 
بالقلب،  فتق  من  ولدته  عند 
و�لدين  وهر�ن  م�ضت�ضفى  لين�ضح 
بنقله �ىل عيادة خا�ضة بالعا�ضمة، 
�إل  مفتوح،  قلب  بعملية  للقيام 
بروؤيته  لو�لدته  ي�ضمحو�  مل  �أنهم 
�لتحجج لحقا  ويتم  �لعملية،  بعد 
�رتفع  �ن  بعد  خطرية  حالته  باأن 
�لقيام  �ىل  ��ضطرهم  ما  �ضغطه، 
��ضطناعية  ببطارية  بتو�ضيله 
للقلب، ومدتها 4 �ضنو�ت، ليك�ضف 
�أن  لحقا  �أخ�ضائي  طبيب  لها 
�أثناء  حتدث  مل  �مل�ضاعفات 
�ضحية  �لطفل  كان  �إمنا  �لعملية 

خطاأ طبي برت �لأوردة. 

م�ساهل يدعو 
العرب ل�ستغالل 
الرف�ض الدويل 

لقرار ترامب
 

عبد  �خلارجية  وزير   �أكد 
�أول  م�ضاء  م�ضاهل،  �لقادر 
�أم�س، خالل كلمته يف �جتماع 
�أن  �لعربية،  �لدول  جامعة 
�لأمريكي  �لرئي�س  قر�ر 
بالعرت�ف  تر�مب  دونالد 
يعرف  ملا  كعا�ضمة  بالقد�س 
�نتهاك  باأنه  ب«�إ�رض�ئيل«، 
�ضارخ لقر�ر�ت �لأممية، وتعد 
�ملقد�ضات  م�ضبوق  على  غري 
�لعربية �لإ�ضالمية و�مل�ضيحية 
و�ضط عدو�ن �إ�رض�ئيل لفر�س 
د�عيا  �لقائم،  �لو�ضع  �ضيا�ضة 
لتحمل  �لدويل  �ملجتمع 
تر�مب  ودعوة  م�ضوؤولياته 
و�لتز�م  �لقر�ر  عن  للرت�جع 
رعاية  ت�ضتدعيه  �لذي  �حلياد 
من  حمذر�  �ل�ضالم  عملية 
�لتوتر�ت و�ما  �لباب على  فتح 

�ضتنعك�س عليه من �ضلبيات.
يف  ثابتة  �جلز�ئر  �أن  �أكد  كما 
حق �ل�ضعب �لفل�ضطيني لإقامة 
دولة م�ضتقلة بعا�ضمة �لقد�س، 
�لعربية  �ملجموعة  د�عيا 
لهيكلة  �رضيع  ب�ضكل  للعمل 
عرب  �حلا�ضل  �لدويل  �لرف�س 
وجمل�س  �ملتحدة  �لأمم  هيئة 
على  �أكد  حني  يف  �لأمن، 
�ضمان  �رضورة  �لفل�ضطينيني 
�ل�ضمود بتحقيق توحيد �ل�ضف 

�لد�خلي.
من جهته دعا رئي�س �ملجل�س 
�ل�ضعيد  �لوطني  �ل�ضعبي 
�إىل  �لعامل  برملاين  بوحجة 
�رضورة �لت�ضدي لقر�ر �لإد�رة 
باعتبار  �لقا�ضي  �لأمريكية 
للكيان  عا�ضمة  �لقد�س 
بوحجة،  �ل�ضهيوين. و�أكد 
�لتي  �لكلمة  خالل  �أم�س، 
�أ�ضغال  �فتتاح  خالل  �لقاها 
�لعامة  �ملناق�ضات  جل�ضة 
جمل�س  باخت�ضا�ضات  �ملتعلق 
وعمله  وتنظيمه  �لدولة 
وقانون  و�ملتمم  و�ملعدل 
�لإدماج  و�إعادة  �ل�ضجون 
للمحبو�ضني  �لجتماعي 
�جلز�ئري  �لربملان  ��ضتنكار 
و�لذي  �لقر�ر  هذ�  بغرفتيه 
خطرية  تد�عيات  عنه  �ضينجر 
�ل�ضلمية  ت�ضوية  م�ضار  على 
�ل�رضعية  �إطار  يف  للنز�ع 
ب�رضورة  طالب  �لدولية. كما 
�إىل  و�لثابت  �لد�ئم  �لوقوف 
�لفل�ضطيني  �ل�ضعب  جانب 
�أن  �أجل  من  �مل�ضتمر  وجتند 
ت�ضتعيد حقوقه �مل�رضوعة يف 
بناء دولته  �مل�ضتقلة عا�ضمتها 
جهة  �ل�رضيف، ومن  �لقد�س 
عن  بوحجة  �أعرب  �أخرى 
غري  تر�مب  قر�ر  من  تفاجئه 
و��ضفا  �لعو�قب  حم�ضوبة 
ل  �لذي  �ملت�رضع  بقر�ر  �إياه 
يتو�فق مع م�ضار حل نز�ع وفق 
يف  عليها  �ملن�ضو�س  �ملبادئ 
و�لتي  �ملتحدة  �لأمم  مو�ثيق 
ت�رضب ح�ضب بوحجة �ل�رضعية 

�لدولية عر�س �حلائط.
�سارة بومعزة 

م�سروع القانون اجلديد حول ال�سحة 

.       203  عملية زرع اأع�ساء ب�سرية �سنويا

�رضح وزير �ل�ضحة و �ل�ضكان و �إ�ضالح 
�مل�ضت�ضفيات خمتار ح�ضبالوي �ليوم 
�لقانون  م�رضوع  �أن  باجلز�ئر  �لأحد 
�جلديد حول �ل�ضحة �ضيحنّي و يكمل 
�لطار �لقانوين لتطوير عمليات زرع 
�ل�رضوط  جميع  �ضيمنح  و  �لأع�ضاء 
�لنتقال   « �أجل  من  �لتنظيمية 
ملتقى  خالل  �أعلى«و  م�ضتوى  �ىل 
زرع  لعمليات  �ل�ضنوي  �لتقييم  حول 
ما  �ن   « يقول  �لوزير  �أكد  �لأع�ضاء 
يجمعنا �ليوم هو تطوير عمليات زرع 
�لقانون  م�رضوع  �ضيعمل  و  �لع�ضاء 
جتري  �لذي  �ل�ضحة  حول  �جلديد 
مناق�ضته و �ثر�ئه حاليا على م�ضتوى 
�ملجل�س �ل�ضعبي �لوطني على حتيني 
و تكملة �لطار �لقانوين و على منح 
�لتي  �لتنظيمية   �ل�رضوط  جميع 

ت�ضمح بالنتقال �ىل م�ضتوى �أعلى«.
يف هذ� �خل�ضو�س، �أو�ضح ح�ضبالوي 
�أنه » يجب تنظيم )�لنتقال( �ملعمم 
متربع  من  �لأع�ضاء  ��ضتئ�ضال  �ىل 
يجب  ل   « م�ضيفا  دماغيا«  متوفى 
للقيام  �لقانون  �ضدور  �نتظار 
بالتن�ضيق   « �لوزير  �أو�ضى  بذلك«كما 
�أن  يجب  �لذي  �مل�ضت�ضفيات  بني 
بالتحكم  �ملتدخلني  جلميع   ي�ضمح 
�لربوتوكولت يف هذ�  و  �لقو�عد  يف 
�ملجال« م�ضيفا �أنه » من �لو��ضح �أن 
عملية ��ضتئ�ضال �لأع�ضاء و زرعها ل 
ميكن �لقيام بها ب�ضفة مطولة �ضوى 
يف �طار م�رضوع موؤ�ض�ضة مع ��رض�ك 
�أخرى،  جهة  من  �لفاعلني«   جميع 
�لتنظيم  تكييف  �ىل  ح�ضبالوي  دعا 
�أكرب«  فعالية  �أجل  »من  �ل�ضت�ضفائي 

�أقارب  على  �يجابا  �لتاأثري  ق�ضد 
�ل�ضياق،  نف�س  يف  �ملحتمل  �ملتربع 
�أو�ضح �لوزير يقول �أنه » مع �لتن�ضيب 
�لفعلي للوكالة �لوطنية لزرع �لأع�ضاء 
مهياأة  �لآن  �لظروف  �أن  نرى  فاإننا 
�ضاملة  ��ضرت�تيجية  �إعد�د  ق�ضد 
�لأع�ضاء حتى ل  زرع  لتنظيم عملية 
تكون هذه �لعملية �أبد� نتاج مبادر�ت 
فردية بل نتيجة ملخطط عمل �ضامل 
و من�ضجم« ملحا على »خمطط مينح 
و  �ملعارف  لتاأهيل  و��ضعة  مكانة 
�لتح�ضي�س و و�ضع م�ضاريع مهيكلة و 
منظمة حول �ضبكات �لتكفل و مر�كز 

مرجعية«.
يف  توجد  �جلز�ئر  �أن  �لوزير  يرى  و 
خمتلف  د�عيا   « حا�ضمة  مرحلة   «
من  �أنف�ضهم  تنظيم   « �ىل  �ل�رضكاء 

لزرع  م�ضتد�مة  تنمية  �ضمان  �أجل 
�لأع�ضاء و �لأن�ضجة و �خلاليا«.

تطور  يف  نرغب   « يقول  �أ�ضاف  و 
حدثا  �لكبد  زرع  من  يجعل  لن 
�لوقت  يف  مي�س  �أن  بل  ��ضتثنائيا 
جميع  و  �لأع�ضاء  جميع  �ملنا�ضب 
�لتقدم �مل�ضجل يف  �لأن�ضجة«و رغم 
عملية  �أن  �ل   « �لأع�ضاء  زرع  جمال 
دون م�ضتوى �حلاجيات  توجد  �لزرع 
�لق�ضور  مر�ضى  عدد  �ىل  بالنظر 
�لكلوي و �لكبدي حتى ل نذكر جميع 

�لأمر��س«.
من جهة �أخرى، �رضح ح�ضبالوي �أنه 
» يف جمال زرع �لقرنية فاإن �لعملية 
�حلاجيات  م�ضتوى  يف  تعد  �ملنجزة 
�ملزيد  بذل  �لأمر  تطلب  �ن  و  حتى 
تدريجيا  �لنتقال  ق�ضد  �جلهود  من 

�ىل  �مل�ضتوردة  �لتطعيم  �ع�ضاء  من 
متوفني«  متربعني  من  �ل�ضتئ�ضال 
�لعظمي  �لنخاع  زرع  �أن   معترب� 
�حلاجيات  لأن  �أكرث  يتطور  �أن  يجب 

كبرية«.
زرع  جمال  يف  و  �لوزير  ح�ضب  و 
ب  �ل�ضنوي  �ملعدل  يقدر  �لكلى 
�أح�ضن  »يف  زرع/�ضنويا  230 عملية 
ب  �لعدد  هذ�  و��ضفا  �حلالت« 
�لطلبات  �ىل  بالنظر  �ل�ضئيل«   «
�ملوؤهلة و �ملحتملة و �لتي تقدر ب 
�أردف يقول » ميكننا  و  �لآلف«    «
�أن  علما  �أف�ضل  هو  مبا  �لقيام 
طرف  من   �ضجلت  ح�ضيلة  �أح�ضن 
�لطاقم �لطبي �ل�ضاب بباتنة« مهنئا 
هذ� �لطاقم �لذي جتاوز 200 عملية 

زرع كلى. 



م�سابقات  ثالثة  �إطالق  مت 
مدر�سة  و  حي  و  قرية  لأح�سن 
بد�أت  حيث  ببومرد��س  �بتد�ئية 
عملية  �لأحد  �أم�س  ر�سميا 
لهذه  �لرت�سيحات  �إيد�ع  و  �سحب 
على  تتو��سل  �لتي  �مل�سابقات 
بلديات  كل  عرب  �أيام   7 مد�ر 
و�يل  به  �أفاد  ح�سبما  �لولية, 
�لرحمن  عبد  �أو�سح  و  �لولية, 
�مل�ساركة  باأن  فو�تيح  مدين 
هذه  من  �لأوىل  �لطبعة  يف 
�لأحياء  لكل  مفتوح  �مل�سابقات 
�لبتد�ئية  �ملد�ر�س  و  �لقرى  و 
جلنة  �إ�رش�ف  حتت  �لولية  عرب 
عدة  عن  ممثلني  ت�سم  ولئية 
قطاعات معنية و جمعيات ت�سهر 
و  �لأ�سا�سي  �لقانون  تطبيق  على 
فيه  حدد  �لذي  �لد�خلي  �لنظام 

معايري �ختيار �لفائزين.
�أح�سن  جائزة  تخ�سي�س  مت  و 
�لو�يل  ح�سب  �بتد�ئية  مدر�سة 
ب«�عتبارها �خللية �لأ�سا�سية« يف 
هرم �لتعليم و ت�سري هيكليا و من 
�لبلدية  من طرف  �لتجهيز  حيث 
ب�سبب  �إهمالها«  يتم  ما  »عادة  و 

مت  لذلك  �لبلدية  و�جبات  ت�سعب 
�إدر�جها يف هذه �مل�سابقة.

يف  �مل�ساركة  من  �أ�ستثنى  و 
و  �لبنايات  �لثالثة  �مل�سابقات 
و  �جلاهزة  و  �جلديدة  �لأحياء 
�لفو�سوية و �لأحو��س و خ�س�ست 
للفائزين  معتربة  مالية  جو�ئز 
باملر�تب �لثالثة �لأوىل ت�سلم على 
مرفق  �إجناز  �أو  جتهيز�ت  �سكل 
�لفائزين,  رغبات  ح�سب  معني, 

��ستناد� �إىل �لو�يل �لذي 
قرية  �أح�سن  جائزة  باأن  �أو�سح 
ب  يقدر  مايل  غالف  تعادل 
حي  �أح�سن  و  دج   1.500.000
�أح�سن مدر�سة  و  دج  مليون  مبلغ 

�بتد�ئية 500.000 دج.
�سيتم  �مل�سوؤول  نف�س  وح�سب 
ت�سليم جائزة �أح�سن قرية يوم 19 

مار�س 2018 مبنا�سبة �إحياء 
�أح�سن حي  و جائزة  �لن�رش  عيد 
ت�سلم يوم 1 ماي 2018 �مل�سادف 

لعيد �لعمال و جائزة 
�أح�سن مدر�سة �بتد�ئية ت�سلم يوم 
�إحياء  مبنا�سبة   2018 �أفريل   16

فعالية يوم �لعلم.

ديو�ن  مقر  �أم�س  �إحت�سن 
حممد   « �ل�سباب  موؤ�س�سات 
�إ�سياخم » مبدينة �لبويرة , فعاليات 
�مللتقى �لولئي للحركة �جلمعوية 
يف  �ليد   « �سعار  حتت  �ل�سبانية 
وطننا  يف  �ل�سباب  خلدمة  �ليد 
�لإحتفالت  مع  تز�منا   « �لعزيز 
 11 مظاهر�ت  مبنا�سبة  �لر�سمية 
و�يل  عليها  �أ�رشف  �لتي  دي�سمرب 
�لولية » م�سطفى ليماين » رفقة 
و�لع�سكرية  �ملدنية  �ل�سلطات 
�حلركة  �أ�رشة  ح�سور  و�سط 
�جلمعيات  يف  ممثلة  �جلمعوية 
�لولية  م�ستوى  على  �لنا�سطة 
تناول  , حيث  توجهاتها  مبختلف 
�لتظاهرة  هذه  على  �مل�رشفون 
عدة  �ملنظمة  �لور�سات  خالل 
بالعمل  �أ�سا�سا  متعلقة  حماور 

�لقانوين  �لإطار  منها  �جلمعوي 
�خلا�س  �جلديد  و�لتنظيمي 
�جلمعوية  و�ل�رش�كة  باجلمعيات 
�ل�سباب  موؤ�س�سات  ديو�ن  مع 
�جلديدة  �لقانونية  و�لن�سو�س 
�ملالية  و�لإعانات  للجمعيات 
�جلديدة  و�لإجر�ء�ت  للجمعيات 
�ل�رشف  يف  �إتباعها  �لو�جب 
وكذ� �لتن�سيط �جلو�ري و�حلركة 
روؤ�ساء  وثمن  هذ�   , �مليد�نية 
�حلا�رشة  �جلمعيات  و�أع�ساء 
ليومية  ت�رشيحاتهم  خالل 
هذه  مثل  تنظيم   « �لو�سط   «
�لإ�ستفادة  �أجل  من  �ملبادر�ت 
�جلمعوي  �لعمل  تنظيم  يف  منها 
�لأهد�ف  �إىل  و�لو�سول  ميد�نيا 

�ملرجوة من ذلك .
�أح�سن مرزوق

مت �سباح �أم�س �لأحد �إ�سعاف 
بوعريريج  بربج   تلميذ�   26
�ك�سيد  لثاين  ��ستن�ساقهم  �ثر 
�أق�سام  باإحدى  �لكاربون 
ح�سني  �لبتد�ئية   �ملدر�سة 
زيدون مبنطقة حوزة �سديقي 
بعا�سمة �لولية ح�سب ما علم 
من م�سالح �حلماية  �ملدنية 

بالولية.
دحمان  علي  �لر�ئد  �أكد  و 
بالإعالم  �ملكلف  ر�بح 
م�ساحله  �أن  �ملديرية  بذ�ت 

تدخلت 
تلميذ�   26 �إ�سعاف  �أجل  من 
ترت�وح �أعمارهم ما بني 8 و 9 
�سنو�ت, و�أ�ساف �أن �لتالميذ 
�إ�سعافهم بعني �ملكان  قد مت 
م�سلحة  �إىل  حتويلهم  مت  و 
للمعاينة  �لطفولة  و  �لأمومة 
�إثرها   على  غادر  كما  �لطبية 
22 منهم �مل�سلحة فيما بقي  
�ملالحظة  حتت  �أربعة)4(  
�لطبية و حالتهم ل ت�ستدعي 

�لقلق ح�سب نف�س �مل�سدر.

بومرد��س 

�لبويرة

برج بوعريريج 

�إطالق ثالثة م�سابقات لأح�سن 
قرية و حي و مدر�سة �بتد�ئية 

ملتقى ولئي حول �حلركة 
�جلمعوية �ل�سبانية

�إ�سعاف 26 تلميذ� جر�ء ��ستن�ساق 
ثاين �أك�سيد �لكاربون 
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�أمام �ملحكمة �لإبتد�ئية بالد�ر �لبي�ساء

 فتح ملف زوجني �لتحقا
 بتنظيم » د�ع�ش« 

برجمت حمكمة �جلنايات �لبتد�ئية للد�ر �لبي�ساء ملف  زوجان �إلتحقا بتنظيم �لدولة �لرهابي 
بال�سام و �لعر�ق » د�ع�س« رفقة متهم �أخر توبع رفقتهما بتهمة �لإنخر�ط يف جماعة �إرهابية تن�سط 

يف �خلارج ب�سبب تقدميه �مل�ساعدة للزوجة �ملكناة » بلقي�س« �لتي لقحت بزوجها يف وقت لحق .  

ل/منرية

تعود  �لتي  �لق�سية  يف 
�لبحث  لعملية  جمرياتها 
�لأمن  م�سالح  �أجرتها  �لتي 
حول من له �سلة باجلماعات 
من  ومتكنت  �لإرهابية 
حول  ملعلومة  �لتو�سل 
تورط �ملدعو » ج , بولل« 
�ملكنى« �أبو هريرة« وبتايل 
عبد   , ط   « �ملتهم  توقيف 
�أنه  �رشح  �لذي  لربحمان« 
يتعاون مع �لفرقة �ملركزية 
لالأمن  �لإرهاب  ملكافحة 
 , �لدفلى  بعني  �لع�سكري 
»�أبو  باملكنى  �إلتقى  و�لذي 
ب�رش�ء  كلفه  و�لذي  هريرة« 

نقال  هاتف  �رش�ئح  ع�رشة 
�أوريدو �لذي كان ي�ستعملها 
باجلماعات  لالت�سال 
�لإرهابية �ملتو�جدة بجبال 
كما   , ببومرد��س  �لكحلة 
م�سالح  مع  تعامله  قبل  �أنه 
كانت  �لع�سكري  �لأمن 
�ملدعو  مع  عالقة  تربطه 
�إلتحق  �لذي  �لعبا�س«  �أبو   «
�لرهابي  �لدولة  بتنظيم 
و�لذي   , و�لعر�ق  بال�سام 
قدم له يد �مل�ساعدة لتمكني 
بنف�س  به  للحاق  زوجته 
�لتنظيم , كما �إعرتف » ط 
بت�سجيعه  �لرحمان«  عبد   ,
�لوطن  خارج  لالرهابيني 
لاللتحاق  �مل�ساندة  و 

, وخالل  » د�ع�س«  بتنظيم 
�لأخري  هذ�  �أقو�ل  �سماع 
�ل�سبطية  م�سالح  �أمام 
قد  �أنه  �رشح  �لق�سائية 
�ملتطرف  �لفكر  من  ت�سبع 
عن طريق �ملتهم �ملوجود 
,فريد«  ع   « فر�ر  حالة  يف 
�أبو �لعبا�س«  وهو �ملكنى » 
يف  به  يلتقى  كان  �لذي 
مقهى �أنرتنيت يف منطقة » 
�أولد يعي�س«و �أخريه حينها 
عن نيته يف �للحاق مبعاقل 
�لإرهابية  �جلماعات 
كان  و  ب�سوريا  »د�ع�س« 
مر�ت  عدة  به  �لتقى  قد 
بينهما  �لعالقة  توطدت  و 
لتلك  مييل  بات  بف�سله  و 

وبعد   , �جلهادية  �لأفكار 
�جلماعات  ملعاقل  ذهابه 
تو��سل  على  ظل  �لإرهابية 
�لتو��سل  مو�قع  عرب  معه 
و  �ل�سكايب  �لجتماعي 
يطلب  وكان  �لفاي�سبوك, 
كما   , به  �لإلتحاق  منه 
�لإلكرتوين  �ملوقع  له  �سلم 
لزوجته » ب , �سامل رمي�ساء 
» �ملكناة » بلقي�س« �ملتهمة 
يف ق�سية �حلال ,وطلب منه 
م�ساعدتها  و  بها  �لت�سال 
وقد  ذلك  منه  تطلب  كلما 
ترتدي  وكانت  بها  �لتقى 
يف  �ساعدها  وقد  �جللباب 
ت�رشيف �ملبلغ , وقد وقام 
باإي�سالها �إىل مطار هو�ري 

�أنتظرها لغاية  , و  بومدين 
�ملتوجهة  �لطائرة  ركوبها 
بزوجها  لاللتحاق  لرتكيا 
كما كان مرتبا له م�سبقا له 
, و�أنه عندما مت حتويله يف 
�إطار �أمر مبهمة من طرف 
�ل�رشكة للعمل بعني �لدفلى 
خالل  �ملتهم  �رشح  كما   ,
�لعبا�س«  �أبو   « �أن  �سماعه 
وهو  �سور�  له  �أر�سل 
�لع�سكري �خلا�س  باللبا�س 
بذلك  ليتم   , بد�ع�س 
�لزوجني  رفقة  حتويله 
�لنخر�ط  بجرم  �لآخرين 
يف جماعة �إرهابية م�سلحة 
�لأفعال  وت�سجيع  ,متويل 

�لإرهابية .

�أمن �لعا�سمة 

حجز )1996( قر�سا مهلو�سا و )8000( دينار 
متّكنت م�سالح �أمن ولية �جلز�ئر 
جمعية  تكوين  ق�سية  معاجلة  من 
�لرتويج  و  �حليازة  �أ�رش�ر, 
وحيازة  �لعقلية  �ملوؤثر�ت  يف 
�ملخدر�ت لال�ستهالك �ل�سخ�سي 
م�ستبه  �سخ�سني  توقيف  مت  حيث 
قر�س   )1996( حجز  مع  فيهما, 
 8000 قدره  مايل  مبلغ  و  مهلو�س 

دينار من �لعملة �لوطنية.
مل�سالح  �أمنية  معلومة  ورود  بعد 

لبئر مر�د  �لإد�رية  �أمن �ملقاطعة 
فيه  م�ستبه  حيازة  مفادها  ر�ي�س, 
�ملوؤثر�ت  من  معتربة  كمية  على 
�إخطار  مّت  للرتويج,  معّدة  �لعقلية 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �ل�سيد 
حمكمة �لخت�سا�س ومبوجب �إذن 
مت  فيه,  �مل�ستبه  منزل  بتفتي�س 
�ملوؤثر�ت  من  معتربة  كمية  حجز 
قر�س  بـ)1996(  مقّدرة  �لعقلية 
 )8000( مهلو�س ومبلغ مايل قدره 

دينار من عائد�ت �لرتويج لل�سموم, 
�لذي  فيه  �مل�ستبه  توقيف  ليتم 
ق�سائيا  م�سبوق  �ّنه  لحقا  تبني 
�أن  تبني  �لتحريات  با�ستكمال 
�قتناءها  مت  �ملهلو�سة  �لأقر��س 
لتوزيع  وهمية  �رشكة  با�سم 
 EURL( �ل�سيدلنية  �ملو�د 
 )MEDOUHA PHARM
متوّرطة يف ق�سية ترويج �لأقر��س 
�أفر�دها  توقيف  مت  �ملهلو�سة 

ولية  �أمن  قبل م�سالح  �سابقا من 
�رشيك  توقيف  مّت  كما  �جلز�ئر, 
�مل�ستبه فيه �لذي تبنّي �نه متورط 
و  ترويج �ملخدر�ت  �لآخر يف  هو 

�ل�ستهالك �ل�سخ�سي لها.
بعد ��ستكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية 
�مل�ستبه  تقدمي  مت  بها,  �ملعمول 
فيهما على �ل�سيد وكيل �جلمهورية 
�أمر  �أين  �إقليميا,  �ملخت�س 

باإيد�عهما �حلب�س �ملوؤقت. 

ب�سبب عدم ��ستكمال عمليات �لربط مبختلف �ل�سبكات

و�يل �مل�سيلة يوؤكد عدم توزيع �ل�سكنات �إىل غاية �لنتهاء من �لأ�سغال

�ملديرية �لعامة للحماية �ملدنية

تعميم �نت�سار فرق »كالب �لإنقاذ« مبختلف �لوليات 

»حاج  �مل�سيلة  ولية  و�يل  ك�سف   
مقد�د » باأنه لن يتم ت�سليم وتوزيع 
�جتماعي  طابع  ذ�ت  �سكنات  �أية 
على �ملو�طنني يف �لوقت �لر�هن, 
�إىل غاية ��ستكمال عمليات �لربط 
مبختلف �ل�سبكات  جاء ذلك خالل 
تر�أ�سه  �لذي  �ملو�سع  �لجتماع 
خ�س�ست  �لولية,  مبقر  �لو�يل 

وروؤ�ساء  بح�سور  �ل�سكن  لقطاع 
�مل�سيلة  و�يل  �سدد  حيث  �لدو�ئر 
�أ�سغال  �أنه يجب �لنتهاء من  على 
وطرقات,  ر�سيف  من  �لتهيئة 
�ملاء  �سبكات  مبختلف  و�لربط 
�ل�سحي  و�ل�رشف  و�لكهرباء 
�أن  �أجل  من  وذلك  �لغاز,  وحتى 
يتم توزيعها كما �أمر »حاج مقد�د 

در��سة  ب�رشورة  �لدو�ئر  روؤ�ساء   «
ب�سفافية  �ل�سكن  طالبي  ملفات 
وم�سد�قية مع �إعطاء لكل ذي حق 
�ن  �مل�سيلة  و�يل  �كد  كما  حقه, 
 6330 ��ستفادت من ح�سة  �لولية 
�ل�سكنات  �سيغة  يف  �سكنية  وحدة 
بلغ  حني  يف  �ليجارية  �لعمومية 
للجان  �ملبلغ عنها  �ل�سكنات  عدد 

�ل�سكن على م�ستوى �لدو�ئر 5205 
 787 منها  توزيع  مت  �سكنية  وحدة 
عدد  بلغ  حني  .يف  �سكنية  وحدة 
عنها  لالإ�سهار  �جلاهزة  �ل�سكنات 
�سيتم  فيما  �سكنية  وحدة   1136
و�ملقدرة  �ملتبقية  �حل�سة  توزيع 
�لثالثي  خالل  وحدة   3282 ب 

�لأول من �لعام �ملقبل .

للحماية  �لعامة  �ملديرية  ت�سعى 
فرق  �نت�سار  تو�سيع  �إىل  �ملدنية 
�لوليات  مبختلف  �لإنقاذ«  »كالب 
مدير  �لأحد  �أم�س  به  �أفاد  ح�سبما 
مع�سكر  لولية  �ملدنية  �حلماية 

�ملقدم �سهب �لعني حممد.
�إ�رش�فه  لدى  �مل�سوؤول  نف�س  وذكر 
على �فتتاح �أ�سغال �مللتقى �لتكويني 
�أن  �ل�سينوتقنية  للفرق    �جلهوي 
�ملدنية  للحماية  �لعامة  �ملديرية 
�سهادة   على  �جلز�ئر  ح�سول  ومنذ 
»�أن�سار�غ« من �لإحتاد �لدويل للحماية 
على  قدرتها  تثبت  و�لتي  �ملدنية 

تقنيات  با�ستعمال  و�لإنقاد  �لتدخل  
)�لفرق  �لإنقاذ  كالب  بينها  متعددة 
تو�سيع  يف  �رشعت   �ل�سينوتقنية( 
�ملتخ�س�سة  �لفرق  هذه  �نت�سار 
مبختلف وليات �لوطن بالتعاون بني 
و�لتدخل  للتدريب  �لوطنية  �لوحدة  
و�ملديريات �لولئية ذ�ت �لتجربة يف 

هذ� �ملجال.
و �أ�ساف �أن عدد مديريات �حلماية 
�ملدنية بغرب �لبالد �لتي تتوفر على 

فرق 
بعدما  فرق   6 �إىل  �رتفع  �سينوتقنية 
كانت 4 فرق قبل �سنو�ت و هو �لعدد 

�لذي �سريتفع 
قريبا باإن�ساء فرق بوليات �أخرى مثل 
�لعني  �سهب  �ملقدم  وذكر   , �سعيدة 
حممد �أن ولية مع�سكر �لتي تاأ�س�ست 
بها فرقة خمت�سة �سنة  2013 تتعاون 
يف هذ� �ملجال مع �لوحدة �لوطنية 
بولية   �سينوتقنية  فرقة  لت�سكيل 
�سعيدة حيث نظمت دور�ت تدريبية 
يف هذ� �ملجال لعنا�رش من مديرية 
و  �لولية  لهذه  �ملدنية   �حلماية 
�لكالب  من  جروين  موؤخر�  منحتها 
من ف�سيلة »مالينو�« لتدريبها  لت�سكل 

نو�ة للفرقة �ل�سينوتقنية �لولئية.

�لتكويني  �مللتقى  هذ�  ويعرف 
للحماية  و�أعو�ن  �سباط  م�ساركة 

�ملدنية من وليات 
غليز�ن  و  تيارت  و  �ل�سلف  و  تيبازة 
و  بلعبا�س  �سيدي  و  م�ستغامن  و 
ومع�سكر  متو�سنت  عني   و  �سعيدة 
�يام   5 طيلة  �سي�ستفيدون  حيث 
حول  تطبيقية  و  نظرية  درو�س  من 
و  �لإنقاذ  كالب  مع  �لتعامل  كيفية  
لهم  تقدم  �لإنقاذ  و  �لتدخل  طرق 
�لوطنية  �لوحدة   من  مكونني  من 
للحماية �ملدنية  �لتدخل  و  للتدريب 

للجز�ئر �لعا�سمة.



العليا , املدر�سة  مديرة   �رصحت 
بن الغذائية  ال�سناعات  يف   للعلوم 
اآالف احلاالت من هذه اأن   مهدي 
خملفة �سنويا  ت�سجل   الت�سممات 
 نتائج طبية و اقت�سادية هامة دون
قد الذي  الكبري  التاأثري   احت�ساب 
ب�سناعة للموؤ�س�سة املكلفة   ت�سببه 
التي الغذائية   و ت�سويق املنتجات 

.ت�سببت يف الت�سمم
و النوعية  مدير  اأكد  جانبه,   من 
وزارة م�ستوى  على   اال�ستهالك 
اأهم احد  اأن  قلي  �سامي   التجارة 
يكمن الت�سممات  هذه   اأ�سباب 
ال�سارمة املراقبة  "انعدام   يف 
 لكيفيات الت�سنيع و النظافة" على
و ال�سناعية  التجهيزات   م�ستوى 
 كذا عدم احرتام هذه املمار�سات
 �سيما يف اعداد الوجبات يف جمال
 االإطعام اجلماعي و اأ�سار يف ذات
هذه من  الوقاية  اأن  اىل   ال�سدد, 
اليوم ت�سكل  اأ�سبحت   الت�سممات 
اتخاذ مت  قد  و  وطنية,   اأولوية 
 اإجراءات وقائية و عملية من خالل

.و�سع معايري و تدابري قانونية

ب�رصورة ا�سا�سا  االأمر  يتعلق   و 
التحكم يف و  للتحليل  كيفية   و�سع 
الغذائية للمواد  ال�سحية   ال�سالمة 
تعزيز و  الغذائية  ال�سناعات   يف 
من التفتي�ش  و  املراقبة   عمليات 
اإىل املتحدث  اأ�سار  اأخرى,   جهة 
تبقى االإجراءات  هذه  فعالية   اأن 
و التكوين  نق�ش  ب�سبب   حمدودة 
النوعية ت�سيري  اأنظمة  يف   اخلربة 
اأن قلي  ال�سيد  ذكر  كما   والك�سف 
�سنة يف  تتوفر  تكن  مل   اجلزائر 

قواعد ي�سري  قانون  على   1962 
قانون اأول  اأن  م�سيفا   النظافة 
و�سالمة النظافة  ل�رصوط   حمدد 
لال�ستهالك املوجهة   املنتوجات 
 مل ي�سدر اال يف �سنة 1989  و ح�سب
25 على  تتوفر  اجلزائر  فان   قوله 
النظافة مراقبة  و  للبحث   خمربا 
هذه عدد  يتجاوز  مل  حني   يف 
ال�ستينيات �سنوات  يف   3  املخابر 
 اأما بخ�سو�ش الت�سممات الغذائية
يف مت  اأنه  املتدخل  نف�ش   اأو�سح 

 �سنة 2016 ت�سجيل ما ال يقل عن
)4( اأربع  اح�ساء  مع  حالة   6019 
بهذه املعنية  الواليات  اأما   وفيات 
 الت�سممات فتتمثل -كما قال- يف

.البليدة و املدية و ق�سنطينة
هذه اأن  قلي  ال�سيد  �رصح   كما 
ا�ستهالك بعد  ت�سجل   الت�سممات 
 وجبات متنوعة, و منتجات احلليب
 و احللويات التي غالبا ما ال حترتم
 قواعد النظافة اخلا�سة بها و لدى
االأخطار حول  عر�سا   تقدميها 
االأمن و  اجلرثومية   احليوية 
ال�سيدة موفق من اأكدت   الغذائي, 
املواد اأن  اجلزائر  با�ستور   معهد 
 غري ال�سحية يف العامل تت�سبب يف
 وفاة مليوين �سخ�ش �سنويا و فيما
املتدخلة اأو�ست  اجلزائر   يخ�ش 
على الرقابة  اإجراءات   بتكثيف 
و التوزيع  و  االنتاج   م�ستوى 
خل�ست و  الغذائية  املواد   حفظ 
مراقبة اأهداف  بان  القول   اىل 
يف تكمن  الغذائية   الت�سممات 
 الك�سف املبكر و ت�سحيح االأخطاء
من االأولويات  توجيه  و  ت�سليح   و 
 حيث النظافة الغذائية و تقييم اأثر

.االجراءات املتخذة

والياتالإثنني11 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ23 ربيع الأول  1439ه 7

ت�سبب الطعام اجلماعي يف 14 % من حالت الت�سمم  الغذائي يف اجلزائر ح�سبما اأكده خرباء باجلزائر العا�سمة خالل لقاء  علمي 
حول الوقاية من الت�سممات الغذائية اجلماعية يف جمال ال�سناعة الغذائية. وح�سب هوؤ لء اخلرباء فان الت�سممات الغذائية 

اجلماعية حتتل مكانة هامة يف ت�سنيف  الأزمات ال�سحية يف اجلزائر يف هذا اخل�سو�ص

عرب عدد من الوليات

م.�ص

14 باملائة من احلاالت من الت�سممات
 �سببها االطعام اجلماعي  

م�ستغامن

300 ترخي�ص للتنقيب عن املياه اجلوفية
 وحفر اآبار ال�سقي الفالحي 

ال�سنة خالل  م�ستغامن  بوالية   مت 
للتنقيب ترخي�ش   300 منح   اجلارية 
 عن املياه اجلوفية وحفر اآبار موجهة
املا�سية وتربية  الفالحي   لل�سقي 
الوالئي املدير  من  علم   ح�سبما 

.للموارد املائية
 واأو�سح مو�سى لبقع يف ت�رصيح اأن هذه
تهدف التي  اال�ستثنائية   االإجراءات 
املثمرة االأ�سجار  على  احلفاظ   اإىل 
الفالحية القطاعات  بع�ش   ودعم 
والرمان احلم�سيات  منتجي   تخ�ش 
املحلية البطاط�ش  وبذور   والزيتون 
هذه منح  ومت  االأبقار  تربية   ومزارع 
 القرارات للتنقيب عن املياه اجلوفية

و�سهل وبوقريات  م�ستغامن   به�سبة 
و�سيدي تادل�ش  وعني   "الربجية" 
ومعمقة" "دقيقة  درا�سة  بعد   علي 
للموارد الوطنية  الوكالة  طرف   من 
 املائية ووكالة احلو�ش الهيدروغرايف
ذات ي�سيف  �رصقي  �سط   الوهراين 
�سيتم اأنه  مو�سى  وذكر   امل�سئول 
 اإعادة جتميد منح رخ�ش التنقيب عن
حفاظا العميقة  االآبار  وحفر   املياه 
دخول غاية  اإىل  اجلوفية  املياه   على 
ال�سقي حميط  من  االأول   ال�سطر 
بعد اخلدمة  مل�ستغامن   الفالحي 
هكتار  6000 يخ�ش  وهو  اأ�سهر   6 
اأ�سل من  الفالحية  االأرا�سي   من 

اأن يذكر  املربجمة  هكتار   15300 
للتنقيب الرخ�ش  منح  جتميد   قرار 
العميقة االآبار  وحفر  املياه   عن 
ملخزون الكبري  التناق�ش  عقب   جاء 
م�ستغامن به�سبة  اجلوفية   املياه 
خالل االأمطار  و�سح  اجلفاف   بفعل 
تزايد مع  املا�سية  �سنة   الع�رصين 
املوجهة املياه  هذه  على   الطلب 
ال�سكان ولتزويد  الفالحي   لل�سقي 
نف�ش ي�سيف  احليوي  العن�رص   بهذا 

.امل�سدر
املائية املوارد  مديرية   وو�سعت 
ا�ستعجاليا خمططا  م�ستغامن   لوالية 
 للحفاظ على م�ستوى املياه اجلوفية

من �سنويا(  مكعب  مرت  مليون   55( 
االآبار مياه  ا�ستهالك  تر�سيد   خالل 
املائية واملوارد  امل�سادر   وتنويع 
الثالثة ال�سدود  ت�سمل  ا�سبحت   التي 
واملياه وال�سلف(  وكرادة   )كرامي�ش 
البحر مياه  حتلية  )حمطة   املحالة 
 ب�سونكتار( واملياه امل�ستعملة املعاجلة
ذات وفق  الفالحي  لل�سقي   املوجهة 
 امل�سدر للتذكري تبلغ م�ساحة االأرا�سي
اجلوفية باملياه  امل�سقية   الفالحية 
األف  37 من  اأزيد  م�ستغامن   بوالية 
 هكتار يف خمتلف مناطق الوالية وهي
 بحاجة �سنويا الأكرث من 155 مليون مرت

.مكعب كما ا�سير اليه

رئي�ص امل�سلحة املركزية ملحاربة اجلرمية 
اللكرتونية ،ب�سري �سعيد:

تب�سة

 حتقيقات ال�سرطة متوا�سلة حول 
الوفيات  ولعبة "احلوت االأزرق"

تراجع يف عدد حاالت االإ�سابة بداء اللي�سمانيا خالل 2017  

ورئي�ش  ال�رصطة  عميد  اأم�ش  اأكد 
ملحاربة  املركزية  امل�سلحة 
�سعيد  ب�سري  االلكرتونية  اجلرمية 
اال�ستعمال   " حما�رصة  خالل 
طرف  من  لالنرتنت  ال�سيئ 
"التي  ن�سطها باملدر�سة  االأطفال 
تون�سي"  "علي  لل�رصطة  العليا 
اأن  ,  م�سريا  العا�سمة  باجلزائر 
دولة  اأي  يف  املعلومات  جمتمع 
يبنى على ت�سافر اجلهود جمموعة 
احللقة  حلماية   االأطراف  من 
ال�سعيفة يف املجتمع وهي االأطفال 
لها   وال�رصطة  دور  لها  فاالأ�رصة 
وبارز  كبري  دور  لهم  واالأولياء  دور 
مع  طريق  التوا�سل  عن  وهذا 
اأطفالهم  فعليهم  اأن يحثوهم  على 
التي  لالنرتنت  ا�ستعمال  اجليد 
العلمي  التح�سيل  يف   ت�ساهم 
كبرية  مزايا  من   لها  ملا  للطفل 
اجلديدة  التكنولوجية  لهذه 
املواطن  فعلينا  اإ�رصاك  وبالتايل 
طريق  عن  االأمنية  ال�سيا�سة  يف 
وقائية  مبخاطر  بطريقة  توعيته 

اجلرمية االلكرتونية .  
ب�سري  ال�رصطة  عميد  اأو�سح  ولقد 
�سعيد اأنه يف اإطار الوقاية وحماربة  
االلكرتونية   تقوم  ب  اجلرمية 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
حمالت  طريق  عن  وقائي  بجانب 
على  تقام  حت�سي�سية  التي 
دورية  الوطني  وب�سفة  امل�ستوى 
ال�سيئ  يف  اال�ستعمال  وخا�سة  
لالنرتنت من طرف االأطفال وفيما 
يخ�ش لعبة "احلوت االأزرق"  التي 
االآونة  يف  اجلزائر  يف  ظهرت 
عليها  �سلط  والتي  االأخرية  
العام  فلقد  قمنا  الراأي  ال�سوء 
حول  املو�سوعات  يف  بتحقيقات 
حاالت الوفاة التي �سجلت  ونظرا 
اأن  القول  ميكن  التحقيق  ل�رصية 
جتيب  �سوف  التحقيقات  هذه 
هذه  االأ�سئلة  عن  من  الكثري  على 
االأمن  وعليه  فاملديرية  الق�سايا 
الوطني  �ستقوم باإنارة الراأي العام 
حول نتائجها يف الوقت املنا�سب.      
حجب  عملية  يخ�ش  وفيما 
االلكرتونية  التي  حمتويات مواقع 
,قال  جرائم   ت�سكل  اأن  ميكنها 
املركزية  امل�سلحة  رئي�ش 
االلكرتونية,اأن  اجلرمية  ملحاربة 
على  ت�ساعد  تقنية  و�سائل  هناك 
حجب املواقع االلكرتونية  , ولكن 
و�رصعة  تقنية  التقني  اجلانب 
فطريقة  هذا  االنرتنت  متنع 
لعبة  "احلوت االأزرق " وغريها  من 
االألعاب اخلطرية  ال تتم عن طريق 
مواقع الكرتونية معروفة ولكن يتم 
اأالف  طريق  عن  وتبادلها  زرعها 
ال�سفحات  املتواجدة على مواقع 
االجتماعي,  موؤكدا  التوا�سل 

اللعبة  يف  هذه  انت�سار  اأن 
الوطن  من  خارج  احلقيقة  ياأتي 
املجتمع  منه  يعاين  عائق  وهذا 
العاملي  وهذه خ�سائ�ش اجلرمية 
فقط   خا�سة  ولي�ست  االلكرتونية  
اجلزائري  ف�سبكة  باملجتمع 
و  لل�سبكات  �سبكة  هي  االنرتنت 
عليها  املو�سوعة  املحتويات  كل 
منظمات  اأو  حتتاج  ملوؤ�س�سات  ال 
كل  فرد  اأو  فباإمكان  وبالتايل 
مكان  ميكن  اأي  يف  �سخ�ش  اأي 
و  خطر  ي�سكل  حمتوى  ي�سع  اأن 
,  وعليه  ما  قوانني  دولة  يخالف 
فلي�ش هناك توحيد للقوانني على 
ممنوع   هو  وما  العاملي  امل�ستوى 
اجلزائر  يف  القانون  عليه  ويعاقب 
ال  اأخرى  دول  يف  نالحظ  اأنه 

يعاقب عليه .   
التي  التح�سي�سية  للحملة  وبالن�سبة 
مع  وبالتن�سيق  اأم�ش   انطلقت 
قال  ب�سري  الوطنية  الرتبية  وزارة 
ال�رصطة  اأن  القيادة  �سعيد عميد 
الوطني  قررت  لالأمن  العليا 
االأ�سبوع  هذا  تقوم  خالل  اأن 
مبخاطر  حت�سي�سية  بحمالت 
على  االلكرتونية   اجلرمية 
املنت�رصة  مدار�ش  كل  م�ستوى 
ويف  الوطني  بلديات  الرتاب  يف 
�سي�ساهم  وهذا   , الواليات   كل 
االأطفال  بالربامج  حت�سي�ش  يف 
للعنف  واالنتحار  تدعو  التي 
بهم  ت�رص  التي  واحلوادث 
وبالتايل  فدور  وباأج�سادهم  , 
اإطار  يف  احلمالت  يدخل  هذه 
لي�ست  فهي  احلمالت  الدورية 
العام  الراأي  اأن  منا�سباتية  وراأينا 
كبري  وعي  لديه  اجلزائر  االآن  يف 
لالنرتنت  ال�سيئ  يف  اال�ستعمال 

واجلرمية االلكرتونية عموما .  
امل�سلحة  ك�سف رئي�ش  ولقد 
اجلرمية  ملحاربة  املركزية 
عن  �سعيد    ب�سري  االلكرتونية 
م�ستوى  على  االأرقام  امل�سجلة 
يف  الوطني  االأمن  م�سالح 
املعلوماتية  اجلرمية  حماربة 
 246  ,  2014 �سجلنا  يف  فلقد 
 567 �سجلنا   2015 ويف   , ق�سية 
األف  �سجلنا   2016 ,   ويف  ق�سية 
و55  ق�سية  ويف 2017 حتى �سهر 
مت  ق�سية  و  و50  األف  اأكتوبر  
متورط  طفل  قا�رص   54 ت�سجيل 
يف اجلرائم االإلكرتونية وله عالقة 
بها  ولقد �سجلنا  95 قا�رص �سحية 
وبالن�سبة  االلكرتونية  ,  للجرائم 
ل�سنة 2017  فلقد عرفت انخفا�سا 
كبريا  يف ن�سبة اجلرائم االإلكرتونية 
مقارنة بال�سنة املا�سية وهذا راجع 
والتوعية  التح�سي�سية  للحمالت 

التي جنينا ثمارها .
حكيم مالك

اللي�سمانيا  �سجل عدد حاالت داء 
جانفي �سهر   منذ   اجللدي 
تراجعا تب�سة  بوالية   املن�رصم 
ما ح�سب   ,2016 ب�سنة   مقارنة 
الوقاية م�سلحة  رئي�ش  من   علم 
و لل�سحة  املحلية   باملديرية 

.ال�سكان حممد �ساملي
امل�سابني االأ�سخا�ش  عدد   وبلغ 
امل�سجل اجللدي  اللي�سمانيا   بداء 
 خالل االأ�سهر ال11 من �سنة 2017
ما ح�سب  حالة   276 جمموعه   ما 

م�سريا امل�سوؤول  ذات   اأو�سحه 
حالة  321 اإح�ساء  مت  اأنه   اإىل 
 خالل نف�ش الفرتة من �سنة 2016
بلديتي باأن  قائال  �ساملي   واأردف 
جنوب-�رصق كلم   89( العاتر   بئر 
 عا�سمة الوالية( و نقرين )الواقعة
تب�سة( جنوب  كلم   150 بعد   على 
داء حاالت  من  عدد  اأكرب   �سجلتا 
على حالة   56 و  ب77   اللي�سمانيا 
�سهر منذ  اإح�ساوؤها  مت   التوايل 

.جانفي  املن�رصم

ال28 البلديات  انخراط   ويعد 
 للوالية �سمن برنامج مكافحة هذا
امليداين العالج  تكثيف   و   الداء 
هذا ت�سبب  التي  احل�رصات   لبوؤر 
 الداء من بني العوامل التي عززت
تب�سة, بوالية  الو�سع   حت�سني 
امل�سدر ذات  ذكره  ما   ح�سب 
 واأ�ساف باأن احلمالت التح�سي�سية
ال�سحة م�سالح  بها  قامت   التي 
عديد مع  بالتن�سيق  ال�سكان   و 
جمايل يف  النا�سطة   اجلمعيات 

 ال�سحة و البيئة �ساهمت يف توعية
 ال�سكان بالتدابري الوقائية الواجب
من التقلي�ش  اأجل  من   اتخاذها 
ال�سيما اللي�سمانيا  داء   انت�سار 
جتدر املحيط  بنظافة  تعلق   ما 
اللي�سمانيا داء  اأن  اإىل   االإ�سارة 
لدغ عن  ينتج  جلدي  مر�ش   هو 
ت�سوهات يف  يت�سبب  قد   ح�رصة 
 ال�سيما باملناطق احل�سا�سة جل�سم
ح�سب الوجه,  خ�سو�سا   االإن�سان 

.ما اأو�سحه ذات امل�سوؤول

.        �سجلنا انخفا�سا يف اجلرائم اللكرتونية  يف 
�سنة 2017 مقارنة بال�سنة املا�سية 
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بلدية  من  مواطنون  طالب 
عا�صمة  عن  كلم   100 احلجرية 
الوالية ورقلة، اجلهات امل�صوؤولة 
وفتح  العاجل  التدخل  �رضورة 
التماطل  بـ  حتقيق يف ما و�صفوه 
قرارات  ت�صليمهم  يف  امل�صجل 
ال�صكنية  احل�صة  من  اال�صتفادة 
وحدة   290 بـ  املقدرة  الريفية 
يف  امل�صتكون  وقال   . �صكنية 
اإن    « »الو�صط  مع  لهم  ت�رضيح 
قائمة  ترتيب  يف  تالعب  هناك 
االإعالن  مت  التي  امل�صتفيدين 
عنها يف وقت �صابق ، وطالب ذات 
املتحدثني رئي�س الدائرة �رضورة 
الق�صية  التدخل وفتح حتقيق يف 
معتربين اأن هناك جتاوزات متت 

يف ترتيب قائمة  امل�صتفيدين .
املتحدثني  ذات  وطرح 
اجلهات  تاأخر  حول  ا�صتفهامات 
الو�صية ت�صوية و�صعيتهم م�صددين 
على  ح�صولهم  �رضورة  على 
يبا�رضوا  كي  اال�صتفادة  قرارات 
�صيما  م�صاكنهم   اجناز  عملية 
بعدما ا�صتوفت احل�صة  ال�صكنية 
املذكورة كل االإجراءات االإدارية 

املعمول بها .
الوالية  وايل  املت�رضرون  وطالب 
بوجوب  املخت�صة  امل�صالح  و 
وقت  اأ�رضع  يف  ق�صيتهم  معاجلة 
حال  يف  بالت�صعيد  هددوا  كما   ،
م�صريين  حالها  على  االأمور  بقاء 
ت�رضع  املعقول  غري  من  اأنه  اإىل 
قرارات  ت�صليم  اأخرى يف  بلديات 
الريفي،   الدعم  من  اال�صتفادة 
عاجزة  بلديتهم  تزال  ال  بينما 
االإدارية  االإجراءات  ت�رضيع  عن 
ا�صتياء املعنيني  اأثار  الذي  االأمر 
من  ال�صيغة  هذه  من  باال�صتفادة 

ال�صكن.
املواطنون  ع�رضات  وكان 
امل�صتفيدون من احل�صة ال�صكنية 
املذكورة قد اأقدموا يف اكرث من 
يف  البلدية  مقر  غلق  على  مرة 
على  ،احتجاجا  غا�صبة  اأجواء 
اال�صتفادة  قرارات  منحهم  عدم 
�صبط  يف  البلدية  م�صالح  وتاأخر 
االأمور االإدارية املتعلقة باحل�صة 

ذاتها.
اأحمد باحلاج

اجلاري   االأ�صبوع  بحر  متكنت 
م�صالح اأمن والية  مترنا�صت من 
العمر  من  �صخ�س  يبلغ  توقيف 
40 �صنة يف ق�صية اال�صتهزاء مبا 
تدني�س  مع  الدين  من  معلوم  هو 
امل�صحف  اإتالف  و  القبور 
العرافة  مهنة  اإتخاذ  و  ال�رضيف 
الق�صية  بالغيب، حيثيات  التنبوؤ  و 
تعود اإىل بالغ من اأحد املواطنني 
مفاده وجود �صخ�س يقوم باإنتهاك 
حرمة املقربة الكائنة بحي قطع 
نب�س  و  تدني�س  طريق  عن  الواد 
القبور، عليه تنقلت عنا�رض قوات 
قامت  اأين  املكان  لعني  ال�رضطة 
به ،و  امل�صتبه  اإيقاف  و  ب�صبط 
ت�صتخدم  م�صبوهة  مواد  بحوزته 
يف ال�صعوذة )عظام قدمية ، ثالث 
قطع نقدية قدمية فئة 20 �صنتيم 
دائري على �صكل  ، �صكني �صغري 
ورقة   ، �صغري  م�صحف   ، منجل 
مكتوب عليها بخط اليد الب�صملة 

اإ�صمنتية  ملعقة   ، قراآنية  اآية  و 
يدوية ت�صتعمل للبناء ( و مبوجب 
للمراأب  التنقل  بالتفتي�س مت  اأمر 
بحي  به  امل�صتبه  به  يقيم  الذي 
قطع الواد اأين مت حجز م�صحف 
داخل  امل�صلم  ح�صن   ، مدن�س 
عظام   ، االأكل  ف�صالت  به  كي�س 
بع�س   ، قدمي  متر  احليوانات، 
العقاقري ، لوح مكتوب به رموز و 
طال�صم باللون االأ�صود ، قارورتي 
و  اأ�صود  �صائل   ، الزيتون  زيت 
 ، الكتابة  يف  ي�صتعمالن  اأبي�س 
اإىل  فيه  امل�صتبه  عليه مت حتويل 
املقر الذي اأقر بالتهم املن�صوبة 
اإجراءات  اإمتام  بعد  و  اإليه 
فيه  امل�صتبه  تقدمي  مت  التحقيق 
اأمام اجلهات الق�صائية املخت�صة 
اإيداع  اأمر  اأ�صدرت يف حقه  التي 

باملوؤ�ص�صة العقابية مترنا�صت .
اأحمد باحلاج

بلدية احلجرية يف ورقلة 

مترنا�ست

املواطنون يطالبون بقرارات اال�ستفادة 
لـ290 وحدة �سكنية ريفية  

االإطاحة باأربعيني بتهمة 
تدني�س القبور واتالف 

امل�سحف ال�سريف 

م�سالح الأمن حتذر من عمليات اختطاف  �سد م�سوؤولني  واأجانب   

146اإرهابي جزائري  ين�سطون يف » اأزواد 
» �سمن القاعدة والتوحيد واجلهاد 

» حديث عن اقتتال داخلي لـ 1000 م�سلح  تابع  للجماعات االرهابية » 
حذرت م�سالح الأمن املتخ�س�سة يف مكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة  يف اجلنوب من عمليات اختطاف جديدة  

�سد  اأجانب اأو  م�سوؤولني يف الأجهزة احلكومية ، مبا�سرة بعد  الإعالن عن قتل نائب القن�سل  اجلزائري يف غاو ب�سمال 
مايل،   تتخوف م�سالح الأمن من  تنفيذ

اأحمد باحلاج

عمليات اإرهابية يف واليات اأق�صى 
اأجانب  خطف  ت�صتهدف  اجلنوب  
اإداريني للم�صاومة  اأوامر م�صوؤولني 
و ك�صف  اجلزائر،  يف  جمددا  بهم  
لـ«الو�صط«  اأمني عليم  م�صدر 
واجلي�س   االأمن   م�صالح  باأن 
ت�صديد   على  حتث  برقية   تلقت 
اجلنوب   مدن  داخل  الرقابة 
عرب  التفتي�س   اإجراءات  وت�صديد 
الطرق،  خا�صة يف واليات اأق�صى  
الربقية  طلبت  اجلنوب،  كما 
تنقل   اأثناء   االحتياطات  كل  اأخذ 

املواكب الر�صمية .       
ن�رضات  اأح�صت  ثانية  جهة   من 
اأمنية  جديدة  وجود ما ال يقل عن 
اأ�صول  خطري من  اإرهابي     146
كتائب  ي�صمى   ما  �صمن  جزائرية  
يف  القاعدة  تنظيم  يف  ال�صحراء 
التوحيد  وجماعة   املغرب  بالد 
اإفريقيا،   غرب  يف  واجلهاد 
وي�صكل هوؤالء القوة ال�صاربة  التي  
يف  الدين  اأن�صار  حركة  �صاعدت 
لدحر  الع�صكرية  العمليات  قيادة 
القوات النظامية للجي�س املايل.   

عممت  مت�صل  مو�صوع  ويف 
ن�رضة  اأيام  قبل  االأمن  م�صالح 
الأهم  معدلة  جديدة  بحث  
املطلوبني يف 10 واليات باجلنوب  
التوحيد  حلركة   االإنتماء   ب�صبهة 
ما  و  اإفريقيا ،  غرب  يف  واجلهاد 
اإمارة  اأو  ال�صحراء   كتائب  ي�صمى  

القاعدة  لتنظيم  التابعة   ال�صحراء 
يف بالد املغرب،  وتت�صمن القائمة 
يف   واليات  من   لالأمن   مطلوبني 
اجلنوب  ب�صبهة االإنتماء جلماعات 
عمليات  يف  وامل�صاركة  اإرهابية 
القائمة  وت�صمنت  اإرهابية،  
ت�صري  �صخ�س، و    146 اجلديدة 
املعطيات  املتوفرة،  اإىل اأن  80  
من اأ�صل 146    مطلوب  ينحدرون 
من  واليات اجلنوب ، وهم جميعا 
حق  يف  �صدرت   ، فرار  يف  حالة 
باالإعدام  ق�صائية  اأحكام  اأغلبهم 
و  اإرهابية    بتهم   واملوؤبد، 
  40 اأن   اإىل  الن�رضة  نف�س  اأ�صارت 
  2002 عام  منذ  املطلوبني  من  
بعد  القائمة    من  ا�صتبعادهم  مت 

الق�صاء عليهم  اأو  اعتقالهم      .
هوؤالء   اإن  اأغلب  م�صادرنا  وقالت 
حمرتفون مار�صوا  اإرهابيون  هم 
�صد  ال�رضي   الع�صكري  العمل 

وعلى  الت�صعينات  منذ  ال�صلطات 
عبد  بلمختار  خمتار  راأ�صهم  
جوادي   ويحي  زيد   اأبو  احلميد 
واملدعو   النا�رض ،  تومي  و  
 ، مترنا�صت  من  ابنوق  اإيهاري  
التحقوا  اإرهابيني   اإىل  باالإ�صافة 
حديثا بالتنظيمات امل�صلحة مثل  
  ، غومري  مراد  و  اأمني   ب�صنب  
احتمال  اأن  اإىل  م�صادرنا  وت�صري 
اإرهابية جديدة يف  وقوع عمليات  
الت�صعيد  مع  وارد   يبقى  اجلنوب 
اجلديد الذي عمدت اإليه احلركات 
ال�صلفية  اجلهادية و املتمركزة يف 
اأخر  �صعيد  على  و  اأزواد  اقليم 
اأكرث  وجود   اإىل   م�صادرنا  ت�صري  
للجماعات  تابع   م�صلح    1000 من 
تنتمي  مايل   �صمال  يف  االإرهابية 
لعدة فرق اأهمها  كتائب ال�صحراء 
من  عنا�رض  و    القاعدة  بتنظيم 
بقايا  جماعة جند اهلل  املرابطون 

منطقة  يف  موؤخرا  ر�صدت  التي 
تاودين  وكتيبة امللثمني   وجماعة 
من  واجلهاد،  وعنا�رض  التوحيد 
باأنها  يعتقد  حرام  بوكو  حركة 
اجلي�س  �صد  القتال   يف  �صاركت 
املايل يف بداية التمرد يف جانفي 
2012   ينتمي امل�صلحون لعدد كبري 
اجلزائر  اأهمها  اجلن�صيات   من 
تون�س   املغرب  مايل  موريتانيا 
النيجر نيجريا ، ويعد اجلزائريون  
االأكرث  املوريتانيون  واملغاربة 
انك�صافا الأجهزة االأمن ب�صبب توفر 

معلومات دقيقة حول هوياتهم .
يف   االإرهابية  اجلماعات  وت�صتغل 
لتجنيد  الفقر   حالة  مايل    �صمال 
فت�صتغل  امل�صلحني   من  املزيد 
القتال،  يف  �صنة   18 اأطفاال  دون 
قدامى  و�صط  اخل�صائر   لتفادي 
االإرهابيني ذوي  اخلربة  ويف الغالب 
ت�صلمهم  اأ�صلحة ر�صا�صة للحرا�صة  
باأن  وتوؤكد  م�صادرنا    ، التج�ص�س 

اجلماعات االإرهابية
وت�رض تقارير اأمنية اإىل اأن موت غري 
لالأمن  املطلوبني  من  لعدد  موؤكد 
عمليات  ب�صمال  فى  اجلزائري 
دون  داخلي،  اقتتال  ويف  مايل 
تاأكيد موت هوؤالء ومنهم اإرهابيون 
وواد  غرداية  بوالية  املنيعة  من 
�صوف وب�صكرة ، مما جعل  قدامى 
تنفيذ  عن  اأكرث  يبتعدون  اجليا  
العمليات االإرهابية ب�صفة مبا�رضة 
لتفادي  املزيد من اخل�صائر و�صط  

االإرهابيني اجلزائريني. 

على خلفية �سوء الت�سيري والتالعب باملنا�سب

�سكاوى ومطالب بتغيري روؤ�ساء وكاالت الت�سغيل املحلية

دائرة �سيلت بتمرنا�ست 

اإحباط حماولة تهريب  20 األف لرت من الوقود باجتاه ال�ساحل االإفريقي 

طالبت عدد من اجلمعيات املهتمة مبلف 
والت�صغيل  العمل  وزير   ، بورقلة  ال�صغل 
التدخل  ب�رضورة   ، االجتماعي  وال�صمان 
الت�صيري  �صوء   « بـ  و�صف  ما  ملعاجلة 
من  عدد  يف  احلا�صلة   « واالإخفاقات 
واتخاذ  للت�صغيل  املحلية  الوكاالت 
االإجراءات املنا�صبة حللحلة الو�صع عقب 
يف  امل�صجل  والتذمر  ال�صكاوى  كرثت 
�صفوف طالبي العمل. وقال تقرير اأعدته 
يف  العاملة  اليد  ملف  يف  فاعلة  جمعيات 
ورقلة رفع لوزير العمل والت�صغيل وال�صمان 
مطالبة  الو�صاية   « اأن   ، االجتماعي 

املنا�صبة  االإجراءات  اتخاذ  يف  باالإ�رضاع 
ت�صغيل  وكاالت  روؤ�صاء  من  عدد  لتغيري 
االإخفاقات  ب�صبب  وقت  اأقرب  يف  حملية 
امل�صجلة يف الت�صيري وكرثة ال�صكاوي حول 
عرو�س  مبعاجلة  املتعلقة  التجاوزات 
يف  الفو�صى  اإثارة  عن   ف�صال   ، العمل 
يف  البقاء  اجل  من  البطالني  �صفوف 
يف  ذاتها  اجلمعيات  وقالت   ، منا�صبهم 
�صكوى موجهة لوايل الوالية  ، اأن  هناك 
روؤ�صاء وكاالت حملية يقومون مبمار�صات 
غري م�صوؤولة من بينها ا�صتغالل البطالني 
ودفعهم اإىل تنظيم وقفات احتجاجية امام 

بع�س املقرات الر�صمية من اجل حتقيق 
م�صالح �صخ�صية وتغطية العجز امل�صجل 
ال�صكوى  وذكرت    . مرافقهم  ت�صيري  يف 
تعهد  للت�صغيل  الوالئية  الوكالة  رئي�س  اأن 
و�صخ  ال�صغل  ملف  بحلحلة  تن�صيبه  بعد 
تعيني  القطاع من خالل  دماء جديدة يف 
املحلية  الت�صغيل  بوكاالت  جدد  اطارات 
مع  مبا�رضة  حوار  قنوات  فتح  وكذا 
اإال   ، ان�صغاالتهم   اإىل  لالإ�صتماع  البطالني 
بل  الواقع  اأر�س  على  يتج�صد  اأن هذا مل 
بع�س  عجز  بعدما  �صوءا  ازدادت  االأمور 
اأب�صط  معاجلة  وكاالت حملية يف  روؤ�صاء 

اإىل  ا�صتنادا  املطروحة  امل�صاكل 
ال�صكوى نف�صها،  جدير بالذكر اأن ملف 
الت�صغيل يعترب من بني امللفات ال�صائكة 
عن  الوالئية  ال�صلطات  عجزت  التي 
حلحلتها ، رغم االأليات امل�صتحدثة من 
طرف احلكومة والرامية لتفعيل النظام 
االإلكرتوين اجلديد »الو�صيط« ، مع منح 
العاطلني  لفائدة  التوظيف  يف  االأولوية 
مبداأ  تطبيق  �رضط  بالوالية  العمل  عن 
ح�صب االأولويات واالإمكانات املتاحة .
اأحمد باحلاج

املا�صة  اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
اأول  ليلة  متكنت  الوطني،  باالقت�صاد 
من   ، �صيلت  دائرة  اأمن  م�صالح  اأم�س  
من  معتربة  كمية  تهريب  حماولة  اإحباط 
اإثر  جاءت  النوعية  العملية  الوقود.  مادة 
ا�صتغالل معلومات موؤكدة حت�صلت عليها 

م�صالح اأمن الدائرة  تفيد بتواجد �صاحنة 
 ، للتهريب  الوقود معدة  حمملة مبادة 
مدينة  ب�صواحي  االأودية  باأحد  خمباأة 
�صيلت ، وبعد اإعداد خطة حمكمة من 
التنقل  مت   ، امل�صلحة  عنا�رض  طرف 
اإىل عني املكان اأين مت �صبط ال�صاحنة 

اأين مت   ، فج جبلي  باإحكام يف  خمباأة 
حجزها وحتويلها اإىل املقر وهي من 
معتربة  كمية  متنها  على   ، بريل  نوع 
مبادة  املعباأة  احلديدية  الرباميل  من 
الوقود )بنزين( بلغ عددها 100 برميل 
، �صعة الربميل الواحد 200 لرت ، حيث 

املحجوزة  االإجمالية  الكمية  بلغت 
ع�رضون األف )20.000( لرت من مادة 
اأمن  م�صالح  فتحت  اأين   ، البنزين 

دائرة �صيلت حتقيق يف الق�صية.
اأحمد باحلاج

املكتب اجلهوي جلريدة الو�سط 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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ترامب يدعو العرب امل�سلمني
 اإىل الهدوء والتعقل

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

بكل وقاحٍة وبجاحٍة و�سفاقٍة وقلة اأدٍب، وانعدام ذوٍق وبالدة فكٍر و�سوء خلٍق، وبا�ستخفاٍف بادي وا�ستهباٍل ظاهٍر، اأو با�ستعباٍط مق�سوٍد وغباٍء 
متعمد، يطالب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ال�سعوب العربية والإ�سالمية بالتعقل والهدوء، والكف عن التظاهرات وامل�سريات، والمتناع عن 

ال�سجب والرف�س وال�ستنكار، والرتاجع عن الثورة والغ�سب، ووقف احلمالت التحري�سية وتعبئة اجلماهري ال�سعبية، والعودة باملواطنني اإىل احلياة 
العادية، بعد هالته م�ساهد التظاهرات وامل�سريات، و�سور الرف�س وال�ستنكار، التي عمت جميع العوا�سم العربية والغربية، ومل ت�ستثن منها العا�سمة 

الأمريكية وا�سنطن، التي �سهدت بدورها مظاهراٍت واعت�ساماٍت منددة بالقرار، ومت�سامنة مع ال�سعب الفل�سطيني، وموؤيدًة حقه يف القد�س مدينًة 
وعا�سمًة لهم.

العربية  ال�شعوب  ترامب  دعا 
مربراته  تفهم  اإىل  والإ�شالمية 
دوافعه، وعدم  اإىل  والطمئنان 
الطعن  اأو  نواياه  يف  ال�شك 
اإىل  يتطلع  فهو  مقا�شده،  يف 
العرب  بني  ال�شامل  ال�شالم 
حاًل  ويريد  والإ�رسائيليني، 
الفل�شطينية،  للق�شية  نهائياً 
كو�شنري  م�شاعده  اأن  واأكد 
الأيام  يف  �شيقومون  واآخرون 
عن  بالك�شف  القادمة  القليلة 
وت�شوره  لل�شالم  م�رسوعه 
وعندها  املنطقة،  يف  للت�شوية 
مل  اأنه  الفل�شطينيون  �شيدرك 
عليهم،  ينقلب  ومل  يخدعهم 
الكيان  جانب  اإىل  ي�شطف  ومل 
حقاً  يعطهم  ومل  ال�شهيوين، 
هي  التي  القد�س  لهم،  لي�س 
حٌق لغريهم وعا�شمٌة ل�شواهم، 
اإن ما قام به يخدم ال�شالم  بل 
الأمن  ويحقق  املنطقة  ويفيد 

وال�شتقرار ل�شكانها.
على  يعيب  الذي  ترامب 
ال�شابقة،  الأمريكية  الإدارات 
و�شوء  بالتق�شري  ويتهمها 
وعدم  والإهمال  الإدارة، 
بهذه  تقم  مل  لأنها  املبادرة، 
امل�رسوعة  ال�شيادية  اخلطوة 
منذ �شنواٍت، يريد بكل ب�شاطٍة 
وي�رٍس من العرب وامل�شلمني اأن 
بح�شن  ي�شلموا  واأن  ي�شدقوه، 
نيته و�شفاء �رسيرته، و�رسعية 
خطوته،  وقانونية  مق�شده 
يتهمونه  األ  عليهم  ويتمنى 
ب�شوء الق�شد وعدوانية القرار، 

اإىل  الأعمى  بالنحياز  ول 
باجلهل  ول  ال�شهيوين،  الكيان 
الأو�شط،  ال�رسق  بق�شايا  التام 
هذه  بخطوته  اأنه  ويدعي 
للفل�شطينيني  اخلري  يريد  اإمنا 
وال�شتقرار  للعرب  وال�شالم 
العرب  وعلى  للمنطقة، 
يفكروا جلياً يف  اأن  وامل�شلمني 
اأبعاده، فهو  قراره، واأن يدركوا 
�شلب  يف  ي�شب  �شائٌب  قراٌر 
العملية ال�شلمية ويتناغم معها، 
ول يتعار�س مع مبادئ ال�شالم، 
ال�شلمية،  العملية  ي�شبق  ول 
ول  م�شبقًة،  حلولً  يفر�س  ول 
ي�شعب  جديدٍة  بوقائع  ي�شتبق 
البناء  مت  اإذا  خا�شًة  جتاوزها 
يكذب  هل  اأدري  ل�شت  عليها. 
علينا هذا الرجل اأم يكذب على 
يوهم  اأن  يحاول  وهو  نف�شه، 
ويعتقد،  يرى  مبا  الآخرين 
اأتراه ي�شدق نف�شه عندما يربر 
الأكاذيب  بهذه  النكراء  فعلته 
ي�شتهزئ  اأنه  اأم  ال�شنيعة، 
وي�شتخف  وامل�شلمني  بالعرب 
بهم وبعقولهم، ول يعنيه اأمرهم 
يتوقف  ول  ل�شاأنهم،  يهتم  ول 
يح�شب  ول  احتجاجهم،  عند 
ياأبه  ول  ملعار�شتهم،  ح�شاباً 
واعت�شاماتهم،  مبظاهراتهم 
اإىل  يقف  اأنه  يقنعنا  اأن  ويريد 
حقنا،  يف  وي�شاندنا  جانبنا، 
ويحر�س على م�شتقبلنا، ويتطلع 
اإىل ال�شالم من اأجلنا، ويفرت�س 
فينا الرباءة والب�شاطة مبا يكفي 
لن�شدقه، ويريدنا وقد �شدقناه 

التهامات  ونرد  عنه  ندافع  اأن 
نب�رس  واأن  حوله،  ت�شاع  التي 

بخطته ونبارك قراره.
بقراره  اأنه  ترامب  يدري  األ 
الأمة  اأ�شاب  قد  هذا  الطائ�س 
�شميم  يف  والإ�شالمية  العربية 
روحها،  وا�شتهدف  قلبها، 
مقد�شاتها،  اأعز  يف  وطعنها 
م�شاجدها  درة  على  واعتدى 
واأحلق  مدائنها،  وعرو�س 
اأمٍة  باأخ�س  ال�رسيف  ن�شبها 
باعرتافه  ولوث  �شعٍب،  واأحط 
الرفيع،  �رسفها  امل�شوؤوم 
امل�شونة،  كرامتها  واأهان 
الأبية  الكرمية،  العزيزة  وهي 
املقام،  العالية  الن�شب  الرفيعة 
عمق  يف  جذورها  متتد  التي 
�شفحاتها  وتر�شم  التاريخ، 
النا�شعة على هام الزمان اآياٍت 
بها  يت�رسف  والفخار،  العز  من 
بانت�شابهم  ويفخر  امل�شلمون، 
لهم  كانت  اإذ  العرُب،  اإليها 
ومنارًة،  عا�شمًة  زمانهم  يف 
ينت�شبون،  واإليها  يُعرفون  بها 

ومبنارة م�شاجدها يهتدون.
الغبي  الدعِيّ  لهذا  ميكن  كيف 
اأن يطلب من العرب وامل�شلمني 
اجلرمية،  هذه  يتقبلوا  اأن 
عنها،  الطرف  يغ�شوا  واأن 
باجلنون  مرتكبها  يتهموا  واأل 
قد  كان  اإذا  اإل  اللهم  وال�شفه، 
مع  وتاآمر  البع�س،  مع  اتفق 
بالتعاون  النية  وعقد  اآخرين، 
لالأمانة،  اخلائنني  بع�س  مع 
املفرطني يف الوعد، والزاهدين 

اأن  اإىل  فاطمئن  القد�س،  يف 
قراره �شيم�شي، واأن مفاعليه 
�شتتحقق، واأن غ�شب ال�شارع 
بف�شل  والإ�شالمي  العربي 
�شيهداأ،  معه  املتعاونني 
و�شترتاجع  ثورته  و�شتخبو 
بعجزه  و�شي�شلم  انتفا�شته، 
القدرة  وعدم  مواجهته،  عن 
على منعه، و�شيقبل يف نهاية 
الواقع،  بالأمر  املطاف 
بالأمر  قبلت  اإذا  خا�شًة 
عليه  ووافق  احلكوماُت، 
والقادةُ  والروؤ�شاءُ  امللوُك 

والأمراءُ.

الأمريكي  الرئي�س  اأخطاأ 
بالتاأكيد قراءة ال�رساع العربي 
معاونوه  وخانه  والإ�شالمي، 
وم�شت�شاروه عندما مل يخربوه 
حية،  الأمة  هذه  �شعوب  اأن 
واأنها حرة اأبية عزيزة، ل تنام 
على ال�شيم، ول ت�شكت على 
الذل، ول يطول مقامها على 
امل�شا�س  تقبل  ول  اخل�شف، 
على  العتداء  ول  بدينها، 
اإىل  الإ�شاءة  اأو  مقد�شاتها، 
رموزها وتدني�س م�شاجدها، 
فكيف اإذا جردها عدوها من 
وحرمها  الأق�شى،  م�شجدها 

من مدينتها املقد�شة، حينها 
لن ت�شتكني ال�شعوب ولن تهداأ، 
ولن ت�شغي ال�شمع لأحد ولن 
تخ�شع، ولن ترتك العدو ينعم 
بن�شوة  اأمريكا  ول  باملنحة، 
الأمة  اأعداء  لكن  القرار، 
و�شفهاء  يتعلمون،  ل  اأغبياء 
ل يعقلون، وقد اأ�شابهم م�ٌس 
من اجلنون فخرفوا، والكثري 
من الغرور فاأخطاأوا، وبع�س 
فهل  فظلموا،  الغطر�شة 
وتنبههم  الأحداث،  توقظهم 
من غفلتهم ردةُ فعل ال�شعوب 

الغا�شبة وثورتها الناب�شة.

وي�ساألونك عن القد�س
عبد ال�سالم العطاري

 ي�شاألونك عن القد�س··· قل هي احلياة، 
فيها املمات يحيا، وفيها ال�شماء ت�شعل 
ومتنح  الكون،  وم�شابيح  الأر�س  درر 
ال�رسير ب�شرية ليَهدي بها امُلب�رس درباً 
خلف  تلوذ  تكاد  جهات  عن  فيه  يبحث 
اأو تذوب· يٍ�شاألونك عن  الن�شيان  �شباب 
القد�س، عن اأهلها، عن طورها، عن جبل 
الزيتون فيها، عن �شلوانها، عن �شيخها 
اجلريح دائماً··· عن اأحياء باتت ل �شهم 
الطرقات  عليها  فاختلطت  اإليها  ي�شري 
والإ�شارات  ال�شهام  عليها  وانهالت 
وكانت  هنا  كان  تفهم··  بلغة  ت�شري  ل 
قالها  كاللغة،  تورث  والأر�س  هناك··· 
لهجتها  تنهي  واللغة  البالد··  دروي�س 

وت�شمت على اأبوابها ال�رسخات، واللغة 
يف القد�س تبحث عن )ح�رس اإرث( لعل 
الوارث يهتدي على �شك يف جيب البيت 
البيت···  اأكناف  واأكناف  البيت  واأكناف 
لريث الأر�س واللغة معاً· القد�س اأقرب 
اإىل  واأقرب  قال،  ال�شماء···  اإىل  نقطة 
اإىل  واأقرب  مطرها  اإىل  واأقرب  نب�شها 
�شم�شها حني تغ�شل وجه الفجر بقبتها، 
م�شغة  اإىل  اأقرب  يوماً،  تكون،  ولعلها 
تن�شد  كي  املليار  ون�شف  املليار  قلوب 
ليكون  فكرته  ي�شحذ  والعقل  ق�شيدتها 
اجلواب اأف�شل حال مما كان طوال هذا 
الذي منّجد فيه منذ طلوع فجر  العام، 
وللثقافة  لفل�شطني  الأبدية  العا�شمة 
عليه  وجمعت  ال�شعار  وُحمل  العربية، 
من  ودب<<  ><هب  من  كل  تواقيع 

 ·· كان  والإم�شاء  يعرف··  ول  يعرف 
مل  ولكنها  القلب  يف  حارقة  واللهفة 
ت�سء  ومل  القد�س  يف  م�شباحاً  ت�شعل 
عتمته،  يف  بقي  والعمى  مب�رساً  درباً 
العا�شمة  مبفهوم  لي�شت  والإ�شكالية 
اأبدية اأو موؤقتة اأو ن�شف موؤقتة اأو اأكرث·· 
العام عامها واملفاعيل غائبة  فاإذا كان 
ال�شور وعادت  اإىل  نائمة �شلت طريقها 
اأدراجها· يقول امُلن�شد·· بعد هذا العتاب 
ي�شاألونك  اأن  الكتابة···  ّرنة  على  ولهفته 
الذي  املطرز،  ثوبها  عن  القد�س،  عن 
الف�شيل  �شهرها  ليلة  ترتديه  اأن  حتاول 
ال�شوم  اإىل  لتعود  بقدومه  حتتفي  كي 
ا تََرِيَنّ  ي َعيًْنا َفاإَِمّ ><َفُكِلي َوا�رْسَِبي َوَقِرّ
ْحَمِن  ِمَن الْبَ�رَسِ اأََحًدا َفُقوِل اإِيِنّ نََذْرُت ِللَرّ
ن�ِشًيّا<< �شدق  ْوًما َفلَْن اأَُكِلَّم الْيَْوَم اإِ �شَ

اهلل  كالم  الكالم  وخري  العظيم·  اهلل 
القد�س،  �شيدة  العذراء،  مرمي  اإىل 
عن  القد�س  �شوم  ال�شوم،  هو 
بُحة  نالت حنجرتها  اأن  بعد  الكالم 
وحتى  الِبكر  �رسختها  منذ  عالية 

معنى  فيها  ن�شعل  التي  اللحظة 
الكالم لي�شيء الكالم كالمه··· ولعل 
بر�شم  نقول-  كما  دائما-  الإجابة 
امل�شوار···  وطول  ال�شعار  حجم 

وي�شاألونك عن القد�س··!
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حذر  الثالثة،  االت�صاالت  وخالل 
اعرتاف  تداعيات  من  اأردوغان 
ترامب بالقد�س عا�صمة الإ�رسائيل 

على �صالم وا�صتقرار املنطقة.
بالقد�س  الفل�صطينيون  ويتم�صك 
لدولتهم  عا�صمة  ال�رسقية 
قرارات  اإىل  ا�صتناداً  املاأمولة، 
تعرتف  ال  التي  الدويل،  املجتمع 
احتالل  على  ترتب  ما  بكل 
ثم   ،1967 عام  للمدينة،  اإ�رسائيل 
اإليها، عام 1980، واإعالنها  �صمها 
والغربية  ال�رسقية  القد�س 
لها كما  واأبدية"  "عا�صمة موحدة 
ال�صوداين،  بنظريه  اأردوغان  ات�صل 
عمر الب�رس، حيث مت التاأكيد على 
�صلبا على  �صيوؤثر  ترامب  قرار  اأن 
االأو�صط  ال�رسق  وا�صتقرار  �صالم 
دائرة  اأردوغان  و�صع  بعدها، 
من  كل  اإىل  باحلديث  ات�صاالته، 
جنيب  املاليزي،  الوزراء  رئي�س 
التون�صي،  والرئي�س  الرّزاق،  عبد 

والرئي�س  ال�صب�صي،  قائد  الباجي 
ورئي�س  روحاين،  ح�صن  االإيراين، 
املكتب ال�صيا�صي حلركة املقاومة 
اإ�صماعيل  )حما�س(،  االإ�صالمية 
منون  الباك�صتاين،  والرئي�س  هنية، 

ح�صني.
وحتى خالل زيارته لليونان، يومي 
وا�صل  اجلاري،  ال�صهر  من  و8   7
اأردوغان حتركاته، فاأجرى ات�صاال 
بنظريه الرو�صي، فالدميري بوتني، 
امل�صتجدات  اأحدث  خالله  بحثا 
على  التاأكيد  ومت  القد�س،  ب�صاأن 
�صي�رس  االأمريكي  القرار  اأن 
املنطقة  و�صالم  با�صتقرار 
مدينة  القد�س  كون  من  وانطالقا 
اأجرى  اأي�صا،  امل�صيحيني  مقد�صة 
الرئي�س الرتكي ات�صاال هاتفيا مع 
وخالل  فران�صي�س  الفاتيكان  بابا 
اإىل  اأردوغان  دعا  االت�صال،  هذا 
حماولة  اأي  عن  االبتعاد  �رسورة 
لتغيري و�صع القد�س، م�صددا على 

اأن املدينة مقد�صة بالن�صبة لليهود 
ووا�صل  وامل�صلمني  واملي�صحيني 
اأردوغان جهوده، اليوم، عرب بحث 
هاتفيا  القد�س  يف  امل�صتجدات 
اإميانويل  الفرن�صي  نظرائه  مع 
نور�صلطان  والكازاخي  ماكرون، 
نزار باييف، واالأذري اإلهام علييف، 
واللبناين مي�صال عون، واالإندوني�صي 
حممد  والنيجريي  ويدودو،  جوكو 
يلتقي  اأن  املرتقب  ومن  بخاري، 
مدينة  يف  بوتني،  مع  اأردوغان 
االإثنني،  اليوم  الرتكية،  اإ�صطنبول 
لبحث امل�صتجدات ب�صاأن القد�س، 
وماآالت قرار ترامب، الذي ينتهك 
وهذا  الدولية  ال�رسعية  قرارات 
اللقاء �صي�صبق قمة طارئة ملنظمة 
اإ�صطنبول،  يف  االإ�صالمي،  التعاون 
اإليها  دعت  املقبل،  االأربعاء 
الدوري  الرئي�س  باعتبارها  تركيا، 
اجلهود  ح�صد  بهدف  للمنظمة، 

للدفاع عن عن القد�س.
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منذ الثاين من ال�سهر اجلاري 

بـ17 ات�صاال هاتفيا عن القد�س.. اأردوغان يحا�صر قرار ترامب
منذ الثاين من ال�سهر احلايل، اأجرى الرئي�س الرتكي، رجب طيب اأردوغان، 17 ات�سال هاتفيا مع قادة دول عربية واإ�سالمية وغربية وبابا الفاتيكان، 

للتحذير من قرار الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، ب�ساأن مدينة القد�س ال�سرقية املحتلة، وبحث تداعياته، وح�سد الراف�سني لهذا القرار غري 
امل�سبوق، بح�سب اإح�ساء واأعلن ترامب، الأربعاء املا�سي، القد�س ال�سرقية والغربية عا�سمة للكيان ال�سهيوين، واملبا�سرة بنقل ال�سفارة الأمريكية يف 
"اإ�سرائيل" من تل اأبيب اإىل ال�سطر ال�سرقي الفل�سطيني املحتمل من القد�س، و�سط غ�سب عربي واإ�سالمي وقلق وحتذيرات دولية، حتركات الرئي�س 

الرتكي ا�ستبقت هذا القرار، حيث ات�سل هاتفيا، يف الثاين من دي�سمرب اجلاري، بنظريه الفل�سطيني، حممود عبا�س، ثم بكل من العاهل ال�سعودي، 
امللك �سلمان بن عبد العزيز، واأمري قطر، ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين.

فل�سطني املحتلة

منظمات يهودية تدعو القتحامات جماعية للأق�صى
“الهيكل”  منظمات  دعت 
اأم�س  املتطرفة،  )يهودية( 
امل�صاركة  اإىل  اأن�صارها  االأحد، 
جماعية  اقتحامات  يف  الوا�صعة 
يف  االأق�صى  للم�صجد  ومكثفة 
امل�صاء  �صاعات  خالل  القد�س 
وذكرت وكالة االأنباء الفل�صطينية 
الهيكل  “منظمات  اإن  الر�صمية 
دعت امل�صتوطنني اإىل امل�صاركة 
بالقد�س املحتلة،  تظاهرات  يف 
م�صاء  الثامنة  ال�صاعة  من  بدًءا 
اليوم اأمام باب االأ�صباط، املوؤدي 
ال�رسيف،  القد�صي  احلرم  اإىل 
وذلك للمطالبة بفتح �صائر اأبواب 

اليهود،  اأمام  االأق�صى  امل�صجد 
اإليه  الدخول  �صاعات  وزيادة 

)اقتحامه(.
امل�صتوطنني  اقتحامات  وتتم 
من  االإ�رسائيلية  القوات  بحماية 
ا�صتولت  الذي  املغاربة،  باب 
عقب  مفاتيحه  على  اإ�رسائيل 
حرب عام 1967، واحتالل مدينة 
“الهيكل”  ومنظمات  القد�س، 
متطرفة  يهودية  منظمات  هي 
االأق�صى  امل�صجد  لهدم  تخطط 
وحتظى  �صليمان،  هيكل  وبناء 
هذه املنظمات باعرتاف ر�صمي 
يف اإ�رسائيل، واالأربعاء املا�صي، 

دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
ر�صمًيا  بالده  اعرتاف  ترامب، 
الإ�رسائيل،  عا�صمة  بالقد�س 
اإىل  بالده  �صفارة  بنقل  والبدء 
قرار  وي�صمل  املحتلة  املدينة 
من  ال�رسقي  ال�صطر  ترامب 
اإ�رسائيل  احتلته  الذي  القد�س، 
عام 1967، وهي خطوة مل ت�صبقه 
اإىل  القرار  واأدى  دولة  اأي  اإليها 
على  االإدانات  من  كبرية  موجة 
من  �صيما  ال  االأ�صعدة،  خمتلف 
واالإ�صالمية  العربية  الدول  قبل 
يف  مظاهرات  اندلعت  فيما 
الفل�صطينية،  املدن  معظم 

تطورت اإىل مواجهات بني �صباب 
االإ�رسائيلي  واجلي�س  فل�صطيني 

فيها  )مبا  الغربية  ال�صفة  يف 
الفا�صل  اخلط  وعلى  القد�س( 

ا  بني قطاع غزة واإ�رسائيل، رف�صً
لقرار ترامب.

�سد املتظاهرين الفل�سطينيني

قطر تدين ب�صدة ا�صتخدام "اإ�صرائيل" القوة املفرطة
"الق�سام"

اال�صتباك قواعد  ك�صر  ثمن  " اإ�صرائيل" �صتدفع 
"اإدانتها  مع املقاومة يف غزة عن  قطر  اأعربت 

وا�صتنكارها ال�صديدين ال�صتخدام 
االحتالل ال�صهيوين القوة املفرطة 
�صد املحتجني الفل�صطينيني على 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  قرار 
بالقد�س  باالعرتاف  ترامب 
وقالت  الإ�رسائيل"   عا�صمة 
بيان  القطرية يف  وزارة اخلارجية 
"�صقوط  االأحد:  اأم�س  اأ�صدرته 
من  وامل�صابني  ال�صهداء  ع�رسات 
على  الفل�صطينيني  املتظاهرين 
اأيدي قوات االحتالل االإ�رسائيلي.. 
على  �صارخ  وتعد  �صنيعة  جرمية 

احلق يف التظاهر ال�صلمي" .
الدويل  املجتمع   ، قطر  وطالبت 
جرائم  لوقف  فورا  بالتحرك   ":
وتوفري  االإ�رسائيلي  االحتالل 

 " الفل�صطيني  لل�صعب  احلماية 
دولة  "موقف  اخلارجية  وجددت 
الفل�صطينية  للق�صية  الداعم  قطر 
ال�صقيق  الفل�صطيني  وال�صعب 
ويف  امل�رسوعة  حقوقه  ال�صرتداد 
امل�صتقلة  دولته  اإقامة  مقدمتها 
على حدود عام 1967 وعا�صمتها 
واأعلن    ". ال�رسقية  القد�س 
من  متلفٍز  خطاب  يف  ترامب 
املا�صي،  االأربعاء  االأبي�س،  البيت 
بالقد�س  ر�صمًيا  بالده  اعرتاف 
والغربي(  ال�رسقي  )ب�صقيها 
بنقل  والبدء  الإ�رسائيل،  عا�صمة 
�صفارة بالده اإىل املدينة املحتلة، 
واإ�صالمي،  عربي  غ�صب  و�صط 

وقلق وحتذيرات دولية. 
ومنذ اأم�س االأول اجلمعة، يتظاهر 

طول  على  الفل�صطينيني  مئات 
احلدود مع قطاع غزة، اإىل جانب 
بني  اأخرى  مواجهات  حدوث 
املتظاهرين واجلي�س االإ�رسائيلي 
يف ال�صفة الغربية ومدينة القد�س 
ترامب،  لقرار  ا  رف�صً ا،  اأي�صً
املواجهات  اأحداث  واأ�صفرت 
والق�صف االإ�رسائيلي منذ اجلمعة 
�صهداء،   4 �صقوط  عن  املا�صية، 
 4 بينهم  فل�صطينياً،   195 واإ�صابة 
حاالت حرجة، وفق وزارة ال�صحة 
الفل�صطينية بغزة فيما بلغ اإجمايل 
االإ�صابات يف االأرا�صي الفل�صطينية 
بال�صفة الغربية )مبا فيها القد�س( 
املواجهات  جّراء  غزة،  وقطاع 
اإىل   ، املا�صينينْ اليومني  خالل 

1200 فل�صطيني. 

الق�صام،  الدين  عز  كتائب  هددت 
"حما�س"،  حلركة  امل�صلح  اجلناح 
ثمن"،  بـ"دفع  اإ�رسائيل،  االأحد،  اأم�س 
على  موؤخرا  �صنتها  التي  الغارات 
عن  �صادر  بيان  وقال  غزة.   قطاع 
كتائب الق�صام، اجلناح امل�صلح حلركة 
ثمن  "�صتدفع  اإ�رسائيل،  اإن  "حما�س"، 
ك�رس قواعد اال�صتباك مع املقاومة يف 
غزة" وُقتل ع�صوان يف كتائب الق�صام، 
ال�صبت يف غارة �صنتها مقاتالت  فجر 
غزة،  قطاع  على  ال�صهيوين،  اجلي�س 
لريتفع عدد ال�صهداء الفل�صطينيني منذ 
قرار الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، 
للكيان  عا�صمة  بالقد�س  االعرتاف 

ال�صهيوين اإىل اأربعة، ومئات اجلرحى.  
اأخرى  ، غارات  االحتالل  و�صن جي�س 
ال�صبت املا�صي،  م�صاء اجلمعة وفجر 
اإ�صابة  عن  اأ�صفرت  غزة،  قطاع  على 
وقالت  )مدنيا(  فل�صطينيا   15 نحو 
كتائب الق�صام يف بيانها:" �صتثبت قادم 
االأيام للعدو عظيم خطئه و�صوء تقديره 
الإرادة وت�صميم املقاومة" ،واأ�صافت:" 
على قادة العدو و�صناع القرار لديه اأن 
يديرون  التي  احلماقة  حجم  يدركوا 
ونعُدهم  املقاومة،  مع  املواجهة  بها 
اأ�صابع  ون  يع�صّ �صنجعلهم  باأننا 
ل�صمت  االأرعن  تقديرهم  على  الندم 
للمعركة"  اإدارتها  وطريقة  املقاومة 

البيان:" اإّن دماء �صهداء �صعبنا  ،وتابع 
هدراً،  تذهب  لن  االأبطال  وجماهديه 
العدو  و�صيدفع  فيها،  نفرط  ولن 
اقرتف  ما  على  ع�صري  ح�صاب  فاتورة 
واإجرام بحق �صعبنا  من عدوان وغدر 
يتح�ص�س  اأن  العدو  وعلى  واأهلنا، 
با�صم  الناطق  وكان  راأ�صه".    مو�صع 
اأدرعي،  اأفيخاي  االإ�رسائيلي،  اجلي�س 
ال�صبت،  �صحفي،  ت�رسيح  يف  قال  قد 
اأهداف  �صّن هجمات على  اإن اجلي�س 
ا على "اإطالق  تتبع حلركة حما�س، رًدّ
غزة  قطاع  من  ال�صاروخية  القذائف 
باجتاه االأرا�صي الفل�صطينية اخلا�صعة 

لالحتالل ال�صهيوين." 
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م�سوؤول اإثيوبي

بعد �ضتة اأ�ضهر �ضي�ضل بناء �ضد النه�ضة لأكرث من %70
قال م�سوؤول اإثيوبي، اإن العمل ب�سد النه�سة »لن يتوقف ولو لدقيقة واحدة«، م�سريا اإىل اأنه بحلول منت�سف 2018 �ستكون بالده انتهت من بناء 70.44% 
من ال�سد ، اأكد بوزنه تول�سا، مدير اإدارة العالقات العامة يف وزارة الري واملياه والكهرباء الإثيوبية، اأن عملية البناء بال�سد لن تتاأثر مبا و�سفه بـ«عدم 

التوافق حول وجهات النظر« خالل املفاو�سات بني اأدي�س اأبابا واخلرطوم والقاهرة، نافيا ف�سل تلك املفاو�سات.

�أعلنت  �ملا�ضي،  نوفمرب   12 ويف 
�لفنية  �ملفاو�ضات  جتميد  م�رص 
مع �ل�ضود�ن و�إثيوبيا عقب �جتماع 
ثالثي بالقاهرة، �إثر رف�ض �لأخرية 
در��ضات  على  �لبلدين  تعديالت 
�لفرن�ضي  �ل�ضت�ضاري  �ملكتب 
حول �ل�ضد وملئه وت�ضغيله و�أعلنت 
دوليا  �ضتتحرك  �أنها  وقتها  م�رص 
لطرح تفا�ضيل �لأزمة و�ضدد تول�ضا 
على �أن �لعمل بال�ضد »�ضيكتمل يف 
�أن  �ملوعد �ملحدد له«، لفًتا �إىل 
عملية  لإكمال  �ملو�ضوعة  �خلطة 
و�أ�ضاف:  �ضنو�ت،  �ضبع  �لبناء، 
�إجر�ء  بتاأخر  �ل�ضد  بناء  يتاأثر  »لن 
مكتب  )يجريهما  �لدر��ضتني 
�لآثار  حول  فرن�ضي،  ��ضت�ضاري 
م�رص  على  �لنه�ضة  ل�ضد  �ل�ضلبية 
و�ل�ضود�ن من �لناحية �لقت�ضادية 
�أن  كما  و�لبيئية(،  و�لجتماعية 
لن  �لتو�ضل لتفاق مع م�رص  عدم 

يعطل �لبناء«.
وتتخّوف م�رص من تاأثري�ت �ضلبية 
بد�أ  �لذي  �لإثيوبي  لل�ضد  حمتملة 
على   ،2011 �أفريل  يف  �إن�ضاوؤه 
ح�ضتها �ملائية �لتي تقدر بـ55.5 
تقول  حني  ،يف  مكعب  مرت  مليار 
ت�ضتهدف  ل  �إنها  �أبابا  �أدي�ض 
�لطاقة  و�إن  مب�رص،  �لإ�رص�ر 
�ل�ضد  �ضيولدها  �لتي  �لكهربائية 
�لفقر،  على  �لق�ضاء  يف  �ضت�ضاعد 
وتعزيز �لنه�ضة �لتنموية يف �إثيوبيا 
»دولة  �إثيوبيا  �أن  تول�ضا،  و�أو�ضح 
يف  �لكامل  �حلق  ولها  �ضيادة  ذ�ت 
�ملائية،  مو�ردها  من  �ل�ضتفادة 
دون �إحلاق �ل�رصر بالآخرين«ولفت 
�إىل �أن »�لعمل يف �ل�ضد ي�ضري وفق 

�خلطة �ملو�ضوعة له، وو�ضل حجم 
ما مت بنائه �لآن �إىل �أكرث من %63 ، 
وبح�ضب �خلطة �ملو�ضوعة �ضت�ضل 
هذه �لن�ضبة �إىل 70.44 %، منت�ضف 
»�ضتو��ضل  بالده  �أن  2018«وتابع 
�لثابت  �لبناء �نطالقا من موقفها 
لإثيوبيا  �أ�ضا�ضيا  حقا  �ل�ضد  باأن 
�لتي عليها �ل�ضتفادة من مو�ردها 
بدول  �رصر  �إحلاق  دون  �ملائية، 
�أو�ضح  ذ�ته،  �ل�ضياق  �مل�ضب«ويف 
بالده  �أن  �لإثيوبي،  �مل�ضوؤول 
�لتي  �لتنمية  مع  لطاقة  بـ«حاجة 

ت�ضهدها«.
ن�ضتهلك  »كنا  حديثه:  يف  وم�ضى 
لكن  �ملا�ضي،  يف  ميغاو�ط   200
�لتنموية  �لنه�ضة  وب�ضبب  �لآن 
مب�رصوعات  ن�ضري  �أن  ميكن  ل 
�لنه�ضة  �ضد  فاإن  لذلك  �ضغرية، 
ميكن  �لذي  �لوحيد  �مل�رصوع  هو 
�أنه  كما  ننتج منه طاقة كربى،  �أن 
)�ل�ضد( �ضيكون له فو�ئد كربى على 
�ل�ضود�ن وم�رص«  وتطرق �مل�ضوؤول 
�لأ�ضباب  �إىل  حديثه  يف  �لإثيوبي 
�لتي حالت دون �لتو�ضل لتفاق يف 
�لقاهرة موؤخًر�، وقال �إن »مطالب 
خارج  مو�ضوعات  باإ�ضافة  م�رص 
ب�ضد  �ملتعلقة  �لتفاو�ض  مرجعية 
توقف  يف  �ل�ضبب  هي  �لنه�ضة، 
�ملو�ضوعات  �ملفاو�ضات«وعن 
باإ�ضافتها،  �لقاهرة،  طالبت  �لتي 
�مل�رصي  »�جلانب  تول�ضا:  �أو�ضح 
�أقحم �تفاق 1959، و�إجر�ء در��ضات 
بدلتا  �مللح  بزيادة  تتعلق  �أخرى 
نهر �لنيل ب�ضبب بناء �ل�ضد«و�أ�ضار 
»غري  �ملطالب  هذه  �أن  �إىل 
تتفاو�ض  »لن  بالده  و�أن  مقبولة«، 

طرفا  تكن  مل  �تفاقيات  على 
�لتفاقيات  تلك  و��ضفا  فيها«، 
باأنها »لي�ضت عادلة«وتنتقد �إثيوبيا 
�تفاقيات قدمية، قالت �إنها وقعت 
�تفاقية  ومنها  �ل�ضتعمار،  زمن 

.1959
�لقاهرة مع  و�تفاقية 1959وقعتها 
�خلرطوم، وت�ضمل �ل�ضبط �لكامل 
�لبلدين،  بني  �لو��ضلة  �لنيل  ملياه 
�إن�ضاء  على  �ملو�فقة  وتت�ضمن 
م�رص �ل�ضد �لعايل، جنوبي �لبالد، 
خز�ن  باإن�ضاء  �ل�ضود�ن  وقيام 

�لرو�ضري�ض على �لنيل �لأزرق.
ت�ضل  �أن  �لتفاقية  تت�ضمن  كما 
�إجماىل ح�ضة م�رص من مياه �لنيل 
�ضنويا،  مكعب  مرت  مليار   55.5
مكعب  مرت  مليار   18.5 مقابل 

للخرطوم.

�سرورة موا�سلة 
املفاو�سات

�ضوؤ�ل حول  رده على  ويف معر�ض 
حول  �ملفاو�ضات  لأفق  روؤيته 
بالده  مت�ضك  على  �أكد  �ل�ضد، 
مبو��ضلة �لتفاو�ض، نافًيا �أن تكون 
وعن  ف�ضلت  �لقاهرة  �جتماعات 
�مل�ضوؤول  قال  �لجتماعات،  تلك 
�إن بالده تعترب ما جرى  �لإثيوبي، 
تو�فق  »عدم  موؤخر�  �لقاهرة  يف 
عملية  وهذه  �لنظر  وجهات  حول 
�ضد  مثل  ملفاو�ضات  طبيعية 
�أن  �لآن  نعتقد  ونحن  �لنه�ضة، 
للدول  �لوحيد  �حلل  �لتفاو�ض هو 

�لثالث«.
من  »هي  �إثيوبيا  �أن  �إىل  ولفت 

منها  ا  حر�ضً باملفاو�ضات  بادرت 
على تاأكيد نيتها باأن م�رصوع �ل�ضد 
�مل�ضب«،  بدول  �رصر�  يلحق  لن 
�أبابا »�أجرت  �أدي�ض  �أن  م�ضرًي� �إىل 
�لبناء  يف  تبد�أ  �أن  قبل  در��ضات 
و�ضدقا منها هي من دعت لتكوين 

جلنة دولية ت�ضم �لدول �لثالثة«.
�أن  ذ�ته  �ل�ضياق  يف  و�أو�ضح 
�لذي يجري  »�ملكتب �ل�ضت�ضاري 
بناء  تد�عيات  )حول  �لدر��ضات 
م�رص  �مل�ضب  دولتي  على  �ل�ضد 
بجديد)على  ياأتي  لن  و�ل�ضود�ن( 
�أدي�ض  �أجرتها  �لتي  �لدر��ضات 

�أبابا(«.
م�رص  وقعت   ،2015 مار�ض  ويف 
�إعالن  وثيقة  و�إثيوبيا  و�ل�ضود�ن 
�لعا�ضمة  يف  �لنه�ضة  �ضد  مبادئ 
�ل�ضود�نية �خلرطوم، تعني �ضمنًيا 
�ملو�فقة على ��ضتكمال �إجر�ء�ت 
بناء �ل�ضد، مع �إجر�ء در��ضات فنية 
حلماية �حل�ض�ض �ملائية من نهر 

�لنيل للدول �لثالث �لتي مير بها.
�إىل  �لإثيوبي،  �مل�ضوؤول  وتطرق 
�أمن و�ضالمة �ل�ضد، وقال ل توجد 
�لناحية،  هذه  من  خماوف  »�أية 
وقادرة  �ضياده  ذ�ت  دولة  و�إثيوبيا 

�أن  نف�ضها«و�أو�ضح  تاأمني  على 
�لرعاية  يجد  بامل�رصوع  »�لعمل 
�أعلى  من  �لل�ضيقة  و�ملتابعة 
فئات  وكافة  �لدولة،  يف  �جلهات 
قومي  م�رصوع  لأنه  �ل�ضعب؛ 
�حلكومة  �لإثيوبيني«وبد�أت  للكل 
�ضد  م�رصوع  �إن�ضاء  �لإثيوبية 
على   ،2011 �أفريل   2 يف  �لنه�ضة 
»قوبا«  مبدينة  �لأزرق،  �لنيل 
باإقليم )بني �ضنقول- جمز(، على 
�حلدود �لإثيوبية-�ل�ضود�نية، على 
من  كيلومرت�،   980 من  �أكرث  بعد 

�لعا�ضمة »�أدي�ض �أبابا«.

�لعر�ق  خارجية  وزير  �أبدى 
على  حتفظه  �جلعفري،  �إبر�هيم 
�جلامعة  عن  �ضدر  �لذي  �لقر�ر 
و�ضفه  و�لذي  �ل�ضبت،  �لعربية 
�أ�ضفه  عن  معربا  بـ«�ل�ضعيف«، 
وقال  �لعر�قي  �ملقرتح  لرف�ض 
�أحمد  �لوز�رة  با�ضم  �ملتحدث 
�لأحد  �أم�ض  بيان  يف  حمجوب 
على  حتفظه  �أبدى  �جلعفري  �إن 
يف  �ضدر  �لذي  �لعربي  �لقر�ر 
�لعرب  �خلارجية  وزر�ء  �جتماع 
�أم�ض يف �لقاهرة«، مبينا �أنه »مت 
يت�ضمن  عر�قي  مقرتح  رف�ض 
دبلوما�ضية  �إجر�ء�ت  �تخاذ 
للحفاظ  جماعية  و�قت�ضادية 
�لفل�ضطيني  �ل�ضعب  حقوق  على 
�لقد�ض  دولته  وعا�ضمة 

�ل�رصيف«.
»�جلعفري  �أن  �لبيان  و�أ�ضاف 
�أعرب عن �أ�ضفه لرف�ض �ملقرتح 

�لعربي،  �لقر�ر  و�ضعف  �لعر�قي 
لكونه دون �مل�ضتوى �ملطلوب ومل 
يرتق حلجم �لتهديد �لذي تو�جهه 
�لقد�ض �ل�رصيفة«، م�ضري� �إىل �أنه 
�تخاذ  �إىل  �لعربية  �لدول  »دعا 
�ل�ضيا�ضية  �لإجر�ء�ت  من  مزيد 
�ضاأنها  من  �لتي  و�لقت�ضادية 
وزر�ء  �لقد�ض«و�ختتم  حماية 
�ل�ضبت،  �أم�ض  �لعرب  �خلارجية 
�جتماعهم �لذي عقد يف �لقاهرة 
�لأمريكي  �لرئي�ض  قر�ر  ب�ضاأن 
بنقل  �لقا�ضي  تر�مب  دونالد 
�لقد�ض،  �إىل  �لأمريكية  �ل�ضفارة 
�أن  �خلتامي  �لبيان  وت�ضمن 
خطري  وخرق  باطل  �لقر�ر  هذ� 
حل  ويقو�ض  �لدويل،  للقانون 
وطالبو�  �لعنف،  ويعزز  �لدولتني 

و��ضنطن باإلغائه فور�.

قيادي يف حزب امل�ؤمتر ي�ؤكد دفن جثمان »�ضالح« على قرار ترامب ب�ساأن القد�س

بغداد ت�ضف الرد
 العربي بالـ«�ضعيف«

�أعلن �لأمني �لعام �مل�ضاعد حلزب 
عرب  �لعو��ضي  يا�رص  �ملوؤمتر 
جثمان  دفن  يف«تويرت«عن  ح�ضابه 
عبد�هلل  علي  �ل�ضابق  �لرئي�ض 
وتكهنات  ت�ضاوؤلت  و�ضط  �ضالح، 
م�ضري  يكتنف  �لذي  �لغمو�ض  عن 

�لعو��ضي.
ح�ضابه  �أم�ض يف  �لعو��ضي،  وكتب 
»تويرت«، �أن جثمان �لرئي�ض �ل�ضابق 
علي عبد�هلل �ضالح وجثمان �لأمني 
�ل�ضعبي  �ملوؤمتر  حلزب  �لعام 
�إل  دفنهما،  مت  �لزوكا  عارف 
بهما،  يليق  ل  مبا  مت  دفنهما  �أن 
مبغامرة  فر�ضة  لدي  كانت  رمبا 
للخروج من �ضنعاء ولكن مل ت�ضمح 
�أخالقي ومروؤتي و�أنا �لذي مل  يل 
�أترك �لزعيم و�لأمني وهما حّيان 
ولذلك  ميتان  وهما  �تركهما  �أن 
�آثرت �لبقاء مهما كان �لثمن حتى 
عارف  عو�ض  �إخر�ج  على  �أعمل 
�إخر�جه  ��ضتطعت  وما  وعائلته 
من �لآخرين �أنا و�أبور��ض ومو�ر�ة 
جثمان �لزعيمني �ل�ضهيدين �لرثى 

�للذين  و�لزعيم  عارف  وبعد 
�للقاء  وبني  بيني  �ملعارك  حالت 
��ضت�ضهادهما  من  �أيام  قبل  بهما 
�ل�ضهاده  �رصف  من  وحرمت 
عندي  �ملوت  �أ�ضبح  فقد  معهما؛ 
يف  م�ضدر  وكان  �ضو�ء   و�حلياة 
قال  يف وقت  �ملوؤمتر، قد  حزب 
��ضرتطو�  �حلوثيني  �إن  �ضابق، 
ت�ضليم جثمان �ضالح لذويه، وعدم 
ت�رصيح �جلثة، وبدون �لإعالن عن 
جنازته  تكون  و�أل  دفنه،  موعد 
على  فقط  تقت�رص  بحيث  �ضعبية، 

عدد من �أقاربه.
�لأيام  طيلة  �أخبار  و�نت�رصت 
�ملا�ضية ت�ضري �إىل  مقتل �لعو��ضي 
�إىل جانب �ضالح وعدد من قياد�ت 
�أن  �إل  �ل�ضعبي،  �ملوؤمتر  حزب 
ت�ضاوؤلت  �أثارت  �ليوم  تغريد�ته 
عرب  �لعو��ضي  ودعا   ، عديدة 
حزب  �أن�ضار  �ليوم  تغريد�ته 
�ملوؤمتر �لذي كان ير�أ�ضه �لرئي�ض 
و�للتفاف  �لتما�ضك  �إىل  �ل�ضابق 
يقود  �لذي  ر��ض  �أبو  �ضادق  حول 

�حلزب خالل �لفرتة �حلالية.
لوطني  ويف  مابقيت  �ضاأظل 
وجمهوريتة  و��ضتقالله  و�ضيادته 
لزعيمي  وخمل�ض  ويف  حييت  ما 
�أن  �إىل  بذمتي  وعهدهما  و�أميني 
�أموت وويف لكل ما ع�ضناه وتعلمناه 
لتقبل  �أبيه  حرة  قيم  من  معهما 
�لتفريط  �أعمال �ملوؤمتر بيد�ل�ضيخ 
رئي�ض  نائب  �بور��ض  �ضادق 
�ملوؤمترين  جميع  �دعو�  �ملوؤمتر 
للتما�ضك و�لثبات و�للتفاف حوله  
و�أ�ضارت بع�ض و�ضائل �لإعالم �إىل 

�ل�ضخ�ضي  باحل�ضاب  �لتغريد  �أن 
يقوم  من  �أن  بال�رصورة  يثبت  ل 
مع  �حلقيقي  �ضاحبه  بذلك 
�ضائعة  �خرت�قات  حدوث  �إمكانية 
�أن  �ضيا�ضيني، مرجحني  حل�ضابات 
ويلف  ٌقتل   قد  �لعو��ضي  يكون 
�لغمو�ض م�ضري �لكثري من قياد�ت 
و�ضط  ب�ضنعاء،  �ملوؤمتر  و�أع�ضاء 
�أنباء عن �ضن �مل�ضلحني �حلوثيني 
و�أع�ضاء  لقياد�ت  �عتقالت  حملة 
�لرئي�ض  مقتل  عقب  �حلزب، 

�ل�ضابق، �لأحد �ملا�ضي.



و�شعية الت�شكيلة 
تزداد تعقيدا 
وخم�س نقاط 

تف�شلها عن 
امل�ؤخرة

اإدارة �شباب 
بلوزداد تف�شل 

يف م�شري 
تودوروف هذا 

الأ�شبوع

يح�سم املكتب االداري لفريق 
�سباب بلوزداد م�سري مدربه 
ال�رصبي اإيفيكا تودوروف 

خالل اجتماعه املقبل، اأين 
ال ي�ستبعد ان يتم الف�سل يف 
بقاء تودوروف من عدمه 

خالل اال�سبوع اجلاري، حيث 
ك�سف نائب رئي�س الفريق 
توفيق �سو�سار اأن اأع�ساء 

االإدارة �سوف يدر�سون و�سعية 
امل�سوؤول االأول على راأ�س 
الطاقم الفني واحل�سم يف 

م�ستقبله خالل االأيام املقبلة، 
ويف هذا ال�سدد فاإن اإقالة 

تودوروف اأقرب من االحتفاظ 
به خا�سة يف ظل توايل النتائج 

ال�سلبية للفريق والذي مل 
يحقق الفوز يف اأكرث من ع�رص 
مباريات على التوايل بالبطولة 
الوطنية وهي احل�سيلة التي 

تبقى �سلبية على طول اخلط، 
وتوؤدي بالفريق اإىل الهاوية 
خا�سة واأن الت�سكيلة التي 

كانت تت�سدر البطولة الوطنية 
يف بداية املو�سم احلايل 
اأ�سبحت على مقربة من 

اأندية املوؤخرة، حيث ال تبتعد 
�سوى بخم�س نقاط عن ثالث 

املهددين بال�سقوط.
واعرتف املدرب ال�رصبي 

تودوروف اأنه ف�سل يف ايجاد 
احللول لفريقه من اجل 
اخراجه من اأزمة النتائج 

خا�سة واأن الهزمية امل�سجلة 
يف الداربي العا�سمي اأمام 

الن�رصية زادت االأمور تعقيدا 
بالن�سبة للفريق، مو�سحا اأن 
الفريق يعاين نف�سيا ولي�س 

من ال�سهل جتاوز هذه الفرتة 
ال�سعبة.

عي�شة ق.
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الت�شكيلة تبا�شر التح�شري للقائها املتاأخر اأمام احتاد اجلزائر

ما�شوي باق مع وفاق �شطيف اإىل نهاية املو�شم
اتفق مدرب وفاق �شطيف مع اإدارة فريقه على م�ا�شلة مهامه على راأ�س العار�شة الفنية 

اإىل نهاية امل��شم اجلاري، اأين �شيق�د الت�شكيلة اإىل غاية رفع ال�شتار على البط�لة ال�طنية 
على الأقل، وجاء قرار ما�ش�ي بعد اقتناعه بالبقاء مع ال�فاق وم�ا�شلة امل��شم معه يف ظل 

ال��شعية التي يت�اجد عليها والذي �شيك�ن من ال�شعب تركه يف منت�شف الطريق خا�شة واأنه 
يتناف�س على لعب الأدوار الأوىل يف البط�لة ال�طنية

عي�سة ق.

خو�س  جانب  اإىل 
بلعب  القارية  املغامرة 
ابطال  رابطة  مناف�سة 
املقبل،  العام  اإفريقيا 
من  م�سادرنا  وك�سفت 
ال�سطايفي  النادي  بيت 
اأن الرئي�س ح�سان حمار 
�سوف يتحدث اإىل مدربه 
املواجهة  نهاية  عقب 
احتاد  اأمام  املتاأخرة 
غدا  املقررة  اجلزائر 
الثامنة  اجلولة  حل�ساب 
املحرتفة  للرابطة 

احل�سم  اأجل  من  االأوىل 
من  بقاءه  مو�سوع  يف 
رحيله عن الفريق خا�سة 
وانه ميلك عر�سا مغريا 
النجم  اإدارة  من  و�سله 
وكان  التون�سي  ال�ساحلي 
من  برحيله  حمار  اأعلم 
النادي  مع  التوقيع  اأجل 
مواجهة  عقب  التون�سي 
ما  وهو  تاجنانت  دفاع 
اأ�سعل فتيل الغ�سب لدى 
مت  ما  وعك�س  االأخري. 
بخ�سو�س  اإليه  احلديث 
على  ما�سوي  ا�رصاف 
اجلزائر  احتاد  لقاءي 

قبل  بلعبا�س  واحتاد 
مغادرة الت�سكيلة والتوجه 
مع  جتربة  خو�س  نحو 
الذي  ال�ساحلي  النجم 
األف   25 عليه  عر�س 
يقارب  ما  �سهريا  اأورو 
وهو  �سنتيم  مليون   500
فاإن  يرف�س  ال  عر�س 
يتوجه  ال�ساب  املدرب 
امل�سوار  موا�سلة  نحو 

مع فريقه احلايل.
اأخرى، �رصعت  من جهة 
االأ�سود«  »الن�رص  ت�سكيلة 
للقاء  التح�سري  يف 
احتاد  اأمام  املتاأخر 

يعرف  لن  اأين  اجلزائر 
توا�سل  �سوى  التعداد 
عبد  املهاجم  غياب 
ب�سبب  اأمقران  الكرمي 
اال�سابة بينما ال ي�ستبعد 
بدران  املدافع  يكون  اأن 
الذي  وهو  حا�رصا 
يف  خفيفة  ا�سابة  تلقى 
خا�سة  اأم�س،  اأول  لقاء 
على  يعول  الفريق  واأن 
الثالث ملواجهة  النقاط 
من  ميدانه  على  الغد 
بال�سدارة  االنفراد  اجل 
عن  الفارق  وتقلي�س 
ال�سدارة اإىل اربع نقاط.

بط�لة اإفريقيا لل�شطرجن للأ�شناف ال�شابة

اجلزائر تتوج باللقب الفريقي

الت�شكيلة عا�شت �شغطا كبريا

احتاد ب�شكرة يوقف نزيف النقاط 
ويتم�شك بالبقاء

ح�سل املنتخب الوطني لل�سطرجن 
لالأ�سناف ال�سابة على جمموع 12 
ميدالية منها 5 ذهبيات، 3 ف�سيات 
و4 برونزيات، وهي احل�سيلة التي 
التتويج  الوطنية  للت�سكيلة  �سمحت 
العمرية  للفئات  االإفريقي  باللقب 
 ،14  ،12  ،10  ،8 اأقل من  ال�سغرى 
عقب  واإناثا  ذكورا  �سنة  و18   16
البطولة االإفريقية التي نظمت من 
باجليزة  اجلاري  دي�سمرب   9 اإىل   2
احل�ساد  هذا  وياأتي  م�رص،  يف 
بف�سل العبات عائلة ن�رص  الوفري 
الالئي ح�سلن على ثالث ذهبيات 
وواحدة ف�سية بف�سل الالعبة رميا 
ذهبية �سنف 8 �سنوات، لينا ذهبية 
�سنف 14 �سنة ورانيا ذهبية �سنف 
 12 �سنف  ف�سية  ومنال  �سنة   16

الذهبيتني  امليداليتني  اأما  �سنة، 
لينا  ن�سيب  من  فكانتا  االأخريني 
ال�سيخ  وزياد  �سنوات   10 لعقاب 
عادت  حني  يف  �سنة،   14 بوقال 
لينا  من  لكل  الف�سية  امليداليات 
بن  و�سفيان  �سنوات   8 حجوط 

يحيى  12 �سنة.
و ح�سل على امليداليات الربونزية 
�سنة   18 مكني  اآ�سيا  من  كل 
وعبد  �سنوات   8 عودية  واأغيال�س 
ووا�سل  �سنوات   10 عمران  اهلل 
و�سيعود  �سنة،   12 بو�سماحة 
ي�رصف  الذي  الوطني  املنتخب 
على تدريبه الثالثي كرمي بلقا�سم، 
نا�رص  و  بو�سماحة  الرحمن  عبد  

ن�رص اليوم اإىل اأر�س الوطن.
وكالت

جنح فريق احتاد ب�سكرة يف ايقاف 
الذي عانى منه يف  النقاط  نزيف 
اأين حقق فوزا  املباريات االأخرية 
ثمينا خالل املقابلة التي خا�سها 
بلعبا�س،  احتاد  ال�سيف  اأمام 
نذير  املدرب  اأ�سبال  ومتكن 
بالنقاط  االحتفاظ  من  لكناوي 
جاء  والذي  ميدانهم  على  الثالث 
مباريات  اأربع  �سل�سلة  ليوقف 
دونه فوز منها ثالث  التوايل  على 
االحتاد  ت�سكيلة  وتنف�ّست  هزائم، 
ال�ساعد حديثا اإىل دوري االأ�سواء 
ثالث  اأ�سافت  بعدما  ال�سعداء 
جعلتها  الر�سيد  اإىل  ثمينة  نقاط 
تتم�ّسك بحظوظها كاملة من اأجل 
على  واأنها  خا�سة  البقاء  حتقيق 
بعد نقطة ملغادرة منطقة اخلطر 
الذي  االأمر  الرتتيب،  جدول  يف 

اجل  من  الالعبني  معنويات  يرفع 
موا�سلة العمل على حتقيق النتائج 

االيجابية واللعب على البقاء.
عا�سمة  اأبناء  ت�سكيلة  ومتكنت 
»الزيبان« من جتاوز ال�سغط الكبري 
الذي عا�سته خالل االيام ال�سابقة 
خا�سة عقب الهزميتني امل�سجلتني 
يف اجلولتني الفارطتني اأمام احتاد 
ما  وهو  تاجنانت  ودفاع  اجلزائر 
املظلم  النفق  يدخل  النادي  جعل 
الالعبني  اأمام  خيار  من  يكن  ومل 
نتيجة  اي  الأن  الفوز  �سوى حتقيق 
�سلبية جديدة على ملعب »العالية« 
اإىل ما يحمد  االأمور  كان �سيحول 
ال�سارع  غليان  ظل  يف  عقباها 
بتح�سني  ومطالبته  الب�سكري 

النتائج.
ع.ق.

العريف يغيب عن مقابلة اأوملبي املدية

 الن�شرية ي�شتعيد نغمة النت�شارات 
ودزيري يتفوق تكتيكيا

الثقة وجنح يف حتقيق فوز هام معنويا وذلك �سمن الداربي العا�سمي الذي   ا�ستعاد فريق ن�رص ح�سني داي 
تعادلني على التوايل قبل اأن ياأتي االنت�سار من الغرمي �سباب بلوزداد يف مقابلة �سيطرت عليها الن�رصية خا�سة 
اإليه الف�سل للكوت�سينغ الذي قام به املدرب بالل دزيري الذي جنح يف  يف املرحلة الثانية منها وهو ما يعود 
ال�سلبي قبل ان يتمكن  بالتعادل  انتهى  ال�سوط االول  الطاولة على مناف�سه ال�رصبي تودوروف بعدما كان  قلب 
اأ�سحاب اللونني االأ�سفر واالأحمر من ح�سم املواجهة ل�ساحلهم خا�سة واأن نقاط مواجهة الفريق اجلار ثمينة قبل 
اال�ستقبال يف اجلولة املقبلة على نف�س امللعب ال�سيف اأوملبي املدية من اأجل موا�سلة االرتقاء يف �سلم الرتتيب 
وتاأكيد انتفا�سة الفريق الذي حقق نتائج متذبذبة منذ انطالق املو�سم الكروي اجلاري، ولهذا الغر�س فاإن الفريق 
يعول على انهاء مرحلة الذهاب املقررة نهاية هذا االأ�سبوع على مقربة من اندية املقدمة من اأجل ت�سييق اخلناق 
ومراقبة �سباق لعب االأدوار االأوىل عن قرب. من جهة اأخرى تعرف مواجهة ن�رص ح�سني داي املقبلة اأمام اأوملبي 
املدية غياب العبها ح�سني العريف الذي لن يكون معنيا بلعب املواجهة ب�سبب العقوبة وهو الذي تلقى اأول اأم�س 
االنذار الرابع هذا املو�سم وهو ما يعني العقوبة االآلية عن لقاء واحد، وبالتايل �سيكون الطاقم الفني بقيادة املدرب 

دزيري ملزما بالبحث عن بديله لالعتماد عليه اأ�سا�سيا يف مواجهة نهاية هذا االأ�سبوع.

قا�شمي: الن�شرية �شتع�د اإىل ال�اجهة بق�ة وانتظروين يف اللقاءات املقبلة

�سّدد العب ن�رص ح�سني داي اأحمد قا�سمي ان فريقه قادر على العودة اإىل الواجهة بقوة خالل الفرتة املقبلة، حيث 
اأو�سح اأن الفوز الهام الذي �سجلوه على ح�ساب اجلار �سباب بلوزداد �سيكون وقعه ايجابيا على نف�سية زمالئه الالعبني 
ويحررهم معنويا من اأجل تقدمي االف�سل فيما تبقى من مقابالت البطولة الوطنية، م�سريا ان الت�سكيلة دخلت الداربي 
وهي تعاين �سغطا كبريا ب�سبب غياب النتائج وهو ما جعلها ت�سع ثقلها يف اللقاء من اأجل الفوز بنقاطه وهو ما ح�سل يف 
نهاية املطاف، اين جنحوا يف التخل�س من �سل�سلة النتائج ال�سلبية، ووجه قا�سمي ال�سكر اإىل زمالئه الذين قدموا مردودا 
كبريا ورجوليا على اأر�سية امليدان باال�سافة اإىل جمهورهم الذي تنقل اإىل امللعب و�ساندهم بقوة. وبرر قا�سمي تراجع 
ح�سيلته التهديفية هذا املو�سم مقارنة بال�سابقة اإىل اال�سابات التي تلقاها يف بداية املو�سم والتي جعلته يغيب عن عدد 
من اللقاءات وهو ما اأثر عليه من ناحية التهديف، م�سيفا اأنه تعافى نهائيا من اال�سابة و�سوف يعود بقوة خالل املقابالت 

القادمة.
عي�شة ق.
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ماجر ا�ستدعى 21 لعبا حمليا حت�سبا للموعد 

االحتاد االماراتي يلغي ودية اخل�ضر ويوّرط الفاف
األغيت ب�سفة ر�سمية املباراة الودية التي كانت مربجمة بني املنتخبني الوطني ونظريه الماراتي بتاريخ 23 دي�سمرب املقبل باإمارة ابو ظبي، حيث 

لن يخو�ض املنتخب الوطني للمحليني املباراة الودية ب�سبب م�ساركة املنتخب الماراتي يف دورة خليجي 23 التي مت نقلها من قطر اإىل الكويت حيث 
ي�ست�سيف احتاد الكرة الكويتي الدورة بعدما كانت مقررة يف بداية الأمر بقطر وهو ما جعل ثالث منتخبات تعلن مقاطعتها للعب الدورة اخلليجية 

عي�سة ق.

تتمثل يف االمارات، ال�سعودية 
املقاطعة  ب�سبب  والبحرين 
الدول  هذه  بني  الدبلوما�سية 
وقطر، قبل اأن يحدث االتفاق 
اأين  الكويت  اإىل  الدورة  بنقل 
املنتخبات  ت�سارك  �سوف 
الثالث ال�سالف ذكرها، حيث 
را�سل االحتاد االماراتي هيئة 
زط�سي  الدين  خري  الرئي�س 
واعالمها  االعتذار  اجل  من 

باإلغاء اللقاء الودي.
حول  الت�ساوؤل  ويبقى 
اجلزائرية  االحتادية  جهل 
دوري  يف  االمارات  مل�ساركة 

مت  الذي  وهو   23 خليجي 
اجلمعة  منذ  عنه  االعالن 
الدورة  نقل  بعد  املن�رصم، 
اإىل الكويت ومع ذلك اأ�سارت 
الفاف اأول اأم�س عرب موقعها 
ا�ستدعاء  عن  االلكرتوين 
ماجر  رابح  الوطني  الناخب 
من  العبا   21 ت�سم  لقائمة 
اجل دخول ترب�س حت�سريي 
ابتداء من 17 دي�سمرب احلايل 
املواجهة  خلو�س  حت�سريا 
رغم  االمارات،  اأمام  الودية 
 23 خليجي  دورة  خو�س  اأن 
الفرتة  بني  ما  يجري  �سوف 
دي�سمرب   22 من  املمتدة 
غلى اخلام�س جانفي وهو ما 

التاريخ املحدد  يتعار�س مع 
االحتاديتني  بني  �سالفا 
بني  الودية  املباراة  لربجمة 

الت�سكيلتني.
وال ي�ستبعد اأن يقت�رص الرتب�س 
خو�س  على  التح�سريي 
حت�سري  مبركز  املع�سكر 
ب�سيدي  الوطنية  املنتخبات 
ح�س�س  وخو�س  مو�سى 
الوقوف  اجل  من  تدريبية 
التي  على اح�سن االمكانيات 
املنتخب  تدعم  ان  ممكن 
يتواجد  الذي  االأول  الوطني 
معنيا  يكون  ولن  راحة  يف 
غاية  اإىل  املناف�سة  بخو�س 
ان  ينتظر  اأين  �سبتمرب  �سهر 

يخو�س وديتني.
فاإن  ال�سدد  هذا  ويف 
على  االأول  امل�سوؤول 
الوطنية  الفنية  العار�سة 
لالعبي  اأغلبية احل�سور  منح 
وفاق  اجلزائر،  احتاد  اأندية 
ق�سنطينة  و�سباب  �سطيف 
يف  متثيال  اأكرث  كانت  التي 
لالعبي  باأغلبية  القائمة 
النادي العا�سمي الذي �سجل 
مقابل  العبني  ب�ستة  ح�سوره 
الوفاق  لفريقي  العبي  اأربعة 
وهي  ق�سنطينة،  و�سباب 
اختيارها  جاء  التي  اال�سماء 
التي  املعاينة  عملية  عقب 
الفني  الطاقم  اأع�ساء  قادت 

الوطني عرب خمتلف مالعب 
يف  االبهام  ويبقى  الوطن، 
ماجر  تدفع  التي  اال�سباب 
فوزي  احلار�س  ال�ستدعاء 
عن  بعيد  اأنه  رغم  �ساو�سي 
حار�سا  واأ�سبح  املناف�سة 
الفني  الطاقم  لدى  احتياطيا 
اجلزائر  مولودية  لفريقه 
وعدم منح الفر�سة للحار�س 
الذي  �سعال  فريد  ال�ساب 
امل�ستوى  يف  مباريات  يقدم 
النادي  عرين  حرا�سة  يف 

العا�سمي.
 قائمة الالعبني

فوزي �ساو�سي، ر�سيد بوهنة 
عبد  اجلزائر(،  )مولودية 

علي  �سيد  �ساحلي،  القادر 
الكروم )�سباب بلوزداد(، عبد 
القادر بدران، اأكرم جحنيط، 
املوؤمن  وعبد  زيتي  خثري 
جابو )وفاق �سطيف(، خمتار 
�سافعي،  فاروق  مو�سى،  بن 
عبد  الالوي،  عبد  اأيوب 
حممد  غيث،  ين  الروؤوف 
درفلو  واأ�سامة  بلخما�سة 
اإ�سالم  اجلزائر(،  )احتاد 
)نادي  مالل  فريد  عرو�س، 
بو�رصيفة،  وليد  بارادو(، 
�سيد علي العمري، عبد النور 
)�سباب  عبيد  واأمني  بلخري 
ق�سنطينة(، �سليم بوخن�سو�س 

)�سبيبة القبائل(.

فرحات اأ�ضا�ضي وي�ضقط اأمام اجاك�ضيو

توقفت �سل�سلة النتائج االيجابية 
الدين  زين  الالعب  �سجلها  التي 

لوهافر  ناديه  رفقة  فرحات 
وذلك بعد �سقوطه يف فخ الهزمية 

واجه  عندما  الديار  خارج 
اأجاك�سيو  امل�سيف  ام�س  اول 
اجلولة  حل�ساب  رد  دون  بهدف 
الثانية  الدرجة  دوري  من   18
خ�سارة  جاءت  اين  الفرن�سية، 
اخل�رص  ميدان  متو�سط  رفقاء 
بعد ت�سجيلهم �ست مباريات على 
وخا�س  هزمية،  دون  التوايل 
اجلزائر  ال�سابق الحتاد  الالعب 
مردودا  قدم  اأين  ا�سا�سيا  اللقاء 

من�سبه  تغيري  رغم  امل�ستوى  يف 
اأمين،  اللعب جناحا  بعدما تعود 
�سانع  اأجاك�سيو  مقابلة  خا�س 
األعاب وعمل على خلق الهجمات 
النتيجة  لكن  املهاجمني  وراء 
اثرها  على  و�سيع  اأكلها  تاأت  مل 
لوهافر فر�سة ال�سعود يف جدول 
ثالثي  رفقة  والتواجد  الرتتيب 

املقدمة.
ع.ق.

احتاد اجلزائر

حمدي ي�ضر على نقاط الفوز من �ضطيف
اال�ستعداد  اجلزائر  احتاد  فريق  العبو  يوا�سل 
مدينة  اإىل  غدا  يقودهم  �سوف  الذي  للتنقل 
�سطيف من اجل خو�س املقابلة املتاأخرة التي 
اجلولة  حل�ساب  �سطيف  وفاق  اأمام  تنتظرهم 
حيث  االأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من  الثامنة 
اأجل  من  و�ساق  قدم  على  التح�سريات  جتري 
ويف  للقاء،  حت�سبا  جاهزية  اف�سل  يف  التواجد 

اإىل  حمدي  ميلود  املدرب  حتدث  ال�سدد  هذا 
اإىل  التنقل  من  بالفوز  بالعودة  وطالبهم  العبيه 
ي�رص حمدي على  اأين  العليا،  اله�ساب  عا�سمة 
من  ماي  الثامن  ملعب  من  كامال  الزاد  حتقيق 
اأجل ا�سرتجاع الثقة وحتقيق اال�ستفاقة خا�سة 
بعد التعرث الذي �سجله اأ�سباله يف اجلولة الفارطة 
واالكتفاء  القبائل  �سبيبة  امام  بالكال�سيكو 

يعول  الذي  االأمر  وهو  ميدانهم،  على  بالتعادل 
الثقة  ا�ستعادة  اأجل  من  تداركه  على  حمدي 
امكانية  يدرك  واأنه  خا�سة  االنطالقة  وحتقيق 
بعد  الوطنية  البطولة  يف  قوية  عودة  ت�سجيل 
الذهاب  مرحلة  وانهاء  متعرثة،  بداية  ت�سجيل 

�سمن ثالثي املقدمة يف جدول الرتتيب. 
عي�سة ق.

الأول عاد بالفوز خارج الديار والثنائي �سجل انت�سارا عري�سا

حمرز فيغويل و�ضوداين هدافون باأوروبا هذا االأ�ضبوع
هذا  نهاية  بالتاألق  حمرتفني  العبني  ثالثة  برز 
يف  الفوز  اإىل  انديتهم  قادوا  بعدما  االأ�سبوع 
ووا�سل  اإليها،  ينتمون  التي  االأوروبية  الدوريات 
متو�سط ميدان الت�سكيلة الوطنية ريا�س حمرز 
قاده  اأين  �سيتي  لي�سرت  ناديه  �سفوف  الربوز يف 
الديار  التنقل خارج  بفوز ثمني من  العودة  غلى 
عاد  حيث  �سيتي  نيوكا�سل  مالقاة  اإىل  وقاده 
بالزاد كامال وبنتيجة 2/3، وكان متو�سط ميدان 
كانوا  عندما  التعادل  هدف  �سجل  قد  اخل�رص 
متاأخرين يف النتيجة بهدف وذلك بطريقة رائعة 
بعدما احتفظ بالكرة وقام بالت�سديد من م�سافة 
بت�سديدة قوية، قبل  ال�سباك  20 م �سكنت كرته 
اأن يتمكن زمالئه من ح�سم اللقاء بالتقدم بهدف 

تعديل  عقب  االنت�سار  هدف  وت�سجيل  ثاين 
املحليني للنتيجة.

بينما �ساهم بدوره �سفيان فيغويل يف الفوز الذي 
�سجله غاالتا�رصاي على ح�ساب م�سيفه اأكهي�سار 
كان  لهدفني  اأهداف  باأربعة  انتهت  والتي  �سبور 
منها  ن�سيبا  الفرن�سي  غرونوبل  نادي  خلريج 
عقب توقيعه لهدف، حيث لعب فيغويل ا�سا�سيا 
متكن  والتي  كاملة،  املقابلة  اأطوار  وخا�س 
ل�سالح  الطاولة  قلب  امل�ساهمة يف  من  خاللها 
فريقه الذي كان متاأخرا يف النتيجة هدفني دون 
رد ومتكنوا من توقيع رباعية كاملة جنح فيغويل 
يف توقيع الهدف الرابع وتاأمني االنت�سار لناديه 

يف الوقت ال�سائع.

�سوداين  العربي  املهاجم  اليزال  جهته،  من 
دينامو  فريقه  ب�سفوف  التاريخ  �سنع  يوا�سل 
زغرب وهو الذي قاده جمددا اإىل حتقيق الفوز 
اإ�سرتا  اأمام  اأم�س  اأول  �سجله  الذي  العري�س 
وبنتيجة  املمتاز  الكرواتي  الدوري  حل�ساب 
يف  �ساهم  حيث  نظيفة،  خما�سية  عري�سة 
االنت�سار بعدما �سجل هدفا �ساعف من خالله 
النتيجة  يف  متقدما  فريقه  كان  عندما  النتيجة 
منحه  عرب  التاألق  موا�سلة  من  ومتكن  بهدف، 
التمريرة احلا�سمة التي جاء منها الهدف الرابع 
لفريقه، ومنحه ت�سجيل هدف البقاء يف �سدارة 
مبجموع  الكرواتي  الدوري  يف  الهدافني  الئحة 

11 هدفا.

 بويال يتجاهله جمددا 
ويبعده عن قائمة مباراة نيوكا�سل

�ضليماين �ضمن رادار ايفرتون 
وواتفورد حت�ضبا للمركاتو ال�ضتوي

يقرتب الالعب الدويل اجلزائري اإ�سالم �سليماين من الرحيل عن فر�سه 

لي�سرت �سيتي االجنليزي، حيث يتواجد الالعب حمل متابعة فريقني من 

الدوري االجنليزي ويتعلق االأمر بكل من واتفورد واإيفرتون اللذان يريدان 

احل�سول على خدماته خالل فرتة التحويالت ال�ستوية املقبلة م�ستغلني 

الو�سعية ال�سعبة التي يتواجد عليها مع فريقه لي�سرت، ويف هذا ال�سدد فاإن 

مدربي واتفورد وايفرتون ماركو �سيلفا و�سام اآالردي�س على التوايل ي�رصان 

على احل�سول على خدمات مهاجم اخل�رص من اأجل تدعيم القاطرة االمامية 

لفريقهما التي ال تتواجد يف اف�سل حاالتها. ويوا�سل مدرب لي�سرت الفرن�سي 

بويال جتاهل الالعب ال�سابق ل�سباب بلوزداد بعدما ابعده لثاين مرة على 

التوايل عن قائمة الالعبني املعنية بخو�س املواجهات وهو الذي مل ي�ستدع 

خلو�س مقابلة نيوكا�سل التي عاد زمالئه بالفوز بنتيجتها من خارج القواعد، 

اأين يوؤكد انه ي�سع �سليماين خارج ح�ساباته لعدم اقتناعه باإمكانياته.

عي�سة ق.
اأعلن عن عدم رغبته يف حمل اللوان الوطنية م�ستقبال

 بر�ضي�ش يغلق الباب 
نهائيا يف وجه اخل�ضر

ح�سم الالعب ذو االأ�سول اجلزائرية يوري بر�سي�س حمله لالألوان الوطنية 

م�ستقبال، حيث ك�سف الالعب املحرتف يف �سفوف نادي باري�س �سان 

جرمان الفرن�سي الذي انتقل اإليه يف ال�سيف الفارط قادمنا من ريال 

�سو�سيداد اال�سباين اأنه اأغلق االأبواب نهائيا يف وجه اجلزائر ولن ميثل 

األوانها بتاتا، حيث اأو�سح اأنه ال يهتم للعب مع املنتخب الوطني خالل 

الفرتة املقبلة، وقال بر�سي�س املولود يف ا�سبانيا من اأب جزائري واأم 

ا�سبانية يف ت�رصيحات جلريدة "ليكيب" الفرن�سية عقب نهاية مقابلة البي 

ا�س جي اأمام ليل �سمن الدوري الفرن�سي اأنه يدرك بانتماء ا�سوله اإىل 

اجلزائر من جهة والده لكنه مولود باإ�سبانيا وينتمي اإليها اأكرث وبالتايل ال 
يكنه اللعب للجزائر.

و�سبق ان كان الظهري االأي�رص لنادي العا�سمة الفرن�سية حمل اهتمام 

املدربني ال�سابقني الذين تعاقبوا على العار�سة الفنية الوطنية والذين 

قاموا مبعاينته خالل فرتة لعبه يف �سفوف ريال �سو�سيداد قبل اأن يخرج 

بر�سي�س بت�رصيح مبا�رص يغلق من خالله كل ابواب التحاقه باخل�رص 

م�ستقبال، وهو الذي مثل األوان املنتخب اال�سباين يف فئة اقل من 17 �سنة.

عي�سة ق.
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اإنرت ميالن يفلت بالتعادل من عرين اليويف

�نتزع �إنرت ميالن نقطة ثمينة من عرين جوفنتو�س �أول �أم�س يف ديربي �إيطاليا عندما تعادل معه 
�صلبًيا يف معقله »جوفنتو�س �آرينا« ليحافظ على �صد�رته للدوري �لأبطال، ورفع �لإنرت بذلك ر�صيده 
�لفر�صة �لأوىل  �لثاين، �صنحت  �إىل 38 نقطة يف �ملركز  للنقطة 40 بينما �رتفع ر�صيد جوفنتو�س 
»لليويف« عند �لدقيقة �لتا�صعة، بعد عر�صية من كو�در�دو �إىل ماريو ماندزوكيت�س �لذي �صدد �لكرة 
لكن  �خلالية،  �ل�صباك  يف  بر�أ�صه  و�صعها  ليحاول  هاند�نوفيت�س  �حلار�س  من  �رتدت  ثم  بي�رس�ه، 
�ملد�فع مري�ند� �أبعدها من على خط �ملرمىـ مل ي�صهد ن�صف �ل�صاعة �لأول من �ملبار�ة �لكثري 
من �لإثارة، بف�صل �لتنظيم �لدفاعي �ملتقن جلوفنتو�س، ورغم ��صتحو�ذ �لإنرت على �لكرة لكنه مل 
ي�صتطع �صناعة �لفر�س، وحاول جوفنتو�س من جديد من هجمة و�صلت فيها �لكرة ل�صامي خ�صرية 
�لذي �صدد بيمناه، لكن هاند�نوفيت�س �أم�صكها على مرتني، يف �لدقيقة �لخرية من �ل�صوط �لأول 
�صنحت �لفر�صة �لأكرث خطورة لليويف بعد عر�صية من كو�در�دو ملاندزوكيت�س، �لذي قابل �لكرة 

بر�أ�صية لكنها �رسبت �لعار�صة وذهبت خارج �مللعب.

توتنهام يكت�ضح �ضتوك �ضيتي بخما�ضية
�رسب توتنهام بقوة وحقق فوز�ً عري�صاً على �صيفه �صتوك �صيتي بخم�صة �أهد�ف مقابل هدف على ملعب 
وميبلي يف �إطار �ملرحلة 16 من �لدوري �لإجنليزي، �أهد�ف �لفريق �للندين �أحرزها ر�ين �صوكرو�س مد�فع 

�صتوك يف باخلطاأ يف مرمى فريقه و�لكوري �جلنوبي هيونغ-مني �صون وهاري كاين ثناتئية و�لدمناركي 
كري�صتيان �ريك�صن  ثم عاد �صوكرو�س و�أحرز هدف �صتوك �لوحيد، ورفع كاين ر�صيده �إىل 12 هدفاً وت�صاوى مع 

�مل�رسي حممد �صالح مهاجم ليفربول يف �صد�رة ترتيب �لهد�فني، فيما �رتفع ر�صيد توتنهام �ىل 28 نقطة وبقي 
خام�صاً بفارق �لأهد�ف خلف �أر�صنال �لذي حل �أم�س �صيفاً على �صاوثمبتون.

وح�صم برينلي �ل�رس�ع على �ملركز �ل�صابع مع مناف�صه و�تفورد بفوزه عليه 1-0 �صجله �صموت �آرفيلد  م�صتفيد�ً 
من �لنق�س �لعددي يف �صفوف �لأخري بطرد مد�فعه �لهولندي مارفني ت�صيغال، .وتغلب هادر�صفيلد على �صيفه 

بر�يتون بهدفني للبنيني �صتيف مونيي وتخلى �صو�ن�صي �صيتي عن �ملركز �لأخري بفوزه على و�صت برومويت�س �لبيون 
بهدف لالإيفو�ري ويلفريد بوين ر�فعاً ر�صيده �إىل 12 نقطة ومتقدما بفارق نقطة و�حدة على كري�صتال بال�س �لذي 

تعادل مع بورمنوث بهدفني لل�رسبي لوكا ميليفوييفيت�س من ركلة جز�ء و�صكوت د�ن مقابل هدفني جلريماين ديفو.
ويف ختام �ملباريات �صقط نيوكا�صل �أمام �صيفه لي�صرت �صيتي بطل �ملو�صم قبل �ملا�صي بهدفني لالإ�صباين خو�صيلو  

ودو�يت غايل  مقابل ثالثة للجز�ئري ريا�س حمرز  ودميار�ي غر�يو�لإ�صباين �إيوزي برييز  خطاأ يف مرمى فريقه.
بينما حقق و�صت هام يونايتد ثالث نقاط ثمينة بعد تغلبه على �صيفه ت�صيل�صي بهدف دون رد يف �فتتاح �ملرحلة، 
ووقع �لنم�صاوي ماركو �رناوتوفيت�س على �لهدف �لوحيد يف �ملبار�ة، وبهذ� �لفوز �ملهم رفع فريق �ملدرب د�فيد 

موي�س ر�صيده �ىل 13 نقطة يف �ملركز 18 بينما بقي ت�صيل�صي يف �ملركز �لثالث بر�صيد 32 نقطة.

 البي ا�س جي ي�ضتعيد توازنه 
وي�ضمن اللقب ال�ضتوي

عو�س باري�س �صان جريمان ب�رسعة خ�صارته �ملفاجئة 
�صد �صرت��صبورغ �ملتو��صع، وحقق �لفوز على �صيفه ليل 

3-1 �صامناً لقب دور �لذهاب يف �ملرحلة 17 من �لدوري 
�لفرن�صي، وبرغم غياب جنمه �لرب�زيلي نيمار �ملوقوف، 

و�صع �صان جريمان �لفارق يف �ل�صد�رة �ىل 9 نقاط مع 
موناكو �لذي حقق  فوز� ب�صق �لنف�س على ترو� �ملتو��صع 

��صتقبل 3-2، و12 نقطة مع ليون �لذي حل �أم�س على �ميان ومر�صيليا �لذي 
�صانت �تيان، لي�صمن لقب دور �لذهاب قبل مرحلتني من نهايته، وهذ� تا�صع فوز على �لتو�يل 

ل�صان جريمان على �أر�صه بف�صل �أهد�ف �لأرجنتينيني �نخل دي ماريا وخافيري با�صتوريوكيليان 
مبابي   مقابل هدف �نور �لغازي.

وقلب موناكو �لو�صيف تاأخره بهدفني �إىل فوز على �صيفه ترو� 3-2، تقدم ترو� بهديف �لكوري 
�جلنوبي هيون جون �صوك  لكن لعبي �ملدرب �لربتغايل ليوناردو جاردمي ردو� بثالثية متاأخرة 

ملاتيو دبالنيي خطاأ يف مرمى فريقه و�لأرجنتيني �لبديل غويدو كاريو ثنائية، وتعادل �جنيه 
و�صيف �لقاع مع �صيفه مونبلييه �ل�صابع 1-1، ودفع ديجون ثمن طرد مد�فعه �لتون�صي �أ�صامة 

�حلد�دي ف�صقط على �أر�س غانغان �لتا�صع برباعية نظيفة، وح�صد ميتز �لأخري نقطته �لأوىل 
بعد 3 هز�ئم متتالية بتعادله مع �صيفه رين �ل�صاد�س 1-1، وحقق تولوز فوزه �لأول يف �صبع 

مباريات على �صيفه كان �لثامن 0-2.

غار�ضيا: فوزنا بالليغا �ضبه م�ضتحيل
�أكد �ملدير �لفني لفالن�صيا مار�صيلينو غار�صيا تور�ل عقب فوز فريقه على �صيلتا فيغو 2-1 يف 
�جلولة 15 من �لدوري �لإ�صباين �أنه من �ل�صعب للغاية �أو �صبه �مل�صتحيل �أن يناف�س �خلفافي�س 
على �لفوز بالليغا، وقال مار�صيلينو عقب �نتهاء �ملبار�ة �لتي �أقيمت على ملعب مي�صتايا:  »يف 

�لوقت �حلايل ل توجد موؤ�رس�ت ثابتة على ذلك، ما ن�صعى �إليه هو �لفوز و�لتح�صن« م�صري� 
�أن هذ� �لأمر قد يت�صح خالل �جلولت �لأخرية من �مل�صابقة، وت�صاءل »ملاذ� �صنتحدث �لآن 
عن �أمر يجب �لتحدث عنه يف �أفريل �أو ماي، �لآن يجب �أن نتحدث عن �إيبار و�لعرت�ف باأننا 

حققنا 34 نقطة وهذ� رقم يفوق بفارق كبري توقعاتنا منذ �صهرين«. و�أبرز مدرب »�خلفافي�س« 
�أن فريقه قدم �أد�ء جيد� خالل �ل�صوط �لأول، م�صري� �أن �لهدف �لذي �صجله �صيلتا �أ�رس بهم، 

لكنه ��صتطرد �أن فالن�صيا يف �لنهاية متكن من �لرد و�لفوز باللقاء �أمام خ�صم جيد، و�أ�صاد 
مار�صيلينو بت�صجيع �جلماهري على ملعب مي�صتايا حني طالبهم بالدعم عقب تعادل �لفريقني، 

لي�صجل �خلفافي�س بعدها هدف �لفوز من �رسبة جز�ء.

 اجلزيرة الإماراتي يواجه الريال 
يف ن�ضف نهائي مونديال الندية

�رسب �جلزيرة �لإمار�تي موعد�ً مع ريال مدريد 
�لإ�صباين يف ن�صف نهائي كاأ�س �لعامل لالأندية 

يوم 13 دي�صمرب �ملقبل �أبو ظبي، وفاز �جلزيرة 
على �ور�رو ريد د�ميوندز �لياباين 1-0 يف ربع 

�لنهائي و�صجل علي مبخوت �لهدف، وودع بطل 
�آ�صيا �لكاأ�س بعدما دخل مبعنويات عالية �إثر 

فوزه على �لهالل �ل�صعودي بدوري �أبطال �آ�صيا 
وكان بات�صوكا �ملك�صيكي بطل �لكونكاكاف 

�أول �ملتاأهلني �ىل دور �لربعة، حيث �صيو�جه 
غرمييو �لرب�زيلي بطل كاأ�س ليربتادوري�س لأندية 

�مريكا �جلنوبية على ح�صاب �لود�د �لبي�صاوي 
�ملغربي بطل �فريقيا بفوزه عليه 1-0 بعد 

�لتمديد، ويلتقي �لود�د غد� مع �ور�و� يف مبار�ة 
حتديد �ملركز �خلام�س. ويف مو�جهة �لثانية 

على ملعب »ريد بول �أرينا ليبزيغ« ف�صل ليبزيغ 
بتعوي�س خ�صارته �لقا�صية �صد هوفنهامي 0-4 يف �لدوري �لأ�صبوع �ملا�صي، وعندما ودع دوري �أبطال �وروبا بخ�صارة 

على �ر�صه �صد ب�صيكتا�س �لرتكي 1-2، فحل ثالثاً يف جمموعته �مام �لفريق �لرتكي وبورتو �لربتغايل ليتابع م�صور�ه 
يف �لدوري �لوروبي، و�أهدر ليبزيغ نقاط �لفوز يف �لدقائق �لخرية ليرت�جع بفارق 8 نقاط عن بايرن وي�صبح مركزه 

�لثاين مهدد�ً بحال فوز �صالكه. وف�صل بورو�صيا دورمتوند �ل�صابع بتحقيق �لفوز للمرة �لثامنة على �لتو�يل بخ�صارته 
�أمام �صيفه فريدر برمين 1-2، وعلى ملعب »بورو�صيا بارك« �فتتح بورو�صيا مون�صنغالدباخ �لت�صجيل عرب كري�صتوف 
كر�مر لكن �صالكه عادل بكرة مرتدة عن طريق �خلطاأ من �لد�فع �لدمناركي يانيك ف�صرتغارد، ورفع مون�صنغالدباخ 

ر�صيده �إىل 25 نقطة يف �ملركز �لر�بع، فيما و�صل ر�صيد �صالكه �إىل 26 نقطة يف �ملركز �لثالث، وتعادل هامبورغ 15 
مع �صيفه فولف�صبورغ 11 من دون �هد�ف.

 غوارديول: ل�ضت نادما على ت�ضييع 
فر�ضة تدريب املان �ضيتي

ك�صف بيب غو�رديول �ملدير �لفني لفريق مان�ص�صرت �صيتي �لإجنليزي �أنه �أ�صاع �لفر�صة لتدريب �جلار مان�ص�صرت 
يونايتد، وقال �ملدرب �لإ�صباين �أن غو�رديول �ملدير �لفني ملان�ص�صرت �صيتي �إنه مل ي�صتطع �أن يفهم متاًما ما قاله 

�ل�صري �أليك�س فريغ�صون �ملدرب �لتاريخي ليونايتد له خالل �لع�صاء �ل�صهري يف نيويورك عام 2012، وحتدث جو�رديول 
عن ذلك مبنا�صبة مو�جهة �ل�صيتي مع يونايتد �أم�س يف �أولد تر�فورد، و�أكد �ل�صباين �أنه غري نادم على ت�صييع فر�صة 

تدريب �ليونايتد وخالفة �ل�صري �أليك�س، لأنه كان د�ئًما ينوي �لن�صمام ل�صيتي �إذ� جاء �إىل �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز، 
و�لتقى فريغ�صون بغو�رديول بينما كان مدرب مان�ص�صرت �صيتي �حلايل يف عطلة يف نيويورك، ويف �صريته �لذ�تية 

قال مدرب �ليونايتد �ل�صابق �أنه حاول ج�س نب�س غو�رديول ب�صاأن �إمكانية تدريبه لليونايتد، وطلب منه �أن يبلغه �إذ� 
كان لديه عرو�س �أخرى، لكن وبعد �صهر يف جانفي 2013 �أعلن غو�رديول �أنه �صين�صم �إىل بايرن ميونخ دون �إبالغ 
فريغ�صون، ويف هذ� �ل�صدد يقول غو�رديول، �أنه رمبا كان عدم �إجادته �للغة �لإجنليزية �أو رمبا لهجة فريج�صون 

�ملختلفة هي �لتي ت�صببت يف ف�صل يونايتد يف �حل�صول على خدماته.



��ضطف �الآالف على جانبي �ضو�رع باري�س �أثناء مرور موكب ي�ضم 700 
يحمل  �لذي  �لنع�س  ديفيد�ضون ملر�فقة  هاريل  من طر�ز  نارية  در�جة 
باإلفي�س  �ل�ضهري  هاليد�ي  �لفرن�ضي جوين  �لروك  مو�ضيقى  جثمان جنم 
من  بدء�ً  �ل�ضهري  �ل�ضانزليزيه  �ضارع  �ملوكب  وقطع  �لفرن�ضي.  بري�ضلي 
قو�س �لن�رص حتى �ضاحة �لكونكورد يف تكرمي نادر يخ�ض�س عادة لرجال 
�لدولة �الأجانب يف �لعيد �لوطني يوم 14 جويلية ، وبينما عزفت فرقة 
هاليد�ي مو�ضيقى بع�س �أ�ضهر �أغانيه على �آالت خمتلفة رددت �حل�ضود 
�لكلمات ب�ضوت مرتفع و�رتدى �لكثري منهم �ضرت�ت جلدية وحملو� �ضور 
يكن  ومل  �لرئة.  �رصطان  مع  �رص�ع  بعد  �الأربعاء  تويف  �لذي  هاليد�ي 
هاليد�ي معروفا بدرجة كبرية يف �خلارج لكنه كان م�ضهور�ً د�خل فرن�ضا 
�أكرث من  �أ�ضطو�نات  له ع�رص�ت �ملاليني من �ملعجبني وباع  حيث كان 
�أي مطرب �آخر طو�ل م�ضريته �لتي �متدت 50 عاماً، و��ضتهر هاليد�ي 
�إلفي�س  �لر�حل  �الأمريكي  �لنجم  �إىل  �إ�ضارة  يف  فرن�ضا«  »�إلفي�س  با�ضم 
�لروك  �أغاين  من  فرن�ضية  ن�ضخ  باأد�ء  �ضهرته  هاليد�ي  و�ضنع  بري�ضلي، 
و�لبوب �الأمريكية ومنها )هاو�س �أوف ذ� ر�يزجن �ضن( �لتي يعرفها �لكثري 
من �لفرن�ضيون با�ضمها �لفرن�ضي وتعد من �أهم �أغانيه. وطوق �أكرث من 
1500 من �أفر�د �الأمن و�ضط باري�س �ليوم يف �إحدى �أكرب �جلناز�ت منذ 
�أن يلقي �لرئي�س  �إديث بياف عام 1963. وكان من �ملقرر  وفاة �ملغنية 
�إميانويل ماكرون كلمة تاأبني يف كني�ضة ال مادلني �ضمن مر��ضم ح�رصها 
�لرئي�ضان �ل�ضابقان فر�ن�ضو� �أولوند ونيكوال �ضاركوزي وعدد من �لوزر�ء 
وجنوم �لبوب �لفرن�ضيني وباع هاليد�ي �أكرث من 100 مليون �ألبوم معظمها 
من  �ضخماً  �إقباالً  ت�ضهد  حفالته  وكانت  بالفرن�ضية  �لناطقة  �لدول  يف 
�ملعجبني وح�رص �أكرث من 750 �ألف �ضخ�س حفاًل جمانياً �أقامه هاليد�ي 
بالقرب من برج �إيفل يف �لعيد �لوطني لفرن�ضا �ملعروف بيوم �لبا�ضتيل 

عام 2009.
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�شانلي اأورفة الرتكية.. الأفالم 
بنكهة حلبية

حّلت �سانلي اأورفة الرتكية مكان نظريتها ال�سورية حلب، بالن�سبة للعديد من منتجي الأفالم 
وامل�سل�سالت التي تتناول �سوريا، بف�سل القوا�سم امل�سرتكة بينهما من حيث التاريخ والثقافة 

والعمران، وُت�ستهر تلك البلدة الواقعة جنوبي تركيا با�سم »مدينة الأنبياء« كما يراها البع�ض 
»رابع مدينة مقد�سة يف العامل بعد مكة واملدينة والقد�ض« وتعد »البوابة التي دخل منها الإ�سالم 

لالأنا�سول«ويعتقد بع�ض الأتراك اأن النبي اإبراهيم عليه ال�سالم ولد بتلك املنطقة وواجه النمرود 
فيها، واأن اأيوب عليه ال�سالم عا�ض �سنوات ابتالئه فيها، واأن يعقوب عليه ال�سالم عا�ض وتزوج بها.

يف  �حلرب  دّمرت  �أن  وبعد 
و�الآثار  �ملعامل  معظم  �ضوريا 
حلب،  يف  �لهامة  �لتاريخية 
�ملحاذية  �أورفة  �ضانلي  باتت 
�أنظار  حمط  �ل�ضورية  للحدود 
�الأفالم  وم�ضّوري  �ملخرجني 
و�مل�ضل�ضالت �ملحلية و�الأجنبية 
�زد�د  �الأخرية،  �الأعو�م  وخالل 
و�مل�ضّورين  �ملخرجني  �هتمام 
�لر�غبني  �أولئك  وخا�ضة  بها، 
�ضوريا،  حول  ق�ضايا  بتج�ضيد 

ومدن  حلب  مع  ت�ضابهها  ب�ضبب 
�لعمر�ن  �أخرى من حيث  �ضورية 
ويف  �ليومية  و�حلياة  و�لثقافة 
�ملخرجة  �ختارت  �ل�ضدد،  هذ� 
عايدة  �لبو�ضنية  �ل�ضينمائية 
�أورفة  �ضانلي  مدينة  بيجيت�س 
�لذي  »�ليتيم«  فيلمي  لت�ضوير 
�ل�ضوريني،  �الأيتام  ماأ�ضاة  يتناول 
حول  )حمامة(«  و«كيفوك 
وموؤخًر�،  حلب  من  طفل  ق�ضة 
�حت�ضنت �ملدينة �لرتكية �أعمال 

يتناول  وثائقي  فيلم  ت�ضوير 
�ل�ضهري  �ل�ضينمائي  �ملنتج  حياة 
حلب،  يف  �لعقاد«  »م�ضطفى 
�لعامليني  �لفيلمني  خمرج  وهو 
»�لر�ضالة« و«�أ�ضد �ل�ضحر�ء عمر 

�ملختار«.
منتج  بينانك  حممد  �ملخرج 
�لعقاد«  م�ضطفى  »حياة  فيلم 
تتمتع  �أورفة  �ضانلي  �إن  قال 
هامة  وثقافية  تاريخية  ببنية 
لت�ضوير  كبري  ب�ضكل  منا�ضبة 

�الأفالم و�أ�ضار بيناك -يف مقابلة 
�ملناخ  �أن  �إىل  �الأنا�ضول-  مع 
جًد�  منا�ضب  �أورفة  �ضانلي  يف 
�لثقة  �أن  كما  �الأفالم،  لت�ضوير 
�أهم  من  �الأهايل  بني  �ملنت�رصة 
�ملخرجني  تدفع  �لتي  �لعو�مل 
�أن  ور�أى  �إليها  للتوّجه  و�ملمثلني 
حلب  بني  كبري�  ت�ضابها  هناك 
�ختار  �أنه  مبينا  �أورفة،  و�ضانلي 
�الأخرية لت�ضوير حياة »م�ضطفى 
�لظروف  �ضعوبة  ب�ضبب  �لعقاد« 

منذ  �ضوريا  منها  تعاين  �لتي 
�أعو�م من جهته، قال رئي�س ق�ضم 
�لتاريخ يف جامعة حّر�ن �لرتكية 
�ملنتجني  �إن  �أكينجي  �هلل  عبد 
يولون  �ل�ضينمائيني  و�ملخرجني 
و�ملناطق  لالأماكن  كبرية  �أهمية 
�ملنا�ضبة للت�ضوير و�أ�ضار �أكينجي 
بني  �مل�ضرتكة  �لقو��ضم  �أن  �إىل 
�لتي  و�ضوريا  تركيا  �جلارتني 
يف  وخا�ضة  حت�ضى،  وال  تُعد  ال 
منط �حلياة و�لهند�ضة �ملعمارية 

و�لثقافية  �لتاريخية  و�الأهمية 
و�ضّدد �الأكادميي �لرتكي على �أنه 
و�ضانلي  بحلب  �لتفكري  ميكن  ال 
على  بع�ضهما  عن  مبعزل  �أورفة 

�الإطالق.
كانت  �أورفة  �ضانلي  �أن  و�أ�ضاف 
لذلك  حلب،  لوالية  تابعة  �ضابًقا 
بينهما  عديدة  �ضبه  �أوجه  هناك 
و�لتاريخ،  �لثقافة  حيث  من 
دون  �إحد�هما  ت�ضّور  وي�ضتحيل 

�الأخرى.

متحف الإرميتاج يجهز 
معار�ض رائعة للعام 2018

بيوتروف�ضكي  ميخائيل  �أعلن 
عن  �الإرميتاج  متحف  مدير 
�ضتحت�ضنها  �لتي  �ملعار�س  �أهم 
ويف   2018 عام  �ملتحف  قاعات 
حديث مبا�رص لبيوتروف�ضكي على 
�الإنرتنت، مع رو�د موقع �الإرميتاج، 
عن نتائج عمل �ملتحف هذ� �لعام 
وم�ضاريعه لعام 2018، قال �ملدير: 
»�ضيكون لدينا ثالثة معار�س هامة 
ر�مرب�نت،  وهي:  �ملقبل  �لعام 

كاباكوف ومعر�س دميار�ضال«.
�ل�ضوفيتي  للفنان  �الأول  �ملعر�س 
 )1933( كاباكوف  �إيليا  �الأمريكي 
للمذهب  ممثال  يعد  �لذي 
ويعمل  �ملو�ضكويف،  �لت�ضوري 
�أخيه  �بنة  مع  �الأخرية  �لفرتة  يف 
�إمييليا. وتوجد �أعمال هذ� �لفنان 
�ضمن مقتنيات متحف تريتياكوف 
�حلكومي  �ملركز  ويف  �حلكومي 
ويف  مو�ضكو  يف  �ملعا�رص  للفن 

ويف  �لرو�ضي  �حلكومي  �ملتحف 
�الإرميتاج يف بطر�ضبورغ.

�أما معر�س ر�مرب�نت هرمن�زسون 
�لذي   )1669  -1606( ر�ين  فانيك 
�لذهبي  للع�رص  ممثل  �أعظم  يعد 
يف �لر�ضم �لهولندي )�لقرن �ل�ضابع 
و��ضعة  جمموعة  ف�ضي�ضم  ع�رص(، 
�ملر�حل  تعك�س  �لتي  رو�ئعه  من 
مقتنيات  من  وهي  لفنه  �ملختلفة 

متحف �الإرميتاج �لد�ئمة. 
نهاية  يف  �ملتحف  �ضيحت�ضن  كما 
�مل�ضور  معر�س   2018 عام 
�لفرن�ضي �ل�ضهري باتريك دميار�ضال 
حياته  طو�ل  عمل  �لذي   ،)1943(
�الأزياء  جمالت  �أهم  مع  �لفنية 
 Harper>s« لر�ئدة يف �لعامل كـ�
 »Vogue»و  »Elle»و  »Bazaar
وغريها. كما يعترب و�حد� من �أهم 

�أ�ضاتذة ت�ضوير �الأزياء.

 جائزة اأف�شل فيلم اأوروبي
 يف برلني  لـ«ذا �شكوير«

جنازة اأ�شطورية لأيقونة الروك 
الفرن�شي جوين هاليداي

�الأملانية  برلني  �حت�ضنت    
جو�ئز  توزيع  حفل  �ل�ضبت 
منح  �لذي  �الأوروبي،  �لفيلم 
�الأفالم  الأف�ضل  �جلو�ئز 
ممثلني  و�أف�ضل  �الأوروبية 
�ضيناريو  وكتاب،  وخمرجني، 
�لدمناركي  �ملمثل  و�ختري 
ممثل  �أف�ضل  باجن  كالي�س 
باجن  قام  �لعام،  هذ�  �أوروبي 
�لفيلم  يف  �لرئي�ضي  بالدور 
�ل�ضويدي �ملر�ضح لالأو�ضكار 
يدور  �مليد�ن  �ضكوير«  »ذ� 
فنية  ق�ضة  حول  �لفيلم 
�ضاخرة وح�ضل على �ل�ضعفة 
كان  مهرجان  يف  �لذهبية 

�ملا�ضي.
�ملمثلة  تكرمي  مت  كما 
�الأمريكية  �لفرن�ضية 
جممل  على  ديلبي،  جويل 

يف  �الأوروبية  »م�ضاهماتها 
و�ضلمها  �لعاملية«،  �ل�ضينما 
�ضلوندورف  فولكر  �ملخرج 
فيلم  لديلبي  �أخرج  �لذي 
هومو فابر �جلائزة يف حفل 
برلني  يف  �جلو�ئز  توزيع 
�ألك�ضندر�  �ملمثلة  وح�ضلت 
�أف�ضل  جائزة  على  بوربلي 
ممثلة �أوروبية ومنحت بوربلي 
�أكادميية  من  �جلائزة  هذه 
لدورها  �الأوروبية  �ل�ضينما 
ج�ضد  �ملجري  �لفيلم  يف 
�لفوز  له  �ضبق  �لذي  وروح، 
هذ�  �لربليناله  بجائزة  �أي�ضاً 
�ملمثلة  بينما خرجت  �لعام، 
�الأملانية باوال بري �لتي كانت 
مر�ضحة �أي�ضاً جلائزة �أف�ضل 
�مل�ضابقة  �أوروبية من  ممثلة 

خالية �لوفا�س.
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حمطة تاريخية لتكري�س التحام الثورة بال�شعب
.         نقال عن موقع املركز الوطني للبحث يف تاريخ احلركة الوطنية و الثورة بت�شرف

اأ�سباب املظاهرات

عند زيارة ديغول �جلز�ئر يف �إطار 
�ملتمثل  �جلديد  م�رشوعه  تنفيذ 
�نق�سمت  جز�ئرية”  �جلز�ئر  يف” 
�إىل  �جلز�ئرية  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة 

ثالثة جمموعات رئي�سية :
�ملناه�سون  �ملعّمرون      -1
ل�سيا�سة ديغول و هم �لذين قامو� 
مبظاهر�ت يوم 9 دي�سمرب 1960 يف 
عني تيمو�سنت �سد زيارة �جلرن�ل 
برناجمه  �إحباط  حماولني  ديغول 
�ملبني على” �جلز�ئر جز�ئرية” و 

حاملني لو�ء “�جلز�ئر فرن�سية”.
من  “�لديغولية”  �أن�سار      -2
�لفرن�سيني و �جلز�ئريني �ملقتنعني 
و  �لربجو�زيني  من  ب�سيا�سته 
هذه  خرجت  �لربملانيني.  بع�ض 
�ملجموعة يف مظاهر�ت مل�ساندة 
حكومة  من  باإيعاز  ديغول  م�رشوع 
 1960 دي�سمرب   10 يوم  باري�ض 
�ملعمرين  م�ساريع  �إف�سال  بغر�ض 
يف  ديغول  ل�سيا�سة  �ملناه�سني 
“�جلز�ئر  �سعارهم  �جلز�ئر، 

جز�ئرية”.
3-    �لتيار �لوطني متثله �جلماهري 
حلبة  دخلت  �لتي  �ل�سعبية 
رف�سها  عن  كتعبري  بقوة  �ل�رش�ع 
للم�رشوعني �لأولني يف مظاهر�ت 
عربت   ،1960 دي�سمرب   11 يوم 
خاللها عن مت�سكها بقيادة �لثورة 
�سعارهم  �جلز�ئر.  ��ستقالل  و 
 ”  – م�سلمة”  عربية  �جلز�ئر   ”

�جلز�ئر م�ستقلة”.

�سري املظاهرات:

زيارة  يف  ديغول  �جلرن�ل  �رشع 
 1960 دي�سمرب   9 يف  �جلز�ئر 
بد�ية من عني متو�سنت لالإ�رش�ف 
�سخ�سيا على تطبيق خمططاته و 
�إثبات فكرة “�جلز�ئر جز�ئرية” ، 
��ستقبله �مل�ستوطنون مبظاهر�ت 
“�جلز�ئر  �سعارها  كان  م�سّادة 

فرن�سية”. 

�جلماهري  عربت  �ملقابل  يف 
�لتحرير  جبهة  بقيادة  �ل�سعبية 
�لوطني يوم 11 دي�سمرب عن وحدة 
�لوطن و�لتفاف �ل�سعب حول �لثورة  
بال�ستقالل  مطالبة  �لتحريرية 
�لتام للجز�ئر، و ذلك يف مظاهر�ت 
،حمل  باحلما�ض  تفي�ض  �سعبية 
خاللها �ملتظاهرون �لعلم �لوطني 
حتيا  عليها”  كتب  �سعار�ت  و 
�جلز�ئر” – ” حتيا جبهة �لتحرير 
�جلز�ئر  حتيا   ”  – �لوطني” 

م�سلمة”.
دي�سمرب   11 �لأحد   يوم  يف  و 
�نطلقت �ملظاهر�ت بالعا�سمة يف 
حاليا(  بلوزد�د  )�سارع  بلكور  حي 
لتتو�سع �إىل �أحياء كل من   �ملدنية 
، باب �لو�دي،  �حلر��ض ، بئر مر�د 
ديار    ، خادم  بئر   ، �لقبة   ، ري�ض 
فرن�سا  مناخ  �لق�سبة،   ، �ل�سعادة 
عرفت  كمــــــا  قري�ض(،   )و�دي 
كذلـــــــك �ساحـــــة �لور�ســــــات ) �أول 
مــــي�سلي  �ســـــو�رع  و   ) حاليا  ماي 
كثافة    ) حاليا  مر�د  ديدو�ض   (
�سعبية متما�سكة جمندة ور�ء �لعلم 
�ل�ستقالل  �سعار�ت  و  �لوطني  
�لوطني.  �لتحرير  جبهة  حياة  و 
و�رشعان ما ظهر �لتنظيم �ملحكم 
عينت  �إذ  �ملظاهر�ت  هذه  يف 
لتمتد  حي،  كل  يف  تنظيمية  جلنة 
�لأخرى  �جلز�ئرية  �ملدن  �إىل 
من  كل  يف  �لالحقة  �لأيام  يف 
دي�سمرب،    12 يف  و�رش�سال  تيبازة 
�سيدي بلعبا�ض و ق�سنطينة يف  13 
دي�سمرب   و عنابة يف 16 دي�سمرب.  
و كان �ل�سبان �جلز�ئريون يت�سلون 
لتغطية  جاءو�  �لذين  بال�سحافيني 
�سورة  نقل  منهم  طالبني  �حلدث 
تبني حقيقة ما يجري يف �جلز�ئر 
وهم يهتفون “نريد �حلرية- نريد 

�ل�ستقالل”.

ت�سدي القوات 
ال�ستعمارية ملتظاهرين

 �إن مّما ل �سك فيه �أن �لفرن�سيني 

و  �لعا�سمة  بحو�دث  فوجئو�  قد 
و  عنابة  و  ق�سنطينة   و  وهر�ن  
�أول  بثورة  فوجئو�  مثلما  غريها 
�ل�سلطات  فعل  رد  فجاء  نوفمرب. 
�ملظاهر�ت،  قويا جتاه  �لفرن�سية 
�لفرن�سي �جلموع  �إذ قابل �جلي�ض 
�ملد�فع   و  بالدبابات  �جلز�ئرية 
بنري�ن  �أمطروهم  و  �لر�سا�سات  و 
�لقنابل و �أطلقو� عليهم �لر�سا�ض. 
�لفرن�سية  �ل�رشطة  قامت  كما 
لختطاف  �لليلية  باملد�همات 
�جلز�ئريني من منازلهم، و �لإغارة 
يو�رون  وهم  �ملو�طنني  على 
يف  �حلال  هو  )كما  �سهد�ءهم  
 ) �حممد  �سيدي  �لقطار  مقربة 
مما ز�د يف عدد �لقتلى بالإ�سافة 
�إىل �سل�سلة �لعتقالت �لتي م�ست 

عدد كبري من �جلز�ئريني.

موقف احلكومة املوؤقتة 
للجمهورية اجلزائرية:

�لتحرير  جبهة  حّققت  �أن  بعد 
�نت�سار� �سيا�سيا و��سحا رد�ً على 
معا،  �ملعمرين  و  ديغول   �سيا�سة 
عبا�ض”  “فرحات  �لرئي�ض  عقد 
رئي�ض �حلكومة �ملوؤقتة للجمهورية 
�جلز�ئرية ندوة �سحفية �سباح يوم 
بنزل   1960 دي�سمرب   12 �لثنني 
�لعا�سمة،  باجلز�ئر  �ملاج�ستيك  
�لتطور�ت  عن  للحديث  �سها  خ�سّ
قد  و  �جلز�ئرية  للق�سية  �لأخرية 
من  كبري  عدد  �لندوة  هذه  ح�رش 
ب�سفار�ت  �ل�سحفيني  �مللحقني 
�لأ�سيوية  و  �لعربية  �لدول 
�ل�سحافة  ممثلي  و  و�لإفريقية 
و  �لإذ�عات  و  �لأجنبية  و  �ملحلية 
�لرئي�ض  �ألقى  �لأنباء. كما  وكالت 
�لندوة  هذه  يف  عبا�ض”  “فرحات 
�أ�سئلة  فيه عن  �أجاب  بيانا طويال 
�لبيان”  ن�ض  يف  وجاء  �ل�سحفيني 
تعلقه  يوؤكد  �جلز�ئري  �ل�سعب  �أن 
بال�ستقالل �لوطني وبحكومته” .

�لرئي�ض  توجه  �ملجال  نف�ض  يف   
دي�سمرب   16 يوم  عبا�ض  فرحات 
1960 �إىل �ل�سعب �جلز�ئري بند�ء 
�أ�ساد فيه بب�سالة �ل�سعب و مت�سكه 
�إف�ساله  و  �لوطني    بال�ستقالل 
�جلر�ئم  و  �ل�ستعمارية  لل�سيا�سة 

�ملرتكبة �سد �ملدنيني �لعزل.

نتائج املظاهرات:

�ل�سعبية  �ملظاهر�ت  �أكدت   –
و  �جلز�ئري   �ل�سعب  تالحم  على 
مبادئ  ور�ء  جتنيده  و  متا�سكه 
للق�ساء  �لوطني  �لتحرير  جبهة 
�جلديدة  ديغول  �سيا�سة  على 
�جلز�ئر   ” فكرة  يف  �ملتمثلة 
�ملعمرين    فكرة  و  جز�ئرية” 

“�جلز�ئر فرن�سية”.
�ملظاهر�ت  هذه  �أظهرت   –  
�لفرن�سي  �ل�ستعمار  حقيقة 
�لعاملي،  �لر�أي  �أمام  �لإجر�مية 
من خالل حتديه – وهو �لأعزل- 
باحللف  �ملدّعمة  �لعدو  لقو�ت 
حماولته  كل  و�إحباط  �لأطل�سي 

�لقمعية.
�ملظاهر�ت  هذه  �أ�سفرت    –
�سفوف  يف  �لقتلى  ع�رش�ت  على 
من  كبري  عدد  منهم  �جلز�ئريني 
�أثبت  و  و�ملعتقلني.   �جلرحى 
ديغول  للجرن�ل  �جلز�ئري  �ل�سعب 
وللعامل باأ�رشه �أن �لثورة �جلز�ئرية 
�أنو�ع  كل  يرف�ض  �سعب  ثورة 
م�رشوع  ذلك  يف  مبا  �مل�ساومات 

“ديغول”: “�جلز�ئر جز�ئرية”.
فقد  �لدويل  �مل�ستوى  على  -�أما   
�ل�سعبية على  برهنت �ملظاهر�ت 
�مل�ساندة �ملطلقة جلبهة �لتحرير 
�لأمم  هيئة  �قتنعت  و  �لوطني، 
�لق�سية  ملف  باإدر�ج  �ملتحدة 
�جلز�ئرية يف جدول �أعمالها. كما 
للجمعية  �ل�سيا�سية  �للجنة  �سوتت 
�جلز�ئرية  �لق�سية  ل�سالح  �لعامة 
�لفرن�سية  �ملربر�ت  رف�ست  و 

�مل�سللة للر�أي �لعام �لعاملي.
مع  �لت�سامن  د�ئرة  �ت�سعت   –

�لعامل  عرب  �جلز�ئري  �ل�سعب 
حتى  و  �لعربي  �لعامل  يف  خا�سة 
خرجت  حيث  نف�سها،  فرن�سا  يف 
مظاهر�ت  يف  �ل�سعبية  �جلماهري 
موؤيدة للق�سية �جلز�ئرية، �أدخلت 
فرن�سا يف نفق �ل�رش�عات �لد�خلية 
�لوقت،  نف�ض  يف  دولية  عزلة  و 
على  “ديغول”  �أجرب  �لذي  �لأمر 
جبهة  مع  مفاو�سات  يف  �لدخول 
�لتحرير �لوطني  �ملمثل �ل�رشعي 
و �لوحيد لل�سعب �جلز�ئري  و هو 
من  فرن�سا  لإنقاذ  �لوحيد  �لأمل 

�لنهيار �لكلي .
�ملظاهر�ت  هذه  برهنت    –
�أن �ل�سعب �جلز�ئري مل يعد  على 
حتى  و  �لغدر  و  �لتع�سف  يحتمل 
بر�مج  لتطبيق  كاأد�ة  ي�ستعمل  �أن 
�لفرن�سية  �ل�ستعمارية  �ل�سيا�سة 
�أكدته  ما  وذلك  �جلز�ئر  يف 
�لتقارير �لو�ردة من �لولية �لعامة 
�لعا�سمة ومن  �لفرن�سية باجلز�ئر 
جميع �أنحاء �لقطر �جلز�ئري �لتي 
جاءت متفقة حول  نقطة �أ�سا�سية 
جميع  يف  و  �جلز�ئريني  �أن  وهي 
�أنحاء �لبالد ل ميكن حملهم بالقوة  
�ل�ستفتاء  مهزلة  يف  للم�ساركة 
و   –  . باجلز�ئر  �إجر�ءه  �ملقرر 
�أبرز نتيجة لهذه �ملظاهر�ت  لعل 
هي حترك �لق�سية �جلز�ئرية يف 
منرب  خا�سة  و  �لدولية  �ملحافل 
�لأمم �ملتحدة ، و ك�سبها �ملزيد 
�لدويل  �لعام  �لر�أي  تاأييد  من 
جديد�  نف�سا  �إعطائها  و  لها 
دي�سمرب  مظاهر�ت  �أن  و  خا�سة 
�لأمم  مناق�سة  مع  تز�منت   1960
�ملتحدة للق�سية �جلز�ئرية ففي  
20 دي�سمرب 1960 متت �مل�سادقة 
�لأفرو-�آ�سيوية  �لالئحة  على 
مهمة  تر�قب  و  ت�رشف  �لتي 
تقرير �مل�سري يف �جلز�ئر فكانت 
�لنتيجة بالأغلبية ل�سالح �لق�سية 
 27 �سد  �سوتا  بـــ63  �جلز�ئرية 
حينها  �أ�سو�ت.   8 �متناع  مع 
�أيقن �ل�ستعمار �لفرن�سي �نه قد 
خ�رش �حلرب نهائيا وما عليه �إل 

�لت�سليم بالأمر.

من اأهم حمطات تاريخ اجلزائر التي ت�ستحق كل الهتمام و التقدير مظاهرات دي�سمرب 1960 التي تعد حدثا تاريخيا بارزا يف م�سرية الثورة 
التحريرية حني اخرتقت �سمت الأمم املتحدة بقوة التالحم ال�سعبي للجزائريني الذين خرجوا يف مظاهرات عرب �سوارع املدن اجلزائرية حاملني العلم 
الوطني رمز العزة، موؤكدين بذلك رف�سهم القاطع ملخططات اجلرنال ديغول و حتطيمهم نهائيا خرافة اجلزائر فرن�سية ، حيث �سقطت اأ�سطورة التفوق 

ال�ستعماري اأمام الراأي العاملي ، و ف�سلت �سيا�سة ديغول يف الق�ساء على الثورة، و اأيقن خاللها اأن ال�سعب اجلزائري ل ميكن باأي حال من الأحوال اأن 
يكون فرن�سيا و ل اجلزائر فرن�سية كما يدّعي املعّمرون.

�سعيدة 

ندوة حول مظاهرات 11 دي�شمرب 1960 
تاريخية  ندوة  خالل  مت 
�نتظمت �أم�ض �لأحد ب�سعيدة  
�ليجابي  �لدور  �إبر�ز 
ملظاهر�ت 11 دي�سمرب 1960 

يف حتقيق �ل�ستقالل.
حليمي  م�سطفى  و�أ�سار 
هذ�  يف  �ل�سلف  جامعة  من 
مبلحقة  �أقيم  �لذي  �للقاء 

للمجاهد  �جلهوي  �ملتحف  
�ملظاهر�ت  هذه  �أن  �إىل 
�لتي عرفت ��ست�سهاد �ملئات 
خلفت  �جلز�ئريني   من 
للق�سية  �إيجابية  فعل  ردود 
�مل�ستوى  على  �جلز�ئرية 
�أكدت   و  �لدولية  �ملحافل 
�لفرن�سي  �ل�ستعمار  حقيقة 

يف  ف�ساعته  و  �لإجر�مية 
�لتنكيل  و  �لتعذيب  و  �لتقتيل 
متكنت  كما  �لت�رشيد  و  
هذه  �إثر  على  �جلز�ئر 
�لأحد�ث �لدموية �لتي وقعت 
خالل �ملظاهر�ت من  ح�سد 
للق�سية  موؤيد�  �سوتا   63
�لأمم  هيئة  يف  �جلز�ئرية 

�ملتدخل  ذ�ت  وفق  �ملتحدة 
�ملظاهر�ت  هذه  ولقت   ،
�جلز�ئريون  فيها  خرج  �لتي 
بال�ستقالل   فيها  يطالبون 
قويا  عربيا  تاأييد�  و  ت�سامنا 
�جلز�ئري  �ل�سعب  ملطلب 
�حلرية  على  �حل�سول  يف 
و�أبرز  �ل�ستقالل،  و  حتقيق 

�ملوؤقتة  �حلكومة  �أن  حليمي 
للجمهورية �جلز�ئرية �أعلنت 
خالل هذه  �ملظاهر�ت باأنه 
�سهيد  ت�سجيل مقتل 800  مت 
و�أزيد من 100 جريح و�عتقال 
طرف  من  جز�ئري    1.400
وقد  �لفرن�سي  �مل�ستعمر 
عرفت هذه �لندوة �لتاريخية 

مديرية  طرف  من  �ملنظمة 
�إحياء  مبنا�سبة  �ملجاهدين 
ملظاهر�ت   57 �ل  �لذكرى 
ح�سور�   1960 دي�سمرب   11
�لرتبوية  لتالميذ �ملوؤ�س�سات 
ومعاهد  مر�كز  ومرتب�سي 
عنا�رش  �إىل  �إ�سافة  �لتكوين 

�ل�رشطة.



ثقافةالإثنني11 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ23 ربيع الأول  1439ه 17
عر�ض كتاب

كيف تغيرّ من�صات التوا�صل الإجتماعي هويات الأفراد واجلماعات 

�سينما

فيلم عن ق�صة كاتب رو�صي يت�صدر اأفالم هذا العام

تناول الهوية من خالل اللغة اأو الدين اأو 
التقاليد مل يعد كافيا للو�سول اإىل التو�سيف 

الدقيق، ل �سيما يف زمن مواقع التوا�سل الجتماعي 
واأ�سهرها »في�سبوك«، و«تويرت«انطالقا من هذا 

املبداأ يوجه الباحث املغربي عبد احلكيم اأحمني، 
انتباه املفكرين والباحثني اإىل �سرورة اإعادة النظر 

يف م�ساألة الهوية تلك املحاولة جاءت عرب كتابه 
»الهويات الفرتا�سية يف املجتمعات العربية..
اأي دور ملواقع التوا�سل الجتماعي يف ت�سكيل 
الهوية؟«الكتاب ال�سادر موؤخرا عن دار الأمان 

بالرباط، يقع يف حوايل 190 �سفحة، ويتوزع على 
ثالثة ف�سول يهتم الف�سل الأول فيه بالهوية 

يف ع�سر الت�سال والإعالم، وفيه يعرج الكاتب 
عن املحددات املفاهيمية للهوية ومواقع التوا�سل 

الجتماعي وعالقات التاأثري والتاأثر بينهما.

م.�ض

ل الف�سل الث�ين يف م�س�ألة  فيم� يف�سّ
عند  متوقف�  الإفرتا�سية،  الهوي�ت 
مف�هيم الهوية الإلكرتونية، والهوية 
الط�ئفية،  والهوية  ال�سخ�سية، 
الوطنية،  والهوية اجلمعية، والهوية 
والهوية العربية، والهوية الإ�سالمية 
عن  عب�رة  فهو  الث�لث  الف�سل  اأم� 
الإعالمي  للدور  تطبيقية  درا�سة 
يف  الجتم�عي  التوا�سل  ملواقع 
العربية  املجتمع�ت  هوية  ت�سكيل 
الكت�ب،  ويح�ول  والإ�سالمية، 
ح�سب �س�حبه، اإم�طة احلجب الذي 
املتعددة  الهوي�ت  روؤية  دون  يحول 
الواقعني احلقيقي  واملت�س�رعة يف 
التعريف  اإىل  وي�سعى  والفرتا�سي، 
بع�ض  ويو�سح  ن�سوئه�،  وكيفية  به� 
و�سم�ته�،  ومقوم�ته�  عن��رصه� 

ويحلل بع�ض اآلمه� واآم�له�.
ويركز يف ذلك على مواقع التوا�سل 
الجتم�عي ب�عتب�ر اأنه� �س�رت قبلة 
للماليني، خ��سة ال�سب�ب والأطف�ل، 

بهذه  املحيطة  الأجواء  ليو�سح 
اأو  الفرتا�سي  الواقع  يف  الهوي�ت 

الرقمي.

اإعالم جديد

الإعالم  اأن  من  الك�تب  ينطلق 
مواقع  ذلك  يف  مب�  اجلديد، 
الكثري  التوا�سل الجتم�عي، ك�سف 
وامل�س�ئل  والأمور  الق�س�ي�  من 
يف  م�سمرة  اأو  خ�ملة  ك�نت  التي 
واقع الن��ض، لكنه� مل جتد الو�سيلة 
الفر�سة  ول  انت�س�را،  الأو�سع 

املن��سبة للتعبري عن نف�سه�.
هكذا �س�رت حلبة الإعالم اجلديد 
-واأحي�ن�  متنوعة  بخط�ب�ت  تعّج 
وت�سهد  الهوية،  عن  مت�س�ربة- 
واأخرى  جديدة  هوي�ت  ميالد 
تقليدية تبحث عن موطئ قدم بني 
نظرياته� وح�سب الك�تب فقد اأدت 
التطورات، على م�ستوى الو�س�ئط، 

التي  الهوي�ت  »الكثري من  بروز  اإىل 
ك�ن يظن البع�ض اأن اأغلبه� هوي�ت 
النخبة  بع�ض  عقول  يف  افرتا�سية 
اأنه�  اأو  ..وغريهم،  واملثقفني 
الأمنية  ال�سطوة  بفعل  انقر�ست 
انكم�ست  اأنه�  اأو  القطرية،  للدولة 
منزوية  الن��ض  من  جمموعة  اإىل 
من  جبل  اأو  ال�سع�ب  من  �سعب  يف 

اجلب�ل، اأو يف بيوت معدودات«.

عوامل تاريخية

من  عدد  ب�سبب  اأنه  الك�تب  يرى 
ح�دث  منذ  الت�ريخية،  الأحداث 
11 �سبتمرب 2001، وغزو اأفغ�ن�ست�ن 
العراق  واحتالل  نف�سه،  الع�م  يف 
من  هوي�ت  اإحي�ء  مت   ،2003 ع�م 
جديدة،  هوي�ت  لت�سري  امل��سي 
مثل الهوية العرقية والهوية الدينية 
كثفت  وبينم�  الط�ئفية،  والهوية 
ح�سوره�  الذكر  ال�س�لفة  الهوي�ت 

بني اأفراد من املجتمع عرب اأ�سك�ل 
التقليدية،  والتوا�سل  الت�س�ل 
ا�ستغلت  اأنه�  اإىل  املوؤلف  يذهب 
الو�س�ئل  توفره�  التي  اخلدم�ت 
ف�أن�س�أت  املتجددة،  الت�س�لية 
ومدون�ت  اإلكرتونية  مواقع  له� 
يويتوب  على  توا�سلية  و�سفح�ت 
من  وغريه�  وفي�سبوك  وتويرت 

مواقع التوا�سل الجتم�عي.
عدة  عوامل  �س�همت  ب�ملق�بل 
اإحي�ء  اإع�دة  يف  الكت�ب-  -ح�سب 
ت�رة،  املنعزلة  ال�سخ�سية  الهوية 
مع  وافرتا�سي�  واقعي�  واملت�س�بكة 
اأفرزت  كم�  تلك،  اأو  الهوية  هذه 
م�  اجلديدة  الت�س�لية  البيئة 
قد  التي  الإلكرتونية  الهوية  ت�سمى 
احلقيقية  ال�سخ�سية  الهوية  تط�بق 
يف  تن�ق�سه�  اأو  مت�م�  تخ�لفه�  اأو 

جوانب حمددة.
لذلك يعترب الك�تب اأن م� ا�ستحدث 
يزيد  اجلديد  الإعالم  ب�سبب 

تعريف  اإىل  التو�سل  �سعوبة  من 
وحتديد  للهوية  عليه  ومتفق  ج�مع 
ومقوم�ته�  وعن��رصه�  م�س�مينه� 
والأ�س��سية  واملتغرية،  الث�بتة 
نف�سه  الوقت  يف  لكنه  والث�نوية، 

يزيد من تو�سيع دائرة التعريف.

هويات افرتا�سية

الهوي�ت  ت�سمية  الكت�ب  ويتبنى 
الهوي�ت  هذه  لكون  الفرتا�سية 
وا�سحة  وغري  افرتا�سية  تزال  م� 

املفهوم لدى عموم الن��ض.
ال�سب�ب  اأن  ب��ستح�س�ر  واأي�س� 
عوامل  يبحرون يف  الذين  والفتي�ن، 
اإلكرتونية  اأجهزة  عرب  الإنرتنت 
ذاكرة  ميلوؤون  �س�روا  متعددة، 
يروج  مب�  ال�سخ�سية  هويتهم 
فيم�  غرقهم  اإىل  اأدى  م�  فيه�، 
مفهوم  ت�أكيد  من  يزيد  ومم�  ي�ض 
املوؤلف  عند  الإفرتا�سية  الهوي�ت 

املوجودة  الهوي�ت  »بع�ض  اأن  هو 
ل  العربية  املجتمع�ت  �سعوب  بني 
برزت على  افرتا�سية  تزال هوي�ت 
هذه  عرب  وتتف�عل  الإنرتنت  �سبكة 
ال�سبكة، لكنه� ل ت�ستطيع اأن تعي�ض 
تزال  ل  اأنه�  اأو  الواقع،  اأر�ض  على 
يف خم��ض لبلورة نف�سه� يف �سورة 
حمددة«ويخل�ض الك�تب اإىل اأن ترك 
الهوي�ت افرتا�سية وعدم تو�سيحه� 
اأن  �س�أنه  من  �س�في�،  تو�سيح� 
ي�س�هم يف تن��سل هوي�ت افرتا�سية 
اأخرى، كم� اأنه يحول دون التع�رف 
بني الهوي�ت، التي توجد على اأر�ض 
التع�ي�ض  اأي�س� دون  الواقع، ويحول 
بينه� وي�سدد على اأنه »كلم� ك�سفت 
اإل  احلقيقي،  وجهه�  كل هوية عن 
الفهم  �سوء  هوة  ردم  يف  و�س�همت 
وهو م� �سيعطي للفرد والأمة مزيدا 
وال�ستقرار  ب�لأمن  ال�سعور  من 
ويعزز  وال�سي��سي  والثق�يف  النف�سي 

من امل�سلحة الع�مة«.

الأمريكية  املجلة  ن�رصت 
»اإ�سكواير« ق�ئمة لأف�سل 25 فيلم� 
�سينم�ئي� لع�م 2017 وت�سدر فيلم 
»ليدي م�كبيث« هذه الق�ئمة، وهو 
والذي  اأولدروي،  ولي�م  للمخرج 
الرو�سي  الك�تب  رواية  ي�سور 
حتمل  التي  لي�سكوف،  نيكولي 
عنوان »ليدي م�كبيث من مق�طعة 
اأحداث  اأن  اإل  مت�سين�سك«، 

ت�سويره�  مت  ال�سينم�ئي  الفيلم 
احتل  كذلك  اإنكلرتا   �سم�ل  يف 
نولن  كري�ستوفر  املخرج  فيلم 
يف  الث�نية  املرتبة  »دونكريك« 
الق�ئمة، ويحكي هذا الفيلم ق�سة 
جندي  األف   300 من  اأكرث  اإنق�ذ 
وبلجيك�  فرن�س�  بريط�ني�،  من 
يف  حم��رصين  اأنف�سهم  وجدوا 
م�سيدة اجلي�ض الأمل�ين على اأحد 

ال�سواحل الفرن�سية.
اأم� يف املرتبة الث�لثة من الق�ئمة 
 Marjore« فج�ء الفيلم الدرامي
برامي(  )م�رجوري   »Prime
والذي  اأملرييدا،  م�يكل  للمخرج 
يروي ق�سة ع�زفة الكم�ن العجوز 
الثالثية  ال�سورة  مع  تعي�ض  التي 

الإفرتا�سية لزوجه� املتويف.
الأفالم  ق�ئمة  ت�سمنت  كم� 

اأي�س�:  الأوىل  الع�رصة 
Columbus«)كولومبو�ض(،  «
 I Don>t Feel at Home«
اأعد  )مل   »in This World
 »Okja« البيت(،  يف  اأنني  اأ�سعر 
 I Called Him« )اأوكج�(، 
مورغ�ن(،  )�سميته   »Morgan
 The Killing of a Sacred«
املقد�ض(،  الغزال  )قتل   »Deer

 »The Lost City of Z«
وفيلم  املفقودة(،  زد  )مدينة 

الرعب »February« )فرباير(.
كم� دخل يف الت�سنيف اأفالم مثل 
طيب(،  )وقت   »Good Time«
وفيلم  ب�تن�سون،  روبرت  للمخرج 
)املربع(،   »The Square«
والذي ح�سل على ج�ئزة »ال�سعفة 
املغ�مرات  وفيلم  الذهبية«، 

)ال�سقراء   »Atomic Blonde«
�س�رليز  للمخرج  املتفجرة( 
اخلي�ل  فيلم  اإىل  اإ�س�فة  تريون، 
وحو�ض  ع�مل  حول  العلمي 
 »Alien: Covenant« الف�س�ء 
ذيل  يف  ويقع  العهد(،  )الغريب: 
اخلي�يل  الفيلم  الق�ئمة  هذه 
»Wonder Woman« )املراأة 

املعجزة(.

اأف�صل اأفالم العام 2017
�سنفت بوابة » Vulture« الإلكرتونية اأف�سل 
الأفالم ال�سينم�ئية ل�سنة 2017 التي �س�رفت 
الأفالم  الق�ئمة  ت�سمل  ومل  النته�ء،  على 
الأفالم  ت�سمت  بل  فح�سب،  الطويلة  الفنية 
فيلم  وت�سدر  اأي�س�،  والق�سرية  الوث�ئقية 
الت�سنيف.  هذا  ق�ئمة  فلوريدا«  »م�رصوع 
عن  الكوميدي  الدرامي  الفيلم  يتحدث 
احلي�ة،  وقيم  الأطف�ل  وم�س�عر  اأح��سي�ض 

اأعم�ل املمثل ولي�م دافو  اأف�سل  واأ�سبح من 
واملمثلة ال�س�عدة بروكلني برين�ض.

 »Call me by your name« واحتل فيلم
 ،2017 اأفالم  اأف�سل  ق�ئمة  الث�ين يف  املركز 
وهو من اإخراج لوك� غوادغنينو الذي ا�ستهر 
عن  الفيلم   2009 ع�م  احلب«  »اأن�  بفيلمه 
اأ�سيم�ن،  اأندريه  لالأديب  ال�سم  بنف�ض  رواية 
اآرمي  من  كل  الرئي�سية  الأدوار  فيه  ولعب 

�ستولب�رغ  وم�يكل  �س�لميت  وتيموتيه  ه�مر 
 2017 لع�م  اأفالم  ثالثة  اأف�سل  ق�ئمة  وختم 
للمخرجة   »Lady Bird« الأول  الفيلم 
وهو  غريويغ،  غريت�  الفيلم  �سين�ريو  وك�تبة 
من بطولة املمثلة الآيرلندية ال�س�بة �سري�س� 
متمردة  ط�لبة  عن  الفيلم  ويتحدث  رون�ن. 
�سكرامنتو،  مدينة  يف  الث�نوية  املدر�سة  يف 
�سقيقه�  مع  نيويورك  اإىل  الهرب  تريد  حيث 

)املتبنى( الأكرب.
من  الق�ئمة  هذه  يف  الرابعة  املرتبة  وك�نت 
ال�سوداء  والكوميدي�  الرعب  فيلم  ن�سيب 
للمخرج  الأول  الفيلم  وهو   ،»Get Out«
يطرح  الفيلم  بيل.  جوردان  اأمريكي  الأفرو 
الق�س�ي� العن�رصية وي�سكك يف م�س�ألة التع�ي�ض 

ال�سلمي يف املجتمع الأمريكي.



يعاين معظم النا�س من الإجهاد، 
العمل،  �ضغط  عن  الناجت  �ضواًء 
اأو  اأو توتر ما قبل المتحانات، 
امل�ضاكل  اأو  املادية،  امل�ضاكل 
الأمور  من  وغريها  ال�ضخ�ضية 

التي تعكر �ضفو احلياة.
ن�ضائح   10 يلي  فيما  واإليكم 
التوتر  من  التقليل  �ضاأنها  من 
يف  جاء  ما  ح�ضب  والإجهاد، 
املعني  »بولد�ضكاي«  موقع 

بال�ضحة:
اال�سرتخاء  1-

اأو  التوتر  وطاأة  من  للتخفيف 
بال�ضرتخاء  فعليك  الإجهاد، 
دقيقة   15 بتخ�ضي�س  وذلك 
بعد  هدوء  يف  للتاأمل  يومياً 

العودة من العمل.
التوتر عوامل  تفنيد   2-

الأ�ضياء  جميع  بت�ضجيل  ين�ضح 
التي ت�ضبب لك التوتر يف العمل، 
على  والعمل  خا�س  بدفرت 
التعامل  كيفية  ودرا�ضة  حتليلها 

معها اأو التخل�س منها.
3 هل عملك ي�ضتحق العناء؟

نف�ضك  م�ضارحة  عليك  يتعني 
التوتر  قدر  عملك  ي�ضتحق  هل 

والإجهاد الع�ضبي الذي تتعر�س 
ي�ضتحق  ل  كان  فاإذا  ل،  اأم  له 
بتغيري  فوراً  فعليك  العناء 

وظيفتك.
بالعمل  مديرك  اإطالع   4-

على م�ساكلك
مديرك  مع  احلديث  يعترب 
بالعمل حول كيفية تاأثري جوانب 
�ضحتك،  على  العمل  من  معينة 
اأمراً اإيجابياً للغاية لأنه باإمكانه 
التي  امل�ضكالت  حل  بب�ضاطة 

ت�ضبب لك التوتر والإجهاد.
املنزل من  العمل   5-

لك  ت�ضمح  وظيفتك  كانت  اإذا 
فا�ضتغل  املنزل،  من  بالعمل 
للق�ضاء  امل�ضتطاع  قدر  ذلك 
على الروتني املزعج والتخل�س 
بعملية  املرتبط  الإجهاد  من 

التنقل.
بالعمل اال�ستمتاع   6-

عن  ر�ضاك  مدى  من  تاأكد 
الوظائف  بع�س  لأن  وظيفتك، 
م�ضتوى  ترفع  اململة  الروتينية 

التوتر الناجت عن الإحباط.
املادي العائد   7-

العائد  عن  را�ٍس  غري  كنت  اإذا 

فعليك  وظيفتك،  من  املادي 
يف  مديرك  اإىل  بالتحدث  فوراً 
ال�ضاأن، لأنه من امل�ضببات  هذا 
الإجهاد_ و  للتوتر  الرئي�ضية 

الع�ضبي.
العمل اأ�سدقاء   8-

عالقات  تكوين  اجليد  من 
العمل،  اأ�ضدقاء  مع  اجتماعية 
فرتة  ق�ضاء  لك  يت�ضنى  حتى 
جيد  ب�ضكل  العمل  يف  راحتك 
توتر  من  التخل�س  على  ي�ضاعد 

العمل.
اأعباء  حتمل  عدم   9-

اإ�سافية يف العمل
وعدم  العمل  بحدود  اللتزام 
منعاً  اإ�ضافية،  اأعباء  اأية  قبول 
والإجهاد  بالتوتر  لإ�ضابتك 
ت�ضاعف  عن  الناجت  الع�ضبي 

العمل املطلوب منك اإجنازه.
متكررة اإجازات   10-

كل  عطلة  اأخذ  على  احلر�س 
والبتعاد  الأقل  على  �ضهرين 
يف  ي�ضاعد  العمل  حميط  عن 

التخل�س من الإجهاد والتوتر.
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قليل ا�صتهالك امللح يغني عن اأدوية ارتفاع �صغط الدم
اأ�سارت درا�سة حديثة يف الواليات املتحدة االأمريكية اإىل اأن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه واخل�سروات، اإىل 

جانب تقليل ن�سبة امللح يف الطعام، ي�ساهم يف تخفي�ض �سغط الدم وقد يكون بدياًل عن ا�ستخدام االأدوية امل�ستخدمة 
الرتفاع �سغط الدم.

م�ضكلة  الدم  �ضغط  ارتفاع 
فيها  ت�ضاهم  �ضائعة  �ضحية 
اتباع  مثل  عديدة،  عوامل 
�ضحي،  غري  غذائي  نظام 
الإجهاد،  التوتر،  ال�ضمنة، 
الريا�ضة،  ممار�ضة  عدم 
والعرق،  ال�ضن،  يف  التقدم 
وراثياً.  عاماًل  يكون  قد  اأو 
و�ضغط الدم هو قوة دفع دم 
ال�رشايني،  جلدران  اجل�ضم 
ويقا�س باملليمرت زئبقي )ملم 
با�ضتخدام  ويقّيم  زئبقي(، 

)العدد  النقبا�ضي  رقمني: 
الأعلى(، وي�ضري اإىل قوة �ضخ 
القلب،  انقبا�س  عند  الدم 
والنب�ضاطي )العدد ال�ضفلي(، 
الدم  �ضغط  اإىل  ي�ضري  الذي 

بني �رشبات القلب.
الدم  �ضغط  ارتفاع  ويحدث 
القوة  هذه  ت�ضبح  عندما 
عالية جداً. وقد يوؤدي ارتفاع 
�ضغط الدم اإىل نتائج خطرية 
تزيد من خطر  اإذ  قاتلة،  اأو 
القلب،  باأمرا�س  الإ�ضابة 

وال�ضكتة  القلبية،  والنوبات 
الدماغية.

احلياة،  منط  تغيريات  تعترب 
التمارين  زيادة  مثل 

واعتماد  الريا�ضية 
غذائي  نظام 

 ، �ضحي

�ضية  �ضا اأ
�ضغط  خلف�س 
بع�س  اأن  غري  الدم. 
يتبعون  قد  الأ�ضخا�س 
-وفقاً لو�ضفة طبية- الأدوية 

اخلاف�ضة لل�ضغط.
اأ�ضارت  ذلك،  ومع 
الدرا�ضة اجلديدة 
النظام  اأن  اإىل 
ئي  ا لغذ ا

الذي   ،)DASH(
اخل�رشوات  على  يعتمد 
الكاملة  واحلبوب  والفواكه 

والفا�ضوليا  واملك�رشات 
والدواجن  والأ�ضماك 
من  خالية  الألبان  ومنتجات 
الد�ضم  ومنخف�ضة  الدهون 
امللح–  تقليل  جانب  اإىل   –
ناجعة  طريقة  تكون  قد 
لبع�س  الأدوية  عن  وبديلة 
من  يعانون  الذين  البالغني 
بح�ضب  الدم.  �ضغط  ارتفاع 
)�ضبيكتيتور  موقع  ن�رشه  ما 

هيلث( الربيطاين.

مكونان �صحريان 
للتخل�ص من فقر الدم!

يعترب فقر الدم اأو الأنيميا من امل�ضاكل ال�ضحية الأكرث �ضيوعاً على 
الإطالق، فهي ت�ضيب الكثريين من خمتلف الفئات العمرية والأنيميا 

عن  عبارة  احلمراء هي  الدم  خاليا  عدد  يف  نق�س 
وبالتايل انخفا�س تركيز 
الهيموغلوبني بالدم. 
بني  غلو لهيمو ا و
خاليا  يف  موجود 
احلمراء  الدم 
نقل  عن  وم�ضوؤول 
من  الأك�ضجني 
�ضائر  اإىل  الرئتني 

اأجزاء اجل�ضم.
اأ�ضباب  وهناك عدة 
الدم  لالإ�ضابة بفقر 
نق�س  بينها  من 
حم�س  احلديد، 
وفيتامني  الفوليك 
تعد  لذا   ،B12
عر�ضة  اأكرث  الإناث 
احلمل،  ب�ضبب  به  لالإ�ضابة 
فاإذا  ال�ضهرية  والدورة  الولدة 
مهامك  اأداء  على  القدرة  وعدم  وال�ضعف  الوهن  من  تعاين  كنت 
اليومية بن�ضاط وحيوية، اإذن يتعني عليك فح�س الدم حيث اأن هذه 
الأعرا�س اإىل جانب الدوار، �ضعف التنف�س، ال�ضحوب وال�ضداع، تعد 
يلي  فيما  واإليكم  الأنيميا  لالإ�ضابة مبر�س  الرئي�ضية  الأعرا�س  من 
مكونان �ضحريان ميكن ا�ضتخدامهما كعالج منزيل اآمن للتخل�س من 

فقر الدم، ح�ضب ما جاء يف موقع »بولد�ضكاي« املعني بال�ضحة:
الرمان ع�سري   1-

تناول  فاإن  لذا  احلديد،  من  وفرية  كمية  على  الرمان  يحتوي 
كوب من ع�ضري الرمان يومياً يوفر للج�ضم الكمية املطلوبة من 

احلديد.

ال�سم�سم بذور   2-
لحتوائها على الربوتني واحلديد ت�ضمن ملعقة واحدة من بذور 

ال�ضم�ضم يومياً حت�ضني عدد خاليا الدم احلمراء باجل�ضم.
وللح�ضول على عظيم الفائدة، ين�ضح خرباء التغذية باإذابة ملعقة 
وتناولها  الرمان  ع�ضري  من  كوب  يف  املطحونة  ال�ضم�ضم  بذور 
م�ضتويات  على  املحافظة  و�ضمان  لتح�ضني  يومي  اأ�ضا�س  على 

الهيموغلوبني بالدم.
وجدير بالذكر اأن هذا العالج املنزيل قد ل ينجح اإذا كان م�ضتوى 
الأنيميا عايل، لذا يف�ضل ا�ضت�ضارة الطبيب يف هذه احلالة فرمبا 
يحتاج ال�ضخ�س اإىل بع�س الأدوية واملكمالت الغذائية قبل البدء 

يف العالج بالو�ضائل الطبيعية.

10 ن�صائح للتخل�ص 
من الإجهاد و�صغط العمل

اأعرا�ص الإجهاد 
والتوتر

ك�ضفت درا�ضة حديثة عن بع�س 
اأعرا�س الإجهاد والتوتر التي 

قد تظهر ب�ضبب نق�س املعادن 
والفيتامينات فمن املعروف اأن 
التغذية تلعب دوراً حا�ضماً يف 

كيفية ا�ضتجابة اجل�ضم لالإجهاد، 
كما اأن فرتات الإجهاد توؤدي اإىل 
نق�س الفيتامينات واملعادن كما 
ي�ضبب القلق ت�ضقق ال�ضفاه ب�ضبب 

نق�س فيتامني »B6«، وي�ضبب 
اأي�ضاً بقعاً بي�ضاء على الأظافر 
ب�ضبب نق�س الزنك ويت�ضبب 
التوتر يف اإ�ضابة ال�ضخ�س 

بالإم�ضاك والإ�ضهال، ب�ضبب 
نق�س يف املاغن�ضيوم اأما  ي�ضبب 
نزيف اللثة ب�ضبب نق�س  ي�ضبب 
التهابات احللق وال�ضدر ب�ضبب 

.»A« نق�س فيتامني

ال�صاي الأخ�صر 
عدو التهاب 

املفا�صل
اكت�ضف العلماء اأن ال�ضاي الأخ�رش 
اأن تكون  يحتوي على مادة ميكن 
م�ضتح�رشات  �ضنع  يف  الأ�ضا�س 
املفا�ضل  التهاب  لعالج  طبية 
الروماتويدي.  ويقول �ضالح الدين 
اأحمد وفريقه العلمي من جامعة 
ولية وا�ضنطن ان امل�ضتح�رشات 
يف  حاليا  امل�ضتخدمة  الطبية 
املفا�ضل  التهاب  اآلم  تخفيف 
 Rheumatoid« الروماتويدي 
جدا  الثمن  غالية   »arthritis
فرتة  ل�ضتخدامها  ت�ضلح  ول 
يف  املوجودة  املادة  اأما  طويلة 
ت�ضمى  والتي  الأخ�رش  ال�ضاي 
غالتي   –  3- يبيغالوكات�ضني 
-3 -Piga l locatechin «

راأي  ح�ضب  فهي    »gallate
الفريق العلمي قادرة على الق�ضاء 
وتخفيف  املفا�ضل  اأمل  على 
ان�ضجة  ا�ضابة  ومنع  اللتهاب 

الغ�رشوف والعظم بال�رشر.
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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 �آتاه �هلل �ل�سرب و �حلكمة 
و �لأمن  فهو �أ�سعد �إن�سان 

ال�صرَب، قال تعاىل:  اآتاك  اإذا اهللُ عز وجل 
]�صورة    ﴾ِ ِباهلَلهّ اإَِلهّ  َُك  ربرْ �صَ َوَما  رِبرْ  َوا�صرْ  ﴾

النحل: 127[
ينتهي  ال�صرب  ل�صعف  اأحياناً  الإن�صان   
ُع�صال،  مر�ٌض  احلالت،  اآلف  ينهار،  و 
و  بالإميان  الإن�صاُن  اه  تلَقهّ خبيث  مر�ض 
الإن�صاُن  �ُصِفَي  قدره،  و  اهلل  بق�صاء  الر�صا 
بلَهّغه  ثاٍن  اإن�صان  و  املر�ض،  هذا  من 
اأربعة  معك  له:  قال  و  املر�َض  الطبيَب 
ن اأن  اأ�صهر، يف اليوم الثاين مات، وما متَكهّ
و  ال�صرَب،  اآتاك  وجل  عز  اهللُ  فاإذا  ي�صرب، 
اأ�صعُد  اآتاك الر�صا فاأنت  اآتاك احلكمَة، و 
لعلكم  بالأمن،  ال�صعوَر  اآتاك  اإذا  النا�ض، 
ترحمون، اأعطاك ال�صعوَر بالأمن، اأعطاك 

الر�صا عن اهلل، اأعطاك ال�صرب، و اأعطاك 
احلكمَة، اأعطاك راحَة البال، قال تعاىل:

ِلُح بَالَُهمرْ﴾  ]�صورة حممد:  ِديِهمرْ َويُ�صرْ ﴾ �َصيَهرْ
]5

األقى  املجتمع،  عاليًة يف  مكانًة  اأعطاك   
حَبهّ النا�ض يف قلبك، األقى حبَهّك يف قلوب 
و  وجل،  عز  اهلل  رحمة  من  هذه  النا�ض، 
لإن�صان  كلمة  اً،  جًدهّ عظيمة  اهلل  رحمة 
حمرَتم له من�صٌب رفيع، و له مكانٌة، عطاوؤه 
�صليم، املِلك اإذا اأراد اأن يعطَي هديَهًّة فماذا 
�صيء  اأقُلهّ  و  بيت،  �صيء  اأقُلهّ  ملك،  م؟  يقِدهّ
َواإَِذا  مركبة فاخرة، فلذلك قال تعاىل:  ﴾ 
لََعلَهُّكمرْ  تُوا  َواأَن�صِ لَُه  تَِمُعوا  َفا�صرْ اآُن  الرُْقررْ ُقِرَئ 

َحُموَن﴾  ]�صورة الأعراف: 204[ تُررْ

�ل�سعادة �لزوجية من 
رحمة �هلل عز وجل 

 

ميكن اأن تُدعى اإىل طعام ع�صاء، تُدعى اإىل حفل، 
الفاخرة  ال�صيافات  لك  م  تُقَدهّ و  قران،  عقد  اإىل 
جداً، اأما اأحياناً فتُدعى اإىل بيت اهلل، على الأر�ض، 
كر�صي ُمريح ل يوجد، كاأ�ض من ال�صاي ل يوجد، 
كان عليه ال�صالة و ال�صالم اإذا دخل امل�صجد قال:  
تَحرْ ِل  : اللَهُّهَمهّ افرْ ِجَد َفلرْيَُقلرْ َ�صرْ ))اإَِذا َدَخَل اأََحُدُكمرْ املرْ
لَُك  اأَ �صرْ يِنهّ اأَ َذا َخَرَج َفلرْيَُقلرْ اللَهُّهَمهّ اإِ َمِتَك َواإِ اأَبرَْواَب َرحرْ

ِبي اأُ�َصيرٍْد[ ِلَك((  ]م�صلم َعنرْ اأَ ِمنرْ َف�صرْ
من  هذه  زوجية،  �صعادة  اهللُ  وهبه  الإن�صاُن  اإذا   
امراأًة  وهبه  اإذا  الزوجية،  ال�صعادة  اهلل،  رحمة 
�صاحلة ت�رُسهّه اإن نظر اإليه، حتفظه اإن غاب عنها، 
و تطيعه اإن اأمرها، هذه من رحمة اهلل، هناك ِنعٌم 
ل يعرفها كثرٌي من النا�ض، الإن�صان يخرج من بيته 
اأن زوجته  اإىل  اأ�صدهّ الطماأنينة  اإىل عمله مطمئًنهّاً 
اهلل  نعمة  من  الطماأنينة  هذه  عفيفة،  طاهرة 
الأعراف:  ]�صورة  َحُموَن﴾   تُررْ لََعلَهُّكمرْ   ﴾ الكربى:  

]204
 يهبك زواجاً �صعيداً و يهبك اأولداً اأبراراً، و يهبك 
رزقاً حاللً، كم م�صلحة مبنية على احلرام؟ فتح 
اأرباحه  اأربعني يوماً  ملهى، قال ل: يف خم�صة و 
قال  لكن  و  �صخم،  مبلغ  لرية،  ماليني  ثمانية 
ُموا  تُُب َما َقَدهّ َورْتَى َونَكرْ ِي املرْ ُن نُحرْ تعاىل:  ﴾ اإِنَهّا نَحرْ

َواآثَاَرُهمرْ﴾  ]�صورة ي�ض: 12[

من طلب �لعلم و�سع �هلل له يف رزقه
وتقتطع  العلم  تطلب  حينما  اأنت 
من وقتك الثمني وقتاً لطلب العلم، 
حينما  علم،  در�ض  حت�رس  حينما 
تقراأ كتاب يف الفقه، حينما حتفظ 
م�صجد  تلتزم يف  حينما  اهلل  كتاب 
وقت  اقتطعته من  اأنت  وقت  هذا 
مكافئة  راحتك  وقت  من  فراغك 
العلم  اهلل عز وجل على من طلب 
هذا  رزقه،  عليه يف  اهلل  يو�صع  اأن 
احلديث:  )) من طلب العلم تكفل 
ال�صهاب  ]م�صند    )) برزقه  له  اهلل 

القدير  في�ض  يف  املناوي  وقال 
يجوز الحتجاج به[

الهجرة يف �صبيل  اآخر،  هذا �صبب 
العلم  وطلب  الرزق،  يف  تزيد  اهلل 
�صعيد  اأبي  عن  الرزق،  يف  يزيد 
النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�صي  اخلدري 
�صلى اهلل عليه و�صلم قال:  )) من 
عليه  �صلت  العلم  طلب  يف  غدا 
معي�صته  يف  له  وبورك  املالئكة 
عليه  وكان  رزقه  من  ينق�ض  ومل 

مباركاً ((

�ملوت نقلٌة نوعية من نظام �إىل نظام

لو جاء املوُت، املوت  و   
اإىل  نظام  من  نوعية  نقلٌة 
البياين  اخلط  اأما  نظام، 
دعاء:  اأجمل  و  ف�صاعد، 
الدنيا  نعم  اجعل  »اللهم 
متَهّ�صلة بنعم الآخرة »،« األ 
يا ُرَبهّ نف�ض طاعمة ناعمة 
عارية  جائعة  الدنيا  يف 
»  ل �صديق  القيامة  يوم 
من  الوالد  هذا  والٌد،  له 
الكبار،  البلدة  هذه  اأثرياء 
ما  بيته  اإىل  مرة  دخلُت 

مرت،  اأربعمئة  اهلل،  �صاء 
اأجنحة  فيه  و  زينة،  فيه 
غربية،  اأجنحة  و  �رسقية 
حُتف،  و  تدفئة  و  تكييف 
الفاز ثمنه باملاليني، فاز 
بيته  اأثاث  �صيني،  كبري 
ياأتيه  م�صتوى،  اأرقى  من 
اجلوي،  بالربيد  بالطائرة 
اً  تُويف، يف اأيام مطرية جًدهّ
اأ�صرُتي له قرٌب، و اجلنازة و 
�صلت اإىل القرب ُفتح القرُب 
مياه �صوداء يف القرب، �صئل 

قال:  نفعل؟  ماذا  ابنُه 
ُو�صع هذا يف قرب  �صعوه، 
جتري  ال�صوداء  املياه  و 
معمله  مديُر  يقول  فيه، 
اأحياناً،  معنا  يح�رس  وهو 
اأ�صبوع باأكمله ما  قال ل: 
الطعام،  من  لقمًة  تناولت 
معلَهّمه  فالناً  اأن  اأُيُعقل 
هنا يُدفن، الدعاء الرائع: 
الدنيا  نعم  اجعل  »اللهم 
 « الآخرة«،  بنعم  مت�صلة 
طاعمٍة  نف�ٍض  ُرَبهّ  يا  األ 

جائعٌة  الدنيا  يف  ناعمٍة 
يا  األ  القيامة،  يوم  عارية 
عارية  جائعة  نف�ض  ُرَبهّ 
ناعمة  طاعمة  الدنيا  يف 
يوم القيامة » اأما املوؤمن 
و  �صبحانه  اهللَ  فرنجو 
اهللُ  يكرمنا  اأن  تعاىل 
نعمنا  فيجعل  جميعا 
بنعم  متَهّ�صلة  الدنيا  يف 
لََعلَهُّكمرْ   ﴾ كلمة:   الآخرة، 
]�صورة  َحُموَن﴾    تُررْ

الأعراف: 204[
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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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مكالرين �سينا تك�سف نف�سها ر�سميًا بقوة 800 ح�سان

من  م�أخوذ  ا�سمه� 

ن  تو ير اأ
 1 فورموال  �س�ئق  �سين� 

مت  الكربون  ب�ألي�ف  ب�س��سيه  ت�أتي  وهي  االأ�سطوري، 
 1،198 فوزنه�  للغ�ية  خفيفة  يجعله�  ب�سكل  تطويره 
كيلوغرام وح�سب مع دين�ميكي�ت هوائية ن�سطة هي 
االأكرث تقدم�ً وتطرف�ً واأبرزه� هو ذلك اجلن�ح اخللفي 

ال�سخم.
ال�سب�ق،  �سي�رات  بتجهيزات  حتظى  �سين�  مكالرين 
على  مت�م�ً  ق�نونية  اأنه�  اإال  للم�سم�ر  موجهة  وهي 
الطرق�ت الع�مة، وهي لديه� حمرك تريبو مزدوج 4 
لرت 8 �سلندر بقوة 800 ح�س�ن و800 نيوتن.مرت من عزم 
الدوران مع جري ذو مقب�ض مزدوج بـ 7 �رسع�ت مع 
نظ�م دفع خلفي، م� يجعله� تنطلق ح�سب التوقع�ت 
من 0-100 كيلومرت يف اأقل من 2.5 ث�نية مع �رسعة 

ق�سوى تتج�وز 320 كيلومرت يف ال�س�عة.

نظ�م فرامل �سين� تقول مكالرين اأنه االأكرث تقدم� يف 
الع�مل حيث اأن اأقرا�سه� كربون �سرياميك والتقني�ت 
اأن  كم�  ال�سب�ق،  ل�سي�رات  تنتمي  به�  امل�ستخدمة 
االإط�رات قد مت ت�سميمه� خ�سي�س�ً مل�سم�ر ال�سب�ق 
االأبواب تفتح الأعلى كم� نرى وهي واملق�سورة ع�لية 
التقنية مت بن�وؤه� ب�ألي�ف الكربون، مع ذلك ف�مل�س�حة 
ال�س�ئق  للغ�ية بداخل �سين� وب�لك�د �ستكفي  حمدودة 
والراكب. مقرر اأن يكون اإنت�ج مكالرين �سين� حمدوداً 
جنيه   750،000 �سعره�  ويكون  منوذج�ً   500 على 
ولكن  ري�ل،  مليون   3.785 يع�دل  م�  اأي  اإ�سرتليني 
ب�لطبع وكم� هو معت�د فقد ب�عت ال�رسكة البحرينية 

االإم�راتية ك�فة ن�سخه� ب�لفعل.

فورد تعقد �سراكة مع علي بابا لبيع ال�سيارات عرب الإنرتنت
فورد على و�سك ابرام اتف�قية ت�سمح له� ببيع ال�سي�رات يف ال�سني عرب موقع تيمول الت�بع لعلي ب�ب� اأونالين 
للتجزئة ي�أتي هذا ح�سب تق�رير رويرتز، حيث اأن جيم ه�كيت رئي�ض فورد التنفيذي وبيل فورد االبن رئي�ض 
وذلك يف  ب�ب�،  مع علي  العقد  الإبرام  ال�سينية ح�لي�ً  ه�نغت�سو  متواجدان يف مدينة  التنفيذي  االإدارة  جمل�ض 
حم�ولة جلذب مبيع�ت عرب ال�سوق املتن�مي لبيع ال�سي�رات عرب االإنرتنت، وبن�ًء عليه �سيتم تو�سيل ال�سي�رات 

حول  املنت�رسة  فورد  مت�جر  عرب  �سيكون للعمالء  وال�سي�نة  االإ�سالح  اأن  كم�  ال�سني، 
عرب مراكز ال�رسكة.

توؤدي االتف�قية مع علي ب�الإ�س�فة اإىل ذلك، قد 
بيع  اإىل  عرب ب�ب�  فورد  �سي�رات 

بيع  ال�سي�رات” حيث اأنه “اآلة 
تطبيق  الذكي عرب  به�تفك 
اأو تقوم بطلب  ال�سي�رة  �رساء 
ه�  ر ختب� يتم ا الفور  وعلى 

لك  اأثن�ء ت�سليمه�  اأوتوم�تيكي�ً 
اأم�م  االآلة العمالقة.وقوفك 

ال�سي�رات  �رسك�ت  فوكالء  ب�ملق�بل،  غري متقبلني لهكذا طرق بيع، حيث اأنه اإذا زادت االعتم�دية لكن 
عليه� �ستوؤذي مبيع�ت قط�ع التجزئة.

هل اقرتفت 
تويوتا خطاأً 
بالوثوق يف 

م�ستقبل 
ال�سيارات 

الهيدروجينية؟
يف الوقت الذي تتطور فيه 
تقني�ت ال�سي�رات مع ملح 

الب�رس، ي�س�رع رواد �سن�عة 
ال�سي�رات يف الع�مل ملواكبته�، 

االأمر الذي يجعلهم 
يطورون ب�إ�ستمرار من 

تقني�تهم وي�س�رعون ب�إطالق 
اإختب�ري�ت ل�سي�رات كهرب�ئية 
ب�لك�مل، وذلك ب�سبب �سغط 
اللوائح احلكومية امل�ستمر 
الذي ي�سعى ملركب�ت بدن 

عوادم.
ولكن على اجل�نب االأخر 

من تلك املن�ف�سة املحتدة، 
تتم�سك تويوت� مبخ�طرته� 
يف االإهتم�م بخالي� وقود 
الهيدروجني يف �سي�راته� 

امل�ستقبلية، معتمدة يف ذلك 
على اأن مبيع�ته� �ستكون 

االأعلى يف االأم�كن التي لن 
تتوفر فيه� الط�قة الكهربية 
كم�سدر اأ�س��سي للط�قة. ويف 
حني ب�عت �س�نعة ال�سي�رات 
الي�ب�نية 4،000 ن�سخة فقط 

من جمموعة مرياي املعتمدة 
على خالي� وقود الهيدروجني 

منذ 2014، اإال اأنه� تطمح 
لبيع 30،000 بحلول ع�م 

.2025
وب�لرغم من اأن ن�سخة مرياي 

ت�أتي ب�سعر يبداأ من 52، 
)اأي 197،000 ري�ل(، اإال اأنه� 

تتفوق على نظرياته� الكهربية 
مبداه� الذي ي�سل اإىل 505 
كيلومرت بدون احل�جة ل�سحن.

ولكن يبدو اأن ذلك التفوق 
موؤقت�، حيث اأن التطور 
يف تكنولوجي� البط�ري�ت 
الكهربية مي�سي بخطى 

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

الذي �سيتمكن من قطع 
م�س�فة 1000 كيلومرت قبل 

�سحنه مرة اأخرى.
 

اإطالق كمارو SS و�سيلفرادو HD يف اأ�سرتاليا
 اأعلنت جرنال موتورز و�رسكة هولدن االأ�سرتالية لل�سي�رات اخل��سة )HSV( عن اتف�ق جديد ي�سمن ا�ستمرار 
االأخرية عقب توقف اإنت�ج موديل هولدن كومودور ال�سهري.. ويت�سمن االتف�ق تد�سني هولدن لعدد من املوديالت 
اجلديدة لل�سوق االأ�سرتالية مثل HSV �سبورت�ض ك�ت املبنية على هولدن كولورادو، والتي ح�سلت على مقدمة 

جديدة كلية ب�سبكة تهوية حمدثة وم�س�بيح �سب�ب LED ورفرف جديد وارتف�ع اأعلى لل�سي�رة.
ديزل و�ستتوفر HSV �سبورت�ض ك�ت اجلديدة  تريبو  مبحرك 

197 ح�س�ن  بقوة  لرت   2.8 368 �سعة  دوران  وعزم 
بن�قل  مت�سل  يدوي رطل-قدم،  حركة 

اآخر  اأو  �رسع�ت  ب�ست 
ب�ست  اأوتوم�تيكي 

ت  ع� �رس

اأي�س�.
اأهم  ولكن 
املوديالت  هذه 
جديدة  ن�سخ  هي 
ل�سفروليه كم�رو و�سيلفريادو 
هولدن  �ستطرح  حيث   ..HD

Duramex ن�سخ �سيلفرادو مبق�سورة  وحمرك  ك�ملة  رب�عية 
ديزل �سعة 6.6 لرت بقوة 445 ح�س�ن وعزم دوران 910 رطل-قدم، مت�سل بن�قل حركة اأوتوم�تيكي قي��سي ب�ست 
�رسع�ت ب�لن�سبة لكم�رو، ف�ستطرح هولدن ن�سخة 2SS يف 2018 مبحرك V8 �سعة 6.2 لرت بقوة 455 ح�س�ن 
وعزم دوران 453 رطل-قدم، مت�سل بن�قل حركة اأوتوم�تيكي بثم�ن �رسع�ت، مع عدم توفر ن�قل حركة يدوي 

ك�ملعت�د.
HID وجن�ح خلفي وجنوط بطول 20 بو�سة واإط�رات من  اأم�مية  و�ست�أتي ن�سخة كم�رو اجلديدة مب�س�بيح 
اأوتوم�تيكي  ونظ�م  ومدف�أة  مهواة  ري��سية  مق�عد  على  ال�سي�رة  �ستح�سل  كم�   ،Goodyear Eagle طراز 

للتحكم يف املن�خ مبنطقتني ونظ�م اأوديو Bose الف�خر بت�سعة مكربات �سوت.
وقد و�سف مدير HSV االتف�ق مع جرنال موتورز بـ “بداية ع�رس جديد مت�م� لهولدن، حيث انتقلن� من جمرد 

تعديالت خفيفة على موديالت ح�لية اإىل تد�سني ن�سخ جديدة ب�إ�س�ف�ت حقيقية وح�رسية لعمالئن�”.

اأعلنت بوغ�تي عن ا�ستدع�ء 47 منوذج �سريون �س�حبة قوة 1،500 ح�س�ن 
و�سعر 2.4 مليون يورو )10.08 مليون ري�ل( كم� يبدو، فحتى اأكرث �سي�رات 
لي�ست بعيدة عن حمالت اال�ستدع�ء، حيث اأخطرت  الع�مل قوة وجنون�ً 
بوج�تي موؤخراً هيئة اإدارة ال�سالمة على الطرق ال�رسيعة NHTSA ب�أن 

عدداً من من�ذج �سريون مّت حل�م مق�عده� االأم�مية ب�سكل خ�طئ.
تقول �س�نعة ال�سي�رات الفرن�سية اأنه� اأخطرت م�لكو �سريون املت�رسرين 
�س�حنة  عرب  اخل�رقة  لل�سي�رة  منوذج  كل  بنقل  تقوم  و�سوف  ب�مل�سكلة 
خ��سة اإىل اأقرب وكالءه�  للقي�م بعملية الفح�ض، واإذا تبني اأن هن�لك 
اللح�م  وتغيري  امل�سكلة  ب�إ�سالح  بوج�تي  �ستقوم  فعاًل  ب�للح�م  م�سكلة 

ب�لك�مل.
يذكر اأن �سريون مل يبداأ ت�سليمه� للعمالء �سوى منذ وقت ق�سري، ومقرر 
اأن  اإال   ..201 خالل  م�  وقت  يف  الق�سوى  �رسعته�  عن  بوج�تي  اإعالن 
�سّجلت  التي   RS اأجريا  كوينيج�سيج  وهي  لتتعداه  قوي  من�ف�ض  لديه� 

�رسعته� الق�سوى 477.25 كيلومرت يف ال�س�عة.

الإعالن عن ا�ستدعاء بوغاتي 
�سريون من حول العامل

 رولز روي�س فانتوم 
الهدوء  بالغة   VIII

ال�سديد.. وال  لط�مل� متيزت رولز روي�ض براحة مق�سورات �سي�راته� وهدوئه� 
تظهر هذه امليزة بقوة مثلم� تظهر يف ف�نتوم اجلديدة كلي�.

املو�سيق�ر  مع  روي�ض  رولز  تع�ونت  مق�سورته�،  و�سكينة  هدوء  مدى  الإثب�ت 
لت�سجيل  املعروفة،  املو�سيقية  الأعم�له   MOBO �سيكيبت� احل�ئز على ج�ئزة 
واأ�سدرت  �سوي�رسا.  وجب�ل  اأثن�ء جتواله� يف طرق  ف�نتوم  داخل  اأغنية جديدة 
روي�ض،  رولز  ب�سكيبت� يف ع�مل  “نرحب  فيه:  تقول  اأخريا  ت�رسيح�  روي�ض  رولز 
حيث اأظهر الفن�ن تقديرا مثريا وفريدا من نوعه لعالمتن� التج�ربة، واأثبت اأن 
ف�نتوم هي ال�سي�رة االأهداأ واالأفخر يف الع�مل بحق عرب القي�م بت�سجيل مو�سيقى 
اأن ف�نتوم اجلديدة ت�أتي ب�إط�ر فراغي  جديدة ومميزة يف مق�سورته�”. ويُذكر 

كيلوجرام من  واأكرث من 130  االألومنيوم  د جديد من  ا ملو ا
الع�زلة لل�سوت وطبقتني ب�سمك 6 مليمرت 

خروج  اأو  دخول  عدم  ل�سم�ن 
ال�سوت من املق�سورة للع�مل 

اخل�رجي.



 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 
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بريد الدارة:
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موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش
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بط�ري�ت �آيفون �لق�دمة �ست�أتي ب�سعة �أكرب
ب�ش�ؤون  مهتمة  م�اقع  اأكدت 
ه�اتف  بطاريات  اأن  التكن�ل�جيا 
خمتلفة  �شتاأتي  القادمة  اآيف�ن 
للمعل�مات  ووفقا  اأكرب  وب�شعات 
فاإن البطاريات التي �شتط�رها اآبل 
له�اتفها امل�شتقبلية �شتاأتي ب�شكل 
حرف »L« وب�شعات قد ترتاوح ما 
اأمبري/  ميللي  و3000   2900 بني 

�شاعة.
وال تعد تلك التقنية جديدة بالن�شبة 
الآبل تبعا للخرباء، فهي ا�شتخدمت 
 »x-اآيف�ن« ه�اتف  يف   »L« تقنية 
جلعل بطاريتها ب�شعة 2716 ميللي 
اأمبري مقارنة ببطاريات »اآيف�ن-8« 
 1821 ب�شعة  اأتت  التي  التقليدية 
ميللي اأمبري فقط. اإال اأن املعل�مات 
املتداولة ت�ؤكد اأن البطاريات التي 
�شتاأتي  حاليا  ال�رشكة  عليها  تعمل 
اأو   200 قدره  بفارق  اأكرب،  ب�شعة 

من  �شيزيد  اأمبري،  ميللي   300
مبقدار  اآيف�ن  ه�اتف  عمل  مدة 
على  و�شي�شاعد  تقريبا،  �شاعتني 
مع  البطاريات  هذه  ت�افق  ذلك 
التي  احلديثة  املعاجلات  عمل 

�شتاأتي يف تلك اله�اتف.
باله�اتف  يتعلق  فيما  اأما 
اأن  املنتظر  من  التي  امل�شتقبلية 
فت�شري  املقبل،  العام  اآبل  تطلقها 
املعل�مات اإىل اأن ال�رشكة �شتطلق 
ب�شا�شة  �شيك�ن  االأول  مناذج،   3
OLED عالية الدقة 5.8 ب��شة، 
اأقل   LCD والثاين �شياأتي ب�شا�شة
دقة بحجم 6.1 ب��شة، اأما الهاتف 
االأغلى  �شيك�ن  والذي  الثالث 
ب�شا�شة  ف�شيزود  تط�را  واالأكرث 
ب��شة   6.5 الدقة  عالية   OLED
 3400 اأو   3300 ب�شعة  وبطارية 
العديد  عن  ف�شال  اأمبري،  ميللي 

من امليزات كخا�شية التعرف على 
املعدلة  امليزات  وبع�ض  ال�ج�ه 

ه�اتف  يف  امل�ج�دة  تلك  من 
.»x-اآيف�ن«

 خط�أ برجمي يف تويرت يوؤدي 

حلجب بع�ض �حل�س�ب�ت
ت�شّبب خطاأ برجمي يف �شبكة ت�يرت االجتماعية بحجب بع�ض احل�شابات واالإ�شارة اإليها 

.Buzzfeed يف بع�ض البلدان، وذلك ح�شب تقرير ن�رشه م�قع Withheld على اأنها

حيث  �شبب،  دون  ح�شاباتهم  بحجب  امُل�شّغر  التدوين  �شبكة  م�شتخدمي  بع�ض  وتفاجئ 

و�شل عدد امُلت�رّشرين الأكرث من 20. وبعد حماوالت لالت�شال بت�يرت لفهم ال�شبب، اأّكد اأحد 

امل�ش�ؤولني اأن امل�شكلة برجمية ويعمل امُلهند�ش�ن يف ال�قت الراهن على حلّها ال�شتعادة 

كل �شيء ل��شعه الطبيعي. وقامت ال�رشكة م�ؤّخًرا بالكثري من اخلط�ات لت�شحيح امل�شار 

بعدما اأّكد رئي�شها التنفيذي اأن ال�رشكة �شتُغرّي من �رشوط اال�شتخدام لتزداد �رشامة �شد 

اأي �شخ�ض ي�شتغّل ح�شابه الإزعاج ح�شابات اأُخرى. كما قامت باإيقاف ت�ثيق احل�شابات 

من اأجل مراجعة ال�رشوط. ويف ذات ال�قت، تعّر�شت الإحراج بعدما اأوقف اأحد م�ّظفي 

الدعم الفّني فيها ح�شاب الرئي�ض االأمريكي لفرتة ق�شرية.

 �إل جي ت�سدر ه�تف� مميز
� لرج�ل �لأعم�ل

 �أوبر تك�سف عن هوية
 خمرتق بي�ن�ته�

 خط�أ برجمي يف تويرت يوؤدي
 حلجب بع�ض �حل�س�ب�ت

 LG« اأ�شدرت �رشكة اإل جي العاملية هاتفها الذكي اجلديد
 ،»V30« املط�ر عن ه�اتف ،»Signature Edition – V30

واملخ�ش�ض لرجال االأعمال وحمبي اله�اتف الفاخرة.
ويتميز الهاتف بهيكله اخلارجي االأنيق امل�شن�ع من املعدن 
املزدوجة  اخللفية  وكامرياته  للخد�ض،  املقاوم  والزجاج 
العالية الدقة، وم�ا�شفاته املمتازة التي جتعل منه واحدا من 

اأف�شل اله�اتف الذكية املطروحة يف االأ�ش�اق حاليا.
وعن خ�شائ�ض الهاتف وميزاته ي�ؤكد اخلرباء اأنه اأتى بـ:

 »1440 х 2880 »HDR بدقة عر�ض عالية OLED شا�شة� -
رقيقة احل�اف تاأتي على كامل ال�اجهة االأمامية تقريبا.

روؤية  بزاوية  ميغابيك�شل   »13+16« مزدوجة  خلفية  كامريا   -
120 درجة.

- كامريا اأمامية 5 ميغابيك�شل بزاوية روؤية 90 درجة.

من  عاما   20 العمر  من  يبلغ  �شابا  اأن  رويرتز  وكالة  ك�شفت 
ال�شخمة  االإلكرتونية  الهجمات  وراء  يقف  من  ه�  فل�ريدا، 

التي طالت �رشكة اأوبر العام املا�شي.
وذكرت رويرتز اأن ال�شاب الع�رشيني ه� من كان م�ش�ؤوال عن 
ح�شابات  طال  والذي  اأوبر،  يف  للبيانات  ال�شخم  االخرتاق 
ع�رشات املاليني من العمالء وال�شائقني، يف العام املا�شي، 

اإال اأنه مل يتم الك�شف عن ه�يته.
للهاكر  دوالر  األف   100 دفعت  اأوبر  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 
مقابل حذفه للبيانات امل�رشوقة وتدمريها، والتي طالت 57 
�رشقة  االخرتاق  ت�شمن  وقد  و�شائق،  عميل  ح�شاب  ملي�ن 
معل�مات �شخ�شية مثل االأ�شماء وعناوين الربيد االإلكرتوين 
مل  باأنه  ال�رشكة  تفيد  فيما  وغريها،  القيادة  رخ�ض  واأرقام 
تتم �رشقة اأرقام ال�شمان االجتماعي ومعل�مات عن بطاقات 

االئتمان.
وقالت م�شادر مطلعة على حادثة االخرتاق اإن عملية الدفع 
االأمنيني  الباحثني  ملكافاأة  م�شمم  برنامج  طريق  عن  متت 
الذين يبلغ�ن عن عي�ب برامج ال�رشكة واأو�شحت امل�شادر 
عن  م�ش�ؤوال  كان  من  ه�  فل�ريدا  من  الع�رشيني  ال�شاب  اأن 
اأخرى  تفا�شيل  اأي  اأو  الك�شف عن ه�يته  يتم  االخرتاق ومل 

عنه.

ت�شّبب خطاأ برجمي يف �شبكة ت�يرت االجتماعية بحجب بع�ض 
Withheld يف بع�ض  اأنها  اإليها على  واالإ�شارة  احل�شابات 

.Buzzfeed البلدان، وذلك ح�شب تقرير ن�رشه م�قع
بحجب  امُل�شّغر  التدوين  �شبكة  م�شتخدمي  بع�ض  وتفاجئ 
ح�شاباتهم دون �شبب، حيث و�شل عدد امُلت�رّشرين الأكرث من 
20. وبعد حماوالت لالت�شال بت�يرت لفهم ال�شبب، اأّكد اأحد 
امل�ش�ؤولني اأن امل�شكلة برجمية ويعمل امُلهند�ش�ن يف ال�قت 

الراهن على حلّها ال�شتعادة كل �شيء ل��شعه الطبيعي.
لت�شحيح  اخلط�ات  من  بالكثري  م�ؤّخًرا  ال�رشكة  وقامت 
ال�رشكة �شتُغرّي من  اأن  التنفيذي  اأّكد رئي�شها  امل�شار بعدما 
ي�شتغّل  �شخ�ض  اأي  لتزداد �رشامة �شد  اال�شتخدام  �رشوط 
ت�ثيق  باإيقاف  قامت  كما  اأُخرى.  ح�شابات  الإزعاج  ح�شابه 
ال�قت،  ذات  ويف  ال�رشوط.  مراجعة  اأجل  من  احل�شابات 
الفّني  الدعم  م�ّظفي  اأحد  اأوقف  بعدما  الإحراج  تعّر�شت 

فيها ح�شاب الرئي�ض االأمريكي لفرتة ق�شرية.

�آبل �ستنهي �لإ�ستحو�ذ على 
تطبيق �س�ز�م �ل�سبوع �لق�دم

جعل  االأيام  هذه  امل��شيقى  خدمات  بني  امل�شتعل  التناف�ض 
امل��شيقية  خدمتها  لدعم  كبرية  بخط�ة  القيام  يف  تفكر  اآبل 
Apple Music وهي اال�شتح�اذ على تطبيق �شازام ال�شهري 

للتعرف على امل��شيقى .
وبح�شب م�شادر م�قع تك كران�ض التقني ال�شهري فاإن ال�رشكتني 
انه�ا كل �شيء وينتظر ان يتم ت�قيع االتفاق يف بحر اال�شب�ع 
مليار  من  ال�شفقة  قيمة  تقرتب  ان  املت�قع  من  املقبل حيث 

دوالر .
التطبيق غني عن التعريف فه� اأ�شبه مبحرك بحث خم�ش�ض 
للم��شيقى اإّا مل يكن كذلك فعاًل فكل ماعليك ه� ت�شغيل جزء 
لينقلك  فيلم  اأو  برناجن  اأو  اأغنية  اي  من  م��شيقي  مقطع  او 
اإليها مبا�رشة خالل ث�اين معدودة حيث ميلك التطبيق مئات 

. iOS مالئيني التحميالت على اندوريد و
جداً  مفيدة  �شتك�ن  اخلدمة  اأو  امليزة  هذه  مثل  اإ�شافة 
مل�شتخدمني تطبيق ابل للم��شيقى او حتى للم�شاهد ال�ش�تي 
�شريي وطبعاً اال�شتح�اذ املبا�رش يخت�رش طريقاً ط�يلة على 

�رشكة اآبل .

تطبيق Outings من م�يكرو�سوفت 
لكت�س�ف �لأم�كن عند �ل�سفر

ل�رشكة  والتابع   Garage العمل  فريق 
تط�ير  يف  يُبدع  ما  دائًما  مايكرو�ش�فت 
تطبيق  املثال  �شبيل  على  منها  التطبيقات، 
 Next Lock Screen ال�شا�شة  قفل 
تطبيق  و  مايكرو�ش�فت  الن�رش  وتطبيق 
Engkoo، وجميعها تطبيقات مفيدة ومهمة 
 Outings لكل م�شتخدم، جديد التطبيقات
من   .iOS و  اأندرويد  من  كٍلٍ  على  واملتاح 
ناحيته ي�شمح التطبيق للم�شتخدم باكت�شاف 
تاريخية  م�اقع  �ش�اء  ال�شفر،  عند  االأماكن 
اجلغرافية  ومعاملها  املدينة  احلياة  او 
اإىل ذلك، ف�شاًل عن دعمه  واحل�شارية وما 

اإليها يف وقت  لل��ش�ل  البحث  نتائج  حلفظ 
وطبًعا  االآخرين.  مع  م�شاركتها  اأو  الحق 
يُقّدم التطبيق �ش�ر عالية اجل�دة لالأماكن، 
مع خيار ت�شييق عملية البحث، فمثاًل ل� اأراد 
امل�شتخدم اأن يزور اأحد املعامل التاريخية، 
فعليه حتديد هذا التب�يب قبل عملية البحث 
التاريخية يف  ال�شاملة لتظهر جميع املعامل 
املكان، او ال�جهة املق�ش�د زيارتها. اأخرًيا 
تطبيق Outings متاح حالًيا ب�شكل حمدود 
 ،  iOS على  حتميله  ميكنك  للم�شتخدمني، 
يف   APK اأو حتميله مبلف  اندرويد  وعلى 

اأندرويد.

اآخر ما اأ�سافته �سبكة في�سبوك 
الجتماعية

مكتبة �سوتي�ت جم�نية و�أدو�ت 
لتعديل مق�طع �لفيديو 

طرحت �شبكة في�شب�ك جمم�عة من االأدوات ل�ُشّناع 
املحت�ى املرئي بالفيدي� تت�شّمن مكتبة �ش�تيات جمانية 

واأدوات لتعديل املقاطع واإخراجها بال�شكل املطل�ب 
من داخل ال�شبكة االجتماعية ذاتها. ورّكزت ال�شبكة على 

الفيدي� بزاوية 360 درجة من خالل تعليمات لطريقة 
الت�ش�ير با�شتخدام الكامريات امل�ّجهة لهذا الن�ع 

وطريقة حتديد الزوايا وتعديل هذا الن�ع من املقاطع 
الإخراجه بال�شكل املطل�ب. كما �شاركت بع�ض الكامريات  

�ش�تيات حتت�ي على م��شيقى واأغاين دون حق�ق ملكّية 
ت�شمح ل�شّناع املحت�ى اال�شتفادة منها مع �شمان عدم 
االإ�شارة ملقاطعهم الأنها حتت�ي على مقاطع اأو اأغاين 

عليها حق�ق ملكية. وتت�ّفر كذلك اأدوات لتحرير املقاطع 
العادية، مثل امل�ج�دة يف ي�تي�ب، الإخراج مقاطع الفيدي� 

بال�شكل االأمثل.



�ساعات  �أربع  يهدر  تر�مب  �أن 
م�ساهدة  على  �ليوم  يف  �لأقل  على 
ذلك  �سعف  و�أحيانا  �لتلفزيون، 
تر�مب  �أن  �ل�سحيفة  وذكرت 
ي�ستيقظ كل �سباح يف حو�يل �ل�ساعة 
5:30 �سباحا، ويتحول �إىل �لتلفزيون 
�لبيت  يف  �لرئي�سية  �لنوم  غرفة  يف 
�لأبي�ض  وقالت: »خالل �لجتماعات 
و�للقاء�ت ميكن ل�سا�سة �لـ 60 بو�سة 
�ملثبتة يف غرفة �ل�ستقبال �أن تعمل 
يتابع  تر�مب  ولكن  �سوت،  دون 
�ل�سا�سة،  �أ�سفل  يف  �لأخبار  �رشيط 
و�إذ� مل يتمكن من ذلك فيعو�ض �لأمر 
جهاز  على  �لت�سجيالت  مب�ساهدة 

 -»Super TiVo  « بجهاز  ي�سميه 
نظام حديث ي�سمح بت�سجيل �لرب�مج 
تلفزيون  قنو�ت  من  �لإخبارية 
دونالد  �أن  �ل�سحيفة  وتوؤكد  �لكابل« 
عما  �لتحدث  د�ئما  يحب  تر�مب 
�ملحيطني  �لآخرين  مع  �ساهده 
�لذين  �ملوظفني  مع  حتى  �أو   ، به 
�لغد�ء  يطلب  عندما  بهم  يت�سل 
و�سدد   د�يت  �لكول  م�رشوب  �أو 
�أن  على  غر�هام  ليند�سي  �ل�سناتور 
�لتلفزيون،  �لرئي�ض مب�ساهدة  �سغف 
مرتبط باقتناعه باأن و�سائل �لإعالم 
يدح�ض  تر�مب  تدمريه«ولكن  »تريد 
حوله  �لأقو�ل  هذه  دوري  ب�سكل 
�إنه  قال  �لآ�سيوية  جولته  وخالل 
م�ساهدة  من  �أكرث  �لوثائق  يدر�ض 
�أن  �أعرف  »�أنا  و�أ�ساف:   �لتلفزيون 

يحبون  يعرفونني -  �لذين ل  �لنا�ض 
كثري�  �لتلفزيون  �أ�ساهد  �إنني  �لقول 

ب�سبب  كذلك  لي�ض  �لأمر  ولكن   ...
�ن�سغايل بالوثائق«.
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جائزة ال�سلم الدولية للأطفال للعام

تتويج الطفل ال�سوري حممد اجلندي
فاز لجئ �سوري بجائزة دولية مرموقة لقاء بنائه مدر�سة توفر حق �لتعليم ملئات �لأطفال �لذين فرو� 

�إىل لبنان هروبا من �لأزمة �لقائمة يف �سوريا وكان حممد �جلندي، �لبالغ من �لعمر 16 عاما، قد قرر 

�إن�ساء مدر�سة يف خميم �لبقاع لالجئني يف و�دي �لبقاع، عندما كان يف �لـ12 من عمره، حيث قام بتجنيد 

�أقاربه ومتطوعني للم�ساعدة يف �إن�ساء �ملبنى وتعليم �لأطفال باملخيم جمموعة من �ملو�د �لأ�سا�سية 

مثل �لإنكليزية و�لريا�سيات وحتى �لت�سوير �لفوتوغر�يف وفاز �جلندي بجائزة �ل�سالم �لدولية لالأطفال 

للعام 2017، �لثنني 4 دي�سمرب، و�لتي تخ�س�ض �سنويا منذ عام 2005 للق�رشرّ �لذي يثبتون جد�رتهم يف 
�للتز�م بحقوق �لأطفال.

�سحيفة نيويورك تاميز

ترامب م�ساب مبر�ض �سلوكي »خطري«
اأفادت �سحيفة نيويورك تاميز بظهور ا�ستباه بتعلق الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، واعتماده 

ب�سكل مفرط على م�ساهدة التلفزيون ونقلت ال�سحيفة عن مقربني من �سيد البيت االأبي�س.

يعر�س على جمل�س الوزراء نهاية ال�سنة 

اإعادة النظر يف اأحكام 
�سحيفة ال�سوابق الق�سائية

�لأختام،  حافظ  �لعدل  وزير  ك�سف 
باجلز�ئر  �لأحد  �أم�ض  لوح  �لطيب 
�ل�سنة  »�أو�خر  �سيتم،  �أنه  �لعا�سمة 

�جلارية« عر�ض م�رشوع قانون 
�لأحكام  يف  �لنظر  ب«�إعادة  متعلق 
�ل�سو�بق  ب�سحيفة  �ملتعلقة 
�لوزر�ء  جمل�ض  على  �لق�سائية« 
مل�رشوع  عر�سه  خالل  لوح،  و�أو�سح 
باخت�سا�سات  �ملتعلقني  �لقانونني 
جمل�ض �لدولة وتنظيم �ل�سجون �أمام 

�لوطني،  �ل�سعبي  �ملجل�ض  نو�ب 
م�رشوع  على  �سادقت  �حلكومة  �أن 
يف  �لنظر  باإعادة  متعلق  قانون 
و�سيتم  �لعدلية  �ل�سو�بق  �سحيفة 
على  �حلايل«  �ل�سهر  �أو�خر  عر�سه« 
�أ�ساف  �لوزر�ء ويتعلق �لأمر  جمل�ض 
كتلك  �جلر�ئم  بع�ض  باإدخال  �لوزير 
و�لإدمان  �ملرور  بحو�دث  �ملتعلقة 
على �ملخدر�ت و�لكحول يف �سحيفة 

�ل�سو�بق �لق�سائية .

امل�سيلة 

 طلبة جامعة حممد بو�سياف 
يتظاهرون ت�سامنا مع فل�سطني

من  �لع�رش�ت  �أم�ض  جتمع 
بو�سياف  حممد  جامعة  طلبة 
رئا�سة  مبنى  ،�أمام  بامل�سيلة 
�حتجاجية   حركة  ،يف  �جلامعة 
،بعد  �لقد�ض  مع  ت�سامًنا 
�لقد�ض  باإعالن  تر�مب  قر�ر 
�ل�سهيوين ونقل  �لكيان  عا�سمة 
�لقد�ض  �إىل  �لأمريكية  �ل�سفارة 
، وقد رفع �ملتظاهرون لفتات 

�لتنديد بالإجر�م �ل�سهيوين �ىل 
جانب �لأعالم �لفل�سطينية .

طالب  من  �ملئات  نظم  كما 
�لثانوية م�سرية �سلمية حا�سدة 
ودعًما  تر�مب  بقر�ر  تنديد� 
بولية  �لفل�سطينية  للق�سية 
دعمهم  عن  معربني   ، �مل�سيلة 
ر�فعني  �لفل�سطينية   للق�سية 
لقر�ر  مناه�سة  �سعار�ت 

باملقاومة  وم�سيدة  تر�مب 
بع�ض  ملو�قف  و  �لفل�سطينية، 
�لتي  �لعربية  �حلكم  �أن�سمة 
�لقد�ض   على  �خلناق  �سيقت 
وكانت  م�ساعدتها  من  بدل 
من  �مل�سرية  �نطالق  نقطة 
و  م�ساعدية   �رشيف  ثانوية 
 . �مل�سيلة  ولية  مقر  �مام  �نتهت 

عبدالبا�سط بديار

ميلــــة 

وجبات باردة للتالميذ ونق�ض يف اليد العاملة 
�ل�سنة  من  �ألأول  �لثالثي  متيز 
بتدهور   )  2018 ـ   2017( �لدر��سية 
للتالميد  �ملقدمة  �لغذ�ئية  �لوجبة 
�ملد�ر�ض  من  �لعديد  �كتفت  حيث 
ول  لت�سمن  باردة  وجبات  بتقدمي 
وبات  �ل�ستاء   وبرد  جوع  من  تغني 
�لباردة  �لوجبات  تقدمي  م�سكل 
بالعديد  �ملدر�سية  �ملطاعم  وغياب 
من �ملوؤ�س�سات �لرتبوية، يثري �إ�ستياء 
�أولياء �لتالميذ وعدم �لإطمئنان على 
ما يقدم لأبنائهم من وجبات ، خا�سة 
عن  بعيد�  يقطنون  �لذين  �أولئك 

موؤ�س�ساتهم ويف �ملناطق �لنائية .
و�ملتابعة  �لربجمة  م�سلحة  رئي�ض   
بعو�ض«  حممد   « �لرتبية  مبديرية 
عرب  �لباردة  �لوجبات  تقدمي  �أن  �أكد 

بالأ�سا�ض  يعود  �لإبتد�ئية  �ملد�ر�ض 
�ليد  يف  �مل�سجل  �لنق�ض  �إىل 
�لعاملة وعدم جتديد عقود �لعاملني 
�أغلبيتهم  �أن  و�مل�سجل  باملطاعم 
�سمن  �ل�سبكة �لجتماعية و�لت�سغيل 
، من طباخني وم�ساعدين، م�سري� �إىل 
موؤخر�  �إتخاذه  مت  قد   ولئيا  قر�ر� 
يق�سي بتجديد �لعقود خالل �لثالثي 

�لثاين من �لعام �لد�خل.
�لأغلفة  �أن   ، بعو�ض  حممد  و�أ�ساف 
�ملالية �ملخ�س�سة لالإطعام و�ملقدرة 
ب 36 مليار �سنتيم، قد مت �سبها يف 
�لبلدية،  �ل�سعبية  �ملجال�ض  ح�سابات 
وت�سيري  تاأطري  �ليها   يرجع  �لتي 
�أن  �إىل  م�سري�  �لإبتد�ئية،  �ملد�ر�ض 
�ستعقد  ميلة  بولية  �لرتبية  مديرية 

�ملن�سبني  �لبلديات  روؤ�ساء  مع  لقاء 
هذه  من  �لت�رشيع  بغية  حديثا، 
م�سلحة  رئي�ض  ك�سف  كما  �لعملية 
�لرتبية،  مبديرية  و�ملتابعة  �لربجمة 

عن ت�سجيل �إجناز 19 مطعما جديد� 
�ملد�ر�ض  تغطية  لتعميم   ، بالولية 

�لإبتد�ئية باملطاعم �ملدر�سية.
ميلـــــــة : عبد الوهاب عميمور

  موقف ...
ن�سرت  املا�سي  اأكتوبر  �سهر  من  االأول  االأ�سبوع  يف 
االأمم املتحدة وثيقة يف غاية االأهمية عن الو�سع 
االأمني يف منطقة �سمال مايل حمذرة من ت�ساعد 
املجموعات  تقودها  التي  الهجمات  لعدد  خميف 
حيث  ال�سلم   حفظ  قوات  لعنا�سر  االإرهابية 
التي  اأ�سهر  اأربعة  ظرف  يف  اأنه  التقرير  ن�س  ذكر 
 44 منها  هجوًما،   75 اإح�ساء  مت   ، التقرير  �سبقت 
املالية، و21 �سد بعثة االأمم املتحدة  القوات  �سد 

الفرن�سية. القوات  �سد  هجمات  و10  "مينو�سما"، 

كاتب التقرير حاول ح�سر االأ�سباب التي �ساعدت 
الهائل من الهجمات  االإرهابيني ت�سجيل هذا الكم 
وو�سائل  تخطيط  اإىل  منها  واحد  كل  يحتاج  التي 
كبرية للتنفيذ و خ�سو�سا العن�سر الب�سري و ح�سر 
التقرير جملة من العوامل حددها اإجماال يف النمو 
املريب لتحركات "جماعة ن�سر االإ�سلم و امل�سلمني 
التي اأعلن عن تاأ�سي�سها يف 2 مار�س املن�سرم زيادة 
اإرهابية  جمموعات  بني  القائم  التحالف  على 
ال�سحراء الكربى  جبهة  اإمارة منطقة  اأخرى هي 

تنا�سي  بدون  املرابطون  تنظيم  و  م�سينا  حترير 
املجموعات  من  اآخر  عدد  احتواء  و  جمع  جهود 
االإرهابية ال�سغرية التي ال مظلة لها حلد االآن و 
هناك  اأن  املتحدة  االأمم  ذكرت  التقرير  نف�س  يف 
اإرهابية  جماعات  طرف  ومن  جدية  تهديدات 
�سمال  مبنطقة  االأمني  امل�سهد  يف  ب�سمتها  �سجلت 
اجلهاد  و  التوحيد  و  بالدماء  املوقعون  مثل  مايل 
له  اآخرا  عامل  التقرير  يحدد  ،و  الدين  اأن�سار  و 
التحالفات  الدور  هو  و  التوازنات  اإرباك  يف  ثقله 

القائمة بني قادة عدد من القبائل . هذه املعطيات 
طبيعة  تربز  وا�سحة  �سبه  �سورة  اأمامنا  تر�سم 
التي  االإرهابية  املجموعات  ت�سكله  الذي  اخلطر 
االأطراف  من  كثري  م�سالح  مع  م�ساحلها  تتقاطع 
باإمكانها  التي  الكربى  الدول  بع�س  االإقليمية،و 
غلق هذا امللف يف اأيام قليلة لكنها ترى اأن الوقت 

املن�سب مل يحن بعد لت�سل اإىل ماتريده.
 وداد احلاج

الإرهاب و "م�سالح" الدول يف منطقة ال�ساحل

وداد احلاج:

م�ستغامن 

برجمة غر�ض 500 143  �سجرية 
�سيتم بولية م�ستغامن غر�ض 500 143 �سجرية خالل  
حملة �لت�سجري  )2017-2018( �لتي متتد �إىل غاية 
�سهر مار�ض �ملقبل ح�سبما ��ستفيد  �أم�ض �لأحد من 
�ملحافظة �لولئية للغابات ، وت�ستهدف هذه �حلملة 
ت�سجري  �ملا�سي  �أكتوبر  �سهر  خالل  �نطلقت  �لتي 
225 هكتار من  �لأر��سي )98500 �سجرية( مبناطق 
ع�سعا�سة وعني تادل�ض و�ل�سف�ساف و�سري�ت وعني 

كما  وم�ستغامن  مما�ض  وحا�سي  �رشيف  �سيدي  
�لغابات   مبحافظة  بالإعالم  �ملكلفة  �أو�سحته  
منور ز�هرة ، و�ستعرف هذه �حلملة – وفقا لذ�ت 
�إطار برنامج   �ألف �سجرية يف  �مل�سدر- غر�ض 45 
�لوطنية  و�ل�رشكة  �لغابات  حمافظة  بني  �لتعاون 
للمحروقات »�سوناطر�ك« �لذي ي�سمح  بغر�ض 60 

�ألف �سجرية خالل �سنتني.

اجللفة

نادي الوفاء لكرة ال�سلة يتجه نحو 
ال�سعود للق�سم الثاين

رغم �ل�سائقة �ملادية �خلانقة �لتي مير بها نادي �لوفاء 
لكرة �ل�سلة لبلدية �جللفة وهذ� منذ تاريخ تاأ�سي�سه فقد 
��ستطاع  هذ� �لأخري يف ظل هاته �ملتخبطات  �أن يحقق 
ما مل حتققه بع�ض �لنو�دي يف مدة زمنية ق�سرية فقد 
�أبا �إىل �أن يقول كلمته وهي �ل�سعود �إىل �لق�سم �ملمتاز 
�أي  ي�سهد  �لذي مل  �ليتيم  �لنادي  بد� هذ�  �لثاين حيث 
دعم معنوي �أو مادي من �ل�سلطات  �ملحلية برغم من 
�لنتائج جد �ليجابية   �لتي قدمها ومز�ل يقدمها �إىل 
يومنا هذ� حيث بدء �لبطولة �جلديدة وهو� يتخبط من 
منها  خ�رش  مبار�ة   �أربع  لعب  حيث   ، �ملادي  �جلانب 
فريق  مع  مبار�ة  �إلغاء   مت  فيما  بو�حدة   وفاز  �ثنني 
بريد وهر�ن و�لتي مت  �إجر�ئها يف �سهر �أكتوبر �لفارط   
بعا�سمة  جويلية   05 بحي   « م�سعود  عزوز   « بقاعة 
�لولية �جللفة  حيث �ألغيت �ملبار�ة باأمر من حمافظ 
دقيقة   20 بحو�يل   �ل�رشطة  تاأخر   بحجة  �ملقابلة  
�لنادي  لهذ�  �لعا�سق  و  �ملتعاطف  �جلمهور  جعل  مما 

يتعاطف ويت�سامن ويحتج بقوة   على  هذ�  �لقر�ر �لغري 
مربر حيث ر�وده �ل�سكوك على �أن هناك ميل وتعاطف 
ورمبا  �أ�سياء  �أخرى بني �ملحافظ و  بني  فريق �خل�سم 
)  فريق بريد وهر�ن (  مما دفع  برئي�ض  نادي �لوفاء  
بتقدمي  �سكوى عاجلة  ومر��سلة  �لر�بطة �لوطنية لكرة 
جمعية  رئي�ض  ت�رشيح   ويف   . �لرد   �نتظار  يف  �ل�سلة 
�لوفاء » بوهلة حممد« لـجريدة » �لو�سط »  على حالة 
�لنادي و �رش و�سوله �إىل هذ� �لق�سم �ملمتاز و�لو�سعية 
�لق�سم  هذ�  �إىل  �لنادي  و�سول  �أن  �أكد  بها   مير  �لتي 
�لفريق  به  يتمتع  �لتي  و�لعزمية  �لقوية  �لإر�دة  نتيجة 
على  �ل�سهر  �لطاقم  يلعبه   �لذي  �لكبري  �لدور  وكذ� 
مل  �لتي  بالولية  �ملحلية  �ل�سلطات  �أعاب  كما  �لفريق 
تدعم �لفريق رغم نتائجه �ليجابية �لتي حققها ،فهل 
تقف �ل�سلطات �ملحلية جانب �لفريق بعد هذه �لنتائج 

�لتي حققها هذ� ما ياأمله �لنادي ؟!
اجللفة / اأحمــد قادري

بو�سعادة بامل�سيلة 
حملة حت�سي�سية للوقاية من خطر الغاز

عبدالبا�سط بديار عمليات حت�سي�سية عن طريق تعليق �ملل�سقات �حلائطية بالأماكن و�ل�ساحات �لعامة .معر�ض بو�سط مدينة بو�سعادة تقدم فيه �رشوحات للمو�طنني كما برجمت �سمن هذه �ملبادرة �لوقائية �لأخطار �لتي تنجم عن �لإ�ستخد�م �ل�سيئ لالأجهزة �لتي ت�ستغل بطاقة �لغاز، وذلك من خالل تنظيم على تنظيمها �ملديرية لفائدة مو�طني �لولية كل �سنة، وتهدف هذه �حلملة �إىل �لإر�ساد و�لوقاية من و�جلمعية �لولئية �إبد�ع للطفولة و�ل�سباب وهذ� يف �إطار �حلمالت �لتح�سي�سية و�لتوعوية �لتي عكفت وتوعوية للوقاية من �لأخطار �لناجمة عن �ل�ستغالل �ل�سيئ للكهرباء و�لغاز، بالتن�سيق مع وكالة �سنلغاز �رشعت مديرية �حلماية �ملدنية لولية �مل�سيلة »وحدة بو�سعادة » نهاية �لأ�سبوع ، يف حملة حت�سي�سية 

موا�سل مبادراته الرامية اىل مرافقة 
النوادي التي يرعاها

 Ooredoo �سيف �سباب بلوزداد 
�إىل  �لر�مية  مبادر�ته  مو��سال 
يرعاها،  �لتي  �لنو�دي  مر�فقة 
من  وفد  �لفارط  �ل�سبت  يوم  قام 
Ooredoo بزيارة جماملة لنادي 
�سباب بلوزد�د )CRB( خالل هذ� 
�لتنقل �إىل حي بلوزد�د، قام �أع�ساء 
�أطر�ف  بتبادل   Ooredoo وفد 
لهذ�  �مل�سري  �لطاقم  مع  �حلديث 
ح�رش  و  �لعريق  �لعا�سمي  �لنادي 
�لتي  �لعا�سمي  �لد�ربي  مبار�ة 
ن�رش  و  »لعقيبة«  نادي  بني  جمعت 

ح�سني د�ي مبلعب 20 �أوت 1955.
 Ooredoo كما عربرّ �أع�ساء وفد
ت�سجيعهم  و  م�ساندتهم  عن 
�لتقني  للطاقمني  و  للالعبني 
�ملو�سم  هذ�  خالل  �لإد�ري  و 

يجدر   ،  2018-2017 �لريا�سي 
�لر�عي  Ooredoo هو  �أن  �لذكر 
�لر�سمي لنادي �سباب بلوزد�د منذ 
�أثرى �سجله بافتكاكه  2008، �لذي 
و   2009 �سنتي  �جلمهورية  لكاأ�ض 
 Ooredoo �أهدى  كما   .2017
�سباب  فريق  �ألو�ن  حتمل  حافلة 
و�لرفاهية   �لر�حة  لتوفري  بلوزد�د 
خالل  �لفني  وللطاقم  للالعبني  
تنقالتهم.    لالإ�سارة، قام وفد من 
Ooredoo �سابقا بزيارة �لنو�دي 
هي:  و  �ملوؤ�س�سة،  ترعاها  �لتي 
و  �لقبائل  �سبيبة  و  �ملدية  �أوملبي 
�حتاد �حلر��ض. كما �سيقوم �لوفد 
نهاية �لأ�سبوع �مُلقبل بزيارة نادي 

�حتاد بلعبا�ض.
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