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ثمن مبادرة ماكرون بالوفاء جزئيا 
مبا التزم به كمرت�سح، زغيدي:

مظاهرات 11 دي�سمرب 
حمطة نقلت الثورة اإىل 

رواق الأمم املتحدة
�ص4

ت�سمنت وثيقة من مليون 
ون�سف مليون توقيع

بوتفليقة مطالب بالنظر 
يف ملف التكوين املتوا�سل
 �ص4
حماية الأطفال من العتداءات

هيئة حماية الطفولة 
تطلق الرقم الأخ�سر 

�ص24

�ص3وزير املوارد املائية ح�سني ن�سيب

رفع ت�سعرية املياه اأمر وارد م�ستقبال

وزير املالية عبد الرحمان راوية :

ل  زيادة على اأ�سعار البوتان و الربوبان و غاز البرتول املميع

 �ص4

�ص3

نواب ي�ســـــلمون ر�ســـالة 
احتجاج لل�سفري الأمريكي 

ت�سمنت التحذير من القرار الأمريكي حول القد�ص

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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عر�ض  م�صروع القانون املتعلق بالربيد واالت�صاالت 

الف�سل بني خدمات الربيد واملوا�سالت وفتح �سوقيهما على املناف�سة 
�ص3

 قالت اإنها مل ت�سجل
  اأي �سكاوى باجلزائر

�سيليا ت�سحب 38 منتجا 
 حلليب الأطفال 

 �ص4من ال�سوق اجلزائرية

الإبقاء على جتميد رخ�ص 
املنتجات الكهرمنزلية

 ت�سليم خم�سني
 رخ�سة ا�سترياد 

جديدة 
�ص24 �ص13�ص6�ص3

 قاموا بو�سعه داخل ال�سندوق 
اخللفي ل�سيارته

رجل اأعمال  
يتعر�ض لالحتجاز و 
التعذيب بباب الواد

ال�سراعات بني الإدارة واملجل�ص 
النقابي تك�سف امل�ستور 

وايل ورقلة يعجز 
عن احتواء م�ساكل 

موؤ�س�سة الردم التقني  

 غولم واأونا�ص يالقيان ليبزيج 
الملاين يف الدوري الوروبي

براهيمي و�سالح 
وجها لوجه يف ثمن 
نهائي اأبطال اأوروبا

عر�ست وزيرة الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية والتكنولوجيات والرقمنة، اإميان هدى فرعون، اأم�ص الثنني، م�سروع  القانون 
املحدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية امام نواب املجل�ص ال�سعبي الوطني...

عمد نواب من املجل�ص ال�سعبي الوطني و�سباب 
جزائريون، اأم�ص، لت�سليم ال�سفري الأمريكي 

يف اجلزائر جون ب. ديرو�سر،  ر�سالة احتجاج 
على القرار الأمريكي اخلا�ص بالعرتاف 

بالقد�ص كعا�سمة للكيان ال�سهيوين، يف حني 
وعد  الأخري بت�سليمها لالإدارة الأمريكية.

.      رفع التجميد عن 21 حمطة 
لت�سفية املياه امل�ستعملة
 .     العا�سمة مهددة بعجز 

يف املاء ال�سروب �سنة 2021
 .     62 مليار دينار ترفع التجميد
 عن امل�ساريع املتوقفة بالقطاع 
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ر�ؤية من الواقع
منذ اأيام واأنا يف �رصاع داخلي بيني وبني نف�سي من اجل كتابة عمود اليوم ، وكحقوقي 
اعترب انه جمرد التطرق لهذا املو�سوع �سيفتح عني باب التاأويالت واالتهامات بالعمالة 
او ببيع الق�سية ، رغم اأنني مازلت يف ال�سفوف االأوىل مدافعا عن احلقوق واحلريات 
يف اإطار احرتام القانون ، و�سحفيا ارفع هموم وان�سغاالت املواطنني ـ دون اأن اأكون 
طرفا ـ لعلها جتد طريقا للمعاجلة واحلل وبعيدا عن املزايدات . ول�ست اأتقم�ص دور 
القا�سي اأو ال�رصطي اأو حتى املحا�سب فاملفرو�ص ان نحا�سب اأنف�سنا وكل ابن ادم 
خطاء وخري اخلطاءون التوابون . لكن من ال ي�سكر النا�ص ال ي�سكر اهلل او كما ورد يف 
احلديث . فقد وجدت يف الف�ساء االأزرق بع�ص ال�سفحات نالت اإعجابي اأ�سحابها من 
اأ�سحاب اللبا�ص االأزرق وممن يحاربون جرائم احلوت االأزرق ، بل هم برتبة ) كومي�سار 
افرتا�سيون  اأ�سدقاء  ولهم  املواطنني  مع  يتوا�سلون  وحلمهم  ب�سحمهم   ) بران�سيبال 
الر�سائل يف اخلا�ص  ويردون على  العامة  اإىل  ويتحدثون  االأ�سواق  ، مي�سون يف  مثلنا 
و) يجمجمون ( بو�سع اإعجابات ويعلقون على ال�سفحات االأخرى . وقد تذكرت �سعار 
ال�رصطة الذي اعتربه قاعدة ملن يريد اأن يوؤدي عمله ويريح �سمريه وهو القائل ) تعلم 
لتح�سن اخلدمة ( وهو ما انطلق منه وروؤ�ساء اأمن واليات م�ستغامن والوادي والطارف 
معهم  ويتوا�سل  الفي�سبوك  يف  �سفحة  بفتح  بادروا  ،حينما  قوال  ال  فعال  ومترنا�ست 
العوام ويطلعون من خاللها على االأو�ساع. ولو كنت يف مقام امل�سوؤول عنهم ال طالبت 

اأرقام  و�سع  مع  رقابة  دون  االت�سال  يقع  حتى  وال�سباط  العمداء  كل  على  بتعميمها 
الهواتف والفاك�سات املبا�رصة . وال�سيء االيجابي يف االأمر يف اعتقادي ، اأن املوظف 
ال�سامي لكي يثبت اأنه ابن ال�سعب وال يخاف من �سيء ،و ) يخرج ربي عريان يك�سيه ( 
عليه ان يتوجه ملخاطبة وخمالطة العامة . فقد ثبت يف ال�سحيح اأن " الَِّذي يَُخاِلُط 
رِبُ  يَ�سْ النَّا�َص َوال  يَُخاِلُط  الَِّذي ال  امْلُوؤِْمِن  ِمْن  اأَْجًرا  ْعَظُم  اأَ اأََذاُهْم  َعلَى  رِبُ  َويَ�سْ النَّا�َص 
َعلَى اأََذاُهْم" . وقد يجد يف ذلك لذة حيث يكون قريبا من اجلميع ويعرتفوا له باملكانة 
اأننا جند يف قطاعات عديدة  . فال عجب  املتبادل  االحرتام  ويلقى  ي�ستحقها  التي 
موظفون �سامون واإطارات عليا تريد اأن تبقى يف م�ستوى ال�سعب اإذ ال تتكرب وال ت�سع 
احلواجز بينهما ، وال تعلوا عليه ومن توا�سع هلل رفعه . وال�رصطي رمبا هو االأقرب اإىل 
املواطن منه اإىل اأي م�سوؤول ، الن يف حياتنا اليومية نن�سد االأمن يف اأحوالنا واأموالنا 
واأنف�سنا وممتلكاتنا ويف كامل معي�ستنا، وقد مل�ست التوا�سع يف امل�سوؤول االأول عبد 
الغني الهامل رغم اإنني ممن يتعر�سون يف كل موقعة اىل �سدام مع اأعوان االأمن، ولكن 
او  اأو يف م�سرية  فاإذا خرجت يف احتجاج   . اأو عمله  اأو مهنته  يوؤدي وظيفته  كل منا 
قمت باعت�سام فال اعترب ال�رصطي عدوي لكن فقط عليه اأن يوؤدي دوره املنوط وان 
ال يتعامل معي باحتقار وتعنيف و�ساعات ) يزيد عليها ( !.وعندنا اأ�سدقاء من رجال 
االأمن والدرك ، كما لنا ثقة فيما يقوم به اللواء من اإ�سالحات .وما قام به يف العيد 

ال�سابق لل�رصطة حينما اأعلن عن تاأ�سي�ص هيئة تهتم بحقوق االإن�سان واملواطنني تتبع 
مبا�رصة املديرية العامة لالأمن الوطني للنظر يف التجاوزات وال�سكاوى التي يرفعها 
املواطن للقيادة ومعاجلتها لكي تعيد الثقة بني االأمن واملواطن باعتبار ان املواطن 
هو اأ�سا�ص االأمن وال�رصطة هي االأداة فقط ،ورمبا اأن جتربة ال�رصطة اجلوارية مل تاأتي 
بنتائجها املرجوة ولكن هناك معاجلة لطريقة تعامل ال�رصطي مع املواطن وقد راأينا 
بان عقلية ) جيب رب الكواغط ( قد بداأت تزول نوعا ما الأن يف االأمر عقوبات ونطر 
يف التظلمات و) اللي كال يخل�ص ( حتى ال ي�سوه عمل اجلهاز ،والفعل املنعزل يتعامل 
معه يف حينه اأما من هو م�سنود فالظلم ظلمات واملنا�سب ال تدوم . هكذا اأريد اأن 
اإىل  نبهني  والذي   ، واأمثاله  والية م�ستغامن  امن  رئي�ص  ال�رصطة  اأ�سل مببادرة عميد 
طريقة ب�سيطة وذكية ولكنها ر�سالة قوية للمواطن من اجل التوا�سل مع رجال االأمن 
بعيد عن البريوقراطية واإغالق االأبواب . وال اخفي عليكم اأنني وجدت اأبواب الهامل 
باأن من لديهم مظامل و�سكاوى  ال�سابق عرب �سفحتي  اأعلنت يف  ، وقد كنت  م�رصعة 
يريد اأن يو�سلها اإىل �سيادة اللواء فليبعث بها و�سنو�سلها بطريقتنا،  فانه اجلرنال الذي 
ال يظلم عنده احد وقد قدمنا له مقرتحات وراأينا انه اخذ بها وارجوا اإال يزايد علي 

اأحدا يف ما اكتب من باب احرتام الراأي والراأي االآخر.
احلفناوي بن عامر غــول

اإ�سابات واعتقالت يف �سفوف الطلبة

مواجهات عنيفة بني قوات الأمن وطلبة جامعة البويرة
حمند  اأكلي   " جامعة  طلبة  اإليها  دعا  التي  ال�سلمية  امل�سرية  حتولت 
الطلبة  بني  عنيفة  وم�سادات  مواجهات  اإىل  البويرة  مبدينة   " اأوحلاج 
وقوات مكافحة ال�سغب التي ا�ستعملت الهراوات ل�سد ح�سود اأزيد من 
5 اآالف طالب وطالبة الذي �سجلت يف �سفوفهم عدة اإ�سابات واعتقال 
الع�رصات منهم ،هذا و�سهدت مدينة البويرة منذ اأوىل �ساعات ال�سبيحة 
تعزيزات امنية م�سددة عرب االنت�سار املكثف لقوات مكافحة ال�سغب 
عرب كافة ال�ساحات وال�سوارع الرئي�سية كما مت ح�سار بوابتي اجلامعة 
بخ�سو�ص  بيان  اأم�ص  اأول  اأ�سدروا  الذي  الطلبة  اآالف  تدفق  ملنع 
امل�سرية ومكان اإنطالقها من اجلامعة و�سوال اإىل مقر الوالية .وكانت 
على  اجلامعي  احلرم  داخل  حا�سدا  جتمعا  الطلبة  بتنظيم  البداية 
اخلروج يف  حاولوا  �ساعة  مرور حوايل  وبعد  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة 
م�سرية لكن قوات مكافحة ال�سغب �سدتهم يف البوابة الكبرية املقابلة 

للمحطة القدمية.
�أ.م

 اختناقا بغاز 
ثاين اأك�سيد الكربون

وفاة �سبعة اأ�سخا�ص 
املنبعث بتي�سم�سيلت

يبدة يحتفل بالهدف بطريقته

الأر�سيف الوطني 

 اإحياء الذكرى الأوىل
 لفيدال كا�سرتو 

 لقاء بارد بني 
ولد علي وبرياف

اأك�سيد  اأ�سخا�ص اختناقا بغاز  تويف �سبعة 
التدفئة  و�سائل  من  املنبعث  الكربون 
اأخرين   46 ا�سعاف  ،و مت  املنازل  بداخل 
لـ 24  ا  " اأنقذوا من موت حمقق"، خالل 
اأفادت به  ح�سيلة  �ساعة االخرية ح�سبما 

مل�سالح احلماية املدنية .

ح�سان  اجلزائري  الدويل  الالعب  يفّوت  مل 
ةخالل  من  اإليه  االنتباه  لفت  فر�سة  يبدة 
بالهدف  االحتفال  اعتمدها يف  التي  الطريقة 
بات�سو�ص  اأمام  بيلينن�س�ص  لفريقه  الذي �سجله 
فرييرا خالل فعاليات الدوري الربتغايل، حيث 
تقوية  لعملية  لقطة  يف  يده  باإبراز  يبدة  قام 
الع�سالت موجها ر�سالة من خاللها اأنه الزال 
يف  مباريات  وتقدمي  العطاء  موا�سلة  باإمكانه 

امل�ستوى.

لل�سور  معر�سا  العا�سمة  باجلزائر   الوطني  االأر�سيف  نظم 
كا�سرتو  فيدال  الراحل  ال�سابق  الكوبي  الرئي�ص  مل�سرية 
منذ  باجلزائر  تربطه  كانت  التي  التاريخية  العالقات  يربز  
لوفاته.    االأوىل  الذكرى  مبنا�سبة  وذلك   التحريرية،  الثورة 
واأو�سح املدير العام لالأر�سيف الوطني عبد املجيد �سيخي 
مارغريتا  كالرا  باجلزائر،  كوبا  �سفرية   رفقة  ا�رصافه  لدى 
بوليدو ا�سكانديل، على افتتاح املعر�ص اأن هذه  التظاهرة 
�سديق  املنا�سل  للفقيد  وفاء  و  واحرتام  تقدير  "وقفة  تعد 
كانت  التي  بالعالقات  والتذكري  كا�سرتو  فيدال   اجلزائر 
تربطه باجلزائر" ،وقال �سيخي اأن تنظيم هذا املعر�ص الذي 
 1960 دي�سمرب   11 ال57 ملظاهرات  الذكرى  اإحياء  ي�سادف 
ال�سعبني اجلزائري و  القائمة بني  ال�سداقة  للتعبري عن  جاء 

الكوبي.

ولد  الهادي  والريا�سة  ال�سباب  وزير  تواجد  مير   مل 
م�سطفى  اجلزائرية  االأوملبية  اللجنة  ورئي�ص  علي 
برياف اأم�ص بالندوة الإعادة جتديد الكرة اجلزائرية 
التي جتري بق�رص املوؤمترات بال�سنوبر البحري على 
مدار يومني دون اأن ي�سغل بال احلا�رصين من االأ�رصة 
الو�ساية  االأول على  امل�سوؤول  قابل  الريا�سية، حيث 
حتية رئي�ص "الكوا" بربودة بعدما منحه يده للت�سافح 

معه.

بكل من باتنة وميلة/ن.ع.5

توقيف 5 عنا�سر اإرهابية

يف اإطار مكافحة االإرهاب وبف�سل 
للمعلومات،  اجليد  االإ�ستغالل 
الوطني  للجي�ص  مفارز  اأوقفت 
ال�سعبي، يـوم 10 دي�سمرب 2017 بكل 
من باتنة وميلة/ن.ع.5، خم�سة )05( 
عنا�رص دعم للجماعات االإرهابية.

اإطار حماية احلدود وحماربة  ويف 
مفارز  اأوقفت  املنظمة،  اجلرمية 
بربج  ال�سعبي  الوطني  للجي�ص 

 )03( ثالثة  خمتار/ن.ع.6،  باجي 
 )02( �ساحنتني  وحجزت  مهربني 
من  اأطنان   )06( �ستة  بـ  حمملتني 
من  لرت  و)11200(  الغذائية  املواد 
الوقود، فيما �سبط عنا�رص الدرك 
نارية  اأ�سلحة   )05( خم�سة  الوطني 
وكمية من الذخرية بباتنة /ن.ع.5، 
املرجان  من  كيلوغرام  و)4.5( 
قنطارا  و)12(  بالطارف/ن.ع.5، 

بالوادي/ن.ع.4،   التبغ  مادة  من 
خمتلف  من  وحدة   )1062( و 
امل�رصوبات بكل من �سعيدة/ن.ع.2 

وورقلة/ن.ع.4.
مفارز  اأوقفت  اأخرى،  جهة  من 
 )59( ال�سعبي  الوطني  للجي�ص 
جن�سيات  من  �رصعي  غري  مهاجرا 
ب�سار  و  تلم�سان  من  بكل  خمتلفة 

واأدرار وبرج باجي خمتار.

قم و تعلم لتح�سن اخلدمة

 نفوق 2800 كتكوت جراء حريق 
م�ستودع باملدية

وقع اأول اأم�ص حريق داخل م�ستودع لرتبية الدواجن باملكان 
امل�سمى دوار �سيدي �سامل بلدية العمارية خلف خ�سائر مادية 

معتربة متثلت يف نفوق 2800 كتكوت فيما متت حماية 200 كتكوت 
و اإخماد باقي امل�ستودع من طرف رجال احلماية املدنية للوحدة 

الهواري بلزرقالثانوية لدائرة العمارية .

حتى ل نن�سى .. 11 دي�سمرب 1960
التوا�سل  مواقع  اأجواء  رفقة 
م�ساندتها  توا�سل  التي  االجتماعي 
القد�ص  لق�سية  اخلا�سة  بطريقتها 
تذاكرت  لفل�سطني،  اأبدية  عا�سمة 
جانبها  اإىل  وح�سابات  �سفحات  عدة 
اإحياء ذكرى مظاهرات الـ11 دي�سمرب 
�سد  اجلزائريني  وخروج   ،1960

االإبقاء  اإىل  الرامية  ديغول  �سيا�سة 
و�سد  فرن�سا  على اجلزائر جزءا من 
موقف املعمرين الفرن�سيني الذين ما 
زالوا يحلمون بفكرة اجلزائر فرن�سية 
بقمع  الفرن�سية  ال�سلطات  فقامت 
اأدى  مما  بوح�سية  املظاهرات  هذه 

اإىل �سقوط العديد من ال�سهداء ..
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وزير املوارد املائية ح�سني ن�سيب

رفع ت�سعرية املياه اأمر وارد م�ستقبال

يحي عواق

ح�سني  املائية  املوارد  وزير  اأكد 
ن�سيب يوم اأم�س من فوروم الإذاعة 
املوارد  قطاع  اأن  على  اجلزائرية 
قانون  اإطار  يف  ا�ستفادة  املائية 
ل�سنة 2018 امل�سادق عليه  املالية 
الأمة  من غالف  قبل جمل�س  من 
وهو  دينار  مليار   62 با  ّقذر  مايل 
التجميد  �سريفع  الذي  الغالف 
الذي �سهدته العديد من امل�ساريع 
م�ساريع  راأ�سها  وعلى  القطاع  يف 
امل�ستعملة  املياه  ت�سفية  حمطات 
اإعادة  القطاع  �سي�سهد  حيث   ،
ت�سفية  م�رشوع حمطة   21 ل  بعث 
املياه منت�رشة عرب خمتلف وليات 
القطاع  اأن  اإىل  م�سريا  الوطن، 
ملتابعة  مايل  غالف  من  ا�ستفاد 
 43 با  قدر  امل�ساريع  وا�ستكمال 
مليار دينار اإ�سافتا اإىل العتمادات 
والتي   2018 املالية  لل�سنة  املالية 
دينار  مليار   145 بحوايل  قذرت 
،ا�ساف املتحدث باأن هده ال�سيولة 
التجميد  برفع  �ست�سمح  املالية 
ومبا�رشة  املتوقفة  امل�ساريع  عن 

املتعلقة  كتلك  جديدة   م�ساريع 
بال�سدود، �سيانة ال�سبكات و قطاع 
�سقي الأرا�سي الفالحية بالإ�سافة 
هذا  ال�سحي.  ال�رشف  قطاع  اإىل 
م�ستوى  تراجع  الوزير  واأرجع 
الوطن  م�ستوى  على  ال�سدود 
الأمطار  ن�سبة  وقلة  املناخ  اإىل 
وليات  خمتلف  يف  املت�ساقطة 
الوطن، الأمر الذي اأدى بال�رشورة 
الآبار،  مياه  م�ستوى  تراجع  اإىل 
الأمر الذي دفع بالقطاع اإىل التوجه 
جت�سدت   ا�ستعجالية  تدابري  نحو 
مع  بالتن�سيق  بديل  خمطط  يف 
العمل على  اأجل  من  الولة  ال�سادة 
�سمان على الأقل احلد الأدنى من 
اخلدمة فيما يتعلق مبجال التزويد 
عرب  لل�رشب  ال�ساحلة  باملياه 

خمتلف وليات الوطن.

العا�سمة �ست�سهد عجزا  
يف املاء ال�سروب �سنة 

2021

كما واأ�سار الوزير اإىل اأن الدرا�سات 
املخت�سة  الهيئات  بها  قامت  التي 

باأنه  ت�سري  املائية  املوارد  بوزارة 
وعلى مدار الثالثة �سنوات القادمة  
اأي حوايل 2021  �ست�سهد العا�سمة 
ال�ساحلة  باملياه  التزويد  يف  عجز 
ال�رشب، خا�سة واأن 75 باملئة من 
للعا�سمة هي مياه  املياه املوجهة 
املتبقية  باملئة    25 و  طبيعية  
باحلامة  املياه  تقوم حمطة حتلية 
اأكد  الذي  الأمر  وهو  بتوفريها.  
�رشورة  الوزير  ال�سيد   بخ�سو�سه 
والبعث  فورية  قرارات  اأتخاد 
يف  واملتمثلة  جديدة  مب�ساريع 
مياه  حتلية  حمطة  اإجناز  م�رشوع 
البحر بطاقة اإنتاجية تقارب 3000 
األف مرت مكعب وهي املحطة التي 
بلديات  عن  كذلك  الغنب  �سرتفع 
على  للعا�سمة  املجاورة  الوليات 

غرار البليدة املدية، تيبازة.

طاقة تخزينية تعادل 
خم�سة ماليري مرت 

مكعب يف ال�سنة

اأن  حديثه  �سياق  يف  الوزير  اأ�سار 
تخزينية  طاقة  متلك  اجلزائر 

مكعب  مرت  ماليري  خم�سة  تعادل 
يف ال�سنة من خالل 75 �سد منت�رشة 
يف  الوطن  ربوع  خمتلف  على 
انتظار ا�ستالم اأربعة �سدود جديدة 
القدرة  من  يرفع  ما    2019 �سنة 
التخزينية اإىل حدود 9 ماليري مرت 
املتحدث  واأ�ساف  كما   ، مكعب 
�سد   221 متلك  اليوم  اجلزائر  باأن 
 500 بني  ترتاوح  بطاقة  �سغري 
اإىل 4 ماليني مرت  األف مرت مكعب 
املياه  اإىل  بالإ�سافة  هذا  مكعب، 
اجلنوب  يف  املتوفرة  اجلوفية 
تفعيل  من  لبد  التي  اجلزائري  
اعترب  وقد  ا�ستغاللها. هذا  عملية 
ح�سني ن�سيب باأن حمطات معاجلة 
املياه امل�ستعملة امل�سدر الرابع يف 
عملية توفري املياه حيث اأن املياه 
تنتجها هده املحطات ميكن  التي 
حيث  الفالحة  قطاع  يف  توظيفها 
اإنتاجية هده املحطات  تبلغ طاقة 
مليون مرت مكعب يف    400 حوايل 
كافة  انتظارا�ستالم  يف  ال�سنة، 
املجال  يف  املخ�س�سة  امل�ساريع 
مطلع 2020 اأين �ستهد هده الطاقة 
ارتفاع ي�سل اإىل حدود 800 مليون 

مرت مكعب وكل ذلك يتم بالتن�سيق 
لالأمن  تعزيزا  الفالحة   وزارة  مع 

الغذائي باجلزائر.

�سرقة املياه ال�ساحلة 
لل�سرب

هدا وقد تطرق الوزير اإىل ظاهرة 
اأين  �رشقة املياه ال�ساحلة لل�رشب 
هيئات  جتنيد  مت  اأنه  على  اأكد 
الوطن  ربوع  كافة  على  خا�سة 
بالتن�سيق مع امل�سالح الولئية من 
اأجل الق�ساء على الظاهرة، م�سريا 
توجد  اأنه  على  ال�سياق  نف�س  يف 
اأمام  اليوم  حالة   2000 من  اأكرث 
متعلقة  فيها   البث  تنتظر  العدالة 
ال�سياق  نف�س  ويف  املياه،  ب�رشقة 
من  باملئة   15 باأن  املتحدث  اأكد 
املياه امل�سحة يف ال�سبكات ت�سيع 
الع�سوائي  الربط  ب�سبب  �سنويا 
الذي  الأمر  وهو  بال�سبكات 
قبل  من  اجلاد  العمل  ي�ستوجب 
اأجل  من  املواطنني  وحتى  الوزارة 

احلد من الظاهرة.

تفعيل املخطط الوطني 
ملواجهة الفي�سانات

�سوؤال  على  اإجابته  �سياق  ويف 
الوطني  املخطط  تفعيل  حول 
الوزير  اأكد  الفي�سانات  ملواجهة 
ال�سدود  خمتلف  جتهيز  مت  باأنه 
اإندار  باأجهزة  الوطن  م�ستوى  على 
جد متطورة باإمكانها الإعالن عن 
اأربع  قبل  في�سان  حدوث  اإمكانية 
من  ميكن  ما  حدوثه  من  �ساعات 
الأمر  وهو  الالزمة  التدابري  اأتخاد 
الذي متكنا من خالله من جتنيب 
مليار   40 يقارب  ما  الدولة  خزينة 
بعد  التهيئة  اإعادة  جراء  دينار 
الفي�سانات موؤكدا مرتا اأخرى على 
جزائرية  اإطارات  تكوين  �رشورة 
ت�سري هده التكنلوجيا وهو ما تقوم 
براجمها  اإطار  يف  الوزارة  ب�سدده 
عرب  اإطاراتها  ملختلف  التكوينية 
حول  �سوؤال  ويف  الوطن.  ربوع 
املياه  ت�سعرية  من  الرفع  اإمكانية 
اأجاب الوزير باأن الأمر غري مطروح 
اأمكانية  اأن  غري  الراهن  الوقت  يف 

حدوثه م�ستقبال تبقى واردة.

اأكد وزير املوارد املائية ح�سني ن�سيب على هام�ص فوروم الإذاعة الوطنية يوم اأم�ص على اأن قانون املالية ل�سنة 2018 خ�س�ص 62 مليار لقطاع املوارد املائية الأمر الذي �سيوؤدي 
اإىل رفع التجميد عن امل�ساريع املتوقفة يف القطاع ويف مقدمتها 21 حمطة لت�سفية املياه امل�ستعملة واملنت�سرة عرب خمتلف وليات الوطن بهدف مواجهة اأزمة ندرة املياه و�سمان 

مو�سم �سيفي اأمن يف جمال املوارد املائية، موؤكدا على اأن ت�سعرية املياه لن ت�سهد ارتفاع يف الوقت الراهن غري اأنها غري م�ستبعدة م�ستقبال.

عر�ص  م�سروع القانون املتعلق بالربيد والت�سالت 

الف�سل بني خدمات الربيد واملوا�سالت وفتح �سوقيهما على املناف�سة
الربيد  وزيرة  عر�ست 
والال�سلكية  ال�سلكية  واملوا�سالت 
اإميان  والرقمنة،  والتكنولوجيات 
الثنني،  اأم�س  فرعون،  هدى 
املحدد  القانون  م�رشوع  
بالربيد  املتعلقة  العامة  للقواعد 
والال�سلكية  ال�سلكية  والت�سالت 
ال�سعبي  املجل�س  نواب  امام 
الوطني وقالت فرعون اأن م�رشوع 
القانون »جاء ليواكب امل�ستجدات 
الوطنية  والقت�سادية  الجتماعية 
التقنية  التطورات  وكذا  والدولية 

والتكنولوجية امل�سجلة منذ 
بني  الف�سل  وتكر�س   2000 �سنة 
واملوا�سالت  الربيد  خدمات 
املناف�سة  على  �سوقيهما  وفتح 
تعنى  موؤ�س�سة  ا�ستحداث  مع 
باملوا�سالت واأخرى تتكفل ب�سبكة 
بريد  متمثلة يف  الربيد  ون�ساطات 
اإن�ساء �سلطة �سبط  اجلزائر وكذا 
وح�سب عر�س الوزيرة، فاإن تقارب 
وو�سائل  املوا�سالت  قطاعات 
الإعالم  وتكنولوجيات  الإعالم 
�سبكات  كل  خ�سوع  »يقت�سي 
املحلية  وال�سبكات  الإر�سال 
لنف�س  بها  املرتبطة  واخلدمات 
يدعو  ما  وهو  القانوين،  الإطار 

لن�ساطات  اأح�سن  لتاأطري  بدوره 
باجلوانب  والتكفل  املتعاملني  
واخلدمات  مبواردها  املتعلقة 
جمال  يف  ال�سبكات  عرب  املقدمة 
التجهيزات«ويكر�س  ا�ستعمال 
»تعميم  يف  الدولة  رغبة  امل�رشوع 
وت�سهيل النفاذ اإىل خدمات الربيد 
واملوا�سالت الإلكرتونية عرب كافة 
جانب  بتكري�س  الوطني  الرتاب 
املناف�سة الذي يحكم منح اخلدمة 

ال�ساملة لالت�سالت اللكرتونية«.
»ليوؤطر  اأي�سا  الن�س  هذا  وجاء 
مبا  للذبذبات  الوطنية  الوكالة 
املخطط  باإعداد   لها  ي�سمح 
الوطني للذبذبات وت�سيريه واإعداد 
لالت�سالت  الوطني  النظام 
الهيئات  مع  بالتن�سيق  الال�سلكية 
ـويحدد  املخت�سة«  الوطنية 
للتعاون  »اآليات  القانون  م�رشوع 
بني  ال�سالحيات  يف  تداخل  ودون 
ال�سبط وجمل�س املناف�سة  �سلطة 
املناف�سة  جمل�س  باإن�ساء  وذلك 
اخت�سا�س  له  لل�سوق  ك�سابط 
ك�سابطة  ال�سبط  و�سلطة  عام 

للقطاع«.
م�رشوع  اقرتح  اآخر،  جانب  من 
ا�ستغالل  و/اأو  »اإقامة  القانون 

�سبكات النقل لت�سالت  اجلزائر 
�سبكة  اإقامة  رخ�سة  )�ساحب 
التبادل  نقاط  اأن  حني  يف  ثابتة(، 
لالإنرتنت �سيوكل ت�سيريها اإىل هيئة 
املكلفة  الوزارة  لدى  مو�سوعة 
الإلكرتونية«وي�سدد  بالت�سالت 
�رشورة  على  القانون  م�رشوع 
الت�سالت  �سبكات  احرتام 
ال�رشية  ل�رشوط   الإلكرتونية 
امل�سرتكني  خ�سو�سية  وحماية 
حماية  وكذا  ال�رشية  وبياناتهم 
حقوق م�سرتكي خدمات الت�سالت 
ال�سحة  وحماية  الإلكرتونية 
الإ�سعاعات  من  والبيئة  العمومية 
الكهربائية املغناطي�سية بالإ�سافة 
اإىل متطلبات النظام العام الدفاع 
يف  مبا  العمومي  والأمن  الوطني  
اخلط.  على  الطفل  حماية  ذلك 
ت�سجيع  يتوخى  الن�س  اأن  ومبا 
مفهوم  اأدرج  فقد  ال�ستثمار 
العام« وحق امل�سرتك  »الرتخي�س 
يف الحتفاظ برقم هاتفه  حينما 
يغري متعامله الهاتفي ما �سي�سجع 
على  املتعاملني  ويحث  املناف�سة 
خدماتهم  ونوعية  جمال   حت�سني 

للحفاظ على وفاء م�سرتكيهم.
املحدد  القانون  م�رشوع  ويهدف 

بالربيد  املتعلقة  للقواعد 
اإىل  اللكرتونية  والت�سالت 
ال�سبط  �سلطة  �سالحيات  تعزيز 
على  الدولة  �سيادة  وتكري�س 
الإ�سرتاتيجية  القاعدية  املن�ساآت 
مع  اللكرتونية  لالت�سالت 
خدمات  ا�ستغالل  وت�سهيل  تعميم 
اللكرتونية  واملوا�سالت  الربيد 
الذبذبات  طيف  ا�ستعمال  وتاأطري 
الال�سلكية الكهربائية والرتفاقات 
كما   ، الكهربائية  الال�سلكية 
تدابري  القانوين  الن�س  يت�سمن 
امل�سرتكني  خ�سو�سية  تعزز 
تاأطري  مع  ات�سالتهم  و�رشية 
وت�سجيع  اخلا�سة  ال�سبكات 
يف  املناف�سة  وتاأطري  ال�ستثمار 
اللكرتونية  الت�سالت   �سوق 
املمار�س  ال�سفعة  حق  ودعم 
من طرف الدولة وتعزيز قدرات 
النقل وتر�سيد  وتقا�سم املن�ساآت 
القاعدية، كما يهدف اإىل ع�رشنة 
وحماية  الربيدية  اخلدمات 
حقوق امل�سرتكني، بالإ�سافة اإىل 
املطبقة  العقوبات  مبالغ  حتيني 
على املتعاملني اأو امل�ستخدمني 
لالأحكام  خمالفتهم  حالة  يف 

الت�رشيعية.

 62 مليار دينار ترفع التجميد عن امل�ساريع املتوقفة بالقطاع العا�سمة مهددة بعجز يف املاء ال�سروب �سنة 2021رفع التجميد عن 21 حمطة لت�سفية املياه امل�ستعملة

وزير املالية عبد الرحمان راوية :

 ال  زيادة على اأ�سعار البوتان
 و الربوبان و غاز البرتول املميع

الرحمان  عبد  املالية  وزير  اأكد 
على  رده  خالل   ، الأم�س  راوية 
اأع�ساء جمل�س  ان�سغالت  اأ�سئلة و 
م�رشوع  ن�س  بخ�سو�س  الأمة 
الدولة  اأن  ل2018،  املالية  قانون 
حماية  اأجل  من  جهدا  تدخر  لن 
القدرة ال�رشائية للمواطنني و احلد 
اللجوء  اأن  الت�سخم،مربزا   من 
لن  التقليدي  غري  التمويل  اإىل 
ينعك�س �سلبا على القدرة ال�رشائية 
ت�سعى  »الدولة  اأن  مبا  للمواطنني 
املوؤدية  العوامل  كل  جتنب  اإىل 
تاآكل  تت�سبب يف  التي  الت�سخم  اإىل 
رجع  و  لالأ�رش«.  ال�رشائية  القدرة 
الوزير اإىل منحى الت�سخم التنازيل 
اذ   2020 و   2018 بني  ما  املنتظر 
ن�سبة  خف�س  اإىل  احلكومة  ت�سعى 
�سنة  باملائة  5ر5  اإىل  الت�سخم 
 2019 يف  باملائة   4 اإىل  ثم   2018
و   ،2020 يف  باملائة  5ر3  اإىل  و 
جهته  من  اجلزائر  بنك  �سي�سعى 
الآثار  اإن�ساء جلنة لر�سد  و بف�سل 
غري  التمويل  لهذا  الت�سخمية 
التقليدي ل«احلر�س على ت�سحيح 
ن�سبة  على  �سلبية  انعكا�سات  اأي 
الت�سخم«، ح�سب تطمينات الوزير 
املجل�س  لأع�ساء  وجهها  التي 
القدرة  تدهور  من  املتخوفني 
م�ستقبال  للمواطنني  ال�رشائية 
بفعل اثر اللجوء غاىل هذا التمويل 
و تبعاته على قيمة العملة الوطنية، 
�ستحفظ  ال�رشائية  القدرة  اأن  كما 

على املدى املتو�سط بف�سل عدم 
قوانني  يف  �رشيبية  زيادات  اإدراج 
و   2019 ل�سنتي  املرتقبة  املالية 
امل�سوؤول  واأفاد   ح�سبه.   ،  2020
الأول يف القطاع  اإىل اأنه و لأ�سباب 
بيئية مل يتم اإدخال اأية زيادة على 
غاز  و  الربوبان  و  البوتان  اأ�سعار 
البرتول املميع- الذي يعترب الأقل 
الوقود  من  اأنواع  هي  و  تلويثا- 
املخف�س  املعدل  من  ت�ستفيد 
امل�سافة  القيمة  على  للر�سم 
املقدر ب9 باملائة. ويذكر اأن ن�س 
قانون املالية ل2018 اأقر زيادة يف 
ت�سعرية الر�سم على الوقود ب5 دج/

لرت للبنزين و 2دج/لرت للمازوت اأما 
بخ�سو�س الزيادة يف الر�سوم على 
اأنها  راوية  ،اأو�سح  التبغية  املواد 
ا�ستهالك  اثر  ملواجهة  جاءت 
التبغ على ال�سحة و التكلفة الكبرية 
للتكفل  الدولة  تتحملها  التي 
عن  الناجمة  الأمرا�س  بعالج 
التدخني .و حول الأ�سئلة املتعلقة 
ان  الوزير   اأكد  امليزانية  بع�رشنة 
لقوانني  الع�سوي  القانون  م�رشوع 
�سي�سمح  اإعداده-  املالية-اجلاري 
بالنتقال من منط ميزانية ترتكز 
ميزانية  منط  اإىل  الو�سائل  على 
ليج�سد  الأهداف  على  ترتكز 
بذلك ع�رشنة الأنظمة امليزانية و 
ت�سيري املالية العمومية وفق منط 

مرتكز على النتائج. 
اميان لوا�ص 

 الإبقاء على جتميد رخ�ص 
املنتجات الكهرمنزلية

 ت�سليم خم�سني رخ�سة
 ا�سترياد جديدة 

مرادي  بن  حممد   التجارة  وزير  �رشع 
يف ت�سليم رخ�س  ال�سترياد و حيث بعد 
ت�سليم خم�سني رخ�سة  مل�ستوردي املوز  
وال�سعري،وحديد  وال�سوجا  الذرى  و 
اإىل  وم�ستقاته  واخل�سب  اخلر�سانة 
جانب اجلنب حيث مت اأم�س ال�رشوع  يف  
منح رخ�س ا�سترياد ال�سرياميك غري انه 
املنتجات   ا�سترياد  رخ�س  منح  رف�س 

املحلي  للمنتوج  ت�سجيعا  الكهرومنزلية 
لرخ�س  التقنية  الأمانة  .  حيث عرفت 
ظل  يف  من  ن�سيطة  حركة  ال�سترياد 
الإطارات  من  الكايف  العدد  توفري 
ال�ستجابة  الذي �سهل من عملية  الأمر 
خلف  الذي  ال�سئ  الواردة  للطلبات 
ملفات  اأ�سحاب  لدى  ح�سنة  انطباعات 

الرخ�س.
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ثمن مبادرة ماكرون بالوفاء جزئيا مبا التزم به كمرت�سح، زغيدي:

مظاهرات 11 دي�سمرب حمطة اأ�سا�سية نقلت الثورة اإىل رواق الأمم املتحدة
عادت ذكرى مظاهرات 11 دي�سمرب 1960، اأم�س، و�سط ها�ستاغات »حتى ل نن�سى«، عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، واإحيائها من طرف 

الفاعلني التاريخيني والر�سميني، لتذكر خروج اجلزائريني لل�سارع للتعبري بقوة عن رف�سهم لال�ستعمار وعن مت�سكهم بال�ستقالل 
واحلرية، حيث عربت تلك املظاهرات اجلماهريية، للتاأكيد على الرف�س القاطع لأي حماولت اجلزائر – فرن�سية.

اإميان لوا�س/ �سارة بومعزة 

اجلزائرية  الرابطة  جهتها  من 
للدفاع عن حقوق الإن�سان، ركزت 
على نقطة احياء الذكرى لإي�سال 
خا�سة  احلايل،  للجيل  الر�سالة 
املمجد  القانون  ا�ستمرار  و�سط 
�سادق  الذي  الفرن�سي  لال�ستعمار 
عليه الربملان الفرن�سي يف 2005، 
 10 من  اأزيد  قتل  تنا�سي  ظل  يف 
وطاأت  اأن  منذ  جزائري  ماليني 
 1830 �سنة  يف  الفرن�سيني  اأقدام 
التناق�س  منتقدة  اجلزائر،  اأر�س 
ظل  يف  فرن�سا،  متار�سه  الذي 
باإبادِة  �ُسمي  ما  لإنكاَر  جترميها 
اجلمعية   �سوتت  بعدما  الأرمن 
 2010 �سنة  يف  الفرن�سية  العامة 
قانون  لتبني  �ساحقة  باأغلبية 
جترمي اإنكار جرائم اإبادة الأرمن و 
الوقت فرن�سا تغ�ُس  لكن يف نف�س 
الطرف عن جرائِمها يف اجلزائر.
القانونية فاأبرزت  الناحية  اأما من 
الرابطة اأن اجلرمية �سد الإن�سانية 
يف  را�سخة  و�ستبقى  تتقادم   ل 
اإىل جيل  الأجيال  من جيل  ذاكرة 
والق�سية اأ�سبحت تتجاوز  تعوي�س 
فرن�سا،  تعتقد  كما  الأ�سخا�س 
م�ستدلة  بها،  تراوغ  اأ�سبح  التي 
تقدم  التي  امللفات  اأن  ذلك  على 
 730 عددها  ويفوق  ال�سحايا،  بها 
ملًفا، ووجهت بالرف�س من طرف 
جلنة التعوي�سات، ب�سبب ال�رشوط 
على  فر�ستها  التي  التعجيزية 

العرتاف  يتّم  مل  حيث  ال�سحايا، 
للتفجريات  مدنية  �سحية  باأي 
اجلزائرية،  ال�سحراء  يف  النووية 
ر�سمية  غري  وجود اأرقام  رغم 
من  األف   150 من  اأكرث  هناك  بان 
والقنابل  الإ�سعاعات  �سحايا 
يف  يتخبطون  زالوا  ل  النووية 
اإثبات  اجل  من  ال�سحراء  جنوب 
تلك  يف  يقطنون  كانوا  باأنهم 
اإن  رغم  التجارب ،  اأثناء  املناطق 
على  ميتد  يبقى   النووي  الإ�سعاع 
طول ال�سنني ولي�س له زمن حمدد 
على  فر�سه  فرن�سا  حتاول  كما 
م�سئوليتها  من  للتن�سل  اجلزائر 

بعد 1962 .
بجامعة  التاريخ  اأ�ستاذ  واعترب  
زغيدي  حل�سن   2 اجلزائر 
 1960 دي�سمرب   11 مظاهرات 
الثورة  تاريخ  يف  اأ�سا�سية  حمطة 
الثورة  جعلت  حيث  اجلزائرية  
رواق  اإىل  نقلته  ملمو�سا  واقعا 
مبادرة  ،مثمنا  املتحدة  الأمم 
يف  ماكرون  الفرن�سي   الرئي�س 
مبا  جزئيا  الوفاء  و  ال�ستجابة 

التزم به ماكرون املرت�سح
اأكد اأ�ستاذ التاريخ بجامعة اجلزائر 
2 حل�سن زغيدي يف ت�رشيح خ�س 
اإحياء  الو�سط مبنا�سبة  به جريدة 
الذكرى 57 ملظاهرات 11 دي�سمرب 
1960 على الدور الهام الذي لعبته 
هذه املظاهرات يف اإدراج الق�سية 
اجلزائرية يف املحافل الدولية بعد 
موؤمتر ال�سومام و ت�سكيل احلكومة 

املوؤقتة ،م�سريا اأن  مظاهرات 11 
دي�سمرب 1960 �سكلت قفزة نوعية 
كانت  حيث  الثورة  لدبلوما�سية 
 15 و   14 قرار  اإ�سدار  يف  �سببا 
يف  ال�سعوب  حق  على  ين�س  الذي 

تقرير م�سريها.
 

ملف ا�سرتجاع 
اجلماجم يكت�سي 

اأهمية ل�ستكمال ق�سية 
ال�ستقالل الوطني

.
ا�ستجابة  زغيدي  حل�سن  ثمن 
ا�سرتجاع  ملف  ملطلب  ماكرون 
خطوة  ذلك  ،معتربا  اجلماجم 
�سجاعة يف �سبيل م�ساحلة فرن�سا 
بالإجرام  املليء  ذاتها مللفها  مع 
التي احتلتها  ال�سعوب  اإزاء  خا�سة 
ملف   »: ال�سدد   ذات  يف  ،قائال 
ا�سرتجاع اجلماجم يكت�سي اأهمية 
ال�ستقالل  ق�سية  ل�ستكمال 
حتتفل  اأن  ميكن  ل  ،لأنه  الوطني 
�سنة   50 منذ  با�ستقاللها  اجلزائر 
و الذين عبدوا اىل هذا ال�ستقالل 
�سد  الأوىل  ال�رشارة  كانوا  و 
ماأ�سورة  جماجمهم  تبقى  املحتل 
يف متحف الإن�سان »، معتربا نقل 
اجلماجم من بلد اإىل اأخر وو�سعها 
يف متحف   جرمية �سد الإن�سانية 
 « م�سيفا   ، عاقل  كل  ي�ستنكرها 
مل  و  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال 
هو  الفرن�سية  الغدارة  عليه  ترد 

ملاذا و�سعت اجلماجم يف متحف 
و باملق�سود بعر�سها و الحتفاظ 

بها ».
بوفاء  ،اأ�ساد  مت�سل  �سياق  ويف 
كمرت�سح  به  التزم  مبا  ماكرون 
،قائال :«تعودنا من روؤ�ساء فرن�سا 
املرت�سح  الرئي�س  ي�ستنكر  اأن 
فيما  بوعوده  املنتخب  للرئي�س 
بالن�سبة  الذاكرة  مبلف  يتعلق 
للجزائر ، معتربا انه اذا متت هذه 
ا�ستالرجاع  يخ�س  فيما  اخلطوة 
اجلماجم �ستتلوها خطوات اأخرى 
على  مبني  م�ستقبل  اإىل  للنظر 
كما  املتبادل  الحرتام  اأ�سا�س 

ن�ست عليه اتفاقية اإفيان
واأ�سار اأ�ستاذ تاريخ اجلزائر اإىل اأن 
هذه اجلماجم لي�س لأنا�س عاديني 
املجاهدين  لقادة   هي  اإمنا  و 
األفى   18 عددها  يبلغ  ان  ،مفيدا 
جمجمة   500 منها  جمجمة 
جمجمة   36 بينها  من  معروفة 
،موؤكدا على �رشورة  ثورات  لقادة 
ل�سمان  فرن�سا  من  ا�سرتجاعها 
يف  و  الوطن  لأر�س  الباء  عودة 
نف�س الوقت �ستكون منا�سبة للجيل 
مل  الذين  الوطن  ابناء  من  احلايل 
يغي�سو فرتة الإ�ستقالل بان ي�سهدو 

لهوؤلء الأبطال
الأر�سيف  ملف  يخ�س  فيما  اما 
يوجد  اأنه  املتحدث  ذات  اأفاد 
من  منه  الأر�سيف  من  نوعان 
باملجاهدين  اي  بالثورة  يتعلق 
تقارير  عبارة عن  و هو  بالداخل 

�سلة  ذات  ووثائق  مر�سالت  و 
يخ�س  فيما  خا�سة  بالثورة 
جمالها الع�سكري و ينق�سم بدوره 
الذي  اخلارجي  و  داخلي  اىل 
يتعلق بدبلوما�سية الثورة جمع يف 
املوؤقتة  احلكومة  ار�سيف  اإطار 
فهو  الثاين  النوع  ،اما  م�ساحلها 
الذي  الأخر  الطرف  ار�سيف 
يتعلق بالأجهزة و اأدوات الت�سيري 
ان  ،مربزا  الإحتاللية  احلرب 
فرن�سا   يف  املوجود  الأ�رشيف 
متممة  ا�ستعمارية  بحقبة  يتعلق 
لبع�سها البع�س يف جميع ال�سكال 
تخريب  و  تدمري  من  اأنواع  من 
و  ا�ستعباد  و  تفقري  و  تهجري  و 
العا�رش  �سارل  مع  بداأت  جتهيل  
:«ان  ،م�سيفا  ديغول  �سارل  اىل 
اإق�سائية  �سيا�سة  مييز  الأر�سيف 
كل  عرف  الع�سكري  اجلانب  يف  

اأ�سكال الإبادة .
،ان  كليا  املتحدث  وا�ستبعد 
ت�سليم فرن�سا الوثائق التي تدينها 
الإ�ستعمارية  احلقبة  تدين  و 
مل  لبلد  ميكن  كيف  ،مت�سائال 
و  بجرائمه  يعرتف  مل  و  يعتذر 
جرائمه  عن  ال�سماح  يطلب  مل 
:«ندين  ،قائال  الإن�سانية  �سد 
فرن�سا يف ما�سيها و نلقي عليها 
نتهمها  و  حا�رشها  يف  اللوم 
الجرام  دلئل  باخفاء  بالت�سرت 
ان  القول  ،ميكن  ال�ستعماري 
الت�سرت على اجلرائم الإ�ستعمارية 

اأ�سبحت موروت مثوارت . 

ت�سمنت التحذير 
من القرار 

الأمريكي حول 
القد�س

نواب ي�سلمون 
ر�سالة احتجاج 

لل�سفري 
الأمريكي

 
عمد نواب من املجل�س 
ال�سعبي الوطني و�سباب 

جزائريون، اأم�س، لت�سليم ال�سفري 
الأمريكي يف اجلزائر جون 

ب. ديرو�رش،  ر�سالة احتجاج 
على القرار الأمريكي اخلا�س 
بالعرتاف بالقد�س كعا�سمة 

للكيان ال�سهيوين، يف حني 
وعد  الأخري بت�سليمها لالإدارة 

الأمريكية.
اأبرز بيان حلركة جمتمع ال�سلم، 
اأم�س،  اأن لقاء جمعهم كنواب 

مع بع�س ال�سباب بال�سفري 
الأمريكي، دام لقرابة ال�ساعة 

اإل ربعا، م�ساء اأول اأم�س،  اأبلغوا 
خالله ال�سفري الأمريكي 

التاأكيد على الأبعاد اخلطرية 
لهذا القرار، وما يرتّتب عنه 
من انعكا�سات خطرية، منها 
“اأّن هذا القرار هو مبثابة 

اإعالِن حرٍب على الأّمة العربية 
والإ�سالمية، وميّثل عدوانا 

وا�ستفزاًزا مل�ساعر امل�سلمني يف 
العامل، و�سوف لن يُبقَي لل�سعب 
الفل�سطيني خياًرا اإل املقاومة، 
لأّن ما اأُِخذ بالقوة ل يُ�سرتّد اإل 

بالقوة”.
كما اأكد البيان “اأّن هذا القرار 
يعني العرتاف بيهودية الدولة، 

وهو اغتياٌل لكّل احلقوق 
التاريخية وامل�رشوعة لل�سعب 

  الفل�سطيني، واأنه انحياٌز اأمريكٌيّ
هيوين،  مف�سوح للكيان ال�سّ

ينهي دور الإدارة الأمريكية يف 
الت�سوية، وي�سّعب جهود احلل 

ال�سامل والعادل، و�سيغّذي 
العنف، ومي�ّس بال�ستقرار يف 
املنطقة، ويهّدد الأمن وال�ّسلم 

، ويزيد يف حالة احلقد  العاملينينْ
والكره لالإدارة الأمريكية، 

ويهّدد م�ساحلها يف العامل”.كما 
وجه النواب لل�سفري الأمريكي 
حتذيرا من “اأّن ق�سية القد�س 
ال�رّشيف هي ق�سّيٌة عقائديٌة 
دينيٌة وح�ّسا�سة، وهي ق�سيتنا 
املركزية، لأّنها اإرٌث م�سرتٌك 

بني جميع امل�سلمني، و�سوف لن 
نرتك ال�ّسعب الفل�سطيني لوحده 

يف هذه الق�سية”، معتربين 
اأن “الإ�رشار على تنفيذ هذا 
القرار هو اإ�رشاٌر على تغيري 
الهوية الإ�سالمية وامل�سيحية 

ملدينة القد�س، و�سوف لن نقبل 
 حاٍل من الأحوال”،  بذلك باأِيّ
مو�سحني اأنهم طالبوا الإدارة 
الأمريكية الرتاجع عن تنفيذ 

هذا القرار، ملا يرتّتب عنه من 
تداعياٍت خطرية. واللتزام 

بالقرارات الدولية، والعرتاف 
باحلقوق التاريخية وامل�رشوعة 
لل�سعب الفل�سطيني، وحّقه يف 
تقرير م�سريه بكّل الو�سائل 

امل�رشوعة، ومنها املقاومة بكّل 
اأ�سكالها، وفق ما تن�س عليه 
ال�رشائع ال�سماوية واملواثيق 

الدولية. 

قالت اأنها مل ت�سجل اأي �سكاوى باجلزائر

�سيليا ت�سحب 38 منتجا حلليب الأطفال من ال�سوق اجلزائرية
حلليب  اجلزائر  فرع  �سيليا  موؤ�س�سة  اأكدت 
الأطفال، عن �سحبها ملجموعة من منتجاتها 
ال  و�سحب  بالتزامن  اجلزائرية،  ال�سوق  من 
مو�سحة  املنتوج،  لنف�س  الفرن�سية  �سلطات 
طرف  من  م�سنع  منتجا   38 �سحب  مت  اأنعه 
املنتج  تلوث  ثبوت  بعد  لكتالي�س،  جممع 
ملوؤ�س�سة  بيان  اأبرز  “ال�سلمونيل“.  بجرثوم 
�سحبوا  اأنهم  الأطفال،  حلليب  اجلزائر  �سيليا 

ال�سوق  من  بالأطفال  خا�سا  منتجا   38
الفرن�سي  نظريهم  من  �سحبه  بعد  اجلزائرية، 
نظرا جلرثومة ال�سلمونيل، يف حني نقل موقع 
بالإعالم  املكلف  اأن  جلزائر،  ا  عن  �سيء  كل 
ي�سجلوا  مل  اأنهم  اأكد  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على 
حليب  بخ�سو�س  املواطنني  من  �سكاوى  اأي 
الأطفال “�سيليا” امل�ستورد من فرن�سا، اإل اأنه 
املوؤ�س�سة  ف�سلت  حتفظي،  وقائي  كاإجراء  و 

الأطفال  حليب  اأ�سناف  من  عدد  �سحب 
املوجودة يف ال�سوق، و يتعلق المر بـ :�سيليا 
 AR و�سيليا ، ARاك�سبار )1 و2 و3 (، و �سيليا
هي  و   ، per سيليا� digrstو  و�سيليا    ،LBG
 15 بتاريخ  فرن�سا  يف  امل�سنعة  املنتوجات 
فيفري 2017. والتي يوؤكد ذات امل�سدر باأنها 
خ�سعت لتحاليل يف اجلزائر ومت اعتمادها من 
اأكد  اأخرى  من جهة  اجلزائرية.  املخابر  قبل 

البيان ال�سادر من �سيليا اجلزائر، باأن منتوجي 
معنيني  �سيليا develop و�سيليا sroغري 
بقرار ال�سحب من الأ�سواق على اعتبار انهما 
الوحدة.  ذات  يف  ت�سنعهما  يتم  مل  منتوجني 
�سمن  اأعلنت  قد  الفرن�سية،  ال�سلطات  وكانت 
اإنتاجية  وحدة   600 حظر  الوقائية  اإجراءاتها 
والت�سدير  املحلية  ال�سوق  ال�ستهالك يف  من 

اىل ال�سوق اخلارجية مبا فيها اجلزائر.

ت�سمنت وثيقة من مليون ون�سف توقيع

بوتفليقة مطالب بالنظر يف ملف التكوين املتوا�سل
قررت النقابة اجلزائرية ملوظفي 
الإدارة العمومية التن�سيقية الوطنية 
التكوين  جامعة  �سهادة  حلاملي 
اجتماع  اإثر  على  املتوا�سل، 
املكتب الوطني املو�سع للتن�سيقية 
جامعة  �سهادة  حلاملي  الوطنية 
التكوين املتوا�سل، الجتماع بتكتل 
اجلامعة لتوحيد احتجاجاتهم، مع  
موحد  اإ�رشاب  لتوحيد  الجتاه 
رئي�س  مطالبني  العطلة،  بعد 
متهمة  بالتدخل،  اجلمهورية 
فتح  من  بالتهرب  حجار  م�سالح 
ا�ستمرار  ظل  يف  احلوار،  باب 
جامعة  وخريجي  طلبة  معاناة 
اأن  موؤكدين  املتوا�سل،  التكوين 
يف  م�ستمرتان  والإدارة  الو�ساية 
املطروحة  املطالب  لكل  التنكر 

الوقفة  اإجها�س  بعد  خا�سة   ،
الحتجاجية ال�سهر املن�رشم.

اأعلنت  التن�سيقية  اأ�سارت  كما 
الأ�رشة  ثالثية  لتكتل  ان�سمامها 
اآليات  وتوحيد  لبحث  اجلامعية 
بالأزمة  اأ�سموه  ما  مع  التعامل 
اخلطري  والإنحراف  العميقة 
العايل  التعليم  قطاع  يعرفه  الذي 
والأ�سعدة  امل�ستويات  على جميع 
طلبة،  »اأ�ساتذة،  �سف  وتوحيد 
مت�سكهم  موؤكدين  عمال«، 
وعقد  »امل�رشوعة«،  املطالب 
تكتل  مع  م�سرتك  وطني  جمل�س 
ثالثية الأ�رشة اجلامعية بتاريخ 23 
اخلطوات  تدار�س  بغية  دي�سمرب 
هذا  �سيتبناها  التي  الحتجاجية، 
ولتحديد   ، امل�سرتك  املجل�س 

يف  للدخول  م�سرتك  موعد 
  كما  موحد.  وطني  اإ�رشاب 
توجهت النقابة لرئي�س اجلمهورية 
ملتم�سة تدخله وكذا تدخل الوزارة 
ق�سد  بغرفتيه،  والربملان  الأوىل 
املتوا�سل،  التكوين  جامعة  اإنقاذ 
مليون  جمع  مرفوقة  بوثيقة 
ملنا�سدة  توقيع  مليون  ون�سف 
اأجل تعديل  رئي�س اجلمهورية من 
رقم   ، العايل  التعليم  وزير  قرار 
 ، اأكتوبر   23 يف  املوؤرخ   1022
جامعة  اإعدام  مت  مبوجبه  والذي 

التكوين املتوا�سل، بح�سبهم.
اأما بخ�سو�س املطالب  فحددها 
اأن  على  التاأكيد  يف:  املجتمعون 
طرف  من  املمنوحة  ال�سهادات 
هي  املتوا�سل  التكوين  جامعة 

تكوين  ذات  جامعية  �سهادات 
متنح  كونها   ، املدى  ق�سري  عايل 
التعليم  وزارة  طرف  من  وحمدثة 
من  ولي�س  العلمي  والبحث  العايل 
املهنيني  والتعليم  التكوين  وزارة 
القانونية  الن�سو�س  بح�سب   ،
ال�سارية املفعول .، ووفقا لأحكام 
رقم  املقرر  من  الأوىل  املادة 
من  ماي1991   28 بتاريخ   284
ال�سهادة  اأن  اجلامعات على  وزارة 
التكوين  جامعة  من  املمنوحة 
املتوا�سل لها نف�س القيمة العلمية 
والبيداغوجية والقانونية كال�سادرة 
عن اجلامعة اجلزائرية، مع دعوة 
م�سالح  لدى  للتدخل  الو�ساية 
والإ�سالح  العمومية  الوظيفة 
لطبيعة  العتبار  لرد  الإداري 

طرف  من  امل�سلمة  ال�سهادات 
وحل  املتوا�سل،  التكوين  جامعة 
واإكمال  نهائيا ،  الت�سنيف  م�سكلة 
التدرج  بعد  ما  الدرا�سي  امل�سار 
خلريجي جامعة التكوين املتوا�سل 
�سابقا،  به  معمول  كان  مثلما 
والعرتاف بجميع الخت�سا�سات، 
وكذا فتح حتقيق يف �سبب التاأخر 
النهائية  ال�سهادات  ت�سليم  يف 
عن  والرتاجع  امللفات،  و�سياع 
بالدخول  اخلا�س  المتحان  اإلغاء 
وفتح  املتوا�سل،  التكوين  جلامعة 
الت�سجيالت يف الق�سم التح�سريي، 
واإعادة النظر يف القانون الأ�سا�سي 
جامعة  مبوجبه  اأن�ساأت  الذي 

التكوين املتوا�سل.
�سارة بومعزة



فيما اأدين �سريكه بعقوبة 6 اأ�سهر حب�سا عن انتحاله ل�سابط يف الأمن الع�سكري

ل/منرية  

هذا وقد جرى توقيف املتهمني 
من قبل فرقة البحث و التدخل 
على  بناءا  اجلزائر  والية  الأمن 
�شكوى تقدم بها اأحد املواطنني 
بتاريخ 9 جويلية 2017 بخ�شو�ص 
تعر�شه لعملية ن�شب على يد جنل 
املدعو  االأ�شبق  احلكومة  وزير 
باالإحتيال  قام  »مهدي«الذي 
متعلقة  اأولها  �شفقتني  يف  عليه 
فرج  �شيدي  من  يخت  ب�رشاء 

بقيمة 4 ماليري �شنتيم و الثانية 
النقل  وزارة  �شفقة طرحتها  يف 
حديدية  نفايات  ببيع  واملتعلقة 
ب�شعر خيايل  األف طن   28 بوزن 
الواحد  للكلغ  دج   3 يتعدى  ال 
والتي كان فيها �شديقه املقرب 
�رشيكا فيها وهو جنل نائب وزير 
االأركان  قائد  الوطني  الدفاع 
»ديدو«  املدعو  �شالح«  »القايد 
للتاأكد  حتريات  فتح  بذلك  ليتم 
تبني  الذي  ال�شخ�ص  هوية  من 
باأنه جمرد ن�شاب اإ�شتغل ت�شابه 

احلكومة  وزير  اإ�شم  مع  اإ�شمه 
االأ�شبق يف هاته العمليات ، ويف 
حول  التحريات املنجزة  اإطار 
اآخرين  �شحايا  ظهر  ال�شكوى 
بلغ  والذي  ال�شخ�ص  لنف�ص 
عددهم 9 اأ�شخا�ص فيما تنوعت 
�شبل الن�شب من �شخ�ص الأخر ، 
حيث قام بتجريد اأحد ال�شحايا 
من 9 روؤو�ص غنم بقيمة 20 مليون 
�شنتيم مقدما له �شفة اإبن وزير 
�شيقيم  اأنه  و  االأ�شبق  احلكومة 
وليمة غري اأنه مل ي�شدد له قيمة 

اأي�شا  اإيقاعه  تلك الروؤو�ص ، مع 
بزوج طبيبة نف�شانية �شلبه مبلغ 
�شلبه  وكذا   ، �شنتيم  مليون   11
ملبلغ اأخر من �شيدة بعد اإيهمها 
على توظيف اإبنها يف موؤ�ش�شة » 
باالإيقاع  اأي�شا  وقيامه  نفطال« 
16زوجا  و�شلبه  اأحذية  ببائع 
بقيمة  الن�شائية  االأحذية  من 
16األف دينار باالإ�شافة اإىل مبلغ 
كثمن ل�شيارة  �شنتيم  30مليون 
معطلة من نوع »�شامبول« ، كما 
ت�رشيحات  خالل  من  اأت�شح 

التحريات  خ�شم  ويف  ال�شحايا 
الذي  املتهم  اأن  تبني  املنجزة 
م�شبوق  باأنه  التحريات  ك�شفت 
ق�شائيا كان يعمل رفقة �شخ�ص 
اأخر وهو �شائقه ال�شخ�شي الذي 
�شابط  باأنه  االأخر  هو  اإدعى 
�شام يف االأمن الع�شكري لت�شهيل 
زرع الثقة  و  الن�شب  عمليات 
وبذلك   ، ال�شحايا  نفو�ص  يف 
وبحوزته  ال�شائق  توقيف  مت 
وزارة  تخ�ص  مهنية  بطاقة 
�رشيكه  توقيف  مت  و  الثقافة 

حتويلهما  ومت  الحق  وقت  يف 
ببئر  االخت�شا�ص  حمكمة  على 
رهن  و�شعهما  بعد  راي�ص  مراد 
باملوؤ�ش�شة  املوؤقت  احلب�ص 
نفى  حيث   ، باحلرا�ص  العقابية 
من  لهما  ن�شب  ما  منهما  كل 
جرم و اأكد املتهم الرئي�شي باأن 
خلط  يف  وقعوا  من  ال�شحايا 
احلكومة  وزير  جنل  بني  و  بينه 
ت�شابه  ب�شبب  االأ�شبق  احلكومة 
االأ�شماء و اأنه مل يقدم لهم نف�شه 

بتلك ال�شفة .

عامني حب�سا لن�ساب انتحل �سفة اإبن رئي�س احلكومة الأ�سبق  " مقداد �سيفي "
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النظام النتخابي املنا�سب حلكم ال�سعب ولي�س حلكم احلزب؟
ل ننتظر التغيري يف اخلارطة ال�سيا�سية يف اجلزائر على امل�ستوى املحلي يف ظل هذا النظام النتخابي والقائم على الن�سبية وعلى قوائم مغلقة تقدمها الأحزاب ال�سيا�سية مرتبة كما اأرادت 

ذلك؟  واإن كانت لهذا النظام  بع�ض املزايا مثل: متثيل كل الأحزاب ال�سيا�سية امل�ساركة يف النتخابات بحيث تاأخذ  عدد املقاعد بح�سب عدد الأ�سوات املتح�سل عليها �سرط جتاوز العتبة، كما 
يعترب هذا النظام امليزان احلقيقي لوزن الأحزاب ال�سيا�سية عندما تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة و�سفافة ل ي�سوبها التزوير وم�سادرة الإرادة ال�سعبية، اإ�سافة على انه ب�سيط وغري معقد 

�سواء اأثناء الإدلء بالأ�سوات اأو الفرز اأو ح�ساب عدد املقاعد وغريها.
بقلم:  اأ.د. نورالدين حارو�ض

جامعة اجلزائر 3  

ها قد انق�ست النتخابات املحلية 
واأفرزت ما اأفرزت من نتائج ا�ستب�سر 

بها البع�ض واأنكرها البع�ض الأخر 
وجتاهلها الآخرون، واملح�سلة ل 
�سيئ تغري اأو �سيتغري لن احلالة 

�ستاتيكية؟؟

لكن باملقابل هذا النظام يفرز لنا جمال�ص 
الف�شيف�شاء  اإىل  اأ�شبه  هي  منتخبة  حملية 
يف اغلب االأحيان مما يعرقل العمل كفريق 
ينعك�ص  الذي  املجل�ص  هذا  �شمن  واحد 
والتي  به  املنوطة  املهام  اأداء  على  بدوره 
ينتظرها املواطن املحلي، الن التناق�شات 
الف�شيف�شاء  اأع�شاء هذه  االتفاق بني  وعدم 
االن�شداد  اىل  االأحيان  من  كثري  يف  يوؤدي 
وبالتايل عو�ص انتخاب جمل�ص حلل م�شاكل 
انتخاب  هناك  يكون  املحلية  التنمية 
للم�شاكل  اآخر  ي�شيف م�شكل  جمل�ص عقيم 

املوجودة.
االأ�شل  املنتخبة هي يف  املجال�ص  اأن  كما 
قوائم الأفراد من اإعداد االأحزاب ال�شيا�شية 
اأو  املنا�شلني  تدخل  ودون  وحدها 
املنخرطني فيها، حيث تت�رشف االأحزاب، 
القياداتـ  يف ترتيبها دون اخذ راأي املنا�شلني 
معايري  توؤخذ  ما  وعادة  فيها،  واملتحزبني 

غري علمية وال منطقية يف عملية الرتتيب، 
البزن�شة  اأمام  وا�شعا  املجال  ف�شح  مما 
واملال الفا�شد واملحاباة واملح�شوبية على 
وال�شدق  واجلدارة  العلمي  املوؤهل  ح�شاب 
وااللتزام وغريها، وبتعبري ب�شيط اقرب اإىل 
اإىل  االأجدر  انتقلنا من مبداأ  فهم املواطن 
معيار االأ�شكر؟؟)ن�شبة اإىل ال�شكارة ـ الكي�ص 

اململوء باملال(.
ب�شورة  تقدم  ال�شكل  وبهذا  القوائم  هذه 
املواطنني  االأحزاب  وتطالب  مغلقة 
بالت�شويت ل�شالح هذه القائمة اأو تلك، وعليه 
منا يف نفو�ص املواطنني �شعور بعدم جدوى 
االنتخابي  العزوف  عنه  نتج  مما  الت�شويت 
االأوراق  و  البي�شاء  باالأوراق  الت�شويت  و 
امللغاة، الن الفعل االنتخابي بهذه ال�شورة 
الت�شويت  يعني  واالنتخاب  معناه،  فقد 
مطالبنا  لنا  يحقق  الذي  ال�شخ�ص  على 
وال�شفات  ال�شمات  من  مبجموعة  ويتميز 
ال  املغلقة  القائمة  واخل�شائ�ص، ويف حالة 
حتى  ترتيبها  يف  الت�رشف  للمواطن  ميكن 
لو كان هناك من ي�شتحق الت�شويت وجنده 
اأي  فعل  ميكننا  ال  القائمة  ادين  يف  مرتب 
طريقة،  اأح�شن  العزوف  كان  لذلك  �شيئ، 
عن  ويعرب  ح�شاري  فعل  هو  هنا  والعزوف 
ولي�ص  وعي �شيا�شي وثقافة �شيا�شية عالية 
االنتخابي  العزوف  باأن  البع�ص  يعتقد  كما 
والثقافة  ال�شيا�شي  الوعي  عدم  عن  ناجت 

ال�شيا�شية؟؟

اأمام هذه املع�شلة ومن اجل ت�شحيح هذه 
املمار�شة  ت�شجيع  اجل  ومن  االختالالت 
احل�شول  اجل  ومن  واالنتخابية  ال�شيا�شية 
يريدها  كما  منتخبة  حملية  جمال�ص  على 
النظام  لتغيري  االأوان  اآن  املحلي  املواطن 
التي  االآلية  اأو  الغربال  ب�شفته  االنتخابي 
النظام  و�شل  وبعدما  املجال�ص،  هذه  تنتج 
دورة  يف  الن�شبة  على  القائم  االنتخابي 
واحدة اإىل مرحلة االن�شداد، الدمياغوجية 
والغوغائية، وعدم اجلدوى، والذي األغى دور 
ومنحها  االختيار  كاأفراد يف عملية  ال�شعب 
وظيفة  الإعادة  الوقت  حان  اإذن  لالأحزاب، 
الدميقراطية  عنه  تعرب  كما  لل�شعب  احلكم 
عنوة  اأخذها  الذي  احلزب  من  وانتزاعها 
بوا�شطة هذا النظام االنتخابي. اإن النظام 
ال�شعب  نراه منا�شبا حلكم  الذي  االنتخابي 
احلقيقي من خالل اختيار ممثليه كما يريد 
يف املجال�ص املحلية املنتخبة يتمثل فيما 
يلي:    ين�ص قانون االنتخاب لعام 2012، على 
اأن  عدد اأع�شاء املجال�ص ال�شعبية البلدية 
يتغري ح�شب تغري عدد �شكان البلدية الناجت 
االأخري،  لل�شكان  العام  االإح�شاء  عملية  عن 
وهو حاليا بني 13 ع�شوا الأ�شغر بلدية من 
حيث ال�شكان و43 ع�شوا الأكرث بلدية والتي 

يفوق عدد �شكانها 200001 ن�شمة،

كما اأن للبلدية هيئات وهي: 
ال�شعبي  املجل�ص  وت�شمى  مداولة  هيئة   

عدد  ح�شب  االأع�شاء  جميع  اأي  البلدي، 
�شكان البلدية.

املجل�ص  رئي�ص  يراأ�شها  تنفيذية  هيئة 
الرئي�ص  اإىل  اإ�شافة  البلدي، وت�شم  ال�شعبي 
بلدية  من  عددهم  يختلف  والذي  النواب 
الأخرى ، وهو حاليا ما بني ثالثة و�شتة نواب 

للرئي�ص
اإدارة تنفيذية ين�شطها االأمني العام للبلدية 
ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص  �شلطة  حتت 

البلدي
الت�شويت  هو  املقرتح  االنتخابي  النظام 
اأي  مفتوحة،  قوائم  �شمن  االأ�شخا�ص  على 
اأن املواطن له احلرية يف اختيار ال�شخ�ص 
له  يحقق  اأن  وميكن  منا�شبا  يراه  الذي 
مطالبه ويلبي احتياجاته من خالل فح�ص 
كل القوائم امل�شاركة يف العملية االنتخابية، 
عدد  ظل  يف  املمكن  غري  من  انه  ومبا 
من  املواطن  يتمكن  اأن  احلاليني  االأع�شاء 
ت�شم  بدورها  والتي  القوائم  كل  فح�ص 
العدد  الختيار  املر�شحني  من  الع�رشات 
يف  تكمن  وال�شعوبة  بلديته،  يف  املطلوب 
العملية  ت�شتغرقه  الذي  الطويل  الوقت 
لفئات  بالن�شبة  االأمية  عن�رش  وكذلك 
وغريها،  مدته  وطول  كثرية   اجتماعية 
اأن االنتخاب على االأ�شخا�ص  عموما نقول 
عدد  ظل  يف  املفتوحة  القوائم  �شمن 
ومنه  و�شعب،  عملي  غري  احلايل  االأع�شاء 
املجل�ص  ي�شكلون  اأع�شاء  انتخاب  عو�ص 

االقت�شار  ويتم  االأع�شاء  هوؤالء  من  نقل�ص 
ومن  الرئي�ص  اأي  ونوابه،  الرئي�ص  على 
اكرب  اأن  يعني  هذا  نواب،  �شتة  اإىل  ثالثة 
انتخابهم  يتم  مر�شحني  �شبعة  ت�شم  بلدية 
بطريقة حرة واإرادية من طرف املواطنني 
يف  وتداولية  تنفيذية  هيئة  بذلك  ليت�شكل 
نف�ص الوقت  وذلك باملفا�شلة بني القوائم 
املواطن  يح�ص  وهنا  امل�شاركة  واالأحزاب 
فعال باأنه اختار ال�شخ�ص الذي راآه منا�شبا 
وانه فعال قام بعملية االنتخاب و�شارك يف 
احلكم، ويف هذه احلالة �شتتخفى املحاباة 
واملح�شوبية وخا�شة ال�شكارة الن ال معني 
عندئذ للرتتيب، فاملواطن يختار ال�شخ�ص 
اأو احلزب، ومنه فامل�شاركة  ولي�ص القائمة 
بن�شبة  وتقا�ص  موؤ�رشها  يرتفع  ال�شيا�شية 
امل�شاركة يف االنتخاب وي�شبح احلديث عن 
وتتحقق  املا�شي،  من  االنتخابي  العزوف 
املنتخبني  االأع�شاء  الن  املحلية  التنمية 
عقد  هناك  وبالتايل  املواطن  ر�شا  ينالون 
اأخالقي بينهم يتج�شد على الواقع. كما اأن 
االأع�شاء  تقلي�ص  خالل  ومن  النظام  هذا 
للتج�شيد  قابال  يكون  والنواب  الرئي�ص  اىل 
ومراقبة  فيه  التحكم  وميكن  معقد  وغري 
عملية الفرز من خالل ح�شور املمثلني عن 
املر�شحني وال ميكن باأي حال من االأحوال 
التالعب باأ�شوات الناخبني والبقية تاأتي...  
ال�شكل  بنف�ص  النظام  هذا  تطبيق  وميكن 

على املجال�ص ال�شعبية الوالئية.

التحريات  اأثبتتعن وجود اإت�سالت مع عنا�سر جد خطرية من التنظيم

حماكمة عن�سرين م�سوؤولني عن التجنيد لفائدة تنظيم » داع�س« الرهابي
اجلنايات  حمكمة  فتحت 
ملف  البي�شاء   بالدار  االبتدائية 
يف  خمت�شة  �شبكة  من  ع�شوان 
اجلزائريني  املقاتلني  جتنيد 
االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  يف 
داع�ص«   « العراق  و  ال�شام  يف 
وت�شهيل مرورهم لهناك عرب دولة 
» ب  بكل من  االأمر  ويتعلق  تركيا 
،ح�شن« و » ع ، رزيق« واللذان ثبت 
عن وجود عالقة لهما مع املكنى 
» اأبو دجانة البتار« و« اأبو الرباء« 
وهما من �شمن اأن�شط اجلزائريني 
�شمن  �شوريا  يف  املتواجدين 

جرى  هذا   . داع�ص«   « تنظيم 
اأكتوبر   30 يوم  املتهمان  توقيف 
امل�شلحة  اأوقفت  حني   2016
كل  الق�شائي  للتحقيق  االإقليمية 
من » ب، اأح�شن« ،« ع،رزيق« ، »ح 
بتجنيد  فيهم  امل�شتبه  ،وبعزيز« 
جزائريني وت�شهيل  مقاتلني 
النزاع  مناطق  نحو  �شفرهم 
مرورا برتكيا ، اأين اإرتكز التحقيق 
اأنذاك حول من �شاهم يف اإلتحاق 
كل من » ن ،�شعيد« و » ب ،حمزة« 
ا�شتغالال  و   ، داع�ص«   « بتنظيم 
الهاتفية  املكاملات  لك�شف 

 « به  امل�شتبه  اأن  تبني  للموقوفني 
مع  اإت�شال  على  كان  ح�شن«  ب« 
و »  االأرواح«  �شايح   « املدعوين 
الرباء«  اأبو   « و  البتار«  دجانة  اأبو 
داخهل  موجودة  عنا�رش  وهم 
اأثبتت  كما  داع�ص«   « تنظيم 
التي  االإت�شاالت  اأن  التحريات 
جمعتهم عرب تطبيق التليقراف و 
الهاتف و الوات�شاب ، وبعد حتويل 
التحقيق  م�شلحة  على  املتهمان 
االأمنية  التحريات  اإطار  يف 
بعالقته  اأح�شن«  ب،   « اإعرتف 
العنا�رشاالإرهابية املذكورة  مع 

يد  لهم  يقدم  كان  باأنه  اأكد  و 
بعد  معهم  ويتوا�شل  امل�شاعدة 
بلحاقهم لهناك كما ك�شف اأنه قدم 
،حممد«  غ   « للم�شمى  امل�شاعدة 
ليلة �شفره ملوريتانيا والذي اإت�شح 
باأنه توجه ل�شوريا وهي الت�رشيحات 
التي كذبها امل�شمعى » ع ،رزيق« ، 
عند  املتهم  نف�ص  �شماع  وخالل 
قا�شي  اأمام   االأول  احل�شور 
التحقيق ك�شف اأن عالقته بالوقائع 
تعود لعام 2014 اأين تعرف على كل 
 « و   « ،براقي  ح   « االإرهابيان  من 
ب، �شعيد« بو�شاطة من » ع، رزيق« 

اإنقطعت  وبعدها  العمل  اإطار  يف 
حني   2015 عام  حلني  عالقتهما 
اإلتقى بهما يف اأحد الوالئم مبنزل » 
ع ،رزيق« وكان هناك عدة اأ�شخا�ص 
حتدثوا حول االأحداث يف �شوريا ، 
 « لالإرهابي  مب�شاعدته  اأقر  كما 
بتنظيم  اإلتحاقه  قبل  �شعيد«   ، ب 
م�شاعدته  طريق  عن  »داع�ص« 
و  البكالوريا  �شهادة  ت�شحيح  يف 
موح   « يدعى  �رشطي  عند  رافقه 
غري  باأنه  له  اأكد  الذي  البولي�شي« 
اأ[�شا  قام  كما  عنه  مبحوث 
بالتوجه لرعية �شوري و اأخطره اأنه 

االأموال لالأ�شخا�ص  بجمع  مكلف 
الإرغامه  ل�شوريا  بال�شفر  الراغبني 
على التربع ب10 اأالف دج كونه كان 
باأم�ص احلاجة لها ، و اأكد باأنه كان 
يتوا�شل مع االإرهابيني عرب تطبيق 
الت�رشيحات  وهي   ، تليقارف«   «
خالل  عنها  وتراجع  عاد  التي 
�شماعه يف املو�شوع ، يف حني اأنكر 
» ع ،رزيق« ما ن�شب له من جرم و 
» ب  االإرهابي  مع  اأن عالقته  اأكد 
،�شعيد« جمرد عالقة عمل وهذا 

قبل حلاقه بالتنظيم .
ل/منرية  

وقعت حمكمة بئر مراد راي�ض بالعا�سمة عقوبة عامني حب�سا نافذا يف حق ن�ساب حمرتف قام بانتحال �سفة جنل وزير احلكومة 
الأ�سبق »�سيفي مقداد« مع توقيع عقوبة 6 اأ�سهر حب�سا نافذا يف حق �سريكه الذي اإنتحل هو الأخر �سفة �سابط �سام يف فرقة الأمن 

الع�سكري والتي متكنا من خاللها الن�سب على عدة مواطنني وجتريدهم من املاليني يف اإطار �سفقات وهمية على راأ�سها �سراء يخت 
 بقيمة 4ماليري �سنتيم من ميناء �سيدي فرج وكذا اإبرام �سفقة با�سم وزارة النقل و املتعلقة ببيع 28 األف طن من النفايات احلديدية 

و التي كان فيها جنل نائب وزير الدفاع الوطني قائد الأركان »القايد �سالح«�سريكا فيها .
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طفت اإىل  ال�شطح امل�شاكل وال�رصاعات 
احلا�شلة بني اإدارة م�ؤ�ش�شة الردم التقني 
والفرع النقابي على خلفية عدم ا�شتجابة 
املهنية  املطالب  اإىل  ذاتها  امل�ؤ�ش�شة 
للم�ؤ�ش�شة  النقابة  قبل  من  رفعت  التي 
ورقلة  وايل  اإدارتها  يراأ�س جمل�س  التي 
العم�مية  امل�ؤ�ش�شة  نقابة  رف�شت   .
التقني  الردم  مراكز  لت�شيري  ال�الئيية 
ل�الية ورقلة ، التحاور مع االإدارة ب�شبب 
تلبية املطالب  االأخرية يف  متاطل هذه 
واملحددة  امل�ؤ�ش�شة  لعمال  امل�رصوعة 
يف حما�رص ر�شمية ، وقالت م�شادر من 
داخل امل�ؤ�ش�شة لـ«ال��شط« اأن وايل والية 
االإدارة   جمل�س  رئي�س  وباإعتباره  ورقلة 
امل�ؤ�ش�شة  م�شاكل  اإحت�اء  عن  عجز 
بني  بال�رصاعات  و�شف  ما  اإنهاء  وكذا 
الذي  االإجتماعي  وال�رصيك  االإدارة 
باالإلتفاف  امل�ؤ�ش�شة  �رصاحة  اتهم 
التقييد  وعدم  العمال  حق�ق  ح�ل 
ت�شمنتها  التي  واملحا�رص  بالتفاهمات 
حما�رص ر�شمية م�قعة بني الطرفني يف 
وقت �شابق . و اأ�شتغربت نف�س امل�شادر 
الهيئة  على  االأول  امل�ش�ؤول  اإلتزام 
التنفيذية ال�شمت حيال ما يحدث داخل 
هذه ال�رصكة وعدم م�شارعته اإىل اإحت�اء 
واملجل�س  االإدارة  بني  القائم  ال�رصاع 
اىل  م�جهة  مرا�شلة  وذكرت   ، النقابي 
وايل والية ورقلة باإعتباره رئي�س جمل�س 

ن�شخة  على    « »ال��شط  حت�ز  االإدارة 
بتج�شيد  تلتزم  مل  االإدارة  اأن  اإىل  منها 
اإنتهاجها  االأمر  و  االأدهى  و  اإلتزاماتها 
�شيا�شة الت�شليل والهروب اإىل االأمام من 
خالل الت�رصيح مبعطيات غري �شحيحة 
مطالب  تنفيذ  من  للتمل�س  خط�ة  يف 
الفرع النقابي ، خا�شة ما تعلق بعدد من 
منها  املطروحة  املهنية  االإن�شغاالت 
التاأخر  وكذا  الرتقية  و  التك�ين  ق�شية 
يف فتح امل�شلحة التقنية باالإ�شافة اإىل 
من  هي  التي  االإطارات  عق�د  ق�شية 

�شالحيات جمل�س االإدارة  .
واعترب متابعني ملا يحدث من �رصاعات 
داخل م�ؤ�ش�شة الردم التقني ، اأمر مقلق 
التعاطي  ح�ل  ا�شتفهامات  ويطرح 
يف  يحدث  ما  مع  ال�الية  ل�ايل  ال�شلبي 
اإدارتها  جمل�س  يراأ�س   التي  امل�ؤ�ش�شة 
تتعلق  املطروحة  امل�شاكل  اأن  رغم 
باإن�شغاالت مهنية يكفلها القان�ن ولي�شت 
بحاجة حلل�ل �شحرية ملعاجلتها ، ودعا 
ه�ؤالء ال�ايل اإىل �رصورة اإحت�اء العالقة 
النقابي  االإدارة واملجل�س  املت�ترة بني 
م�ؤ�ش�شة  اإجتاه  م�ش�ؤولياته  وحتمل 
م�شت�ى  على  باأهمية  تنحظى  عم�مية 
التدخل  خالل  من  املحلي  ال�شعيد 
ال�شخ�شي وو�شع حد لالإهمال والت�شييب 

احلا�شل يف ت�شيري هذه امل�ؤ�ش�شة .
اأحمد باحلاج 

متكنت ليلة االأحد اإىل االأثنني  فرقة 
)BRI(التابعة  التدخل  و  البحث 
للم�شلحة ال�الئية لل�رصطة الق�شائية 
باأمن والية تندوف من معاجلة ق�شية 
تتعلق باحليازة على املخدرات لغر�س 
البيع الغري م�رصوع بها. جاءت العملية 
ذات  اإىل  واردة  معل�مات  على  بناءا 
الفرقة مفادها قيام اأحد االأ�شخا�س 
اإنطالقا  ال�شم�م  هذه  يف  باملتاجرة 
من مقر �شكناه بحي تندوف لطفي، 
الق�شائية  ال�شبطية  عنا�رص  لتبا�رص 
و�شع خطة عمل حمكمة اأف�شت اإىل 
ت�قيف امل�شتبه فيه البالغ من العمر 

وفق  م�شكنه  تفتي�س  وبعد  �شنة   23
كمية  �شبط  القان�نية مت  االإجراءات 
االإجمايل  وزنها  قدر  املخدرات  من 
وبعد  املعالج  الكيف  من  بـ83غ 
التحقيق  اإجراءات  جميع  ا�شتيفاء 
اأمام  فيه  امل�شتبه  تقدمي  مت  االأويل 
املتهم   اأحال  الذي  اجلمه�رية  وكيل 
الف�ري  املث�ل  اإجراءات  مب�جب 
�شدر يف  اأين   اجلل�شة  على  مبا�رصة 
�شنتني  باإدانته   يق�شي  حكم  حقه 
تقدر  مالية   غرامة  و  نافذة  حب�س 

بـ200.000  دج .
اأحمد باحلاج  

ال�سراعات بني الإدارة واملجل�س النقابي 
تك�سف امل�ستور 

تندوف 

وايل والية ورقلة يعجز عن احتواء 
م�ساكل موؤ�س�سة الردم التقني 

االإطاحة بع�سريني �سبط بحوزته 
83 غ من الكيف املعالج  

طبقا لتعليمات وايل ولية ورقلة  عبد القادر جالوي

�ستحونة يقف على م�ساريع القطاع بتقرت و 
ي�سر على االإ�سراع يف وترية االإجناز 

تبعا لتوجيهات  وايل الولية عبد القادر جالوي بخ�سو�س متابعة وترية اإجناز خمتلف امل�ساريع التنموية بكل القطاعات و 
امل�سجلة �سمن برنامج رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، ل�سيما بقطاع ال�سباب و الريا�سة بولية ورقلة ، قام بحر 
الأ�سبوع اجلاري  بوبكر �ستحونة مدير ال�سباب والريا�سة لولية ورقلة بزيارة عمل و تفقد مفاجئة للعديد من امل�ساريع 

اخلا�سة بالقطاع باملقاطعة الإدارية تقرت .
روبورتاج : اأحمد باحلاج 

البداية من دائرة متا�شني وببلدية 
بلدة عمر و من قرية ق�ق اأين وقف 
�شتح�نة  على االأ�شغال التي تطال 
بالقرية من خالل  الثقايف  املركز 
للن�شاطات  قاعة  اإجناز  اأ�شغال 
ول�احقها بهذا االأخري ، حيث األح 
على املقاول ب�رصورة االإ�رصاع يف 
االآجال  اإحرتام  و  االإجناز  وترية 
االأخذ  القان�نية املتفق عليها مع 
بعني االإعتبار ن�عية و ج�دة االإجناز 
الدرا�شات  مكتب  مع  حتادث  كما 
اإ�شرتط  والذي  باملتابعة  املكلف 
الي�مية  املتابعة  �رصورة  عليه 
الت�اجد  و  للم�رصوع  الدائمة  و 
طالب   كما   ، ي�ميا  بال�ر�شة 
املدير ب�رصورة زيادة عدد العمال 
اإعادة  و   ، بال�ر�شة  املت�اجدين 
للم�رصوع  االإعالمي  الل�ح  تثبيت 
املعم�ل  واالإجراءات  يتالئم  مبا 
طالب  كما   ، ال�شاأن  هذا  يف  بها 
الع�ازل احلديدية  تثبيت  ب�رصورة 
و االأليميني�مية الفا�شلة للم�رصوع 
عن امل�ؤ�ش�شة ، كما طالب ب�رصورة 
�شيانة و تنظيف امللعب اجل�اري 
املع�ش��شب اإ�شطناعيا واملحاذي 
للمركز وحمايته من زحف الرمال 

و�رصورة ت�شجري املكان.

ن�سبة اجناز م�سبح �سبه 
اأوملبي تتجاوز 25 باملائة 

وملعب متا�سني ي�سلم 
قريبا 

مدير  تفقد   ، ذلك  مع  وبامل�ازاة 
ببلدية  ب�رقلة   والريا�شة  ال�شباب 
متا�شني م�رصوع اإجناز م�شبح �شبه 
حيث   ، بتما�شني  م   25 اأوملبي 
املقاول  امل�رصوع  عن  اإ�شتف�رص 
هذا  اأ�شار  اأين  باالإجناز  املكلف 

تقدم  اأ�شغال  ن�شبة  اإىل  االأخري 
مع   ،  %25 بلغت  التي  و  امل�رصوع 
بــ  امل�رصوع حددت  مدة  اأن  العلم 
22 �شهرا ، حيث طالب من املقاول 
بتدعيم ال�ر�شة بالعمال واالإ�رصاع 
يف وترية العمل مع اإحرتام الن�عية 
من  وطالب   ، العمل  يف  اجل�دة  و 
الدرا�شات  مكتب  و  املقاول 
التقنية  املراقبة  بهيئة  االإت�شال 
مكتب  طريق  عن  باجلن�ب  للبناء 
تقرت ، هذا و قد عرب  املدير عن 
ن�عيتها  و  االأ�شغال  بتقدم  ر�شاه 
حمطته  نهاية  وقبيل   ، بامل�رصوع 
مدير  مع  ت�قف  امل�رصوع  بهذا 
طالبه  اأين  بتما�شني  ال�شباب  بيت 
جميع  حل  يف  االإ�رصاع  ب�رصورة 
الع�ائق االإدارية واملالية للم�رصوع 
، كما اإ�شتف�رص عن بع�س امل�شاكل 
تعلق  ما  ال�شيما  للم�رصوع  التقنية 
بغرفة التربيد والتي �شيق�م بحلها 
طالب  كما   ، قريب  عما  املقاول 
النفايات  رفع  ب�رصورة   ، املدير 
امل�رصوع  مدخل  عن  امل�ج�دة 

ب�شفة م�شتعجلة.
بقطاع  االأول  الرجل  وت�قف 
عند  اأي�شا  والريا�شة   ال�شباب 
بتما�شني  مقعد  اآالف   05 م�رصوع 
املدير  اأ�رص   الذي  امللعب  وه� 
اأقرب  يف  اإ�شتكماله  ب�رصورة 
التاأكيد على اجلدية و  االآجال مع 
الن�عية و ج�دة االإجناز ، وقد اأكد 
عن  للمقاول  حديثه  يف  �شتح�نة 
ال�الئية  اللجنة  خلروج  التح�شري 
املالعب  لتاأهيل  امل�شرتكة 
للمعايري  مطابقتها  مراقبة  و 
واملقايي�س املعم�ل بها يف هكذا 
م�شاريع ملعاينة احلاجز احلديدي 
املن�شة  بجانب  ي�جد  الذي 
ال�رصفية وذلك بناءا على ت��شيات 
مكاتب  بني  االأخري  االإجتماع 
باملتابعة  املكلفة  الدرا�شات 
م�شلحة  اإطارات  و  للم�رصوع 

باملديرية  التجهيز  و  االإ�شتثمار 
بع�س  حل  املدير  قرر   كما   ،  ،
التي طرحها املقاول  االإ�شكاليات 
مكتب  مع  الإجتماع  كالتح�شري 
بالدرا�شة  قام  الذي  الدرا�شات 
 ، االأ�شب�ع  هذا  بحر  للم�رصوع 
املكلفة  املقاولة  من  وطالب 
حديدية  ع�ازل  باإ�شافة  باالإجناز 
حتمل  التي  االأب�اب  و  للن�افد 
زجاج اأو م�اد قد تتعر�س للتك�شري 
هذا   ، املق�ش�د  غري  اأو  العمدي 
املقاول  من  املدير  طالب  قد  و 
 )LES JOIN( الفرغات  ب�شد 
املدرجات  و  امل�شاعد  مابني 
من  ال�شفلية  القاعات  ت�شلم  حتى 
هطلت  اإن  االأمطار  مياه  ت�رصب 
والتي وعد بحلها مع   ، االأتربة  اأو 
م�شالح االإ�شتثمار باملديرية بحر 

هذا االأ�شب�ع .

دائرة املقارين تتدعم 
مبلعب بلدي 05 األف 
مقعد منت�سف �سنة 

2018

�شتح�نة   ب�بكر  بعدها  ليتنقل 
لدائرة املقارين ليقف على م�رصوع 
هذا   ، باملقارين  مقعد  05اآالف 
ن�شبة  بلغت  الذي  التحفة  امللعب 
تقدم االأ�شغال الكربى به ما يقارب 
ن�شبةاإجناز  بلغت  حني  يف    ،  %75
االأ�شغال  و  اخلارجي  اجلدار 
الثان�ية للم�رصوع 70% ، اأين اأ�رص 
ب�رصورة االإ�رصاع يف وتريةاالإجناز 
ليدخل  مقب�لة  وترية  تعرف  التي 

القادم  امل��شم  منت�شف  اخلدمة 
2018على اأق�شى تقدير كما طالب  
من املقاول بتاأجيل عملية الدهن 
اإىل نهاية عمليات البناء  للم�رصوع 
باخلر�شانة  املتعلقة  االأ�شغال  و 
على  ت�ؤثر  ال  لكي  التبليط  و 
الت�رصع  وعدم   ، امل�رصوع  جمالية 
ل�ن  اإختيار  حني  اإىل  الدهن  يف 
قرار  من خالل  للم�رصوع  منا�شب 
جلنة �شتن�شب لهذا الغر�س ، كما 
باإجناز  املكلف  املقاول  طالب 
للمدرجات  االأليمي�مية  الع�ازل 
االإجناز  يف  االإ�رصاع  ب�رصورة 
املكلف  املقاول  من  وطالب 
باإجناز االأ�شغال الكربى العمل على 
ال�شالمل  الفراغات بني  بع�س  �شد 
املياه  دخ�ل  ملنع  املدرجات  و 
تبليط  على  العمل  وكذا  واالأتربة 
ب�ش�رة  ال�شالمل  و  املدرجات 
ال�شيد  اأ�شار  قد  و  هذا   ، جيدة 
ال�الئي  املدير  �شتح�نة  ب�بكر 
ملديرية ال�شباب و الريا�شة ب�الية 
خرجة  تنظيم  بخ�ش��س  ورقلة 
املالعب  لتاأهيل  ال�الئية  اللجنة 
لتقدمي  القادمة  القليلة  االأيام  يف 
التحفظات  و  املالحظات  جميع 
و  دخ�ل  و  امللعب  بخ�ش��س 
احلماية  منط  و  االأن�شار  خروج 
اإنارة  اأكد على متابعة ملف  ، كما 
اخلارجية  التهيئة  و  امللعب  هذا 
 ، القادمة  االأيام  يف  للم�رصوع 
على  امل�شاريع  كل  يف  والتاأكيد 
االإجناز  وج�دة  ن�عية  اإحرتام 
 ، االأخرية  هذه  اآجال  اإحرتام  مع 
يف  امل�شاريع  ت�شليم  على  والعمل 

اآجالها املحددة . 

فيما مت تاأمني 96 رحلة جوية منها 12 رحلة اأممية خالل �سهر نوفمرب 

اأمن تيندوف يعالج 38 جنحة مرورية وي�سحب 44 رخ�سة �سياقة 
تيندوف  والية  اأمن  م�شالح  عاجلت 
 38 املن�رصم  ن�فمرب  �شهر  خالل 
جنحة مرورية و 169 خمالفة وذلك يف 
اإطار التطبيق للعق�بات �شد خمالفي 
 84 تاأمني  مت  كما   ، املرور  ق�انني 

ج�ية اإ�شافة لـ 12 رحلة اأممية .
لالأمن  ال�الئية  امل�شلحة  �شجلت 
خالل  تندوف  والية  باأمن  العم�مي 
اأربعة ح�ادث   ، الفارط  ن�فمرب  �شهر 
اإ�شابة  عن  اأ�شفرت  ج�شمانية  مرور 

متفاوتة  بجروح  اأ�شخا�س  اأربعة 
املقام  يف  تع�د  الأ�شباب  اخلط�رة 
يف  ليتم   ، الب�رصي  العن�رص  اإىل  االأول 
نف�س الفرتة مراقبة 1632 مركبة من 
املرورية  املراقبة  ح�اجز  خالل 
والدوريات الراكبة على م�شت�ى اإقليم 
نتائج  اأ�شفرت  حيث   ، االخت�شا�س 
ذلك عن ت�شجيل 18 جنحة مرورية اإىل 
جانب 169 خمالفة ، منها 38 خمالفة 
خمالفات   07  ، االأوىل  الدرجة  من 

خمالفة   98  ، الثانية  الدرجة  من 
خمالفة    26 و  الثالثة  الدرجة  من 
 09 ت�شجيل  مع  الرابعة  الدرجة  من 
خمالفات تن�شيقية ، يف نف�س ال�شياق 
مت اإح�شاء 37 حالة ت�قيف للمركبات 
، ا�شت�جبت و�شع  النارية  والدراجات 
يف  ناريتني  ودراجتني  مركبات   07
احلظرية ، مع ت�شجيل 44 حالة �شحب 
ملدة  التعليق  لغر�س  �شياقة  رخ�شة 
لرخ�س  �شحب  حالة   23 و  اأ�شهر   03

ال�شياقة لغر�س التعليق ملدة 06 اأ�شهر 
. من جهة اأخرى قامت فرقة �رصطة 
احلدود اجل�ية مبطار »الرائد فراج« 
امل�كلة اإليها مهام �شمان اأمن املطار 
العابرين  االأ�شخا�س  حركة  ومراقبة 
ال�شاري  التنظيم  وفق  وممتلكاتهم  
داخلية  رحلة   84 بتاأمني   ، املفع�ل 
 02 اإىل  باالإ�شافة  اأممية  رحلة   12  ،

رحالت خا�شة . 
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



�سيارتني  بني  ا�سطدام  يف  متثل 
خلف 02 م�سابني كل من املدعو 
) م.ج ( البالغ من العمر 29 �سنة 
 24 العمر  من  البالغ   ) ع.ق   ( و 
متفاوتة  باإ�سابات  اأ�سيبا  �سنة 
عني  يف  اإ�سعافهما  مت  اخلطورة 
رجال  طرف  من  نقال  و  املكان 
الثانوية  للوحدة  احلماية املدنية 
لدائرة ال�سهبونية اإىل امل�ست�سفى 
لدائرة  مرتيني  احمد  املدين 
البخاري حادث مرور اخر  ق�رص 
وقع على م�ستوى الطريق الوطني 
واد  امل�سمى  باملكان   18 رقم 
يف  متثل  حربيل  بلدية  حربيل 
 06 خلف  �سيارتني  بني  ا�سطدام 
اأعمارهم ما بني  م�سابني ترتاوح 
باإ�سابات  اأ�سيبوا  �سنة   45 و   24
اإ�سعافهم  مت  اخلطورة  متفاوتة 
يف عني املكان و نقلوا من طرف 
للوحدة  املدنية  احلماية  رجال 
الرئي�سية لوالية املدية و املركز 

املتقدم ببزيو�ش اإىل امل�ست�سفى 
لعا�سمة  بو�سياف  املدين حممد 
بلدية  القطيطن  بحي  و  الوالية 
يف  متثل  مرور  حادث  املدية 
 04 خلف  �سيارتني  بني  ا�سطدام 
اأعمارهم ما بني  م�سابني ترتاوح 
باإ�سابات  اأ�سيبوا  �سنة   44 و   22
اإ�سعافهم  مت  اخلطورة  متفاوتة 

من  نقلوا  و  املكان  عني  يف 
املدنية  احلماية  رجال  طرف 
املدية  لوالية  الرئي�سية  للوحدة 
حممد  املدين  امل�ست�سفى  اإىل 
على  و  الوالية  لعا�سمة  بو�سياف 
 01 رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى 
امل�سمى  باملكان  مرور  حادث 
مفرتق الطرق اأمام حمام بلجوهر 

بلدية الربواقية متثل يف انحراف 
�سيارة و ده�سها ل�سخ�سني كل من 
املدعو ) �ش.ب ( البالغ من العمر 
23 �سنة و ) م.ق ( البالغ من العمر 
خفيفة  باإ�سابات  اأ�سيبا  �سنة   21
مت اإ�سعافهم يف عني املكان و نقال 
من طرف رجال احلماية املدنية 
الثانوية لدائرة الربواقية  للوحدة 
ا�ست�سفائي  موؤ�س�سة  اقرب  اإىل 
ملكان وقوع احلادث حادث مرور 
اآخر بو�سط مدينة الربواقية متثل 
يف انحراف �ساحنة �سغرية كانت 
خلف  بالط  حزم  بثالث  حمملة 
اأعمارهم  ترتاوح  م�سابني   03
اأ�سيبوا  �سنة   46 و   36 بني  ما 
مت  اخلطورة  متفاوتة  باإ�سابات 
اإ�سعافهم يف عني املكان و نقلوا 
من طرف رجال احلماية املدنية 
الثانوية لدائرة الربواقية  للوحدة 
لذات  املدين  امل�ست�سفى  اإىل 

الدائرة .

والياتالثالثاء12 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ24 ربيع الأول  1439ه 7

وقع اأول اأم�س حادث مرور على م�ستوى الطريق الوطني رقم 01 باملكان امل�سمى اخلرجة 
اجلنوبية بلدية بوغزول.

املدية

الهواري بلزرق

17 جريح يف 04 حوادث مرور
 خمتلفة خالل 48 �ساعة 

يف عمليات منف�سلة اإخرتاق وتفكيك عدة �سبكات مع توقيف21 �سخ�س

درك العا�سمة يفكك عدة �سبكات حترتف 
ترويج املخدرات و االأقرا�ص املهلو�سة

الرامية  اجلهود  ل�سل�سلة  موا�سلة 
املخدرات  جتارة  حماربة  اإىل 
باأنواعها واحلد من هذه الظاهرة 
ال�سباب  و�سط  ا�ستفحلت يف  التي 
املنتهج  املخطط  على  وبناءا   ،
االإقليمية  املجموعة  طرف  من 
الهادف  باجلزائر  الوطني  للدرك 
اإىل تكثيف املراقبة و الرت�سد مع  
تن�سيط عن�رص االإ�ستعالمات بغية 
الو�سول اإىل املمونني ، و املروجني 
من  مكن  الذي  االأمر   ، الرئي�سني 
تفكيك عدة �سبكات حترتف ترويج 

املخدرات "الكيف املعالج" و كذا 
باأنواعها  املهلو�سة  االأقرا�ش 
 ، الفارطني  االأ�سبوعني  خالل 
من  غرام   250 و  كلغ   2 حجز  مع 
مادة الكيف املعالج  و 951 قر�ش 
مهلو�ش من خمتلف االأ�سناف مع 
توقيف 21 �سخ�ش ترتاوح اأعمارهم 
مابني "20 على 35 "�سنة .    بداية 
باجلزائر  االأبحاث  ف�سيلة  قامت 
حترتفان  �سبكتني  تفكيك  من 
يقودها  االأوىل  املخدرات  ترويج 
خمتلفة  جن�سيات  من  اأفارقة 

و  املعالج  الكيف  مادتي  يروجون 
كمية  حجز  مت  اأين  املعالج  غري 
مت  ،كما  ال�سموم  هذه  من  معتربة 
تفكيك �سبكة اأخرى و حجز 01كلغ 
املعالج  الكيف  مادة  غرام   400 و 
متابعة  و  مروجني   03 توقيف  و  
اأحد  اإىل  ميتد  الذي  ن�ساطهم 

الواليات بغرب الوطن .
املجموعة  وحدات  قامت  كما 
االإقليمية للدرك الوطني باجلزائر 
بحر هذا االأ�سبوع ، لكل من الكتيبة 
االإقليمية لبئر مراد راي�ش ، بئر توتة 

، الدويرة ، الدار البي�ساء ،ال�رصاقة 
منف�سلة  عمليات  يف  وبراقي 
حجز  مع  مروجني    08 بتوقيف 
خمتلف  من  مهلو�ش  قر�ش   951
 850 حجز  اإىل  اإ�سافة   ، االأنواع 
املعالج".    "الكيف  مادة  من  غرام 
التحقيق  جمريات  ا�ستكمال  بعد 
البالغ  مت تقدمي جميع املوقوفني 
 )21( وع�رصون  واحد  عددهم  
الق�سائية  اجلهات  اأمام  موقوف 
احلب�ش  جميعهم  اأودعوا  اأين 

مبوؤ�س�سات اإعادة الرتبية.

الطارف

البي�س

عني الدفلى 

املدية

انطالق حملة حت�سي�سية لفائدة 
م�ستعملي الطرق

تخ�سي�ص 15 األف هكتار 
لزراعة احلبوب 

60 عار�سا يف ال�سالون الوطني 
للتجهيزات و املواد اخلا�سة بالفالحة 

اإ�سعاف ونقل 09 خمتنقني 

والية  اأمن  م�سالح  اأطلقت 
حت�سي�سية  حملة   الطارف 
لفائدة  املرور  حوادث  مبخاطر 
علم  ح�سبما  الطرق،  م�ستعملي 
ذات  لدى  باالت�سال  املكلف  من 

ال�سلك االأمني.
اأ�سا�سا  احلملة  هذه  ت�ستهدف  و 
�سائقي حافالت نقل امل�سافرين 
التي  الكبرية  امل�سوؤولية  ب�سبب 
وقوع  حال  يف  كاهلهم  على  تقع 
اأقل  وبدرجة  الطرق  حوادث 
الثقيل  الوزن  مركبات  �سائقي 
وفق  ومقطورات،  �ساحنات  من 
الكرمي  عبد  ال�سيد  اأو�سحه  ما 
احلملة  هذه  انطلقت  و  لعبيدي 
اإطار  يف  املندرجة  التح�سي�سية 
املبادرات التي اأطلقتها املديرية 
العامة لالأمن الوطني – من عدة 
غرار  على  وطنية  طرق  حماور 
الطرق الوطنية رقم 16 و44 و84 

والطارف  عنابة  بني  الرابطة 
و�سوق اأهرا�ش وقاملة، كما متت 

االإ�سارة اإليه.
مطويات  توزيع  باملنا�سبة  ومت 
تت�سمن  الطريق  م�ستعملي  على 
القيادة  حول  ون�سائح  تعليمات 
ال�رصعة  وعواقب  اجليدة 
وعدم  اخلطرية  واملناورات 
ح�سبما  االأمان  م�سافة  احرتام 
م�سيفا  امل�سدر  ذات  اإليه  اأ�سار 
يرمي  اجلواري  العمل  هذا  باأن 
الوعي  م�ستوى  رفع  اإىل  اأ�سا�سا 
حوادث  بخطورة  اجلماعي 
حيث  من  وعواقبها  املرور 
واالأ�رصار  الب�رصية  اخل�سائر 
املادية وا�ستنادا لذات امل�سالح 
انخفا�ش يف حوادث  فقد �سجل 
خالل  باملائة   10 بنحو  املرور 
االأ�سهر االإحدى ع�رص من ال�سنة 

اجلارية مقارنة ب�سنة 2016 . 

مت  تخ�سي�ش بوالية البي�ش 15 
األف هكتار لزراعة خمتلف اأنواع 
احلرث  حملة  خالل  احلبوب 
اأواخر  انطلقت  التي  والبذر 
ح�سبما  املا�سي،  اأكتوبر  �سهر 
امل�سالح  مديرية  لدى  علم 
الفالحية واأو�سح ذات امل�سدر 
امل�ساحة  من  باملائة   60 اأن 
زراعتها  �سيتم  االإجمالية  
امل�ساحة  وتتوزع  بال�سعري 
املتبقية بني القمح بنوعيه اللني 

وال�سلب واخلرطال.
وين�سط يف جمال زراعة احلبوب 
ميتلكون  فالح    600 حوايل 
تتعدى  ال  �سغرية  م�ساحات 
الواحد  للفالح  هكتارا   30 ال 
االأمطار  مياه  على  ويعتمدون 
هذه  �سقي  جانب  يف  فقط 
الزراعات  وقد بلغت امل�ساحة 
التي مت بذرها اإىل غاية  االأ�سبوع 

االأول من �سهر دي�سمرب اجلاري 
1600 هكتار فقط  وذلك "بفعل 
الت�ساقطات  الفالحني  انتظار 

املطرية"،  كما ا�سري اليه.
والإجناح  حملة احلرث والبذر مت 
جتنيد 183 جرارا  كما مت توفري 
بالكميات  واالأ�سمدة  البذور 
امل�ساحات  لتج�سيد  "الكافية" 
احلملة،  هذه  خالل  املربجمة 
وفقا للم�سالح الفالحة للتذكري 
الفالحي  املو�سم  خالل  مت 
م�ساحة  وبذر  حرث  املنق�سي 

14 األف هكتار غري انه 
 2800 �سوى  ح�سد  يتم   مل 
الزراعات  ت�رصر  ب�سبب  هكتار 
انتاج  يتم  حيث  اجلفاف  بفعل 
بني  ما  قنطار  الف   50 فقط  
وفقا  خرطال   و  و�سعري  قمح 

للمتحدث.

من  عار�سا   60 زهاء  �سي�سارك 
ابتداء  الوطن  واليات  خمتلف 
املعر�ش  يف  الثالثاء  اليوم   من 
املواد  و  للتجهيزات  الوطني 

اخلا�سة بالفالحة و 
ال�سناعة  و  املوا�سي  تربية 
الذي  التربيد  و  الغذائية 
الدفلى،  عني  والية  �ستحت�سنه 
امل�سالح  مدير  من  علم  ح�سبما 

الفالحية للوالية.

التي  التظاهرة  هذه  و�ست�سكل 
مديرية  تنظيمها  اإىل  بادرت 
غرفة  و  الفالحية  امل�سالح 
اأيام  خم�سة  مدار  على  الفالحة 
املتعددة  قاعة  �ستحت�سنها  و 
يقول  الدفلى  لعني  الريا�سات 
فر�سة  زروق  بوجمعة  ال�سيد 
ما  املهارات  و  اخلربات  لتبادل 
بني مهنيني امل�ستثمرين يف قطاع 

الفالحة.

بارد  املدية  بوالية  ال�ستاء  ف�سل 
من  املواطن  ي�ستدعي  مما  جدا 
املدينة  غاز  ا�ستهالك  تكثيف 
االأحيان  اأين يف بع�ش  ب�سكل كبري 
االختناق  حوادث  تقع  عموما  و 
وقع  حيث  الكربون  اأك�سيد  بثاين 
اأول اأم�ش حادث اختناق من عائلة 
بلدية  نوفمرب   01 بحي  واحدة 
ترتاوح  خمتنقني   03 الربواقية 
اأعمارهم ما بني 09 �سنوات و 48 
التنف�ش جراء  ب�سيق  اأ�سيبوا  �سنة 

ا�ستن�ساق الغاز املحروق املنبعث 
يف  اإ�سعافهم  مت  املاء  �سخان  من 
طرف  من  نقلوا  و  املكان  عني 
للوحدة  املدنية  احلماية  رجال 
اإىل  الربواقية  لدائرة  الثانوية 
الدائرة  لذات  املدين  امل�ست�سفى 
حادث  اآخر  �سخ�ش  عرف  كما 
الكرمي فخار  بثانوية عبد  اختناق 
 ) ا.ب   ( املدعو  و  املدية  بلدية 
اأ�سيب  �سنة   19 العمر  من  البالغ 
بغثيان و اآالم على م�ستوى الراأ�ش 

املحروق  الغاز  ا�ستن�ساق  جراء 
داخل  املاء  �سخان  من  املنبعث 
اإ�سعافه يف عني  العائلي مت  منزله 
رجال  طرف  من  نقل  و  املكان 
احلماية املدنية للوحدة الرئي�سية 
امل�ست�سفى  اإىل  املدية  لوالية 
لعا�سمة  بو�سياف  حممد  املدين 
اختناق  حادث  وقع  كما  الوالية 
بو�سط  واحدة  عائلة  من  اآخر 
 05 من  متكونة  الربواقية  بلدية 
اأفراد ترتاوح اأعمارهم ما بني 03 

اأ�سيبوا ب�سعوبة  �سوات و 50 �سنة 
يف التنف�ش و اآالم يف الراأ�ش و حالة 
ا�ستن�ساقهم  جراء  هذا  و  غثيان 
لداخل  املت�رصب  املدينة  لغاز 
عني  يف  اإ�سعافهم  مت  املنزل 
رجال  طرف  من  نقلوا  و  املكان 
الثانوية  للوحدة  املدنية  احلماية 
امل�ست�سفى  اإىل  الربواقية  لدائرة 

املدين لذات الدائرة .
الهواري بلزرق

.       حجز 2 كلغ و 250 غرام من مادة الكيف املعالج  و 951 قر�س مهلو�س  
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 ماذا بعد اإغتيال القد�س ؟ اإ�سرتاتيجية
 العمل يف املرحلة املقبلة

بقلم د. لبيب قمحاوي

تدور اأحاديث �سعبية عربية و فل�سطينية بع�سها هام�س وبع�سها �ساخب ُتدين معظم الزعماء العرب مبا فيهم القيادة الفل�سطينية على ما و�سل اإليه 
احلال وعلى كون معظمهم اإما يعلمون م�سبقًا اأو اأنه قد مت اإبالغهم من ِقَبل الرئي�س الأمريكي ترمب قبل اأن يعلن قراره بالإعرتاف بالقد�س عا�سمة 
لدولة الكيان ال�سهيوين . وبغ�س النظر عن �سحة اأو عدم �سحة هذا الفرتا�س ، اإل اأن احلقيقة تبقى اأنه يعك�س �سكوكًا �سعبية جماهريية عربية 

عميقة وُمرَبرة اىل حٍد كبرٍي تتعلق بالأمانة ال�سيا�سية حلكامهم و ا�ستقالل اإرادتهم و قدرتهم على حماية م�سالح وثوابت �سعوبهم .
العرب  احلكام  من  اأي  يتفاجئ  مل 
رمبا  وبع�ضهم   ، ترمب  فعله  مما 
و  ب�ضمت  القرار  هذا  تطور  َواَكَب 
خنوع . ولكن تبقى احلقيقة اأن ما 
و  فل�ضطينيا وعربياً  الآن  فعله  يتم 
�ضعيف  فعل  رد  هو  اإمنا  اإ�ضالميا 
قيمة حقيقية  اأي  من  يخلو  وخانع 
يف   ، مت  الذي  بالفعل  مقارنة 
ل�رشعنة  وا�ضحٍة  اأمريكيٍة  حماولٍة 
قرارات  كافة  اغتيال  و  الحتالل 

ال�رشعية الدولية .
وجربوت  الحتالل  �ضطوة  اإن     
اأن ل تعني توفر احلق  القوة يجب 
فاأولوية   . القوي  اإرادة  فر�ض  يف 
�ضطوة  للقانون  مايجعل  هي  احلق 
تفوق قوة و جربوت ال�ضالح . و ما 
اإلغاء  هو  الأمريكي  الرئي�ض  فعله 
�ضطوة   « ل�ضالح   « احلق  اأولوية   «
القوة » و اإعطاء ما اأ�ضماه » بالأمر 
الها  التي يفتقد  الواقع«  ال�رشعية 
عن  ال�ضادر   478 رقم  القرار  ان   .
هذا  مثل  يرف�ض  الأمن  جمل�ض 
الأمر بالتحديد و القرار رقم 2334 
الأرا�ضي  يف  تغيريات  اأي  يرف�ض 
باإتفاق  اإل  القد�ض  ومنها  املحتلة 
املفاو�ضات  خالل  من  الأطراف 
بعر�ض  ذلك  كل  �رشب  وترمب   .
هنالك  كان  هنا  ومن  احلائط 
الدولية  الأطراف  كافة  من  اجماع 
التاأكيد  و  ترمب  قرار  رف�ض  على 

على اأنه يَُجايف ال�رشعية الدولية .
املدوي  الدويل  الرف�ض  هذا  اإن   
 ، ال�ضاحر  على  ال�ضحر  يقلب  قد 
وقد ترى »ا�رشائيل« نف�ضها معزولة 
يرف�ضه  لقرار  نتيجة  جمدداً 
على  من خالله  يوؤكدون  و  اجلميع 
واإجراءاته   الحتالل  �رشعية  عدم 
وعلى حق الفل�ضطينيني يف القد�ض 
لنهج  مدخاًل  ذلك  يكون يف  وقد   ،
جديد يف العمل من اأجل فل�ضطني 
، ولكن تبقى احلقيقة اأنه ل يوجد 
مل�ضكلة  اإ�ضالمي  اأو  عربي  حل 
يكون  اأن  يجب  احلل   ، فل�ضطني 
 ، الأوىل  الدرجة  يف  فل�ضطينياً 

فل�ضطني  داخل  من  بالتحديد  و 
نف�ضها . اأما الباقني فدورهم داعم 
يقوم  ل  اأن  الأ�ضا�ض  يبقى  ولكن   .
فل�ضطيني  �ضواء  الباقني  من  اأحد 
اإ�ضالمي بطعن ق�ضية  اأو  اأو عربي 
ا�ضتعمالها  و  الظهر  يف  فل�ضطني 
 ) اأقول تفاو�ض  ) ول  تنازل  كورقة 
من  اأي  بني  اآثمة  ثنائية  عالقة  يف 
تلك الدول و اأمريكا اأو »ا�رشائيل« 
على   ، وب�رشاحة   ، وهكذا   ، مثاًل 
اجلميع اأن يتعلم در�ضه ، وخ�ضو�ضاً 
الفل�ضطينيني حتت الحتالل ، باأن 
غابة  عن  عبارة  حولهم  من  العامل 
اأن  يريد  منهم  كل  بحكام  مملوؤة 
فل�ضطني  ق�ضية  من  قطعة  يق�ضم 
اأو اأن يتاجر بها ، و �ضعوب مفككه 
اإرادتها  فر�ض  على  قادرة  غري 

وا  يُ�ضلَمّ ل  اأن  و   ، حكامها  على 
قد  لقيادة  بالتايل  اأمورهم  زمام 
م�ضار  يف  الولوج  يف  راغبة  تكون 
مقابل  �رشوطه  و  بالحتالل  يقبل 
مكا�ضب �ضكلية و/ اأو �ضخ�ضية كما 
كان عليه احلال و اأدى اإىل اإتفاقات 
اأو�ضلو و تاأ�ضي�ض �ضلطة فل�ضطينية 
و  عملي  ب�ضكل  لالحتالل  تابعة 

اأمني وما زالت .
 ، م�رشوع  الداخل  فل�ضطيني  دور 
تهدف  اأعمال  من  به  يقومون  وما 
اأعمال  هي  الحتالل  اإزالة  اإىل 
نظام  اأي  ي�ضتطيع  ل  اإذ  م�رشوعة 
اأن  دوليه  هيئة  اأي  اأو  �ضلطة  اأو 
من  الحتالل  حتت  �ضعباً  متنع 
 ، الحتالل  ذلك  اإزالة  على  العمل 
ومن هذا املنطلق فاإن النتفا�ضة 

الفل�ضطينية الأوىل كانت اأهم و اأكرث 
وقعاً وتاأثرياً على جمرى الأحداث 
خلقت  و  العامل  عطف  اكت�ضبت  و 
بلبلة وحالة من الفزع داخل اأو�ضاط 
»الإ�رشائيلي«  الحتالل  جمتمع 
و  الثانية  النتفا�ضة  اأن  حني  يف   ،
التي مت ت�ضخريها من قبل القيادة 
الفل�ضطينية يف حينه لأهداف خفية 
مل حتظى بنف�ض التعاطف والتاأييد 
عليها  ح�ضلت  التي  النتائج  و 
النتفا�ضة الأوىل والتي جاءت نقية 

من �ضوائب تالعب القيادات .

مرحلة ما بعد » اغتيال 
القد�س »

اإن مرحلة ما بعد » اغتيال القد�ض 
» على يد رئي�ض الوليات املتحدة 
مو�ضوعياً  ترتقي  اأن  يجب  ترمب 
املتزايدة  الأخطار  م�ضتوى  اإىل 
تت�ضم  اأن  يجب  املرحلة  وهذه   .
الالزمني  ال�ضجاعة  و  بالو�ضوح 
اأهداف  و  جديد  م�ضار  لو�ضع 
وا�ضحة . و انطالقاً من ذلك ، فاإن 
القادمة  للمرحلة  العمل  برنامج 
اإىل  ي�ضتند  اأن  يجب  امل�ضتقبلية  و 
اإعادة   : اأولً    : التالية  احلقائق 
املتحدة  الوليات  اأن  التاأكيد 
ولن  حمايداً  و�ضيطاً  لي�ضت 
منحازة  وهي   ، اأبداً  كذلك  تكون 
انحيازاً  لإ�رشائيل  ا�ضرتاتيجيا 
تريد   ل  اإ�رشائيل  اأن  كما   . كاماًل 
�ضيا�ضية  ت�ضوية  اأي  يف  ترغب  ول 
�ضكل  اأي  تت�ضمن  الفل�ضطينيني  مع 
من اأ�ضكال الن�ضحاب من اأي بقعة 
الإعالن   : ثانيا   . فل�ضطني  من 
و  املفاو�ضات  نهج  �ضقوط  عن 
الحتالل  مع  ال�ضيا�ضية  الت�ضوية 
دات  حُمَدّ ف�ضمن   ، »ال�رشائيلي« 
حالياً  ال�ضائدة  القوة  معادلت 
اأي  اإىل  يوؤدي  لن  النهج  ذلك  فاإن 

�ضيوؤدي  بل  للفل�ضطينيني  مك�ضب 
 . �رشعنَِتِه  و  الحتالل  خدمة  اإىل 
كافة  �ضقوط  عن  العالن   : ثالثاً 
املرتبطة  الفل�ضطينية  القيادات 
و  ال�ضالم  و  املفاو�ضات  بنهج 
القيادات  كافة  اإقالة  اأو  ا�ضتقالة 
اللذين  الفل�ضطينيني  امل�ضوؤولني  و 
اآمنوا بذلك النهج و ربطوا حياتهم 
�ضطح  على  وطفوا  به  ال�ضيا�ضية 
اإميانهم  بحكم  القيادة  و  الحداث 
بذلك النهج . رابعاً : ربط العالن 
ب�ضقوط نهج املفاو�ضات و الت�ضوية 
متخ�ض  ما  كل  باإلغاء  ال�ضيا�ضية 
و  اإتفاقات  من  النهج  ذلك  عن 
اتفاقات  ذلك  يف  مبا  موؤ�ض�ضات 
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  و  اأو�ضلو 
خ�ضو�ضاً  موؤ�ض�ضاتها  بكل  نف�ضها 
الأمنية و املتعاونة مع الحتالل 
»ال�رشائيلي« . خام�ضاً : العالن 
التحرير  منظمة  عودة  عن 
للن�ضال  قائدة  الفل�ضطينية 
نهجها  تاأكيد  و  الفل�ضطيني 
اإ�ضتمراريته  و  الأ�ضلي  الن�ضايل 
للعمل  رئي�ضي  و  وحيد  كمدخل 
الفل�ضطيني وكما ورد يف امليثاق 
من  خالياً   ، الفل�ضطيني  القومي 
، و  اأي تعديالت قد طراأت علية 
العالن بالتايل عن فك اأي ارتباط 
الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  بني 
و ال�ضلطة الفل�ضطينية مبا يف ذلك 
اأي قيادات م�ضرتكة اأو ارتباطات 
 : �ضاد�ضا   . اأو موؤ�ض�ضية  تنظيمية 
مطالبة حركة فتح و كافة الف�ضائل 
و  نف�ضها  بتطهري  الفل�ضطينية 
التخل�ض من القيادات و العنا�رش 
املوؤمنة بنهج الت�ضوية ال�ضيا�ضية و 
املفاو�ضات و التعاون مع �ضلطات 
الحتالل ،    و اعتبارهم خارج اإطار 
امل�ضلحة الفل�ضطينية و امل�ضتقبل 
ذلك  يعني  اأن  دون  الفل�ضطيني 
اأحد بقدر ما يعني التاأكيد  تخوين 

به  يوؤمنون  الذي  النهج  على ف�ضل 
. �ضابعاً : اإتخاذ قرار عربي ُملزم 
ا�ضتثنائي  قمة  موؤمتر  عن  �ضادر 
و  الكرب  العدو  ا�رشائيل  باإعتبار 
اأو  ايحاء  اأي  رف�ض  و  الأ�ضا�ضي 
م�ضار باإمكانية التحالف معها �ضد 
ال�ضبب  كان  مهما  اأخرى  دولة  اأي 
العرب  على  ا�رشائبل  فخطر   .
وم�ضتقبلهم هو اأكرب من اأي خطر 
اآخر ، وبالتايل اإعتبار اأي مبادرات 
ت�ضويق  اأو  فر�ض  اجتاه  عربية يف 
 ، لغية  ال�ضيا�ضية  الت�ضويات  نهج 
مبا يف ذلك مبادرة ال�ضالم العربية 
، و�ضحبها جميعاً من التداول علماً 
اأن ا�رشائيل قد �رشبت بها عر�ض 

احلائط اأ�ضاًل .

اأهداف برنامج العمل 
للمرحلة املقبلة

اأما اأهداف برنامج العمل للمرحلة 
للو�ضول  اأن ت�ضعى  املقبلة فيجب 

اإىل ما يلي :
اأولً : الهدف ال�ضامي يف التحرير 
و التخل�ض من الحتالل ، واىل اأن 
يتم ذلك العمل على تقوي�ض اأركان 
نظام التمييز العن�رشي القائم �ضد 

الفل�ضطينيني حتت الحتالل .
ثانيا : اعتبار امل�ضوؤولية الأ�ضا�ضية 
و الأوىل للو�ضول اإىل هدف التحرير 
حتت  الفل�ضطينيني  م�ضوؤولية  هي 
باقي  م�ضوؤولية  اعتبار  و  الحتالل 
وكذلك  املهجر  يف  الفل�ضطينيني 
و  الإ�ضالمي  املجتمع  و  العرب 
م�ضوؤولية  الإن�ضاين  و  امل�ضيحي 
يعني  اأن  دون  داعمة  و  ُم�ضاِنَدة 
ذلك متلُّك احلق يف تقرير اأي حل 
و  الفل�ضطينية  للق�ضية  �ضيا�ضي 

فر�ضه على الفل�ضطينيني .
ن�ضايل  نهج  اأي  اإعتبار   : ثالثاً 
حتت  الفل�ضطينيون  يختطه 
الحتالل نهجاً م�رشوعاً ومن�ضجماً 
مع احلق امل�رشوع لل�ضعوب الواقعة 
ذلك  مقاومة  يف  الحتالل  حتت 
الحتالل وال�ضعي اىل التخل�ض منه 
. ويف هذا ال�ضياق فاإن الفل�ضطينني 
حتت الحتالل مطالبون بالتخل�ض 
من اإرث ومفهوم »الحتالل الهادئ  
ال�ضابقة  الفل�ضطينية  القيادات 
كثمن لإتفاقات اأو�ضلو . رابعاً : اإن 
اإ�ضقاط القرار الأمريكي بالعرتاف 
بالقد�ض كعا�ضمة للكيان الحتالل 
، وعلى خطورته ، يجب اأن ل يعترب  
ز  يَُرَكّ اأن  يجب  الهدف   . املقبلة 
على اإلغاء الحتالل بكافة الو�ضائل 
املتاحة ، وعلى اأي حال ، وانطالقاً 
و  الدولية  القرارات  �رشعية  من 
املبداأ القانوين الذي ين�ض على اأن 
  « باطل  فهو  باطل  على  بُني  ما   «
يف اأ�ضوله ، هذه بع�ض املوؤ�رشات 
هادياً  ا�ضاً  ِنربرْ تكون  اأن  يجب  التي 
اإن   . املقبلة  املرحلة  يف  للجميع 
مَتلُّك ال�ضجاعة لالعرتاف باخلطاأ 
النتقال  يف  للنجاح  اأ�ضا�ضي  اأمر 
ما  هذا   ، فاعلية  اأكرث  م�ضار   اإىل 
فعله  الفل�ضطينيني  على  يتوجب 

وعلى العرب فهمه وا�ضتيعابه . 
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Nous suivre sur:
PUB

- 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
موؤ�س�سة الرتقية العقارية و اأ�سغال البناء

�سواملية حممد �سالح
 cnepحي 384 م�سكن ع 28 رقم 266 – قاملة -
الهاتف : 97/62/11/037   06.96.08.93.46

قاملة يف : 22/10/2017

�إعالن عن �شياع
تعلن موؤ�ض�ضة الرتقية العقارية �ضواملية حممد ال�ضالح الكائنة بحي 387 م�ضكن ع 28 رقم 266 قاملة عن �ضياع االتي ذكره :

*ختم )طابع( م�ضتطيل ال�ضكل ذو لون اأحمر يحمل املعلومات االتية : »موؤ�ض�ضة ا�ضغال البناء » حممد ال�ضالح �ضواملية
*من جراء املخال�ضة و الت�ضوية و التي كانت بتاريخ 2016/02/16 مت ك�ضف �ضياع �ضيكات متعددة هي :

- �ضك بنكي رقم MC  0775741 بنك التنمية املحلية 
- �ضك بنكي رقم 5319849CO بنك التنمية املحلية
- �ضك بنكي رقم 2059573OC بنك التنمية املحلية
- �ضك بنكي رقم 2059698CO بنك التنمية املحلية

- �ضك بنكي رقم AM 1070830 بنك الربكة اجلزائري
- �ضك بنكي رقم 1070825AM بنك الربكة اجلزائري

 و عليه فان املوؤ�ض�ضة تخلي دمتها من اأي ا�ضتعمال غري قانوين و ا�ضتخدام من اأي كان و ذلك منذ تاريخ خمال�ضة الت�ضوية
 اأي من تاريخ 2016/02-16 .
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فهمي هويدي

ترامب �سقط �سيا�سيا واالنتفا�سة �ستعلو يف 2018

حتليل

ترامب يّوحد االأوروبيني مع زيارة نتنياهو اإىل بروك�سل 
لرمبا اأراد رئي�س الوزراء ال�صهيوين، 
اإحداث �رشخ يف  نتنياهو،  بنيامني 
الق�صية  جتاه  الأوروبي  املوقف 
الرئي�س  قرار  ولكن  الفل�صطينية، 
الأمريكي دونالد ترامب العرتاف 
وّحد  لإ�رشائيل  عا�صمة  بالقد�س 
الأوروبيني حول امللف الفل�صطيني 

اأكرث من اأي وقت م�صى. 
 وا�صتبق الأوروبيون زيارة نتنياهو 
بروك�صل،  البلجيكية  العا�صمة  اإىل 
ب�صدة  راف�صة  مواقف  ب�صل�صلة   ،
الذي  الأمريكي،  الرئي�س  لقرار 
وكان   ، نتنياهو  به  وتغنى  دعمه 
م�صبوق،  للقاء، غري  �صعى  نتنياهو 
يجمع وزراء خارجية دول الحتاد 
عن  الكف  منهم  للطلب  الأوروبي 
للفل�صطينيني  ال�صيا�صي  الدعم 
اإ�رشائيلية،  اإعالم  و�صائل  وقالت 
نتنياهو  اإن  املا�صي،  الأ�صبوع 
الجتماع  هذا  اإىل  نف�صه"  "دعا 
من خالل مطالبة وزراء اخلارجية 
على  التقاهم  الذين  الأوروبيني، 
مدى عام م�صى لرتتيب الجتماع. 
لالحتاد  العليا  املمثلة  ووجهت 
اخلارجية  لل�صوؤون  الأوروبي 
فديريكا  الأمنية،  وال�صيا�صات 
موغريني، الدعوة لنتنياهو للقدوم 
اإىل الجتماع قبل اأيام قليلة فقط 
العرتاف  ترامب  اإعالن  من 

لإ�رشائيل،  عا�صمة  بالقد�س 
 ، اإليها  الأمريكية  ال�صفارة  ونقل 
اإ�رشائيل  اأغ�صبت  موغريني  ولكن 
ترامب  اإعالن  على  ردت  عندما 
بالقول: "موقف الحتاد الأوروبي 
الطرفني  اآمال  هو.  كما  يبقى 
يجب  اأنه  كما  تتحقق  اأن  يجب 
املفاو�صات  اإيجاد حل من خالل 
كعا�صمة م�صتقبلية  القد�س  لو�صع 

للدولتني". 
وردت وزارة اخلارجية الإ�رشائيلية 
بت�رشيح  هذا  موقفها  على 
لوكالة  منه  ن�صخة  اأر�صلت  مكتوب 
"موقف  فيه:  قالت  الأنا�صول، 
موغريني يبدو حمرًيا، اإن الإ�رشار 
عا�صمة  لي�صت  القد�س  اأن  على 
حلقيقة  اإنكار  هو  لإ�رشائيل 
اأي  اإن  فيها،  جدال  ل  تاريخية 
اإنكار لهذه احلقيقة الب�صيطة يبعد 
فل�صطينية  توقعات  بخلق  ال�صالم 

ل �صلة لها بالواقع". 
يف املقابل، تقود الدول الأوروبية 
الكربى: فرن�صا وبريطانيا واأملانيا 
املعار�صة  وال�صويد  واإيطاليا 
العرتاف  ترامب  لقرار  ال�صديدة 
بالقد�س عا�صمة لإ�رشائيل وقالت 
بيان  يف  اجلمعة،  اخلم�س،  الدول 
قرار  مع  نتفق  ل  "نحن  م�صرتك: 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 

عا�صمة  بالقد�س  العرتاف 
لإ�رشائيل، والبدء يف اإجراءات نقل 
ال�صفارة الأمريكية من تل اأبيب اإىل 

القد�س". 
و�صع  يتحدد  اأن  "يجب  واأ�صافت: 
مفاو�صات  خالل  من  القد�س 
مبا  والإ�رشائيليني  الفل�صطينيني 
يوؤدي اإىل اتفاق نهائي، موقف دول 
القد�س  اأن  هو  الأوروبي  الحتاد 
للدولتني  عا�صمة  تكون  اأن  يجب 

الإ�رشائيلية والفل�صطينية". 
اإذ  الرد  عن  نتنياهو  يتوان  ومل 
ال�صبت،  م�صاء  لل�صحفيني،  قال 
العا�صمة  اإىل  مغادرته  لدى 
الو�صول  قبل  باري�س  الفرن�صية 
يف  "�صاأعقد  اليوم:  بروك�صل  اإىل 
وزراء  مع  هاًما  لقاًء  بروك�صل 
رئي�س  اأي  الأوروبيني.  اخلارجية 
لقاًء  يعقد  مل  اإ�رشائيلي  وزراء 
عاًما"   22 منذ  لهذا  مماثاًل 
ت�رشيحاته  ن�س  بح�صب  واأ�صاف، 
منها  ن�صخة  مكتبه  اأر�صل  التي 
كبرية  اأهمية  "اأويل  لالأنا�صول: 
اأقبل  لن  ولكن  واأحرتمها  لأوروبا 
اأ�صمع  املزدوجة.  مبعايريها 
اإعالن  اأدانت  اأ�صواًتا  اأوروبا  من 
الرئي�س ترامب التاريخي، ولكنني 
اإطالق  اأدانت  اأ�صواًتا  اأ�صمع  مل 
ال�صواريخ على اإ�رشائيل الذي تاله 

والتحري�س املروع �صدنا". 
بالنفاق:  اأوروبا  متهًما  وتابع 
النفاق  لقبول هذا  "ل�صت م�صتعًدا 
هذا  يف  ا  اأي�صً كالعادة،  ولذلك 
احلقيقة  �صاأمثل  املهم،  املنتدى 
وبال  الراأ�س  مرفوع  الإ�رشائيلية 
املحلل  راأى  جانبه،  من  خ�صية". 
"جروزاليم  �صحيفة  يف  ال�صيا�صي 
بو�صت"، الإ�رشائيلي هريب كينون، 
عن  �صيدافع  نتنياهو  اأن  الأحد، 
،ونقل  الأ�صد"  "عرين  يف  نف�صه 
يحدد  مل  اإ�رشائيلي،  م�صوؤول  عن 
ا�صمه، توقعاته اأن لقاء نتنياهو يف 
ولفت  "�صاخًنا"،  �صيكون  بروك�صل 
نتنياهو  الوزراء  "رئي�س  اأن  اإىل 
ب�صبب  موغريني  على  غا�صب 
"طبًقا  واأ�صاف:  ت�رشيحاتها" 
فاإن  الإ�رشائيلية،  للتقديرات 
الحتاد  يف  موؤثرة  اأ�صوات  هناك 
فر�صة  ثمة  اإن  تقول  الأوروبي 
طرح  اإىل  واملبادرة  بديل  لطرح 
اإعادة  اأوروبية، ورمبا  خطة �صالم 

اإحياء املبادرة الفرن�صية". 
عام  نهاية  دعت  فرن�صا  وكانت 
دويل  موؤمتر  عقد  اإىل   2016
مفاو�صات  اإىل  يوؤدي  لل�صالم، 
مبراقبة  فل�صطينية-اإ�رشائيلية 
حمدد  زمني  �صقف  �صمن  دولية 
بعد  خفتت  املبادرة  هذه  ولكن 

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  و�صول 
ترامب اإىل البيت الأبي�س. 

وي�صود العتقاد باأن اأوروبا ت�صعى 
عملية  يف  اأكرب  دور  لعب  اإىل 
الفل�صطينيون  اأن قرر  بعد  ال�صالم 
اأن الوليات املتحدة الأمريكية مل 
ال�صالم  عملية  لرعاية  موؤهلًة  تعد 
كبري  فل�صطيني  م�صوؤول  وك�صف 
م�صوؤولة  اأن  الأنا�صول،  لوكالة 
الأوروبي  الحتاد  يف  اخلارجية 
اإىل  الدعوة  وجهت  )موغريني( 
حممود  الفل�صطيني  الرئي�س 
وزراء خارجية الحتاد  عبا�س مع 
يتم  مل  قريب  موعد  يف  الأوروبي 

حتديده. 
عدم  ف�صل  الذي  امل�صوؤول  وقال، 
ذكر ا�صمه "من املوؤكد اأن نتنياهو 
الأوروبيني  م�صامع  على  �صيلقي 
والتوراة،  القد�س  عن  حما�رشة 
يريد  �صخ�صًيا  اإنه  و�صيقول 
للقاء  ا�صتعداد  على  واإنه  ال�صالم، 
زمان  اأي  يف  عبا�س  الرئي�س  مع 
يعرتف  اأن  عليه  ولكن  مكان،  اأو 

باإ�رشائيل دولة يهودية". 
الفل�صطيني:  امل�صوؤول  واأ�صاف 
فاإن  اإليه،  ن�صتمع  ملا  "طبًقا 
املوقف الأوروبي الذي مت التعبري 
عنه يف الأيام الأخرية حا�صم، ول 
جمال للرتاجع عنه و�صيتم التاأكيد 

نتنياهو  مع  الجتماع  يف  عليه 
ب�صكل ل لب�س فيه". 

�صحيفة  راأت  ال�صدد،  هذا  ويف 
"هاآرت�س" الإ�رشائيلية، الأحد، اأن 
اجتماع نتنياهو مع وزراء اخلارجية 
الأوروبيني �صيكون "متوتًرا للغاية" 
الإ�رشائيلية-الأوروبية  والعالقات 
ب�صبب  التوتر  �صابها  ما  عادة 
الفل�صطيني- ال�رشاع  ا�صتمرار 
الحتاد  ويقرتب  "الإ�رشائيلي" 
املوقف  من  مواقفه  يف  الأوروبي 
دولة  اإىل  يدعو  فهو  الفل�صطيني، 
فل�صطينية اإىل جانب دولة اإ�رشائيل 
تكون  واأن   ،1967 حدود  على 
القد�س عا�صمة م�صرتكة للدولتني 

الفل�صطينية والإ�رشائيلية. 
علًنا  الأوروبي  الحتاد  ويدعو 
ال�صتيطانية  الأن�صطة  وقف  اإىل 
الأرا�صي  يف  الإ�رشائيلية 
مدمرة  ويعتربها  الفل�صطينية، 

لعملية ال�صالم. 
اإ�رشائيل  جتعل  املواقف  تلك 
لالحتاد  فاعل  دور  اأي  ترف�س 
ال�صالم،  عملية  يف  الأوروبي 
احل�رشي  بالدور  وتتم�صك 
الأمريكية  املتحدة  للوليات 
الإدارة  ظل  يف  �صيما  تعترب؛  التي 
اإىل  الأقرب  احلالية،  الأمريكية 

مواقف اإ�رشائيل.

جاء ذلك �صمن اجلزء الأول من 
جزءها  الأنا�صول  تن�رش  مقابلة، 
عدد  حول  الثالثاء،  غدا  الثاين 

من ق�صايا املنطقة.
يف  هويدي،  املفكر  واأو�صح 
من  فرتة  بعد  املو�صع  حديثه 
اليومي  عموده  كتابة  عن  توقفه 
اأن  خا�صة،  م�رشية  ب�صحيفة 
الآن  يحيطان  بعدين  "هناك 
برتامب اأحدهما �صيا�صي والآخر 
"�صيا�صيا ترامب  قانوين"واأ�صاف 
للغاية  مرتاجعة  و�صعبته  انتهى 
اأما الإجراءات القانونية فاأمريكا 
والتحقيقات  موؤ�ص�صات  دولة 
اجلارية جادة و�صارمة وحازمة"، 
اأمريكية  اإىل حتقيقات  اإ�صارة  يف 
تدخل  حول  اإدعاءات  ب�صاأن 
الرئا�صية  النتخابات  يف  رو�صيا 
 8 يف  جرت  التي  الأمريكية 
املا�صي،  الثاين  نوفمرب/ت�رشين 

و�صملت م�صاعدين لرتامب.
وا�صتدرك قائال "لكن املوؤكد اأن 
ثانية،  لولية  ينتخب  لن  ترامب 
وال�صوؤال الآن هل �صيكمل وليته 
�صيا�صات  وحول  ل؟"  اأم  الأوىل 
ترامب باملنطقة، وقراره الأخري 
املفكر  قال  القد�س،  ب�صاأن 
اأن  ن�صتطيع  "ل  البارز:  امل�رشي 
�صيا�صيته  ونقيم  ترامب  نحا�صب 

والنفراط  اله�صا�صة  عن  مبعزل 
املنطقة"  املوجود يف  وال�صعف 
،واأ�صاف: "ل يفاجئنا اأن الإرادة 
منحاز  موقف  لها  الأمريكية 
ما  ولكن  با�صتمرار،  لإ�رشائيل 
اجل�صم  ا�صتجابة  هو  يفاجئنا 
لهذا  الأطراف  بع�س  اأو  العربي 

الإرادة".
يف  املقبل  للعام  توقعاته  وحول 
هويدي:  قال  القرار  ذلك  ظل 
وا�صح  اجلديد  العام  يف  "اأول 
يف  يتحركوا  اأمران  هناك  اأنه 
ال�صاحة الإقليمية والدولية، الأول 
اأمر  وهذا  اإيران  �صد  التحرك 
وا�صنطن  لدى  اأولوية  وذات  مهم 
الفل�صطيني  املو�صوع  وثانيا 
العام  هذا  فيه  انك�صف  الذي 
القرن  ي�صمى �صفقة  ما  خمطط 
حلل  م�رشي  طرح  عن  )تقارير 

الق�صية الفل�صطينية(".
وتابع "ما حدث من قرار ترامب 
�صيعري املواجهة، ويجعل التطبيع 
والتحدي  ال�صيء،  بع�س  يرتاجع 
يتزايد،  وال�صعبي  اجلماهريي 
قالقل  حتدث  اأن  املمكن  ومن 
اأن  العربي"واأكد  العامل  بع�س  يف 
فر�صتها  الفل�صطينية  النتفا�صة 
تاريخ  و�صهد    .2018 يف  كبرية 
الأوىل  التجربة  الفل�صطينيني 

لالنتفا�صة ال�صعبية، التي عرفت 
 -1987 من  احلجارة  بانتفا�صة 
1993، والثانية التي عرفت با�صم 
يف  واندلعت  الأق�صى،  انتفا�صة 
املفكر  وتابع   2000 �صبتمرب   28
"قرار  هويدي:  فهمي  امل�رشي، 
ترامب �صدر ولكن املهم اأ�صداء 
العربي  العامل  يف  مواجهته 
ونحن  خا�صة  الدويل  واملحيط 
يف  �صيبقي  هل  ترامب  نعرف  ل 
وا�صتدرك  �صريحل؟".  اأم   2018
يف  والكرة  �صدر  القرار  "لكن 
وهذا  والأنظمة  ال�صعوب  مرمى 
اإيران  اأ�صهم  يرفع  اأن  ميكن 
العربي  ال�صكون  ظل  يف  وتركيا 
من  وحذر   ، نالحظه"  الذي 
اإنه  قائال  ترامب  قرار  تداعيات 
"برغم اأن النتفا�صة الفل�صطينية 
فقد   ،2018 يف  كبرية  فر�صتها 
يتحرك تنظيم داع�س ل�صتغالل 
القد�س كفر�صة ل�صتعادة  تهويد 
ن�صاطه املتطرف"وحول ما يراه 
الرابح  اإ�رشائيل  اأن  من  البع�س 
هويدي  اأجاب   ،2017 عام  يف 
:"كلما �صعفت املنطقة وانفرط 
ولذلك  اإ�رشائيل،  قويت  عقدها 
اأنه  واأو�صح  الأكرب"  الرابح  هي 
العامل  )يف   2017 عام  يف  برز   "
العربي( اأن العدو هو اإيران ولي�س 

يف  اجلراأة  عن  ف�صال  اإ�رشائيل 
ممار�صة التطبيع اأو احلديث عنه 
�صفارة  نقل  قرار  عن  ف�صال   ،
وا�صنطن اإىل القد�س، ولكن هذا 
مردوده على ال�صاحة الفل�صطينية 
اإدراك  هناك  حيث  معاك�صا  بدا 
اأ�صبح  العربي  النظام  اأن  اأكرب 
وال�صعب  الق�صية،  على  عبئا 
يت�صدى  اأن  عليه  الفل�ص�صطيني 

ب�صدره لالحتالل".
ترامب  اأعلن  املا�صي،  والأربعاء 
بالقد�س  ر�صمًيا  بالده  اعرتاف 
ونقل  اإ�رشائيل،  لدولة  عا�صمة 
اإىل  اأبيب  تل  من  بالده  �صفارة 
قرار  وي�صمل  املحتلة   املدينة 
من  ال�رشقي  ال�صطر  ترامب 
اإ�رشائيل  احتلته  الذي  القد�س، 
عام 1967، وهي خطوة مل ت�صبقه 

اإىل  القرار  واأدى  دولة.  اأي  اإليها 
على  الإدانات  من  كبرية  موجة 
من  �صيما  ل  الأ�صعدة  خمتلف 
والإ�صالمية،  العربية  الدول  قبل 
اجلامعة  من  قرار  بينها  من 
ال�صبت،  الأول  اأم�س  العربية 
على  الأمريكي  القرار  بعر�س 
بوقفه  واملطالبة  الأمن  جمل�س 

لكون "باطال". 

قال املفكر والكاتب ال�سحفي امل�سري البارز، فهمي هويدي، اإن الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب انتهى �سيا�سيا، متوقعا اأن ت�سهد النتفا�سة 
الفل�سطينية يف 2018، فر�سة كبرية مع تراجع التطبيع مع اإ�سرائيل، ورفع اأ�سهم تركيا يف الدفاع عن ق�سية فل�سطني. قال املفكر والكاتب ال�سحفي 

امل�سري البارز، فهمي هويدي، اإن الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب انتهى �سيا�سيا، متوقعا اأن ت�سهد النتفا�سة الفل�سطينية يف 2018، فر�سة كبرية مع 
تراجع التطبيع مع اإ�سرائيل، ورفع اأ�سهم تركيا يف الدفاع عن ق�سية فل�سطني.
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خريطة انت�شار اجلي�ش االأمريكي يف العامل.. اأعداد ودالالت

انتخابات ليبيا 2018... باأي ثمن؟ 

انخف�ست اأعداد القوات الأمريكية املنت�سرة يف مناطق �ستى من العامل، با�ستناء الوليات املتحدة، العام اجلاري مبقدار طفيف، بعد عام �سهد اأدنى 
انخفا�ض منذ اأكرث من �ستني عامًا تلك النتيجة تو�سل اإليها مركز بيو )PEW( الأمريكي لالأبحاث )غري حكومي(، م�ستنداً اإىل اإح�ساءات وزارة الدفاع 
الأمريكية )بنتاغون( ورغم اأن هذه الأعداد مل تتغري كثرياً يف عهد الرئي�ض الأمريكي، دونالد ترامب، الذي توىل ال�سلطة يف 20 جانفي املا�سي، اإل 

اأنها حتوي موؤ�سرات دالة على مناطق اهتمامه.
وميكن ر�صد توجهات عديدة بناء على 
الب�رشية  القوى  مركز  ك�صفها  بيانات 
 27 لـ«بنتاغون«،  التابع  الدفاعية 
تعداد  ت�صمل  نوفمرب  املا�صي، وهي 
القوات الفاعلة واالحتياط واملدنيني 
يف �صفوف اجلي�ش االأمريكي حتى 30 

�صبتمرب 2017.

التعداد الكامل

يبلغ التعداد الكامل للقوات االأمريكية، 
واالحتياط  الفاعلة  فيها  مبا 
العامل  اأنحاء  كافة  يف  واملدنيني 
و877  مليونني  املتحدة،  والواليات 
ال�صهر  العدد يف  كان  فيما  و620  األفاً 
نف�صه من العام املا�صي مليونان و880 
انخفا�صاً  يعني  ما  فرداً،  و491  األفاً 
  2871 مبقدار   ،2017 عام  ب�صيطاً، 
القوات  تعداد  بني  الفارق  اأن  بيد 
الواليت  خارج  املنت�رشة  االأمريكية 
و2017،   2016 عامي  بني  املتحدة 
اإىل  التي ت�صري  البو�صلة احلقيقية  هو 
ن�رش  يف  االأمريكية  ال�صيا�صة  اجتاه 
االأمريكيني  املقاتلني  فتعداد  قواتها 
املتحدة،  الواليات  داخل  الفاعلني 
بلغ   ،2017 �صبتمرب/اأيلول   30 حتى 
بينما  فرداً،  و871  األفاً  و119  مليوناً 
 2016 عام  نف�صه من  ال�صهر  كانوا يف 

مليوناً و129 األفاً و637 .
بينما بلغ عدد القوات الفعالة املنت�رشة 
 ،2017 عام  املتحدة،  الواليات  خارج 
بعام  مقارنة  مقاتاًل،  و249  األفاً   215
القوات  تعداد  فيه  بلغ  الذي   ،2016
 198 املتحدة  الواليات  خارج  نف�صها 
القوات يف  ويعك�ش عدد   ، و557  األفاً 

بالعدد  مقارنة  كبرياً  انخفا�صاً   2016
و67  األفاً   213 وهو   ،2015 عام  يف 
االأمريكي  الرئي�ش  عمل  حيث  فرداً، 
 )2017-2009( اأوباما  باراك  اآنذاك، 
على تقلي�ش عدد اجلنود االأمريكيني 

يف اأفغان�صتان. 

الأزمة الكورية

االأمريكية  القوات  تنت�رش  اخلارج  يف 
دولة  و177  ع�صكرية  قاعدة   800 يف 
ب�صكل  يتباين  انت�صارها  اإال  تقريباً، 
وا�صح من حيث االأعداد يف كل دولة.

دولة  يف  مقاتل  من  يرتاوح  فهو 
مقاتل  األف   40 اأكرث من  اإىل  مولدفيا 
تعداد  اأكرب  يوجد  حيث  اليابان،  يف 
اأخرى  دولة  يف  االأمريكية  للقوات 
هذه  تعداد  بني  ب�صيطة  مقارنة  ولعل 
القوات عام 2017 يف منطقة باتت من 
اأكرث االأماكن اإثارة للقلق االأمريكي يف 
ترامب  اإدارة  �صيا�صة  تك�صف  العامل 
القوات  تعداد  كان  اليابان  ففي 
االأمريكية حتى �صبتمرب العام املا�صي 
38 األفاً و834 فرداً، ومبقارنته بال�صهر 
اأن  يت�صح  اجلاري  العام  من  نف�صه 
التعداد اأ�صبح 44 األفاً و562 فرداً، اأي 

بزيادة 5728، بح�صب »بنتاغون«.
اإال اأننا جند يف الوقت نف�صه اأن اأعداد 
اجلنوبية  كوريا  يف  االأمريكية  القوات 
العام  طفيف،  بقدر  انخف�صت 
اجلاري، حيث اأ�صبحت 23 األفاً و635، 
بعد اأن كانت 24 األفاً و190 عام 2016 
وهو انخفا�ش بفارق ب�صيط ال يتجاوز 
البلدين  واأن  خا�صة  مقاتاًل،   555
وال�صيما  جغرافياً،  لبع�صهما  قريبني 

مع ن�رش وا�صنطن نظم »ثاد« الدفاعية 
امل�صادة لل�صواريخ البال�صتية يف كوريا 
اجلنوبية. ويعتقد مراقبون اأن الزيادة 
يف اليابان قد تكون تعبرياً واقعياً عن 
قلق وا�صنطن اإزاء اأزمة �صبه اجلزيرة 
منعطفاً  تاأخذ  بداأت  والتي  الكورية، 
حاداً جداً، مع اقرتاب كوريا ال�صمالية 
قادرة  بال�صتية  �صواريخ  ت�صنيع  من 
االأمريكي،  العمق  اإىل  الو�صول  على 
نووية  روؤو�ش  حمل  على  وقادرة 
االأمن،  وخالل جل�صة طارئة مبجل�ش 
التجارب  ب�صاأن  املا�صي،  االأربعاء 
هددت  يانغ،  ليبونغ  ال�صاروخية 
املندوبة االأمريكي الدائمة لدى االأمم 
املتحدة، نيكي هيلي، باأنه »اإذا ن�صبت 
احلرب ف�صيكون ذلك ب�صبب االأعمال 
العدائية لكوريا ال�صمالية، لكن عليهم 
التقدير  ي�صيئوا  اأال  الكوريني(  )القادة 
باإبادة  �صنقوم  احلرب.  وقوع  وقت 
اأركان النظام هناك«هذا التهديد جاء 
عن  يانغ  بيونغ  اإعالن  على  فعل  كرد 
�رشب  على  قادر  ل�صاروخ  جتربتها 

العمق االأمريكي.

منطقة اخلليج

لالإدارات  املهمة  اخلليج  منطقة  يف 
اأعداد  ارتفعت  املتعاقبة  االأمريكية 
وتتهم  بها  الفاعلة  االأمريكية  القوات 
ا�صتقرار  بزعزعة  اإيران  اخلليج  دول 
املنطقة وامتالك خمططات تو�صعية 
لدول  الداخلية  ال�صوؤون  يف  والتدخل 
تنفيه طهران، وتقول  عربية، وهو ما 
اجلوار  ح�صن  ب�صيا�صة  تلتزم  اإنها 
االأمريكية  القوات  اأعداد  وارتفعت 

ترامب  عهد  يف  البحرين  يف  الفاعلة 
 5 كانت  اأن  بعد   598 و  اآالف   8 اإىل 
اآالف و 370 مقاتاًل قبل عام، بح�صب 
اإح�صاءات »بنتاغون«بينما اأ�صبحت يف 
الكويت 9 اآالف و241 يف عهد ترامب، 
بعد اأن كانت 5 اآالف و818 قبل عام يف 
عهد �صلفه اأوباما. كما ارتفعت اأعداد 
االإمارات  يف  االأمريكيني  املقاتلني 
اإىل 3  اآخر �صنة الأوباما  من 1510 يف 
اآالف و455 حتى نهاية �صبتمرب/اأيلول 
اإىل  اإ�صافة  التغيريات،  تلك  املا�صي 
دول  اإىل  االأمريكية  االأ�صلحة  مبيعات 
اأمريكية  �صيا�صة  تعك�ش  اخلليج، رمبا 
واأن  خا�صة  اإيران،  جتاه  حزماً  اأكرث 
نواياه  اإخفاء  اأبداً  يحاول  مل  ترامب 

املناه�صة لطهران.

العراق و�سوريا

ورمبا تكون املقارنة اأكرث و�صوحا يف 
العراق و�صوريا، حيث توجد طفرة يف 
يف  الفاعلة  االأمريكية  القوات  تعداد 
وا�صنطن  اتهام  مع  خا�صة  اجلارتني، 
البلدين،  �صوؤون  يف  بتدخلها  لطهران 
العراق،  ففي  االأخرية   تنفيه  ما  وهو 
اآالف   4 القوات  اأعداد  كانت  وبينما 
و626 يف عهد اأوباما، اأ�صبحت 7 اآالف 
�صجلت  فيما  ترامب  عهد  يف   402 و 
�صوريا  يف  مقاتاًل   56 الدفاع  وزارة 
األفاً و547 يف  اأوباما، واأ�صبحت  بعهد 
»بنتاغون«  تك�صف  ومل  ترامب  عهد 
االأمريكية  للقوات  جديد  تعداد  عن 
املتحدة  الواليات  خارج  املنت�رشة 
الوزارة  اأن �رشبت م�صادر يف  اإال بعد 
احتمالية وجود قرابة 2000 مقاتل يف 

�صوريا.

اأفغان�ستان

اأعداد  فتعك�ش  اأفغان�صتان،  يف  اأما 
القوات االأمريكية الفاعلة رغبة ترامب 
وقادته الع�صكريني باخلروج منت�رشين 
من احلرب امل�صتمرة منذ اأكرث من 16 
هذا  »طالبان«وبلغ  حركة  �صد  عاماً 
العدد اإبان رئا�صة اأوباما 9 اآالف و27، 
بينما دفع ترامب باملزيد من القوات 
القوات  غزتها  التي  اأفغان�صتان،  اإىل 
العدد  لي�صبح   ،2001 عام  االأمريكية 

13 األفاً و329.

اأوروبا وتركيا

يوجد  اأملانيا  وحتديدا  اأوروبا،  ويف 
األفاً و435 مقاتاًل اأمريكياً فاعاًل،   34
كما  كثرياً  يتغري  يكاد  ال  عدد  وهو 
اأمريكياً  مقاتاًل  و756  األفاً   11 يوجد 
يف  العدد  و�صل  بينما  اإيطاليا،  يف 
 8 اإىل  )بريطانيا(  املتحدة  اململكة 
اآالف و349، فيما ينت�رش يف اإ�صبانيا 3 
اآالف و952، وبلغ العدد يف جيبوتي 3 
اآالف و123، ويف تركيا األفاً و950، اأما 
مقاتاًل  و862  األفاً  فت�صت�صيف  االأردن 

اأمريكيا.
وحتتل اليابان مركز ال�صدارة يف تعداد 
خارج  املنت�رشة  االأمريكية  القوات 
ثم  اأملانيا،  تليهما  الواليات املتحدة، 

منطقة اخلليج العربي.

الوطنية  املفو�صية  اإعالن  رغم 
عملية  بدء  عن  ليبيا  يف  لالنتخابات 
املا�صي،  االأربعاء  الناخبني،  ت�صجيل 
حتث  اإعالنية  لوحات  �صبقتها  والتي 
غري  اأنف�صهم،  ت�صجيل  على  الناخبني 
امل�صهد  �صبابية  ظل  يف  يتم  ذلك  اأن 
جدول  وجود  وعدم  الليبي،  ال�صيا�صي 

زمني لتنظيم االنتخابات.
اأن يتم فتح القوائم  حيث جرت العادة 
اجلدد  الناخبني  لت�صجيل  االنتخابية، 
اأو  �صكنهم،  مقر  غريوا  الذين  اأو 
االإعالن  بعد  وذلك  املتوفني،  �صطب 
مل  هذا  اأن  اإال  االنتخابات،  تاريخ  عن 
مفو�صية  من  بالرغم  ليبيا،  يف  يحدث 
عملية  اأن  اإىل  اأ�صارت  االنتخابات 
يوما،   60 ملدة  �صت�صتمر  الت�صجيل 
فرغم  الحقا  متديدها  اإمكانية  مع 
ليبيا  يف  الرئي�صيني  الفاعلني  اأغلب  اأن 
االنتخابات  اإجراء  ب�صاأن  متوافقون 
الرئا�صية والت�رشيعية يف 2018، للخروج 
من نفق الفراغ الد�صتوري، واأزمة تعدد 
ال�رشعيات يف البالد، اإال اأنه حلد االآن 
مل يحدث اتفاق حول اآليات اإجراء هذه 

االنتخابات.
النهائية  املرحلة  اإىل  الو�صول  وقبل 
يحتاج  الرئا�صية،  االنتخابات  الإجراء 
الفرقاء الليبيون اإىل خريطة طريق متر 

عرب املراحل التالية:
يت�صمن  اتفاق جديد،  اإىل  التو�صل   -1
يف  املوقع  ال�صيا�صي  االتفاق  تعديل 

ي�صادق  بحيث   ،2015 دي�صمرب   17
عليه جمل�ش النواب يف طربق )�رشق(، 
العا�صمة  يف  للدولة  االأعلى  واملجل�ش 
نيابية(  ا�صت�صارية  )هيئة  طرابل�ش 
على  النواب  جمل�ش  م�صادقة   -2
حكومة الوفاق بقيادة فائز ال�رشاج، اأو 
حكومة م�صغرة جديدة مقرتحة تتوىل 

االإ�رشاف على تنظيم االنتخابات
)بني  زمني  جدول  على  االتفاق   -3  
لتحديد  والدولة(  النواب  جمل�صي 

تواريخ االنتخابات.
التي  الد�صتور  م�صودة  عر�ش   -4
جمموعة  اإعدادها  على  اأ�رشفت 
 60 من  م�صكلة  منتخبة  )هيئة  ال�صتني 
ع�صوا(، على اال�صتفتاء ال�صعبي الإقرار 
الد�صتور اجلديد للبالد االأول من نوعه 
يف  القذايف،  معمر  نظام  �صقوط  منذ 

.2011
5- تنظيم انتخابات رئا�صية وت�رشيعية 

على �صوء الد�صتور اجلديد.

ترحيب بالنتخابات 
ولكن

تنظيم  لي�ش هناك ما مينع من  نظريا 
اأن  �صبق  حيث  ليبيا،  يف  االنتخابات 
اتفق كل من خليفة حفرت قائد القوات 
املدعومة من جمل�ش النواب يف طربق، 
وفائز ال�رشاج، رئي�ش املجل�ش الرئا�صي 
حلكومة الوفاق، يف العا�صمة الفرن�صية 

باري�ش على تنظيم االنتخابات يف 2018 
اأعلن  واأن  �صبق  النواب  اأن جمل�ش  كما 
رغبته يف تنظيم االنتخابات، اأما رئي�ش 
جمل�ش الدولة عبد الرحمان ال�صويحلي 
فاقرتح تنيظم االنتخابات يف غ�صون 6 
احلوار  جل�صات  ف�صلت  حال  يف  اأ�صهر 
والدولة(  النواب  جمل�صي  وفدي  )بني 
املوالون  �صواء  الليبية  القوات  و�صباط 
القاهرة  يف  اتفقوا  لل�رشاج،  اأو  حلفرت 
قبل اأ�صابيع، على اأن يكون رئي�ش البالد 
اإخ�صاع  يعني  ما  للجي�ش،  اأعلى  قائدا 
اجلي�ش لقيادة �صيا�صية، وهو ما طالب 
به ال�رشاج، وكان حمل خالف جوهري 
املبعوث  اأن  على  ف�صال  حفرت  مع 
اأعلن  �صالمة،  غ�صان  اجلديد  االأممي 
يف 28 نوفمرب املا�صي، اإمكانية اإجراء 

االنتخابات بليبيا يف 2018.
هذه  ناق�ش  اأنه  اإىل  �صالمة،  واأ�صار 
امل�صاألة اأي�صاً مع ال�رشاج وعقيلة �صالح 
وال�صويحلي،  النواب(  جمل�ش  )رئي�ش 
االنتخابات  اأن  منهم  واحد  كل  واأبلغ 
نخلق  اأن  علينا  يجب  »لكن  �صتجري، 
االإيجابية  املوؤ�رشات  الظروف«ومن 
م�صادقة جمل�ش النواب، يف 21 نوفمرب 
موّحدة«  »�صيغة  على  املن�رشم، 
االأزمة  اأطراف  بني  االتفاق  لتعديل 
اإجراء  اأن  بالبالد، قدمها »�صالمة«كما 
بدعم  يحظى   ،2018 يف  االنتخابات 

اأمريكي واإيطايل وحتى م�رشي.

جمل�ض الدولة: ل 
�سيغة توافقية.. ونعم 

لالنتخابات

الذي  للدولة،  االأعلى  اأن املجل�ش  غري 
يرتاأ�صه ال�صويحلي، نفى ح�صول توافق 
املنعقد  النواب  جمل�ش  وبني  بينه 
ال�صيغة  هذه  على  )�رشق(،  طربق  يف 
جرت  التي  تون�ش،  مفاو�صات  خالل 
املا�صي،  االأول  اأكتوبر/ت�رشين  يف 
موحدة  انتخابات  اإجراء  يجعل  مما 
يف 2018، م�صاألة حمل ت�صكيك واقرتح 
ال�صويحلي، اإجراء انتخابات يف غ�صون 

6 اأ�صهر، يف حال ف�صل االنتخابات.
اأن  اإىل  اأ�صار يف ت�رشيحات اأخرى  كما 
انتهاء  يعني   ،2017 دي�صمرب   17 تاريخ 
ولي�ش  الوطني  الوفاق  حكومة  عهدة 
انتهاء االتفاق ال�صيا�صي، واأن االإ�رشاف 
على تنظيم االنتخابات من �صالحيات 
جمل�صي النواب والدولة ح�رشا، )ولي�ش 

من �صالحيات حكومة الوفاق(.
يحظى  ال  ال�صويحلي،  موقف  لكن 
الدولة،  جمل�ش  داخل  باالإجماع 
فموؤخرا ا�صطدم مع كتلة حزب العدالة 
النواب  من  وعدد  )اإ�صالمي(  والبناء 
غ�صان  ملقرتح  املوؤيدين  االآخرين 
اإياه باالنفراد بالقرار  �صالمة، متهمني 

داخل املجل�ش.
اأعلن  التي  �صالمة،  خارطة  وترتكز 

املا�صي،  �صبتمرب/اأيلول   20 يف  عنها 
تعديل  ت�صمل  رئي�صية،  مراحل   3 على 
االتفاق ال�صيا�صي، وعقد موؤمتر وطني 
امل�صتبعدين  اأمام  الباب  لفتح  يهدف 
واإجراء  ال�صابق،  احلوار  جوالت  من 
وانتخابات  الد�صتور،  ا�صتفتاء العتماد 

برملانية ورئا�صية.
ويف 28 نوفمرب املن�رشم، اأ�رش �صالمة، 
خالل زيارته ملدينة م�رشاتة )200 كلم 
�رشق طرابل�ش( على اإجراء االنتخابات 
اإىل  التو�صل  يتم  لو مل  يف 2018 »حتى 
يف  التنفيذية«،  ال�صلطة  ب�صاأن  اتفاق 
طبيعة  ب�صاأن  اخلالفات  اإىل  اإ�صارة 
احلكومة التي �صت�رشف على تنظيمها.

�سمت حفرت ل 
يعني موافقته على 

النتخابات

رغم اأن �صالمة، اأعلن اأن حفرت، »يريد 
اأن  اإال  البالد«،  يف  االنتخابات  فعاًل 
االأخري مل ي�صدر عنه اأو عن املتحدث 
با�صم قواته اأحمد امل�صماري، ما يوؤكد 
قد  انتخابات  الإجراء  »فعليا«  دعمه 
تزيحه من امل�صهد ال�صيا�صي يف البالد، 

وهو الطامح للتفرد بحكم ليبيا.
اإليه ت�رشيحات رئي�ش  وهذا ما توحي 
فريق االت�صال الرو�صي املكلف مبلف 
الرو�صية  اخلارجية  وزارة  يف  ليبيا 

دينغوف«،  »ليف  الدوما،  وجمل�ش 
الذي قال اإنه »من امل�صتحيل احلديث 
ومن  ليبيا،  يف  لالنتخابات  موعد  عن 
قبل  امل�صاألة  مناق�صة  الأوانه  ال�صابق 
جميع  من  م�صجلة  ر�صمية  موافقة 
الرو�صي،  امل�صوؤول  االأطراف«وطالب 
ولي�صت  موثقة  موافقة  وجود  ب�رشورة 
�رشًطا  �صيكون  ما  وهو  فقط،  �صفوية 
حفرت،  فرف�ش  االنتخابات  لعملية 
الإجراء االنتخابات يف 2018، قد يجعل 
قواته  واأن  خا�صة  م�صتحيال،  تنظيمها 
ت�صيطر على نحو ثلثي م�صاحة البالد، 
ليبيا،  ال�صكانية  الكتلة  ن�صف  وقرابة 
ف�صال عن خ�صوع رئي�ش جمل�ش النواب 

عقيلة �صالح، لنفوذه.
تنفيذ  حفرت،  عطل  واأن  �صبق  حيث 
نهاية 2015،  ال�صيا�صي املوقع  االتفاق 
باالإيعاز اإىل النواب املوالني له برف�ش 
اعتماد االتفاق، واأي�صا حكومة الوفاق، 
قبل تعديل املادة الثامنة من االتفاق، 
التي تعطي املجل�ش الرئا�صي �صالحية 
الع�صكريني  امل�صوؤولني  كبار  تعيني 

وال�صيا�صيني.
ونظريا اجلميع مع تنظيم االنتخابات، 
و�صمت  ال�صويحلي،  حتفظات  لكن 
حفرت، واالإ�رشار الرو�صي على �رشورة 
اأن تكون هناك موافقة موثقة من جميع 
االأطراف، يوحي اأن اإجراء االنتخابات 
يف  والرئا�صية(  والربملانية  )الد�صتور، 

2018، م�صاألة مو�صوعة على املحك.



�سباب ق�سنطينة 
يواجه اليوم احتاد 

احلجار وديا

عمراين يطرد 
بن عيادة من 

التدريبات 
وي�صر على 
االن�صباط

قام مدرب فريق �شباب 
ق�شنطينة عبد القادر عمراين 
بطرد العبه عبد القادر بن 

عيادة من احل�شة التدريبية التي 
خا�شها زمالئه اأول اأم�س حت�شبا 
لتح�شري اخلرجة التي تنتظرهم 
نهاية هذا االأ�شبوع يف العا�شمة 

ملواجهة نادي بارادوـ وياأتي 
اإقدام عمراين على طرد بن 

عيادة بعد و�شول االأخري متاأخرا 
عن موعد احل�شة التدريبية 

بحوايل ن�شف �شاعة وهو مكا 
رف�شه امل�شوؤول االأول على 

العار�شة الفنية لرائد البطولة 
الوطنية والذي ا�رّص بهذه 

اخلطوة على �رصورة التحلي 
باالن�شباط واجلدية معه واأنه 

�شارم يف مثل هذه االأمور.
يف املقابل، كان العبو 

»ال�شيا�شي« قد �رصعوا اأم�شية 
اول ام�س يف التح�شري خلرجة 

نادي بارادو �شمن اجلولة 
االأخرية من مرحلة الذهاب، 
اأين خا�شوا ح�شة اال�شتئناف 
والتي �شهدت ح�شور احلار�س 
ح�شام ليمان بالزي املدين ومل 
ي�شارك يف اطوارها ب�شبب عدم 

تعافيه من اال�شابة، بينما مل 
يتمكن الالعب اأبو بكر ربيح من 
موا�شلة احل�شة التدريبية بعد 

�شعوره باالآالم التي اأجربته على 
مغادرة اأر�شية امليدان من اأجل 
تلقي العالج وعدم ترك االأمور 
تت�شاعف حتى يكون جاهزا 

للقاء بارادو.
ويف نف�س االطار ا�شتغل 

عمراين احل�شة التدريبية من 
اأجل االجتماع بالعبيه والعودة 

باحلديث اإىل مقابلة اجلولة 
الفارطة اأمام احتاد البليدة التي 
تعرثوا فيها على ار�شية ملعبهم 

بالتعادل، وحّذر ابن مدينة 
تلم�شان اأ�شباله من تكرار نف�س 
االخطاء جمددا يف املباريات 
القادمة اأين طالبهم ب�رصورة 
الرتكيز طيلة الت�شعني دقيقة. 
ويف �شياق التح�شري ملواجهة 
بارادو يخو�س اليوم رفقاء 

الالعب بلخري مباراة ودية اأمام 
احتاد احلجار من اأجل م�شاعدة 

الطاقم الفني على معاينة 
الالعبني ومنح الفر�شة لالعبني 

الذين ال ي�شاركون كثريا للعب.
عي�سة ق. 
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د الو�صافة  الن�صر اال�صود يرت�صّ
واالحتاد يريد االنتفا�صة

يلتقي فريقا وفاق �سطيف واحتاد اجلزائر ام�سية اليوم يف مباراة قوية تعك�س الثارة التي 
متيز مواجهات الفريقني، والتي تندرج �سمن ت�سوية املباراة املتاأخرة عن اجلولة الثامنة 

للرابطة املحرتفة الأوىل، ويف هذا ال�سدد يعول الوفاق اخلروج بنقاط الفوز وهو الذي 
ي�ستفيد من عاملي الأر�س واجلمهور، حيث يدخل لعبو ت�سكيلة »الن�سر الأ�سود« اللقاء 

مبعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي �سجلته يف اجلولة الفارطة اأمام دفاع تاجنانت

عي�سة ق.

التي  املقابلة  وهي   
الالعبني  فر�شة  �شتكون 
من اأجل تاأكيد اال�شتفاقة 
التي ي�شجلونها واملحطة 
النتائج  ملوا�شلة 
اأجل �شان  االيجابية من 
الذهاب  مرحلة  انهاء 
املقدمة  ثالثي  �شمن 
بجدول الرتتيب، و�شوف 
املدرب  اأ�شبال  يدخل 
ما�شوي  الدين  خري 
وهم  امليدان  اأر�شية 
الزاد  احراز  ي�شتهدفون 
االنفراد  اجل  من  كامال 
الرتتيب  جدول  بو�شافة 
ال�شاورة  �شبيبة  وجتاوز 

الثاين،  املركز  �شاحب 
خا�شة واأن الوفاق ميلك 
الفر�شة مواتية من اأجل 
تقلي�س الفارق عن الرائد 
�شباب ق�شنطينة اإىل اأربع 
ت�شييق  وبالتايل  نقاط 
اخلناق عليه، وينتظر اأن 
اأمقران  املهاجم  يغيب 
ب�شبب  املواجهة  عن 
عدم �شفائه من اال�شابة، 
ان  ينتظر  املقابل  يف 
عبد  املدافع  ي�شارك 
اأ�شا�شيا  بدران  القادر 
ا�شابته  ان  ثبت  بعدما 

خفيفة ولن توؤثر عليه.
 يف املقابل، فاإن ت�شكيلة 
احتاد اجلزائر تعول على 
ايجابية  بنتيجة  العودة 

اله�شاب  عا�شمة  من 
العليا خا�شة وان الفريق 
يبحث على تدارك التعرث 
الذي �شجله على ميدانه 
جمعه  الذي  اللقاء  يف 
املن�رصم  اال�شبوع  نهاية 
ويف  القبائل،  ب�شبيبة 
هذا ال�شدد فاإن املدرب 
يعول على  ميلود حمدي 
وحتفيز  التحدي  رفع 
العودة  اجل  من  العبيه 
ملعب  من  كامال  بالزاد 
اأنه  باعتبار  املناف�س 
حتقيق  اأهمية  يدرك 
القواعد  خارج  الفوز 
لت�شكيلة  ت�شمح  والتي 
باالنتفا�شة  »�شو�شطارة« 
والعودة بقوة يف البطولة 

واأن  خا�شة  الوطنية، 
لالحتاد  ي�شمح  الفوز 
الرابع  باملركز  االنفراد 
اآماله  على  ويحافظ 
مرحلة  الإنهاء  كاملة 

الذهاب يف »البوديوم«.
ت�شكيلة  تعرف  و�شوف 
املهاجم  عودة  االحتاد 
مزيان  القادر  عبد 
من  نهائيا  تعافى  الذي 
يعاين  كان  التي  اال�شابة 
منها اأبعدته عن اللقاءات 
متنح  والتي  ال�شابقة 
ا�شافية،  حلوال هجومية 
متو�شط  يغيب  بينما 
امليدان عبد الروؤوف بن 
اأمام  طرده  ب�شبب  غيث 

�شبيبة القبائل.

 الدارة تتفق مع ه�سام �سريف 
ومقداد يتفق من التوقيع

 اأوملبي املدية يفتقد ثالثة
 العبني اأمام الن�صرية

الطبعة 23 للدورة الدولية للجيدو ب�سو�سة

اجلزائر حترز 5 ميداليات منها ق�صية

نف�شه  املدية  اوملبي  فريق  يجد 
للتنقل  حت�شبا  حقيق  ماأزق  امام 
عندما  العا�شمة  اإىل  ينتظره  الذي 
هذا  نهاية  داي  ح�شني  ن�رص  يواجه 
واالأخرية   15 للجولة  حت�شبا  االأ�شبوع 
من مرحلة الذهاب للبطولة الوطنية، 
الت�شكيلة �شوف  ويف هذا ال�شدد فاإن 
تفقد ثالثة العبني من الركائز ويتعلق 
االأمر بكل من ثنائي الدفاع بو�رصيط 
بوعبد  اني�س  واملهاجم  عمار  وبن 
العقوبة  ب�شبب  يغيبون  الذين  اهلل 
ب�شبب  انذارات جمانية  تلقيهم  عقب 
الذي  احلكم  قرارات  على  االحتجاج 
ال�شابقة  اجلولة  يف  مواجهتهم  اأدار 
امام نادي بارادو وه االأمر الذي ي�شع 
اأمام مازق حقيقي من  الطاقم الفني 
اأجل البحث عن البدائل القادرة على 
هذا  ويف  الن�رصية،  اأمام  تعوي�شهم 
املدرب  يعتمد  اأن  ينتظر  ال�شدد 
احمد �شليماين على خدمات املدافع 
الدفاع من  �شخمام يف حمور  االأي�رص 

بينما  عمار  بن  زميله  خالفة  اأجل 
مكان  اال�شرتجاع  يف  بوبكر  �شيكون 
تكون  �شوف  املقابل  يف  بو�رصيط، 
اال�شابة  من  الباهي  املهاجم  عودة 
م�شلحة  ويف  ايجابية  منها  و�شفائه 
الت�شكيلة من اأجل منح حلول هجومية 

ا�شافية ل�شليماين.
ويف �شياق خمتلف، تركز اإدارة الرئي�س 
التحويالت  مرحلة  على  بوقلقال 
مع  التفاو�س  على  وتعمل  ال�شتوية 
تدعيم  ق�شد  الالعبني  من  عدد 
ويف  »التيطري«،  مدينة  اأبناء  ت�شكيلة 
هذا ال�شدد فاإن ادارة الفريق تقرتب 
اجلزائر  مولودية  العبا  ا�شتقدام  من 
ون�رص ح�شني داي عبد املالك مقداد 
وهي  لهما  والتوقيع  �رصيف  وه�شام 
ح�شمها  يتم  اأن  ينتظر  التي  العملية 
مرحلة  نهاية  وبعد  املقبل  اال�شبوع 
الذهاب، حيث وافق املدرب �شليماين 

على تدعيم الت�شكيلة بخدماتهما.
عي�سة ق.

الوطني للجيدو ذكور  اأحرز املنتخب 
واإناث خم�س  ميداليات منها ف�شية و 
اأربع برونزيات خالل مناف�شات اليوم 
ب�شو�شة  الدولية   الدورة  من  االأول 
التي جرت وقائعها اأول اأم�س بتون�س، 
ن�شيب  من  الف�شية  امليدالية  وكانت 
اأمينة بلقا�شي يف فئة اأقل من 63 كغ 
يف الوقت الذي اكتفت فيه مواطنتها 
اأقل  فئة  يف  بالربونزية  كرجاج  �شارة 

اأحرزها  امليداليات  بقية  كغ،   70 من 
كل من حممد حمنان اأقل من 60 كغ، 
بلحاج �شدرية اأقل من 60 كغ و�شهيب 
بورماد اأقل من 66 كغ، و�شهدت هذه 
اأول  فعاليتها  اختتمت  التي  الدورة 
التون�شيني  للريا�شيني  كاملة  اأم�س 
بعد ح�شدهم لكل االألقاب �شوى لدى 

الذكور اأو االناث.
وكالت 

رايل حتدي �سحاري الدويل املرحلة الرابعة

املت�صابق عالهم يفقد ال�صدارة
حملت مناف�شات املرحلة الرابعة لرايل حتدي �شحاري 

الدويل2017 التي جرت اأول ام�س على �شكل حلقة ثانية 
مغلقة تاغيت -تاغيت يف م�شلك كثباين وعروق متو�شطة 

مل�شافة تقارب 38 كم الكثري من املفاجاآت منها  
انقالب مركبة رباعية الدفع ل�شاحبها اجلزائري 

فو�شيل عالهم،الفائز باملراكز  االوىل يف املراحل 
الثالث االأوىل، وهكذا متكن الفرن�شي تيريي بينال 

يف نهاية ال�شباق من ازاحة عالهم عن املرتبة االوىل 
التي انفرد بها طيلة ثالثة ايام من املناف�شة يف انتظار 

ما  �شت�شفر عنه نتائج باقي املراحل  وعن هذا الفوز �رصح 
بينال: »مرحلة اليوم رائعة للغاية، ال�شائق يتوجب عليه ان تكون تيريي 

عواقب راليات طويلة مثل هذه، عليه ان ال يت�رصع لتحقيق الفوز ويطرح لديه فكرة عن 
ال�شوؤال التايل: هل باإمكانه انهاء �شباقات كل املراحل وهل مركبته تتحمل وقادرة على امل�شاركة اىل نهاية الرايل«، و 
ا�شاف: »انا ال افكر يف النتيجة التي احققها يف نهاية ال�شباق، اقود مركبتي  بتقنية، انتباه وذكاء وافر�س عليها الريتم 

الذي اراه منا�شبا.« و مل يكرتث عالهم، املتعود على امل�شاركة يف راليات داكار للتحذيرات التي اطلقها م�شوؤولو ال�شباق 
يف االجتماع املخ�ش�س للمتناف�شني والذي  اكدوا فيه ان االبحار يف م�شلك اليوم �شيكون �شعبا ومعقدا للغاية وال تنفع 

معه  ال�رصعة وحماولة الظفر بالرتبة االوىل بل الغلبة فيه �شتكون حليف ال�شائق احلذر  والتقني.
و ا�شت�شاط عالهم خالل هذا االجتماع وامام امل�شاركني غ�شبا لهذه التعليمات كونه  يرى يف �شخ�شه �شائقا حمرتفا 

خبريا يف اكرب الراليات ومواطنا جزائريا ابن مدينة غرداية يعرف جيدا خبايا ال�شحراء وكثبانها. ويف �شباق اليوم ظهر 
الفرق �شا�شعا بني امل�شلكني اللذين مييزان رايل داكار الدويل باأمريكا اجلنوبية اخلايل من الت�شاري�س ال�شحراوية اخلالبة 
والرباري املتنوعة من جهة ورايل حتدي �شحاري باجلزائر الذي ي�شفي متعة منقطعة النظري يف  نفو�س امل�شاركني و لن 

يجدوا احلى من املغامرة فيه من جهة اخرى«.
ق.ر.



ريا�ضةالثالثاء12 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ24 ربيع الأول  1439ه 13
الوجوه الريا�سية امل�ساركة يف املوؤمتر لتجديد كرتنا امل�ستديرة جتمع

الكرة اجلزائرية تعاين وتتطلب حلوال �ضريعا انقاذها
انطلق ام�ص املوؤمتر اخلا�ص باإعادة جتديد كرة القدم اجلزائرية الذي يجري على مدار يومني بنادي ال�سنوبر، حيث �سهد ح�سور خمتلف الوجوه الريا�سية التي �ساركت يف و�سع ب�سمتها على 

تاريخ الكرة اجلزائرية خالل الأعوام ال�سابقة وهو احلدث الذي ح�سرته ا�سماء كروية من خمتلف الجيال من منتخب جبهة التحرير الذي عرف ح�سور ع�سو املكتب الفدرايل حممد معو�ص 
اإىل الالعبني ال�سابقني والتقنيني، وذلك بح�سور وزير ال�سباب والريا�سة الهادي ولد علي وغرميه رئي�ص اللجنة الوملبية اجلزائرية م�سطفى برياف، حيث ا�ستغّل رئي�ص الحتادية اجلزائرية 

لكرة القدم خري الدين زط�سي منظم املوؤمتر الفر�سة من اجل مل �سمل العائلة الريا�سية 

عي�سة ق.

�إىل  �لتطرق  �لكروي  �حلدث  و�شهد 
�لكرة  ج�شد  تنخر  �لتي  �مل�شاكل 
من  مت  و�لتي  �جلز�ئرية  �مل�شتديرة 
باأهم  �خلروج  �لأول  �ليوم  خالل 
�لكرة  تطور  تعرقل  �لتي  �لعر�قيل 
مو�شم  من  تتدهور  و�لتي  بالدنا  يف 
�إىل �لآخر �أين �أ�شحت ترت�جع ب�شكل 

رهيب خالل �لأعو�م �لأخرية.
من  �لفر�شة  �لفاف  رئي�س  و��شتغّل 
�لد�ء  حول  �لنقا�س  باب  فتح  �أجل 

�أين  بالدنا  يف  �لكرة  ي�رضب  �لذي 
و�ملردود  �لأد�ء  برت�جع  �عرتف 
و�شعب  مرير�  و�قعا  �لكرة  وتعاي�س 
من  جماعيا  بالعمل  مطالبا  �له�شم، 
�أجل �يجاد �حللول �ل�رضيعة لخر�ج 
كرتنا من �ل�شبات �لذي تتو�جد فيه 
�لكروية  �ل�شاحة  �إىل  بقوة  وعودتها 

�لقارية و�لعاملية.
�جلز�ئر  �أن  �ملتحدث  و��شتطرد 
�لتي كانت �أحد �أف�شل �لبلد�ن يف 
�لتكوين عاجزة  �لعامل من ناحية 
عن �جناب لعب حملي مبوؤهالت 

�لتي  �لنقائ�س  ظل  يف  عاملية 
ت�رضب �لقاعدة �لتكوينية خا�شة 
�لأمر  وهو  �لندية  م�شتوى  على 
بدق  �جلميع مطالبا  يجعل  �لذي 
ناقو�س �خلطر للعمل على �يجاد 
�لكرة  تعانيه  �لذي  للد�ء  �لدو�ء 
�لنظمة  �أن  م�شيفا  بالدنا،  يف 
ت�شري  �لتي  �لقانونية  و�لقو�عد 
يف  �لكروية  �ملنظومة  عليها 
و�رضب  �لدهر  عليها  �أكل  بالدنا 
�خلروج  على  �لعمل  ويجل 

باإ�شالحات على هذ� �لنحو.

مدربه خالف التوقعات واقحمه بديال امام فيورنتينا

�ضاري: و�ضعية اأونا�س م�ضابهة لكو�ضتا وعليه بال�ضبرب 
نابويل �ليطايل ماوريت�شيو  نادي  حتّدث مدرب 
�آدم  �لدويل �جلز�ئري  �شاري جمدد� على لعبه 
�أن �لأخري يعي�س فرتة �شبيهة  �أونا�س، حيث �كد 
دوغال�س  �لرب�زيلي  �لالعب  بها  مّر  �لتي  بتلك 
�إعالمية  ت�رضيحات  يف  �أو�شح  �أين  كو�شتا، 
�أن  �أم�س  �ليطالية  �لعالم  و�شائل  تناقلتها 
يف  يتو�جد  �لوطنية  �لت�شكيلة  ميد�ن  متو�شط 
جاء  و�لذي  �لرب�زيلي  للدويل  م�شابهة  و�شعية 
�شوى  ب�شهولة  يندمج  ومل  �ملانيا  بطولة  من 
�لذي  �لأمر  نف�س  وهو  �ملن�رضم،  نوفمرب  �شهر 
�لقادم يف �ل�شيف �ملا�شي  ينطبق على �لالعب 
من �شفوف ليل �لفرن�شي، حيث �أ�شار �شاري �أن 
عاما   20 عمره  يتجاوز  ل  �شاب  لعب  �أونا�س 

ويتمكن  ين�شج  حتى  �لوقت  بع�س  �لأمر  ويتطلب 
م�رض�  �ل�شا�شية،  �لت�شكيلة  يف  نف�شه  فر�س  من 
على �رضورة عدم حرق �ملر�حل خا�شة و�أنه لز�ل 
لعبا �شاب و�شغري �ل�شن. لالإ�شارة خالف �ملدرب 
بعدما  بديال  �أونا�س  و�أقحم  �لتوقعات  �لرجنتيني 
كان مر�شح للعب ��شا�شيا يف �للقاء �لذي جمع نادي 
�جلنوب �ليطايل بفيورنتينا �أول �م�س �شمن �جلولة 
16 من �لدوري �ليطايل يف ظل تو��شل غياب زميله 
�ن�شيني �مل�شاب، حيث تو�جد �أونا�س يف �لحتياط 
�شلبا د�خل  تعادل معه فريقه  �لذي  �أمام فيورنتينا 
ومل  �للقاء  من  �شاعة  ربع  �آخر  يف  ودخل  �لقو�عد 

يقدم دور� كبري� خالل �لدقائق �لتي لعبها.
ع.ق.

غلوام واأونا�ص يالقيان ليبزيج الملاين يف الدوري الوروبي

براهيمي و�ضالح وجها لوجه يف ثمن نهائي اأبطال اأوروبا
ي�شطدم �لالعب �لدويل �جلز�ئري يا�شني بر�هيمي 
قوية  مبار�ة  يف  �شالح  حممد  �مل�رضي  بنظريه 
بورتو  فريقيهما  يلتقي  �لذي  �لثنائي  بني  جتمع 
ثمن  �لدور  يف  �لجنليزي  وليفربول  �لربتغايل 
حيث  �وروبا،  �أبطال  ر�بطة  ملناف�شة  �لنهائي 
��شفرت عملية �شحب �لقرعة �لتي جرت منت�شف 
مو�جهة  عن  �ل�شوي�رضية  نيون  مبدينة  �م�س  نهار 
قوية بني �لفريقني وتعد بالإثارة بني جنمي �خل�رض 

و�لفر�عنة بر�هيمي و�شالح على �لتو�يل �أين ينتظر 
�أين ت�شد �ملو�جهة �نتباه �جلماهري �لعربية خا�شة 
يتناف�س  �لذي  �لثنائي  بني  �شديدة  �ملناف�شة  و�أن 
معا حول جائزة �ف�شل لعب عربي و�إفريقي لعام 
رفقة  ��شتثنائي  ملو�شم  تقدميهما  ظل  يف   2017

فريقيهما.
يف �جلهة �ملقابلة، فاإن �لثنائي �لدويل �لآخر فوزي 
غولم و�آدم �أونا�س ��شطدم رفقة فريقهما نابويل 

�لبوند�شليغا  و�شيف  �أمام  �شعب  بلقاء  �ليطايل 
�لدور  �شمن  �لملاين  ليبزيج  �ملن�رضم  �ملو�شم 
�أين  �لأوروبي  �لدوري  ملناف�شة  ع�رض  �ل�شاد�س 
�شهلة  لي�شت  وعقبة  �أمامه  �شعبة  مو�جهة  �شيجد 
بعد  يخو�شه  �لذي  �لدور  هذ�  جتاوز  �أجل  من 
ر�بطة  دور جمموعات  �لثالث يف  �ملركز  �حتالله 

�أبطال �أوروبا.
عي�سة ق.

الدوري الأوروبي يقرتح مباريات متفاوتة ال�سعوبة

بر�ضلونة والريال يف خطر وتوتنهام ي�ضطدم باليويف يف ال�ضومبيونزليغ
�أ�شفرت عمية �لقرعة �لتي �شحب حت�شبا للدور 
�أوروبا  �أبطال  �لنهائي من مناف�شة ر�بطة  ثمن 
�ندية  بني  جتمع  �لثارة  يف  قمة  مباريات  عن 
�لأوروبي حيث مل  �للقب  للتنايف على  مر�شحة 
ترحم �لقرعة قطبا �لبطولة �ل�شبانية بر�شلونة 
خطر  �مام  يتو�جد�ن  �للذ�ن  مدريد  وريال 
�لق�شاء بعدما �أوقعتهما �لقرعة �أمام ت�شيل�شي 
�لجنليزي وباري�س �شان جرمان �لفرن�شي على 
�لتو�يل، وهو ما يجعل �للقاء�ن �كرث قبلة بالن�شبة 
لع�شاق �لكرة �مل�شتديرة �لأوروبية، يف �ملقابل 
فريقي  جتمع  �لتي  �لأخرى  �ملو�جهة  �شتكون 

قمة  �ليطايل  وجوفنتو�س  �لجنليزي  توتنهام 
�ملقابالت  يجعل  ما  وهو  بدورها  �لثارة  يف 

�لثالث من �أقوى مباريات ثمن �لنهائي.
منطقياً  جيدة  �لقرعة  كانت  �ملقابل،  يف 
ومان�ش�شرت  �لأملاين  بايرن ميونيخ  �إىل  بالن�شبة 
�لبافاري  �لنادي  يو�جه  �أين  �لإجنليزي،  �شيتي 
�ملدرب  كتيبة  تالقي  فيما  �لرتكي  ب�شيكتا�س 
ويلعب  �ل�شوي�رضي،  بازل  غو�ردويال  �ل�شباين 
فيما  �ل�شباين  ��شبيلية  �أمام  يونايتد  مان�ش�شرت 
دوني�شتيك  �شاختار  �ليطايل  روما  يو�جه 
�لوكر�ين، و�شتلعب مباريات ذهاب ثمن �لنهائي 

يف 13 و14 و20 و21 فيفري 2018  على �أن تلعب 
مباريات �لعودة يف 6 و7 و13 و14 مار�س.

من  ع�رض  �ل�شاد�س  �لدور  قرعة  �ُشحبت  بينما 
عن  و�أ�شفرت  �لأوروبي"،  �لدوري  م�شابقة 
�أندية  بني  �ل�شعوبة  متفاوتة  من  مو�جهات 
�مل�شابقة  من  �ملجموعات  دور  يف  �أقنعت 
�لتعوي�س،  بطموح  �لأبطال  من  جاءت  و�أخرى 
�لقرعة �لتي �أقيمت يف مدينة نيون �ل�شوي�رضية 
�قرتحت مبار�تني قويتني جتمع �لأوىل بورو�شيا 
و�لثانية  �لإيطايل  باأتالنتا  �لأملاين  دورمتوند 
وجاءت  �لإ�شباين،  بفياريال  �لفرن�شي  ن�شبياً ليون  �شهلة  �لقرعة 

الأول غادر الفريق وعاد اإىل ار�ص الوطن

بلمختار و�ضنيحي ي�ضتكيان 
 االفريقي للفيفا ويتوجهان

 لف�ضخ عقديهما
رفع �لالعبان �جلز�ئريان خمتار بلمختار و�بر�هيم �شنيحي دعوى على 
طاولة �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم �شد �إد�رة فريقهما �لنادي �لفريقي 

�لتون�شي من �أجل �لقد�م على ف�شخ عقدهما �ملربمج مع �لفريق ب�شبب 
عدم ح�شولهما على م�شتحقاتهما �ملالية حيث يدينان بقيمة كبرية تبلغ 

قيمتها 400 �ألف �ورو ما يعادل �كرث من �شبعة ماليري �شنتيم، ويف هذ� 
�ل�شدد فاإن �شنيحي وبلمختار �شّعد� �للهجة �شد �إد�رة �لفريقي حيث 

قاما مبر��شلة �مل�شوؤولني وقدما �عذ�ر� يف ثالث منا�شبات من �أجل 
�لو�شول �إىل حلول ودية ق�شد ت�شوية م�شتحقاتهما �لعالقة بطرق ودية 

�إل �أن �لأمر مل يعط نتيجة و�جتمعا رفقة حماميهما مع �لد�رة �حلالية 
يف �آخر جل�شة ودية لكن �لالعبان مل يتمكنا من �حل�شول على �مو�لهما 
�لتي يدينان بها وهو ما يجعل �لمور تتوجه نحو �لت�شعيد بني �لثنائي 

و�إد�رة �لفريقي. وتتوجه �أيام بلمختار و�شنيحي مع �لفريقي نحو �لعد 
على �أ�شابع �ليد �لو�حدة وهما �للذ�ن يقرتبان من �لرحيل عن �لفريق 

�لتون�شي، ورفعا �شكوى للفيفا من �أجل ف�شخ �لعقد، حيث دخل بلمختار �أ
ر�س �لوطن �ول �م�س مقرر� عدم �لعودة �إىل فريقه فيما ل ي�شتبعد �ن 
يلتحق به مو�طنه �ل�شبوع �ملقبل يف حال تو��شلت �لمور على ما هي 

عليه.
ع.ق.

نغيز ي�سجل رابع مباراة دون هزمية

دوخة يتاألق مع احد وينال 
اال�ضادة من االعالم ال�ضعودي

تاألق �حلار�س �لدويل �جلز�ئري عز �لدين دوخة يف �ملبار�ة �لتي خا�شها 
فريقه �حد �أمام �لأهلي �شمن دوري �ملحرتفني �ل�شعودي، حيث قاد 
دوخة فريقه �إىل ت�شجيل �لتعادل �أمام �حد �أقوى �لأندية يف �لدوري 

�ل�شعودي بهدفني يف كل �شبكة �شمن �جلولة 13، حيث قدم مبار�ة كبرية 
وجنح يف �بعاد عدة كر�ت خطرية لالعبي �لفريق �ملناف�س وت�شدى 

لكر�ت هددت مرماه يف عدة منا�شبات منقذ� فريقه من ت�شجيل 
�لهزمية، حيث نال لقب �ف�شل لعب على �ر�شية �مليد�ن بف�شل �د�ءه 
�لكبري �لذي لفت �لنتباه �إليه بالنظر للمجهود �لذي قدمه و�شاهم يف 

خروج ناديه بنقطة �لتعادل.
ونال �لأد�ء �لذي قدمه �بن مدينة �ل�شلف �أمام �لأهلي �إ�شادة و��شعة 

من �لعالم �ل�شعودي �لذي كاله مديحا بناء على ما �أ�شحى ميثل دوره 
يف �لفريق وهو �لذي يحمل �شارة �لقيادة، و�شاهم يف منح ر�بع نتيجة 

�يجابية على �لتو�يل ملو�طنه نبيل نغيز �لذي مت تعيينه قبل ��شابيع على 
ر�أ�س �لعار�شة �لفنية لأحد ويقود �لت�شكيلة غلى ت�شجيل نتائج �يجابية.

ع.ق.
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م�ضيفه �ضيتي يح�ضم الديربي ويو�ضع الفارق بال�ضدارة ويهزم  الديربي  يح�ضم  �ضيتي  هدف مان�ض�ضرت  مقابل  بهدفني  يونايتد  الإجنليزي مان�ض�ضرت  الدوري  ب�ضدارة  بفارق لينفرد  نقطة   46 بر�ضيد  �ضاحب املمتاز  يونايتد  عن  نقطة  واأهدى 11  الثاين،  �ضيتي املركز  مان�ض�ضرت  فرفع اوتامندي  املواجهة  يف  اإىل الفوز  ر�ضيده  ال�ضماوي  يف الفريق  موقعه  معززًا  نقطة  الإجنليزي 46  الدوري  يونايتد  �ضدارة  عن  نقطة   11 املمتاز بفارق  الإجنليزي  الدوري  ترافورد، من  اأولد  الأف�ضل املباراة اأثبتت اإىل حد كبري وب�ضكل وا�ضت�ضافها ملعب  �ضيتي  مان�ض�ضرت  اأن  املو�ضم وا�ضح  الإجنليزي يف  الدوري  يف  احلايل، واأنه املر�ضح الأول للتتويج بلقب البطولة والأقوى 

يف 

ن�ضختها احلالية، فبجانب عر�ض اليوم املميز من »ال�ضيتيزينز« 

الفريق  اأرقام  توؤكد ذلك بو�ضوح، ف�ضيتي هو �ضاحب اأقوى خط هجوم يف امل�ضابقة بر�ضيد 48 هدفًا، كما اأنه فاإن 
يعد الأقوى دفاعيًا مع يونايتد وكالهما ا�ضتقبلت �ضباكه 11 هدفًا، علمًا باأن كتيبة غوارديول 
مو�ضم 2001- 2002.حققت الفوز 14 على التوايل يف الدوري، فعادل فريق مدينة مان�ض�ضرت رقم اأر�ضنال امل�ضجل 

البلوغرانا 
ي�ضتعيد نغمة 

االنت�ضارات 
واتلتيكو الثالث

ح�ضد نادي بر�ضلونة ثالث نقاط ثمينة بعد 
املباراة  يف   0-2 فياريال  على  الفوز  حتقيق 
التي جمعت بينهما على ملعب »ل �ضرياميكا« 
لوي�ض  ا�ضتطاع  الليغا،  من   15 اجلولة  �ضمن 
واإحراز  فياريال  دفاع  �ضفرة  فك  �ضواريز 
ثم   ،72 الدقيقة  يف  الأول  البلوغرانا  هدف 
اأ�ضاف ليونيل مي�ضي الهدف الثاين يف الدقيقة 
بر�ضلونة  ر�ضيد  ارتفع  النتيجة  بهذه   ،83
جتمد  فيما  الرتتيب،  �ضدارة  يف   39 للنقطة 
املركز  يف   21 النقطة  عند  فياريال  ر�ضيد 
ال�ضاد�ض، وعاد بر�ضلونة لالنت�ضارات جمدًدا 
الليغا بعد تعادله يف اجلولتني املا�ضيتني  يف 
اإرني�ضتو  دخل  فيغو،  و�ضيلتا  فالن�ضيا  اأمام 
املباراة  للبلوجرانا  الفني  املدير  فالفريدي 
على  واعتمد  اإنيي�ضتا،  اأندري�ض  قائده  بدون 
الرباعي راكيتيت�ض وباولينيو وديني�ض �ضواريز 
ا�ضتقر  فيما  امللعب،  و�ضط  يف  وبو�ضكيت�ض 
على الدفع بتوما�ض فريمايلني لتعوي�ض غياب 
اأومتيتي امل�ضاب يف قلب الدفاع، اأما اأ�ضحاب 
الأر�ض فغاب عنهم ال�ضاب املتاألق فورنال�ض 
كارلو�ض  الكولومبي  للمهاجم  بالإ�ضافة 
الأر�ض  اأ�ضحاب  اأكمل  الإ�ضابة.  ب�ضبب  باكا 
احلكم  اأ�ضهر  اأن  بعد  لعبني   10 املباراة 
البطاقة احلمراء يف وجه رابا مهاجم فياريال 
بو�ضكيت�ض،  �ضريجيو  على  عنيف  تدخل  بعد 
اأحكم بر�ضلونة قب�ضته على املباراة بعد حالة 
الطرد و�ضّكل مي�ضي واألبا جبهة قوية اأ�ضفرت 

عن عدة كرات عر�ضية خطرية، جنى بر�ضلونة 
املباراة  على  التامة  �ضيطرته  ثمار  اأخرًيا 
وا�ضتطاع البديل األكا�ضري مترير كرة �ضحرية 
الدقيقة 72 الذي راوغ احلار�ض  ل�ضواريز يف 
واأحرز الهدف الأول للبلوغرانا، وا�ضل لعبو 
بر�ضلونة ا�ضتحواذهم على الكرة ويف الدقيقة 
83 و�ضع الربغوث ب�ضمته قبل نهاية املباراة 
بعد اأن راوغ مدافعي فياريال بطريقة رائعة 

لينفرد باحلار�ض وي�ضاعف النتيجة.
ا�ضتعاد اأتلتيكو مدريد املركز الثالث من جاره 
الثمني على  بفوزه  اللقب  ريال مدريد حامل 
يف  الف�ضل  ويعود   ،0-1 بيتي�ض  ريال  م�ضيفه 
اإىل لعب و�ضطه الدويل  اأتلتيكو مدريد  فوز 
الوحيد  الهدف  �ضجل  الذي  نيغويز  �ضاوول 
لتلتيكو  التا�ضع  الفوز  وهو   ،29 الدقيقة  يف 
مدريد هذا املو�ضم مقابل 6 تعادلت ودون 
خ�ضارة فرفع ر�ضيده اىل 33 نقطة يف املركز 
الثالث بفارق نقطتان اأمام جاره ريال مدريد 
و�ضمد  نظيفة.  بخما�ضية  ا�ضبيلية  فاز  الذي 
اأتلتيكو مدريد جراح خروجه خايل الوفا�ض 
من م�ضابقة دوري اأبطال اوروبا هذا املو�ضم 
م�ضابقة  يف  القاري  م�ضواره  �ضيكمل  حيث 
مدريد  اأتلتيكو  وخا�ض  الأوروبي«،  الدوري 
الفرن�ضي  الدويل  هدافه  غياب  يف  املباراة 
ال�ضابة.وتراجع  ب�ضبب  غريزمان  اأنطون 
ريال بيتي�ض اإىل املركز احلادي ع�رش بعدما 

جتمد ر�ضيده عند 18 نقطة.

نابويل يتعرث وي�ضيع االنفراد بال�ضدارة
ف�ضل نابويل يف ا�ضتعادة ال�ضدارة من اإنرت ميالن ب�ضقوطه يف فخ التعادل ال�ضلبي اأمام �ضيفه فيورنتينا يف املرحلة 16 من 
الدوري الإيطايل، كما اأهدر روما نقطتني ثمينتني ل�رشاعه على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2001، وذلك ب�ضقوطه 
يف فخ التعادل ال�ضلبي اأي�ضاً اأمام م�ضيفه كييفو فريونا، يف املباراة الأوىل على ملعب »�ضان باولو« يف نابويل فّوت الفريق 

اجلنوبي فر�ضة لعبه على اأر�ضه واأمام جماهريه ل�ضتعادة نغمة الفوز وال�ضدارة التي انتزعها منه اإنرت ميالن عقب اخل�ضارة 
على امللعب ذاته امام جوفنتو�ض حامل اللقب، كما ف�ضل نابويل يف ا�ضتغالل تعادل جوفنتو�ض واإنرت ميالن �ضلبياً يف افتتاح 

املرحلة، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها ر�ضيده اإىل 39 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الإنرت املت�ضدر واأمام جوفنتو�ض 
الثالث.

األبا: ا�ضتفدنا من الطرد ومي�ضي االأف�ضل يف التاريخ
قال الظهري الأي�رش لفريق بر�ضلونة جوردي األبا، اإن طرد دانييل رابا لعب فياريال يف الدقيقة 60 من املباراة التي جمعت 
بينهما فعاد على الفريق الكتالوين بالنفع، ويف ت�رشيحات نقلتها �ضحيفة »اآ�ض« الإ�ضبانية، اأ�ضار األبا اأنه ل ميكنه اجلزم باأن 

التدخل العنيف لرابا على قدم زميله �ضريجيو بو�ضكيت�ض ي�ضتلزم الطرد فعليا اأم ل، ولكنه يرى اأن البار�ضا ا�ضتفاد من الطرد، 
و�ضاد التعادل ال�ضلبي بني الفريقني خالل املباراة، ولكن بعد طرد رابا متكن بر�ضلونة من الفوز بهدفني دون رد.

مي�ضي يتفوق على رونالدو
على الرغم من اقرتاب عام 2017 على نهايته، اإل اأن ال�رشاع ل يزال ممتدا بني جنمي كرة القدم العامليني الأرجنتيني ليونيل 

مي�ضي والربتغايل كري�ضتيانو رونالدو، ورغم اأن الدون ح�ضد هذا العام لقبي الليغا والت�ضامبيونزليغ مع ريال مدريد، وح�ضل 
على لقب اأف�ضل لعب من قبل الفيفا وكذلك جائزة »الكرة الذهبية«، اإل اأن مي�ضي يتفوق عليه يف اإح�ضائية مهمة، ورفع 

مي�ضي ر�ضيده من الأهداف هذا العام، بعد هز �ضباك فياريال اإىل 53 هدفا �ضواء مع البلوغرانا اأو منتخب بالده الأرجنتني.

جريو يعادل رقم اأ�ضطورة مان�ض�ضرت يونايتد
�ضّجل اأوليفيه جريو مهاجم اأر�ضنال هدف تعادل فريقه اأمام م�ضيفه �ضاوثهامبتون يف املباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 

1-1، �ضمن مواجهات الدوري الإجنليزي املمتاز، و�ضارك جريو يف الدقيقة 72 بديال ملواطنه لكازيتي، قبل اأن ي�ضجل 
هدف الإنقاذ للغانرز يف الدقيقة 88 من �ضناعة األيك�ضي�ض �ضان�ضيز، بهذا الهدف، متكن جريو من معادلة الرقم القيا�ضي 

لأوله جونار  هدًفا، يذكر اأن بع�ض التقارير تربط جريو باإمكانية الرحيل عن اأر�ضنال، يف انتقالت جانفي على �ضبيل الإعارة، 
حيث يبحث الالعب عن فريق يتيح له امل�ضاركة كاأ�ضا�ضي بانتظام، وذلك حتى ي�ضمن مكانا مع منتخب بالده يف كاأ�ض العامل.

معركة دامية بني املان �ضيتي ويونايتد
ذكرت و�ضائل اإعالم بريطانية اأن �ضجارا كبريا اندلع يف النفق املوؤدي لغرف املالب�ض يف ملعب »اأولد ترافورد«، بعد انتهاء  
وفقاملا ذكرته �ضحيفة »ذا �ضن«، فقد تورط مهاجم يونايتد روميلو لوكاكو يف �ضجار �ضارك فيه حوايل 20 �ضخ�ضا، م�ضيفة 

اأن مدرب يونايتد جوزيه مورينيو تعر�ض للرمي باملياه واحلليب، ونفى مان�ض�ضرت �ضيتي هذه التقارير لكن ال�ضحفي املعروف 
دانييل تايلور ادعى اأن ميكيل اأرتيتا، لعب اأر�ضنال ال�ضابق وامل�ضاعد احلايل ملدرب �ضيتي بيب غوارديول �ضالت منه الدماء 

يف ال�ضجار، واأ�ضافت ال�ضحيفة اأن مورينيو دخل غرفة مالب�ض مان�ض�ضرت �ضيتي بعد املباراة، واحتج على احتفال الالعبني 
املبالغ فيه عقب الفوز، كما اتهم املدرب الربتغال، حار�ض �ضيتي اإيدير�ضون بافتقار الحرتام وت�ضاعدت حدة التوتر مما 

ا�ضتدعى تدخل رجال الأمن.
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 »ق�ص�ص العابرين« للعراقي قتيبة

 اجلنابي يوثق 30 عاما من الغربة
ي�سارك املخرج وامل�سور العراقي قتيبة اجلنابي بفيلمه الوثائقي الأحدث ق�س�ص العابرين يف مهرجان 

دبي ال�سينمائي �سمن م�سابقة املهر الطويل، والفيلم م�ستخل�ص من مادة فيلمية �سورها بنف�سه على 
مدى 30 عامًا حتمل يف طياتها ذكريات واآلم الغربة التي عا�سها منذ اأن غادر العراق يف الثمانينات.

 67 مدى  على  اجلنابي  وي�رسد 
متفردة  �سينمائية  بلغة  دقيقة، 
الغربة  مع  ال�سخ�سية  جتربته 
اأحد املقاطع  التي يقول عنها يف 
ال�سوتية بالفيلم: »ال اأدري اإن كنت 
اأن  اختارت  التي  هي  اأم  اخرتتها 

ت�سكنني«.
زمني  ت�سل�سل  يف  االأحداث  ت�سري 
احلرب  بداأت  عندما   1980 منذ 
من  كان  فما  واإيران  العراق  بني 
على  ابنها  حثت  اأن  اإال  قتيبة  اأم 
مغادرة البالد خوفاً من اأن تفقده 
احلرب  ب�سبب  والده  فقدت  كما 

ومل تعرف م�سريه.
اجلنابي  ا�ستقر  العراق  ومن 
الت�سوير  لدرا�سة  املجر  يف  
ال�سينمائية،  والفنون  الفوتوغرايف 

وتعمقت غربته، اإذ مل يكن الرجوع 
اإىل الوطن خياراً قائماً.

واالإخراج  الت�سوير  اإىل  واإ�سافة 
يقوم  ال�سيناريو  وكتابة  واالإنتاج 
الفيلم،  يف  الراوي  بدور  اجلنابي 
بالتعليق  كثرياً  يتدخل  ال  لكنه 
لل�سور  املجال  تاركاً  ال�سوتي 
التي  واللقطات  الفوتوغرافية، 
غربته  �سنني  مدى  على  �سورها 

تتحدث عن الرحلة.
وال يفوت امل�ساهد منذ اللقطات 
االأوىل مالحظة اأن اجلنابي اختار 
خلف  من  لقطاته  معظم  ت�سجيل 
�سكل  تارة  يتخذ  زجاجي،  حاجز 
زجاج  اأخرى  وتارة  ال�سيارة  زجاج 
حا�رس  دوما  لكنه  قطار،  �سباك 
يقوم  من  اأن  املتفرج  يظن  حتى 

بالت�سوير حبي�ص قف�ص زجاجي ال 
ميلك اإال كامريا لت�سجيل معاناته.

االأب  بغياب  اجلنابي  تاأثر  ويظهر 
الذي يظل طيفاً م�ساحباً له يزيد 
ويعمق �سعور الفقد يف نف�سه، فقد 

الوطن وفقد االأب وال�سند.
ومليئة  ثرية  امل�سورة  املادة 
بهم  مر  الذين  العابرين  بوجوه 
اجلنابي يف رحلته الطويلة، وكثري 
خرجوا  اإذ  ظروفه  نف�ص  له  منهم 
لي�سكنوا  اأوطانهم  من  جمربين 

بالداً غريبة.
وقال اجلنابي يف نقا�ص بعد العر�ص 
للفيلم  مبهرجان  االأول  العاملي 
اإنه  الدويل،  ال�سينمائي  دبي 
املعرو�سة  املادة  ا�ستخل�ص 
بالفيلم من مئات ومئات ال�ساعات 

ثالثة  مدار  على  �سجلها  التي 
كانت  الكامريا  اأن  واأ�ساف  عقود. 
الرفيق يف رحلته لذا حر�ص على 
به،  مر  ملا  توثيق  اأداة  تكون  اأن 
�سيقدم  يوم  ذات  اأنه  يعلم  وكان 

هذا الفيلم عن م�سوار حياته.
موعداً  اأ�سع  »مل  اجلنابي:  وقال 
كنت  الفيلم،  لتقدمي  حمدداً 
لكن  �سيء  كل  واأ�سجل  اأ�سور 
وجدت  املا�سي  العام  مدى  على 
معي  تتوا�سل  دبي  مهرجان  اإدارة 
ليكون  منه  االنتهاء  على  وحتثني 
الدورة«،  هذه  يف  للعر�ص  جاهزاً 
�سعرت  »بالتاأكيد  واأ�ساف: 
باالرتياح الأين اأنهيت هذا امل�سوار 
الطويل من الت�سوير والتوثيق لكن 
عر�سه  باأن  اأ�سعر  ذاته  الوقت  يف 

كبري  اأمر  اجلمهور  مع  وم�ساركته 
�سيغري كل حياتي«.

هذا  على  حمافظته  كيفية  وعن 
عرب  امل�سورة  املادة  من  الكم 
اجلنابي:  قال  تلف  دون  ال�سنني 
بداأت   عندما  �سغرياً  �ساباً  »كنت 
بالذكاء،  ت�سلحت  لكني  امل�رسوع 
مادتي  على  اأحافظ  دوماً  كنت 

يف  اأ�سكن  عندما  وكنت  الفيلمية، 
اأبحث  �سقة  اأوؤجر  اأو  حجرة  اأي 
لتخزين  املنا�سب  املكان  عن 
النيغاتيف«، واأ�ساف: »هذه املادة 
اأنا، هي  الفيلمية هي حياتي، هي 
يف  اأنا  وع�سته..  به  مررت  ما  كل 
اأو  املخرج،  ل�ست  الفيلم  هذا 

امل�سور، اأنا قتيبة االإن�سان«. 

 وفاة الفنان ال�صعودي
 الكبري اأبو بكر �صامل

اأبو  الكبري،  ال�سعودي  الفنان  تويف 
اأم�ص  عن  اأول  م�ساء  �سامل،  بكر 
عمر ناهز 78عاماً، بعد �رساع مع 

املر�ص.
وطوى املوت ال�سفحة االأخرية يف 
اأثرى  الذي  العمالق  الفنان  حياة 
االأعمال  ال�سعودية مبئات  االأغنية 
الفنية الراقية، على راأ�سها اأغنيته 
التي  وا�سلي«  بالدي  »يا  الوطنية 
الراحل خالل  غناه  ما  اآخر  كانت 
يف  ال�سعودي  الوطني  اليوم  حفلة 

�سبتمرب املا�سي.
فنان  �سامل  بكر  اأبو  اأن  ويذكر 
�سعودي  واأديب  و�ساعر  وملحن 

لل�سعودية  انتقل  مينية  اأ�سول  من 
املا�سي  القرن  �سبعينيات  منذ 
وبريوت  عدن  بني  متنقاًل  عا�ص 
ا�ستقر يف  اأن  اإىل  والقاهرة  وجدة 

الريا�ص.
بن  زين  بن  �سامل  بن  اأبوبكر  وولد 
ح�سن بلفقيه يف 17 مار�ص  1939 
يف  التاريخية  ترمي  مبدينة 

ح�رسموت.
عرفت  عريقة  اأ�رسة  يف  ون�ساأ 
بالنجابة والذكاء وا�ستهرت بالعلم 
اأفرادها  غالبية  اأن  اإذ  واالأدب 
�سعراء اإن مل يكونوا يحملون العلم 

وال�سعر يف اآٍن معاً.

اإيقاف �صريين عن 
 الغناء حتى 

14 جانفي املقبل
   

اعتمد جمل�ص نقابة املهن املو�سيقية 
يف م�رس برئا�سة املطرب هاين 

�ساكر قرار اإيقاف املطربة 
�سريين عبد الوهاب عن الغناء 

وعدم منحها اأي ت�ساريح 
الإحياء حفالت داخل م�رس 

حتي 14 جانفي املقبل .
وجاء هذا االعتماد بعد 

امتثال �سريين للتحقيق معها 
يف واقعة االإ�ساءة لنهر النيل 
اأثناء اإحياء حفل غنائي لها 

يف ال�سارقة قبل اأ�سهر عدة، 
حيث اعتربت النقابة تلك 
الواقعة مبثابة اإ�ساءة اإيل 
جموع ال�سعب امل�رسي. 

يذكر اأن �سريين اعتذرت عن 
تلك الواقعة يف بيان ر�سمي 

�سادر منها، متعهدة بعدم 
تكرار مثلها جمدداً.

ال�صورية فايا يونان 
تغني للقد�ص بال�صال 

الفل�صطيني
   

حيت  اأ
بة  ملطر ا

ال�سورية فايا يونان حفاًل 
غنائياً، يف احلديقة ال�سينية بالقاهرة، 
الذين  بح�سور عدد كبري من حمبيها 
قبل  احلفل  مكان  على  توافدوا 
عقلبي،  و�سدي  وغنت   انطالقه  
ياحبيبي،  ومن  اإليك،  الطريق  ويف 
والتي  فريوز،  وغريها،   وزنوبيا« 
احل�سور.  من  كبرياً  حما�ساً  القت 
اإعجاب  ال�سورية  املطربة  واأثارت 
راحت  »اإن  اأغنية  بعد  جمهورها، 
منك ياعني« للفنانة الراحلة �سادية، 
باإعادتها بعد  والتي طالب اجلمهور 

تاألقها يف اأدائها.

بعد تاأخر األبومها.. كارول 
�صماحة تعد جمهورها 

مبفاجاأة
اعتذرت الفنانة كارول �سماحة – عرب ح�سابها على موقع 
تباد ال�سور “اإن�ستقرام”- عن تاأخر األبومها الذي وعدت 

مل بطرحه يف احتفاالت امليالد، لكن ل�سوء احلظ 
تنتِه منه، ووعدت جمهورها مبفاجاأة 
ت�ستعد للك�سف عنها االأ�سبوع املقبل. 
وقالت �سماحة يف املقطع املن�سور، 
اإنها تعتذر جلمهورها من العا�سمة 
الفرن�سية باري�ص ب�سبب تاأخر طرح 

األبومها االأخري الذي كانت قد 
وعدته به يف احتفاالت امليالد، 
الن�سغالها بت�سوير اأحد االأفالم، 

واأنها ت�ستعد يف الفرتة املقبلة 
للك�سف عن مفاجاأة �سعيدة 

جلمهورها. جدير بالذكر 
اأن الفنانة كارول 

�سماحة، ت�سور حالًيا 
اأحدث اأفالمها 

»بال�سدفة« 
و�سيتم ت�سويره 

بالكامل يف بريوت، 
وي�ساركها بطولته 
بديع اأبو �سقرا، 

ويخرجه با�سم كري�ستو.

ال�سعودية داليا مبارك الإحياء حفل غنائي   ت�ستعد املطربة االإماراتية �سمة حمدان والفنانة 
يقام الأول مرة يف ال�سعودية.

و�سيقام احلفل الذي �سيُنظم للن�ساء فقط اجلمعة يف ال�ساد�ص والع�رسين من �سهر جانفي  املقبل، 
�سمن ليايل الريا�ص، بدعم ورعاية الهيئة العامة للرتفيه.

ون�رست �سمة حمدان �سورة عرب �سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل االجتماعي اإن�ستقرام 
كتبت عليها: »قريبا يف الريا�ص«.

وتقدم هيئة الرتفيه هذا ال�ستاء ليايل مو�سيقية متميزة وفريدة من نوعها، �سمن حفالت فنية 
راقية يحييها جنوم الفن من ال�سعودية واخلليج والعرب والعامل، يف عدد من مناطق اململكة.

وقدمت   ،2011 عام  اأو�سع  نطاق  على  ا�ستهرت  اإماراتية،  وعازفة  �سمة حمدان مطربة  وتعد 
لي�ص  ال�سيف،  باقول، حبيب  »و�ص كنت  الوقت، منها:  االأغاين املنفردة منذ ذلك  العديد من 

ت�ساأل، حبيبي مو رومان�سي«.
حيث  االأخرية،  االآونة  يف  العربي  اخلليج  ا�ستهرت يف  �سعودية،  مغنية  فهي  مبارك،  داليا  اأما 
اأغانيها »قلبت  اأول  اقتحمت عامل ال�سهرة، وظهرت جلمهورها يف العام 2014 عندما اأطلقت 

الطاولة«، وحققت اأكرث من 9 ماليني م�ساهدة عرب يوتيوب.

�صمة حمدان وداليا مبارك
  قريًبا يف الريا�ص
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جورج �سوندرز الفائز بجائزة مان بوكر:

جمال الأدب يكمن يف اإبرازه اختالف هوياتنا
مل يكن م�ستغربًا اأن يعمد الكاتب الأمريكي جورج �سوندرز، الفائز بجائزة »مان بوكر« لعام 2017 عن روايته الأوىل »لينكولن يف 

الباردو«، لإقناع نف�سه من البداية، اأن ما يريد تاأليفه لي�س كتابًا �ساماًل عن الرئي�س الأمريكي الراحل اإبراهام لينكولن، ح�سب قوله، 
بل جمرد توفري ملحات ق�سرية عنه عند اللزوم، ويف حلظات حمددة..

يق�صد  مل  ،�إنه  �صوندرز  ويقول 
ت�أ�رسه  لينكولن لو مل  �لكت�بة عن 
�لق�صة  لكن  البنه،  رث�ئه  ق�صة 
هذه �ملرة، �حت�جت للتحول �إىل 
�لتفتح  يف  فم�صت  ك�ملة،  رو�ية 
�الأ�صم�ء  �أبرز  من  �صوندرز  ويعد 
يف  �لق�صرية  �لق�صة  جم�ل  يف 
�لوالي�ت �ملتحدة، وميت�ز �أ�صلوبه 
�لثق�فة  تعقيد�ت  بت�صخيم 
�رسي�يل  ب�أ�صلوب  �الأمريكية 
مدر�صة  �إىل  �أقرب  هو  خي�يل، 
�الأدب  يف  �لو�قعية  غوغول 
من  نف�صه  يعترب  �لذي  �لرو�صي، 
�أتب�عه�، »ال �صيم� يف طريقة فهم 
ي�صطر  قد  �أنه  ومعرفة  �حلي�ة، 

�إىل �أن يت�أرجح بعنف قلياًل«
وك�نت قد �ألهمته لكت�بة �لرو�ية، 
�الأوىل، عن  للمرة  �صمعه�  حك�ية 
يف  ك�ن  بينم�  لينكولن،  �بر�ه�م 
حو�يل  منذ  زوجته  مع  و��صنطن 
ع�رسين ع�م�ً، ف�فتنت به� ويحكي 
�ص�وندرز ملجلة »ت�مي« �الأمريكية 
بعد �صدور رو�يته، عن ذلك، مبين� 
�أن لينكولن �ملثكول ع�صية �حلرب 
�الأهلية بوف�ة �بنه ويلي وهو بعمر 
�لـ 11 ع�م�ً، ز�ر �ل�رسد�ب، حيث 
يرقد جثم�نه يف مقربة �وك هيل 
بجورج ت�ون. فخطرت له فكرة، 
لكنه تركه� تختمر يف ذهنه طيلة 

عقدين، قبل �أن يقرر تطويره�.

جولة

 22 ليلة  على  �لرو�ية  وتركز 
فيفري 1862، وت�صطحب �لق�رئ 
وهو  »�لب�ردو«،  يف  جولة  يف 
�لبوذية  ب�لدي�نة  يرتبط  م�صطلح 
�نتق�لية  �لتيبت، وهي مرحلة  يف 
بح�صب  و�النبع�ث  �حلي�ة  بني  م� 
�لتيبت،  يف  �لبوذية  �ملعتقد�ت 
�الأ�صو�ت  من  عدد  مبر�فقة 
ترف�ض �إمت�م �لرحلة �إىل �لنه�ية.. 
فوق  حتوم  �لتي  �الأ�صب�ح  وهذه 
يف  �لو�لد  تر�قب  �لطفل  جثم�ن 
يف  كجوقة  �لق�صة  وت�رسد  حزنه 
و�ملوت،  �الأبوة  ملعنى  متثيله� 
على  �لطفل  م�ص�عدة  وحت�ول 

�لرحيل �لنه�ئي.
 

حماور

�لعمل  ب�ص�أن  �صوندرز  ويقول 
�أغر�ض  �أن  ح�ولت  وم�ص�مينه، 
به  �أح�ض  �لذي  نف�صه  �ل�صعور 
�لكت�بة  و�أن  �ل�صنو�ت،  تلك  كل 
�لوقت  مع  �أ�صبحت  لينكولن  عن 
�صيئ�ً ملح�ً، نوع�ً من عبء علي، 
�للحظ�ت  تلك  توفري  ف�أردت 
�لظلم�ء.  �لليلة  تلك  يف  �ملعينة 

نف�صي كيف ميكن  �ص�ألت  ويت�بع: 
لرجل  �لذهنية  �حل�لة  تكون  �أن 
يف  �صب�ح�ً   12:45 �ل�ص�عة  عند 
بعد  �صهر فرب�ير،  ب�ردة من  ليلة 
جثم�ن  م�ص�هدته  من  دق�ئق 

جنله؟.
ح�صب  �ملو�صوع  هذ�  مثل  �إن 
قوله، بد� �أنه ين��صبنه �أكرث كك�تب 
قد  طالبه  �أحد  وك�ن  ق�ص�ض. 
�أعرب عن �عتق�ده �أنه �إذ� م� كتب 
عب�رة  �صتكون  ف�إنه�  رو�ية،  يوم�ً 
�أثن�ء  لكنه  من�ج�ة،  �صل�صلة  عن 
ت�أليف �ل�رسد، ح�ول جتنب بع�ض 
�أنه  �ل�ص�أن،  يف  ويو�صح  �ملز�لق. 
من�ج�ة  كت�بة  يف  يرغب  يكن  مل 

للينكولن من 300 �صفحة.
�ل�رسد  نهج  يق�وم  نف�صه  ووجد 
�ملب��رس، ف�عتمد بع�ض �لفك�هة، 
�أدرك  �لتي  �للحظة  ج�ءت  ثم 
من  نوع�ً  �أحدث  �إذ�  �أنه  فيه� 
�لتن�غم بني دور �الأ�صب�ح و�لوق�ئع 
على  ق�در�ً  �صي�صبح  �لت�ريخية، 
�إحد�ث  دون  بينهم�  �لتحرك 

�لكثري من �جللبة.
حي�ة  يف  ف�ج�أه  م�  �أكرث  �أم� 
�له�ئل  �لنمو  فهو  لينكولن، 
يف  �ل�صخ�صية  تلك  حققته  �لذي 
�ل�صعيد  على  �خلم�ض  �ل�صنو�ت 
�لروحي و�الأخالقي، و�أنه مل يكن 
يتمتع ب�صعبية يف �ل�صنو�ت �ملبكرة 
�أن  وكيف متكن من  رئ��صته،  من 

يتقدم يف وجه �ل�صعوب�ت.
يقول  للينكولن،  تقييمه  ويف 
مثل  حق�ً  قوي  �صخ�ض  �لك�تب: 
ه�دئ�  يكون  �أن  ميكن  لينكولن، 
�إليه  وتُوجه  طويلة،  لفرتة  جد� 
وتالحقه  �الإه�ن�ت،  من  �لكثري 
�ل�صي��صية،  �الأفك�ر  من  �لكثري 
وينعت بت�صمي�ت من قبل �لعديد، 
�لعقل  ب�إعم�ل  لذلك  ويت�صدى 
بجو�ب،  يخرج  �أن  �إىل  بهدوء، 
ع�دية  غري  قوة  بر�أيي  وهذه 
يدمج  �لذي  الأ�صلوبه  وب�لن�صبة 
�لو�قعية،  ب�لق�ص�ض  �خلي�ل 
�أنه� حم�ولة  �إىل  في�صري �صوندرز 
�لعن��رس  تلك  ال�صتخد�م  منه 
و�أنه  �لعو�طف.  ل�صحذ  كو�صيلة 
عندم� ينظر �إىل حي�ته وم� ك�نت 
عليه، يجد جمرد متثيل م� حدث 
من  �أقل  كمية  معه حرفي�ً، مينح 
�ختربه  �لذي  �لفعلي  �لتغيري 
»و�قعي«  متثيل  �أخرى،  بعب�ر�ت 
يرتك  بر�أيه،  للحي�ة،  مب��رس 
�لكثري من �الأ�صي�ء ك�ال�صطر�ب�ت 
و�لتعقيد�ت �لع�طفية و�جلم�لي�ت 
و�ملخ�وف �لتي يجري �ختب�ره� 
ن�صبي�  برجو�زية  حي�ة  يف  حتى 
ورو�ية  �لتد�ول.  خ�رج  كحي�ته، 
على  ب�لك�مل  ق�ئمة  �صوندرز 

�حلو�ر، مع �قتب��ص�ت من رو�ي�ت 
�خلي�ل.  مع  مت�ص�بكة  ت�ريخية 
ب�لن�صبة له، �أ�صلوبه يق�صد جذب 
�لتي  للحك�ية  ع�طفي�ً  �لق�رئ 
ويقول:  به�،  يخربن�  �أن  يريد 
�أح�ول دوم�ً �لرتكيز على �ملركز 
مب�  �لقي�م  ثم  للق�صة،  �لع�طفي 
يتطلب لنقل هذه �لقوة �لع�طفية 
للق�رئ، هذ� هو �ل�صكل �ل�صحيح. 
جتريبي�ً  �أكون  �أن  �أبد�ً  �أريد  ال 
و�صوندرز،  �لتجربة  �أجل  من 
مل  �جليوفيزي�ئي،  �ملهند�ض 
تقليدية،  �أدبية  خلفية  لديه  تكن 
وك�ن عليه �أن مي�صي يف »منحنى 

تعليمي طويل ».
�هتم�م�ته  مثل  جت�ربه،  �أن  كم� 
ب�لعلوم ووجه�ت نظره �ل�صي��صية 
ومعتقد�ته �لبوذية، جتد طريقه� 
�أكرث  �الآن  وذلك  �أعم�له.  �إىل 
يرى  حيث  م�صى،  وقت  �أي  من 
و�صيلة  تكون  لثق�فة  �حل�جة 
متع�طفني  يكونو�  �أن  يف  للن��ض 
يف  �صيم�  ال  بع�ص�ً،  بع�صهم  مع 
�لتو��صل  و�ص�ئل  �نفج�ر  ظل 

�الجتم�عي �لفورية.
بر�أي  �الأدب  جم�ل  ويكمن 
�ص�وندرز، يف تد�عي �لفو�رق بني 
�لهوي�ت، ويقول »�الأمر �الأ�ص��صي 
هو  تكتب  عندم�  يحدث  �لذي 
�أنك »تته�وى ملدة دقيقة و�حدة 
�لق�رئ  ي�صعر  �أن  ب�أمل  فقط«، 
ب�ل�صيء نف�صه. هذه هي �لفر�صية 
خمتلفون  ب�أنن�  لالأدب،  �لك�ملة 
لكنن� رغم ذلك، ب�إمك�نن� �أن ن�صل 
ب�أنف�صن� �إىل �حل�لة نف�صه�. وهذ� 
متقم�صني  �لكت�بة  لن�  يتيح  م� 
�صخ�صي�ت  وعن  �آخر  �صوت�ً 

�أخرى.. من ع�صور �أخرى.
 

توازن مطلوب

ع�م�ً،   58 �لـ  عمر  يف  وهو 
�ملقبل  �جليل  �أن  �لك�تب،  يعتقد 
�ملوروثة.  �لتحيز�ت  من  متحرر 
ظل  يف  له  ب�لن�صبة  �ملهم  ومن 
�إيج�د  �حل�يل،  �ال�صتقط�ب 
نرى  �لتي  �لطريقة  يف  �لتو�زن 
�أن  �أعتقد  ويقول:  �لع�مل،  فيه� 
يف  هو  تعقيد�ً  �الأكرث  �ملوقف 
ورهيبة  جميلة  �حلي�ة:  روؤية 
فهو  �ملث�يل،  �أم�  فيه�.  م�  بكل 
�لو�قع.  على  منفتح�ً  تكون  �أن 
ف�حلي�ة نف�صه� تبقى جميلة جد� 

برغم �ت�ص�فه� ب�جلنون.
 

»لينكولن يف باردو«.. حياة 
مثرية و�سط الآلم

رو�يته  �صوندرز يف  يحكي جورج 

�الأوىل »لينكولن يف ب�ردو«، ق�صة 
حتت  �ملثكول،  لينكولن  زي�رة 
جن�ح �لليل، يف ليلة 20 فرب�ير من 
�بنه ويلي �لذي  �لع�م 1862، قرب 
و�فته �ملنية جر�ء حمى �لتفوئيد. 
�إذ ك�ن �لفتى ي�ص�رع �حلمى فيم� 
ر�صمي�ً  ��صتقب�الً  تقيم  �لع�ئلة 
�الأهلية  �حلرب  ع�صية  فخم�ً 

�الأمريكية.

حماولة ا�ستك�ساف

خالل  �حلبكة  �أحد�ث  تدور 
�لقبور  �صو�هد  بني  و�حدة،  ليلة 
ويح�ول  �لرخ�مية،  �لبي�ص�ء 
خيوط  تبني  خالله�،  �لك�تب 
و�حلزن  للموت  مثري  ��صتك�ص�ف 
ذ�ك  للحي�ة،  �الأعمق  و�ملعنى 
�لفك�هة  بني  ميزج  �رسد  عرب 
�لرو�ية،  يف  وجند  و�حلزن. 
�لق�مة  طويل  �لهزيل،  �لرجل 
لينكولن، وهو ج�ل�ض فوق جثم�ن 
ينتحب،  ربيع�،   11 �لـ  �بن  جنله، 
�ملعذبة  �الأرو�ح  تهيم  فيم�  ذلك 

من حوله متوعدة..
لينكولن  ق�صة  �رسد  تب��رس  �إذ 
وخيب�ته�،  �أحالمه�  عن  وتخربن� 
يف  حم��رس  لينكولن  �ن  ونعلم 
ب�ردو، وهو م�صطلح ميثل مرحلة 
�لدي�نة  و�النبع�ث يف  �ملوت  بني 
هذه  لكن  �لتيبت،  يف  �لبوذية 
رحلة  تبدو  رو�يته  يف  �لرحلة 
»�لكوميدي�  بــ  �أ�صبه  �أليم  عذ�ب 

�الإلهية« لد�نتي.
ك�الأطف�ل  لينكولن،  فنجل 
يعرب  �أن  �الآخرين، من �ملفرت�ض 
�لبق�ء  يح�ول  لكنه  �الآخرة،  �إىل 
�الأطف�ل  لكن  و�لده،  ب�صبب حزن 
�لذين ال ينتقلون ينتظرهم عذ�ب 
�ليم، وحت�ول �الأرو�ح، �إنق�ذ ويلي، 
�مل�صري  هذ�  من  لينكولكن،  �بن 
يف  يدور  م�  ومعظم  �مل�صوؤوم، 
يف  مبح�والته�  يتعلق  �لرو�ية 
عن  للتخلي  بلينكولن  �لت�أثري 

ولده.

 
زخم عاطفي

لتلك  �ملتعددة  �الأ�صو�ت  ومتنح 
بت�صوه�ت  تظهر  �لتي  �الأرو�ح 
�الأخالقية  �لق�صور  �أوجه  متثل 
�الأحي�ء،  ع�مل  يف  تبقيه�  �لتي 
بتحويل  للق�صة،  ع�طفي�ً  زخم�ً 
حزن لينكولن �ل�صخ�صي �إىل ت�أمل 
�لبالد  �لتي تكبدته�  يف �خل�ص�ئر 

خالل �حلرب �الأهلية.
�لفك�هة  من  حلظ�ت  تبدو  لذ� 
ملجومة  �لرو�ية  يف  �ل�صود�ء 
�حلزن،  مالمح  �لتق�ط  ل�ص�لح 

كم�  �ليومية  �حلي�ة  �أحز�ن  �صو�ء 
�أو حزن  �ملوتى،  �أرو�ح  تختربه� 
�أو  �لن�صي�ن،  يطويه  فيم�  ويلي 
مع  بعد  �ملت�ص�لح  غري  لينكولن 
وف�ة ولده، و�لدم�ر �لذي �أحدثته 
رث�ء  ومينح  �الأهلية.  �حلرب 
�لو�لد البنه �ملثقل �أ�صال ب�صوؤون 
يف  كثرية  ملق�طع  عمق�  �لدولة، 

�لكت�ب.
لنقل  حم�ولة  �لرو�ية  يف  وتبدو 
�الأمريكي،  �ملجتمع  عن  �صورة 
�صخ�صي�ت  �الأرو�ح  بني  تربز  �إذ 
عدة، من بينه� �جلندي و�ل�ص�رق 
و�لع�مل  �لدببة  و�ص�ئد  و�لك�تب 
و�صحية  بن�ت  لثالث  و�أم 
ك�ن  م�صن  ورجل  �غت�ص�ب.. 
�ص�بة،  بفت�ة  �لزو�ج  و�صك  على 
على  نعرث  �أ�صو�ته�،  �صيل  وبني 

�قتب��ص�ت عن حي�ة لينكولن.
تعدد  على  �لرو�ية،  لكن 
زخمه�  ت�أخذ  �صخ�صي�ته�، 
�ملثقلة  لينكولن  �صخ�صية  من 
و�صف  يف  و�الأعب�ء،  ب�الأحز�ن 
�الإن�ص�نية.  للطبيعة  ك�مل  عميق 
وقد ر�صمه� �ملوؤلف بجم�لية يف 
�لب�ردو  د�خل  مف�صلية،  حلظة 
�ص�وندرز  ويكتب  به�.  �خل��ض 
عنه  يعرف  و�لذي  لينكولن،  عن 
»ك�ن  �الكتئ�ب:  من  ع�نى  �أنه 
جت�ه  �حلزن،  نحو  مي�الً  عقله 
ب�الأحز�ن،  �لع�مل مليء  ب�أن  و�قع 
�أعب�ء  حتت  يك�فح  �جلميع  و�ن 
ك�ن  ومهم�  ب�حلزن،  مثقلة 
�الإن�ص�ن،  ي�صلكه  �لذي  �لطريق 
�جلميع  �أن  ن�صي�ن  حم�ولة  عليه 
يع�ين و�أن ي�صعى للقي�م مب� ميكن 
�أولئك  عن  �لعبء  لتخفيف  عليه 

�لذين على �ت�ص�ل معه« . 

اقتبا�سات تاريخية
 

�لت�ريخية  �القتب��ص�ت  �صيل 
يف  �صوندرز  �إليه�  يلج�أ  �لتي 
�الأ�صب�ح،  �أ�صو�ت  �صيل  مق�بل 
من  قوطية  �أجو�ء  �لق�صة  مينح 
من  �ح�ص��ض  مع  فيكتوري�  عهد 
�لرعب، لكن �الأرو�ح حم��رسة يف 
وهي  و�قعية،  غري  تبدو  م�ص�حة 
بو�قع  �لقبول  على  ق�درة  غري 
�لقوة  �أوجه  ك�نت  و�إذ�  �ملوت 
ي�صوغه�  �صوندرز،  �أ�صلوب  يف 
مزج �عم�له مب�ص�عر من �لرحمة 
�الأو�ص�ع  �أكرث  و�لعطف، حتى يف 
�الأرو�ح  �حتالل  ف�إن  وح�صية، 
�حلدود  يزيل  نف�صه�  �مل�ص�حة 
م�ص�عر  ذلك  خالل  من  وتربز 
و�صفه�  ويف  حي�له�.  �لتع�طف 
�لب�رونة  ق�لت  �صوندرز،  لرو�ية 
يف  مت�م�ً  �أ�صيل  يونغ:»عمل  لوال 
�صكله و�أ�صلوبه، فبينم� خمزنه يف 
»معنى  ي�صتك�صف  ف�إنه  �لت�ريخ، 

�لتع�طف و�لتجربة«.
جورج  �الأمريكي  �لك�تب  ولد 
دي�صمرب  من  �لث�ين  يف  �صوندرز 
�لكت�بة  �أ�صت�ذ  وهو   ،1958
�صري�كيوز،  ج�معة  يف  �الإبد�عية 
ومق�الت  ق�صرية  ق�ص�ض  وك�تب 
بج�ئزة  ف�ز  وقد  �أطف�ل.  وكتب 
�ملجلة �لوطنية يف جم�ل �لق�صة 
 ،2000  ،1996  ،1994 �أعو�م:  يف 
2004، ون�ل ج�ئزة �أو. هرني ع�م 
متنوعة  ب�قة  �إىل  �إ�ص�فة   .1997

من �جلو�ئز �الأخرى.

وكالت
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يف بيان �سادرمن منتدى  »احلوار« بعد قرار ترامب الأخري:  

" الأبدية  فل�سطني  عا�سمة  ال�سريف  "القد�س 
ا�ستنكر نخبة  من ال�سيا�سيني واملجاهدين 

واملثقفني ورجال الدين والربملانيني وروؤ�ساء 
الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات اجلزائرية واملجتمع 
املدين وكل الف�سائل الفل�سطينية  يف منتدى  جريدة 

» احلوار« الذي نظمته  اأم�س  بعنوان » القد�س 
خط اأحمر« املنعقد ن�سرة لفل�سطني والقد�س 

وامل�سجد الأق�سى وهذا بعد القرار الأخري للرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب  يف  خطابه بالبيت 

الأبي�س  الذي اعرتف فيه  على اأن القد�س عا�سمة 
للكيان ال�سهيوين واأعلن فيه عن نقل ال�سفارة 

الأمريكية من تل اأبيب اإىل القد�س  وعليه فلقد 
�سكل  هذا القرار املتحيز لل�سهاينة  تهديدا لالأمة 

العربية والإ�سالمية على حد �سواء  ولقد اأجمع 
احلا�سرون  يف هذه الفعالية على اأن القد�س �ستبقى 

عا�سمة اأبدية لفل�سطني .

حكيم مالك

»لبد اأن تتحرر القد�س وتعود 
اإىل موقعها التاريخي«

 
عن  احلوار«    « منتدى   من   انبثق  
�سدور  بيان  مندد وم�ستنكر لإقدام 
الرئي�س الأمريكي ترامب على اإقرار 
القد�س عا�سمة للكيان الإ�رسائيلي  
املحتل وكان �ساحب الفكرة ال�سيخ 
علي عية اإمام امل�سجد الكبري الذي 
دعا اإىل كتابة  هذا البيان واأخذه اإىل 
، ولقد  ال�سفارة الأمريكية باجلزائر 
 القد�س    اإن  هذا البيان  ت�سمن  
مع   الأبدية   فل�سطني  عا�سمة 
واأحرار  الإ�سالمية  الأمة  منا�سدة 
النداء  هذا  حول  باللتفاف   العامل 
ودحر  ال�سعوب  لتحرير  الرامي 
الحتالل مهما كان �سكله  داعيا ذات 
 وكل  املدين  للمجتمع   التابع  البيان 
تبقى   اأن  اإىل  الفل�سطينية  الف�سائل 
بامل�ساجد  ل�سيما  املنابر  كافة 
والإعالم والفن حرة يف دعم الق�سية 
 وعا�سمتها  وفل�سطني  الفل�سطينية 
اأن  �رسورة   مع  ال�رسيف   القد�س 
تبقى ق�سية القد�س حية يف �سمائر  
واأحرار  وامل�سلمني   العرب  كل 
 اأن  اإىل  الإن�ساين   وال�سمري  العامل  
موقعها  اإىل  وتعود  القد�س  تتحرر 
�سادف  فلقد  وبالتايل  التاريخي« 
هذا البيان  ال�سادر يوم 11 دي�سمرب 
2017   من جزائر الثورة  والبطولة  و 
يرمز هذا التاريخ لنتفا�سة ال�سعب 

الفرن�سي  امل�ستعمر  �سد  اجلزائري 
والذي يربز  توق اجلزائريني للحرية 
و النعتاق  وهذا ما نتج عنه  خروج 
دي�سمرب 1960  يف  يوم 11  اأجدادنا  
م�سرية العزة والكرامة رافعني �سعار 
مبداأ   وهذا لتاأكيد  م�سلمة  اجلزائر 
اجلزائري  لل�سعب  امل�سري  تقرير 
ديغول  �سارل  اجلرنال  �سيا�سة  �سد 
اجلزائر  على  الإبقاء  اإىل  الرامية 
فكرة  اإطار  يف  فرن�سا  من  جزءا 

اجلزائر اجلزائرية.
 

ال�سيخ علي عية اإمام امل�سجد 
الكبري:

»اإعالن ترامب �ساهم يف 
حتريك ال�سمائر العربية 

النائمة«

اأن  عية  علي   ال�سيخ  قال  حني   يف 
كل  ق�سية   هي  فل�سطني  ق�سية 
اإعالن  اأن  م�سريا   ، امل�سلمني  
ال�سمائر  حتريك  يف  �ساهم  ترامب 
اأن   مو�سحا  النائمة  العربية 
 م�سلحة  خدم  العربي    الربيع 
 اأئمة  دعا  فلقد   وعليه  اإ�رسائيل 
وعلماء اجلزائر لعدم ال�سمت حيال 
هذا الأمر  مطالبا اإياهم  اإىل انتهاج 
اأ�سحاب  من  �سبقوهم   من  درب 
هواري  الراحل  الرئي�س   مثل  الراأي 
كال�سيخ  والفقهاء   والعلماء  بومدين 
اأحمد   وال�سيخ   �سحنون  اأحمد 
بتكوين جلنة  اأي�سا  وطالب   ، حماين 

متوت  ل  لكي  القد�س   عن  للدفاع 
موؤكدا اأن هذه اللجنة لن تكون حتت 

اأي غطاء حزبي اأو �سيا�سي .

 امل�ست�سار يف ال�سفارة 
الفل�سطينية  باجلزائر هيثم 

العمايري:  
»�سنقا�سي ترامب لقراره  

الأخري الغري قانوين  واملتهور  »
 

يف  امل�ست�سار  اأو�سح   ولقد 
 باجلزائر  الفل�سطينية  ال�سفارة 
 6 يف  ح�سل  ما   اأن  العمايري  هيثم 
 وميثل  بامتياز  جرمية  هو  دي�سمرب 
م�سوؤول   وغري  ومتهور  جمرم  قرار 
خرقت  فاأمريكا  ترامب   طرف  من 
و�سيكون  فل�سطني  مع  ال�سمانات 
وا�سعة  ج�سيمة  توابع  القرار  لهذا 
على  العدوان  يثبت    وهو  النطاق 
ترامب  بقرار  الفل�سطيني   ال�سعب 
وخالفنا اليوم مع الإدارة الأمريكية 
وم�ساندة  متحيزة  وقفت  التي 
القرار   وهذا  ال�سهيوين  لالحتالل 
فهذا  وعليه  العامل   لكل  �سفعة  هو 
ا�ستكمال  فهو  لي�س جديدا  الإجراء 
وبروتوكولته  م�ستنكرا  بلفور  لوعد 
الرئي�س  قرار  العمايري   ذلك   يف 
فل�سطني  كل  اأن  قائال   الأمريكي 
التاريخي  بعدها  لها  والقد�س  لنا  
عا�سمة  �ستظل  وهي  والعقائدي 
دولة  ترى    وعليه  لفل�سطني  اأبدية 
 ترامب  دونالد  قرار  اأن  فل�سطني 

و�سيجمع  و�سنقا�سيه  قانوين   غري 
اأننا  حيث  بذلك  الدويل  القانون 
�سنلت�سق بال�رسعية الدولية  و�سيكون 
واملطلوب  اأمريكا  مع  ا�سطدام  لنا 
الفل�سطيني  اجلدار  تقوية  منا 
املقاومة  حائط  وتعزيز  الداخلي  
الفل�سطينية ل�سد هذا العدوان على 
فل�سطني ، وهذا الأمر يتطلب  دعما 
العربية  الدول  طرف  من  كبريا 
 مبوقف  ذلك  يف   م�سيدا  لفل�سطني 
 وامل�رسف  البطويل  اجلزائر 
وامل�ساند للق�سية الفل�سطينية   التي 
تعد ق�سية مركزية لكافة امل�سلمني 
تقا�سمت  اجلزائر   قائال:  والعرب 

مع  فل�سطني الرغيف والنزيف .

املجاهد حممد الطاهر عبد 
ال�سالم:

»موقف اجلزائر م�سرف 
وم�ساند للق�سية الفل�سطينية »

 
كما توقف املجاهد حممد الطاهر 
املحطات  اأبرز  عند   ال�سالم   عبد 
اجلزائر  بني  املهمة  التاريخية 
وال�سبعينات  ال�ستينات  وفل�سطني يف 
الوطيدة   والعالقات  والثمانينات 
البلدين  هذين   جمعت  التي 
ال�سوء  ،  م�سلطا يف ذلك  ال�سقيقني 
 مع  عاي�سها  التي  اللحظات  على  
 الزعيم   ومع  الفل�سطينية  املقاومة 
  ، عرفات  يا�رس  الفل�سطيني 
اجلزائر  روؤ�ساء   موقف  مربزا  
للق�سية  وامل�ساند   امل�رسف 
الرئي�س  بينهم   من  الفل�سطينية 
�ساحب  بومدين  هواري  الراحل 
املقولة ال�سهرية »نحن مع فل�سطني 
اإىل  اإ�سافة  مظلومة«   اأو  ظاملة 
موقف كل من الرئي�س  ال�ساذيل بن 

جديد و الرئي�س اأحمد بن بلة .

 الربملاين �سهاب �سديق: » ما 
اأقدم عليه  ترامب  موؤامرة 

�سارك فيها كل العرب«
 اجلزائر لن تخون الق�سية 

الفل�سطينية وانت�سارها 
مرهون باأطفال احلجارة  

 
كما اعترب الربملاين �سهاب �سديق ، 
اأن املوؤمتر الإ�سالمي الأمريكي  كان 
 و�ساعدت  �ساهمت  خ�سبة  اأر�سية 
يف و�سع هذه ال�سيا�سة اجلديدة التي 
تهدف لإعادة فل�سطني  50 �سنة اإىل 
عليه   اأقدم  فما  وبالتايل   ، الوراء  
 جاء  ترامب  الأمريكي  الرئي�س 

جميع  فيها  �سارك   موؤامرة  نتيجة 
 فتحت  الأمريكية  فالإدارة  العرب  
ي�سع  اأن  �ساأنه  من  جديدا  اإطارا 
للق�سية  جديدة  ومعامل  مفاهيم 
ظل   يف  كله  وهذا  الفل�سطينية  
والإ�سالمية  العربية  الدول  تخاذل 
التي تراوح مكانها ول حترك �ساكنا ، 
موؤكدا اأن م�ستقبل فل�سطني يكمن يف 
اأطفال احلجارة  وبالتايل فالكرة يف 
مرمى ال�سعب الفل�سطيني والنت�سار 
مو�سحا  الأطفال    بهوؤلء  مرهون 
 الق�سية  تخون  لن  فاجلزائر  اأن 

الفل�سطينية
    

اللواء املتقاعد عبد العزيز 
جماهد:

قرار الرئي�س الأمريكي ترامب 
جت�سيد لوعد بلفور امل�سوؤوم

 
العزيز  عبد  املتقاعد   واأكد اللواء 
اأن قرار  الرئي�س الأمريكي  جماهد 
القد�س   الأخري  عن  ترامب  دونالد 
بلفور  لوعد  جت�سيد  هو  وبالتايل 
قراره   اأن  معتربا   1917  امل�سوؤوم 
ترامب خاطئ  فيما يتعلق  بالقد�س  

والق�سية الفل�سطينية ككل .

رئي�سة احتاد الن�ساء 
اجلزائريات نورية حف�سي :

» ما فعله ترامب لي�س بالأمر 
املفاجئ بل هو حت�سيل حا�سل«

 
حف�سي  نورية  قالت  جهتها  ومن 
اجلزائريات  الن�ساء  احتاد  رئي�سة 
لي�س  ترامب  عليه  اأقدم  ما  اأن 
حت�سيل  هو  بل  املفاجئ  بالأمر 
للت�سوية  نتيجة  جاء  والذي  حا�سل  
العربية   الدول  يف  بداأت  التي 
مبعية   جاء  ترامب  فقرار   وبالتايل 
هذا  دعت يف  ولقد  العربية  البلدان 
اإىل  الفل�سطيني    ال�سعب  ال�سدد 
والنتفا�سة  الن�سال  متابعة  �رسورة 
حماية  اأجل  من  ال�سهاينة  �سد 
الفل�سطينية  مبدية تفاوؤل  الأرا�سي 
التي  الإيجابية   الفعل  لردود  كبريا  
والذي  العاملي   ال�سارع  عن   نتجت 
اأظهر م�ساندته  للق�سية الفل�سطينية  
حتول  هناك   اأن  حف�سي  واأ�سافت 
منطقة  ويف  فل�سطني  يف  جديد 
م�سيدة   عموما   الأو�سط  ال�رسق 
متت   التي   بامل�ساحلة  ذلك   يف 
معتربة  وحما�س  فتح   منظمة  بني 
يف  �ساهمت   اإيجابية  نتيجة  اأنها  

توحيد ال�سف بني الفل�سطينيني . 



معظمنا اأ�صبح يعرف م�صار التدخني ال�صلبي على ال�صحة، ولكن يدور النقا�ش الآن حول خماطر التدخني 
غري املبا�رش )النوع الثالث(، املتمثل يف تثبت الدخان على ال�صعر واملالب�ش واملفرو�صات.

وك�صف باحثون يف جامعة كاليفورنيا ال�صهر املا�صي، اأن التدخني غري املبا�رش )THS( ميكن اأن ي�صبب 
الإ�صابة مبر�ش ال�صكري النوع الثاين والكبد والرئة.

وقام فريق البحث بتحليل كيفية تاأثر الأ�صخا�ش با�صتن�صاق الدخان من مالب�ش �صخ�ش اآخر اأو �صعره اأو 
املفرو�صات، حيث وجدوا اأن لالأمر تاأثري وا�صح على الدماغ والكبد.

وقالت املوؤلفة الرئي�صية للبحث، مانويال-غرين: »يتمثل هدفنا يف حتديد احلد الأدنى من الوقت الالزم 
حلدوث التغريات الفيزيولوجية لدى الفئران عند التعر�ش للتدخني من النوع THS«واأ�صافت مو�صحة: 
الكبد، وبعد �صهرين  تلف  اأ�صفر عن  للتدخني غري املبا�رش مدة �صهر واحد  التعر�ش  اأن  »لقد وجدنا 
من الزمن ازداد ال�رشر اجلزيئي، كما ظهر عند الفئران مقاومة لالأن�صولني بعد التعر�ش للتدخني غري 
THS هو ال�صم اخلفي، القاتل ال�صامت، حيث ميكن  اإن  املبا�رش على املدى الطويل. وميكن القول 

امت�صا�ش امللوثات من خالل اجللد وعرب التنف�ش«.
واأ�صارت مانويال اإىل اأن الأبحاث مل يتم اإجراوؤها على الب�رش بعد، ولكن يجب على الأ�صخا�ش اتخاذ 

الحتياطات الالزمة عند زيارة منازل املدخنني.

دخان  �صموم  اأن  ال�صجائر تبقى على الأ�صقف ل�صنوات عديدة، وتقاوم ويذكر 
وتتحول مواد التنظيف  بالعمر  التقدم  مع  ترتاكم  حيث  القوية، 

اإىل مواد كيميائية م�رشطنة ميكن امت�صا�صها عن 
الذين  الأطفال  قبل  من  وخا�صة  اجللد،  طريق 
ال�صموم  ناقلني  اأفواههم،  يف  اأيديهم  ي�صعون 

مبا�رشة اإىل اأج�صادهم.
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مل يكن يتوقع طبيب الأورام جون مارتن، عند جتريبه جهاز املوجات فوق ال�سوتية، الذي 
ا�سرتاه للتو، اأن ُيفاجاأ ب�سدمة حياته، وهو اإ�سابته بال�سرطان.

»القاتل ال�صامت« يعي�ش معنا وال ندركه!

�صغوط  اإىل  اأحيانا  اليومية  حياته  يف  الإن�صان  يتعر�ش 
وتختلف  والنف�صية  البدنية  �صالمته  على  �صلبا  توؤثر 

ال�صغوط  عن  ناجم  معظمها  لكن  وحدتها  اأ�صكالها 
احلياتية. ويطور اجل�صم اآلية للتعامل مع ال�صغط 

الع�صبي عن طريق تخ�صي�ش طاقة معينة يف 
اجل�صم ملواجهته اأو لتفاديه. وتكمن م�صكلة 
ال�صغط الع�صبي يف امتداده لفرتات طويلة 
ت�صعب معه عودة اجل�صم اإىل مرحلة الهدوء 

جهاز  �صعف  اإىل  الع�صبي  ال�صغط  ا�صتمرار  �صحية خمتلفة.ويوؤدي  م�صكالت  يت�صبب يف  الطبيعي مما 
املناعة الأمر الذي يجعل ج�صم الإن�صان اأكرث عر�صة لالإ�صابة بالأمرا�ش بح�صب ما اأفاده تقرير اأعدته 
جامعة بيلفيلد الأملانية عن خماطر ال�صغط الع�صبي وتداعياته.  وي�صري التقرير اإىل اأن البع�ش مييل اإىل 
التدخني اأو الإكثار من الأكل وقلة احلركة عند التوتر اأو التعر�ش ل�صغط ع�صبي. كلها عادات قد ت�صاعد 
على التخفيف من حدة التوتر والقلق لكنها ت�صبب من جانب اآخر ظهور اأمرا�ش ع�صوية اأخرى. كما ر�صد 
اخلرباء تراجعا يف كفاءة عمل املخ نتيجة ال�صغط الع�صبي عالوة على ارتفاع يف �صغط الدم وزيادة يف 
خماطر الإ�صابة بال�صكتات. ويعترب القلب من اأكرث الأع�صاء تاأثرا بال�صغط الع�صبي، ما يزيد من خماطر 
اأمرا�ش الدورة الدموية وقد ينتهي الأمر بال�صكتات. ويت�صبب ا�صتمرار حالت ال�صغط الع�صبي يف اأمل 
الإ�صابة  يف  يت�صبب  قد  الذي  الع�صبي  ال�صغط  ب�صبب  باأكمله  اله�صمي  اجلهاز  ويتاأثر  والظهر.  الراأ�ش 
بالإ�صهال اأو الإم�صاك واأحيانا حرقة املعدة عالوة على اآلم القولون. ويوؤثر ال�صغط الع�صبي اأي�صا على 
الأي�ش وبالتايل يزيد من خماطر الإ�صابة بال�صكري ف�صال عن دوره يف ظهور حبوب الوجه اأو الإ�صابة 

بالإكزميا ويوؤدي يف غالب الأحيان اإىل ت�صاقط ال�صعر.

اآيفون �ساعده على اكت�ساف اإ�سابته بال�سرطان

تكنولوجيا جديدة تنقذ
حياة طبيب اأورام بال�صدفة

فوق  املوجات  جهاز  يفح�ش  مارتن  وكان 
املقرر  من  الذي   ،Butterfly iQ ال�صوتية 
اأن يحل حمل الأجهزة ال�صخمة، كما اأنه يعمل 
على الهواتف الذكية مثل اآيفون، بح�صب موقع 
The Next Web. عندما �صعر مايكل ب�صيء 
غري مريح يف حلقه، قرر جتريب اجلهاز على 
نف�صه، واإر�صال �صورة الفح�ش على هاتفه، اإل 
بال�رشطان.  م�صاب  اأنه  اكت�صف  الطبيب  اأن 

على اأاإثر هذا الكت�صاف املفاجئ، قرر مارتن 
مارتن  واأرجع  ملر�صه،  فوري  لعالج  اخل�صوع 
الذي  اجلهاز،  هذا  اإىل  حياً  بقائه  يف  الف�صل 
اكت�صاف  عملية  يف  الوقت  من  الكثري  اخت�رش 
ينزل  اأن  املقرر  ومن  وت�صخي�صه.  املر�ش 
ال�صنة  الأ�صواق  يف   Butterfly iQ جهاز 
القادمة، حيث �صيحل حمل الأجهزة ال�صخمة 
يف حالت الطوارئ، فيمكن ا�صتخدامه بعربات 

الإ�صعاف اأو املنزل لفح�ش الإ�صابات 
الو�صول  حتى  موؤقتاً،  وت�صخي�صها 
الرعاية  على  واحل�صول  للم�صفى 

 Slash Gear الالزمة، بح�صب موقع 
ووفقاً Slash Gear، فاإن اجلهاز اجلديد 

�صيبداأ �صعره من 2.، و�صيكون متاحاً بالوليات 
املتحدة خالل ال�صنة القادمة.

متيز بني ح�صا�صية االأنف ونزالت الربد؟
يعني  ل  امل�صتمر  الأنف  ر�صح  اإن  الأملاين   فيت«  ويل  »فرويندين  موقع  قال 
لالإ�صابة باحل�صا�صية  الإ�صابة بنزلة برد فح�صب، واإمنا قد يكون  عر�صاً 
بني   امل�صرتكة  الأعرا�ش  اأحد  يعترب  الأنف  ر�صح  اأن  واأو�صح  اأي�صاً. 
الأنف  ان�صداد  �صاأن  ذلك  �صاأنه يف  الربد،  ونزلت  احل�صا�صية  اأمرا�ش 
ال�صعال  اإىل  بالإ�صافة  املخاطية،  الأغ�صية  وتورم  التنف�ش  و�صعوبة  
لذا  واحلمى.  املخاط  وتََكون  والإنهاك  بالإرهاق  وال�صعور  وال�صداع 
ي�صعب يف اأ�صهر ال�صتاء -ب�صفة خا�صة- التمييز بني نزلت الربد واأمرا�ش  
اأو  الأليفة   وبر احليوانات  اأو  الغبار يف املنزل  تنجم عن  التي قد  احل�صا�صية 
اللذين يعتربان   ، الأنف يف جانفي وفرباير  العفن.  كما قد ترجع ح�صا�صية  فطريات 

ذروة مو�صم ال�صتاء، اإىل انت�صار حبوب  اللقاح.

كيف تفرق بني املر�سني؟

ب�صكل مفاجئ يف  ما حتدث  دائماً  باحل�صا�صية  الإ�صابة   اأن  فيت«  ويل  »فرويندين  موقع  اأو�صح 
الت�صال  وحاد مبجرد  فوري  ب�صكل  التح�ص�صية  ال�صتجابة  اإذ حتدث  بعينها،  موا�صم  اأو  مواقف 
مب�صبب احل�صا�صية. فعلى �صبيل املثال، تعد الإ�صابة بر�صح الأنف يف الهواء الطلق خالل مو�صم  
حبوب اللقاح موؤ�رشاً على حمى الق�ش، بينما قد يرجع الر�صح عند اجللو�ش على  اأريكة اإىل احل�صا�صية 
منه   التعايف  ويتم  ببطء  فين�صاأ  الربد،  نزلة  عن  الناجم  الأنف  ر�صح  اأما  املنزيل.  الغبار  عث  جتاه 
اأو تعاطي م�صكنات التهاب احللق واأدوية  ال�صعال بالإ�صافة اإىل  با�صتعمال رذاذ الأنف  تدريجياً 
بع�ش الراحة. وبالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن ح�صا�صية الأنف تكون م�صحوبة بحكة ملحوظة يف الأنف  
اأو العني اأو احللق واحمرار العينني وعادًة ما يكون املخاط �صفافاً يف  حال الإ�صابة باحل�صا�صية، 

بينما يكون اأ�صفر مائال لالأخ�رش عند الإ�صابة بنزلة  برد.

اأمرا�ش ع�صوية تنتج 
عن ال�صغط الع�صبي

ما اأ�صباب نق�ش فيتامني د
لون الب�رشة الداكن، وذلك ب�صبب احتوائها على كمية كبرية 

من امليالنني الذي يتميز بقدرته على امت�صا�ش 

اإنتاج  من  يحّد  ولكنه  ال�صم�ش،  اأ�صعة 

اأنواع  اأحد  وهو  د3  فيتامني 

التعّر�ش  عدم  د،  فيتامني 

ال�صم�ش.  لأ�صعة  الكايف 
التقّدم يف ال�صّن، حيث 
اإن الإن�صان كلما تقّدم 
املادة  تقّل  العمر  يف 
املكّونة  الأ�صا�صية 
لفيتامني د يف ج�صمه، 
ال�صخ�ش  اإ�صابة 
باأمرا�ش الأمعاء الأمر  الذي يوؤدي 

اإمت�صا�ش  تقليل  اإىل  فيتامني د يف الأمعاء 

مّما  الوزن؛  زيادة  الدقيقة. 

يوؤدي اإىل جتمع فيتامني د يف الدهون، كما اأّن �صوء التغذية يوؤّدي كذلك اإىل نق�ش فيتامني 

د، تعّر�ش الأطفال الر�صع لنق�ش فيتامني د، ب�صبب قلته يف حليب الأم، اإ�صابة ال�صخ�ش 

اأدوية  مثل:  د  فيتامني  نق�ش  اإىل  يوؤدي  الأدوية  بع�ش  تناول  والكبد،  الكلى  باأمرا�ش 

ال�رشع، والأدوية امل�صادة للفطريات، الإ�صابة ببع�ش الأمرا�ش الوراثية عند الأطفال 

ب�صبب زيادة اإفراز الفو�صفات يف الكلية، و�صول املراأة ل�صّن الياأ�ش
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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 

متى يعم �لبالء؟ 
ق�ل تع�ىل:

�سبا  ]�سورة  الَْكُفوَر﴾   اإَِلاّ  اِزي  ُنَ ﴾َوَهْل 
الآية:17[

�سبا  ]�سورة  الَْكُفوَر﴾   اإَِلاّ  اِزي  ُنَ ﴾َوَهْل 
الآية:17[

 اأما قول العامة: اأن البالء يعم, هذا كالم 
كان  اإذا  يعم:  واحدة  بحالة  �سحيح,  غري 

الإن�سان �ساحلاً غري م�سلح. قال تعاىل:
﴾َوَما َكاَن َربُاَّك ِليُْهِلَك الُْقَرى ِبُظلٍْم َواأَْهلَُها 

ِلُحوَن﴾  ]�سورة هود الآية:117[ ُم�سْ
اإذا  اأما  يهلكوا,  لن  م�سلحني  كانوا  اإذا   
لأن املالئكة  يهلكون,  كانوا �ساحلني قد 

اأر�سلها اهلل لإهالك قرية, فقالوا:

به  اإن فيها رجاًل �ساحلاً, قال:  ))يا رب, 
فابدوؤوا, قالوا: ومل يا رب؟ قال: لأنه مل 

يتمعر وجهه حينما يرى منكراً((
هم  يحمل  ل  الذي  فهذا  يتاأثر؛  ل   
يغار  ول  لهدايتهم,  ي�سعى  ول  امل�سلمني, 
ول  مب�سابهم,  يتاأثر  ول  �سالمتهم,  على 
يفرح بخريهم, هذا لي�س من امل�سلمني. 

فلي�س  امل�سلمني  باأمر  يهتم  مل  ))من 
ىَل  اإِ ْمِري  اأَ ﴾َواأَُفِواّ�ُس  فلذلك:   منهم((  
غافر  ]�سورة  ِبالِْعبَاِد﴾   رٌي  بَ�سِ  َ اهلَلاّ اإَِناّ   ِ اهلَلاّ
َما  �َسِياّئَاِت   ُ اهلَلاّ ﴾َفَوَقاهُ  الآية:44[  

َمَكُروا﴾  ]�سورة غافر الآية:45[

ق�سة رمزية 
 يقولون -ق�سة رمزية-: �سخ�س �رشب اخلمر, وغرق 
فيها, ولعب القمار, ف�ساوموه على قلب اأمه: اأن ياأتيهم 
بقلب اأمه, فذبحها, و�سق �سدرها, واأخذ قلبها, ويف 
اإليهم, تعرث فوقع, فقال له القلب: ولدي  اأثناء �سريه 

حبيبي, هل اأ�سابك من �سالل؟. 
يبالغ  البن  فتجد  طويلة؛  �سعرية  ق�سيدة  هي   
بالإ�ساءة, والأب والأم, رعيا هذا البن رعاية ممتنة, 
لأن جو الآباء, �ساعات الق�سوة؛ اأن يرى ابنه �سخ�سية 
اأن يرى ابنه متزوجاً, له بيت, له عمل, له  حمرتمة, 
�سمعة طيبة, يدخل على قلب الأب من ال�رشور ما ل 
يعلمه اإل اهلل, والذي عنده اأولد يعرف, يدخل على 
قلب الأب من ال�رشور, والطماأنينة, والتعبري القراآين, 
اإل اهلل, لأنه قد يكون الأب  وقرة العني, ما ل يعلمه 
من  ياأخذ  مل  الأب  يكون  قد  ابنه,  اإىل  بحاجة  لي�س 
ابنه درهماً واحداً, ول تلقى منه اأية خدمة, هذا قلب 
لأولده,  يعي�س  الأب  اأن  الأبوي:  النظام  وكاأن  الأب, 
الأم تعي�س لأولدها؛ �سعادتهم ب�سعادتهم, طماأنينتهم 

بطماأنينتهم, هذا ال�سيء الذي اهلل عز وجل اأراده.

حديث قد�سي :
املوؤمن  قلب  متالأ  التي  القد�سية,  الأحاديث  ومن   
احلديث  يف  وجل  عز  اهلل  قول  والتفاوؤل,  بالب�رش 

القد�سي:
))اأنا عند َظِناّ عبدي بي, واأنا معه حيث يَْذُكُرين, واهللِ 
ُ اأفرُح بتوبِة عبِدِه من اأحِدكم يجُد �سالَاّته بالفالة,  هلَلَاّ
ب  بُت اإليه ِذراعاً, ومن تقَراّ ب اإيَلاّ �ِسْباً تقَراّ ومن تقَراّ
مي�سي,  اإيَلاّ  اأقبل  واإذا  باعاً,  اإليه  بُت  تقَراّ ذراعاً  اإيَلاّ 

اأقبلُت اإليه اأَُهْرِوُل((
وجل؛  عز  اهلل  ود  تخطب  اأن  مبجرد  اأنت  يعني:   .
ب�سدقة, بدعاء, ب�سيام, باإنفاق, بغ�س ب�رش, بن�سيحة, 
بطلب علم, بتعليم علم, باإنفاق مال, مب�ساعدة فقري, 
اإىل  اأي عمل تفعله: هو قربة  يتيم, بر والد,  برعاية 
اهلل عز وجل, بل اإن اأي عمل �سالح تفعله, ما هو اإل 
 َ قر�س ح�سن هلل عز وجل:  ﴾َمْن َذا الَاِّذي يُْقِر�ُس اهلَلاّ
ُ يَْقِب�ُس  َعافاً َكِثرَيًة َواهلَلاّ اِعَفُه لَُه اأَ�سْ َقْر�ساً َح�َسناً َفيُ�سَ

َويَبْ�ُسُط﴾  ]�سورة البقرة الآية:245[
 يعني: من منا ي�سدق: اأنك اإذا ا�ستقمت على اأمره, 
اأدخلت  ال�رشور,  قلبك  اأدخل على  معه,  وا�سطلحت 
واأنه  املوؤمن,  بتوبة  يفرح  يفرح,  اهلل  ال�رشور,  عليه 
رحيم, فاإذا تاب, فقد حقق املراد الإلهي من خلقه.

حفظ �جلو�رح من �أن ترتكب �لأوز�ر 

من �آيات �هلل 

 ِ َ يَْحَفْظَك((  َعْن َعبِْد اهلَلاّ ))اْحَفْظ اهلَلاّ
لَاّى  ِ �سَ بِْن َم�ْسُعوٍد َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلَلاّ

ُ َعلَيِْه َو�َسلَاَّم: اهلَلاّ
َقاَل:  يَاِء,  احْلَ َحَقاّ   ِ اهلَلاّ ِمْن  ))ا�ْستَْحيُوا 
نَ�ْستَْحِيي  اإِنَاّا   ,ِ اهلَلاّ َر�ُسوَل  يَا  ُقلْنَا: 
َولَِكَناّ  َذاَك,  لَيْ�َس  َقاَل:   ,ِ هلِلَاّ ْمُد  َواحْلَ
اأَْن  يَاِء:  احْلَ َحَقاّ   ِ اهلَلاّ ِمْن  اِل�ْسِتْحيَاَء 
َوالْبَْطَن  َوَعى,  َوَما  اأْ�َس  الَراّ َفَظ  َتْ
َوالِْبلَى,  امْلَْوَت  َولْتَْذُكْر  َحَوى,  َوَما 
نْيَا,  الُداّ ِزينََة  تََرَك  اْلآِخَرَة  اأََراَد  َوَمْن 
 ِ اهلَلاّ ِمْن  ا�ْستَْحيَا  َفَقْد  َذِلَك,  َفَعَل  َفَمْن 
يف  الرتمذي  ]اأخرجه  يَاِء((   احْلَ َحَقاّ 

�سننه[
الراأ�س؛  يف  ما  وعى(:  وما  )الراأ�س   

يبدو  اأذن,  ويف  عني,  ويف  ل�سان,  يف 
الل�سان خلروج املعاين, والعني والأذن 
والب�رشية,  ال�سوتية  ال�سور  ف  لتلُقاّ
حمارم  عن  ب�رشك  غ�س�ست  فاإذا 
كففت  واإذا  عينك,  فقد حفظت  اهلل, 
عن �سماع الغيبة, والنميمة, واملنكر, 
و�سهادة   , الزور  وقول  والفح�س, 
اأذنك,  حفظت  فقد  والغناء,  الزور, 
املوؤمنني,  اأعرا�س  تنه�س  مل  واإذا 
ومل تتكلم مبا ل ير�سي رب العاملني, 
فيه  فالراأ�س  ل�سانك,  حفظت  فقد 
العني, والأذن, والل�سان, حفظ الل�سان 
بقول احلق, واجتناب ما نهى اهلل عنه, 
وحفظ العني بغ�س الب�رش عن عورات 

عن  بكفها  الأذن  وحفظ  امل�سلمني, 
�سماع ما ل ير�سي اهلل عَزاّ وجل .

َوَعى,  َوَما  اأْ�َس  الَراّ َفَظ  َتْ )اأَْن  قال:   
البطن؟  يف  ماذا  َحَوى(:  َوَما  َوالْبَْطَن 
ما  القلب,  البطن؟  اأعلى  يف  ماذا 
املع�سية التي ميكن اأن يرتكبها القلب؟ 
اأن ي�رش على جهٍل, اأو ا�ستكباٍر, اأو اأن 
اأن  اإذاً:  وجل,  عَزاّ  باهلل  الظن  ي�سيء 
اأن  باهلل,  الظن  �سوء  من  قلبه  يحفظ 
النف�س؛ من  اأمرا�س  قلبه من  يحفظ 
احلقد,  ال�ستعالء,  الكب,  العجب, 
وهي  معدة,  البطن  يف   . الأنانية 
ماٍل  اأكل  من  البطن  هذا  يحفظ  اأن 

حرام,

 �حلديث �لقد�سي �لث�ن:
َدَعْوتَني  ما  اإِنَاَّك  اآدم!  بن  ))يا 
كاَن  ما  على  لك  غفرُت  وَرَجْوتَني: 
بلغْت  لو  اآدَم!  بَن  يا  اأُبايِل,  ِمنَك ول 
ُذنُوبَُك َعنَاَن ال�سماِء, ثم ا�ستَْغَفرتَني: 
َغَفْرُت لك ول اأُبايل, يا بَن اآدم! اإِنَاَّك 
لو اأتيتني ِبُقراِب الأر�س َخَطايا, ثم 

لأَتَيْتَُك  �سيئاً:  بي  ُك  تُ�رْشِ ل  لَِقيتَني 
ِبُقراِبها َمْغِفَرة((

الإن�سان  قلب  ميالأ  حديث  يف   
تفاوؤلً, كهذا احلديث؟ لو جئت اهلل 
الأر�س  يعني مبلء  الأر�س,  بقراب 
مغفرة  الأر�س  مبلء  جاء  خطايا, 
عنان  ذنوبك  بلغت  لو  اأبايل,  ول 

ال�سماء ثم جئتني تائباً, غفرتها لك 
ول اأبايل. 

 معنى ذلك: باب التوبة مفتوح على 
�رشط,  اأو  قيد  دون  م�رشاعيه, 
طبعاً: على اأن تقلع عن الذنب, على 
تندم,  واأن  تعلم,  اأن  على  تندم,  اأن 

واأن تقلع.

باب �لتوبة مفتوح على م�سر�عيه 

 الأم التي تفنى يف حمبة اأولدها, 
يكونوا  اأن  ي�سعدها؟  الذي  ما 
اأن  ي�سعدها؟  الذي  ما  �سعداء, 
الذي  ما  طعامها,  من  ياأكلوا 

مرتاحي  يكونوا  اأن  ي�سعدها؟ 
ت�سعد  �سدة رحمتها  البال, فمن 
ب�سعادتهم, وربنا عز وجل اأعطى 
رحمته؛  من  ب�سيطاً  جزءاً  الأم 

ابنها, وتعرى  فالأم جتوع لي�سبع 
ي�سعد  كي  وتتاأمل  ابنها,  لتك�سو 
ابنها, عالقة الأم, الأم من اآيات 

اهلل, الأم من اآيات اهلل.
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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 



�سياراتالثالثاء12 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ24 ربيع الأول  1439ه 21
هجينة �سيارة  اإىل  911" تتحول  "بور�ش 

باالهتمام  االأخرية  االآونة  يف  "بور�ش"  �رشكة  بداأت 
ال�رشكة  اأن  ويبدو  والكهربائية  الهجينة  باملحركات 

�ستتخلى مع مرور الوقت عن حمركات االحرتاق 

املدير  اأ�سار  وقد  القدمية.  الكال�سيكية  الداخلي 
موديل  اأن  اإىل  بلوميه،  اأوليفر  للماركة  التنفيذي 
"بور�ش 911" �سيتحول 
�سيارة  اإىل 

فيما  ذلك  على  املاركة  مهند�سو  يعمل  اإذ  هجينة، 
ال يتوقع اخلرباء اأن يك�سف عن جيل جديد للموديل 
"بور�ش" قد �سممت  قبل عام 2023، عندما �ستكون 
بطاريات من جيل جديد، بو�سعها تاأمني قطع م�سافة 

70 كيلومرتا دون اأن ت�سحن.
اأما الن�سخة الكهربائية من "بور�ش 
اأمرا  تعد  فال   "911
وميكن  خياليا، 
يف  تظهر  اأن 
بعد  ال�سوق 
اأعوام   10
اأقل  على 
 ، ير تقد

كما تعهد بذلك اأوليفر بلوميه يذكر اأن �رشكة "بور�ش" 
مع  الهجينة،  املحركات  مع  التعامل  يف  خربة  لها 
 Panamera Turbo( "بانامريا"  موديل  اأن  العلم 
زود  حيث  هجينا،  موديال  اأ�سبح   )S E-Hybrid
مبحرك تربو V8 �سعة 4 لرتات ينتج قوة 550 ح�سانا 
مع اآخر كهربائي يولد 136 ح�سانا، ما ي�سمح باإنتاج 
ال�رشعة  وبلغت  ح�سانا.   680 تفوق  اإجمالية  قوة 
ال�ساعة.  كيلومرتات/  الهجينة 310  لل�سيارة  الق�سوى 
وتت�سارع حتى 100 كيلومرت/ ال�ساعة خالل 3.4 ثانية، 
 Panamera Turbo ما يعترب اأ�رشع بـ 0.2 ثانية من
Sport Turismo. اأما املحرك الكهربائي وحده، 
فقادر على ت�سيريها م�سافة 50 كيلومرتا ب�رشعة 140 

كلم/ �ساعة.

الندروفر حتيي "Defender" ب�سيارة جديدة كليا
الندروفر  ل�سيارة  اأنها  اأكدت  فيديو  ومقاطع  �سورا  ال�سيارات  ب�سوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ش  تداولت 

"Defender" اجلديدة املنتظرة.
وبالنظر لتلك ال�سور واملقاطع ميكن للمتابع اأن يالحظ اأن "Defender" �ستاأتي بحلة جديدة خمتلفة كليا 
عن �سابقاتها، وبالفعل فاإن مظهرها اخلارجي يوؤكد املعلومات التي طرحتها الندروفر �سابقا والتي اأكدت اأنها 

�ستاأتي �سبيهة ب�سياراتها الـ "Range Rover Sport" و"Discovery" االأخرية.
ووفقا للمعلومات فاإن ال�سيارة اجلديدة �ستكون اأكرث قوة من �سابقاتها ومزودة باأحدث الو�سائل التقنية ال�رشورية 
لراحة امل�ستخدم. و�سيالحظ ع�ساق الندروفر االختالف الكلي يف �سكل امل�سابيح االأمامية، والتي لن تاأتي 
م�ستديرة كما عهدوها يف مناذج "Defender" ال�سابقة  ومن املنتظر اأن تاأتي تلك ال�سيارة بنظام تعليق ميّكن 
من التحكم بدوران كل عجلة على حدة، باالإ�سافة اإىل حمرك من نوع Ingenium باأربع اأ�سطوانات يعمل 

بالديزل اأو البنزين وعلب �رشعة مكيانيكية واأوتوماتيكية.
اأوائل 2019، حيث من املتوقع اأن �ستطرح الند روفر منوذجها اجلديد  اأو  اأواخر العام املقبل 

يباع منها نحو 50 األف �سيارة يف ال�سنة.

مع انت�سار اأكرث من �سيارة �سينية فى الأ�سواق

 5 ن�سائح الختيار ال�سيارة املنا�سبة
تعددت ال�سيارات ال�سينية بال�سوق 
االخرية،  الفرتة  خالل  امل�رشى، 
ومل يعد هناك نوعا واحدا اأو اثنني 
ال�سينية  ال�سيارات  عدد  زاد  بل 
�رشاء  عند  للحرية  تدعو  بطريقة 
اقتناء  حال  وفى  جديدة،  �سيارة 
يجب  اأمور  هناك  �سينية،  �سيارة 
اأن تدركها عند قرار ال�رشاء، اأولها 

اجلودة.
ال�سيارة  ت�سرتى  اأن  ميكن  وال 
ال�سينية وتنتظر منها نف�ش اجلودة 
املقدمة من ال�سيارات اليابانى اأو 
ال�سينية  ال�رشكات  الأن  الكورى، 
تعمل ب�سكل كبري على التوفري عند 
على  تقدر  حتى  �سيارتها  �سناعة 
املتعلقة  التناف�سية  امليزة  تقدمي 

باال�سعار.
االأمر الثانى الذى يجب اأن تدركه 
هو  ال�سينية،  ال�سيارة  �رشاء  عن 
ال�سيارات  من  النوع  هذا  تف�سيل 
مع  بال�رشاكة  اإنتاجها  مت  التى 
�رشكات يابانية اأو اأوروبية، لتقليل 
ظهورها  املحتمل  العيوب  فر�ش 
فى  تظهر  والتى  �سنوات   3 بعد 
كما  اخلال�سة،  ال�سينية  ال�سيارات 
�سينية  �سيارة  ت�سرتى  عندما  اأنك 

يابانى،  �سا�سية  على  م�سنعة 
ميكنك بوا�سطة هذه امليزة �رشاء 
قطع غيار يابانية او حتويل اجزاء 
ال�سينى  من  ال�سيارة  فى  بالكامل 
اىل اليابانى وعلى وجه اخل�سو�ش 

عف�سة ال�سيارة.
�سبق،  ما  اإىل  وباالإ�سافة 
موتور  لك  تقدم  التى  فاإال�سيارات 
من  اأف�سل  لي�ست  خال�ش  �سينى 
لك  تقدم  التى  ال�سينية  ال�سيارات 
املوتور  اأن  حيث  يابانى،  موتور 
بعد  باأخر  تغريه  ي�سهل  اليابانى 
من  معقول  مبلغ  مقابل  فرتة 

االموال، كما اأن عزم وقوة املوتور 
املوتور  وقوة  عزم  على  تتفوق 
بتكنولوجيا  يعمل  الذى  ال�سينى 
عليك  يجب  الثالث  االأمر  يابانى. 
اال�ستماع جيداً الأ�سحاب التجارب 
اليابانية،  ال�سيارات  مع  ال�سابقة 
�سينية  �سيارات  هناك  اأن  حيث 
من  تعانى  احدهن  للجدل،  مثرية 
عيوب متكرره فى الفتي�ش، عالوة 
على اأن �سبيكة املوتور لي�ست من 
خامات جيدة وال ميكن عمل عمره 
لها، وعند حدوث م�ساكل باملوتور 

ال يكون امامك حل �سوى تغريه.

بداأت �رشكة "غاز" الرو�سية يف اإنتاج �ساحنة "غازون نك�ست" املتو�سطة يف م�سنعها مبدينة نيجني نوفغورود 
الرو�سية، ما �سيمكنها من غزو اأ�سواق جديدة. وزودت "غازون نك�ست" بنظام تعليق بال�سواغط الهوائية من 
اخللف، ما ي�سمح ب�سبط ارتفاع �سندوق ال�سيارة اأثناء �سريها و�سمان ان�سيابية احلركة حتى يف الطرق الرتابية. 
العر�سي  للثبات  وجهاز   "Monroe" الهيدروليكية من طراز  ال�سدمة  اأي�سا جمموعة من ممت�سات  وهناك 
وازداد عر�ش من�سة ال�ساحنة بـ 27 �سنتيمرتا. اأما التحكم يف �سندوق ال�رشعة فبوا�سطة جهاز حتكم عن بعد 
اإىل  فارتفع  الدوران  اأما عزم  170 ح�سانا.  ال�ساحنة حتى  قدرة حمرك  وازدادت  العدادات  لوحة  ين�سب يف 
664 نيوتن/ مرت، ما اأدى اإىل حت�سني املوا�سفات الديناميكية لل�سيارة واإىل انخفا�ش ا�ستهالك الوقود. وبلغ 
وزن ال�ساحنة 10 اأطنان وحمولتها 5.9 طن وهناك 5 م�ستويات ل�سبط كر�سي ال�سائق ونظام �سبط املناخ يف 
املق�سورة مع ت�سخني الزجاج االأمامي واأعلنت ال�رشكة امل�سنعة لل�سيارة اأن من�سة ال�ساحنة �ساحلة الأن تن�سب 

عليها معدات خا�سة بخدمة الطرق والزراعة واالأعمال.

�سركة "غاز" الرو�سية تطلق اأحدث �ساحناتها

2025 العام  حتى  خطتها  عن  دبليو" تك�سف  اإم  "بي 
ك�سفت �رشكة "بي اإم دبليو" االأملانية عن خطتها الإنتاج اأ�سطول موديالتها لغاية عام 2025، وتق�سي خارطة 

الطريق هذه بت�سنيع 12 موديال هجينا وكهربائيا.
اأجنلو�ش" لل�سيارات. وهي  "لو�ش  "BMW i8" التي ك�سف عنها يف معر�ش  باإنتاج رود�سرت  وتنطلق اخلطة 

موديل هجني مبحرك كهربائي يف مقدمته، واآخر توربيني ثالثي االأ�سطوانات ب�سعة 1.5 لرت.
اأما القوة االإجمالية لل�سيارة فبلغت 374 ح�سانا. وهي قادرة على قطع م�سافة 440 كيلومرتا دون اأن ت�سحن 

بطاريتها.
بي اإم دبليو تنوي بناء م�سنع يف رو�سيابي اإم دبليو تنوي بناء م�سنع يف رو�سيا وتق�سي خطة ال�رشكة بعد ذلك 
باإطالق كرو�ش هجينة كهربائية. وقالت �سحيفة "Carscoops" اإن ال�سيارة �ستن�سم اأي�سا، عام 2019، اإىل 
عملية الكهربة. و�سيتم الك�سف اأوال عن موديل "ميني" كهربائي ثم �ستطلق 3 موديالت هجينة  اأما عام 2020 

ف�سي�سهد اإطالق موديل "BMW X3" الكهربائي الذي �سيتحول فيما بعد اإىل موديل مزود مبحرك هجني.
اإطالق موديل" iNext" الكهربائي  اإم دبليو" حيث �سيتم  "بي  وبدءا من عام 2021، �ستت�سارع عملية كهربة 
بداية، تتلوه 9 موديالت كهربائية و8 اأخرى هجينة. و�ستزود كلها ببطاريات 60 واطا، التي ت�سمن مدى ال�سري 
450 كيلومرتا، اأو بطاريات 90 واطا ت�سمن مدى ال�سري 550 كيلومرت اأما املوديالت الفاخرة ف�ستح�سل على 

بطاريات 120 واطا توؤمن �سري 700 كيلومرت.
 268 ينتج  كهربائي  �ستح�سل على حمرك  ريا�سية  كهربائية  �سيارات  هو  واخلرباء  الهواة  اأنظار  �سيلفت  وما 
ح�سانا يف مقدمة ال�سيارة وحمركني بنف�ش القوة يف موؤخرتها. و�ستت�سارع مثل هذه ال�سيارات حتى 100 كيلومرت 

ثوان فقط.يف ال�ساعة خالل ما يقل عن 3 



 يومية وطنية �شاملة
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 ال�شهار
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ت�سريبات تك�سف اأ�سرار هواتف �سوين القادمة
املهتمة  املواقع  بع�ض  �رسبت 
اأكدت  �صورا  التقنية  بال�صوؤون 
اجلديدين  �صوين  لهاتفي  اأنها 
املنتظر طرحهما العام املقبل 
ووفقا للمعلومات فاإن الهاتفني 
�صيطرحان  اللذين  اجلديدين 
 »Xperia« ا�صم  حتت 
مبعالج  �صياأتيان  التجاري 
واحد   »845  Snapdragon«
الهواتف  معاجلات  اأقوى  من 
الأ�صواق،  يف  �صتطرح  التي 
 Android« ت�صغيل  ونظام 
من  الأحدث   »Oreo  8.0
غوغل، ف�صال عن ذاكرة و�صول 

ع�صوائي 6 غيغابايت.
خرباء  انتباه  لفت  ما  واأهم 
الهاتفني  اإحدى  يف  الهواتف 

هو احلواف امل�صتديرة للهيكل 
التي تعد غري ماألوفة يف اأجهزة 
ت�صدرها  التي   »Xperia«
�صوين، ف�صال عن وجود ما�صح 
لب�صمات الأ�صابع، امليزة التي 
�صوين  هواتف  ع�صاق  ينتظرها 
منذ زمن، والكامريا املزدوجة 
تكون  اأن  املتوقع  من  التي 
الهواتف  كامريات  اأف�صل  من 
ال�رسكة  عودت  كما  الذكية 

زبائنها يف ال�صنوات الأخرية.
بالهاتف  يتعلق  ما  يف  اأما 
مالحظة  فيمكن  الآخر 
اأنيق  وهيكل  مزدوجة  كامريا 
للخد�ض  املقاوم  الزجاج  من 
 »Xperia« اأجهزة  غرار  على 

الأخرية.

هاتف هواوي امل�ستقبلي بكامريا خيالية!
بكامريا  �صياأتي  القادم  هواوي  هاتف  اأن  التقنية  باأخبار  املهتمة  املواقع  بع�ض  اأكدت 

 Evan Blass مميزة بدقة 40 ميغابيك�صل ويف تغريدة له على تويرت قال املدون ال�صهري

املعروف بتوقعاته التي غالبا ما ت�صدق عن الهواتف والأجهزة الذكية، اإن »هواوي تعمل 

التجاري،   )P11( ا�صم  �صتطرح حتت  غالبا  الهواتف،  من  تطوير جيل جديد  على  حاليا 

بدقة  اأمامية  وكامريا  ميغابيك�صل،   40 بدقة  العد�صات  ثالثية  خلفية  بكامريات  و�صتزود 

�صتاأتي  التي  الت�صوير  لتقنية  انت�رست موؤخرا  التي  لالإعالنات  وبالنظر  24 ميغابيك�صل«. 

يف هواتف هواوي القادمة، ميكن روؤية اأن نظام الكامريا ثالثية العد�صات �صيقوم بالتقاط 

عدة لقطات يف وقت واحد ودجمها يف واحدة �صتوفر اأكرب قدر من الإ�صاءة يف ال�صورة، 

الأمر الذي �صيمكن امل�صتخدم من الت�صوير بدقة عالية حتى يف ظروف الإ�صاءة ال�صيئة.

 MWC« ومن املتوقع اأن يتم الإفراج عن الهاتف اجلديد العام املقبل، خالل معر�ض

2018« للتقنيات، الذي �صيعقد يف بر�صلونة يف الفرتة ما بني 26 فرباير والأول من مار�ض. 

وينتظر اأن ياأتي مبوا�صفات جتعل منه واحدا من اأهم الهواتف املناف�صة يف الأ�صواق.

اآبل تعيد الهيكل املعدين
 لهواتف اآيفون

�صل�صلة  �صمن  �رسكات  عدة  اأفادت 
التوريد ل�رسكة اآبل عن تخفي�ض الكميات 
املطلوبة من املكونات الداخلة يف ت�صنيع 
اآيفون 10 عن املتوقع ما ي�صري اإىل خف�ض 
الأويل  الطلب  موجة  اإنتهاء  بعد  الإنتاج 
ال�صوق  يف  الهاتف  اإطالق  ت�صاحب  التي 

لأول مرة.
مدة  اأ�صبحت  الطلب  انخف�ض  اأن  وبعد 
ت�صحن  حيث  ال�صابق  من  اأق�رس  ال�صحن 
مقارنة  ا�صبوع   2-1 بعد  الهاتف  اآبل 
عرب  الطلب  و�صع  بعد  اأ�صابيع   6-5 مع 

موقعها.
قد  اآبل  اأن  اإىل  املوّردين  بع�ض  وي�صري 
اإنتاج  من  امل�صتهدفة  الكميات  تخف�ض 

القادم،  العام  من  الأول  للربع   10 اآيفون 
ال�رسكة  طلب  منو  �صعف  مع  خا�صة 

مقارنة بالتوقعات.
واأفاد اأحد امل�صادر اإىل اأن طلبات اآبل من 
30% عن  اأقل  كانت  نوفمرب  املكونات يف 
التوقعات الأولية. وبقيت م�صتويات عوائد 
اآيفون  قطع  ملكونات  املوردة  ال�رسكات 
10 عند التوقعات اأو اأقل منها مع اإمكانية 

ازدياد �صوء احلال يف الفرتة املقبلة.
 Catcher �رسكة  عائدات  وتراجعت 
اجل�صم  ت�صنع  التي   Technology
تراجعت  كما   ،%10 من  باأكرث  املعدين 
عائدات GIS التي ت�صنع لوحة اللم�ض يف 

ال�صا�صة باأكرث من %15.

اإنتاج  م�صتوى  يبقى  اأن  املوّردون  يتوقع 
اآيفون 10 يف يناير وفرباير املقبلني عند 
لكن  نوفمرب،  يف  املنتجة  الكميات  نف�ض 
ب�صكل  الإنتاج  خف�ض  �صيتم  مار�ض  يف 
وا�صح، وباخلال�صة فاإن اإنتاج الربع الأول 
من العام املقبل �صيكون اأقل 30% مقارنة 

بالربع اجلاري.

اآبل تخف�ض اإنتاجها من اآيفون 10

اآبل  اأن  الذكية  الهواتف  ب�صوؤون  مهتمة  مواقع  عدة  ذكرت 
�صتعيد الهيكل املعدين لهواتف اآيفون القادمة بعد اعتماد 
الأخريين  هاتفيها  يف  الزجاجي  اخلارجي  للهيكل  اآبل 
الكثري من م�صتخدمي  اإليها  وّجه   ،»x-و«اآيفون »اآيفون-8« 
الهياكل  يف�صلون  اأنهم  موؤكدين  وا�صعة  انتقادات  هواتفها 
باأن  اإح�صا�صا  متنحهم  والتي  لالأجهزة  املعدنية  اخلارجية 

الهاتف اأمنت واأقل ميال اإىل النزلق من اليد.
التكنولوجيا  مواقع  من  عدد  يف  الواردة  للمعلومات  ووفقا 
فاإن »هاتفا واحدا على الأقل من الهواتف التي �صت�صدرها 
اآبل، العام املقبل، �صياأتي بهيكل معدين على غرار هواتف 
اآيفون-6 واآيفون-7، وعلى الأغلب فاإن هذا الهاتف �صيكون 
بالهواتف  يتعلق  وفيما  بو�صة«.   6.1 ب�صا�صة  �صياأتي  الذي 
امل�صتقبلية التي من املنتظر اأن تطلقها اآبل العام املقبل، 
الأول  ال�رسكة �صتطلق 3 مناذج،  اأن  اإىل  فت�صري املعلومات 
�صيكون ب�صا�صة OLED عالية الدقة 5.8 بو�صة وبطارية 
ب�صعة 2700 ميللي اأمبري، والثاين �صياأتي ب�صا�صة LCD اأقل 
اأمبري  دقة بحجم 6.1 بو�صة وبطارية بحجم 2900 ميللي 
والأكرث  الأغلى  �صيكون  والذي  الثالث  الهاتف  اأما  تقريبا. 
بو�صة   6.5 الدقة  عالية   OLED ب�صا�صة  ف�صيزود  تطورا 
وبطارية ب�صعة 3300 اأو 3400 ميللي اأمبري، ف�صال عن العديد 
من اخل�صائ�ض كميزة التعرف على الوجوه وبع�ض امليزات 

.»x-املعدلة من تلك املوجودة يف هواتف »اآيفون

�سوين قد ت�سمح بتغيري 
ا�سم م�ستخدم �سبكة 

بالي�ستي�سن
كثرياً ما نواجه هذه امل�صكلة، عندما ن�صجل ح�صاب لأول 
ال�صنوات  مرور  ومع  متاماً،  عنا  يعرّب  ل  ا�صم  نخرت  مرة 
نندم عليه ونتمنى تغيريه، لكن ل ن�صتطيع ول نريد اإن�صاء 
ح�صاب اآخر وخ�صارة كل ما على هذا احل�صاب، اإن كنت من 
ا�صم  تغيري  من  تتمكن  قد  بالي�صتي�صن،  �صبكة  م�صتخدمي 

ح�صابك العام املقبل.
يف مقابلة خا�صة حتدث Shawn Layden مدير جتربة 
اأنه ياأمل اأن يح�صل على خيار  امل�صتخدم يف بالي�صتي�صن 
تغيري ا�صم امل�صتخدم، لكن التحديات التقنية لتوفري هذا 
الأمر اأعقد مما نتخيل، لذا لن يتوفر اخليار ب�رسعة وفوراً 

الآن.
بتوفري   2014 عام  منذ  بالتفكري  بداأت  قد  �صوين  وكانت 
ا�صم  ا�صتخدام  اإ�صاءة  من  امل�صتخدمني  ملنع  خطوات 
�صمن  عليهم  التخريب  اأو  اآخرين  من  لل�صخرية  احل�صاب 
الألعاب، كما تعمل على تاأمني طريقة لتّمكن كل اأ�صدقائك 

من معرفة تغيريك لالأ�صم.
اجلدير بالذكر اأن مايكرو�صوفت تطلب من امل�صتخدم دفع 
 ، Xbox Live مبلغ مايل لتغيري ا�صم ح�صابه على �صبكة
فهل حتذو �صوين حذوها؟ عموماً، اخلرب غري موؤكد بعد، 
حيث اأن �صوين تعمل على تاأمني خيار تغيري الأ�صم، لكن قد 
ل تنجح بتوفري هذه امليزة نتيجة م�صاعب تقنية بالتايل 

ل تقدمها اإطالقاً.

 Edge ُمت�سفح اإيدج
ي�سل بن�سخته امُل�ستقّرة 
iOSلأنظمة اأندرويد و

من  الأوىل  امُل�صتقّرة  الن�صخة  مايكرو�صوفت  �رسكة  اأطلقت 
 ،iOSو اأندرويد  اأنظمة  مل�صتخدمي   Edge اإيدج  ُمت�صّفح 
اأ�صابيع من اختباره على تلك الأنظمة  ومُيكن من  وهذا بعد 
لة مع  خالل امُلت�صّفح مزامنة كلمات املرور واملواقع امُلف�صّ
ن�صخة امُلت�صّفح على احلوا�صب العاملة بنظام ويندوز 10، كما 
ا  وعدت ال�رسكة توفري مّيزة ملزامنة التبويبات املفتوحة اأي�صً

بني جميع الأجهزة امُلختلفة.
ويدعم التطبيق تبادل البيانات بني اأجهزة امل�صتخدم، فمّيزات 
�صت�صل  احلا�صب  على  ول�صقه  الهاتف  على  ن�ض  ن�صخ  مثل 

بالتدريج للجميع بعدما توّفرت يف الن�صخ التجريبية.
متجر  من  اأو  بالي  قوقل  متجر  من  امُلت�صّفح  ومُيكن حتميل 

.App Store ”تطبيقات اآبل “اآب �صتور

بعد �سو�سرة اأثارتها اإحدى عالقاته ال�سخ�سية 
�ض اأندرويد يعود ل�سركة  يف غوغلموؤ�سّ

Essential  

 Essential ”من جديد ل�رسكته اجلديدة “اإي�صن�صال Andy Rubin ”عاد “اآندي روبن
اأثارت �صو�رسة لأنها تعود لفرتته  بعد اأ�صبوعني تقريبًا من اأخذ اإجازة لأ�صباب �صخ�صية 
ل�رسكة  للتفّرغ  قوقل  �رسكة  اأندرويد،  موؤ�ّص�ض  “روبن”،  وترك  غوغل.  يف  ق�صاها  التي 
Playground Global التي تقوم بال�صتثمار يف ال�رسكات النا�صئة، كما قام بتاأ�صي�ض 
�رسكة “اإي�صن�صال” فيما بعد لإنتاج هاتف ذكي لعدم ر�صاه عن املوجود يف الأ�صواق، وتقّدم 
“روبن” باإجازة لأ�صباب �صخ�صية دون حتديد املّدة، وهذا من اأجل الإجابة على اأ�صئلة 
التحقيقات بعد �صكوى ا�صتلمها ق�صم اإدارة املوارد الب�رسية يف قوقل من اإحدى العامالت 
التي ذكرت اأنها كانت على عالقة بـ “روبن”. ليعود بعدها باأ�صبوعني فقط، وذكرت بع�ض 
امل�صادر الداخلية اأن العالقة كانت طبيعية ومل يكن هناك اإجبار اأو “حتّر�ض” من قبل 
“روبن”. وتخّبط هاتف �رسكة “اإي�صن�صال” الأول ب�صبب دعوى ق�صائية وبع�ض امل�صاكل 
الهاتف يف دول  بتوفري  الدورية مع وعود  التحديثات  تقلي�صها عرب  ال�رسكة  التي حتاول 

ا. اأُخرى اأي�صً



الع�صابة وهي  اأفراد هاته  اأحد  ليمثل 
العمر  من  الرابع  العقد  يف  �صيدة 
املدعوة » ب،مرمي« بعد اإٍفراغ الأمر 
هيئة  اأمام  حقها  يف  ال�صادر  بالقب�ض 
البي�صاء  بالدار  اجلنايات  حمكمة 
ال�صادر  الغيابي  احلكم  ملعار�صة 
تعود  التي  الق�صية  وهي   ، حقها  يف 
جمرياتها لتاريخ 4 مار�ض 2004 حني 
املقيمات  الثالثة  الفتيات  اتفقت 
مبنطقة  الق�صديرية  بيوت  باأحد 
كوكر  تتخذنه  كانت  والذي  الزغارة 
للممار�صة الدعارة على الإيقاع باأحد 
املتهمة  عليه  تعرفت  الذي  الأثرياء 
احلالية و اتفقت معه على موعد باأحد 
تعريفه  على  اإيهامه  بعد  املطاعم 
بفتاة عذراء و عزباء بنية اإقامة عالقة 
اتفقت  الأ�صا�ض  هذا  وعلى   ، جن�صية 

املتهمة احلالية مع ع�صيقها و ع�صيق 
اخلطة  تنفيذ  على  �صديقتها  اأحد 
كل  التقت  الوقائع  وبيوم   ، رفقتهما 
من الفتيات و ال�صحية باأحد املطاعم 
لأحد  توجهوا  الع�صاء  تناولهم  وبعد 
كمية  ال�صحية  تناول  اأن  بعد  الفنادق 
يف   ، الكحولية  امل�رشوبات  من  كبرية 
الوقت الذي كان ال�صابان يف انتظارهم 
وبعد و�صول  باأحد املناطق املعزولة 
�صكر  حالة  يف  وهو  لالأماكن  ال�صحية 
منت  على  الفتيات  برفقته  و  متقدمة 
 2003 مار�صدي�ض   « نوع  من  �صيارته 
املتهمتني  ع�صيقا  طريقه  اأعرت�ض 
بوا�صطة  تكبيله  و  ب�رشبه  قاما  و 
وو�صع �رشيط ل�صق على فمه  خيط 
داخل  للوعي  فاقد  وهو  وو�صعوه 
وتوجهوا  للمركبة  اخللفي  ال�صندوق 
به لغابة بودواو اأين تركوه هناك ملقيا 
بعد �رشقة �صيارته وكافة وثائقه رفقة 
 ، بحوزته  كانت  التي  املالية  املبالغ 

قبل اأن يتمكن بعد ا�صتعادته لوعيه من 
الأمن  مل�صالح  والتوجه  اخليط  فك 
وقّيد �صكوى عن الواقعة التي اأ�صفرت 
عن توقيف املتهمني الأٍربعة يف الوقت 
احلالية يف حالة  املتهمة  بقيت  الذي 

موؤخرا  عليها  القب�ض  حلني  فرار 
يف  ال�صادر  بالقب�ض  الأمر  على  بناءا 
حقها عن جناية تكوين جمعية اأ�رشار 
والتعدد  الليل  ظريف  بتوفر  ،ال�رشقة 

وحماولة القتل العمدي واحلجز .
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امل�سرية دينا باول �سترتك العمل يف اإدارة ترامب؟
قال البيت الأبي�ض اإن م�صاعدة م�صت�صار الأمن القومي الأمريكي دينا باول تعتزم ال�صتقالة من 

من�صبها مطلع العام املقبل وياأتي ذلك عقب اإعالن ترامب ر�صميا العرتاف بالقد�ض عا�صمة 

لإ�رشائيل، غري اأن �صارة �صاندرز املتحدثة با�صم البيت الأبي�ض قالت اإن باول كانت تعتزم البقاء �صنة 

واحدة يف من�صبها، م�صرية اإىل اأن مغادرتها غري مرتبطة بالقرار املتعلق بالقد�ض.

دينا باول اأو دينا حبيب التي تولت من�صب م�صاعدة م�صت�صار الأمن القومي يف الوليات املتحدة 

واحدة بني عدد قليل من الن�صاء اللواتي يُحطن بالرئي�ض المريكي دونالد ترامب، فمن هي هذه 

امل�رشية، البالغة من العمر 43 عاما، والتي تولت هذا املن�صب الهام؟ هي ع�صو يف فريق الأمن 

القومي الأمريكي، وهي املراأة الوحيدة التي كانت يف قاعة الجتماعات لدى اتخاذ قرار ق�صف 

قاعدة ال�صعريات اجلوية يف �صوريا يف وقت �صابق من هذا العام. كانت دينا املولودة عام 1973 يف 

القاهرة مب�رش يف الرابعة من العمر عندما هاجرت اأ�رشتها القبطية اإىل ولية تك�صا�ض يف الوليات 
املتحدة عام 1977.

قاموا بو�سعه داخل ال�سندوق اخللفي ل�سيارته

رجل اأعمال  يتعر�ض لالحتجاز و التعذيب بباب الواد
تعر�ص رجل ثري بالعا�سمة لعملية اعتداء خطرية على يد ع�سابة من 5 اأ�سخا�ص من بينهم ثالثة 

�سيدات قاموا با�ستدراجه ملكان معزول بغابة ب »بودواو »للممار�سة الرذيلة ومن مت قام ال�سابان بخنقه 
وو�سعه داخل ال�سندوق اخللفي ل�سيارته وتركه يف و�سط الغابة مكبال بعد �سرقة اأغرا�سه و�سيارته .

اخلبري يف القت�ساد ال�سحي الأ�ستاذ العربي  العمري

 العائالت اجلزائرية ت�ساهم بن�سبة 
25 باملائة من  تكاليف العالج 

ال�صحي  القت�صاد  يف  اخلبري  اأكد 
اأم�ض  العمري  العربي   الأ�صتاذ 
اأن  العا�صمة  باجلزائر  الإثنني 
العائالت اجلزائرية ت�صاهم بن�صبة 
العالج،  تكاليف  يف  باملائة    25
داعيا اإىل �رشورة اإعادة النظر يف 
نظام متويل قطاع  ال�صحة احلايل. 
واأو�صح ذات املتحدث على هام�ض 
لل�صوؤون  الثاين  الدويل  امللتقى 
ال�صيدلين  والإقت�صاد  القانونية  
 25 بن�صبة  املواطن  م�صاهمة  اأن 
باملائة يف التكاليف ال�صحية و  هي 
ال�صندوق  م�صاهمة  تقارب  ن�صبة 
الإجتماعي  لل�صمان  الوطني 

تبقى  حني   يف  باملائة(  )5ر21 
موؤكدا  الدولة،  كاهل  على  البقية 
باملائة(   25( الن�صبة  هذه  باأن 
ترهق كاهل  املواطن مما يتعني 
التمويل  نظام  يف  النظر  اإعادة 
الأ�صتاذ  واأرجع  للقطاع.  احلايل 
الإقت�صاد  كلية  من  العمري 
بجامعة  والت�صيري  والتجارة 
اجلزائر 3  ارتفاع تكاليف العالج 
اإىل  اجلزائري  املواطن  لدى 
ن�صبة 25 باملائة اإىل عدم  »اإعادة 
الأدوية  قائمة  ت�صعرية  يف  النظر 
من  املعو�صة  الطبية«  والأعمال 

لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  طرف  
الإجتماعي والتي تعود اإىل �صنوات 
الت�صعينيات يف الوقت  الذي �صهد 

فيه املجتمع حتولت اإقت�صادية  و 
اإجتماعية وثقافية وا�صعة.

البويرة

ندوة وطنية حول دور املراأة يف الكفاح امل�سلح
الوطنية  التن�صيقية  اأم�ض  نظمت   
الذي  البويرة  مكتب  املدين  للمجتمع 
م�صعودة  زربوط   « الأ�صتاذة  ترتاأ�صه 
يف  املراأة  دور   « حول  وطنية  ندوة   «
الكفاح امل�صلح واأفاق م�صتقبلية« بقاعة 
متحف املجاهد مبدينة البويرة تزامنا 

مع حلول ذكرى مظاهرات 11 دي�صمرب 
1960 حيث تخلل الن�صاط الذي ح�رشه 
الوطني  الت�صامن  وزارة  عن  ممثلني 
لكل  حما�رشات  املجاهدين  ووزارة 
الأ�صتاذ  اأبوالف�صل،  بعجي  الأ�صتاذ  من 
للمجاهد  حية  و�صهادة  معول،  �صعيد 

دل�ض عبداهلل، بالإ�صافة اإىل مداخالت 
التي  الثورية  الوجوه  من  لكثري  متنوعة 
برمج  كما   ، الفعالية  هذه  ح�رشت 
بعنوان  م�رشحيا   عر�صا  املنظمون 
احلدث  لهذا  يرمز  الذي  »الكنز« 
التحريرية  الثورة  من  الهام  التاريخي 

لرباعم مدار�ض املنطقة الذين اأبدعوا 
باإلقاء قراءات �صعرية و اأنا�صيد وطنية، 
وقفة  بتخ�صي�ض  الربنامج  واأختتم 
ت�صامنية مع الق�صية الفل�صطينية وكذا 
الن�صوية  الثورية  الوجوه  بع�ض  تكرمي 

و�صحايا املاأ�صاة الوطنية .

  موقف ...
اأجهزة  قادة  الأيام  هذه  يوحد  م�سرتك   قا�سم 
الأمن و املخابرات يف اأوروبا متمثال يف التهديدات 
تنظيم  من  عنا�سر  �سي�سكلها  التي  املحتملة 
اإىل  داع�ص الإرهابي و الذين جنحوا يف التغلغل 
املخاوف  جتلت  و  الأوروبي  الف�ساء  دول  بع�ص 
ب�سكل ر�سمي بعيد م�سمون التقرير الذي ن�سرته 
جريدة التاميز الربيطانية يف اخلام�ص من �سهر 
تدفق  ر�سد  عن  حتدث  الذي  و  دي�سمرباجلاري 
التنظيم نحو بريطانيا  اأعداد كبرية من عنا�سر 

و عدد اآخر من الدول 
ادعى  اأوروبا  اإىل  هوؤلء  و�سول  كيفية  عن  و 
بينها  من  طرق  عدة  عرب  يتم  ذلك  اأن  التقرير 
و�سط  يف  الرقة   مدينة  من  هربو  عنا�سر  قيام 
املدنيني الفارين من جحيم املعارك و ال�ستعانة 
بعدد من املقاتلني الأكراد الذين �سهلوا من مرور 

هوؤلء عرب عدد من املنافذ احلدودية 
نظرجديدة  زاوية  اأمام   املعطى  هذا  ب�سعنا 
اأن  يبدوا  الذي  الإرهابي   الكيان  هذا  مل�ستقبل 

الدور  لعل  و  بعد  ينتهيا  مل  خطره  و  مهمته 
يجعل  التنظيم  عنا�سر  من  تبقى  ملا  اجلديد 
مطلوبة  تزال  ل  ما  مهمة  اأن  را�سخا  العتقاد  
ت�سويه  يف  التاريخي  دوره  ا�ستكمال  وهي  منه 
تغذية  يف  والإمعان  امل�سلمني  و  الإ�سالم  �سورة 
اخلطابات املتطرفة ،و العزف على وتر الطائفية 

املقيت،بدون اإغفال الدور التقليدي
الذي تتقنه داع�ص و اأخواتها واملتمثل يف تو�سيع 
الهوة بني اجلاليات امل�سلمة والراأي العام بالدول 

مت  اأداة  ،داع�ص  امل�سلمة  للجاليات  احلا�سنة 
على  بدورها  خا�سة،تقوم  حوا�سن  يف  تخليقها 
تنظيمي  كهيكل  تختفي  ممكن،قد  وجه  اأكمل 
لكن دورها �سيبقى،لذا فاأطراف كثرية �ستتوا�سل 
معاناتها نتيجة جرائم داع�ص  مبختلف طبعاتها 
ل  الذي  الأ�سواأ  تك�سف  قد  القادمة  الأيام  و 

نتمناه.
وداد احلاج

ثعبان داع�ض قد يغري جلده يف اأي وقت

م�ساهل اليوم بباري�ض 

وداد احلاج:

القادر  عبد  اخلارجية،  ال�صوؤون  وزير  ي�صارك 
عبد  اجلمهورية،  لرئي�ض  ممثال  ب�صفته  م�صاهل، 
العزيز بوتفليقة، اليوم الثالثاء  بباري�ض يف اأ�صغال 
»وان  الدول و احلكومات حول املناخ  روؤ�صاء  قمة 
لوزارة  بيان  به  افاد  ما  �صوميت«،  ح�صب  بالنيت 

ال�صوؤون اخلارجية. 

و اأ�صاف البيان اأن هذه القمة املنظمة من طرف 
والأمني  ماكرون،   اميانويل  الفرن�صي،  الرئي�ض 
العام ملنظمة الأمم املتحدة، انطونيو غوتريا�ض و 
رئي�ض جممع البنك  العاملي، جيم يونغ كيم »تعقد 
مبنا�صبة الحتفال بالذكرى الثانية للم�صادقة على  
 »2015 دي�صمرب   12 يف  املناخ  حول  باري�ض  اتفاق 

التحرك  دعم  اىل  الدويل  احلدث  هذا  يرمي  و 
املناخية«  التغريات   ال�صيا�صي يف جمال مكافحة 
كما يهدف اإىل بحث �صبل ح�صد الأموال العمومية 
ل  املناخ،  اأجل   من  الأعمال  ل�صالح  اخلا�صة  و 
اتفاق  اطار  يف  املتخذة  اللتزامات  تنفيذ  �صيما 

باري�ض. 

حماية الأطفال من العتداءات

هيئة حماية الطفولة تطلق الرقم الأخ�سر 
اأعلنت الهيئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة اأم�ض 
 2017 اجلارية  ال�صنة  نهاية  قبل  اطالق  عن  الثنني 
م�صا�ض  اأي  بالإخطار عن  اخلا�ض   الأخ�رش  الرقم 
اأنواع  �صتى  من  حمايته  بهدف  الطفل  بحقوق 

العتداءات.
مرمي  الطفولة  حلماية  الوطنية  املفو�صة  وقالت    
ل�صالح  التكوينية  الدورة   انطالق  مبنا�صبة  �رشيف 
الق�صاة  باإقامة  املفتوح  الو�صط  م�صالح  روؤ�صاء 
يف  عنه  �صيعلن  الذي  الرقم  اأن  بالعا�صمة   بالأبيار 
توفري   من  »النتهاء«  فور  اجلاري  ال�صهر  غ�صون 
م�صتلزماته املادية و الب�رشية �صي�صاهم يف »متكني« 
املواطنني من التوا�صل مبا�رشة  مع الهيئة الوطنية 
ق�صد  الأول،  الوزير  لدى  الطفولة  ترقية  و  حلماية 
النف�صية  الطفل  ب�صالمة  مي�ض  ما  كل  عن   التبليغ 
املفتوح   الو�صط  م�صالح  و�صتتكفل  اجل�صدية.  اأو 

بالتوا�صل مع الأ�رش و اأولياء التالميذ و املدار�ض و 
�صكان الأحياء ملتابعة  احلالت املبلغ عنها.

الذكرى ال 57 ملظاهرات 11 دي�سمرب 1960 

ت�سمية مقرين للجي�ض باأدرار باإ�سمي �سهيدين 
الع�صكري   القطاع  مقري  ت�صمية  الإثنني  اأم�ض  مت 
 138 الكتيبة  و  �صامل  العرابي  ال�صهيد  با�صم  باأدرار 

للم�صاة با�صم ال�صهيد حمليلي 
اإبراهيم وذلك يف اإطار الإحتفالت املخلدة للذكرى 
واأ�رشف    1960 دي�صمرب    11 ملظاهرات   57 األ 
رئي�ض  عمار  بوعافية  اللواء  الت�صمية  مرا�صم  على 
–ب�صار(   ن-ع-3   ( الثالثة  الع�صكرية  الناحية  اأركان 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�ض  و�صباط  اإطارات  بح�صور 
الثورية  الأ�رشة  و  باأدرار  الولئية  ال�صلطات  و 
تلك  خالل  وقدمت  ال�صهيدين،  رفقاء  و  وعائلتي 
املرا�صم نبذتان تاريخيتان عن ن�صالت وت�صحيات 
خالل  اإبراهيم  وحمليلي  �صامل  العرابي  ال�صهيدين 
الثورة التحريرية املجيدة كما مت باملنا�صبة تكرمي  

اأ�رشتيهما.
الع�صكرية  املن�صاآت  هذه  ت�صمية  عملية  وتندرج 
الربنامج امل�صطر من  اإطار تنفيذ  اأدرار يف  بولية 
قبل القيادة العليا للجي�ض الوطني ال�صعبي املتعلق 

الدفاع  لوزارة  التابعة  واملن�صاآت  الهياكل  بت�صمية 
الوطني باأ�صماء �صهداء الثورة  التحريرية املظفرة 
بهدف ا�صتذكار ماآثر هوؤلء ال�صهداء الأبرار الذين 
تنعم اجلزائر  اأن  اأجل  قدموا ت�صحيات ج�صام من 

باحلرية والكرامة.

عني احلجل بامل�سيلة
 تاأ�سي�ض جمعية روؤية للم�سرح 

وال�سينما بعني احلجل
ج/نوالإ�رشار منهم ) �رشيط حمزة والعيفاوي خالد وكمال رحال .بغدادي حممد وزهري بن نوة.وتهدف اجلمعية مل�رشوع فني �صخم يتوخى موؤ�ص�صيها اإىل اإنزاله اأر�ض الواقع.حيث حتذوهم العزمية م�صرت عبد القادر وكذا نائبه بن يو�صف وكذلك جمموعة من اأع�صاء البلدية اجلدد وكوكبة من املثقفني.مبختلف فروعه،وقد ح�رش اجلل�صة الرائعة رئي�ض البلدية ال�صابق �صمل كل ال�صباب املحبني لعاملي ال�صينما وال�صورة وامل�رشح ال�صاب بن نويوة يو�صف كلمة ختامية عبارة عن تو�صيات للم الذي اأمتع اجلمهور احلا�رش بخربته يف املجال . ثم قدم اجلمعية خبال خليلعي�صى �رشيط ثم ال�صتمتاع مبونولوغ اإجتماعي لرئي�ض اجلدية )روؤية( حيث اأعطيت الكلمة لرئي�صها ال�رشيف نظمته جمموعة من ال�صباب احتفال باإعتماد اجلمعية عني احلجل)امل�صيلة(مت اأول اأم�ض اإقامة حفل بهيج بقاعة املكتبة البلدية التابعة لدائرة 
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