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لوني�سي:

 رف�ض مقرتح تعميمها 
 جاء بخلفيات مالية 

ولي�ض هوياتية
  �ص4

 تقارير اأجنبية توؤكد 
نهايته، كرو�ص:

داع�ض  ""تنظيم 
مل ينته بعد"

�ص3
وزارة الرتبية 

م�سابقات توظيف جديدة 
يف جانفي القادم 

�ص3

�ص3�سفري فرن�سا يف اجلزائر كزافييه دريانكور يف ت�سريح ح�سري للو�سط :

�سند�سن ا�ستثمارات كربى يف جنوب اجلزائر

لتفادي ت�سجيل ت�سلل اإرهابيني لتنفيذ عمليات انتحارية 

ن�سر  �ستة  اآلف ع�سكري مدعوما بوحدات الأمن باحلدود اجلنوبية  

�ص10

�ص6

قناة تق�سي على هو�ض 
امل�سل�سالت الرتكية 

ظاهرة "�سمرية تيفي"

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

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels
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 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
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ب�صبب ت�أخر توزيع 29700 وحدة �صكنية و التالعب بـ17200 من�صب عمل 

نهاية �سنة �ساخنة بـ 08 واليات جنوبية و 05 والة �سيحالون على التقاعد 
�ص6

مع نهاية ال�سنة "

اأمنية  ت�سكيلة   40"
لتاأمني حتركات 14 
األف �سائح باجلنوب 

�ص6

يف ندوة لتكرمي حممد عبد العزيز 
تخللها دعم الق�سية الفل�سطينية

الرئي�ض ال�سحراوي 
 يتاأ�سف لنحياز

 فرن�سا اإىل املغرب  
�ص6 �ص7�ص4�ص3

 بتهمة الإقامة غري ال�سرعية 
بالرتاب الوطني 

 طرد 2400 رعية 
اإفريقي من 03 وليات 

حدودية باجلنوب  

 بالتزامن والندوة
 ال�سحفية لزمايل

قياديو نقابة 
�سونلغاز يحتجون 
اأمام وزارة العمل

وزير ال�سكن والعمران  عبد الوحيد متار

اإجراءات �سارمة �سد 
املوؤ�س�سات املعنية 

بالتاأخري يف اإجناز 
ال�سكنات  

.       "وايل ولية باجلنوب ال�سرقي متهم من طرف احلكومة بعرقلة برامج ال�سكن"

متكنت قناة �سمرية تي يف يف مدة وجيزة من 
تغيري الأمناط ال�ستهالكية ل�سرائح وا�سعة من 

الأ�سر اجلزائرية مع تكري�سها كمرجعية اأوىل 
لربات البيوت يف تلبية احتياجات اأفراد الأ�سرة 

ف�سال عن كونها �سنعت جناحها بف�سل ت�سويق 
مبتكر و اإبداعي للثقافة اجلزائرية...

روبورتاج

.      زيارة ماكرون كانت ناجحة



الأربعاء13 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ25 ربيع الأول  1439ه 24 �ساعة2

ر�ؤية من الواقع
تلقيت ر�سائل على اخلا�ص تطالبني بالكتابة عن 
اليوم العاملي حلقوق الإن�سان وت�سريح الظاهرة 
من خالل التجاوزات التي ت�سدر من حني لأخر 
خالل  من  اجلزائر  يف  الإن�سان  حقوق  وتراجع 
يتعر�ص  التي  وال�سغوطات  اليومية  املمار�سات 
 ، وقوتهم  واأرواحهم  حياتهم  يف  املواطنون  لها 
على  حقوقيني  ن�سطاء  من  عتاب  الر�سائل  ويف 
نحتفل  ونحن  خا�سة  للمو�سوع  تطرقي  عدم 
العاملي  لالإعالن  وال�ستون  التا�سعة  بالذكرى 
التطرق  املقام  هذا  يف  واأود   ، الإن�سان  حلقوق 
خالل  من  خمالفة  بطريقة  ولكن  املو�سوع  اإىل 
الإعالن  �سبقت  قوانني  عن  و�سورة  ملحة 
ودعى  ود�سرتها  الإ�سالم  اقرها  بقرون  العاملي 
ل  �سوابط  ح�سب  متار�ص  وكانت  تطبيقها  اإىل 
يحيد عنها اأي كان .وقد و�سع ت�سورا يف التعامل 
للحفاظ  يوميا  �سلوكا  لتكون  الب�سر  بني  بني 
الراأي  واحرتام  الآخرين  وحقوق  كرامة  على 
فتح  حني  النبوي  العفو  بذاك  .بداأت  املخالف 

مكة واإ�سدار الأمر بقوله ) اذهبوا فانتم الطلقاء 
( دون ح�ساب اأو عتاب لأحد رغم ما لقاه النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم من عذاب وما تعر�ص له 
والنار  باحلديد  لدعوته  وت�سدي  تعنيف  من 
ليتبعها بخطبته امل�سهورة والتي حرمت الدماء 
تعترب  والتي  الوداع  حجة  يف  امل�سلمني  بني 
الإن�سان  حلقوق  عاملية  اإن�سانية  وثيقة  اأول 
واحلريات وتقرير �سريح بان الإ�سالم اإمنا جاء 
فيما  عالقاتهم  ،وينظم  النا�ص  كرامة  ليحفظ 
بينهم على اأ�سا�ص احلقوق دون اأي متييز حيث ل 
فرق بني عربي وعجمي و ل لأ�سود على ابي�ص 
ال�سافية  القلوب  تقوى  ،والتقوى  بالتقوى  اإل 
اإ�سارة  النقية التي ل حتمل الغل والأحقاد ، يف 
اإىل عدم ال�سغط حيث ) ل اإكراه يف الدين ( اإل 
الر�سول  اأعطانا  وقد   . �سليم  بقلب  اهلل  اأتى  من 
عندما  طالب   اأبي  بن  لعلي  عتابه  يف  قاعدة 
قتل ذاك امل�سرك رغم انه نطق بال�سهادة حتت 
وجهة  اهلل  كرم  اعتربها  والتي  ال�سيف  حد 

هال   ( بقوله  النبي  خاطبه  واإمنا  املكره  الإميان 
،وما  م�سلم  لكل  در�ص  وهذا   ) قلبه  على  �سققت 
عقاب اخلليفة الفاروق لعمر بن العا�ص اإل لكي 
والتعامل  التعايل  وعدم  الإ�سالم  �سماحة  يبني 
وقال  م�سر  وايل  ابن  من  للقبطي  اقت�ص  وقد 
وقد  النا�ص  ا�ستعبدمت  متى   ( امل�سهور  قولته 
عهد  اأن  اإىل  اإ�سارة  يف  اأحرار(  اأمهاتهم  ولدتهم 
ت�سرف  ومهما  وىل،  قد  والقهر  والعبودية  الرق 
احلاكم اأو الوايل اأو اأحدا من اأفراد عائلتها خارج 
وينال  متاما  مرفو�ص  الآمر  فان  احلقوق  اإطار 
 ، اأو مركزه  اأن ي�سفع له ن�سبه  عنه العقاب دون 
حينما  در�سا  �سرقت  التي  املخزومية  ق�سية  ويف 
انه  اإل  اهلل  ر�سول  حبيب  بزيد  التو�سط  اأرادوا 
الو�ساطات  تلك  رف�ص  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
حممد  بنت  فاطمة  اأن  لو  واهلل   ( بقوله  واأعلن 
ت�سامح  ل  انه  جند  وهنا   ) يدها  لقطعت  �سرقت 
يف  للتدخل  القاطع  الرف�ص  مع  احلقوق  يف 
تطبيق القانون و احلدود ،مع اأنه خليفته اأوقف 

املجاعة  �سربت  حينما  ال�سرقة  حدود  تطبيق 
الأرغفة  �سرقة  اإىل  الفقراء  وا�سطر  امل�سلمني 
بعدد  اإدارته  يحا�سب  اأو  تقاريره  يف  يو�سع  ومل 
اإىل  اأر�سدنا  النبي  ان  كما   . املقطوعة  الأيادي 
القيامة  يوم  ظلمات  الظلم  واعترب  الظلم  ترك 
والن�ص �سريح يف احلديث القد�سي ) ياعبادي اإنيّ 
حرمت الظلم على نف�سي وجعلته بينكم حمرما 
املنتقم  ( لن رحمته �سبقت عذابه وهو اجلبار 
اإمنا  (،والعقوبة  الرحمن  يرحمهم  الراحمون  و) 
وعندنا  الإكراه  اإىل  اللجوء  دون  بينة  عن  تتم 
اإىل  وجاءت  اإثما  ارتكبت  التي  املراأة  ق�سة 
النبي تطالبه باإقامة احلد ويف احلوار الذي دار 
بتعنيفها  الر�سول  يقم  ومل  رائعة   �سور  بينهما 
كبرية  على  واأتت  زنت  التي  وهي  احتقارها  اأو 
هو  كما  الإ�سالم  اأن  على  قطعي  دليل  واإمنا   ،
اإىل  ياأخذنا  اأن  يريد  اإمنا  حدود  و  ملنهج  تطبيق 
مبداأ الرفق والدعوة اإىل احرتام حقوق الإن�سان 
اأن  اأقرت املراأة بالزنا وطلب منها الر�سول  ، فقد 

تتاأكد والق�سة موؤثرة ملن يريد اأن ي�سوه �سورة 
، ولول �سماحته  الن�ساء  التعامل مع  الإ�سالم يف 
ي�سيطر  وقت  يف  با�سمهن  �سورة  هناك  كانت  ما 
 ، واخلا�سة  العامة  احلياة  على  الذكور  فيه 
عذبت  التي  املراأة  ق�سية  اإىل  بنا  يعود  والرفق 
ودخلت  تطعمها  ومل  حب�ستها  وقد  قطة  يف 
اجلنة  دخل  الذي  الرجل  ذلك  اأو  النار،  ب�سببها 
من  نف�سه  على  وف�سله  الكلب  عط�ص  اأطفاأ  لأنه 
الوقائع  من  اأنف�سهم(...الخ  على  )ويوؤثرون  باب 
تعامل  يف  والرد  الت�سامح  �سور  ا�سمي  هي  التي  
النا�ص فيما بينهم ويف مدى تطبيق القوانني ، اإما 
اخذ  فقد  بذكراه  نحتفل  الذي  العاملي  الإعالن 
جل مواده من الدين الإ�سالمي احلنيف ،والتي 
من  ومنهم  واملفكرين  الغرب  علماء  بها  اعرتف 
بيننا  حممدا  اأن  لو  واهلل   ( امل�سهورة  قولته  قال 
فنجان  يرت�سف  وهو  العامل  م�ساكل  حلل  اليوم 

قهوة ( .
 احلفناوي بن عامر غــول 

�سكيكدة

تكرمي املجاهدة 
 عائ�سة اأحمد

 قايد �سالح
كرمت يوم اأم�ص املجاهدة عائ�سة اأحمد قايد �سقيقة 
�سهيد  واأرملة  �سالح  قايد  اأحمد  الدفاع  وزير  نائب 
 1960 دي�سمرب   11 مظاهرات  ذكرى  اإحياء  مبنا�سبة 
بح�سور  �سكيكدة  لولية  الإ�سالمي  الثقايف  باملركز 
الأ�سرة  من  واأع�ساء  الوطنية  ال�سخ�سيات  من   جمع 

الثورية بالولية.
يحي عواق 

من وراء املظاهرات يف 
منطقة القبائل؟

ال�سرطة حتتفل باليوم 
العربي لل�سرطة

ميلـــــة 

وفاة �ساب اإثر �سجار بفرجيوة 

�سعيدة

 حريق باإقامة البنات
 اأحمد مدغري

مواقع  عرب  املدونني  من  العديد  ت�ساءل 
عن  الفاي�سبوك  وخا�سة  االجتماعي  التوا�سل 
ماهية اجلهة التي تقف وراء املظاهرات التي 
القبائل،  منطقة  جامعات  من  العديد  تعرفها 
حيث راح الكثري منهم يرمي �سهام امل�سوؤولية 
تعمل  التي  املاك،  االنف�سالية  احلركة  على 
كل  مع  الفتنة  فتيل  ا�سعال  على  وا�سح  ب�سكل 
اأن  غري  ح�سبهم،  لذلك  �سانحة  تلقاها  فر�سة 
امل�ستحيل  من  املاك  اأن  قال  منهم  البع�ض 
اأن يخرج من اجلامعات وما ح�سل جمرد ردة 
تعميم  النواب مقرتح  رف�ض  اأكرث على  ال  فعل 
موؤخرا  العمال  حزب  قدمه  الذي  االأمازيغية، 
وهذا  الوطني،  ال�سعبي  املجل�ض  قبة  حتت 
االأيام  بعد  تنطفئ  املظاهرات  �سيجعل  الذي 

املقبلة.

حتتفل ال�رشطة اجلزائرية عرب كامل الرتاب 
العربية،  الدول  باقي  غرار  على  الوطني، 
للثامن  املوافق  لل�رشطة،  العربي  باليوم 
عدة  باإقامة  �سنة  كل  من  دي�سمرب  ع�رش 
م�ستخدميها  تكرمي  خالل  من  ن�ساطات، 
من خمتلف الرتب واإقامة دورات ريا�سية 

وتظاهرات فكرية ومعار�ض جوارية. 
للمديرية  �سانحة  املنا�سبة  هذه  و�ستكون 
على  للوقوف  الوطني  لالأمن  العامة 
ال�رشطة  عرفتها  التي  املحطات  خمتلف 
اجلزائرية خالل ال�سنوات اخلم�ض االأخرية 
من حيث ع�رشنة جماالت التكوين وتطوير 
و�سائل اأداء املهام وتعزيز ميادين التعاون 
االإقليمي والدويل والتذكري بالدور احليوي 
ال�رشطة  رجال  به  يقوم  الذي  واحلا�سم 
وحماية  املواطن  اأمن  على   احلفاظ  يف 

املمتلكات.

واملتمدر�ض   17 العمر  من  البالغ   ) هـ   ، )ب  ال�ساب  لفظ 
اأالأخرية  اأنفا�سه  الثانية  ال�سنة  م�سعود  بوحنة  بثانوية 
باال�ستعجاالت الطبية مب�ست�سفى حممد مداحي بفرجيوة ، 
وقائع هذا احلادث تعود اإىل ال�سجار الذي وقع �سباح هذا 
ال�سبان املنحدرين من حي بوروح  اأحد  الثالثاء بينه وبني 
اإىل  ال�سحية  تعر�ض  حيث  فرجيوة  مدينة  عن  بعيد  غري 
�رشبة بوا�سطة حجر اأ�سقطته اأر�سا لينقل على عجل اإىل 
وفور  ومبا�رشة   ، به  اأالأخرية  اأنفا�سه  لفظ  اأين  امل�ست�سفى 
اجلرمية  م�رشح  اإىل  االأمن  م�سالح  �سارعت  للخرب  تلقيها 
يف  حتقيقا  وفتحت  فرجيوة  مدينة  و�سط  بوغوا�ض  بحي 
مالب�سات احلادث الذي خلف ا�ستياء كبريا و�سط ال�سكان 

وزمالئه ...
ميلة : عبد الوهاب عميمور

�سباحا  الواحدة  ال�ساعة  حدود  يف  اأم�ض   يوم  تدخلت 
م�سالح احلماية املدنية لوالية �سعيدة على م�ستوى االإقامة 
اجلامعية  للبنات اأحمد مدغري الإخماد حريق مهول �سب 
باخلزانة الكهربائية يف الطابق االأر�سي لالإقامة، هذا ومل 
اإغماء  حاالت  با�ستثناء  ب�رشية  خ�سائر  احلادث  ي�سجل 
االأولية من قبل  االإ�سعافات  تلقو  ال�سدمة  نتيجة  لطالبات 
اأعوان احلماية املدنية يف حني مت نقل البع�ض منهم  اإىل 
م�سلحة االإ�ستعجاالت مب�ست�سفى اأحمد مدغري ب�سعيدة. 
يحي. عواق

عطال يتدرب و�سط الثلوج

لقطة "برياف" و"ولد علي" تثري موجة ا�ستياء كبرية

حافالت "االيتوزا" تفر�ض منطقها على املواطن

اجلزائري  الدويل  الالعب  �سجل 
اإىل  مميزة  عودة  عطال  يو�سف 
االإ�سابة  من  �سفاءه  بعد  املناف�سة 
�سابق  وقت  يف  منها  يعاين  كان  التي 
بعملية جراحية  القيام  واأجربته على 
على م�ستوى الغ�رشوف، حيث تدرب 

و�سط  البلجيكي  كورتري  العب 
الثلوج مع زمالئه وهو الذي ا�ستاأنف 
موؤكدا  طبيعية  ب�سورة  التدريبات 
املالعب  اإىل  للعودة  جاهزيته  على 
والتواجد حتت ت�رشف الطاقم الفني 

لفريقه. 

والتي  تداولها،  مت  التي  ال�سورة  اأثارت 
جمعت رئي�ض اللجنة االأوملبية اجلزائرية، 
ال�سباب  وزير  مبعية  برياف،  م�سطفى 
والريا�سة الهادي ولد عليـ اأثناء ح�سورهما 
يف ندوة جتديد الكرة اجلزائرية، موجة من 
التوا�سل االجتماعي،  اال�ستياء عرب مواقع 

رئي�ض  االأخري  هذا  �سافح  اأن  بعد  وهذا 
اأي  دون  اجلزائرية،  االأوملبية  اللجنة 
على  ت�سورا  يعطي  ما  اهتمام،  اأي  يعريه 
الزال  الرجلني  بني  اخلفي  ال�رشاع  اأن 
هذا  كل  من  اخلا�رش  اأن  رغم  متوا�سال، 

هي الريا�سة اجلزائرية.

املواطن  معاناة  اأن   يبدو 
و�سائل  مع  �ستتوا�سل  اجلزائري 
يف  االأمور  كانت  فيعدما  النقل، 
النقل  م�ستوى  على  احل�سي�ض 
اإىل  حتولت  فقد  فاإن  اخلا�ض 
النقل العام الذي تت�سدره حافالت 
يف  و�سعها  مت  التي  "االيتوزا" 
االأخرية  اال�سهر  خالل  اخلدمة 
من العام احلايل، اأين اأ�سحى عدم 

احلافالت  و�سول  توقيت  احرتام 
لدى  االبرز  العنوان  املحطة  اإىل 
جانب  اإىل  بقيادتها  املكلفني 
نقل  ورف�ض  اهوائهم  على  العمل 
املواطنني اإىل املحطات املعتادة 
مثلما اأ�سحى امل�سهد االأبرز على 
التي  عكنون  بن  حمطة  م�ستوى 
املواطن  معاناة  فيها  تتوا�سل 

للو�سول اإىل مكان تنقله.

عن حقوق االإن�سان واحلريات

�سيدي هجر�ص بامل�سيلة 

اإنقاذ 3 اأ�سخا�ض من املوت بالغاز 
جنح �سباح اأم�ض اأعوان احلماية املدنية لوالية امل�سيلة)وحدة عني احلجل (  يف اإنقاذ 
حياة ثالثة اأ�سخا�ض  ترتاوح اأعمارهم بني 77 و 41 �سنة  من املوت املحقق نتيجة 
املنبعث من  الكربون  اأك�سيد  اأول  لغاز  الق�رشي  ا�ستن�ساقهن  لت�سّمم جراء  تعر�سهن 
املدفئة املتواجد على م�ستوى املنزل العائلي الكائن ببلدية �سيدي هجر�ض بوالية 
امل�سيلة اأين قامت م�سالح احلماية املدنية بتقدمي االإ�سعافات االأولية الالزمة التي 
تتطلبها مثل هذه احلاالت امل�ستعجلة ومت بعدها نقل وحتويل ال�سحايا من م�سكنهن 

باجتاه م�سلحة االإ�ستعجاالت مب�ست�سفى عني احلجل .

امل�سيلة

152 عائلة ت�ستفيد من ال�سكن االجتماعي
ال�سلطات  " رفقة  "حاج مقداد  اأ�رشف وايل والية امل�سيلة 
امل�ستفيدين  على  املفاتيح  توزيع  على  الع�سكرية  املحلية 
من ح�سة 152 �سكن عمومي اإيجاري ببلدية امل�سيلة و�سط 
فرحة اجلميع ،و بعد معاينتة وايل امل�سيلة لهذه ال�سكنات 
اإي�سال  من  ال�رشورة  التجهيزات  جميع  على  توفرت  التي 
اأعطت  التي  التهيئة  اإىل  اإ�سافة  الغاز  و  الكهرباء  و  للماء 

اأبدى امل�ستفيدون من  وجها اأخر لهذا احلي اجلميل، وقد 
وقتها،  يف  جاءت  التي  للعملية  ا�ستح�سانهم  ال�سكنات  هذه 
�سنة  اأن  ال�سقق   مفاتيح  ت�سليم  هام�ض  على  الوايل  واأكد 
2018 �ستكون بوالية امل�سيلة �سنة توزيع ال�سكنات مبختلف 

ال�سيغ .
ع.ب ع.ب
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يف ندوة لتكرمي حممد عبد العزيز تخللها دعم الق�سية الفل�سطينية

الرئي�س ال�سحراوي يتاأ�سف النحياز فرن�سا اإىل املغرب 

ع�سام بوربيع

وقد عرفت هذه الندوة ح�ضور العديد 
من ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية  وجماهدين 
وممثلني  متقاعدة  ع�ضكرية  وقيادات 
ملختلف  �ضيا�ضية  وروؤ�ضاء  لأحزاب 
املجتمع  و  اجلماهريية  املنظمات 
املدين ، ا�ضافة اىل �ضفراء على غرار 
اأن  اإل  اأبا  اأفريقيا الذي  �ضفري جنوب 
لل�ضعب  الندوة امل�ضاندة  يح�رض هذه 
ال�ضحراوي يف حقه يف تقرير م�ضريه 
الراحل حممد  الرئي�س  ابن  وكذلك   ،

عبد العزيز .
وقد اأعترب حمى �ضالمة ممثل رئي�س 
اجلمهورية ال�ضحراوية اإبراهيم غايل 
ذكرى  مع  تتزامن  املنا�ضبة  هذه  اأن 
1960باجلزائر  11دي�ضمرب  مظاهرات 
ح�ضبه  كانت  التي  املحطة  وهي   ،
حمطة حتول دويل فيما يخ�س الكفاح 
تاريخيا  معلما  وكانت  اجلزائري 
وملهما للكثري من ال�ضعوب ، حيث قال 
اأنه مثلما خرج ال�ضعب اجلزائري �ضنة 

1960، خرج بعده ال�ضعب ال�ضحراوي 
�ضنة 1970�ضد ال�ضتعمار ، منتهيا اإىل 
كانا  اجلزائريان  الثورة  و  ال�ضعب  اأن 

منوذجا للحرية و الإعتاق .
وقد قراأ حمى �ضالمة م�ضوؤول التنظيم 
ر�ضالة  البوليزاريو  بجبهة  ال�ضيا�ضي 
 ، غايل  اإبراهيم  ال�ضحراوي  الرئي�س 
والتي اأعترب هذا الأخري فيها اأن عقد 
املتزامن  اليوم  هذا  يف  الندوة  هذه 
الإن�ضان  حلقوق  العاملي  اليوم  مع 
لل�ضعب  بالنظر  خا�ضة  نظرة  يكت�ضي 
ال�ضحراوي الذي ل يزال حمروما من 

حقه يف تقرير م�ضريه.
اإبراهيم  ال�ضحراوي  الرئي�س  واأثنى 
الراحل  الرئي�س  تكرمي  على  غايل 
و�ضفه  الذي   ، العزيز  عبد  حممد 
رموز  من  رمز  اأحد  و  بال�ضهيد 
اللتفاتة  هذه  اأن  معتربا   ، الكفاح 
كل  مع  اجلزائري  الت�ضامن  تعك�س 
ا�ضتقاللها  لنيل  امل�ضطهدة  ال�ضعوب 
ال�ضحراوي  ال�ضعب  مقدمتها  ويف 
الأمم  قرارات  مع  كامل  ان�ضجام  يف 

املتحدة ، معتربا اأن هذا لي�س غريبا 
على بلدة ثورة املليون ون�ضف �ضهيد 
، والبلد الذي اأ�ضتحق لقب قبلة الثوار 

و الأحرار .
وتاأ�ضف الرئي�س ال�ضحراوي باملوازاة 
اأنه  قال  التي  الكربى  القوى  على 
اإ�ضهار ورقة  اأنها ل ترتدد يف  بالرغم 
عن  الطرف  تغ�س  الإن�ضان  حقوق 
 ، النتهاكات  و  الق�ضايا  من  العديد 
تقبل  ل  الإن�ضان  حقوق  اأن  معتربا 
النتقائية ما مل يتم التخل�س و ت�ضفية 
 ، الغربية  ال�ضحراء  من  ال�ضتعمار 
تبقى  التي  ا�ضتقالل فل�ضطني  وكذلك 

عا�ضمتها القد�س .
ر�ضالته  يف  املتحدث  اأ�ضار  اأن  وبعد 
مازالت  التي  النتهاكات  اأب�ضع  اإىل 
،ويف  الغربية  ال�ضحراء  يف  ترتكب 
حق معتقلي اأكدمي اأزيك الذي حوكم 
املغربية  ال�ضجون  يف  باملوؤبد  عليهم 
، طالب اإبراهيم غايل الأمم املتحدة 
وكل منظمات حقوق الإن�ضان من اأجل 
الإن�ضان  حقوق  فر�س  على  العمل 

جميع  اإطالق  و  الغربية  ال�ضحراء  يف 
عن  اأزيك  والك�ضف  اأكدمي  �ضجون 
نهب  اإيقاف   ، 551مفقود  م�ضري 

الرثوات ال�ضحراوية .
على  ال�ضحراوي  الرئي�س  وتاأ�ضف 
اأن   « قال  ،حيث  الفرن�ضي  املوقف 
النحياز  متار�س  مازالت  فرن�ضا 
للمملكة املغربية الذي مازال ميار�س 
املنطقة  واإغداق  التو�ضعية  �ضيا�ضته 
باملخدرات مبا يهدد العامل ، م�ضيفا 
يعرقل  من  فرن�ضا  يف  مازال  اأنه 
ت�ضفية  يف  املتحدة  الأمم  م�ضاعي 

الإ�ضتعمار .
من  العديد  الندوة  عرفت  وقد 
جلنة  رئي�س  غرار  على  التدخالت 
عبد  بالربملان  اخلارجية  العالقات 
احلميد �ضي عفيف ، ورئي�ضة الإحتاد 
 ، حف�ضي  نورية  للن�ضاء  اجلزائري 
ورئي�س اإحتاد الفالحني حممد عليوي 
، وكذلك م�ضوؤول التنظيم بحزب جبهة 
 ، بوقطاية  ال�ضادق  الوطني  التحرير 
ال�ضحراوي  الرئي�س  اأن  اأعترب  الذي 

من  ثابتا  وبقي  والنفي�س  النف�س  قدم 
م�ضيفا   ، ال�ضحراوية  الق�ضية  اأجل 
اأنهم يف حزب جبهة التحرير الوطني 
موقفهم ثابث مع ال�ضعب ال�ضحراوي 
توؤثر  ولن  ثابتني  و�ضنظل  يتغري  ولن 
وقال   . اجلهات  من  جهة  اأية  علينا 
الغربية  ال�ضحراء  دولة  اأن  بوقطاية 
ع�ضو يف الإحتاد الإفريقي ول فرن�ضا 
ول نظام املخزن بد�ضائ�ضه يف اجلبهة 
الأفارقة من  القادة  اأن يغريوا موقف 

ال�ضحراء الغربية .
املوقف  اإىل  املتحدث  بذلك  واأ�ضار 
يف  الإفريقي  لالإحتاد  امل�رضف 
اأن  اأ�ضرتط  عندما   ، الأخرية  القمة 
يف  ال�ضحراوي  الرئي�س  اإقامة  تكون 
نف�س م�ضتوى اإقامة امللك املغربي ، 
م�ضيفا اأننا 43�ضنة ونحن مع الق�ضية 

ال�ضحراوية ولن نغري .
اأّو  الزمن  طال  املتحدث  واأ�ضاف 
يف  ال�ضحراوي  العلم  �ضريفع  ق�رض 
العيون املحتلة و » تبا للمغرب الغازي 
توؤمن  اأن  م�ضتعمرة  لدولة  فكيف   ،

اأنى  اإىل  م�ضريا   ، الإن�ضان  بحقوق 
ال�ضحراوية موجود  ممثل اجلمهورية 
املغرب  ل  ي�ضتطيع  ول  نيويورك  يف 
ول الإعالم املغربي اأن ي�ضغطوا على 

ال�ضعب ال�ضحراوي .
من جهته اأعترب �ضفري جنوب اإفريقيا 
اأنهم يف دولتهم لن ين�ضوا اإخوانهم يف 
اأنهم �ضيفتحون  و   ، الغربية  ال�ضحراء 
ال�ضعب  مع  للكفاح  اأخرى  جمالت 
موؤثرة  �ضبل  اتخاذ  و   ، ال�ضحراوي 
�ضيتم  جديدة  قرارات  و�ضياغة 
اإبرازه على م�ضتوى الإحتاد الإفريقي 
العربية  اجلمهورية  اأن  م�ضيفا   ،
القادمة  ال�ضنة  �ضتكون  ال�ضحراوية 
 ، الربيك�س  دول  قيادة  يف  �ضتكون 
منتهيا اإىل اأن كفاح ال�ضعب ال�ضحراوي 

هو نف�س كفاح جنوب اإفريقيا .
انتهاء  وبعد  اأنه  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 
لوقفة  احلا�رضين  تنظيم  مت  الندوة 
الفل�ضطينية  ال�ضفارة  اأمام  رمزية 
فل�ضطني  مع  ت�ضامنا  باجلزائر 

عا�ضمتها القد�س . 

.     بوقطاية : ال فرن�سا وال املخزن ي�ستطيعون تغيري موقف القادة االأفارقة من ال�سحراء الغربية
.     �سفري جنوب اإفريقيا باجلزائر : لن نن�سى ال�سعب ال�سحراوي وكفاحه من كفاحنا

�سفري فرن�سا يف اجلزائر كزافييه دريانكور يف ت�سريح ح�سري للو�سط :

منلك ا�ستثمارات نفطية كربى باجلنوب و زيارة ماكرون ناجحة
كزافييه  باجلزائر  فرن�ضا   �ضفري  ك�ضف 
قادته  زيارة  هام�س  على  دريانكور 
يف   ، بورقلة  مرباح  قا�ضدي  جلامعة 
الو�ضط  به جريدة  ت�رضيح �ضحفي خ�س 
نفطية كربى  ا�ضتثمارات  بلده ميلك  اأن   ،
الكبري ، م�ضيفا يف ذات ال�ضدد  باجلنوب 
اميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  زيارة  اأن 
لتوطيد  جاءت  للجزائر  الأخرية  ماكرون 
العالقة بني البلدين وبحث اأفق التعاون يف 
ديانكورت  كزافيه  اأكد   . �ضتى املجالت  
معر�س  يف  باجلزائر   الفرن�ضي  ال�ضفري 
وفرن�ضا  اجلزائر  اأن   ، معنا  حديثه 

ال�ضتثمار  جمال  يف  قوية  عالقة  ميلكان 
وبال�ضبط يف قطاع املحروقات من خالل 
التاأكيد على وجود عدد هام من ال�رضكات 
النا�ضطة يف قطاع املحروقات   الفرن�ضية 
ب�ضار   ، الأغواط   ، بكل من وليات ورقلة 
طويلة  �ضنوات  منذ  احلدودية  ايليزي  و 
وتخ�ضع لو�ضاية املجمع النفطي العمالق  
�ضوناطراك ، مو�ضحا يف ذات ال�ضدد اأن 
فرن�ضا حت�رض لإبرام عديد التفاقيات مع 
ور�ضات  فتح  بهدف  اجلزائري  ال�رضيك 
القريب  املديني  على  جديدة  ا�ضتثمارية 
املجالت  خمتلف  ويف  واملتو�ضط 

وال�ضكن  الفالحة   ، ال�ضناعة  غرار  على 
من  وا�ضحة  اإ�ضارة  ،يف  �ضيغه   مبختلف 
ال�رضكات  على  تعول  اجلزائر  اأن  حمدثنا 
ال�ضخمة  امل�ضاريع  لإجناز  الأجنبية 
عرفت  التي  تلك  منها  تعلق  ما  خا�ضة 
ت�ضجيل  مع  الإجناز  وترية  كبريا يف  تاأخر 
تفاوت الأدوات الرقابية يف معايري الإجناز 
زيارة  اأن  كزافيه   ك�ضف  ثانية  من جهة   ،
ماكرون  اميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س 
توطيد  منها  الغاية   ، للجزائر  الأخرية 
العالقة بني البلدين وبحث اأفق التعاون يف 
جمالت عديدة من خالل اإبرام بروتكول 

احلقائب  خمتلف  بني  عديدة  اتفاقيات 
الفرن�ضية  نظريتها  و  اجلزائرية  الوزارية 
، وعلى �ضعيد اأخر رف�س ذات املتحدث 
الرد على �ضوؤال وجهته له »الو�ضط » حول 
عودة  يف  الفرن�ضية  احلكومة  خمطط 
احلركى اجلزائريني و ا�ضرتجاع ممتلكاتهم 
املعهد  اأن  بالذكر  جدير   . القدمية 
التكنولوجي بجامعة قا�ضدي مرباح بورقلة 
اطار  يف  فرن�ضا  مع  تعاون  اتفاقية  ميلك 
العايل  التعليم  جمال  يف  اخلربات  تبادل 

والبحث العلمي بني الدولتني .
اأحمد باحلاج 

تقارير اأجنبية توؤكد نهايته، كرو�ش:

»تنظيم الدولة مل ينته بعد«

وزارة الرتبية 

م�سابقات توظيف جديدة يف جانفي القادم 

الإعالمية  التقارير  من  العديد  تناقلت 
الدولية ت�رضيحات رئي�س الوزراء العراقي 
تنظيم  نهاية  بخ�ضو�س  لعبادي  حيدر 
التنظيم  باأن  قالت  اإذ  املتطرف،  الدولة 
يف  نهائيا  دحره  بعد  زال  وخطره  انتهى 
العراق، خا�ضة واأنه كان ي�ضيطر على ن�ضف 
راه خمت�ضون  الذي  العراق، وهذا  م�ضاحة 
التنظيم  اإعالمي، لكون  باأنه جمرد حديث 
انتهى على �ضاكلة تنظيم منظم، وهو لزال 
دول  من  العديد  يف  التحرك  على  قادرا 
العامل. اخلبري الأمني اأحمد كرو�س، كان له 

اأكد يف ت�رضيح  اإذ  راأي يف هذا املو�ضوع، 
لعبادي  قاله  ما  باأن  »الو�ضط«  به  خ�س 
املتطرف  الدولة  تنظيم  ق�ضة  نهاية  عن 
هذا  نهاية  حمالة  ل  به  يق�ضد  العراق  يف 
من  العديد  متلك  كانت  كدولة  التنظيم 
املقاتلني  تنظم  كانت  التي  املوؤ�ض�ضات 
كان  التي  الأرا�ضي  تلك  يف  املوجودين 
مل  كفكر  »داع�س«  لكون  عليها،  ي�ضيطر 
ذات  اأو�ضح  اأخرى  ناحية  تنتهي، ومن  ولن 
يحملون  الذين  املقاتلني  باأن  املتحدث 
موزعني  لزالوا  التنظيم  اأيديولوجية  ذات 

عرب العامل، وما ت�رضيحات وزير اخلارجية 
عن  تتحدث  التي  م�ضاهل،  القادر  عبد 
احتمالية عودة 6000 مقاتل »داع�ضي« من 
دليل على ذلك، وتطرق اخلبري  التوتر  بوؤر 
من  التنظيم  ا�ضم  تغري  فكرة  اإىل  الأمني 
قال  الذي  اأخر،  �ضعار  اإىل  الدولة  تنظيم 
التي  ال�ضيا�ضة  اأن  ولو  جدا،  ممكن  اأنه 
على  �ضيطر  ذاتها ملا  تكون  لن  يتبعها  قد 
م�ضاحة كبرية من الأر�س واأعلن قيام دولة 
يف وقت �ضابق. ويف �ضياق اأخر نبه حمدثنا 
من عودة املقاتلني الذين كانوا يف العراق 

و�ضوريا للن�ضاط يف بوؤر توتر اأخرى، ذاكرا 
ليبيا، التي قال عنها باأنها الأر�س املنا�ضبة 
يف  داع�س  ملقاتلي  مالذا  تكون  قد  التي 
امل�ضتقبل القريب، خا�ضة اإذا ما ا�ضتمرت 
اأن  موؤكدا  ال�ضكل،  هذا  على  فيها  الأمور 
ليبيا قد تكون �رضق اأو�ضط جديد قد يلهب 
يف  م�ضيفا  منتظر،  غري  ب�ضكل  املنطقة 
الإفريقي  القرن  منطقة  حتى  باأن  الأخري 
مهياأة من اأجل ا�ضتقبال املقاتلني، يف ظل 

تزايد ن�ضاط حركة ال�ضباب يف ال�ضومال.
علي عزازقة 

بن  نورية  الرتبية  وزيرة  اأعلنت 
على  الر�ضمية  �ضفحتها  عرب  غربيط 
م�ضابقات  تنظيم  عن  فاي�ضبوك، 
توظيف يف الطور البتدائي والثانوي، 
واقت�ضاديني،  تربويني  وم�ضاعدين 
والإر�ضاد  التوجيه  وم�ضت�ضاري 

املدر�ضي دون حتديد عدد املنا�ضب، 
فيه  �رضحت  من�ضورا  الوزيرة  وكتبت 
�ضهادة  امتحان  »تنظيم  �ضيتم  اأنه 
الكفاءة املهنية لاللتحاق برتبة معلم 
مدر�ضة ابتدائية، وتنظيم دورة جديدة 
المتحانات املهنية اخلا�ضة بالرتقية 

الثانوي،  التعليم  اأ�ضتاذ  رتب:  يف 
م�ضاعد  للرتبية،  رئي�ضي  م�ضاعد 
رئي�ضي للم�ضالح القت�ضادية، م�ضت�ضار 
التوجيه والإر�ضاد املدر�ضي واملهني« 
قالت  امل�ضابقة  اإجراء  رزنامة  وعن 
امللفات  واإيداع  »الت�ضجيل  الوزيرة: 

مبراكز خا�ضة على م�ضتوى مديريات 
 2017 دي�ضمرب   14 من  ابتـداء  الرتبية 
2018«، يف حني  04 جانفي  غاية  اإىل 
 21 يوم  المتحان  اإجراء  �ضيكون 

جانفي 2018.
ف.ن�سرين

قال ان جهات خفية عملت على اإف�ساد 
م�سريات الأمازيغية:

 خادري: اإهانة العلم اجلزائري
 ت�سرف غري الئق

يعاقب عليه القانون ل  اأخرى  دولة  علم  رفع  •       بادي: 
قال اخلبري القانوين »حمزة خادري«، 
باأن التظاهرات التي ت�ضهدها العديد 
منطقة  م�ضتوى  على  اجلامعات  من 
والد�ضتور  القانون  يكفلها  القبائل، 
ال�ضياق  يف  منبها  �ضواء،  حد  على 
بها  قام  التي  التجاوزات  من  نف�ضه 
بع�س املتظاهرين، والتي قال باأنها 
املتعلقة  اجلنايات  �ضمن  تدخل 
العلم  انزال  واأن  خا�ضة  باخليانة، 
لي�س  التي  اجلهات  بع�س  قبل  من 
لها عالقة باملتظاهرين احلق، دليل 
على اأن ما قد يح�ضل �ضيكون كارثة 

على اجلزائر.
التجاوزات  عن  حديثه  خ�ضم  ويف 
التظاهرات،  التي وقعت داخل هذه 
اجلزائرية  اجلمعية  رئي�س  اأكد 
والقانونية،  الد�ضتورية  للدرا�ضات 
باأن  »الو�ضط«،  به  ت�رضيح خ�س  يف 
نزع العلم من اإحدى بنايات اجلامعة 
هو  ما  باأخر،  وا�ضتبداله  بالبويرة، 
كارثي، وهو يدخل �ضمن  اإل جتاوز 
الأفعال املجرمة قانونا، مو�ضحا:« 
هي اأفعال جمرمة قانونا و اإذا ثبت 
الوحدة  �رضب  هو  منها  الهدف  اأن 
عنوان  حتت  تدخل  فهي  الوطنية 
باخليانة«،  املتعلقة  اجلنايات 
ل  هنا  ال�ضياق:«  ذات  يف  م�ضيفا 
اق�ضد الإخوة الأبرياء الذين يطالبون 
اأق�ضد  اإمنا  الأمازيغية،  برتقية 
اخلفافي�س التي تعمل يف الظالم من 
خادري  وراح  البالد«،  تق�ضيم  اأجل 
جهات  اتهم  ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل 
�رضب  على  تعمل  خفية  اإنها  قال 
ا�ضتقرار اجلزائر ووحدتها الوطنية، 
موؤكدا:«  باخلارج  مبا�رضة  �ضلة  لها 
هذه  كل  المريكي،  العلم  حمل 

املوؤ�رضات تدل على اأن هناك قوى 
و  املظاهرات  حتويل  حتاول  خفية 
اإحداث �رضاع عرقي  نحو  توجيهها 
حمدثنا  وعاد  التق�ضيم«،  هدفه 
تعرفها  التي  التظاهرات  باأن  ليوؤكد 
اللغة  تعزيز  بهدف  القبائل  منطقة 
مظاهرات  اإل  هي  ما  الأمازيغية، 
قانونا  ود�ضتوريا، م�ضيفا:«  مكفولة 
باحلق  التذرع  اطالقا  ميكن  ل  لكن 
بالتظاهر للم�ضا�س مبقومات الهوية 

الوطنية و الوحدة الرتابية للبالد«.
راأي  فيها  يختلف  مل  خادري  قراءة 
اخلبري القانوين عبد الغني بادي يف 
ت�رضيح  يف  اأكد  ملا  املو�ضوع،  هذا 
العلم  اهانة  باأن  »الو�ضط«  به  خ�س 
الوطني جناية يعاقب عليها القانون 
العقوبات  قانون  فن�ضو�س  ب�ضدة، 
م�ضاألة  يف  وا�ضحة  حمدثنا  ح�ضب 
الوطني  والعلم  الأمة،  رموز  اهانة 
رمزان  ي�ضكالن  الوطني  الن�ضيد  مع 
لكنه  اجلزائري،  الد�ضتور  ح�ضب 
العلم  رفع  م�ضاألة  اأما  ليقول:«  عاد 
يجرم  قانوين  ن�س  فال  الأمريكي 
علم  رفع  �ضاأن  �ضاأنه  الفعل  هذا 
هو  القانون  يف  واملبداأ  اأخرى  دولة 
عقوبة  ول  جرمية  فال   « ال�رضعية 
وخالل  بن�س »،  ال  اأمن  تدبري  ول 
تطرقه مل�ضاألة قانونية املظاهرات 
باأن  القانوين  اخلبري  ذات  اأو�ضح 
الد�ضتور يف مادته 49 ين�س �رضاحة 
املواثيق  وكذلك  التظاهر  على حق 
الدولية التي �ضادقت عليها اجلزائر، 
احلريات  عن  ناهيك  م�ضيفا:« 
التعبري  كحرية  الأخرى  الأ�ضا�ضية 

وحرية الراأي«.
علي عزازقة

نظمت جمعية م�سعل ال�سهيد و بالتن�سيق مع منتدى املجاهد اأم�ش ومبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق الإن�سان ندوة ت�سامنية حتت عنوان حق ال�سعب ال�سحراوي يف 
تقرير م�سريه ، وهي الندوة التي كانت اأي�سا تكرميا للرئي�ش ال�سحراوي الراحل حممد عبد العزيز .



الوطنية  النقابة  قيادات   دخل 
امل�ستقلة لعمال الكهرباء والغاز، 
اأمام  اإحتجاجية  وقفة  يف  اأم�س، 
الت�سغيل  ال�سمان  و  العمل  وزارة 
وزارة  قرار  �سد  االجتماعي  
اأنه  قائلني  النقابة،  بحل  العمل 
قرار تع�سفي و اإ�سدارها قرارات 
من اإخت�سا�س ال�سلطة الق�سائية 
من  قدموا  اأن  موؤكدين  لوحدها، 
و  الدفلة  عني  و  ال�سلف  واليات 
ميلة و البليدة و اجلزائر العا�سمة 
بجاية ،  و  البويرة  و  ق�سنطينة  و 
املطلق  رف�سهم  عن  للتعبري 
تدخلها  و  العمل  وزارة  لقرارات 

املنظمات  ت�سيري  �سوؤون  يف 
على  اخلطري  تعديها  و  النقابية 
اأنها  مبا  الق�سائية  ال�سلطات 
القانون  لها  خول  التي  الوحيدة 
النقابية،  املنظمات  حل  �سلطة 
كمال  الغا�سبني.  قول  حد  على 
الوقفة  اأن  املحتجون  اأو�سح 
جاءت كرد على الندوة ال�سحفية 
املنعقدة 2017  داخل مقر وزارة 
العام  للراأي  للتو�سيح  العمل 
اإقدامها على حل النقابة  اأ�سباب 
دون احرتام االإجراءات، بح�سبهم، 
موؤكدين تعر�س عدد من قياداتهم 
للتعنيف. يف حني �سبق واأن اتهمت 

م�سار  بعرقلة  ال�سلطات  النقابة 
على  بناء  النقابية،  احلريات 
مندوب   48 تاأكيدهم   ت�رسيح 
وزارة  من  تدخل  اأي  دون  نقابي 
العمل عن طريق مفت�سيات عملها 
الإعادة اإدماجهم وفقا ملا يقت�سيه 
اأمن  خا�سة  بح�سبهم،  القانون، 
تنديدات  عدة  �سجلوا  واأن  �سبق 
العمل،  بوزارة  اعت�سامات  وحتى 
العمل  وزير  رد  عدم  موؤكدين 
املكتب  مرا�سالت  من  اأي  على 
�سحب  مقررة  حول  الوطني 
ت�ستعملها  التي  و  النقابة  ت�سجيل 
حلد  العدالة  �رسكة �سونلغاز يف 

ال�سغوطات  اأن  قالوا  كما   . االآن 
بحق   منخرطي  تزداد 
جميع  يف  امل�ستقلة  النقابة 
ز وت�رسيحهم  �سونلغا مديريات 
الوالئي  املندوب  ت�رسيح  اآخرها 
لوالية ب�سكرة عرايف عماد بتاريخ 
2017/11/06، م�سجلني تنديدهم 
�رسكة �سونلغاز،  به  تقوم  مبا 
ومفت�سيات  العمل  وزارة  متهمني 

العمل بالتواطوؤ �سدهم.
النقابة  وجهت  ثانية  جهة  من 
اأن  قائلة  للعمال،  �سوتها 
على  والعمل  النقابي  الت�سامن 
النقابي،  الت�رسذم  عن  االبتعاد 

االأخرية  هذه  كون  احلل،  هو 
عنوان  القمع  و  الت�سييق  جعلت 
نزيه،  و  حر  نقابي  لكل  كبري 
موؤكدين على مت�سكهم مبطالبهم 
النقابيني  جميع  باإرجاع  املتعلقة 
كل  اإ�سقاط  و  اأو �رسط  قيد  دون 
القيادة  حق  يف  االإدانات  و  التهم 
كل  على  ال�رسيع  و الرد  النقابية، 
مرا�سالت املكتب الوطني و فتح 
باب احلوار مع وزارة العمل فيما 
الذي  الت�سجيل  �سحب  يخ�س 
اأم�ساه وزير العمل ال�سابق حممد 

الغازي و امل�ساكل العالقة .
�سارة بومعزة    

بالتزامن والندوة ال�سحفية لزمايل

قياديو نقابة �سونلغاز يحتجون اأمام وزارة العمل
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احتجاجات االأمازيغية .. حتذيرات من املغالطات واال�ستغالل
.       خماوف من تالعبات مبلف الهوية ل�سرب الوحدة الوطنية

�سارة بومعزة / اأح�سن مرزوق 

القوى  جبهة  عن  النائب  اأو�سح 
يف  لوني�سي  رابح  اال�سرتاكية 
انطالق  اأن  لـ«الو�سط«،  ت�رسيح 
والذي  االأخري  اخلالف  �رسارة 
وم�سريات،  باحتجاجات  عزز 
االأيام القليلة املا�سية، جاءت من 
حزب  عن  النائب  مقرتح  نقطة 
تعميم  واإدراج  �سويتم،  العمال 
ت�سويت  جاء  حني  يف  االأمازيغية، 
خالل  امل�رسوع  �سد  النواب 
املالية من  قانون  امل�سادقة على 
املادية  امل�ساريف  تفادي  باب 
�سيكلف  التعميم  كون  الزائدة، 
فتح منا�سب جديدة باأغلفة مالية 
اإ�سافية،  وهو ما يعني اأنها م�ساألة 
مالية بح�سبه، يف حني مت تف�سريه 
لرتقية  رف�س  اأنه  الحق  وقت  يف 
هناك  اأن  معتربا  االأمازيغية، 
حماولة الإثارة املو�سوع من جانب 
الراأي  الإ�سعال  والهوية  الثقافة 
يندرج  االأمر  العام، وهو ما يجعل 
يف اإطار الغمو�س وال�سكوك حول 

امل�ستفيد وحول التوقيت.
اأنه  اأكد  الذي  لوني�سي  واأ�ساف 
االأمازيغية  عن  املدافعني  من 
مت  اأنه  وخا�سة  الت�سعيد  اأن 
ال  مغالطة،  ب�رسارة  مبا�رسته 
وال  االأمازيغية  الق�سية  يخدم 
خا�سة  ككل،  اجلزائر  يف  الو�سع 
اأنه بلغ درجة املناو�سات الكالمية 
ومن  الواحد،  املجتمع  اأفراد  بني 
اأدر�س  لن  لغتي  يعمموا  مل  قبيل 
اأي ب�رسيح العبارة  لغتكم العربية، 
امل�ساألة بلغة خطورة وا�سحة حد 
وهو  الهوياتي،  بالبعد  التالعب 

ال  اأنه  م�سيفا  االأمر.  يف  اخلطري 
ي�سب يف م�سلحة اأي طرف، �سوى 
االنف�ساليني  طرف  من  ا�ستغالله 
والذين تعروا عن كل متثيل لهم يف 

اجلزائر.
تكون  اأن  حمدثنا  ي�ستبعد  مل  كما 
من  اأكرب  خلفيات  من  االأحداث 
خالفات  عن  تعرب  املحتجني 
املحتجني،  من  اأكرب  الأطراف 
الوطنية،  الهوية  عنا�رس  ترتهن 
وهو ما يجعلها جد خطرية خا�سة 
يف الوقت احلايل، عائدا بال�سورة 
والتي  الثمانيينات،  الحتجاجات 
قال اأنها جاءت ب�سورة مفتعلة عرب 
معمري  مولود  حما�رسات  منع 
االأ�سا�س  يف  ثقافية  هي  والتي 

ويجعل مربر منعها جد واهي.
اأما بخ�سو�س طريقة التعاطي مع 
امللف فدعا ال�سلطة واالإعالم اإىل 
وكيفية  امل�ساألة  حقيقة  تو�سيح 

للراأي  واي�سالها  �رسارتها  انطالق 
العام الغا�سب.

 
التعامل الأمني يرتاجع 

وتراخي�س للم�سريات
 

االأمنية  القب�سة  وعرفت  هذا 
تلك  اجتاه  اأم�س،  خا�سة  ليونة، 
حيث  وامل�سريات،  االحتجاجات 
من  اأكرث  احلركة  لهم  رخ�ست 
عدة  واأن  خا�سة  ال�سابقة،  االأيام 
القبائل  منطقة  بخا�سة  واليات 
االحتجاجات،  من  �سل�سلة  تعرف 
اإطار  يف  معظمها  �سبت  واإن 
بلغت  اأنه  اإال  بال�سلمية،  االلتزام 
على  فمثال  الت�سعيد،  من  درجة 
م�ستوى البويرة، عرفت اأول اأم�س، 
يف  واإعتقاالت  اإ�سابات  عرفت 
طلبة  خروج  بعد  الطلبة،  �سفوف 
 ،« اأوحلاج  حمند  اأكلي   « جامعة 

وكلفت م�سادات بني الطلبة وقوات 
مكافحة ال�سغب، من اأجل ا�ستكمال 
من  اإنطالقها  ومكان  امل�سرية 
اجلامعة و�سوال اإىل مقر، مرددين 
�سعارات باإجبارية تعميم االأمازيغية 
الوطني.  الرتاب  عرب  وتدري�سها 
تالميذ  اإ�رساب  يتوا�سل  كما 
على  ال�رسقية  اجلهة  ثانويات 
وم�سدالة  واالأ�سنام  ب�سلول  غرار 
يوميا  يقومون  والذين  والعجيبة 
للمطالبة  م�سريات  يف  باخلروج 
اأنها  ي�ساف  االأمازيغية.  بتعميم 
التوا�سل  مواقع  م�ستوى  بلغت 
ا�ستغاللها  ليتم  االجتماعي، 
كنقطة خالف جديدة بني الداعني 
ملف  لفتح  عائد  وبني  لتعميمها 
ربطها  وبني  لهجة،  اأم  لغة  كونها 
يف  الفرن�سية،  اأو  العربية  باللغة 
عن  لالبتعاد  كثريون  دعا  حني 
هكذا �سور تئد االختالف املزكية 

للتنوع.
للحافظة  العام  االأمني  جهته   من 
�سي  االأمازيغية  للغة  ال�سامية 
الإبعاد  دعا  ع�ساد،  الها�سمي 
التالعب  عن  االأمازيغية  اللغة 
احراز  مت  اأنه  معتربا  ال�سيا�سي، 
مت  التي  امل�ساريع  يف  كبري  تقدم 
اطالقها يف جمال تعميم ا�ستعمال 
د�سرتتها  منذ  االأمازيغية  اللغة 
على  م�سددا   2016 يف  وتر�سيمها 
الدائر  النقا�س  تاأطري  �رسورة 
ما  ملعاجلة  الق�سية  هذه  حول 
الذي  ال�سيا�سي  و�سفه-بالتالعب 
اأدى اإىل وجود �سوء فهم –بتجنيد 
للتح�سي�س  املعنية  الهيئات  كل 
بايجابيات ما مت حتقيقه يف م�ساألة 
اأن  اأ�ساف  كما  االأمازيغية.  ترقية 
كلغة  االأمازيغية  كّر�س  الد�ستور 
و�سعت  والدولة  ور�سمية  وطنية 
م�ساريع  الجناز  االمكانيات  كل 
مهيكلة الزدهار االأمازيغية ويجب 
االإ�سارة اإىل انه يف جوان 2016 مت 
اإعداد م�رسوع قانون ع�سوي هام 
االأمازيغية  للغة  اأكادميية  خللق 
عر�سه  يتم  اأن  املنتظر  ومن 
ملناق�سته  بغرفتيه  الربملان  على 
بعدها  ليتم  عليه  وامل�سادقة 

تن�سيب هذه االأكادميية ر�سميا.
اللغة  تدري�س  تعميم  وبخ�سو�س 
والية   13 م�ستوى  على  االأمازيغية 
ابتداء من 2018 بعدما مت تعميمها 
والتي  والية   37 م�ستوى  على 
املنا�سب  زيادة  خا�سة  تتطلب 
املالية لتغطية تدري�سها عرب ربوع 
الوطن وعلى وزارة بذل كل اجلهود 
االأمازيغية  اللغة  تدري�س  لتوحيد 

باالأق�سام االبتدائية.

 و�سط ح�سور 
ممثلي الأحزاب

اآالف الطلبة يف 
م�سرية حا�سدة 
بالبويرة ب�سبب 

االأمازيغية
جاب اأم�س طلبة جامعة 

» اأكلي حمند اوحلاج » 
�سوارع مدينة البويرة يف 
م�سرية حا�سدة من اأجل 
املطالبة ب�رسورة تعميم 

اللغة االأمازيغية واإجبارية 
تدري�سها يف كل الرتاب 

الوطني وامللفت يف هذه 
امل�سرية التي �سارك فيها 

اأزيد من 10 اآالف طالب 
وطالبة جامعية تواجد 

بع�س ال�سخ�سيات منهم 
رئي�س املجل�س ال�سعبي 
الوالئي » اأحمد بوتاتة 
» والنائب الربملاين » 

بوحة حممد »  و ممثلي 
3 اأحزاب �سيا�سية وهي 
االأر�سيدي واالأفافا�س 

واالأرندي ، هذا وعلمت 
يومية » الو�سط » من 

م�سادر خا�سة اأن الطلبة 
حت�سلوا م�ساء اأول اأم�س 

على الرتخي�س بتنظيم 
امل�سرية بعد االجتماع الذي 

عقدته ال�سلطات لدرا�سة 
الو�سع الع�سيب الذي 

�سهدته الوالية بعد اأحداث 
العنف وال�سغب باجلامعة 
واملظاهرات املتوا�سلة  

من طرف تالميذ الثانويات 
واملتو�سطات بعديد 
البلديات حيث �سعر 

اجلميع بخطورة االحتقان 
والغليان كما تفاو�س رئي�س 
املجل�س ال�سعبي �سخ�سيا 

مع اجلهات املعنية بتقدمي 
�سمانات على �سلمية 

امل�سرية وعدم اإنزالق 
االأو�ساع يف حال ال�سماح 

للطلبة باخلروج اإىل ال�سارع 
وهو ما حدث اأين مرت 

امل�سرية يف ظروف جيدة 
وتنظيم حمكم من طرف 

الطلبة الذين انطلقوا 
كالعادة من اجلامعة باجتاه 

مقر الوالية مع تنظيم جتمع 
حا�سدا يف ال�ساحة املقابلة 

لدر الثقافة » علي زعموم 
» مرددين �سعارات ممجدة 
للغة االمازيغية التي طالبوا 

بتعميمها وتدري�سها يف كافة 
اأنحاء اجلزائر كما ق�سفوا 

باملنا�سبة نواب الربملان 
الذين �سادقوا على قانون 

املالية بهدف جتويع ال�سعب 
ورف�سهم امل�سادقة على 
مقرتح تعميم االأمازيغية 

ليفرتق يف حدود منت�سف 
النهار اجلميع يف هدوء 

دون ت�سجيل اي حادث ، 
هذا ون�سري اإىل توا�سل 

خروج تالميذ الثانويات اإىل 
ال�سارع لالأ�سبوع الثاين .

اأح�سن مرزوق

حذر النائب عن الأفافا�س رابح لوني�سي، من اأبعاد الحتجاجات الأخرية على م�ستوى عدة وليات 
بخا�سة القبائل بغية تعميم الأمازيغية، قائال اإن اخلالف انطلق من مغالطات، حمذرا من اأن تكون لعبة 

خطرية بيادقها مقومات الهوية ورقعتها الوحدة الوطنية.

تاأجيل الدرا�سة والن�ساطات بجامعة البويرة
لليوم  البويرة  جامعة  ت�سهد 
تاما  �سلال  التوايل  على  الثاين 
خلفية  على  الكليات  كل  يف 

كانت  التي  االأخرية  االأحداث 
الق�سية  ب�ساأن  لها  م�رسحا 
قررت  ال�سياق  ويف  االأمازيغية 

الن�ساطات  كافة  تاأجيل  االإدارة 
موعد  اإىل  العلمية  وامللتقيات 
الحق حيث اأبرقت اأم�س ملمثلي 

بيان  املحلية  االإعالم  و�سائل 
الوطني  امللتقى  تاأجيل  حول 
الذي كان مقررا  الريا�سة  حول 

تاريخ  اإىل  االأربعاء  اليوم  لنهار 
غري معلوم .

اأ.م



�ستنظر حمكمة اجلنايات االبتدائية 
املقبل  االإثنني  يوم  البي�ساء  بالدار 
بت�سمية  يف ق�سية  القتل املعروفة 
بلكور« الذي  ارتكب  ملف » �سفاح 
بطريقة  جمازر  اأو  جرائم  ل�سل�سة 
ال  و  العقل  ال  يت�سورها  ال  ب�سعة 
املنطق حيث اأزهق روح 4 �سحايا 
اأجزاء  اإىل  جثثهم  بتقطيع  قام  و 
�سكب  اأن  بعد   ، ودفنها  �سغرية 
لتتاآكل  امللح”  “روح  �سائل  عليها 
االأطراف وال تفوح منها الرائحة، و 
يدفن معه كل االأدلة التي مكنته من 
العي�ش حرا طليقا طيلة 6 �سنوات 
و  جمازره  اأول  كان  حيث   ، كاملة 
حّيه  وابن  �سديقه  هو  �سحاياه 
جمال«  عي�سو  العمل«  يف  و�رشيكه 
البالغ من العمر 34 ربيعا، الذي كان 
ال�سيارات  مواقف  اأحد  معه  يدير 
و�سع  الذي  بالتناوب،  احلي  يف 
حيث  ب�سعة  بطريقة  حلياته  حدا 
تقطيع جثته  ثم  ومن  بقتله  قام 
غرفة  يف  دفنها  �سغرية  قطع  اإىل 
نومه باملوقف و�سكب عليها �سائل 
»روح امللح« لكي ال تنبعث الرائحة 
منها ، وبعدها ن�سج �سيناريو خيايل 
لتربير �سبب اختفاء ال�ساب و غلق 
التي ميكن  الت�ساوؤالت  اأبواب  كافة 
،حيث  االإعدام  حلبل  تو�سله  اأن 
جريان  و  اأقارب  لكافة  �رشح 
هاجر لدولة  قد  باأنه  ال�سحية 
»اليونان« ومل يكتفي بهذا بل حاول 
اإبعاد  من  دهاء  من  اأوتي  ما  بكل 
عائلة  ي�ساند  راح  و  ال�سبهات  كل 
باإعالن  الوالدة  باإقناع  ال�سحية 
يف  م�ساعدتها  وكذا  �سياع  حالة 
رحلة البحث عن ال�سحية يف اإطار 
حبكه  الذي  الوهمي  ال�سيناريو 
حلني اأن فقدت االأم االأمل و اأكتفت 
لها  قدمها  الزائفة التي  باحلقيقة 
عمره  لغزا  الق�سية  لتبقي  اجلاين 

بعدها  ليكمل   ، كاملة  �سنوات   6
ال�سفاح بطوالته الدموية اأين اختار 
العقد  يف  �سيدة  �سحاياه  كثاين 
ر�سيعتها  رفقة  العمر  من  الثالث 
ذات 3 اأ�سهر املنحدرتان من والية 
االأم  با�سطياد  قام  بعدما  »تيارت« 
العا�سمة و جرها  اأحد �سوارع  من 
لغاية اأحد االأكواخ بعدما اأذاقها من 
كاأ�ش الع�سق و الهيام طيلة 6 اأ�سهر 
كاملة و نفذ هناك جرميته ال�سنعاء 
بنف�ش الطريقة اأين قطع جثة االأم 
الر�سيعة و دفنهما بعدما �سكب  و 
امللح« لتلقى  »روح  �سائل  عليهما 
االأوىل  م�سري  نف�ش  اجلرمية  هاته 
تاأكد  بعدما  الن�سيان  طي  تبقى  و 
ر�سيعتها  ال�سحية و  باأن  ال�سفاح 
وحيدتان ، ووا�سل بعدها م�سريته 
الدماء  عن  بحثه  رحلة  و  الدموية 
الكبري  دهائه  رغم  يعي  اأن  دون 
باأنها اأخر حمطة له ، فبعدما نفذ 
جرميته الرابعة التي راح �سحيتها 
وهو  اأ�رشاره  �سندوق  و  �سديقه 
يف  له  كان  دين  ب�سبب  �رشطي 
ذمته مقدر مببلغ 50 مليون �سقط 
ال�سفاح يف �رش اأعماله وكانت هاته 
كلفته  التي  الهفوة  اجلرمية مبثابة 
حبل  م�سالح االأمن من الو�سول له 
وحل لغز اجلرائم االأربعة فبعدما 
اأفرغ اجلاين عيار امل�سد�ش على 
جثته  قطع  و  ال�رشطي  �سديقه 
مبنطقة  رماها  و  ن�سفها  حرق 
لها  تو�سلت  اأين  بالرويبة  املرجة 
بذلك ملف  فتحت  و  ال�رشطة 
التي  اجلرمية  هاته  يف  التحقيق 
ومت  املجازر  باقي  معها  جرت 
اإعرتف  الذي  للجاين  التو�سل 
باالأدلة  مواجهته  بعد  مبا�رشة 
جماال  جتعل  ال  التي  الدامغة 

لل�سك .
ل/منرية

راح �سحيته 4 اأرواح �سكب على جثتهم 
روح امللح لطم�س الدالئل

ملف �سفاح بلكور اأمام حمكمة اجلنايات 
االبتدائية بالدار البي�ساء االثنني املقبل
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متمركزة يف كل من البويرة ، خمي�س اخل�سنة واملدية

عقوبات ت�سل ل5 �سنوات �سجنا يف حق 
جمموعة اإرهابية موالية ل"داع�ش" 

.      كانوا ميولون تلك اجلماعات باالأموال و الهواتف النقال ...

ل/منرية

وقائع الق�سية احلالية  انطلقت  عقب 
�سامر«  �سعيد  اأيت   « االإرهابي  توقيف 
املكنى » حمزة« يف ا�ستباك بني قوات 
جماعة  و  الوطني  ال�سعبي  اجلي�ش 
رواق�ش«بوالية   « منطقة  يف  اإرهابية 
اأربعة  على  الق�ساء  مت  اأين  املدية 
التحقيق  وخالل   ، اآخرين  اإرهابيني 
اأنه  �رشح  املوقوف  االإرهابي  مع 
احلال  ق�سية  يف  املتهم  على  تعرف 
 ، » ع ،كمال« عن طريق االإرهابي » و 
عبد احلق« املكنى » �سعيب« املوجود 
يف معاقل جماعات » داع�ش« ب�سوريا 
ميول  كان  الذي   ،  2016 فيفري  يف 
التابعة  االإرهابية باجلزائر  اجلماعات 
والتي  باالأموال  داع�ش«   « لتنظيم 
ملعاقل  بنقلها  يتكفل  املتهم  كان 
هاته  اجلماعات  االإرهابية يف كل من 

املدية ،بويرة والربج ، كما �رشح » اأيت 
�سامل« اأن اأول تعامل مع املتهم » كمال« 
املكنى » طلحة« كان مبار�ش 2016 اأين 
اأحذية  و  �سنتيم  مليون   80 مبلغ  �سلمه 
وهواتف نقالة واأغرا�ش اأخرى �سلمها 
للجماعات االإرهابية امل�سماة » �رشية 
ال�سلفية  وحماة  البويرة«  يف  احلكيم 
يف  اأخرى  ،وجماعة  املنطقة  بنف�ش 
التحقيق  وخالل   ، اخل�سنة  خمي�ش 
م�سالح  اأمام  طلحة«   « املكنى  مع 
�سجن  اأنه  �رشح  الق�سائية  ال�سبطية 
اإ�سناد  و  دعم  ق�سية  يف   2001 �سنة 
اجلماعات االإرهابية واأثناء تواجده يف 
املوؤ�س�سة عقابية ملدة 10 اأ�سهر تعرف 
�سعيد  ،  اأيت   « االإٍرهابي  خاللها على 
�سامل« الذي كلفه بطلب من االإٍرهابي 
مبعاقل  املتواجد  »�سعيب«  املكنى 
اجلماعات االإرهابية ب�سوريا بتمويلهم 
باالأموال و الهواتف النقالة فوافق على 
االأمر وظل يتوا�سل معه على تطبيق » 

تليقرام و تويرت« ويف مار�ش 2016 كلفه 
يدعى  اإرهابي  عند  من  املال  بجمع 
احلافالت  موقف  يف  اإلتقاه  عزيز«   «
مليون   20 مبلغ  �سلمه  اأين  ببومعطي 
ال�سنة  نف�ش  من  اأفريل  ويف   ، �سنتيم 
ت�سلم مبلغ 380 مليون و �سلمها بدوره 
وهو  اإ�سماعيل«   ، م   « الثاين  للمتهم 
،وهي  عنده  جموهراتي   الإخفائها 
املبالغ التي �سبطت م�سالح االأمن جزء 
منها خمباأ داخل منزله عند تفتي�سه يف 
خ�سم  يف  تبني  كما   ، التحريات  اإطار 
كان  الذكر  ال�سالف  املتهم  اأن  امللف 
و  تنقالته  يف  االأول  املتهم  يرافق 
كان  فاإنه  الثالث  املتهم  يخ�ش  فيما 
يقدم تخفي�سات على اأ�سعار  الهواتف 
االإرهابية  اجلماعات  ل�سالح  النقال 
باعتباره بائع يف حمل �سقيقه اخلا�ش 
ببيع و �رشاء الهواتف النقالة ، وح�سب 
العلمية املنجزة مبخرب  تقرير اخلربة 
» بو�ساوي« �سبط داخل جهاز االإعالم 

االآيل اخلا�ش باملتهم االأول على �سور 
االرهاب  فيديوهات حتري�سية على  و 
املتهم  هواتف  داخل  �سبط  فيما   ،
 « تطبيق  من  م�سفرة  اأرقام  الثاين 
 ، حتري�سية  ن�سية  ور�سائل   « تليغرام 
املتهمني  جميع  اأن  بالذكر  واجلدير 
يف  ق�سائيا  م�سبوقني  احلال  ملف  يف 
قد  اأخرى  جهة  من   ، اإٍرهابية  ملفات 
اأنكر املتهمني خالل مواجهتهم جلرم 
ما  ومتويلها  اإرهابية  جماعة  تنظيم 
اعرتفوا  بعدما   ، جرم  من  لهم  ن�سب 
الهواء  مبنطقة  واحد  حي  اأبناء  اأنهم 
اجلميل بالعا�سمة وكانوا على علم اأن 
املتهم املوقوف كان �سمن اجلماعات 
االإرهابية وقد األتحق بهم غري اأنهم مل 
التحاقه  منذ  معه  توا�سل  على  يظلوا 
 ، باجلزائر  االإرهابية  باجلماعات 
ما  ظل  ويف  العام  النائب  لهم  ليتم�ش 
ال�سجن  عقوبة  بتوقيع  ذكره  �سلف 

املوؤبد .

اإيب�سنفارما توؤ�س�س �سركة خمتلطة وفق قاعدة 49/51، 

اإن�ساء اأول م�سنع يف اإفريقيا الإنتاج اأدوية عالج ال�سرطان
 Ipsenوقع املخرب ال�سيدالين اإيب�سن
اجلزائر  يف  ربط  مكتب  ميلك  الذي 
�سهادة  رمز   ،IPN يورونك�ست  )رمز 
مع   ،)IPSEY االأمريكية:  االإيداع 
اإي�سلي  املحلية  اال�ستثمار  �رشكة 
يوم   Isly Holding هولدينغ 
بالعا�سمة   2017 دي�سمرب   7 اخلمي�ش 
الإن�ساء  اتفاقا  باري�ش،  الفرن�سية 
جزائرية-فرن�سية  خمتلطة  موؤ�س�سة 
ت�سبط  التي   49/51 لقاعدة  وفقا 
ومت  اجلزائر.  يف  االأجنبي  اال�ستثمار 
مبنا�سبة  االتفاق  هذا  على  التوقيع 
امل�سرتكة  احلكومية  اللجنة  اجتماع 
رفيعة امل�ستوى اجلزائرية-الفرن�سية، 
بق�رشماتينيونبباري�ش،  املنعقد 
اجلزائري  االأول  الوزير  بح�سور 
تعزز  وبذلك  الفرن�سي.  ونظريه 
اجلزائر  يف  تواجدها  اإيب�سنفارما 
لت�سبح فاعال �سناعيا هاما يف البالد، 
ال�سيدالنية  ال�سناعة  بتطوير  ي�ساهم 
املوقع  االتفاق  و�سي�سمح  املحلية. 
باإن�ساء  هولدينغواإيب�سن  اإي�سلي  بني 

اأدوية  اإنتاج  يف  متخ�س�ش  م�سنع 
عالج ال�رشطان يف اجلزائر، با�ستثمار 
تتجاوز قيمته 20 مليون يورو. و�سيكون 
لهذا امل�سنع، االأول من نوعه باإفريقيا 
يف جمال اإنتاج االأ�سكال الببتدية طويلة 
خا�سة  اأ�ساليب  با�ستخدام  املفعول 
تطوير  يف  �سي�ساهم  مما  ومعقدة، 
اجلزائر،  يف  االأدوية  �سناعة  قطاع 
االيجابية  االقت�سادية  االآثار  بف�سل 
التي �سيحدثها ال�سيما يف هذه الفرتة 
تنويع  اإىل  البالد  فيها  ت�سعى  التي 
اخلربات  نقل  على  اعتمادا  اإنتاجها 
الوقت  ويف  االأجانب  �رشكائها  من 
هذا  على  الطلب  فيه  ي�سهد  الذي 
النوع من االأدوية منوا قويا يف ال�سوق 
ال�رشكة  هذه  و�ست�سمح  املحلية. 
اجلديدة بت�سغيل اأكرث من 150 �سخ�ش 
بطريقة مبا�رشة زيادة على الوظائف 
كما  �ستن�سئها،  التي  املبا�رشة  غري 
الواردات  فاتورة  �ست�ساهم يف خف�ش 
تدر�ش  اأخرى،  جهة  من  اجلزائرية. 
املنتجة  االأدوية  بيع  اإمكانية  اإيب�سن 

وبالد  اإفريقيا  اأ�سواق  يف  حمليا 
ال�ساحل. و�رشح املدير العام ل�رشكة 
�سوداين:  عدالن  ال�سيد  اإيب�سنفارما، 
»نحن م�رشورون باإطالق هذا الربنامج 
اال�ستثماري يف اجلزائر والذي يرمي 
اأمرا�ش  لعالج  موجهة  اأدوية  لت�سنيع 
احتياجات  بذلك  لتلبي  معقدة، 
االأدوية«.  من  اجلزائرين  املر�سى 
ال�رشيك اجلزائري،  من جهته، �رشح 
ومدير  بو�سيافموؤ�س�ش  اإليا�ش  ال�سيد 
ال�رشاكة  هذه  »تعد  اإي�سليهولدينغ: 
ن�ساطات  منو  توؤكد  جديدة  خطوة 
منذ  تتواجد  التي  هولدينغ  اإي�سلي 
القطاعات  خمتلف  يف  �سنوات  عدة 
عازمون  نحن  بال�سناعة.  ال�سلة  ذات 
احتياجات  تلبية  يف  امل�ساهمة  على 
اإىل  واال�ستجابة  العمومية  ال�سحة 
ال�سلطات اجلزائرية لتطوير  تطلعات 
 .« املحلية  ال�سيدالنية  ال�سناعة 
جترى  اال�ستثمار،  هذا  عن  وزيادة 
م�سنعي  مع  حمادثات  اإيب�سنفارما 
ميلكون  الذين  االأدويةاملحليني 

ملعايري  مطابقة  اإنتاجية  وحدات 
 GMP اجليدة  الت�سنيع  ممار�سات 
االإنتاجية،  الطاقة  متطلبات  وكذا 
يف  اأخرى،  منتجات  ت�سنيع  بغر�ش 
ال�سحة  القريب، يف جمال  امل�ستقبل 

العائلية، موجهة لل�سوق اجلزائرية.

بخ�سو�س دواء    و�سرطان 
الربو�ستاتا

طريق  عن  تركيبة  هو  ديكابيبتيل 
احلقن لببتيد )متعدد اأحما�ش اأمينية( 
لعالج �رشطان  اأ�سا�سا  ا�ستعمالها  يتم 
الربو�ستاتا يف حاالته املتقدمة حمليا 
كما  االنت�سار يف اجل�سم،    وا�سعة  اأو 
اأخرى  لدواعي  الدواء  هذا  ي�ستخدم 
ذلك  يف  مبا  تكميلي،  طابع  ذات 
)اأورام  الرحمية  الليفية  االأورام  عالج 
للرحم(   الع�سلي  بالن�سيج  حميدة 
الرحم،  بطانة  التهاب  داء  وعالج 
عند  العقم  لعالج  اأي�سا  ي�ستعمل  و 
والبلوغ  االأنبوبي(  الن�ساء)االإخ�ساب 

لـديكابيبتيل  الفعال  العن�رش  املبكر. 
عن   عبارة  وهو  »الرتيبتوريلني«  هو 
اأمينية  اأحما�ش  ع�رشة  من  ببتيد 
)هرمون   GnRH لهرمون  مماثل 
والذي  التنا�سلية(  للغدد  حمفز 
اإطالق  لتحفيز  اأ�سا�سا  الوطاء  يفرزه 
هرمونات الغدة النخامية التي تتحكم 
الهرمونية  االإفرازات  يف  بدورها 
)اخل�سية،املباي�ش(.   التنا�سلية  للغدد 
عمل  باإلغاء  الرتيبتوريلني  مادة  تقوم 
اإىل  يوؤدي  ما  وهو   GnRHهرمون

واإىل  الرجل  عند  هرموين  اإخ�ساء 
املراأة.   عند  احلي�ش  انقطاع  مرحلة 
ي�سوقها  التي  ديكابيبتيل  �سيغ  ت�سمل 
املجمع، �سيغة بجرعات يومية وكذا 
�سهر،  ملدة  املفعول  طويلة  �سيغ  
ثالثة اأ�سهر و�ستة اأ�سهر ي�ستخدم دواء 
 3،75 فئتي   )تريبتوريلني(  ديكابيبتيل 
�رشطان  عالج  ملغفي   11،25 و  ملغ 
البلوغ  الرحم،  بطانة  داء  الربو�ستاتا، 
الرحمية  الليفية  االأورام  املبكر، 

والعقم االأنثوي.

فتحت حمكمة اجلنايات االإبتدائية بالدار البي�ساء ملف ثالثة اأ�سخا�س اتهموا بت�سكيل جماعة اإرهابية موالية لتنظيم » داع�س » 
باجلزائر بتمويل من تنظيم الدولة االإ�سالمية بال�سام والعراق عن طريق  اإر�سال مبالغ مالية معتربة كان يت�سلمها املتهم الرئي�سي لتزويد 
اجلماعات االإرهابية  بكل من »مدية » ، »بويرة« و » خمي�س اخل�سنة » فيما كان املتهم الثالث يعر�س تخفي�سات خا�سة بالهواتف النقالة 

لزبائنه  االإرهابيني  ، وهي االأفعال التي اأدينوا الأجلها بعقوبة 5 �سنوات �سجنا نافذا  بالن�سبة للمتهم االأول و الثاين مع الرباءة يف حق املتهم 
الثالث  بعدما كانوا مهددين بعقوبة ال�سجن املوؤبد .

اأمن االأغواط 

توقيف 16 اإفريقي بتهمة  الهجرة غري ال�سرعية  

اأمن االأغواط

 توقيف مروجي 
م�سروبات كحولية 

وحبوب مهلو�سة 

بوالية  اأفلو  دائرة  اأمن  عنا�رش  متكنت 
اإفريقية  16رعية  توقيف  من  االأغواط 

اأعمارهم  ترتاوح  خمتلفة  جن�سيات  من 
اإىل  تقدميهم  مابني)19-45(�سنة،مت 

اأفلو،وبعد  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
خ�سوعهم  الإجراءات املثول الفوري حكم 

عليهم بـ03 اأ�سهر حب�ش موقوفة النفاذ.
ع.ق

�سنت م�سالح االأمن بوالية االأغواط،حملة 
الكحولية  امل�رشوبات  مروجي  لتوقيف 
مت  ال�سدد  هذا  املهلو�سة،و  واحلبوب 
مبدينة اأفلو توقيف املدعو)م ك( على 
�سبط  املدينة،حيث  و�سط  م�ستوى 
املهلو�سة  االأقرا�ش  من  كمية  بحوزته 
اإىل  حتويله  مت  املتاجرة،اأين  لغر�ش 

يف  معه  والتحقيق  امل�سلحة  مقر 
االأمن  عنا�رش  متكن  الق�سية.كما 
وبعد  الوالية  باأمن  ال�ساد�ش  احل�رشي 
مداهمتهم الأحد اأوكار اجلرمية بقطاع 
املدعو)ح.ح(  اإيقاف  من  االإخت�سا�ش 
29 �سنة وبحوزته كمية من امل�رشوبات 
الكحولية كان ب�سدد بيعها على م�ستوى 

الذي  وقت  الذكر.يف  ال�سالف  املكان 
من  كمية  امل�سالح  ذات  فيه  �سبطت 
للبيع  الكحولية،موجهة  امل�رشوبات 
املدعو)ر.ق( رخ�سة،بحوزة  بدون 
البالغ من العمر)54( �سنة يقوم بتهريب 
ال�سنع،و  اأجنبية  الكحولية  امل�رشوبات 
بعد و�سع خطة حمكمة مت توقيف هذا 

)ب.ع(  املدعو  �رشيكه  رفقة  االأخري 
بحوزتهما  و  �سنة  العمر)64(  من  البالغ 
تقدر  الكحولية  امل�رشوبات  من  كمية 
و  االأنواع  خمتلف  من  حدة  و  بـ)551( 
الرتويج  و  للبيع  معدة  كانت  االأحجام 

مبدينة االأغواط.
ع.ق
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�أهم  ب�أحد  و�الحتف�ء  تز�من� 
�لب�رزة  �لت�ريخية  �ملحط�ت 
�لتحريرية   �لثورة  م�سرية  يف 
  »1960 دي�سمرب   11 »مظ�هر�ت 
�لتالحم  قوة  عن  �أب�نت  و�لتي 
�ل�سعبي للجز�ئريني �لذين خرجو� 
يف مظ�هر�ت ح��سدة عرب �سو�رع 
�لعلم  ح�ملني  �جلز�ئرية  �ملدن 
و�لكر�مة  �لعزة  رمز  �لوطني 
�ل�سعب  تالحم  على  �أكدت  و�لتي 
جتنده  و  مت��سكه  و  �جلز�ئري  
ور�ء مب�دئ جبهة �لتحرير �لوطني 
والية  �أمن  م�س�لح  نظمت    ،
مبقر  ت�ريخية  حم��رضة  تندوف 
�أمن �لوالية.  موجهة لف�ئدة قو�ت 
�ل�رضطة تعنى ب�حلدث من تن�سيط 
�لذي  �لت�ريخ  يف  خمت�ص  �أ�ست�ذ 
�لكربى  �ملح�ور  �أهم  �إىل  تطرق 
تعترب  و�لتي  �لذكرى  ميزت  �لتي 

م�س�ر  �حل��سم يف  �ملنعرج  مبث�بة 
�لثورة �لتحريرية �ملجيدة ، لتح�ل 
بعده� �لكلمة �إىل بع�ص جم�هدي 
�ملنطقة  �لذين �ألقو� على م�س�مع 
عم�  حية  �سه�د�ت  �حل�سور 
�لتحريرية  �لثورة  �إب�ن  ع�ي�سوه 
بتكرمي  �حلفل  ليختتم   ، �ملجيدة 
عن  �أعربو�  �لذين  �ملح��رضين 
لالأمن  �لع�مة  للمديرية  �متن�نهم 
�لوطني �لتي حتي وب�سكل م�ستمر 
خمتلف �الأعي�د �لوطنية.  �لذكرى 
ك�نت مبث�بة فر�سة �س�نحة ل�سحن 
و  م�آثر      �إ�ستذك�ر  و  �لذ�ت 
و�سهد�ئن�  جم�هدين�  ت�سحي�ت 
�الأبر�ر حتى يعي�ص وطنن� �ملفدى 
حر� �أبي� و�لعمل على تعزيز �أو��رض 
وجيل  �لثورة  م�بني جيل  �لتو��سل 

م� بعد �ال�ستقالل .
اأحمد باحلاج 

�الأمن  م�س�لح  متكنت 
�ملتخ�س�سة يف مك�فحة �لهجرة 
والي�ت  بثالث  �ل�رضعية  غري 
 ، �جل�ري  �لع�م  خالل  حدودية 
من توقيف و�عتق�ل 2400 رعية 
غري  �الإق�مة  بتهمة  �إفريقي 

�رضعية ب�لرت�ب �لوطني .
م�س�در  من   « »�لو�سط  علمت 
�الأمن  م�س�لح  �ن  مطلعة 
مك�فحة  يف  �ملتخ�س�سة 
ب�لقي�دتني  �لهجرة غري �رضعية 
و�لر�بعة  �لث�لثة  �جلهويتني 
 ، �لتو�يل  على  ورقلة  و  بب�س�ر 
بد�ية  منذ  متكنت  قد  ك�نت 
من  يومن� هذ�  غ�ية  و�ىل  �لع�م 
رعية   2400 �إعتق�ل  و  توقيف 
جن�سي�ت  يحملون  �إفريقي 

 ، �لنيجر   ، م�يل  لدول  خمتلف 
 ، �لغ�بون   ، �لك�مريون   ، ت�س�د 
وبعد  �لع�ج  و�س�حل  �ل�سينغ�ل 
�ملعنية  للم�سلحة  حتويلهم 
�الأمنية  �لتحقيق�ت  و��ستكم�ل 
ق�س�ئية  ملف�ت  �إجن�ز  و  معهم 
�إح�لتهم  مبوجبه�  مت  �سدهم 
كل  �جلمهورية  وكالء  على 
�أين   ، �إخت�س��سه  �قليم  ح�سب 
�سجن�  ب�سنة  جميع�  �إد�نتهم  مت 
كل  تغرمي  مع  �لنف�ذ  موقوفة 
دين�ر  �ألف   28 بـ  منهم  و�حد 
عملية  �إ�ستكم�ل  قبل  جز�ئري 
�الأ�سلية  بلد�نهم  نحو  ترحيلهم 
�ل�رضعية  غري  �الإق�مة  بتهمة 

ب�لرت�ب �لوطني .
اأحمد باحلاج   

اأمن ولية تندوف

بتهمة الإقامة غري ال�سرعية بالرتاب الوطني 

اإحياء  الذكرى 57 ملظاهرات 
11 دي�سمرب 1960 

طرد 2400 رعية اإفريقي من 
03 واليات حدودية باجلنوب 

لتفادي ت�سجيل ت�سلل اإرهابيني لتنفيذ عمليات انتحارية 

ن�سر  06 اأالف ع�سكري مدعوما بوحدات 
االأمن امل�سرتكة باحلدود اجلنوبية  

.      "40 ت�سكيلة اأمنية لتاأمني حتركات 14 األف �سائح  باجلنوب مع نهاية ال�سنة "
�سخرت غرفة العمليات الع�سكرية 06 األف ع�سكري لتاأمني ال�سريط احلدودي اجلنوبي مع دول مايل ، النيجر و ليبيا 

ل�سمان التغطية الأمنية وتفادي ت�سلل ارهابيني للرتاب الوطني لتنفيذ عمليات ارهابية ع�سية نهاية �سنة 2017 ، موازاة 
مع ذلك فقد قررت امل�سالح املخت�سة �سبط 40 ت�سكيلة اأمنية م�سرتكة لتاأمني حتركات 14 األف �سائح اأجنبي مرتقبا 

بـاجلنوب الكبري لق�ساء راأ�س ال�سنة امليالدية اجلديدة .

�أحمد ب�حل�ج 

لـ  رفيع  �أمني  م�سدر  ك�سف 
»�لو�سط » �أن  هيئة �الأرك�ن �لع�مة 
قد   ، �ل�سعبي  �لوطني  للجي�ص 
�جل�ري  �ل�سهر  مطلع  مع  قررت 
لت�أمني  ع�سكري  �أالف   06 ن�رض  
مع  �جلنوبي  �حلدودي  �ل�رضيط 
�ملمتد  وليبي�  �لنيجر   ، م�يل  دول 
دعم  مع   ، كلم   2800 م�س�فة  على 
حربي  بعت�د  �حلربية  �لوحد�ت 
�سالح  وحد�ت  يف  يتمثل  �سخم 
»�ل�س�عقة  و�لقو�ت �خل��سة  �جلو 
�جلنود  نقل  ل�س�حن�ت  �إ�س�فة   «
لط�ئر�ت  �مل�س�دة  و�ل�سو�ريخ 
�لكت�ئب  وكذ�   ، �لتج�س�ص 
�لوطني  �لدرك  ل�سالح  �مليد�نية 
وذلك   ، �حلدود  حر�ص  وعن��رض 
بهدف فر�ص رق�بة �أمنية م�سددة 
به�  �مل�رضح  �ملع�بر  جميع  على 
وغري �مل�رضح به� وذلك بن�ء� على 
معلوم�ت ميد�نية ك�نت قد تلقته� 
ب�لن�حية  �حلربية  �لعملي�ت  غرفة 
بتمرن��ست  �ل�س�د�سة  �لع�سكرية 

مف�ده�  ت�سجيل حترك�ت �ره�بية 
�لت�سلل  منه�  �لغ�ية  م�سبوهة 
عملي�ت  لتنفيذ  �لوطني  للرت�ب 
و  �أمنية  من�س�ء�ت  �سد  �ره�بية 
�سو�ح  الإختط�ف  ��س�فة  �د�رية 

وكذ�  ب�لفدية  و�ملط�لبة  �أج�نب 
�لقو�ت  ب�سحب  �ي�س�  �ملط�لبة 
�الأجنبية �ملتو�جد بعديد �ملن�طق 
�خلن�ق  لرفع  م�يل  و�سم�ل  �لليبية 
�ملفرو�ص على ق�دة �ل�سف �الأول 

»د�ع�ص  �الأ�سالمية  �لدولة  لتنظيم 
م�يل  ب�سم�ل  �لق�عدة  وتنظيم   «
بغرب  و�جله�د  �لتوحيد  حركة  و 

�فريقي� .
فقد  م�سدرن�  من  علم  وح�سبم�  
�حلربية  �جلوية  �لوحد�ت  تلقت 
جميع  على  �لن�ر  ب�طالق  �أو�مر 
�لتي ترف�ص   �لتحرك�ت �مل�سبوهة 
�ل�سوئية  لالإ�س�ر�ت  �لتوقف 
�ملكهرب�ء  �ل�سي�ج  بجو�ر  خ��سة  
 ، للخن�دق  �ملوؤدية  و�مل�س�لك 
للمن�طق  ب�لن�سبة   �ل�سيء  نف�ص 

�لع�سكرية �ملغلوقة .
�سبطت  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
 40 �ملعنية  �الأمنية  �ل�سلط�ت 
حت�سب�  م�سرتكة  �أمنية  ت�سكيلة 
للمو�سم �ل�سي�حي لت�أمني حترك�ت 
�أجنبي من خمتلف  �ألف �س�ئح   14
لكل  حلولهم  �ملرتقب  �جلن�سي�ت 
 ، مترن��ست   ، غرد�ية  والي�ت  من 
بر�أ�ص  لالإحتف�ل  �أدر�ر  و  �يليزي 
لتف�دي  �جلديدة  �مليالدية  �ل�سنة 
طرف  من  لالإختط�ف  تعر�سهم 

�جلم�ع�ت �الإره�بية .

ب�سبب تاأخر توزيع 29700 وحدة �سكنية و التالعب بـ17200 من�سب عمل 

نهاية �سنة �ساخنة بـ 08 واليات جنوبية و 05 والة �سيحالون على التقاعد 
.    »وايل ولية باجلنوب ال�سرقي متهم من طرف احلكومة بعرقلة برامج ال�سكن«

تعي�ص 08 والي�ت جنوبية على وقع 
غري  �لت�أخر  ب�سبب  �س�خن  �سفيح 
 29700 على  �الإفر�ج  يف  �ملفهوم 
�ل�سيغ  مبختلف  �سكنية  وحدة 
�حل��سل  �لتالعب  عن  ن�هيك   ،
على  �سغل  من�سب  بـ17200 
�ملحلية  �لت�سغيل  وك�الت  م�ستوى 
�حلكومة  �متع��ص  �أث�ر  و�سع�   ،
والة   05 �در�ج  يف  �س�رعت  �لتي 
�ملرتقبة  �لتغيري  حركة  �سمن 
على  وذلك  �ملقبلة  �ل�سنة  مطلع 
غلي�ن  �حتو�ء  يف  عجزهم  خلفية 
�ل�س�رع �ملحلي .  حذرت �سك�وى 
لفع�لي�ت  �حتج�جية  وعر�ئ�ص 
�ملجتمع �ملدين ب�جلنوب �لكبري ، 
و�لوزير  �جلمهورية  لرئي�ص  رفعت 
�الأول ووزير �لد�خلية و�جلم�ع�ت 
�ملحلية وتهيئة �الإقليم ، من مغبة 
�لوالئية بكل من  �ل�سلط�ت  �نته�ج 
ورقلة ، �الأغو�ط، �يليزي ، �أدر�ر ، 
ب�س�ر، �لو�دي  و تيندوف �حلدودية 
�ىل  و�لهروب  �لت�سويف  ل�سي��سة   ،
�الأم�م   يف مع�جلة �لرت�كم�ت �لتي 
لط�مل� ك�نت �سبب� يف ت�أجيج غلي�ن 
�سبيل  وعلى  �الإجتم�عية  �جلبهة 
 ، �ل�سكن  ملف  �حل�رض  ال  �ملث�ل 
�لتنموية  �لور�س�ت  تز�ل  ال  حيث 
وحدة   29700 ب�إجن�ز  �ملتعلقة 
تر�وح  �ل�سيغ   مبختلف  �سكنية 

�الأدو�ت  تف�وت  ب�سبب  مك�نه� 
وذلك  �ملت�بعة  م�س�لح  و  �لرق�بية 
جر�ء  عجز والة �جلمهورية بتلك 
�ل�سكن  مدر�ء  �إلز�م  يف  �لوالي�ت 
و�لبن�ء  �لعمومية  و�لتجهيز�ت 
�حلكومة  بتعليم�ت  و�لتعمري 
�الأ�س��ص  يف  �لر�مية  �ل�س�رمة 
لالإلتز�م مبع�يري �الإجن�ز و �حرت�م 
�ل�سكنية  �حلظ�ئر  ت�سليم  �ج�ل 
�الأج�ل  �أقرب  على م�ستحقيه� يف 
�جلبهة  غلي�ن  �إحتو�ء  ثم  ومن 
جل�أت  �لتي  �ملحلية  �الإجتم�عية 
عديد  لتنظيم  �لع�م  هذ�  خالل 
�الإحتج�ج�ت  و  �الإعت�س�م�ت 
طرف  من  ج�د  بتدخل  للمط�لبة 
حكومة �لوزير �الأول �أحمد �أويحي 
من  �لع�ئالت  ع�رض�ت  الإنت�س�ل 
م�  خ��سة  �ل�سو�رع  يف  �لت�رضد 
�لق�طنة مب�س�كن  بتلك  منه�  تعلق 
حلظة  �أية  يف  لل�سقوط  �أيلة  ه�سة 
موجة  وتتز�من   ، ق�طنيه�  على 
�إنه�ء  مع  �ملحلي  �الحتق�ن 
ق�ئمة  �سبط  لعملية  �حلكومة 
ت�سم 05 والة معنيني ب�الإح�لة على 
�جل�رية  �ل�سنة  نه�ية  مع  �لتق�عد 
�أو مطلع �سهر ج�نفي �ملقبل على 

�أق�سى تقدير ب�سبب  .
�أ�رضت  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
وجهت  �حلكومة  �أن   ، م�س�درن� 

لو�يل  نوعه  �لث�ين من  يعترب  �إنذ�ر 
�ل�رضقية   �جلهة  من  جنوبية  والية 
برن�مج  بعرقلة  �تهمته  بعدم� 
�سبق  �لتي  �لوالية  بتلك  �ل�سكن 
وحدة   7000 بـ  تدعمت  و�ن  له� 
�ملدعم  �لرتقوي  منه�  �سكنية 
�الجتم�عي  لل�سكن  ��س�فة  وعدل 
�أن  �الإ   ، �لعمومي  �اليج�ري 
على  توزع  مل  �ل�سيغ  هذه  جميع 
��سغ�ل  ��ستكم�ل  رغم  م�ستحقيه� 

�جن�ز 4800 وحدة �سكنية منه� .
�ملن�سق  فتح  فقد  ث�نية  جهة  من 

�جلمعوية  للحركة  �جلهوي 
و�ملجتمع �ملدين ب�جلنوب �لكبري 
له  ت�رضيح  يف   ، تق�ر  �لق�در  عبد 
روؤ�س�ء  على  �لن�ر   « »�لو�سط  مع 
للت�سغيل  �لوالئية  �لوك�الت 
وحملهم  �ملذكورة   ب�لوالي�ت 
م�سوؤولية �لتالعب �حل��سل بح�سة 
على  مقدمة  عمل  من�سب   17200
�سكل عرو�ص من طرف �ل�رضك�ت 
�ملعنية  �مل�س�لح  �إىل  �لنفطية 

مبلف �ليد �لع�ملة .
اأحمد باحلاج 

املكتب اجلهوي جلريدة الو�سط باجلنوب الكبري
العنوان: دار ال�سحافة املرحوم عبد 
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 لكل اإ�سهارتكم و اإعالناتكم ات�سلوا بنا 

اإعالن



عبد احلميد مهري )ق�سنطينة 
اليوم  افتتحت  التي  و   )2
للطلبة  كبري  باإقبال  االثنني 
اأو�سح  و  لوحظ  ما  ح�سب 
التكنولوجيات  كلية  عميد 
االت�سال  و  لالإعالم  احلديثة 
الربوفي�سور زايدي �سحنون باأن 
حتت  جاء  الذي  ال�سالون  هذا 
التكنولوجية  "اليقظة  �سعار 
الذي  الطالبي"  االبتكار  و 
جلميع  موجه  اأيام   3 �سيدوم 
اجلامعيني و لكن اأي�سا ملختلف 
جمال  يف  املهنيني  و  ال�رشكاء 

التكنولوجيات احلديثة.
التظاهرة  هذه  باأن  اأ�ساف  و 
تكون  الأن  تطمح  التي  العلمية 
اأكرث  اجلامعة  لتقريب  ف�ساء 
االجتماعيني  �رشكائها  من 
ت�ستهدف  االقت�ساديني  و 
االأوليني  طبعتيها  غرار  على 
التطور  على  ال�سوء  "ت�سليط 
االإعالم  ي�سهده  الذي  املذهل 
املناف�سة   روح  خلق  و   االآيل 
و خالل  الطلبة."   �سفوف  يف 
رئي�س  دعا  االفتتاح  حفل 
مهري  احلميد  عبد  جامعة 

الهادي  حممد  الربوفي�سور 
لطر�س جمموع الفاعلني بكلية 
التكنولوجيات احلديثة لالإعالم 
و االت�سال جلعل هذا ال�سالون 
على  العمل  و  نوعية"  "عالمة 
موؤكدا  عليه  دويل  بعد  اإ�سفاء 
من  اال�ستفادة  يتعني  باأنه 
املوقعة  االتفاقيات  خمتلف 

مع اجلامعات االأجنبية.
و عالوة على ح�سور خمت�سني 
من داخل و خارج الوطن قدموا 
لتقدمي اأفكار مبتكرة و منتجات 
تكنولوجية فائقة احلداثة يتيح 
اأمام  الفر�سة  ال�سالون  هذا 
عديد  ال�ستك�ساف  الطلبة 
املجاالت الرقمية مثل الربجمة 

االأجنحة  عرب  الرقمنة   فن  و 
ببهو  ن�سبها  مت  التي  ال18 
احلديثة  التكنولوجيات  كلية 
يقرتح  و  االت�سال  و  لالإعالم 
من  الثالثة  الطبعة  برنامج 
ور�سات  االآيل  االإعالم  �سالون 
و  االآيل  االإعالم  بعامل  متعلقة 

مداخالت و م�سابقات. 
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متيزت الطبعة الثالثة من �سالون الإعالم الآيل الذي ينظم كل �سنة من طرف كلية 
التكنولوجيات احلديثة لالإعالم و الت�سال بجامعة 

ق�سنطينة

اإقبال كبري على �صالون  االإعالم االآيل

باتنة

ت�صليم مفاتيح 100 وحدة �صكنية من �صيغة الرتقوي املدعم ببلدية املعذر
مت ت�سليم مفاتيح 100 وحدة �سكنية 
ببلدية  املدعم  الرتقوي  �سيغة  من 
كبرية  فرحة  و�سط  بباتنة  املعذر 

للم�ستفيدين ح�سبما لوحظ.
اخلالق  عبد  الوالية  وايل  اأكد  و 
ت�سليم  مرا�سم  خالل  �سيودة 
املفاتيح باأن "العملية تندرج �سمن 
من  ال�سكنات  من  هام  برنامج 
خمتلف ال�سيغ التي اأجنزت بالوالية 

العديد  عرب  قريبا  توزيعها  و�سيتم 
املنا�سبة  بهذه  و  البلديات."   من 
فوزية  املعذر  دائرة  رئي�سة  اأكدت 
جتري  التهيئة  "اأ�سغال  باأن  نعامة 
ح�سة  يف  مت�سارعة  بوترية  حاليا 
ببلدية  �سكنية  وحدة  ب570  اأخرى 
الرتقوي  �سيغتي  من  املعذر 
بغية  االإيجاري  والعمومي  املدعم 
يف  و  االآجال."   اأقرب  يف  توزيعها 

ديوان  مدير  اأو�سح  ال�سياق  ذات 
الرتقية والت�سيري العقاري ال�رشيف 
عرب  انتهت  االأ�سغال  باأن  لطر�س 
�سيغة  من  �سكنية  وحدة   3310
الوالية  عرب  االإيجاري  العمومي 
فيما بلغت ن�سبة تقدم ور�سة التهيئة 
مما  باملائة   80 حوايل  اخلارجية 
م�ستحقيها  على  بتوزيعها  �سي�سمح 
هذه  توزيع  عملية  اأن  يذكر  قريبا. 

احل�سة ال�سكنية باملعذر جاءت يف 
قادت  التي  امليدانية  الزيارة  اإطار 
املحلي  التنفيذي  اجلهاز  رئي�س 
و  ياقوت و جرمة  بلديات عني  اإىل 
املعذر حيث عاين عديد امل�ساريع 
عائالت  من  عددا  كرم  و  التنموية 
املنطقة  وجماهدي  ال�سهداء 
ال57 ملظاهرات  الذكرى  مبنا�سبة 

11 دي�سمرب 1960 .

وزير ال�سكن والعمران  عبد الوحيد متار

بعلي منجلي بق�سنطينة 

اإجراءات �صارمة �صد املوؤ�ص�صات 
املعنية بالتاأخري يف اإجناز ال�صكنات 

ت�صليم مفاتيح 276 وحدة �صكنية �صمن �صيغة االجتماعي الت�صاهمي 

اأكد وزير ال�سكن والعمران  عبد 
الوحيد متار ،  خالل اجتماعه  
الوزارة مع  اأم�س مبقر 
واالأجنبية  الوطنية  املقاوالت 
امل�ساريع   اإن�ساء  على  العاملة 
ال�سكنية يف العا�سمة ، اأنه �سيتم 
�سارمة  �سد  اتخاذ  اإجراءات 
و  وطنية  اإجناز  موؤ�س�سات 
وال  بالتزاماتها  تف  اأجنبية  مل 
يف  فادحا  عجزا  ت�سجل  تزال 
االإجناز  معتربا اأن هذا االإجراء 
يخوله لنا القانون   يعد حق 
على  منا  وياأتي  حر�سا 
اآجالها   يف  ال�سكنات  ت�سليم 
معاناة   من  والتخفيف 
بهذه  املعنيني  امل�ستفيدين 
امل�ساريع  وخا�سة  م�ساريع 
البيع  �سكنات  اإجناز 
باالإيجار  )عدل (  املعنية بهذا 

التاأخري.
عدد  عن  متار    وك�سف 
املتعلقة  باإجناز  امل�ساريع 
املتاأخرة      ) �سكنات  )عدل 
يبلغ عددها  37 م�رشوع   والتي 
�سكنية  وحدة   38.450 مبجموع 
بالتاأخر  تخ�س 15 والية  معنية 
كل  يف  واملتمثلة  ال�سكنات  يف 
�سكنية  وحدة   300 ال�سلف  من 
 ، �سكنية  وحدة   1500 ب�سكرة   ،
�سكنية،  وحدة   7000 والبليدة 
البويرة 800 وحدة �سكنية ، تب�سة 
قاملة  �سكنية  و  وحدة   3000
�سكنية  ومع�سكر  وحدة   1700
ووالية عني  �سكنية  وحدة   1500
الواليات  من  وغريها  الدفلى 
االأخرى  ، حيث اأن مدة التاأخري 
ترتاوح ما بني 12 و24 �سهر مع 
ن�سب اإجناز ال تتجاوز يف بع�س 

احلاالت 10 باملائة.
والعمران  ال�سكن   وزير  ودعا 
ت  �س�سا ملوؤ ا خمتلف 
امل�ساركة  يف هذا  اللقاء  والتي 
الو�سعية  هذا  يف  م�سوؤولية  لها 
للوزارة   الرمزية  االإطارات  مع 
وكالة  امل�ساريع  واأ�سحاب 
الوطنية  واملوؤ�س�سة  عدل  
ودواوين   ، العقارية  للرتقية 
العقاري  والت�سيري  الرتقية  
التباحث  اإىل  اجلزائر  لوالية 
الالزمة  اإيجاد احللول  اأجل  من 
من  امل�ساريع  هذه  بعث  الإعادة 
واإزالة  ال�سعوبات  تذليل   خالل 
العوائق التي حتول دون االإ�رشاع 
يف وترية االإجناز  م�سددا  وزير 
ال�سكن والعمران اأنه اإذا اقت�سى 
ومننح  العقود  �سنف�سخ  االأمر 
موؤ�س�سات  اإىل  امل�ساريع  هذه 

اأكرث جدية وكفاءة .
و�سلط  وزيرال�سكن  ال�سوء على 
من  اأكرث  الإجناز  م�ساريع   10
10.000  وحدة �سكنية  عمومية 
هي  تعرف  التي  اإيجارية  
يعيق  ملحوظا  تاأخرا  االأخرى 
من خمطط الق�ساء على العجز 
اجلزائر  العا�سمة  يف  امل�سجل 
اإىل  متار   ،   داعيا  خا�سة 
ديناميكية  اإعطاء  �رشورة 

ال�سكنية  يف  للم�ساريع  جديدة 
التي  تعرف  الواليات  كل 
األف    120 بناء  يف  كبريا  تاأخرا 
بع�س  عن  )عدل(  اإ�سافة 
ال�سكن  يف  امل�ساريع  االأخرى 
املدعم   lpp  والتي  الرتقوي 
�سكن  األف  و80  األف   70 بلغت 
ريفي و30 األف قطعة اأر�سية يف 

اإطار التجزئة لتهيئة ال�سكنات.
متار  قال  �سلة  ذي  �سياق  ويف 
امل�ساريع  مراقبة  اأنه  �سيتم 
وهذا  عن  قرب  ال�سكنية  عن 
للواليات  نزوله  طريق 
ال�سكنات   يف   املعنية  بالتاأخر 
اإ�سافة  اإىل اإر�سال جلان املراقبة 
مطالبا  وزير  للم�ساريع،  
تقارير  برفع  والعمران  ال�سكن 
اأنه  ، مو�سحا  له  اأ�سبوعية 
�سيتم القيام  باإح�ساء ال�رشكات 
الوطنية املنتجة يف جمال مواد 
الكميات املنتجة  البناء ملعرفة 
تغيري دفرت  وجودتها   مع  
ال�رشوط الإدخال االإنتاج املحلي 

يف ت�سييد ال�سكنات.
متار  الوحيد  عبد    واأو�سح 
ا�ستلم  الفرتة  هذه  اأنه  يف 
ما  والعمران  قطاع  ال�سكن 
يقارب 3،6 مليون وحدة �سكنية 
و�سي�ستلم خالل الفرتة من 2017 
 996،000 يعادل  ما   2019 اإىل 
ال�سيغ،   مبختلف  �سكنية  وحدة 
الربامج  هذه  كل  اأن  م�سيفا 
هامة   مالية  مبالغ  ا�ستهلكت 
ال�سعبة  املالية  الظروف  ورغم 
التي متر بها اجلزائر  ولقد اأبى 
رئي�س اجلمهورية اإال اأن يوا�سل 
نف�س  على  ال�سكنية   الربامج 
منه على �سمان  الوترية حر�سا 
حياة كرمية للمواطن اجلزائري 
اأهمية  متار  اأوىل  .  كما  
الذي من  اللقاء  هذا  بالغة  يف  
ناجعة  يتوج  بحلول   اأن  �ساأنه 
احل�سة   هذه  ت�سليم   ل�سمان 
يف  اأ�سحابها   اإىل  ال�سكنات  من 
اأننا  املحددة  قائال  اآجالها 
هذه  اإجناز  لعملية  �سخرنا 
ال�سكنات عدد هام من مقاوالت 
وطنية عمومية وخا�سة واأجنبية 
هذه  حتقيق  من  مكننا  مما 
وزير  اعتربها   التي  النتائج 
م�سجعة  جد  والعمران  ال�سكن 
الوزير ر�سالة  ذلك  يف  موجها   ،
على  بغرفتيه  للربملان  �سكر 
املالية  قانون  على  امل�سادقة 
من  يت�سمنه  وما    2018 ل�سنة 
رئي�س  بها  خ�س  امتيازات 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة  
ال�سكن   لقطاع  واحلكومة 
عمالقة  خطوات  الذي  خطى 
حد  على    1999 �سنة  منذ 
قوله وهذا بف�سل  هذا الربنامج  
وموؤ�س�سات  متار  االإدارة  داعيا 
درا�سات  مكاتب  من  االإجناز 
لتج�سيد  التحدي  هذا  لرفع 
اجلمهورية  رئي�س  برنامج 

الطموح على اأر�س الواقع.
حكيم مالك

 276 مفاتيح  ت�سليم  مت 
�سيغة  �سمن  �سكنية  وحدة 
الت�ساهمي  االجتماعي 
واقعة بالوحدة اجلوارية رقم 
باخلروب  منجلي  بعلي   17
حفل  خالل  )ق�سنطينة( 
ال�سلطات  عليه   اأ�رشفت 
التي  الكلمة  املحلية وخالل 
اأو�سح  باملنا�سبة  األقاها 
التنفيذي  اجلهاز  رئي�س 

املحلي عبد 
توزيع  باأن  �سعيدون  ال�سميع 
تعد  التي  ال�سكنات  هذه 
ب  اإجمالية  ح�سة  من  جزءا 
اإطار  يف  يندرج  م�سكن   328
االحتفاالت املخلدة لذكرى 

م�سريا   1960 دي�سمرب   11
ت�سليم احل�سة  اأنه �سيتم  اإىل 
ذات  �سكنات  من  املتبقية 
يف  م�ستحقيها  على  ال�سيغة 
�سهر جانفي املقبل  كاأق�سى 

تقدير.
اإجناز  م�رشوع  اإ�سناد  ومت 
احل�س�س  هذه  اإجمايل 
انطلقت  التي  ال�سكنية 
اإىل   2014 �سنة  بها  االأ�سغال 
للرتقية  الوطنية  املوؤ�س�سة 
مت  ما  ح�سب  العقارية، 
كما  املكان  بعني  اإي�ساحه 
يف  �سعيدون  ال�سيد  ك�سف 
ما  "توزيع  عن  ال�سياق  ذات 
عمومي  �سكن   4400 يفوق 

بالقطب  متواجدة  اإيجاري 
خالل  ما�سيني�سا  احل�رشي 
ذلك  و  املقبل  جانفي  �سهر 
عقب القيام بعملية التجارب 
الطرف  قنوات  ملختلف 
و  ال�رشب  مياه  و  ال�سحي 
الطبيعي."   الغاز  و  الكهرباء 
بذات  �سعيدون  اأ�رشف  كما 
ت�سمية  على  املنا�سبة 
جراحة  و  طب  م�ست�سفى 

االأطفال 
ب�سطح املن�سورة بق�سنطينة 
عبد  اأحمد  املجاهد  با�سم 
الرحمان بن عراب )1926 – 
2016 ( و كذا تد�سني م�سلحة 
بذات  التخدير  و  االإنعا�س 

املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية التي 
ا�ست�سفاء  قاعات    7 ت�سم 
ب14 �رشيرا و مكتب معاينة 
و قاعة عالج ، وببلدية عني 
ال�سلطات  اأ�رشفت  �سمارة 
على  الع�سكرية  و  املدنية 
ت�سمية اأحد �سوارعها  با�سم 
مبارك  بعدا�س  ال�سهيد 
قام  كما   )1958  –  1908(
التنفيذي  اجلهاز  رئي�س 
املنا�سبة  بهذه  املحلي  
يون�س  املجاهد  بزيارة 
قط�س مبقر �سكناه و اأ�رشف 
على تكرمي اأفراد من  االأ�رشة 

الثورية و احلر�س البلدي.

الأربعاء

 .       تغيري دفرت ال�سروط لإدخال الإنتاج
 املحلي يف ت�سييد ال�سكنات
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معًا يف تظاهرات بريوت ن�سرًة للقد�س

 القد�س و فل�سطني، الأمة العربية 
و الإ�سالمية   يف �سميم قلوبنا

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

كم كنت �سعيداً واأنا اأخو�ض يف �سوارع العا�سمة اللبنانية بريوت، متظاهراً مع اللبنانيني بكل فئاتهم الجتماعية وطوائفهم الدينية وم�ستوياتهم 
العلمية، الذين خرجوا معًا رجاًل ون�ساًء و�سبانًا و�ساباٍت، ومعهم مواطنون عرٌب ت�سادف وجودهم يف بريوت، واآخرون اأجانب اأحبوا اأن يكونوا مع 

املتظاهرين من اأجل القد�ض، اإىل جانب الفل�سطينيني الالجئني يف لبنان واملقيمني يف خميماته املنت�سرة يف اأنحائه، يف ثالثة مظاهراٍت كبريٍة على مدى 
يومني متتاليني يف منطقتني خمتلفتني، ا�ستنكاراً للقرار الأمريكي الذي اعرتف بالقد�ض عا�سمًة اأبديًة للكيان الإ�سرائيلي، وتاأييداً لل�سعب الفل�سطيني 

وحقه يف القد�ض عا�سمًة عربيًة اأبديًة لدولته، ورف�سًا لالنتهاكات الإ�سرائيلية القدمية واجلديدة يف حق املدينة و�سكانها العرب.
ملدينة  اجلنوبية  ال�ضاحية  يف 
ع�رشات  خرج  ال�ضامدة  بريوت 
اللبنانيني  املواطنني  اآالف 
مهيبٍة  تظاهرٍة  والفل�ضطينيني، يف 
جامٍع،  ومتثيٍل  جباٍر،  وزحٍف 
تزلزل  وهتافاٍت  وخمتلٍف،  متنوٍع 
االأر�ض وت�ضمع اجلوزاء يف ال�ضماء 
يف  ترتفع  وقب�ضاٍت  اأ�ضداءها، 
بوعد  وتلوح  بيقني،  وتهتز  ال�ضماء 
للقد�ض  يهتف  كلهم  بلقاء،  وتعد 
وبالدم  باملاليني،  �ضهداء  رايحني 
التام  وباليقني  نفديها،  والروح 
عا�ضمًة  ون�ضتعيدها،  نحررها 
ومهوًى  للمدائن،  وعرو�ضاً  للعرب 
لالأ�رشى  واأر�ضاً  واالأفئدة،  للقلوب 
واملعراج، و�ضاحًة للرباط واجلهاد 
اهلل اخلالد  فهذا وعد  واملقاومة، 
القد�ض  تكون  اأن  االأمة،  لهذه 
رجالهم،  وعرين  عوا�ضمهم،  درة 
وقا�ضمة  اأبطالهم،  وح�ضن 

اأعدائهم.
خلت �ضوارع بريوت اجلنوبية وكاأن 
و�ضل  اأحياءها  عم  قد  اإ�رشاباً 
مرافقها، اإذ اأغلقت املحال اأبوابها، 
تالميذها،  املدار�ض  وعطلت 
االأمن  وعنا�رش  ال�رشطة  ومنعت 
اأو  املرور  من  ال�ضيارات  الداخلي 
العبور يف مكان وحميط امل�ضرية، 
الرباجنة  برج  �ضكان خميم  وخرج 
و�ضبانه  ون�ضائه،  برجاله  القريب، 
و�ضيوخه،  واأطفاله  و�ضاباته، 
والف�ضائل  القوى  ممثلو  يتقدمهم 
يعتمرون  وهم  الفل�ضطينية، 
بدت  التي  الفل�ضطينية،  الكوفية 
اإذ  للم�ضرية،  املوحد  الزي  وكاأنها 
�ضارع اللبنانيون قبل الفل�ضطينيني 

ومتييز  بها،  جيدهم  تزيني  على 
االأعالم  وكانت  بلب�ضها،  اأنف�ضهم 
جانب  اإىل  ترفرف  الفل�ضطينية 
يتحدان  وكاأنها  اللبناين،  العلم 
بع�ض  اإن  بل  واحٍد،  علٍم  يف  معاً 
معاً  العلمني  خاط  قد  ال�ضبان 
اإىل  واحدٍة،  �ضاريٍة  على  وحملها 
اأخرى �ضارك  اأعالٍم عربيٍة  جانب 
�ضباٌن منها يف امل�ضرية التظاهرة، 
ت�ضامناً وم�ضاندًة، ون�رشًة وتاأييداً، 
و�ضعيٌد  بامل�ضاركِة  فرٌح  وكلهم 
طوُل  اأحداً  اأعيا  فما  بامل�ضاهمِة، 
وال  الطريق،  �ضيُق  وال  امل�ضافة 
التدافع  وكرثة  املتظاهرين  كثافُة 
االإجراءاُت  وال  االزدحام،  و�ضدة 

االأمنية وال�ضوابط التنظيمية.
اللبنانيون  كان  االأحد  وباالأم�ض 
من  كبريةٌ  جمهرةٌ  ومعهم 
يف  موعٍد  على  الفل�ضطينيني، 
منطقة عوكر �ضمال بريوت، حيث 
مع  لبنان  يف  االأمريكية  ال�ضفارة 
متعا�ضدتني،  كبريتني  تظاهرتني 
واأئمٌة  وم�ضايٌخ،  علماءٌ  االأوىل  اأَمّ 
ومفكرون  وكتاٌب  دين،  ورجاُل 
كثرٌي  وغريهم  ون�ضيطون،  وطالٌب 
واأ�رشع  لندائهم  ا�ضتجاب  ممن 
للم�ضاركة معهم، فاندفعوا جميعاً 
نحو ال�ضفارة االأمريكية التي ارتكب 
الكبرية،  حماقته  ترامب  رئي�ضهم 
امل�ضتفز  العن�رشي  موقفه  واأعلن 
وامل�ضلمني،  العرب  وعقائد  لقيم 
�ضفارة  عرب  اإليه  ر�ضالتهم  فكانت 
وتتابع  تراقب  كانت  التي  بالده، 
اإليها  عن كثٍب، واإن كانت الطريق 
عربيُة  القد�ض  اأن  اأغلقت،  قد 
وهي  العقيدة،  واإ�ضالمية  الهوية 

حق  وال  جميعاً،  للم�ضلمني  ملٌك 
عا�ضمًة  تكون  ولن  فيها،  لغريهم 
لغري  مدينًة  وال  فل�ضطني،  لغري 

العرب وامل�ضلمني.
اأكرث  اأخرى  مظاهرةٌ  وتبعها 
من  فيها  تنوعاً،  واأ�ضد  عدداً 
اللبناين  املجتمع  اأطياف  كل 
املتعددة،  ومذاهبهم  بطوائفهم 
الفكرية  التيارات  جميع  ومن 
والليربالية  واال�ضرتاكية،  الي�ضارية 
ومعهم  واالإ�ضالمية،  والتقليدية 
عرب  ون�ضطاءٌ  اجلامعات  طالب 
االجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل 
وفل�ضطينيون،  لبنانيون  ومغرتبون 
اأكرب  ورغبٍة  اأ�ضد  بحما�ضٍة  جاوؤوا 
واإىل  وامل�ضاهمة،  للم�ضاركة 
جانبهم اإعالميون وكتاٌب وفنانون 
هماً  جميعاً  يحملون  ومرا�ضلون، 
واحداً، وينا�ضلون من اأجل ق�ضيٍة 
القد�ض  با�ضم  ويهتفون  واحدٍة، 
التي  فريوزهم  اأغنية  ويرددون 
القد�ض،  مدينة  بكلماتها  خلدت 
اأ�ضلي،  ال�ضالة  مدينة  يا  الأجلك 
الأجلك يا بهية امل�ضاكن، يا زهرة 
املدائن، يا قد�ض يا مدينة ال�ضالة 
املتظاهرين  لتنوع  فكان  اأ�ضلي، 
وحل�ضورهم  قوة،  ولكرثتهم  غنًى، 
وحزٌن  الفٌت  حٌب  مكاٍن  كل  من 

على زهرة املدائن كبرٌي.
يف التظاهرات الثالثة التي �ضهدتها 
القد�ض  مع  ت�ضامناً  بريوت  يف 
اللبنانيني  وجدُت  لها،  ون�رشًة 
متفقني معاً على اختالفهم وتعدد 
ق�ضاياهم حول القد�ض وفل�ضطني، 
�ضادقًة،  عاطفًة  منهم  ومل�ضت 
مرهفاً،  بالقد�ض  واإح�ضا�ضاً 

تبعث  وعباراٍت  كلماٍت  و�ضمعت 
وت�ضي  وال�ضعادة،  الفخر  على 
اأثارين كثرياً  والع�ضق، وقد  باحلب 
والتعدد  الزاهي،  الق�ضيب  التنوع 
يف  والتباين  والثقايف،  الطائفي 
والتمثيل  واالجتاهات،  امليول 
العمرية  الفئات  لكافة  املتنوع 
كان  كما  والعلمية،  واملهنية 
وم�ضاركٌة  اأحببته،  دوٌر  للفنانني 
اأ�ضعدتني، اإذ حر�ض بع�ضهم على 
اأن يظهر حبه للقد�ض، وع�ضقه لها 
التام  ورف�ضه  اخلا�ضة،  بطريقته 
قد�ضيتها  مي�ض  اأو  يهينها  ما  لكل 

ومكانتها.
اإنه ليوٌم مميٌز، تعبُت فيه وجهدُت، 
�ضاعاٍت  قدمي  على  فيه  وم�ضيُت 
طويلة،  م�ضافاٍت  وقطعت  طوال، 

وتعرثت  اجلموع،  بني  وُح�رشُت 
لكرثة امل�ضاركني وتدافع االأقدام، 
و�ضيق  امل�ضري  بطء  من  وعانيُت 
قد  املميزات  هذه  ولكن  املكان، 
اإىل  اال�ضتماع  فر�ضة  يل  اأتاحت 
بع�ض  اإىل  واالإن�ضات  التعليقات 
يبكون،  �ضباناً  راأيت  الكلمات، 
يف  الدموع  ترتقرق  واآخرين 
كربياًء،  ت�ضقط  ال  لكنها  عيونهم 
اأن  يتمنني  ون�ضاًء  اأخواٍت  و�ضمعت 
يَُكَن يف القد�ض، ويتطلعن للرباط 
يف امل�ضجد االأق�ضى وال�ضالة فيه، 
يتوقون  وتالميذاً  اأطفاالً  و�ضمعت 
للمقاومة، ويريدون حمل البندقية 
على  الإرغامها  اإ�رشائيل  وقتال 
الرحيل وتطهري فل�ضطني والقد�ض 

من رج�ضها.

وكم  عظيمة،  القد�ض  هي  كم 
اإنها  حقاً  مباركة،  فل�ضطني  هي 
املدائن،  وزهرة  امل�ضاكن  بهية 
بالد  ودرة  العرب  عرو�ض  وهي 
القادرة  الوحيدة  فهي  امل�ضلمني، 
وتوحيد  االأمة  �ضتات  جمع  على 
فاإىل  �ضفوفها،  ور�ض  كلمتها 
وترنو،  العيون  تتطلع  القد�ض 
وحتن  وتدعو،  القلوب  وتهفو 
فال  لت�ضلي،  م�ضجدها  اإىل  اجلباه 
خوف على هذه املدينة ما بقيت 
لنجدتها  تهب  التي  االأمة،  هذه 
كل  من  وتاأتيها  ال�ضاطع،  كالربق 
وتدق  الرهبة،  جياد  على  طريٍق 
لتعيد  االأبواب،  على  قوتها  بكل 
اإليها احلرية والبهاء، ومتحو عنها 

اآثار القدم الهمجية.

التهويل حول اعرتاف  ملاذا هذا 
العفوا  االأمريكي  الرئي�ض 
اإىل  اأبيب  تل  من  ال�ضفارة  نقل 
بيهودية  اعرتاف  و  القد�ض 
على  م�ضت  القد�ض،�ضنوات 
العربية  املبادرات  و  االحتالل 
اجلانب  من  ترف�ض  االأخرى  تلو 
حكام  و  االأمريكي  و  االإ�رشائيلي 
العرب يوؤمنون بها الإر�ضاء الغري، 
القرارات  حترتم  مل  اإ�رشائيل 
نفي  و  قتل  و  ذبح  يف  الدولة 
الكل  و  اأر�ضهم  من  الفل�ضطينني 
يتحرك  اأحد  ال  و  يعرف  و  يعلم 
القيادية  منا�ضبهم  على  خوفا  
الفل�ضطينية  الهوية  طم�ض  يف 
ا�ضود  ال�رشيف،قتلو  القد�ض  و 
و  باالآخرين  اأطاحوا  و  العرب 
متهيدا  العربية  البلدان  زعزعوا 
مع  ر�ضميا  العرب  بع�ض  لتطبيع 
العرب  يقل  اأمل  اإ�رشائيل،  دولة 

الغا�ضب على  الكيان  بدولة  نقبل 
حدود 1967، من تنازل على اجلزء 
و  الكل،مظاهرات  على  يتنازل 
م�ضاورات  و  لقاءات  و  جتمعات 
لن  لكن  ووو....،و  تنديدات  و 
االأكيد  لكن  اأبدا،و  �ضيئا  يفعلوا 
اأح�ضان  اإىل  �ضتعود  القد�ض  اأن 
االأمة االإ�ضالمية و لي�ضت العربية 
و  م�ضحيني  و  يهود  العرب  من 
م�ضلمني الل�ضان و الفعل يهودي و 
القوميات  كل  نحرتم  و  م�ضيحي، 
و الديانات التي لها روح الوطنية 
التعاي�ض،حتررها  و  ال�ضالم  و 
و  احلايل  اجليل  باأيدي  يكون 
قريب  فتح  القريب،  امل�ضتقبلي 
و ن�رش من اهلل. يجب علينا اليوم 
اأن تعلم من التاريخ اأن كلما زادت 
الفو�ضى  توطني  و  الفرقة   رقعة 
و االإرهاب املوجه و امل�ضتهدف 
العربي  القومي  اأمننا  لزعزعة 

مبخالب  ا�ضتثناء،  بال  العرب  كل 
يف  الواحد  الوطن  اأبناء  عربية 
اإمارة  اأو  مملكة  اأو  جمهورية 
اأعداء  جناح  �رش  هو  عربية،هذا 
من  العرب  قادة  خوف  و  االأمة 
و  احلريات  لقمعهم  �ضعوبهم 
احلوار  باب  غلق  و  الدميقراطية 
و الت�ضاور بني الطبقة احلاكمة و 
امل�ضغوط  املحكومة  ال�ضفيحة 
قتل  من  تنفجر،قتل  حتى  عليها 
و عزل من عزل و الدور قادم ال 
فل�ضطيني  من  كم  للبقية.  حمالة 
ر�ضيع طفل �ضاب رجل �ضيخ خالل 
و  �ضجن  �رشد  قتل  �ضنوات  هذه 
العرب ينددون و ي�ضجبون، و اليوم 
�ضوريا و ليبيا و اليمن و م�ضلمني 
لي�ضوا  الروهينغا فقط   ( مينامار 
عرب( فن�ضيوهم لوال اأن اهلل حرك 
�ضمائر الغرب ملا فطن امل�ضلمني 

من نومهم ال�ضبات.

اأقولها و ب�رشاحة باإ�ضم ال�ضخ�ضي 
اأمثلها  ملوؤ�ض�ضة   او  لهيئة  ال 
بف�ضل  نتوقع،  مما  اأكرث  ،القادم 
فر�ضة  اأعطى  ترامب  الرئي�ض 
ملراجعة  للم�ضلمني  و  للعرب 
ح�ضاباتهم يف التعامل مع الق�ضية 
لتهويل  ال  اأقول  الفل�ضطينية،و 
االأمريكية  املتحدة  واليات  اإن 
اإتخدت قرار كان موؤجل و حتما 

رائ اليوم الذي كان ينتظره.
هي  احلكمة  اأن  من  اإميانا 
املعاجلة  يف  املوقف  �ضيدة 
الدبلوما�ضية و ك�ضب اليوم الدول 
و  الدولتني  على حل  تراهن  التي 
الدولة  عا�ضمة  ال�رشيف  القد�ض 
الفل�ضطنية،و القد�ض يحررها من 

بيده ملكوت كل �ضيء.
و  العربية  االأمة  �ضهداء  اهلل  رحم 

اجلزائرية
�سليم خلفة 
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ظاهرة "�سمرية تيفي"

قناة تق�سي على هو�س امل�سل�سالت الرتكية 

فروج ن�سرين

�ألذ  من  �جلز�ئري  �ملطبخ  يعترب 
المتالكه  �لعامل   يف  �ملطابخ  و�أروع 
خ�سو�سيات مرتبطة به ،وقد ��ستفاد 
�ستى  تاأثري�ت  من  �جلز�ئري  �ملطبخ 
 ، فرن�سية  و  ،��سبانية  ،تركية  بربرية 
كثرية  �الأطباق  �جلز�ئريون  ويف�سل 
باأطباق  طعامهم  يبتدئون  و  �لتو�بل 
و�لكمية  �حلريرة  مثل  لل�سهية  فاحتة 
�حلار  �ملك�رس  �لزيتون  من  �مل�سكلة 
بالطماطم  �ملح�رس  �حلمي�س  و 
بتنوع  ميتاز   و  �مل�سوي  �لفلفل  و 
من  منطقة  لكل  �ل�سعبية  �الأكالت 
ميكننك  �إذ  �ل�سا�سع،  �لوطن  مناطق 
يف كل منطقة تناول طبق خمتلف �أما 
ميثل  "فالك�سك�سي"  لالأطباق  بالن�سبة 
غالبا  يقدم  و  �جلز�ئري  �لطبخ  رمز 
�لكربى  �ملنا�سبات  يف  وطني  كطبق 

و �الأعياد .
بطبعها  ذو�قة  �جلز�ئرية  �ملر�أة  و 
د�ئما  و�لتنويع  �لتجديد  ،حتب 
تقبل  لذلك  �ملنا�سبات  يف  خ�سو�سا 
قناة  �لطبخ وباخل�سو�س  على قنو�ت 
عدد�  ت�ستقطب  �لتي  تيفي"  "�سمرية 
كبري� من �مل�ساهد�ت �لالتي  يبحثن 
فقد  عربها،  �لو�سفات  �أحدث  عن 
حتّولت �لقناة �إىل ظاهرة يف �جلز�ئر 
ب�سبب �الإقبال �لكبري على م�ساهدتها 
من طرف �ل�سيد�ت حتى �أنها �أ�سبحت 
مركز� للتكوين يف فن �لطبخ عن بعد، 

و من خمتلف �الأعمار.  

موعد كل اأربعاء 

ق�سدنا مقر" �سمرية تيفي" ملقابلتها 
من  ب�سيد�ت  ممتلئا  �ملقر  وجدنا 
ملقابلة  جئن  �لوطن  �أنحاء  خمتلف 
�لكا�ستيغ  يوم  الأنه  �سمرية  �ل�سيدة 
وتقول  بالقناة،  لاللتحاق  �خلا�س 
لكل  موعد�  ت�رسب  �إنها  �سمرية 
�أو  بهن  تلتقي  �لالتي  �سو�ء  �ملو�هب 

يت�سلن بها يوم �الأربعاء.
كل  يف   " "�سمرية  �ل�سيدة  ت�سيف 
�ثنتني  �أو  و�حدة  �نتقي  �أربعاء 
معايري  فهنالك  بالقناة،  لاللتحاق 
للطبخ  وباالإ�سافة  لذلك  �رسوط   و 
�سوته  من  الأن  �لكاريزما   �أ�سرتط 
تن�سيط  ي�ستطيع  ال  ويخجل  هادئ 
برنامج تلفزيوين �أو مو�جهة �لكامري� 
بع�س  الأن  م�ستوى جيد�  ��سرتط  كما 
در��سيا  م�ستوى  تتطلب  �حل�س�س 

ملخاطبة �جلمهور.  

طالبة  تتحدى 
ال�سعوبات وتتحول اإىل 

مبدعة  

�إذ  بز�وية"  �سمرية  مكتب"  دخلنا 
�أن  �إال  �لر�بع،  �لعقد  يف  �سيدة  هي 
تقول  بالنجاحات،   حافل  م�سو�رها 
"�ل�سيدة �سمرية": بد�أ حلمي يربز يف 
يف  موهوبة  كنت  �إذ  �لدر��سة  مرحلة 
�لت�سميم و �لر�سم ورغبت يف �لدخول 
لكن  �جلميلة،  �لفنون  مدر�سة  �إىل 
و�لدي منعني ، فدخلت كلية �القت�ساد 

وتخ�س�ست فيه ،
�أعمل  �لدر��سة  جانب  �إىل  كنت  و 
حتت  �ل�سباب  دور  باإحدى  مدر�سة 

�أكملت  و  �ل�سباب   ت�سغيل  غطاء 
فتوجهت  عمال  �أجد  مل  و  در��ستي 
�إىل هو�يتي و منها �لتفكري يف �إ�سد�ر 
�أن�ساأت  و  بت�ساميمي  خا�س  كتاب 
بيدي  ر�سمته  �لذي  �الأول  كتابي 
باأدو�ت �لهند�سة �آنذ�ك و طبعت �أول 
كتاب يل مب�ساعدة �ساحب د�ر �لن�رس 
�أن  على  معه  �تفقت  حيث  �آنذ�ك 
يطبع كتابي و ينتظر حتى �أبيع الأدفع 
�أنا  مدة متكنت  وبعد  �لطبع،  تكاليف 
وزوجي من حتقيق �أوىل مر�حل �حللم 
�لري�سة،  ��سم  للن�رس حملت  د�ر  بفتح 
و  �سمرية،  جمالت  و  كتبا  فطبعت 
�ملجال  ذ�ت  يف  �آخرين  خمت�سني 
كال�سيدة رزقي و بن برمي و غريها.          

قناة مثالية هادفة

من  تيفي"  "�سمرية  قناة  �أ�سبحت 
باجلز�ئر،  قنو�ت  ثالث  �أف�سل 
تروج  ر�حت  و�الأو�ين،  �لقدور  فور�ء 
�ملاأكل  يف  �لغني  �جلز�ئري  للرت�ث 
ينم  ذكاء  وهذ�  و�مللب�س،  و�مل�رسب 
عن �إ�سرت�تيجية �سيا�سية حتملها هذه 
�ملر�أة �لتي يعتقد �لبع�س �أنها جمرد 
طباخة ،وتقول �سمرية �إنها تقف على 
تركز  و  بر�جمها  يف  �لتفا�سيل  �أدق 
و  حمافظة  قناة  الأنها  �الحرت�م  على 
تدخل بيوت �جلز�ئريني عرب 48 والية 
�أن  �الأحو�ل  من  حال  باأي  ميكن  فال 
حتى  الئق  غري  �سيئا  �مل�ساهد  يرى 
باأكمام  لبا�سا  �أفر�س  فاأنا  �للبا�س 
طويلة و كذلك بالن�سبة  لالإ�سهار فاأنا 
�لعائلة  يحرتم  ال  الأنه  �لكثري  �أرف�س 

�جلز�ئرية.

فكرة ت�سوير برنامج 
تفتح باب اإن�ساء قناة              

                                                 
قناة  فتح  فكرة  �إن  �سمرية  تقول 
مل  �جلز�ئري  �لطبخ  يف  متخ�س�سة 
عن  عبارة  �الأوىل  ففكرتي   ، تر�ودين 
كان  �لطبخ  يف  متخ�س�س  برنامج  
وكنت  "فتافيت"  قناة  على  �سيبث 
 ، لت�سويره   دبي  �إىل  �سافرت  قد 
وحتدثت  دبي  �إىل  �سافرت  حني  لكن 
"د�رين  مثل  هناك  �مل�سوؤولني  �إىل 
عن  و��ستف�رست  غريه  و  �خلطيب" 
كيفية فتح قناة �رسحو� يل ذلك فقلت 
و  قناة  لي�س  و  فقط  برنامج  ملاذ� 
�لب�رسي  �ل�سمعي  وفتح جمال  تز�منا 
و�عتذرت،  �لفكرة  غرّيت  �جلز�ئر  يف 
وقلت �إىل زوجي �لذي كان معي ملا ال 
�أن�سئ قناة؟، ومنذ تلك �للحظة بد�أت 

�ملغامرة و �مل�رسوع.

زوجي مدير القناة 
و�سندي يف احلياة  

ي�سجعني  و  ور�ئي  يقف  من  زوجي 
�لتجارة  كثري� هو متخرج من جامعة 
و در�سنا �مل�رسوع جيد� قبل �ل�رسوع 
نف�س  من  �أننا  وخ�سو�سا  �إجنازه  يف 
باإمكانياتنا  بد�أناه  و   ، �الخت�سا�س 
بنكي  قر�س  ن�ستفد من  �خلا�سة ومل 
وال  �إرث  عائلي كما ي�ساع  بل بد�أنا 
�ليوم  قناتي  هلل  �حلمد  و  �ل�سفر  من 
�جلز�ئر  يف  قنو�ت  ثالث  �أف�سل  من 
قد  �سمرية"  "�ل�سيدة  تكون  هكذ�  و 

و  �جلز�ئر  عرب  قناة  �أول  �أطلقت 
�لعربي متخ�س�سة يف �لطبخ  �ملغرب 

، كان مقرها مبنزلها بربج �لكيفان 
برنامج  لبث  �حلديقة  خ�س�ست  و 
عن  يتحدث  �لذي  اللة”  “جنان 
ربوع  خمتلف  يف  �لتقليدية  �الأطعمة 
تخاطب  �لتي  �سمرية  فقناة  �لوطن 
ب�سكل خا�س �ملر�أة �جلز�ئرية، تقول 
�لالئي  لتعليم  تهدف  باأنها  �ساحبتها 
يعجزن عن �لتنقل �إىل مر�كز �لتكوين 
�أو �ملد�ر�س �أو حتى باملناطق �لنائية 
�لقناة  هذه  باأن  �إجماع  هناك  و 
مو�هب  الإبر�ز  �ملجال  فتحت  قد 
متابعة  بهو�س  �أطاحت  و  �لكثري�ت 

�مل�سل�سالت �لرتكية. 

قناة "�سمرية تيفي" 
منوذج رفيع للطبخ 

�جلز�ئرية   تيفي(  )�سمرية  غدت 
متابعة كثري� من طرف �جلز�ئريات و 
�لعربيات لتعلم فنون �لطبخ و حت�سري 
�لتي  �لرئي�سية  و�الأطباق  �ملقبالت 
وحتى  �لعربية  �ملطابخ  من  تتفرع 
تغيري  �إحد�ث  �أجل  وذلك من  �لغربية 
وحتديث مو�ئدهن �ليومية ونيل ر�سا 
�الأ�رسة  �أفر�د  كامل  و�إعجاب  �لزوج 
من بني هوؤالء �ل�سيدة)مرمي( �لتي تبلغ 
�لعمر28 عاما موظفة  ومتزوجة  من 
حديثا و �لتي �ساألناها عن مو�سوعنا 
تتجه  �الأنظار  كل  �أن  فاأخربتنا 
�لزوجي  بيتها  يف  �جلديدة  للعرو�س 
�لطبخ  على  قدر�تها  مدى  ملعرفة 
�أن ير�ه �لرجل  �أبرز �سيء يحب  ولعل 

هو  �لزو�ج  ق حديث  طبا �أ
�ل�سهية  زوجته 
عة  �سو ملو �
�لطاولة   فوق 
هي  لذلك 

جهد  �أق�سى  ببذل  تقوم 
م�ستوى  يف  لتكون  ممكن 
تطلعات زوجها �ساعية �إىل 
وقدر�تها  مهار�تها  �إثبات 

يف �لطهي وح�سبها فاإن �أ�سعب م�سكل 
�ختيار  هو  يوميا  �ملنزل  ربة  تو�جهه 
�الأطباق وهذ� الإر�ساء زوجها وعائلته 
لهذ� تلجاأ يف غالب �الأحيان �إىل قناة" 
تعلم  من  تتمكن  "لعلها  تيفي  �سمرية 

�أطباق جديدة. 
ماكثة  50عاما  خليدة  �ل�سيدة  وتقول 
�لتلفزيونية  �لقنو�ت  �إن  �لبيت  يف 
يف  كثري�  �ساهمت  بالطبخ  �خلا�سة 

وذلك  �جلز�ئري  �ملطبخ  تطور 
وطباخني  �أطباق  لتقدميها 

مناطق  خمتلف  من 
و�إدخالها  �لوطن 

مثل  جديدة  �أطباقا 
و�أطباق  �ملح�سي  �لدجاج 

�لغر�تان يف وقت مل تكن تت�سع 
�ملو�ئد لغري �أطباقنا �ل�سعبية.

تقول  �ل�سياق  هذ�  ويف 
�إنها  �ل�سيدة)كرمية( 

تعد  �أن  على  حتر�س 
طاولة  لزوجها 
�أ�سهى  حتمل 
�الأطباق  و�ألذ 
�أنها  لت�سيف 
�لذي  �لنوع  من 
�جلديد  يحب 
يف  و�ملبتكر 
�الأطباق �لتي تزين 

باأنو�ع  �ل�سفرة  
و�أ�سناف  خمتلفة 

�لعاملية  �لطبخات  من 
و�ل�رسقية و قد �ساعدتها" 

قناة �سمرية تيفي "على ذلك. 

و�سفات طبخ ملختلف 
الأعمار 

�ل�سيد�ت  �إقبال  مدى  نعرف  وحتى 
مبختلف �الأعمار ق�سدنا كلية �الإعالم 
بع�س  وقابلنا  عكنون  بنب  �الت�سال  و 
�إقبالهن  مدى  ملعرفة  �لطالبات 
�سنة   22 فريال  فتقول  �لقناة   على 
و  كثري�  للطبخ  تهتم  ال  كانت  �إنها 
�أحبت  للقناة  و�لدتها  مبتابعة  لكن 
بع�س  حت�رس  �أ�سبحت   و  �لفن  هذ� 
�لوجبات و �أقبلت على هذ� �لفن �لذي 
كانت تعتربه �سعبا جد� و ال تهتم له .

وتقول ليديا طالبة �سنة �أوىل  �إنها تتعلم 
�لطبخ �الآن الأنها  كانت من قبل ال تهتم 
�إال بدر��ستها فقط، �إال �أن قناة �سمرية 
جعلتها  تقوم بتح�سري �لو�سفات �لتي 
ت�ساهدها عرب �لقناة خ�سو�سا �ل�سهلة 
و �أطباق �لغر�تان �لتي حتبها و ت�سيف 
ما  هذ�  و  ناجحة  �لقناة  و�سفات  �أن 
يحفزين لتجريب �لعديد منها وكذلك 

�الأمر بالن�سبة الأختها. 
من  �لقناة  �أتابع  �أنا  فتقول  ملياء  �أما 
بها  مهوو�سة  الأين  �حللويات  �أجل 
�سمرية  قناة  يف  �سالتي  وجدت  وقد 
فهي تقوم ب�سنع جميع �الأ�سناف من 
�القت�سادية �إىل حلويات �الأعر��س �إال 
بتح�سريها  يل  ت�سمح  ال  و�لدتي  �أن 
تاأخذ  �أنها  حيث  �لدر��سة  �أيام 
�أدون  فانا  �الإتقان  تتطلب  و  �لوقت 
�لو�سفات و�أقوم  ب�سنعها وقت �لعطل 

�ملدر�سية. 
   

توقيت القناة ينا�سب 
العامالت 

"�سمرية  �لقناة  �أن  �الأمر  يف  �لالفت 
تيفي" قناة متخ�س�سة يف �لطبخ وتبث 
ما  هذ�  و  �ليوم  مد�ر  على  �الأطباق 
و  �لن�ساء  ي�ساعد 
�سا  خ�سو

يف  �لرب�مج  م�ساهدة  على  �لعامالت 
�ملنا�سب  �لوقت 

قبل �لبدء يف عملية �لطبخ لكي يتمّكّن 
من حت�سريها على طريقتهن وتقدميها 
م�ساهدة  ت�سمح  �الإفطار  مائدة  على 
بتتبع  �لتلفزيون  على  �الأطباق  �إعد�د 
جميع مر�حل �إجناز �لطبق عك�س كتب 
�لطبخ �لتي تركز على تقدمي �لو�سفة 
ولعلّه  �لب�سيطة  �لتو�سيحات  وبع�س 
�لكثري  جلوء  ور�ء  �لرئي�سي  �ل�سبب 
من �ل�سيد�ت �إىل �لطبخ عرب �سا�سات 
�لتلفزيون  �لذي ي�ساعدهم يف �إعد�د 
�الأطباق �ل�سهلة �لتي تتنا�سب و ف�سل 

�ل�سنة.

م�ساحة وا�سعة لفن 
احللويات

هناك  �أن  بالذكر  و�جلدير  �أنه  �إال 
بع�س �ل�سيد�ت من يبحثن وعلى وجه 
�خل�سو�س عن و�سفات جديدة لبع�س 
�حللويات �خلا�سة باملنا�سبات خا�سة 
لعر�س  كبري�  حيز�  جتعل  �لقناة  و�أن 
منها  �لتقليدية  �حللويات  و�سفات 
و�لع�رسية فكما هو معروف �أن �لكثري 
من �ل�سيد�ت عادة ما يف�سلن و�سفات 
حلويات جافة وب�سيطة  لذلك وجدت 
�لكثري�ت �سالتهن يف قناة "�سمرية تي" 
يفي خا�سة و�أن �لقناة تلتزم يف �لكثري 
من �ملر�ت بتقدمي و�سفات �قت�سادية 
حفاظا على �لقدرة �ل�رس�ئية للعائالت 
بالوالئم  خا�سة  حلويات  تقدم  كما 

و�ملنا�سبات و�الأعر��س .
 

اأمتنى ت�سوية و�سع 
القناة %كل الربامج من 

اإنتاجي 100

ال توجد قناة خا�سة تنتج كل بر�جمها 
 " تيفي  بنف�سها ما عد� قناة" �سمرية 
�سمرية  عرب"  �ملبثوثة  �لرب�مج  فكل 
تيفي" حلد �الآن من �إنتاجنا و مل ت�سرت 
من  �لكثري  عر�س  �نه  رغم  برناجما 
كانت  تركية  �سو�ء  عليها  �لرب�مج 
�أوغريها من بر�مج �لطبخ ،لكنني 
�الإنتاج مائة  ليكون  رف�ست ذلك 
�سمرية  وتقول  جز�ئريا  باملائة 
�إن ما يحز يف نف�سها �أنها مل تلق 
ت�سجيعا و�حد� من طرف �لدولة 
�لثقافة  وز�رة  طرف  من  ال  و 
�أن  خ�سو�سا  �الإعالم  وز�رة  �أو 
ثقافة  يف  مهمة  ركيزة  �ملطبخ 
�ل�سعوب و هويتها وترى �أنها  قدمت 
ثقافتنا �إىل �خلارج و عرفت بتقاليدنا 
�أنها �ل�سيدة �لوحيدة �لتي دخلت  كما 
�لرجال  على  حكر�  ظل  جماال  
�أن كل  �سمرية  ت�سيف  و  فيه  وجنحت 
�لت�سوية  هو  �لدولة  من  تنتظره  ما 
بالن�سبة للقناة و منحها �العتماد لكي 
تبث من �جلز�ئر ولي�س من دبي حتى 

ت�سبح جز�ئرية مئة باملائة.

متكنت قناة �سمرية تي يف يف مدة وجيزة من تغيري الأمناط ال�ستهالكية ل�سرائح وا�سعة من الأ�سر اجلزائرية مع تكري�سها كمرجعية اأوىل لربات البيوت يف تلبية 
احتياجات اأفراد الأ�سرة ف�سال عن كونها �سنعت جناحها بف�سل ت�سويق مبتكر و اإبداعي للثقافة اجلزائرية التي تتجلى يف كل �سنوف الأكل التي تتميز بها كل 

ربوع الوطن،و تعدى جناح القناة الرتاب الوطني لتدخل القناة كمناف�س قوي لكربيات القنوات العربية و تو�سيع ن�سب امل�ساهدة و التفاعل مع ال�سبكة الرباجمية 
التي توفرها القناة مل�ساهديها .
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اليمن.. هل تعيد دماء �سالح ر�سم خارطة احللفاء ؟
مبقتله يف 4 دي�سمرب ، فتحت دماء الرئي�س اليمني ال�سابق، علي عبد اهلل �سالح، الباب على م�سراعيه لطي �سفحة ع�سيبة من تاريخ التحالفات 

ال�سيا�سية والع�سكرية، وترقب لتحالفات جديدة تر�سم خارطة �سراع جديد ومنذ اندلع الثورة ال�سعبية �سد �سالح، عام 2011، ت�ستت امل�سهد 
اليمني يف دوامة من التحالفات واخلالفات، التي ت�سببت بحالة من الت�سظي املجتمعي �سيا�سيا واقت�ساديا وبذلك بات 2011 عاما فا�سال اأعاد امل�سهد 

ال�سيا�سي اإىل نقطة البداية خللط اأوراق ال�سراكات، بعد عقدين من ال�سراكات املوؤقتة، بداأت تلك ال�سراكات بثالثية �سمت اأحزاب »املوؤمتر ال�سعبي 
العام«، بزعامة �سالح، و«ال�سرتاكي«، و«الإ�سالح«، بعد توحيد �سطري اليمن عام 1990، ثم انف�سال ال�سرتاكيني، كاأحد اأجنحة ال�سراكة، يف 1994 

عقب حرب �سيف ذلك العام.
بعدها ظهرت �رشاكة ثنائية بني 
تفككت  و«الإ�صالح«  »�صالح« 
غري  ائتالف  ثم   ،1997 يف 
�صالح  تر�صيح  عنه  نتج  معلن 
ثم   ،1999 انتخابات  يف  رئي�صا 
بعدها  نهائيا،  ال�رشاكة  ف�ض 
امل�صرتك«  »اللقاء  ائتالف  ولد 
والذي   ،2003 يف  املعار�ض 
وال�صرتاكي،  الإ�صالح،  �صم 
واحلق،  والبعث،  والنا�رشي، 
هذا  دخل  ثم  القوى،  واحتاد 
منذ  �صبات  حالة  يف  التجمع 

.2011

ولدة احلوثي

حزب  وقف   2011 عام  يف 
احلاكم  ال�صعبي  املوؤمتر 
ال�صباب  خروج  عقب  وحيدا، 
املعار�صة،  اأحزاب  وخلفهم 
�صالح  نظام  بتغيري  للمطالبة 
»اأن�صار  جماعة  كانت  حينها 
حروب  وليدة  )احلوثيون(  اهلل« 
�صتة خا�صتها الدولة �صدها يف 
فارتاأت  )�صمال(،  �صعدة  جبال 
�صاحات  اإىل  الدخول  اجلماعة 
مب�صميات  العت�صامات 
اجلماعة  كانت  فيما  �صيا�صية، 
متهمة بتلقي دعم ع�صكري من 

اإيران.
الثورة  �صباب  يرف�ض  مل 
اإ�رشاك  املعار�صة  واأحزاب 
احلوثيني يف الن�صال �صد نظام 
مبا  البع�ض  وابتهج  �صالح، 
للجماعة  نهجا جديدا  اعتربوه 
املجتمع  يف  بالنخراط 
حمل  عن  بعيدا  ال�صيا�صي، 
ت�صكيل  احلوثيون  بداأ  ال�صالح 
وانطلقت  الإعالمي،  خطهم 

بريوت،  من  الإعالمية  قنواتهم 
ال�صباب  ع�رشات  وا�صتقطبت 
لبنان  اإىل  وبعثتهم  والن�صطاء، 
واإيران علنا، بينما كانت مناطق 
تت�صاقط  ال�صمال  ومع�صكرات 
من  غفلة  يف  احلوثيني  باأيدي 
 2013 حتى  الأطراف،  كافة 
اأي  يف  احلوثيون  ينخرط  مل 
�رشاكة �صيا�صية، وم�صوا بالنهج 
الع�صكري ذاته، يف حني �صاركوا 
حزب  ح�صة  توازي  بح�صة 
احلوار  موؤمتر  يف  الإ�صالح 
اجلماعة  فكانت  الوطني، 
يف  الدولة  مع�صكرات  حتارب 
)�صمال(،  وعمران  اجلوف 
يف  ال�صيا�صية  الأطياف  وحتاور 

�صنعاء )�صمال(.

�سراكة احلوثي �سالح

توغل   2014 �صبتمرب   21 يف 
�صوب  ع�صكريا  احلوثيون 
على  و�صيطروا  �صنعاء، 
غري  �رشاكة  عرب  العا�صمة، 
ع�صكرية  قيادات  مع  معلنة 
ومثلت  ل�صالح  موالية  وقبلية 
انتقامية  حماولة  اخلطوة  هذه 
�صد  �صالح  نفذها  انتحارية 
خ�صومه يف اأحزاب املعار�صة، 
احلكم،  منه  انتزعت  التي 
و�صلمت الرئا�صة اإىل نائبه عبد 
ربه من�صور هادي كانت هذه اأول 
م�صريتهم،  للحوثيني يف  �رشاكة 
وانتهى بها املطاف، بعد ثالثة 
توقعه  الذي  املاآل  اإىل  اأعوام، 
ال�رشاع  وهو  اليمني،  املجتمع 
و�صالح،  احلوثي  احلليفني،  بني 
لكن تغلب احلوثيون على �صالح 
م�صهد  يف  �صنعاء  يف  وقتلوه 

�صّكل مفاجاأة للكثريين.

توجهات الإمارات 
وال�سعودية

عاما(   75( �صالح  مقتل  فتح 
احلوثيني  حلفائه  بر�صا�ض 
بال�رشاكات  للتكهن  الباب 
ملواجهة  واملتوقعة  املتاحة 
الذي  احلوثي،  جماعة  جموح 
بلغ حدا غري م�صبوق، اأطل �صوؤال 
اأول حول اإمكانية انخراط جنله 
منذ  بالإمارات،  املقيم  اأحمد، 
منتظرة  معركة  يف   ،2012 عام 
مع احلوثيني �صتحمل يف طياتها 
طابعا ثاأريا ملقتل الأب واإهانة 
ما  جراء  و�صيا�صيا  العائلة، 

ح�صل لقيادات حزب والده.
ال�صيخ  اأبوظبي،  ظهر ويل عهد 
جنل  معزيا  زايد،  بن  حممد 
�صالح يف اأبوظبي، لتطل اأ�صئلة 
�صتحدد  هل  براأ�صها:  اأخرى 
املعركة  م�صار  الإمارات 
القادمة باختزال القيادة يف يد 
�صتقبل  اأم  �صالح؟  علي  اأحمد 
�صمن  القادة  اأحد  يكون  اأن 
للرئي�ض  ال�صيا�صية  القيادة 
علي  لنائبه  والع�صكرية  هادي 
يعمل  كقائد  الأحمر،  حم�صن 
لها؟  كبديل  اأو  ال�رشعية  �صمن 
اخلليفة  هو  الأحمر  واللواء 
قيادة  خلالفة  املتاح  الأبرز 
ينتمي  التي  �صنحان،  قبيلة 
القبيلة  وهي  و�صالح،  هو  اإليها 
من  عدد  اأكرب  �صمت  التي 
�صعى  وقد  الع�صكريني،  القادة 
اأبرزهم،  ت�صفية  اإىل  احلوثيون 
كما تبادر اإىل الذهن �صوؤال اآخر: 
هل �صيقبل جنل �صالح التحالف 

الرجل  وهو  الأحمر،  اللواء  مع 
الأخري القادر على مللمة �صتات 

قبائل ماي�صمى بطوق �صنعاء ؟
اللواء  مع  الإمارات  خالف 
الأخري  لكون  كبري،  الأحمر 
الإخوان  على  حم�صوبا 
يعقد  قد  ما  وهو  امل�صلمني، 
امل�صهد، ويجعل اأحمد مكتوف 
قيادي  واأنه  خا�صة  الأيدي 
ع�صكري ذو نزعة حداثية، ويف 
كل هذه الأ�صئلة يطغى احلديث 
اأحمد  به  يقوم  اأن  ميكن  عما 
اأكرث  ثاأري  كفعل  �صالح،  علي 
با�صتعادة  مرتبطا  عمال  منه 
الدولة، ل�صيما مع اخل�صومات 
الراهنة مع الأطراف ال�صيا�صية، 
كحزب الإ�صالح والرئي�ض هادي 
باملقابل  ال�رشعية.  واحلكومة 
عن  �صيا�صية  اأطياف  تتحدث 
�صالح  جنل  ي�صبح  اأن  �رشورة 
اإمرة  حتت  ع�صكريا  قائدا 
احلكومة ال�رشعية، ولي�ض بديال 
عنها، باعتبار اأن ذلك هو احلل 
من خالله ميكن  الذي  الوطني 
الوطنية  اللحمة  على  احلفاظ 

املناه�صة مل�رشوع احلوثي.
املنطقي  غري  من  ولكن 
التحالفات  هذه  عن  احلديث 
يف ظل وجود مت�رشر اأكرب، هو 
اجلارة ال�صعودية، التي يفرت�ض 
التحالفات،  �صياغة  تعيد  اأن 
للحكومة  الأول  الداعم  كونها 
للتحالف  بقيادتها  ال�رشعية 
وهي   ،2015 عام  منذ  العربي، 
اأي�صا اأحد اأبرز املت�رشرين من 

�صواريخ احلوثي.

ولء القبائل

تبقى الأجنحة القبلية يف اليمن، 

�صف  يف  تقف  اأن  ميكن  التي 
للحوثي،  املناه�صة  الأطراف 
يدخل  ل  الطرف  هذا  اأن  غري 
يف حتالف غري م�صمون النتائج، 
من  بعدد  التنكيل  بعد  خا�صة 
منازلهم  وتفجري  القبائل  �صيوخ 
هي  رمبا  القبائل  وقتلهم 
احلوثيني،  من  الأكرب  املت�رشر 
حروب  دعم  على  اأجربت  وقد 
اأو  بالرجال  �صواء  احلوثي، 
املال، وتريد اخلال�ض من هذا 
مك�صوف  ظهرها  لكن  الواقع، 
اجلاحمة  اجلماعة  ق�صوة  اأمام 
تفا�صيل  تتك�صف  مل  الآن  حتى 
اليمن،  يف  املقبلة  التحالفات 
بينما يعمل احلوثيون على ق�ض 
)جناح  احلاكم  احلزب  اأجنحة 
ال�صعبي(  املوؤمتر  حزب  يف 
تكون  اأن  اأخرى ميكن  قوة  واأي 
املت�رشرة  لالأطراف  م�صاندة 
م�صلحو  ويعتقل  اجلماعة.  من 
قيادات  من  الع�رشات  احلوثي 
موالني  و�صيوخ  �صالح  حزب 
ويدور  ع�صكريني،  وقادة  له 
يف  اإعدامات  عن  احلديث 

ال�صجون لعدد من القادة.

موقع حزب املوؤمتر

يبقى  التفا�صيل  هذه  كل  بني 
العام  ال�صعبي  املوؤمتر  حزب 
الفا�صلة  اللحظة  تائها يف هذه 
من تاريخه، وهو حزب �صيا�صي 
ع�صكرية،  بقوة  مغطى  كان 
امل�صالح  فيه  واختلطت 
عقب  ال�صيا�صية،  مع  الع�صكرية 
م�صاندة رئي�صه �صالح للحوثيني، 
قوى  تناثرت   ،2014 عام 
عدد  وذهب  ال�صعبي،  املوؤمتر 
الرئي�ض  دعم  باجتاه  قادته  من 

تبقى  ومن  هادي،  ال�رشعي 
القادة،  اأكرب  هم  اليوم  منهم 
بعد مقتل الأمني العام للحزب، 
مقتل  عقب  الزوكا،  عارف 
اختفى  فيما  ب�صاعات.  �صالح 
يا�رش  احلزب،  يف  القيادي 
باأن  وتفيد معلومات  العوا�صي، 
ومل  عليه،  حتفظوا  احلوثيني 
يعدموه كم�صري الزوكا و�صالح؛ 
لهم  جديدة  جبهة  فتح  خ�صية 
)و�صط(  البي�صاء  حمافظة  يف 
التي  عوا�ض«،  »اآل  قبائل  مع 
احلوثيون  العوا�صي.  يتزعمها 
عدد  على  حاليا  يتحفظون 
لل�صغط  احلزب،  قيادات  من 
ا�صتمرار  �صبيل  يف  عليهم 
�رشاكة  ولكنها  معهم،  ال�رشاكة 
احلزب  لدى  يعد  ومل  باجلرب، 
ما يقدمه بعد الغطاء ال�صيا�صي 
وتربز  لهم،  �صالح  منحه  الذي 
اأ�صماء  اليمني  امل�صهد  يف 
ال�رشعية  لواء  حتت  من�صوية 
�صتات  مللمة  تعيد  اأن  ميكن 
حزب املوؤمتر ال�صعبي، اأبرزهم 
رئي�ض احلكومة، اأحمد بن دغر، 
والقيادي الدكتور ر�صاد العليمي، 
لفت،  تطور  يف  وغريهما. 
اليمني  التجمع  حزب  عّزى 
م�صلمون(،  )اإخوان  لالإ�صالح 
يف بيان، اأ�رشة �صالح يف مقتله، 
واأظهر نزعة قوية للت�صامح مع 
اخلال�ض  �صبيل  يف  املا�صي، 
اخلطوة  وهذه  احلوثيني،  من 
لل�رشاكة مع بقية  بابا  قد تفتح 
املناه�صة  ال�صيا�صية  الأطياف 
علي  اأحمد  فيها  مبن  للحوثي، 
اأي�صا  ذلك  لكن  نف�صه،  �صالح 
عن  الإمارات  برتاجع  مرهون 
موقفها احلاد جتاه جناح �صالح 

يف حزب املوؤمتر ال�صعبي.



حددت له هدف 
اعادة الت�شكيلة 

لل�شكة ال�شحيحة 
والتناف�س على 

ال�شعود

اإدارة �شبيبة 
�شكيكدة تعني 
بوزيدي مدربا 
وانطلق اأم�س 

يف العمل
تعاقدت اإدارة فريق �شبيبة 

�شكيكدة ر�شميا مع املدرب يو�شف 
بوزيدي من اأجل اال�رشاف على 
العار�شة الفنية للفريق اإىل غاية 
نهاية املو�شم الكروي اجلاري 
خلفا للمدرب الفرانكو برتغايل 
ديدييه غوميز الذي اقيل من 

من�شبه عقب ت�شجيل الت�شكيلة 
الهزمية الثالثة على التوايل ورابع 
مباراة دون فوز والتي جاءت اأمام 
مولودية بجاية يف املقابلة التي 
جمعت الفريقني نهاية اال�شبوع 

الفارط، حيث تو�شلت اإدارة �شبيبة 
�شكيكدة اإىل اتفاق مع بوزيدي 
من اأجل تويل تدريب فريقها 

خالل الفرتة املقبلة ومت االتفاق 
معه على �رشورة اعادة الت�شكيلة 
اإىل ال�شكة ال�شحيحة وقيادتها 
ال�شتعادة النتائج االيجابية، 

وا�رشت االإدارة ال�شكيكدية على 
التناف�س حول احدى التاأ�شريات 

الثالث املوؤهلة اإىل ال�شعود لدوري 
االأ�شواء، خا�شة واأن الفريق كان 
يتواجد �شمن املراكز الثالث 
االأوىل قبل اأن ترتاجع نتائجه 
ويفقد البوديوم ويتهاوى اإىل 

املركز ال�شاد�س يف جدول الرتتيب 
حيث تف�شله ثالث نقاط عن 

املركز الثالث.
وكان بوزيدي حا�رشا يف احل�شة 
التدريبية التي خا�شها الالعبون 

اأول ام�س حت�شريا للمواجهة 
التي تنتظرهم هذا اجلمعة اأمام 
ال�شيف مولودية العلمة حت�شبا 
للجولة 15 واالأخرية من مرحلة 

الذهاب للرابطة املحرتفة الثانية، 
حيث ا�شتغل الفر�شة من اأجل 

احلديث اإىل الالعبني بعدما مت 
تقدميه اليهم من طرف االدارة، 

قبل اأن يتابع اأطوارها حتت 
ا�رشاف املدرب امل�شاعد الذي 

قادها، بينما قاد بوزيدي ام�س اأول 
ح�شة تدريبية مع فريقه اجلديد.

ع.ق.
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عقب اقدام بولعويدات على ف�شخ العقد وا�شتقالة املدلك

 مقربون من الن�شرية يتهمون
 نغيز باإحداث نزيف بالفريق

وّجهت اطراف من فريق ن�شر ح�شني داي ا�شابع التهام اإىل املدرب ال�شابق للنادي نبيل نغيز 
بالعمل على �شرب ا�شتقرار النادي خالل الفرتة احلالية وهو الذي يعمل على خطف لعبني 
واع�شاء من الطاقم الفني من اجل اللتحاق به يف �شفوف فريقه اأحد ال�شعودي الذي تعاقد 

معه قبل ا�شابيع بعدما اقدم على ف�شخ العقد الذي كان يربطه بالن�شرية مبا�شرة عقب املباراة 
التي خا�شها النادي العا�شمي اأمام وفاق �شطيف والتي �شهدت فوزه بالنتيجة داخل القواعد

عي�شة ق.

ويواجه نغيز اتهامات من 
فريقه  طرف مقربني من 
ال�شابق بالعمل على �رشب 
بعدما  والرتكيز  ا�شتقراره 
اقدم على اغراء املهاجم 
على  بولعويدات  الهادي 
الفريق  اإىل  االن�شمام 
املركاتو  خالل  ال�شعودي 
وهو  املقبل،  ال�شتوي 
احل�شول  نحو  يتوجه  ما 
املقبلة،  الفرتة  خالل 
بولعويدات  اقدم  بعدما 
على ف�شخ العقد مع اإدارة 
الرئي�س ب�شري ولد زمرييل 
وهو الذي كان �شبق االأمور 
من  مبعاناته  باالحتجاج 

االتهامات  ح�شب  ا�شابة 
نغيز  للثنائي  املوجهة 
وبولعويدات قبل ان يغيب 
االخري عن ح�شة تدريبية 
مبا�رشة  بعدها  ويقوم 
وهو  العقد  ف�شخ  بطلب 
يتوقف  ومل  حدث.  ما 
احلد،  هذا  عند  االمر 
بعد  به  التحق  حيث 
قدم  الذي  املدلك  اأيام 
من  االدارة  اإىل  ا�شتقالته 
بالطاقم  االلتحاق  اجل 

الفني لنادي اأحد.
ا�شتاأنف  اأخرى،  جهة  من 
العبو  اأم�س  �شباح 
الن�رشية التدريبات حت�شبا 
تنتظرهم  التي  للمواجهة 
على  االأ�شبوع  هذا  نهاية 

اأوملبي  اأمام  ملعبهم 
اجلولة  �شمن  املدية 
الذهاب  ملرحلة  االأخرية 
الوطنية،  البطولة  من 
اأجرى  ال�شدد  هذا  ويف 
ح�شني  الالعب  رفقاء 
مبلعب  التدريبات  العريف 
زيوي حتت قيادة املدرب 
يعمل  الذي  دزيري  بالل 
حتى  اأ�شباله  جتهيز  على 
يكونوا يف املوعد حت�شبا 
من  يريد  التي  للمواجهة 
ال�شطر  انهاء  خاللها 
االأول من البطولة الوطنية 
اأن�شاره خا�شة  امام  بفوز 
من  مواتية  الفر�شة  واأن 
املعنويات  ا�شتغالل  اأجل 
تتواجد  التي  املرتفعة 

عقب  الت�شكيلة  عليها 
امام  بالداربي  فوزها 

اجلار �شباب بلوزداد.  
ف�شخت  املقابل،  يف 
عقد  الن�رشية  اإدارة 
بوزيدي  ال�شاب  الالعب 
بالرحيل  طالب  الذي 
رف�س  بعدما  الفريق  عن 
ترقيته  الفني  الطاقم 
االكابر  ت�شكيلة  مع  للعب 
الالعب  ا�شرتط  حيث 
االكابر  يف  اللعب  ال�شاب 
كان  ما  وهو  الرحيل  اأو 
االإدارة  اأقدمت  بعدما  له 
معه  العقد  ف�شخ  على 
ات�شح عدم دخوله  بعدما 
الطاقم  ح�شابات  �شمن 

الفني.

احتاد البليدة توا�شل حت�شرياتها للقاء احتاد 
اجلزائر مبعنويات مرتفعة

عليم ي�شوي منحة تعادل ق�شنطينة 
ويحفز الت�شكيلة للفوز

الطبعة23 للدورة الدولية للجيدو ب�شو�شة

 اجلزائر تنهي املناف�شة
 بح�شيلة 12 ميدالية

توا�شل ت�شكيلة فريق احتاد البليدة 
التي  للمواجهة  التح�شري  يف 
اأمام  تنتظرها نهاية هذا االأ�شبوع 
مرتفعة  مبعنويات  اجلزائر  احتاد 
�شعيب  النادي  رئي�س  اأقدم  بعدما 
التعادل  منحة  ت�شوية  على  عليم 
نهاية  الت�شكيلة  به  عادت  الذي 
ق�شنطينة  من  املن�رشم  اال�شبوع 
الوطنية  البطولة  مت�شدر  امام 
العب  كل  ومنح  ق�شنطينة،  �شباب 
من  ون�شف  ماليني  �شبعة  مبلغ 
اأجل حتفيزهم ودفعهم اإىل دخول 
من  حمفزين  املقبل  ال�شبت  لقاء 
اأجل حتقيق الفوز بالنقاط الثالث 
حتقيق  يف  بحظوظهم  والتم�شك 
اآخر  اإىل  االأوىل  بالرابطة  البقاء 

حلظة. و�شجلت احل�شة التدريبية 
والتعداد  الالعبني  جميع  ح�شور 
ت�شجيل  عدا  ما  مكتمل  �شبه  كان 
بكل  االأمر  ويتعلق  اثنني  غيابني 
يعاين من  الذي  �شليمان طيب  من 
وعبد  منها  يتعاف  ومل  اال�شابة 
القادر العيفاوي الذي مل يعد غلى 
التدريبات الأ�شباب جمهولة، حيث 
م�شطفى  املدرب  اأ�شبال  يتواجد 
�شبع يف اف�شل املعنويات ويعولون 
التي  اال�شتفاقة  ا�شتغالل  على 
�شجلوها امام »ال�شيا�شي« وحتقيق 
االنطالقة ابتداء من مقابلة احتاد 
ال�شطر  يف  بقوة  للعودة  اجلزائر 

الثاين من البطولة الوطنية.
ع.ق.

للجيدو  الوطني  املنتخب  رفع 
�شبع  اإىل  ح�شيلته  و�شيدات  رجال 
مناف�شات  ميداليات جديدة خالل 
للدورة  واالخري  الثاين  اليوم 
ليختتم  تون�س  يف  ب�شو�شة  الدولية 
املناف�شة بر�شيد 12 ميدالية منها 
ذهبيتينن، 5 ف�شيات و5 برونزيات، 
حقق  االول  اليوم  منازالت  وخالل 
خم�س  اجلزائريون  امل�شارعون 
بف�شية  االأمر  ويتعلق  ميداليات 
وزن  يف  بلقا�شي  امينة  للم�شارعة 
من  لكل  وبرونزية  كغ،   63 اقل من 
�شارة  كرجاج اقل من 63 كغ وحممد 
مهنان اقل من 60 كغ وبلحاج �شدرية 
اقل من 60 كغ و�شهيب بورماد اقل 

حقق  الثاين  اليوم  كغ.ويف   66 من 
اجلزائرية  الذهبية  امليداليات 
 52 اقل من  ا�شاهني  فايزة  كل من 
كغ،   81 من  اقل  حداد  ايوب  كغ( 
اأما امليداليات الف�شية فكانت من 
 52 اقل من  بخرية  ن�شيب خديجة 
كغ،   57 من  اقل  ربيعي  اإميان  كغ، 
كغ   60 من  اقل  من�رشي  ا�شحاق 
وخالد فريون اكرث من 100 كغ، من 
عمارة  الرحمن  عبد  اكتفى  جهته 
 100 من  اكرث  وزن  يف  بالربونزية 
التون�شية  العنا�رش  و�شيطرت  كغ، 
على املناف�شات بح�شدها الأغلبية 

االلقاب عند اجلن�شني.

وكالت

 ك�شف عن تدعيم القاطرة المامية 
هذا املركاتو وت�شريح لعب واحد

 �شليماين: التحكيم ظلمنا وهناك
 اأطراف تهدف اإىل حتطيم الأوملبي

التي  بفريقه خالل املباريات  اأ�رّش  الذي  التحكيم  �شليماين  اأحمد  هاجم مدرب فريق اوملبي املدية 
اأدار لها منذ انطالق املو�شم الكروي احلايل، اين اّكد �شليماين يف ت�رشيحات اأدىل بها الإذاعة املدية 
اجلهوية اأن احلكام ظلموا فريقه كثريا هذا املو�شم وحرموه من عدة نقاط كانت يف �شاحله من اأجل 
الذي حرمه من  التحكيم  كانت �شحية  اأوملبي املدية  ان  الرتتيب، م�شتطرد  حت�شني متوقعه يف جدول 
هدف �رشعي امام �شبيبة القبائل و�رشبة جزاء �شحيحة يف مباراة احتاد ب�شكرة وهو االأمر الذي فوت 
عليهم ك�شب نقاط ا�شافية كانت �شت�شعهم يف ترتيب اف�شل مما هم عليه االآن، وعّرج مدرب اوملبي املدية 
على تربير االداء ال�شلبي الأ�شباله داخل القواعد حيث اأعاب على االأر�شية ال�شيئة التي يتواجد عليها ملعب 
امام اليا�س والتي متنع العبيه من تقدمي طريقة لعبهم وتعيقهم على تقدمي اأ�شلوبهم، ويف هذا ال�شدد نا�شد 
اال�شطناعي مثلما حدث  الع�شب  اإىل  امللعب وحتويله  ب�شاط  تغيري  اعادة  اأجل  وايل املدية من  املتحدث 
فرتة  اإىل  »التيطري«  مدينة  لت�شكيلة  الفنية  العار�شة  على  االأول  امل�شوؤول  وتطرق  اأخرى.  مالعب  عدة  يف 
ا�شتقدام مهاجمني  لت�شكيلته عرب  االأمامي  تدعيم اخلط  يعمل على  �شوف  انه  او�شح  اين  ال�شتوي  املركاتو 
اثنني و�شانع  ال�شدد ك�شف اأنه طلب من ادارة الرئي�س بوقلقال ا�شتقدام العب �شباب عني و�شارة عبد احلفيظ 
الذي اثنى على امكانياته وو�شفه بالالعب املهاري والقادر على التوغل وخلق امل�شاحات للت�شجيل. واأو�شح اأن 
االمكانيات املالية لالإدارة ال ت�شمح لهم بانتداب العبني كبار مو�شحا اأنه كان يتمنى جلب الثنائي حممد �شوقار 
واأمري �شعيود، م�شيفا انه �شوف يقوم بت�رشيح العب واحد هذا املركاتو الأ�شباب ان�شباطية باالإ�شافة اإىل ف�شخ 
االدارة عقود خم�شة العبني يف وقت �شابق.  وفتح �شليماين النار على بع�س االطراف متهما اياها مبحاولة زعزعة 
ا�شتقرار النادي ورف�شها روؤيته يلعب يف الدرجة االأوىل، واأو�شح اأن اال�شخا�س الذين قاموا مبهاجمته خالل لقاء 

نادي بارادو ال يحبون اخلري لالأوملبي ح�شبه وهدفهم حتطيم الفريق.
عي�شة ق.
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الوفاق والعميد يف رابطة البطال احتاد اجلزائر و�سباب بلوزداد يف الكاف

الأندية اجلزائرية تتعرف اليوم على مناف�ضيها يف املناف�ضة القارية
تتعرف الندية اجلزائرية اليوم على مناف�سيها يف مناف�ستي رابطة ابطال اإفريقيا وكاأ�س الحتاد الفريقي التي جتري عملية �سحب القرعة اخلا�سة بهما يف مقر 
الكاف بالقاهرة، حيث تعرف املناف�سة القارية هذا العام م�ساركة اربعة اندية ويتعلق الأمر بكل من وفاق �سطيف ومولودية اجلزائر يف مناف�سة رابطة الأبطال 

بعدما توج الوفاق بلقب البطولة الوطنية املو�سم املن�سرم واأنهت املولودية املو�سم يف الو�سافة.

عي�سة ق.

احتاد  يتواجد  املقابل،  يف 
يف  بلوزداد  و�شباب  اجلزائر 
انهى  اين  الكاف  كاأ�س  مناف�شة 
يف  املن�رصم  املو�شم  االحتاد 
الرتتيب  بجدول  الثالث  املركز 
كاأ�س  بلوزداد  �شباب  احرز  بينما 

اجلمهورية.
االأربعة  االأندية  جمهور  وينتظر 
على  التعرف  كبري  ب�شوق 
من  االأوىل  االأدوار  يف  مناف�شيهم 

�شوف  حيث  القارية،  املناف�شة 
كبري  �شو�شبان�س  القرعة  ت�شهد 
يف ظل تواجد اأندية افريقية ذات 
اأن  املنتظر  ومن  كبرية،  �شمعة 
�شطيف  وفاق  فريقي  اإعفاء  يتم 
واحتاد اجلزائر من خو�س الدور 
على  بناء  القارية  للمناف�شة   32
اعتماد الهيئة الكروية القارية على 
خالل  املناف�شة  يف  الفرق  نتائج 
االأخرية وهو ما  االأعوام اخلم�س 
اال�شود"  "الن�رص  ت�شكيلتي  يوؤهل 
خو�س  عدم  يف  و"�شو�شطارة" 

الدور  وانتظار  التمهيدي  الدور 
املناف�شة  لبداأ  ع�رص  ال�شاد�س 
وهو املوؤهل اإىل دور املجموعات 
التي جتري يف الدور ثمن النهائي 
على  جرت  التي  التغيريات  بعد 
املناف�شة منذ العام احلايل، بينما 
املناف�شة  بلوزداد  �شباب  �شيبداأ 
القارية من دورها التمهيدي وهو 
منذ  املناف�شة  عن  يغيب  الذي 
املناف�شة  تنطلق  و�شوف  فرتة، 
من  فيفري  �شهري  من  ابتداء 

العام املقبل.

�سمت اأف�سل ال�سماء �سمن الدوريات الأوربية الكربى

غولم �ضمن الت�ضكيلة املثالية لأف�ضل الالعبني هذا املو�ضم
فوزي  اجلزائري  الدويل  الالعب  تواجد 
للن�شف  املثالية  الت�شكيلة  �شمن  غوالم 
االأول من املو�شم الكروي احلايل للدوريات 
االأوروبية اخلم�س الكربى، حيث اأدرج مركز 
االأي�رص  الظهري    "CIES" االح�شائيات 
املثالية  القائمة  �شمن  الوطني  للمنتخب 
يف  تاألقت  التي  القدم  كرة  جنوم  الأف�شل 
املرحلة االأوىل من املو�شم الكروي احلايل 
وذلك بعد بداية املو�شم القوية التي قدمها 
الذي  وهو  االيطايل  نابويل  فريقه  مع 
قبل  االيطايل  الدوري  ت�شدر  غلى  قاده 
التي  اال�شابة  منذ  الفريق  اأداء  ترتاجع  ان 
تلقاها الالعب والتي متثلت يف متزق على 
اأجربته  والتي  املعاك�شة  االربطة  م�شتوى 

عن  واالبتعاد  جراحية  بعملية  القيام  على 
فريقه يف  اداء  على  اأثر  ما  وهو  امليادين، 
عن  غيابه  تركه  الذي  الكبري  التاأثري  ظل 
التوزيعات  بف�شل  للت�شكيلة  االأي�رص  الرواق 
الدفاعي  اجلهد  وبذل  بها  يتميز  التي 
والهجومي الذي جعله اأف�شل مدافع اي�رص 

يف اوروبا.
وبتواجد خريج نادي �شانت ايتيان الفرن�شي 
القائمة فقد تفوق على جنوم كبرية  �شمن 
العب  �شورة  يف  من�شبه  نف�س  يف  تن�شط 
والعب  األبا  جوردي  اال�شباين  بر�شلونة 
ديلف،  فابيان  االجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت 
اأين ان�شم غوالم اإىل كتيبة النجوم من العيار 
ليونيل  االرجنتيني  النجم  �شورة  الثقيل يف 

مي�شي، الربازيلي نيمار جونيور، االأرجنتيني 
اأغويرو املحرتف مع املان �شيتي، الالعب 
ذو اال�شول اجلزائرية نبيل فقري املحرتف 
فرياتي  الفرن�شي،  ليون  اوملبيك  رفقة 
العب البي ا�س جي وحار�س اتلتيكو مدريد 

اال�شباين اأوبالك.
اإىل  غوالم  اأم�س  خ�شع  اأخرى،  جهة  من 
بالعا�شمة  �شتيوارت"  "فيال  بعيادة  فح�س 
روما وهي نف�س العيادة التي خ�شع فيها اإىل 
اأن يتعرف  ينتظر  العملية اجلراحية، حيث 
اال�شابة  من  ال�شفاء  يف  تقدمه  مدى  على 
ان  يتوقع  اأنه  رغم  تلقاها  التي  اخلطرية 

يعود اأ�رصع مما كان منتظرا.
عي�سة ق.

حمار ي�سرتط 5 مليون اورو مقابل ت�سريحه

جابو يتلقى عر�ضا من النادي الفريقي
تلقى العب وفاق �شطيف عبد املوؤمن جابو 
عر�شا ر�شميا من طرف اإدارة فريقه ال�شابق 
النادي االفريقي التون�شي التي تريد ا�شتعادة 
خدماته والتوقيع معه خالل فرتة التحويالت 
تقارير  اأم�س  ذكرت  حيث  املقبلة،  ال�شتوية 
مروان  الرئي�س  اإدارة  ان  تون�شية  اإعالمية 
اأجل  من  جابو  اإىل  عر�شها  اأر�شلت  حمودية 
وتدعيم  ال�شابق  فريقه  اإىل  بالعودة  اقناعه 
توا�شل  حيث  املقبلة،  الفرتة  �شفوفه خالل 

العبيها  من  عدد  اعادة  اإىل  �شعيها  االدارة 
زهري  ا�شتعادة  يف  جنحت  بعدما  ال�شابقني 
الذواي والتيجاين وحولت اأنظارها يف الفرتة 
من  �شطيف  وفاق  العاب  �شانع  اإىل  احلالية 
جديد  باب  نادي  اإىل  جمددا  اعادته  اأجل 
اإىل   2012 من  اأعوام  خالل  معه  لعب  الذي 
جمددا  ويعود  العقد  يف�شخ  اأن  قبل   ،2016
اإىل م�شقط راأ�شه اأين توج معه بلقب الدوري 

التون�شي مو�شم 2015/2014.

الوفاق  رئي�س  من  مقربة  م�شادر  وك�شفت 
قيمة  ي�شرتط  اخلري  هذا  اأن  حمار  ح�شان 
مالية كبرية من اجل املوافقة على ت�رصيحه 
اإىل  حيث يطلب مبلغ 5 مليون يورو لتحويله 
اأي�شا  ويوجد  خدماته،  يريد  الذي  الفريق 
دخل  الذي  التون�شي  ال�شاحلي  النجم  نادي 
مبي�شي  امللقب  الالعب  مع  التعاقد  �شباق 

العرب.
عي�سة ق.

اأكد م�ساندته للمكتب احلايل وطالبه باإعادة الهيبة للكرة اجلزائرية

مدوار: ت�ضّرعنا يف دخول الحرتاف وروراوة يتحمل امل�ضوؤولية
مل يخف الناطق الر�شمي لفريق جمعية ال�شلف 
عبد الكرمي مدوار انتقاداته للمكتب الفدرايل 
حممد  ال�شابق  الفاف  رئي�س  بقيادة  ال�شابق 
روراوة وحتميله م�شوؤولية الف�شل يف االحرتاف 
اأن  مدوار  اكد  حيث  اجلزائرية،  القدم  بكرة 
امل�شوؤول  يعترب  ال�شابق  الفدرايل  املكتب 
عامل  دخول  يف  اجلزائرية  الكرة  ف�شل  على 
االحرتاف، مربرا ان بالدنا ت�رصعت يف اعتماد 
املعنية  االطراف  م�شاورة  دون  االحرتاف 
حيث  النوادي،  روؤ�شاء  يف  واملتمثلة  باالأمر 
اأجل  من  الفرق  يف  امل�شوؤولني  اعالم  يتم  مل 

اال�شتعداد للمرحلة اجلديدة التي كانت ت�شتعد 
لدخولها،  اجلزائرية  امل�شتديرة  الكرة  وقتها 
م�شريا ان االحرتاف عبارة عن حرب على ورق 
اأن  وا�شاف  بحذافريها،  بنوده  تطبيق  يتم  ومل 
اع�شاء الفاف مل يقوموا مبتابعة االمور وهو ما 
بعد حتولها  الثمن خا�شة  تدقع  االندية  يجعل 
اإىل �رصكات ريا�شية جتارية ولي�س مثلما كانت 

عليه يف وقت �شابق هاوية. 
واعرتف املتحدث خالل ت�رصيحات ادىل بها 
تطوير  اأجل  من  املنتدى  اأ�شغال  خالل  اأم�س 
على  الفاف  نظمته  الذي  اجلزائرية  الكرة 

ال�شنوبر  بنادي  املوؤمترات  مركز  م�شتوى 
واختتم البارحة اأن روراوة قام بعمل كبري على 
اال�شماء  خالل  من  الوطني  املنتخب  م�شتوى 
يف  لكنه  الت�شكيلة  بها  دعم  التي  املحرتفة 
املقابل اهمل الكرة على م�شتوى االندية، وعربرّ 
مدوار عن م�شاندته الأع�شاء املكتب الفدرايل 
لكنه  زط�شي  الدين  خري  يرتاأ�شه  الذي  احلايل 
طالب يف املقابل االع�شاء بالعمل على حت�شني 
امل�شتديرة  الكرة  اإىل  الهيبة  واعادة  االأمور 

املحلية.
عي�سة ق.

قديورة: اأتعّجب لبقاء حمرز مع 
لي�ضرت ومكانته بفريق اوروبي كبري

عربرّ الالعب الدويل اجلزائري عدالن قديورة عن ا�شتغرابه من عدم 
تواجد زميله ومواطنه ريا�س حمرز يف فريق اوروبي كبري، اين اأ�شاد 

باالإمكانيات التي يحوز عليها جنم نادي لي�شرت �شيتي االجنليزي معتربا 
اأنه ي�شتحق اللعب يف �شفوف فريق كبري يف �شورة نادي باري�س �شان 

جرمان الفرن�شي، وت�شاءل العب نادي مدل�شربوه النا�شط يف الدرجة 
االوىل االجنليزية يف ت�رصيحات ادىل بها لقناة "بني �شبورت" القطرية 

عن اال�شباب التي دفعت مبحرز اإىل البقاء يف لي�شرت وعدم االنتقال اإىل 
وجهة جديدة، م�شيفا انه يحرتم فريق لي�شرت ويعتربه كبريا لكنه ا�شتطرد 

ان متو�شط ميدان اخل�رص مكانته يف فريق ين�شط يف الدوري اال�شباين، 
االجنليزي اأو الفرن�شي مع البي اأ�س جي، وا�شتطرد قديورة اأنه يتمنى 

روؤية الالعب املنحدرة ا�شوبه من والية تلم�شان يحمل األوان نادي كبري، 
خا�شة واأنه �شنع اأ�شمه باحرف من ذهب بعدما توج بلقب اأف�شل العب 

بالدوري االجنليزي واأف�شل العب اإفريقي وهو الذي اعتربه قديورة 
اجناز خلرج نادي لوهافر الفرن�شي.

ع.ق.
بدبودة يغيب عن مباراة �سبيبة ال�ساورة

اإدارة العميد تتفق مع �ضنيحي وتطلب 
مقاي�ضة مباراكو ببلعمريي

تو�شلت اإدارة فريق مولودية اجلزائر اىل اتفاق رفقة الالعب براهيم 
�شنيحي من اأجل التعاقد معه خالل فرتة التحويالت ال�شتوية املقبلة، 

حيث تفاو�س الرئي�س كمال قا�شي ال�شعيد مع الالعب هذا االأخري منح 
موافقته املبدئية من اأجل تقم�س الوان النادي العا�شمي وهو الذي 
يقرتب من ف�شخ العقد مع فريقه احلايل النادي االفريقي التون�شي 
بعد رفع �شكوى رفقة مواطنه بلمختار على م�شتوى الفيفا من اجل 

احل�شول على م�شتحقاتهما املالية العالقة اأين �شيتح�شالن على اوراق 
ت�رصيحهما، حيث مل يوقع الالعب ر�شميا مع املولودية بعد لكنه يتواجد 

قريبا من حمل الوانه يف حال مل يحرتف يف اإحدى الدوريات االوروبية 
مثلما وعد به م�شوؤويل النادي العا�شمي. ويف �شياق خمتلف، و�شل �شباح 

اأم�س الالعب املايل بوبكر ديارا والذي يتواجد منذ اأم�س يف مرحلة 
التجارب مع ت�شكيلة "العميد" حتت اأنظار الطاقم الفني بقيادة املدرب 

الفرن�شي برنار كازوين الذي �شيقف على امكانياته من اجل احل�شم يف 
ا�شتقدامه من عدمه هذا املركاتو، ويف اطار تدعيم الت�شكيلة، فقد 

اقرتحت اإدارة قا�شي ال�شعيد على نظريتها من �شباب ق�شنطينة عملية 
تبادل الالعبني مباراكو وبلعمريي، حيث عرب النادي العا�شمي عن 

حاجته يف اال�شتفادة من خدمات العب يف اخلط االأمامي ميلك التجربة 
االفريقية وقادر على م�شاعدة الفريق يف جتربته مب�شابقة رابطة ابطال 

اإفريقيا التي يخو�شها العام املقبل.
يف املقابل �شيغيب املدافع براهيمي بدبودة عن التنقل الذي يخو�شه 

فريقه اإىل مدينة ب�شار من اجل خو�س مباراة قوية امام �شبيبة ال�شاورة 
نهاية هذا االأ�شبوع حت�شبا للجولة 15 واالأخرية من مرحلة الذهاب 

للبطولة الوطنية.
ع.ق.
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كونتي يطالب العبيه 
بن�ضيان مواجهة بر�ضلونة

طالب اأنطونيو كونتي مدرب ت�شيل�شي العبيه باالبتعاد عن التفكري يف مواجهة بر�شلونة يف 
تاون  اإيجابية من ملعب هدر�شفيلد  نتيجة  للح�شول على  والرتكيز  اأوروبا  اأبطال  دوري 

مع  ت�شيل�شي  �شيلتقي  اأم�س، حيث  التي جرت  املمتاز  االإجنليزي  الدوري  يف 
بر�شلونة يف الدور ثمن النهائي لدوري االأبطال يف فيفري املقبل لكن 
املدرب االإيطايل قال اإن فريقه قد يتلقى  مفاجاأة �شيئة اأخرى يف 
امل�شابقة املحلية لو اأخطاأ وفكر اأبعد من املباراة املقبلة، وقال 

كونتي، الذي خ�رس فريقه 1-0 اأمام و�شت هام يونايتد املتعرث 
»يجب  اأم�س:  اول  �شحفي  موؤمتر  املا�شيفي  ال�شبت  يوم 
خطري  الدوري  اأن  ونعي  ال�شديدة  بالواقعية  نتحلى  اأن  
مباراة  كل  مع  منف�شل  ب�شكل  نتعامل  اأن  يجب  للغاية، 

واأن نخو�س كل مواجهة ونحن يف كامل تركيزنا واإال 
نهاية  �شيئة  ومفاجاأة  حقيقية  خلطورة  �شنتعر�س 
املو�شم«. وطالب املدرب االإيطايل، الذي اعرتف 

الفوز  لنا هو  بالن�شبة  »اأول �شيء  اأمان هدر�شفيلد، واأ�شاف:  ال�شحيح  الأننا باأن لقب  العبيه بو�شع االأمور يف ن�شابها 
خ�رسنا املباراة االأخرية اأمام و�شت هام، �شيطرنا على اللقاء لكن يف النهاية خ�رسنا واأعتقد اأن ال�شيء االأكرث اأهمية غداً هو 
الفوز، اأفكر يف احلا�رس واملباراة املقبلة اأمام هدر�شفيلد، اأحب االنت�شار وعندما نخ�رس ال اأكون �شعيداً، هذا يجب اأن يكون 
وا�شحاً«. واأكد كونتي جمدداً اأن ت�شيل�شي لن يكون قادراً على الدفاع عن لقبه قائاًل: »عندما تخ�رس اأربع بني 16 مباراة فهذه 
البداية بحكم خربتني تعني اأنك غري قادر على املناف�شة على اللقب، هذه امل�شابقة لي�شت �شهلة ويجب علينا القتال الحتالل 
اأحد املراكز املوؤهلة لدوري االأبطال، هناك الكثري من االأهداف للمو�شم«، ويحتل ت�شيل�شي املركز الثالث يف الرتتيب بينما 

ياأتي هدر�شفيلد يف املركز 12.

فالفريدي يحذر من خطورة موراتا
مدريد  ريال  مهاجم  موراتا  الفارو  اإن  بر�شلونة  مدرب  فالفريدي  ارن�شتو  يقول 
ال�شابق وت�شيل�شي حالياً �شيكون من اأخطر الالعبني الذين �شيعمل لهم فريقه األف 
ح�شاب قبل مواجهة الدور ثمن النهائي لدوري اأبطال اأوروبا، و�شيجدد ت�شيل�شي 
وبر�شلونة تناف�شهما املعتاد يف دوري االأبطال حيث يرجع اآخر لقاء بينهما اإىل 
قبل نهائي 2012 عندما تفوق ت�شيل�شي 3-2 يف جمموع مباراتي الذهاب 
والعودة قبل اأن يقتن�س لقبه الوحيد يف البطولة حتى االآن، وفاز 
بر�شلونة يف قبل نهائي 2009 بهدف يف �شتامفورد بريدج �شجله 
القائد احلايل اأندري�س اإنيي�شتا يف الدقيقة الثالثة من الوقت 

ال�شائع حمطماً قلوب م�شجعي ت�شيل�شي.  
وفاز بر�شلونة بدوري االأبطال خم�س مرات لكن فالفريدي 
اأكد �شعوبة مواجهة بطل اإجنلرتا، وقال مدرب بر�شلونة: 
»اإنها قرعة �شعبة جداً بالن�شبة لنا ب�شبب قوة املناف�س، 
رغم  متحم�شون  لكننا  املمتاز  الدوري  بطل  ت�شيل�شي 
معرفتنا ب�شعوبة املواجهة«، وتابع: »ت�شيل�شي فريق قوي 
بدنياً وذكي خططياً، ا�شتفاد من الطبيعة البدنية القوية 
ملناف�شات الدوري املمتاز«،  وا�شتطرد: »بالتعاقد مع 
اإيدن  يجيد  بينما  الهجوم  يف  �رسعتهم  زادت  موراتا 

هازارد التحرك بني اخلطوط«.  

 حممد �ضالح يتوج اأف�ضل
 العب يف اإفريقيا

حقق حممد �شالح املحرتف يف �شفوف فريق ليفربول 
اإجنازاته  �شل�شلة  اإىل  ي�شاف  جديداً  اإجنازاً  االجنليزي 

الفردية التي حققها خالل م�شريته مع ال�شاحرة امل�شتديرة، 
وذلك بعدما توج بجائزة اأف�شل العب يف اأفريقيا لعام 2017 

املقدمة من هيئة االإذاعة الربيطانية »بي بي �شي« اول 
ام�س، وح�شل �شالح على اأعلى ن�شبة ت�شويت يف 

اال�شتفتاء اجلماهريي الذي طرحته ال�شبكة 
وتفوق  الر�شمي.  االألكرتوين  موقعها  على 
الغابوين  الالعب  من  كل  على  �شالح 
نابي  يف  والغيني  اأوباميانغ  امريك  بيري 
املو�شم املا�شي كاماًل مع روما، وقال 

الأحراز  جداً  �شعيد  »اأنا  �شالح:  
مينحك  ب�شيء  الفوز  اجلائزة،  هذه 
كاأين  اأ�شعر  مميزاً،  �شعوراً  دوماً 
�شعيد«  اأنا  لذا  رائعة،  �شنة  خ�شت 
، واأ�شبح �شالح ثالث م�رسي يحرز 

اجلائزة  وتقدم �شالح على الغابوين 
بيار  االملاين، الغيني نابي كيتا العب 

وليفربول  حاليا  االملاين  اليبزيغ  و�شط 
�شاديو  ال�شنغايل  املهاجم  املقبل،  املو�شم 

مانيه زميله يف ليفربول  االإجنليزي، واأ�شاف  
هدفاً   15 �شجل  �شالح  وكان  جاهداً«،  اأعمل 

يف الدوري و�شاهم يف 11 هدفاً لروما املو�شم 
يف  ر�شيد  واأعلى  الو�شافة  ليح�شد  املا�شي 

ا�شاطري  اىل  �شالح  وان�شم  تاريخه،  يف  النقاط 
لعاجي  االيفواري  غرار  على  االفريقية  الكرة 
الليبريي  واملهاجم  توريه  ويحيى  دروغبا  ديدييه 

جورج وياه.

 �ضفقة لرب�ضلونة تقرب 
رحيل  ما�ضكريانو

اأ�شبح بر�شلونة على بعد خطوات من �شم مدافع جديد ال�شهر 
القادم لتعوي�س الرحيل املحتمل لالعبه االأرجنتيني خافيري 
ما�شكريانو، بح�شب ما ذكرته اأم�س تقارير اإخبارية، ك�شفت 
�شحيفة »موندو ديبورتيفو« الريا�شية اأن بر�شلونة يرغب يف 
العب  مينا  يريي  الكولومبي  الدويل  الدفاع  قلب  ا�شتقدام 
املقبل،  جانفي  يف  عاما   23 البالغ  الربازيلي  باملريا�س 
رغم اأن االتفاق معه ين�س على انتقاله للنادي الكتالوين يف 
ال�شيف، واأو�شحت اأن بر�شلونة بهذا ال�شكل لن ميانع رحيل 
لكن  فورت�شن  هيبي  يف  املطلوب  عاما   33 البالغ  ما�شكريانو 

مبقابل يزيد عن 6 ماليني يورو التي يعر�شها النادي ال�شيني.
�شامويل  الفرن�شي  اإ�شابة  بعد  الدفاع  خط  يف  بر�شلونة  ويعاين 
اأومتيتي التي �شتبعده عن املالعب ل�شهرين، رغم اأنه بداأ يف االعتماد 
بيكيه،  جريارد  جوار  اإىل  للعب  فريمايلني  توما�س  البلجيكي  على 
و�شيحتاج بر�شلونة للتفاو�س جمددا مع باملريا�س ب�شاأن مينا اإذا اأراد 
�شمه يف ال�شتاء، حيث اإن االتفاق ن�س على �شمه يف ال�شيف مقابل 

9 ماليني يورو.

ادارة بر�ضلونة ترد على   كري�ضتيانو
الالعب رد جو�شيب بيب�س املتحدث الر�شمي با�شم جمل�س اإدارة نادي بر�شلونة االإ�شباين، على الت�رسيحات التي اأطلقها 

اخلام�شة  الذهبية  بالكرة  تتويجه  عقب  رونالدو  كري�شتيانو  املا�شي، الربتغايل  حيث اخلمي�س 
نقلتها  ت�رسيحات  يف  بيب�س  وقال  التاريخ«،  يف  االأف�شل  »اأنا  « �شحيفة قال  كا ر ما «
ه االإ�شبانية: »اأحرتم الكرة الذهبية وكري�شتيانو رونالدو، ودائًما نحن  نعترب
اأف�شل  نرى  اأن  ن�شتطيع  نو  الكامب  يف  هنا  كبريا،  ومناف�شا  يف العبا  العب 

نو التاريخ كل 15 يوما وهو ليونيل مي�شي«. وعلق على م�شتقبل االأرجنتيني  ا �شكري ما
فوق  للنادي  العامة  امل�شلحة  ملا�شكريانو،  احرتام  »هناك  ت وقال:  غبا لر ا
ز الفردية مبا يف ذلك الالعبني، وكما قال املدرب يف جانفي يجب اأن  نعز

اأوروبا  اأبطال  بدوري  ت�شيل�شي  مواجهة  وعن  العك�س«،  ولي�س  : اأنف�شنا  ل قا
»كانت هناك فر�شة اأن نواجههم بن�شبة 43%، اإنهم مناف�س كبري وهذا حافز لنا، 

مازال هناك الكثري من الوقت لهذه املباراة، وللفوز بدوري االأبطال عليك اأن تفوز على الفرق الكبرية«.

كرو�س: هزمية نهائي اأبطال اأوروبا 
2012 اأكرث ق�ضوة

اأكرث  عن  االإ�شباين،  مدريد  ريال  فريق  جنم  كرو�س  توين  االأملاين  ك�شف 
كرو�س  توين  وفتح  الكروية،  م�شريته  خالل  لها  تعر�س  موؤملة  خ�شارة 
فانهالت  االأ�شئلة،  باب  »تويرت«  االجتماعي  التوا�شل  موقع  على  ملتابعيه 
خ�شارة  ال�شابق  ميونخ  بايرن  واختار جنم  من حمبيه،  اال�شتف�شارات  عليه 
لقب دوري اأبطال اأوروبا مع البافاري اأمام ت�شيل�شي يف 2012 كاأكرث هزمية 
مريرة يف م�شريته، وقال كرو�س: »اأكرث خ�شارة مدمرة يف م�شريتي نهائي 

دوري اأبطال اأوروبا 2012، لكن اأنا بخري االآن«.
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»هم�س الرمال« �سرد �سينمائي عابر 

للأزمة يبحث يف ح�سارة العرب
يتناول الفيلم التون�سي »هم�س الرمال« �سرداً �سينمائيًا عابراً للأزمة، يبحث يف ح�سارة العرب على 

�سا�سة ال�سينما عرب حكاية واقعية تدور يف ال�سحراء التون�سية، وتعك�س حكايات مفعمة بالأمل 
واحلكمة واملحبة.

الدين  �صالح  نورة  بطولة  الفيلم 
خا�صة  وم�صاركة  ر�صتم  وه�صام 
وو�صع  زروق،  درة  للممثلة 
الفرن�صي  الت�صويري  مو�صيقاه 
وال�صيناريو  عمار،  اأرماند 

والإخراج للنا�رص اخلمري.
من  كندية  ق�صة  الفيلم  يتناول 
تون�س  اإىل  ت�صل  عربية  اأ�صول 
يف  حمدد  غري  مكان  عن  بحثاً 
دليل  وي�صطحبها  ال�صحراء 
�صياحي يف الرحلة التي ما تلبث 
متناهي  ل  عدد  اإىل  تتفرع  اأن 
للزمن  العابرة  الرحالت  من 
ال�صياحي  الدليل  �رصد  عرب 
من  حياته  طوال  �صمعه  ما  لكل 
متوارثة متزج  وحكايات  ق�ص�س 
واليقني  واخليال  احلقيقة  بني 

وال�رصاب.
م�صابقة  يف  الفيلم   وي�صارك 
دبي  مبهرجان  الطويل  املهر 
دورته  يف  الدويل  ال�صينمائي 
هذه  جوائز  على  ويتناف�س   ،14
الفئة مع 18 فيلماً من الإمارات، 
واجلزائر،  وتون�س،  وم�رص، 

وفل�صطني، و�صوريا، وكرد�صتان.
يف  الأول  العاملي  عر�صه  وقبل 
»�صورة  اخلمري:  قال  املهرجان 
�صورة  الإعالم،  يف  اليوم  العرب 
وت�رصيد  وقتل  ودمار  حرب 
تبقى  ماذا  و�صياح،  و�صخب 
يقول؟..  اأن  ال�صينما  لل�صان 

الهم�س«.
يف  بالكامل  م�صور  الفيلم 
امل�صاهد  من  ويخلو  ال�صحراء 

املخرج  فيه  وي�صتغل  الداخلية 
والواحات  الرملية  الكثبان 
جمال  عن  للتعبري  وال�صاللت 
من  البقعة  هذه  واإمكانيات 
الأر�س وما تتمتع به من ثروات 
طبيعية. اأما احلوار فياأتي ثنائياً 
ال�صياحي  الدليل  بني  فقط 
والزائرة الكندية تتخلله حكايات 
ق�صرية ل تتعدى كل منها دقائق 
�صل�صا  وياأتي  ال�صا�صة  على  قليلة 
للم�صاهد  جمال  يدع  ل  حمكما 
الأ�صلية  الق�صة  بني  للت�صتت 

واحلكايات الفرعية.
�صوؤال  على  رداً  اخلمري  وقال 
بعد  مفتوح  نقا�س  يف  لرويرتز 
ال�صيناريو:  ب�صان  الفيلم  عر�س 
»من اأول فيلم يل واأنا اأعمل على 

اأو  الأمريكي  النمط  اخلروج من 
مراجعي  يف  واأجد  الأوروبي، 
وليلة  ليلة  األف  مثل  احل�صارية 
وحكايات  ال�صعبية  واحلكايات 
للحكاية  مرجعا  الت�صوف 

ومرجعا للعالقة مع املتلقي«.
ل  اأفالمي  كل  »يف  واأ�صاف: 
عنف،  ول  ذبح  ول  قتل  يوجد 
لكن  فقط  حكاية  نحكي  نحن 
يجب اأن تكون موجهة للروح اأكرث 
الأعمال  وركزت  لالإثارة«.  منها 
يف  اخلمري  للنا�رص  ال�صابقة 
الزمني،  تباعدها  رغم  جمملها 
على ال�صحراء حتى اأطلق النقاد 
وطوق  الهائمون،  اأفالمه  على 
عزيز،  وبابا  املفقود،  احلمامة 

ا�صم »ثالثية ال�صحراء«.

خالد ال�ساوي: انتظروين 
يف »ال�سيف«

ال�سعودية: ال�سماح بافتتاح 
دور �سينما يف بداية 2018

خالد  امل�رصي  الفنان  تعاقد 
فيلم  بطولة  علي  ال�صاوي 
»ال�صيف«،  بعنوان  جديد 
عي�صى،  اإبراهيم  تاأليف  من 

واإخراج هادي الباجوري.
اأعجب  اإنه  ال�صاوي،  وقال 
دوره  وطبيعة  بال�صيناريو 
عليه  للموافقة  دفعه  ما  فيه، 
الفنانة  اأن  م�صيفاً  تردد،  دون 
مالك  واأحمد  ر�صا  �صريين 
ان�صما اإىل اأ�رصة الفيلم ب�صكل 
انطالق  املقرر  ومن  ر�صمي، 
ت�صويره خالل الفرتة املقبلة.

يف  للرتكيز  »اأ�صعى  وتابع 

ال�صينما خالل الفرتة احلالية، 
لأنني لن اأقدم اأعمالً تلفزيونية 
مثلما  املقبل  رم�صان  يف 
م�صغول  واأنني  ل�صيما  تردد، 
�رصي  اأفالم  بت�صوير  حالياً 
برة،  واطلعويل  وكارما  للغاية 
كما اأ�صتعد لفيلم تراب املا�س 
حامد«.  مروان  املخرج  مع 
يذكر اأن اآخر م�صل�صالت خالد 
ال�صاوي كان »هي ودافن�صي«، 
قبل  رم�صان  يف  ُعر�س  الذي 
البطولة  و�صاركته  املا�صي، 

الفنانة امل�رصية ليلى علوي.

»ذا �صيب  الرومان�صي  الفيلم اخليايل  ت�صدر 
جيريمو  املك�صيكي  للمخرج  ووتر«  اأوف 
غلوب  غولدن  جوائز  تر�صيحات  تور،  ديل 
التي  والكوميدية  الدرامية  الأعمال  لقائمة 
تتنوع اأحداثها بني حرية ال�صحافة واحلرب 
والعن�رصية ف�صاًل عن جوانب عديدة للحب. 
وقوع  ق�صة  تتناول  �رصيالية  دراما  والفيلم 
عاملة نظافة بكماء يف حب خملوق برمائي 
وح�صل على �صبعة تر�صيحات ت�صمل جائزة 
�صايل  للممثلني  وتر�صيحات  خمرج  اأف�صل 
هوكينز واأوكتافيا �صبن�رص وريت�صارد جينكنز 
�صيناريو  اأف�صل  جلائزتي  للرت�صح  بالإ�صافة 
واأف�صل مو�صيقى ت�صويرية. وقال ديل تورو 
اإنه ممنت لهذا التقدير. واأ�صاف يف بيان »قبل 
كل �صئ، ذا �صيب اأوف ووتر ق�صة عن تغلب 

احلب على اخلوف وعن احتواء الآخر«. وجاء 
الفيلم الدرامي »ذا بو�صت« للمخرج ال�صهري 
حرية  حول  يدور  الذي  �صبيلربغ  �صتيفني 
ال�صحافة يف املركز الثاين ب�صت تر�صيحات 
ت�صمل جائزة اأف�صل خمرج واأي�صاً تر�صيحات 
لنجميه توم هانك�س ومرييل �صرتيب. ويختار 
هوليوود  رابطة  يف  �صحفياً   90 من  اأكرث 
غلوب.  غولدن  جوائز  الأجنبية  لل�صحافة 
ويتناف�س »ذا �صيب اأوف ووتر« و«ذا بو�صت« 
على جوائز غولدن غلوب يف حفل يف بيفريل 
و�صيخو�س  جانفي.  من  ال�صابع  يوم  هيلز 
املناف�صة اأي�صاً فيلم »ثري بيلبوردز اأوت�صايد 
يف  اأحداثه  تدور  الذي  ميزوري«  اإيبينج 
�صتة  على  اأي�صاً  ح�صل  والذي  �صغرية  بلدة 
الربيطاين عن  »دنكريك«  وفيلم  تر�صيحات، 

يور  باي  مي  و«كول  الثانية  العاملية  احلرب 
اجلن�س  مثليي  بني  ق�صة  يتناول  الذي  نيم« 
واأرمي  �صالميه  تيموثي  ببطولته  يقوم 
»ليدي  الكوميدي  الفيلم  وح�صل  هامر. 
بريد« الذي يدور حول عالقة اأم وابنتها على 
اأربعة تر�صيحات. وجاء من بني الرت�صيحات 
»ذا  كوميدية  اأو  مو�صيقية  لأفالم  الأخرى 
وفيلم  فرانكو  جليم�س  اأرت�صت«  ديزا�صرت 
على  التزلج  وملحمة  اأوت«  »غيت  الرعب 
اجلليد »اآي، تونيا« و«ذا جرايت�صت �صومان«. 
داي  دانييل  الربيطاين  املمثل  وح�صل 
فيلم  يف  دوره  عن  تر�صيح  على  لوي�س 
»فانتوم ثريد« الذي قال اإنه اآخر اأفالمه. 
حا�صلني  جنوماً  اأي�صاً  القائمة  و�صمت 
على اأعلى اجلوائز مثل اأجنلينا جويل التي 
ح�صلت على تر�صيحني عن عملها يف اإنتاج 
الناطقة  الأفالم  فئة  الكمبودي يف  الفيلم 
بلغة اأجنبية »فري�صت ذاي كيلد ماي فاذر« 
ويرن«  بريد  »ذا  املتحركة  الر�صوم  وفيلم 
الذي تتعلق اأحداثه باأفغان�صتان. ويتناف�س 
كراون«  »ذا  امللكي  الربيطاين  امل�صل�صل 
و«هاندميدز  ثرونز«  اأوف  »جيم  من  وكل 
اإيز  و«ذي�س  ثينجز«  و«�صرتينجر  تيل« 
درامي  م�صل�صل  اأف�صل  جائزة  على  اأ�س« 

تلفزيوين.

الهيئة  اإدارة  جمل�س      وافق 
العامة لالإعالم املرئي وامل�صموع 
والإعالم  الثقافة  وزير  برئا�صة 
العواد  �صالح  بن  عواد  ال�صعودي 
على  الثنني  اليوم  جل�صته  يف 
اإ�صدار تراخي�س للراغبني يف فتح 
دور للعر�س ال�صينمائي باململكة. 
الرتاخي�س  منح  املقرر  ومن 
اللوائح  اإعداد  من  النتهاء  بعد 
اخلا�صة بتنظيم العرو�س املرئية 

وامل�صموعة يف الأماكن العامة يف 
وقالت  يوماً.   90 تتجاوز  ل  مدة 
بيان  يف  والإعالم  الثقافة  وزارة 
الإلكرتوين  موقعها  على  �صحايف 
اإن »الهيئة العامة لالإعالم املرئي 
اإعداد  يف  �صتبداأ  وامل�صموع 
التنفيذية  الإجراءات  خطوات 
يف  ال�صينما  دور  لفتتاح  الالزمة 
اململكة، ب�صفتها اجلهة املنظمة 

للقطاع«.

يناف�س الفيلم الق�صري “يا�صمني” للمخرج ال�صينمائي املهند كلثوم 76 فيلماً عربياً واأجنبياً �صمن امل�صابقة الر�صمية 
ت�صتمر  اأن  املقرر  ومن  طرابل�س.  الليبية  العا�صمة  يف  الإن�صان  حقوق  لأفالم  الدويل  ال�صينمائي  ايراتو  ملهرجان 
فعاليات املهرجان الذي تنظمه منظمة ايراتو لالإعالم والثقافة اإىل غاية الـ 14 من ال�صهر احلايل حيث اأكد رئي�س 
املهرجان اأنور قرقوم يف ت�رصيح �صحفي له اأن هذا احلدث يهدف لإيجاد بيئة حا�صنة تهتم ب�صناع الأفالم ون�رص 
امل�صاركات  تفوق  اأن  ال�صينمائية معتربا  انتاجاتهم  ر�صائلهم من خالل  اإي�صال  اإىل جانب  الليبي  للجمهور  اأعمالهم 
الدولية يف املهرجان على املحلية يحمل القائمني عليه م�صوؤولية كبرية كما يعد نقلة نوعية يف جمال ال�صينما الليبية 
التي اندثرت من مدة طويلة ح�صب تعبريه. وفيلم يا�صمني احلا�صل على العديد من اجلوائز املحلية والدولية وهو 
من نوع ديكودارما يتكلم عن اأثر احلرب على اأطفال �صورية وما خلفه الإرهاب على واقعهم الربيء �صمن نظرة اأمل 
للم�صتقبل القريب لهم بال�صتمرار رغم الأمل واحلرمان والفقدان. يذكر اأن فيلم “يا�صمني” من اإنتاج “�صورة احلياة” 
لالإنتاج ال�صينمائي والتلفزيوين ومن اإخراج املهند كلثوم و�صيناريو.. منعم ال�صعيدي واملهند كلثوم وبطولة.. الأطفال 
ومدير  املحت�صب  املنفذ.. هنادي  واملخرج  الرحمن م�صطفى  وعبد  كبتول  الأخر�س و�رصوت  ولونا  املرعي  هبة 
الت�صوير.. اأ�صامة معنية وكتابة التعليق واحلوار.. اأن�صاف �صليطني والتعليق ال�صوتي.. الفنان مالك املحمد ومدير 
اإدارة الإنتاج.. ب�صام خدام ومدير الإنتاج.. و�صيم الربم ووائل الربم واملو�صيقا الت�صويرية.. �صعد احل�صيني ومدير 

الإ�صاءة جهان قطي�س ومهند�س الديكور.. علي خليلي والتن�صيق الإعالمي نور ملحم وماكياج.. و�صام الربم.

)يا�سمني( �سمن امل�سابقة الر�سمية 
ملهرجان ايراتو ال�سينمائي

»ذا �سيب اأوف ووتر« يت�سدر تر�سيحات  غولدن غلوب
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للباحث منري كيال

)حكايا دم�شقية(.. توثيق للرتاث ال�شعبي من اأفواه اجلدات

 م�شر: الفل�شطينية حزامة حبايب تفوز بحائزة
 جنيب حمفوظ  للأدب لعام 2017

طلبة دبي يتخطون املعدل 
العاملي يف مهارات القراءة

متحف فرن�شي يد�شن قاعة 
لل�شاعر اللبناين”�شلح �شتيتية”

يعر�ص الباحث منري كيال يف كتابه ال�سادر حديثا بعنوان حكايا دم�سقية عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب للق�س�ص التي 
كانت دائرة على األ�سنة اأبناء دم�سق حتى اربعينيات القرن الع�سرين والتي قيدها م�سافهة من اأفواه ن�سوة معمرات ممن كن 

م�ستودعا للرواية.

احلكايات  هذه  اأن  الباحث  وراأى 
اجلمعي  العقل  اأبدعه  ما  جتمع 
ينبغي  لهذا  للأمة  الوجداين 
وحمايتها  و�صونها  توثيقها 
انطوت  عما  للك�صف  ودرا�صتها 

عليه من بدائع وروائع واأ�رسار.
احلكايات  موا�صيع  واأظهرت 
كتابه  كيال  الباحث  �صمنها  التي 
عا�صها  التي  الطفولة  اإىل  احلنني 
جيله واجليل الذي �صبقه و�صورت 
مو�صوعاتها ما جا�صت به النفو�س 
من اأ�صداء اخلوف والقلق والإمتاع 
النا�س  له  تعر�س  وما  واملوؤان�صة 
يف  وال�صتغلل  الظلم  األوان  من 
ذلك الزمان ف�صل عن الدعوة اإىل 

الأ�صالة في�صلوك الأفراد.
الأدب  على  ال�صوء  الباحث  واألقى 
ال�صعبي وم�صمونه واأبعاده ومراميه 

ال�صعبية  احلكاية  اإىل  ليخل�س 
واأ�صكالها  وت�صنيفاتها  بدرا�صاتها 
ووظائفها  واأ�صولها  واأق�صامها 

وتناولها جلوانب احلياة.
حكايا  لتبويب  الباحث  انتقل  ثم 
حيث  من  ال�صعبية  دم�صق 
وطابعها  وانفعالتها  مو�صوعاتها 
بالواقع  والت�صاقها  وغاياتها 
وموقفها  رواتها  فرتة  املعي�س يف 
اإىل  عرج  ثم  واملراأة  الأ�رسة  من 
اأيام  ر�صم �صورة معي�صة لل�صهرات 

زمان.
احلكايات  كيال  الباحث  و�صنف 
تتعلق  الأوىل  جمموعات  اأربع  يف 
باملراأة  تتعلق  واأخرى  باملراأة 
باحلماة  تتعلق  وثالثة  والرجل 
ت�صتمد  رابعة  وجمموعة  والكنة 
ف�صل  احلياة  من  مو�صوعاتها 

مبقدمات  املتعلق  اجلانب  عن 
هو  ي�صميها  ما  احلكايات 

بالدهاليز.
الأدب  مقولت  تدوين  كان  وملا 
قدرا  يفقدها  بالف�صحى  ال�صعبي 
التي  ال�صفهية  احلرية  من  كبريا 
على  القدرة  ويخ�رسها  بها  تتمتع 
ويبعدها  البيئة  واقع  مع  التجاوب 
اىل  كيال  ال�صعبي عمد  عن جوها 
كانت  كما  احلكايات  هذه  تدوين 
على  وتي�صريا  اأدائها  اأثناء  تنطق 
بع�س  بتقريب  فقام  القارىء 
ب�صكل  الف�صحى  اإىل  الألفاظ 
ال�صعبي  اللفظ  جمالية  مي�س  ل 

ونكهته.
على  خطوة  الكتاب  هذا  ويعترب 
طريق جمع الأدب ال�صعبي بجميع 
اأ�صكاله وت�صنيفه ودرا�صته للو�صول 

حياة  تنظم  كانت  التي  الأطر  اإىل 
الكلمة  العلقة بني  النا�س وحتدد 
املحكية والإيقاع والت�صكيل والبعد 

الفل�صفي الكامن وراء ذلك.
مواليد  من  كيال  منري  والباحث 
اإجازة  على  حا�صل   1931 دم�صق 
البكالوريو�س يف اجلغرافيا ومار�س 
و�صارك  ال�صوئي  الت�صوير  هواية 
املحلية  املعار�س  من  عدد  يف 
معار�س  �صتة  واأقام  والدولية 
اهتمامه  وكان  بدم�صق  فريدة 
الرتاث  يف  البحث  على  من�صبا 
الدم�صقي و�صدر له ع�رسون كتاب 
يف �صتى مناحي احلياة الجتماعية 
عن  ف�صل  واأوابدها  الدم�صقية 
الدوريات  يف  املن�صورة  درا�صاته 

املحلية والعربية والأجنبية.
وكالت

حزامة  الفل�صطينية  الكاتبة  فازت 
حمفوظ  جنيب  بجائزة  حبايب 
متنحها  والتي   ،2017 لعام  للأدب 
�صنوياً دار ن�رس اجلامعة الأمريكية 
امل�رسي  الكاتب  با�صم  بالقاهرة 
يف  اأقيم  حفل  ويف  الراحل. 
القاعة ال�رسقية مبقر اجلامعة يف 
الكتاب  التحرير، ح�رسه عدد من 
ت�صلمت  واملثقفني،  والأدباء 
عن  اجلائزة  الفل�صطينية  الكاتبة 

روايتها »خممل« ال�صادرة يف 2016 
للدرا�صات  العربية  املوؤ�ص�صة  عن 
والن�رس يف بريوت ومكتبة كل �صيء 
الثالثة  هي  والرواية  حيفا.  يف 
اأن  الهوى، وقبل  اأ�صل  للكاتبة بعد 
اأربع  لها  تنام امللكة، كما �صدرت 
وجمموعة  ق�ص�صية  جمموعات 

ن�صو�س �صعرية.
حيثيات  يف  التحكيم  جلنة  وقالت 
رواية  »خممل،  اجلائزة  منح 

حول  تدور  ل  جديدة  فل�صطينية 
الق�صية ال�صيا�صية واملقاومة وحلم 
الفل�صطينيني  »عن  اإنها  العودة، 
اأن  دون  حياتهم  مت�صي  الذين 
يُلتفت اإليهم اأو اأن تُدون ق�صتهم«.

هذه  يف  البطولة  »تعزى  واأ�صافت 
الرواية اإىل �صعرية ومهارة العزف 
واإطلق  الكلمات،  اأوتار  على 
وتوازن  باخليال،  جُمنحة  ال�صور 
اأنت  البناء..  اإيقاع اجلمل حمكمة 

ترى  وكاأنك  خممل  رواية  تقراأ 
لغتك بهية زاهية ترق�س وت�صدو«.

وتقدم دار ن�رس اجلامعة الأمريكية 
بالقاهرة جائزة جنيب حمفوظ يف 
تاريخ ميلد  دي�صمرب كل عام،   11
الكاتب احلائز على نوبل يف الأدب. 
ف�صية  ميدالية  اجلائزة  وت�صمل 
ن�رس  اإىل  اإ�صافًة  مالية  ومكافاأة 

وترجمة العمل اإىل الإجنليزية.
وكالت

الثانية  امل�صاركة  نتائج  اأو�صحت 
الدولية  الدرا�صة  يف  دبي  لإمارة 
 PIRLS“ لقيا�س مهارات القراءة
عنها  الك�صف  مت  والتي   ،″2016
طلبة  حتقيق  عن  موؤخراً،  دولياً 
املدار�س اخلا�صة يف دبي ملعدل 
يفوق  ما  نقطة   527 بلغ  نقاط 
من  املعتمد  العاملي  املعدل 
التح�صيل  لتقييم  الدولية  اجلمعية 
الرتبوي- اجلهة التي تتوىل تنفيذ 
 500 والبالغ  الدويل-  التقييم 

نقطة.
الدورة  لنتائج  ووفقاً 
الدويل  التقييم  من  الأخرية 
 61 نحو  PIRLS 2016 مب�صاركة 
وا�صتناداً  عاملية  ومدينة  دولة 
اإىل نتائج تقييم الدرا�صة ذاتها يف 
ال�صف  طلبة  فحقق   ،2011 العام 
يف  ملحوظاً  حت�صناً  بدبي  الرابع 
زيادة  مبعدل  القراءة  مهارات 
العام  بدورة  مقارنة  نقطة   37 بلغ 
دبي  خللها  �صجلت  والتي   2011
التقييم  يف  الأوىل  امل�صاركة 

فئة  الدويل “PIRLS” �صمن 
مقارنة الأداء، فيما حقق اأكرث من 
اخلا�صة  املدار�س  طلبة  من   %61
فوق  فما  العاملي  املعدل  بدبي 
بن�صبة  القراءة مقارنة  يف مهارات 

46% يف العام 2011.
التي   ،”PIRLS“ درا�صة وتركز 
قيا�س  على  �صنوات،   5 كل  تعقد 
الرابع  ال�صف  طلبة  تقدم  م�صتوى 
القراءة  مهارات  اكت�صاب  يف 
واملهارات اللغوية الأ�صا�صية، كما 
تتيح ال�صتبانات التي �صارك فيها 
طلبة واأولياء اأمور ومقدمي الرعاية 
املحيطة  للظروف  فهما  للطلبة 
ذات  بيانات  بينها  ومن  بالطلبة 
علقة بخربات التعلم املبكر لدى 
ملحق  يف  دبي  و�صاركت  الطلبة. 
بن�صختها   ”P I R L S “ �صة  ا ر د
 ،2016  ePIRLS الإلكرتونية
عاملياً  مرة  لأول  عقدت  والتي 
وتركز   ،2016 العام  دورة  خلل 
القراءة  مهارات  قيا�س  على 
عينة  خلل  من  وذلك  اإلكرتونياً، 

منهجية لطلبة ال�صف الرابع بواقع 
7471 طالباً وطالبة يف دبي.

اخلا�صة  املدار�س  وحقق 
يف  نقطة   539 معدل  بدبي 
فيما   ،2016  ePIRLS درا�صة
طلبة  من   %62 نحو  اأحرز 
املعدل  بدبي  اخلا�صة  املدار�س 
رئي�س  واأكد  فوق.  فما  العاملي 
جمل�س املديرين مدير عام هيئة 
بدبي  الب�رسية  والتنمية  املعرفة 
الدكتور عبداهلل الكرم، اأن “عملية 
التقدم  ملعدل  املنهجية  القيا�س 
الطلبة،  لدى  القراءة  مهارات  يف 
مبكرة  عمرية  مراحل  يف  ل�صيما 
لتحفيز  الأ�صا�س  حجر  ت�صكل 
رحلتهم  يف  الأكادميي  اأدائهم 
يف  دورها  عن  ف�صًل  التعليمية، 
املمار�صات  اأثر  على  الوقوف 
ال�صفية املحفزة ملهارات القراءة، 
والبيئة  الأ�رسة  دور  اإىل  بالإ�صافة 
مهارات  تعزيز  يف  الجتماعية 

القراءة لدى الأبناء”.
وكالة اأنباء ال�سعر

�صتيتية  �صلح  قاعة  د�صنت 
يف  فالريي  بول  متحف  يف   ،
وهي  فرن�صا،  جنوب  يف  �صيت 
تربع  جمموعة  على  تتمحور 
الثمانيني،  اللبناين  ال�صاعر  بها 
الذي اأراد بذلك »توحيد �صفتي 
خلل  �صتيتية  املتو�صط«وقال 
لهبته  املكر�صة  القاعة  تقدمي 
�صاعران  واأنا  فالريي  »بول 
من املتو�صط… وهو من اأهم 
احلرب  رهانات  يف  املناطق 

وال�صلم يف العامل«. .
مايتيه  املتحف  اأمينة  وقالت 
فالي�س-بليد اإن هذه املجموعة 
املتحف  يف  تقابلها  اجلديدة 
والفيل�صوف  ال�صاعر  جمموعة 
-1871( فالريي  بول  الفرن�صي 
1945( وهو من �صيت اإن اجلمع 
ال�صاعرين  هذين  عاملي  بني 
دللت  ذا  متينا  ج�رًسا  ي�صكل 

رمزية بني �صفتي املتو�صط.
القاعة  يف  الزائر  ويطالع 
الإن�صان  �صتيتية  ل�صلح  قول 

م�صنوع من مادة قو�س القزح. 
الأعمال  وت�صمح  اللون  فهو 
كل  �صتغري  التي  املعرو�صة 
على  بالوقوف  اأ�صهر،  �صتة 
التي  ال�صدادقة  علقات 
اأقامها ال�صاعر منذ العام 1948 
بيار  البلجيكي  مثل  فنانني  مع 
جان  والفرن�صيني  الي�صينك�صي 
اأغو�صتي  وجان-بول  اأنغريا 
تابيي�س  اأنطوين  والكاتالوين 
لل�صاعر  بورتريه  لوحة  فثمة 
اللبناين، بري�صة الر�صام اللبناين 
العام  اأجنزت  الدويهي  �صليبا 
بورتريه  لوحة  1949فثمة 
لل�صاعر اللبناين، بري�صة الر�صام 
اللبناين �صليبا الدويهي اأجنزت 
اخرى  جانب  اىل   1949 العام 
لبيار الي�صينك�صي ر�صمت باحلرب 
اإىل  الهبة  وت�صم   1997 العام 
لوحات  من  عمًل   70 املتحف 
و14  ومنحوتات  و�صور  ور�صوم 
كتاًبا   190 وحواىل  خمطوطة 

اأجنز مع فنانني.

بريوتية  عائلة  يف  �صتيتية  ولد 
دي�صمرب   28 يف  عريقة  �صنية 
حتت  لبنان  كان  عندما   ،1929
اأن  النتداب الفرن�صي، واختار 
حني  يف  الفرن�صية  اللغة  يكتب 
بالعربية  �صاعًرا  والده  كان 
الع�صوي  تعلقه  على  وحافظ 
م�صدر  يبقى  الذي  بلبنان، 
وهو  ل�صعره،  الأ�صا�صي  الإلهام 
وقد  اأدبية  حماولت  �صاحب 
ا  ترجم ل�صعراء عرب اأو ن�صو�صً
�صتيتية  �صلح  وخا�س  فنية 
كذلك غمار الدبلوما�صية ونال 
الكربى،  الفرنكوفونية  جائزة 
الأكادميية  متنحها  التي 
عن   1995 العام  الفرن�صية 
ا�صمه  وارتبط  اأعماله  جممل 
القرن  كتاب  من  كبري  بعدد 
الع�رسين، ومن بينهم برين جان 
جوف وهرني مي�صو ورينيه �صار 

واإيف بونفوا.
وكالة اأنباء ال�سعر
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املمثلة التون�سية، �سهري بن عمارة �سهري بن عمارة

»ثورة اليا�شمني« منحت التون�شيني �شجاعة ملواجهة واقعهم 
قالت املمثلة التون�سية، �سهري بن 

عمارة، اإن »ثورة اليا�سمني« التي اندلعت 
يف بالدها نهاية العام 2010، منحت كل 

مواطن تون�سي �سجاعة وقدرة جديدة على 
مواجهة واقعه اخلا�ص، ويف حديث ، اأ�سافت 

املمثلة »بن عمارة«،:اإن »الثورة التون�سية 
منحت ال�سجاعة لكل تون�سي ليواجه واقعه 

اخلا�ص، واأثبتت اأن يف احلياة اختيارات 
اأخرى ميكن تبنيها من دون ح�سابات 

اخل�سارة«.واأطاحت ثورة �سعبية اندلعت 
يف 17 دي�سمرب2010 بنظام حكم الرئي�ص 

التون�سي ال�سابق »زين العابدين بن علي«، 
بعد 24 عامًا ق�ساها يف احلكم.

م.�ص

»بن  ك�شفت  �آخر،  �شياق  ويف 
ت�شوير  �أنهت  �أنها  عن  عمارة« 
��شم  يحمل  �لذي  �جلديد  فيلمها 
»بيت جو�د« وتقدم فيه �شخ�شية 
يف  وت�شجن  زوجها  تع�شي  �مر�أة 
بيت للنا�زش�ت، وفيلم »بيت جو�د« 
بكار،  �شلمى  و�إخر�ج  تاأليف  من 
تاريخ  يف  مهمة  ملرحلة  ويوثق 
تون�س �الجتماعي ظهر فيها »بيت 
�لطاعة �جلماعي« وهو مكان كان 
�لنا�زش�ت،  �لن�شاء  فيه  ي�شجن 
�لتون�شي  �لرئي�س  ي�شدر  �أن  قبل 
قر�ر�  بورقيبة،  �حلبيب  �الأ�شبق، 

باإغالقه بعد ��شتقالل �لبالد. 
�لن�شف  يف  �لفيلم  �أحد�ث  وتدور 
�لقرن  خم�شينات  من  �الأول 
ن�شاء  خم�س  حول  �ملا�شي، 
ي�شوقهن م�شريهن للحب�س يف بيت 

حالة  �لفيلم  وي�شتعر�س  �لطعاة، 
كل �مر�أة بكامل تف�شايلها، وحول 
�لتون�شية  �لفنانة  قالت  بد�ياتها، 
من  تخرجت  �إنها  عمارة«،  »بن 
�ملدر�شة �لعليا للتقنيات �لب�رصية 
وكان   ،2008 عام  و�ل�شمعية 
�الإخر�جي  �الأ�شا�شي  م�رصوعها 
�ل�شينمائي، لكن رغبتها يف �لتمثيل 
فر�شت نف�شها على حياتها، لتقرر 
تاأجيل �اللتحاق باالإخر�ج ل�شنو�ت 
يف  �لعمل  �أن  العتقادها  الحقة، 
مبثابة  و�حد،  بوقت  �ملجالني 

�إعالن ف�شل يف �أحدهما. 
و�أ�شافت �أنها يف �شنو�ت �لدر��شة 
م�رصوعات  يف  ت�شارك  كنات 
وقد  كممثلة،  زمالئها  تخرج 
ور�أو�  باأد�ئها  �أ�شاتذتها  �أعجب 
و�أول  جيدة  ممثلة  م�رصوع  �أنها 

»بن  �ملمثلة  فيه  �شاركت  عمل 
»مكتوب«  م�شل�شل  كان  عمارة« 
�شامي  �إخر�ج  من   2008 عام 
�لفهري، �لذي مثلت فيه دور فتاة 
�شن  يفوتها  �لو�شطى  �لطبقة  من 
جمتمعها،  يف  �ملفرو�س  �لزو�ج 
عري�س  ��شطياد  بهو�س  فت�شاب 
طفولة  من  عليها  يبدو  ما  رغم 

وهدوء. 
ثم قدمت، بح�شب حديثها ، بطولة 
عام  �ل�رص�ب«  »عا�شق  م�شل�شل 
�مل�شلماين،  حبيب  للمخرج   2009
وج�شدت فيه دور طالبة من بيئة 
�جتماعية فقرية، جتد نف�شها يف 
بقيادة  ريب  للته  ع�شابة  و�شط 
زعيمة  ذلك  بعد  لت�شبح  و�لدها، 

لهذه �لع�شابة. 
�شاركت  �ل�رص�ب«  »عا�شق  وبعد 

م�شل�شل  يف  عمارة،  بن  �شهري 
للمخرج عبد  »مليحة« عام 2010 
فيه  وقدمت  �جلربي،  �لقادر 
و�شاحبة  مكافحة  طالبة  دور 
�شخ�شية قوية تقع يف حب �شاب 
لكنه يعتربها عالقة عابرة، وهي 
�شدمة تو�جهها فتيات كثري�ت يف 

مرحلة �ملر�هقة. 
�إىل  �لتون�شية  �ملمثلة  وو�شلت 
مع  عملت  عندما  متميزة  حمطة 
ر�شا  �لكبري  �لتون�شي  �ملخرج 
د�ئما«  »بر�ندو  فيلم  يف  �لباهي، 
بفيلم  دورها  2011وحول  عام 
ق�شة  تقول:«  د�ئما«،  »بر�ندو 
جاءت  �لباهي  ر�شا  مع  عملي 
�شدفة، ففي �لبد�ية �شاهد ممثلة 
تون�شية �إ�شبانية على �ل�شا�شة وقرر 
�أنها منا�شبة لدور معني يف �لفيلم 

�لت�شوير  وبد�أت  جاءت  وفعال 
�ختياره  عن  تر�جع  �ملخرج  لكن 
�ل�شخ�شية  فيها  ير  مل  فهو  لها 
�إحدى  تقرتح  �أن  قبل  �ملنا�شبة 
ليطلبني  ��شمي  عليه  �لزميالت 
منحي  على  و�فق  مقابلته  وبعد 
�لدور«. وت�شيف »قدمت يف �لفيلم 
دور )زينة( �لفتاة �لريفية �لب�شيطة 
�لذي  )�أني�س(  �لبطل  حتب  �لتي 
ت�شوير  �أثناء  �الأمريكان  �أوهمه 
عمل �شينمائي يف قريته �أنه ي�شبه 
�ملمثل �الأمريكي مارلون بر�ندو، 
عليه  ينبغي  �أنه  وهم  يف  ليعي�س 
بال�شينما  و�لعمل  لهوليود  �ل�شفر 

هناك«. 
�إعادة  �لفيلم،  يف  زينة«،  وحتاول 
حبيبها الأر�س �لو�قع لكنه يرف�س 
وي�شاب باكتئاب لعدم تو�فر �ملال 

فتبيع  هوليود  �إىل  لل�شفر  �لالزم 
وي�شافر  باملال  له  وتاأتي  نف�شها 

لكنه ميوت يف �لبحر . 
�ل�شينمائية  جتربتها  وبخ�شو�س 
�لناجحة �لثانية، تقول »بن عمارة« 
�لتون�شي،  �ملخرج  مع  كانت  �إنها 
نوري بوزيد، يف فيلم »مامنوت�س« 
ذ�ت  يف  حاز  �لذي   ،2012 عام 
فيلم يف  �أف�شل  على جائزة  �لعام 
م�شابقة �الأفالم �لرو�ئية �لطويلة 

مبهرجان �أبو ظبي �ل�شينمائي. 
»ما  فيلم  يف  �شهري  وج�شدت 
منوت�س« دور »عائ�شة« وهي �مر�أة 
�حللويات  �شنع  يف  تعمل  حمجبة 
رحيل  بعد  �أختيها  وتعيل  مبقهى 
�حلجاب  يف  وجتد  �لعائلة،  رب 
حال حلماية نف�شها بعد �أن حملت 

من خطيبها �لذي تركها فجاأة.

فرن�سوا بوفلوغ

موؤرخ فرن�شي يحاول فهم ا�شباب عداء املت�شددين للفنون
يحاول �ملوؤرخ �لفرن�شي فرن�شو� 
بوفلوغ فهم �الأ�شباب �لتي جتعل 
مع  عد�ء  على  �ملت�شددين 
مع  مقابلة  يف  وي�رصح  �لفنون، 
دو�فعهم  بر�س  فر�ن�س  وكالة 
فيه  يرون  ما  على  �لهجوم  يف 
عن  خروجا  �و  وثنية  مظاهر 
�لدين. ما هو �لقا�شم �مل�شرتك 
بني تدمري حركة طالبان لتماثيل 
�أفغان�شتان  يف  باميان  يف  بوذ� 
�لعام 2011، وتدمري حركة �ن�شار 
متبكتو  يف  لالأ�رصحة  �لدين 
وتدمري   ،2012 �لعام  مايل  يف 
الآثار  �ال�شالمية  �لدولة  تنظيم 
تدمر يف �شوريا �لعام �ملا�شي؟ 
�إىل  �ملت�شددون  ينظر  حني 
على  ينطوي  �نه  على  ما  �شيء 
�إزدر�ء�أو على �نه حمط عبادة، 
ي�شعر  من  موقع  من  يت�رصفون 
باالهانة. تدمري �الثار ال ي�شكل 
للجهاديني،  ��شرت�تيجية  �ولوية 
ليقدمو�  ذلك  يفعلون  لكنهم 
م�شلمون  �نهم  على  �نف�شهم 
�تقياء متم�شكون بتعاليم �لقر�آن، 
�لتي  �لالزمة  هو  �لوثنية  رف�س 
يكررونها. ومن جهة �أخرى، هم 

يوجهون ر�شالة �ىل �لغرب، و�إىل 
كل من يحبون �لفن الأجل �لفن.  
يف  حمرما  �لت�شوير  كان  �إن 
�لكتب �ملقد�شة، كيف تف�رص �ن 
فنيا  �بد�عا  �لهمت  �مل�شيحية 
غنيا يف �لكنائ�س و�ملتاحف. ج: 
خالية  �مل�شيحية  بد�يات  كانت 
�لت�شوير، وظلت على مدى  من 
�ليهودية.  للتقاليد  وفية  قرنني 
��شتهد�فا  �قل  كانو�  �ليهود 
مل  الأنهم  و�لتماثيل  لل�شور 
�ل�شلطة كثري�،  يكونو� يف موقع 
لها  عد�ء  �الكرث  �لديانتان  �ما 
و�مل�شيحية  �ال�شالم  فكانتا 
�لوثنية  �ال�شنام  �شد  �شيما  وال 
�مل�شيحية  لالأخرية.  بالن�شبة 
بعد ذلك ت�شاهلت �ز�ء �لتحرمي 
�لع�رص:  �لو�شايا  يف  �ملذكور 
�شورة  وال  متثاال  لك  ت�شنع  »ال 
مما يف �ل�شماء من فوق وما يف 
�ملاء  يف  وما  حتت  من  �الر�س 
من حتت �الر�س، ال ت�شجد لهن 

وال تعبدهن«. 
ب�شورة  جت�شد  �هلل  �ن  فبما 
�ن�شان، فال باأ�س �ذن بت�شويره.  
هذ� �لت�شاهل �لن�شبي �لذي �بدته 

�ملت�شددين  مينع  مل  �لكني�شة 
�لعنيف  �لرف�س  من  �لكاثوليك 
حمرك  هو  ما  فنية،  الأعمال 
هذ� �لرف�س؟ معظم �مل�شيحيني 
يت�رصفون  �لذين  �ملت�شددين 
�شعار  يرفعون  �لنحو  هذ�  على 
�لت�شدي للتجديف، لكن مفهوم 
من  تدريجا  �أزيل  �لتجديف 
معظم قو�نني �لبلد�ن �الأوروبية. 
يف �لديانة �مل�شيحية هناك نوع 
من �لرت�تبية ينبغي �حرت�مها يف 
�الآب  �الله  بال�شور،  يتعلق  ما 
�لعذر�ء  ثم  �لقمة،  يف  و�مل�شيح 

و�لطفل ي�شوع بعد ذلك. 
يف فيلم »�ل�شالم عليك يا مرمي« 
جلان لوك غود�ر مل تكن هناك 
مبالغة فعلية يف �مل�شاهد، لكن 
يف  �لنار  �أ�رصمو�  من  هناك 
 ،)1985 �لعام  تور  )يف  �ل�شينما 
مت�شو�  +ال  �شعار  ر�فعني 

مرمي+«.
�لبع�س  �لعام 2011 تظاهر  ويف 
يف باري�شاأي�شا �شد عر�س فني 

حول ت�شوير وجه �مل�شيح.
ت�شتخدم  �ن  ميكن  هل   
�لفن  �ملت�شددة  �جلماعات 

لتحوله �ىل �د�ة دعاية لها؟
�ملجموعات  من  �لكثري  هناك 
�لدينية تفعل ذلك، وت�شتخدم يف 
دعايتها �لدينية �عماال ال ميكن 
�ن تو�شف بانها ذ�ت قيمة فنية، 
وظيفة  �ن  ندرك  �ن  يجب  لكن 
�ملخالفة،  لي�شت  �لديني  �لفن 
�لعاطفة  وتوليد  �لتعليم  بل 
و�لتذكري، و�ذ� كان �لبع�س يظن 
يتما�شى مع  �ن  �لدين ميكن  �ن 
�ال�شتفز�ز،  و�حيانا  �الختالف 
ال  �مل�شيحيني  معظم  �أن  �إال 
مبعظم  �هتمام  �ي  يبدون 

تيار�ت �لفن �ملعا�رص.
�أما �مل�شلمون �ملت�شددون، فهم 
يرون �أن �لفن �ملعار�س لالأفكار 
يتقبله  �أن  �لذي ميكن  �ل�شائدة، 
�حلرية  عن  كتعبري  �ملجتمع، 
،و�البد�ع، هو �أمر غريب عنهم، 
نطبق  �ن  »نريد  يقولون  هم 
�ل�رصيعة يف كل �لعامل«، من هنا 
�لذي  �لتدمري  دو�فع  تختلف 
حترك  �لتي  تلك  عن  يرتكبونه 
باري�س  يف  �الأ�شخا�س  بع�س 
لالعرت��س على عمل م�رصحي 

ما.

 طائرة بدون طيار لنقل 
الكتب يف الإمارات

ت�شتعد هيئة دبي للثقافة و�لفنون الإطالق مبادرة جديدة لت�شهيل 

نقل �لكتب بني �أفرع �ملكتبات يف �إمارة دبي عن طريق ��شتخد�م 

طائرة بدون طيار وذلك بالتعاون مع هيئة �لطري�ن �ملدين ، ونقلت 

�شحيفة �الحتاد �الإمار�تية �ليوم �جلمعة عن فهد �ملعمري مدير 

�إد�رة �ملكتبات �لعامة قوله »تعد مبادرة طائرة من دون طيار من 

�أحدث �ملبادر�ت �خلا�شة لدعم �لقر�ءة.«

و�أ�شاف »هذ� �مل�رصوع �جلاري �لعمل عليه وتطبيقه ياأتي �شمن 

�لعديد من �ملبادر�ت و�لرب�مج �خلا�شة بالت�شجيع و�لتحفيز على 

�لقر�ءة. و�أطلقت �الإمار�ت �لعديد من مبادر�ت �لقر�ءة خالل 

�الأعو�م �لقليلة �ملا�شية �ملوجهة لالأطفال كما �أ�شدر رئي�س �لبالد 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان يف �أكتوبر ت�رصين �الأول »قانون �لقر�ءة« 

�لذي يلزم �حلكومة بالتدخل مبكر� لرت�شيخ �لقر�ءة عرب توفري 

�حلقيبة �ملعرفية للمو�ليد و�لتي تدرب �أولياء �الأمور على �لقر�ءة 

لالأبناء ويعطي �ملوظف �حلق يف �لقر�ءة �لتخ�ش�شية �شمن �شاعات 
�لعمل.

وعن خطو�ت تطبيق �ملبادرة �جلديدة قال �ملعمري »ننتظر �شاعة 

�لبدء فيها من هيئة �لطري�ن �ملدين. وت�شتمر هذه �خلدمة تز�منا 

مع عمل �ملكتبات يف دبي وفق �شاعات �لعمل �لتي تبد�أ �شباحا 

وتنتهي يف �لثامنة م�شاء، وقال �إن �ملبادرة �جلديدة تاأتي للتغلب 

على بع�س �مل�شكالت �لتي ظهرت من قبل م�شري� �إىل �أن »يف �الآونة 

�ل�شابقة كان يطلب �أحد �لرو�د ن�شخة من موؤلف غري متو�جد 

يف هذ� �لفرع للمكتبة وي�شطر لالنتظار بال�شاعات و�أحيانا يوما 

كامال حتى نطلبه من �لفرع �الآخر.«و�أ�شاف »لكن مع هذه �ملبادرة 

�شنتمكن يف �أقل من 20 دقيقة من �حل�شول على ن�شخة منه بطائرة 

بدون طيار مهياأة حلمل من 3 �إىل 7 كليوغر�مات.«
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القيمة  الغذائّية للبي�ض 
عن�رص  البي�ض  يف  يوجد 
الفوليك،  حم�ض 
حم�ض  و
 ، ميك تا لغلو ا
من  ون�سبة 
املاء، وبع�ض 
ف  ليا لأ ا
 ، ئّية ا لغذ ا
حم�ض  و
 ، ثينيك نتو لبا ا
اأي�ساً  غنّي  وهو 
واملواد  بالربوتني، 
املعادن  بع�ض  وفيه  الكربوهيدراتّية، 

والكال�سيوم، واملغني�سيوم،  الغذائّية مثل احلديد، 
الفيتامينات  من  جمموعة  اأي�ساً  وفيه  والف�سفور، 
دهنّية،  واأحما�ض   ،B6و  ،B3و  ،A فيتامني  مثل 
البي�ض  فوائد  الكول�سرتول.  من  قليلة  ون�سبة 
و�سالمتها.  الّدرقّية  الغّدة  �سّحة  على  يُحافظ 
يحمي من حالت فقر الّدم لدى الإن�سان. يعطي 
ال�ّسعر القّوة والّلمعان والإطاللة اجلّذابة. يحافظ 
ميّد  الّنظر.  ويقّوي  والّنظر،  العني  �سالمة  على 
يُقّوي  بوظائفه.  للقيام  ويُن�ّسطه  بالّطاقة  اجل�سم 
يقّوي  ب�سهولة.  الك�رص  من  ويحميهم  الأظافر 
يُحافظ   . والّتك�رُصّ اله�سا�سة  ويحميها من  العظام 
من  اجل�سم  يحمي  الربو�ستاتا.  غّدة  �سّحة  على 
يرّطب  وال�ّسموم.  والفريو�سات  العدوى  اأمرا�ض 

من  الب�رصة  يحمي  ويحميه.  اجلاّف  ال�ّسعر 
يحرق  بال�ّسّن.  التَقّدم  عالمات  ومن  الّتجاعيد 
الّدهون وي�ساعد يف الّتخ�سي�ض والّرجيم لحتوائه 
يغّذي  احلرارّية.  عرات  ال�ُسّ من  قليلة  كمّيات  على 
لنمّو  الربوتينات  اإىل  حتتاج  فهي  احلامل  املراأة 
هذه  على  يحتوي  والبي�ض  �سّحّي،  ب�سكل  اجلنني 
ب�سبب  وين�ّسطه  وينّميه  العقل  يغّذي  الربوتينات. 
احتواء البي�ض على الكولني  القيمة الغذائّية لبيا�ض 
البي�ض  يحتوي بيا�ض البي�ض على حم�ض الفوليك، 
وعلى الكولني، والّلوتني، وهو غنّي اأي�ساً بعدد من 
الفيتامينات مثل: فيتامني B، وA وبع�ض املعادن 
الغذائّية مثل: الكال�سيوم، واحلديد، واملغني�سيوم، 

وديوم، ون�سبة من الربوتينات   وال�سّ

زبدة املاعز
هي عبارة عن تلك املاّدة الّدهنّية التي 
الّزبدة  اإنتاج  ويتّم  احلليب،  يف  توجد 
من خالل القيام بخ�ّض الّلنب املختمر 
يف  وو�سعه  املختمرة،  الق�سطة  اأو 
باخل�ّض،  القيام  اأثناء  ة  خا�سّ اأوعية 

وبعد النتهاء من اخل�ّض تع�رص الّزبدة 
فيها  املتبّقي  املاء  من  لتخلي�سها 
ولإك�سابها �سكاًل متما�سكاً، ولت�سبح 
ي�سبح  حّتى  متلّح  ثّم  ليونًة،  اأكرث 
وتتكّون  وم�ست�ساغاً،  مقبولً  طعمها 

بن�سبة  الّدهون  من  الّزبدة 
مكّوناتها  باقي  اأّما   ،%78

فهي الربوتينات، والقليل من 
ون�سبة  املعدنّية،  الأمالح 

�سئيلة من املاء.

حت�سري  يف  الّزبدة  ت�ستخدم  ما  وكثرياً   
الأكالت املختلفة، وذلك ملا تقّدمه 
تلك  ومن  كبرية،  فوائد  من 
الفوائد ما يلي: 

تلنّي 
وتعالج  املعدة 

 . ك م�سا لإ ا
حت�ّسن 

اأكرث مرونًة وطراوًة. حتمي  �سّحة اجللد وجتعله 
اجل�سم  تقي  كما  احلوام�ض،  اآثار  من  الأع�ساب 
من الإ�سابة باأمرا�ض الأع�ساب، مثل: الّزهامير، 
اأنواع  بع�ض  تذيب  وغريها.  والباركن�سون، 
الفيتامينات ب�سبب احتوائها على الّدهون املفيدة، 
فهذه الفيتامينات ل تذوب اإّل يف الّدهون املفيدة 
املوجودة يف الّزبدة، وذلك كي يتمّكن اجل�سم من 
الّزبدة  حتتوي  منها.  وال�ستفادة  امت�سا�سها 
مثل  للج�سم،  مهّمة  فيتامينات  عّدة  على 
فيتامينات »اأ«، »ب«، »هـ«، وغريها. تزّود 

كاملغني�سيوم،  ال�رّصورّية،  بالأمالح  اجل�سم 
بناء  يف  تدخل  والتي  والكال�سيوم،  والف�سفور 
وديوم. تقّوي الأع�ساب  العظام، بالإ�سافة اإىل ال�سّ
تزيد من قدرته على  كما  املّخ،  وتعّزز من عمل 
الّتفكري والإبداع. حتتوي على الكول�سرتول املفيد 
واإنتاج  اخلاليا،  جميع  تركيب  يف  يدخل  الذي 
لإنتاج  �رصورّي  اأّنه  كما  اجلن�سّية،  الهرمونات 
هذا  ويدخل  للعظام،  ال�رّصورّي  »د«  فيتامني 
فراء ال�رصورّية  الكول�سرتول يف تكوين ع�سارة ال�سّ
وبالّتايل  الأمعاء  حركة  ولتحفيز  الّدهون،  له�سم 

عملّية  ت�سهيل 
تعمل  اله�سم. 

ال�سّحة على  حت�سني 
وحت�سني  ترّبد الّنف�سّية  لأّنها  املزاج، 

الكبد وحتمي اأع�سابه
عدم  �رصورة  اإىل  الّتنويه  من  بد  ل  مالحظة: 
زيادة  على  تعمل  فهي  الّزبدة  تناول  من  الإكثار 
من  �سئيلة  ن�سبة  على  حتتوي  اأّنها  كما  الوزن، 
من  الكثري  ت�سّبب  التي  اّرة  ال�سّ الثاّلثّية  الّدهون 

الأمرا�ض للقلب وال�رّصايني

 عالج فرط 
الغدة الدرقية
 و يتمثل يف العالج اجلراحي 

والعالج الإ�سعاعي والعالج 
الدوائي ، اأما العالج 

اجلراحي فيتم من خالله 
اإزالة جزء من الغدة الدرقية 

اأو كامل الغدة الدرقية ، ولكن 
هناك خطر اأن توؤثر هذه 

العملية على ال�سوت وذلك 
ب�سبب مرور الأع�ساب التي 

تتحكم باحلبال ال�سوتية 
خالل الغدة الدرقية كذلك 

من م�ساعفات العملية 
احتمال جتمع الدم يف 

منطقة الغدة الدرقية اأو 
معاناة املري�ض من نق�ض 

دائم يف اإفراز الغدة الدرقية 
وحاجته لليفوثريوك�سني مدى 
احلياة اأو اإزالة الغدد جارات 

الدرقية مع الغدة الدرقية 
واإ�سابة املري�ض بنق�ض 

مزمن يف م�ستوى الكال�سيوم  
اجلراحة للتجميل اأو يف 

حالة عدم ا�ستجابة املري�ض 
للعالج الدوائي اأ، وجود مانع 

ل�ستخدام اليود امل�سع يف 
العالج . 

عالج مر�ض ُفقدان ال�صهّية 
بداية اإذا مّت التعُرف على الأ�سباب جيداً؛ فاإنه من خاللها ُمكن 
امُل�ساعدة ب�سكل كبري يف عملية العالج والتخلُ�ض من املر�ض 
بالإ�سابة  العرتاف  هو  اأهمية؛  الأكرث  والأمر  نهائي،  ب�سكل 
باملر�ض، حيُث اأّن العرتاف هو ن�سف العالج، اإذ غالباً يرُف�سون 
فكرة حاجتهم لزيادة الوزن، اأو حتى ل يُدِركون وجود �سيء لي�ض 
على ما يُرام. قد ل يلجاأ املري�ض بُفقدان ال�سهّية -غالباً- مُل�ساعدة 
اأحد ويُخفي اأمر مر�سه، الذي قد ت�سل اأحيانا ل�سنوات رمبا؛ لأنهم 
خائفون، حيُث ترتِكز عملية العالج على اأمرين مهمني وهما: الأول: 
القيام  اإن  بالتح�ُسن.  الّرغبة  الثاين:  باملر�ض  العرتاف 
من  ذاتّية  ُم�ساعدة  عليه  يرتّتب  الأول؛  بالأمر 
خالل اعرتافك بذلك، واإخبَار الأمر اإىل 
اإىل  نف�ِسك  وا�سطحاب  بهم،  تِثق  من 
على  وتُوجب  ُمّت�ض،  دكتور 
امُل�ساعدة  طلب  مّت  مْن 
ا�سطحاب  منه 
اإىل  ال�سخ�ض 
 ، مُلختَ�ض ا
ثقِته  وزيادة 
وتقدمي  بنف�ِسه 
و�رصح  له  الّدعم 

الأمور بب�ساطة.

الِعالج الطبيعي لُفقدان ال�صهّية
موم التي تكوّنت فيه من خالل تناولك  ارة امَلعّدية يف   لعل احلديث -هنا- موجه اإىل بع�ض الِعالجات الطبيعية بالتف�سيل كما يلي: املياه الّدافئة: حيث تُ�ساعد يف تّطهري اجلهاز اله�سمي من ال�ُسّ احلمو�سة يُحّفز املعدة على زيادة الُع�سارة امَلعّدية.احلليب امُلحلّى بالع�سل. الِقرفة: تُ�ستخدم يف الّطب الآ�سيوي لتن�سيط ال�سهّية. البقدون�ض: يُ�ساعد على التخلُ�ض من انتفاخ البْطن وزيادة ال�سهّية. الطماطم: اإن احتواء الطماطم على املياه الدافئة �سباحا على الّريق، وتُ�ساعد بال�ُسعور باجُلوع واإيجاد الّرغبة بالأكل. ع�سري الرُبتقال: حيث اأّن �رُصب كوب من املاء كل �ساعتني يُوؤدي اإىل زيادة الُع�سَ

فوائد بيا�ض البي�ض للع�صالت
مثل:  لذلك  ال�رّصورّية  الفيتامينات  لوجود  وذلك  الع�سالت  Aيبني    
فيتامني ب 12، و  يبني اأن�سجة الع�سالت وذلك لوجود ما مقدارة غرامني 
اإعادة  من الربوتني يف بيا�ض البي�ض، وهو من العنا�رص املفيدة لعملّية 
الاّلزمة  بالّطاقة  اجل�سم  وميّد  حرارّية،  �سعرات  يعطي  الأن�سجة.  بناء 
لعمل متارين بناء الع�سالت، اإذ يحتاج لعب بناء الأج�سام اإىل �سعرات 
�رصب  ل  ويف�سّ الع�سالت،  بناء  متارين  يف  جهداً  ليبذل  عالية  حرارّية 
الاّلزمة.  بالّطاقة  ليمّد اجل�سم  �سباح  كّل  احلليب يف  مع  البي�ض  بيا�ض 
ل  التي  وامل�سبعة  ال�رّصورّية  غري  الّدهون  وجود  عدم  يف  تكمن  قيمته 
يرغب بها كّل من يريد بناء ع�سالته وخ�سو�ساً لعبي كمال الأج�سام. 
الّلو�سني.  مثل  الع�سالت  لبناء  �رصورّية  اأمينّية  اأحما�ض  على  يحتوي 

تناول  ل  للّريا�سّي يف�سّ بيا�ض البي�ض امل�سلوق 
غب  ا لّر يف بناء ع�سالتها

فوائد زبدة املاعز
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

من هو �لفالح
﴾ َقْد �أَْفلََح﴾ ) �سورة �ملوؤمنون: من �آية » 1 
» ( ... يف نظر �لنا�س قد �أفلح �لغني، يف 
نظر �لنا�س قد �أفلح �لقوي، يف نظر �لنا�س 
�أفلح من ��ستمتع مبباهج �لدنيا، لكن  قد 
بنظر �هلل �سبحانه وتعاىل من �لذي �أفلح ؟ 
قال تعاىل:  ﴾ َقْد �أَْفلََح �مْلُوؤِْمنُوَن )1(﴾ ) 
�سورة �ملوؤمنون: من �آية » 1 » (  �لإميان 
�إذ�ً مرتبًة عالية جد�ً، مرتبٌة علميٌة، مرتبٌة 
�أخالقيٌة، مرتبة جماليٌة، مرتبٌة علميٌة: » 
لعلمه  �تخذه  لو  ولياً جاهاًل  �تخذ �هلل  ما 

»..  )) �ملوؤمن كي�ٌس فطٌن حذر ((
 مرتبة �أخالقيٌة، ل ميكن �أن يكون �ملوؤمن 
�إل �أخالقياً و�إل ل ي�سح �أن ي�سمى موؤمناً  

ولكن  وبالتمني  بالتحلي  �لإميان  لي�س   ((
ما وقر يف �لقلب و�أقر به �لل�سان و�سدقه 
�ألف  من  خري  ورع  من  ركعتان   »« �لعمل 
ركعة من خملط ((  )) �إَِنّ ُفالنََة يُْذَكُر ِمْن 
َدَقِتَها َغرْيَ �أَنََّها  يَاِمَها َو�سَ الِتَها َو�سِ َكْثَِة �سَ
تُوؤِْذي ِجرَي�نََها ِبِل�َساِنَها َقاَل ِهَي يِف �لنَّاِر((  

) من م�سند �أحمد: عن » �أبي هريرة » (
 هكذ�، �إذ�ً: ﴾ َقْد �أَْفلََح �مْلُوؤِْمنُوَن )1(﴾  ) 
تََزَكّى  َمْن  �أَْفلََح  َقْد   ﴾  ) �ملوؤمنون  �سورة 
)14(﴾  ) �سورة �لأعلى (  ﴾ َقْد �أَْفلََح َمْن 

اَها )9(﴾ َزَكّ
) �سورة �ل�سم�س ( يفهم من هذه �لآيات، 
تفعله،  �سيٍء  �أعظم  تفعله،  �سيٍء  �أبرع  �أن 

لُُه،  حت�سّ مقاٍم  �أعلى  تبلَُغها،  مرتبٍة  �أعلى 
ت�سعى  هدٍف  �أ�سما  ينجيك،  عمٍل  �أجنا 
�إليه، �أن تزكي هذه �لنف�س، و�أن �إن زكيتها 
�إذ�  لأنك  �لأبد،  �إىل  بتزكيتها  �سعدت 
�ملوت  وكان  ُعْر�َسَك،  �ملوت  كان  زكيتها 
بد�ية �سعادٍة ل تو�سف.. » �أعدت لعبادي 
�أذٌن �سمعت  �ل�ساحلني مال عنٌي ر�أت ول 

ول خطر على قلب ب�رش »
�أنا �أريد �أن �أبني لكم �لطريق و��سح متاماً، 
اَها )9( من قوله تعاىل: ﴾ َقْد �أَْفلََح َمْن َزَكّ

﴾
) �سورة �ل�سم�س (

�أحاديث �لر�سول 
عن �ل�سرب 

�لأحاديث �لتالية هي �لأحاديث �لو�ردة عن ر�سول 
�هلل يف مو�سوع �ل�سرب : 

قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: ما ي�سيب �ملوؤمن 
�أذى  ول  حزن  ول  هم  ول  و�سب  ول  ن�سب  من 
من  بها  �هلل  كفر  �إل  ي�ساكها  �ل�سوكة  ول غم حتى 
خطاياه رو�ه �لبخاري و م�سلم . ويف رو�ية مل�سلم 
�سقم  ول  ن�سب  ول  و�سب  من  �ملوؤمن  ي�سيب  ما 
به من �سيئاته.  �إل كفر  �لهم يهمه  ول حزن حتى 
�لنبي �سلى  �لو�سب: �ملر�س قال  �لتعب  �لن�سب: 
�هلل عليه و�سلم: من يرد �هلل به خري� ي�سب منه  رو�ه 

�لبخاري .
قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: �إن عظم �جلز�ء مع 
عظم �لبالء و�إن �هلل  تعاىل �إذ� �أحب قوما �بتالهم 
�ل�سخط   فله  �سخط  ومن  �لر�سا  فله  ر�سي  فمن 

رو�ه �لرتمذي .
م�سيبة  من  ما  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  قال 
�ل�سوكة  بها حتى  �هلل عنه  كفر  �إل  �مل�سلم  ت�سيب 

ي�ساكها  رو�ه �لبخاري وم�سلم .
قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: ل ي�سيب �ملوؤمن 
خطيئته   من  بها  �هلل  نق�س  �إل  فوقها  فما  �سوكة 

رو�ه م�سلم .
�لبالء  يز�ل  ما  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  قال 
باملوؤمن و�ملوؤمنة يف نف�سه وولده وماله حتى يلقى 

�هلل تعاىل وما عليه خطيئة رو�ه 
�لرتمذي وقال حديث ح�سن �سحيح و�حلاكم . 

�لدعوة �إىل �هلل �أ�سا�ُس �سلة �لأرحام
يف  م�ستوى  �أعلى  �أن  �أر�ه  �لذي  �أنا 
�هلل،  �إىل  بيده  تاأخذ  �أن  �ل�سلة  هذه 
معظم  عند  وهٌم  هناك  وباملنا�سبة 
ل  للدعاة،  �هلل  �إىل  �لدعوة  �لنا�س: 
لكن  م�سلم،  كل  على  عني  فر�س 
ملاذ� ت�سلي ؟ لأن �ل�سالة فر�س، ما 
�هلل  �إىل  �لدعوة  �أن  �أقنعتك  لو  قولك 
فر�س كال�سالة ؟ �لدليل: قال تعاىل:  
نْ�َساَن لَِفي ُخ�رْشٍ )2(  َو�لَْع�رْشِ )1( �إَِنّ �ْلإِ

�إَِلّ )3( .  ) �سورة �لع�رش (
ربع  للنجاة،  �أركان  �أربعة  عندنا   
وهي  �هلل،  �إىل  �لدعوة  �لأركان  هذه 
َوَعِملُو�  �آََمنُو�  �لَِّذيَن  �إَِلّ  �لنجاة:   من 
ْو�  َوتََو��سَ ِقّ  ِباحْلَ ْو�  َوتََو��سَ اِت  احِلَ �ل�سَّ
ُقْل    ) �لع�رش  �سورة   (   .)3( رْبِ  ِبال�سَّ
رَيٍة  ِ َعلَى بَ�سِ َهِذِه �َسِبيِلي �أَْدُعو �إِىَل �هلَلّ

�سورة   (   .  )108( �تَّبََعِني  َوَمِن  �أَنَا 
على  �هلل  �إىل  تدُع  مل  فاإن  يو�سف(  

ب�سرية فل�ست متبعاً لر�سول �هلل.
هناك �آية خميفة، قال تعاىل:  ُقْل �إِْن 

 (   .  )31( َفاتَِّبُعوِن   َ �هلَلّ بُّوَن  حُتِ ُكنْتُْم 
�سورة �آل عمر�ن(  فاإن مل تتبع ر�سول 
�هلل فاأنت ل حتب �هلل، لأن �لدعوة �إىل 

�هلل فر�س عني على كل م�سلم.

�لهد�ية  ظلمني  ملن  متنيت  رب  يا 
و�لتوبة ومتنى هالكي وتدمريي ول 
حول ول قوة �إل بك �للهم خذ حقي 
�سئت   وكيف  مبا�سئت  ظلمني  ممن 
َغـ﴾ِفاًل   َ �ٱهلَلّ �َسَبَّ  حَتْ تعاىل:َولَ  قال 
َا يُوؤَّخُرُهْم  ـ﴾مِلُوَن �إَِنّ ا يَْعَمُل �ٱلَظّ َعَمّ

ا﴾ُر  ِليَْوٍم تَ�ْسَخ�ُس ِفيِه �ٱلأبْ�سَ
 ِ �هلَلّ َر�ُسوَل  �أََنّ   ِ �هلَلّ بِْن َعبِْد  َعْن َجاِبِر 
لَْم  ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم َقاَل �تَُّقو� �لُظّ لَّى �هلَلّ �سَ
لَْم ُظلَُماٌت يَْوَم �لِْقيَاَمِة رو�ه  َفاإَِنّ �لُظّ

م�سلم 
َقاَل  َقاَل  َعنُْه   ُ �هلَلّ َي  َر�سِ �أَنَ�ٍس  َعْن 

ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم �نْ�رُشْ  لَّى �هلَلّ ِ �سَ َر�ُسوُل �هلَلّ
ا �أَْو َمْظلُوًما َفَقاَل َرُجٌل  �أََخاَك َظامِلً
ِ �أَنْ�رُشُهُ �إَِذ� َكاَن َمْظلُوًما  يَا َر�ُسوَل �هلَلّ
نْ�رُشُهُ  �أَ َكيَْف  ا  َظامِلً َكاَن  َذ�  �إِ يَْت  �أََفَر�أَ
لِْم َفاإَِنّ  ُجُزهُ �أَْو مَتْنَُعُه ِمْن �لُظّ َقاَل حَتْ

َذِلَك نَ�رْشُهُ رو�ه �لبخاري 
ُ َعلَيِْه  لَّى �هلَلّ َعْن �أَِبي َذٍرّ َعْن �لنَِّبِيّ �سَ
ِ تَبَاَرَك َوتََعاىَل  َو�َسلََّم ِفيَما َرَوى َعْن �هلَلّ
لَْم  ْمُت �لُظّ �أَنَُّه َقاَل: يَا ِعبَاِدي �إِِنّ َحَرّ
ًما  َرّ ُمَ بَيْنَُكْم  َوَجَعلْتُُه  نَْف�ِسي  َعلَى 

َفاَل تََظامَلُو� رو�ه م�سلم 
�أخربنا معمر عن قتادة �أو �حل�سن - 

�أو كليهما - قال : �لظلم ثالثة : ظلم 
ل يغفر ، وظلم ل يرتك ، وظلم يغفر 
، فاأما �لظلم �لذي ل يغفر فال�رشك 
باهلل و�أما �لظلم �لذي ل يرتك فظلم 
�لظلم  و�أما   ، بع�سا  بع�سهم  �لنا�س 
فيما  نف�سه  �لعبد  فظلم  يغفر  �لذي 

بينه وبني ربه. 
بَيْنَُه  لَيْ�َس  َفاإِنَُّه  �مْلَْظلُوِم  َدْعَوَة  َو�تَِّق 
من  �لبخاري  رو�ه  ِحَجاٌب   ِ �هلَلّ َوبنَْيَ 

حديث معاذ

�أحاديث قد�سية عن �لظلم
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 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

 عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

 البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

 موؤ�ص�صة توزيع املياه

021.68.95.00
 املديرية العامة للجمارك

 021.71.14.14
  احلماية املدنية

  14   

اإ�صالح الغاز

021.674400 
الإنارة العمومية

021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية

021.50.69.11
      021.50.73.76

SAMU
021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة

021.76.41.97
مركز املعاجلة من الت�صمم

021.96.49.63 
اأعطال الغاز

021.68.44.00
 اأعطال الكهرباء

021.15.20.23
م�صلحة املياه

021.67.50.30
احلماية املدنية
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الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري

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

فندق املر�صى

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

   فاك�ض:45 .021.39.16

 فندق دار ال�صياف

املرادية، اجلزائر
   هاتف 021.69.20.20

  فندق املطار
021.50.75.52/50.62.50  هاتف
  فاك�ض:021.39.75.50

 فندق الرمال الدهبية

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

 فندق املنزه

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

فندق الجانب
اجلزائر حي بومنجل ،01

 م�صت�صفى عني النعجة
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

 امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية

Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

 م�صت�صفى مايو باب الواد

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل

Tél :  )021( 52-
24-00 

م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور

Tél :  )021( 76-
62-03

 م�صت�صفى احلرائق الدويرة

Tél :  )021( 41-
76-77

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

62-25
 م�صت�صفى الرويبة

Tél : )021( 85-
26-89

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

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا

Tél :  )021( 92-
17-15 

Fax : )021( 60-
75-42

كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
 م�صت�صفي الأغواط

029،92.16.93
 م�صت�صفي ب�صكرة

033،71.51.86
 م�صت�صفي غرداية

029،89.19.54
 م�صت�صفي بومردا�س

024،41.58.30
 م�صت�صفي بجاية

034،92.04.28
 م�صت�صفي بويرة

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
 م�صت�صفي مع�صكر

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف

036،90.08.10 
 036،90.30.01

 امل�صت�صفي اجلامعي
املكتباتللبليدة

 اجلزائرية 
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تويوتا اجلديدة �ستطيح بـ"كامري" عن عر�ش املبيعات

عمالق  طرحت 
عة  �صنا

ال�صيارات تويوتا �صورا وفيديوهات جديدة ل�صيارة 
"Avalon" القادمة املتوقع اأن تلقى رواجا كبريا 
هذا  فاإن  للمعلومات  ووفقا  العاملية.  الأ�صواق  يف 
النموذج من ال�صيارات من املفرت�ض اأن يغزو اأ�صواق 
وخ�صو�صا  واآ�صيا  واأوروبا  املتحدة  الوليات 
اأن ال�صيارة ب�صعرها املقبول ن�صبيا حتوي 
موا�صفات ممتازة ت�صاهي املوا�صفات 
املوجودة يف �صيارات مر�صيدي�ض من 
�صيارات  وحتى  اجلديدة   "E" الفئة 

"BMW 5" الأخرية.
وال�صور  للر�صومات  وبالنظر 
اأن  مالحظة  ميكن  املطروحة 

ال�صيء  بع�ض  ت�صبه  ال�صيارة 

�صيارات "كامري" التي اأنتجتها تويوتا يف ال�صنوات 
الأخرية، لكن ت�صميمها اخلارجي يتمتع بقدر اأكرب 
ب�صبكها  الأمامية  واجهتها  و�صكل  الن�صيابية  من 
اإ�صاءة  باأ�رشطة  املزودة  امل�صابيح  مع  العري�ض 
والأناقة  الفخامة  من  املزيد  مينحانها  مميزة 

وحتى �صيئا من الطابع الريا�صي.
مك�صّو  بفر�ض  الداخل  من  ال�صيارة  هذه  �صتزود 
باأفخم اأنواع اجللود، ف�صال عن لوحة حتكم مزودة 
بالأ�صوات  التحكم  كو�صائط  التقنيات،  باأحدث 
على  الثبات  كاأنظمة  ال�صيارة  ميزات  من  والكثري 
املنعطفات والتحكم بالإ�صاءة اخلارجية والداخلية 
ودوران العجالت واأجهزة التكييف احلديثة واأنظمة 

الأمان.

موديل ريا�سي من بي اإم دبليو i3 الكهربائية بـ860 األف جنيه
اأطلقت �رشكة بي اإم دبليو املوديل الريا�صي S من �صيارتها i3 الكهربائية، والذي يحمل ال�صم i3s. واأو�صحت 
ال�رشكة الأملانية اأن املوديل الريا�صي i3s يعتمد على �صواعد حمرك كهربائي بقوة 135 كيلووات/184 ح�صان، 
مع عزم دوران اأق�صى 270 نيوتن مرت. وبف�صل هذه القوة تت�صارع ال�صيارة الكهربائية الريا�صية من الثبات اإىل 
100 كلم/�ض يف غ�صون 9ر6 ثانية، يف حني ت�صل �رشعته الق�صوى اإىل 160 كلم/�ض. واأ�صارت بي اإم دبليو اإىل اأن 
مدى ال�صري الكهربائي لل�صيارة الريا�صية اجلديدة يبلغ 290 كلم، كما ميكن طلب ال�صيارة جمهزة بنظام تو�صيع 
مدى ال�صري اأو ما يعرف با�صم "Range Extender"؛ حيث ينب�ض حتت الغطاء الكربوين حمرك بنزين بقوة 
28 كيلووات/38 ح�صان لت�صغيل اأحد املولدات، وبذلك يتم انتاج التيار الالزم لدفع ال�صيارة 180 كلم اإ�صافية. 
اإطارات  مع  امل�صار  وو�صعت  التعليق  جمموعة  على  تعديالت  باإجراء  دبليو  اإم  بي  قامت  اأخرى  ناحية  ومن 

واأعلنت  التوجيه.  نظام  التح�صينات  هذه  طالت  كما  بي اإم دبليو اأن �صعر املوديل الكهربائي i3s اأعر�ض، 
يبداأ  األف الريا�صي   41 و150 يورو.من 

املهتمة  املواقع  بع�ض  �رشبت 
بال�صيارات �صورا ل�صاحنة �صغرية مميزة 

عن  يونغ"  "�صانغ  �رشكة  طورتها  الوعرة  للطرق 
ووفقا  الدفع.  رباعية   "Rexton" �صياراتها 
 "Rexton Sports" �صاحنة  فاإن  للمعلومات 
كبري  حد  اإىل  ت�صبه  مبوا�صفات  �صتاأتي  اجلديدة 
�صيارات "Rexton G4" التي اأنتجتها �صانغ يونغ 
اأتت  الداخلية  مق�صورتها  اأن  وخ�صو�صا  موؤخرا، 
مطابقة ملق�صورة تلك ال�صيارات، وكذلك ال�صكل 
اخلارجي للواجهة الأمامية ورغم حتفظ ال�رشكة 

على 
ر  ل�صو ا

اأن  اإل  ال�صاحنة،  بهذه  تتعلق  التي  واملعلومات 
الأول  بنموذجني،  �صتاأتي  اأنها  توؤكد  الت�رشيبات 
�صيكون ب�صندوق خلفي متو�صط احلجم خم�ص�ض 
لال�صتخدام ال�صخ�صي وطول ال�صيارة �صي�صل اإىل 
ب�صندوق  ف�صياأتي  الثاين  النموذج  اأما  اأمتار.   4.5
اأكرب واأطول �صيمكن امل�صتخدم من نقل الب�صائع 

الكبرية وحينها �صي�صل طول ال�صيارة اإىل 5 مرت.

يونغ" تطلق  "�سانغ 
�ساحنة مميزة 
للطرق الوعرة

تراجع �سادرات ال�سيارات 
 الكورية اجلنوبية 
بن�سبة 8% �سنويا 

اأظهرت بيانات حكومية �صادرة 
اأم�ض الثالثاء تراجع �صادرات 
كوريا اجلنوبية من ال�صيارات 
خالل ال�صهر املا�صي بن�صبة 
8% عن ال�صهر نف�صه من العام 
املا�صي ب�صبب بطء مبيعات 

ال�صيارات املتو�صطة وال�صغرية 
احلجم.

واأظهرت البيانات ال�صادرة عن 
وزارة التجارة وال�صناعة والطاقة 

اأن �صادرات ال�صيارات خالل 
ال�صهر املا�صي بلغت 237083 
�صيارة بانخفا�ض ن�صبته %8 
�صنويا، يف حني زادت قيمة 

ال�صادرات خالل ال�صهر نف�صه 
بن�صبة 4ر3% اإىل 07ر4 مليار 
دولر، بف�صل زيادة مبيعات 
ال�صيارات ال�صالون الكبرية 

وال�صيارات الريا�صية متعددة 
الأغرا�ض )اإ�ض.يو.يف(.

X6 مانهارت توقظ الوح�ش بداخل بي اإم دبليو
اأجرت �رشكة مانهارت تعديالت تقنية وت�صميمية على اأيقونة بي اإم دبليو X6، لتوقظ الوح�ض الكامن بداخلها 
وحتولها اإىل �صيارة اأرا�صي وعرة حقيقية. واأو�صحت �رشكة التعديل الأملانية اأن ن�صختها املعدلة حتمل ال�صم 
Concept Dirt² MHX6 تزاأر بقوة 900 ح�صان/1200 نيوتن مرت لعزم الدوران الأق�صى. وجنحت مانهارت 
يف الو�صول اإىل هذه املعدلت بف�صل التعديالت ال�صاملة على املحرك و�صاحن الرتبو وحت�صني نظام التربيد 
ونقل احلركة وجمموعة العادم اجلديدة. ولتتنا�صب ال�صيارة مع املعدلت اجلديدة مت جتهيزها بنظام فائق 
للمكابح، وطاقم نواب�ض خا�ض ملجموعة التعليق، كما مت زيادة اخللو�ض الأر�صي ب�صكل وا�صح. وتتميز ال�صيارة 
Concept Dirt² MHX6 املعدلة من خالل اجلنوط الكبرية امل�صنوعة من معدن خفيف قيا�ض 21 بو�صة، 
اأنبوب التنف�ض ميكن ملحرك ال�صيارة  وقف�ض احلماية من النقالب لتوفري املزيد من ال�صالمة. ومب�صاعدة 
حتت غطاء األياف الكربون احل�صول على الهواء الالزم لعملية الحرتاق اأثناء اجتياز املمرات املائية. واأ�صارت 

يقت�رش  املعدلة  ن�صختها  اأن  اإىل  اإنتاجها على 5 ن�صخ مانهارت 
الأ�صواق  يف  طرحها  يتم  ب�صعر يبداأ فقط، 

من 395 األف يورو.

قبل  تنفد  "ماكالرين" اجلديدة 
عر�سها يف الأ�سواق

ال�صاخنة   "Senna" �صيارة  الربيطانية   "McLaren" �رشكة  اأطلقت 
وذلك ن�صبة اإىل الراحل اآيرتون �صينا، اأ�صطورة رايل "فورمول 1".واأطلقت 
ال�صيارة للم�صاركة يف ال�صباقات، لكن ميكن ا�صتخدامها اأي�صا يف الطرق 
اأخرى  ت�صمية  اجلديدة  �صيارتها  على  ال�رشكة  اأطلقت  وقد  العادية. 
احلركية  وموا�صفاتها  اخلفيف  لوزنها  وذلك  تي"  "جيرب-جي  وهي 
املمتازة، وحمركها الذي يولد قوة 800 ح�صان. وجاءت ال�صيارة بهيكل 
"RaceActive Chasis Control" املزود مبمت�صات �صدمة يتغري 
الكربون.  من  م�صنوعة  مواد  من  فم�ص�صم  ال�صالون  اأما  ال�صائل.  فيها 
وت�صبه لوحة العدادات ما هو عليه يف �صيارات "فورمول 1". وهناك اأي�صا 
�صا�صة مل�ض واأنظمة مولتيميديا وت�صتخدم ال�صيارة اأقوى حمرك بنزين 
قوة  يولد  لرتات،   4 �صعته  الثنائي  املاركة، وهو حمرك تريبو  تاريخ  يف 

800 ح�صان.

 اآبل تتخلى عن �سريتها وتك�سف تقدما 
مثريا يف اأهم تقنيات الع�سر

ل�صنوات  �صمتها  على  اآبل  �رشكة  حافظت  اأن  بعد 
على  حري�صة  الآن  ال�رشكة  اأ�صبحت  عديدة، 
التقدم  مقدار  التفا�صيل حول  من  املزيد  م�صاركة 
ذاتية  ال�صيارات  تكنولوجيا  جمال  يف  حتققه  الذي 

القيادة.
ال�صطناعي  الذكاء  اأبحاث  ق�صم  مدير  قدم  فقد 
الأ�صبوع  هذا  عر�صا  �صالخوتدينوف،  رو�صالن 
ال�رشكة يف  اإليه فريق  تو�صل  ما  يك�صف من خالله 
اأمثلة  الذاتية، عرب تقدمي ب�صعة  بالقيادة  يتعلق  ما 
جديدة عن مدى التقدم الذي و�صل اإليه امل�رشوع، 

."NIPS" خالل موؤمتر التعلم الآيل

املراقبة  كامريات  ي�صتخدم  نظاما  اآبل  وو�صعت 
يف  وامل�صاة  املركبات  على  للتعرف  ال�صيارة  يف 
تقنيات  على  الكامريات  تعتمد  حيث  ال�صوارع، 
مثل  ال�صعبة  الظروف  يف  حتى  لتعمل  الآيل  التعلم 
هطول الأمطار التي باإمكانها اأن تغطي العد�صات، 
حيث ميكن لنظام اآبل اجلديد حتديد امل�صاة حتى 
الإ�صافات  وت�صمل  متوقفة  �صيارة  خلف  كانوا  واإن 
اإمكانية التنقل يف ال�صوارع غري املعروفة،  الأخرى 
للمدن  منف�صلة  الأبعاد  ثالثية  خرائط  ور�صم 
عن  ف�صال  ال�صيارات،  ا�صت�صعار  اأجهزة  با�صتخدام 

القدرة على اتخاذ القرار يف احلالت الطارئة.



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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خر�ئط غوغل تر�شدك �إىل وجهتك حتى 
لو كنت نائما

اخلرائط  تطبيق  غوغل  طورت 
لي�شبح اأكرث فائدة للأ�شخا�ص الذين 
العام  النقل  و�شائل  ي�شتخدمون 
واأ�شافت ال�رشكة على خرائط غوغل 
ما  الإ�شعارات،  من  نوعني جديدين 
القطار  تفويت  ال�شعب  من  �شيجعل 

اأو احلافلة عند ال�شفر.
و�شتوؤدي التغيريات اإىل جعل اخلرائط 
Citymapper، وهي  تتما�شى مع 
خدمة مناف�شة متخ�ش�شة يف ت�شهيل 

ا�شتخدام النقل العام.
على  الجتاهات  عن  البحث  وعند 
من  قريبا  �شتتمكن  اخلرائط، 
اجلزء  باجتاه  ابداأ  زر  على  النقر 
لتقارير  وفقا  ال�شا�شة،  من  ال�شفلي 

يبداأ  وعندها   .TechCrunch
حية،  حتديثات  بتقدمي  التطبيق 

اعتمادا على مكان تواجدك.
بوقت  غوغل  خرائط  و�شتذكرك 
عند  القطار  اأو  احلافلة  من  النزول 
القرتاب من حمطة الوقوف اخلا�شة 
بك، والتي ينبغي اأن تكون مفيدة يف 
غري  منطقة  زيارة  اأو  النوم  حالت 
ماألوفة متاما و�شتطلق غوغل اأي�شا 
اإ�شعارات قفل ال�شا�شة، التي �شتكون 
مفيدة للغاية من خلل اإلغاء احلاجة 
اإىل  للو�شول  الهاتف  قفل  فتح  اإىل 
التطبيق ملعرفة الجتاهات، وكل ما 
عليك القيام به هو النظر اإىل �شا�شة 
اخلرائط  وتعد  بك  اخلا�شة  القفل 

خدمة رائعة و�شعبية للغاية، ولكنها 
لل�شائقني  اأكرب  ب�شكل  موجهة 
النقل  و�شائل  مب�شتخدمي  مقارنة 

العام.

اجلدير بالذكر، اأن غوغل مل تقدم 
معلومات حول موعد ن�رش حتديث 
اخلرائط، ولكن من املتوقع طرحه 

قريبا.

هاتف �شام�شونغ غاالك�شي S9 �شيحتفظ

 بقارئ �لب�شمة يف �خللف
اأطلقت �شام�شونغ هاتف غالك�شي S8 مع ما�شح �شوئي لب�شمات الأ�شابع يف اجلزء اخللفي 

على غري عادتها، وكان موقعه بجوار الكامريا مما اإىل و�شع غري مريح للم�شتخدمني اأثناء 

املا�شح  تعمل على دمج  اأنها  الرغم من  الكامريا، وعلى  فتح اجلهاز وحدوث لطخات يف 

مع  لطرحه  يزال غري جاهز  ل  اأنه  اإل   ،2016 اأكتوبر  منذ  ال�شا�شة  للب�شمة حتت  ال�شوئي 

تقليدي  للب�شمة  ما�شح �شوئي  �شي�شتخدم  القادم  الهاتف  فاإن  لذلك   ،S9 هاتف غالك�شي

�شيتم و�شعه حتت عد�شة الكامريا يف اجلزء اخللفي، وقد مت ك�شف هذا الأمر من قبل بع�ص 

لقطات ال�شا�شة من تطبيق Samsung Health. وتظهر تلك اللقطات عملية قيا�ص معدل 

�رشبات القلب، وتظهر اأن اإعداد الكامريا �شوف ل يزال لديه نف�ص امل�شت�شعرات والفل�ص 

على اجلانب الأمين لهم بينما مت تغيري موقع قارئ ب�شمات الأ�شابع فقط، واملوقع اجلديد 

يجب اأن يكون اأ�شهل بكثري للو�شول. هاتف غالك�شي S9 لي�ص من املرجح و�شوله اإىل2018  

CES يف ل�ص فيغا�ص، لذلك نحن ل نزال يف انتظار موعد اإطلقه من �شام�شونغ.

�إطالق �بتكار�ت تقنية 
متقدمة يف جمال �حلو��شيب 

د�ئمة �الت�شال باالإنرتنت

الرئي�ص  نائب  ماير�شون،  تريي  �شعد 
يف  واأجهزته  ويندوز  ملجموعة  التنفيذي 
�رشكة مايكرو�شوفت، اإىل املن�شة بجانب 
ا عن التقدم الذي اأحرزه  اآمون ليقدم عر�شً
الأ�شهر  خلل  ال�رشكتني  بني  التعاون 
ويندوز  نظام  تقدمي  يف  املا�شية  القليلة 
النقالة.  �شنابدراجون  من�شة  على   10
وان�شم اإليهما لحًقا جريي �شني، الرئي�ص 
التنفيذي ل�رشكة اآ�شو�ص، ليعلن عن اإطلق 
اأول جهاز ي�شّغل نظام ويندوز على من�شة 
نوفاجو  اأ�شو�ص  جهاز  هو  �شنابدراغون: 
يف  متاًحا  يكون  اأن  يتوقع  الذي   ،1 يف   2
الأ�شواق مطلع العام املقبل. وان�شم كيفن 
العام  واملدير  الرئي�ص  نائب  فرو�شت، 

�رشكة  يف  ال�شخ�شية  امل�شتهلك  لأنظمة 
املن�شة  على  اآمون  اإىل  باكرد  هيوليت 
ا للإعلن عن احلا�شوب النقال »اإت�ص  اأي�شً
بي اإنفي اإك�صHP ENVY x2( »2( ذو 
ا جهاز  اأي�شً للف�شل، وهو  القابلة  ال�شا�شة 
يعمل بنظام ويندوز بالعتماد على من�شة 
الفئة  هذه  وتدعم  النقالة.  �شنابدراجون 
الت�شال  جتربة  احلوا�شيب  من  اجلديدة 
الدائم بالإنرتنت من خلل �رشعة ات�شال 
اإي. وهي تقدم  اإل تي  من رتبة جيجابت 
يوم  من  لأكرث  اجلهاز  ت�شغل  بطارية 
ونحيف وخال من  اأنيق  ت�شميم  كامل مع 

املراوح.
النقال  الهاتف  �شبكات  م�شغلو  واأظهر 

ملبادرة  دعمهم  القمة  خلل  ا  اأي�شً
وكان ممثلهم جونرت  تكنولوجيز،  كوالكوم 
للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  اأوتيندورفر، 
اأعلن  الذي  �شربينت،  �رشكة  يف  التقنية 
جديدة  احلوا�شيب  لفئة  �رشكته  دعم 
باقات  اإىل تقدمي  املت�شلة داًئما وتطلعه 
ويندوز  اأجهزة  اإىل  حمدودة  غري  بيانات 

املعتمدة على من�شة �شنابدراجون.

�حلو��شيب د�ئمة �الت�شال باالإنرتنت

كوالكوم  ل�رشكة  التابعة  تكنولوجيز  كوالكوم  �رشكة  اأعلنت 
اإنكوربوريتد عن جمموعة من التطورات على م�شتوى العملء 
واملنظومة البيئية والتقنيات خلل قمة تقنية �شنابدراجون 
ال�شنوية الثانية، وتهدف ال�رشكة من اإطلق هذه التح�شينات 
اإىل حتقيق قفزة كربى يف قطاع الهواتف النقالة مبجموعة 
من البتكارات املتقدمة وتقنيات احلوا�شيب املت�شلة دائًما 
بالإنرتنت. و�شهدت القمة �رشوحات م�شتفي�شة ملجموعة 
ال�رشكات  ت�شممها  التي  واملنتجات  التقنيات  من  وا�شعة 
الأجهزة  ل�شتخدام  املتفوقة  التجربة  لدعم  املختلفة 
�شنابدراغون  كوالكوم  من�شات  على  بالعتماد  النقالة 
من  كل  القمة  من�شة  على  ال�رشوحات  تلك  وقدم  النقالة. 
كوالكوم  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  اآمون،  كري�شتيانو 
كاتوزيان،  واأليك�ص  تي،  �شي  كيو  ورئي�ص �رشكة  تكنولوجيز 
نائب الرئي�ص الأول واملدير العام لق�شم الأجهزة النقالة يف 
�رشكة كوالكوم تكنولوجيز، وكبار امل�شوؤولني التنفيذيني من 
باكرد  وهيوليت  و�شربينت  واآ�شو�ص  مايكرو�شوفت  �رشكات 

واإيه اإم دي و�شياومي و�شام�شونغ.

توقعات: �لك�شف عن 
هاتف Honor �جلديد 

�الأ�شبوع هذ�   2  Magic

من املقرر اأن تك�شف هواوي عن هاتف ذكي جديد تابع 
ل�رشكة Honor هذا الأ�شبوعاملل�شق الرتويجي للحدث 
ل يك�شف بال�شبط عن اجلهاز الذي �شيتم الك�شف عنه، 
ومع ذلك، نظًرا ملكان النظارات ال�شم�شية يف ال�شورتني 
يف  املوجود   ”4“ عدد  اإىل  بالإ�شافة  ال�شيني،  للفنان 
الو�شط، فيمكننا ا�شتنتاج اأن الهاتف اجلديد على الأقل 
واأمامية  خلفية  مزدوجة  كامريا  باإعداد  يتميز  �شوف 
قد  فاإننا  احلدث،  توقيت  اإىل  وبالنظر  �شواء  حد  على 
الذي   ،Honor Magic لـ  اإطلق هاتف خليفة  نرى 
ظهر لأول مرة منذ اثني ع�رش �شهًرا بال�شبط، والذي 

كان اأول هاتف من
 هواوي يركز على الذكاء ال�شطناعي.

�الإعالن عن �ملن�شة 
�لنقالة �شنابدر�جون 

 845

كوالكوم  تقنية  من  املقبل  الرائد  اجليل  عن  كاتوزيان  اأعلن 
والتي  النقالة،   845 �شنابدراجون  من�شة  النقالة:  تكنولوجيز 

ك�شفت كامل مزاياها وموا�شفاتها اليوم الأربعاء 6 دي�شمرب.
جونغ،  اإ�ص  اإي  لدعوة  امل�رشح  خ�شبة  اإىل  اآمون  عاد  ثم 
الرئي�ص واملدير العام لأعمال �شناعة الرقاقات يف �شام�شوجن 
للإلكرتونيات. ليوؤكد اأن م�شنع �شام�شوجن للرقاقات املدجمة 
ال�رشكتان-  اأن  اإىل  واأ�شار   ،845 �شنابدراجون  رقاقة  �شينتح 
ت�شنيع  عملية  لتطوير  مًعا  تعملن  وكوالكوم-  �شام�شوجن 

رقاقات ال�شيليكون.
ولت�شليط ال�شوء على التزام كوالكوم تكنولوجيز ب�شوق ال�شني، 
�شياومي  �رشكة  موؤ�ش�ص  جون،  يل  ا  اأي�شً املن�شة  اإىل  �شعد 
ورئي�ص جمل�ص اإدارتها ورئي�شها التنفيذي، ليوؤكد على العلقة 

مقابل 400 مليون دوالر
 Shazam آبل توؤكد ��شتحو�ذها على تطبيق�

اأعلنت اآبل اأم�ص ا�شتحواذها على Shazam، وقد مت الإبلغ عن تلك ال�شفقة لأول مرة من 
لـ  TechCrunch الأ�شبوع املا�شي، والتي كانت مقابل 400 مليون دولر، وذلك وفًقا  قبل 
والربامج  والأفلم  الأغاين  على  التعرف  للم�شتخدمني  يتيح   Shazam وتطبيق   ،Recode
التلفزيونية، والإعلنات التجارية من خلل مقاطع �شوتية ق�شرية. وقال املتحدث با�شم اآبل 
 Apple Music Shazam املوهوبني لآبل، واأن تطبيق  اإنهم �شعداء بان�شمام فريق عمل 
وتقدمي جتارب  املو�شيقى  اكت�شاف  �شغف  ويتقا�شمان  كبرية،  بدرجة  متنا�شبان   Shazamو
اإنهم  بيان  يف   Shazam با�شم  الر�شمي  املتحدث  وقال  للم�شتخدمني.  الرائعة  املو�شيقى 
الأعلى  التطبيقات  من  واحد  هو   Shazam تطبيق  واأن  لآبل  ان�شمامهم  ب�شاأن  متحم�شون 
ت�شنيًفا يف العامل، ويحبه مئات املليني من امل�شتخدمني، واأنهم ل ميكنهم اأن يجدوا مكان 
ومن  للم�شتخدمني.  الرائعة  جتاربهم  وتقدمي  البتكار  موا�شلة  من  ليتمكنوا  اآبل  من  اأف�شل 
بلغت مليار  والتي  الفعلية،   Shazam اأبعد ما تكون عن قيمة  ال�شتحواذ  تكلفة  ان  الوا�شح 
دولر عند تقييمها يف اآخر جولة متويل، ولكن ال�رشكة واجهت �شعوبة يف العثور على منوذج 

اأعمال قابل لل�شتمرارية، وحققت فقط 54 مليون دولر يف اإيراداتها عام 2016.



ندوة  يف  زرواطي  واأ�شارت   
ليوم  افتتاحها  عقب  �شحفية 
بالعا�شمة، حول املقاول  درا�شي 
الإبداع  ومبادرات  البيئي 
املدين،  للمجتمع  اليكولوجي 
التعاون مع  اإطار  يندرج يف  الذي 
للأمم  وهيئات  الأوروبي  الحتاد 
وتنفيذ  البيئة،  حول  املتحدة 
برنامج »�شويت�شمد« على اعتباره 
مبادرة من جنوب املتو�شط، باأن 
يوؤمن  الأخ�رض  القت�شاد  ترقية 
اأو  مايل  خلل  اأي  من  اجلزائر 
خلل  من  م�شتقبل،  اقت�شادي 
الطبيعية  املوارد  جميع  تثمني 

للبلد  الغذائي  الأمن  لتحقيق 
مبنحها ح�شانة اقت�شادية، م�شرية 
باأن برنامج »�شويت�شمد« �شي�شمح 
بالنتقال اإىل الإنتاج وال�شتهلك 
املقاولتية  عرب  امل�شتدام 
منه  الهدف  اأن  كما  اخل�رضاء، 
هو اإ�رضاك ال�شناعيني واملجتمع 
امل�شتدامة،  التنمية  يف  املدين 
يف  اليكولوجي  الإبداع  وتثمني 
حدود �شنة 2035، كا�شفة يف ذات 
مندوب   4000 تكوين  عن  ال�شياق 
بيئي، يف اإطار �رضاكة بني م�شالح 
القت�شادية،  وال�رضكات  وزارتها 
اندماج  يف  امل�شاهمة  بغية 
طريقة  تغيري  يف  ال�شناعيني 

الإنتاج اإىل ال�شتدامة.

العدد : 4525/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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وزيرة البيئة والطاقات املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي

ا�سرتجاع النفايات �سيدعم اخلزينة ب30 مليار دينار 
�سددت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، على �سرورة انتقال 

ال�سناعيني اجلزائريني اإىل االإنتاج امل�ستدام عرب املقاوالتية اخل�سراء، التي تعترب ذات اإمكانيات 
اقت�سادية عالية، موؤكدة باأن اإعادة تدوير وا�سرتجاع النفايات ميكن اأن يخلق قيمة م�سافة 

لالقت�ساد الوطني، تقدر ب 30.5 مليار دينار �سنويا بحلول �سنة 2035.

طلبة علم املكتبات والتوثيق يرفعون مطالبهم لرئي�س اجلمهورية 
علم  تخ�ش�ص  طلبة  اأم�ص  يوم  رفع 
حاليني،  طلبة   ( والتوثيق  املكتبات 
عري�شة   ) مهنيني  متخرجني، 
احتجاجية  حت�شلت » الو�شط« على 
اجلمهورية  رئي�ص  اإىل  منها   ن�شخة 
التدخل  ب�رضورة  فيها  مطالبينه 
الغنب  ورفع  واإن�شافهم  العاجل 
املفرو�ص عليهم مند �شنوات،  وذلك 
التي  مبطالبهم  التكفل  خلل  من 

اأ�شا�شية  نقاط  ت�شعة  يف  جمعوها 
حتيني  �رضورة  مقدمتها  يف   جاء   ،
الن�شو�ص القانونية التي حتدد وتنظم 
رتبه  اختلف  على  الأر�شيفي  مهام 
العمومية  والإدارات  املوؤ�ش�شات  يف 
احلديثة  والتكنولوجيات  متا�شيا 
�رضورة  وكذا  باملهمة،  املت�شلة 
الأر�شيف ككيان قائم  اإدراج م�شلحة 
ملختلف  التنظيمي  الهيكل  يف  بذاته 

الإدارات واملوؤ�ش�شات العمومية. 
كما �شدد الطلبة على �رضورة اإدماج 
�شاغلي منا�شب عقود ما قبل الت�شغيل 
و�شمان  دائمة  عمل  منا�شب  يف 
حقوقهم يف الرتقية الإدارية مثل باقي 
يغفل  ومل  هذا  الأخرى،  الأ�شلك 
الأر�شيفي  املحتجون املطالبة بحق 
اأدائه  اأثناء  القانونية  احلماية  يف 
منا�شب  ا�شتحداث  ملهامه و�رضورة 

املدر�شية على  باملكتبات  للمكتتبني 
اإىل  اأطوارها،بالإ�شافة  اختلف 
وهي  التكوينية،  الدورات  يف  حقهم 
ينتظر طلبة تخ�ش�ص  التي  املطالب 
الرئي�ص  من  والتوثيق  املكتبات  علم 
البث فيها بعدما مل تلقى ان�شغالتهم 
اأذان �شاغية من قبل الهيئات الو�شية 

الأخرى.
يحي عواق

  موقف ...
بت�سكيلة  بغداد  حممد  الدكتور  التحاق  ياأتي 
على  مل  باب  ليفتح  االأعلى  االإ�سالمي  املجل�س 
بدورها  تقوم  الهيئة  هذه  لروؤية  م�سراعيه 
هو  اجلديد  الوافد   ، ماأمول  وجه  اأكمل  على 
و  اجلزائر  بالتلفزيون  �سابق  حترير  رئي�س 
باحث يف جمال االإعالم الديني له عدة موؤلفات 
باالإعالم  مرتبطة  اإ�سكاليات  حول  اأكادميية 
ما  الراهنة،و  االإ�سكاالت  مع  تعامله  و  الديني 
باأمانة  بغداد  الدكتور  تكليف  اأهمية  من  يزيد 

االإعالم هو وجوده اإىل جانب الدكتور بومدين 
كال  و  املعا�سرة  الفل�سفة  يف  الباحث  بوزيد 
يراعي  تنويري  خطاب  اإىل  ي�ستندان  الرجلني 
للمجتمع  الثقافية  املرجعية  و  اخل�سو�سية 
اجلزائري و كانت لهما يف وقت �سابق العديد من 
ملفات  عدة  حول  النقا�س  تاأطري  يف  امل�ساهمات 
�ساهمت  املقرتحات  من  جملة  توفري  و  ح�سا�سة 
يف بناء خطاب وطني متوازن ،يراعي اإرها�سات 
الرهانات  و  التحديات  ي�ستوعب  و  املرحلة 

احلالية
فاإىل وقت قريب ظلت اجلزائر رهينة خطابات 
امللفات  جلوهر  الت�سدي  ت�ستطع  مل  عقيمة 
الفكر  و  الديني  التطرف  خ�سو�سا  و  املعا�سرة 
التكفريي ،زيادة على حماوالت حتويل اجلزائر 
وهو  الطائفية  احلروب  و  للتجارب  �ساحة  اإىل 
الذي  ،االأمر  ذريع  بف�سل  مني  الذي  ال�سيناريو 
اإيجاد  اإمكانية  باجلزائر  املرتب�سني  على  فوت 

موطئ قدم لهم.

بوعالم  الدكتور  ا�سم  وجود  هنا  نن�سى  ال  و 
ال�سابق  الدينية  ال�سوؤون  وزير  اهلل   غالم  اهلل 
يتمتع  الذي  و  االجتماع  علم  يف  املتخ�س�س 
و  الر�سمية  االأو�ساط  يف  كبرية  مب�سداقية 
لعمل  متميزة  واجهة   ليكون  توؤهله  الثقافية 
موؤ�س�سة ينتظر منها الكثري يف املرحلة القادمة.

وداد احلاج

الثالثي الذهبي يف املجل�س الإ�سالمي الأعلى

اأمن ولية امل�سيلة يحيي ذكرى مظاهرات 11 دي�سمرب

وداد احلاج:

الإحتفال  مبنا�شبة  امل�شيلة   ولية  اأمن  م�شالح  نظمت 
بذكرى مظاهرات11 دي�شمرب 1960 من كل �شنة ، حما�رضة تاريخية 
من تن�شيط اأ�شتاذ جامعي من ق�شم التاريخ بجامعة امل�شيلة، ، الذي 
عن�رض   100 منها  ا�شتفاد  املحا�رضة  باملنا�شبة  اأي�شا  تكرميه  مت 
ال�رضطيني  الطلبة  كذا  و  الرتب  خمتلف  من  ال�رضطة  قوات  من 

ر�شالة  نقل  و  الأمة  تاريخ  لرت�شيخ  فر�شة  كانت  اأين  املرتب�شيني، 
املبادئ النبيلة للثورة التحريرية كما مت من خللها اإقامة معر�ص 
للكتب وال�شور التاريخية اخلا�شة باملنا�شبة ، العملية لقت جتاوب 

وا�شتح�شان احلا�رضين .
عبدالبا�سط بديار 

وهران

احلملة الوطنية للتح�سي�س من خماطر الت�سربات الغازية
�شتنطلق ابتداء من يوم اجلمعة 15 دي�شمرب 2017 بولية وهران حملة حت�شي�شية  مبخاطر الت�رضيبات 

الغازية والتي �شت�شتمر على مدى ثلثة اأيام اأين �شيجوب القائمون عليها  العديد من الأماكن العامة  بغية 

التقرب من اأكرب عدد ممكن من املواطنني والعمل على حت�شي�شهم مبدى خطورة هذه الت�رضيبات التي 

توؤدي اإىل هلك العديد من الأفراد �شنويا الأمر الذي ي�شتوجب حت�شي�ص وتعليم املواطنني الإجراءات 

والتدابري اللزم اتخاذها  يف حال حدوث ت�رضب الغاز خا�شة ونحن يف ف�شل ال�شتاء اأين تكرث ا�شتعمالت 
هده املادة وخا�شة اأجهزة التدفئة.

يحي عواق

املجل�س االإ�سالمي االأعلى

تن�سيب الدكتور حممد بغداد مديرا لالإعالم 
للإعلم  مديرا  بغداد،  حممد  الدكتور  تن�شيب  مت 
من  حممد  الدكتور  ويعد  الأعلى،  الإ�شلمي  باملجل�ص 
امل�شهد  يف  م�شاهمتها  لها  التي  الإعلمية،  الأ�شماء 
يقدمه  وما  املوؤلفات،  من  الكثري  خلل  من  الإعلمي، 
يف  العمل  له  �شبق  كما  والدولية،  الوطنية  امللتقيات  يف 
عدد من اجلرائد الوطنية، كما توىل من�شب رئي�ص ن�رضة 
الأخبار بالتلفزيون اجلزائري، واأ�رضف على بع�ص الربامج 
الذي  الثالثة،  برنامج �شيف  اأعد وقدم  وقد  التلفزيونية، 

ا�شت�شاف عدد كبري من املثقفني من اجلزائر وخارجها 
يف  دفعة  للإعلم  مديرا  بغداد  تعيني  يعطي  اأن  وينتظر 
الإعلم  و�شائل  مع  الأعلى  الإ�شلمي  املجل�ص  علقة 
الدكتور حممد بغداد  اأن عملية تن�شيب  الأخري  ي�شار يف 
اأم�ص  قد جراأت مبقر املجل�ص الإ�شلمي الأعلى �شباح 
املجل�ص  اأع�شاء  وكذا  املجل�ص   رئي�ص  بح�شور  وهذا 

والإطارات باملجل�ص .
اأحمــد قادري

القمة الطارئة ملنظمة التعاون االإ�سالمي

بوحجة ميثل رئي�س اجلمهورية 
الوطني  ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص  اليوم  ميثل 
العزيز  عبد  اجلمهورية   رئي�ص  بوحجة   �شعيد 
ملنظمة  الطارئة  القمة  اأ�شغال  يف  بوتفليقة 
برتكيا  باإ�شطنبول  املنعقدة  الإ�شلمي  التعاون 

التطورات  ملناق�شة  اأعمالها  �شتخ�ش�ص  والتي 
القد�ص  حتويل  ترامب  قرار  حول  الأخرية 

عا�شمة للكيان ال�شهيوين.
يحي عواق

اجللفة

تن�سيب » طوي�سات بن �سامل«  رئي�سا 
للمجل�س ال�سعبي الولئي

ن�شب وايل اجللفة م�شاء اأول اأم�ص الرئي�ص اجلديد 
طوي�شات  �شامل  »بن  الولئي   ال�شعبي  للمجل�ص 
والع�شكرية  الأمنية  ال�شلطات  بح�شور  وهذا   «
اأع�شاء  من  بع�ص  اإىل  بالإ�شافة  املنتخبني  وبع�ص 
املجل�ص ال�شعبي الولئي من كتل حم�ص امل�شتقبل 
الولية باملنا�شبة  األقاها وايل  والأفلن. ويف كلمة 
حيث �شدد على �رضورة خدمة املواطنني وحتريك 
عجلة التنمية وعلى املجل�ص اجلديد اأن يعي جيدا 
ل  وانه  اليوم  عاتقه  على  هو  الذي  الكبري  بالدور 
فوق  املواطن  م�شلحة  عينيه  ن�شب  ي�شع  اأن  بدا 
كل �شيء وان يكون ي�شعى  وي�شهر من اأجل خدمته 
املجل�ص  رئي�ص  قال  جانبه  ومن   ، ق�شاياه  وحل 
ال�شعبي الولئي اجلديد انه جد �شعيد باأن الفلن 
قد �شاهمت بتكتل كل من حم�ص وامل�شتقبل ومن 
جاهدا  يعمل  �شوف  وانه  اليوم  بهذا  الفوز  خلله 
من اأجل خدمة من وا�شع يف �شخ�شه وحزبه هاته 
الثقة وهاته امل�شوؤولية الكبرية التي نتمنى ان تكون 

هدفها خدمة ال�شالح العام والولية .  
ي�شار يف الأخري اأن عملية التن�شيب  قد جراأت مبقر 

الوطني  التجمع  حتالف  منتخبي  غياب  يف  الولية 
الدميقراطي و حزب تاج 

اجللفة /اأحمــد قادري

امل�سيلة 

عبدالبا�سط بديار   الربط مبادة الغاز على املناطق الريفية النائية واملعزولة وهو ما من �شاأنه اأن يرفع ن�شبة الربط بالغاز يف الولية .الذي ا�شتفادت منه الولية يف اإطار الربنامج اخلما�شي 2010- 2014 يف اإطار حت�شني ظروف احلياة بتو�شيع �شبكة عائلة ، وتندرج هذه العملية �شمن برنامج تو�شيع الربط ب�شبكة الغاز الطبيعي بعديد البلديات والتجمعات ال�شكانية �شاهمت الدولة بن�شبة 65 باملائة منها والباقي تكفلت به مديرية توزيع الكهرباء والغاز بامل�شيلة م�شاهمة رمزية لكل مقداد » رفقة ال�شلطات املحلية ،وقدرت تكلفة هذا الإجناز ح�شب ال�رضوح املقدمة بعني املكان ب 149.9 مليون دج مت، اأول اأم�ص، ربط 200 عائلة بحي مزرير  بولية امل�شيلة و ذلك يف اأجواء بهيجة بح�شور وايل ولية امل�شيلة »حاج 200 عائلة ت�ستفيد من �سبكة الغاز الطبيعي

اأمن والية امل�سيلة 

حب�س �سخ�س بتهمة 
حماولة  القتل 

العمدي 

متكنت قوات ال�رضطة بالأمن 
بولية  الرابع  احل�رضي 
امل�شيلة من توقيف املدعو 
)ت،و( 33 �شنة بتهمة حماولة 
�شلح  بوا�شطة  العمد  القتل 
اأبي�ص حيثيات الق�شية تعود 
ال�شحية  والد  تقدم  حني 
تعر�ص  مفادها  ب�شكوي 
 20 العمر  من  البالغة  ابنته 

على  �شكني  لطعنة  �شنة 
على  نقلت  البطن  م�شتوى 
ال�رضعة  جناح  على  اإثرها 
 ، الزهراوي  م�شت�شفى  اإىل 
التي  الأبحاث  و  التحريات 
ال�رضطة  عنا�رض  بها  قامت 
هوية  حتديد  من  مكنت 
ظرف  يف  توقيفه  و  الفاعل 
وجيز مع حجز اأداة اجلرمية 

ق�شائي  ملف  ت�شكيل  مت   ،
اأمام  تقدميه  و  املعني  �شد 
ال�شيد وكيل اجلمهورية لدى 
الذي  امل�شيلة    حمكمة 
قا�شي  على  اأحاله  بدوره 
الأخري  هذا  التحقيق 
املوؤ�ش�شة  بايداعه  اأمر 

العقابية .
عبدالبا�سط بديار 

وزيرة الربيد وتكنولوجيات االإعالم

ل ميكننا حجب لعبة احلوت الأزرق يف اجلزائر 
واملوا�شلت  الربيد  وزيرة  اأم�ص   اعرتفت 
والرقمنة،  والتكنولوجيات  والل�شلكية  ال�شلكية 
الألعاب  حجب  ب�شعوبة  فرعون،  هدى  اإميان 
“احلوت  لعبة  فيها  مبا  اخلطرية  الإلكرتونية 
الأزرق” التي اأودت بحياة �شبعة اأطفال جزائريني 

النواب  اأ�شئلة  على  ردها  فرعون، خلل  واأكدت 
القانون  مل�رضوع  التمهيدي  التقرير  بخ�شو�ص 
بالربيد  املتعلقة  العامة  للقواعد  املحدد 
ح�شب  يكم  احلل  باأن  اللكرتونية،  والت�شالت 
الوزيرة  هدى فرعون يف توعية الأ�رض اجلزائرية 

مبخاطر هذه الألعاب ملراقبة اأبنائهم واأ�شافت 
ي�شتحيل حجب  التقني  باأنه من اجلانب  الوزيرة 
هذه الألعاب من ال�شبكة العنكبوتية، اإل اإذا قمنا 

بغلق موقع »الفي�شبوك«.
ف.ن�سرين

وقعت اأم�ص جريدة الو�شط عقد 
بوفاريك  �رضف  فريق  مع  رعاية 
لكرة ال�شلة من ذوي الحتياجات 
الن�شانية  املبادرة  اخلا�شة،هذه 
تاأتي تكري�شا للبعد الن�شاين الذي 

يتوجب توفره يف عمل ال�رضكات، 
بوفاريك  �رضف  فريق  يعترب  و 
البليدة  ولية  يف  للتحدي  رمزا 
�شنوات  قبل  الفريق  متكن  حيث 
متثلت  باهرة  نتائج  حتقيق  من 

كاأ�ص  اآخرها  كان  تتويج   18 يف 
الريا�شي  للمو�شم  اجلمهورية 
من  لعبني   7 متكن  و   2010
فرن�شا يف  اإىل  ال�شفر  الفريق من 

اإطار عقود احرتاف

يومية

 عقد رعاية مع فريق �سرف بوفاريك
 لذوي الحتياجات اخلا�سة 
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