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جددوا مطلب ت�شكيل هيئة 
م�شتقلة لتنظيم النتخابات

 حمــــــ�س تــــــرد عــــــــــــــلى 
بن ي�ن�س وت�ؤكد ا�ستمرار 

الإ�ســـــــــالم ال�سيــــــا�سي 
�س3
تزامنا مع املولد النبوي ال�شريف 

امل�اطن الب�سيط يكت�ي 
غالء املنت�جات الفالحية 
�س3

ما بني الو�شاية وديوان 
امل�شابقات والمتحانات 

وزارة الرتبية مطالبة 
 ب�سبط ال�سالحيات
 حلماية البكال�ريا 

�س4

مديرية ال�شحة بالعا�شمة

ت�سجيل 82 حالة جديدة لالإ�سابة بداء ال�سيدا يف 2017

�س3

�س4

اأطراف خارجية حتاول 
الت�س�ي�س على اجلزائر 

 ا�شتنكر اإقحام اخلالفات املذهبية 
يف املنا�شبات الدينية ،حممد عي�شى :

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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الطبعة 11 لالأيام الأورومغاربية لالت�شال الإ�شهاري

�سوق ب100 مليون �أورو بحاجة �إىل تاأطري قانوين
�س3

�س6
لوني�س حميطو�س » الرئي�س املدير 

العام مللبنة �شومام ل الو�شط

ا�ستثمارات عمالقة 
يف امل�ستقبل القريب 
�س.24

عار�شون يف �شالون  الأ�شغال 
العمومية يوؤكدون  :

اأمامنا فر�س كبرية 
لتحقيق ا�ستثمارات 

ن�عية و ت��سيع ال�سركة
�س5 �س13�س5 �س3

قائمة الأدوية القابلة للتعوي�س

24 اإ�سافة و عدم 
 �سحب اأي دواء

 من القائمة 

 مدير ال�شباب والريا�شة لولية
 اأدرار م�شرف حممد اأكلي للو�شط 

ا�ستثمرنا 660 
مليار �سنتيم لإجناز 

هياكل قاعدية 

كازوين اأثبت قلة احليلة التكتيكية

اإدارة م�ل�دية 
اجلزائر تتحكم 

ب�ك�ا�سة بالت�سبب 
يف الهزمية

اتهم وزير ال�شوؤون الدينية حممد عي�شى  اأطرافا 
خارجية مبحاولة  الت�شوي�س على اجلزائر من 

خالل حماولة اإدخال اأفكار متطرفة ،نافيا  
ا�شتغالل حزب اهلل للنظام امل�شريف يف اجلزائر من 

اأجل تقدمي الدعم املايل حلركة حما�س.

 اأ�ســـعــار الـــنـــفـط 
 مر�سحة  لال�ستقرار

 يف حدود 60 دولرا

اخلبري الطاقوي مهماه بوزيان لـ "الو�شط "

.    اجتماع الأوبك اليوم باإمكانه حت�شني الأو�شاع

.        2256 متعامال خمت�سا و 2256 متعامال يف جمال ال�ست�سارة و الدرا�سات
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ر�ؤية من الواقع
اجلامعية  الإقامة  يف  الطالب  وفاة  حادثة 
مل   ، غرفته  �شرفة  من  هوى  والذي  باأدرار 
تخرج من دائرة معاجلة ق�شايانا اإل بالفو�شى 
زمالئه  قام  ،اإذ  والتدبري  الت�شيري  و�شوء 
باب  واإغالق  الدرا�شة  وتعطيل  بالحتجاج 
ناأخذ  ما  بقدر  ـ  نلومهم  ل  ونحن  ـ   اجلامعة 
ومو�شوعية  بحكمة  الت�شرف  عدم  عليهم 
حملة  من  واملتنورين  امل�شتقبل  اإطارات  وهم 
القيام  املفرو�س  اذ   . اجلامعية   ال�شهادات 
على  ترحما  ـ  فقط  دقيقة  ـ  لدقيقة  بوقفة 
العودة  ثم  (اجلامعي  )احلرم  داخل  زميلهم 
الت�شامن  يتحول  ول   ، الدرا�شة  مقاعد  اإىل 
اإىل ت�شفية ح�شابات مع الإدارة ، واحتجاجات 
مازالت متوا�شلة اإىل غاية اليوم مع الت�شارب 
حتمل  من  هربا  والت�شريحات  الأقوال  يف 

�شجاعة  فيه  غابت  وقت  يف  امل�شوؤولية 
يومي  ديكور  الحتجاج  اأ�شبح  ال�شجعان؟اإذ 
بعد كل حادثة وحدث حتى ولو كان منا�شبة 
�شعيدة . فقد يتزامن الحتجاج مع النتخابات 
بعد  يكون  كما   ، وبعدها  قبلها  يكون  ورمبا 
من   ) اأخوة   ( بني  قدم  كرة  يف  مقابلة  اإجراء 
غري  ثقايف  ن�شاط  مع  رمبا  او  واحدة  مدينة 
متفق على برناجمه، اإما بعد ن�شر قوائم ال�شكن 
والت�شغيل فالبد اأن يكون الحتجاج فال�شعب 
الطرق  تغلق  حيث   ، ذلك  على  دائما  متعود 
الأ�شجار  وتقطع  املطاطية  العجالت  وحترق 
وتك�شر اأعمدة الإنارة وتخرب مقار الدوائر و 
البلديات بالإ�شافة اإىل مرافق اأخرى ، ويلقى 
ي�شارك  مل  من  منهم  مواطنون  على  القب�س 
وكان غائبا ، وبعد مناو�شات مع م�شالح الأمن 

اىل  حتويلهم  يتم  ن  وموقوفون  جرحى  فيها 
بالإدانة  البع�س  على  ويحكم  الق�شاء  جهاز 
اآخر  احتجاج  اأمل  على  اجلموع  ،وتتفرق 
املعجزات  جزائر  يف  املواطن  الأكرب  ،واخلا�شر 
ويح�شل  التخريب  يقع  الأ�شباب  لأتفه  حيث 
الطالب  ق�شية  امل�شبوق؟.  لقب  على  البع�س 
يتحملها  م�شرتكة  م�شوؤولية  باأدرار  اجلامعي 
املقاول ثم ) املا�شو ( الذي قام برتكيب النافذة 
التقنية  امل�شالح  ثم   ، احلديدي  واحلاجز 
التي يفرت�س مرافقتها للم�شروع من البداية 
فيه  مبا  املرفق  ا�شتالم  على  اأ�شرت  ،والتي 
ول   . البناء  مديرية  اإ�شراف  حتت  عيوب  من 
باإدارة  ـ ل  العلم  ـ �شهيد  عالقة لوفاة الطالب 
اجلامعة ول مب�شوؤول الإقامة ، ول حتى وزير 
ليزيد  اخلط  طول  على  دخل  الذي  التعليم 

والطلبة  الأ�شاتذة  حتى  .ول  تعفنا  الو�شع 
.وكل  تعقيدا  احلادث  زادوا  الذين  املحتجون 
الذي  والإهمال  التق�شري  اىل  يعود  جرى  ما 
اأماكن  يف  ويقع  وقع  فيما  الرئي�س  ال�شبب  هو 
بقلة  ونعاجلها  يوميا  ن�شاهدها  �شبيهة  اأخرى 
الت�شرف  ح�شن  من  لأنه  والفو�شى.  التدبري 
بالأ�شباب  والأخذ  ال�شبب  معرفة  امل�شكل  مع 
بعيدا عن العنف بعدما اأ�شبحنا اأ�شحوكة اأمام 
بدايتها  الق�شية  لن   ، الأخرى   ) الأجنا�س   (
تركيب )باروداج ( ونهايتها احتجاج من طرف 
الفو�شى  دعاة  يريد  الذين  امل�شتقبل  نخبة 
لها  جمهولة  واأغرا�س  حلاجات  لذلك  دفعهم 
تاأثري على حت�شيلهم وعلى م�شتقبل الأجيال  

؟ 
احلفناوي بن عامر غــول

اكت�ساف خمباأ للأ�سلحة  بربج باجي خمتار
على  يحتوي  والذخرية  للأ�سلحة  خمب�أ  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ش  مفرزة  ك�سفت 
اأورده اأم�ش الأربع�ء بي�ن لوزارة الدف�ع  اأ�سلحة ثقيلة وخم�زن وذخرية ح�سب م� 
الوطني . وج�ء يف البي�ن انه "يف اإط�ر مك�فحة الإره�ب وحم�ية احلدود، واإثر دورية 
ال�س�د�سة،  الع�سكرية  الن�حية   ب�إقليم  ب�جي خمت�ر  ال�رشيط احلدودي بربج  على 
للأ�سلحة  خمب�أ   2017 نوفمرب  ام�ش28  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ش  مفرزة  ك�سفت 
والذخرية يحتوي على:01 ق�ذف �س�روخي من نوع RPG-7، مع مقذوفني اثنني 
وح�سوة واحدة ،02 ر�س��سني ثقيلني عي�ر 12.7 ملم، مع م��سورة وق�عدة للرمي 
و03 خم�زن  و05 اأ�رشطة ذخرية، 01 ر�س��ش ثقيل من  نوع PKT و 05 م�سد�س�ت 
ر�س��سة من نوع كل�سينكوف مع 11 خمزن للذخرية ، 02 بندقتني ن�سف اآليتني من 
نوع �سيمونوف، 01 �رشيط ذخرية لر�س��ش من نوع FMPK، 13 قنبلة يدوية، مع 
12 م�سعل ب�لإ�س�فة اإىل كمية معتربة من الذخرية تقدر بـ2932 طلقة من خمتلف 
العي�رات وجه�زي (02 ) ات�س�ل ل�سلكيني" واأ�س�ف البي�ن انه "ت�أتي هذه  النت�ئج 
امليدانية لتوؤكد مرة اأخرى ج�هزية  ،وا�ستعداد وحدات اجلي�ش الوطني ال�سعبي 

لت�أمني حدودن� و�سل كل  حم�ولت امل�س��ش  بحرمة و�سلمة الرتاب الوطني".  

االحتفال باليوم الوطني 
ل�سجرة الزيتون

منا�شرة 

 االإ�سلميون 
مل يرتاجعوا

االأورا�سي يحت�سن املنتدى 
اجلزائري الفرن�سي للرقمنة

ح�سود اأفرغ غ�سبه يف الكرة

عرف الحتف�ل ب�ليوم الوطني ل�سجرة 
الزيتون تو�سع� يف نط�قه على م�ستوى 
ال�سجرة  بهذه  املعروفة  الولي�ت 
مب�  التذكري  على  مركزين  املب�ركة، 
ب�جلزائر،  من�طق  لعدة  ب�لن�سبة  متثله 
اإن  �سواء  ال�سحية  فوائده�  وكذا 
وجهت لل�ستهلك كزيتون، اأو الع�رش 
ل�ستغلل زيت الزيتون، و�سط دع�وى 
ال�سجر  من  اأنه�  خ��سة  اأكرث  لدعمه� 

املعمر ..

املجيد  عبد  حم�ش  حركة  رئي�ش  ثمن 
املبذولة  الكبرية  املجهودات  من��رشة 
املك�تب  ،داعي�  احلركة   اأع�س�ء  قبل  من 
الولئية للحف�ظ على هذا الر�سيد و تنميته 
مبزيد من العمل ،واتهم  الإدارة ب�لتلعب 
و مم�ر�سة التزوير يف بع�ش ولي�ت الوطن  
الإ�سلمية  الأحزاب  تراجع  خرب  ،مكذب� 
موؤكدا اأن احلركة �سجلت نت�ئج ايج�بية يف 

املحلي�ت .

حول  الفرن�سي  اجلزائري  املنتدى  بلدن�  حتت�سن 
دي�سمرب  الرابع  بت�ريخ  الث�نية  طبعته  يف  الرقمنة 
يعرف  �سوف  حيث  الأورا�سي،  فندق  يف  الداخل 
جم�ل  يف  فرن�سية  �رشك�ت  �ست  م�س�ركة  املنتدى 
الرقمنة والتكنولوجي� والتي �سوف تقوم مبنح اخلربة 
التي متلكه� للموؤ�س�س�ت الوطنية ب�ل�س�فة اإىل بحث 

جم�ل فر�سة ال�ستثم�ر يف امليدان ب�جلزائر.

الرحم�ن  عبد  اجلزائر  مولودية  لعب  يتحّمل   مل 
الداربي  الأول يف  الهدف  فريقه  �سب�ك  تلقي  ح�سود 
عن  اجلزائر  احت�د  ب�جل�ر  ام�ش  اأول  جمعهم  الذي 
ب�إم�س�ك  ق�م  اأين  مو�سى،  بن  خمت�ر  اللعب  طريق 
وم�س�هد  �سور  نقلته�  �سورة  يف  واتلفه�  الكرة 
منقولة على  املق�بلة  ك�نت  اين  التلفزيون اجلزائري 
اجلم�هري  تتقبله�  مل  التي  اللقطة  وهي  املب��رش 

الكروية وعربت عن غ�سبه� من ال�سورة. بني  19 اإىل 26 نوفمرب 2017

23217 تدخل للحماية املدنية

املولد النبوي ال�شريف

وزارة ال�سحة حتذر من خماطر االألعاب النارية 

بني   م�  املمتدة  الفرتة   خلل  
اإىل 26 نوفمرب 2017، �سجلت   19
وحدات احلم�ية  املدنية 23217 
تلقي  اإثر  على  وهذا   تدخل 
طرف   من   ال�ستغـ�ثة  مك�مل�ت 
التدخلت  هذه  املواطنني، 
اأن�سطة  جم�لت  خمتلف  �سملت 
املتعلقة  �سواء  املدنية  احلم�ية 
احلوادث  املرور،  بحوادث 

املنزلية، الإجلء ال�سحي اإخمــ�د 
احلرائق و تغطية الأجهزة الأمنية  
بينه�   من  التظ�هرات،  ملختلف 
بعملي�ت  خ��ش  تدخــل   12906
فــيهــ�  مت  اأيـن  ال�سحي،  الإجلء 
جريح   1701 اإجلء  و  اإ�ســع�ف 
اإىل  مري�ش   10962 حتويل  و 
اأعوان  طرف  من  امل�ست�سفي�ت 

احلــم�ية املدنيـة.

ال�سك�ن  و  ال�سحة  وزارة  حذرت 
اأم�ش  امل�ست�سفي�ت  اإ�سلح  و 
اخلطرية  احلوادث  من  الأربع�ء 
التي قد تنجم عن ا�ستعم�ل الألع�ب 
تزداد  الذي  املفرقع�ت  و  الن�رية 
النبوي  املولد  حلول  مع  وتريته 
ال�رشيف، مذكرة ب�أن هذا النوع من 
املم�ر�س�ت قد يودي بحي�ة الأفراد 

و يّحول الحتف�ل اإىل م�أ�س�ة.
و يف بي�ن له�، وجهت وزارة ال�سحة 
مبن��سبة  الن�س�ئح  من  �سل�سلة 
ال�رشيف  النبوي  املولد  ذكرى 

الأ�سبوع  نه�ية  مع  �سيتزامن  الذي 
تذكريه�  جددت  حيث  اجل�ري، 
و  ك�ملفرقع�ت  الن�رية  املواد  ب�أن 

قد  غريه�  و  القذائف  و  ال�سواريخ 
تهدد  خطرة  حوادث  يف  تت�سبب 

�سلمة الأ�سخ��ش.

بني العبث و دعاة الفو�سى

�سادية احلدث .. عندما مثلت 
واعتزلت .. وتوفيت

عرفت مواقع التوا�سل الجتم�عي واملواقع الخب�رية، اأم�ش، "حدادا" وا�سع� 
على اإثر وف�ة الفن�نة �س�دية، لي�ش من ب�ب احلزن على �سخ�سية فنية يف الـ86 من 
عمره� فقط، بل على  ق�مة اأكدوا اأنه� ق�مت بكل �سيء �سحيح يف حي�ته�، على 

حد تعبري ع�دل اإم�م، فعندم� مثلت مثلت، وعندم� قررت العتزال تركت كل 
�سيء واعتزلت نه�ئي�، بدل العودة اىل ال�س��سة من ب�ب الن�سح، ليبقى ال�رش الكبري 

هو م� ت�سمنه لق�وؤه� ب�ل�سيخ ال�سعراوي بعد وف�ة كليهم� ..

ح�سيلة ثقيلة الإرهاب الطريق
ق�مت وحدات احلم�ية املدنية بـ 1781 تـدخـل من اأجل  1078 ح�دث  مرور اأدت اإىل وف�ة 34 �سخ�ش 
و جرح 1054 اآخرين مت اإ�سع�فهم و نقلهم اإىل املراكز الإ�ست�سف�ئية للعلم اأن اأثقل ح�ســيلة �سجلت يف 
وليــة غرداية بوف�ة 05 اأ�سخ��ش و جرح 18 اآخريــن مت اإ�سع�فهم و حتويلهــم اإىل املراكز الإ�ست�سفـ�ئية  
ب�إخـــم�د 1023  بـ 1502 تدخل �سمح  اإثـر 12 حوادث مرور،كم� ق�مت وحدات احلم�ية املدنية  على 
حريق منه� منزلية �سن�عية وحرائق مــختلفـة فيمــ� يخ�ش العملي�ت املختلفة فق�مت وحدات احلم�ية 

املدنية بـ 7028 تدخـل فـي نف�ش الفرتة لتغطية 6636 عملية اإ�سع�ف و اإنق�ذ الأ�سخ��ش يف خطر.

وزارة الدفاع الوطني :
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عار�شون يف �شالون  الأ�شغال العمومية يوؤكدون  :

اأمامنا فر�ص كبرية لتحقيق ا�ستثمارات نوعية و تو�سيع ال�سراكة

اإميان لوا�س 

ن�شعى اإىل توعية  و 
حت�شي�س املواطنني 
مبخاطر الأ�شغال 

العمومية

وكالة   يف  الرئي�سي  املفت�ش  اأفاد 
االجتماعي  ال�سمان  �سندوق 
من  الهدف  ،اأن   مالك  مندور 
الطبعة 15 ملعر�ش  امل�ساركة يف 
توعية  هو  العمومية   االأ�سغال 
مبخاطر  املواطنني  حت�سي�ش  و 
االأ�سغال العمومية و كيفية الوقاية 

اأن  ،م�سريا  احلوادث  هذه  من 
الوكالة متواجدة عرب جميع  الرتاب 
اأن  مالك  مندور  اأ�سار  الوطني. 
معر�ش االأ�سغال العمومية  فر�سة  
و  حت�سي�سة  باأيام  للقيام  للوكالة 
يف  املوؤ�س�سات  لفائدة   تكوينات 
جمال االأمن  ،كا�سفا اأن  حوادث 
االأ�سغال العمومية تبلغ كل �سنة 50 

األف حادث �سنويا .
ال�رشكة  يف  العاملني  عدد 
يبلغ  الكربى   للمن�ساآت  اجلزائرية 

700 عامل 
لل�رشكة  العام  املدير  جهته   من 
الكربى  للمن�ساآت  اجلزائرية 
�سعيدي م�سطفى   اأ�سار اأن ال�رشكة 

هي  الكربى  للمن�ساآت  اجلزائرية 
�سنة  يف  تاأ�س�ست  خا�سة  �رشكة 
االأ�سغال  جمال  يف  تعمل   2004
العمومية ،مربزا اأن ال�رشكة متلك 
فروع يف العديد من وليات الوطن 
من بينها ق�سنطينة ،وهران ،جيجل 
املدير  اأفاد    . ،تلم�سان  ،�سعيدة 
العام لل�رشكة اجلزائرية للمن�ساآت 
الكربى �سعيدي م�سطفى  اأن عدد 
 700 يبلغ   ال�رشكة  يف  العاملني 
عدة  فتح  ا�ستدعى  مما  عامل 
الوطن  واليات  خمتلف  يف  فروع 
يف  متخ�س�سة  ال�رشكة  اأن  ،مربزا 
�سياق  ،وطرح يف  الطرقات  تعبيد 
تعاين  التي  املالية  م�ساكل  اأخر 

منها ال�رشكة يف ظل غياب الدعم 
املايل ،داعيا الو�ساية اإىل التدخل 
املايل  اجلز  و  الفراغات  �سد  و 

لتح�سني الو�سعية .

ن�شارك بحلة جديدة 
و هي اإن�شاء حمطات 

الدفع 

و  الطاقة  دائرة  رئي�ش  بدوره 
�سبكة االت�سال اجلزائرية للطريق 
ك�سف  زهري  جرايري  ال�سيار 
هذه  يف  املوؤ�س�سة  م�ساركة  اأن 
متثلت  جديدة  بحلة  كان  الطبعة 

عبارة  وهي  الدفع  حمطات  يف 
الطريق  بها  جهز  جتهيزات  عن 
،وحتدث   غرب   �رشق  ال�سيار 
جتهيزات  عن  زهري  جرايري 
اجلزائرية  بها  تدعمت  جديدة 
للطريق ال�سيار متثلت يف حمطات 
لتمكني  النجدة  ،هواتف  الدفع 
االت�سال  من  الطريق  م�ستعملي 
يف حالة حدوث حادث ، 22 مركز 
ا�ستغالل ال�سيانة ملعرفة املواقع 
،جتهيز ثاين يتمثل يف �سا�سات يف 
الطريق ال�سيار الإعالم م�ستعملني 
عن  حادث  باأي  ال�سيار  الطريق 
ذات  واأفاد   . ال�سا�سات  طريق 
املتحدث يف ذات ال�سياق انه على 

غرار اإن�ساء حمطات الدفع ،قامت 
مراقبة  كامريات  بتجهيز  ال�رشكة 
وربطها باألياف ب�رشية على طول 
اإىل  باالإ�سافة   ، ال�سيار  الطريق 
للراحة  خدماتية  مرافق  توفري 
اأخرى  جهة  ومن   ، 54 حمطة  يف 
الطاقة  دائرة  رئي�ش  اأ�سار 
اجلزائرية  االت�سال  �سبكة  و 
للطريق ال�سيار اإىل العراقيل التي 
لهذه  تبنيها  املوؤ�س�سة يف  واجهت 
م�سكل  على  ،موؤكدا  التجهيزات 
تقدمي  رخ�ش التجهيزات  ،قائال 
اال�سترياد  رخ�ش  على  »ح�سولنا 
جتهيزات  الأنها  وقتا  ا�ستغرق 

ح�سا�سة ».

تراوحت اأراء العار�شني يف  املعر�س الدويل لالأ�شغال العمومية يف ا�شتطالع قامت به  »جريدة الو�شط  الذي افتتح طبعته اخلام�شة ع�شرة  اأول اأم�س و 
الذي �شيدوم حتى 2 دي�شمرب و يعرف م�شاركة 300 عار�س 104 عار�س اأجنبي ميثلون 12 دولة ومت اختيار بلد  ال�شني �شيف �شرف ،بني مت�شريني من 
الأزمة القت�شادية التي انعك�شت �شلبا على املوؤ�ش�شات بغياب الدعم املايل  ، يف حني عار�شون اعتربوا التظاهرة ف�شاء مالئما لتبادل اخلربات و ن�شج 

التعاون بني خمتلف املتعاونني يف اجلزائر. 

جددوا مطلب ت�شكيل هيئة م�شتقلة لتنظيم النتخابات

حم�ص ترد على بن يون�ص وتوؤكد ا�ستمرار الإ�سالم ال�سيا�سي 
خالل  ال�سلم،  جمتمع  حركة  جددت 
موؤخرا،  التنفيذي  مكتبها  اجتماع 
خالل  بالتزوير  لالإدارة  اتهامها 
ل�سالح  االأخرية،  املحلية  االنتخابات 
باالإرادة  والتالعب  ال�سلطة  اأحزاب 
جتاوز،  من  االأمر  ميثله  ما  ال�سعبية، 
خلدمة  جاء  التزوير  اأن  مو�سحني 
امل�سالح  ح�ساب  على  �سيقة  م�سالح 
ح�سبهم  يهدد  ما  للوطن  العليا 
واأكد  الوطني.  االجتماعي  التما�سك 
هكذا  اأن  التنفيذي  املجل�ش  بيان 
ييئ�ش  ال�سعب  جعلت  جتاوزات 
واإمكانية  االنتخابات  جدوى  من 
امل�سار  عرب  واإ�سالح  تغيري  اإجراء 
مطلبهم  جمددين  الدميقراطي، 
م�ستقلة  هيئة  ا�ستحداث  ب�رشورة 

الإنهاء  االنتخابات  واإدارة  لتنظيم 
م�سكلة التزوير وحماية الدميقراطي، 
العدالة يف  ا�ستقاللية  ل�رشورة  داعني 
درا�ستها لدعاوى االأحزاب املت�رشرة 
�سمريها  اإىل  واالحتكام  التزوير  من 
وحماية  احلقوق  اأ�سحاب  الإن�ساف 
وحتقيق  الظلم  ورفع  ال�سعب  اإرادة 
اإ�سالح  �رشورة  على  موؤكدين  العدل. 
مبا  وال�سيا�سية  القانونية  املنظومة 
احلقوق  ويحمي  القانون  دولة  يكر�ش 
واحلريات ويقوي املوؤ�س�سات املنتخبة 
قانوين  يف  خ�سو�سا  النظر  باإعادة 
ناظم  ن�ش  واإعداد  والبلدية،  الوالية 
للجباية املحلية ب�سفافية وعدل. واأكد 
البيان اأن نتائج احلركة حم�ش يف هذه 
ب�سكل  تطورت  املحلية  االنتخابات 

اإيجابي على جميع امل�ستويات مقارنة 
مبحليات 2012 رغم كل ما تعر�ست له 
وم�سايقات  �سطب  من  احلركة  قوائم 

وا�ستهداف و�رشقة لالأ�سوات.
حلركة  ال�سابق  الرئي�ش  جهته  من 
رد  مقري  الرزاق  عبد  ال�سلم  جمتمع 
ال�سعبية  للحركة  العام  االأمني  على 
اجلزائرية عمارة بن يون�ش، بخ�سو�ش 
اعتباره اأن االإ�سالم ال�سيا�سي قد دخل 
م�سريا  باجلزائر،  االنتهاء  مرحلة 
لرتاجع  يهللون  بذلك  الزاعمني  باأن 
املقاطعة  ظل  يف  االإ�سالميني 
له  من�سور  يف  مقري  واأفاد  والتزوير 
بالفاي�سبوك،  الر�سمية  �سفحته  عرب 
عن  يون�ش  بن  عمارة  يقوله  ما  باأن 
�سنة  منذ  ال�سيا�سي  لالإ�سالم  تراجع 

ان�سحاب  مع  متزامن  هو   ،1999
ب�سبب  ال�سباق،  من  ال�ستة  املر�سحني 
للمناف�سة،  عادلة  �رشوط  وجود  عدم 
اهلل  رحمه  حمفوظ  ال�سيخ  منع  واإىل 
من الرت�سح اآنذاك، رغم قبوله حتدي 
ال�سعبة،  ال�رشوط  �سمن  املناف�سة 
بن  عنه  الذي حتدث  الرتاجع  مرجعا 
لها  تعر�ش  التي  ال�سغوط  اإىل  يون�ش، 
نف�ش  ووجه  نحناح،  حمفوظ  الراحل 
املواالة  الأحزاب  حديثه  امل�سدر 
رجاال  كونوا   « م�سيفا  حتدي،  بلهجة 
جلنة  بوا�سطة  انتخابات  واأقيموا 
االنتخابات،  لتنظيم  م�ستقلة  وطنية 

فلماذا يخاف الواثق من ذلك«. 

�شارة بومعزة 

الطبعة 11 لالأيام الأورومغاربية لالت�شال الإ�شهاري

�سوق ب100 مليون اأورو بحاجة اإىل تاأطري قانوين

ا�شتنكر اإقحام اخلالفات املذهبية يف املنا�شبات 
الدينية ،حممد عي�شى :

اأطراف خارجية حتاول اإدخال اأفكار 
متطرفة للت�سوي�ص على اجلزائر 

.       2256 متعامل 
خمت�س و 2256 متعامل 

يف جمال ال�شت�شارة 
و الدرا�شات

.     اأين تذهب ال�شريبة 
على الإعالنات املقدرة 

ب1باملائة من قيمة 
ال�شتثمارات ال�شهارية

الت�سويق  يف  خرباء  اأم�ش  �سّخ�ش 
االإ�سهارو  �سوق  راهن  االإ�سهار  و 
و  اجلزائر  االت�سايل  يف  االعالن 
البلدان املغاربية و التي تقدر قيمتها 
 100 بحوايل  التقديرات  اآخر  ح�سب 
مليون اأورو وهو املبلغ الذي ي�ستدعي 
خالل  من  نحوه  اجلدي  االلتفات 
بحث �سبل مثلى خللق الرثوة و فر�ش 
جمدية  ا�ستثمارات  خللق  واعدة 
ميزانيات  على  الكبرية  بالفائدة  تعود 
التي  الراهنة  االأزمة  ظل  يف  الدول 
جديدة  خيارات  نحو  التوجه  تتطلب 
التحرر  و  الوطنية  امليزانيات  لدعم 
اجلل�سات  ركزت  للبرتول  التبعية  من 

يف  االأورومغاربي  للقاء  االفتتاحية 
االأورا�سي  بفندق  طبعته 11  املنعقد 
الدولية  اأ�ش  »اآر  والذي نظمته  وكالة 
لالت�سال« على اأهمية انتهاج مقاربات 
،و  االإ�سهار  �سوق  نحو  اقت�سادية 
و  املغاربية  املنطقة  يف  االإعالنات 
ميكنها  التي  اجلزائر  مقدمتها  يف 
ال�سوق  هذه  من  املبا�رشة  اال�ستفادة 
بعد  ا�ستغاللها  يتم  مل  التي  الواعدة 
م�سالح  ي�سمن  الذي  االأمثل  بال�سكل 

كافة ال�رشكاء ذوي العالقة بامللف.
االت�سال  لوزارة  العام  االأمني  جهته  من 
التوجه  على  اأكد  اأولب�سري  ال�سيد 
مع  تتوافق  حديثة  مفاهيم  تبني  نحو 
ما  و  الراهنة  املرحلة  خ�سو�سيات 
اقت�سادية  حتوالت  من  بها  يحيط 
اأف�سل  ب�سكل  تاأطريها  ،و  جديدة 
يوا�سل  فاإن  عليه  اجلميع،و  مل�سلحة 
اجلماعية  امل�سلحة  اأن  املتحدث 
تقت�سي معاجلة الفو�سى ،و االختالالت 
و  االإعالن  اال�سهارو  �سوق  يف  القائمة 
عن  الو�سط  يومية  �سوؤال  بخ�سو�ش 
،و  االإعالنات  ل�سوق  االإجمالية  القيمة 
االإ�سهار يف اجلزائر مل يحدد املعنيون 
قيمة  مالية ثابتة لكن التقديرات االأولية 

هي يف حدود 100 مليون اأورو.
متعامل  ين�سط2282  امل�سمار  هذا  يف 

)اأ�سخا�ش  القطاع  هذا  يف  جزائري 
على  زيادة  �رشكات(  اأو  معنويون 
يف  ي�ستغلون  اإ�سايف  متعامل   2256
الن�سائح  و  اجلدوى  درا�سات  جمال 
على  اأي�سا  اجلزائر  تتوفر  املخت�سة،و 

متعاملني كبار يف جمال االت�ساالت مثل 
و عدد  الثالثة  النقال  الهاتف  متعاملي 
الكربى،يف  االقت�سادية  املجمعات  من 
مقدمتها �سيفيتال وجممعات يف جمال 

ال�سناعات الغذائية.

حركة  بتمويل  ال�سيعي  اهلل  حزب  قيام  خرب 
اأ�سا�ش  ال  جزائرية  بنوك  طريق  عن  حما�ش 

له من ال�سحة
عي�سى   حممد  الدينية  ال�سوؤون  وزير  اتهم 
على  الت�سوي�ش  مبحاولة   خارجية  اأطرافا 
اأفكار  اإدخال  حماولة  خالل  من  اجلزائر 
للنظام  اهلل  حزب  ا�ستغالل  ،نافيا   متطرفة 
اأجل تقدمي الدعم  امل�رشيف يف اجلزائر من 

املايل حلركة حما�ش.
على  له   ت�رشيح  يف  عي�سى  حممد  ا�ستنكر   
باملولد  االحتفال  على  اإ�رشافه  هام�ش 
باإقحام  بالبليدة،  البارحة  م�ساء  النبوي 

اخلالفات املذهبية حول ال�سوفية وال�سلفية 
بعيد  االحتفال  مثل  الدينية  املنا�سبات  يف 
حذف  ق�سية  على  عالوة  النبوي،  املولد 
الب�سملة ، مكذبا  االأخبار التي تناقلتها بع�ش 
اهلل  حزب  “قيام  بخ�سو�ش  االإعالم،  و�سائل 
طريق  عن  حما�ش  حركة  بتمويل  ال�سيعي 
اأن  اجلزائر  “رف�ش  مبديا  جزائرية”  بنوك 
اأي�سا  وترف�ش  تكون طرفا يف �رشاع طائفي 
اأن  يريد  »من  م�سيفا:  له”،  ميدانا  تكون  اأن 
يف  يخو�سها  اأن  عليه  طائفية  حربا  يخو�ش 

بلده«.
اإميان لوا�س .

تزامنا مع املولد النبوي ال�شريف 

املواطن الب�سيط يكتوي غالء 
املنتوجات الفالحية 

و  الفواكه  و  اخل�رش  اأ�سعار  عرفت  
اللحوم البي�ساء تزامنا و ع�سية املولد 
النبوي ال�رشيف ارتفاعا ، وبني ت�سارب 
من  االأ�سعار  ارتفاع  �سبب  يف  االآراء 
وتقل�ش  الت�سويق  وم�سكل  امل�ساربة 
عمل الفالحني يف ف�سل ال�ستاء جعل 
الغالء   يتحمل  الب�سيط   املواطن 
املنتوجات  خمتلف  �سهدته  الذي 

الفالحية باختالف اأنواعها.

 البطاطا بـ 70.5 دينار و 
الطماطم بـ 140 دينار

اأ�سعار  تعرف  دينية   منا�سبة  كل  يف 
م�سبوق  غري  ارتفاعا  اخل�رش 
اأن   اأفادوا   ال�سوق  يف  جتار  ،وح�سب 
دينار   70.5 بلغ  التي  البطاطا  �سعر 
�رشح  الذي  الوقت  جزائري،يف   
االأمني العام لالحتاد الوطني للفالحني 
يف  البطاطا  بيع  �سعر  اأن  اجلزائريني 
للكيلوغرام  دج   50 يتعدى  ال  اجلزائر 
الواحد باعتبار اأن املنتوج متوفر ، و 
من جهتها بلغ �سعر الطماطم بني 140 
الب�سل فبلغ �سعره بني  اأما  و 120 دج 

70.5 و 50 دج . 

ال�شالطة بـ 120 دج والفا�شوليا 

اخل�شراء 200دج للكيلوغرام 

تعرف هذه اخل�رش ارتفاعا منذ بداية 
�سهر نوفمرب ،حيث بلغ �سعر ال�سالطة 
فقد  اجلزر  و  اللفت  اما  120دينار  بـ 
اأما  للكيلوغرام،  بـ 80 دج  بلغ �سعرها 
بلغ �سعرها  الفا�سوليا اخل�رشاء فقد 

بـ 200دينار 

اأ�شعار الفواكه املو�شمية تلتهب 

ارتفاعا  الفواكه  �سعر  بلغ  جهتها  من 
هي االأخرى حيث قدر �سعر الربتقال 
فح�سب  اليو�سفي  اأما  180دينار 
دج   200 بـ  �سعرها  بلغ  اأين  النوعية 
الواحد  للكيلوغرام  دينار   300 اىل 
 220 �سعره  بلغ  فقد  االيجا�ش  اأما 
دج للكيلوغرام اأما املوز فقدر �سعره 

ب270 دينار. 

الدجاج 340 دينار اإىل 300دج 

االأخرى  هي  البي�ساء  اللحوم  اأ�سعار 
النبوي  اأ�سعارها ع�سية املولد  قفزت 
الدجاج  حلم  �سعر  قارب  حيث 

لـ350دينار للكيلوغرام.
اإميا ن لوا�س

ال�شريبة على الإعالن و الإ�شهار

ماذا حققت منذ ع�سر �سنوات
منذ 2008 يفر�ش القانون  �رشيبة خا�سة على منتجات االإ�سهار واالإعالن 

االت�سايل تقدر بقيمة 1 باملائة توجه نحو دعم االإبداع و على راأ�سه ال�سمعي 
الب�رشي الثقايف  والفني ،وال�سينماتوغرايف و املعنيون بهذه ال�رشيبة هم 

خمتلف الفاعلني يف هذه ال�سوق من �رشكات االإعالن و الوكاالت املخت�سة  ،و 
بالتايل من ال�رشوري  طرح ت�ساوؤل عن الكيفية التي اأثر بها هذا املنتج 

ال�رشيبي على تطوير االإبداعات الثقافية يف اجلزائر.
اإن ال�رشيبة على االإ�سهار  تعترب م�سدرا  لتمويل للفن والثقافة   وهي  بدلك 
قد  تكون قطاعا جديد خللق الرثوة  و تو�سيع  جماالت ال�سغل  والق�ساء على 
البطالة ،  اإذا  ا�ستغلت  كما  يجب،  خا�سة  وان العالمات الكربى  يف اجلزائر 

متلك  ميزانيات ال ي�ستهان بها يف جمال  الرتويج  واالإعالن عن منتوجاتها 
للحفاظ على  ماركاتها  وتواجدها يف ال�سوق اجلزائرية … �سف اإىل  ذلك  

التفتح االقت�سادي  يف املرحل ال�سابقة  �سمح  مبناف�سة  كبرية بني العالمات  
التجارية الكربى ممثلة يف �رشكات االت�ساالت وكدا الريا�سية  وعالمات  
ال�سيارت  وغريها  فلنت�سور اإذا  حجم االأموال التي  ميكن  اأن تدرها هده 

ال�رشيبة على  اخلزينة العمومية  يف حالة  كانت ال�سوق  اال�سهارية منتظمة .
 وداد احلاج

وداد احلاج
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دعوا بن غربيط للتدخل العاجل 

الكنابا�ست يعلن االإ�سراب الدوري بعدة واليات 
اأعلن املجل�س الوطني امل�ضتقل مل�ضتخدمي التدري�س لقطاع ثالثي الطوار للرتبية عن انطالق اإ�ضرابات دورية 
ومفتوحة عرب كل من �ضكيكدة وتيزي وزو والبليدة وبجاية، داعني وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط 

للتدخل العاجل حلل امل�ضاكل املطروحة يف اإطار احلوار اجلاد وامل�ضوؤول.
�ضارة بومعزة 

امل�ستقل  الوطني  املجل�س  عقد 
لقطاع  التدري�س  مل�ستخدمي 
ثالثي الأطوار للرتبية، »كنابا�ست«، 
اأرجعها  ا�ستثنائية،  دورة  موؤخرا 
التي  التجاوزات  من  ملجموعة 
عز  يف  احلالية  ملرحلة  ا  ت�سيرّ 
�سجلوا  حيث  المتحانات،  فرتة 
ا�ستنكارهم ال�سديد على العتداء 
اجل�سدي الذي ح�سل �سدرّ اأ�ستاذة  
لولية  الرتبية  مديرية  مقر  داخل 
اأمن  عونة  طرف  من  وزو  تيزي 
ال�سدد  هذا  ويف  لل�رشطة،  تابعة 
دعمه  عن  الوطني  املجل�س  يعبرّ 
يف  الولية  لأ�ساتذة  املطلق 
اإ�رشابهم املفتوح اإىل غاية حتقيق 
الإدارة  اتهموا  كما  مطالبهم. 
على  الت�سييق  �سيا�سة  مبمار�سة 
النقابي،  العمل  ممار�سة  حرية 
مع  والت�ساور  احلوار  اأبواب  وغلق 
الوليات،  من  العديد  يف  ممثليهم 
على  الرتبية  مديريات  متهمني 
وعجزها  الت�سيي  ب�سوء  م�ستواها 
الأ�ساتذة  بان�سغالت  التكفل  عن 
بـ:  املتعلقة  املرتاكمة  وحقوقهم 
املالية،  واملخلفات  امل�ستحقات 
اللجان املت�ساوية الأع�ساء، ت�سوية 
الإدارية،  الو�سعيات  خمتلف 
راأ�سها  على  حمددين  ال�ستقبال، 

ال�سلف،  البليدة،  بجاية،  �سكيكدة، 
ق�سنطينة، عني تيمو�سنت، يف حني 
اأبرزوا  اأن ق�سية زميلهم من ولية 
توقيف  حمل  كان  الذي  البليدة 
اأعيد  ق�سائية،  ومتابعة  حتفظي 
�سبيحة  عمله  وا�ستاأنف  اإدماجه 
انتظار  يف   ،2017/11/27 يوم 
من  بداية  املالية  و�سعيته  ت�سوية 
التحفظي   وفق  توقيفه  تاريخ 
التحفظي  التوقيف  الغاء  مقرر 
ال�سادر عن مديرية الرتبية لولية 
البليدة          رقم 8105772 موؤرخ 
فى  2017/11/02. من جهة ثانية 
التكتل  لحتجاج  النقابة  تطرقت 
والذي  الفارط،  ال�سبت  النقابي 
اإجها�سه،               م�سجلني  مت 
مت�سكهم  موؤكدين  تنديدهم، 
باملطالب التي اأكدوا اأنها �رشعية 
العمل،  قانون  التقاعد،  »ملف 
والقدرة ال�رشائية«. من جهة ثانية 
ال�سابقة  مطالبهم   على  اأكدوا 
فى  ورد  مبا  بالتقيد  املتعلقة 
حم�رش 19 مار�س 2015 والتعجيل 
بتج�سيد التفاق املتعلق بتن�سيب 
اللجنة امل�سرتكة بني وزارة الرتبية 
اآليات  لو�سع  ونقابتهم  الوطنية 
منا�سب  ن�سبة  ب�سبط  ت�سمح 
امل�ستحدثة  الرتب  فى  الرتقية 
لأ�سالك التدري�س الواجب فتحها 
امل�سا�س  من  والتحذير  �سنويا، 

الأ�ساتذة  ومكت�سبات  مبكا�سب 
الأ�سا�سي  القانون  ملفي  غرار  على 
الوطنية  الرتبية  بقطاع  اخلا�س 
كما  الجتماعية.  اخلدمات  وملف 
ملف  حمتوي  جت�سيد  على  راهنوا 
القوانني  وفق  ميدانيا  العمل  طب 
ال�سادرة  والقرارات  واملرا�سيم 
ال�سلطة  وحماية  لذلك،  واملنظمة 
البيداغوجية من خالل تفعيل هيئاتها 

التنفيذي  واإلغاء املر�سوم  وجمال�سها 
17/ 162 املتعلق بالقانون ال�سا�سي 
النموذجي للتانوية الذي يقل�س عدد 
ممثلي الأ�ساتذة  من ثالثة ) 03( اىل 
والت�سيي  التوجيه  جمل�س  يف   )  01  (

على م�ستوي املوؤ�س�سات الرتبوية.
من جهة ثانية دعوا لتفعيل املر�سوم 
الرتب  ملراجعة  وا�ستغالله   266/14
بالأ�ساتذة ح�سب  اخلا�سة   القاعدية 

و  ال�سكن،  وملف  الثالثة،  الطوار 
ملف منحة تعوي�س املنطقة لوليات 
اللجنة احلكومية  اجلنوب، و تن�سيب 
ومنقولت  وممتلكات  اموال  جلرد 
تن�سيب  وكذا  الجتماعية،  اخلدمات 
والتكوين  للرتبية  الأعلى  املجل�س 
والتكوين  للرتبية  الوطني  واملر�سد 
قوانني  عليه  تن�س  ما  وفق 

اجلمهورية اجلزائرية.

ما بني الو�ضاية 
وديوان امل�ضابقات 

والمتحانات 

وزارة الرتبية 
مطالبة ب�سبط 

ال�سالحيات 
حلماية 

البكالوريا 
ارتفعت عدة اأ�سوات من داخل 

قطاع الرتبية، موازاة مع ما 
اتخذته وزيرة الرتبية الوطنية 
نورية بن غبيط من ترتيبات 

بخ�سو�س اإجراء امتحان �سهادة 
البكالوريا دورة جوان 2018، 

واملتعلقة مبوا�سيع الختبارات، 
موؤكدة اأنها لن تختلف عن 

�سابقتها يف دورة جوان 2017، 
حيث �سي�ستفيد املرت�سحني 

من الإختيار بني مو�سوعني يف 
كل مادة ميتحنون فيها، وكذلك 
اأ�سافة ن�سف �ساعة اإىل الوقت 

املقرر لكل اختبار. 
من جهتهم بع�س ال�رشكاء 

الجتماعيني بالقطاع حددوا 
جملة من ال نقاط التي قالوا اأنه 
يتعني على الو�ساية �سبطها ملنع 

التجاوزات، حيث حددها املكلف 
بالإعالم لنقابة الكناب�ست 

بوديبة م�سعود ب�رشورة �سبط 
ال�سالحيات وحتميل امل�سوؤوليات 

لأ�سحابها، وفك التداخل بني 
وزارة الرتبية والديوان الوطني 

لالمتحانات وامل�سابقات 
واإعطائه ال�سالحيات الكاملة 
وعدم ال�سماح للمثلي الوزارة 

بالتدخل يف عمله. كما ثمن وثمن 
الجراءات التي اتخذتها وزيرة 

الرتبية واعتبه القرار الأ�سلم يف 
ظل عدم اإعادة هيكلة املنظومة 

التعليم الثانوي برمتها. 
من جهة ثانية عاد بوديبة اإىل 
ما تعانيه البكالوريا، موؤخرا، 

بخا�سة ما تعرفه المتحانات 
من جتاوزات،  حيث قال اأن 

البكالوريا منذ ع�رشات ال�سنني 
تعاين  لكن يف ال�سنتني الأخيتني 

ظهرت م�ساكل جديدة يجب 
اأن ن�ستحدث لها ا�سرتاتيجية 

تتنا�سب معها من خالل درا�سة 
الأ�سباب احلقيقة التي اأدت اإليها 
وو�سع احللول التي تتالءم معها. 

ورف�س رئي�س جمل�س ثانويات 
العا�سمة اإيدير عا�سور ت�سي 
البكالوريا بطريقة اأمنية التي 

يوؤدي لإرهاب املمتحنني، موؤكدا 
اأن منع الغ�س يكون عن طريق 

التاأطي اجليد لالأ�ساتذة احلرا�س 
ومنع اإدخال الهاتف النقال. اأكد 

اأن الهدف من هذه الإجراءات 
هو التقليل من عملية الغ�س عن 

طريق الأ�ساتذة.
هذا ويعرف امتحان �سهادة 

البكالوريا خالل ال�سنوات الأخية 
جملة من التعقيدات منذ حادثة 

الغ�س اجلماعي يف الفل�سفة دورة 
جوان 2014، ليليها ا�ستغالل 

اجليل الثالث من النرتنت 
وظاهرة ال�سماعات، ومن ثم 

ما كلفت التكنولوجيا اإىل دورة 
ا�ستثنائية دورة 2016، ثم دورة 

ا�ستثنائية ملنح املتاأخرين فر�سة 
ثانية دورة 2017، وهو ما اأدخل 
المتحان و�سط مزايدات كثية.

�ضارة بومعزة 

مديرية ال�ضحة : 

ت�سجيل 82 حالة جديدة لالإ�سابة بداء ال�سيدا بالعا�سمة خالل 
لولية  ال�سحة  مديرية  اح�ست 
اجلزائر 82 حالة  جديدة لالإ�سابة 
ال�سدا�سي  خالل  ال�سيدا  بداء 
الأول من �سنة 2017 على م�ستوى 
ح�سبما  العا�سمة،  اجلزائر  
ك�سفت عنه رئي�سة م�سلحة التاأثي 
ال�سيدلنية  واملواد  ال�سحي 
بذات  املديرية . واأكدت الدكتور 
اليوم  لواج  نادية  زكاغ  بوركي�س 
الإحتفال  �سياق   يف  الربعاء 
امل�سادف  لل�سيدا  العاملي  باليوم 
ت�سجيل  مت  اأنه  دي�سمب  للفاحت 
بداء  لالإ�سابة  جديدة  حالة    82
)حامل  امل�سل  ايجابي  ال�سيدا 
الأول  ال�سدا�سي  الفيو�س( خالل 
جوان   – من  �سنة 2017 )جانفي 
العا�سمة  اجلزائر  م�ستوى  على   )
من خمتلف الفئات لرجال  ون�ساء 
من  ت�سجيل حالت  وكذا  واأطفال 
خ�سوع  بعد  وذلك  افريقية  دول 
ب�سورة  �سخ�س    6000 قرابة 
ومت    . للت�سخي�س   تلقائية 
احلالت  هذه  اأغلب  اإكت�ساف 
فحو�سات  اإجراء  بعد  اجلديدة 
بالفيو�س  لالإ�سابة   الت�سخي�س 
ق�سد الك�سف املبكر لهذا املر�س 
على م�ستوى م�ست�سفى القطار ب 
واحدة   1 حالة  مقابل  حالة    79
با�سطاوايل  الت�سخي�س  مبركز 
غرب العا�سمة و حالتني 2 مبركز  
بو�سنافة  بوقرمني  الت�سخي�س 
نف�س  وح�سب  احممد.    ب�سيدي 
امل�سابني  غالبية  فاإن  امل�سدر 

بامل�سالح  عالجهم  يتابعون 
املرجعية  لالأمرا�س املعدية مع 
العلم اأنه مت تزويد هذه امل�سلحة 
ال�سيدلنية   املواد  مبختلف 
طبلية  طواقم  من  وباإ�رشاف 
نف�س  واأفادت    . متخ�س�سة 
�سخ�س   6000 قرابة  اأنه  امل�سدر 
تلقائي  طوعي  ب�سكل  توجهوا 
الثالثة  املرجعية  املراكز  نحو  
ولية  م�ستوى  على  املتواجدة 
اجلزائر للتكفل باإ�سابات  فيو�س 
لإجراء  املكت�سبة  املناعة  فقدان 
عن  للك�سف  الالزمة  التحاليل 
الداء ويتعلق  الأمر بكل من مركز 
م�ست�سفى القطار ومركز بوقرمني 
و  احممد-  �سيدي   - بو�سنافة 
وبخ�سو�س    . �سطاوايل  مركز  
التوزيع ح�سب الفئة العمرية لنف�س 
اإخ�ساعهم  الذين  الأ�سخا�س 
الثالثة  املراكز  عب   للت�سخي�س 

 47 ت�سجيل  مت  اآنفا  املذكورة 
�سخ�س اأقل من 15 �سنة اأما الفئة 
ما  بني 15- 24 �سنة فبلغت 1432 
�سخ�س   3709 مقابل  �سخ�س 
لفئة ما بني 25 - 49 �سنة و 785  
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  �سخ�س 
ويف   . واأكرث  �سنة   50 بني  ما 
اأن  املتحدثة  اأفادت  ال�ساأن  ذات 
خمتلف امل�سالح واملخابر الطبية 
ال�ستفائية  للموؤ�س�سات  التابعة  
بالتحاليل  تقوم  بالولية  العمومية 
وكذا  الداء   هذا  عن  للك�سف 
من  للتاأكد  الدم  تبعات  مراقبة 
�سالمتها من اأي مر�س .  واأبرزت 
بداء  بالإ�سابة  الت�رشيح  اأنه عدم 
التي  الفئات  بع�س  لدى  ال�سيدا 
قد  تكون ناقلة للفيو�س كمدمني 
املخدرات يبقى من العوائق التي 
تطرح لدى الأطباء  للتكفل اجليد 
باملر�سى وكذا عدم الإقبال على 

الك�سف املبكر ب�سبب اعتبار الداء  
اأن  حيث  املجتمع  داخل  طابوها 
الن�سبة امل�سجلة ل تعك�س الو�سعية 
الوبائية احلقيقية  . كما اأكدت من 
جهة اأخرى اأن اخلدمات ال�سحية 
امل�سادة  الأدوية  ذلك  يف  مبا 
لكل  م�سمون  والعالج  لفيو�س  
دون  جمانا  فيو�س  حاملي 
و  الأجانب  و  الوطنيني  بني  متييز 
يف  وذلك  و�سعيتهم  كانت  مهما  
الوطني  املخطط  برنامج  اإطار 
ال�سيدا   ملكافحة  الإ�سرتاتيجي 
وزارة  تبنته  )2016-2020(الذي 
الرامية  جهودها  �سمن  ال�سحة 
 . الوباء  هذا   على  للق�ساء  اإىل 
وذكرت اأن اليوم العاملي ملكافحة 
الذي يحتفي  )الأيدز(  ال�سيدا  داء 
به العامل  كل فاحت دي�سمب فر�سة 
خمتلف  من  الأ�سخا�س  جلميع 
يعملون  يجعلهم  حيث  الأفاق 

واحد  هدف  اأجل  من  جميعا  
هذا  من  خايل  عامل  بلوغ  وهو 
اليوم   هذا  ي�سمح  كما   . املر�س 
بالتعريف اأكرث بال�سيدا وخطورته 
على امل�ستوى الفردي واجلماعي 
الإطار  ذات  ويف  �سواء.  حد  على 
اإلتزام اجلزائر يف مكافحة  اأكدت 
على   احلفاظ  تعزيز  وكذا  الداء 
البنامج  �سطرها  التي  الأولويات 
الوباء  هذا  ملكافحة  الوطني 
واملخطط الوطني  الإ�سرتاتيجي 
ال�سحة  وزارة  من  وبرعاية    .
امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان 
لولية  ال�سحة   مديرية  �ستنظم 
لداء  الك�سف  مركز  و  اجلزائر 
بو�سنافة  بوقمرين   « ال�سيدا 
ب�سيدي احممد  بالتن�سيق مع بع�س 
اجلمعيات ذات الطابع الجتماعي 
العاملي   اليوم  مبنا�سبة  وال�سحي 
ملكافحة داء ال�سيدا مابني 1 -11 
ور�سات  �سل�سلة  القادم  دي�سمب 
ولقاءات حت�سي�سية  مبخاطر هذا 
يوم حت�سي�سي  املر�س على غرار 
ال�رشيع  الت�سخي�س  حملة  وكذا 
يوم  الفتح  ريا�س  ديوان   ب�ساحة 
الفاحت دي�سمب . كما �سيتم تنظيم 
يوم  �سوفيتل  بفندق  درا�سي  يوم 
حت�سي�سية  ور�سات  و  دي�سمب    3
الأفارقة  املهاجرين  ل�سالح 
لكيفيات التكفل بالعدوى  الناجمة 
الأمرا�س  وباقي  الأيدز  عن 
من  وغيها  جن�سيا  املتنقلة 

الفعاليات  التح�سي�سية .



�أكلي  حممد  م�رشف  �ل�سيد  �أكد 
لوالية  و�لريا�سة  �ل�سباب  مدير 
مبالغ  ��ستثمر  قطاعه  �أن  �أدر�ر 
مالية هامة بغية �جناز موؤ�س�سات 
�أيدي  يف  لتكون  وريا�سية  �سبانية 
ن�ساطات �ل�سباب حيث بلغ �ملبلغ 
 48 الجناز  �سنتيم  مليار   660
م�رشوعا   20 بينها  من  م�رشوعا 
مركبات  من  قريبا   ت�سلم  �سوف 
بتعد�د  لل�سباب  ودور  جو�رية 
�إجمايل  مايل  مببلغ  موؤ�س�سة   12
ماما  �سنتي  مليار   120 �إيل  و�سل 
 8 هناك  �لريا�سي  �جلانب  يف 
منها  ت�سلم  �الأخري  هي  م�ساريع 
وقاعات  �لقدم  كرة  مالعب 
مبلغ150مليار  ��ستهلكت  ريا�سة 
مناطق  خمتلف  عرب  �سنتيم  
�لوالئي  �ملدير  و�أ�ساف  �لوالية  
25 م�رشوع يف  �نه هناك  للقطاع 
يف  تقدما  يعرف  �الجناز  طور 
ن�سبة �الجناز مببلغ �إجمايل و�سل 
بني  ومن  �سنتيم   مليار   300 �إيل 
ن�سف  م�سابح   5 �مل�ساريع  هذه 
�الأول  �لثالثي  يف  �وملبية  ت�سلم 
من �سنة2018  مما ي�سمح لل�سباب 
يف  �ل�سيف  ف�سل  يف  �ال�ستغالل 
كل من بلدية ز�وية كنته وفونوغيل 
باجي  وبرج  و�أوقروت  ومتنطيط 
�لتجميد عن  خمتار  كما مت رفع 
مب�رشوع  تتعلق  م�ساريع  ثالث 
ببلدية  �لقدم  لكرة  ملعب  �جناز 
�أولف ود�ر لل�سباب باقبلي وم�سبح 
يف ترنكوك مبلغ �إجمايل حدد ب90 
مليار �سنتيم وقريبا تنطلق عملية 

قال  �مل�ساريع  هذه  كل  �الجناز 
�ملدير �لوالئي ت�ساف �إيل  ماهو 
م�ستغل يف �مليد�ن لت�سبح �لوالية 
من�ساة   693 ترتبع  �إجمالياعلى 
 7547 ت�ستقطب  �سبابية  ريا�سية 
�ساب و�سابة يوؤطرهم 130 جمعية 
�ملعاهد  من  متخرج  �إطار  و187 
�إ�سكالية  يطرح  مما  �ملخت�سة  
�لتاطري  عملية  يف  �لكبري  �لنق�ص 
عرب  �ملوؤ�س�سات  تو�جد  جر�ء 
�لوالية   وق�سور  بلديات  جميع 
 11 توزيع  موؤخر�  �أي�سا  مت  كما 
�جلمعيات  على  �سنتيم  مليار 
بتعد�د148  �لريا�سية  و�الأندية 
ريا�سي  من  ونادي  جمعية 
لرتقية  �لوالئي  �ل�سندوق  طرف 
�إعطائهم  بغية  �ل�سباب  مبادر�ت 
على  بر�جمهم  ترجمة  فر�سة 
�ر�ص �لو�قع نحو �لتكفل بال�سباب 
�إيل  �ملدير  ح�سب  ن�سعى  �أين 
عن  و�إبعادهم  �ل�سباب  رعاية 
�ملجتمع  يف  �ل�سلبية  �لظو�هر 
بر�مج م�ستقبلية منها  كما هناك 
بالريا�سة  تهتم  ر�بطة  تاأ�سي�ص 
�لن�ساط  وتكثيف  و�لطلبة  �لن�سوة 
��ستقطاب  بهدف  �جلو�ري 
بح�سب  �ل�سباب  من  كبري  عدد� 
�لقطاع  للخروج من  تعليمة وزير 
و��ستحد�ث  �لكال�سيكي  �لن�ساط 
تتما�سي  جديدة  وبر�مج  طرق 
تعتمد  �ل�سباب  وطموحات 
�الإعالم  على  �الأ�سا�ص  يف 

وتكنولوجيات �الت�سال
ب.ب

من  �لثاين  �لعقد  يف  �سابان  و�جه 
�لعمر �أحدهما طالب بجامعة باب 
�أيل  �أم�ص  �إعالم  تخ�س�ص  �لزو�ر 
�جلنايات  حمكمة  هيئة  �أمام 
�لبي�ساء  جناية  بالد�ر  �البتد�ئية 
�إٍرهابية  حماولة �اللتحاق بجامعة 
با�ستغالل  باخلارج  تن�سط 
�الت�سال  و  �الإعالم  تكنولوجيا 
وبحوزتهما  توقيفهما  بعد   ،
�أيل  �إعالم  �أجهزة  و  نقالة  هو�تف 
خطرية  تطبيقات  و  �سور�  حتمل 
�جلماعات  قبل  من  ت�ستعمل 
�الإرهابية ب »د�ع�ص« على ر�أ�سها 
تطبيق » �لتليغر�م« وكذ� ح�سابات 
�لعنا�رش �الإرهابية  �أخطر  باأ�سماء 
جرى  وقد  هذ�   . بالتنظيم 
�لتحريات  �إثر  �ملتهمان  توقيف 
م�سالح  بها  تقوم  �لتي  �لروتنية 
�أين  �الجتماعية  باملو�قع  �الأمن 
ر�سدت ح�سابني م�سبوهني مبوقع 
وهوما  تليغر�م«   « و  فاي�سبوك«   «
�الأبحاث  �أ�سفرت  �لتي  �حل�سابات 
م�سالح  با�رشتها  �لتي  �لتقنية 
�الأمن مبركز » بو�ساوي« عن وجود 
تليغر�م«   « بتطبيق  �ت�ساالت  عدة 
يف  معروفة  باأ�سماء  ح�سابني  من 
�لرب�ء«  �أبو   « تنظيم »د�ع�ص« مثل 
لهويتهما  �لتو�سل  بذلك  ليتم 
و  �لقادر«  �ص،  ب«  �الأمر  ويتعلق 
توقيفهما  مت  ،يو�سف »�للذ�ن  »ب 

يف وقت قيا�سي بعد عملية تر�سد 
حجز  مت  �لتحريات  بتكثيف  و 
�ملحمول  كمبيوتر  ،و  هاتفيهما 
�سور  على  د�خلهما  عرث  و�لذي 
لعنا�رش �إٍرهابية و �أخرى متجيدية 
للتنظيم بها �إيحاء�ت عن رغبتهما 
عرث  كما   ، بالتنظيم  بااللتحاق 
بهاتف �ملتهم �الأول على �إت�ساالت 
نف�سه  ي�سمي  �سخ�ص  مع  جمعته 
تليقر�ف«   « بتطبيق  �لرب�ء«  �أبو   «
�لثاين  �ملتهم  باأنه  �رشح  و�لذي 
دينية  كتب  له  ير�سل  كان  �لذي 
بالتنظيم   ،  حتري�سية  ور�سائل 
ليتم بذلك حتويلهما على حمكمة 
�حلال باجلرم �سالف �لذكر ، حيث 
له  ن�سب  �أنكر كل و�حد منهما ما 
من جرم ، و �أكد �ملتهم �لثاين باأن 
ال  تليقر�ف«   « بتطبيق  عالقته 
باالإخت�سا�ص  طالب  كونه  تتعدى 
و هو ب�سدد �إجنار ر�سالة عن هذ� 
تخرجه  يف  لطرحها  يف  �لتطبيق 
فرتة  يف  �أعجب  قد  باأنه  �أكد  و 
به  �للحاق  حاول  و  بالتنظيم  ما 
�إطالعه على  بعد  تر�جع  �أنه  غري 
عدة فتاوى �سعودية ل »�ل�سيخ عبد 
�لعزيز« و »�ل�سيخ �خلز�ع«، ليطالب 
لهما �لنائب �لعام عقوبة 7 �سنو�ت 
تفيدهما  �أن  قبل   ، نافذ�  �سجنا 

�ملحكمة بالرب�ءة �لتامة .
ل/منرية

مدير ال�ضباب والريا�ضة لوالية اأدرار 
م�ضرف حممد اأكلي للو�ضط 

اأحدهما طالب اإعالم اآيل بجامعة باب الزوار

ا�ستثمرنا 660 مليار �سنتيم 
الجناز هياكل قاعدية 

حماكمة �سابني حاوال االلتحاق ب« 
داع�شّ«عن طريق تطبيق » تليغرام«

24 �ساعةاخلمي�س  30 نوفمرب2017  املوافـق  10 ربيع االأول  1439ه 5
عبارة عن جموهرات مر�ضعة باالأحجار الكرمية 

4 �سنوات ل�سائق اإ�ستوىل  على اإرث 
عائلي ب5 ماليري �سنتيم

ق�ضت  حمكمة بئر مراد راي�س بالعا�ضمة بتوقيع عقوبة 4 �ضنوات حب�ضا نافذا وغرامة بقيمة 100 األف دج يف حق 
�ضاب يف اأواخر العقد الثالث من العمر ب�ضبب تورطه باالإ�ضيتالء على اإرث عائلة برمانية �ضابقة وهي جماهدة 

وزوجة دبلوما�ضي و والدة املدير العام ال�ضابق ل�ضركة » �ضوناطراك« والتي هي عبارة عن جموهرات جد ثمينة 
من حلي مر�ضعة باالأحجار الكرمية بقيمة قاربت 5 ماليري �ضنتيم وكذا البطاقة املهنية للربملانية ال�ضابقة و مبلغ 

مايل بقيمة 75 مليون �ضنتيم بعدما اإ�ضتعمل ن�ضخة من مفاتيح املنزل الذي اإحتفظ بها بعد اإقالته من من�ضبه ك�ضائق 
�ضخ�ضي لدى الربمانية ال�ضابقة .

ل/منرية

مر�د  بئر  ق�ست  حمكمة 
بتوقيع  بالعا�سمة  ر�ي�ص 
عقوبة 4 �سنو�ت حب�سا نافذ� 
�ألف   100 بقيمة  وغر�مة 
�أو�خر  يف  �ساب  حق  يف  دج 
�لعقد �لثالث من �لعمر ب�سبب 
�إرث  على  باالإ�سيتالء  تورطه 
وهي  �سابقة  برمانية  عائلة 
دبلوما�سي  وزوجة  جماهدة 
�ل�سابق  �لعام  و�لدة �ملدير  و 
و�لتي  �سوناطر�ك«   « ل�رشكة 
جموهر�ت  عن  عبارة  هي 
مر�سعة  حلي  من  ثمينة  جد 
بقيمة  �لكرمية  باالأحجار 
قاربت 5 ماليري �سنتيم وكذ� 
للربملانية  �ملهنية  �لبطاقة 
�ل�سابقة و مبلغ مايل بقيمة 75 
�إ�ستعمل  بعدما  �سنتيم  مليون 
�ملنزل  مفاتيح  من  ن�سخة 
�إقالته  بعد  بها  �إحتفظ  �لذي 
�سخ�سي  ك�سائق  من�سبه  من 

لدى �لربمانية �ل�سابقة .

تعود  �لتي  �لق�سية  يف 
على  �إ�ستناد�  و  جمرياتها 
وهما  �ل�سحيتان  ت�رشيحات 
�إبنتها  و  �ل�سابقة  �لربملانية 
لتاريخ مغادرة �لو�لدة الأٍر�ص 
�لوطن وتوجهها لدولة فرن�سا 
عن  باالأمر  �ملتهم  علم  �أين 
كان  �لتي  �خلادمة  طريق 
باإ�ستمر�ر  معها  يتو��سل 
منذ �إقالته من من�سبه لطلب 
من�سبه  الإ�ستعادة  و�ساطتها 
بعد  و  �لوقائع  بتاريخ  قام  و 
لزيارة  �خلادمة  مغادرة 
مع�سكر  بوالية  و�لدتها 
�ملحاذي  للمنزل  بالتوجه 
مبنطقة  �لهند  �سفارة  ملقر 
عن  له  �لولوج  و  �الأبيار 
طريق مفتاح �إحتفظ به بعد 
للباب  ك�رشه  وبعد  مغادرته 
مت  �لذي  �لثالث  و  �لثاين 
�أقفالها توجه مبا�رشة  تغيري 
على  �خلزنة  تو�جد  ملكان 
�ل�سحية  نوم  غرفة  م�ستوى 
كافة  على  باالإ�ستيالء  قام  و 

كانت  �لتي  �ملجوهر�ت 
هي  و�لتي  هناك  تخفيها 
ثمينة  جد  حلي  عن  عبارة 
كرمية  باأحجار  مر�سعة 
�إرث  والإبنتها جلها  لها  ملك 
�خلادمة  لتكت�سف   ، عائلي 
من  �سباحا  عودتها  بعد 
بعد  باحلادثة  و�لدتها  زيارة 
�ملنزل  الأقفال  ر�سدها 
باإبنة  تت�سل  و  حمطمة 
تنقلت  �لتي  �ملجاهدة 
�إكت�سفت  و  للمنزل  مبا�رشة 
خالل  من  لل�رشقة  تعر�سهم 
�إكت�ساف �إختفاء �ملجوهر�ت 
وتتقدم مبا�رشة �أمام م�سالح 
عن  �سكوى  لتقييد  �الأمن 
�لتحريات  ،لتنطلق  �حلادثة 
ملنزل  بالتنقل  �الأمنية 
�خلزنة  تفتي�ص  و  �ل�سحية 
على  د�خلها  عرث  �لتي 
خا�سني  ناريني  �سالحني 
رخ�ستهما  رفقة  بال�سحية 
تركهما  قد  كان  و�لتي 
على  �الإ�ستيالء  بعد  �لفاعل 

،ويف  �مل�رشوقات  كافة 
�إطار �لتحريات �ملنجزة من 
�خلادمة  �إ�ستجو�ب  خالل 
�ل�سابق  �ل�سائق  �سلوع  تبني 
�أكدت  بعدما  �لق�سية  يف 
�لذي  �لوحيد  باأنه  �خلادمة 
�ملنزل  يف  بها  يت�سل  كان 
علم  من  �لوحيد  �أنه  و 
وعليه   ، �ل�سحية  برحلة 
�الأمنية  �لتحريات  �إطار  ويف 
�أن  بعد  �ل�سائق  توقيف  مت 
�لبطاقة  بحوزته  �سبطت 
�خلا�سة  �لديبلوما�سية 
بذلك  ويتم   ، بال�سحية 
حتويله على قا�سي �لتحقيق 
حتت  بو�سعه  �أمر  �لذي 
�لرقابة �لق�سائية قبل �أن يتم 
�إ�ستدعاءه من جديد وو�سعه 
بجرم  �ملوؤقت  �حلب�ص  رهن 
مفاتيح  باإ�ستعمال  �ل�رشقة 
م�سطنعة ، حيث نفى خالل 
�سلوعه  للمحاكمة  مثوله 
�سبب  �أن  �أكد  و  �لق�سية  يف 
�إت�ساله باخلادمة هو حماولته 

ك�سائق  من�سبه  �إ�سرتجاع 
�لربملانية  لدى  �سخ�سي 
�ل�سابقة ، وعن �سبب تو�جد 
فاأكد  بحوزته  �لبطاقة  تلك 
باأن �ل�سحية من تركتها له ، 
يف حني �أكدت هاته �الأخرية 
�ملتهم  بطرد  قامت  �أنها 
ب�سبب تهاونه يف �لعمل رغم 
�لت�سهيالت  و  �لو�سائل  كافة 
معها  للعمل  له  وفرتها  �لتي 
 ، كاملة  �سنو�ت   5 طيلة 
�ملتهم  دفاع  ليوؤكد من جهته 
�إجر�ء�ت  بطالن  طلبه  بعد 
�إجر�ء  توفر  لعدم  �ملتابعة 
�ملتهم  �إم�ساء  وهو  جوهري 
على حم�رش �لتفتي�ص ، برب�ءة 
الإمكانية  �إ�سارته  بعد  موكله 
�ل�سائق  و  �خلادمة  تورط 
كانا  �للذ�ن  لل�سحية  �حلايل 
ويحوز�  �ل�سحية  برحلة  يعلما 
على مفاتيح �ملنزل ، يف حني 
على  �إبنتها  و  �ل�سحية  طالبت 
ل�سان دفاعهما بتعوي�ص مايل 

بقيمة 4 ماليري �سنتيم .

قائمة االدوية القابلة للتعوي�س

24 اإ�سافة و عدم �سحب اأي دواء من القائمة 
لل�سمان  �لعام  �ملدير  �أعلن 
�لت�سغيل  و  �لعمل  بوز�رة  �الجتماعي 
و �ل�سمان �الجتماعي، جو�د بوركايب 
�سحب  يتم  �أنه مل  �لعا�سمة  باجلز�ئر 
�لقابلة  �ملو�د  قائمة  من  دو�ء  �أي 
يف  دو�ء   24 �إدر�ج  مت  و�أنه  للتعوي�ص 
بوركايب  �ل�سيد  �لقائمة.و�أو�سح  هذه 
يف ت�رشيح  �أن »حتيني قائمة �الأدوية 
قر�ر  يف  �ملكر�سة  للتعوي�ص  �لقابلة 
29 �أغ�سط�ص 2017 �ملعدل و �ملتمم 
لقر�ر 6 مار�ص  2008 �ملحدد لقائمة 
قبل  من  للتعوي�ص  �لقابلة  �الأدوية 
دو�ء   24 خ�ست  �الجتماعي  �ل�سمان 
�ملنتجات  �سمن  �در�جه  مت  جديد� 
�لقابلة للتعوي�ص«، موؤكد� �أنه »مل يتم 

�سحب �أي دو�ء« من هذه �لقائمة.
دو�ء   18 �أن  �مل�سوؤول  نف�ص  و�أو�سح 
�ملدرجة  �ل24  �الأدوية  جمموع  من 

يف قائمة �ملنتجات �لقابلة للتعوي�ص 
هي من �ملنتوج �لوطني )75 باملائة( 
 25( م�ستوردة  �أخرى  �أدوية    6 �أن  و 
باملائة(، م�سيفا �أن »�الأدوية �جلديدة 
�ملوؤمنني  لفائدة  للتعوي�ص  �لقابلة 
»�سمن  ال�سيما  و�ردة  �الجتماعيني 
معاجلة  و  بالهرمونات  �لعالج  فئات 
�ل�سغط  �رتفاع  معاجلة  و  �لربو 
عن  �ل�سكري  د�ء  معاجلة  و  �ل�رشياين 
طريق �لفم«.   ومن جهة �أخرى، �أكد 
�رشطا   14 �إدر�ج  »مت  �أنه  بوركايب 
جديد� خا�سا لتعوي�ص بع�ص �الأدوية 
قبل«   من  للتعوي�ص  قابلة  كانت  �لتي 
 29 قر�ر  �أن  �أو�سح  �أخرى،  ومن جهة 
لقر�ر  �ملتمم  و  �ملعدل   2017 �أوت 
لالأ�سعار  �ملحدد   2008 مار�ص   6
كقاعدة  ت�ستعمل  �لتي  �ملرجعية 
تطبيقها  وكيفيات  �الأدوية  لتعوي�ص 

جديد�  مرجعيا  �سعر�   28 يت�سمن 
�لقابلة  �جلديدة  باالأدوية  خا�سا 
للتعوي�ص من  بينها 20  )72 باملائة( 
لالأ�سعار  وفقا  حددت  مرجعيا  �سعر� 
وفقا  �أو  قبل  �ملخابر  �ملقرتحة من 
الأ�سعار �الأدوية �ملعادلة  �ملتوفرة على 
م�ستوى �ل�سوق �لوطنية«. كما يت�سمن 
�ملرجعية  لالأ�سعار  حتيينا   18 �لقر�ر 
منذ   �ملطبقة  �ملبادئ  �أ�سا�ص  على 
من  مرجعيا  �سعر�   14 �أي   2008
�مل�سادة   )�الأدوية  �لعالجية  �لفئات 
�خلا�سة  �الدوية  بع�ص   و  للح�سا�سية 
و  �ل�رشياين  �ل�سغط  �رتفاع  بعالج 
�ملغنزيوم و م�سكنات �الأمل يف  �سكل 
هالم و �ل�سرتويد�ت �لق�رشية( ، و�أكد 
�ملرجعية  �الأ�سعار  هذه  �أن  بوركايب 
ثالثة   بعد  �لتنفيذ  حيز  �ستدخل 
حت�سني  �إىل  تطرقه  لدى  و  �أ�سهر. 

من  �الجتماعيني  �ملوؤمنني  ��ستفادة 
�أن �ملنظومة  �الأ�سا�سية، ذكر  �الأدوية 
�لوطنية لل�سمان �الجتماعي كانت قد 
�لغري  قبل  من  للدفع  نظاما  و�سعت 
�أبرمت  �لتي  �التفاقيات  خالل  من 
�الجتماعي  �ل�سمان  �سناديق  بني 
لل�سمان  �لوطني  )�ل�سندوق 
�لوطني  و�ل�سندوق  �الجتماعي 
و  �الأجر�ء(  لغري  �الجتماعي  لل�سمان 
�لوكاالت  حو�يل 11.400 �سيديل من 
�ل�سيدالنية. و�أو�سح �أنه بف�سل بطاقة 
�ل�سفاء، يعفى �ملوؤمنون �الجتماعيون 
ال�سيما �مل�سابون باأمر��ص مزمنة من 
القتناء   �ل�سيدالنية  �مل�ساريف  دفع 
�أن عدد حاملي هذه �لبطاقة فاق 13 
مليون �أي �أكرث من 37 مليون م�ستفيد 
�ملوؤمنني  حقوق  ذوي  فيهم  مبا 

�الجتماعيني.

يف حق الالعب املحرتف » عودية اأمني«

عقوبة موقوفة النفاذ عن قيادته �سيارة يف حالة �سكر
ر�ي�ص  مر�د  بئر  حمكمة  ق�ست 
�أ�سهر   6 عقوبة  بتوقيع  بالعا�سمة 
حب�سا موقوف �لنفاذ يف حق العب 
بالنادي  �سابقا  �ملحرتف  دويل 
�لقدم  »عودية  لكرة  �الأملاين 
30�سنة  �لعمر  من  �أمني«  �لبالغ 
�ملوجود رهن �حلب�ص باملوؤ�س�سة 
تهمة  عن  باحلر��ص  �لعقابية 
،وهذ�  �سكر  بحالة  �سياقة  �سيارة 
بعد �أن طالبت له �لنيابة عقوبة 6 

�أ�سهر حب�سا نافذ� .

�لتي تعود جمرياتها    يف �لق�سية 
تقدم  حني  �لفارط  �لثالثاء  ليوم 
ق�سد  �حلال  �أمام حمكمة  �ملتهم 
�الأمر  على  بناء�  نف�سه  ت�سليم 
�لذي  و  �ل�سادر يف حقه  بالقب�ص 
علمه يوم �الأحد �لفارط حني منع 
على  �لوطني  �لرت�ب  مغادرة  من 
بومدين  هو�ري  مطار  م�ستوى 
�أنه  �ملوظفني  هناك  �أخطره  و 
هذ�  على  بناء�  �ل�سفر  من  ممنوع 
�لالأمر بالقب�ص ، ليقوم من جهته 

بالتوجه ملحكمة �حلال ويكت�سف 
�سالبة  بعقوبة  مد�ن  �أنه  حقيقة 
�سيارة  �سياقة  ق�سية  يف  للحرية 
�لقب�ص  �ألقي  يف حالة �سكر حيث 
عليه حينها مبنطقة د�يل �إبر�هيم 
�مل�رشوبات  تاأثري  حتت  وهو 
�ل�سيارة  قيادة  وب�سدد  �لكحولية 
ب  �لكحول  ن�سبة  قدرت  حيث 
�جلهات  على  حتويله  وبعد   ،  1،3
من  �إ�ستفادته  بعد  �لق�سائية 
�ملبا�رش  �الإ�ستدعاء  �إجر�ء�ت 

غاب عن ح�سور جل�سة �ملحاكمة 
�حلكم  غيابيا  حقه  يف  �أً�سدر  و 
�ملتهم  جهته  ،من  �لذكر  �سالف 
ملعار�سة  �أم�ص  مثوله  وخالل 
باإفادته  طالب  �لغيابي  �حلكم 
بعدما  �لتخفيف  ظروف  باأق�سى 
�إعرتف باإحت�سائه لثالثة قارور�ت 
ب�سدد  باأنه  �أ�سار  و   ، �جلعة  من 
�أحد  مع  عقد  الإم�ساء  �لتح�سري 

�لفرق �الأملانية .
ل/منرية
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حاوره : حكيم مالك

هل �سيتم متديد اتفاق 
تخفي�س الإنتاج الذي 

اأ�س�س له "اللقاء التاريخي 
باجلزائر" يف نهاية �سبتمرب 

؟  2016
 

مهمة  ب�أن  قن�عة  على  دوم�  �أن� 
من  و�رشك�ئهم  �أوبك  يف  �ملنتجني 
خ�رجه� ال ينبغي �أن تتوقف مع خت�م 
مع  �ملرة  هذه  تنتهي  ولن  لق�ء  �أي 
جمموعة  �إن  بل  �ل�شهر،  هذ�  نه�ية 
جهود  مو��شلة  �أهمية  تدرك   24 �لـ 
�نبثق  �لذي  �جلز�ئر  "م�ش�ر  جت�شيد 
من لق�ئه� �لت�ريخي" وهي على وعي 
ب�أن �ملهمة ال ينبغي له� �أن تتوقف يف 
م�ش�ر  فمو��شلة  �لطريق.  منت�شف 
بفكرة  تعزيزه  خالل  من  �لتو�فق 
حتى  �الإنت�ج  خف�ض  �تف�ق  "متديد 
وتر�شيم   "2018 �ملقبل  �لع�م  نه�ية 
ذلك يف لق�ء �ليوم �خلمي�ض �أ�شبح له� 
من �لت�أييد وردة �لفعل �الإيج�بية على 
�أ�شو�ق �لنفط �خل�م م� جعله� و��شعة 
�النتع��ض  ح�لة  نت�أمل  وحني  �لدعم. 
�خل�م  �أ�شع�ر  �شهدته�  �لتي  و�لتع�يف 
�لذي  "برنت"  �لـ  �لع�ملي  �لقي��ض 
للربميل  دوالر�   60 �لـ  ح�جز  ك�رش 
م�شبوقة  وغري  قي��شية  طفرة  يف 
على مدى �أكرث من �شنتني م��شيتني، 
و�ل�شالبة �ملميزة و�ملق�ومة �لن�شبية 
هذه  عن  �لنزول  �شد  يبديه�  �لتي 
�الأخرية،  �الأ�ش�بيع  مدى  على  �لعتبة 
يف  النتع��شة  كبرية  مغذية  جنده� 
يوؤمن  مب�  �لنفطية  �ال�شتثم�ر�ت 
�مل�شتقبل.  يف  �ملعرو�ض  م�شتوي�ت 
�ملالحظني  كل  �إقر�ر  �إىل  �إ�ش�فة 
و�ملتتبعني ب�أن �لدول �أع�ش�ء "�أوبك" 
ج�شدت  قد  خ�رجه�  من  و�رشك�ئهم 
بخف�ض  م�شبوق«  »غري  �لتز�م�  فعال 
لاللتز�م  �لتقييم�ت  فبع�ض  �الإنت�ج، 
مم�  �ملئة،  يف   103 جت�وز  �أنه  ت�شري 
�نعق�د  ت�شبق  �إيج�بية  �أجو�ًء  ولّد 
�لتكهن�ت  كل  رغم  �الجتم�ع،  هذ� 
له�  و�لتي  و�لت�شكيك�ت  و�مل�ش�رب�ت 
يف �عتق�دي �رتب�ط�ت م�لية ب�أ�شو�ق 
�لنفط، ويف �عتق�دي �أنه� تبحث عن 
�ملزيد من �مل�ش�رب�ت من خالل بث 
�لت�شكيك هذه، فمن منظوري  �أجو�ء 
�أرى ب�أن مهمة هذ� �الجتم�ع �لوز�ري 
يف  �لتط�بق  �شوء  يف  �شهلة  �ش�رت 
روؤى ب�ش�أن �ال�شتمر�ر يف �لنهج نف�شه 
خالل  �الأقل  على  �الإنت�ج  خلف�ض 
�ل�شنة �ملقبلة 2018. و�شيكون هن�ك 
تو�فق ب�ش�أن �لتمديد �إىل نه�ية �ل�شنة 
�لبنود  ببع�ض  ذلك  و�شريفق  �ملقبلة، 
�لتي تتوخى �ملر�جعة �لدورية خالل 

�لع�م وعلى �خل�شو�ض يف �شهر جو�ن 
�أن م�ش�مني  من �شنة 2018، وخ��شة 
�شيغته  يف  �التف�ق  م�رشوع  م�شودة 
�جلديدة قد تقدمت به �للجنة �لفنية 
من  �أع�ش�ء  ت�شم  و�لتي  �مل�شرتكة 
بتمديد  �أو�شت  رو�شي�،  وقد  بينهم 
مع  �لق�دم  �لع�م  نه�ية  حتى  �التف�ق 
خي�ر مر�جعته دوري� يف ح�ل ت�شجيل 
�ختالالت يف تو�زن �ل�شوق �ملن�شود.
نت�ئج  فين�  �جتم�ع  �شي�شهد  هل 
�يج�بية ت�ش�هم يف رفع �شعر �لبرتول 

�إىل م� يق�رب 70دوالر ؟
مم� يوؤرق كل �ملت�بعني حل�لة �ل�شوق 
وهي  �مل�شتقبلية  �لع�ملية  �لنفطية 
"و�شعية �لال توقع"، فكل �لتحليالت 
�الأخرية  �ل�شنو�ت  يف  و�لدر��ش�ت 
�لتوقع  يف  للدقة  تفتقد  �أ�شبحت 
��شت�رش�ف  يف  لل�شو�ب  وجم�نبة 
�لتعديل  عليه�  يحتم  مم�  �الأو�ش�ع 
يف قر�ء�ته� تب�ع� ويف فرت�ت وجيزة، 
على  فقط  نع�ين  نعد  مل  �أنن�  مبعنى 
�أ�شبحن�  �إمن�  �ال�شت�رش�ف  م�شتوى 
�ال�شت�شف�ف  م�شتوى  على  نتخبط 
وهذه  �ملرئي(،  �لقريب  )�ملنظور 
هي �ل�شعوبة �لق�شوى ب�أن ن�شقط يف 
�شيوؤثر  �لذي  �الأمر  وهو  "�لاليقني"، 
حتم�ً على نف�شية �الأ�شو�ق ويزيد من 
�لنفط  برميل  �شعر  ه�ش��شة  تعميق 
و�الهتز�ز  �لتقلب  يف  و��شتمر�ره 
نط�ق  يف  و�لت�أرجح  وهبوط�ً  �شعود� 
�شعري بني 55 و65 دوالر�ً، مم� يجعل 
�الأ�شع�ر  م�شتوى  على  �لتع�يف  من 
ال  للتو�فق  يخ�شع  ن�شبي�ً  مفهوم� 
�ملوؤثرة  �لعو�مل  �إىل  وب�لنظر  غري. 
�ل�شنة  خالل  �لنفطية  �ل�شوق  يف 
�لعديد  توجد  ف�إنه   ،2018 �ملقبلة 
من �ل�شين�ريوه�ت، منه� �لذي يتوقع 
�لقي��شي  �لع�ملي  �خل�م  �أ�شع�ر  ب�أن 
دوالر   60 �لـ  دون  �شتبقى  "�لربنت" 

للربميل ومنه� �لذي يتوقع مالم�شته� 
ل�شقف �لـ 70 دوالر، لكن يف تقديري 
مر�شحة  �الأ�شع�ر  �شتبقى  �خل��ض 
�ل�شتني  م�شتوي�ت  حول  للدور�ن 
يف  كبرية  �أزمة  حت�شل  مل  م�  دوالر� 
�الإمد�د�ت، كم� �أنه من �ملحتمل بق�ء 
�ل�شعر عند عتبة �لـ 60 دوالر للربميل 

لفرتة �أطول قليال.
 

  األ ترون اأن ارتفاع 
�سعر البرتول اإىل 60 

دولر �سي�ساعد املنتجني 
الأمريكيني للبرتول 

ال�سخري يف رفع انتاجهم ؟ 
وهل �سيوؤثر هذا �سلبيا يف 

انتاج دول الأوبب؟
 

�أحدث  يف  �أنه  �الإ�ش�رة  ينبغي 
من  "�أوبك"  رفعت  فقد  له�  تقرير 
�الإنت�ج  بخ�شو�ض  توقع�ته�  �شقف 
حيث  �ل�شخري  �لنفط  من  �لع�ملي 
ماليني   7 �إىل  �شي�شل  ب�أنه  قدرت 
)مق�بل   2020 بحلول  يومي�  برميل 
�مل��شي  �لع�م  تقرير  يف  تقدير�ته� 
 9،22 و�إىل  برميل(،  مليون   4،55 بـ 
يومي� بحلول 2030 مع  برميل  مليون 
�ن�شم�م �الأرجنتني ورو�شي� �إىل �أمريك� 
�ل�شم�لية كمنتجني )6،73 مليون برميل 
يف تقرير �لع�م �مل��شي(. لكنن� جند 
�أي�ش� ب�أن منظمة �أوبك قد مّت �لتنويه 
بجهوده� من قبل جملة من �لتق�رير 
�حليوي  م�شع�ه  بخ�شو�ض  �لدولية 
�جلديد للتع�ي�ض مع �خل�م �ل�شخري، 
تقرير  جند  �ال�شرت�ش�د  �شبيل  فعلى 
ب�أن  يوؤكد  بر�ي�ض"  "�أويل  لـ  دويل 
دور  �أهمية  تدرك  �أ�شبحت  "�أوبك" 
�لنفط �ل�شخري يف منظومة �لط�قة 
�لدولية بل و توؤكد ذلك، وت�شتهدف يف 
خططه� و�شي��ش�ته� �لو�شول �إىل �شوق 

م�شتقرة ومتو�زنة ولن تلج�أ �إىل �إخر�ج 
�الأمريكي  �لزيتي  �ل�شخري  �لنفط 
من �ل�شوق عن طريق �إغر�ق �الأ�شو�ق 
ب�إنت�جه�، وفوق ذلك تركز على تع�ون 
بني  �لعالقة  ل�شبط  �ملنتجني  جميع 
�عرت�ف  �أن  كم�  و�لطلب.  �لعر�ض 
�لنفط  منتجي  ب�أن  "�أوبك"  منظمة 
على  جيد  ب�شكل  يعملون  �ل�شخري 
�ال�شرت�تيجي�ت  وتعديل  �لكف�ءة  رفع 
ومن�ذج �الأعم�ل، وهذ� مفيد للجميع 
على  خ��شة  وم�شتهلكني،  منتجني 
فقد  �ال�شتثم�ر�ت.  بعث  م�شتوى 
حلركة  ر��شدة  م�ش�در  �أ�ش�رت 
تر�وحت  منو�ً  �لنفطية  �ال�شتثم�ر�ت 
ن�شبته بني 5 و6 يف �مل�ئة خالل هذه 
�ل�شنة 2017. كم� �أنه وفق�ً لدر��ش�ت 
بعدم�  ف�إنه  للط�قة  �لدولية  �لوك�لة 
�خل�م  �شل�شلة  �ال�شتثم�ر�ت يف  ك�نت 
يف  و�الإنت�ج(  و�حلفر  )�ال�شتك�ش�ف 
�شنة  يف  دوالر  ملي�ر   800 �لـ  حدود 
يف   45 بن�شبة  تر�جعت  فقد   ،2014
يف  ملي�ر�ً   433 �إىل  لت�شل  �مل�ئة 
2016. و�أكد حمللون �أن ذلك �لهبوط 
يف  �مل�شتثمرة  �الأمو�ل  روؤو�ض  يف 
له  ي�شبق  مل  متت�ليتني  �شنتني  مدى 
�مل��شية.  �شنة  �خلم�شني  يف  مثيل 
خالل  �لربميل  �شعر  هبوط  دورة  و 
�أكرث  ك�نت   )2016-2014( �لع�مني 
 .1986 �شنة  يف  نظريته�  من  عنف�ً 
)�شنتني  �لو�شع  لكن من ف�ش�ئل هذ� 
هو  �الإنف�ق(  و�شبط  �لتق�شف  من 
على  �لكلفة  خف�ض  �إىل  �لو�شول 
و�لت�شغيل  �لعملي�ت  خطوط  طول 
�لـ  ن�شبة  �إىل  و�شلت  �إْذ  و�الإنت�ج، 
�ل�رشك�ت  وبد�أت  �مل�ئة،  يف   40
�لتك�ليف،  �لنفطية جتني ثم�ر تقليل 
حتقق  �لنفطية  �مل�ش�ريع  ف�أ�شبحت 
يف  ال�شتثم�ر�ته�  �قت�ش�دية  جدوى 
�لت�أقلم  )ن�شبية  منخف�شة  �أ�شع�ر  ظل 

بخالف  منخف�ض  برميل  �شعر  مع 
مهم  وهذ�  �ش�بقة(،  قليلة  �شنني 
منظومة  يف  جديد  كمعطى  جد� 
�الأ�شع�ر  تر�جع  بني  �لعالقة  حتليل 
و�مل�شتقلني  �أوبك  و�إنت�ج  وتذبذبه�، 
تتال�شى  وكذ�  �ال�شتثم�ر�ت  وت�شجع 
�لو�شول  �أو  �النهي�ر  مع�ودة  خم�وف 
خالل  من  �ملن�شود  �ال�شتقر�ر  �إىل 
�لعالقة  فهذه  �الأ�شع�ر،  ت�شحيح 
من  �أ�شبحت  �ل�ش�رمة  �ل�شلبة 
�مل��شي. فحديثن� �الآن عن تهديد�ت 
حني  �أوبك  لعر�ض  �ل�شخري  �خل�م 
ي�شتقر �شعر برميل �لنفط فوق �لـ 60 
دوالر ينبغي �أن تكون  بن�شبية وبحذر، 
ت�شود  �لتي  �لعميقة  �لتحّوالت  الأن 
�لت�أقلم  تقت�شي  �لط�قوي  �مل�شهد 
مع �خل�م �ل�شخري، بل و�لبحث عن 

مع�دلة �لتو�زن معه بذك�ء.
 

بع�س اخلرباء يتحدثون 
عن ان�سحاب رو�سيا عن هذا 

التفاق ما راأيكم يف هذا 
القراءة  ؟

 
هذه جمرد تكهن�ت، الأنه فعال برغم 
فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�ض  ت�أكيد�ت 
متديد  جلهود  رو�شي�  بدعم  بوتني 
�لعمل ب�التف�ق �شمن جمموعة �لـ 24 
الأوبك و�رشك�ئه�، وهو موقف عرب عنه 
مر�ر�، لكن مع وجود مو�قف مغ�يرة 
لدى م�شوؤولني رو�شيني ب�رزين، �أوحى 
ر�أي  بوجود  �ملالحظني  من  للعديد 
بخ�شو�ض  رو�شي�  لدى  �آخر  خ��ض 
�الإنت�ج  تقلي�ض  �تف�ق  متديد  جدوى 
حتى  �إ�ش�فية  �أ�شهر  ت�شعة  ملدة 
مثال  نلم�شه  م�  وهذ�   .2018 نه�ية 
�رشكة  رئي�ض  �شيت�شن  �إيجور  عند 
�لعمالقة  �لرو�شية  �لوطنية  �لنفط 
�ملقرب  �حلليف  وهو  رو�شنفت، 

للرئي�ض فالدميري بوتني، و�لذي د�أب 
�أوبك،  �تف�ق مو�شكو مع  �نتق�د  على 
وكذ� �لتقييم �ل�شلبي �ل�رشيح لالتف�ق 
�لرو�شي  �القت�ش�د  وزير  قبل  من 
ب�أن  ي�شري  �لذي  �أوري�شكني  م�ك�شيم 
�شلب�  ت�أثر  �لرو�شي  �القت�ش�دي  �لنمو 
�ال�شتثم�ر  خف�ض  الأنه  ب�التف�ق 
�شغوط�ت  �إىل  �إ�ش�فة  �لقط�ع،  يف 
�ل�رشك�ت �لنفطية �لع�ملة يف �حلقول 
كذلك  �ملث�ل  �شبيل  فعلى  �لرو�شية، 
تخ�ض  م�شتقبلية  �إ�شك�لية  جند 
�شخ�لني-1  م�رشوع  من  �لنفط  �إنت�ج 
رو�شي�،  �رشق  �أق�شى  يف  �ملتو�جد 
و�لذي تديره �رشكة �لنفط �الأمريكية 
و�ملحكوم  موبيل  �إك�شون  �لعمالقة 
�لدولة  مع  �الإنت�ج  لتق��شم  ب�تف�ق 
�أن  �ملنتظر  من  و�لذي  �لرو�شية، 
�ألف   260 عن  يزيد  م�  �إنت�جه  ي�شل 
برميل يومي� يف �الأ�شهر �لثالثة �الأوىل 
ب�أن  ينبئ  م�  وهو   ،2018 �شنة  من 
�اللتز�م  �شعوبة يف  قد جتد  مو�شكو 
عليه�  �ملتفق  �الإنت�ج  بتخفي�ش�ت 
مع  ب�أكمله.  �لق�دم  للع�م  �أوبك  مع 
�شخ�لني  م�رشوع  �أن  ب�لذكر  �جلدير 
م�شتثنى من �لعقوب�ت �الأمريكية الأنه 
�لت�شعيني�ت،  عقد  قبل  م�  �إىل  يرجع 
ت�شطر  قد  �خل��شية  هذه  وبحكم 
�الإنت�ج من حقول  �إىل خف�ض  رو�شي� 
�أخرى للتعوي�ض عن زي�دة �الإنت�ج من 

�شخ�لني-1.
لكن �لتخوف �لذي يبديه �لرو�ض 
ت�أكيد  بكل  ب�أنه  �ملق�بل  يف 
على  �رش�شة  معركة  �شت�شتعر 
�لع�ملية  �الأ�شو�ق  يف  �حل�ش�ض 
�لعمل  �أجل  ينتهي  �أن  فور 
�شيعود  وهذ�  �حل�يل،  ب�التف�ق 
لذلك  رو�شي�،  على  ب�ل�رشر 
ب�لن�شبة  �الأ�رش�ر  �أخف  �أن  يرون 
متديد  رو�شي�  م�شلحة  ومن  لهم 
على  حف�ظ�ً  ب�التف�ق  �اللتز�م 
دعم�  و�أي�ش�  �الأ�شو�ق  ��شتقر�ر 
�لنفط.  �أ�شع�ر  �رتف�ع  ملتجه 
ب�أن  يرون  الأنهم  يتململون  وهم 
�أي م�شعى قد يحدث زي�دة ح�دة 
�لنفط �شيتلوه� �نهي�ر  �أ�شع�ر  يف 
كبري، لكنهم �أي�ش� يف �ملق�بل على 
�أي  عن  �لن�جت  �ل�رشر  ب�أن  قن�عة 
�نهي�ر ث�لث �شيفوق على �الأرجح 
�لن�جتة  �مل�لية  �ملك��شب  بكثري 
�لوقت  يف  �لنفط  �رتف�ع  عن 
�حل�يل. ومن هذ� �ملنظور �أعتقد 
�شتلتزم  �لنه�ية  يف  رو�شي�  ب�أن 
يف  وخ��شة  م�شلحته�  من  وهذ� 
مو�جهته� �مل�شتدمية مع �لغرب، 

حف�ظ� على ��شتقر�ر �الأ�شع�ر.

حتدث اخلبري يف الطاقة مهماه بوزيان يف هذا احلوار اخلا�س عن الجتماع الوزاري لدول الأوبك واملنتجني غري الأع�ساء بفيينا النم�ساوية 
والتي تعرف م�ساركة اجلزائر  بوزير الطاقة م�سطفى قيطوين باعتبار اجلزائر من الدول 3 الأع�ساء  للجنة املتابعة الوزارية  اإىل جانب اجلزائر 

والكويت وفنزويال، ودولتني غري اأع�ساء وهي رو�سيا وعمان ، ولقد  توقف يف هذا احلوار ال�سيق مهماه عند اأبرز التفا�سيل التي تخ�س هذا 
الجتماع مع قراءته التحليلية فيما يخ�س النتائج اليجابية التي ت�ساهم يف رفع �سعر البرتول اإىل ما يقارب 70دولر .
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بني متحفظ و راغب عنها وفيها

تغليب العقل على خيارات القلب احتياطا ملفاجاآت احلياة
تقاطعت م�سامني درا�سات حديثة يف التنبيه عن ظاهرة اجتماعية وهي  تزايد حالت ارتباط ال�سيدات من رجال اأ�سغر منهن يف ال�سن و ويبدو اأّن زواج املراأة 

من رجل ي�سغرها �سّنًا يروج يومًا بعد يوم يف اجلزائر، ويكرث يف �سفوف امل�ساهري الذين ي�سّكلون قدوًة ومثاًل للماليني حول العامل، وتنِذر هذه الظاهرة بزوال 
التمييز املجتمعي الذي تتعّر�س له الن�ساء يف �سن الياأ�س اللواتي يغَرمن ب�سباب ي�سغرهن ب�سنوات فذابت بينهما الفوارق يف ال�سن..

ووا�صل  جناحاً،  حقق  فبع�صهم 
متغلبني  الزوجية،  احلياة  م�صوار 
مازال  التي  املجتمع  نظرة  على 
نحو  والقلق  الف�صول  ي�صوبها 
الأخر  والبع�ض   ، العالقة  هده 
بعد  النف�صال،  ومت  يحتمل  مل 
الآخرين  نظرات  حطمته  اأن 
ترتبط  العالقة   يرون هذه  الذين 
تتم  اأنها  اأو  مطامع  اأو  مب�صالح 
الزوجني."  اأحد  لإخفاء عيوب يف 
"جريدة الو�صط "قامت بالتحقيق 
اأننا  واملده�ض  املو�صوع  هذا  يف 
هذا  مثل  ي�صجعون  �صباباً  وجدنا 
اآخرين  بينما  ويباركونه،  الزواج 
فيما   ، ويرف�صونه  عنه  ميتنعون 
يف  ترددهم  عن  البع�ض  اأعرب 

قبول املبداأ.

 نق�س عاطفي 
و اإثبات 

عادة ما ينجذب الرجل اإىل املراأة 
فرق  يراوح  اأن  وميكن  �صنا  اأ�صغر 
�صنة  ع�رشين  اإىل  �صهر  من  العمر 
لكن ماذا عن الرجل الذي ينجذب 
اإىل اإمراأه تكربه �صنا هل يبحث عن 
الأعمى  احلب  اأنه  اأو  الأم  حنان 
تدفع  عدة  اأ�صباب  ثمة  ماذا؟  اأو 
الرجل اإىل البحث عن اإمراأة تكربه 
�صنا منها العاطفي والجتماعي و 
اأّن  النف�ض  علماء  يرى  و  النف�صي 
اأ�صغر  بَرجل  ارتبطت  اإذا  املراأة 
نق�صاً  تعاين  لأّنها  فهذا  �صّناً  منها 
بينها  من     م�صتويات  عّدة  على 
اأّن  ويك�صفون   العاطفي  النق�ض 
هذه املراأة ت�صعى من خالل هذه 
و  لنف�صها  تثبَت  اأن  اإىل  العالقة 
اأّنها مازالت  لطليقها ول�صديقاتها 
ِمن  ومرغوبًة  اجلذب  على  قادرة 

قبَل الرجل.

زواج م�سلحة:

يف البداية حتدثنا مع ال�صيد اأحمد 
لأربع  اأب  متقاعد..   ) عاماً   62  (
اأن  يرى  زواج..  �صن  يف  فتيات 
اأكرب  بن�صاء  الرجال  زيجات  اأغلب 
منهم هي زيجات م�صلحة يف وقتنا 
الأب  يخيف  ما  وهذا  احلا�رش.. 
ي�صغر  من  قبول  على  الإقدام  من 
م�صتثناة  حالت  يف  اإل  �صناً  بناته 
اأحد  اخلاطب  ال�صاب  يكون  كاأن 
الأقارب اأو املعارف املوثوق بهم 
اأو اأن يتقدم �صن الفتاة اإىل ما فوق 
الثالثني حتى واإن كان اأ�صغر منها 

�صنا

خذلن 

وتقول   لطفلني)53�صنة(   اأم  اأمال 
�صاب  مع  التجربة  بهذه  "مررت 
ان  دون  احببته  �صنة   18 ي�صغرين 
ادري ان هذا الفارق �صيعيق  حبنا 
طلباته  األبي  كنت  و  �صعيدين  كنا 
مي�صورة  لأين  املادية  واحتياجاته 

لكنه  عمل   دون  هو  كان  و  احلال 
اإمتام  يرف�ض  انه  قال  فرتة  بعد 
العالقة  مبن هي اكرب منه وحطم 
ومل  لن  وانا  حياتي  وكل  قلبي 
هذا  تخطي  ول  ن�صيانه  ا�صتطع 
احلب فاأنا احببت حنانه ورجولته 
اكرب  اأنني  يوما  ا�صعر  ومل  وقلبه 
منه ولحتى بيوم واحد لكن اعتقد 
انتقادات  حتمل  ا�صتطاع  ما  انه 
يحبني  مل  انه  اأو  به  املحيطني 

ب�صدق منذ البداية "

عدم ر�سا الأهل 

فرتى  �صمرية  اأما  �صنة   49 �صمرية 
اأنا  تقول  حيث  اأكرب  م�صكلتها 
اإن�صانا  واأحببت  ابن  ويل  مطلقة 
حبا جنونيا وهو اأي�صا اأحبني رغم 
فارق ال�صن بيننا فاأنا اكرب منة 12 
�صنة ورغم معرفة الفارق مل يتوقف 
حبنا حلظة بل اأ�صبح يزيد وتعلقنا 
وتزوجني  اأهله  ورف�صني  ببع�ض 
بعد  وحاربتني  والدته  وراء  من 
امة  وكان �صغط  بذلك  اأن عرفت 
علية �صديد طلقني ثم عدنا لبع�ض 
اأنا  الآن،  تعلم  اأخرى وهي ل  مرة 
ا�صعر  واأن  ا�صتقر  اأن  احتاج  تعبت 
بالأمان ول ا�صتطيع العي�ض بدونه 
عليا  ويخاف  ويحبني  حنون  وهو 
جدا ولكن �صعفه اأمام والدته التي 
تتحكم يف مرياثه وجتعله كالطفل 

الذي تعاقبه اإذا مل يطعها .

وجهات نظر خمتلفة 
للرجال  

اأنه  �صنة   35 الرحمان  عبد  يعتقد 
هو  الرجل  يكون  اأن  الأف�صل  من 
الأكرب �صنا من املراأة، لأن املراأة 
لبد  فهي  �صنا  اأكرب  كانت  اإذا 
ال�صن  يف  الأكرب  كونها  �صت�صتغل 
على  و�صلطتها  �صخ�صيتها  لفر�ض 
بدون  ذلك  مت  واإن  حتى  زوجها 
انه  �صنة   32 ه�صام  يقول  ق�صد  
يجب  جتنب الرتباط بامراأة اكرب 
لأنه ل ميكنه التحكم بها كلياً ويف 
اأراد القيام بذلك فهو يدرك  حال 

اأنه اأمام حياة حافلة بامل�صاكل.
�صنة    28 كرمي  يرى  العك�ض  وعلى 
باأنه ي�صتعد للزواج من فتاة تكربه 
لأنها  �صنة  ع�رشة  باثني  ال�صن  يف 
ملكت   التي  يقول   كما  الوحيدة  
قلبه وا�صتاأثرت بحبه، فهي بجانب 
ومتدينة  وعاقلة  مثقفة  جمالها 
ومن اأ�رشة طيبة يقول كرمي : "مل 
اأكرب  وهي  حياتي  �رشيكة  اأخرت 
لرثائها،  اأو  اجلميل  ل�صكلها  مني 
التدين  ح�صن  فيها  اأعجبني  ولكن 
موؤمنة  فهي  الطيب،  واخللق 
اأو�صانا  ولقد  وقوامة،  و�صوامة 
عليه  اهلل  �صلى   – الكرمي  ر�صولنا 
و�صلم – اأن نظفر بذات الدين. ".

جمتمع يرف�س 

املجتمع من جهته ل يرحم هكذا 
النتقادات  �صهام  اأن  رغم  زيجات 
ولي�ض  املراأة  تطال  ما  غالباً 
فارق  كان  حال  يف  لكن  الرجل، 
ن�صيبه  للرجل  فاإن  كبرياً  العمر 
بالن�صبة  اأي�صاً.  النتقادات  من 
للمجتمع هكذا زيجات مرفو�صة؛ 
لأنها قائمة على خلل ما يكمن اإما 

فيها اأو فيه.
اعتباره  يتم  ما  غالباً  والرجل 
�صحية لمراأة غررت به واأوقعته يف 
م�صتقبله  دمرت  ،وبالتايل  �صباكها 
و�صعادته رغم اأنه قد يكون �صعيداً 

جداً يف حياته الزوجية.
الباحث امل�رشي هاين جرج�ض 

�سفقة للطرفني  

علم  يف  امل�رشي  الدكتور  يقول 
الجتماع  هاين  جرج�ض  يف ات�صال 
مع الو�صط  اأن العوامل القت�صادية 
لدى  الأ�صا�صي  املحرك  هي 
طلبا  ذلك  و  املو�صوع  يف  ال�صاب 
هربا  و  اف�صل  حياة  و  لال�صتقرار 
للن�صاء فتكون  وبالن�صبة  الفقر  من 
و  والطالق  و  العنو�صة  من  هربا 
اأ�صبه  يكون  وهنا   ، وحيدة  البقاء 
اأهم  من  اأن  وي�صيف  بال�صفقة  
اأ�صباب ا�صتمرار الزواج و قواعده 
عندما  و  التكافوؤ  هو  الأ�صا�صية 
تتزوج املراأة و يكون هنالك فارق 
كبري بالعمر فهنا اختلت املوازين 
و اأ�صبحت العالقة مهددة بالف�صل 
اأن هنالك تفاوت يف القدرة  حيث 
و التفكري الناجت عن فارق العمر و 
لكن مبا اأنه حالل ل ن�صتطيع منعه 

 .
 

الن�سج و الثقة:

نوعاً  �صناً  الأكرب  الن�صاء  تولّد 
يف  والثقة  بالن�صج  ال�صعور  من 
اأكرث نحو  اأنهن ميلن  العالقة ذلك 
ال�صتقرار مقارنة مبن هّن اأ�صغر 

مبزيد  الرجال  ي�صعر  مما  �صناً، 
اأن  ذلك،  اإىل  اأ�صف  الراحة،  من 
اىل  ميلن  �صناً،  الأ�صغر  ال�صابات 
التقلّب يف التفكري مقارنة باملراأة 
متاماً  تعرف  التي  ن�صوجاً  الأكرث 
م�صوؤولية  اأكرث  وتكون  تريد،  ماذا 

يف ت�صيري العالقة 

ال�ستقالل املادي 

�صناً  الأكرب  الن�صاء  معظم  تكون 
املادي  ال�صعيد  على  م�صتقالت 
ل  يف�صّ ناجحة.  مهنية  وذات حياة 
باإكفاء  تتمتع  التي  املراأة  الرجل 
لرعايتها  حتتاجه  ول  ذاتي 
كما   ال�صياق  هذا  يف  وم�صاندتها 
مادياً  الرجل  ت�صاند  اأن  ميكنها 
حيال  ب�صعوره  وت�صعر  وعاطفياً، 
بهذه  الرتباط  و  احلياة.  متاعب 
على  يوفر  الن�صاء  من  النوعية 
ال�صفر  النطالق من  الرجل عناء 
املال  جتني  عاملة  امراأة  فهي 
اأ�صحاب  من  تكون  قد  ورمبا 
اأمام  نف�صه  يجد  وهكذا  الرثوات. 

»�صفقة« ممتازة.
 الأ�صتاذة مليكة بلقا�صم لعرو�صي

احلاجة اإىل ال�سعور 
بالأمومة:

يقال يف داخل كل رجل طفل ميكن 
هذه  ترعى  اأن  �صناً  الأكرب  للمراأة 
الناحية لدى الرجل.. من هنا ترى 
والنف�صية  الأ�رشية  امل�صت�صارة 
لعرو�صي  بلقا�صم  مليكة  الأ�صتاذة 
ب�صكل  ال�صبب يف ذلك عاطفي  اأن 
عن  يبحث  الرجل  اأن  بحيث  اأويل 
�صورة الأم و يكون الرجل يف فرتة 
ل�رشيكته  اأولية  �صورة  مراهقته  
ين�صخ  اأي  والدته  عرب  خميلته  يف 
اأمه   ب�صفات  خياله  يف  �صورة 
مع  التعامل  من  تتمكن  املراأة 
وعقالنية  بن�صج  الأ�رشي  و�صعها 
عندما تكون اأكرب �صناً من زوجها، 

من حيث التنظيم والرتتيب لأمور 
الت�رشف  دون  ومنزلها،  حياتها 
اأن  »وحتاول  تهور،  اأو  به�صتريية 
ابنها  وكاأنه  زوجها  مع  تتعامل 
الأكرب، فتغدق عليه احلب واحلنان 
والعطف وحتتويه، وتُ�صعره بالأمن 
واأعتقد  اأ�رشته.  داخل  والأمان 
كالتي  حياٍة  يف  ملكاً  �صيعي�ض  اأنه 
م�صاكل  عن  وبعيداً  عنها،  اأحتدث 
بينهما  حتدث  قد  ا�صطرابات  اأو 
كعدم ر�صا الوالدين لكن مع الوقت 
�صعيد  ابنهما  اأن  يجدان  عندما 
واعتقد  و  �صعادته  �صيف�صالن 
تفوق  الزواج  هذا  ايجابيات  اأن 
بتنا  الأيام  هذه  ويف  �صلبياته. 
يف  يتقدم  من  يوجد  ل  اأن  جند 
ال�صن مقرنة باملا�صي ، خا�صة اأن 
على  يُحافظن  اأ�صبحن  ال�صيدات 

اأنف�صهن و�صحتهن وجمالهن .

الدكتور الهادي 
�سعدي 

التغريات  نتاجات  من  الظاهرة 
القت�صادية 

يف  دكتور  �صعدي  الهادي  اأما 
ال�صريورة  اأن  فريى  بجاية  جامعة 
العالقات  على  اأثرت  القت�صادية 
يدفع  �صديد  ت�صارع   يف  نحن  و 
التقليدية  املعطيات  تغري  اىل 
التي توؤ�ص�صها يف كثري من الأحيان 
النا�ض  اأ�صبح  و  املادية   احلاجة 
الفردية  على  اأنف�صهم  يوؤ�ص�صون 
يركزون على  اأي  لي�ض اجلماعة  و 
الكبرية   لي�ض  و  ال�صغرية  الأ�رشة 
الأ�رشة  تفكك  اإىل  اأدى  ما  هذا 
الختيارات  اأ�صبحت  و  الكبرية 
فردية ، هذه الختيارات �صاهمت 
هذه  مثل  تكوين  يف  وت�صاهم 
اأ�صبح فردي  الإن�صان  و  العالقات 
م�صوؤولة  اأ�صبحت  فاملراأة  التفكري 
ال�صاب  عك�ض  ماديا  وم�صتقلة 
الذي يجد �صعوبة يف  حتقيق ذاته 
العمر  مقتبل  يف  هو  و  اقت�صاديا 

فيذهب اإىل اق�رش طريق و يرتبط 
بامراأة تفوقه �صنا    

اأنه  فريى  للمجتمع،  بالن�صبة  اأما 
الغري  العالقة  هذه  يتقبل  ليزال 
متوازنة فهو يعتقد اأن الرجل الذي 
ي�صكن مع اإمراأة يف بيتها لديه نق�ض 
يف الرجولة  لأنه يرى الرجل قوام 
توفري  عليه  من  فهو  املراأة  على 
املاديات  من  غريها  و  ال�صكن 
ولكن ال�صريورة القت�صادية �صتغري 

هذه النظرة م�صتقبال. 

انتقام 

حتدث  الأوقات  من  الكثري  يف   
ويبداأ  زوجته  الرجل  يرتك  اأن 
بالبحث عن زوجة اأ�صغر منه �صنا 
�صنا  زوجته  من  بالطبع  واأ�صغر 
نف�صها  عن  بالبحث  املراأة  فتبداأ 
بالذات  ال�صعور  وتريد  جديد  من 
والنتقام من زوجها فتبداأ بالبحث 
عن رجل �صغري يف ال�صن كي ي�صبع 
كل  يف  هي  واأي�صا  رغباتها  كافة 
الأحوال متيل وتبحث عن الرعاية 
�صتجده  ما  وهو  الكبري  والهتمام 
�صنا  الأ�صغر  الرجل  مع  بالطبع 

منها ومن زوجها الذي اأهملها

جمتمع يرف�س  

املجتمع من جهته ل يرحم هكذا 
النتقادات  �صهام  اأن  رغم  زيجات 
ولي�ض  املراأة  تطال  ما  غالباً 
فارق  كان  حال  يف  لكن  الرجل، 
ن�صيبه  للرجل  فاإن  كبرياً  العمر 
بالن�صبة  اأي�صاً.  النتقادات  من 
للمجتمع هكذا زيجات مرفو�صة؛ 
يكمن  ما  خلل  على  قائمة  لأنها 
اإما فيها اأو فيه. والرجل غالباً ما 
غررت  لمراأة  �صحية  اعتباره  يتم 
وبالتايل  �صباكها  يف  واأوقعته  به 
دمرت م�صتقبله و�صعادته رغم اأنه 
حياته  يف  جداً  �صعيداً  يكون  قد 

الزوجية. 

ن�سرين فروج
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دول اخلليج وتطبيع العالقات مع العدو الإ�سرائيلي
د. غازي ح�سني

تتطور العالقات ال�سعودية والإماراتية مع العدو الإ�سرائيلي ب�سكل علني ومت�سارع، ويتعزز الوجود الإ�سرائيلي يف دول 
اخلليج يومًا بعد يوم.

ووافقت الإمارات العربية على فتح 
لإ�رسائيل  دبلوما�سي  مكتب متثيل 
ا�سم  حتت  ظبي  اأبو  العا�سمة  يف 
اإيرينا"،  املتجددة  الطاقة  "وكالة 
الإماراتية  العا�سمة  وافقت  كما 
لكل  الحتالل  ا�ستمرار  ظل  يف 
امل�سجد  فيها  مبا  فل�سطني 
الأق�سى املبارك واجلولن ال�سوري 
�سوبا يف  �سبعا وتالل كفر  ومزارع 
ال�ستعمار  وت�ساعد  لبنان  جنوب 
والتمييز  والعن�رسية  ال�ستيطاين  
وا�ستمرار  والإرهاب  العن�رسي 
الإ�رسائيلي  والهولوكو�ست  النكبة 
تهويد  العرقي، ويف ظل  والتطهري 
يف  املقّد�سة  الإ�سالمية  الأماكن 
اخلليل والقد�س وبيت حلم ونابل�س، 
ويف ظل ف�سل املفاو�سات الكارثية 
الدبلوما�سية  املمثلية  فتح  على 
احلقوق  ح�ساب  على  الإ�رسائيلية 
الوطنية لل�سعب العربي الفل�سطيني 
للعرب  والدينية  القومية  واحلقوق 
من م�سلمني وم�سيحيني وامل�سلمني 

يف جميع اأنحاء العامل.
وكان الربيع العربي امل�سوؤوم الذي 
لتغيري  املتحدة  الوليات  فّجرته 
الأو�سط  ال�رسق  بلدان  اأولويات 
العداء  بو�سلة  وحتويل  وتفتيتها، 
اإيران  اإىل  وتوجيهها  اإ�رسائيل  عن 
وحزب اهلل واملقاومة الفل�سطينية، 
م�رس  يف  احلكم  مقاليد  وت�سليم 
ودول عربية اأخرى جلماعة الإخوان 
النتخابات  طريق  عن  امل�سلمني 
النفطية،  اخلليج  دول  مّولتها  التي 
اأبيب  وتل  وا�سنطن  وعملت 
على  هرت�سليا(  موؤمتر  )تو�سيات 
الطائفية  واحلروب  الفنت  تاأجيج 
والعرقية، وجاء ت�سكيل املخابرات 
للقاعدة  وال�سعودية  املركزية 
واملجموعات  والن�رسة  وداع�س 
التكفريية الأخرى لتدمري واحتالل 
وليبيا  و�سورية  والعراق  اأفغان�ستان 
وال�سومال واليمن يف هذا ال�سياق.

التحالف  ال�سعودية  و�سّكلت 
اأكرب  باإقامة  الع�سكري  الإ�سالمي 
وتوجهه  العامل،  يف  �سّني  حتالف 
ال�سيعة  �سد  والريا�س  وا�سنطن 

واإيران وحمور املقاومة.

تعزيز الوجود ال�سهيوين 
يف اخلليج

الوجود  يوم  بعد  يوماً  ويتعزز 
اخلليج  بلدان  يف  الإ�رسائيلي 
 2016 عام  ال�سعودية  واأخرجته 
انطالقاً  العلنية،  اإىل  ال�رسية  من 
لالإمارات  الوظيفي  الدور  من 
يف  اخلليج  يف  العربية  واملمالك 
الأمريكية  ال�سرتاتيجية  خدمة 
يف  وبالأخ�س  العامل  يف  ال�ساملة 
والتوّجه  الأو�سط  ال�رسق  بلدان 
اإ�رسائيل  مع  العالقات  تطبيع  اإىل 
ل اإىل حل عادل لق�سية  قبل التو�سّ
فل�سطني يعيد الالجئ الفل�سطيني 
القد�س  ويحرر  ودياره،  اأر�سه  اإىل 
من  املبارك  الأق�سى  وامل�سجد 
ال�ستيطاين  وال�ستعمار  الحتالل 

اليهودي البغي�س.
اإىل  اخلليج  دول  تتوّجه  وبالتايل 
اإ�رسائيل  اإقامة عالقات علنية مع 
و�سولً اإىل تطبيع العالقات ر�سمّياً 

معها.
اليهودية  اللوبيات  جنحت 
يف  الأمريكية  الإدارات  ويهود 
والدول  املتحدة  الوليات  حمل 
احلروب  توجيه  على  الغربية 
والفو�سى  القت�سادية  والعقوبات 
الطائفية  الفنت  "اخلاّلقة"واإ�سعال 
البلدان  يف  والعرقية  واملذهبية 
با�ستغالل  والإ�سالمية  العربية 
ال�سعودية وقطر والإمارات العربية 
اأفغان�ستان  لتدمري  واأموالهم 
وال�سودان  وليبيا  و�سورية  والعراق 
الفل�سطينية  القيادة  اإرادة  لك�رس 
فل�سطني  وبقية  القد�س  وتهويد 
العرب  ودور  ال�رساع  واإنهاء 
فال�سغل  احلديث،  الع�رس  يف 
املركزية  للمخابرات  ال�ساغل 
اإ�سعاف  واملو�ساد  وال�سعودية 
الفل�سطينية  املقاومة  حركات 
والإطاحة  والعراقية  واللبنانية 
بالأنظمة الوطنية وتدمري جيو�سها 

ومنجزاتها.
بقيادة  العربي  التحالف  ودّمر   
كما  ومنجزاته،  اليمن  ال�سعودية 
والطائرات  ال�سفن  انطلقت 
العراق  دمرت  التي  والدبابات 
والأجواء  واملياه  الأرا�سي  من 
والكويتية  والقطرية  ال�سعودية 
والإماراتية، وانطلقت املجموعات 
من  الأخرى  والتكفريية  الوهابية 
عر�سال وطرابل�س والأردن بتمويل 
لالإطاحة  قطري  �سعودي  وت�سليح 
بالدولة ال�سورية وتدمري منجزاتها 
والقت�سادية،  الب�رسية  وطاقاتها 
العربية  باأمتها  �سورية  تكفر  ومل 
العرب  عن  بالبتعاد  وتنادي 

والعروبة.

املناورة بورقة النفط

من  النفط  انتاج  ال�سعودية  رفعت 
 /10/ اإىل  برميل  ماليني   /8/
�سعر  يهبط  لكي  برميل  ماليني 
اإىل   /$120/ من  النفط 
اأن  ملجرد    /$30/ حوايل 
ال�رسر  ال�سعودية  اململكة  تلحق 
الراف�سة  بالدول  واخل�سائر 
رو�سيا  ومنها  الأمريكية  للهيمنة 
واإيران والعراق واجلزائر ونيجرييا 
وفنزويال، واأحلقت ال�سعودية بذلك 
اأ�رساراً هائلة باقت�ساديات البلدان 
وم�ساريع  وخطط  للنفط  املنتجة 

التنمية فيها. 
ح�ساد  ال�سعودية  وجتني  وجنت 
واخلطرية  املدمرة  �سيا�ساتها 
على �سعبها وبقية البلدان املنتجة 

للنفط.
وت�سلك ال�سعودية بعنجهية و�سلف 
التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول 
كالتدخل  والإ�سالمية،  العربية 
وت�سدير  البحرين  يف  الع�سكري 

وال�سلفي  الوهابي  الإرهاب 
الأخرى  التكفريية  واملجموعات 
الأو�سط  ال�رسق  بلدان  لتدمري 
والتحّكم  وقيادتها  عليها  والهيمنة 
ال�سهيوين  احلل  لتمرير  بقراراتها 

لق�سية فل�سطني.
واأ�سبحت الريا�س يف عهد حممد 
بن �سلمان اأكرث تبعية لإدارة ترامب 
اأن ت�ستعد لنتائج  اليهودية، وعليها 
�سيا�سة ترامب الهوجاء واخلطرية 
وبقية  الأو�سط  ال�رسق  منطقة  يف 

بلدان العامل.

الق�ساء على الوحدة 
العربية

الق�ساء  يف  �سبباً  �سعود  اآل  و�سّكل 
و�سياع  العربية،  الوحدة  على 
الر�سمي  العرب  والتنازل  فل�سطني 
عن عروبتها، ويف انحطاط الدول 
ويتحّملون  والإ�سالمية،  العربية 
والقتل  والدمار  اخلراب  م�سوؤولية 
�سيا�ساً  مبنطقتنا  حّل  الذي 

واقت�سادياً واجتماعياً.
والفكر  الديني  التطّرف  وحّولوا 
العامل  يف  ن�رسوه  الذي  الوهابي 
خلدمة  اأمريكي  اإ�سالم  اإىل 
الأمريكية  ال�سرتاتيجيتني 
التكفري  وبن�رس  وال�سهيونية، 
من  بدلً  والكراهية  والإق�ساء 
والأخوة  الت�سامح  اأفكار  ن�رس 
وحتّولت  والتعاون،  واملحبة 
وتبعيتهم  ب�سببهم  فل�سطني  ق�سية 
العاملية  وال�سهيونية  لأمريكا 
على  ويعملون  ثانوية،  ق�سية  اإىل 
ال�سهيوين  احلل  بتمرير  ت�سفيتها 
ال�سعب  حقوق  ح�ساب  على  لها 
العربي الفل�سطيني والأمة العربية 
الريا�س  واأ�سبحت  والإ�سالمية، 
وال�سهيونية،  لأمريكا  تبعية  اأكرث 
ال�سيا�سة  لنتائج  ت�ستعد  اأن  وعليها 
ترامب  اإدارة  عهد  يف  الأمريكية 
اإفال�س  اإىل  �ستوؤدي  التي  اليهودية 
دول اخلليج وبيع فل�سطني لليهودية 
حماية  لقاء  ولأمريكا  العاملية 

اململكة.
املتنامية  العالقات  من  وانطالقاً 
دول  وبقية  �سعود  اآل  مملكة  بني 
الإ�رسائيلي  العدو  وبني  اخلليج 
تعتقد اإ�رسائيل اأنها مل تعد بحاجة 
ب�سبب  فل�سطني  ق�سية  ت�سوية  اإىل 
وتن�سجها  ن�سجتها  التي  العالقات 
مع اململكتني ال�سعودية والها�سمية 
ودول اخلليج، حيث حققت التطبيع 
معهم وو�سلت اإىل م�ستوى التحالف 
ال�سرتاتيجي على ح�ساب الأق�سى 

والقد�س وبقية فل�سطني.
وت�سري ال�سعودية وبقية دول اخلليج 
ال�رساع  تفجري  اإىل  واإ�رسائيل 
لع�رسات  اإيران  مع  واملواجهة 
واحلروب  الفنت  باإ�سعال  ال�سنني 
لتفتيت  والعرقية  الطائفية 
واإعادة  الأو�سط  ال�رسق  بلدان 
)�سايك�س_بيكو2(  ور�سم  تركيبها 
والعرتاف بيهودية الدولة واإقامة 

الدول على اأ�س�س دينية.

مملكة  خارجية  وزير  اأعلن 
اخلليج  تهدد  اإيران  اأّن   " البحرين 
الأو�سط  ال�رسق  يف  وال�ستقرار 

اأكرث من اإ�رسائيل"
ال�سعودي  الدبلوما�سي  وكرر 
الت�رسيح  نف�س  ال�سّمار  اهلل  عبد 
من  اأنا  كنت  لو   " قائاًل:  واأ�ساف 
يتخذ القرارات ملا ترددت للحظة 
ما  كل  يف  اإ�رسائيل  مع  بالتعاون 
وامل�ساألة  الإيراين  بالنووي  يتعلّق  

ال�سورية".
عن  ال�سعودية  تنازل  واأّدى 
ال�سعب  وحقوق  فل�سطني  عروبة 
حق  مقدمتها  ويف  الفل�سطيني 
عودة الالجئني اإىل ديارهم اإىل تبّني 
الرواية  الر�سمي  العربي  النظام 
وال�ستعمارية  الكاذبة  ال�سهيونية 
والعن�رسية حول فل�سطني العربية.

كيف تقيم اململكة ال�سعودية وقطر 
الها�سمية  واململكة  والإمارات 
والتطبيع   ال�سرتاتيجية  العالقات 
الذي  الإ�رسائيلي  العدو  مع 
واغت�سب  امل�ستمرة  النكبة  ارتكب 
القد�س  فيها  مبا  فل�سطني 
ب�سطريها املحتلني، وطرد ال�سعب 
فل�سطني  وطنه  من  الفل�سطيني 
على  عدوانية  واأ�سعل عدة حروب 

البلدان العربية؟.

بيع الق�سية الفل�سطينية

والإمارات  املمالك  هذه  باعت 
والطاغية املخلوع مبارك الوحدة 
وحركات  وفل�سطني  العربية 
ال�سحيح  والإ�سالم  املقاومة 
وحمايتها  تاأ�سي�سها  مقابل 
الأمريكية  الإمربيالية  ود  لك�سب 
والكيان  العاملية  وال�سهيونية 
وفاة  بعد  ومتّكنت  ال�سهيوين، 
عبد  جمال  الكبري  العربي  القائد 
النا�رس من التحّكم بالقرار العربي 
العربية،  الدول  وجامعة  الر�سمي  
عدواً  لي�ست  اإ�رسائيل  واأ�سبحت 
الإ�رسائيلي  العدو  ا�ستبدلت  حيث 
احلليف  اإيران  هو  مزعوم  بعدو 
الفل�سطيني  لل�سعب  ال�سرتاتيجي 
العربية  البلدان  ال�سعوب يف  وبقية 

والإ�سالمية.
العربي  لال�ست�سالم  وتربيراً 
جا�سم  بن  حمد  حتّدث  الر�سمي 

اإّبان  العربية  اجلامعة  مقر  يف 
الإ�رسائيلية  العدوانية  احلرب 
نف�سه  على غزة عام 2014 وا�سفاً 
والقيادات العربية الأخرى بالنعاج 
لتربير ال�ست�سالم العربي الر�سمي 
وقال  فل�سطني  وبيع  لإ�رسائيل، 
ن�ستطيع  ول  نعاج  نحن   " حرفّياً: 

مواجهة اإ�رسائيل".

الأمركة و ال�سهينة

فالأمركة وال�سهينة وفقدان الإرادة 
جعلت  والدينية  الوطنية  والكرامة 
يتنازلون  العرب  احلّكام  معظم 
وحقوق  فل�سطني  عروبة  عن 
النظام  اأّن  ويعني  والأمة،  ال�سعب 
قادة  من  املوؤلّف  الر�سمي  العربي 
على  يوافق  منالنعاج  معظمهم 
فل�سطني  لق�سية  ال�سهيوين  احلل 
ال�رساع  واإنهاء  العالقات  وتطبيع 
اإ�رسائيل  هيمنة  على  واملوافقة 
على جميع بلدان ال�رسق الأو�سط.

وانطالقاً من هيمنة اأمري قطر على 
للجامعة  العام  الأمني  العربي  نبيل 
ال�سعودية  وموافقة  اآنذاك  العربية 
يف  يعلن  اأن  لنف�سه  الأمري  �سمح 
على  خطرياً  تعدياًل  وا�سنطن 
املبادرة العربية ا�سرتطته اإ�رسائيل 
و�سوّقته الإدارة الأمريكية يف ذروة 
لإجها�سها  الأق�سى  انتفا�سة 
الفل�سطينية  املقاومة  ولإ�سعاف 
يف  الياأ�س  من  املزيد  ولإدخال 
ت�سمن  العربي  املواطن  نف�س 
الر�سمي  العربي  النظام  موافقة 
الرد  وكان  الأرا�سي،  تبادل  على 
التي  املبادرة  على  الإ�رسائيلي 
وتبنتها  فريدمان  اليهودي  �ساغها 
قمة  عليها  ووافقت  ال�سعودية 
ال�سفاح  اجتياح  العربية  بريوت 
اإعالنها  من  �ساعات  بعد  �سارون 

لل�سفة الغربية.
خميم  جمزرة  اإ�رسائيل  وارتكبت 
موؤ�س�سات  حتى  ودّمرت  جنني، 
مبوجب  ابتكرتها  التي  ال�سلطة 
اتفاق الإذعان يف اأو�سلو، وحا�رست 

عرفات يف املقاطعة برام اهلل.

القابلية لالنهزام

وال�ست�سالم  النهزام  روح  وجتلّت 
لدى  والعمالة  وال�سهينة  والتبعية 
باأجلى  العربية  الدول  قادة  معظم 

مظاهرها.
مهزومون  العرب  القادة  فمعظم 
الأمريكية  لالإمربيالية  وعبيد 
والكرا�سي  العاملية  وال�سهيونية 
وو�سفوا  عليها،  يجل�سون  التي 
لأوح�س  الفل�سطينية  املقاومة 
ا�ستيطاين  ا�ستعمار  واأخطر 
الب�رسية  تاريخ  يف  واأبارتايد 
حركات  واأدانوا  بالإرهاب، 

املقاومة يف فل�سطني ولبنان.
يف  الغربية  الدول  تدخل  اأّدى 
العربية  للدول  الداخلية  ال�سوؤون 
الأعمى  وانحيازها  والإ�سالمية 
ال�سعب  و�سد  لإ�رسائيل  واملطلق 
وتاأ�سي�سهم  املظلوم  الفل�سطيني 
وا�ستثمار  الإرهابية  للمنظمات 
خلدمة  وتوظيفه  الإرهاب 
وخمططات  وم�سالح  م�ساحلهم 
اإ�رسائيل اإىل انت�سار ظاهرة اإرهاب 
الثالثة،  لالأديان  الديني  التطّرف 
ال�سهيوين  الإرهاب  فانت�رس 
املنظمات  واإرهاب  والوهابي 
والأفكار  الأخرى  التكفريية 
ملعتنقي  الإرهابية  واملواقف 
امل�سيحية ال�سهيونية يف الوليات 

املتحدة وبع�س الدول الغربية.
ظاهرة  انت�سار  اإىل  ذلك  واأّدى 
الإرهاب العاملي واإرهاب الدولة 
والإرهاب  الدويل  والإرهاب 
الدول  اإىل  الراجع  التكفريي 
انت�سار  اإىل  اأّدى  مما  غّذته  التي 
ال�ستقرار  وعدم  الفو�سى 
والكراهية  العن�رسية  وت�ساعد 
واندلع  ال�ستيطاين  وال�ستعمار 
الطائفية  واحلروب  الفنت 
ال�رسق  بلدان  يف  والعرقية 
املنطقة  دول  لتفتيت  الأو�سط،  
خرائط  ور�سم  تركيبها  واإعادة 
حدودية جديدة واإقامة التحالف 
كمقدمة  الإ�رسائيلي  ال�سعودي 
من  العظمى  اإ�رسائيل  لإقامة 
الأو�سط  ال�رسق  م�رسوع  خالل 
مع  والتن�سيق  بالتعاون  اجلديد 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
وبدعم  اليهودية  ترامب  واإدارة 
ال�سعودية  من  كاملني  وتاأييد 

وبقية دول اخلليج.
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العراق

حملة للتخل�ش من �سواهد "داع�ش" باملو�سل واأولها "م�سجد البغدادي"
اأفاد م�سدر اأمني عراقي م�سوؤول، اأم�س الأربعاء، باأن قوات من ال�سرطة الحتادية �سرعت باإزالة ما تبقى من م�سجد زعيم تنظيم "داع�س" الإرهابي 

امللقب بـ"م�سجد اأبي بكر البغدادي"، اأو "م�سجد اخلليفة"، و�سط مدينة املو�سل، مركز حمافظة نينوى )�سمال(.

الوليات املتحدة

 هيئة حملفني تربئ الليبي "اأبو ختالة" من قتل 4 دبلوما�سيني اأمريكيني

الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبد اهلل �سالح

�ساأك�سف عن وثيقة خطرية للملك في�سل!

بالواليات  حملفني  هيئة  بر�أت 
�ملتحدة، �لليبي �أحمد �بو ختالة، 
دبلوما�سيني   4 قتل  تهمة  من 
هجوم  يف  ق�سو�  �أمريكيني 
له قن�سلية بالدهم يف  تعر�ست 
مدينة بنغازي بليبيا عام 2012، 
بينما �أد�نته مبمار�سة �الإرهاب، 
�سادر  بيان  بح�سب  ذلك  جاء 
�ملخابر�ت  وكالة  مدير  عن 
وقال  بومبيو.  مايك  �ملركزية 
قدر  حتقيق  مت  "�ليوم،  بومبيو 
�أد�نت  �إذ  �لعد�لة.  من  �سئيل 
هيئة حملفني �حتادية �أحمد �أبو 
مار�سه  �لذي  باالإرهاب  ختالة 

�لرجال  من  �لوطنيني  �سد 
بوز�رة  �لعاملني  من  و�لن�ساء 
�ملخابر�ت  ووكالة  �خلارجية 
ليبيا  بنغازي،  يف   - �ملركزية 
."2012 �سبتمرب   11 ليلة 
�الأمر  تطلب  "لقد  و�أ�ساف 
الإيجاده،  ��ستخبارية  معلومات 
�إم�ساكه،  يف  للم�ساعدة  وجنود 
وقو�ت لفر�ض �لقانون من �أجل 
قانوين  وفريق  معه  �لتحقيق 
�أن  و�أ�سار  �ل�سجن"  يف  لو�سعه 
تطبيقها،  "�سيتم  ختالة  عقوبة 
�إال �أنها لن تعيد من فقدناهم". 
�سحيفة  ذكرت  جهتها  من 

�أن  �ليومية،  بو�ست  و��سنطن 
هيئة للمحلفني مبحكمة �أمريكية 
ختالة)46  �أبو  �أن  �رتاأت  "قد 
�ل�سفري  قتل  من  بريء  عاًما( 
�ستيفنز  كري�ستوفر  �الأمريكي 
وثالثة موظفني �آخرين، �إال �أنها 
�الإرهاب".  بتهم  "مذنبا  وجدته 
قد  �أمريكية  حمكمة  وكانت 
حملفني  هيئة  بح�سور  عقدت 
لينظرو�  �سخ�سا   12 من  مكونة 
�ملتعلقة  ختالة،  �أبو  ق�سية  يف 
�لقن�سلية  �سد   2012 بهجوم 
 ، بنغازي  يف  �الأمريكية 
�ملحلفني  هيئة  و��ستطاعت 

�أيام  خم�سة  مدة  �جتمعت  �لتي 
ختالة،  �أبو  ق�سية  يف  للتد�ول 
بعد حماكمة ��ستمرت 7 �أ�سابيع 
من �لتو�سل �إىل بر�ءة �بو ختالة 
�لقتل،  بينها  من  تهمة   14 من 
ُمدينة  له،  �أ�سل 18 موجهة  من 
�ياه بتهم تتعلق باالإرهاب، وفق 
جو�ن  ويف  �الأمريكية  �ل�سحيفة 
�لكوماندوز  �ختطف   ،2014
ليبيا  من  ختالة  �أبو  �الأمريكي 
ع�سكرية  �سفينة  �إىل  ونقلوه 
�أمريكية، ليتم نقله �إىل �لواليات 
�ملتحدة لتقدميه للمحاكمة يف 

رحلة ��ستمرت 13 يوًما.

وعد �لرئي�ض �ليمني �ل�سابق علي 
عبد �هلل �سالح بالك�سف قريبا عن 
�لر�حل  �ل�سعودي  للعاهل  وثيقة 
و�سفها  �لعزيز  عبد  بن  في�سل 
باخلطرة، وهي عبارة عن ر�سالة 
كان وجهها �إىل �لرئي�ض �الأمريكي 

عام 1966.
�سالح  �هلل  عبد  علي  و�أو�سح 
بر�سالة  بعث  في�سل  �مللك  �أن 

ليندون  �الأمريكي  �لرئي�ض  �إىل 
جون�سون، قال له فيها �إن �لقو�ت 
�ليمن  من  تن�سحب  لن  �مل�رصية 
�إال �إذ� حتركت �إ�رص�ئيل الحتالل 
غزة و�سيناء و�ل�سفة �لغربية وعلّق 
بالقول:"كالم  ذلك  على  �سالح 
عبد  �سيجرب  هذ�   .. و��سح 
من  �الن�سحاب  على  �لنا�رص 
�ال�ستعمار"ويف  و�سيبد�أ  �ليمن، 

هذ� �ل�سياق، دعا �لرئي�ض �ليمني 
�ل�سابق م�رص �إىل �الن�سحاب من 
�لتحالف �لذي و�سفه بامل�سبوه، 
�إىل  �ل�سود�ن  �أي�سا  دعا  كما 
ووجه  �ليمن  من  جي�سه  �سحب 
�الأطر�ف  جلميع  دعوة  �سالح 
�لذي  �لتحالف  من  لالن�سحاب 
�ليمن، وقال  �ل�سعودية يف  تقوده 
من  �ل�سدد:"�ن�سحبو�  هذ�  يف 

يف  �الأ�سقاء  مع  ولنا  �لتحالف 
�ل�سعودية لغة م�سرتكة، وباإمكاننا 
�مل�ساكل..  وحل  معهم  �لتفاهم 
�أنتم تقاتلوننا جماملة"وباملقابل 
�ل�سابق  �ليمني  �لرئي�ض  توجه 
بال�سكر �إىل �سلطنة عمان و��سفا 
�لد�فئ  �حل�سن  باأنها  �إياها 
ت�ستقبل  �أنها  �إىل  الفتا  لليمن، 
�ملو�د  باإدخال  وت�سمح  �جلرحى 

�أن  و�لالفت  و�لعالجية  �لغذ�ئية 
موجهة  مبادرة  عن  �أعلن  �سالح 
هما  طلبني  ت�سمنت  لل�سعودية، 
طلعات  ووقف  �حلرب  وقف 
مقابل  �حل�سار،  وفك  �لطري�ن، 
�أن يطلب �لرئي�ض �ليمني �ل�سابق 
�لقر�ر  باأ�سحاب  و�سفهم  ممن 
�إطالق  يوقفو�  باأن  )�حلوثيون( 
وعلى  �لريا�ض  على  �ل�سو�ريخ 

�أي مكان �آخر، ويف �أعقاب ذلك، 
�أو  �لكويت  �أو  �لتفاهم يف جنيف 

�سلطنة عمان.
وو�سف ما يقال عن دعم �إير�ين 
كا�سفا  فارغ"،  "كالم  باأنه  لليمن 
باأن  �الإير�نيني  بنف�سه  نا�سد  �أنه 
��سرت�تيجي،  حتالف  يف  يدخلو� 
بالدعم  و�كتفو�  رف�سو�  لكنهم 

�الإعالمي.

�أمنية  حملة  بدء  قبيل  ذلك  ياأتي 
و��سعة، �الأ�سبوع �ملقبل، للتخل�ض 
�لتنظيم  �سو�هد  كافة  من 
�لتي  �ملو�سل،  يف  �الإرهابي 
�تخذها معقال له ملدة 3 �سنو�ت 
�أن يتم دحره منها يف  تقريبا قبل 
غازي  وقال  �ملا�سي،  جويلية  
�لفرقة  يف  �لنقيب  �جلاف،  دحام 
�خلام�سة من �ل�رصطة �الحتادية، 
�إن "فرق �جلهد �لهند�سي �لتابعة 
جلهاز �ل�رصطة �الحتادية ت�ساندها 
�أنقا�ض  باإز�لة  بد�أت  قتالية  قوة 
م�سجد �لبغد�دي و�سط �ملو�سل، 
بفعل  ت�سقط  مل  �لتي  و�جلدر�ن 
خارج  �إىل  ونقلها  �حلرب  نري�ن 
ما  "�إز�لة  �أن   ، �ملدينة"و�أ�ساف، 

تبقى من هذ� �ملكان �لذي �تخذه 
ديني  كمكان  �الإرهابي  �لتنظيم 
للمو�سل،  �حتالله  �إبان  له  خا�ض 
�لن�ساطات  من  �لكثري  به  و�أقام 
�الإرهابية، له �أهمية كبرية للق�ساء 
على رغبة من يوؤيد هذ� �لفكر يف 
و��ستقر�ر  �أمن  زعزعة  �أو  �لعودة 
"�لقو�ت  �أن  �إىل  �ملدينة"و�أ�سار 
باإز�لة  تخت�ض  فقط  �الحتادية 
�إىل  �الأر�ض  وت�سليم  �ملكان  هذ� 
�أجل  من  �ملو�سل  بلدية  مديرية 
�ل�سو�بط  وفق  بها  �لت�رصف 
وح�سب  �ل�ساأن،  بهذ�  �ملحددة 
من  �إليها  �ملمنوحة  �ل�سالحيات 
و�الأ�سغال  �لبلديات  وز�رة  قبل 
�لعامة". وبني �أن "�لقو�ت �لعر�قية 

حملة  �ملقبل  �الأ�سبوع  �ستطلق 
�لتخل�ض  هدفها  و��سعة  �أمنية 
و�ل�سو�هد  �ملظاهر  كافة  من 
يف  د�ع�ض  تنظيم  �أوجدها  �لتي 
و�أماكن  )�سعار�ت  من  �ملو�سل 
�ن  �ىل  �الإ�سارة  جتدر  ومباين(". 
جويلية  يف  �فتتح  د�ع�ض  تنظيم 
يف  فخم  هيكل  ذو  م�سجد   2015
منطقة باب �لطوب و�سط مدينة 
"�ل�سيخ  م�سجد  �أ�سماه  �ملو�سل 
"م�سجد  �أو  �لبغد�دي"،  بكر  �بي 
�خلليفة"، و�تخذ عنا�رص ما �سمى 
للتنظيم،  �لتابع  �حل�سبة"  بـ"جهاز 
قو�نينهم  الإقامة  �مل�سجد  هذ� 
دمرت  حني  �إىل  �ملو�طنني،  على 
و��سعة  �أجز�ء  �لعر�قية  �لقو�ت 

منه يف �سيف 2017. وتاأتي �أهمية 
"م�سجد �خلليفة" بالن�سبة لتنظيم 
بعد  �لثانية  �ملرتبة  يف  "د�ع�ض" 
"�جلامع  �أو  "�لنوري"  م�سجد 
حيث  �ملو�سل؛  و�سط  �لكبري" 
حمل �الأخري رمزية كبرية للتنظيم 
لكون زعيمه �أعلن من على منربه 
قيام "دولة �خلالفة" على �أر��سي 
يف �لعر�ق و�سوريا �سيف عام 2014 
�لعر�قي  �لوزر�ء  رئي�ض  و�أعلن 
حيدر �لعبادي، يف 10 يوليو/متوز 
�ملا�سي،، حترير مدينة �ملو�سل 
"د�ع�ض"؛  �سيطرة  من  بالكامل 
بعد �أكرث من 8 �أ�سهر من �ملعارك 
مع �لتنظيم �لذي كان ي�سيطر على 

�ملو�سل منذ 10 جو�ن 2014.

منظمة "الهجرة الدولية"الطليق الثاين بعد الأمري متعب

اأكرث من 3 اآالف مهاجر فقدوا يف البحر املتو�سط عام 2017احلرية مقابل مزرعة وب�سعة ماليني!
تد�ول ن�سطاء يف مو�قع 
�الجتماعي  �لتو��سل 
�رص�ح  �إطالق  عن  نباأ 
�لذي  �لطبي�سي  حممد 
رئا�سة  يتوىل  كان 
يف  �مللكية  �ملر��سم 
�ل�سلطات  مع  ت�سوية 
�أن  �لن�سطاء  وذكر 
ملكافحة  �لعليا  �للجنة 

�ململكة  يف  �لف�ساد 
�لطبي�سي،  عن  �أفرجت 
م�سريين �إىل �أن �ملعني 
ريتز  فندق  غادر 
�لريا�ض،  يف  كارلتون 
يف  حريته  نال  وقد 
خاللها  �سلم  ت�سوية 
�ملخت�سة  �ل�سلطات 
ريال،  مليون   450 مبلغ 

�أي ما يعادل تقريبا 120 
م�سادرة  دوالر  مليون 
"�ل�سامرية"  مزرعة 
ل�سالح �لدولة و�إ�سرتد�د 
من  ريال  مليون   450
حممد �لطبي�سي رئي�ض 
�ملر��سم �مللكية �ل�سابق 
يف تهم �لف�ساد#�مللك_
َد  لف�سا � _ ب ر يحا

�أن  �لن�سطاء  و�أ�ساف 
رئي�ض �ملر��سم �مللكية 
�إطار  يف  تنازل  �ل�سابق 
�أي�سا  �أو�ساعه  ت�سوية 
مزرعة  عن  للدولة 
�سخمة، قيل �إنها حتمل 
"�ل�سامرية"،  ��سم 
وتقدر قيمتها باأكرث من 

100 مليون دوالر.

�لدولية  �ملنظمة  �أعلنت 
لالأمم  �لتابعة  للهجرة 
�أن �أكرث من 3 �آالف  �ملتحدة 
مهاجر فقدو� منذ مطلع عام 
�لبحر  عبورهم  �أثناء   ،2017
�ل�سو�حل  باجتاه  �ملتو�سط 
�ملتحدث  وقال  �الأوروبية 
با�سم �ملنظمة جويل ميلمان 
بجنيف:  �سحفي  موؤمتر  يف 
يف  �لعدد  هذ�  جتاوز  "مت 
نهاية �الأ�سبوع �لفائت، عندما 

يحدد  )مل  مهاجرون  لقي 
قبالة  م�رصعهم  عددهم( 
�أن  �لليبية"و�أو�سح  �ل�سو�حل 
�آالف   3 و�سل  �حلايل  "�لعدد 
�أثناء  ق�سو�  مهاجر�  و33 
متخذين  �ملتو�سط  عبور 
�لثالثة  �لطرق  من  و�حد� 
يحددها("  )مل  �ملعروفة 
�أ�سد  �ملا�سي  �لعام  وكان 
و�سهد  �سابقيه،  من  فتكا 
 5 حو�يل  وفقد�ن  م�رصع 

�ملتو�سط،  يف  مهاجر  �آالف 
ويف  قيا�سيا.  رقما  �عترب  ما 
�ملدير  قال  ذ�ته،  �ل�سياق 
لي�سي  ويليام  للمنظمة  �لعام 
�سنو�ت  منذ  "نقولها  �سوينغ: 
يعد  مل  قولها:  و�سنو��سل 
�لتعد�د  بهذ�  �لقيام  يكفي 
علينا  يجب  بل  �ملاأ�ساوي، 
بيان:  يف  �لتحرك"و�أ�ساف 
هذه  �الأخرية  "�ملعلومات 
�إلينا  و�سل  ما  �إىل  ت�ساف 

�أ�سو�ق  ب�ساأن  معلومات  من 
ليبيا"وم�سى  يف  �لرقيق 
قائال: "�ملعاملة �ل�سيئة �لتي 
�لذين  �ملهاجرون  يعانيها 
�ملهربني،  �أيدي  بني  يقعون 
مر�كز  يف  �ل�سعبة  و�لظروف 
ت�ستدعي  �لليبية،  �الحتجاز 
وقف  علينا  �الهتمام،  منا 
و�إد�رة  �ملمار�سات  هذه 
و�آمن  منظم  ب�سكل  �لهجرة 

للجميع".
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ك�صف وثائق �صرية عن »�صفقة القرن« يف م�صر!

ح�سني مبارك وافق ر�سميا على توطني الفل�سطينيني يف �سيناء
فّجر موقع »بي بي �صي« عربي، الأربعاء، مفاجاأة من العيار الثقيل حول توطني الفل�صطينيني، موؤكدا اأنه ح�صل على وثائق تثبت موافقة الرئي�س 

الأ�صبق ح�صني مبارك على هذا امل�صروع وك�صفت �صبكة »بي بي �صي« وثائق �صرية بريطانية عن اأن الرئي�س امل�صري الأ�صبق ح�صني مبارك قبل توطني 
فل�صطينيني يف م�صر قبل اأكرث من ثالثة عقود وح�صب الوثائق، التي ح�صلت عليها »بي بي �صي« ح�صريا مبقت�صى قانون حرية املعلومات يف بريطانيا، 

فاإن مبارك ا�صتجاب ملطلب اأمريكي يف هذا ال�صاأن.

تقبل  كي  �أنه  مبارك  ��شرتط  وقد 
يف  �لفل�شطينيني  توطني  م�رص 
�أر��شيها، البد من �لتو�شل التفاق 
ب�شاأن »�إطار عمل لت�شوية �ل�رص�ع 
�لعربي �الإ�رص�ئيلي«وت�شري �لوثائق 
�لطلب  عن  ك�شف  مبارك  �أن  �إىل 
خالل  منه  وموقفه  �الأمريكي 
�لوزر�ء  رئي�شة  مع  مباحثاته 
�أثناء  تات�رص  مرغريت  �لربيطانية 
عودته  لندن يف طريق  �إىل  زيارته 
فرب�ير/�شباط  يف  و��شنطن  من 
بالرئي�س  �لتقى  حيث   1983 عام 

�الأمريكي رونالد ريغان.
وجاءت �لزيارتان بعد 8 �أ�شهر من 
جو�ن   6 يف  للبنان  �إ�رص�ئيل  غزو 
1982 بذريعة �شن عملية ع�شكرية 
�لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  �شد 
يف  �شفريها  �غتيال  حماولة  �إثر 
بريطانيا، �شلومو �أرغوف على يد 

منظمة �أبو ن�شال �لفل�شطينية.
�الإ�رص�ئيلي،  �جلي�س  و�حتل 
بعد هجمات  لبنان  جنوب  حينها، 
من  مقاتلني  على  �لنطاق  و��شعة 

�لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة 
ومنظمات  �ل�شوري  و�جلي�س 
ويف  لبنان  يف  م�شلحة  �إ�شالمية 
�جلي�س  حا�رص  �الحتالل،  بد�ية 
�لتحرير  منظمة  �الإ�رص�ئيلي 
وبع�س وحد�ت �جلي�س �ل�شوري يف 
بريوت �لغربية، وبعد تدخل فيليب 
حبيب، �ملبعوث �الأمريكي �خلا�س 
�ن�شحبت  �الأو�شط،  �ل�رصق  �إىل 
بريوت  من غرب  �لتحرير  منظمة 
�لعملية  �أحدثته  هائل  دمار  بعد 
�لع�شكرية �الإ�رص�ئيلية، بح�شب ما 
�أفادت »بي بي �شي« وقالت �ل�شبكة 
ظل  ويف  �إنه  لالأنباء،  �لربيطانية 
هذ� �لو�شع بالغ �لتوتر يف �ل�رصق 
الإقناع  مبارك  �شعى  �الأو�شط، 
و�إ�رص�ئيل  �ملتحدة  �لواليات 
فل�شطيني  كيان  �إن�شاء  بقبول 
�الأردن  مع  كونفدر�لية  �إطار  يف 
فل�شطينية  دولة  الإقامة  متهيد� 
مباحثاته  ويف  م�شتقبال،  م�شتقلة 
فرب�ير   2 يوم  لندن  يف  تات�رص  مع 
ب�شاأن  ت�شوره  مبارك  طرح   ،1983

�لت�شوية يف �ل�رصق �الأو�شط.
وح�شب حم�رص جل�شة �ملباحثات 
فاإن مبارك قال �إنه عندما ُطلب منه 
يف وقت �شابق �أن يقبل فل�شطينيني 
�لواليات  �أبلغ  فاإنه  لبنان،  من 
ذلك  يفعل  �أن  ميكن  �أنه  �ملتحدة 
�إطار عمل �شامل  فقط كجزء من 
��شتعد�د  مبارك  و�أبدى  للحل 
من  �لفل�شطينيني  ال�شتقبال  بالده 
�لتي  �ملخاطر  �إدر�كه  رغم  لبنان 
�خلطوة  هذه  مثل  عليها  تنطوي 
وي�شري حم�رص �ملباحثات، بح�شب 
�أن مبارك قال  �إىل  »بي بي �شي«، 
بدفع  �أنه  حبيب،  فيليب  �أبلغ  �إنه 
لبنان  مغادرة  �إىل  �لفل�شطينيني 
باإثارة  �ملتحدة  �لواليات  تخاطر 
�ل�شعبة  �مل�شكالت  من  ع�رص�ت 

يف دول �أخرى.
�لتحذير،  هذ�  على  تات�رص  وردت 
�لت�شوية  تكن  �أيا  �أنه  �إىل  ملمحة 
�أن  ميكن  ال  فاإنه  �مل�شتقبلية، 
فل�شطني  �إىل  �لفل�شطينيون  يعود 
�إقامة  »حتى  وقالت  �لتاريخية، 

توؤدي  �أن  دولة فل�شطينية ال ميكن 
فل�شطينيي  كل  ��شتيعاب  �إىل 
بطر�س  �لدكتور  �أن  �ل�شتات«غري 
لل�شوؤون  �لدولة  وزير  غايل، 
رد  �آنذ�ك،  �مل�رصي  �خلارجية 
على تات�رص قائال »�إن �لفل�شطينيني 
ذلك،  مع  حينئذ،  لديهم  �شيكون 
جو�ز�ت �شفر خا�شة بهم، و�شوف 
خمتلفة«و�أ�شاف  مو�قف  يتخذون 
»ال يجب �أن يكون لدينا يف �لو�قع 
و�شتات  �إ�رص�ئيلية  دولة  فقط 
يهودي، بل دولة فل�شطينية �شغرية 
وح�شب  �أي�شا  فل�شطيني«  و�شتات 
مل  �ملباحثات  فاإن  �لوثائق، 
�لالجئني  بقية  �أو�شاع  �إىل  تتطرق 

�لفل�شطينيني خارج فل�شطني.
وبينت »بي بي �شي« �أنه �ل�شكرتري 
�خلا�س لرئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية 
مبارك  لقاء  حم�رص  دّون  عندما 
�إال  يُوزع  �أاّل  على  �شدد  وتات�رص، 

�شمن نطاق �شيق للغاية.

خماوف من هيمنة 

�صوفيتية

�لربيطانية  �لوزر�ء  رئي�شة  وبدت 
موؤيدة لفكرة �لفدر�لية بني �الأردن 
هذ�  �إن  وقالت  فل�شطينية،  ودولة 
معظم  يت�شوره  ما  »هو  �حلل 

�لنا�س«.
دولة  قيام  على  حتفظا  و�أبدت 
فل�شطينية م�شتقلة عن �الأردن قائلة 
�أن دولة فل�شطينية  »�لبع�س ي�شعر 
لهيمنة  تخ�شع  قد  م�شتقلة 
�لدكتور  �ل�شوفيتي«ورد  �الحتاد 
�ل�شيا�شي  �مل�شت�شار  �لباز،  �أ�شامة 
�لتحفظ قائال  ملبارك، على هذ� 
تكون  فلن  خاطئ..  ت�شور  »هذ� 
�أبد�  خا�شعة  فل�شطينية  دولة  �أي 
�لدولة  »هذه  �لرو�س«وقال  لهيمنة 
�شوف تعتمد �قت�شاديا على �لعرب 
�الأغنياء بالبرتول �لذين يعار�شون 
دولة  �ملنطقة  يف  تقام  �أن  ب�شدة 
و�ململكة  لل�شوفييت..  مو�لية 
لتلك  مثال  هي  �ل�شعودية  �لعربية 
باأن  مطلقا  ت�شمح  لن  �لتي  �لدول 

مبارك  ح�شني  هذ�«و�أيد  يحدث 
دولة  توجد  »ال  قائال  �لباز  طرح 
عربية و�حدة تقبل كيانا فل�شطينيا 

يهيمن عليه �ل�شوفييت«.
تات�رص،  تطمني  من  يزيد  وكي 
�لفل�شطينية  »�لدولة  مبارك  قال 
الإ�رص�ئيل..  تهديد�  �أبد�  تكون  لن 
وبقية  �لكويت  يف  �لفل�شطينيون 
�خلليج لن يعودو� مطلقا �إىل دولة 
»�أي  قائال  �لباز  فل�شطينية«وعلّق 
تكون  �أن  يجب  فل�شطينية  دولة 
منزوعة �ل�شالح.. ولذلك فاإنها لن 

حت�شل على �أ�شلحة �شوفيتية«.
وت�شاءل وزير �خلارجية و�لكمنولث 
�لربيطاين حينها، فر�ن�شي�س بامي، 
عما �إذ� كانت �إ�رص�ئيل �شوف تقبل 
�شغرية  فل�شطينية  دولة  مفهوم 
منزوعة �ل�شالح، فاأجاب �لباز باأن 
�خلطوة �الأوىل يجب �أن تكون كيانا 
فل�شطينيا متحد� يف فيدر�لية مع 
خالل  يتطور  �شوف  وهذ�  �الأردن 
10 �إىل 15 عاما �إىل دولة فل�شطينية 

منزوعة �ل�شالح.

 و�سل ت�سجيل الت�سريح بتجديد 
جمعية ذات �سبغة حملية 

طبقا للمادة 07 من قانون رقم 06-12 املوؤرخ يف  18 �صفر 
عام 1433 املوافق 12 جانفي 2012 يتعلق باجلمعيات 
مت هذا اليوم 28 نوفمرب 2017 ت�صليم و�صل ت�صجيل 

الت�صريح بتاأ�صي�س جمعية ذات �صبغة حملية 
جمعية النور  الكائن مقرها ب قرية املنايفة بلدية 

الدهاهة دائرة مقرة ولية امل�صيلة 
برئا�صة ال�صيد رداوي اجلمعي 

اإ�سهار



اجلولة 13 للرابطة 
املحرتفة الثانية

�ل�صام �أمام 
فر�صة تاأمني 

�ل�صد�رة 
و�ملالحقون يف 

مناف�صة قوية
يتواجد مت�صدر جدول ترتيب 

الرابطة املحرتفة الثانية جمعية 
عني مليلة امام فر�صة �صمان 

ال�صدارة وموا�صلة ح�صد النتائج 
االيجابية عندما ي�صتقبل غدا 
ال�صيف امل بو�صعادة الذي 

يتخبط يف م�صاكل تراهن ت�صكيلة 
»ال�صام« على ا�صتغاللها من اأجل 
موا�صلة ح�صد النتائج االيجابية 

وحتقيق الفوز اخلام�س على 
التوايل وبالتايل تاأمني االبتعاد 
عن املالحقني وامكانية تعميق 

الفارق خا�صة واأن الو�صيف 
مولودية بجاية يجد نف�صه اأمام 

تنقل �صعبة اإىل عا�صمة االأورا�س 
ملواجهة امل�صيف �صباب باتنة 

هذا االأخري يبقى يف حاجة 
ما�صة اإىل النقاط الثالث يف 

ظل و�صعيته ال�صعبة يف موؤخرة 
الرتتيب واالبتعاد عن منطقة 

اخلطر يتطلب الفوز وهي املهمة 
ال�صعبة التي يجد اأ�صبال املدرب 
ب�صكري يف مواجهاتها، وتتواجد 

»املوب« حتت طائل التهديد 
بفقدان املركز الثاين ل�صالح 
�صبيبة �صكيكدة الذي ي�صتقبل 

مبلعبه جمعية وهران ويهدف اإىل 
ا�صتعادة نغمة االنت�صارات وترقب 

تعرث املوب من اأجل العودة 
جمددا اإىل الو�صافة، كما يرتقب 

فريقي جمعية ال�صلف و�صبيبة 
بجاية تعرث »املوب« وااللتحاق 
باملركز الثالث اأين يخو�صان 

مهمة يف املتناول عندما يلعبان 
داخل الديار وي�صتقبالن كل 

من مولودية العلمة واأهلي برج 
بوعريريج. من جهته، يعول �رسيع 

غليزان على ك�صب الزاد كامال 
على ملعبه اأمام ال�صيف وداد 

تلم�صان من اجل مراقبة �صباق 
ال�صعود اإىل دوري االأ�صواء، من 

جهته، يبحث �صباب عني الفكرون 
عن طوق النجاة والتم�صك 

بحظوظه يف البقاء عرب االطاحة 
ب�صيفه غايل مع�صكر.

برنامج املباريات:

�صباب عني الفكرون / غايل 
مع�صكر

�رسيع غليزان / وداد تلم�صان
رائد القبة / مولودية �صعيدة

جمعية عني مليلة / اأمل بو�صعادة
�صباب باتنة / مولودية بجاية

�صبيبة �صكيكدة / جمعية وهران
�صبيبة بجاية / اأهلي برج 

بوعريريج
جمعية ال�صلف / مولودية العلمة

عي�صة ق.
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اجلولة 13 للرابطة املحرتفة لكرة القدم

 �لر�ئد يف تنقل �صعب لتيزي وزو و
�لو�صيف يرتقب لت�صييق �خلناق

ت�سهد نهاية هذا الأ�سبوع خو�س مباريات الرابطة املحرتفة الأوىل والتي تخو�س جولتها 13، 
اين �سيكون اجلمهور الريا�سي على موعد مع برجمة ثالث مباريات غدا قبل ا�ستكمال اجلولة 

ال�سبت املقبل، ويف هذتا ال�سدد فاإن مباراة القمة �سوف يحت�سنها ملعب اول نوفمرب بتيزي 
وزو، حيث ينزل الرائد �سباب ق�سنطينة �سيفا على �سبيبة القبائل يف مواجهة �سيكون خاللها 

الزوار مهددون بالتعرث، بينما ي�سر املحليون على ا�ستعادة نغمة النت�سارات التي تغيب عنهم 
يف اخلم�س مباريات الأخرية من البطولة الوطنية، خا�سة يف ظل تواجد الو�سيف �سبيبة 

ال�ساورة اأمام مهمة اأ�سهل على الورق

عي�سة ق.

ي�صت�صيف  عندما 
اأوت   20 ملعبه  على 
احلرا�س،  احتاد  فريق 
بالن�صبة  الفر�صة  وهي 
من  االأر�س  الأ�صحاب 
ر�صيدهم  تدعيم  اأجل 
وت�صجيل  نقاط  بثالث 

الفوز الثالث على التوايل 
الذي ي�صمح لهم بت�صييق 
املت�صدر  على  اخلناق 
وتقلي�س الفارق عنه وهو 
خارج  بالتعرث  املهدد 
املقابل  يف  ميدانه، 
دفاع  نادي  ت�صكيلة  فاإن 
ا�صتغالل  تريد  تاجنانت 
على  اال�صتقبال  فر�صة 

احتاد  لل�صيف  ميدانه 
العودة  اأجل  من  ب�صكرة 
التي  االنت�صارات  اإىل 
ال�صت  يف  ت�صجلها  مل 
وهي  االأخرية  مباريات 
عمر  املدرب  فر�صة 
قيادة  اأجل  من  بلعطوي 
للعودة  »الديارتي« 
االيجابية  النتائج  اإىل 

منطقة  عن  واالبتعاد 
اخلطر.

برنامج املباريات
اجلمعة: دفاع تاجنانت 

/ احتاد ب�صكرة
�صبيبة القبائل / �صباب 

ق�صنطينة
 �صبيبة ال�صاورة / احتاد 

احلرا�س

�سبيبة القبائل / �سباب ق�سنطينة

�لكناري ي�صتهدف �لفوز و�لتعرث 
ممنوع على �ل�صيا�صي 

بطولة العامل لرفع الأثقال بكاليفورنيا

 �لرباع  بيد�ين ممثل �جلز�ئر 
�لوحيد يف �ملناف�صة

بتيزي  نوفمرب  اول  ملعب  �صيكون 
قوية  مقابلة  مع  موعد  على  وزو 
والرائد  القبائل  �صبيبة  جتمع 
�صعبة  مقابلة  ق�صنطينة يف  �صباب 
الزاد  يبحثون عن  الذين  للمحليني 
ر�صيدهم  تدعيم  اأجل  من  كامال 
يف  ثمينة  نقاط  ثالث  واإ�صافة 
�رساع جدول الرتتيب، حيث يعول 
اآيت  الدين  عز  املدرب  ا�صبال 
�صل�صلة  اإىل  العودة  على  جودي 
فخ  يف  �صقوطهم  بعد  االنت�صارات 
جوالت  اخلم�س  خالل  التعرثات 
االأخرية من الن�صف االأول للبطولة 
»الكناري«  فاإن  وبالتايل  الوطنية، 
على موعد مع اال�صتفاقة وحتقيق 
رغم  الرائد  ح�صاب  على  الفوز 
تنتظرهم،  التي  املهمة  �صعوبة 
»الكناري«  ت�صكيلة  واأن  خا�صة 
الغد  اأم�صية  الفوز  اهمية  تدرك 
الثالث  النقاط  الأهمية  بالنظر 

اإىل  باالرتقاء  لهم  ت�صمح  التي 
الرتتيب  جدول  يف  الرابع  املركز 
ب�صفة موؤقتة والعودة بقوة من اجل 
االأوىل  االأدوار  لعب  على  التناف�س 
جهته،  من  الوطنية.  البطولة  يف 
مدينة  اإىل  ق�صنطينة  �صباب  يتنقل 
تيزي وزو وهو يدرك ال�صعوبة التي 
�صوف  مناف�صه  اأن  باعتبار  تنتظره 
على  احلفاظ  اأجل  من  بقوة  يلعب 
الزاد كامال على قواعده، وبالتايل 
عمراين  القادر  عبد  املدرب  فاإن 
يعمل على رفع املعنويات الأ�صباله 
ايجابية  نتيجة  ت�صجيل  اأجل  من 
الفارق  على  باحلفاظ  لهم  ت�صمح 
املالحقني  عن  يف�صلهم  الذي 
اأجل  من  تعرثه  يرت�صدون  الذين 
وبالتايل  عليهم  اخلناق  ت�صييق 
تدخل  »ال�صيا�صي«  ت�صكيلة  فاإن 
التعرث  ممنوع  ب�صعار  املواجهة 
ملنع تقلي�س الفارق.           عي�سة 

ممثل  بيداين  وليد  الرباع  �صيكون 
البطولة  يف  الوحيد  اجلزائر 
رجال  االثقال  لرفع  العاملية 
و�صيدات التي انطلقت مناف�صاتها 
بوالية  اأنهامي  مبدينة  ام�س  اول 
املتحدة  الواليات  يف  كاليفورنيا 
االأمريكية وهدفه حت�صني  نتائجه 
انتهاء  وبعد  العاملي،  وترتيبه 
بجزر  اكابر  االفريقية  البطولة 
وا�صل  الفارط  جويلية  موري�س 
بيداين  حت�صرياته باإجراء ترب�س 
لهذا  حت�صبا  الرتكية  انطاليا  يف 
املدير  و�رسح  العاملي،  املوعد 
الفني جمال عقون: »هدف بيداين 
يف هذا املونديال حت�صني نتائجه 
واأنه  خا�صة  العاملي  وترتيبه 
م�صتمرة  حت�صريات  من  ا�صتفاد 
من بينها ثالث مع�صكرات برتكيا 
النا�رس  عبد  مدربه  بقيادة 

عوينة.
وحت�صل وليد بيداين على املرتبة 
 2016 االأوملبية  االألعاب  يف   13
يف  الربازيلية  جانريو  دي   بريو 
واأ�صاف  كغ،   105 من  اأكرث  وزن 
عقون »الهدف من امل�صاركة لي�س 
ال�صخ�صية  اأرقامه  حتطيم  فقط 
 10 اأح�صن  من  االقرتاب  لكن 
رباعني يف العامل«، ويدخل الرباع 
 4 يف  املناف�صة  غمار  اجلزائري 
اأو 5 دي�صمرب ح�صب املن�صة التي 
هذه  خالل  فيها  ادراجها  �صيتم 
ي�صارك  بينما  العاملية،  املناف�صة 
لرفع  اجلزائرية  االحتادية  رئي�س 
يف  الالوي  عبد  العربي  االثقال 
االحتادية  نظمته  الذي  املوؤمتر 
ام�س  اول  للريا�صة  الدولية 

بالواليات املتحدة االأمريكية.
وكالت

�سبيبة ال�ساورة / احتاد احلرا�س

�ل�صاورة لت�صييق �خلناق على �ل�صد�رة 
و�ل�صفر�ء يف مهمة �صعبة

ملعبه  على  ال�صاورة  �صبيبة  فريق  ي�صتقبل 
من  يعول  مباراة  يف  احلرا�س  احتاد  ال�صيف 
داخل  قوتهم  تاكيد  على  املحليون  خاللها 
بنقاط  الفوز  اأهمية  يدركون  حيث  الديار، 
املواجهة التي ت�صمح لهم برت�صد ت�صييق اخلناق 
يخو�س  الذي  ق�صنطينة  �صباب  الرائد  على 
مواجهة �صعبة خارج القواعد اأمام �صبيبة القبائل، 
وبالتايل يحفز املدرب فوؤاد بوعلي العبيه من اأجل 
ت�صجيل فوزهم الثالث على التوايل عرب االحتفاظ 
الغربي  اأبناء اجلنوب  الكامل، حيث يرت�صد  بالزاد 
تعرث الرائد من اأجل ت�صييق اخلناق عليه وتقلي�س 
ال�صاورة  جتعل  ال�صباب  هزميته  واأن  خا�صة  الفارق 
واحدة  نقطة  فارق  على  ي�صبحون  فوزهم  حال  يف 
اأوراقهم كاملة من اأجل التناف�س  عن ال�صدارة ولعب 
على التتويج بلقب البطولة الوطنية الأول مرة يف تاريخ 

النادي.
يف املقابل، يتواجد احتاد احلرا�س اأمام مهمة ع�صرية 
ب�صار  مدينة  اأبناء  مواجهة  يف  نف�صه  ي�صجد  عندما 
والذين ي�صجلون بداية مو�صم قوية، حيث يتواجد النادي 
وت�صجيل  الرتتيب  بجدول  �صعبة  و�صعية  يف  العا�صمي 

الرابطة  اإىل  بال�صقوط  مهددا  يجعله  غدا  �صلبية  نتيجة 
الثانية يف ظل تواجده يف املركز ما قبل االأخري وعلى بعد نقطتني للخروج من منطقة اخلطر وهو ما يجعل 

ت�صكيلة »ال�صفراء« ملزمة بتفادي ال�صقوط يف فخ الهزمية ملنع تعقيد املهمة يف املوؤخرة.
ع.ق.

البطولة العربية للدراجات على الطريق

 لعقاب يتوج بالذهب يف �صباق 
�صد �ل�صاعة فردي

الدين  عز  اجلزائري  الدراج  توج 
ل�صباق  الذهبية  بامليدالية  لعقاب 
االأكابر  لفئة  ال�صاعة  �صد  الفردي 
رجال على م�صافة 42.8 كم �صمن 
مناف�صات اليوم الرابع من البطولة 
الطريق  على  للدراجات  العربية 
لالأكابر واالأوا�صط والنا�صئني التي 
مبدينة  الغد  غاية  اإىل  تتوا�صل 
دخل  و  امل�رسية،  ال�صيخ  �رسم 
عز الدين لعقاب يف املركز االأول 
حمققا توقيتا قدره 56 د 42 ثا 32 
يو�صف  االإماراتي  على  متفوقا  ج 
املتح�صل  مريزا  اأحمد  حممد 
ثا   33 د   58 بتوقيت  الف�صية  على 

والعراقي علي عبد اخل�رس  57 ج 
بتوقيت  بالربونزية  الفائز  طعني 
حل  جهته  من  ج،   26 ثا   39 د   58
اإ�صالم من�صوري  االآخر  اجلزائري 
نف�س  يف  الرابعة  املرتبة  يف 
ال�صباق بتوقيت 59 د 04 ثا 13 ج، 
املن�رسم  االثنني  اأم�س  فاز  وكان 
الدراج اجلزائري حمزة من�صوري 
ب�صباق �صد ال�صاعة لفئة  االوا�صط 
بتوقيت 28د 41ثا و58ج بينما دخل 
املرتبة   يف  نهاري  اأمني  حممد 

الثالثة لنف�س ال�صباق.
وكالت
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�صنعوا �صورا واجواء رائعة وكانوا اأوفياء لتقاليدهم

اأن�ضار العميد و�ضو�ضطارة يتاألقون بتيفو عاملي
�صّجل اأن�صار فريقي مولودية واحتاد اجلزائر �صورا رائعة من مدرجات ملعب 5 جويلية الأوملبي قبل اأثناء وبعد مباراة الداربي الذي جمع الفريقني م�صاء اول اأم�س 
�صمن اللقاء املتاأخر عن اجلولة ال�صاد�صة من البطولة الوطنية اأين كانوا رائعني مثلما عودوا عليه يف كل مباراة جتمع الفريقني و�صدوا النتباه اإىل ال�صور الرائعة 

التي �صنعوها من املدرجات خا�صة عرب م�صاهد التيفو التي �صنعها ان�صار الفريقني والذين جنحوا عربها يف اإبالغ ر�صائلهم اإىل املتابعني.

عي�صة ق.

بقوة  توافدوا  واأنهم  خا�صة 
املدرجات  وملوؤوا  امللعب  اإىل 
ا�صعار  غالء  رغم  اآخرها  عن 
 500 مبلغ  طرحت  التي  التذاكر 
و�صنع  الواحدة،  للتذكرة  دينار 
الأخ�رض  اللونني  اأن�صار وحمبي 
والأحمر �صوار خا�صة من خالل 
الذي رفعوه من املنعرج  التيفو 
كان  والذي  للملعب  اجلنوبي 
 supermante du  " بعنوان 

peuple vert"  واملق�صود به 
�صيادة ال�صعب الأخ�رض.

اأن�صار  برهن  املقابل،  يف 
الأحمر  اللونني  وع�صاق 
يف  الوفية  تقاليدهم  الأ�صود 
املدرجات  من  الفرجة  �صنع 
"اولد  جمموعة  عرب  خا�صة 
برفع  قامت  التي  البهجة" 
م�صفرة  بر�صائل  خا�ص  تيفو 
النادي  جماهري  طرف  من 
م�صل�صل  كان  اأين  العا�صمي 
عنوان  التاريخية  الأحداث 

رفعوا  الذين  الحتاد  ان�صار 
ال�صاطري  القادة  لأحد  �صورة 
قدميا  البحري  لالأ�صطول 
قاموا  التي  العبارة  واقتب�صوا 
ملطرب  ق�صيدة  من  برفعها 
الها�صمي  الراحل  ال�صعبي 
معروفا  كان  الذي  قروابي 
جاء  والتي  لالحتاد  بت�صجيعه 
اإذا  ترقم  ليلك  "من  فيها 
فالطا،  دون  قر�صاين  فهمت 
�صال و�صق�صي يف وطن البهجة 

الدهات”.

غريزمان: رف�ضت بر�ضلونة وباري�س �ضان جريمان

واتفورد يح�ضر لطلب خدمات �ضليماين اإعارة
لتقدمي  واتفورد الجنليزي  نادي  اإدارة  حت�رض 
من  �صيتي  لي�صرت  نظريتها  اإىل  ر�صمي  عر�ص 
اإ�صالم  اجلزائري  الدويل  لعبها  انتداب  اأجل 
ال�صتوية  التحويالت  فرتة  خالل  �صليماين 
الت�صكيلة  مهاجم  يتواجد  حيث  املقبلة، 
من  الجنليزي  النادي  خيارات  �صمن  الوطنية 

اأجل ال�صتفادة من خدماته مل�صاعدة الت�صكيلة 
على  تبحث  التي  وهي  الهجومي  اجلانب  يف 
الن�صف  الذي يعاين يف  الأمامي  تدعيم خطها 
الأول من املو�صم الكروي احلايل، حيث ك�صفت 
اأن  الربيطانية  مريور"  "ديلي  �صحيفة  اأم�ص 
�صليماين  خدمات  طلب  تعتزم  واتفورد  اإدارة 

اإدارة ناديه، اأين ل متلك  على �صكل اإعارة من 
عقد  ل�رضاء  املالية  المكانيات  واتفورد  اإدارة 
املبلغ   ب�صبب  بلوزداد  ل�صباب  ال�صابق  الالعب 
والتي  ت�رضيحه  اأوراق  �رضاء  اأجل  من  ل�صبونة 

كلفتهم مبلغ 35 مليون يورو.
ع.ق.

حمدي يوؤكد تفوقه التكتيكي ويعيد القاطرة اإىل ال�صكة

احتاد اجلزائر يوؤكد �ضيادته للعا�ضمة ويفوز بالداربي الرابع هذا املو�ضم
اأّكد لعبو فريق احتاد اجلزائر انهم اأ�صياد العا�صمة بعدما 
جنحوا يف حتقيق الفوز بالداربي الرابع على التوايل هذا 
ام�ص على ح�صاب  اول  اأم�صية  الذي حتقق  املو�صم وهو 
الغرمي التقليدي مولودية اجلزائر �صمن املباراة املتاأخرة 
عن اجلولة ال�صاد�صة من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث 
والنتفا�ص  التوازن  ا�صتعادة  من  الحتاد  ت�صكيلة  متكنت 
�صجلها  نظيفة  بثنائية  الفوز  بعد  املولودية  ح�صاب  على 
يف  الرابع  الفوز  وهو  درفلو،  واأ�صامة  مو�صى  بن  خمتار 
الن�صف  يف  الحتاد  خا�صها  التي  العا�صمية  الداربيات 
�صجلوه  الذي  النت�صار  بعد  اجلاري  املو�صم  من  الأول 
على ح�صاب كل من احتاد احلرا�ص، نادي بارادو و�صباب 
بلوزداد بينما انتهت مقابلة ن�رض ح�صني داي بالتعادل وهو 
ما �صمح للت�صكيلة بح�صد 13 نقطة من جمموع 15 نقطة 
ممكنة الأمر الذي منحها دفعة معنوية من اأجل حت�صني 
مركزها يف الرتتيب و�صمح لالحتاد تن�صيب نف�صه اأف�صل 

فريق يف الداربيات العا�صمية.
اأمام  "�صو�صطارة"  ت�صكيلة  انتف�صت  اخرى،  جهة  من 
النت�صارات  �صكة  اإىل  العودة  من  ومتكنت  اجلار  الفريق 
ال�صعبة  الفرتة  بعد  العا�صمي  الداربي  يف  فوزها  بف�صل 

التي مرت بها عقب هزميتني على التوايل داخل القواعد 
املدرب  وتفوق  ال�صاورة،  و�صبيبة  ق�صنطينة  �صباب  اأمام 
اأمام  تكتيكيا  حمدي  ميلود  الفنية  العرا�صة  اإىل  العائد 
عليه  قلب  بعدما  كازوين  برنار  املولودية  من  نظريه 
الطاولة يف ال�صوط الثاين ومتكن بف�صل تغيرياته التكتيكية 
مل  بعدما  خا�صة  الثانية،  املرحلة  الأداء يف  من حت�صني 

وكودري  بلخما�صة  غيث،  بن  امليدان  و�صط  ثالثي  يجد 
الذي  التغيري  ياأتي  اأن  قبل  امليدان  ار�صية  على  معامله 
بثماره  اتى  الذي  كودري  مكان  بلجياليل  باإقحام  احدثه 
مدينة  لبن  حا�صمة  متريرة  من  الثاين  الهدف  ومنح 

وهران.
عي�صة ق.

كازوين اأثبت قلة احليلة التكتيكية

اإدارة مولودية اجلزائر تتحكم 
بوكوا�ضة بالت�ضبب يف الهزمية

ف�صل فريق مولودية اجلزائر يف الطاحة بجاره وغرميه التقليدي احتاد اجلزائر 

وهو ما جعلهم يفوتون فر�صة ب�صعود البوديوم والنفراد باملركز الثالث جلدول 

الرتتيب خا�صة يف ظل الرغبة الكبرية للت�صكيلة العا�صمية يف التناف�ص على لقب 

البطولة الوطنية هذا املو�صم، واأظهرت املقابلة ف�صال تكتيكيا للمدرب الفرن�صي 

برنارد كازوين الذي مل يتمكن من م�صايرة ن�صق املقابلة رغم اأن فريقه كان الأف�صل 

يف ال�صوط الأول غري انه مل يعرف كيفية التعامل مع اأطوار املرحلة الثانية من 

اللقاء وهو الذي تلقى انتقادات كبرية ب�صبب ا�رضاره على جتديد الثقة يف كل مرة 

بالالعب النيجريي بارنبا�ص الذي يقدم م�صتويات �صيئة ول مينح ال�صافة املرجوة 

منه خا�صة يف اخلط الأمامي، لكن كاتزوين ف�صل عدم تغيريه �رضيعا �صوى بع�ص 

مرور الوقت ووجد نف�صه متاأخرا يف النتيجة.

قا�صي ال�صعيد: احلكم هزمنا وطالبت الالعبون بالفوز 

بلقاءاتنا املتبقية يف الذهاب

اتهم رئي�ص فريق مولودية اجلزائر كمال قا�صي ال�صعيد حكم املباراة 

وليد بوكوا�صة بالت�صبب يف تلقي فريقه للهزمية اأمام اجلار احتاد اجلزائر 

حيث اأو�صح املعني يف ت�رضيحات اعالمية عقب نهاية املواجهة اأن حكم 

املواجهة عمل ل�صالح املناف�ص من اأجل م�صاعدته على حتقيق الفوز 

خا�صة واأنه ح�صبه كان متحيزا لفائدة املناف�ص بطريقة ذكية وذلك بعدما 

حرمهم من هدف �رضعي وركلة جزاء �صحيحة ح�صبه، وا�صاف قا�صي 

ال�صعيد ان لعبي املولودية مل يكونوا يف يومهم ومل يقدموا الأداء الذي 

تعودوا على اللعب به يف املباريات ال�صابقة لأنهم لو اعتمدوا على طريقتهم 

التي يلعبون بها ما كان الحتاد ي�صتطيع الفوز عليهم، م�صيفا ان فريقه 

لزال يف املركز الرابع بالرتتيب والبطولة لزالت طويلة ولديه كل احلظوظ 

للعب على التناف�ص حول اللقب اإىل نهاية املو�صم. واأ�صار قا�صي ال�صعيد 

اأنه طالب الالعبني ب�رضورة الفوز باللقاءات املتبقية للفريق عن مرحلة 

الذهاب حيث اأ�رض عليهم ب�رضورة تدارك هزمية اأول ام�ص عرب جلب ت�صع 

نقاط من املواجهات الثالث، م�صيدا يف املقابل باأن�صار فريقه عندمال 

قال اأنهم كانوا رائعني من املدرجات ووا�صلوا يف م�صاندة فريقهم اإىل اآخر 
حلظة رغمن تاأخر النادي يف النتيجة.

عي�صة ق. 

خروجه من امليدان كاد يقلب الطاولة على فريقه

حمرز ي�ضجل هدفا عامليا ويقود لي�ضرت للفوز
قاد الالعب الدويل اجلزائري ريا�ص حمرز فريقه لي�صرت �صيتي اإىل حتقيق فوز هام على ح�صاب نادي توتنهام يف املباراة التي جمعت الفريقني �صهرة اأول اأم�ص على ملعب "ووكرز �صتاديوم" 
حل�صاب اجلولة 14 من الدوري الجنليزي املمتاز اأين انتهى اللقاء بنتيجة هدفني لواحد، وا�صتعاد متو�صط ميدان اخل�رض �صهية التهديف بعدما �صجل هدفا عامليا �صاهم من خالله مبنح 

النقاط الثالث لفريقه الذي كان متقدما بهدف اثر افتتاح النجم الجنليزي فاردي باب الت�صجيل قبل اأن ي�صاعف زميله حمرز النتيجة وي�صجل الهدف الثاين للي�صرت يف اللقاء بالدقيقة 
الأخرية من ال�صوط الأول، لكن الزوار متكنوا من التقلي�ص عرب جنمهم هاري كني قبل ع�رض دقائق على نهاية املباراة. و�صجل حمرز هدفا عامليا خا�صة واأنه لدى ا�صتالمه كرة من الرواق 

الأمين جنح يف مراوغة عدد من لعبي توتنهام و�صدد الكرة من الزاوية البعيدة �صكنت على اإثرها ال�صباك بطريقة رائعة تعود على  الت�صجيل بها الالعبون الكبار، وخا�ص حمرز اللقاء 
ا�صا�صيا حيث لعب 77 دقيقة قدم خاللها اداء جيدا جنح على اثره يف ا�صتعادة م�صتواه تدريجيا قبل ان يرتك مكانه وهو ما كان وا�صحا بعدما �صن  املناف�ص �صغطا هجوميا جنح على اإثره 

يف التقلي�ص دقيقتني بعد خروج حمرز، يف املقابل خا�ص دخل �صليماين بديال لفاردي يف الدقيقة 88 وجنح يف تقليل ال�صغط على مرمى زميله احلار�ص �صمايكل.

قال الفرن�صي اأنطوان غريزمان 
لعب اأتلتيكو مدريد اإنه رف�ص 
عر�صني يف ال�صابق من بر�صلونة 
وباري�ص �صان جريمان، موؤكًدا 
كثرية  منا�صبات  يف  ل  ف�صّ اأنه 
البقاء بالدوري الإ�صباين،�صواًء 
اأو  �صو�صيداد  ريال  برفقة 
غريزمان  واأو�صح  الأتليتي، 
يف ت�رضيحاته ل�صحيفة "اآ�ص" 
ا  عر�صً رف�ص  اأنه  الإ�صبانية 
مدرب  جوارديول  بيب  من 
 ،2011 عام  ال�صابق  بر�صلونة 

باري�ص  من  اآخر  رف�ص  كما 
�صان جريمان يف �صيف 2015، 
 26 �صاحب  الالعب  واأ�صاف 
لت  ف�صّ  2014 عام  "يف  عاًما: 
النتقال لأتلتيكو مدريد، رغم 
من  اآخر  عر�ص  على  ح�صويل 
"رف�صت  واأردف:  توتنهام"، 
عر�ص �صان جريمان ملوا�صلة 
وكانت  اأتلتيكو،  مع  م�صواري 
اأندية  من  اهتمامات  هناك 
عام  اأر�صنال  مثل  ا  اأي�صً اأخرى 

 "2013

ك�صافة  "اأحد  مو�صًحا:  وختم 
�صيف  يف  بي  ات�صل  اأر�صنال 
فينغر  اإن  يل  وقال   2013
ورف�صت  بخدماتي،  مهتم 
يل  ُقدمت  التي  العرو�ص  كل 
وانتظرت  الفرتة،  تلك  يف 
الذي مل  اأر�صنال  كثرًيا عر�ص 
ي�صل مل يت�صلوا بي �صوى قبل 
املريكاتو،  انتهاء  من  �صاعات 
يتحركوا  لن  باأنهم  ليُخربوين 

من اأجلي".
وكالت
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فالفريدي ي�ضتبعد حلاق دميبيلي بالكال�ضيكو
عثمان  الفرن�سي  جناحه  حلاق  اإمكانية  لرب�سلونة  الفني  املدير  فالفريدي  اإرن�ستو  ا�ستبعد 
من  القادم  دميبيلي  وي�ستعد  مدريد،  ريال  اأمام  الإ�سباين  الدوري  كال�سيكو  مبباراة  دميبيلي 
يعو�ض  لكي  يورو،  بلغت 105 ماليني  قيا�سية  الأملاين يف �سفقة  بورو�سيا دورمتوند  �سفوف 
رحيل الربازيلي نيمار اإىل باري�ض �سان جريمان الفرن�سي للعودة قريبا لتدريبات بر�سلونة بعد 
فرتة من الغياب ب�سبب الإ�سابة يف اأربطة ال�ساق، وتعّر�ض دميبيلي لالإ�سابة يف اجلولة الثانية 
من الدوري الإ�سباين ومنذ ذلك احلني مل يظهر مع بر�سلونة، ومن امل�ستبعد حلاقه مبباراة 

الكال�سيكو اأمام الريال يف 23 دي�سمرب املقبل.

مار�ضيلو يعرتف بارتكاب جرمية �ضريبية
�رضيبية  جرمية  ارتكب  اأنه  الإ�سباين  مدريد  ريال  جنم  مار�سيلو  الربازيلي  الالعب  اعرتف 
ن�ساطه يف  امل�ستحقة عن  ال�رضائب  قيمة  يورو  و917.70  األف   490 مبلغ  بدفع  �سيقوم  واأنه 
2013، وح�رض مار�سيلو اأمام اإحدى املحاكم يف العا�سمة الإ�سبانية مدريد ملدة ع�رض دقائق 
لال�ستماع  املبلغ املدين به لل�رضائب اإىل املحكمة، على اأن تعد هيئة ق�سايا الدولة والنيابة 
العامة وهيئة الدفاع اخلا�سة به اتفاق ت�سالح، ومن املقرر تقدمي هذا التفاق املكتوب اإىل 
العامة يف  النيابة  التي �سيتم حتديدها يف وقت لحق. وكانت  تاريخ املحاكمة  املحكمة يف 
ا�ستغالل حقوق  اأرباحه من  لإخفاء  اأ�ّس�ض �رضكة  باأنه  الربازيلي  الالعب  اتهمت  قد  اإ�سبانيا 
اأن هدف الالعب من وراء هذا  النيابة العامة يف ن�ض التهام  ال�سورة اخلا�سة به، واأ�سارت 
ال�رضيبية  اإقراراته  امتنع عن تقدمي  واأنه  الإجراء كان احل�سول على نفع مادي غري قانوين 

لأعوام 2011 و2012 و2013 التي تو�سح املبالغ التي ربحها من ا�ستغالل حقوق ال�سورة.

الريال يتاأهل يف كاأ�س امللك ونومان�ضيا يفاجئ ماالغا
تاأهل ريال مدريد اإىل ثمن نهائي كاأ�ض ملك اإ�سبانيا رغم تعادله املتوا�سع اأمام �سيفه فوينالبرادا 2-2 يف اإياب الدور 32 م�ستفيداً 
من فوزه ذهاباً 2-0، وعا�ست جماهري ريال مدريد قلقاً بالغاً بعد تقدم ال�سيف املتوا�سع بهدف من لوي�ض مييا مانزاناري�ض يف 
الدقيقة 25، وعدد من الفر�ض ال�سائعة على مرمى احلار�ض الكو�ستاريكي كيلور نافا�ض، ولكن مع ت�سجيل بورخا مايورال هدف 
التعادل 63 تنف�ست ال�سعداء، ثم عاد مايورال نف�سه واأفرح اجلماهري بهدف ثان له �سخ�سياً ولفريقه، �سيف ملعب �سانتياغو برنابيو 
النجم  املباراة م�ساركة  �سواريز 89. و�سهدت  األفارو  بتعادله املتاأخر عن طريق  للذكرى وذلك  مع مكافئة  كان موعوداً  التاريخي 
الويلزي غاريث بايل الغائب منذ �سهرين وقد �سنع الهدف الأول، و�ساهم بايل اأي�ساً يف الهدف الثاين لريال اإذ دخل منطقة اجلزاء 
قبل  اأن ت�سل الكرة اإىل مايورال وي�سجل هدف التقدم لأ�سحاب الأر�ض، وب�سكل مفاجئ تاأهل نومان�سيا بعد تعادله مع مالغاا 1-1 
م�ستفيداً من فوزه ذهاباً 2-1 على اأر�سه، كما عرب �سيلتا فيغو بفوزه على �سيفه اإيبار 1-0 الذهاب 2-1 ل�سيلتا فيغو، وليغاني�ض على 

ح�ساب بلد الوليد، وتاأهل جريونا رغم تعادله مع م�ست�سيفه ليفانتي 1-1 بعد فوز الأول ذهاباً 1-2.

�ضمبدوريا ي�ضحق بي�ضكارا يف كاأ�س ايطاليا
تاأهل �سمبدوريا اإىل ثمن نهائي كاأ�ض اإيطاليا بعد اأن �سحق �سيفه بي�سكارا 4-1 يف الدور الرابع من امل�سابقة  اأول ام�ض، ويلتقي 
�سمبدوريا �ساد�ض الدوري الإيطايل يف ثمن النهائي مع فيورنتينا، اأما كالياري الذي يحتل املركز 13 يف دوري الدرجة الوىل، فقد 
وّدع امل�سابقة بخ�سارته على اأر�سه اأمام بوردينوين من الدرجة الثالثة 1-2، ومل تكن حال �سبال القابع يف املركز 18 يف دوري ال�سواء 
اأف�سل من كالياري اذ خ�رض اأي�ساً على اأر�سه �سد ت�سيتاديال من الدرجة الثانية 0-2، ويلتقي بوردينوين يف الدور ثمن النهائي مع اإنرت 

ميالن على ملعب الأخري »جو�سيبي مياتزا«، فيما يحل ت�سيتاديال �سيفاً على لزيو روما يف العا�سمة روما.

فوز كبري لبوردو على �ضانت اإتيان
حقق بوردو فوزا كبريا على �سيفه �سانت اإتيان بثالثية نظيفة اأول ام�ض يف املرحلة 15 من بطولة فرن�سا، و�سجل الأهداف األك�سندر 
مندي ثنائية ومالكوم، ورفع بوردو ر�سيده اإىل 20 نقطة يف املركز التا�سع، ليتقدم بفارق نقطة اأمام �سانت اإتيان العا�رض، وتعادل كان 
مع م�سيفه �سرتا�سبورغ �سلبا، فبقي يف املركز ال�ساد�ض بر�سيد 23 نقطة، بفارق الأهداف خلف نانت الذي التقي اأم�ض موناكو حامل 

اللقب، وبات ر�سيد �سرتا�سبورغ 15 نقطة يف املركز 16 مبتعدا بنقطة واحدة عن �ساحب اأول مراكز الهبوط.
وفاز اأميان ال�ساعد هذا املو�سم اإىل الدرجة الأوىل على �سيفه ديجون بهدفني للكونغويل غايل كاكوتا  وكونتان كورنيت مقابل هدف 
للكوري اجلنوبي كوون ت�سانغ-هوون، ورفع اأميان ر�سيده اإىل 21 نقطة يف املركز ال�سابع موؤقتا، وبقي ديجون على ر�سيده ال�سابق 

18 نقطة.

�ضيلفا ينتقد حكم اتفورد ومان�ض�ضرت يونايتد
للطرد  الثاين ويتعر�ض  الإنذار  يتلقى  اأن  يونايتد كان يجب  اإَنّ ماركو�ض روخو مدافع مان�س�سرت  قال ماركو �سيلفا مدرب واتفورد 
خالل املباراة التي انتهت بخ�سارة فريقه 2-4 اأم�ض الثالثاء بالدوري الإجنليزي، وح�سل املدافع الأرجنتيني على بطاقة �سفراء 
ل منها تروي ديني  يف ال�سوط الأول، لكنَّه جتنب احل�سول على اإنذار اآخر عندما ارتكب خطاأ اأ�سفر عن ركلة جزاء لواتفورد و�سَجّ
اأَنّ فريقه كان بو�سعه ا�ستكمال النتفا�سة بنجاح لو ا�ستكمل يونايتد املباراة بع�رضة لعبني، وقال  ليقل�ض الفارق، ويعتقد �سيلفا 
�سيلفا »�سجلنا الهدف الأول من ركلة جزاء، وبالن�سبة يل يف هذا الوقت فاإن البطاقة ال�سفراء الثانية لروخو: واللعب 11 لعبًا �سد 
10 لعبني، كان �سيت�سبب يف �سعوبة كبرية للمناف�ض«، واأ�ساف »جعلنا الأمر �سعبًا على املناف�ض؛ لأننا �سجلنا الهدف الثاين تخيلوا 
لو كنا نلعب 11 �سد 10 لعبني يف هذا الوقت«، ووا�سل: »بداأنا يف الت�سبب يف م�سكالت للمناف�ض، لكن بعد ذلك جاءت هجمة مرتدة 

من املناف�ض، وكان ينبغي التعامل مع الأمر ب�سكل خمتلف يف هذه اللحظة«.
ح اأن يفتقد لعب الو�سط نيمانيا ماتيت�ض الذي  و�سيلعب املان يونايتد اجلولة املقبلة هذا ال�سبت يف �سيافة اأر�سنال ومن املرَجّ
خرج م�ساًبا، وقال جوزيه مورينيو مدرب يونايتد: »ماتيت�ض م�ساب ول اأعرف مدى الإ�سابة، ماتيت�ض ل يطلب التغيري اإل يف الأمور 
املهمة، الإ�سابة ع�سلية«، و�سيلعب واتفورد،ذ على اأر�سه يف اجلولة املقبلة يوم ال�سبت مع توتنهام، الذي خرج من املربع الذهبي 

بالدوري بعدما اأخفق يف حتقيق اأي فوز يف اآخر 3 مباريات.

املان يونايتد يثاأر من واتفورد 
ومعاناة توتنهام تتوا�ضل

من  يونايتد  مان�س�سرت  ثاأر 
عليه  بالفوز  واتفورد  م�سيفه 
معاناة  توا�سلت  فيما   ،2-4
اأمام  بخ�سارته  توتنهام 
 2-1 �سيتي  لي�سرت  م�سيفه 
 14 املرحلة  يف  ام�ض  اأول 
على  الإجنليزي،  الدوري  من 
اأكد  رود«  »فيكاريدج  ملعب 
التام  تفوقه  يونايتد  املان 
وخرج  واتفورد  م�سيفه  على 
يف   13 للمرة  اأمامه  منت�رضا 
الأخرية،   14 مواجهاتهما 
متجنباً �سيناريو زيارته الأخرية 
مني  حيث  مناف�سه  ملعب  اإىل 
بخ�سارة  املا�سي  املو�سم 
املدرب  فريق  ويدين   ،3-1
الربتغايل جوزيه مورينيو بفوزه 
وحت�رضه  التوايل  على  الثالث 
ينتظره  ملا  طريقة  باأف�سل 
من  املقبلة  القليلة  الأيام  يف 
اأر�سنال  �سد  �سعبة  مباريات 
�سيتي  مان�س�سرت  اللدود  وجاره 
و�س�سكا  الدوري  يف  املت�سدر 
دوري  يف  الرو�سي  مو�سكو 
ا�سلي  اإىل  اأوروبا،  اأبطال 
اأمام  الطريق  مهد  الذي  يونغ 
»ال�سياطني احلمر« �سد فريقه 
الهدفني  بت�سجيله  ال�سابق 
حدود  من  بت�سديدة  الأولني 
حرة  ركلة  من  ثم  املنطقة 

رائعة.
واعتقد يونايتد اأنه ح�سم اللقاء 
يف ال�سوط الأول بعدما ا�ساف 
مار�سيال  انتوين  الفرن�سي 
ثالث  من  الثالث  الهدف 

لفريقه على املرمى،  ت�سديدة 
فادح  دفاعي  خطاأ  اإثر  وذلك 
اإليه  الكرة  بو�سول  ت�سبب 
ف�سددها اأر�سية م�سجاًل هدفه 
الثامن يف 20 مباراة خا�سها يف 
جميع امل�سابقات هذا املو�سم 
التي  الأهداف  جمموع  وهو 
�سجلها املو�سم املا�سي يف 42 
الأوىل  املرة  اأنها  كما  مباراة، 
التي ي�سجل فيها يونايتد ثالثة 
من  الأول  ال�سوط  يف  اأهداف 
مباراة يف الدوري املمتاز منذ 
على  تغلب  حني   2016 نوفمرب 

�سوان�سي �سيتي 1-3.
يف  تراجع  يونايتد  اأداء  لكن 
ال�سوط الثاين ما �سمح مل�سيفه 
الهجوم  نحو  النطالق  يف 
لتقلي�ض  امامه  الطريق  وفتح 
الفارق من ركلة جزاء انتزعها 
برييرا  روبرتو  الأرجنتيني 
روخو  ماركو�ض  مواطنه  من 
بنجاح،  ديني  تروي  ونفذها 
تراخيه  ثمن  يونايتد  ودفع 
بهدف  �سباكه  اهتزت  بعدما 
ثان اأ�سعل اللقاء عرب الفرن�سي 
جي�سي  لكن  دوكوري،  اهلل  عبد 
اأع�ساب م�سجعي  اأراح  لينغارد 
بهجمة  انطلق  عندما  يونايتد 
مرتدة من قبل منت�سف امللعب 
باملدافعني  وتالعب  توغل  ثم 
اأر�سية،  الكرة  ي�سدد  اأن  قبل 
ورفع »ال�سياطني احلمر« الذين 
يحتاجون اإىل التعادل يف مباراة 
�س�سكا  �سيفهم  �سد  الثالثاء 
ال�ساد�سة  اجلولة  يف  مو�سكو 

اإىل  بطاقتهم  ل�سمان  الأخرية 
الأبطال،  دوري  نهائي  ثمن 
يف  نقطة   32 اإىل  ر�سيدهم 
نقاط   5 بفارق  الثاين  املركز 
لعب  الذي  �سيتي  جارهم  عن 
�ساوثمبتون،  �سيفه  مع  ام�ض 
واتفورد  ر�سيد  جتمد  فيما 
املركز  يف  نقطة   21 عند 
الثامن. وعلى ملعب »كينغ باور 
معاناة  توا�سلت  �ستاديوم«، 
توتنهام يف الآونة الأخرية ومني 
املراحل  يف  الثالثة  بهزميته 
اخلم�ض الأخرية، وجاءت على 
 ،2-1 �سيتي  لي�سرت  م�سيفه  يد 
وح�سم لي�سرت �سيتي فوزه الأول 
يف املراحل الأربع الأخرية وثاأر 
اأر�سه  على  القا�سية  خل�سارته 
املو�سم املا�سي اأمام مناف�سه 
ال�سوط  يف   ،6-1 اللندين 
اأنهاه  بعدما  اللقاء  من  الأول 
جاميي  وافتتح   ،0-2 متقدما 
بكرة �ساقطة  الت�سجيل  فاردي 
مارك  من  متريرة  بعد  رائعة 
اجلزائري  وعزز  األربايتون  
يف  النتيجة  حمرز  ريا�ض 
الثواين الأخرية بت�سديدة رائعة 
من خارج املنطقة بعد متريرة 
من النيجريي ويلفريد نديدي، 
وجتمد ر�سيد توتنهام عند 24 
بفقدان  مهدداً  واأ�سبح  نقطة 
ل�سالح  اخلام�ض  املركز 
رفع  فيما  برينلي  او  ليفربول  
كلود  الفرن�سي  املدرب  فريق 
بوييل ر�سيده اىل 17 نقطة يف 

املركز التا�سع موقتا.



تفّوقت مت�سابقة من جنوب �أفريقيا على 91 مت�سابقة من خمتلف �أنحاء 
�أقيم  حفل  يف  �لـ66  ن�سختها  يف  �لكون  جمال  ملكة  بلقب  للفوز  �لعامل 

بولية ل�س فيغا�س �لأمريكية، �أم�س �لأحد.
ومتكنت �لطالبة يف �إد�رة �لأعمال دميي ليه نيل-بيرتز 22 عاماً، من �إبهار 
جلنة حتكيم م�سابقة ملكة جمال �لكون بتفكريها وجمالها و�لكاريزما �لتي 
تتمتع بها، فاختريت ملكة �سمن �أف�سل خم�س مت�سابقات من دول و�سلت 
وجامايكا  وتايلند،  وفنزويال،  �أفريقيا،  جنوب  وهي  �مل�سابقة،  لنهائي 
على  وجامايكا،  وكولومبيا  �أفريقيا،  جنوب  بعدها  للتناف�س  وكولومبيا، 

لقب ملكة جمال �لكون 2017.
وت�سلمت دميي ليه نيل-بيرتز �لتاج من ملكة جمال فرن�سا �إيري�س ميتناير 
24 عاماً، وفازت �لكولومبية لور� غونز�ليز بلقب �لو�سيفة �لأوىل، وملكة 

جمال جامايكا د�فينا بينيت �لو�سيفة �لثانية.
 يذكر �أن م�سابقة ملكة جمال �لكون هي ثاين �أكرب م�سابقة بعامل �جلمال 
�حلايل  �لأمريكي   �لرئي�س  و�أ�س�سها  �لعامل،  جمال  ملكة  م�سابقة  بعد 
دونالد تر�مب قبل �سنو�ت، وطاردته �تهامات بالتحر�س بامللكات �أثناء 

�لنتخابات �لرئا�سية �لأمريكية �لأخرية.
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�سيث مايرز يقدم حفل جوائز غولدن
 غلوب 2018

افتتاح معر�ض »10 �سنوات من م�سابقة 
الإمارات للت�سوير الفوتوغرايف«

افتتح مدير عام دائرة الثقافة وال�سياحة �سيف �سعيد غبا�س اأم�س 
معر�س »10 �سنوات من م�سابقة الإمارات للت�سوير الفوتوغرايف« الذي 

تنظمه دائرة الثقافة وال�سياحة يف اأبوظبي، يف منارة ال�سعديات 
بالعا�سمة، احتفاًل مبرور ع�سرة اأعوام على اإطالق امل�سابقة، وي�ستمر 

املعر�س حتى 31 مار�س 2018.

جمموعة  �ملعر�س  ويقدم 
�لأعمال  من  خمتارة 
�مل�ساركات  و�أف�سل  �لفائزة 
�ملا�سية  �لدور�ت  يف 
ثيمة  حتت  �مل�سابقة  من 
�ساهمت  حيث  »ع�رشة«، 
ع�رشة  مدى  على  �مل�سابقة 
جمتمع  تطوير  على  �أعو�م 
�لإمار�ت،  يف  �مل�سورين 
مكانتها  من  وعززت 
با�ستقبال �مل�ساركات من كل 

�لحتاد  برعاية  �لعامل  دول 
�لدويل للت�سوير �لفوتوغر�يف 
�جلمعية  و�عتماد  )فياب(، 
للت�سوير  �لأمريكية 
من  وبرتخي�س  �لفوتوغر�يف، 

�حتاد �مل�سورين �لدوليني.
وينق�سم �ملعر�س �إىل ق�سمني 
رئي�سيني، �لأول بعنو�ن »حتت 
�أعمالً  فيه  تقدم  �ل�سوء«، 
من  م�سورين  ع�رشة  لأف�سل 
تعك�س  و�لعامل  �لإمار�ت 

من  �ملجالت،  من  �لعديد 
بينها �لطبيعة و�حلياة �لربية، 
و�لأ�سخا�س،  �لوجوه  و�سور 
و�حلركة  و�لريا�سة 
و�لتجريد  و�ل�سحافة، 
�للون،  �أحادية  و�ل�سور 
و�لتقريبية  �مللونة  و�ل�سور 
و�ل�سفر.  �لطبيعية  و�ملناظر 
�أما �لق�سم �لثاين »عرب �لزمن« 
�لتي  �ل�سور  �أف�سل  فيت�سمن 
�لدور�ت  من  �ختيارها  مت 

معايري  حققت  �لتي  �ل�سابقة 
وعقدت  �مل�سابقة.  و�رشوط 
بعد �جلولة �لفتتاحية جل�سة 
حو�رية بعنو�ن »حتت �ل�سوء« 
م�سورين  �سبعة  مب�ساركة 
�إمار�تيني  فوتوغر�فيني 
�لدور�ت  يف  �لفائزين  من 
و��ستعر�س  �ل�سابقة، 
من  جمموعة  �مل�ساركني 
�لتي  و�أفكارهم  �أعمالهم 
نفذوها يف �أعمالهم �لفائزة.

�حلو�رية  �جلل�سة  �أن  يذكر 
للمعر�س  �مل�ساحبة  �لثانية 
حتت  �لقادم  يناير   17 يوم 
عامل  يف  »رحالت  عنو�ن 
�لفوتوغر�يف«،  �لت�سوير 
�مل�سورين  مب�ساركة 
عرفان  حممد  �ملحرتفني 
كاباديا.  وعبا�س  �آ�سف، 
�لإمار�ت  م�سابقة  وكانت 
قد  �لفوتوغر�يف  للت�سوير 
وكانت   ،2006 عام  �نطلقت 

�لدورتني  يف  �مل�ساركات 
مقت�رشة  و�لثانية،  �لأوىل 
فقط،  �لدولة  مو�طني  على 
�لثالثة  دورتها  من  بد�أت  ثم 
من  �مل�ساركات  قبول 
دول  مو�طني  من  �مل�سورين 
بد�أت  حتى  �لتعاون،  جمل�س 
�مل�سابقة منذ دورتها �لر�بعة، 
من  �مل�ساركات  ��ستقبال  يف 
جميع �مل�سورين �سو�ء حملياً 

�أو �إقليمياً وعاملياً.

�لرب�مج  مقدم  �إن  منظمون  قال 
�حلو�رية �سيث مايرز �سيقدم حفل 
�ل�سينمائية  غلوب  غولدن  جو�ئز 
)كانون  يناير  يف  و�لتلفزيونية 
حفل  �أول  هذ�  و�سيكون  �لثاين(، 
 43( مايرز  يقدمه  غلوب  غولدن 
ليت  برناجمه  يذ�ع  �لذي  عاماً( 

نايت ويذ �سيث مايرز على �سبكة 
غلوب  غولدن  وحفل  �إن.بي.�سي. 
غري  ع�ساء  ماأدبة  فيه  تقام  �لذي 
�أبرز  من  مئات  يح�رشها  ر�سمية 
و�حد  و�لتلفزيون  �ل�سينما  جنوم 
مو�سم  يف  �لأحد�ث  �أكرب  من 
ي�سل  و�لذي  هوليوود  يف  �جلو�ئز 

وقالت  �لأو�سكار.  بحفل  ذروته 
ر�بطة هوليوود لل�سحافة �لأجنبية 
�لتي ت�سوت على �جلو�ئز يف بيان، 
من  �ل�سابع  يف  �سيقام  �حلفل  �إن 
هيلز  بيفريل  يف  جانفي  2018 
على  )�إن.بي.�سي(  �سبكة  و�ستبثه 
روبرت  مبا�رشة.  وقال  �لهو�ء 

)�إن. �سبكة  رئي�س  جرينبالت 
بي.�سي( يف بيان �إن مايرز »�سيلقي 
�أف�سل  على  متفح�سة  نظرة 
�لأفالم و�لرب�مج �لتلفزيونية لهذ� 
ميزج  �لذي  �لفريد  باأ�سلوبه  �لعام 
بني �رشعة �لبديهة و�لذكاء وح�س 

�لدعابة �مل�ساغب«.

معر�ض للكاريكاتري بلندن دعما 
للر�سامني املعتقلني

ملكة جمال الكون ..
 من جنوب اأفريقيا

�أقيم يف �لعا�سمة �لربيطانية لندن 
مكممة«  »ري�سة  بعنو�ن  معر�س 
ي�سم لوحات لر�سامي �لكاريكاتري 
وذلك  �لعامل،  �أرجاء  �ل�سيا�سي يف 
�ملو�رد  �لوعي وجمع  بهدف رفع 
ر�سامي  ق�سايا  لدعم  �ملالية 

�لكاريكاتري �ملعتقلني.
وينظم �ملعر�َس موؤ�س�سُة ر�سامي 
�لكاريكاتري �ل�سحفية �لربيطانية، 
وي�سم ر�سوما كاريكاتريية �سحفية 
�أ�سحابها  ��ستهد�ف  يف  ت�سببت 
�لغتيال.  حماولة  �أو  بالعتقال 
خطت  �لر�سومات  هذه  ومعظم 
يو�جه  ل  حيث  بريطانيا  خارج 
ر�سامو �لكاريكاتري م�سري �أقر�نهم 

يف كثري من بلد�ن �لعامل.
ر�ّسام  بانك�س  جريميي  ويقول 
�لكاريكاتري يف �سحيفة فاينن�سال 
�مل�سري  نو�جه  ل  بلى،   « تاميز 
�سورة  �أحيانا  نو�جه  لكننا  ذ�ته 
تن�رش  ل  حني  �لقمع  �سور  من 
�أعمالنا. مق�س �لرقيب موجود يف 
بريطانيا و�لقانون مربر ف�سفا�س 
و�ل�سجن  �لغتيال  لكن  للمنع. 

دول  يف  �أقر�ننا  له  يتعر�س  �لذي 
�أخرى يّحتم علينا دعم ق�ساياهم، 
�أجل  من  حماولة  �ملعر�س  وهذ� 

ذلك«.
ر�ّسام  �غتيل  عاما  ثالثني  فقبل 
ناجي  �لفل�سطيني  �لكاريكاتري 
يف  كان  بينما  لندن  يف  �لعلي 
هذه  وخالل  مكتبه.  �إىل  طريقه 
ع�رش�ت  �عتُـقل  �لثالثة  �لعقود 
�ل�سيا�سي  من ر�ّسامي �لكاريكاتري 
�حتاد  رئي�س  يقول  �لعامل.  حول 
بريطانيا  يف  �لكاريكاتري  ر�سامي 
مارتن ر�و�سن �إن »وقع �لكاريكاتري 
مقالت  من  �أ�سد  �ل�سا�سة  على 
�أو  �سخ�سا  �أر�سم  فعندما  �لر�أي، 
ذلك  يعني  ر�سمي  يف  �إليه  �أ�سري 
�ل�سلطوي  موقعه  من  �أُنزله  �أنني 
�أختاره.  �لذي  �ملوقف  �إطار  �إىل 
وهذ�  قوته،  ي�سلبه  �سك  ل  هذ� 
�ل�سيا�سي.  �لكاريكاتري  دور  هو 
�إىل  �ل�سلطة  باأ�سحاب  ينزل  �إنه 
عنهم  فينزع  �ملحكومني  م�ستوى 
�إىل  يقود  قد  �لذي  �لتكرب  رد�ء 

�ل�ستبد�د«.

حنان مطاوع تعتذر عن »التاريخ 
ال�سري لكوثر«

�ل�رشي  »�لتاريخ  فيلم  �مل�ساركة يف  عن  مطاوع  حنان  �عتذرت 
لكوثر« للمخرج حممد �أمني ب�سبب �لدور �ملقرتح عليها فيه.

 وقال م�سدر ، �إن مطاوع فوجئت برت�سيحها يف دور ثانوي،  مل 
يلق قبولها رغم رغبتها يف �لتعاون مع �ملخرج حممد �أمني، بعد 
�إعجابها بفيلم بنتني من م�رش، �لذي قدمه قبل �سنو�ت وكان من 
تاأليفه و�إخر�جه، �إل �أنها ف�سلت �لعتذ�ر عن �لدور، ف�ساًل عن 

�رتباطها مب�ساريع تليفزيونية يف �لفرتة �ملقبلة.
وليلي علوي وحم�سن  زينة  لكوثر« بطولة  �ل�رشي  »�لتاريخ  فيلم 

حمي �لدين وكوكبة من �لنجوم.
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للكاتب اأمري نور

العامل العربي على موعد مع �سايك�س »بيكو« جديد

للكاتب مارك رابوي

 ماركوين.. خمرتع الال�سلكي الذي غيرّ العامل

اأ�شحت التفاعالت الكبرية احلا�شلة على م�شتوى العالقات الدولية ب�شاأن ال�شراع اأو بالأحرى ال�شراعات والنزاعات الدائرة يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط -بعد اأن اتخذت اأ�شكال م�شلحة يف كثري من الأحيان- نذر �شحب تتلبد يف �شماء املنطقة وتوحي باأن طوفانا قادما �شيعيد ر�شم خريطة 

املنطقة وفقا حل�شابات وم�شالح دولية.

بيكو«  »�سايك�س  اتفاق  حدد  ومثلما 
العربي  العامل  خريطة  وحدود  معامل 
ب�سكله احلايل، فاإن طبعة جديدة لتلك 
املدى  يف  النور  ترى  قد  اخلريطة 
�ستكون  بالتاأكيد  لكنها  املنظور، 
عن  وم�سمونا  �سكال  متاما  خمتلفة 
طبعة عام 1916 التي األفها واأخرجها 

الثنائي الفرن�سي الربيطاين.
معمق  بتحليل  اإليه  ذهب  ما  هذا 
اأ�سدره  كتاب  م�ستفي�س  وا�ستقراء 
يف  املخت�س  اجلزائري  الباحث 
بعنوان  نور  اأمري  الدولية  العالقات 
مع  موعد  على  العربي  »العامل 
عامل  )دار  جديد«  بيكو  �سايك�س 
بكثري  معززا  جاء  وقد  الأفكار(، 
من  كثري  عند  واقفا  ال�سواهد  من 
والدبلوما�سيني  ال�سا�سة  كبار  اآراء 
مبختلف  الدوليني  والإ�سرتاتيجيني 

م�ساربهم وتوجهاتهم الفكرية.
وقدم للكتاب اأحمد طالب الإبراهيمي 
)1( الذي قال اإن اتفاقية �سايك�س بيكو 
عام  مائة  عليها  مر  التي  امل�سوؤومة، 
هدفت من خالل القوى ال�ستعمارية 
للق�ساء على اخلالفة الإ�سالمية، عن 
طريق اللعب على وتر ال�سعور القومي 

العربي.
واأ�سار اإىل اأن �سايك�س بيكو اليوم تريد 
بها القوى ذاتها، وعلى راأ�سها اأمريكا 
العربي  الكيان  �رضب  واإ�رضائيل، 
ثرواته،  على  وال�ستحواذ  الإ�سالمي 
وجتزئة  م  امُلَق�َسّ تق�سيم  على  بالعمل 
الأثنية  النَّعرات  واإ�سعال  اأ،  امُلَجَزّ
داخل  تعميقها  اأو  والدينية  والعرقية 

نِة له. الّدول امُلكِوّ
موؤامرات رهيبة

»على  اأنه  اإىل  الإبراهيمي  ونبه 
اأِيّ  من  اأكرث  اليوم  والعرب  امل�سلمني 
وقت م�سى، اأن يَُعوا ما يُحاُك لهم من 
قائمة  رهيبة  وموؤامرات  خمّططات 

الأّمة  اأبناء  بني  الفتنة  نار  اإذكاء  على 
الواحدة من �ُسّنة و�سيعة وعرب واأكراد 

وعرب وبربر وم�سلمني وم�سيحِيّني.
يف  ميكن  »ل  اأنه  الإبراهيمي  واأكد 
هذا ال�ّسبيل، مع الأ�سف، التعويل على 
حالِة  يف  وهي  العربّية  الّدول  جامعة 
فال  لها؛  �سابق  ل  وت�رضذم  انق�سام 
ول  �سعوبها،  لتطلعات  ت�ستجيب  هي 
لتهديدات  الت�سّدي  على  قادرة  هي 
على  دليل  وخري  اأعدائها.  وغطر�سة 
العرب  ق�سّية  منه  تعاين  ما  ذلك 
وامل�سلمني املركزّية، ق�سية فل�سطني 

ليبة«. ال�َسّ
 

الإبراهيمي: على  طالب  اأحمد 
اأِيّ  من  اأكرث  اليوم  والعرب  امل�سلمني 
وقت م�سى، اأن يَُعوا ما يُحاُك لهم من 
قائمة  رهيبة  وموؤامرات  خمّططات 
الأّمة  اأبناء  بني  الفتنة  نار  اإذكاء  على 
الواحدة من �ُسّنة و�سيعة وعرب واأكراد 

وعرب وبربر وم�سلمني وم�سيحِيّني.
العلمي  املنهج  على  الكاتب  واعتمد 
للتاأكد  الفر�سيات  طرح  حيث  من 
ال�ستقراء  ونتائجها عرب  من �سحتها 
الأقوال  وربط  والواقعي  التاريخي 
جنده  حيث  والأحداث،  بالأفعال 
يحاول  ثالث  فر�سيات  من  ينطلق 
الت�سورات  خمتلف  طرح  خاللها  من 

وا�ستخال�س النتائج وهي:
الباردة  احلرب  نهاية  نتائج  - من 
على  اأ�سا�سيني  عاملني  بروز 
هيمنة  تكري�س  الدويل:  امل�ستوى 
امل�ستوى  على  املتحدة  الوليات 
واقت�ساديا  و�سيا�سيا  ع�سكريا  الدويل 
مركز  انتقال  واأي�سا  وتكنولوجيا. 
العامليني  والتجارة  القت�ساد  ثقل 
مع  الهادي  املحيط  اإىل  اأوروبا  من 
عاملية،  اقت�سادية  كقوة  ال�سني  بروز 
بني  املتحدة  الوليات  موقع  لكن 

املحيطني الأطل�سي والهادي ر�سحها 
للعب الأدوار الأوىل يف م�ستهل القرن 

احلايل.
- تقلبات »الربيع العربي«، واملناورات 
بحر  منطقة  يف  ال�سيا�سية  الع�سكرية 
وتطورات  واجلنوبية  ال�رضقية  ال�سني 
عن  كلها  عربت  الأوكرانية؛  الأزمة 
عامل  ت�سكيل  نحو  ا�سرتاتيجي  حتول 
تاأبيد  لدعاة  يَُرْق  الأقطاب مل  متعدد 

ال�سيطرة الغربية على العامل.
- يف الن�سف الأول من القرن الواحد 
والع�رضين �ستربز نزعتان مت�ساربتان: 
متذبذبة  حماولت  يف  تتمثل  الأوىل 
لإن�ساء  ت�سعى  ثانوية  قوى  قبل  من 
الهيمنة  احتواء  ق�سد  حتالفات 
يف  فتتمثل  الثانية  اأما  الأمريكية، 
الوليات  بها  تقوم  وقائية  اإجراءات 
اأن  �ساأنه  املتحدة لإف�سال كل ما من 

يهدد م�ساحلها.
اأعطت  �سبتمرب   11 ال  - هجمات 
لتفعيل  ذريعة  املتحدة  الوليات 
العامل  على  الهيمنة  اإ�سرتاتيجية 
حمتمال  عدوا  تعده  الذي  الإ�سالمي 

يتوجب اإ�سعافه.
اأفغان�ستان  اجتياح  اأن  الكتاب  ويرى 
بداأ   2003 عام  والعراق   2001 عام 
»�سايك�س  مالمح  الأفق  يف  ير�سم 
بيكو« جديدا باملنطقة، مع الفرق اأن 
التفاقيات الفرن�سية الربيطانية رمت 
اإىل » ت�سهيل اإن�ساء دولة اأو كونفدرالية 
فهو  الآن  الهدف  اأما  عربية«  دول 
تفكيك الدول القائمة وتعميق الفروق 
�سيمكن  ما  وهو  والدينية،  العرقية 
الوليات املتحدة من حتقيق اأهداف 
ثالث: تاأمني م�ساحلها الإ�سرتاتيجية 
حليفتها  مكانة  وتعزيز  املنطقة،  يف 
طاقاتها  توحيد  واإعادة  اإ�رضائيل، 
واإمكاناتها نحو اأهم منطقة يف العامل؛ 

اآ�سيا واملحيط الهادي.

جذور  اإىل  نور  اأمري  الكاتب  يعود 
العربي  العاملني  يف  ال�سياع 
املفكر  باآراء  م�ست�سهدا  والإ�سالمي 
الذي   )2( نبي  بن  مالك  اجلزائري 
توقع الفو�سى التي حلت باملجتمعات 
الآفرو- »الفكرة  كتابه  الإ�سالمية يف 
التي  النحطاط  حالة  وحلل  اآ�سيوية« 
يعي�سها العامل الإ�سالمي منذ �سقوط 
دولة املوحدين يف كتابه »وجهة العامل 

الإ�سالمي«.

روؤية اأخرى

العامل  ماأ�ساة  اأن  نبي  بن  واعترب 
اأيامنا  اإىل  تتكرر  زالت  ما  الإ�سالمي 
اإن�سان ما بعد  هذه، وهي تتج�سد يف 
املوحدين »الذي يتحدى الزمن على 
ال�سارة  التاريخ  روا�سب  اإحدى  اأنه 
التي ي�ستحيل الق�ساء عليها، فمع�سلة 
م�سكلة  �سك  دون  تظل  امل�سالت 
الإن�سان، وهي لي�ست بحديثة العهد«.

وينتقل الكاتب اأمري نور ليعطينا روؤية 

اأخرى ملا يحدث لكن هذه املرة من 
�سيا�سية  �سخ�سية  ومع  غربية  زاوية 
التحولت  من  الكثري  ورافقت  تابعت 
اللورد  وهو  الأو�سط،  ال�رضق  يف 
مهّما  مقال  ن�رض  الذي   )3( لوذيان 
ال�رضق  الغرب  خ�رض  »كيف  بعنوان 
حوارا  الكاتب  وعر�س   )4( الأو�سط« 
غور  فيه  �سرب  معه  اأجراه  مطول 
الأحداث الدائرة يف املنطقة وماآلتها 

وفقا ملوازين القوى الفاعلة.
ويرى اللورد لوذيان كخال�سة تاريخية 
فراغ  اأن  املحزنة  احلقائق  »من  اأن 
غداة  الأو�سط  ال�رضق  يف  ال�سلطة 
انهيار الإمرباطورية العثمانية اأعطى 
للغرب فر�سة حقيقية لي�سبح �سديقا 
ولي�سبح  العربية،  لالأمة  حقيقيا 
املنطقة  يف  وازدهار  خري  قوة  اأي�سا 
�سعينا  ذلك  عو�س  لكننا  باأ�رضها، 
ونحن  البداية  من  الأمة  هذه  لتدمري 

اليوم ندفع الثمن«.
اأبعد  اإىل  الربيطاين  اللورد  ويذهب 
اجل�سع  باأن  يرى  عندما  ذلك  من 

ال�سيا�سة  دافعا  كانا  وال�ستغالل 
اأغلب  »يف  اإذ  املنطقة،  يف  الغربية 
فرتات القرن الع�رضين كانت م�سلحة 
الأو�سط  ال�رضق  يف  الغربي  العامل 
النفي�سة  ل�سيقة بالبرتول، تلك املادة 
كانت  والتي  الغربي  للتقدم  املحركة 
بكميات  متتلكها  املنطقة  اأغلب 

معتربة«.
ي�ستح�رض الكتاب يف جممله امل�سهد 
القت�سادية  تداعياته  بكل  العاملي 
النفوذ  و�رضاع   ،)2008-2007 )اأزمة 
بني القوى العظمى والقوى ال�ساعدة، 
وكيف ميكن اأن توؤثر كل هذه التحولت 
اأ�سبحت  التي  العربية  املنطقة  على 
الغربية  للتدخالت  مفتوحة  �ساحة 
�سديد  عربي  وت�سّظ  �سعف  ظل  يف 
وطائفي  ومذهبي  عرقي  وانق�سام 
غري م�سبوق يجعل م�ستقبل املنطقة 
رهينا لل�سيا�سات الغربية، لتعيد اإنتاج 
خريطة اأخرى حتددها القوى الغربية 

تبعا لأهدافها وم�ساحلها.
 وكالت

كثرية  ومكت�سبات  مهمة  خطوات 
اأمكن  اأن  بعد  اأخرياً،  الإن�سان  حققها 
الثمار  حت�سد  اأن  احلالية  لالأجيال 
التي طاملا  والعملية  والتقنية  العلمية 
متعاقبة  اأجيال  اأجلها  من  نا�سلت 
اجلوهري،  هدفها  وكان  الب�رض،  من 
واحل�سارات  الع�سور  اختالف  على 
من  الب�رض  متكني  هو  والأقطار، 

احلركة والنتقال، ومن ثم الت�سال.
يكون  اأن  �سدفة  فلي�س  هنا  ومن 
الإن�سان  تاريخ  يف  املحوري  الإجناز 
الكوكب، ملخ�ساً يف  على �سطح هذا 

عبارة تقول: اخرتاع.. العجلة.
ل  تو�سّ الخرتاع،  هذا  وبف�سل 
الإن�سان مع تطور احل�سارة اإىل عربة 
لبث  وما  والأ�سياء.  لالأ�سخا�س  النقل 
التا�سع  القرن  بدايات  مع  حتّول  اأن 
البخارية  القاطرة  اخرتاع  اإىل  ع�رض 
على يد الإجنليزي �ستيفن�سون. وكان 
ريت�سارد  ويلز،  مواطنه من  �سبقه  قد 
اأول قطار يعمل  اإىل ت�سيري  ترڤيثيك، 
بقوة البخار يف 21 فرباير عام 1804.

يف  ثورة  مبثابة  القطار  جاء  وفيما 
ثورة  اإليها  اأ�سيف  النقل،  جمال 

هو  بل  الت�سال،  جمال  يف  اأخرى 
التوا�سل الب�رضي، حني اأر�سل ُمور�س 
يوم  التاريخ  يف  تلغرافية  برقية  اأول 
من  باأقل  وبعدها   .1844 مايو   24
مار�س   10 يوم  وحتديداً  واحد  جيل 
األك�سندر  الأمريكي،  اأجرى   -1876
بْل، اأول مكاملة هاتفية. وكاأمنا كانت 
جمموعها  يف  ت�سّكل  الإجنازات  هذه 
بالوعد  الإن�سانية  يب�رض  اإرها�ساً 
اجلميل الذي كان يدخره القرن الـ20 
ممثاًل يف اإمكانية الت�سال- التوا�سل 
عرب ف�ساء ال�سماوات واأجواء الأثري.. 
وهو ما ج�سدته اأول ر�سالة ل�سلكية يف 
التاريخ مت اإر�سالها من اأر�س اإجنلرتا 
حتية،  وحتمل  الأطل�سي  ف�ساء  لتعرب 
تيودور  اإىل  نن�سى،  ل  حتى  ل�سلكية، 
املتحدة.  الوليات  رئي�س  روزفلت، 
عام  من  الأول  اليوم  يف  ذلك  وكان 

1903 على وجه التحديد.
البخاري  القطار  خمرتعو  كان  وفيما 
الهاتف  خمرتع  وكان  الإجنليز،  من 
كان  فقد  الأمريكيني،  من  ال�سلكي 
جهاز  وخمرتع  مكت�سف  العبقري 
اإىل  املرة  هذه  ينتمي  الال�سلكي 

اإيطاليا. وا�سمه جوجلييلمو ماركوين. 
ويقدمه الكتاب الذي نتناوله يف هذه 
ال�سطور، با�سم �سهرته الذي تردد من 

يومها على كل ل�سان: ماركوين.
ويرى املوؤلف فيه �سخ�سية اأقرب اإىل 
فاملوؤلف  ولذلك  العبقري.  ال�ساحر 
ترجمتها  نحاول  بعبارة  بطله  يقدم 
الذي ربط  الرجل  التايل:  النحو  على 

العامل بو�سائج التوا�سل.
الربوفي�سور  هو  الكتاب  هذا  وموؤلف 
الإعالم  اأ�ستاذ  رابوي،  مارك 
ودرا�سات الت�سال يف جامعات كندا. 
 832( الكتاب  حجم  ج�سامة  ورغم 
�سفحة(، فقد كان ال�ستهالل ين�سب 
نُ�سبت  تاريخية  ت�سحيح معلومة  على 
اإىل ماركوين، على اأنه خمرتع املذياع 
اأنه  احلقيقة،  كانت  واإن  )الراديو(، 
بالطبع-،  -عبقري  اإن�سان  اأول  كان 
ا�ستخدم موجات الراديو )الأثري( من 
وكاأمنا  الت�سال،  عملية  حتقيق  اأجل 
الت�سال  من  نوع  حتقيق  ق�سده  كان 
كما  الال�سلكي  التلغرايف..  الربقي- 

قد نقول.
يف كل حال، كان الذي اأجنزه ماركوين، 

موؤلف  عليه  ي�سدد  ما  نحو  على 
نقلت  املعاين:  بكل  ثورة  هو  الكتاب، 
من  جديد  طور  اإىل  الب�رض  عامل 
مع  املبهر  احل�ساري  التقدم  اأطوار 
الع�رضين، وهو احلقبة  القرن  �سنوات 
باكت�ساف  اأ�سلفنا-  -كما  بداأت  التي 
هذا  با�ستخدام  ثم  ومن  الال�سلكي.. 
امل�سموع  البث  عمليات  يف  الك�سف 
بالتلفزيون.  املرئي  ثم  بالراديو 
اإمكانات  اإىل  الأمور  تطورت  ثم 
الأقمار  طريق  عن  العوملي  البث 
القرن  ختام  وقرب  ال�سطناعية. 
م�ستجد،  عبقري  اأ�ساف  الع�رضين 
اإمكانية  غيت�س،  بيل  الأمريكي 
التو�سل اإىل ما يعرف با�سم برجميات 
اأن  فكان  وير(،  )�سوفت  احلا�سوب 
كتابنا »ماركوين«  اكتملت ر�سالة بطل 
�سبل  للب�رض  »جيت�س«  هياأ  اأن  بعد 
ال�سبكة  جناح  على  الكوكبي  التوا�سل 
من  الت�سعينيات  مطلع  مع  العنكبوتية 

القرن الـ20.
ول يقف املوؤلف عند جوانب التوا�سل 
الب�رضي على م�ستوى الرثثرة اأو البوح 
اأو حتى التخاطب يف جمالت ال�سيا�سة 

وما يف حكمها، فالكتاب ير�سد اأي�ساً 
بف�سل  حدثت  »ثورة«  اأنه  يرى  ما 
اأ�سواق  يف  الال�سلكي  الت�سال  �سبل 
املعمورة، فكانت النتيجة هي اإمكانية 
والبيوتات  الأ�سواق  التن�سيق فيما بني 
اأ�سعار  على حتديد  والتفاق  املالية، 
هذا  ال�سلع،  واأ�سعار  العمالت  �رضف 
بالطبع،  وت�سهده  �سهدته،  ف�ساًل عما 
م�ستويات  اأعلى  عند  الت�سال  �سبل 
الكفاءة بني القادة الع�سكريني وخا�سة 
يف  واملواجهة  ال�ستباك  عمليات  يف 

ميادين القتال.
من  يتفرد  يكاد  الكتاب  هذا  اأن  على 
»ماركوين«.  كتاب  وهو  ع�رضات،  بني 
اإذ و�سعه موؤلفه يف 36 ف�ساًل بالتمام 
البيئة  بعر�س  اأولها  يبداأ  والكمال.. 
الطلياين  العبقري  فيها  ن�ساأ  التي 
لندن  اإىل  ومنها  اإيطاليا،  بولونا-  يف 
حيث بداأ تعليمه وتبّدت على �ساحتها 
املوؤلف  جعل  ما  وهو  نبوغه،  مالمح 
للحديث عنه  الرابع  الف�سل  يخ�س�س 
تتواىل  ثم  ومن  »ال�ساحر«.  ب�سفة.. 
ف�سول الكتاب لتتابع م�سرية ماركوين، 
نيويورك..  اإىل  انتقاله  بعد  وخا�سة 

ال�سيا�سية  املوؤثرات  عر�س  مع 
التي �سكلت  وال�سخ�سية  والقت�سادية 
ما  نحو  على  »ال�ساحر«،  حياة  م�سار 
تتاأثر به حياة اإن�سان مهما كان عبقرياً 
اأحيان  يف  وبالإيجاب  اأحياناً  بال�سلب 

اأخرى.
عند  ملياً  يتوقف  املوؤلف  اأن  �سحيح 
العاملية  احلرب  اندلع  تاأثريات 
عن  ف�ساًل  »ماركوين«،  على  الأوىل 
تاأثريات احلركة وال�سيا�سة الفا�س�ستية 
مو�سوليني يف  الديكتاتور  قادها  التي 
الذي  العبقري،  مواِطنه  على  اإيطاليا 
اهتماماته  وكل  هّمه  كل  يركز  كان 
الذي  املحوري  الك�سف  تطوير  على 

ل اإليه. تو�سّ
ورحل ماركوين يف �سن الثالثة وال�ستني 
كانت  واأياً   .1937 عام  ذلك  وكان 
وموؤلف  لها،  تعّر�س  التي  املوؤثرات 
عنواناً  يختار  اأن  اإىل  يعمد  الكتاب 
اإيجاز  بني  فيه  يجمع  الأخري  للف�سل 
والعنوان  الدللة.  وبالغة  العبارة 
ي�سف جوجلييلمو ماركوين قائاًل: كان 

الال�سلكي هو �ساغله الوحيد.
 وكالت
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غرون اأنف�سهم ؟ا فقط العرب ي�ست�سّ

نـــــــوبــــــــل ليــــــــــ�س نبـــــــــــيـــــا ُمـــــــــــنـــــــــــــزها
يحلم الكثري من الأدباء العرب بافتكاك جائزة نوبل ، ولو باإكراه؟ا اأي مبعنى اآخر ولو بالدو�س على جزئيات املبادئ والقيم املتعارف عليها �سيا�سيا واإيديولوجيا 

وحتى قوميا، وهم دون ذلك  مع ذواتهم ـ وقاب قو�سني ـ اأقل درجة اأو اأ�سغر من اأن يحافظوا على كراماتهم ،بل يعيدون اإلينا و بطرائق غري مبا�سرة ثقافة املثقف 
وال�سلطان اإىل ال�ساحة من جديد ،�سواء كان وزيرا اأو هيئة اأو دولة.

بقلم : جمال ن�سراهلل/امل�سيلة

هي  للغالبية  بالن�سبة  العاملية  لأن 
اأن تت�سبث بعالمة م�سجلة .خا�سة 
كواحدة مثل نوبل التي ل ت�ساهيها 
ع�رشات اجلوائز املعلنة من طرف 
�سواء  العربية،  الدوائر  من  كثري 
الرغم  اخلا�سة.على  اأو  احلكومية 
من علمهم علم اليقني مدى حجم 
اجلائزة  بهذه  املحيطة  ال�سبهات 
لإر�ساء  امل�ستعملة  واملعايري 

يها ومانحيها. م�سريرّ
الروايات  اأن  يعرفون   ل  فهم 
والر�سائل والخرتاعات التي تُقبل 
تقدم  ل  التي  تلك  هي  للرت�سح 
ان�سانية  ملاآ�سي  ن�ساليا  طرحا 
ال�سيا�سي   الطابع  عليها  ويغلب 
.لأن  الإن�ساين  حتى  .اأو  ما  نوعا 
را�سية  غري  ال�سهيونية  الطغمة 
يف  مدرجة  وغري  بالتمام  عنها 
لذلك  وبروتوكولتها.  اأجنداتها 
قيرّما  تطرح  اأعمال  تقدمي  وجب 
املد.... بذاك  للتب�سري  م�سافة 
مبطالب  وامل�سان  املح�سن 
هيكل  من  قدمية.بدءا  تاريخية 
واليوم  القد�س  تهويد  اإىل  �سليمان 

املوعود ؟ا
والكتاب  الأدباء  مع�رش  يعلم  األ 
بهذا الف�ساء الوا�سع اأم هم ميثلون 

اأمامنا اأدوارا مزيفة. ي�سحكون بها 
اأذقان اجلميع وما هم بذلك  على 
يف الأ�سل اإمنا هم ي�سحكون على 
يحدث  لن  اأنه  وح�سبنا  ؟  اأنف�سهم 
اأن ت�سمع يف يوم  اأبدا،  ول يحدث 
من الأيام اأن اأديبا فل�سطينيا مثال، 
اإل  اجلائزة،اللهم  هذه  ينال  �سوف 

�سيا�سي  زعيم  �ساكلة  على  كان  اإذا 
للتوقيع على معاهدات  اأنامله  جرته 
فلو  "الإ�رشائيليني"  مع  �سالم  وبنود 
�سحيفة  على  عمار  اأبو  يوقع  مل 
اأن يلتفت  اأو�سلو  1993ما كان لأحد 
ويعتربه  املخ�رشم؟ا  ال�سيا�سي  لهذا 
احلدث  �سنعت  عاملية  �سخ�سية 

الإعالمي واأ�سبح بني ع�سية و�سحاها 
اأن  ...ولنتخيل  اإعالمية خ�سبة  مادة 
نف�س  فعل  قد  كان  ما  عربيا  اأديبا 
ال�سيء ونحى نف�س املنحى. وحملت 
اأعماله نف�س الطرح فقد كان مبكان 

اأن يحدث ذلك؟ا
املحيط  الوهم  هذا  كل  اإذا  ملاذا 

بهوؤلء واأولئك، ممن ل يحبذون روؤية 
الرغم. على  الداخل  من  اأنف�سهم 
الف�ساء  يف  ال�سم�س  اأن  يقينهم  من 
اخلارجي وا�سحة املعامل،بال �سحب 
اأو  فل�سفات  اإىل  ولحتتاج   ، كثيفة 
تاآويل م�سافة. يدركون جيدا ع�ساق 
اجلديد  العامل  باأن  اجلائزة  هذه 

لهما  ثالث  ل  نظريتني  على  ن�ساأ 
يتحكم  من  واأن  والأعمال(  )املال 
للعيان  معلوم  احل�سن  �سريهما  يف 
وراء  التخبىء  على  ي�رشون  .لكنهم 
املغلوب  اأن  بنكتة  الأ�سرتة،تيمنا 
مع  واأنهم   الغالب  بتتبع  دائما  مولع 
مطليا  حمارا  كان  ولو  حتى  القوي 
اإىل  نف�سه(  بالذهب  الذهب)اأو  بلون 
هنا اأبانوا مدى عجزهم عن مقارعة 

وم�ساهاة الآخر.
التزكية  حمفوظ  جنيب  يعط  اأمل 
ل�سعب اهلل املختار يف روايته احلائزة 

على نوبل ـ اأولد حارتناـ
الرواية  بطل  اجلبالوي  يكن  اأمل 
اأبناء  باأن  اأقر  حني  وعادل  من�سفا 
باقي  والأخيار عن  ال�سفوة  �سام هم 
�سالح  كالطيب  واحدا  اأن  الأولد،ثم 
حممود  اأو  منيف  الرحمن  عبد  اأو 
دروي�س  قطعيا �سوف لن ينالوا هذه 
النتاج  قليلو  لأنهم  اأبدا،ل  اجلائزة 
العروبة  تزكي  ن�سو�سهم  لأن  ولكن 
الظامل  والأ�ست�رشاق  الغرب  وتنتقد 
، بل تدافع عن �سحايا   الغا�سم،وتعربرّ
ت�سيري  يف  املتحكمة  الع�سب  هذه 
،وهنا  به  القرار  و�سناعة  العامل 
التعمد،  اأراد  من  اإل  وا�سحة  الفكرة 
اأولئك  ؟ا فعلى  النف�س  والكذب على 
واأح�سن  اأف�سل  ي�سمتوا  اأن  وهوؤلء 

من التفوه بطموحات مغ�سو�سة .

عن دار العرب للن�سر والتوزيع والدار العربية للعلوم نا�سرون

الكاتب اللبناين خري اهلل خري اهلل �شاهد على "حرائق اليمن" 
يخرج ال�سحفي اللبناين املخ�رشم 
خري اهلل خري اهلل بخال�سة عن بلد 
"كلما  اأنه  مفادها  ممزق  عربي 
اكت�سفت  واليمنيني  اليمن  عرفت 
وجتهلهم".يحمل  جتهله  اأنك  كم 
النطباع  هذا  اهلل  خري  الكاتب 
اليمن.  )حرائق  كتاب  يف  ليوثقه 
انهيار  من  الداخل  من  �سهادات 
الدولة(  انهيار  اإىل  اجلنوب  دولة 
للن�رش  العرب  دار  عن  ال�سادر 
للعلوم  العربية  والدار  والتوزيع 
وخم�س  مبئة  كا�سفا  نا�رشون 
و�سبعني �سفحة عن اأدوار زعامات 
حملية لعبت بالنار اليمنية وفككت 
جنم  �سعود  يف  و�ساهمت  الدولة 
"اأن�سار  �ساروا  الذين  احلوثيني 
دولة  انهيار  الكاتب  �سهد  اهلل". 
اجلنوب ثم مرحلة الوحدة اليمنية 
وحرب   1990 يف  حتققت  التي 
�سيف 1994 و�سول اإىل النقالب 
اأقامه  الذي  املعقد  النظام  على 
علي عبد اهلل �سالح يف عام 2011 
انهيار  "اأي  احلوثيني..  و�سعود 
)حرائق  الذي عرفناه". يف  اليمن 
اهلل  خري  اهلل  خري  ي�سلط  اليمن( 
ال�سيا�سي  امل�سهد  على  ال�سوء 
يف  راأيه  ويقول  املعا�رش  اليمني 
واجلغرافيا  والوحدة  ال�رشاع 
والتاريخ وحتى يف احلجر والب�رش 
حتى  اأو  تكهنات  يف  الدخول  دون 
اخلو�س فيها. فهو يقول ما يعرفه 
"مل  قائال  ذلك  عن  ويعرب  فقط 
باليمن  �سغوف  �سوى �سحفي  اأكن 
بعد  وخرج  واأحرتمهم  اأهله  اأحب 

�سبه  مرافقة  من  عاما  ثالثني 
بانطباع  اليمني  للحدث  يومية 
واحد هو الآتي: كلما عرفت اليمن 
اأنك  كم  اكت�سفت  كلما  واليمنيني 
اليمن  وجتهلهم".وحرائق  جتهله 
منذ  اهلل  خري  �سفحات  على  تبداأ 
ثالثني  قبل  بها  قام  زيارة  اأول 
لكنه  امل�سطور  اليمن  اإىل  عاما 
مل  عرفناه  الذي  "اليمن  اإن  يقول 
يعد موجودا واإن �سيغة ال�سطرين 
لي�ست  الوحدة  قبل  ما  ومرحلة 
الذي  الوحيد  وال�سوؤال  واردة 
اأو  الدول  عدد  كم  طرحه  ميكن 
هذا  يف  �ستقوم  التي  الكيانات 
انتهاء  بعد  ما  مرحلة  يف  البلد 
حروبه الطويلة وهل �ستنتهي هذه 
بعدما  خ�سو�سا  يوما  احلروب 
على  لها  مقرا  القاعدة  وجدت 

الأرا�سي اليمنية".
يخت�رش  تعليقا  الكاتب  وينقل 
يف  اأ�سدقائه  اأحد  عن  امل�سهد 
من  اجلنوب  اإىل  اإب  حمافظة 
"اإن  يقول  قليلة  وب�سطور  �سنعاء 
العامل  يف  الوحيد  البلد  هو  اليمن 
القوى  كل  فيه  تت�سارع  الذي 
املا�سي". اإىل  العودة  اأجل  من 
وي�ستعر�س اأدوار كل الالعبني من 
هادي  من�سور  ربه  عبد  الرئي�س 
اإىل  العودة  تريد  التي  و�رشعيته 
�سقوط �سنعاء عام 2014  قبل  ما 
مع  "تبني  الذين  احلوثيني  اإىل 
اأي  ميتلكون  ل  اأنهم  الوقت  مرور 
م�رشوع �سيا�سي اأو اقت�سادي للبلد 
م�ستعمرة  اليمن  حتويل  با�ستثناء 

الكاتب  نظر  يف  اإيرانية".وتبدو 
املت�سارعة  اليمنية  الأطراف  كل 
م�ساكل  من  عمليا  هرب  حالة  يف 
املدى  يف  لها  حل  ل  التي  اليمن 
اإىل  التو�سل  غياب  يف  املنظور 
�سيغة جديدة للبلد. وهذه ال�سيغة 
اهلل  بح�سب خري  ت�ستلزم  اجلديدة 
اأن يتجاوز كل طرف تاريخا معينا 
ا�ستطاعة  يف  تكون  "لن  اإنه  اإذ 
اإىل �سنعاء مثلما  ال�رشعية العودة 
احلوثيني  ا�ستطاعة  يف  يكون  لن 
مهما  الأبد  اإىل  �سنعاء  حكم 
يج�سدون  باتوا  اأنهم  اعتقدوا 
مرحلة  يف  الزيدية  الع�سبية 
معينة".ولأن تاريخ القادة اليمنيني 
اأخرى  بظروف  واإن  نف�سه  يكرر 
�سهر  اإىل  بنا  يعود  الكاتب  فاإن 
عندما   1986 عام  �سباط  فرباير 
الدميقراطية  اليمن  زار جمهورية 
الثالث  اأحداث  اإثر  على  ال�سعبية 
من  الثاين  كانون  يناير  من  ع�رش 
العام نف�سه والتي انتهت اإىل خروج 
ال�سلطة  من  نا�رش  علي  جماعة 

وجلوئهم اإىل ال�سمال.
اهلل  خري  �ساهد  الزيارة  هذه  ويف 
"الرفاق املارك�سيون"  كيف تقاتل 
دماء  على  بنف�سه  و�سار  عدن  يف 
للحزب  ال�سيا�سي  املكتب  اأع�ساء 
ال�سرتاكي التي غطت اأر�س قاعة 
يف  حقيقية  جمزرة  فيها  ارتكبت 
تلك  و�سكلت  الدامي  النهار  ذلك 
جلمهورية  النهاية  بداية  املجزرة 
الحتاد  كنف  يف  ومنت  ترعرعت 
و�سف  ويف  ال�سابق.  ال�سوفيتي 

دقيق ي�سور خري اهلل قاعة املكتب 
التي  للحزب ال�سرتاكي  ال�سيا�سي 
كانت "اأر�سها مغطاة بالدم الياب�س 
اخل�رشاء  املوكيت  حتولت  فيما 
اإىل �سوداء وكان هناك كر�سي فيه 
هو  الثقب  وهذا  اخللف  من  ثقب 
الر�سا�سة التي ا�ستقرت يف ج�سد 
علي عنرت نائب رئي�س اجلمهورية 
يف حينه ووزير الدفاع واأحد اأ�سد 

منتقدي علي نا�رش".
يقول  نا�رش  لتهام  وبتوطئة 
كانوا  اأ�سخا�س  عن  نقال  الكاتب 
xويدعى ح�سان دخل اإىل القاعة و
اأح�رش ترمو�س ال�ساي الذي اعتاد 
نا�رش على ال�رشب منه لكونه كان 
مل  ويومذاك  ت�سمم  عملية  يحاذر 
يح�رش علي نا�رش الجتماع فيما 
تنتظر  املر�سيد�س  �سيارته  كانت 
قاعة  حيث  البناية  مدخل  عند 
احلا�رشون  فوجئ  الجتماعات. 
بدخول مرافقه الذي ما اإن انتهى 
يف  ال�ساي  ترمو�س  و�سع  من 
ا�ستدار  حتى  املخ�س�س  املكان 
منه  اأطلق  �سغريا  م�سد�سا  و�سهر 
خ�سوم  على  اجتاه  كل  يف  النار 
الكاتب  لدى  نا�رش".والثابت  علي 
اأن علي نا�رش حممد "ف�سل الغدر 

بخ�سومه قبل اأن يغدروا به".
ال�رشاع  الكتاب  ف�سول  ومن 
اهلل  عبد  علي  بني  قام  الذي 
حرب  بعد  والإ�سالميني  �سالح 
بهزمية  انتهت  والتي  �سيف 1994 
للحزب  النف�سايل  امل�رشوع 
�سامل  علي  بزعامة  ال�سرتاكي 

اأراد   1994 حرب  فبعد  البي�س. 
�سالح اإيجاد ما يواجه به "الإخوان 
امل�سلمني" الذين كانوا حلفاءه يف 
�سالح  فاإن  الكاتب  وبراأي  احلرب 
لعب دورا اأ�سا�سيا يف بروز "العامل 
لكن  اليمني  ال�سمال  يف  احلوثي" 
ا�ستيعاب  اإىل  �سارعت  اإيران 
"احلوثيني" الذين �ساروا مرتبطني 
ارتباطهم  من  بكثري  اأكرث  بها 
ب�سالح بقي اهتمام الكاتب من�سبا 
كاهتمام  �سار  والذي  اليمن  على 
العامل  يف  له  �سبيه  ل  ببلد  عا�سق 
التي  ال�سيا�سية  من خالل مقالته 
والراأي  اللندنية  العرب  يف  تن�رش 

الكويتية وامل�ستقبل اللبنانية.
ول تكاد �سخ�سية مينية �سواء من 

�سابقا  ن�سفني  امل�سطورة  الدولة 
حاليا  املحرتقة  الدولة  يف  اأو 
موا�سفاتها  اهلل  خري  ويفند  اإل 
مع  والجتماعية  ال�سيا�سية 
احتفاظه ب�سورة بالأبي�س والأ�سود 
زمن  عن  ور�سائل  ووثائق  عنها 
جتمعه  �سور  وبع�سها  الثمانينات 
بقيادات تلك املرحلة حيث اأجرى 
ب�سفته  معها  �سحفية  اأحاديث 
والدويل  العربي  للق�سم  رئي�سا 
بني  اللبنانية  النهار  �سحيفة  يف 
يف  للتحرير  ومديرا  و1988   1976
�سحيفة احلياة اللندنية بني 1988 
من  م�ستقال  عربيا  وكاتبا  و1998 

1998 اإىل اليوم.
ق.ث/ وكالت
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التهاب  مر�ض  يعد   ،  
الناجت  الفريو�سي  ال�سحايا 
بالفريو�سات  اللإ�سابة  عن 
و�سيوعاً  انت�ساراً  اأكرث  ال�سارة 
من  اأكرث  الأفراد  اإ�سابة  يف 
عن  الناجت  ال�سحايا  التهاب 

لأنه  وذلك  البكترييا 
املري�ض  على  واآثاره  خطري 
فاملري�ض   ، جداً  قوية 
التهاب  مبر�ض  ي�ساب  الذي 
البكتريي يجب عليه  ال�سحايا 
حر�ساً  بالعلج  امل�سارعة 

التهاب  مر�ض   ، حياته  على 
عن  الناجت  البكتريي  ال�سحايا 
املتنوعة  باجلراثيم  اإ�سابته 
، تنح�رص اأماكن انت�سارها يف 
 ، التنف�سية  واملجاري  احللق 
اإن اجلراثيم التي ت�سيب ج�سد 

الإن�سان وتتغلغل بني خلياه ، 
اأن  الأحيان  اأغلب  يف  تندر 
بجهاز  الفتك  عملية  يف  تنج 
حاملها  وتعّر�ض  املناعة 
التهاب  مبر�ض  للإ�سابة 
امل�سببة  اجلراثيم   ، ال�سحايا 

التهاب  مر�ض  اإ�سابة  يف 
داخل  اإل  تعي�ض  ل  ال�سحايا 
واإن حدث وخرجت   ، اجل�سم 
ب�رصعة  حياتها  تفقد  منه 
كبرية ، مر�ض التهاب ال�سحايا 
وينقل  النا�ض  وي�سيب  ينت�رص 

عدواه اأيهم عن طريق العط�ض 
وال�سعال والزكام والتقبيل بني 
اجلراثيم  فتنتقل   ، الأفراد 
ال�سخ�ض  من  كبرية  ب�رصعة 
امل�ساب بالتهاب ال�سحايا اإىل 

ال�سخ�ض ال�سليم .

اأعرا�س فريو�س كورونا 
a

تظهر على ال�سخ�ض امل�ساب )احلامل لفريو�ض كورونا( اأعرا�ض م�سابهة باأعرا�ض الإنفلونزا اأو نزلت الربد؛ حيث يبداأ 
املري�ض بال�سعال وترتفع درجة حرارته، ويلزمه �سداع، و�سيق يف التنّف�ض، بالإ�سافة اإىل الحتقان يف احللق، ويف حال 
اكت�ساف وجود الفريو�ض يف ج�سم الإن�سان يف بداية الأمر من املمكن له اأن يتماثل لل�سفاء واأن ي�ستجيب للعلج. يف حالة 
عدم الك�سف عن حمل ال�سخ�ض للفريو�ض، فاإّن حالته تتدهور وتتعدى الأعرا�ض لت�سل اإىل التهاب حاد يف الرئة، وذلك 
ب�سبب تلف احلوي�سلت الهوائية وتّورم اأن�سجة الرئة، وقد ت�سل يف بع�ض احلالت احلاملة للفريو�ض اإىل الف�سل الكلوي، 

وقد اأو�سحت منظمة ال�سحة العاملية باأن هذا الوباء يغزو اجلهاز التنف�سي فبالتايل يُ�سبّب التهاب املعدة والأمعاء.

القولون الع�صبي
ازدادت يف الفرتة الأخرية الإ�سابة مبر�ض القولون الع�سبي اأو كما يُطلق عليه البع�ض )متلزمة القولون املتهيج(، 

والذي يُعّرف باأّنه ا�سطراب احلركة الع�سبّية للقولون، والتي تنتج عنها �رصعة اأو بطء يف حركة القولون الذي يوؤثر 

على عملّيات المت�سا�ض واله�سم. اأ�سبح القولون الع�سبّي من اأكرث الأمرا�ض التي ت�سيب اجلهاز اله�سمّي، والذي 

�ض القناة اله�سمّية يف عياداتهم.  يُ�سّكل اأكرث من اثني ع�رص باملئة من اأعداد املر�سى الذين يزورون اأطباء تخ�سّ

تعترب الّن�ساء اأكرث اإ�سابًة بهذا املر�ض من الّرجال؛ فكّل اإ�سابة يف الّرجل تقابلها ثلث اإ�سابات من الّن�ساء، ول 

نة من مر�ض القولون. توجد فوارق يف الإ�سابة بهذا املر�ض بني الأجنا�ض، ول توجد اأعمار حمّددة حم�سّ

طرق عالج الزكام 

امل�رصوبات  تناول  مثل:  اتباعها  يجب  اأمور  عدة  يتطلب 
ال�ساخنة مثل اليان�سون، والبابوجن، والزهورات، والزجنبيل، 
وال�سوربات، وكذلك املياه ب�سكل اأ�سا�سي، فال�سوائل تخّفف 
واملخاط،  البلغم  تخفيف  خلل  من  وذلك  الحتقان  من 
وخف�ض  الفايرو�سات،  مقاومة  على  املناعة  وت�ساعد 
املنبّهة  امل�رصوبات  تناول  عن  البتعاد  احلرارة.  درجة 
فيعمل  وال�ساي،  القهوة،  مثل  الكافايني  على  حتتوي  التي 
على  �سلباً  يوؤثر  مما  اجلفاف،  وبالتايل  البول،  اإدرار  على 
وميكن  رائحته،  وا�ستن�ساق  الب�سل  تناول  اجل�سم.  مناعة 
عند  ال�رصير  بجانب  منه  �رصائح  و�سع  خلل  من  ذلك 
فهي  الدجاج  �سوربة  ة  وخا�سّ لل�سوربات  واإ�سافته  النوم، 
ت�سهم كثرياً يف تخفيف الأعرا�ض. عمل غرغرة من حملول 
ماء وملح والبيكنج �سودا، مكّون من ربع ملعقة طعام من 
لو�سع قطرات  ا�ستخدام حقنة  اأو  به،  وال�ستن�ساق  امللح، 
كما هي  ببلعها  النحل  ملعقة من ع�سل  اأكل  الأنف.  داخل 
فهو  الليمون،  يحتوي على ع�سري  دافئ  ماء  اإذابتها يف  اأو 
البلغم  من  ويقلل  لللتهابات،  م�سادة  مواد  على  يحتوي 
اإ�سافته مللعقة من  اأو  نيئاً،  ببلعه  الثوم  تناول  والحتقان. 
اأربعة ف�سو�ض يف كوب من املاء و�رصبه.  اأو غلي  الع�سل، 
مقاومة  على  اجل�سم  مل�ساعدة  ال�رصير  يف  التاّمة  الراحة 
جّيدة.  وبتهوّية  دافئة  بيئة  لتوفري  بالإ�سافة  الفايرو�سات، 
حت�سري م�رصوب من الزعرت الربي، و�رصبه مرتني يف اليوم 
ل حتليته مبلعقة من ع�سل النحل الطبيعي، وا�ستن�ساق  ويف�سّ
بخاره، لتخفيف الكحة. الرتكيز على تناول احلم�سّيات مثل 
ع�سري الليمون، والربتقال، بالإ�سافة اإىل اجلوافة لحتوائها 

على فيتامني ج، لأّنه يقوي املناعة.

اأنواع الفريو�صات
املنت�رصة  الفريو�سات  تتنّوع 
للإن�سان  الأمرا�ض  ت�سبب  التي 
هذه  اأ�سهر  ومن  واحليوان، 
اجلدري:  فريو�ض  الفريو�سات: 
ج�سم  الفريو�ض  هذا  يُ�سيب 
اجلهاز  خلل  من  الإن�سان 
ال�سخ�ض  وملم�سة  التنّف�سي 
على  تظهر  التي  للبثور  ال�سليم 
�سلل  فريو�ض  امل�ساب.  ال�سخ�ض 
الفريو�ض  هذا  يدخل  الأطفال: 
تناُول  اإىل ج�سم الطفل من ِخلل 
اأو  بالفريو�ض،  امللَوّث  الطعام 
امللَوّث.  الهواء  من  ا�ستن�ساقه 
فريو�ض الر�سح والإنفلونزا: يدخل 
هذا الفريو�ض اإىل ج�سم ال�سخ�ض 
ال�سليم من خلل ا�ستن�ساق الرذاذ 
امل�ساب،  ال�سخ�ض  من  املتطاير 
ال�سخ�ض  اأدوات  ا�ستخدام  اأو 

يُ�سبه  الّر�سح  وفريو�ض  امل�ساب، 
الأخري  اأّن  اإّل  الإنفلونزا  فريو�ض 
يكون اأقوى ويُ�سّبب اأعرا�ساً اأ�سد. 
ينت�رص  القلعّية:  احلمى  فريو�ض 
والإبل  الأبقار  عند  املر�ض  هذا 
والأغنام، ولكن قد ي�سيب الإن�سان 
املغلي  غري  احلليب  ي�رصب  الذي 
جيداً، وقد ينتقل من حيواٍن لآخر 
امللّوث  الِغذاء  تناُول  خلل  من 
بالفريو�ض. فريو�ض الإيدز: يُ�سيب 
الإن�سان  ج�سم  الفريو�ض  هذا 
مّما  فيه  املناعة  جهاز  ر  ويدِمّ
يجعله عر�سًة للإ�سابة بالأمرا�ض 
كان  ولو  اأحدها  يكون  قد  التي 
ال�سخ�ض،  وفاة  يف  �سبباً  ب�سيطاً 
ال�سخ�ض  اإىل  الفريو�ض  وينتقل 
الدم  نقل  خلل  من  ال�سليم 
ا�ستخدام  اأو  امللّوث بالفريو�ض، 

احلقن امللّوثة. فريو�ض احل�سبة: 
اجلهاز  اإىل  الفريو�ض  هذا  يدخل 
اأن  وبعد  للإن�سان،  التنف�سي 
فريو�ض  الدم.  اإىل  ينتقل  يتكاثر 
هناك  الفريو�سي:  الكبد  التهاب 
الفريو�ض  هذا  من  اأنواع  عدة 
فريو�ض)اأ(  منها  اجل�سم  تُ�سيب 
اأو  الوبائي،  الريقان  يُ�سّبب  الذي 

مر�ض  يُ�سّبب  الذي  )ب(  فريو�ض 
وقد  وغريها،  امل�سلي  الريقان 
خلل  من  الفريو�ض  هذا  ينتقل 
بالفريو�ض،  امللّوث  الدم  نقل 
اإىل  امل�سابة  الأم  من  ينتقل  اأو 
الأدوات  ا�ستخدام  اأو  اجلنني، 

امللّوثة بالفريو�ض.

ما هو مر�س ال�صحايا 
مر�س ال�سحايا عبارة عن التهابات حادة 

ت�سيب الغ�ساء امللتف حول الدماغ 
والنخاع ال�سوكي _ من اأهم الأ�سباب التي 

توؤدي اإىل الإ�سابة مبر�س ال�سحايا ؛ 
الفريو�سات التي تهاجم اجل�سم امل�ساب 

بالإ�سافة اإىل البكترييا ، وهناك عوامل 
كيميائية ، وخاليا ورمية .
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الَليُّهَميّ اإِِنيّ 
اأَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َواأَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َواأَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
اأنت ربي، ل 

اإله اإل اأنت، خلقتني 
واأن� عبدك، واأن� على 

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

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

ل يغفر الذنوب اإل 
اأنت. 

ربي 
ل تكلني 

اإىل اأحد ، ول 
حتوجني اإل اأحد ، 

واأغنني عن كل اأحد 
، ي� من اإليه امل�ستند ، 
وعليه املعتمد ، وهو 

الواحد الفرد ال�سمد ، ل 
�سريك له ول ولد ،خذ 

بيدي من ال�سالل اإل 
 الر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

عدد �ل�سجد�ت يف �لقر�آن �لكرمي
خم�سة  الكرمي  القران  يف  ال�سجدات  عدد 
ع�رش �سجدة، يقوم امل�سلم بال�ّسجود عندما 
بال�سجود  تاأمر  التي  الآيات  من  اآية  يقراأ 
ت�سّم  التي  والآيات  الكرمي،  القراآن  يف 
ِعنَد  الَِّذيَن  )اإَِنّ  هي:]2[  املوا�سع  هذه 
َويُ�َسِبُّحونَُه  ِعبَاَدِتِه  َعْن  يَ�ْستَْكِبُوَن  َل  َرِبَّك 
يِف  َمن  يَ�ْسُجُد   ِ )َوِلَّ يَ�ْسُجُدوَن(.]3[  َولَُه 
َوِظَللُُهم  َوَكْرًها  َطْوًعا  ْر�ِض  َواْلأَ َماَواِت  ال�َسّ
َما يِف  يَ�ْسُجُد   ِ )َوِلَّ اِل(.]4[  َواْلآ�سَ ِبالُْغُدِوّ 
َماَواِت َوَما يِف اْلأَْر�ِض ِمْن َدابٍَّة َوامْلََلِئَكُة  ال�َسّ
 – النحل  �سورة  يَ�ْستَْكِبُوَن(.]5[  َل  َوُهْم 
الآية 49 ( )ُقْل اآِمنُوا ِبِه اأَْو َل تُوؤِْمنُوا  اإَِنّ الَِّذيَن 
وَن  اأُوتُوا الِْعلَْم ِمن َقبِْلِه اإَِذا يُتْلَىٰ َعلَيِْهْم يَِخُرّ
َعلَيِْهْم  تُتْلَى  )اإَِذا  ًدا(.]6[  �ُسَجّ ِلْلأَْذَقاِن 

َوبُِكًيّا(.]7[  ًدا  �ُسَجّ وا  َخُرّ ْحَمِن  الَرّ اآَيَاُت 
َماَواِت  ال�َسّ يِف  َمْن  لَُه  يَ�ْسُجُد   َ اَلّ اأََنّ  تََر  )اأََلْ 
َوالنُُّجوُم  َوالَْقَمُر  ْم�ُض  َوال�َسّ اْلأَْر�ِض  يِف  َوَمْن 
النَّا�ِض  ِمَن  َوَكِثرٌي  َواُبّ  َوالَدّ َجُر  َوال�َسّ بَاُل  َواْلِ
ُ َفَما لَُه  َوَكِثرٌي َحَقّ َعلَيِْه الَْعَذاُب  َوَمْن يُِهِن اَلّ
َ يَْفَعُل َما يَ�َساءُ(.]4[ )يَا  ِمْن ُمْكِرٍم  اإَِنّ اَلّ
َواْعبُُدوا  َوا�ْسُجُدوا  اْرَكُعوا  اآََمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها 
تُْفِلُحوَن(.]9[  لََعلَُّكْم  رْيَ  اْلَ َواْفَعلُوا  َربَُّكْم 
ْحَمِٰن َقالُوا َوَما  ِللَرّ )َواإَِذا ِقيَل لَُهُم ا�ْسُجُدوا 
نُُفوًرا  َوَزاَدُهْم  تَاأُْمُرنَا  مِلَا  اأَنَ�ْسُجُد  ْحَمُٰن  الَرّ
ْبَء  ِ الَِّذي يُْخِرُج اْلَ (.]10[ )اأََلّ يَ�ْسُجُدوا ِلَّ
َماَواِت َواْلأَْر�ِض َويَْعلَُم َما تُْخُفوَن َوَما  يِف ال�َسّ
الَِّذيَن  ِباآيَاِتنَا  يُوؤِْمُن  ا  َ )اإَِنّ تُْعِلنُوَن(.]11[ 
ِبَحْمِد  َو�َسبَُّحوا  ًدا  �ُسَجّ وا  َخُرّ ِبَها  ُروا  ُذِكّ اإَِذا 

لََقْد  يَ�ْستَْكِبُوَن(.]12[ )َقاَل  َوُهْم َل  َرِبِّهْم 
َلٰ ِنَعاِجِه  َواإَِنّ َكِثرًيا  اِل نَْعَجِتَك اإِ َظلََمَك ِب�ُسوؤَ
اإَِلّ  بَْع�ٍض  َعلَىٰ  بَْع�ُسُهْم  لَيَبِْغي  لََطاِء  اْلُ َن  ِمّ
ا  َمّ َوَقِليٌل  اِت  اِلَ ال�سَّ َوَعِملُوا  اآَمنُوا  الَِّذيَن 
َربَُّه  َفا�ْستَْغَفَر  َفتَنَّاهُ  ا  َ اأََنّ َداُووُد  َوَظَنّ  ُهْم  
اآيَاِتِه  َوِمْن   ( َواأَنَاَب(.]13[  َراِكًعا  َوَخَرّ 

تَ�ْسُجُدوا  َل  َوالَْقَمُر  ْم�ُض  َوال�َسّ َوالنََّهاُر  اللَّيُْل 
ِ الَِّذي َخلََقُهَنّ  ْم�ِض َوَل ِللَْقَمِر َوا�ْسُجُدوا ِلَّ ِلل�َسّ
 ِ اإِن ُكنتُْم اإِيَّاهُ تَْعبُُدوَن(.]14[ )َفا�ْسُجُدوا ِلَّ
الُْقْراآُن  َعلَيِْهُم  ُقِرَئ  )َواإَِذا  َواْعبُُدوا(.]15[ 
ْب(. َواْقَتِ )َوا�ْسُجْد  يَ�ْسُجُدوَن(.]16[  ل 

]17[

معجز�ت عي�سى
 عليه �ل�سالم

عي�سى بن مرمي عليه ال�سلم ، �سيدنا امل�سيح ، 
ويعرف اأي�سا )ي�سوع( ، اأنزل على بني اإ�رشائيل ، 
وجائهم بالإجنيل ، عي�سى ابن مرمي تعتب ولدته 
معجزته الأول ، حيث حملته اأمه ال�سيدة مرمي 
العذراء ، ول يكن قد م�سها رجل من قبل ، تكلم 

�سيدنا عي�سى وهو يف املهد
قيل اأن ال�سيدة مرمي كانت تدفع �سيدنا عي�سى 
للعمل دوماً ، وعمل يف ذات املرات عند �سائغ 
فاأخب   ، ال�سفر  العمل  اأراد رب  يوم  ، يف  ثياب 
�سيدنا عي�سى باأن هناك الكثري من الثياب حتتاج 
وو�سعت   ، ال�سباغ  كيفية  علمتك  وقد   ، ل�سباغ 
 ، املطلوب  اللون  يحدد  خيطاً  ثوب  كل  على 
وو�سع  كبري  وعاٍء  بت�سخني  �سيدنا عي�سى  فقام 
فيه عدة األوان ، وو�سع جميع الثياب يف الوعاء ، 
واأخذ يردد  »كوين باإذن ال على ما اأريده منِك« 
ا�ست�ساط   ، العمل من �سفره  ، وعند عودة رب 
غ�سبا عندما راأى جميع الثياب يف وعاٍء واحٍد 
الثياب  باإخراج  ال�سلم  عليه  عي�سى  فقام   ،
اأخ�رش  واآخر   ، اأ�سفر  والآخر  اأحمر  واحداً 
عليه  املحدد  اليط  بلون  ثوب  وكل   ، وهكذا 
باأن هذا  وعلم   ، الأمر  من  العمل  رب  ، عجب 
من عند ال فاآمن بر�سالة عي�سى عليه ال�سلم ، 
ودعا النا�ض للأمر فاآمنوا به ، فكان من جملة 
ال�سلم يف  اآزروا عي�سى عليه  الذين  الواريني 

ن�رش ر�سالته
من  مبجموعٍة  مر  قد  باأنه  يوم  يف  وحدث   .

�سيادي الأ�سماك ، يدعى كبريهم »�سمعون
ف�ساألهم عي�سى عن عملهم ، فقالوا له ن�سطاد 
لدعوة  معه  بامل�سي  منهم  فطلب   ، الأ�سماك 
ليجيبهم  نف�سه  عن  ف�ساألوه   ، لر�سالته  النا�ض 
منه  فطلبوا   ، ال  ر�سول  مرمي  بن  عي�سى  اأنا 
دليًل على ما قال ، فاأمر �سيدنا عي�سى �سمعون 
، وقام �سيدنا يف  ال�سيد يف املاء  باإلقاء �سبكة 
تلك اللحظة بالت�رشع والدعاء اإل ال ، وما هي 
اإل لظات حتى اجتمعت الأ�سماك يف ال�سبكة 
فا�ستعانوا   ، لكرثتها  تتمزق  اأن  كادت  حتى 
وامتلأت   ، �سيدهم  لو�سع  اأخرى  ب�سفينٍة 
واآمن   ، الأ�سماك  من  وفرٍي  ب�سيٍد  ال�سفينتني 
من كان حا�رشاً باأن هذا من عند ال ، واآمنوا 
واإنطلقوا   ، ال�سلم  عليه  عي�سى  ر�سالة  ب�سدق 

معه يف دعوته

�أنو�ع �ل�سجود 

مكر �ليهود

من  نوعني  الكرمي  القراآن  يف  ورد 
�سجود  وهما:]19[  ال�ّسجود، 
خا�ض  النوع  وهذا  اختياري: 
ي�ستحّق  ال�سجود  وبهذا  بالإن�سان، 
ورد  كما  تعال،  ال  من  الثواب 
لِ  )َفا�ْسُجُدوا  الكرمي:  القراآن  يف 
ل.  تذلّلوا  اأي  َواْعبُُدوا(،]20[ 
النوع  ويكون هذا  ت�سخريّي:  �سجود 

�سامًل لكل من الإن�سان، واليوان، 
املعنى  وهو  والماد،  والنبات، 
يَ�ْسُجُد  )َولِ  تعالٰ:  قاله  ملا 
َطْوًعا  َواْلأَْر�ِض  َماَواِت  ال�َسّ يِف  َمن 
تعالٰ:  وقوله  َوَكْرًها(،]21[ 
يَ�ْسُجَداِن(. َجُر  َوال�َسّ )َوالنَّْجُم 
الآية  هذه  يف  يُق�سد  ول   ]22[
�سجود الإن�سان يف �سلته، اإّنا هي 

خ�سوع المادات ل تعال ا�ستجابة 
لطاعته. وقد ورد يف القراآن الكرمي 
ما يوؤيد هذين النوعني من ال�سجود 
القراآنية، ومثاله  الآيات  بالكثري من 
يِف  َما  يَ�ْسُجُد  )َولِ  الآتية:  الآية 
َدابٍَّة  ِمن  اْلأَْر�ِض  يِف  َوَما  َماَواِت  ال�َسّ
يَ�ْستَْكِبُوَن(. َل  َوُهْم  َوامْلََلِئَكُة 

]23[

ل ي�سلم �سيدنا عي�سى لي�سلم من مكر اليهود 
وغدرهم لو ل يكن ال معه ، ففي يوٍم طلب 
 ، خفا�ساً  الطني  من  ي�سنع  باأن  اليهود  منه 
، فقام  اإن كان �سادقاً  وبعدها ليجعله يطري 
عي�سى بعد اأن اأوكل اأمره ل ب�سنع خفا�ٍض من 
ال�سماء  ، ونفخ فيه ليطري بعدها بني  الطني 
الناظرين  وده�سة  ذهول  و�سط   ، والأر�ض 
اإبراء ) الأكمه (  ومن معجزاته عليه ال�سلم 

والأبر�ض ، وكان يحيي املوتى باإذن ال ، �سعر 
اليهود بالب�ساط ي�سحب من حتت اأقدامهم ، 
بقدرته  معجزته  يف  عي�سى  �سيدنا  وكذبوا 
على اإحياء املوتى ، مدعني باأن من اأحياهم 
كان موتهم قريبا ، اأي بعد يوم اأو يومني من 
ل  ولعلهم   ، �ساعات  ب�سع  رمبا  اأو   ، موتهم 
به  ظهروا  ما  خطب  اأ�سابهم  رمبا   ، ميوتوا 
على �سكل اأموات ، فاإن كنت �سادقاً اأعد لنا 

»�سام بن نوح« على قيد الياة ، فطلب منهم 
اإل هناك  ، ف�ساروا به  باأن يدلوه على قبه 
، فدعا ال باأن يعيد �سام اإل الياة ، وكان 
�سام عند موته قد ناهز من العمر 4000 عام 
، وخرج من قبه ، والتفت اإل النا�ض قائًل 
وهو ي�سري اإل امل�سيح عليه ال�سلم » �سدقوه 
، فاإنه نبي » ، ومات من جديد ، اآمن البع�ض 

بعي�سى عليه ال�سلم

ف�سل �سورتي �لفلق و�لَنّا�س

الكرمَي  القراآن  ال  َل  ف�سَّ
َر�سوِلِه  على  اأنزله  الذي 
على  وُمتواتراً  معجزاً 
ف�سَل  زاَد  ثَمّ  ُكتِبه،  �سائِر 
فيما  بع�ٍض  على  ِه  بع�سِ
وَمدلولٍت  معاٍن  من  حمَل 
اأو  �سوره  بع�ُض  احتوتها 
بع�سها،  منها  وخل  اآياِته، 
القراآِن  �سور  ُل  تفا�سُ ا  واإَنّ
هذه  من  حتتويِه  فيما 
عظيمٌة  وكلُّها  املعاين، 
اإل  ووحيه  ال  كلُم  لأنَّها 
لة  ال�سَّ عليه  حممد  نبِيِّه 

ف�سِل  ويف  لم،  وال�َسّ
والنَّا�ُض  الفلق  ذتنِي  امُلعِوّ
اأحاديث وحوادث، منها ما 
اإبراَء  به نزولهما يف  ُخ�َضّ 
من  وا�ست�سفائه  �سوِل  الَرّ
عند  اأ�سابه  الذي  ه  مر�سِ
َف�سِل  من  كان  اإذ  �سحِره؛ 
اإذا  كانتا  اأنَّها  ذتنِي  امُلعِوّ
اآياِتها ُحلَّت ُعقدةٌ  ُقِراأ من 
�سول  الَرّ به  �ُسحَر  مّما 
لُم  وال�َسّ لة  ال�سَّ عليه 
ِبتماِمهما، ويف  �ُسفَي  حتى 
عن  ُروَي  ما  َف�سِلهما  ذكِر 

لةُ  ال�سَّ عليِه  ال  َر�سوِل 
ر�سوَل  )اتَّبعُت  لم:  وال�َسّ
و�سلََّم  عليِه   ُ اَلّ �سلَّى   ِ اَلّ
يدي  فو�سعُت  راِكٌب  َوهَو 
اأقِرئني  َقدِمِه فُقلُت:  على 
هوٍد،  �سورَة   ِ اَلّ ر�سوَل  يا 
فقاَل:  يو�ُسَف.  و�سورَة 
عنَد  اأبلَغ  �سيًئا  تقراأَ  لَن 
ِبَرِبّ  اأَُعوُذ  ُقْل  من   ِ اَلّ
ِبَرِبّ  اأَُعوُذ  َوُقْل  الَْفلَِق، 
النَّا�ِض(،]10[ ويف رواية 
الليلَة  اأُنِْزلَِت  اآياٍت  تر  )األ 
ُقْل  ؟  قط  مثلهن  يَُر  ل 

اأَُعوُذ ِبَرِبّ الَْفلَِق وُقْل اأَُعُوذ 
ويف  النَّا�ِض(،]11[  ِبَرِبّ 
بيان ف�سل  الأحاديُث  هذه 
ُب  يتعَجّ اإذ  امُلعِوّذتني، 
لة  ال�سَّ عليِه  �سوُل  الَرّ
لُم من ِعَظِم ف�سِلهما،  وال�َسّ
فما نَزلت �سورةٌ يف القراآِن 
الكرمِي مِبثِل ما فيهما من 
فكانتا  والَبكات،  املعاين 
بهما،  ذ  للمتعِوّ ال  َفرُج 
ِلرِبّه  العبِد  اإلتجاءُ  ففيهما 
من  بِه  المايِة  وطلب 

جميِع خملوقاِته.]12[
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باقالمهم.. ف�ساء  ي�سرفون عليه  هم القراء اأي باأقالمهم هم،  اأفكارهم  هم،  مواقفهم هم،  اأي اأنتم القراء  الأوفياء  للن�سخة 
الورقية

  … ف�ساء  جديد تقرتحه  يومية الو�سط  على  املواطنني للتعبري على ان�سغالتهم  وكل  ما يجري  يف ال�ساحة ال�سيا�سية  

والجتماعية والقت�سادية  من  خلل   ي�سر بامل�سلحة العامة  لكن اي�سا  ل يخ�س�ص هذا احليز  لالنتقادات  فقط  واإمنا   اي�سا  ميكن 

ان  نن�سر فيه موا�سيع او تدخالت  عن   الأعمال  الإيجابية  والظواهر  التي ي�ستح�سنها الراأي العام.

بلديات  وليات اإدارات  وزارات  جامعات … كل  الهيئات  ميكن ان تكتبوا عنها لكن طبعا يف اطار احرتام   مبادىء الكتابة  والنتقاد  

واهمها عدم التجريح، عدم امل�سا�ص  بالمور ال�سخ�سية  عدم ا�ستعمال الألفاظ البذيئة

ميكن للم�ساركني  او امل�ساهمني يف هده ال�سفحة اأن ي�ستعملوا اأ�سماء م�ستعارة 

وما يثري الده�سة هو اأن هذه ال�سيدة ظهرت 
بلبا�س  الوطنية  اجلرائد  �سفحات  على 
مبتهجة  جميلة  اأنيقة  وكانت  ع�رصي، 
وكاأن  م�ستب�رصة،  �ساحكة  مبت�سمة  ب�سو�سة 
�سيئا مل يكن، حتى كادت عينيا ال ت�سدقان 
نف�سي  على  منطويا  كنت  الأنني  حدث،  ما 
ملا  حزينة  كئيبة  انها  اعتقدت  اإذ  ب�سببها، 
ت�سامنا  القت  التي  �سحيفتها  اإليه  اآلت 
وا�سعا من اأع�ساء ال�سحافة الوطنية، حتى 
اأنها ن�ساأت جلنة م�ساندة ال�سيدة حدة حزام 
وبا�رصت ن�ساطها بتجمع على م�ستوى مقر 
دار ال�سحافة - طاهر جاووت ب�ساحة اأول 
 .19/11/2017 االإثنني  يوم  )اجلزائر(  ماي 
هذه  ا�ستيعاب  ي�ستطيع  وقاد  ذهن  له  فمن 
وال  االأكل  عن  االإ�رصاب  رواية  امللحمة... 
اأقول الطعام؟؟؟  فح�سب بع�س االإح�سائيات 
جمال  للإت�سال  احلايل  للوزير  الر�سمية 
كعوان فاإنه حوايل 60 عنوان �سحفي )منها 
عن  اختفت  قد  اأ�سبوعية(  و34  يومية   26
االإ�سدار واالأنظار منذ �سنة 2014، موعزا 
عر�س  ال�ساربة  املالية  االأزمة  اإىل  ذلك 
احلائط كل من لي�س له خزائن قارون. من 
الن�رص  ل�رصكة  العام  املدير  اأرجع  جهته، 
�سابق،  وقت  يف   ،)ANEP( واالإ�سهار 
االإقت�سادي  النموذج  اإىل  االإحتكار  عملية 
وعليه  واالإ�سهار،  ال�سحافة  يحكم  الذي 
البد من مراجعة اأو اإعادة النظر على االأقل 
للعيان  النموذج. لكن ما هو وا�سح  يف هذا 
اجلزائر  �سواء  النامية  البلدان  معظم  فاإن 
االأفكار...  ثقافة حرية  لها  لي�س  اأو غريها 
واحلقيقة اأنه حتى يف البلدان املتطورة فاإن 

املال هو الذي فر�س تنوع االأفكار وحرية 
التعبري  حرية  مفهوم  فاإن  وبالتايل  التعبري، 
املن�سود  بال�سكل  بلدنا  يف  مكر�س  غري 
النا�س  عامة  من  املرجوة  والطريقة 

بخ�سو�س املثقفني منهم.
يعقل  هل  نف�سه:  يطرح  الذي  ال�سوؤال  لكن 
اأو تهينني اأو  اأن اأعطيك املال لكي ت�سبني 
ت�ستمني اأو تعار�سني يف كل خطوة اأبا�رصها 

للأمام  اجتاه املجتمع؟ طبعا اأكيد ال!
قابلة  غري  الريا�سيات  يف  البديهية  اإذن 
للنقا�س اأو الربهان، ويف االإعلم واالإت�سال 
�رصورة  هي  بديهيتك  تكون  اأن  يجب 
لديك  اأو  الطائلة  االأموال  خزائن  امتلك 
تفر�س  حتى  وذلك  املالية  م�سادرك  تنوع 
يف  حريتك  وحتقق  وتنوعها  اأفكارك  
والتوا�سل.  االإت�سال  يف  وحقك  االإعلم 
مثل  ي�ستطيع �رصاء  ال  الذي  عليكم:  فباهلل 
على  االإ�سرتاك  ي�ستطيع  وال  ذكي  هاتف 
االأقل ب 500 دج �سهريا يف االآنرتنات عند 
كيف  املحمول،  للهاتف  الوطني  املتعامل 
له ان ي�سارك النا�س عرب �سبكات التوا�سل 
بالن�سبة  دواليك  وهكذا  مثل؟  االجتماعي 
لو�سائل االإت�سال االأخرى �سواء اجلماهريية 

منها اأو ال�سخ�سية.
جزائري،  األف  يقروؤها  ال  التي  فال�سحيفة 
بن�سخها  االأك�ساك  مقدمات  متلأ  حق  باأي 
�سحيفة  هنا  اأق�سد  وال  يوميا،  املتبقية 
اأق�سد  بل  مقروءة،  تعترب  الأنها  »الفجر«، 
نفقاتها  تغطي  ال  التي  ال�سحف  من  كثري 
هذه  االأجور،  خا�سة  املطلوب  بال�سكل 
خري  املتحف  اإىل  بالذهاب  عليها  االأخرية 

لها واأبقى.
ياأخذون  ال�سحف  ملك  اأن  يعقل  وهل 
بامليزان اأطنان االموال املتاأتية من عائدات 
اإن  عليهم  ال�سلطة  بها  متن  التي  االإ�سهار 
�ساءت )وهو مال البايلك، اأي املال ا لعام( 
ال  وقد  معدودات  دراهم  ياأخذ  وال�سحفي 

ياأخذ �سيئا؟ فاأي حيلة هاته؟
 الذي يثري الريبة يف بلدنا احلبيبة لي�س يف 
اعتقادي قانون االإ�سهار وال�سحافة يف حد 
ذاته، والذي حتتكره ال�سلطة ومن ي�سري يف 
فلكها عن طريق ال�سخ�سية املعنوية: �رصكة 
امل�سكل  بل   ،»ANEP« واالإ�سهار  الن�رص 
القانون  هذا  ممار�سة  كيفية  يف  هو  العالق 
مثله مثل بقية  القوانني االأخرى يف جميع 
البلد،  د�ستور  مناحي احلياة، مبا يف ذلك 
ذلكم اأن ما قد يعار على ال�سلطة يف حقيقة 
االأمر عندما تكيل مبكيالني بني �سحيفتني 
نف�س  ومن  املقروئية  حجم  نف�س  لهما 
ميوالتها  ح�سب  وهذا  االإجتماعية،  الفئة 
ال�سيا�سية اأو اجلهوية اأو عن طريق املحاباة 
)مثل: هذا لينا،  تاعنا عاونوه... وهذا الال  
Anep فاإطارات  را�سو...(،  يدبر  خطينا 
امللقاة  امل�سوؤولية  حجم  على  يقدرون  ال 
على عاتقهم،   ذلك للتدخلت  واملعارف   
وبالتايل فهم من ف�سة اإن مل يكونوا من ذهب 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول-  حديث  اإىل  ن�سبة 
اأن  الأحد  كان  ما  معادن«،  النا�س   « و�سلم- 
ي�ستكي من هذه العملية التجارية االإ�سهارية 
اأن  قيل  لقد  ال�سلطة.  املحتكرة من طرف 
بن  ال�ساديل  للراحل  التعددية 1989  د�ستور 
جديد قد حل يف وقت م�سى هذه املع�سلة 

من خلل املر�سوم التنفيذي رقم 201/88 
ثلث  ملدة  لكن   ،18/10/1988 يف  املوؤرخ 
�سنوات فقط الأن املر�سوم التنفيذي لبلعيد 
عبد ال�سلم املوؤرخ يف 09/08/1993 اأعاد 
وذلك  االإ�سهارية  للعملية  ال�سلطة  احتكار 
)املتنافرة(  النا�زش  ال�سحافة  خنق  بغر�س 
مع ال�سلطة واإ�سعاف املوؤ�س�سات االإعلمية 
ال�ساري  التنظيم  وهو  الن�ساأة  احلديثة 
ال�سوءال  لكن  هذا.  يومنا  اإىل  املفعول 
ا�ستطاعت  كيف  كذلك:  نف�سه  الذي يطرح 
مثل  تن�ساأ  اأن  ال�سحفية  العناوين  هذه  كل 
باأعداد  االأك�ساك  الفطريات ومتلأ مداخل 
الذي  من  تقريبا؟  اأحد  يقروؤها  وال  هائلة 
وتوزيعها  لطباعتها  امل�ساعدة  يد  اأعطى 
نف�سها  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  تكن  مل  اإذا 
موؤ�س�سي  نية  كانت  هل  ذلك؟  على  قادرة 
وملك ال�سحف الثقافة واالإعلم اأم نيتهم 
ورمبا  حم�سة  مالية  جتارية  مبيتة  كانت 
الذي  من  البايلك؟  ملال  ملتوية  بطرق 
ت�سامح مع هوؤالء امللك بعدم دفع فواتر 
تراكمت  العمومية حتى  باملطابع  الطباعة 
ديونها وو�سلت حد املئات من املليري؟؟ 
العامة  وامل�سلحة  النا�سج  التفكري  هل 
واخلدمة العمومية كل معناه يقت�سي اإن�ساء 
�سحيفة اأو يومية اإخبارية اأو قناة تلفزيونية 
التطلع  ثم  )البنك(،  البايلك  مال  باإقرتا�س 
)االإ�سهار  البايلك  باأموال  االإ�ستمرارية  اإىل 
م�سكلتنا  نا�س  يا  العمومي(؟  املوؤ�س�ساتي 
والذاتية،  واالأنانية،  املعقدة،  الذهنيات 

وامل�سلحة ال�سخ�سية ال�سيقة ...
بقلم اأبو عبد املنان

 اأما عن اال�ست�سفاء فحدث وال حرج  وبهده 
القراء   على  اأق�س  اأن   البد  املنا�سبة  
احدى  �سخ�سيا يف  عاي�ستها  غريبة   حادثة 
بال�سبط  وهي  اجلزائرية  امل�ست�سفيات 
اأين كنت  يف زيارة للطبيب  م�سطفى با�سا، 
من  اأجل حتديد موعد عملية  الأحد اأفراد 
التقيت   االنتظار،  قاعة  يف  وانا  عائلتي  
 ، ال�سقيق  البلد  م�رص،   من  وزوجته  برجل 
ف�سالته بكل تلقائية  هل جئت لل�ست�سفاء يف 
اجلزائر؟  قال يل بكل  ثقة نعم  عندي عملية 
وجئت ال�ستكمال التحاليل قبل العملية، هنا 
تعالج  ف�سالته ملاذا ال  امل�ست�سفى  نف�س  يف 
االأطباء؟  باأمهر  معروفة  م�رص  بلدك،  يف 
اننا  حينها  وعرفت  اجابته  من  �سدمت 
مرة…  كل  يف  العزيز  بلدنا  اجلزائر  نظلم 
من  العملية  مراحل  كل  اجلزائر  قال يل يف 
اأي  جمانية   العملية  وحتى  واأ�سعة  حتاليل  
باطل، وانا كنت  اأ�ستغل  يف اجلزائر  طيلة 
ال�سنوات املا�سية لهذا ا�رص اأن اعالج هنا ، 
اأن  اأكفاء، �سف اىل ذلك  دون  اأطباءكم  الأن 
اأدفع  دينارا واحدا .. اإحمدو اهلل على اأنظمة 
مازالت  ترحم �سعبها  وتراعيه هكذا  قال 
فيه  توجد  ال  الذي  ببلده  مقارنا  امل�رصي، 

مثل هذه امل�ساعدات للمواطن.
 اإن �رصدي لهده الق�سة لي�س  عبثا بينما  من 
اأجل   اإعادة النظر يف  مواقفنا وتعاملنا  مع 

بلدنا  ، اإذ  اأننا يف كل مرة  ويف كل منا�سبة  
انها   على   واالدارة  ال�سلطات   نلوم  ترانا  
تهدر حقوق املواطنني  وان اجلزائري ، ال 
يتمتع  بحقوقه مثله مثل  ال�سعوب االخرى، 
يف حني ان  اأهمها متوفر  ورمبا  اأكرث  مما 
يجب ان تفعله ال�سلطات  لل�سعب مقارنة  مع 
كثري من الدول العربية  واأي�سا االأوروبية ..   
ما  بف�سل   قوية  تزال  ال  دولة  اجلزائر  ان  
وتربوية   اإجتماعية   تغطيات  من  تقدمة 
وامل�ساعدات   لل�سعب   اقت�سادية   واي�سا 
كانت  وال تزال مبا�رصة وغري مبا�رصة  غري 
ان املواطن حني تتاأزم  اأو�ساعه االإجتماعية 
يف  نف�سه  وي�سع  االأ�سياء   من  الكثري  ين�سى 
اكرث  احلقيقة   يف  هي  بلدان  مع   مقارنة  
تطورا من اجلزائر اذ الو�سول اىل م�ستواها 
الدولة  اذا تخلت  اإال  �رصب من امل�ستحيل  
يكون اخلا�رص  الكثري من املبادىء  قد  عن 

اأكرب فيها هو املواطن ،

  كما يجب اأن ن�سري اإىل اأن  اجلزائري0كمواطن، 
ال�سيا�سية  الأو�ساعه  حتليله   يف  يعتمد 
غالب  يف  هي  مقايي�س  على  واالإقت�سادية 
االأحيان ال  تنطبق على طبيعة جمتمعنا  وال 
ال�سيا�سي وما  ينطوي  على  �سكل  نظامنا 
خلفيات   و  تاريخية   مراحل   من   عليه  
ال  نف�سه  املجتمع  اأن  اإذ  ودينية   �سيا�سية 

يزال  يخ�سع  للفكر اجلماعي االن�ساين  وهو 
والعقلنية  املادية   على  البعد   كل  بعيد 
ت�سيرينا للأمور   البع�س  يف   ين�سدها  التي  
بقيمنا  نحتفظ  زلنا    ال  اننا  اهلل  ونحمد   ،
هم  والتاآزر  والعطف  االإن�سانية   التي جتعل 
اإطار   معا  يف  وا�ستمرارنا   تعاي�سنا  اأ�سباب 
االغنياء  فيه  ال�سعيف  ويح�س�س  فيه  يرحم 
من اجل التكفل بال�سعفاء،  �سواء  عن طريق 
الزكاة او  ال�سدقات او حتي اجلمعيات  التي  
الفقد   من  املواطن  حلماية  دورها   تكر�س 
والقهر  واحلاجة  وهي  بدلك حترره  وتبعده  
معي�سته    يف  ت�سيبه  قد  كثرية   م�ساكل   عن 

اليومية.

فحقيقة االأزمة التي متر بها اجلزائر اليوم 
االأوىل   لي�ست  لكنها  قد تكون �سعبة وطويلة 
ممرنا  فقد  بلدنا،  تاريخ  يف  االأخرية   اأو 
اأ�سعب،  ومراحل �سوداء وحمراء،   باأزمات  
كان الدم فيها هو �سيد املوقف،  لكن رغم 
على  يحافظ   اأن  اجلزائري  اأ�ستطاع  ذلك 
التحديات  اأمام  وا�ستقراره وحكمته  توازنه  
كمواطنا  ترت�سده   كانت  التي  اخلطرية 
وكدولة  وكاإن�سانا. اذ ا�ستطاعت  احلكومات 
اأن  �سعفها  نقاط  الكثري من  رغم  املتعاقبة 
حتتوي املواطن  بكل  اأزماته واأن  تعرب له  عن 
قوتها وقدرتها يف حمايته من جل املخاطر 

والتهديدات،  و كان  البد من  ثمن اأن يدفع  
لكل دلك،  احيانا من طرف  ال�سعب  واحيانا 
اخرى من طرف النظام، الن الق�سية لي�ست  
يف  توفري �سكن  او   مدر�سة  او م�س�ستفى  
او حتي  خلق منا�سب �سغل جديدة ، اليات 
م�سريي  كان  االمر  بل   … اليومية  احلياة 
كيف  جيدا  تعرف  دولة   بكيان  مرتبط    ،
تواجه رياح الغدر واخليانة ، واجلزائر اليوم 
احلمد هلل هي قادرة  على مواجهة االزمات 
املالية  واالقت�سادية النها وال �سيء مقارنة 
كانت  التي   ال�سابقة  املا�سية  االزمات  مع 
�سبب  البرتول  ولي�س  كدولة،  كياننا  تهدد  
ما  غالبا  الدي  الكيان  بينما   كدولة  بقاءنا 
ي�سمي نظام الدولة القائمة  هو الدي يحدد  
االقليم   يف  وجودنا  على  ويحافظ  م�سرينا  
 ، ح�ساب  الف  لها  يح�سب  قوية   كدولة 
والدليل  يبقى  مدى  دور اجلزائر يف افريقيا 
ويف اروربا ،ما  تثريه من متيز وفر�س وجود  
يف ح�سابات القادة الدوليني … فلنهتم قليل  
ببلدنا  ولنحب  نف�سنا  اي بلدنا الننا ل�سنا 

اي �سيء كما يريد ان يروج  له البع�س .
 email

BEAKLAMIKOUM@GMAIL.
COM

يكتبها من حني  لآخر علي حف�صي/ 
بئر خادم

ماذا يحدث لل�صحافة الوطنية؟؟؟

حدة  متنينا لو كنت على حق؟

الدولة  و املواطن  ...؟

يف �صابقة من نوعها، قامت مديرة 
يومية »الفجر« ال�صيدة حدة 

حزام باإ�صراب عن »الأكل« لأنها 
رمبا اأ�صيبت بالتخمة، ال�صيدة 

املحرتمة وذلك منذ يوم الإثنني 
الأو�صاط  لكن   ،2017/11/13

الإعالمية قالت اأن هذا الإ�صراب 
مرده التعبري منها على الإدانة 
املطلقة لعملية ت�صديد اخلناق 
املايل على �صحيفتها من طرف 

ال�صلطة القاهرة يف البالد وبالتايل 
تكميم تلك الو�صيلة الإعالمية، يف 

حني اعتربت بع�س امل�صادر الأخرى 
اأنه الأ�صلوب الوحيد املتبقي لهذه 

ال�صيدة )احلاملة لقبعة اأروبية 
فوق راأ�صها( من اأجل التعبري عن 

امتعا�صها ال�صديد من �صلوك 
ال�صلطة جتاه موؤ�ص�صتها التجارية 

الإخبارية »الفجر«، املتمثل يف 
�صحب الدعم املايل الناجت عن 

الإ�صهار املوؤ�ص�صاتي العمومي لبقاء 
جريدتها على قيد احلياة، وهذا 
منذ مدة على خلفية توجهاتها 
ال�صيا�صية ح�صب اعتقادها. كما 

اأ�صارت �صحف اأخرى اإىل اأنه »يجب 
حماربة احتكار الإ�صهار العمومي«.

ان امل�صاعدات التي تقدمها الدولة 
اجلزائرية   للمواطن اجلزائري  ل 
تعد ول حت�صى  من ال�صت�صفاء اىل 
التعليم  اىل ال�صكن املدعم ايل مواد 

الغدائية  املدعمة  وغريها من ا�صكال 
امل�صاعدة  التي  لو بحثنا عنها يف بلد  
غري اجلزائر ما وجدناها وما اعظمه 

بلد ؟ فاجلزائري  ا�صبح يت�صرف  
كالطفل املدلل الذي  ل تنتهي طلباته  

فقد عجز  حتى  على ت�صور ان  تقلل 
الدولة من دعمها له حفاظا على 

ميزانيتها وحفاظا عليه اي�صا، لنها 
بهذا ال�صكل   تدفعه  لالتكال على 
نف�صه والتفكري يف  العتماد  على 
قدراته و  وجمهوداته اخلا�صة، اإن 

الدولة اجلزائرية مبختلف انظمتها  
اي احلكام الذين مروا على   ال�صلطة 

كانت  تدعم  ب�صكل مطلق  فكرة  عدم 
التخلي عن املواطن، وقد لحظنا 

ذلك جليا يف القرو�س املختلفة  التي  
خ�ص�صتها لل�صباب  واي�صا يف اجلامعات  

من املطاعم املجانية للطالب  وكذا 
املراكز الريا�صية  يف الأحياء  التي ل 
يدفع املواطن اإل حق ال�صرتاك فيها  

وهي  بذلك رمزية،

,,

,,
,,

,,
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لتاأ�سي�سها  ال�سنوية  بالذكرى  االحتفال   "Wey" �رشكة  قررت 
با�ستعرا�س اأحدث   الكرو�س اأوفر ووفقا للخرباء يف ال�رشكة فاإن 
"Wey P8" تعد واحدة  التي حتمل ا�سم  الهجينة  ال�سيارة  هذه 
من اأف�سل ال�سيارات التي اأنتجوها، وتطويرها يعترب 
�سيارة  اأول  كونها  لهم  بالن�سبة  مهما  حدثا 
العنا�رش  اأهم  ومن  يطرحونها  هجينة 
حمركها  ال�سيارة،  هذه  متيز  التي 
بالبنزين  العامل  القوي  التوربيني 
ب�سعة 2 لرت، وحمركاها الكهربائيان 
االأمامية  العجالت  على  املوزعان 
واخللفية، واللذان يجعالن من هذه 
قادرة  قوية  دفع  رباعية  ال�سيارة 
على اجتياز اأ�سعب الطرقات. ويبلغ 

قوة  توليد  على  قادرة  ح�سانا   340 ال�سيارة  هذه  حمركات  عزم 
تكفي للت�سارع من 0 اإىل 100 كلم/ �ساعة يف غ�سون 6.5 ثانية. 
 "Wey P8" فيما ت�سري االأرقام اإىل اأن خزان الوقود املوجود يف
يكفيها لتقطع م�سافة 660 كلم. اأما بطاريتها الكهربائية املزودة 
بخا�سية ال�سحن ال�رشيع فتكفي لنقلها م�سافة 50 كلم كما زودت 
ال�سيارات،  اأحدث  يف  املوجودة  املزايا  من  بالعديد  ال�سيارة 
ال�رشعة  تثبيت  ونظام  املكابح،  بنظام  االأوتوماتيكي  كالتحكم 
على  واحلفاظ  االنزالق  منع  واأنظمة  ال�رشيعة،  الطرقات  على 
العديد  عن  ف�سال  املتعرجة،  والطرق  املنعطفات  على  الثبات 
من االأنظمة االإلكرتونية الالزمة لرفاهية الركاب.  وبالرغم من 
اأن ال�رشكة امل�سنعة مل تف�سح عن ال�سعر الر�سمي الذي �ستطرح 
به �سيارتها، اإال اأنها اأكدت اأن مبيعاتها �ستبداأ يف الربع االأول من 

العام املقبل.

كيا تطرح �سيارة يف قمة الأناقة والع�سرية
التي   "cee'd" �سيارات  من  اجلديد  كيا منوذجها  الكورية  ال�سيارات  �سناعة  ا�ستعر�ست عمالق 
التي  واملبيعات  الكبرية  النجاحات  فبعد  الثمن  املتو�سطة  ال�سيارات  عن  املفاهيم  كل  �ستغري 

 "cee'd" مناذج  االأعوام املا�سية، قررت �رشكة كيا هذه املرة يف حققتها 
جديد  منوذج  ال�سيارات من املتوقع طرح  كليا من هذه 

�سوق  يكت�سح  املتو�سطة اأن  ال�سيارات 
الثمن.

مييز  ما  ال�سيارات واأهم  هذه 
قع  ملتو عام ا طرحها 
هو  ت�سميمها 2018 
ي  لع�رش نيق ا الأ ا و
يحاكي  ت�ساميم اأغلى الذي 

ت  ا ر ل�سيا حة ا و ملطر ا
والذي  طور خ�سي�سا حاليا، 

مرغوبة  اجلديدة   "cee'd" قبل ع�ساق ليجعل  من 
الفخامة وهواة ال�سيارات الريا�سية بنف�س الوقت ويلفت النظر اأن كيا اختارت التخلي يف ت�سميمها 
لهذه ال�سيارة عن مفهوم "cee'd" ك�سيارة هات�سباك، وجعل النموذج اجلديد عربة "كرو�س اأوفر" 
 "Stonic" نوع  بامتياز، وطرحها ب�سعر معقول يجعلها حتتل مرتبة متو�سطة بني �سياراتها من 

."Sportage"و
كما تتميز هذه ال�سيارة بالعديد من عنا�رش اجلمال بالن�سبة لل�سكل اخلارجي، كاالن�سيابية وت�سميم 
االأبواب املميز الذي اأتى بنوافذ من دون اإطارات، والعجالت الريا�سية بحجم 20 بو�سة املزودة 

باأقرا�س من الكروم املتني واملقاوم لل�سداأ.

تعرف على ال�سيارة 
التي دفعت عمال 
م�سنع هيونداي 

للإ�سراب عن العمل

اأعلنت �رشكة "هيونداي" موتور" 
اأكرب منتج �سيارات يف كوريا اجلنوبية 
اليوم الثالثاء تنظيم العمال يف اأحد 
امل�سانع الرئي�سية لل�رشكة يف كوريا 

اجلنوبية اإ�رشابا عن العمل يوم 
اجلمعة املا�سي ب�سبب اخلالف 

مع االإدارة حول زيادة اإنتاج اإحدى 
ال�سيارات اجلديدة. وقال متحدث 
با�سم ال�رشكة اإن العمال من اأع�ساء 
النقابات العمالية يف اأوقفوا العمل 

متاما يف خطي اإنتاج يف امل�سنع رقم  
/414 جنوب �رشق �سول" يوم اجلمعة 

املا�سي بعد الف�سل يف ت�سييق 
هوة اخلالف بني العمال واالإدارة 
ب�ساأن زيادة اإنتاج ال�سيارة "كونا" 
متعددة االأغرا�س ذات التجهيز 

الريا�سي )اإ�س.يو.يف(. ونقلت وكالة 
"يونهاب" الكورية اجلنوبية لالأنباء 

عن املتحدث با�سم ال�رشكة القول اإن 
"هيونداي والنقابة جتريان حمادثات 
منذ ال�سهر املا�سي بهدف التو�سل 
اإىل اتفاق لزيادة عدد �ساعات العمل 

للعمال ملواجهة الطلب املتزايد 
على ال�سيارة كونا يف ال�سوق املحلية 
وطرح ال�سيارة اجلديدة يف االأ�سواق 

الرئي�سية االأخرى يف وقت الحق 
من العام احلايل". وبعد الف�سل يف 
التو�سل اإىل اتفاق ب�ساأن زيادة عدد 
�ساعات العمال، بداأت ال�رشكة اإنتاج 
ال�سيارة اجلديدة "كونا" على اخلط 
الثاين لتجميع ال�سيارات يف امل�سنع 
رقم واحد. لكن هذه النقابة عرقت 
هذه اخلطوة على الفور واأعلنت  

النقابة اإن ال�رشكة وجهت ر�سالة اإىل 
النقابة اأعلنت فيها اتخاذ قرارها من 

جانب واحد ودون موافقة النقابة 
وهو ما اعتربته النقابة خطوة غري 
مقبولة. ودعا "جوان" ال�رشكة اإىل 

االعتذار عن قرارها االأحادي ب�ساأن 
اإنتاج ال�سيارة "كونا" يف اخلط الثاين 
يف امل�سنع رقم واحد، حمذرا من 
اأن النقابة قد تدعوا اإىل االإ�رشاب 
يف وقت الحق من العام احلايل، 
يف الوقت الذي من املقرر اأن 

ي�سوت فيه عمال "هيونداي" على 
تنظيم اإ�رشاب عن العمل اإذا ف�سلت 
املفاو�سات يف التو�سل اإىل اتفاق 

ب�ساأن زيادة االأجور.

هيونداي موتور اجلزائر 

حملة الك�سف املجاين "�سلمة 
ال�ستاء" مع 25 نقطة مراقبة

على  ال�ستاء"  "�سالمة  حملة  )�سوفيتال(  اجلزائر  موتور  هيونداي  اأطلقت  �سالمة،  بكل  ال�ستاء  ف�سل  لق�ساء 
ل�سيارات  املالكني  زبائنها  جلميع  جمانا  وهران،  يف  و  ال�سمار(  )واد  العا�سمة  اجلزائر  يف  ور�ساتها  م�ستوى 

هيونداي، عار�سة عليهم 25 نقطة مراقبة. 

تدعو هيونداي موتور اجلزائر جميع زبائنها للتقرب من ور�ساتها خلدمات ما بعد البيع باجلزائر العا�سمة )واد 
ال�سمار( ووهران ابتداء من الفاحت دي�سمرب وحتى 31 منه، بهدف اال�ستفادة من ك�سف جماين ي�سمل 25 نقطة 

مراقبة تتعلق مبا يلي: 
- دارة ال�سحن )البطارية، املنظم ... الخ( 

- التربيد )امل�ستوى، النوعية( 
- الروؤية، االإنارة و االإ�سارات )الزجاج االأمامي، االأ�سواء االأمامية، نظام اإزالة ال�سباب ... الخ( 

- املكابح )ال�سفائح، �سائل املكابح، اخلرطوم ..الخ( 
- التوجيه )رف املقود، ركبة التوجيه، حجرة القيادة ...الخ(  - العجالت )الو�سعية، ال�سغط، التعليق، م�ساد 

ال�سدمات ..الخ(  - البنية و الهيكل )م�ساد ال�سدمات، الوقاية من الوحل ...الخ( 
امل�سدر : اأوتو بيب

ح�سب ال�سحيفة اليومية Liberté، تعتزم احلكومة العودة ملنح تراخي�س 
ا�سترياد ال�سيارات اجلديدة يف 2018، مع ح�سة كمية اإجمالية ال تتجاوز 

50.000 وحدة. 
وح�سب الزميل فريد بلقا�سم، من �سحيفة Liberté، فقد وجه الوزير 
مو�سوع  لدرا�سة  والتجارة،  ال�سناعة  املالية،  لوزارات  تعليمات  االأول 
تراخي�س ا�سترياد ال�سيارات اجلديدة، بهدف ت�سليمها لوكالء ال�سيارات 
ومن  حمليا.  اال�ستثمار  و  ن�ساطهم  موا�سلة  من  متكينهم  و   ،2018 يف 
التي  امل�ستعملة  ال�سيارات  اأ�سعار  على  �سيوؤثر  االإجراء  هذا  اأن  املوؤكد 
توا�سل ارتفاعها، اإ�سافة اإىل اأ�سعار ال�سيارات اجلديدة، وذلك اإذا اأ�سفنا 
بحوايل  واملقدرة   ،2018 �سيتم جتميعها حمليا يف  التي  الوحدات  عدد 

200.000 وحدة.

عودة تراخي�ص ا�سترياد ال�سيارات 
اجلديدة يف 2018

�سركة �سينية حتيي ذكرى تاأ�سي�سها ب�سيارة مميزة

فولفو XC40 اجلديدة 
ت�ستعد للنطلق

اأعلنت �رشكة فولفو اأنها �ستطرح �سيارتها XC40 اجلديدة، التي تنتمي 
يف  ال�سغرية،   SUV االأغرا�س  متعددة  الريا�سية  املوديالت  لفئة 
يورو  و350  األف   31 من  يبداأ  ب�سعر  القادم  اآذار/مار�س  االأ�سواق خالل 
 .GLA ومر�سيد�س X1 وبي اإم دبليو Q2 لت�سعل نار املناف�سة مع اأودي
على  تعتمد  اجلديدة   XC40 ال�سيارة  اأن  ال�سويدية  ال�رشكة  واأو�سحت 
ركاب،  خلم�سة  اأماكن  وتقدم  مرت،  40ر4  بطول  وتظهر  جديدة،  من�سة 
و�سعة تخزين ترتاوح بني 460 و1336 لرتا. وتزخر ال�سيارة بالعديد من 
االأنظمة امل�ساعدة مثل م�ساعد القيادة االآلية اجلزئية حتى �رشعة 130 
كلم/�س، ونظام اإلكرتوين ملنع مغادرة حارة ال�سري ب�سكل غري مق�سود. 
وعلى �سعيد املحركات يتوفر لل�سيارة اجلديدة حمرك بنزين �سعة 0ر2 
لرت وبقوة 182 كيلووات/247 ح�سان، والذي يدفع ال�سيارة ب�رشعة ق�سوى 
تبلغ 230 كلم/�س، يف حني يبلغ معدل ا�ستهالكه من الوقود 3ر7 لرت/100 
كلم. كما ت�سم الباقة حمرك ديزل �سعة 0ر2 لرت وبقوة 140 كيلووات/190 
ح�سان، والذي يدفع ال�سيارة ب�رشعة ق�سوى تبلغ 210 كلم/�س، وي�ستهلك 
1ر5 لرت/100 كلم. وين�سم لهذه املحركات يف وقت الحق حمرك بنزين 
ح�سان.  كيلووات/156   114 وبقوة  لرت  5ر1  �سعة  االأ�سطوانات  ثالثي 
ويعتمد هذا املوديل على الدفع االأمامي مع ناقل حركة يدوي، يف حني 

ي�ستهلك 8ر6 لرت/100 كلم.



 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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»األ جي«

تد�صني اأول م�صنع لرتكيب الهواتف النقالة باجلزائر
تنفرد ولأول مرة يف بالدنا »�أل جي« 
�إلكرتونيك�س �جلز�ئر بالتن�سيق مع 
بتد�سني  »بوماركومباين«  �رشكة 
�أول وحدة لت�سنيع �لهو�تف �لنقالة 
بن�سبة  بالعا�سمة  توتة  ببئر  حمليا 
ببئر  بال�سعايبية  باملائة   40 �إدماج 
توتة بالعا�سمة ،�إذ �سيتم �إنتاج نحو 
5000 »�سمارت فون« يوميا خمتلفة 

�لأنو�ع وباأ�سعار تناف�سية.
ل�رشكة  �لعام  �ملدير  وقال 
»بوماركومباين« �مل�سوق �حل�رشي 
علي   « �سي�ستام  »�سرتمي  لعالمة 
تد�سني  هام�س  على  بومدين 
�مل�سنع �أن »�أل جي« �إلكرتونيك�س، 
تعترب �أول �رشكة متعددة �جلن�سيات 
�لنقالة  �لهو�تف  بت�سنيع  تقوم 
 3000 �إنتاج  بطاقة  وهذ�  حمليا 

وحدة يوميا لعالمة »�أجلي« و�ألفني 
 « �سي�ستام  »�سرتمي  ل�رشكة  وحدة 

وحدة  �ألف   5 مبجموع 
يوميا مع ن�سبة 
�ندماج تقدر 
باملائة  بـ40 
مر�عاة  مع 
عية  نو
�ملنتوجات 
�سيها  متا و
ة  ر لقد � و
ئية  � ل�رش �
طن  � للمو
ي  ئر � جلز �

.
ومن جهة �آخري 

على  باملوبايل  �ملكلف  �أكد  �أ�سار 

�جلز�ئر  »�أجلي«  �رشكة  م�ستوى 
علي  خالف  يا�سني  و�ملغرب 
تد�سني  هام�س 
�مل�سنع �أن »�أجلي 
» ت�سعي �إىل تعزيز 
ك�رشكة  مكانتها 
جمال  يف  ر�ئدة 
يف  �لتكنولوجيا 
موؤكد�  �ل�سوق 
�أول  تد�سني  �أن 
لرتكيب  م�سنع 
�لنقالة  �لهو�تف 
 « »�أجلي  ي�سع 
علي  �جلز�ئر 
�ل�رشكات  ر�أ�س 
ما  وهو  �ملحلي  �لإنتاج  حيث  من 
للعمل  فر�س   – ح�سبه   – �سيخلق 

و�مت�سا�س  مبا�رشة وغري مبا�رشة 
�مل�سنع  هذ�  ،وعن  �لبطالة  ن�سبة 
قال خالف �أنه �سيتم �إنتاج خم�سة 
�أن  �لنقالة على  �لهو�تف  �أنو�ع من 
يتم تعزيزها �ل�سنة �ملقبلة م�سري� 
�أن �رشكة »�أجلي« هي �رشكة مو�طنة 
حيث  �جلز�ئري  للقانون  خا�سعة 
�جلديد،  �ل�ستثمار  هذ�  �سينتج 
�لذي مت �إطالقه مع »بوماركومباين 
�لهو�تف  من  و��سعة  جمموعة   «
�إلكرتونيك�س  جي«  »�أل  مع  �لنقالة 
�جلودة  ملعايري  وفقا   ، تدريجيا 
�لتي  �لأ�سعار  ،وعن  �لعاملية 
�سيعتمدها �ل�رشكة لزبائنها �أو�سح 
خالف �أنها �ست�سوق �بتدء� من 15 

�ألف دينار.
�سمرية بوجلطي

 وات�س اآب يتغلب على اأكرب م�صكلتني

 واجهتا م�صتخدميه
قام و�ت�س �آب باإطالق حتديث جديد يهدف 

لإ�سالح م�سكلتني �أزعجتا �مل�ستخدمني طو�ل 

�لفرتة �ملا�سية ويتمثل �لتغيري �لأكرب يف �إمكانية 

ت�سغيل فيديوهات يوتيوب مبا�رشة د�خل �لتطبيق، 

وذلك من خالل و�سع »�سورة د�خل �سورة«. 

ونتيجة ذلك، عند �لنقر على ر�بط يوتيوب يف 

�ملحادثة، �سيتم عر�س �لفيديو د�خل �لتطبيق 

وهذ� يعني �أنه ميكنك م�ساهدة فيديوهات 

يوتيوب ومر��سلة �أ�سدقائك يف �لوقت نف�سه، 

بالإ�سافة �إىل �لتنقل بني �ملحادثات �ملختلفة 

دون �إيقاف ت�سغيل �لفيديو �أو �إغالقه. ومع 

 WABetaInfo ذلك، يبدو �أن �خلدمة ل تعمل ب�سكل �سحيح حتى �لآن، كما يعتقد

�أن �لعديد من �مل�ساكل �ملتعلقة باخلدمة �ستظهر عما قريب ويقدم �لتحديث �لأخري 

ت�سهيالت تتعلق بت�سجيل �لر�سائل �ل�سوتية �لطويلة، فبدل من �ل�سطر�ر للنقر على زر 

�لت�سجيل طول فرتة �لت�سجيل، ميكنك �ل�سغط على رمز �مليكرفون و�سحب �لقفل �إىل 

�لأعلى ليبد�أ �لت�سغيل دون ��ستخد�م �لأ�سبع. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن و�ت�س �آب �أتاحت 

�لتحديث على هو�تف IOS فقط، ولكن من �ملرجح �أن تتوفر �مليزة على نظام �أندرويد 

يف �مل�ستقبل �لقريب. 

اأف�صل 10هواتف ذكية لعام 2017
 TechRadar موقع  ن�رش 
بالأجهزة  �ملتخ�س�س 
جديد�  ت�سنيفا  �لإلكرتونية 
لعام  �لذكية  �لهو�تف  لأف�سل 
�لأوىل  �ملرتبتني  ويف   2017
و�لثانية للت�سنيف جاء هاتفا 
 »Galaxy S8« �سام�سونغ 
 »Plus  Galaxy S8»و
مدة،  منذ  طرحا  �للذ�ن 
كبرية  ب�سا�سات  ومتيز� 
�أنيق  وهيكل  �لدقة  عالية 
وميزة  و�لغبار  للماء  مقاوم 

�لتعرف على �لوجوه.
�أما �ملرتبة �لثالثة فاحتلها 
 Google Pixel« كـ هاتف  �سنفت  �لتي  و�لكامري�  غوغل  هو�تف  يف  �ملعهودة  �لأد�ء  ب�رشعة  متيز  �لذي  �أتت »�أف�سل كامري� هاتف ذكي طرحت هذ� �لعام«، �إ�سافة �إىل �ل�سا�سة �ملتميزة ، ور�بعا 2«  �آبل �لذي طرح موؤخر�، ومتيز ب�سا�سته �لتي  �جلهاز ب�سورة �آمنة، و�لكامري� �خللفية �ملزدوجة �لقادرة على �لتقاط �أف�سل �ل�سور على كامل �لو�جهة �لأمامية بالإ�سافة مليزة �لتعرف على وجه �مل�ستخدم لفتح و�إقفال جاء »iPhone X« �أحدث هو�تف 

�ل�سابعة ويف �ملرتبتني �خلام�سة و�ل�ساد�سة، جاء »Pro 10 Huawei Mate« و«Samsung حتى يف ظروف �لإ�ساءة �ل�سيئة. »LG V30« و«LG G6« يف �ملرتبتني  يليهما جهاز�   ،»8  Galaxy Note
»OnePlus 5« �مل�سنف من �أف�سل �لهو�تف �لتي طرحتها �ل�سني هذ� �لعام.كما �حتل هاتف �آبل »8plus iPhone« �ملرتبة �لتا�سعة، يليه �لهاتف �ل�سيني �ملميز و�لثامنة.

»األ جي« تطرح قريبا هواتفها الذكية 
من �صنع جزائري

ك�سف يا�سني خالف عن قرب �إطالق �أّول منوذج من �ل�سل�سة 
 »6 كيو  جي  �أل  »�لـ  �لنقالة،  للهو�تف   « جي  لأل   Q »كيو 
مبا�رشة من م�سنع �لإنتاج �جلديد للهو�تف �لنقالة بال�رش�كة 

مع موؤ�س�سة بومار.
جي  »�أل  �لذكية  �لهو�تف  من  مولود  �آخر  هذ�  و�سيكون 
خالف  يا�سني  ذكره  ما  ح�سب   « جي(  )�أل  �ليكرتونيك�س 
و�لذي يتمّيز ح�سبه ب�سا�سة ذ�ت عر�س كامل »فول فيزيون 
�أول نوع من �ل�سل�سلة  »متوفر� يف �ل�سوق �جلز�ئرية ويحمل 
مو��سفات  نف�س  جي  �أل  لـ  »كيو«  �لذكية  للهو�تف  �جلديدة 
»جي 6 »�لذي لقي رو�جا كبري� عند �جلز�ئريني ،وتقدم »�أل 
جي« من خالل �سا�سة �لعر�س �لكامل »فول فيزيون« �سا�سة 

كبرية يف هاتف مريح منا�سب لال�ستخد�م بيد و�حدة .
�أن هاتف » �لكيو 6 » يتميز ب�سا�سته عالية �جلودة  وي�سيف 
بقيا�س   «  FHD + Full Vision« �لكامل  �لعر�س  وذ�ت 
عمليات يف  عدة  باإجر�ء  �لعر�س  هذ�  ي�سمح  و  بو�سة   5.5
نافذتني  �إىل  تنق�سم  �أن  ميكنها  �ل�سا�سة  كون  �لوقت  نف�س 
�مليز�ت  �أحد  �ملتانة  �أفقيا وعموديا،وتعد  مربعتني، مرئية 
�إطاره �ملعدين من  يتكون  �لذكي حيث  �لهاتف  لهذ�  �لهامة 
�أملنيوم �سل�سة 7000، �سبيكة قوية كثرية �ل�ستعمال يف �سناعة 
�لف�ساء �جلوي و�لبحري ،مع زو�يا د�ئرية حلماية �لهاتف من 

�لك�رش عند �ل�سقوط من خالل ت�ستيت قوة �ل�سطد�م.
ومت ت�سميم »�أل جي كيو 6« وفق معيار »ميل-�أ�س ت يدي 810 
جي« �لذي يخترب ويقي�س تفاعل �جلهاز مع درجات �حلر�رة 
و�لغبار،وتخ�سع  �لرمل  �لرطوبة،  �لأمطار،   ، �خلارجية 
و  جد�،  �سارمة  �ختبار�ت  �ىل  »بدورها   6 »�لكيو  بطارية 
جّهز بنظام تربيد د�خلي لن�رش �حلر�رة بطريقة فعالة ،كما 
من  للتقليل  بع�سها  عن  بعيدة  �لأ�سا�سية  �ملكونات  �سّممت 

�رتفاع �حلر�رة �لد�خلية.
ويعترب« �أل جي 30« مثلما ذكر يا�سني خالف �أحدث �لهو�تف 
»V لأل جي«، حيث يج�سد  �لذكية يف  �لهو�تف  �سل�سلة  من 
�ل�سل�سة،  بانحناء�ته  �لب�رشية  للجودة  �لأ�سمى  �لتعبري 
بو�سات،وهو   6 �ل�ستة  ذ�ت   « فيزيون  فول  �أولد   « و�سا�سته 
بن�سبة  بو�سة   6 قيا�سها  كامل«  عر�س  »�أولد  ب�سا�سة  مزود 
18.9 يف �إطار �أ�سغر من �سابقه بثمانية 8 ملم و�أرفع بثالثة 
�لكبرية  لل�سا�سات  �مل�ستهلك  لتف�سيالت  ت�ستجيب  ملم،   3
يف �أجهزة �سغرية مغطاة بطبقة من زجاج �سلب من �لأمام 

و�خللف حلمايته.
�لذكية  �لهو�تف  �أخف هاتف ذكي من �سنف  ويعّد »يف 30« 
»�أل جي  ،لقد جهّز  غ   158 لوزنه  نظر�  بو�سات  �ل�ستة  ذ�ت 
�أي�سا  �ل�سنة  هذه  �سّوقا  �للذ�ن   »6 كيو  جي  »�أل  و   »6 جي 
ب�سا�سة » FullVision 18:9 عر�س كامل« كونه و«يف 30« 
هو �أول هاتف ي�ستعمل كاآلة ت�سوير مزّودة مبنظار زجاجي 
بفتحة عد�سة ت�سل �إىل f/1.6، �إنتاج �أفالم وفيديوهات ذ�ت 
جودة مهنية عالية بالت�سوير بخا�سية »�سني لوق » لأل جي، 
وكذ� �أول �سا�سة »OLED »ب�سكل عر�س كامل �لتي �سوقتها 
تكنولوجية �لهاتف �لذكي متلك عد�سة �آلة �لت�سوير �لرئي�سية 
�ل�سوء  �أكرب على جمع  �أف / 1.6 قدرة  تبلغ فتحتها  و�لتي 

فيت�سنى لها ��ستن�ساخ �سور �أكرث �إ�ساءة من ذي قبل.
�سمرية بوجلطي

 »ميزو« تطرح هاتفا
 مميزا ب�صعر مناف�س

طرحت �رشكة »ميزو« �ل�سينية موؤخر� �أحدث هو�تفها، و�لذي 
وقررت  �ملناف�س  و�ل�سعر  �جليدة  �ملو��سفات  بني  يجمع 
�ل�رشكة عند تطويرها لهذ� �لهاتف �حلفاظ على نف�س �لنهج 
طرح  على  يعتمد  و�لذي  �لأخرية،  �ل�سنو�ت  يف  �تبعته  �لذي 
�لأكرث  منها  يجعل  مناف�س،  و�سعر  هو�تف مبو��سفات مميزة 

مبيعا يف �لأ�سو�ق.
موؤخر�  �أ�سدرته  �لذي  �جلديد   »M6« هاتف  مييز  ما  و�أكرث 
يجمع  �لذي  و�خلفيف،  �ملتني  و�لهيكل  �لأنيق  �لت�سميم  هو 
عن  ف�سال  للخد�س،  �ملقاوم  و�لزجاج  �ملعدن  عنا�رش  بني 
�لبيانات وميز�ت �لأمان �لتي ت�سم عدد�  �ل�رشعة يف معاجلة 

من �لعنا�رش �أهمها ما�سح ب�سمات �لأ�سابع �رشيع �لأد�ء.
ويف تعد�د لبع�س خ�سائ�س �لهاتف قال �خلرب�ء يف �ل�رشكة �أنه 
جاء بـ: - �سا�سة )Sharp IGZO( مبقا�س 5.2 بو�سة بدقة 
 »MediaTek MT6750« معالج   -  .»1280х720« عر�س 

ثماين �لنوى عايل �لأد�ء.
- ذ�كرة و�سول ع�سو�ئي 2 �أو 3 غيغابايت )ح�سب �لن�سخة(.

للتو�سيع  قابلة  غيغابايت   32 �أو   16 بحجم  د�خلية  ذ�كرة   -
 .»microSD/HC/XC« با�ستخد�م بطاقات ذ�كرة خارجية

MP2 ARM Mali-T860 :معالج ر�سومات من نوع -
بالإ�سافة  �لبيانات،  ونقل  لل�سحن   »microUSB« منفذ   -

ملنفذ »USB-OTG، 3،5« لل�سماعات.
 GSM ،GPRS ،EDGE، :قدرة على �لتعامل مع �سبكات -
 b3،  b1،  4G FDD-LTE b1،  +WCDMA/HSPA

.4.LTE Cat4 وG TD-LTE b38و b20، b8، b7 ،b5،
ميكن   »nanoSIM« نوع  من  �لت�سال  لبطاقات  منفذين   -

��ستخد�م �أحدهما لو�سع بطاقة ذ�كرة خارجية.
 »A-GPS»و »GPS« أنظمة �ملالحة من نوع� �لتعامل مع   -

و«غلونا�س«. - بطارية ب�سعة 3070 ميللي �أمبري.
- �لألو�ن: �لأ�سود و�لذهبي و�لف�سي و�لأزرق.

)Nougat( مع و�جهات   7.0 Android �لت�سغيل:  - نظام 
.6.2.0.0G Flyme OS

- �لوزن: 143 غر�ما.
- �لأبعاد: »148.2х72.8х8.3« ملم.

�آبل ت�سجل بر�ءة �خرت�ع جديدة ل�سا�سات قابلة للطي
وقد طرحت �ل�رشكة �جلهاز بن�سختني: �لأوىل بذ�كرة د�خلية 
�أما  جيغابايات،   2 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة  غيغابايات   16
�لن�سخة �لأغلى فبذ�كرة د�خلية 32 وذ�كرة و�سول ع�سو�ئي 3 

غيغابايت، و�سعر ي�سل �إىل 300 دولر فقط.



الإعالمية  الأ�رسة  زيارة  خالل  من 
ك�شف  تفقدها    التي  املزارع  اإىل 

امل�ش�ؤول على اأهم مراحل العمل 
القت�شاد  يف هذا امل�رسوع 

الهام و املتمثل يف اأربعة 
يف  مراعي«   « مزارع 
حتت�ي  ب��شعادة 
قرابة  على  منها  كل 
بقرة   188 اإىل   104

بطاقة  كل مزرعة؛  يف 
يد  بخم�شة  تقدر  عمالية 

كل  و  مزرعة،  كل  يف  عمال 
التجهيزات  باأحدث  جمهزة  مزرعة 
ت�فري  اأجل  التكن�ل�جية احلديثة من 
نظافة  من  لالأبقار  املالئمة  البيئة 
املحيط و الأكل املت�ازن لكل بقرة و 

باأر�شية  الإ�شطبل املجهز ه� كذلك 
منا�شبة للحفاظ على �شالمة و �شحة 
�شعدي  �شديق  اأكده«  مثلما  الأبقار؛ 

»م�ش�ؤول املزارع بب��شعادة. 
و يف ذات ال�شياق، �رسح املدير العام 
لن  ت��شيع املزارع  اأن  مللبنة �ش�مام 

قف  يت�

اإمنا  و  هنا؛ 
ط�ر  يف  هي  اأخرى  مزارع  ت�جد 
على  باملائة   98 بن�شبة  الت�شطيب 

غرار حا�شي فدول التي �شتت�فر فيها 
ملبنة  اأن  علما  حل�ب،  بقرة   2000
األف   12 ال�ش�مام حتت�ي حاليا على 
بقرة حل�ب، و التي �شيتم تد�شينها يف 
القريب العاجل،بداية عام 2018 و التي 
نظرا  �ش�ي�رسية  باأيدي  اإن�شاءها  مت 
ر  فتقا ل

لليد  اجلزائر 
افتتاح  �شيتم  كما  امل�ؤهلة،  العاملة 
حتت�ي  باتنة  من  بكل  اأخرى  مزارع 

على 104 بقرة و ذلك خالل دي�شمرب 
املقبل، و بداية جانفي �شيتم افتتاح 
على  حتت�ي  بخن�شلة  اأخرى  مزرعة 
اأكرث من 100 بقرة، و كذلك باخلروب 
و اأم الب�اقي اأين مت �رساء ح�ايل 60 

هكتار لتهيئة مزرعة اأخرى. 
حميط��ش«  ل�ني�ش   « طلب  كما 
الرئي�ش املدير العام مللبنة �ش�مام، 
امل�شاعدة  يد  لتقدمي  احلك�مة 
على  احل�ش�ل  اأجل  من  له 
لبناء  الالزم  العقار 
من�ذجية  مزارع 
بطاقة  كبرية  و 
ا�شتيعاب تكفي جميع 
الأبقار من اأجل ت�فري 
و  اجلهد  و  الأم�ال 
من  الذاتي  الكتفاء  حتقيق 
مادة احلليب الطازج و هي مادة 
�رسورية لت�شنيع خمتلف املنت�جات 
،و امل�شتقات، فه� يرج� من ال�شلطات 
العليا اأن تقدم له ت�شهيالت للح�ش�ل 

على العقار و لي�ش الأم�ال.

العدد : 4516/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

 مبعوثة  الو�سط
  اإىل بو�سعادة : 
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 توقيف خم�صة عنا�صر دعم
 للجماعات الإرهابية 

اأوقفت مفارز للجي�ش ال�طني ال�شعبي وعنا�رس الدرك ال�طني خم�شة )05( 

عنا�رس دعم للجماعات الإرهابية بجيجل ،كما اأورده اأم�ش الأربعاء بيان ل�زارة 

الدفاع ال�طني ، واأو�شح ذات البيان اأنه »يف اإطار مكافحة الرهاب وبف�شل 

ال�شتغالل اجليد للمعل�مات، اأوقفت مفارز للجي�ش ال�طني ال�شعبي وعنا�رس 

الدرك ال�طني، ي�م 28 ن�فمرب 2017، خم�شة )05( عنا�رس دعم للجماعات 
الإرهابية بجيجل/ن.ع.5، فيما مت �شبط م�شد�ش ر�شا�ش )01( من ن�ع 

كال�شنيك�ف وخمزن ذخرية بب�مردا�ش/ن.ع.1« ،«ويف اإطار حماربة التهريب 

واجلرمية املنظمة، اأوقفت مفرزة للجي�ش ال�طني ال�شعبي بعني قزام/ن.ع.6، 

)11( مهربا وحجزت مركبة رباعية الدفع و)1،4( طن من امل�اد الغذائية و)2،75( 

كلغ من املخدرات، يف حني �شبطت عنا�رس الدرك ال�طني )03( بنادق �شيد 

وكمية من الذخرية بباتنة/ن.ع.5، وحجزوا )2923( وحدة من خمتلف امل�رسوبات 
بكل من ال�ادي وورقلة/ن.ع.4«.

لوني�س حميطو�س » الرئي�س املدير العام مللبنة �سومام ل الو�سط

ا�صتثمارات عمالقة يف امل�صتقبل القريب 
اأ�سار » لوني�س حميطو�س » الرئي�س املدير العام مللبنة �سومام؛ خالل الزيارة امليدانية ملزارع »ملبنة �سومام« يف بو�سعادة على 

�سعيه امل�ستمر لدعم اإ�سرتاتيجية الدولة الرامية لتقلي�س الواردات من احلليب و خمتلف املنتوجات الأخرى؛ 

املدار�س القراآنية بوهران 

287 طالبا م�صافرا يزاولون تعليمهم الديني

علماء

عالقة وثيقة بني منط احلياة 
والإ�صابة بال�صرطان

ال�رسطان  جمعية  علماء  ت��شل 
�شبب  اأن  اإىل   )ACS( الأمريكية 
اخلبيثة  بالأورام  الإ�شابات  ن�شف 

يكمن يف منط احلياة غري ال�شحي.
خطر  تخف�ش  املك�رسات 
الدم�ية  والأوعية  القلب  اأمرا�ش 
اأمرا�ش  من  لل�قاية  املك�رسات 
وبح�شب  الدم�ية  والأوعية  القلب 
فقد   ،Zmesecience م�قع 
معطيات  حتليل  بعد  للعلماء،  ات�شح 
وال�قاية  للرقابة  الأمريكي  املركز 
ال�طني  واملعهد  الأمرا�ش  من 
تط�ر  يف  ي�شاعد  ما  اأن  لل�رسطان، 
بن�عيه  التدخني  ه�  اخلبيثة  الأورام 
الكح�ل  وتناول  وال�شلبي،  الإيجابي 
وال�زن الزائد وانعدام الن�شاط البدين 

وتبني اأن التدخني ه� العامل الأخطر 
�رسطان  اإ�شابات  من   %19 اأن  حيث 
�شببها  ال�فيات  من  و%28.8  الرئة 
التدخني. كما كان ال�زن الزائد �شببا 
من  و%6.5  الإ�شابات  من   %7.8 يف 
الأكرب  الن�شبة  وجاءت  ال�فيات. 
ب�شبب  اجللد  �رسطان  اإ�شابات  من 
ال�شم�ش  لأ�شعة  املبا�رس  التعر�ش 

املبا�رسة من دون مالب�ش.

ت�شتقطب املدار�ش القراآنية ب�هران 287 طالبا 
ملزاولة  ال�طن  وليات  خمتلف  من  م�شافرا 
ا�شتفيد  ح�شبما  نظامية  ب�شفة  الديني  التعليم 
لدى املديرية املحلية لل�ش�ؤون الدينية والأوقاف، 
ويتلقى ه�ؤلء الطلبة امل�شجلني عرب 13 مدر�شة 
قراآنية منت�رسة عرب بلديات ال�لية درو�ش فقهية 
وفكرية و اأدبية وعلمية ف�شال عن حفظ القراآن 
الكرمي ح�شبما ذكره رئي�ش م�شلحة تعليم القراآن 

والتك�ين و الثقافة الإ�شالمية.

هذا  اإىل  املنت�شبني  ه�ؤلء  تاأطري  على  وي�رسف 
الن�ع من املدار�ش التي تتمتع بالنظام الداخلي 
اأئمة ملدة اأربع �شن�ات ثم يت�جه�ن اإىل املعهد 
املتخ�ش�ش لتت�ج درا�شتهم ب�شاهدة ت�ؤهلهم اأن 
ب�خما�شة  اأ�شاف  كما  معلمني  اأو  اأئمة  يك�ن�ا 
اإطعام  و  باإي�اء  املح�شن�ن  ويتكفل  املخفي، 
الذين مافتئ عددهم يعرف  الطلبة امل�شافرين 
اإليه ذات  اأ�شار  اأخرى كما  اإىل  ارتفاعا من �شنة 

امل�ش�ؤول.

بلدية املعاملة ولية اجلزائر 

 انقطاع مربمج  للغاز بحي ال�صهيد
 مرزوق و 10000 م�صكن)عدل(

حي  و  مرزوق  ال�شهيد  حي  من  كل  �شيعرف 
10000 م�شكن )عدل(  ببلدية املعاملة ب�لية 
انقطاعا مربجما  يف  املقبل  ال�شبت  اجلزائر 
اأم�ش  به  افاد  ح�شبما   ، بالغاز  التزويد  خدمة 
الغاز   و  الكهرباء  ت�زيع  مديرية  بيان  الأربعاء 
حي  فان  الغاز  ت��شيل   قن�ات  اإحدى  ربط 
)عدل(   م�شكن   10000 حي  و  مرزوق  ال�شهيد 

تزويد  انقطاعا يف  �شيعرفان  املعاملة  ببلدية 
بدءا  املقبل  ال�شبت  غد  بعد  الغاز  خدمة 
هذا  �شي�شتمر  و  �شباحا  الثامنة  ال�شاعة  من 
امل�شار  الأ�شغال  انتهاء  غاية  اىل  النقطاع 
ت�شع  اأنها  بيانها  يف  املديرية  قالت  ،و  اإليها 
حتت ت�رسف زبائنها الرقم 3303 من اجل اأي 

ا�شتف�شار اأو مزيد من املعل�مات .

الوكالة الوطنية لدعم ت�سغيل ال�سباب بتيارت

اإحالة ملفات 80 موؤ�ص�صة على العدالة
اإىل  اإحالة  بتيارت  م�ؤخرا  متت 
اأن�شاأت  م�ؤ�ش�شة   80 ملفات  العدالة 
لدعم  ال�طنية  ال�كالة  اإطار  يف 
ت�شغيل ال�شباب ب�شبب عدم ت�شديدها 
للقرو�ش املمن�حة لها ح�شبما اأفاد 
به اأم�ش الأربعاء مدير الفرع ال�لئي 
لذات اجلهاز، واأو�شح حممد �شغري 
اأنه مت ت�شجيل اأكرث من 90 م�ؤ�ش�شة 

ال�طنية  ال�كالة  اإطار  يف  اأن�شاأت 
مل  بتيارت  ال�شباب  ت�شغيل  لدعم 
لها  منحت  التي  القرو�ش  ت�شدد 
 10 ح�ايل  منها  م�شاريعها  لتم�يل 
م�ؤ�ش�شات تقربت من م�شالح الفرع 
النظر  اعادة  ومتت  لل�كالة  ال�لئي 
امللفات  حت�يل  ومت  ملفاتها  يف 
واأ�شاف  العدالة  على  املتبقية 

التي  امل�ؤ�ش�شات  اأن  امل�شئ�ل  ذات 
وتعاين   2011 مار�ش  قبل  اأن�شاأت 
م�شاكل باإمكانها التقرب من ال�كالة 
وال�شتفادة من عدة مزايا جاءت يف 
ال�طنية  ال�كالة  بني  التفاقية  اإطار 
لدعم ت�شغيل ال�شباب وجمم�عة من 
للحماية  ال�طني  وال�شندوق  البن�ك 

من الأخطار.

عنابة

تراجع حوادث املرور 

املرور  ح�ادث  يف  تراجع  ت�شجيل  مت 
اجلارية  ال�شنة  بداية  منذ  وقعت  التي 
اإىل  وذلك  عنابة  ولية  عرب   2017
اأكت�بر املا�شي  بن�شبة 40  غاية نهاية 
باملائة مقارنة بنف�ش الفرتة من ال�شنة 
التي �شبقتها 2016 ح�شب ما ورد  اأم�ش 
الإقليمية  للمجم�عة  بيان  يف  الأربعاء 

للدرك ال�طني.
وتع�د هذه النتائج »الإيجابية« امل�شجلة 
املرور   ح�ادث  من  ال�قاية  جمال  يف 

لدى  املرورية  ال�شالمة  ثقافة  وترقية 
الإ�شرتاتيجية  اإىل  الطريق  م�شتعملي 
املعتمدة  يف هذا الإطار واملت�ا�شلة 
مب�شاركة خمتلف الفاعلني كما اأو�شحه 
البيان الذي ذكر  باأن الرتاجع امل�شجل 
يف ح�ادث املرور مكن من خف�ش عدد 
�شحيا الطرقات مبجم�ع 9  قتلى و 29 
جريحا خالل الع�رسة اأ�شهر الأوىل من 
من   الفرتة  بذات  مقارنة  ال�شنة  هذه 

ال�شنة املا�شية.

مي�صي النجم الأعلى 
اأجرا يف العامل

ترّبع النجم الأرجنتيني لي�نيل مي�شي على عر�ش 
قائمة لعبي كرة القدم الأعلى اأجرا يف العامل، 
بعدما مدد عقده مع بر�شل�نة حتى العام 2021.
وذكرت �شحيفة »اإمل�ندو« الإ�شبانية، اأن مي�شي 
�شيتقا�شى مب�جب العقد الذي وقعه م�ؤخرا مع 

البار�شا، 42 ملي�ن ي�رو �شن�يا، ليتف�ق بذلك على 
م�اطنه كارل��ش تيفيز، لعب �شنغهاي ال�شيني، 
الذي تراجع اإىل املركز الثاين يف قائمة الالعبني 
الأعلى اأجرا، اإذ يتقا�شى 38 ملي�ن ي�رو �شن�يا، 
بينما جاء اأغلى لعب يف العامل، الربازيلي نيمار 
دا �شيلفا، يف املركز الثالث، ويتقا�شى من فريقه 
باري�ش �شان جريمان الفرن�شي، ح�ايل 36 ملي�ن 
ي�رو �شن�يا، وحل الربتغايل كري�شتيان� رونالدو، 
هداف ريال مدريد التاريخي، يف املركز الرابع 

)يتقا�شى 34 ملي�ن ي�رو �شن�يا(.

موؤ�س�سة بريد اجلزائر

 اتفاقيات �صراكة مع ثالثة
 موؤ�ص�صات وطنية كربى

اجلزائر  بريد  م�ؤ�ش�شة  وقعت 
باجلزائر العا�شمة على اتفاقيات 
�رساكة متعلقة باإن�شاء و ا�شتغالل 
النقدية  لالأوراق  اآلية  �شبابيك 
املحطات  ت�شيري  م�ؤ�ش�شة  مع 
للجزائر  لنقل امل�شافرين  الربية 
للنقل  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  و 
م�ؤ�ش�شة  و  احلديدية  بال�شكك 
ت�شيري م�شالح مطارات اجلزائر، 
للم�ؤ�ش�شة  بيان  يف  جاء  ح�شبما 
البيان  اأو�شح  و  العم�مية. 

هذه  على  الت�قيع  مرا�شم  اأن 
هام�ش  على  جرت  التفاقيات 
لل�شال�ن  ال15  الطبعة  افتتاح 
الدويل لالأ�شغال العم�مية بق�رس 
باجلزائر  )�شافك�ش(  املعار�ش 
العا�شمة بح�ش�ر وزيرة الربيد و 
الت�شالت ال�شلكية و الال�شلكية 
والرقمنة اميان  التكن�ل�جيات  و 
الأ�شغال  ووزير  فرع�ن  هدى 
زعالن  الغاين  عبد  العم�مية 

ووزير الت�شال جمال كع�ان.

اإطار  »يف  و  ال�شياق  نف�ش  يف 
و  الربيد  خدمة  ن�عية  حت�شني 
بريد  م�ؤ�ش�شة  وقعت  الطرود 
رابعة  اتفاقية  على  اجلزائر 
املحطات  ت�شيري  م�ؤ�ش�شة  مع 
للجزائر  لنقل امل�شافرين  الربية 
با�شتغالل  متعلقة  �ش�غرال 
و  الربيد  جمع  و  لإيداع  حمل 
الطرود على م�شت�ى حمطة نقل 
العا�شمة،  للجزائر  امل�شافرين 

ح�شب البيان.

  موقف ...
قبل �سنتني اأ�سدر الباحث و الدكتور علي كربيت من جامعة 
تيارت كتابا توثيقيا ملجزرة كاف ال�سكومة التي تر�سخت يف 
الثقافة  الذاكرة اجلماعية لأجيال كاملة ولتزال عاقة يف 
ال�سعبية عرب املرويات املختلفة التي يتدوالها ال�سكان و التي 
من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  اأ�سطورة  اإىل  تتحول  ان  اإىل  قاربت 

معنى
جبال  �سمن  يقع  الذي  ال�سكومة  بكاف  مرتبط  برمته  الأمر 
الناظور هو �سل�سلة جبلية تقع جنوب �سرق تيارت بحوايل )40 
"ال�سوقر".  الغني" دائرة  عبد  "�سي  لبلدية  تابع  كلم(   50 اإىل 

بع�س  مع  من�سور  �سيدي  اأولد  عر�س  الآن  فيها  يعي�س 
جزء  ال�سل�سلة  هذه  ويف  ال�سحاري،  بقبائل  املعروفة  القبائل 
والإبادة  املجزرة  فيه  حدثت  الذي  ُكوَمة"  ال�َسّ "كاف  ي�سمى 
اجلماعية عندما كانوا متح�سنني فيه من قبل ع�ساكر فرن�سا 

ال�ستعمارية.
املرعبة  اجلماعية  املجازر  اأب�سع  من  واحدة  املكان  هذا  �سهد 
كاملة  �سبه  باإبادة  انتهت  الفرن�سية  اجليو�س  ارتكبتها  التي 
لهذا العر�س، فكانوا يتحدثون عن قياداٍتلها من اأمثال خمتار 
عائلة  من  متيجي  وبو�ساقور  مكرو�سي  عائلة  من  اأحمد  بن 

كبار  اأ�سماء  اأن  كما  حليمة...  وبن  واأوذينة  متيجي  اأولد 
�سيدي  "اأولد  مقاومة  يف  التاريخ  �سّجلها  التي  ال�سخ�سيات 
معهم  وتن�سق  "العر�س"  هذا  مع  توا�سل  على  كانت  ال�سيخ" 
مثل "حممد بن حمزة" الذي يذكره اأحد اأهم رواة وحافظي 
و  القادر"  عبد  "العقاب  ال�سيخ  وهو  األ  املقاومة  هذه  وقائع 
يروي الباحث علي كربيت يف معر�س كتابه اأن حوايل6 اآلف 
روحا اأزهقت  ومما تذكره التقارير الفرن�سية املكتوبة امل�سار 
املجزرة   وراء  الرئي�سيني  املتورطني  اأن  الكتاب  نف�س  يف  اإليها 
-Ma و)مارتينو  )Péchot )بي�س الكبريين  ال�سابطني  وهما 

)يحيى  مثل  املقاومة  موؤرخي  عند  معروفان  وهما   )tineau
القرن  "ثورات  كتابه  يف  اأحدهما  اإىل  ي�سري  الذي  بوعزيز( 
التا�سع ع�سر" �س 189 حيث يذكره يف هذه املنطقة )منطقة 
املقاومة  هذه  يذكر  ل  ولكن  الناظور،  ِبجبل  وادي"�ُسو�َسَلّْم"( 
ميكن  هل  كله  هذا  اأمام  لها.  توؤرخ  وثائق  على  توفره  لعدم 
اأن منتلك بع�س اجلراأة لنغو�س اأكرث يف التفا�سيل و نكت�سف 
حجم الب�ساعة التي ت�سلحت بها فرن�سا وهي تلطخ اأيديها بدم 

اجلزائريني...التاريخ لن ين�سى.
وداد احلاج   

حكايات من  كاف ال�صكومة
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