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 �س3مدير ديوان وزارة التجارة اإليا�س فروخي:

الك�سف عن القائمة النهائية لال�سترياد هذا الأ�سبوع

بعد اأ�سابيع من اختفائه:

رمزي وجد مقتول يف الدواودة البحرية

 �س5

�س3

 الزوايا بال قانون 
وتتخبط يف الفو�سى 

  رئي�س اجلمعية اجلزائرية للزوايا، 
نور الدين م�سوط

بورقلة ، االغواط ، ب�سكرة ومترنا�ست

1400 م�سكن وظيفي م�ستغل بطريقة غري قانونية
�س6

 �س24�س3

نهاية اأ�سبوع ماأ�ساوية وزير االت�سال
باجللفة 

10 قتلى  
و21 جريحا 
يف يوم واحد

تعالت االأ�سوات بواليات اجلنوب الكبري املطالبة ب�سرورة تدخل جاد من طرف الوزير االول لدى  والة اجلمهورية من اأجل  ا�سرتجاع 1400 م�سكن وظيفي  
م�ستغل بطريقة غري قانونية �سواء من طرف املتقاعدين اأو العمال الذين مت حتويلهم لواليات اأخرى .

مفتي  ولي�س  اإفتاء  هيئة  اإىل  بحاجة  •      اجلزائر 
اجلمهورية

فرن�سا

نهاية �سنة �سوداء 
على العاطلني 
عن العمل  و" 
الباحثني"  عن 

�س6�س3اللجوء!

�س4

�س4

�س3

�س6

بورقلة ومترنا�ست

الأمن يحقق يف 
الرثاء الفاح�س 

لـ 25 رجل اأعمال 
املديرية العامة للغابات

احلرائق  التهمت 
ما يقارب  

54000 هكتار 
ال�سحراء الوجهة االأوىل 
وتون�س تدخل املناف�سة

اجلزائريون حمرومون 
من "الريفيون" 

بالإمارات
كمال رزيق 

روؤية املراكز احلدودية 
مع تون�س اأكرب دليل 

على ف�سلنا �سياحيا 
على خلفية  التالعب بعرو�س 

العمل 

بطالو ورقلة يطالبون 
براأ�س رئي�س الوكالة 

الولئية للت�سغيل

والزجاج  ال�سكر  •       ت�سدير  
والأ�سمدة  واخل�سر والفواكه والتمور 

والإ�سمنت



مكثفا  �إعالميا  �إنز�ال  �لبويرة  مدينة  �أم�س  �شهدت 
منها  �لتليفزيونية  �لقنو�ت  خمتلف  يف  متمثال 
�لتلفزيون �جلز�ئري و�لقنو�ت �خلا�شة وذلك من �أجل 
�إ�شتطالع �لر�أي �لعام حول �لقر�ر �لذي �إتخذه رئي�س 
مدفوعة  عطلة  يناير  عيد  تر�شيم  ب�شاأن  �جلمهورية 
�لتي  �الآر�ء  خمتلف  �تفقت  حيث   , باجلز�ئر  �الأجر 
�جلمعيات  وروؤ�شاء  �الإعالم  و�شائل  ممثلو  م�شت 
يوحد  زمان  منذ  يناير  �أن  حول  �ملو�طنني  وبع�س 
�جلز�ئريني رغم �ختالف �لعاد�ت و�لتقاليد و�جلميع 

فخور بالهوية و�للغة �الأمازيغية لهذ� �لوطن .
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ر�ؤية من الواقع
عمليات  من  �الآالف  �شنة  كل  يف  حماكمنا  تعالج    
�الأ�شماء  كتابة  �للغوية و�حلرفية يف  �الأخطاء  ت�شحيح 
رفع  �إىل  �ملو�طنني  من  �لكثري  وي�شطر  و�الألقاب. 
�أخطاء  وكتابة  �شياغة  الإعادة  �ملحاكم  �أمام  دعاوى 
و�قعة يف �شجالت �ملو�ليد و�لتي يف �لعادة ما ي�شاف 
�و ينق�س لهم حرف �أو يقع �خلطاأ عند ت�شجيلهم .ورغم 
ويف  و�الإياب  �لذهاب  يف  �ملو�طن  �أنهكت  �لعملية  �ن 
م�شاريف زيادة .�إال �أننا ن�شتغرب من عدم ت�شحيحها 
كل  له  و�لذي  �ملدنية  �حلالة  م�شلحة  رئي�س  �أمام 
وكفى  �لق�شائية  �ل�شبطية  ب�شفة  ويتمتع  �ل�شالحيات 
�أن  .و�لغريب  �لوقت  و�إهد�ر  �لتنقل  �رش  �ملو�طن  �هلل 
�الأمر ال يقت�رش عند هذ� �حلد بل بلغه �إىل م�شتويات 
م�شتوى  �شعف  خالل  من  عنها  �ل�شكوت  ميكن  ال 

�لرديء  �خلط  يف  �ملدنية  �حلالة  مب�شالح  �ملكلفني 
�الأ�شماء  ر�شم  ويف  و�لنحوية  �للغوية  �الأخطاء  وكذ� 
وكتابة �حلروف.فال يعقل ونحن يف نهاية �ألفية �لتطور 
باإ�شافة  هكذ�  )موحمد(  ��شم  يكتب  �أن  و�لتكنولوجيا 
�لو�و .باالإ�شافة �إىل حتريف �أ�شماء �أخرى , ال ميكن �أن 
ويقع   . �لتح�شريية  �الأق�شام  �أطفال  لدى  جتدها حتى 
نف�س �ل�شيء مع �الأحرف �لالتينية يف هام�س �ل�شهاد�ت 
�مل�شتخرجة .كما �نه من غري �ملقبول �ن تبقى م�شالح 
�لبلدية بعيدة عن �لع�رشنة و�لتطور باالإ�شافة �إىل عدم 
ربط �شبكة �لت�شجيالت �اللكرتونية يف بلديات �لوالية 
�لو�حدة فيما بع�شها مع �لعجز �مل�شجل يف �لربط بني 
خمتلف �أقطار �لوطن. وعيب �أن يتنقل مو�طن يقطن 
ميالد  �و  وفاة  �شهادة  ��شتخر�ج  �جل  من  بالعا�شمة 

ال  ثم  تقرت  مدينة  م�شارف  يف  بلدية  غاية  �إىل  جده 
�أو عدم وجود رئي�س  يجد �شالته الن )�لريزو( معطل 
�مل�شلحة لالإم�شاء و�مل�شادقة �و غياب �ملوظف عن 
�لعمل . و�ن ح�رش �لكاتب ياأخذ �مل�شكني �مل�شتخرج 
على  �لقائمني  ذنوب  من  �كرب  خطاأ  وبه  �ل�شجل  من 
�شوؤون �لبلدية ؟ كما �ن ظاهرة �لغياب �ملتكررة وبدون 
مربر جعلت من �ملو�طنني ي�شكنون يف �الأك�شاك حتى 
�و  باالأخطاء  مليئة  �شهادة  له  ليحرر  )�ل�شيكور(  ياأتي 
بخط ركيك ال يفهمه حتى )�ل�شناوة(. ويف �لوقت �لذي 
تعاين فيه بع�س �لبلديات من نق�س �ليد �لعاملة جند 
بلديات �أخرى توجه �لفائ�س لالأك�شاك وتتعمد بو�شع 
�ل�شبكة �الجتماعية و �ملتعاقدين ,لتجدهم يف  عمال 
�أن  �جلميلة.ومع  ولغتنا  �ملو�طن  مع  يومية  مو�جهة 

�خلطاأ ال يقت�رش على �لبلديات فان �لظاهرة موجودة 
كذلك يف ن�شخ �الأحكام و�لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �مل�شالح 
�لق�شائية ويف عر�ئ�س �ملحامني وعند �ملوثقني ويف 
�ملر��شالت �الإد�رية ويف حما�رش �الأمن...�لخ. ورمبا 
�إثرها  على  يرتكب  و  و�ملبنى  �ملعنى  تغري  قد  نقطة 
غر�بة  وت�شحيحها.وال  معها  �لتعامل  ي�شعب  �أخطاء 
�ن تقع �الأخطاء يف ظل ت�شاوى �ملر�تب وعدم �لتحلي 
وغياب  والمباالة  فو�شى  من  نعي�شه  ما  و  بامل�شوؤولية 
بقينا  �ن  �لغارب.و�خلوف  على  �حلبل  وترك  �لرقابة 
�ل�شلطان  لكتاب  وقع  ما  لنا  يقع  �أن  �حلال  هذه  على 
يف �لقدمي ,عندما وقعت نقطة حرب فوق �حلاء فكتب 
و  �الإح�شاء  كارثة  �ملعجمة  وكانت  باخلاء  مر�شوله 

�الإخ�شاء �ملعروفة.

اأدرار

460 �سرطيا لتاأمني احتفاالت نهاية ال�سنة 
بر�أ�س  �الحتفال  �إطار  يف 
بوالية  �مليالدية   �ل�شنة 
�شطرت  �در�رحيث 
بر�مج  �الأمنية  �مل�شالح 
يف  كالعادة  ووقائية  تامني 

مثل هذه �ملنا�شبات
وفود  ت�شتقطب  و�لتي 
من  �جلماهري  من  كبرية 
�لتظاهر�ت  ح�شور  �جل 
و�لريا�شية  �لثقافية 
�ملنظمة  و�لدينية 
تقرتن  و�لتي  باملنا�شبة 

بانتعا�س �ملو�شم �ل�شياحي 
خا�شة  �الأجانب  للو�فدين 
مبنطقة تيميمون لالحتفال 
�مليالدية  �ل�شنة  بر�أ�س 
الأجل هذ� و�شع �أمن والية 
�در�ر خمططا �منيا لتاأمني 
مت  �ملنا�شبة  حيث  هذه 
 460 من  �أكرت  تخ�شي�س 
�رشطي من خمتلف �لرتب 
�خل�شو�س  هذ�  يف  و 
بوعلي  نبيل  �ل�شيد  �أعطى 
رئي�س �من �لوالية تعليمات 

عنا�رش  كل  �إىل  �شارمة 
باليقظة  بالتحلي  �ل�رشطة 
تكثيف  مع  و�حلذر 
�لدوريات �لر�كبة و�لر�جلة 
�ل�رشطة على  قو�ت  ون�رش 
�الأماكن �حل�رشية  م�شتوى 
تعرف  �لتي  و�ملناطق 
قبل  من  كثيفا  تو�فد� 
تاأمني  لتحقيق  �جلماهري 
�الحتفاالت  لهذه  فعال 

و�الأماكن �ملقامة فيها .
ب.ب

�سوداين يدعم حملة 
قديورة

اإنزال اإعالمي بالبويرة 
من اأجل يناير

�لعربي  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �ن�شم 
يقودها  �لتي  �حلملة  �إىل  �شود�ين  هالل 
زميله يف �ملنتخب �لوطني عدالن قديورة 
�الأخري  �أطلقها  �لتي  باحلملة  يتعلق  فيما 
يف  �ل�شياحة  على  �لت�شجيع  �أجل  من 
مهاجم  �أقدم  حيث  �جلز�ئري,  �جلنوب 
دينامو  �شفوف  يف  و�ملحرتف  �خل�رش 
للتغريدة  �الإ�شارة  على  �لكرو�تي  زغرب 
�لتي �أطلقها قديورة عرب ح�شابه �ل�شخ�شي 

على موقع �لتو��شل �الجتماعي "تويرت".

املجل�س االعلى للق�ساء 

املوافقة على قائمة تت�سمن تعيني 103 ق�سات 

اأفلو �سمال االأغواط.

م�سرع رجل وزوجته اختناقا بالغاز 

للق�شاء,  �الأعلى  �ملجل�س  و�فق 
ل�شنة  �لثانية  �لعادية  دورتها  خالل 
تعيني  تت�شمن  قائمة  على   ,2017
103 قا�شي, ح�شب ما �أفاد به بيان 
"وزير  �أن  �لبيان  و�أو�شح  للمجل�س 
رئي�س  نائب  �الأختام,  �لعدل حافظ 
�ل�شيد  للق�شاء,  �الأعلى  �ملجل�س 
 28 �أم�س  �أول  تر�أ�س  لوح,  �لطيب 
�لعادية  �لدورة   ,2017 دي�شمرب 
للق�شاء  �الأعلى  للمجل�س  �لثانية 
جدول  لدر��شة  وذلك   ,2017 ل�شنة 
�ملكتب  طرف  من  �ملعد  �الأعمال 

من   45 �ملادة  الأحكام  �لد�ئم طبقا 
�الأعلى  للمجل�س  �لد�خلي  �لنظام 
للق�شاء �ملت�شمن �مل�شائل �ملت�شلة 

منها  للق�شاة  �ملهني  بامل�شار 
�ال�شتيد�ع  على  �الإحالة  �لتعيني, 

ودر��شة تظلمات �لق�شاة".

يبلغان  وزوجته  رجل  لوقي 
و28(�شنة  �لعمر)39  من 
منزلهما  د�خل  م�رشعهما 
قرين  �أم  بحي  �لو�قع 
�الأغو�ط  �شمال  �أفلو  مبدنية 
�أحادي  بغاز  �إثر�ختناقهما 
جنا  �لكربون,فيما  �أوك�شيد 

كان  و�لذي  �لر�شيع  �بنهما 
�لغرفة,هذ�  نف�س  يف  معهما 
فيما تدخلت �لوحدة �لثانوية 
هناك,�جل  �ملدنية  للحماية 
ترت�وح  �أ�شخا�س  �إنقاذ6 
و38  يوما   20 بني  �أعمارهم 
عليهم  �أغمي  قد  كان  �شنة 

�أحادي  لغاز  ��شتن�شاقهم  �إثر 
مبنزلهم  �لكربون  �أك�شيد 
على  نقلهم  مت  و  �لعائلي 
للموؤ�ش�شة  �ل�رشعة  جناح 
�الإ�شت�شفائية  �لعمومية 
�لغاز  حو�دث  باأفلو.لتبقى 
�جلهة  �ل�شمالية  ببلديات 

من  �ملزيد  حت�شد  للوالية 
ف�شل  دخل  �الأرو�ح,كلما 
�لربودة نظر� لطبية وق�شاوة 
وعدم  هناك  �لطق�س 
�ال�شتعمال �حل�شن للغاز,مما 
�ل�شحايا  عديد  ور�ءه  يرتك 

ميوتون يف �شمت .

يف بيان اإح�ساء اخلاء املعجمة  !

جماهري ريال مدريد تف�سل �سم كني على نيمار 
ك�شف ��شتفتاء �أجرته �شحيفة ماركا �الإ�شبانية �أن جماهري نادي 
توتنهام  ونادي  �إجنلرت�  منتخب  مهاجم  �شم  تف�شل  مدريد  ريال 
هوت�شبري  هاري كني على �نتد�ب �لرب�زيلي نيمار د� �شيلفا مهاجم 

نادي باري�س �شان جريمان �لفرن�شي.
�الأول, يف رغبات  و�أ�شافت �جلريدة �ن هاري كني �حتل �ملركز 
�ملقبلة,  �ل�شيفية  �النتقاالت  فرتة  خالل  مدريد  ريال  جمهور 
عام  يف  بتاألقه  �الأنظار  لفت  �الإجنليزي  �لنجم  �أن  �إىل  م�شرية 
متفوقا على  بر�شيد 56 هدفا  للعامل  كهد�ف  �أنهاه  2017, حيث 
ليونيل مي�شي وكري�شتيانو رونالدو ما دفع تقارير �شحفية لربطه 

باالنتقال الأكرب �أندية �أوروبا و�أبرزها ريال مدريد.

�لقبائل م�شمم على دخول جو  �شبيبة  فريق  �أن  يبدو 
�ملناف�شة بقوة خالل مرحلة �لعودة, بعد �ال�شتقد�مات 
مت  �أن  بعد  وهذ�  �ليوم,  لغاية  حققها  �لتي  �لنوعية 
والعب  زيري حمار,  �لعا�شمة  �حتاد  ��شتقد�م العب 
نادي بار�دو �لو�عد بن يو�شف, ما يعطي ت�شور� على 
�أن �ل�شبيبة ال تريد �أن تعي�س نف�س ما عا�شته �ملو�شم 
تد�ول  مع  �ملقبلة  �الأيام  تدعم  قد  ت�شكيلة  �لفارط, 

��شم �لالعب �لدويل �ل�شابق بلكاالم, وعو�ج.

اجليا�سكا تدخل بقوة 
جو املريكاتو

احلفنـاوي بن عامـر غــول

ولد علي يدعم تدوين 
اأ�سماء الالعبني 

باالأمازيغية

�لهادي  و�لريا�شة  �ل�شباب  وزير  عربرّ 
�أ�شماء  تدوين  لفكرة  دعمه  عن  علي  ولد 
�الأمازيغية  باللغة  �الأقم�شة  على  �لالعبني 
وهي �خلطوة �لتي جاءت بعدما �أقررّ رئي�س 
على  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلمهورية 
تعميم �للغة عرب خمتلف �ملجاالت و�إن�شاء 
�الأمر  �أن  مو�شحا  لها,  خا�شة  �أكادميية 
لالأندية  بالن�شبة  م�شتقبال  عرقلته  يتم  لن 

�لر�غبة يف جت�شيده.

الرئي�س ي�سحب الب�ساط 
من املتطرفني

حتول �لقر�ر �لذي �تخذه رئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز 
�نت�شار  �إىل  يناير كعيد ر�شمي وطني,  بوتفليقة برت�شيم 
�أن  موؤكدين  �الأمازيغية,  ملنا�شلي  بالن�شبة  حقيقي 
�النت�شار�ت تتو�ىل وق�شيتهم بدت وكانها تتال�شى معها 
�رجتايل  �أنه  على  متابعون  ير�ه  قر�ر  �ل�شيقة,  �الفكار 
باتو�  �لذي  �ملتطرفني  حتت  من  �لب�شاط  �شحب  ولكنه 

يلعبون بوتر �لهوية يف �لكثري من �ملر�ت.

اأ.م

ع.ق
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مدير ديوان وزارة التجارة اإليا�س فروخي:

الك�سف عن القائمة النهائية لال�سترياد هذا الأ�سبوع
ال�سكر والزجاج والأ�سمدة  واخل�سر والفواكه والتمور والإ�سمنت •       ت�سدير  
الدفع التجاري وميزان  امليزان  يف  توازنا  �سنخلق  الوطني  لالقت�ساد  •       خدمة 

الوطن على م�ستوى  عون م�ستخدم  للرقابة  10اآلف  •       خ�س�سنا 

حكيم مالك  

بالن�سبة  تو�سيحات  مقدما  فروخي 
لتو�سيع قائمة ال�سلع اخلا�سعة لل�رضيبة 
الر�سوم  اجلمركية ،وهذا  �سلم  ورفع 
املالية  2018  قانون  يف  اإطار  يدخل 
قائمة  من  تو�سيع  الذي  �سمل 
هذا  رفع  مرة  مت  ولأول  الب�سائع 
اإىل  الر�سوم  اجلبائية  حقوق  القانون 
املنتج  باملائة  لي�سمن  حماية   60
بعدما  ال�سترياد  ولإف�سال  اجلزائري 
لحظنا اأنه اأ�سبح تقنية وعمل جتاري 
الدفع  قمنا  مببادرة  ، لذا  حم�ض 
الكم  مراقبة  مع  والت�سدير  للإنتاج 
اجلزائرية  ال�سوق  يف  ال�سلع  وتوفري 
وباأ�سعار  العالية  اجلودة  ذات 
من  �سن�سدر كل  اأننا  حيث  منطقية، 
والأ�سمدة  واخل�رض  والزجاج  ال�سكر 
بحكم  والإ�سمنت  والتمور  والفواكه 
كبرية  والتي  لدينا  م�سانع  اأننا 
نعمل  من خللها اإىل تو�سيع الت�سدير 

ت�سعى  فاجلزائر  املحروقات  خارج 
الإفريقية  منتجاتها  للدول  لت�سدير 
باعتباره  الأوربي  كالحتاد  والأجنبية 
قائمة  �سمن  اجلزائر  زبائن  اأكرب  من 

املوردين يف 2017  .
التجارة  لقطاع  تقييمه  وخلل 
ل�سنة  2017  قال فروخي اأن الواردات 
احلالية  ال�سنة  نهاية  يف  �ستكون 
فلقد  وعليه   ، دولر  مليار  بن�سبة  45 
قليل  يف  مبالغ  لعدد  تقلي�ض  حققنا 
الواردات ، مقارنة ب�سنة 2016  وهذا 
مليون  ون�سف  مليارين  بن�سبة تقارب 
يعد  الأمر  هذا  اأن  دولر،  معتربا 
اإىل  ن�سل  مل  اأننا  ولو  اإيجابية  نتيجة 

هدفنا بن�سبة مائة باملائة .
حديثه  �سياق  يف  فروخي  واأ�ساف 
�سملت  التي  ال�سترياد  رخ�ض  عن 
التي تدخل  الب�سائع  22 ب�ساعة منها 
يحتاجها  التي  الإنتاج  اإطار  يف 
يف  اجلزائريني  املنتجني  املتعاملني 
عن  ا�ستعمال  نتجت  اإنتاجهم  ولقد 

لدى  العراقيل  بع�ض  الرخ�ض  هذه 
املنتجني مما اأدى اإىل تدهور ال�سوق 
معرتفا فروخي  بالأخطاء التي وقعت 
فيه الإدارة  بحكم  تعاملها مع الو�سع 
وب�سبب الوقت الق�سري الذي خ�س�ض 
الأخرية  مل  هذه  اأن  موؤكدا   ، لها 
فاختيار  وعليه  مطلقة  ب�سفة  تنجح 
هذه  لأن  عقلنيا  يكن  22مادة   مل 
اإدارية  والتي  بطبيعتها  الرخ�ض 
نعمل  من اأجل ت�سيري التجارة  وبالتايل 
اإمكانيات  يفوق  رخ�سة   22
الغري  اجلزائرية  وطاقات  الإدارة 
الرخ�ض  نظام  تنظيم  متعودة  على 
قد  النظام  هذا  اأن  م�سريا   ، اجلديد 
با�رضنا فيه  منذ  �سنة  2016 و 2017 
هذا  جتربة  يف  لنا  الثانية  ال�سنة  هي 
النظام  الذي  جاء كحل للعجز املايل 
التجاري  الذي  امليزان  يف  الكبري 
�سنة 2017  بداية  يف  اجلزائر  عا�سته 
ال�سنوات  يف  تعزيز  مت  فلقد  وعليه 
الأعوان  من  هائل  عدد  الأخرية 

امل�ستخدمني لدى اإدارة التجارة  وبلغ 
عون  األف   10 و  بني  9  ما  عددهم 

للرقابة على م�ستوى الوطن .
ا�سترياد  851  منتوج  وبالن�سبة  ملنع 
النهائية  القائمة  �سمن  تدخل  والتي 
على  يحتوي  اجلمركي  الذي  للبند 
من  ومنتوجات  بدءا  ب�سائع  عدة 
جانفي 2018  قال مدير ديوان وزارة 
اجلمركية  البنود  هذه  التجارة  اأن 
يف  ل�سيما  دقيق  و�سف  على  حتتوي 
الفواكه  بينها  من  الفلحية  املواد 
موؤقتا  توقيفها  مت  التي  اجلافة 
بدون  اجلافة  الفواكه  بينها  من 
ال�سماح  ل�سترياد  الق�رضة  فيما  مت 
تعطي  التي  بالق�رضة  اجلافة  الفواكه 
يف  جديد  من  لتحويلها  فر�سة 
الواردات  قيمة  بلغت  فلقد  اجلزائر، 
يقارب  �سنة 2017 ما  لهذه املواد يف 

مليار ون�سف دولر.
ا�سترياد  يخ�ض  فيما  فروخي  وك�سف 
ا�ستريادها  منع  يتم  لن  اأنه  الأجبان 

الأجبان  بع�ض  ت�سمل  فهي  بالكامل 
من  القادم  »الكموبري«  منها  فقط 
الأجبان  القابلة  اإىل  اإ�سافة   ، اخلارج 
لل�ستهلك مبا�رضة يف حني �سترتك 
الكميات  ذات  الأخرى  الأجبان 
اإعادة  �سيتم  التي  و  ال�سخمة 
ال�ستفادة  بغية  اجلزائر  يف  حتويلها 
ال�سوق  يف  اإ�سافية  منها  كقيمة 

اجلزائرية  فهدفنا الرئي�سي هو  خلق 
التجاري  وميزان  يف  امليزان  توازن 
تعي�ض   2014 منذ  فاجلزائر  الدفع 
عجزا ماليا يف ميزان الدفع وهذا ما 
تطلب اتخاذ  اإجراءات وقائية  والذي 
باملائة   10 ن�سبة  عجزا  جتاوز  �سبب 
اأننا  �سنعتمد على طريقة ذكية  حيث 

خلدمة القت�ساد الوطني.

اأكد اإليا�س فروخي مدير ديوان وزارة التجارة لدى حلوله �سيفا على الإذاعة الوطنية اأنه �سيتم  ابتداء  من هذا  الأ�سبوع يف 03 جانفي 2018 الك�سف 
عن  القائمة النهائية واملعنية بال�سترياد حيث �سيتم اإم�ساء املر�سوم التنفيذي من طرف الوزير الأول اأحمد اأويحي 

اعترب وزير الت�سال، جمال كعوان، اأن 
القرار الذي اتخذه رئي�ض اجلمهورية، 
والقا�سي  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
مدفوعة  عطلة  يوم  يناير   برت�سيم 
ير�سخ  تاريخي  »قرار  هو  الأجر، 
الوطنية«  هويتنا  من  مهما  عن�رضا 
الر�سمي  املوقع  على  كعوان  ،وقال 
رئي�ض  »قرار  اأن  الت�سال  لوزارة 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية، 

مدفوعة  عطلة  يوم  يناير  بجعل 
اأن  تاريخي«،واأ�ساف  قرار  هو  الأجر 
هذا القرار »ير�سخ عن�رضا مهما من 
متازيغت  د�سرتة  متت  بعدما  هويتنا 
ي�ساهم  اأنه  كما  ور�سمية،  وطنية  لغة 

يف تقوية هويتنا الوطنية«.
اجلمهورية  رئي�ض  كان  للتذكري، 
خلل  املا�سي،  الأربعاء  اأعلن  قد 
قراره  عن  الوزراء،  جمل�ض  اجتماع 

عطلة  يوم  يناير  بتكري�ض  املتعلق 
تاريخ  من  اعتبارا  الأجر  مدفوعة 
احلكومة  اأمر  كما   ،2018 جانفي   12
ب«عدم ادخار اأي جهد لتعميم تعليم 
وفقا  الأمازيغية  اللغة  وا�ستعمال 
بالإ�رضاع  وكلفها  الد�ستور«،  جلوهر 
الع�سوي  القانون  م�رضوع  اإعداد  يف 
الأكادميية اجلزائرية  باإن�ساء  املتعلق 

للغة الأمازيغية.

باري�س: بوعالم رم�ساين

يف الوقت الذي يق�سي فيه الرئي�ض 
الفرن�سي بجبال البرينيه نهاية عطلة 
�ستوية )متزجلا على الثلج يف النهار 
يف  �ساحرة  مدفاأة  بلهيب  ومتمتعا 
واأ�ستاذته  العمر  رفيقة  رفقة  الليل( 
هذه  يف  ،يرتعد  بريجيت  ال�سابقة 
الكادحني  العمال  مليني  اللحظة  
واملهاجرين  العمل  عن  والعاطلني 
قار�ض  برد  من  ال�رضعيني  غري 
ومن  طبيعية  جوية  اأحوال  فر�سته 
ثمرة  يعد  م�سبوق  �سيا�سي غري  برد 
الرئي�ض  اأو�سلت  انتخابية  وعود 
يريده  حكم  اإىل  ال�ساب  الفرن�سي 
املا�سي  مع  و�ساملة  تامة  قطيعة 
ال�سيا�سي الفرن�سي البعيد والقريب. 
على  عزمه  ماكرو  الرئي�ض  واأكد 
اأم�ض   قبل  املا�سي  هذا  ك�رض 
التي  »املوندو«ال�سبانية  ل�سحيفة 
اأن قال يف  اختارته رجل ال�سنة بعد 
ميكرو قناة »ال �سي اي » الإخبارية 
مارة  اأمام  الثلج   حتت  اخلا�سة 
يف  ي�سدم  �سيء  ل  اأن   :« �سعبيني 
العمل  عن  العاطلني  و�سع  ت  قرارا 
اأ�سوة مبا يتم يف  امام م�سوؤولياتهم« 
البلدان املجاورة التي ا�ستطاعت يف 
يف  اإيجابية  نتائج  حتقق  اأن  تقديره 
الطبيعي  ولي�ض من  البطالة  حماربة 
�سيا�سة  يف  فرن�سا  ت�ستمر   اأن 
ماكرو  ،واأ�سار  الكاذبة  الوعود 
اإىل  املراقبني  ح�سب  ال�سيغة  بهذه 
الرئي�ض فرن�سوا هولند  متحدثا اإىل 
ال�سحيفة الإ�سبانية دون ذكر اإ�سمه. 
ويجدر الذكر ،اأن �سحيفة »لو كانار 

ان�سينييه«الكاريكاتريية ال�سهرية التي 
ت�سدر كل يوم اأربعاء هي التي لونت 
نهاية  يف  العمل  عن  العاطلني  حياة 
بن�رضها  بالأ�سود  اجلارية   ال�سنة 
العمل  وزارة  من  م�رضب  تقرير 
بال�سكل الذي يوؤكد عزم ماكرو على 
»كما  التفنيني  »على  حربه  تنفيذ 
ال�سعبية  الأو�ساط  يف  عندنا  يقال 
اأ�سحاب الأيدي املك�سورة،  اأو على 
القانونية  ال�رضامة  �سيغ  جاءت  و 
يف  تنفيذها  يبداأ  وا�سحة  بنود  يف 
مرحلة اأوىل بتخفي�ض ن�سبة علوات 
البطالة اإىل 20 % عند رف�ض مقرتح 
ا�ستئناف العمل يف مرحلة اأوىل واىل 
يف  وتوؤدي  الثاين  رف�ض  عند   %  50
مرحلة ثالثة واأخرية يف مرحلة ثالثة 
واأخرية اإىل حرمان البطال املتهاون 
وم�ساومة  العمل  عن  البحث  يف 
من  البطالة  على  التاأمني  �سندوق 
البطالة  علوات  �سمان  يف  حقه 
اجلديدة  القوانني   تنفيذ  و�سيتم   .
بح�سب  البطالة  مبحاربة  اخلا�سة 
ال�سنة  مطلع  يف  املعنية   اجلهة 
القادمة بعد التاأكد من تهاون العاطل 
الإجراءات  من  ب�سل�سلة  العمل  عن 
التي توؤكد  عدم نيته يف البحث عن 
يوقعه  دوري  ل�سجل  ا�ستنادا  العمل  
البطال اأثناء رحلة البحث عن العمل 
. ومت اإىل حد الآن التاأكد من تهاون 
ن�سبة 14 % فقط يف البحث عن �سغل 
جديد الأمر الذي دفع بال�سرتاكيني 
فرن�سا  حركة  واأن�سار  وال�سيوعيني 
لوك  جان  بقيادة  اخلا�سعة  غري 
التنديد  الي�سار(اإىل  ميلن�سو)ي�سار 
يزعم  التي  اجلديدة  بالقوانني 

ظاهريا  البطالة  حماربة  اأ�سحابها 
العمل  اأرباب  اأو  الباترونا  وخدمة 
زعيمهم  خطاب  وجت�سيد  باطنيا 
حتدث  اأن  �سبق  الذي  قطاز  بيار 
بنف�ض لغة الرئي�ض الفرن�سي يف �سهر 
اأكتوبر املا�سي واأثار خطابه وقتها 
�سجة اعلمية حذر ت من خللها 
اإىل  الإليزيه  خ�سوع  من  املعار�سة 
حتويل  فر�سية  ومن  العمل  اأرباب 
اجتماعي  م�ست�سار  اإىل  قطاز  بيار 
هذا  يف  .وقال  الفرن�سي  الرئي�ض 
ال�سياق املعار�ض ال�سرتاكي ال�ساب 
هو الآخر بنوا هامو) الذي فاز على 
هزمية  وانهزم  فالز  مانويل  غرميه 
على  احلايل(  الرئي�ض  اأمام  نكراء 
ح�سابه تويرت ردا على خطاب ماكرو 
اأن قوانني حماربة البطالة اجلديدة 
العاطلني  لكرامة  �رضبة  اإل  هي  ما 
لحقا  �سيوظفون  الذين  العمل  عن 
البطالة  من  احلد  خطاب  لتربير 
احلقيقية  الأ�سباب  معاجلة  عو�ض 
ربط  اأن   لهامو  للظاهرة،و�سبق 
ال�ساملة  ماكرو  اإ�سرتاتيجية  بني 
العهد  مع  ال�سيا�سية  القطيعة  با�سم 
حلقت  التي  الإهانة  وبني  املا�سي 
اأوراق  دون  املقيمني  باملهاجرين 
ال�رضوع يف ملحقتهم  بعد  �رضعية 
تاأويهم  التي  الجتماعية  باملراكز 
يف  ولي�ض  ال�سنة  ف�سول  مدار  على 
تكون  و�سوف  فقط،  ال�ستاء  ف�سل 
يعد  الذي  الهجرة  مللف  عودة  لنا 
انف  رغم  �ساخن  �سيا�سي  بدخول 
ال�سقوط  يف  �ست�ستمر  التي  الثلوج 
اأح�سان  اإىل  ماكرو  عودة  بعد 

الإليزيه.

نهاية �سنة �سوداء على العاطلني عن العمل  
و" الباحثني"  عن اللجوء يف مراكز الإيواء !

وزير الت�سال

 تر�سيم يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر قرار تاريخي

م�ساحة  الغابات  حرائق  التهمت 
من  هكتار   53.975 قدرها  اإجمالية 
 2017 �سنة  خلل  الغابية  امل�ساحات 
جراء   من  الوطني  امل�ستوى  على 
2.992  بوؤرة حريق ح�سبما اأعلنت عنه 
اأ�سافت  و  للغابات،  العامة  املديرية 
امل�ساحة  اأن  للغابات  العامة  املديرية 
التي اأتت عليها النريان تخ�ض 28.841 
 6.717 )مقابل  الغابات  من  هكتار 
هكتار   10.398 و   )2016 يف  هكتار 
هكتار(،   5.567 )مقابل  الحرا�ض  من 
)مقابل  الدغال  و 14.745 هكتار من 

6.086 هكتار(. 
ومت عر�ض هذه احل�سيلة  خلل اجتماع 
اللجنة الوطنية حلماية الغابات تراأ�سها 

والتنمية  الفلحة  لوزارة  العام   الأمني 
الريفية  وال�سيد البحري، كمال �سادي 
 13 من  الغابات  حمافظي  بح�سور   ،
الوطن وممثلني عن احلماية  ولية من 

املدنية  والدرك الوطني.
خلل  املتلفة  امل�ساحة  هذه  متثل  و 
التهمته  ما  اأ�سعاف  ثلث   ،  2017
بـ  النريان خلل �سنة 2016 و املقدرة 
الحوال  ب�سبب  و هذا  18.370 هكتار 
يف  او�سح،  و  اجلوية ال�سيئة 
الرقابة  م�سلحة  رئي�ض  ال�سدد،  هذا 
للأر�ساد  الوطني  بالديوان  اجلوية 
فارق  اأن  حليمي،  لطفي  اجلوية، 
و  جوان  فرتة  يف  احلرارة  درجات 
اإىل   )  2+( مبعدل  كان  اأوت  و  جويلية 

اأخرى،  جهة  من  البلد،  ب�سمال   )3+(
جتنيد  مت  اأنه  الغابات  مديرية  قالت 
على  احلرائق  ملحاربة  تدخل  جهاز 
م�ستوى حمافظات الغابات بـ 40 ولية 

املعنية باحلرائق.
و يحتوي هذا اجلهاز على 405 مركز 
الإنذار  و  باحلرا�سة  مكلف  يقظة 
دورية   481 و  عون   1.007 مبجموع 
مكلفني  عون   2.456 مبجموع  متنقلة 
بالتدخل الويل منها 309 �ساحنة ذات 
�سهريج خا�سة بحرائق الغابات و كذا 
عون   16.604 بقدرة  ور�سة   1.217
م�ستوى  على  مياه  م�سدر   2.828 و 
الغابات او بالقرب منها، و التي �سمحت 
بتزويد خمتلف اأجهزة التدخل باملياه.

املديرية العامة للغابات

احلرائق  التهمت ما يقارب  54000 هكتار خالل �سنة 2017   

انتهت ق�سة الطفل رمزي بعد اأن مت 
العثور عليه �سبيحة يوم اأم�ض متوفيا 
الذي  الطفل  البحرية،  دواودة  ببلدية 
عقب  الإ�ساعات  من  العديد  تبعته 

اختفائه تاأكد اأنه لن يعود جمددا.
رمزي الذي اختفى منذ اأ�سابيع بعيد 
مقتول  وجد  املدر�سة،  من  خروجه 

يف بلدية دواودة البحرية ولية تيبازة، 
فاإن  املوجودة  املعلومات  وح�سب 
رمزي خلف من وراء اختطافه العديد 
دائما  التي  وامل�ساكل  الإ�ساعات  من 
ما جعلت عائلته متوت يف اليوم مرات 
عدة، وها هو اليوم يدفن بعدما غدر 

به.

بعد اأ�سابيع من اختفائه:

رمزي وجد مقتول يف الدواودة البحرية

ع.ع



القطاعات  اأهم  احد  ال�سياحة  تعد 
اأجل  من  الدولة  عليها  تعول  التي 
وتنويعه  الوطني  اقت�سادها  تنمية 
املحروقات  تبعية  من  للتخل�ص 
التي  االقت�سادية  االأزمة  ،ومع 
تعي�سها اجلزائر و التي م�ست جميع 
اأهمية  احلكومة  اأولت  القطاعات 
لتطوير  ال�سياحي  للقطاع  كبرية 
قانون  ،حتى   الوطني  االقت�ساد 
للتو�سع  ي�سمح   2018 ل  املالية 
ال�سياحي باإعطاء املبادرة للخوا�ص 
و  دعم  خالل  من  اال�ستثمار  يف 
خالل  من  امل�ستثمرين   ت�سجيع 

االإعفاء اجلمركي و اجلمركي .
 160 ت�سجيل  ثم    ، االأرقام  وبلغة 
اأالف  و10  جزائري  �سائح  األف 
�سائح اأجنبي اإىل  املناطق اجلنوبية 
ال�ستوي،وهي   املو�سم  بداية  منذ 
انتعا�ص  تبني  ايجابية  موؤ�رشات 
امللحوظ خالل  ال�سياحي   القطاع 
بالعام  مقارنة  اجلارية  ال�سنة 
 7500 اإح�ساء  مت  حيث  املا�سي 
�سائح اأجنبي و 140 �سائح جزائري  

يف �سنة 2016 .
م�رشوع   698 اإجناز  يف  ال�رشوع  مت 

�سياحي من اأ�سل 1882 مربجمة 
تبنتها  التي  امل�ساريع  يخ�ص  وفيما 
 698 اإجناز  ال�رشوع يف  ، مت  الدولة 
 1882 اأ�سل  من  �سياحي  م�رشوع 
مربجمة ، على اأن يتم ا�ستالم 116 
اأي    ، اجلارية  ال�سنة  خالل  فندق 
طاقة  باملائة يف   5.8 بـ  ن�سبة منو 
الوطني  امل�ستوى  على  اال�ستيعاب 

اخلم�ص  غ�سون  يف  ت�سل  اأن  على 
�سنوات املقبلة اإىل 240 األف �رشير

 280 تبلغ  احلموية  املحطات  عدد 
من بينها 62 ثم منحها حق االمتياز 

ال�ستغاللها
 280 تبلغ  احلموية  املحطات  عدد 
،من بينها 62 ثم منحها حق االمتياز 
طور  يف  التزال   30 و  ال�ستغاللها 
االإجناز ،9 حمطات ي�سريها القطاع 
قبل  من  م�سرية  حمطة   100 و 

البلديات وهي و�سعيات خمتلفة 
ت�سجيل 18 األف ن�ساط يف 2017 يف 

خمتلف ال�سناعات التقليدية
التقليدية  ال�سناعات  يخ�ص  وفيما 
جميع  على  تتوفر  اجلزائر  ،فاإن  
اأنواع ال�سناعات التقليدية ،حيث مت 
ت�سجيل 18 األف ن�ساط يف 2017 يف 
�سواء  التقليدية  ال�سناعات  خمتلف 
الفنية اأو اخلدماتية اأو احلرفية ،كما  
يوجد  39 األف من�سب م�سمون قي 

ال�سناعات التقليدية 
 ت�سجيل قدوم 1.9 �سائح 

خالل الثالثي الأول
تقدم  يف  اجلرائر  يف  ال�سياحة 
قدوم  ت�سجيل  ثم  حيث  م�ستمر 
1.9 �سائح خالل الثالثي االأول اأي 
حتقيق منو ب 26 باملئة ،كما ت�سعى 
ذات  م�ساريع  اإن�ساء  اىل   الدولة 
املركبات  اأو  الفنادق  �سواء  جودة 
يف م�ستوى م�رشف ،بالالإ�سافة اإىل 
تبني املخططات املتعلقة بالفنادق 

املختلفة االأحجام .
مقعد   1700 ب  حتظى   الو�ساية 

للقطاع  م�سمون  بيداغوجي 
من�سب  األف  و65  ال�سياحي 

بيداغوجي
التكوين   اأهمية  على  الدولة  تراهن 
املجال  يف  التكوين  اأهمية  على 
بق�سية  تهتم  ،فالو�ساية   ال�سياحي 
 1700 ب  حتظى  حيث  التكوين 
للقطاع  م�سمون  بيداغوجي  مقعد 
من�سب  األف  ،و65  ال�سياحي 
موؤ�س�سات  خمتلف  يف  بيداغوجي 
املهني  للقطاع  التابعة  التكوين 
ال�سياحي  العقار  يخ�ص  فيما  ،اأما 
متخ�س�ص  هكتار  األف   56 ،فيوجد 
منطقة   225 و  ال�سياحي  العقار  يف 
منتهية  منها   70، �سياحي  تو�سع 
علي   م�سادقة   39 ،و  الدرا�سة 
 15 بينها  من  التهيئة   خمطط 
االإر�سال  طور  يف  الباقي  و  مكتملة 

اإىل االأمانة العامة ».
ح�سن  ال�سياحة  وزير  جهته  من 
الرهان  اأن  اأكد  كان  قد   ، مرموري 
ال�سياحة  دينامكية  اإعادة  هو  اليوم 
الواليات  اأن  اإىل  م�سريا  الداخلية 
املتحدة التي جتني اأكرب املداخيل 
مليار   200 بـ  العامل  يف  ال�سياحية 
ال�سياحة  تعتمد  على  دوالر- 
يف  وقال  باملائة،   80 بـ  الداخلية 
االإقبال  يتزايد  ،« اإن  ال�سياق  هذا  
على ال�سياحة ال�ستوية التي تتزامن 
يف  خ�سو�سا  ال�سنة  راأ�ص  ونهاية 
امل�سنفة  ال�سحراوية   املناطق 
رغم  وذلك  العاملي  الرتاث  �سمن 
يف  والعجز  النقل  تكاليف  ارتفاع 

الهياكل الفندقية ، موؤكدا اأن مناطق 
كتيميمون وبن عبا�ص تعتمد على ما 
يعرف بال�سياحة الت�سامنية التي ال 
ال�سيما   ، كبرية  هياكل  اإىل  حتتاج 
كاملولد  الدينية  االأعياد  موا�سم  يف 
ت�ستقطب  التي  ال�رشيف  النبوي 
ال�سياح  من  االآالف  ع�رشات 

اجلزائريني ».
اليوم  التحدي  اأن   مرموري  وقال 
وجهة  اجلزائر  جعل  يف  يتمثل 
بلد  واأنها  خا�سة  بامتياز  �سياحية 
قارة  تتوفر على كل اأنواع ال�سياحة  
ال�ستوية،  اجلبلية،  فيها  مبا 
والدينية،  وال�ساحلية  ال�سحراوية 
القطاع  تطوير  �رشورة  اإىل  داعيا 
و بدل املجهودات باعتبارها بديل 
اقت�سادي مهم ،مذكرا اأن  خمطط 
لل�سياحة  بالن�سبة  احلكومة  عمل 
يرتكز على ثالثة حماور  لالإ�سثمار  
و الرتقية و الرتويج لوجهة اجلزائر 
التقليدية  بال�سناعات  باالهتمام 
،مثمنا قانون املالية ل 2018 الذي 
باإعطاء  ال�سياحي  للتو�سع  �سي�سمح 
املبادرة للخوا�ص يف اال�ستثمار من 
امل�ستثمرين   ت�سجيع  و  دعم  خالل 
و  اجلمركي  االإعفاء  خالل  من 

اجلمركي .
اأما فيما يخ�ص قرار رفع التجميد 
على بع�ص امل�ساريع ال�سياحية ،قال 
التي  العمليات  :«معظم  املتحدث 
مناطق  بتهيئة  تتعلق  جتميدها  مت 
التو�سع ال�سياحي ،و اإعطاء الفر�سة 
للم�ستثمرين بعقود التنازل �سي�سمح 

ذاك للقيام بالتهيئة باأنف�سهم » ،واأكد 
املتحدث اأن املوؤ�س�سات اخلا�سة و 
املتعاملني االإقت�سادين لهم احلرية 
الكاملة يف اختيار االأفكار الأن الغاية 
هي جلب ال�سياح  و حتقيق االأرباح 
املناف�سة  خلق  ذلك  من  الهدف  ،و 
الأنها  االقت�ساديني  املتعاملني  بني 
و  الطلب  مبنية على  ق�سية جتارية 

العر�ص.
يف حني اليزال القطاع يراوح مكانه 
االأ�سعار،باالإ�سافة  و  التهيئة  يف 
من  العقبات     من  جمموعة  اإىل 
املوؤ�س�ساتي  االت�سال  بينها  �سعف 
و  املوؤ�س�سات  قبل  من  الرتويج  و 
و�سع  الذي   الفنادق  و  الوكاالت 
 ، عديدة   م�ساكل  يف  القطاع 
االت�سال  و�سائل  على  االعتماد 
تطور  اأن  ميكن  ال  التي  التقليدية 
رخ�ص  متويل  �سعف   القطاع   
و  الفنادق  ت�سنيف  اإلغاء   البناء 
املطاعم لتح�سني اخلدمات خا�سة 

يف املدن الكربى 

كمال رزيق :
تطوير  على  نتكلم  نحن  و  �سنة   20
هذا القطاع كبديل لكن مل نحقق و 

ال �سيئ اإال حد االآن
كمال  االإقت�سادي  اخلبري  بدوره 
رزيق يف ت�رشيح خ�ص به »الو�سط« 
يعترب  ال�سياحي  القطاع   اأن   ،اأكد 
الداخل  املهمة  القطاعات  من  
يف  الدولة  اإ�سرتاتيجية  �سمن 
على  القائم  االقت�ساد  من  التحول 

اقت�ساد  اإىل  املحروقات  قطاع 
منتج .

امل�سكل  اأن  رزيق  كمال  واأفاد 
االأ�سا�سي يف  ال�سياحة يف اجلزائر 
نوع  حتديد  يتم  مل   اأنه  يف  يكمن 
هل   تطويرها  املراد  ال�سياحة 
�سياحة   ، ال�سحراوية   ال�سياحة 
ال�ساطئية  ال�سياحة  اأو  االأعمال  
ال�سياحة   ، اجلبلية  ال�سياحة  اأو 
الدينية،  ،ال�سياحة  التعليمية 
»لذا  قائال    ، الت�سويقية  ال�سياحة 
نرى خلط عند امل�سوؤولني القائمني 
على هذا القطاع ،فمنذ فرتة زمنية 
نتكلم  نحن  و  �سنة   20 تقل على  ال 
كبديل  القطاع  هذا  تطوير  على 
االآن   حد  اإال  �سيء  نحقق  مل  لكن 
ماليني   6 اأن  االإ�سارة  يجدر  ،كما 
اىل  اجلزائر  من  يهرب  جزائري 

تون�ص و فرن�سا كل �سنة »
جناح  معرفة   « املتحدث  وقال 
هذا  يف  الدولة  �سيا�سة  ف�سل  اأم 
احلدودية  للمراكز  يذهب  القطاع 
مع تون�ص هذه االأيام و يرى االآالف 
نهاية  لق�ساء  تذهب  ال�سيارات  من 
ال�سنة يف تون�ص بدل اجلزائر،هناك 
لل�سياحة  ب100   100 ف�سال  يدرك 
اجلزائرية ،لذا  يجب اإعادة النظر 
يف العملية جذريا من خالل معرفة 
لكي  ت�سجيعه  املراد  النوع  ماهو 
،مع  جناحه  متطلبات  ت�سخري  يتم 
ال�سفر  من  للقطاع  جدري  اإ�سالح 

الأن ال�سيا�سة املنتهجة فا�سلة ».
اإميان لوا�س
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اجلزائريون حمرومون من "الريفيون" بالإمارات
 يعاين اجلزائريون خالل الفرتة الأخرية حرمانا من تاأ�سرية الإمارات العربية املتحدة، منذ خريف ال�سنة اجلارية، 
وهو ما اأكدته عدد من الوكالت التي اقرتبت منها »الو�سط«، مو�سحني اأن الأمر مي�س اأ�سا�س فئة ال�سباب اأقل من 30 
�سنة، حيث اأو�سح  مدير وكالة ال�سخر لل�سياحة والأ�سفار بق�سنطينة عبد الروؤوف بوربيع، اأن تاأ�سرية الإمارات تعر 
ف اإ�سكال كبريا منذ �سبتمرب الفارط، خا�سة مع فرتة راأ�س ال�سنة امليالدية اجلديدة، والتي تعرف حتديد الكوطة، 
اإل اأن تقلي�س حجمها لهذه ال�سنة اأكرث من جمرد حتديد للكوطة و�سابق لنهاية ال�سنة، يقابلها حجم كبري من طلبات 
التاأ�سرية من طرف اجلزائريني، فغالبية الطلبات يتم الرد عليها بالرف�س، موؤكدا اأنه مت حتديد ال�سن باأكرث من 30 
�سنة، اإل اأنه تو�سع لي�سمل حتى العائالت، حمددا ن�سبة قرابة 40 باملائة من الطلبات تواجه بالرف�س، وهو ما دفعهم 

لرد الطلبات حتى ل يتم تكليف طالبيه بالدفع نظرا للم�ساكل التي �ساروا يواجهونها مع متعامليهم نظرا لذلك.

�سارة بومعزة

وهو نف�ص ما ذهب اإليه حمدثنا من 
وكالة rapide tours، مو�سحا اأن 
�سبتمرب املا�سي من  االإ�سكال منذ 
االإمارات، خا�سة بالن�سبة للعازبني، 
دون تلقي اأدنى تو�سيحات، رغم كرث 
ال�سائحني  طرف  من  عليها  الطلب 
عن  حمدثنا  لت�سيف  اجلزائريني. 
hi travel، باأنه فعال مت   حرمان 
ال�سباب اأقل من 30 �سنة من الفيزا، 
نهاية  منذ  بتعليمة  مت  االمر  واأن 

ال�سيف املا�سي.
اجلزائريني  من  باملائة   90

يف�سلون نهاية ال�سنة 
بال�سحراء

 وبالعودة اإىل ال�سياحة على م�ستوى 
ال�ستاء  ف�سل  عز  يف  اجلزائر 
ال�سنة  راأ�ص  ونهاية  وبالتزامن 
الوجهة  ال�سحراء  فتعد  امليالدية، 
اأكدت  حيث  للجزائريني،  االأوىل 

االإقبال  اأن  ال�سياحة  وكاالت  لنا 
 Rapide بح�سب   كبري،  عليها 
االأ�سا�سية  الوجهات  اأن   ،Tours
اإىل ب�سكرة وب�سار ومتيمون وجنات 
لت�سيف  وغرداية،  والطا�سيلي، 
 ،ghardia Tourism وكالة  لنا 
اجلزائريني  من  باملائة   90 اأن 
يف�سلون  الوكالة  مع  املتعاملني 
مت�سية نهاية ال�سنة باجلنوب، على 
جند  غرداية،  اأو  مترنا�ست  را�سها 
بب�سار،  وتاغيت  باأدرار  متيمون 
مو�سحة عن برناجمهم املخ�س�ص 
و�سق  الق�رش،  بزيارة  لغرداية 
الوا�سع  ال�سيت  مع  خا�سة  غرداية 
يزغن  وبني  الغرداوية،  للزربية 
للجامع، ناهيك عن جل�سات الرمل 
على  للتزحلق  املخ�س�سة  للمناطق 
الرمال، اأو اجلمال واخليم امل�سائية 
الغروب،  ومراقبة  بال�ساي  اخلا�سة 
وكذا حمام زلفانة، لتعد هذه الفرتة 
هي االأكرث اقباال على مدار ال�سنة.

الرفاهية وتدين الأ�سعار 
التون�سية تفتك ال�سياح من 

الرمال اجلزائرية
اإال اأن هذا اجلمال يحده جمموعة 
االأ�سعار  فتعد   العراقيل:  من 
الظروف  تعززها  االأول  املعرقل 
غائبة،  تكون  تكاد  التي  والتهيئة 
يف   ،Rapide Tours بح�سب 
اخلا�سة  التحتية  البنى  نق�ص  ظل 
وخمتلف  فنادق  من  بال�سياحة، 
لالأ�سعار  وبالعودة  التجهيزات، 
من  بداية  ملتهبة  تعمد  اأنها  اأكد 
احلياة  اإىل  و�سوال  الطريان  تذاكر 
بدولة  قارناها  ما  اإذا  اليومية 
يبحث  ال�سائح  اأن  خا�سة  كتون�ص، 
عن الرفاهية مع االأ�سعار املتدنية، 
املتوفرة  التهيئة  توفره  ما  وهو 
اأنهم  ليك�سف  تون�ص،  م�ستوى  على 
الوجهة  غريوا  ذلك  مع  متا�سيا 
لل�سياح  اأكرب  اأجل جلب  من  لتون�ص 

على م�ستوى الوكالة.
 Hi اأن  جند  االأ�سعار  عن  وكعينة 

اأيام  لـ5  رحالت  توفر   ،Travel
دج  و39500  لتاغيت،  ب27600  
بـ60000  مترنا�ست  اأما  لتميمون، 
باهظة  تكاليف  يعد  ما  وهو  دج، 

بالن�سبة للجزائريني.
حتى  اأو  العائالت  اإىل  بالعودة 
الرحالت  تف�سل  التي  املجموعات 
ف�سل  عز  يف  االأ�سبوع  نهاية  مع 
فنجد  بالثلوج  واال�ستمتاع  ال�ستاء، 
على  املهيمنتان  الوجهتان  اأن 
بالبويرة  تيكجدة  الو�سط،  منطقة 
اأجل  من  بالبليدة،  وال�رشيعة 
وفقا  والتزحلق،  بالثلوج  اال�ستمتاع 
اأو  لعطل كل فريق �سواء يوم فقط 

يوما نهاية االأ�سبوع.
من جهته وزير ال�سياحة وال�سناعة 
اأكد،  مرموري،  ح�سن  التقليدية 
قائم  االأكرب  الرهان  اأن  موؤخرا، 
على ال�سياحة الداخلية، م�ست�سهدا 
التي  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
ال�سياحية  املداخيل  اأكرب  جتني 
دوالر-  مليار   200 بـ  العامل  يف 

بـ  الداخلية  ال�سياحة  على  تعتمد  
االإقبال   اإن   »، م�سيفا  باملائة،   80
ال�ستوية  ال�سياحة  على  يتزايد 
ال�سنة  راأ�ص  ونهاية  تتزامن  التي 
ال�سحراوية   املناطق  يف  خ�سو�سا 
 ، العاملي  الرتاث  �سمن  امل�سنفة 
تكاليف  ارتفاع  :وذلك رغم  معرتفا 
النقل والعجز يف الهياكل الفندقية«  
وبن  كتيميمون  مناطق  اأن  موؤكدا 
يعرف  ما  على  تعتمد  عبا�ص 
بال�سياحة الت�سامنية التي ال حتتاج 
اإىل هياكل كبرية ، ال�سيما يف موا�سم 
النبوي  كاملولد  الدينية  االأعياد 
ع�رشات  ت�ستقطب  التي  ال�رشيف 

االآالف من ال�سياح اجلزائريني ».
يف  ال�رشوع  عن   الوزير  وحتدث 
من  �سياحي  م�رشوع   698 اإجناز 
اأن  على   ، مربجمة   1882 اأ�سل 
م�سريا  قريبا،   116 ا�ستالم  يتم 
يف  باملائة   5.8 بـ  منو  ن�سبة  اإىل 
امل�ستوى  على  اال�ستيعاب  طاقة 
غ�سون  يف  ت�سل  اأن  على  الوطني 

 240 اإىل  املقبلة  �سنوات  اخلم�ص 
عمل  خمطط  واأن  �رشير،  األف 
يرتكز  لل�سياحة  بالن�سبة  احلكومة 
لالإ�سثمار   حماور   ثالثة  على 
اجلزائر  لوجهة  والرتويج  والرتقية 
التقليدية،  بال�سناعات  باالهتمام 
مثمنا قانون املالية ل 2018 الذي 
باإعطاء  ال�سياحي  للتو�سع  �سي�سمح 
املبادرة للخوا�ص يف اال�ستثمار من 
امل�ستثمرين   ت�سجيع  و  دعم  خالل 
و  اجلمركي  االإعفاء  خالل  من 

اجلمركي .
التخويف  و  التهديد  اإىل  تعر�سنا 

وحتى ال�رشب يف بع�ص االأحيان 
�سابق   وقت  يف  باأنه  بلعياط   اتهم 
التهديد  اأ�سلوب  اإىل   تعر�ص  قد 
بع�ص  يف  و�سل  بل  التخويف  و 
،قائال  ال�رشب  حتى  اإىل  االأحيان 
:«هناك عبث كبري باحلزب ،ورغم 
اإىل  جتاوزات  من  له  تعر�ست  ما 
لعدم  العدالة  اإىل  اأ�سل  مل  اأنني 

امل�سا�ص باحلزب ».

كمال رزيق 

روؤية املراكز احلدودية مع تون�س اأكرب دليل لف�سل ال�سياحة اجلزائرية 
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رئي�س اجلمعية اجلزائرية للزوايا، نور الدين م�سوط

 الزوايا بال قانون وتتخبط يف الفو�ضى
.                وزير ال�سوؤون الدينية رف�س ا�ستقبالنا

.                اجلزائر بحاجة اإىل هيئة اإفتاء ولي�س مفتي اجلمهورية
.                 »الكركرية« يقودها موؤذن متعاقد مع وزارة ال�سوؤون الدينية

تاأ�س�ست يف 2013 وبعد اأربع)04( �سنوات من الن�ساط تعمل اجلمعية اجلزائرية للزوايا والثقافة ال�سوفية على ا�سرتجاع »مكانة الزاوية« و«دورها احلقيقي« يف 
املجتمع، لكن يبدو اأن املهمة لي�ست �سهلة على ما اأبداه رئي�س اجلمعية ال�سيخ نور الدين م�سوط يف هذا احلوار مع »الو�سط«، من مواقف وانتقادات طالت حتى 

طريقة عمل وزير ال�سوؤون الدينية حممد عي�سى وطريقة تعامله مع �ستى الق�سايا الدينية وما يت�سل بها من ان�سغاالت.

حوار: و�سيم. ب

تاأ�سي�س  من  الغر�س  ما 
للزوايا  اجلزائرية  اجلمعية 
والثقافة ال�سوفية مع وجود 
نا�سطة  واحتادات  جمعيات 

يف امليدان؟

ال بد من التو�ضيح بداية اأن الزاوية 
يف اجلزائر موؤ�ض�ضة ال يوجد لها 
اإىل  اال�ضتقالل  منذ  قانون  اأي 
قانون  اأي  يوجد  فال  هذا،  يومنا 
يتحدث  اجلزائري  الت�رشيع  يف 

عن الزوايا.
الزوايا م�ضت مع اجلمعيات، واأنا 
م�ضعى  يف  انخرط  مل  �ضخ�ضيا 
تاأ�ضي�س  اجلمعية الوطنية للزوايا، 
الوطني  االإحتاد  تاأ�ضي�س  بعد  اإال 
لكن  موؤ�ض�ضيه،  احد  واأنا  للزوايا 
معظم  مع  منه  ان�ضحبت  لالأ�ضف 
ب�ضبب  املوؤ�ض�ضني  االأع�ضاء 
اأهدافه  عن  وقعت  انحرافات 
واأ�ض�ضنا  تاأ�ضي�ضه.  من  والغاية 
اجلمعية   2013 دي�ضمرب   29 يف 
والثقافة  للزوايا  اجلزائرية 
رغبة  عند  نزوال  ال�ضوفية، 
دوما  كانت  التي  الدولة  �ضلطات 

تطالب الزوايا بتنظيم نف�ضها.

هل حت�سلتم على اعتماد؟

االإيداع ولكن  حت�ضلنا على و�ضل 
ومل   ،)2015 )اأفريل  �ضنتني  بعد 

نعرف ملاذا كل هذا التاأخر.

غريكم  عن  تتميزون  مباذا 
يف مفهوم  الزاوية ودورها يف 

املجتمع؟

 51  ،41  /59 قاعدة  نطبق  نحن 
يف املائة دين وجانب روحي و41 
للجانب  ن�ضاطنا  من  املائة  يف 

واإ�ضالح  والت�ضامني  التعليمي 
ذات البني  وغري ذلك من اأن�ضطة 
والتي  واإ�ضالحه  املجتمع  خدمة 
الزاوية  واجبات  �ضميم  من  هي 
كموؤ�ض�ضة دينية وعلمية. والزاوية 
النا�س  تعلم  وال  تدر�س  ال  التي 

بالن�ضبة لنا لي�ضت زاوية.

النا�س  عامة  عند  ال�سائع 
مدعومة  الزاوية  اأن  هو 
فلك  يف  وتن�سط  الدولة  من 

ال�سلطة، هل هذا �سحيح؟

اأبدا، احلقيقة غري ذلك، نحن  ال 
اأي دعم  نتلق  تاأ�ض�ضنا مل  اأن  منذ 
منلك  وال  الدولة  من  كان  مهما 
هذا  رغم  بنكي،  ح�ضاب  حتى 
ت�ضتفيد  اأن  عيبا  لي�س  انه  نقول 
الزاوية من دعم الدولة، بل يجب 
الزوايا  تدعم  اأن  الدولة  على 
ونحن من هذا املنرب نوجه النداء 
اإىل  تلتفت  كي  ال�ضلطات  اإىل 
معها،  والتعاون  بدعمها  الزوايا 
الأن الزاوية -ملن ال يعرف- هي 
وتاأ�ض�ضت  قامت  الذي  االأ�ضا�س 
عليه الثقافة الدينية للجزائريني، 
مواجهة  اأكرب  انطلقت  ومنها 

لال�ضتعمار.

النخراط  دعوة  هذا  يف  هل 
الزاوية يف العمل ال�سيا�سي؟

من  عقدة  اأية  لنا  لي�ضت  نحن 
موؤ�ض�ضة  فاأول  ال�ضيا�ضة  ممار�ضة 
الزاوية  هي  اجلزائر  يف  �ضيا�ضية 
منذ قدمي الزمان، لكن نحن �ضد 
من  نحن  ال�ضيا�ضوية،  ال�ضيا�ضة 
هنا نقول ب�ضوت مرتفع لل�ضلطة: 
العام  ال�ضالح  تريدون  انتم  »اإذا 
يف  وظفوها  بالزوايا  اعملوا 
م�ضتعدة  الزوايا  البالد«.  خدمة 
تخدم  �ضيا�ضة  اأي  يف  لالنخراط 

نكون يف  اأن  نرف�س  لكننا  البالد، 
نبيع  ال  نحن  اأ�ضخا�س،  خدمة 
عندنا  وال�ضيا�ضة  ن�ضرتي  وال 
العامة  هي كيف نحمي امل�ضالح 
لبالدنا وندافع عنها �ضد كل من 

كل يرتب�س بها.

باأن�سطة  بادرمت  هل 
�سيا�سية؟

�ضبيل  فعلى  باأن�ضطة،  بادرنا 
رئي�س  اإىل  طلبا  قدمنا  املثال 
الأجل  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س 
واقع  حول  برملانيا  يوما  تنظيم 
جانب  نظرنا  يف  وهذا  الزوايا، 
ال  التي  ال�ضيا�ضية  املمار�ضة  من 
فيها.  االنخراط  من  لدينا  مانع 
تن�رشه  ما  اإىل  –مثال-  ننظر  فلو 
عن  اأخبار  من  االإعالم  و�ضائل 
واجبنا  من  ي�ضبح  العنف  ظاهرة 
ممار�ضة ال�ضيا�ضة والعمل من اأجل 
و�ضع حد لهذه الظاهرة اخلطرية 

املتف�ضية يف جمتمعنا«.

وخارطة  اأرقام  لديكم  هل 
الزوايا  لتواجد  دقيقة 
ال�سوفية  الطرق  وخمتلف 

يف اجلزائر؟

ولكن  موجودة  غري  دقيقة  اأرقام 
لدينا زوايا يف كل واليات القطر، 
لي�س فيها زاوية  فال توجد والية 
تاأثريها  واحدة على االأقل، ولكن 
يختلف من زاوية اإىل اأخرى ح�ضب 
الزاوية  و�ضيخ  املقدم  �ضخ�ضية 
النا�س،  عند  الزاوية  وم�ضداقية 
ومريديها  الزاوية  يف  فاالأ�ضل 
وحمبيها اأن يكونوا قدوة ويعطون 

املثل احل�ضن يف املجتمع.

من يقف براأيك وراء عرقلة 
من  والتقليل  الزوايا  ن�ساط 

�ساأنها؟

عموما الدولة مل تعرف اأو مل تريد 
يف  املوجودة  الطاقات  ا�ضتغالل 
اإال  الزوايا  نتذكر  فال  الزوايا، 
طلب  اأودعنا  وقد  منا�ضبات  يف 
اأحمد  االأول  للوزير  ا�ضتقبال 
واقع  مناق�ضة  ق�ضد  اأويحيى،  
الزوايا وبع�س م�ضاكل البالد ذات 
ردا  وننتظر  الزوايا،  بدور  ال�ضلة 

منه.
هناك  اأن  نوؤكد  بل  ننفي  وال 
هي  ال�رشاحة  نحن  عراقيل، 
ال�ضوؤون  وزير  ونقول  تقتلنا،  التي 
والعمل  ا�ضتقبالنا  يرف�س  الدينية 
دعم  عن  يتحدث  فهو  معنا، 
عرب  بجولة  قمنا  ولكن  الزوايا 
ومل  الوطن  من  خمتلفة  مناطق 

جند �ضيئ.
�ضيا�ضة ال�ضوؤون الدينية ال نتدخل 

معه  نختلف  كزوايا  لكننا  فيها، 
اأي  لديه  لي�س  باأنه  يقول  فهو 
�ضلطة على الزوايا وهذا كالم مل 
اأي  اأن نوجه  نفهمه، وال ن�ضتطيع 
اتهام لوزير ال�ضوؤون الدينية ولكن 
مواقفه منا غام�ضة ومل نفهم منه 

ما يريد.
بينكم  خالف  عن  تتحدث 
وبني وزارة ال�سوؤون الدينية 
بينما اجلزائر تواجه خماطر 
م�سا�س  وحماوالت  الطائفية 
اأال  الدينية،  مبرجعيتها 

يبعث هذا على االأ�سف؟

عن  احلديث  ميكن  ال  حقيقة 
للجزائريني  الدينية  املرجعية 
�ضد  نحن  الزوايا،  عن  بعيد 
دولية  ملتقيات  يف  امل�ضاركة 
درءا  اجلزائر،  يف  واحت�ضانها 
اخلارج،  من  امل�ضمومة  لالأفكار 
من  اجلزائر  يف  هنا  علماء  لدينا 
اإىل  نلجاأ  ملاذا  العلماء،  خرية 
اخلارج، لدينا ال�ضيخ الطاهر اآيت 
القا�ضمي  ماأمون  وال�ضيخ  علجت 
وال�ضيخ  بويزيري  �ضعيد  وال�ضيخ 
ال�ضنو�ضي  والدكتور  بوزدي  كمال 
وغريهم كثريون، لكن تخلينا عن 
اخلارج  ن�ضتفتي  واأخذنا  علمائنا 

يف ق�ضايانا.
اأقول  ال�سوؤال  اإىل  واأعود 
باتت  الطائفية  حقيقة 
بالدنا  يف  موؤ�سفا  واقعا 
االأمر  بنا  و�سل  ملا  واالأخطر 
االأئمة  على  االعتداء  حد 
امل�ساجد  يف  وقتلهم  و�سربهم 
خطري،  اأمر  هذا  وخارجها، 
التي  الدامية  االأزمة  يف 
يح�سل  مل  اجلزائر  عا�ستها 

اأو  زاوية  على  اعتداء  اأي 
على  نعتدي  واليوم  م�سجد، 
ونحرق  م�سجد،  داخل  اإمام 
�سيارته وهذا انحراف خطري 
و�سلنا  كيف  ن�ساأل  اأن  يجب 

اإليه وما الذي يجري؟

مو�ضوع  حول  دار  كبري  حديث 
»الكركرية«  وموؤخرا  »االأحمدية« 
موؤذن  »الكركرية«  ادخل  فمن 
متعاقد مع وزارة ال�ضوؤون الدينية. 
ونحن من �ضنني نقول اأن اجلزائر 
للوزير  كان  اإذا  م�ضتهدفة، 
موقعه  بحكم  التحفظ  واجب 
ال  ما  نقول  فنحن  وم�ضوؤولياته، 

لالأ�ضل  عدنا  فلو  الوزير،  يقوله 
داخل  اإمام  �رشب  ي�ضتحيل 
ناأخذ  اأ�ضبحنا ال  امل�ضجد، لقد 
باأمور  ونهتم  بجدية،  االأمور 
زار  عندما  الحظنا  �ضطحية، 
الزوايا  اإحدى  بريطانيا  �ضفري 
ثار جدل كبري حول لبا�س ال�ضفري 
ولكن مل يتحدث احد عن ما دار 

بني ال�ضفري و�ضيخ الزاوية.
لق�ضية  بالن�ضبة  ال�ضيئ  نف�س 
هام�ضية  ق�ضايا  كلها  الب�ضملة، 
�ضطحية ونقا�س مزيف، االأ�ضل 
ك�ضلوك،  جت�ضيده  هو  الدين  يف 
االأف�ضل هو اأن نغر�س يف الطفل 
قولها،  موا�ضع  بتعليمه  الب�ضملة 
هو  النقا�س  هذا  من  االأهم 
وهل  التعليمية  الربامج  حمتوى 
لبناء  ومنا�ضبة  �ضحيحة  هي 
اأخذت  كيف  انظر  جمتمعنا، 
الروح الوطنية تتال�ضى وتزول يف 
نفو�س االأجيال، هذا هو النقا�س 

الذي ينبغي اأن نخو�س فيه.

وماذا عن التن�سري؟

موجود  والتب�ضري  النت�ضري 
الظاهرة  معقل  ولكن  حقيقة 
يريد  كما  القبائل  منطقة  لي�س 
وال�ضوؤال  له،  الرتويج  البع�س 
هو ملاذا، ومثلما يقال، الطبيعة 
تاأبى الفراغ، فاإما منالأ الفراغات 
ياأتي  اأو  جمتمعنا  يف  املوجودة 
اإما  امليدان  فهذا  ميالأها،  من 
ياأتي من  اأو  اآنت  اأن تتحكم فيه 
نقيم  اأن  من  فبدال  فيه،  يتحكم 
من  قادمة  ل�ضخ�ضيات  اأعرا�س 
لعلمائنا  فر�ضة  نعطي  اخلارج 

ودكاترتنا.

قنوات  من  قناة  الحظنا 
بالدين  لها  عالقة  ال  التلفزيون 
يعلموننا  خليجيني  لنا  ت�ضتقدم 
نحن  وننام،  ونلب�س  ناأكل  كيف 
الهواري  و�ضيدي  الثعالبي  بلد 
بومدين،  و�ضيدي  والبو�ضريي 
من  الكفاية  فيه  ما  لدينا 
هنا  ومن  الوطنية.  املرجعيات 
الدينية   ال�ضوؤون  وزير  دور  يبداأ 
ووزير االت�ضال، يجب اأن نت�ضدى 
ملظاهر العوملة، باإعطاء البديل 
فكجزائر  اجلزائري،  لل�ضباب 
ومعقل  قبلة  كنا  وجزائريني 
ال  واملعتدل،  ال�ضحيح  للدين 
ما  اإىل  اليوم  �رشنا  كيف  اأدري 

نحن فيه؟
ا�ستحداث  توؤيدون  هل 

من�سب مفتي اجلمهورية؟

اإفتاء، فمن  نوؤيد ونطالب بهيئة 
ال�ضعب اأن يفتي �ضخ�س مبفرده 
ننتظر،  ماذا  االأمة،  �ضوؤون  يف 
اأخيار، لت�ضكيل  اأئمة  نحن لدينا 
ما  اآخر  لالإفتاء،  وطنية  هيئة 
اإن  تقول  اأمريكية  درا�ضة  قراأت 
ال�ضعب اجلزائري �ضعب ك�ضول. 
�ضحوة  يرزقنا  اأن  اهلل  ن�ضاأل 

�ضمري وخدمة بلدنا.

الثقافة  عليه  قامت  الذي  االأ�سا�س  هي  "الزاوية 
الدينية للجزائريني ومنها انطلقت اأكرب مواجهة 
لال�ستعمار وهي اأول موؤ�س�سة �سيا�سية يف اجلزائر"

"احت�سان اجلزائر مللتقيات دينية دولية وامل�ساركة فيها 
خارج البلد، خطر على الهوية الدينية للمجتمع"



حراكهم  ورقلة  بطالو  يوا�صل   
جاد  بتدخل  للمطالبة   ، املطلبي 
لفتح  املعنية  ال�صلطات  من طرف 
واخلروقات  التجاوزات  حتقيق يف 
ت�رصيف  عملية  �صاحبت  التي 
عرو�ض العمل  املقدمة من طرف 
كما   ، الكربى  البرتولية  ال�رصكات 
�صدد البطالني  على �رصورة تدخل 
املدير  الرئي�ض  طرف  من  جاد 
للت�صغيل من  الوطنية  للوكالة  العام 
الوكالة  رئي�ض  مهام  انهاء  اأجل 
الولئية بعدما جتاوزته الأحداث .
 ، املخادمة  اأحياء  بطالو  هدد   
بني ثور  ، �صكرة ، الزياينة وتقرت 
لهم مع جريدة  بورقلة يف ت�رصيح 
الت�صعيد  مبوا�صلة  »الو�صط«   
من لهجة خطابهم يف حالة ما مل 
اذانا  امل�رصوعة  مطالبهم  جتد 
اجلارية  ال�صنة  نهاية  قبل  �صاغية 
التدخل  �رصورة  يف  واملتمثلة   ،
العمل  مفت�صية  طرف  من  العاجل 
لفتح  للت�صغيل  القطاعية  واللجنة 
حتقيق معمق يف مالب�صات ت�رصيف 

طرف  من  املقدمة  عرو�ض 
على  الكربى  البرتولية  ال�رصكات 
غرار خدمات الأبار ، الأ�صغال يف 
الأبار واملوؤ�ص�صة الوطنية للتنقيب 
الولئية  الوكالة  اإىل  املقدمة 
تف�صي  عن  ناهيك   ، للت�صغيل 
و  واملحابات  املح�صوبية  مظاهر 
الر�صوة يف حتديد القائمة الأ�صمية 
للمعنيني باجراء الفحو�ض املهنية 

مبختلف التخ�ص�صات .
يف  املحتجني  ممثلي  نا�صد  كما 
املدير   ، معنا  حديثهم  معر�ض 
للت�صغيل  الوطنية  للوكالة  العام 
اأجل  من  ا�صعالل  الطاهر  حمند 
الولئية  الوكالة  رئي�ض  مهام  انهاء 
جتاوزته  الذي  بورقلة  للت�صغيل 
الأحداث بعدما عجز عن جت�صيد 
للبطالني على  قدمها  التي  الوعود 
تطبيق  خالل  من  الواقع  اأر�ض 
مبداأ ح�صب الولويات والمكانات 
املتاحة يف حتديد قائمة العاطلني 
باجتياز  املعنيني  العمل  عن 
مبختلف  املهنية  الفحو�صات 

النفطي  للمجمع  التابعة  الفروع 
دائرة  باقليم  �صوناطراك  العمالق 

حا�صي م�صعود .
من�صق  مت�صل حذر   مو�صوع  ويف 
مار�ض   14 �صباب  بطالو  منظمة 
�صحفي  ت�رصيح  الداوي يف  خالد 
 ،« »الو�صط  جريدة  به  خ�ض 
اليد  مبلف  املعنية  ال�صلطات 
العاملة املحلية من مغبة اللتفاف 
 ، امل�رصوعة  مطالبهم  على 
اأنهم  ال�صدد  ذات  يف  مو�صحا 
موا�صلة  بخيار  متم�صكون 

الوكالة  مقر  ب�صل  الحتجاج 
و  الولية  ومقر  للت�صغيل  الولئية 
تنظيم م�صريات �صعبية حتى تنطق 

الإدارة اخلر�صاء ح�صب قوله .
فرقة  فتحت  اأخر  �صعيد  وعلى 
مبديرية  واملراقبة  التفتي�ض 
اأمنيا  حتقيقا  الوطني  الأمن 
جتدد   مالب�صات  يف  معمقا 
اإنفجر  الذي  الجتماعي  احلراك 
املعلومات  وفق  انذار  �صابق  دون 

املتاحة .
�أحمد باحلاج 
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اجلنوب  بوليات  الأ�صوات   تعالت 
الكبري املطالبة ب�رصورة تدخل جاد 
ولة  لدى   الول  الوزير  طرف  من 
اجلمهورية من اأجل  ا�صرتجاع 1400 
م�صكن وظيفي  م�صتغل بطريقة غري 
قانونية �صواء من طرف املتقاعدين 
اأو العمال الذين مت حتويلهم لوليات 

اأخرى .
»الو�صط  لـ  م�صوؤولة  م�صادر  ك�صفت 
 ، الأغواط   ، ورقلة  وليات  من   «
اأن   ، احلدودية  ومترنا�صت  ب�صكرة 
اأح�صت  كانت قد  ال�صلطات املعنية 
بقطاعات  وظيفي  م�صكن   1400
 ، املحلية، ال�صحة  اجلماعات 
التمهني  و  املهني  التكوين  الرتبية، 
العلمي،  والبحث  العايل  والتعليم 
للت�رصيع،  خمالفة  بطريقة  م�صتغلة 
امل�صالح  ذات  تعكف  حيث 
الخت�صا�ض  دوائر  مع  وبالتن�صيق 
عمل،  خطة  �صبط  على  املعنية 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  منها  الغاية 
بها  املعمول  والإدارية  القانونية 
ال�صكنات من قب�صة  ل�صرتجاع هذه 
مت  الذين  العمال  اأو  املتقاعدين 
اأنهم ل  اإلإ  اأخرى،  حتويلهم لوليات 
يزالون ي�صغلون وبطرق ملتوية، تلك 
على اأمالك  املح�صوبة  ال�صكنات 
ع�رصات  حرم  ما  وهو  الدولة، 
والأ�صاتذة  املعلمني  الأطباء، 
الولية  مب�صالح  الدولة  واإطارات 
التنفيذية  واملديريات  الدوائر  و 
ال�صتفادة منها، حيث  والولئية من 

بغالبيتهم  دفعت  الو�صعية  هذه  اأن 
ال�صكنية  بالتجمعات  م�صاكن  لكراء 
اجلديدة  ومببالغ مالية كبرية ترتاوح 
�صنتيم،  مليون   2.5 و   1.5 الـ  بني 
ليبقى الت�صاوؤل مطروحا وبقوة لدى 
املهتمني بامللف املذكور حول عدم 
العادية  الدورات  اأ�صغال  يف  اإدراجه 
اأجل  الولئية من  ال�صعبية  للمجال�ض 
واأن  له، خا�صة  اإيجاد حلول جذرية 
ال�صاأن، حيث  القوانني وا�صحة بهذا 
بت�صخري  املحلية  لالإدارة  ت�صمح 
م�صالح  طريق  عن  العمومية  القوة 
عدم  بعد  مبا�رصة  وذلك  العدالة، 
الوظيفية  ال�صكنات  م�صتغلي  التزام 
لالإعذارات املوجهة لهم لإخالئها .

ت�صاءلت  فقد  مت�صل،  �صياق  ويف    
بهاته  املدين  املجتمع  جمعيات 
مرفوعة  مرا�صلة  يف  الوليات   
مل�صالح وزير الداخلية و اجلماعات 
املحلية وتهيئة الإقليم، عن الأ�صباب 
متكني  دون  حالت  التي  احلقيقية 
ممتلكات  على  الو�صية  ال�صلطات 
ا�صرتجاع  يف  العمومية  الدولة 
من  ال�صكنات  من  الهائل  الكم  هذا 
للمعنيني  وت�صليمها  م�صتغليها  قب�صة 
علمنا  اإذا  خا�صة  بها،  احلقيقيني 
هذه  اأن  املرا�صالت،  نف�ض  ت�صيف 
وذلك  للتنازل  قابلة  غري  ال�صكنات 
نظرا لل�صح الكبري يف خمتلف ال�صيغ 
الجناز  طور  يف  املوجودة  ال�صكنية 

باإقليم الوليات ال�صالفة الذكر .
�أحمد باحلاج 

يف وقت يلجاأ عمال �لوظيفية �لعمومية لكر�ء 
م�ساكن باأثمان باه�سة 

حتولت ملجاأ ملروجي �الفات �الجتماعية 

1400 م�سكن وظيفي بورقلة 
، االغواط ، ب�سكرة ومترنا�ست 

م�ستغل بطريقة غري قانونية 

   1500 حمل مهني بوالية ورقلة 
عر�سة للتخريب وال�سياع  

ميتلكون فيالت فاخرة ،  �سيار�ت فخمة و عقار�ت بواليات �سمال و�سرق �لوطن 

االأمن يحقق يف الرثاء الفاح�ش لـ 25 
رجل اأعمال بورقلة ومترنا�ست 

بليبيا" �الإرهاب  �ملخدر�ت ومتويل  و  �ل�سالح  بن�ساط  �سلة  لهم  "05منهم 

فتحت موؤخر� م�سالح �الأمن �ملخت�سة بواليتي ورقلة و مترن��ست ، حتقيقات �أمنية معمقة يف �لرث�ء �لفاح�ش لـ 25 
رجل �أعمال، وذلك على خلفية �متالكهم لفيالت فاخرة ، �سيار�ت فخمة وعقار�ت ترت�وح م�ساحتها بني �لـ 15 و 
25 هكتار� بواليات �سمال و�سرق �لوطن، مو�ز�ة مع ذلك فان �لتحقيق يف �سقه �لثاين وجه من خالله ��ستدعاء�ت 

لـ 05 رجال �عمال ي�ستبه ن�ساطهم بتجارة �الأ�سلحة و�ملخدر�ت ومتويل �الإرهاب بليبيا .

�أحمد باحلاج

مطلعة  اأمنية  م�صادر  ك�صفت 
جلريدة »الو�صط » ، اأن حتقيقات 
نهاية  مع  با�رصتها  معمقة  اأمنية 
الأمن  م�صالح  اجلارية   ال�صنة 
اأعمال  رجل   25 مع  املخت�صة 
التي  ثروتهم  م�صدر  ،ملعرفة 
مليار   700 و   400 الـ  بني  ترتاوح 
امتالكهم  عن  ناهيك   ، �صنتيم 
فخمة  و�صيارات  فاخرة  لفيالت 
بوليات  عقارات  اىل  ا�صافة 
البليدة ، اجلزائر العا�صمة ، املدية 
، ق�صنطينة وجيجل ، وهو ما اأثار 
اأنه  باإعتبار  الأمن  م�صالح  �صكوك 
يجري  التي  الأ�صماء  �صمن  يوجد 
التحقيق معها على م�صتوى خاليا 
وم�صلحتي  والتحري  البحث 
واجلرمية  الرهاب  مكافحة 
الع�صكريتني  بالناحيتني  املنظمة 
ورقلة  بوليتي  وال�صاد�صة  الرابعة 
ومترنا�صت على التوايل ، 03 منهم  
موجودين حتت الرقابة الق�صائية 
من  النهائي  النتهاء  غاية  اىل 
ملف  يف  الأمنية  التحقيقات 
العتداء الرهابي الذي تعر�صت 

مبنطقة  النفطية  املن�صاة  له 
تيقنتورين 65 كلم عن مقر دائرة 
بتهمة  ايليزي  بولية  امنا�ض  عني 
التمويل لعملية التخطيط والتدبري 
نفطية  من�صاءات  لإ�صتهداف 

جنوب البالد الكبري .
امل�صدر  نف�ض  من  علم  وح�صبما 
واعمال  مال  رجال   05 فاإن 

الفاح�ض  الرثاء  اأ�صحاب  من 
باجتاه  للفرار  جلاأوا  بتمرنا�صت 
من  خوفا  وت�صاد  النيجر  دولتي 
اي ينك�صف امرهم بعدما متكنت 
بقرية  املخت�صة  الأمن  م�صالح 
توندرت ببلدية تينزاوتني بنف�ض 
الولية من توقيف و اعتقال 07 
ال�صهر اجلاري  مهربني منت�صف 

متويلهم  على  ي�رصفون  والذين 
املتاجرة  �صحنة  ملتابعة  ماديا 
التي  واملخدرات  بالأ�صلحة 
تذهب ثلث عائداتها للجماعات 
الرهابية التابعة حلركة التوحيد 
واجلهاد بغرب افريقيا النا�صطة 
ب�صمال مايل وذلك ح�صبما تو�صل 

له املحققون الأمنيون .

املكتب اجلهوي جلريدة الو�سط باجلنوب الكبري
�لعنو�ن: د�ر �ل�سحافة �ملرحوم عبد 

�حلميد جناح بحي ال�سيلي�ش ورقلة  
�لهاتف �لثابت و�لفاك�ش :029703371

�لهاتف �لنقال :0673441213
 لكل �إ�سهارتكم و �إعالناتكم �ت�سلو� بنا 

اإعالن

على خلفية  �لتالعب بعرو�ش �لعمل �ملقدمة من �ل�سركات �لبرتولية �لكربى 

بطالو ورقلة على �سفيح �ساخن ويطالبون 
براأ�ش رئي�ش الوكالة الوالئية للت�سغيل 

�لد�وي : "�سنو��سل �لت�سعيد حتى تنطق �الإد�رة �خلر�ساء"

 15 عرب  مهني  حمل   1500 تعر�ض   
و�رصقة  للتخريب    ، بورقلة  بلدية 
الأدوات  غياب  ب�صبب  املعدات 
اجلماعات  طرف  من  الرقابية 
مف�صال  ملرتعا  حولها   مما  املحلية 
ملروجي الآفات الجتماعية مبختلف 

اأنواعها و اأ�صكالها .
مهتمة  نا�صد ممثلو  جمعيات حملية 
بال�صاأن التنموي ببلديات الروي�صات ، 
 ، ورقلة   ، احلجرية   ، م�صعود  حا�صي 
الإدارية  املقاطعة  بلديات  و  العالية 
جريدة  مع  لهم  ت�رصيح  يف  تقرت 
القادر  عبد  الولية  وايل   ،« »الو�صط 
امل�صتعجل   التدخل  ب�رصورة  جالوي 
اأقرها  التي  مهني  حمل   100 حلماية 
رئي�ض اجلمهورية بكل بلديات الرتاب 
اأ�صبحت  الوطني ، من ال�صياع بعدما 
هذه املرافق العمومية ملجاأ مف�صال 
ملروجي الفات الجتماعية مبختلف 

ممار�صة  وكذا  انواعها  و  اأ�صكالها 
رف�ض  بعد  وذلك   ، والرذيلة   الف�صق 
اأ�صحاب  من  منها  امل�صتفيدين 
و  ال�صباب  وت�صغيل  دعم  وكالت 
البطالة  على  للتاأمني  الولئية  الوكالة 
ا�صافة للم�صتفيدين من وكالة الت�صيري 
بحجة  ا�صتغاللها  امل�صغر   للقر�ض 
بعدها عن مناطق الن�صاط التجاري ، 
ليبقى الت�صاوؤل مطروحا ح�صب نف�ض 
من  املطبق  ال�صمت  حول  اجلمعيات 
طرف م�صالح البلديات  التي حملوها 
م�صوؤولية تبعات امل�صكل القائم  وذلك 
عقود  ف�صخ  يف  التماطل  خلفية  على 
ذات  من  امل�صتفيدين  من  اليجار 
على  توزيعها  اإعادة  بهدف  املرافق 
ل�صتغاللها  ا�صتعدادا  الأكرث  ال�صباب 
خا�صة احلرفني الذين لطاملا ا�صتكوا 
من غياب نقاط الت�صويق ملنتوجاتهم 

�أحمد باحلاج املكد�صة مبنازلهم .



اجلنايات  حمكمة  �ستنظر 
االبتدائية بالدار البي�ساء �رشق 
جانفي   14 بتاريخ  العا�سمة 
الربملانية  ق�سية  يف   ، املقبل 
بطم�س  قامت  التي  ال�سابقة 
معامل جرمية القتل الب�سعة التي 
ب�سالحها  و  ابنيها  بني  جرت 
من  اأكتوبر  �سهر  يف  اخلا�س 
جنلها  قام  اأين   2013 عام 
من  البالغ  �سقيقه  روح  باإزهاق 
وحاولت  �سنة   24 حينها  العمر 
عنا�رش  ت�سليل  جهتها  من 
باالإدعاء  ال�سلطات  و  االأمن 
قبل   ، انتحار  جرمية  باأنها 
ال�رشطة  تقارير  تف�سحها  اأن 
العلمية الدقيقة و تواجه بذلك 
و  االإ�سبانية  ابنها  زوجة  رفقة 
عن  التبليغ  عدم  تهمة  ابنتها 
ن�سبت  الذي  الوقت  يف  جناية 
العمر  من  البالغ  اجلاين  الإبنها 
�سبق  مع  العمدي  القتل  جناية 

االإ�رشار و الرت�سد .
يف اجلرمية التي تعود جمرياتها 
 2013 اأكتوبر  �سهر  ملنت�سف 
منطقة  �سكان  ا�ستفاق  حني 

ناري  طلق  على  حمدين  �سعيد 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  حدود  يف 
اأحد  �سقة  من  ينبعث  م�ساءا 
العر�سان اجلدد و يعرث اجلريان 
الطلق  مل�سدر  تتبعهم  بعد 
�ساحب  جثة  على  الناري 
املنزل البالغ من العمر 24 �سنة 
ملقيا على االأر�س وهو غارق يف 
مع  ور�سا�سة يف ج�سمه  دمائه 
 ، اأمامه  ملقي  ل�سالح  ر�سدهم 
و ي�سارعوا بتبليغ عنا�رش االأمن 
اجلرمية  مل�رشح  تنقلت  التي 
ال�سحية  والدة  با�ستجواب  و 
�رشحت لهم باأن ابنها املرحوم 
م�سالح  اأن  غري   ، انتحر  قد 
و  بالفر�سية  تقتنع  مل  ال�رشطة 
لتكت�سف  التحريات  تو�سعت يف 
اأن اجلرمية متت بفعل فاعل من 
،حيث  للب�سمات  رفعها  خالل 
وجود  اإىل  التحريات  تو�سلت 
ال�ساب  اأن  تثبت  قاطعة  اأدلة 
اجلاين  واأن  ينتحر،  ومل  قتل 
ما  بناءا على  �سقيقه وهذا  هو 
خل�ست له "م�سلحة البالي�ستية" 
الوالية  باأمن  العلمية  لل�رشطة 

ال�رشعي  الطبيب  تقارير  وكذا 
االعتبار  بعني  باالأخذ  خا�سة   ،
با�ستعمال  متت  اجلرمية  اأن 
�سالح النائبة ال�سابقة عن حزب 
الدميقراطي  الوطني  التجمع 
اأثارت  التي  الواقعة  ،وهي 
اأن  بحكم  ت�ساوؤالت  عدة 
بال�سالح  احتفظت  قد  النائبة 
اأن  وبعد   ، عهدتها  نهاية  رغم 
حتويل  اإىل  التحقيق  خل�س 
جرمية  من  الق�سية  م�سار 

على  مت  قتل  جلرمية  انتحار 
�سقيق  متابعة  االأ�سا�س  هذا 
العمدي  القتل  بتهمة  ال�سحية 
و  الرت�سد  و  االإ�رشار  �سبق  مع 
متباعة الربملانية و زوجة اإبنها 
االإبالغ  عدم  بتهمة  �سقيقته  و 
املتهم  اإنكار  اأمام   ، عن جناية 
، وهذا  القتل  الرتكابه جلرمية 
عنه  �ست�سفر  ما  انتظار  يف 
تفا�سيل  من  املحاكمة  جل�سة 

اأكرث .

اجلنايات  حمكمة  �ستفتح 
خالل  البي�ساء  بالدار  االبتدائية 
اإٍرهابيا   12 ملف  احلالية  الدورة 
بتيزي  اعكوران  بجبال  نا�سطا 
وزو والذين كانوا يقومون بتجنيد 
و  التنظيم  هذا  يف  ال�سباب 
يتوا�سلون ب�رشائح هواتف نقالة 
و  مزورة  بهويات  اقتنائها  يتم 
اإ�ستعمالها  مبجرد  اإتالفها  يتم 
املتابعني بتهم بجناية االنخراط 
م�سلحة  اإرهابية  جماعة  يف 
االإ�سادة  و  الوطن  داخل  تن�سط 
ت�سجيعها  و  االإرهابية  باالأعمال 

و متويلها .
هذا وقد جرى توقيف املتهمني 
 ، ز   " املدعو  على  القب�س  بعد 
معلومات  اإثر   " االأمني  حممد 
موؤكدة وردت بخ�سو�س التحاقه 
باإكوران  االإرهابية  باجلماعات 
مكافحة  فرقة  اأمام  وزو   بتيزي 
للم�سلحة  التحري�س  و  االإرهاب 
اأين  الأمن والية اجلزائر  الوالئية 
مت تر�سده و اإيقافه بالقرب احلي 
الذي ي�سكن به ببوروبة يف ال 26 
داخل  عرث  اأين   2015 نوفمرب 
الكرتونية  ذاكرة  على  م�سكنه  
باالأعمال  ت�سيد  ت�سجيالت  بها 
�سماعه  بعد  اأكد  و   ، االإرهابية 
اجلماعات  �سمن  نا�سط  باأنه 
التحق مبعاقلهم  و قد  االإٍرهابية 
اأح�سن   ، ب   " املدعو  بف�سل 
تلك  معاقل  من  رجع  الذي   "
�سهر  يف  به  اإت�سل  و  اجلماعات 
رم�سان 2015 و �سلمه حينها يف 
اليوم املوايل �رشيحة هاتف نقال 
مت �رشاوؤها بهوية مزورة و طلب 
منه ا�ستعمالها لتلقي ات�سال من 
املدعو " ب،عبد الرحمان" الذي 
مبعاقل  االلتحاق  عليه  عر�س 
االأمر  وهو  االإرهابية  اجلماعات 
الذي رحب به و نفذه بتاريخ 26 
 " من  كل  رفقة  وكان   2015 اأوت 
ب، "  و ل، �سمري" ،  ع، اإبراهيم 
" و "�س، �سليم"  على منت مركبة 
وتوجهوا  علي  �سيد  املدعو 
ملعاقل االإرهاب ب�سواحي تيزي 
وزو اين  كان يف ا�ستقبالهم  "ب 
، عبد الرحمان " املكنى احلارث 

بحوزتهم  اإرهابيني  اأربعة  مع 
و  كال�سينكوف  نوع  من  اأ�سلحة 
من  فاروق  من  بكل  االمر  يتعلق 
رواحة  ابو  و  العا�سمة  اجلزائر 
البيوري  عزالدين  البويرة  من 
من  حمزة  "و  "داود  املكنى 
االأخ�رشية ، كما اأكد ذات املتهم 
من  كلف  اأنه  �سماعه  خالل 
بعد  االإرهابية  اجلماعات  قبل 
ال�سباب  بتجنيد  طويلة  منق�سات 
باأنه  اأي�سا   التنظيم  و �رشح  يف 
"�س،�سيدعلي"  على  تعرف 
مبنطقة  "قطيطة"  املدعو 
كان  عندما  بالبليدة  االربعاء 
مب�سجد  اجلمعة  ال�سالة  يوؤدي 
له  اأو�سح  باأيام  بعدها  و  القبة  
بقي  الذي  بوجلطي  يعرف  باأنه 
معه يف ات�سال معه بعد التحاقه 
باجلماعات االإرهابية و بعد فرتة 
طرف  من  القب�س  عليه  القي 
اإرهابية  االأمن يف ق�سية  م�سالح 
و بعد خروجه من ال�سجن ات�سل 
ب�سيدعلي مبقر اإقامته باالأربعاء 
ال�سخ�سي  هاتفه  رقم  له  �سلم  و 
باأنه  اأطلعه  و  بوروبة  اإىل  رجع  و 
فطلب  ببوجلطي  ات�سال  على 
هاتفه  رقم  له  ي�سلم  بان  منه 
باالإرهاب،و  لاللتحاق  به  ليت�سل 
العديد  اإقناع  من  زكري  متكن 
باملتهمني  االأمر  يتعلق  و  منهم 
بعد  قام  و  احلال  ق�سية  يف 
عبد  بوجلطي  مع  م�سبق  اتفاق 
الرحمان من اي�سالهم اىل معاقل 
بغابة  االإرهابية  اجلماعات 
اعكورن ب�سواحي تيزي وزو على 
منت ال�سيارة التي اح�رشها يحي 
و  "القطيطة"  املكنى  �سيدعلي 
�سيارة  منت  على  اأخرى  مرة  يف 
احلافالت  حمطة  من  موؤجرة 
اإىل مدينة تيزوي وزو و  بخروبة 
منها اإىل غابة اعكورن على منت 
اأمرهم  النك�ساف  جتنبا  حافلة 
كان  االأمن  م�سالح  طرف  من 
من  العديد  ي�ستعملون  املتهمون 
الهواتف النقالة و اإتالف �رشائح 
الهاتف مبا�رشة فور ا�ستعمالها و 
التي كان يتم �رشاوؤها با�ستعمال 

هويات م�ستعارة.

كانوا يتوا�شلون ب�شرائح هواتف مقتناة  بهويات مزورة 

ملف 12 اإرهابيا بجبال اإكوران 
بتيزي وزو اأمام حمكمة اجلنايات 
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الق�شية اأمام املحكمة اال�شتئنافية مبجل�س ق�شاء العا�شمة 

لقوات  كمني  بن�سب  متهم  ذاتي  عون 
اجلي�ش راح �سحيته 7 عنا�سر 

�شتفتح حمكمة اجلنايات االإ�شتئنافية مبجل�س ق�شاء العا�شمة عن قريب ملف العملية االإٍرهابية اخلطرية 
التي متت مبنطقة البويرة اإثر كمني ن�شبته عنا�شر اإٍرهابية لقوات اجلي�س الوطني ال�شعبي و التي راح 

�شحيتها 7 عنا�شر واإ�شابة 8 اآخرين بجروح خطرية ،و هي الق�شية التي �شيتابع فيها اأحد منفذي العملية  
و يتعلق االأمر باملدعو " ت ،�شعيد" املكنى " فاروق" وهو عون دفاع ذاتي كان ين�شط ل�شالح جماعة بوعالم 

املخفي املتمركزة بجبال الزبربر باالأخ�شرية .

املتهم   توقيف  جرى  وقد  هذا 
اىل  تقدم  عندما  تيبازة  مبنطقة 
اإيداع  اأجل  من  االمن  م�سالح 
ت�رشيح ب�سياع وثائقه ال�سخ�سية 
، وتبني بعد التحقق من هويته اأنه 
حمكمة  عن  بالقب�س   اأمر  حمل 
اإ�سمه  ذكر  بعدما   ، اجلنايات  
االإرهابي التائب "ح،عبد القادر" 
اإثر التحقيق معه حول �سلوعه يف  
ق�سية اإرهابية ، و اأكد هذا االأخري  
"ت،�سعيد"التحق  املتهم   اأن 
امل�سلحة   االإرهابية  باجلماعة 
مبنطقة  تن�سط  كانت  التي 
لواء  حتت  املن�سوية  االأخ�رشية 
اجلماعة ال�سلفية للدعوة و القتال 
وهذا مب�ساعدة    ،  2006 ماي  يف 
اأمري اجلماعة االإرهابي "ه. عبد 
رفقة  معه  يلتقي  وكان  القادر" 
باقي الكتائب اأين �سارك رفقتهم 
يف التخطيط و تنفيذ كمني ن�سبوه 
الوطني  ال�سعبي  اجلي�س  لقوات 
مبنطقة البويرة بتاريخ  16 جوان 

2006 وهو االعتداء الذي خلف 7 
 8 و  اجلي�س  عنا�رش  من  وفيات 
جلروح  تعر�ست  اأخرى  عنا�رش 
املتهم  جهته  من   ، خطرية 
يف  �سلوعه  نفى  �سماعه  وخالل 
اأي اعتداء اأو عمل اإرهابي و اأنه 
كان يعمل كعون ذاتي وهو العمل 

الذي التحق به بعام 1995 �سمن 
اأوىل الفرق التي جتندت للت�سدي 
لالإرهاب اآنذاك ، و اأكد باأنه بعام 
للعا�سمة  للتنقل  ا�سطر   2000
قبل  من  لتهديدات  تعر�سه  بعد 
اجلماعات االإٍرهابية نظرا للدور 
يف  به  يقوم  كان  الذي  الفعال 

باأن  ، موؤجحا  لالإٍرهاب  الت�سدي 
اإ�سمه  ذكر  الذي  االإرهابي  يكون 
يف الق�سية حاول من خالل فعلته 
اخل�سائر  ب�سبب  منه  االنتقام 
الفادحة التي اأحدثها يف كتيبة " 

الغرباء " .
ل/منرية

توبعت بتهمة عدم االإبالغ عن جناية

جرمية  اأبناء الربملانية ال�سابقة  اأمام حمكمة 
اجلنايات االبتدائية 

اأدرار

26 ناديا وجمعية ي�ستفيدون  
من اإعانات مالية

عبد  حممد  اأقا�سم  ال�سيد  اأكد 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  الكرمي 
مت  انه  اأدرار  لبلدية  البلدي 
الريا�سية  االأندية  قائمة  حتديد 
واجلمعيات الثقافية والت�سامنية 
بغية ا�ستدعائها يف االأيام القليلة 
القادمة  الأجل ا�ستكمال ملفاتها 
توزيع  من  نتمكن  القانونية حتى 
املائية  يف   3 ح�سة  اإعانات 
واخلا�سة برتقية مبادرات ال�سباب 
هوؤالء  ت�ساعد  مما  والريا�سة 

اجلمعيات علي ترجمة براجمهم 
يف امليدان وت�سهيل اأعمالهم كما 
بان هناك  البلدية  اأ�ساف رئي�س 
26 نادي ريا�سي وجمعية ثقافية 
 12 مابني  مق�سمة  وت�سامنية 
وهذه  جمعية  و14  ريا�سي  نادي 
 2017 ب�سنة  خا�سة  االإعانات 
وعن قريب توقع مداولة التوزيع 
حتى ت�سب االإعانات مبا�رشة يف 

اأر�سدة اجلمعيات .
ل/منريةبو�شريفي بلقا�شم ..

ل/منرية
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املوقف الأمريكي من القد�س املحتلة

 طريق اإىل اإ�سعال احلروب الدينية قي ال�سرق الأو�سط
د. غازي ح�سني

عت الوليات املتحدة الأمريكية مع »اإ�سرائيل« يف 19 كانون الثاين 1982 وبالتحديد يف اليوم الأخري لولية الرئي�س الأمريكي رونالد ريغان املوؤمن  وَقّ
بامل�سيحية ال�سهيونية  على وثيقة خطرية جداً ومعادية للعروبة والإ�سالم تتناول و�سع القد�س العربية املحتلة و�سميت »اتفاق اإيجار و�سراء الأر�س« 

ح�سلت احلكومة الأمريكية مبوجبها على قطعة اأر�س من اأمالك الوقف الإ�سالمي والأمالك الفل�سطينية اخلا�سة يف القد�س الغربية املحتلة عام 
1948 لبناء ال�سفارة الأمريكية عليها.

قبل  الأمريكية  احلكومة  وكانت   
تعترب  الوثيقة  هذه  على  التوقيع 
خارج  منف�صاًل  كياناً  القد�س 
الإ�رسائيلية.  ال�صيادة  نطاق 
الوثيقة  هذه  على  التوقيع  ويعني 
ب�صيادة  اأمريكياً  �صمنياً  اعرتافاً 
»اإ�رسائيل« على القد�س املحتلة، 
القانون  يحرم  نف�صه  الوقت  ويف 
اأر�س  على  احل�صول  الدويل 
طريق  عن  الحتالل  �صلطة  من 

ال�صتئجار اأو ال�رساء.
الإ�صالمية  الأوقاف  اإدارة  اأكدت 
التي  الأر�س  اأن  القد�س  يف 
ا�صتاأجرتها احلكومة الأمريكية يف 
اأرا�صي  القد�س املحتلة هي من 
ل  وبالتايل  الإ�صالمي،  الوقف 
يحق لإ�رسائيل كدولة احتالل اأن 
تت�رسف بها كما ل يحق للوليات 
انطالقاً  ت�صتاأجرها  اأن  املتحدة 

من القانون الدويل.
الأمريكي  الكونغر�س  اتخذ 
 1990 اأيار   22 يف  املت�صهني 
على  ن�س  الذي   106 رقم  القرار 
تل  من  الأمريكية  ال�صفارة  نقل 
اأبيب اإىل القد�س املحتلة، و�صدر 
الأمريكية  ال�صفارة  نقل  قانون 
اأ�صابيع  اأربعة  بعد   1995 عام 
)اأو�صلو(  طابا  اتفاق  توقيع  من 
الأمريكي  الأبي�س  البيت  يف 
واملفاو�س  الحتالل  دولة  بني 
مت  حيث  الهزيل،  الفل�صطيني 
امل�صا�س  بعدم  اللتزام  فيه 
بحثها  وتاأجيل  القد�س  بو�صع 
النهائي.  احلل  مفاو�صات  اإىل 
اأي�صاً  الكونغر�س  قرار  وجاء 
للتنمية  عمان  قمة  انعقاد  ع�صية 
الأو�صط  ال�رسق  يف  القت�صادية 
خططت  التي  اإفريقيا  و�صمال 
املتحدة  الوليات  ورعتها  لها 
العدو  وهيمنة  التطبيع  لفر�س 
القت�صادات  على  الإ�رسائيلي 
العربية، وحل اأزماته القت�صادية، 
الأمريكية  ال�صيا�صة  واأ�صبحت 
خ�صوع  ب�صبب  اإ�رسائيلية  �صيا�صة 
الأمريكي  والرئي�س  الكونغر�س 
حمور  وتخاذل  اليهودية  للوبيات 
وا�صتمرارهم  العرب  املعتدلني 
قطعة  لليهود  فل�صطني  بيع  يف 

قطعة.
الأمريكي  القانون  م�صمون 

اجلائر:
احتوت ديباجة القانون الأمريكي 
املزاعم  كافة  على  القذر 
والأطماع  والأكاذيب  واخلرافات 
القد�س  مدينة  يف  اليهودية 
ر القانون يف الوقت  العربية. وتنَكّ
القد�س  وواقع  لتاريخ  نف�صه 
الإ�صالمية  العربية  وال�صيادة 
على  ال�صيادة  واأن  ل�صيما  عليها، 
القد�س ثالثية الأبعاد: فل�صطينية 
واإ�صالمية  ثانياً،  وعربية  اأولً، 
ثالثاً. وت�صمن القانون ثالثة بنود: 

موحدة  القد�س  تبقى  اأن  الأول 
غري جمزاأة اأي تكري�س الحتالل 
ب�صطريها  للقد�س  الإ�رسائيلي 
والثاين:  و�رسعنته.  املحتلني، 
يعرتف بالقد�س املوحدة عا�صمة 
الحتالل  ويدعم  لـ»اإ�رسائيل«، 
عنه.  والدفاع  والتهويد  وال�صم 
الأمريكية  الإدارة  يلزم  والثالث: 
تل  من  الأمريكية  ال�صفارة  بنقل 
مبنى  واإقامة  القد�س  اإىل  اأبيب 
اأو   1999 فيها حتى عام  ال�صفارة 

متى يحني الوقت لذلك.
اأكرب عملية قر�سنة

وخ�ص�س القانون املبالغ الالزمة 
واغت�صاب  قر�صنة  عملية  لأكرب 
للديانة  وانتهاك  وتهويد 
جمل�س  عليه  ووافق  الإ�صالمية. 
 )93( �صاحقة  باأغلبية  ال�صيوخ 
واأعلن  �صده،  اأ�صوات   )5( مقابل 
يوؤيد  ل  اأنه  كلنتون  بيل  الرئي�س 

القانون ولكنه �صيلتزم بتنفيذه.
العربية  الدول  معظم  �صمتت 
وتفاوتت  وخمزياً  مريباً  �صمتاً 
عنها  �صدرت  التي  الردود  بع�س 
الرئي�س  �صكر  عن  التعبري  بني 
القانون  يوؤيد  مل  )لأنه  كلنتون 
اإبداء  وبني  عليه(  وّقع  ولكنه 
يدل  مما  والأ�صف،  الده�صة 
دللة وا�صحة على تخاذل معظم 
العديد  واإذعان  العرب  احلكام 
الطاغية  راأ�صهم  وعلى  منهم 
للمزاعم  مبارك  ح�صني  املخلوع 
والإمالءات  اليهودية  والأطماع 
احلقوق  ح�صاب  على  الأمريكية 
الوطنية والقومية والدينية للعرب 
الإ�رساء  مدينة  يف  وامل�صلمني 
واملعراج. يعني القانون الأمريكي 
الأمريكي  العرتاف  الظامل 
للقد�س،  الإ�رسائيلي  بالحتالل 
موحدة  عا�صمة  بها  والعرتاف 
لـ »اإ�رسائيل« ويتناق�س مع مبادئ 
القانون الدويل وقرارات ال�رسعية 
اأر�صاً  التي تعترب القد�س  الدولية 
الن�صحاب  يجب  حمتلة  عربية 
على  وا�صحة  دللة  ويدل  منها. 
ق�صية  اإىل  القد�س  ق�صية  حتّول 
املتحدة،  الوليات  يف  داخلية 
اإدارة  من  حقرياً  وتراجعاً 
املواقف  عن  كلنتون  الرئي�س 
الأمريكية  الإدارات  اأعلنتها  التي 
ال�صابقة ومكافاأة اأمريكية همجية 
املعتدية على حروبها  لإ�رسائيل 
للمادة  فظاً  وانتهاكاً  العدوانية، 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   49

لعام 1949.
طبعة ثانية من وعد بلفور

قانوناً  يوقع  بو�س  احلرب  جمرم 
يعترب القد�س ب�صطريها املحتلني 

عا�صمة لـ»اإ�رسائيل«:
اأيلول   30 يف  بو�س  الرئي�س  وقع 

2002 قانوناً اأقره جمل�س ال�صيوخ 
الأمريكي ين�س على اأن »القد�س 
للكيان  عا�صمة  املوحدة« 
الغ�صب  اأثار  مما  ال�صهيوين، 
جميع  يف  ال�صديدين  وال�صتنكار 

العوا�صم العربية والإ�صالمية. 
الأمريكي  القانون  هذا  وجاء 
والتوح�س  الهمجية  يف  املوغل 
ليم�س  والإ�صالم  للعروبة  والعداء 
يف ال�صميم اأعدل واأقد�س ق�صية 
باأوخم  وينذر  واإ�صالمية،  عربية 
وال�صتقرار  الأمن  على  العواقب 
والزدهار يف املنطقة ويف العامل 

اأجمع.
على  اخلطري  القانون  هذا  يوؤكد 
النحياز الأمريكي ال�صافر لدعم 
اليهودي  ال�صتيطاين  ال�صتعمار 
وبقية  وفل�صطني  القد�س  يف 
وتبنيه  املحتلة  العربية  الأرا�صي 
خماطر  و�صتكون  عنه.  والدفاع 
الأمن  على  كارثية  القانون  هذا 
العامل،  ويف  املنطقة  يف  وال�صلم 
على  املحتل  العدو  و�صجع 
والت�صلب  التطرف  ال�صتمرار يف 
واملقد�صات  الأر�س  وتهويد 
املحتلني  ب�صطريها  القد�س  يف 
خالفاً لقرارات ال�رسعية الدولية 
وحقوق  الدويل،  القانون  ومبادئ 
مدينة  يف  وامل�صلمني  العرب 

الإ�رساء واملعراج.
وج�ّصدت هذه اخلطوة الأمريكية 
مل�صاعر  كربى  اإهانة  اخلطرية 
الإ�صالمية.  ال�صعوب  جميع 
بالتزامات  اإخاللً  و�صكلت 
حتى  الواردة  املتحدة  الوليات 
يف كمب ديفيد واأو�صلو، وخروجاً 
على املوقف الأمريكي املت�صمن 
بتاأجيل النظر يف ق�صية القد�س. 
الأمريكية  اخلطوة  ووجهت 
جمل�س  لقرارات  �صفعة  اجلائرة 
لالأمم  العامة  واجلمعية  الأمن 
القد�س  تعترب  التي  املتحدة 
الن�صحاب  ينبغي  حمتلة  مدينة 
منها ووجوب تفكيك جميع البوؤر 
اليهودية  وامل�صتعمرات  والأحياء 
�رسعية  غري  واعتربتها  فيها 

ولغية.
الأمريكي  القانون  هذا  و�صّعد 
والبغ�صاء  الكراهية  احلقري 
دولة  اأكرث  غدت  والتي  لأمريكا 
مكروهة يف العامل ب�صبب دفاعها 
عن الحتالل الإ�رسائيلي وتهويد 
للحروب  واإ�صعالها  القد�س 
القنابل  ول�صتخدامها  العدوانية 
النووية يف نيكازاكي وهريو�صيما.

هيالريون  املطران  و�صف 
يف  القد�س  مطران  كبوجي، 
الأمريكي  القرار  هذا  املنفى 
الأمريكي  النحياز  يعك�س  باأنه 
خرق  وهو  لـ»اإ�رسائيل«  الأعمى 
فا�صح لل�رسعية الدولية وا�صتهتار 
العربي  للعاملني  واحتقار  وحتد 

والإ�صالمي.
الذي  الأمريكي  القانون  ينتهك 
وقعه جمرم احلرب الرئي�س بو�س 
وقرارات  الدويل  القانون  مبادئ 
د  ويج�ِصّ الدولية  ال�رسعية 
النحياز الأمريكي الأعمى للعدو 
اأمريكية  وخطوة  الإ�رسائيلي، 
امل�صلمني  م�صاعر  اإ�صافية مت�س 
يعتربون  الذي  وامل�صيحيني 
حتت�صن  مقد�صة  مدينة  القد�س 
الأهمية،  بالغة  دينية  رموزاً 
واملعراج  الإ�رساء  مدينة  وهي 
احلرمني  وثالث  القبلتني  واأويل 
القيامة  كني�صة  وت�صم  ال�رسيفني، 

اأقدم كني�صة يف العامل.
ردود فعل

امل�صاجد  خطباء  ا�صتنكر 
العربية  البلدان  معظم  يف 
اجلمعة  خطبة  يف  والإ�صالمية 
خروج   2002/10/11 بتاريخ 
على  الفظ  املتحدة  الوليات 
واحلق  الدويل  القانون  اأحكام 
اأنه  واأ�صاروا  والإ�صالمي،  العربي 
مل�صاعر  �صافراً  حتدياً  ي�صكل 
و�صددوا  وامل�صلمني،  العرب 
عربية  مدينة  القد�س  اأن  على 
ظهور  وقبل  تاأ�صي�صها  منذ 
والإ�صالم،  وامل�صيحية  اليهودية 
والإ�صالمية  العربية  الأمة  واأن 
جملة  الأمريكي  القانون  ترف�س 

وتف�صياًل.

اأبعاد القانون الأمريكي:
اجلائر  الأمريكي  القانون  وجه 
حول القد�س  �رسبة قاتلة لالأمن 
وال�صلم والزدهار يف املنطقة اإىل 
عدة عقود من الزمن، لأنه �صجع 
اليهودي  ال�صتيطاين  ال�صتعمار 
وجعل  العربي  الوطن  قلب  يف 
ال�صتيطاين  ال�صتعمار  دهاقنة 
الفا�صي  راأ�صهم  وعلى  اليهودي 
ال�صفة  باأن  ي�رسحون  نتنياهو 
اأرا�س  القد�س  فيها  مبا  الغربية 
ويرف�س  حمتلة.  ولي�صت  حمررة 
ال�صتيطان  وقف  اليوم  حتى 
اليهودية  امل�صتعمرات  وتفكيك 
الأمريكي  الدعم  على  معتمداً 
وخارجها  املتحدة  الأمم  داخل 
باملعتدلني  راي�س  اأ�صمتهم  ومن 
فل�صطني  باعوا  الذين  العرب 

للمحافظة على كرا�صيهم.
قرارات  خالل  من  بجالء  وتبني 
التي  والقوانني  الكونغر�س 
اأن  وبو�س  وكلنتون  ريغان  وقعها 
احلامي  هي  املتحدة  الوليات 
وال�رسيك واملدافع عن الحتالل 
العربية يف  لالأرا�صي  الإ�رسائيلي 
لبنان  فل�صطني واجلولن وجنوب 
وب�صكل خا�س يف مدينة القد�س.

اأهان القانون الذي وقعه املجرم 
ملليار  الدينية  امل�صاعر  بو�س 

العامل  يف  م�صلم  مليون  ومئتي 
من  عربي  مليون  وثالثمائة 
واأظهر  وامل�صيحيني،  امل�صلمني 
الرئي�س بو�س املوؤمن باخلرافات 
والتلمودية  التوراتية  والأكاذيب 
هي  املتحدة  الوليات  اأن 
القارة  يف  اجلديدة«  »اإ�رسائيل 
وح�صية  اأن  وظهر  الأمريكية. 
ومعاداته  وحروبه  و�رسوره  بو�س 
للعرب وامل�صلمني تفوق عدوانية 
يتمتع  كان  لأنه  هتلر،  ووح�صية 
تلمودية  توراتية  انتقامية  بروح 
وبجنون  والإ�صالم  امل�صلمني  من 
العظمة التي ل مثيل لها لدى اأي 

زعيم ظهر يف العامل.
الأمريكي  القانون  قلب  لقد 
واجلغرافيا  التاريخ  حقائق 
على  راأ�صاً  والواقع  والدميغرافيا 
عقب لإنكار الكونغر�س والرئي�س 
الأمريكي املهوو�س ملبادئ احلق 
والعدل والإن�صاف والتطاول على 
والإ�صالمية  العربية  املقد�صات 
للعرب  امل�رسوعة  احلقوق  وعلى 
مدينة  مدينتهم  يف  وامل�صلمني 

الإ�رساء واملعراج.
والرئي�س  الكونغر�س  جتراأ  ملاذا 
املوقف  هذا  اتخاذ  على  بو�س 
للعرب  واملعادي  لليهود  املنحاز 
وامل�صلمني وعلى تدوين املزاعم 
والأطماع التي كتبها كتبة التوراة 

والتلمود يف القوانني الأمريكية؟
ملاذا يعتدي الكونغر�س والرئي�س 
على  اأوباما  بعده  ومن  بو�س 
والقومية  الوطنية  احلقوق 
يف  وامل�صلمني  للعرب  والدينية 

القد�س املحتلة؟
انطالقاً من مبادئ القانون الدويل 
وقرارات جمل�س الأمن واجلمعية 
مدينة  القد�س  تعترب  العامة 
يف  والروؤ�صاء  الكونغر�س  حمتلة. 
تهويد  ويدعم  املتحدة  الوليات 
وثالث  القبلتني  اأويل  القد�س 

احلرمني ال�رسيفني.
معان وا�سحة

القانون  وجهها  التي  الر�صالة  اإن 
اإىل  القد�س  حول  الأمريكي 
والإ�صالمية  العربية  احلكومات 

تقول:
تقيم  ل  الأمريكية  الإدارة  »اإن 

مقد�صاتكم  حترتم  ول  لكم  وزناً 
�صعوبكم،  وم�صاعر  وم�صاعركم 
دولة  اأمام  تركعوا  اأن  وعليكم 
ل�رسوطها  وتخ�صعوا  اليهود 
وتقبلوا  اإمالءاتها  على  وتوافقوا 
مبا تخططه لكم وعليكم التعامل 
الوليات  مع  تتعاملون  وكاأنكم 

املتحدة«. 
عن  الأمريكي  القانون  يعرب 
اأجل  من  دنيئة  اأمريكية  اأنانية 
لك�صب  رخي�صة  انتخابية  م�صالح 
ونفوذهم  اليهود  واأموال  اأ�صوات 
يف  وذلك  الأمريكي  الإعالم  يف 
عربية  ق�صية  اأعدل  ق�صية مت�س 
فل�صطني  ق�صية  وهي  واإ�صالمية 
مبا فيها القد�س والتي ترقى اإىل 
وال�صنة  الكرمي  القراآن  م�صتوى 
يف  امل�صلمني  ومعتقدات  النبوية 

العامل.
ي�صكل القانون الأمريكي املذكور 
وم�صاعر  ملعتقدات  ا�صتفزازاً 
على  وح�صياً  واعتداء  امل�صلمني 
�صارخاً  وعدواناً  مقد�صاتهم 
على عروبة القد�س وعلى هويتها 
وو�صع  والإ�صالمية،  العربية 
احلرب  حافة  على  املنطقة 
العاملية الثالثة ويحمل يف طياته 
حترير  حتى  ال�رساع  ا�صتمرار 
ال�صهاينة  الغزاة  من  القد�س 

وزوال ا�رسائيل.
�صم  اأن  الدويل  املجتمع  ويعترب 
املحتلة  للقد�س  »اإ�رسائيل« 
الحتالل  دولة  وعلى   ، باطل 
اجلغرافية  التغيريات  تزيل  اأن 
فر�صتها  التي  والدميغرافية 
وا�صتمرار  القوة  با�صتخدام 
الحتالل وال�صتعمار ال�صتيطاين، 
فالقد�س ملك للعرب وامل�صلمني، 
ول يجوز مبوجب العهدة العمرية 
اهلل  اأعداء  اليهود  ي�صكنها  اأن 
والأنبياء والر�صول العربي واأعداء 
و�صعوب  والإ�صالم  العروبة 

املنطقة وال�صالم العاملي.
ويقود اىل ا�صعال احلروب الدينية 
الخ�رس  حترق  عقود  لعدة 
الب�رس  ماليني  وتقتل  والياب�س 
حتقيقا خلرافة هريجمدون التي 
ال�صهيونية  امل�صيحية  بها  توؤمن 
يف الوليات املتحدة المريكية. 
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الهاتـــف /0770.33.29.50/0540.01.52.32  
email / mtr.cherabi.huissier2@gmail.com

              حم�سر تبليغ ال�سند التنفيذي مع  التكليف بالوفاء
            عن طريق الن�سر باجلريدة

رقم الفهر�س:          /17                                                                         املادة * 412  /4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
ملف رقم: 17/750  

 نحـن الأ�ستـاذ/ �رشابي عبــــــد  الكرمي – حم�ضــر ق�ضائــي– لدى حمكمـــــــــــة بئـرمرادرايــــــــ�س اختـ�ضــــــــــــا�س جملـ�س ق�ضاء اجلزائـــر, الكائـــــــــــــن مكتبه بالعنوان اأعــــــــــــاله و الوا�ضــــــع ختمــــه و توقيعـــــــه اأدنـــــــــــــاه.
بطلــب مــن: ال�رشكـة ذات ال�ضخــ�س الوحيد و ذات امل�ضوؤولية املحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودة »كون�ضرتاك�ضن دوبوانــــــــــــــــــــــــت«EURL CONSTRUCTION DU POINTEاملمثلــــــــــــــــــــــة يف �ضخ�س م�ضريها. 

الكائـــــــن مقرهـــــــــــــا بــــــــ: حــــــــي الزواتنـــــــــــة رقــــــــــــــم 86 القبـــــــــــــــــــــة*اجلــــــــــزائــــــــــر*.
وكيلـــــــــــــــــــــــها الأ�ستــــــــــــــــــــــــــــاذ: فرحات اأني�س - حمامي معتمد لدى املحكمة العليا و جملـــــــــ�س الدولة-.

الكائــــــــــــــــــــــــــن مكتبـــــــــــــــــــه بـــــــ: حـــــــــــــــي اأح�ضن حميوز عمارة د 6 رقم 75 ابن عكنون *اجلزائر*.
بناءا على ال�سند التنفيذي  املتمثل يف اأمر اأداء  ال�سادر عن : حمكمة بئرمرادراي�س, بتاريخ: 2017/10/26, رقــــــــم الرتتيــــب: 17/05849, املمهــــــور بال�ضيغة التنفيذيـة امل�سلمة بتاريــخ: 2017/12/05, 

حتت رقــــــــم: 17/4802.
ق�سـد تبليغه اإلـى: �رشكة امل�ضاهمة امل�ضماة » اأورغانيبالن ORGANIPLAN SA  املمثلة من طرف مديرها العـــام.

الكائـــــــن مقرهــــــا بــــــــ:  حي عني اهلل عمـــارة 212 اأ 08  *دالـــــــي ابراهـــــــــــــــــــــــيم* اجلزائـــــــــــــــــر.
نظرا/ لنتقالنا بتاريخ 2017/12/11 و خماطبتنا لعــــون امن بالمكنة �رشح لنا ان املعنية رحلت مما ا�ضتدعى اإر�ضال املح�رش عن طريق الربيد املــــــــــــــــــــو�ضى عليــــــــــــــــــــــه مع العلــــم بالو�ضول حتت و�ضل رقم:005771.

و بنـــــاءا علــى الإذن بالن�ســـــــر ملحتـــــــوى التكليـــــف بالوفــــــــــــــاء باجلريـــــــــــدة ال�ســـــــــــــــــــــــــــادر عــــــــــــــــــــــــــــــن ال�ســـــــــــــــــيد رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س  بتاريخ: 2017/12/21, 
حتـــت رقم: 17/7528.

   ن�سرنا/ ن�ضخة مـن هذا املح�رش باجلريدة طبقا لن�س املادة 412 فقرة 04 من  قانون الإجراءات املدنيـــــــــة و الإدارية
واملت�سمن/ بتنفيذ منطوق ال�سند التنفيذي امل�سار اإليه اأعاله و دفع املبالغ املذكورة اأدناه بني اأيدينا مقابل و�سل عن ذلك. 1-37.216.839,45 دج �ضبعة و ثالثون مليون و مائتان و �ضتة ع�رش األف و 

ثمامنائة و ت�ضعة و ثالثون دينار و خم�ضة و اأربعون �ضنتيم.
2-م�ضاريـــــــــف التنفــــــــــــــــــــــــــــــــيذ الإختــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري 8454 دج. 

3-احلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق التنا�ضبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:971.440,77 دج . 
*املجمــوع/ 38.196734 ثمانية و ثالثون مليون   دينار جزائري و ت�ضعــــــــــــــــــــــــة و ثمـــــــــانون �ضنتــــــيم.

نبهناه/ باأن له مهلة خم�سة ع�سر يوما)15(للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و اإل نفذ عليه بكافة الطرق القانونية.  
     حتى ل يجهل                                                                     مع جميع التحفظـــــات 

و اإثباتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ملا تقدم حــــــــــــــــــــررنا هــــــذا املح�ضــــــــر للعمــــــــــــل به مبا ي�ضمح قانونا.
 اخلتـم     املح�سر الق�سائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية : البويرة
دائرة : قادرية

بلدية: عمر
  اإعالن باإعداد �سهادة احليازة

 
املت�ضمن   1990 نوفمرب   18 يف  املوؤرخ   25  /  90 رقم  للقانون  طبقا 
املولود  حممد  بن  العيد  العريبي   : ال�ضيد  فان  العقاري   التوجيه 

بتاريخ23- 08-1954 بنزليوة ذراع امليزان ولية تيزي وزو 
مدعيا  للبلدية  ملف  قدم  مركزقد  عمر  بلدية  بالقراريب   وال�ضاكن 

امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم 
املك�ضب , طالبا اثبات هذه امللكية بتحرير �ضهادة اعرتاف مبلكيته 
اأر�س  �ضاحلة للبناء امل�ضماة القراريب  للعقار الأتي تعيينه : قطعة 

تقع باملكان امل�ضمى قرية القراريب   
مربع   مرت   188,00 الإجمالية  م�ضاحتها  قادرية  عمردائرة  بلدية    

حمددة كما بلي  :
ال�ضمال : طريق معبد

اجلنوب : ملكية بوزايدي مقران
ال�رشق  : ملكية العريبي �ضفيان بن العيد

الغرب : ملكية لعريبي علي بن العيد
فعلى كل �ضخ�س له مطالب او اعرتا�ضات على حترير هذه ال�ضهادة 
تقدميها يف مدة اأق�ضاها �ضهرين ابتداء من تاريخ الن�رش يف جريدة 

يومية وطنية.
 رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

�ملكتب �جلهوي جلريدة �لو�شط باجلنوب 
�لكبري

العنوان: دار ال�سحافة املرحوم 
عبد احلميد جناح بحي 

ل�سيلي�س ورقلة  
الهاتف الثابت والفاك�س 

029703371:
الهاتف النقال :0673441213
 لكل اإ�سهارتكم و اإعالناتكم 

ات�سلوا بنا

�إعالن
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بعد انطالقها يف 2017.. هل ي�سهد 2018 اكتمال امل�ساحلة الفل�سطينية؟

�صت�صهد تقدمًا بخطوات "حمدودة بطيئة"، دون الو�صول 
الكتمال فعلي الإنهاء االنق�صام.

على  واحد  اأ�سبوع  مرور  فبعد 
اأعلنت احلركة عن حّل  الزيارة، 
�سّكلتها  التي  الإدارية  اللجنة 
 2017 مار�س  يف  غزة  قطاع  يف 
وذلك  القطاع(،  �سوؤون  )لإدارة 
"ا�ستجابًة  اإنه  اآنذاك  قالت  ملا 
لتحقيق  امل�رصية  للجهود 
واإنهاء  الفل�سطينية  امل�ساحلة 
النق�سام" وكانت اللجنة الإدارية 
اأمام  تقف  جديدة  عقبة  تُ�سّكل 
التفاهم  وحالة  امل�ساحلة  ملف 
"فتح"  حركتي  بني  ال�سيا�سي 

و"حما�س". 
خطوات  احلركة  قّدمت  كما 
اأُخرى "هامة"، و�سفها مراقبون 
يف  بـ"التنازلت"،  �سيا�سيون 
اتفاق  لتطبيق  �سعيها  �سبيل 
الذي  الفل�سطينية،  امل�ساحلة 
وّقع بني احلركتني يف 12 اأكتوبر 
، يف العا�سمة امل�رصية القاهرة، 
من  احلكومة  بتمكني  ويق�سي 

اإدارة �سوؤون غزة. 
التي  اخلطوات  اأبرز  ومن 
ت�سليمها  "حما�س"،  اتخذتها 
اإىل احلكومة  ملعابر قطاع غزة 
 ، نوفمرب  مطلع  الفل�سطينية، 
دون اأي تواجد ملوظفي احلركة 
وكان  املعابر  داخل  ال�سابقني 
من املقرر اأن تنتهي مدة متكني 
احلكومة الفل�سطينية يف 10 من 

دي�سمرب/ كانون ثاين اجلاري. 
وفق  توّجب على احلكومة،  كما 
رواتب  تدفع  اأن  "حما�س"، 
املوظفني الذين عّينتهم احلركة 
يف املوؤ�س�سات احلكومية، خالل 
القطاع،  على  �سيطرتها  فرتة 
وتوّقف  اجلاري  دي�سمرب  مطلع 
تطبيق ملف امل�ساحلة "موؤقتاً" 
املوظفني"،  "ملف  عقبة  اأمام 
حّتى  حقيقية  بوادر  وجود  دون 
هذا  بحل  تق�سي  اللحظة، 
"فتح"  حركتا  وتتبادل  امللف 
و"حما�س"، منذ نحو اأ�سبوعني، 
تطبيق  تباطوؤ  ب�ساأن  التهامات 
ومتكني  امل�ساحلة  اتفاق 
احلكومة ويبقى م�سري امل�ساحلة 
عام  خالل  مهدداً،  الفل�سطينية 
حالة  ا�ستمرار  ظل  يف   ،2018
التوتر التي ت�سوب عالقة "فتح" 
و"حما�س"، رغم تاأكيد احلركتني 
بـ"امل�ساحلة  مت�ّسكهما  على 

كخيار ا�سرتاتيجي". 
امل�ساحلة،  ملف  ينتظر  كما 
انفراجة يف ق�سية  حال حدوث 
املوظفني، ق�سايا ُكربى كـ"الأمن 
و�سالح املقاومة"، تُنذر بتوقٍف 

حني  اإىل  للملف،  جديد  موؤقت 
حلّها. 

امل�ساحلة �ست�سري ب�سكل 
بطيء 

ال�سيا�سي  والكاتب  املحلل 
الغربية،  ال�سفة  الفل�سطيني من 
حدوث  يتوّقع  حرب،  جهاد 
امل�ساحلة  م�سرية  يف  تقّدم 
الفل�سطينية خالل العام القادم، 
وقال  حمدودة  بخطوات  لكن 
من  عاماً   11 حديثه  يف  حرب، 
اأن  ميكن  ل  النق�سام،  تبعات 
من  ب�سيطة  مبجموعة  حتل 
الإجراءات رغم اأهميتها" ويعتقد 
)فتح(  حركتي  "نوايا  اأن  حرب 
و)حما�س( ل زالتا غري وا�سحة، 
الت�رصيحات  من  الرغم  على 
املختلفة لقيادتهما والتي توؤكد 
كما  بامل�ساحلة"  مت�سّكهم  على 
اأرجع حرب، عدم اكتمال عملية 
القادم،  العام  امل�ساحلة، خالل 
اإىل حاجة بع�س امللفات الُكربى 
وذلك  الوقت،  من  املزيد  اإىل 
فل�سطينية  "ا�سرتاتيجية  لإيجاد 

تتعلق بحلّها". 
وتابع م�ستكماًل:" كما اأن اإ�سالح 
التحتية  البُنى  ترميم  واإعادة 
واملوؤ�س�سات الفل�سطينية حتتاج 

لعدة �سنوات، ولي�س ل�سهور". 
القيادة  تتخذ  اأن  ويتوقع 
العام  خالل  الفل�سطينية، 
ملف  هامة يف  القادم، خطوات 
لكّنها  الفل�سطينية،  امل�ساحلة 
وتنفيذها  حمدودة،  �ستبقى 
اأن  اإىل  حرب  ويلفت  بطيء 
"فتح"  حركتي  م�سالح  ت�سارب 
امل�ساحلة  من  و"حما�س" 
اإىل  يوؤدي  قد  الفل�سطينية، 
كل مرحلة من  م�ساكل يف  بروز 
يتطلب  الذي  الأمر  مراحلها، 

املزيد من الوقت حللّها. 
ذلك كلّه، قد يوؤدي، وفق حرب، 
امل�ساحلة  عملية  توقف  اإىل 
الأخرى  الأحيان  ويف  اأحياناً، 
خطوات  ت�سارع  على  يعمل  قد 

تنفيذها. 

ال م�ساحلة "حقيقية" 
وال عودة لالنق�سام 

حرب  ي�ستبعد  ال�سياق،  هذا  يف 
"فتح" و"حما�س"  عودة حركتي 
اإىل مربع النق�سام الأول، خالل 
ي�ستبعد  اأنه  كما  القادم  العام 

اإىل اكتمال فعلي  الو�سول  اأي�ساً 
عام  خالل  امل�ساحلة  لعملية 

 .2018
والكاتب  املحلل  معه  ويتفق 
من  عوكل  طالل  ال�سيا�سي، 
مدينة غزة، متوقعاً حدوث تقّدم 
مهم على �سعيد اإنهاء النق�سام 
الفل�سطيني، دون اكتماله ب�سكل 
فعلي وكامل خالل العام القادم 
 11 م�ساكل  حل  اإن  عوكل  وقال 
الفل�سطيني  النق�سام  من  عاماً 
ل ميكن اأن يحدث خالل �سهور 
وقت  اإىل  يحتاج  اإمنا  قليلة، 

اأطول. 
احلقيقية  امل�ساحلة  لأن  وذلك 
عوكل،  وفق  تعني  والفعلية، 
بناء  واإعادة  �سيا�سية  �رصاكة 
الفل�سطينية،  الوطنية  املوؤ�س�سة 
الأمر  توافق،  اإىل  يحتاج  وذلك 
الذي يتطلب املزيد من الوقت 
وعلى الرغم، من �رصورة وجود 
حركتي  لدى  احلقيقية  الإرادة 
لتحقيق  و"حما�س"،  "فتح" 
اأن  اإل  الفعلية،  امل�ساحلة 
تتعلق  املّرة،  هذه  امل�ساحلة 
التي  بالتحديات  عوكل،  بح�سب 
الفل�سطينية،  الق�سية  تتهدد 
الأمريكي  الرئي�س  قرار  عقب 
القد�س  باعتبار  الأخري،  ترامب 

عا�سمة لإ�رصائيل. 
وا�ستكمل قائاًل:" املو�سوع لي�س 
الأخرية،  بالتطورات  عالقة  له 
حما�س  قيادتي  ت�ستطيع  فهل 
الوحدة  اأهمية  جتاهل  وفتح 
الوطنية، بينما يتجه ال�رصاع مع 
ي�سمل  بنحو  ال�سهيوين،  الكيان 
كل اأر�س فل�سطني التاريخية؟". 
وتفر�س املرحلة احلالية نف�سها 
وحما�س"،  "فتح"  حركتي  على 
كما تفر�س اأ�سلوبها يف التعامل 
مع املغريات املحلية والإقليمية 
قال  كما  املحيطة،  والدولية 
عوكل ،ويرى عوكل اأن التطورات 
املتعلّقة  خا�سة  الأخرية، 
بالقد�س  الأمريكي  بالعرتاف 
اأحدثت  لإ�رصائيل،  عا�سمة 
تقارباً يف امللف "ال�سيا�سي" بني 
حركتي "فتح" و"حما�س"، وذلك 
لأن الوليات املتحدة الأمريكية 
يف  للتناق�س  جمالً  ترتك  مل 
للحركتني،  ال�سيا�سية  الربامج 
"املفاو�سات  يتعلق مبلف  فيما 

مع اإ�رصائيل". 
وكان الرئي�س الفل�سطيني حممود 
عبا�س قد قال يف كلمة له خالل 
ال�سالمي  التعاون  منظمة  قمة 

يف ا�سطنبول، الأربعاء املا�سي، 
لالإدارة  يكون  اأن  يقبل  اإنه  لن 
العملية  يف  دور  اأي  الأمريكية 
الرئي�س  واأعلن  ال�سيا�سية 
يوم  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
6 من دي�سمرب اجلاري، اعرتافه 
ال�رصقي  )ب�سقيها  بالقد�س 
لإ�رصائيل،  عا�سمة  والغربي( 
والبدء بنقل �سفارة وا�سنطن اإىل 

املدينة املحتلة. 
عجلة  فاإن  ذلك،  على  وبناء 
لل�رصاع  ال�سيا�سي  امل�سار 
–الإ�رصائيلي  الفل�سطيني 
)الت�سوية ال�سيا�سية(، قد تتوقف 
مراقبني  وفق  كامل  ب�سكل 
ثقة  لنعدام  نظراً  �سيا�سيني، 
بالوليات  الفل�سطيني  الطرف 
املتحدة كراعي لل�سالم، ورف�س 
تلك  يف  و�سيط  لأي  اإ�رصائيل 
،ويعتقد  وا�سنطن  غري  العملية 
التفّهم  من  حالة  بوجود  عوكل 
يف  احلركتني،  لدى  امل�سرتك 
اإىل جانب وجود  هذه املرحلة، 
خا�سة  بينهما،  م�سرتكة  قوا�سم 
ال�سعبية،  باملقاومة  يتعلق  فيما 
اليوم  عاقل  يوجد  ل  قائاًل:" 
امل�سلّح،  الكفاح  ب�رصورة  يقول 

والعامل كلّه معنا". 
ول يتخوف عوكل على م�ستقبل 
خالل  الفل�سطينية،  امل�ساحلة 
التوقعات  رغم  القادم،  العام 

بتباطوؤ تنفيذ بنودها. 

تخوفات من االنهيار 

واملحلل  الكاتب  ويختلف 
اإبراهيم،  م�سطفى  ال�سيا�سي، 
من قطاع غزة، مع عوكل حيث 
انهيار  من  تخوفه  عن  يعرب 
الفل�سطينية،  امل�ساحلة  ملف 
اإنه  قال  ما  ب�سبب  خالل 2018، 

فتح  حركتي  بني  الثقة  "غياب 
وحما�س"وقال يف حديثه:" رغم 
والإعالن  الأخرية  التطورات 
اأن  اإل  الأخري،  الأمريكي 
احلركتني مل تتفقا على برنامج 
وطني، حيث �سّكل ذلك الإعالن 
بينهما  للتقارب  كبرية  فر�سة 
واإمتام الوحدة احلقيقية، خا�سة 
بامل�رصوع  يتعلق  املو�سوع  واأن 
الفل�سطيني"ويرى  الوطني 
فتح  حركة  دعوة  اأن  اإبراهيم 
و"اجلهاد  "حما�س"  حلركتي 
اجتماع  حل�سور  الإ�سالمي" 
الفل�سطيني  املركزي  املجل�س 
التحرير  ملنظمة  )تابع 
الفل�سطينية(، بادرة جّيدة، تدفع 

بعجلة امل�ساحلة اإىل الأمام. 
املجل�س  عقد  اأهمية  وترتبط 
املركزي الفل�سطيني بالقرارات 
ترتاجع  حيث  عنه،  ال�سادرة 
باإ�سدار  اكتفى  اإذا  اأهميته، 
"التو�سيات"، بح�سب اإبراهيم. 
�سدر   ،2015 عام  وقال:" 
قرار  املركزي  املجل�س  عن 
الأمني  التن�سيق  بوقف  يق�سي 
مل  القرار  اأن  اإل  اإ�رصائيل،  مع 
وعقد  اللحظة"،  حّتى  يُطّبق 
دورته  املركزي  املجل�س 
رام  مدينة  الـ"27"، يف  الأخرية 
فيها  قرر  اهلل عام 2015، حيث 

العالقة  اأ�سكال  كافة  وقف 
ينفذ  مل  ما  وهو  اإ�رصائيل،  مع 
اأن  اإبراهيم  ،ويعتقد  بعد 
بني  ال�سيا�سية  الربامج  تقارب 
وا�سحاً  بدا  والذي  احلركتني، 
لوثيقتها  حما�س  اإعالن  منذ 
وقبولها  اجلديدة،  ال�سيا�سية 
حدود  على  فل�سطينية  بدولة 
 ،1967 عام  حزيران  من  الرابع 
امل�ساحلة  م�ستقبل  يهدد  ل 
،لكنه يرى اأن الآلية التي تتبعها 
اإىل  للو�سول  "فتح"  حركة 
وهو  ال�سيا�سي  الربنامج  ذلك 
اآلية  مع  يتناق�س  املفاو�سات، 
توؤمن  التي  امل�سلّح(  )الكفاح 
اكتمال  ويتطلب  "حما�س"  بها 
الفل�سطينية  امل�ساحلة  عملية 
ب�سكلها احلقيقي، وفق اإبراهيم، 
�رصاكة وطنية فل�سطينية قائمة 
كفاحي  �سيا�سي  "برنامج  على 
اإعادة  جانب  اإىل  ووطني"، 
التحرير  ملنظمة  العتبار 
�رصعي  كممثل  الفل�سطينية، 

ووحيد لل�سعب الفل�سطيني. 
حدوث  اإبراهيم  وي�ستبعد 
دون  احلقيقية"،  "امل�ساحلة 
الوطني  الربنامج  على  التفاق 
اأولوية،  كونه  الفل�سطيني 
قادة  مهام  تدرج على  اأن  يجب 

احلركتني "فتح" و"حما�س".

�سّكلت اأول زيارة خارجية اأجراها اإ�سماعيل هنية، عقب توّليه من�سب رئا�سة املكتب ال�سيا�سي حلركة املقاومة االإ�سالمية "حما�س" يف ماي املا�سي، 
وكانت اآنذاك اإىل م�سر، انعطافة هامة على امل�ستوى الفل�سطيني الداخلي. 
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تقرير للأمم املتحدة 2017.. عام الأزمات يف قطاع غزة
قالت الأمم املتحدة: اإن العام 2017، �سهد انخفا�سًا يف اإمدادات الكهرباء للفل�سطينيني يف قطاع غزة، �سحبه تاأثري كبري على احلياة اليومية، وعلى 

توفري اخلدمات ملليوين �سخ�ص. 

ال�ش�ؤون  تن�شيق  مكتب  وقال 
املتحدة  للأمم  التابع  الإن�شانية 
خف�ض  مت  ماي  »منذ  »اأوت�شا«: 
و�شطي  مبعدل  الطاقة  اإمدادات 
 )4-6( اإىل  �شاعة   )12-10( من 
قرار  بعد  فقط،  ي�مياً  �شاعات 
بخف�ض  الفل�شطينية  ال�شلطة 
املدف�عات للكهرباء التي تزودها 
واأ�شاف  اإىل قطاع غزة«  اإ�رسائيل 
يف تقرير، ، »على الرغم من اتفاق 
امل�شاحلة ال�طنية الذي مّت ت�قيعه 
يف اأكت�بر 2017 بني فتح وحما�ض، 

مل يتم الرتاجع عن هذا القرار«. 
نق�ض  اأن  اإىل  »اأوت�شا«  واأ�شار 
ت�شببت يف خف�ض  الكهرباء،  كمية 
لل�شتخدام  املياه  اإمدادات 
املائة،  يف   30 من  باأكرث  املنزيل 
العام  من  الأول  بالربع  مقارنة 
املعدل  انخف�ض  حيث  2017؛ 
لرتاً   60 اإىل   84 من  الي�مي 
بكثري  اأقل  اأي  ال�احد،  لل�شخ�ض 
به  امل��شى  الأدنى  احلد  من 
»ب�شكل  وقال:  لرت«   100 والبالغ 
التل�ث  م�شت�يات  ارتفعت  مماثل، 
يف  ت�شب  التي  املجاري  مياه  من 
البحر الأبي�ض املت��شط، اأي اأكرث 
من 100 ملي�ن لرت ي�مياً، بن�شبة 37 
يف املائة«واأ�شار اإىل ارتفاع »عدد 
حالت الإ�شهال، وهي م�ؤ�رس على 
ن�عية املياه، التي مّت الإبلغ عنها 
الثالثة،  �شن  دون  الأطفال  بني 
بن�شبة تزيد عن 80 يف املائة منذ 
اأفريل )من 1،930 اإىل 3،450 حالة 

يف املت��شط �شهرياً(«. 
ا�شطرت  »كذلك  واأ�شاف: 
امل�شت�شفيات اإىل تاأجيل العمليات 
ا�شتمرار  ب�شبب  الطارئة  غري 
زاد من فرتات  الطاقة، مما  اأزمة 
بني  تقديرها  مت  التي  النتظار 
الربع  اأ�شهر يف  ثمانية  اإىل  خم�شة 

بني  ما  اإىل   2017 العام  من  الأول 
10 و15 �شهراً لبقية ال�شنة«. 

معرب بيت حانون 
)اإيرز( 

ومن جهة ثانية، فقد ذكر »اأوت�شا« 
من  ال�شكان  خروج  معدل  اأن  اإىل 
حان�ن  بيت  معرب  غزة عرب  قطاع 
غزة،  قطاع  �شمايل  )اإيريز(، 
ال�شلطات  عليه  ت�شيطر  الذي 
 50 بن�شبة  انخف�ض  الإ�رسائيلية 
 2017 العام  يف  تقريباً  املائة  يف 

مقارنة بالعام 2016«. 
وقال: »مبعّدل �شهري، مت ت�شجيل 
من  ايريز  مرور عرب  عملية   7000
 30 تاريخ  حتى  وذلك  القطاًع، 
خلل   13200 بـ  مقارنة   ، ن�فمرب 
العام 2016، ول تزال فئة حمدودة 
من  -معظمهم  الأ�شخا�ض  من 
يف  والعاملني  والتجار  املر�شى 
امل�ؤهلة  هي  الإن�شانية-  الإغاثة 
خروج،  ت�شاريح  على  للح�ش�ل 
للتفتي�ض  خ�ش�عهم  �رسط 

الأمني«. 
واأ�شاف: »مّتت امل�افقة على 54 % 
من طلبات احل�ش�ل على ت�شاريح 
الفل�شطينيني  املر�شى  قبل  من 
لل�شفر عرب اإيريز، حيث انخف�شت 
مما   ،2016 العام  يف   %  62 من 
مل�افقات  ن�شبة  اأدنى  يجعلها 
منذ   ،2006 العام  منذ  اخلروج 
والغالبية  امل�ؤ�رس،  ر�شد هذا  بدء 
العظمى من الطلبات التي رف�شت 
يف  معاجلتها  عدم  ال�شبب  كان 
لرف�شها  ولي�ض  املنا�شب،  ال�قت 

مبا�رسة لأ�شباب اأمنية«. 

معرب رفح 

اأما بخ�ش��ض معرب رفح، ال�ا�شل 
ُفتح  اإنه  فقال:  وم�رس،  غزة  بني 
خلل العام احلايل، 36 ي�ماً فقط، 
مقارنة مع 44 ي�ما يف العام 2016 
األف   17 ت�شجيل  »مّت  ،واأ�شاف: 
عملية مرور خارج القطاع مقارنة 
و151   2016 العام  يف  األفا   26 مع 

األفا، يف العام 2013«. 

معرب كرم اأبو �سامل 
التجاري 

كذلك  اأوت�شا  تقرير  وتطرق 
�شامل  اأب�  كرم  معرب  حركة  اإىل 
»اإ�رسائيل«  بني  ال�ا�شل  التجاري، 

وقطاع غزة. 
معدله  ما  حم�لة  »دخلت  وقال: 
9،729 �شاحنة من الب�شائع �شهرياً 
وكانت   ،2017 العام  يف  غزة  اإىل 
يف   98( منها  العظمى  الغالبية 
بدخ�لها  ال�شماح  مّت  قد  املائة( 
)كريم  �شامل  اأب�  كرم  معرب  عرب 
�شال�م بالعربية(، وهذا اأقل بن�شبة 
امل�ّثق  الرقم  عن  املائة  يف   3
املائة  يف  و13   2016 العام  يف 
للن�شف  ال�شهري  املت��شط  عن 
فر�ض  قبل   ،2007 عام  من  الأول 

احل�شار«. 

واأ�شاف التقرير الأُممي: »ل ميكن 
ا�شترياد الع�رسات من امل�اد التي 
ت�شنّفها اإ�رسائيل على اأنها ب�شائع 
)ع�شكرية  ال�شتخدام  مزدوجة 
عملية  خلل  من  اإّل  مدنية(   /
م�افقة اإ�رسائيلية ط�يلة الأمد«. 

وتابع »اوت�شا«: »خرجت حم�لة ما 
معدله 212 �شاحنة من غزة �شهرياً، 
مقابل 178 �شاحنة يف العام 2016، 
وعلى الرغم من الزيادة، فاإن اأرقام 

يف   22 �ش�ى  متثل  ل   2017 العام 
من  الأول  بالن�شف  مقارنة  املائة 
احل�شار  فر�ض  قبل   ،2007 العام 

)961 �شاحنة(«. 

هدم املباين 

ال�شفة  يف  ال��شع  �شعيد  وعلى 
اإىل  »اأوت�شا«  اأ�شار  فقد  الغربية 
هدمت  الإ�رسائيلية  ال�شلطات  اأن 
فل�شطينيا  مبنى   418 �شادرت  اأو 
الغربية،  ال�شفة  اأنحاء  جميع  يف 
مبا فيها »القد�ض ال�رسقية«، حتى 
تاريخ 27 دي�شمرب/كان�ن الأول، ما 

اأدى اإىل تهجري 659 فل�شطينيا. 
 30 ومنذ  غزة،  قطاع  »يف  وقال: 
 23500 نح�  يزال  ل   ، ن�فمرب 
تدمري  مت  بعد  مهّجًرا  فل�شطيني 
القتالية« يف  منازلهم يف »الأعمال 
العام 2014 )العدوان الإ�رسائيلي(، 
العام  نهاية  يف  األفا،   51 مقابل 

الأ�رس  معظم  تزال  ول   ،2016
النازحة غري قادرة على اإعادة بناء 
التم�يل،  يف  نق�ض  ب�شبب  منازلها 
م�شاعدات  على  تعتمد  زالت  وما 
بدل الإيجار النقدية التي تقدمها 

املنظمات الإن�شانية«. 

ال�سهداء الفل�سطينيون 
وقتلى الحتالل

اإىل  »اأوت�شا«  اأ�شار  فقد  ذلك  اإىل 
اأن ق�ات الأمن الإ�رسائيلية، قتلت 
منهم  فل�شطينيا،   76 العام،  خلل 
الهجمات  منفذي  من  �شخ�شاً   24
املزع�مة  الهجمات  منفذي  اأو 
اأفراد  من  و14  اإ�رسائيليني،  �شد 

اجلماعات امل�شلحة يف غزة. 
 3 يت�شمن  ل  العدد  هذا  اأن  وذكر 
من فل�شطينيي الداخل الذين قتل�ا 
بر�شا�ض  الأق�شى  امل�شجد  يف 
تنفيذ  بعد  الإ�رسائيلية  ال�رسطة 

هج�م. 
 15 مقتل  اإىل  اأ�شار  املقابل  يف 
فل�شطينيني،  يد  على  اإ�رسائيلياً 
الأمن  ق�ات  اأفراد  من   11 منهم 
من  ت�ظيفهم  مت  اأمن  اأع�شاء  اأو 
بالإ�شافة  الإ�رسائيلية،  ال�شلطات 
اإىل قتل جندي اإ�رسائيلي على يد 

فل�شطينيي الداخل.
 6601 اإ�شابة  اإىل  اأ�شار  كما 
 ،2017 العام  خلل  فل�شطيني 
من   %  70 ح�ايل  »وقعت  وقال: 
الإ�شابات خلل احتجاجات  هذه 
اأعقاب  يف  حدثت  وا�شتباكات 
بالقد�ض  املتعلقة  التط�رات 
عن  للك�شف  ب�ابات  -ن�شب 
احلرم  مداخل  عند  املعادن 
وعقب  مت�ز/ي�لي�،  يف  ال�رسيف 
القد�ض  املتحدة  ال�ليات  اإعلن 

عا�شمة لإ�رسائيل يف دي�شمرب ». 
واأ�شاف »اأوت�شا« اأن 153 اإ�رسائيليا 
يف  فل�شطينيني  يد  على  اأ�شيب�ا 

العام 2017.

املتحدة  الأمم  منظمة  حذّرت 
اأن  من  )ي�ني�شف(،  للطف�لة 
ال�رساعات  مبناطق  الأطفال 
وقع�ا  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف 
�شحية لهجمات واإهدار حلق�قهم 
 2017 خلل  �شادم  نطاق  على 
ن�رسته  بيان  يف  املنظمة،  وقالت 
اإن  الإلكرتوين،  م�قعها  على 
و�شط  تاأتي  الهجمات  تلك 
املت�شارعة  الأطراف  »جتاهل 
اإىل  الهادفة  الدولية  للق�انني 
يف  �شعًفا  الأكرث  الفئات  حماية 
اأن  البيان  املجتمعات«،واأ�شاف 
ال�رساع  مناطق  يف  »الأطفال 
ب�رسية،  كدروع  ا�شتخدامهم  يتم 
للقتل والت�ش�يه  وي�شبح�ن عر�شة 
يف  واأهداًفا  القتال،  يف  والتجنيد 

اخلط�ط الأمامية«.
وتابع: »حالت الغت�شاب، والزواج 
الق�رسي، والختطاف وال�شرتقاق 

يف  �شائعة  اأ�شاليب  اأ�شبحت 
ال�رساعات ما بني العراق و�ش�ريا 
وجن�ب  نيجرييا  اإىل  واليمن 
اإىل  وميامنار«،واأ�شارت  ال�ش�دان 
اأن »املليني من الأطفال يدفع�ن 
ثمًنا غري مبا�رس لهذه ال�رساعات، 
ويُعان�ن من �ش�ء التغذية واملر�ض 
وال�شدمات النف�شية، كما يُحرم�ن 
من اخلدمات الأ�شا�شية، كالطعام 
واملياه وال�شحة وال�رسف ال�شحي، 
ال�رساعات«ور�شدت  تلك  جراء 
الدول  اأبرز  يلي  فيما  املنظمة، 
بحق  انتهاكات  �شهدت  التي 

الأطفال يف 2017:
ُقتل ح�ايل 700  اأفغان�شتان،  - يف 
طفل يف الأ�شهر الت�شعة الأوىل من 

العام اجلاري.
ال��شطى،  اإفريقيا  - يف جمه�رية 
خلل  كبرية  زيادة  هناك  كانت 
2017 يف اأعمال العنف �شملت قتل 

واختطافهم  واغت�شابهم  اأطفال 
اجلماعات  قبل  من  وجتنيدهم 

امل�شلحة
بجمه�رية  كا�شاي،  منطقة  - يف   
ت�شبب  الدميقراطية،  الك�نغ� 
طفل  األف   850 نزوح  يف  العنف 
بعيًدا من ديارهم، يف حني تعّر�ض 
و400  اأكرث من 200 مركز �شحي، 
مدر�شة لهجمات. وعانى ما يقدر 
التغذية  �ش�ء  من  األف طفل  بـ350 

احلاد.
نيجرييا  �رسقي  �شمال  ويف   -
والكامريون، اأجربت جماعة »ب�ك� 
حرام« 135 طفًل على الأقل على 
ما  اأي  انتحارية،  بعمليات  القيام 
العدد  اأ�شعاف  خم�شة  من  يقرب 

يف 2016.
- يف العراق و�ش�ريا، ترددت اأنباء 
كدروع  الأطفال  ا�شتخدام  عن 
للح�شار،  وتعّر�شهم  ب�رسية، 

قنا�شة،  جانب  من  وا�شتهدافهم 
وطاأة  حتت  طف�لتهم  ويعي�ش�ن 

الق�شف والعنف. 
اأطفال  تعر�ض  ميامنار،  يف   -
ملعاناة،  امل�شلمني  الروهنغيا 
مروعة  عنف  اأعمال  و�شهدوا 
ه�جم�ا  حيث  النطاق،  ووا�شعة 
ولية  يف  ديارهم  من  وطردوا 
ظل  بينما  )غرب(،  اأراكان 
احلدودية  املناطق  يف  الأطفال 
و�شان  كا�شني  وليات  من  النائية 
الت�ترات  اآثار  من  يعان�ن  وكايني، 
امل�شلحة  الق�ات  بني  امل�شتمرة 
اجلماعات  وخمتلف  امليامنارية، 

العرقية امل�شلحة.
اأدى  حيث  ال�ش�دان،  جن�ب  يف   -
اإىل  القت�شاد  وتداعي  ال�رساع 
من  اأجزاء  يف  املجاعة  اإعلن 
 19 من  اأكرث  جتنيد  مت  البلد، 
امل�شلحة،  الق�ات  يف  طفل  األف 

اأو  وقتل  امل�شلحة،  واجلماعات 
و300 طفل  األفني  من  اأكرث  اأ�شيب 
يف  مرة  لأول  النزاع  اندلع  منذ 

دي�شمرب/كان�ن الأول 2013.
عن  الإبلغ  مت  ال�ش�مال،  يف   -
اأطفال يف  األف و740 حالة جتنيد 

الأ�شهر الع�رسة الأوىل من 2017.
من  يقرب  ما  خلّف  اليمن،  يف   -
األف ي�م من القتال ما ل يقل عن 5 
اآلف طفل بني قتيل وجريح، وفقا 
لبيانات و�شفتها املنظمة باأنها مت 
من  اأنه  اإىل  م�شرية  منها،  التحقق 
الفعلية  الأرقام  تك�ن  اأن  املت�قع 
اأعلى من ذلك بكثري. ويحتاج اأكرث 
من 11 ملي�ن طفل اإىل امل�شاعدة 

الإن�شانية.
يعان�ن  ومن بني 1.8 ملي�ن طفل 
األف   385 يعاين  التغذية،  �ش�ء  من 
احلاد،  التغذية  �ش�ء  من  طفل 
مل  اإذا  امل�ت  خلطر  عر�شة  وهم 

يعاجل�ا على وجه ال�رسعة.
 220 يعي�ض  اأوكرانيا،  �رسق  يف   -
من  دائم  تهديد  حتت  طفل  األف 
خملفات  من  وغريها  الألغام، 
على  للنفجار  القابلة  احلرب 
ط�له  البالغ  التما�ض«  »خط  ط�ل 
املنطقة  هذه  لت�شبح  كلم،   500
املل�ثة  الأماكن  اأكرث  من  واحدة 

بالألغام يف العامل.
اأطراف  جميع  »ي�ني�شف«  ودعت 
بالتزاماتها  التقيد  اإىل  النزاع 
مب�جب القان�ن الدويل، باأن تنهي 
�شد  املرتكبة  »النتهاكات  ف�ًرا 
ا�شتهداف  عن  والت�قف  الأطفال 
البنية التحتية املدنية، مبا يف ذلك 
وامل�شت�شفيات«ودعت  املدار�ض 
تتمتع  التي  الدول  ا  اأي�شً املنظمة 
اإىل  النزاع  اأطراف  على  بنف�ذ 
حلماية  التاأثري  هذا  ا�شتخدام 

الأطفال.  

بالعامل ال�صراعات  مناطق  يف  الأطفال  اأ�صود" على  "عام 



البطولة الوطنية 
للمبارزة لدى الفئات 

ال�شابة

م�شاركة 360 مبارز 
يف املناف�شة

للفئات  الوطنية  البطولة  ت�شهد 
فردي/ذكور  للمبارزة  ال�شابة 
الثالثة  الأ�شلحة  يف  ىواإناث 
م�شاركة  و�شي�ش  ح�شام  �شيف، 
ما يقارب 360 ريا�شيا من بينهم 
120 فتاة ميثلون 13 ناديا عن اأربع 
دي�شمرب   29 من  ولئية  رابطات 
اإىل الفاحت جانفي الداخل بقاعة 
حر�شة ح�شان ويخ�ش�ش اليومني 
الولني من املناف�شة لفئتي اقل 
�شنة،   13 من  واقل  �شنة   11 من 
اليومني  يف  متبوعة  و�شتكون 
 15 اقل من  املوالني مبناف�شات 

�شنة واقل من 17 �شنة.
الرابطات  البطولة  يف  وت�شارك 
وهران،  اجلزائر،  الولئية 
متثل  حيث  وعنابة  �شطيف 
اأندية،  �شتة  اجلزائر  رابطة 
اأربعة فرق من �شطيف، اثنني من 
عنابة،  من  واحد  ونادي  وهران 
�شنة   11 من  اقل  لفئة  بالن�شبة 
يح�رض 40 ريا�شيا و60 لعبا يف 
فئة اقل من 13 �شنة، اأما عن فئة 
 80 ف�شيح�رض  �شنة   15 من  اقل 
مبارزا، يف حني يح�رض 60 لعبا 

عن فئة اقل من 17 �شنة.
ق.ر.

ريا�ضةاجلمعة 29 - ال�شبت 30 دي�شمرب2017  املوافـق  لـ11 ربيع الثاين  1439ه 12
الدور 32 لكا�س اجلمهورية

االثارة مبلعب 5 جويلية 
وا�شطدام قوي بب�شكرة و�شعيدة

تتوا�شل اأم�شية اليوم مباريات الدور 32 ملناف�شة كاأ�س اجلمهورية والتي انطلقت 
اثارتها منذ اأول ام�س، حيث جتري مباراة القمة يف ملعب 5 جويلية بالعا�شمة وجتمع 
بني فريقني ين�شطان يف الرابطتني الأوىل والثانية ويتعلق الأمر مبولودية اجلزائر 

ووداد تلم�شان، حيث ينتظر اأن ل يجد النادي العا�شمي مهمة �شهلة اأمام فريق عاد اإىل 
الأ�شواء وحقق ال�شعود نهاية املو�شم الفارط ال�شعود اإىل الرابطة الثانية

عي�شة ق.

غري  نتائجه  ورغم 
البطولة  يف  امل�شتقرة 
يعول  انه  اإل  الوطنية 
نتيجة  ت�شجيل  على 
مناف�شة  يف  اإيجابية 
وحتقيق  الكا�ش  ال�شيدة 
بالعودة  املفاجاأة 
من  التاأهل  بتاأ�شرية 
�شعوبة  رغم  العا�شمة 
�شاحب  اأمام  املهمة 
يف  واملخت�ش  الأر�ش 
باعتباره  املناف�شة 
القيا�شي  الرقم  �شاحب 
يف  الكوؤو�ش،  عدد  يف 
من  عددا  ت�شد  املقابل 
النتباه  املواجهات 
احتاد  لقاء  غرار  على 
�شكيكدة  و�شبيبة  ب�شكرة 
فريقان  جتمع  لتي  ا 
الرابطتني  يف  ين�شطان 
الأوىل  املحرتفتني 
التوايل  على  والثانية 
بهوية  التكهن  ويبقى 
املناف�شة  يف  املتاأهل 
جتري  بينما  �شعبا، 
مواجهة بني فريقني من 
ويتعلق  الثانية  الرابطة 

مولودية  من  بكل  الأمر 
القبة،  ورائد  �شعيدة 
الفريق  مهمة  تبدو  اين 
املحلي يف املتناول رغم 
ت�شجيل النادي العا�شمي 
عودة قوية يف املباريات 
الأخرية للبطولة الوطنية، 
فيما تعول اأندية الأق�شام 
ت�شجيل  على  الدنيا 
اإىل  والتاأهل  املفاجاأة 
رغم  املقبل  الدور 
منها  عدد  مواجهة 
الأوىل  الرابطة  لأندية 
املواجهة  �شورة  يف 
املحمدية  �رضيع  بني 
نادي  ال�شاورة،  و�شبيبة 
احلرا�ش  واحتاد  تقرت 
و�شباب بلوزداد اأمام اأمل 

غري�ش.

مباريات اليوم

جنم مقرة / احتاد 
خن�شلة

احتاد اخل�رضية / 
غايل بلفدير

�شباب قي�ش / �شباب 
فيالج مو�شى

احتاد بلخري / وداد 
ميمون

�رضيع املحمدية / 
�شبيبة ال�شاورة

�رضيع غليزان / جنم 
التالغمة

نادي تقرت / احتاد 
احلرا�ش

مولودية البي�ش / 
احتاد عنابة

غالية عني ال�شفراء / 
اأمل بو�شعادة

مولودية �شعيدة / 
رائد القبة

�شباب اليزي / وفاق 
بئر العاتر

احتاد ب�شكرة / �شبيبة 
�شكيكدة

�شباب الزاوية / جنم 
�شوق اأهرا�ش

احتاد حجوط / 
�شباب واد ارهيو

مولودية احل�شا�شنة / 
مولودية برحال

اللقاءات تنطلق 
ابتداء من ال�شاعة 

14:00
�شباب بلوزداد / اأمل 

غري�ش
ملعب �شطيف / 

جمعية وهران
املباراتان جتريان 

على 15:00
مولودية اجلزائر / 

وداد تلم�شان   ابتداء 
من 16:00

احتاد ب�شكرة / �شبيبة �شكيكدة

اأبناء الزيبان ي�شرون على التاأهل 
ورو�شيكادا ترفع التحدي

البطولة العربية على امل�شمار للدراجات

اجلزائر تنهي املناف�شة باأربع ميداليات

ي�شتقبل فريق احتاد ب�شكرة م�شاء 
يف  النا�شطة  الأندية  اأحد  اليوم 
ويتعلق  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
الأمر ب�شبيبة �شكيكدة، حيث يعول 
دوري  اإىل  اجلديد  ال�شاعد  لعبو 
بتاأ�شرية  الحتفاظ  على  الأ�شواء 
ملناف�شة  الثاين  الدور  اإىل  التاأهل 
�شوف  الذين  وهم  الكا�ش  ال�شيدة 
امللعب  عاملي  من  ي�شتفيدون 
ي�شاعد  الذي  الأمر  واجلمهور 
لكناوي على  نذير  اأ�شبال املدرب 
و�شمان  امكانياتهم  بكامل  اللعب 
من  املناف�شة،  لعب  يف  املوا�شلة 
املتذبذبة  البداية  تدارك  اجل 

البطولة  يف  ي�شجلونها  التي 
ثالث  و�شعتهم  والتي  الوطنية 
الأندية املعنية بال�شقوط يف نهاية 

مرحلة الذهاب.
�شبيبة  ت�شكيلة  تتنقل  املقابل،  يف 
الزيبان  عا�شمة  اإىل  �شكيكدة 
التحدي  رفع  على  تعول  وهي 
والعودة بتاأ�شرية الدور املقبل من 
وبالتايل  الكا�ش،  ال�شيدة  مناف�شة 
متر  التي  ال�شعبة  الفرتة  جتاوز 
بها يف البطولة الوطنية، اأين يعجز 
النادي عن حتقيق النت�شارات يف 

املباريات الأربع الأخرية منها.
ع.ق.

اأحرز املنتخب الوطني للدراجات 
امليدالية الربونزية يف مناف�شات 
ال�رضعة ح�شب الفرق يف الن�شخة 
على  العربية  للبطولة  الثامنة 
لالأوا�شط  للدراجات  امل�شمار 
وال�شيدات  الرجال  لدى  والأكابر 
مبيدان  ام�ش  اول  اختتمت  التي 
يف  لل�شارقة  الدويل  الدراجات 
املتحدة،  العربية  الإمارات 
و�شجل املنتخب الوطني امل�شكل 
�شا�شان  حمزة،  يا�شني  من 
توقيتا  بوزيدي  اخلطيب وحممد 
عادت  فيما  ج   47 52ثا  قدره 
للمناف�شة   الذهبية  امليدالية 
وامليدالية  الإماراتي  للمنتخب 
الف�شية للعربية ال�شعودية، واأنهت 
للبطولة  الثامنة  الن�شخة  اجلزائر 
العربية مبجموع 4 ميداليات منها 

ف�شيتني وبرونزيتني.
اأمني  حممد  الدراج  وكان 

اأي�شا  اأم�ش  اأول  توج  قد  نهاري 
ملناف�شة  الربونزية  بامليدالية 
امليدالية  تاركا  لالأوا�شط  كريين 
عدنان  اأحمد  لل�شعودي  الذهبية 
لالإماراتي  والف�شية  احل�شن 
خليفة ال�شم�شي، من جهته ح�شل 
الأكابر  يا�شني �شعالل من �شنف 
على امليدالية الف�شية لالأمنيوم، 
اأربعة  من  تت�شكل  م�شابقة  وهي 
عبد  ح�شل  فيما  اخت�شا�شات، 

امليدالية  من�شوري  الرحمن 
لدى  املطاردة  ل�شباق  الف�شية 
اليوم  مناف�شات  ويف  الأكابر، 
الثالثاء  يوم  جرت  التي  الأول 
اجلزائري  املنتخب  اأنهى 
الثالثي  من  امل�شكل  لالأوا�شط 
مكور  حممد  �شبالوي،  اأ�شامة 
املركز  يف  نهاري  اأمني  وحممد 

الرابع للمطاردة . 
وكالت

مولودية اجلزائر / وداد تلم�شان

العميد لتاأكيد التخ�ش�س يف الكاأ�س 
والزيانيون دون عقدة

يحت�شن ملعب 5 جويلية مباراة قوية جتمع فريقي 
يدخالن  واللذان  تلم�شان  ووداد  اجلزائر  مولودية 
املواجهة وعينهما على حت�شيل تاأ�شرية التاأهل اإىل 
الدور ال�شاد�ش ع�رض من مناف�شة كاأ�ش اجلمهورية، 
رغم ان الأف�شلية تبقى للنادي العا�شمي الذي ي�شتفيد 
الأقرب  يعترب  والذي  واجلمهور،  الأر�ش  عاملي  من 
الرقم  �شاحب  واأنه  خا�شة  الثاين  الدور  بلوغ  على 
ثمانية  مبجموع  باللقب  التتويجات  عدد  يف  القيا�شي 

كوؤو�ش منا�شفة رفقة فريقي احتاد اجلزائر ووفاق �شطيف، وهو الأمر الذي مينح املولودية حافزا معنويا 
من اأجل جتاوز الدور الأول للمناف�شة وتاأكيد نتائجها الإيجابية يف املوا�شم الأخرية بعد نيل اللقب مو�شم 
الفرن�شي  املدرب  يحدث  اأن  ي�شتبعد  ول   ،2017/2016 الفارط  املو�شم  النهائي  ن�شف  وبلوغ   2016/2015
رونار كازوين املفاجاأة باإقحام امل�شتقدم اجلديد يف املركاتو ال�شاوي �شويبع �شمن الت�شكيلة الأ�شا�شية من 

اأجل منح الفاعلية للخط الأمامي الذي عانى كثريا يف الن�شف الأول من البطولة الوطنية.
يف املقابل يدخل الفريق ال�شيف واداد تلم�شان املواجهة دون عقدة من اأجل اللعب بجميع امكانياته للعب 
اأحمد  �شيد  اأ�شبال املدرب  تواجد  املناف�ش، ورغم  التاهل من عرين  بطاقة  احراز  اأجل  كاملة من  حظوظه 
النتائج التي يحققونها يف البطولة الوطنية والتي تبقى غري  خدي�ش يف و�شعية �شعبة خا�شة بالنظر لتذبذب 

م�شتوية ‘ل اأن الت�شكيلة تريد التدارك عرب احراز التاأهل اإىل الدور الثاين من مناف�شة ال�شيدة الكاأ�ش.
عي�شة ق.

على  ومثرية  قوية  مباراة  جتري 
املولودية  بني  �شعيدة  ملعب 
القبة  رائد  وال�شيف  املحلية 
قوية  ندية  ت�شهد  �شوف  والتي 
الرابطة  يف  ين�شطان  فريقني  بني 
اإحراز  اأجل  من  الثانية  املحرتفة 
املقبل  الدور  اإىل  املرور  تاأ�شرية 
من الكا�ش، ويف هذا ال�شدد يدخل 
لعبو نادي الغرب اجلزائري اأر�شية 
على  يعولون  وهم  ملعبهم  ميدان 
الدعم اجلماهريي املنتظر من اأجل 
املناف�شة،  خو�ش  موا�شلة  �شمان 
فر�شة  امام  الت�شكيلة  واأن  خا�شة 
الوطنية  البطولة  يف  خيبتها  جتاوز 
التناف�ش  يف  خاللها  ف�شلت  والتي 
اأحد  باعتبارها  الأوىل  الأدوار  على 
حتقيق  على  تتناف�ش  التي  الأندية 
تبتعد  ول  الثانية  الدرجة  يف  البقاء 
منطقة  عن  واحدة  بنقطة  �شوى 
اليوم  لقاء  يكون  و�شوف  اخلطر، 

جتاوز  اأجل  من  الالعبني  فر�شة 
الأزمة ورفع املعنويات قبل انطالق 
الوطنية  البطولة  من  الثاين  الن�شف 

ابتداء من نهاية الأ�شبوع املقبل.
القبة  رائد  يتوجه  جهته،  من 
يتم�شك  وهو  �شعيدة  مدينة  اإىل 
بلوغ  اجل  من  كاملة  بحظوظه 
خا�شة  املناف�شة،  من  الثاين  الدور 
واأن معنويات رفقاء الالعب ح�شني 
العودة  بعد  حال  اف�شل  يف  مرتف 
اجلولت  يف  �شجلتها  التي  القوية 
والتي  الثانية  الرابطة  من  الأخرية 
منطقة  من  باخلروج  لها  �شمحت 
جدول  و�شط  يف  والتواجد  اخلطر 
مواتية  الفر�شة  و�شتكون  الرتتيب، 
اأجل  من  العا�شمي  النادي  اأمام 
ا�شتغالل الو�شعية ال�شعبة التي مير 
بها الفريق املحلي من اأجل جتاوزه 
لل�شيدة  الثاين  الدور  على  واملرور 

الكاأ�ش.

مولودية �شعيدة / رائد القبة

�شعيدة لن�شيان اخفاق البطولة 
والرائد لتاأكيد االنتفا�شة

ع.ق.



�سطيف  وفاق  فريق  رئي�س  ك�سف 
ان العبه عبد املوؤمن جابو تقدم 
يف  املماطلة  بعد  له  باعتذار 
مع  العقد  جتديد  على  التوقيع 
اأربعة  حلوايل  امتد  والذي  النادي 
اأيام قبل ان ينهي الالعب م�سل�سل 
االأربعاء املن�رصم ويوقع  التجديد 
�سهرا   18 ميتد  جديد  عقدا 
ويف   ،2019 �سيف  اإىل  ويتوا�سل 
يف  اأم�س  حمار  اأ�سار  ال�سدد 
مداخلة لالإذاعة الوطنية اأن حمار 

اعتذر له ب�سبب ال�سو�سبان�س الذي 
بعد  جاء  والذي  النادي  فيه  و�سع 
و�سلته  التي  االحرتافية  العرو�س 
والتون�سي  ال�سعودي  الدورين  من 
من  مغرية  عرو�س  اإىل  باالإ�سافة 
دفعه  الذي  االأمر  وهو  اجلزائر 
يف  يح�سم  ان  قبل  درا�ستها  اإىل 
االأ�سلي  لفريقه  املطاف  نهاية 
امل�سوار  وموا�سلة  البقاء  ويف�سل 
وك�سف  ال�سطايفي،  الوفاق  مع 
رئي�س ت�سكيلة »الن�رص االأ�سود« ان 

�سهرية  اأجرة  تقا�سي  اختار  جابو 
الذي  املايل  العر�س  من  اقل 
التي  املفاو�سات  خالل  له  قدمه 
العقد  جتديد  حجول  جمعتهما 
الذي ينتهي يف 15 جانفي الداخل، 
وهي اخلطوة التي اأبرزت تعلق ابن 
بفريق مدينته ورغبته يف  �سطيف 

موا�سلة اللعب يف �سفوفه.
املدرب  ق�سية  اإىل  حمار  وتطرق 
عبد احلق بن �سيخة والذي ينتظر 
اأن يكون خليفة ال�سابق خري الذين 

تون�س  على  تنقل  الذي  ما�سوي 
خلو�س جتربة تدريبية رفقة النجم 
قال  ال�سدد  هذا  ويف  ال�ساحلي، 
حمار اأن بن �سيخة ينتظر اأن يوقع 
على عقد ميتد 6 اأ�سهر ويتوا�سل 
اإىل نهاية املو�سم الكروي اجلاري، 
رغم اأن اإدارة الفريق عر�ست عليه 
عقدا مّدته عامني لكن ارتباطاته 
على  املوافقة  من  منعته  العائلية 

املدة املعرو�سة عليه.

عي�شة ق.

اجلماهريية  يدرك  اأنه  مربرا 
الكبرية التي ميلكها الفريق والذي 
كبرية  جماهريية  قاعدة  ميلك 
اعتربه  الذي  االأمر  وهو  ح�سبه، 
مبهمة  القبول  اأجل  من  حافزا 
حممد  الالعب  رفقاء  تدريب 
العمل  يحب  اأنه  م�سريا  نعماين، 
بال�سغط  تتميز  التي  االأندية  يف 
نتائج  تكون  اأن  متنى  والذي 
وا�ستطرد  الفريق،  على  اإيجابية 
قدم  الذي  الهدف  اأن  املتحدث 
يف  يتمثل  ال�سباب  اإىل  اأجله  من 
ال�سكة  اإىل  اإعادته  على  العمل 
قوقعة  من  واخلروج  ال�سحيحة 
العودة  اأجل  من  ال�سلبية  النتائج 
االإيجابية  النتائج  على  �رصيعا 

ونفى  الرتتيب،  جدول  وت�سلق 
الطاو�سي اخلبار التي راجت عن 
طلبه ا�ست�سارة مواطنه واملدرب 
بادو  بلوزداد  ل�سباب  ال�سابق 

الزاكي.
وك�سفت م�سادر من داخل فريق 
الطاو�سي  اأن  »العقيبة«  اأبناء 
الذي  العقد  على  ر�سميا  وقع 
العا�سمي  بالنادي  يربطه  �سوف 
خالل  وذلك  ون�سف  ملو�سم 
الرجلني  جمع  الذي  االجتماع 
توفيق  نائبه  مبكتب  ام�س  اول 
اتفاق  اإىل  وتو�سال  �سو�سار 
نهائي و�سينال اأجرة �سهرية تبلغ 
كان  بينما  �سنتيم،  مليون   250
على  اليوم  نف�س  �سبيحة  قدم 
احل�سة  ح�رص  حيث  الالعبني 
الدور  ملقابلة  حت�سبا  التدريبية 

اأمل  امام  اجلمهورية  لكاأ�س   32
امل�ساعد  اأدارها  والتي  غري�س  
األقى  حيث  بوطالب،  �سعيد 
الالعبني  على  حتفيزية  كلمة 
و�سجعهم من اأجل حتقيق التاأهل 
و�سيكون حا�رصا مبلعب 20 اأوت 

ف�سلت  املقابل  اليوم. يف  اأم�سية 
املفاو�سات التي جمعت بوحف�س 
والالعب �سيد اأحمد عواج الذي 
مت ت�رصيحه من مولودية اجلزائر 
بحمل  اإقناعه  من  يتمكن  اأين مل 

قمي�س ال�سباب.
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وقع اأول اأم�س على العقد واملفاو�شات مع عواج تف�شل

الطاو�ضي: اجلمهور البلوزدادي �ضجعني 
للموافقة على عر�ص بوحف�ص

عربرّ املدرب اجلديد لفريق �شباب بلوزداد ر�شيد الطاو�شي عن حتم�شه ال�شديد خلو�س جتربة جتريبية جديدة من بوابة البطولة 
اجلزائرية، حيث اكد اأنه مل يرتدد بتاتا يف املوافقة على العر�س الذي قدمه له رئي�س النادي العا�شمي حممد بوحف�س والذي كان 
تلقى ات�شال منه خالل بداية الأ�شبوع احلايل قدم من خالله املوافقة على خو�س التجربة مع الفريق، واأ�شار الطاو�شي اأن معرفته 

امل�شبقة للنادي البلوزدادي حم�شته على املوافقة على العر�س الذي قدم له من طرف م�شوؤولها الأول 

�شبيبة القبائل ومولودية وهران اأوىل املتاأهلني يف كاأ�س اجلمهورية

حمار يوقع اإعارة للكناري اإىل نهاية املو�ضم
القبائل  �سبيبة  فريقا  اقتطع 
ومولودية وهران اأوىل التاأ�سريات 
ال�ساد�س  الدور  اإىل  املوؤهلة 
ع�رص ملناف�سة كاأ�س اجلمهورية، 
اللذان  الفريقان  تاأهل  يكن  ومل 
من   32 الدور  �رصيط  اقتطعا 
�سهال  الكا�س  ال�سيدة  مناف�سة 
من  لفريقني  مواجهتهما  رغم 
جتاوز  حيث  الدنيا،  االأق�سام 
بن عكنون  »الكناري« فريق جنم 
على  »احلمراوة«  تاأهل  بينما 
بنتيجة  �سلي  واد  نادي  ح�ساب 
وهي  رد،  دون  هدف  واحدة 
اأي  ت�سجل  مل  التي  النتيجة 
من  فريقني  اأن  باعتبار  مفاجاأة 
يوا�سالن  �سوف  االأ�سواء  دوري 

املغامرة يف املناف�سة وينتظران 
للتعرف على مناف�سهما يف الدور 

ال�ساد�س ع�رص.
اإدارة  قامت  املقابل،  يف 
بثنائي  بالقيام  القبائل  �سبيبة 
املركاتو  خالل  ا�ستقداماتها 
ال�ستوي احلايل بعدما وقعت مع 
العب احتاد اجلزائر زيري حمار 
عقدا ميتد �ستة اأ�سهر على �سكل 
املو�سم  نهاية  اإىل  متتد  اإعارة 
الكروي اجلاري، اأين جنح امل�سري 
االحتاد  اإدارة  اقناع  يف  زواوي 
والالعب باالن�سمام اإىل �سفوف 
ام�س  اأول  تنقل  بعدما  الت�سكيلة 
ا�ستقدام  اأجل  من  العا�سمة  اإىل 
حمار وهو االأمر الذي جنح فيه 

املغرتب  الالعب  وقع  بعدما 
مناجري  بح�سور  العقد  على 
يتم  و�سوف  مالك،  ر�سيد  النادي 
تقدميه اليوم اإىل و�سائل االعالم 
و�سبق  ال�سبيبة،  قمي�س  حامال 
بن  بارادو  نادي  العب  افتتح  ان 
�رصيف املريكاتو ال�ستوي للنادي 

القبائلي عرب التوقيع عقد اإعارة 
اأن  ينتظر  فيما  �سهر   18 ملدة 
عن  ماجن  الرئي�س  اإدارة  تعلن 
التوقيع  يف  تتمثل  ثالثة  �سفقة 
يتمثل  كبرية  وبن�سبة  مدافع،  مع 
يف عودة الالعب ال�سابق ال�سعيد 

بلكاالم.

ك�شف اأن بن �شيخة طلب التوقيع ملدة �شتة اأ�شهر فقط

حمار: جابو اعتذر وخف�ص اأجرته ال�ضهرية تعّلقا بالوفاق

املحرتفة  الرابطة  رئي�س  دعا 
لكرة القدم حمفوظ قرباج روؤ�ساء 
برابطتيها  املحرتفة  االأندية 
يف  امل�ساركة  اإىل  والثانية  االأوىل 
وذلك  الكروية  هيئته  مع  اجتماع 
بتاريخ الثاين جانفي الداخل على 
يف  ال�سلطان  دار  فندق  م�ستوى 
الدعوة  جاءت  حيث  داي،  ح�سني 
على  االأول  امل�سوؤول  وجهها  التي 
االأندية  روؤ�ساء  اإىل  الكروية  الهيئة 
بهدف التطرق اإىل التقييم ال�سامل 

البطولة  من  الذهاب  ملرحلة 
التطرق  قبل  اجلارية،  الوطنية 
والتي  منها  الثانية  املرحلة  اإىل 
مرحلة  انطالق  ت�سهد  �سوف 
العودة للمو�سم الكروي ابتداء من 
نهاية االأ�سبوع املقبل والتي �سوف 
االأندية  بني  قوية  مناف�سة  ت�سهد 
التي تلعب االأدوار االأوىل وتتناف�س 
على التتويج بلقب البطولة الوطنية 

والفرق التي ت�سارع على البقاء.
ع.ق.

قرباج يدعو روؤ�ضاء الأندية املحرتفة اإىل 
اجتماع الثالثاء املقبل

اأكد اأن الطاقم الفني ملنتخب اقل من 20 �شنة اأخذ 
فكرة عن التعداد

اآ�ضيو: هدفنا التاأهل اإىل كان 2019 
و�ضنوا�ضل التنقيب عن اأف�ضل الالعبني

للمنتخب  امل�ساعد  املدرب  ك�سف 
اأن  عاما   20 من  اأقل  لفئة  الوطني 
االحتادية  مع  امل�سطر  الهدف 
قيادة  القدم  لكرة  اجلزائرية 
اإىل  للتاأهل  الوطنية  الت�سكيلة 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات 
اآ�سيو  وقال  عاما،   20 من  الأقل 
اأنهم  اأم�س  اإذاعية  ت�رصيحات  يف 
لهذه  االعتبار  اإعادة  ي�ستهدفون 
امل�ستوى  على  بالدنا  يف  الفئة 
التاأهل  اإىل  بقيادتها  وذلك  القاري 
للمناف�سة الكروية القارية والتواجد 
على  املنتخبات  اأح�سن  م�ساف  يف 
وتطّرق  ال�سمراء،  القارة  م�ستوى 
الالعب الدويل ال�سابق اإىل املباراة 
الودية التي خا�سوها اأمام املنتخب 
موؤكدا  بنتيجتها  وفازوا  التون�سي 
اأنهم تنقلوا اإىل تون�س بتعداد �سم 24 
فر�سة  اجلميع  منح  اأجل  من  العبا 
وقاموا  امكانياتهم،  واإبراز  اللعب 
االأوىل،  الودية  املباراة  يف  بذلك 
الودية  يف  يكررونه  �سوف  ما  وهو 
التناف�س  ي�سهد  �سوف  اأين  الثانية 
اأجل  من  الالعبني  بني  كبرية  ندية 
الفني  الطاقم  ثقة  على  احل�سول 

اال�ستدعاء  على  واحل�سول  الوطني 
حت�سبا النطالق الت�سفيات املوؤهلة 
تنطلق  والتي  املقبلة،  »الكان«  اإىل 
العام  من  مار�س  �سهر  من  ابتداء 

اجلديد.
تون�س  اأمام  الودية  اأن  واأو�سح 
م�ستوى  حول  فكرة  منحتهم 
اأجل  من  اقحموها،  التي  العنا�رص 
منتخب  اأ�س�س  لو�سع  التح�سري 
وطني قوي، م�سريا اأن الفرتة املقبل 
بالتنقل عرب  �سوف يقومون خاللها 
الوطن  واليات  مالعب  خمتلف 
الالعبني  اف�سل  اختيار  اأجل  من 
للفئة ومنحهم الفر�سة للدفاع على 

االألوان الوطنية.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  يقرتب 
اإىل  العودة  من  �سليماين  اإ�سالم 
ل�سبونة  �سبورتينغ  ال�سابق  فريقه 
نحو  غادره  كان  الذي  الربتغايل 
�سيتي  لي�سرت  احلايل  فريقه 
مع  تاأقلمه  عدم  لكن  االإجنليزي، 
وتواجده خارج احل�سابات  الفريق 
بقيادة  الفني  للطاقم  التكتيكية 
املدرب الفرن�سي كلود بويال دفعه 
االأجواء،  تغيري  عن  البحث  اإىل 
»ابوال«  �سحيفة  اأم�س  وك�سفت 
من  قريب  �سليماين  اأن  الربتغالية 
الربتغال  يف  للعب  جمددا  العودة 
خا�سة  ال�سابق  فريقه  بوابة  ومن 
ب�سورة  �سفوفه  يف  تاألق  واأنه 
اإدارة  فاإن  امل�سدر  ح�سب  ملفتة، 
اإدارة  على  ا�سرتطت  »الثعالب« 
االأجرة  ت�سديد  تويل  �سبورتينغ 

ال�سنوية ملهاجم اخل�رص واملقدرة 
مبقيمة 2.3 مليون اأورو.

يف املقابل رف�ست جماهري فريق 
خريج  ا�ستقدام  الفرن�سي  نانت 
بعدما  ال�رصاقة  جمعية  نادي 
كالوديو  االإيطايل  املدرب  و�سعه 
من  ح�ساباته  �سمن  رانيريي 
العام  مطلع  يف  معه  التعاقد  اجل 
التقارير  ك�سفت  حيث  اجلديد، 
�سليماين  اأن  الفرن�سية  االإعالمية 
غري مرغوب فيه مع ذوي القمي�س 
له  �سبق  كان  الذي  وهو  االأ�سفر 
�سفوفه  اإىل  االن�سمام  رف�س 
عندما غادر �سباب بلوزداد واتفق 
 2013 �سيف  يف  نانت  رئي�س  مع 
متوجها  فرن�سا  يغادر  اأن  قبل 
بالتوقيع رفقة  الربتغال وقام  نحو 

�سبورتينغ ل�سبونة.

جماهري نانت يرف�شون التعاقد معه

�ضليماين يقرتب من العودة اإىل 
�ضبورتينغ ل�ضبونة

ع.ق.  ع.ق.

عي�شة ق.
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اأر�ضنال يحقق فوزًا �ضعبًا على 
كري�ضتال باال�س

ت�ساوى اأر�سنال بعدد النقاط مع جاره توتنهام 
فوزه  بعد  الإجنليزي،  الدوري  ترتيب  خام�س 
الآخر  اللندين  وجاره  م�سيفه  على  ال�سعب 
ختام  يف  ام�س  اول   ،2-3 بال�س  كري�ستال 
ورفع  الإجنليزي،  الدوري  من   20 املرحلة 
نقطة   37 اإىل  ر�سيده  لندن  �سمال  فريق 
وبفارق  توتنهام،  خلف  الأهداف  بفارق 
لفريق  و�سجل  الرابع،   ليفربول  عن  نقطة 
عادل  الذي  فينغر  اأر�سني  الفرن�سي  املدرب 
عدد  يف  فريغو�سون  األيك�س  الأ�سطورة  رقم 
املباريات �سمن الدوري املمتاز 810 الأملاين 
األك�سي�س  والت�سيلي  م�سطفي  �سكودران 
اأندرو�س  اللندين  وجلاره  ثنائية،  �سان�سيز 
تاون�سند وجيم�س تومكينز، وهذه اأول خ�سارة 
والذي   16 املركز  �ساحب  بال�س  لكري�ستال 
الجنليزي  املنتخب  مدرب  عليه  ي�رشف 
ال�سابق روي هودج�سون يف اآخر ت�سع مباريات 
عنه  غاب  الذي  اأر�سنال  لي�سع  الدوري،  يف 
جريو،  اأوليفييه  امل�ساب  الفرن�سي  املهاجم 
مباريات من دون خ�سارة   8 ل�سل�سلة من  حداً 

لبال�س كانت الأطول يف تاريخه.
عام  اأر�سنال  اإىل  ان�سم  الذي  فينغر  واأجرى 
مرات  ثالث  الدوري  لقب  اىل  وقاده   1996
اآخرها يف 2004، ثالثة تغيريات على ت�سكيلته 
التي تعادلت يف مباراة مثرية مع ليفربول 3-3 
يف اجلولة املا�سية، فدفع مب�سطفي البو�سني 
وانتظر  ت�سامربز،  وكالوم  كول�سينات�س  �سياد 
اأر�سنال حتى الدقيقة 25 ليفتتح الت�سجيل بعد 
الأملاين م�سعود  الألعاب  ركلة حرة من �سانع 
األك�سندر  الفرن�سي  املهاجم  تابعها  اأوزيل 

احلار�س  اأبعدها  قوية  بت�سديدة  لكازيت 
اإىل  و�سلت  �سبريوين  جوليان  الأرجنتيني 
البعيد  الأي�رش  القائم  من  فتابعها  م�سطفي 
ي�سجل  اأر�سنال  كاد  الأول،  الهدف  م�سجاًل 
ومتريرة  مرتدة  هجمة  من  الثاين  الهدف 
�سبريوين  اأوزيل،لكن  اإىل  �سان�سيز  من  مميزة 
اأنقذ فريقه من اخلطر، وانتهى ال�سوط الأول 
مقابل  ن�سبية،  اأف�سلية  مع  اأر�سنال  بتقدم 
حماولت اخرتاق لبال�س عن طريق مهاجمه 

الإيفواري ويلفريد زاها.
ويف ال�سوط الثاين، عادل بال�س �رشيعا بعدما 
تفوق زاها ب�سهولة على ت�سامربز على اجلهة 
تاون�سند  اإىل  مميزة  متريرة  عب  الي�رشى،  
الذي اأطلقها قوية يف ال�سباك، وبحث اأر�سنال 
عن ا�ستعادة التقدم، وكان له ما اأراد بعد كرة 
داخل  قطعها  بال�س  دفاع  حاول  اأوزيل  من 
ب�سكل  معها  تعامل  لكازيت  لكن  املنطقة، 
قوية  اأطلقها  الذي  �سان�سيز  اإىل  جيد ومررها 
يف �سباك احلار�س �سبريون، وبعد اأربع دقائق، 
ب�سبريوين بعد متريرة طويلة  انفرد �سان�سي�س 
جميلة من جاك ويل�سري �سارباً م�سيدة الت�سلل، 
فرو�س الكرة بذكاء و�سددها اأر�سية يف الزاوية 
الي�رشى البعيدة هدفاً ثالثاً للمدفعجية، وبحث 
بال�س جمدداً عن ادراك ال�سباك لكن راأ�سية 
برت  الت�سيكي  احلار�س  �سباك  اأخطاأت  زاها 
الهدفني،  لفارق  بال�س  ي�ست�سلم  ومل  ت�سيك، 
املدافع  طريق  عن  جمدداً  ال�سباك  فهز 
براأ�سه  وحول  ارتقى  الذي  تومكينز  جيم�س 
ركنية يف الزاوية الي�رشى البعيدة ملرمى ت�سيك 

لكنه مل يكن كافياً لدراك التعادل. 

جماهري الريال تف�ضل هاري كني على نيمار
تف�سل جماهري نادي ريال مدريد الإ�سباين،جنًما اآخر على الربازيلي نيمار دا �سيلفا لعب باري�س �سان جريمان الفرن�سي، 
فيما يتعلق ب�سفقات امللكي خالل ال�سيف املقبل، واحتل هاري كني جنم هجوم توتنهام هوت�سبري الإجنليزي املركز 
الأول، يف رغبات جمهور ريال مدريد خالل فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة، حيث لفت النجم الإجنليزي الأنظار بتاألقه 
اأنهاه كهداف للعامل بر�سيد 56 هدفا متفوقا على ليونيل مي�سي وكري�ستيانو رونالدو ما دفع تقارير  عام 2017، حيث 

�سحفية لربطه بالنتقال لأكرب اأندية اأوروبا واأبرزها ريال مدريد.
ويف ا�ستفتاء ل�سحيفة »ماركا« الإ�سبانية �سارك فيه اأكرث من 100 األف م�سجع احتل هاري كني املركز الأول بعد اأن ح�سل 
على 34% من الأ�سوات، بينما جاء الربازيلي نيمار جنم باري�س �سان جريمان احلايل وبر�سلونة ال�سابق يف املركز الثاين 
بن�سبة 24% يليه زميله املوهبة الفرن�سية كيليان مبابي يف املركز الثالث بـ14%.، وجاء روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم بايرن 
اإدين هازارد جنم ت�سيل�سي يف املركز اخلام�س بن�سبة 8%، فيما ت�سارك ماورو  ميونخ يف املركز الرابع بن�سبة 9%، ثم 

ايكاردي جنم اإنرتميالن وباولو ديبال جنم جوفنتو�س املركز ال�ساد�س والأخري بن�سبة %6.
من ناحية اأخرى وبالن�سبة للمناطق التي يحتاج فيها ريال مدريد لتدعيمات احتل خط الهجوم املركز الأول بن�سبة %88 
من الأ�سوات، يليه مركز حرا�سة املرمى بن�سبة 6%، ثم الدفاع 4%، وخط الو�سط 2%.، وعانى ريال مدريد منذ بداية 
املو�سم احلايل خا�سة يف بطولة الدوري ال�سباين حيث يحتل املريينغي حاليا املركز الرابع يف ترتيب الليجغ وتعر�س 

موؤخرا لهزمية مهينة على اأر�سه اأمام املت�سدر وغرميه بر�سلونة بثالثية نظيفة.

ل اإىل اتفاق مع مونتيال  اإ�ضبيلية يتو�ضّ
   

فيت�سنزو  اليطايل  لنادي ميالن  ال�سابق  اتفاق مبدئي مع املدرب  اإىل  تو�سله  ام�س  اأول  الإ�سباين  اإ�سبيلية  نادي  اأعلن 
»اإ�سبيلية  بيان:  ال�سباين يف  النادي  وقال  اإدواردو برييزو املقال،  الرجنتيني  الفريق بدل من  لالإ�رشاف على  مونتيال 
واملدرب اليطايل فيت�سنزو مونتيال تو�سال اإىل اتفاق مبدئي يق�سي باأن ي�سبح الأخري مدرباً للفريق الأول حتى جوان 
2019«، واأ�سار اإ�سبيلية اأن التفاق �سي�سبح ر�سمياً عندما ينتهي حمامو مونتيال من التفاق على ف�سخ العقد الذي كان 
يربطه مبيالن«، وهو اإجراء من املتوقع اأن يتم اإجنازه اأم�س، واأو�سح النادي الأندل�سي اأنه يف حال اإمتام ذلك �سينتقل 
مونتيال اإىل ا�سبيلية م�ساء البارحة لتوقيع عقده مع النادي.،ويقود الفريق يف التمرين �سباح اليوم قبل اأن يتم تقدميه 

ب�سكل ر�سمي.
اليطايل  الدويل  ال�سيئة، وعني  النتائج  نوفمرب املا�سي على خلفية  اأقال مونتيال 43 عاما من من�سبه يف  كان ميالن 
ال�سابق جينارو غاتوزو بدلً منه، اأما اإ�سبيلية خلى يف 22 دي�سمرب عن برييزو، بعد نحو �سهر من اإجرائه عملية جراحية 
ل�ستئ�سال �رشطان يف الربو�ستات، و�ستكون التجربة مع اإ�سبيلية الأوىل ملونتيال خارج ايطاليا، حيث �سبق له ال�رشاف 
الدوري  ترتيب  يف  اخلام�س  املركز  حالياً  اإ�سبيلية  ويحتل  وميالن،  �سمبدوريا  فيورنتينا،  كاتانيا،  روما،  تدريب  على 
ال�سباين بر�سيد 29 نقطة وبفارق 16 عن املت�سدر بر�سلونة، وبلغ الدور الثاين من دوري اأبطال اأوروبا حيث �سيواجه 

مان�س�سرت يونايتد الجنليزي.

 كلوب يرّبر القيمة القيا�ضية ل�ضفقة فان دييك

اعترب الأملاين يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الجنليزي اأن »وعية الهولندي فريجيل فان دييك تربر القيمة القيا�سية ل�سفقة 
انتقاله من �ساوثمبتون الجنليزي، والتي اأ�سبح مبوجبها اأغلى مدافع يف تاريخ كرة القدم، وعزز ليفربول رابع ترتيب الدوري 
الجنليزي املمتاز راهناً،�سفوفه الأربعاء ب�سم الالعب البالغ 26 عاماً، يف �سفقة قدرت قيمتها  75 مليون جنيه اإ�سرتليني ما 
يعادل 100 مليون دولر اأمريكي لين�سم اإىل �سفوفه بدءاً من جانفي املقبل، وانق�سمت الآراء حول ما اذا كان ليفربول على حق 

يف دفع هذا املبلغ ال�سخم، مقابل لعب اأراده مت�سدر الدوري احلايل مان�س�سرت �سيتي قبل اأن يعدل عن �سمه لرتفاع ثمنه.
وراأى الظهري الدويل ال�سابق غاري نيفيل اأن فان دييك ل ي�ستحق هذا املبلغ، وهو راأي خالفه به قلب الدفاع الدويل ال�سابق 
جاميي كاراغر، اإل اأن كلوب اأعرب عن ثقته بقدرة فان دييك على �سد الثغرات التي يعاين منها دفاع الفريق الأحمر، وعن القيمة 
التي �سي�سيفها الالعب، قال املدرب ال�سابق لبورو�سيا دورمتوند الأملاين ل�سبكة �سكاي �سوبرت�س: »النوعية.لهذا ا�ستقدمناه، 
لهذا ال�سبب كنا مهتمني به«، وتابع »نحن ل نحدد الأ�سعار ال�سوق تقوم بذلك. يجب اأن ين�سى م�سجعو ليفربول قيمة ال�سفقة، 

نتحدث فقط عن الالعب، وما الذي ميكنه ان يجلبه لنا؛ النوعية، الذهنية، ال�سخ�سية لهذا ال�سبب كنا �سعداء جداً«.
 وعرب كلوب عن ارتياحه ل�سمان ليفربول انتقال الالعب قبل فتح باب النتقالت حيث �سيكون مبقدوره اللعب يف دربي املدينة 
�سد ايفرتون يف الدور الثالث من كاأ�س اجنلرتا يف اخلام�س من ال�سهر املقبل، وطالب مدرب ليفربول امل�سجعني مبنح فان 
دييك الوقت للتاأقلم »فريجيل مل يقدم اأف�سل بداية ن�سف مو�سم يف �ساوثمبتون، كان م�ساباً لفرتة طويلة، وكلنا نعرف ما الذي 
ح�سل ال�سيف املا�سي«، م�سيفاً »هو لعب طويل القامة، وهم يحتاجون لوقت اأطول خ�سو�ساً بعد غياب لنحو ت�سعة اأ�سهر، 
لكن هذا ل يهم، لدينا نوعية يف هذا املركز، لذا ل يجب ا�ستعجال الأمور«، وختم »يحتاج للتاأقلم مع طريقة لعبنا. هي لعبة 

خمتلفة متاماً، لكننا متاأكدون 100% انه �سيقوم بذلك«.

 فينغر يعادل رقم فريغو�ضون

األيك�س فريغو�سون بقياده  اأر�سني فينغر رقم املدرب ال�سابق ملان�س�سرت يونايتد ال�سري  اأر�سنال الفرن�سي  عادل مدرب 
واعترب املدرب  ام�س،   اأول  بال�س  لقاء فريقه مع كري�ستال  الإجنليزي املمتاز خالل  الدوري  الرقم 810 يف  مباراته 
الفرن�سي الذي توىلىّ املقاليد الفنية لأر�سنال عام 1996 باأن املكوث لهذه الفرتة الطويلة على راأ�س اجلهاز الفني لفريق 

واحد يتطلب الكثري من الوفاء، العمل ال�ساق والقيام بت�سحية يف احلياة.
وجنح فينغر يف قيادة املدفعجية اإىل احراز اللقب املحلي ثالث مرات بينها مو�سم مل يتعر�س فريقه لأي خ�سارة وهو 
رقم قيا�سي �سامد حتى الآن، وكاأ�س اجنلرتا �سبع مرات، وبلغ نهائي كاأ�س الحتاد الأوروبي عام 2000 ونهائي دوري 
اأبطال اأوروبا عام 2006 وخ�رشهما اأمام غالتا�رشاي الرتكي وبر�سلونة الإ�سباين توالياً، يذكر اأن ال�سكتلندي فريغو�سون 

اأ�رشف على تدريب مان�س�سرت يونايتد من 1986 اإىل 2013.

ريفالدو  الربازيلي  يعتقد 
اأن  لرب�سلونة،  ال�سابق  النجم 
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني 
مهاجم الفريق الكتالوين، لديه 
جمددا  الفوز  على  القدرة 
اأكرث  الذهبية  الكرة  بجائزة 
من مرة، وحول املقارنة بني 
رونالدو،  وكري�ستيانو  مي�سي 
ت�رشيحات  يف  ريفالدو  قال 
ديبورتيفو«  »موندو  ل�سحيفة 
»ديلي  نقلتها  الإ�سبانية 
»نوعية  الربيطانية:  �ستار« 

كري�ستيانو،  عن  خمتلفة  ليو 
من  املزيد  لديه  الأول 
اجلودة يف التعامل مع الكرة 
برغم اأن رونالدو اأي�سا لعب 
جيد جدا، مثال للمحرتف«، 
كل  لديه  »مي�سي  واأ�ساف: 
املزيد  على  للح�سول  �سيء 
من الكرات الذهبية، �سيح�سل 
على املزيد من اجلوائز لأنه 
ل يزال قادرا على الأداء يف 
اأو  لثالث  امل�ستويات،  اأعلى 
وكان  قادمة«،  �سنوات  اأربع 

رونالدو قد عادل رقم مي�سي 
بالكرة  توج  بعدما  موؤخًرا، 
الذهبية اخلام�سة يف تاريخه 
كاأف�سل لعب يف عام 2017.

ريفالدو ير�ضح مي�ضي لتجاوز كري�ضتيانو



فنية  وحمطات  اأحداثاً   2017 عام  �شهد 
اهتمامه،  واأثارت  اجلمهور  فاجاأت  بارزة، 
واأثار جدالً  كان مفاجئاً  بع�شها  اأن  خا�شًة 
االآن،  حتى  ترتدد  اأ�شداوؤه  تزال  ال  كبرياً 

ونر�شد فيما يلي بع�ض منها.

التوقف  من  عقود  ثالثة  من  اأكرث  بعد 
ال�شعودية  الثقافية  القناة  اأعلنت  والغياب، 
وحفالتها  �شهراتها  بث  ا�شتئناف 
 ، اأكتوبر   3 يف  االأوىل  كانت  املو�شيقية، 
باأغنية اأم كلثوم »من اأجل عينيك«، وا�شتمر 

بثها 45 دقيقة. متوا�شلة.

اإىل  الفنية  احلفالت  عودة  قرار  واعترب 
يف  عربياً  االأهم  الفني  احلدث  ال�شعودية، 
2017، بعد اأن فتح الباب اأمام جنوم الطرب 
العربي، مثل حممد عبده وعبد اهلل روي�شد 
من  �شل�شلة  لتقدمي  اجلوهر،  وعبادي 

تاريخ  يف  م�شبوقة  غري  الغنائية  احلفالت 
اململكة.

افتتاح دور �سينما يف ال�سعودية

بعد حوايل اأربعة عقود من اإغالقها، اأعلنت 
وامل�شموع  املرئي  لالإعالم  العامة  الهيئة 
يف ال�شعودية، اإ�شدار تراخي�ض للراغبني يف 

فتح دور للعر�ض ال�شينمائي يف اململكة.
بيان  واالإعالم يف  الثقافة  وزارة  واأو�شحت 
�شحايف اأن »الهيئة العامة لالإعالم املرئي 
اخلطوات  اإعداد  يف  �شتبداأ  وامل�شموع، 
الفتتاح  الالزمة  التنفيذية  واالإجراءات 
اجلهة  ب�شفتها  ال�شعودية  يف  ال�شينما  دور 

مة للقطاع«. املنِظّ

عودة �سريهان اإىل التمثيل

الغياب،  من  عاماً   15 من  من  اأكرث  بعد 
)كانون  يناير  يف  احتفاالً  �رشيهان  اأقامت 
بعد  للتمثيل  عودتها  بعد  املا�شي،  الثاين( 
مع  �رشاعها  ب�شبب  �شنوات،  دام  اعتزال 

مر�ض ال�رشطان اللعني.

ا�ستبدال اأحالم بنوال يف ذا فوي�س4

اأعلنت قناة »ام بي �شي« يف نوفمرب، ا�شتبدال 
اأحالم االإماراتية بنوال الكويتية يف املو�شم 
الرابع من الربنامج الغنائي »ذي فوي�ض 4«، 
الذي كان من املقرر عر�شه على �شا�شات 
اإال  اجلاري،  دي�شمرب  من  ابتداًء  التلفزيون 
الناجمة  واللوج�شتية  الفنية  التعديالت  اأن 
عن التبديل، ت�شببت يف تاأجيل عر�شه الأجل 

غري م�شمى.

عمرودياب يف فيلم �سينمائي 

وبرنامج

عاد عمرو دياب اإىل عامل الدراما ال�شينمائية 
وبعد  »ال�شهرة«،  القادم  بفيلمه  من جديد، 
بداية جل�شات الت�شوير اأعلن خمرج العمل 
للفيلم  التح�شريات  توقف  العريان  طارق 

لقلة اجلدية التي اأبداها عمرو ذياب.
تعاقده  دياب  عمرو  اأعلن  اآخر  جانب  من 
مع قناة احلياة على برنامج تلفزيوين فريد 
من نوعه مبوا�شفات عاملية ح�شب قوله،  
ومن املقرر عر�شه على �شا�شة احلياة يف 

اأكتوبر 2018.

 اأزمة �سريين عبد الوهاب

من  �شل�شلة  يف  �شريين  عفوية  ت�شببت 
العام  بداية  ففي  املتكررة،  االأزمات 
عمرو  حق  يف  �شريين  اأخطاأت  اجلديد، 

يو�شف  اعمرو  زفاف  حفل  يف  دياب، 
عليه  »راحت  قالت  عندما  علو�ض،  وكندة 

خال�ض«.
اإىل  اأ�شاءت  عندما  االأخطر،  اخلطاأ  وكان 
البلهاري�شيا ح�شب  يُ�شبب  الذي  النيل،  نهر 
قولها، ما دفع نقابة املو�شيقيني يف م�رش، 

اإىل منعها من الغناء يف احلفالت العامة.

طرحت اللبنانية نيكول �شابا اأحدث كليباتها »�شورة �شيلفي«، على قناتها 
م�شطفى  كلمات  من  �شيلفي«  »�شورة  كليب  يوتيوب  مبوقع  الر�شمية 
اإخراج  ومن  توما،  مو�شيقي  وتوزيع  رحيم،  حممد  اأحلان  ومن  ح�شن، 

يا�رش �شامي.
القاهرة مع كل من  ال�شنة يف  راأ�ض  �شتحيى حفل  �شابا  نيكول  اأن  يذكر 
حممود الع�شيلي، و�شوفينار، يف اأحد الفنادق الكربى، و�شتقدم خاللها 

جمموعة من اأ�شهر اأغانيها.

الر�شمية  تي«  اآر  »تي  قناة  ت�شتعد 
جانفي  يف  بالرتكية  الناطقة 
ملحمة  م�شل�شل  لبث  املقبل 
فيها  �شّطر  التي  العمارة«  »كوت 
اأروع  العثمانيون  والعرب  االأتراك 
االنت�شارات خالل احلرب العاملية 
الربيطانية  القوات  �شد  االأوىل 
جنوب  الكوت  مدينة  يف  الغازية، 

�رشقي العا�شمة العراقية بغداد.
وامل�شل�شل من اإنتاج حممد بوزداغ 
الذي حقق جناحا باهرا من خالل 
م�شل�شل  �شيناريو  وكتابة  اإنتاج 
اإىل  دبلج  الذي  اأرطغرل«  »قيامة 
عدة لغات من بينها العربية، ولقي 
الدول  يف  �شيما  ال  كبرية  متابعة 

العمل  اإن  بوزداغ  وقال  العربية 
امل�شل�شل  على  عامني  ا�شتغرق 
الفر�شان  بطولة  يحكي  الذي 
االإجنليز  حما�رشة  يف  العثمانيني 
واإجبارهم  الدولة،  على  املعتدين 

على اال�شت�شالم.
االأفالم  اإنتاج  �شعوبة  اإىل  واأ�شار 
وامل�شل�شالت التاريخية، قائال اإن 
»جتهيز اجلنود من بني التحديات 
امل�شل�شالت  يف  نواجهها  التي 
التي جت�شد فرتة تاريخية، وكذلك 
تدريب املمثلني على ركوب اخليل، 

وجاهزية كادر الت�شوير«.
واأو�شح اأن امل�شل�شل تطلب تدريب 
خم�شة  مدى  على  كبري،  طاقم 

وفنيني  ممثلني  ي�شم  وهو  �شهور، 
يرتاوح عددهم ما بني 150 ومئتي 
باأكرب  اأجل الت�شوير  �شخ�ض، ومن 
مدينة �شينمائية تركية يف اإ�شطنبول 
من  العمارة  كوت  مدينة  بناء  مت 
جديد، ون�شب اآالف اخليم، و�شنع 
وكميات  واالأ�شلحة  البنادق  اآالف 
دور  ويلعب  االأ�شلحة.  من  كبرية 
قان  هان،  كوك  �شريدار  البطولة 
اأجه �شا�شماز،  اإ�شماعيل  تا�شانري، 

اإلكار اآك�شوم.
العربي  »النور«  موقع  و�شيحظى 
توقيع  بعد  امللحمة  حلقات  ببث 
االإذاعة  هيئة  مع  �رشاكة  اتفاقية 
ح�شل  الرتكية،  والتلفزيون 
»قيامة  بث  حقوق  على  مبوجبها 
امل�شل�شالت  من  وعدد  اأرطغرل« 

التي تنتجها الهيئة.
 29 -يوم  الرتكي  ال�شعب  ويحتفل 
باإحياء ذكرى  اأفريل من كل عام- 
وقعت  التي  الكوت  ح�شار  معركة 
بني  االأوىل،  الكونية  احلرب  اإبان 

القوات العثمانية والربيطانية.

ن�رش  اأكرب  ثاين  املعركة  وتعترب 
العثمانية يف تلك احلرب،  للقوات 
بعد معركة جناق قلعة )عام 1915( 
با�شت�شالم  احل�شار  انتهى  حيث 
اجلي�ض الربيطاين بالكامل والبالغ 
للقوات  جندي  األف   13 عددهم 

العثمانية.
باأر�شيف  ع�شكرية  لوثائق  ووفقا 
قائد  فاإن  الرتكية،  االأركان  رئا�شة 
خليل  اآنذاك  العثماين  اجلي�ض 
با�شا كتب عقب ا�شت�شالم اجلي�ض 
اأن  اأفريل 1916  الربيطاين يوم 29 
»التاريخ �شيواجه �شعوبة يف اإيجاد 

كلمات لت�شجيل هذا احلدث«.
يف  الن�رش  با�شا  خليل  واأعلن 
ثبات  »اإن  اجلملة  بهذه  املعركة 
االإجنليز،  عناد  ك�رش  العثمانيني 
فكان الن�رش االأول يف جناق قلعة، 
املوؤرخ  وو�شف  هنا«.  والثاين 
الربيطاين جيم�ض موري�ض معركة 
االأكرث  »اال�شت�شالم  باأنها  الكوت 
الع�شكري  التاريخ  يف  اإذالال 

الربيطاين«.
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وتقول عايدة باكيج اإن النواة االأوىل 
عمل  ور�شة  يف  متثلت  لل�رشيط 
ال�شوريني  االأطفال  من  لالأيتام 
اأنه  اإىل  باكيج  واأ�شارت  الالجئني 
املتطوعون  ي�شعى  احلروب  اأثناء 
لتزويد الالجئني واملت�رشرين من 
طعام  من  يحتاجونه  مبا  البالغني 
اأ�شا�شية،  واحتياجات  ومالجئ 
االأطفال  لدى  خمتلف  االأمر  لكن 
الطفولة  اأن  ي�شت�شيغون  ال  الأنهم 
هذا  ومن  ما  ملدة  �شودرت  قد 
املنطلق �شعت باكيج للقيام ب�شيء 
تتحدث  اأن  ت�شاأ  ومل  لهم،  مميز 
واملت�شارعني  احلرب  اأ�شباب  عن 
تناق�ض  اأن  فقط  اأرادت  بل  فيها، 
االأطفال  منظور  من  االأمر 
اأمر  وهذا  االأيتام،  من  وال�شحايا 

هوؤالء  يعترب  فالكل  وجوده،  قّل 
االأطفال اأ�رشاراً جانبية للحرب ال 

بد من وقوعها.
بعد انتهاء ور�شة العمل، مت انتقاء 
االأطفال الذين �شيكونون مر�شحني 
اأن  املخرجة  والحظت  للفيلم، 
الثقة  باكت�شاب  بداأوا  االأطفال 
باأنف�شهم من جديد واأ�شبحوا اأكرث 
جراأة ومرحاً، وهذا االأمر انعك�ض 
االأمر  وبات  العمل  طاقم  على 
بني  ومتبادلة  عملية  �شبغة  يتخذ 

الطرفني.
عندما  باأنه  املخرجة  وتعرتف 
الكثري  جتهل  كانت  العمل  بداأت 
عن �شوريا وال�شوريني، لكن الفيلم 
علمها الكثري عن ق�ش�شهم البالغة 
طيبتهم،  ومدى  واالأ�شى  التعقيد 

انعكا�شا  فيلمها  يكون  اأن  ملا اأح�ّشت به جتاه ال�شوريني.وتاأمل 

ال ترتكني.. فيلم بو�سني عن �أيتام �سوريا
اأجنزت املخرجة البو�سنية عايدة باكيج �سريطا �سينمائيا يحكي ق�سة جمموعة اأيتام من اأطفال الالجئني 

ال�سوريني يف تركيا، �ساركوا يف ور�سات عمل مبدينتي غازي عنتاب واأورفا وي�ستند �سيناريو الفيلم واأحداثه 
اإىل الق�س�س احلقيقية لهوؤلء الأطفال وما عا�سوه يف �سنني النزوح القا�سية. وت�سعى املخرجة للم�ساركة 

بهذا الفيلم يف مهرجانات عربية ودولية بهدف التعريف بق�سية هوؤلء الأطفال.

�أحد�ث فنية �أثارت �هتمام �جلمهور عربيًا يف عام 2017

اأقامت اجلهة املنتجة لفيلم »حليمو 
اأ�شطورة ال�شواطئ« عر�شاً خا�شاً 
اأم�ض  م�شاء  والنقاد  لل�شحافيني 
الثالثاء، يف اأحد املوالت مبنطقة 
وبح�شور  اأكتوبر،  من  ال�شاد�ض 
اأبطال الفيلم طلعت زكريا، ودينا، 
زيد،  اأبو  وكرمي  البارودي،  ورمي 
واملخرج  زكريا،  طلعت  واإميي 
النجمتان  وح�رشت  �شعيد  حممد 
وفاء عامر ولقاء �شويدان العر�ض، 
ولتهنئة اأبطال الفيلم علي جتربتهم 
اجلديدة، كما قدمت رمي البارودي 
العر�ض،  انتهاء  بعد  رق�ض  و�شلة 

الفعل  بردود  فرحها  عن  تعبرياً 
االإيجابية على جتربتها ال�شينمائية 

اجلديدة.

وتدور اأحداث الفيلم حول »حليمو« 
اأو طلعت زكريا، الذى يعمل منقًذا 
لكنه  االإ�شكندرية،  �شواطئ  على 
يف  ت�شبب  ما  ال�شباحة،  يجيد  ال 

مواقف كوميدية كثرية.
ي�شارك يف بطولته بيومي فوؤاد، 
ونرمني ماهر، ورامي غيط، 
وخالد حمزاوي، وطاهر بدر، 
تاأليف حممد ف�سل.

طلعت زكريا يحتفل بفيلمه 
�جلديد

»كوت �لعمارة« م�سل�سل عن ن�سر عربي تركي بالعر�ق
نيكول �سابا تطرح كليبها �جلديد 

�سيلفي" "�سورة 



ثقافةاجلمعة 29 - ال�سبت 30 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ11 ربيع الثاين  1439ه 16
مقاربات

»حار�س الع�شق الإلهي«: لي�س بالنوايا الطيبة تكتب الروايات

اإبراهيم عادل /موقع اإ�ساءات

تاأتي الكتابة عن »جالل الدين الرومي« يف هذه االأيام مغامرة حمفوفة بالعديد من التحديات واملخاطر، فمن جهٍة ال تزال رواية الرتكية »اإليف �سفق« )قواعد الع�سق 
االأربعون( حتتل اأرفف املكتبات باعتبارها االأكرث مبيًعا، بل اإن رواياٍت اأخرى ظهرت بعدها مثل رواية »نار الع�سق« لنهال جتدد، مل ت�ستطع اأن ت�سحب الب�ساط منها اأو 

حتى اأن تقرتب من مكانتها، ولكن يبقى اأن الروايتني مرتجمتان. عربًيا تربز هذه االأيام ـ ومنذ فاز بالبوكر ـ رواية ال�سعودي »حممد ح�سن علوان« املتميزة »موٌت �سغري« 
والتي حتكي عن االإمام االأكرب »حميي الدين بن عربي«

رواية  ت�أتي  وذاك  هذا  بني 
اجلديدة؛  العبودي«  »اأدهم 
والتي  الإلهي«،  الع�شق  »ح�ر�س 
ال�رسي  »الت�ريخ  بعنوان  ذيله� 
الرومي«  الدين  جالل  ملولن� 
الأنظ�ر  تلفت  ه�مة،  حم�ولة 
اأن  ميكن  الذي  م�  اإىل  بدايًة 
يقدمه الك�تب يف هذا امل�شم�ر 
ثم  اآخرون،  اإليه  �شبقه  الذي 
الذي  م�  ـ  والأخطر  الأهم  وهو 
�شي�شيفه يف نف�س تلك احلك�ية 
عن  الرواي�ت،  تن�قلته�  التي 
الرومي«  الدين  »جالل  مولن� 
املقرب  و�شديقه  اأخرى،  مرة 
دار  وم�  التربيزي«  »�شم�س 

بينهم� وحولهم� من حك�ي�ت.
يقول »اأدهم العبودي« اإن دافعه 
مل  الرواية  لكت�بة  الأ�ش��شي 
الرومي«  الدين  »جالل  يكن 
املعروف،  ال�شويف  ت�ريخه  ول 
»به�ء  الكبري  الع�مل  والده  واإمن� 

الدين«
حينم� �شئل »اأدهم العبودي« عن 
الرواية  لكت�بة  الأ�ش��شي  دافعه 
اأن  ب�لذات، ذكر  الوقت  يف هذا 
»جالل  يكن  مل  الأ�شلي  هدفه 
ت�ريخه  ول  الرومي«  الدين 
م�  واإمن�  املعروف،  ال�شويف 
اجلرمية  ك�ن  الأ�شل  يف  دفعه 
التت�ر  به�  ق�م  التي  الت�ريخية 
حمو  يف  الع�مل،  من  غفلة  على 
وجه  من  ب�أكمله�  مدٍن  واإب�دة 
الهمجي  غزوهم  يف  الأر�س 
العنيف، والذي تزامن مع وجود 
ع��رسوا  كب�ر،  ومعلمني  اأئمة 
ويالت  وق��شوا  املذابح  تلك 
الهرب ب�أنف�شهم وع�ئالتهم حتى 
الأموات،  عداد  يف  يكونوا  ل 
الكبري  الع�مل  هوؤلء  من  وك�ن 
الدين  والد جالل  الدين«  »به�ء 

الرومي.
الق�رئ  يفهم  اأن  ميكن  هن�  من 
الرواية  ل�شم  التذييل  ذلك 
اأن  ويدرك  ال�رسي«  »الت�ريخ 
�رسي  هو  م�  لي�س  املق�شود  
معروف«،  »غري  هو  م�  بقدر 
التي  الرواي�ت  يف  »متداول«  اأو 
وكل  »الرومي«  عن  حتدثت 
رواة  تن�قله�  التي  احلك�ي�ت 
ان�شب  الذين  هوؤلء  الأخب�ر، 
اهتم�مهم ومعرفتهم »ب�لرومي« 
عليه،  م�هو  على  غدا  اأن  بعد 
من  وعلًم�  وُمعلًم�  اإم�ًم� 
يف  الإ�شالمي  الت�شوف  اأعالم 
ع�رسه، ثم تلك العالقة �شديدة 
التي  والفرادة  اخل�شو�شية 
جمعته فيم� بعد »ب�شم�س الدين 
»العبودي«  يعود  التربيزي« 
ن�ش�أة  حلظ�ت  اإىل  ب�لت�ريخ 
الدين حممد بلخي« يف  »جالل 

اأواخر  بخرا�ش�ن  »بلخ«  مدينته 
ع�م 615 هـ متن�ول حديثه عن 
الكبري،  الع�مل  ووالده  اأ�رسته 
ورحتلهم امل�أ�ش�وية بعد اجتي�ح 
»التت�ر« ملدن ف�ر�س مدينة بعد 
ك�أنه  »الرومي«  ويقف  اأخرى، 
وم�  الع�رس  ذلك  على  �ش�هد 
اإن�ش�نية  مذابح  من  فيه  جرى 
 � اأي�شً ب�لت�ريخ  ويعود  مهولة،  
ملك  بن  »حممد  حي�ة  لبداي�ت 
الدين(  )�شم�س  التربيزي«  داد 
اإىل مدينة »تربيز« يف اإيران ع�م 
ومعرفته  وعيه  تفتح  594 حيث 
ترح�له  بداي�ت  ومعه�  ب�هلل 
وتنقله من مك�ٍن لآخر بحًث� عن 

مع�شوقه الأول »اهلل«
تظهر  ال�شخ�شيتني  ه�تني  بني 
�شخ�شية ث�لثة هو »�ش�هني« ذلك 
الدروي�س الأعمى الذي يتعّرف 
يف  التربيزي«  »�شم�س  على 
قد  اأنه  وي�ش�دف  ويلزمه  قونيّة 
اأحب »كريا« التي �شت�شبح زوجة 
اأن  دون  بعد  فيم�  »الرومي« 
يراه�، وهو ال�شخ�شية الو�شيطة 
التي ينقل لن� من خالله� الرواي 
التي  الع�شق«  عدًدا من »قواعد 

عرفت عن التربيزي.

كريا وكيميا .. بناء جديد 
و�سخ�سيات خمتلفة

»قواعد  رواية  قرءوا  والذين 
لإليف  الأربعون«  الع�شق 
»كيمي�«  يعرفون  �شك  ل  �شفق 
ويتذكرونه� جيًدا، تلك اخل�دمة 
»الرومي«  بيت  يف  ك�نت  التي 
قبل اأن ي�شل اإىل »�شم�س الدين« 
ع�شًق�  به  وه�مت  اأحبته  والتي 
يتمكن  مل  ولكنه  تزوجه�،  حتى 
يف  وم�تت  معه�،  التوا�شل  من 

اجل�رف  حبه�  �شهيدة  النه�ية 
للدروي�س الذي يبحث عن حب 
هن�  الق�رئ  �شيف�ج�أ  فقط؟  اهلل 
مت�ًم�،  خمتلفة  اأخرى  بكيمي� 
يبق  فلم  »العبودي«  ا�شتع�ده� 
وزواجه�  ا�شمه�  على  اإل  منه� 
وف�ته�  ثم  »التربيزي«  من 
التف��شيل  بقية   � اأَمّ ذلك،  بعد 
فمختلفة مت�ًم� عّم� ك�نت عليه 
عالقتهم� هن�ك، ففي »ح�ر�س 
الدين«  »�شم�س  جند  الع�شق« 
الغرام،  اأ�شد  »بكيمي�«  مغرًم� 
يعي�س  التعلق،  كل  به�  متعلٌق 
ي�شتفي�س  �شنوات،  معه� خم�س 
يف و�شفه� ول يقوى على العي�س 

دونه� حتى بعد اأن متوت!
عند  عليه�  يتعّرف  ل  وهو 
وقد  يبدو  بل  اأ�شاًل،  »الرومي« 
تعرف عليه� قبل ذلك وتزوجه�، 
�شبًي�  اهلل  يرزقه  اأن  ي�أمل  وك�ن 
منه�، لكنه� م�تت دون اأن حتقق 
على  »الدروي�س«  ليبقى  حلمه! 
لأنه  اهلل  على  �ش�خًط�  ذكراه� 
يعترب  ثم  مرة،  منه  اأخذه� 
و�ش�ئل  من  و�شيلة  ذلك  غي�به� 

الو�شول هلل!
»كيمي�«،  مثل  �شخ�شي�ت  تظهر 
عم�  خمتلف  ب�شكل  و»كريا« 
الع�شق  »قواعد  يف  به  ظهرت 
الأربعون« ولكن م� جدوى ذلك 
بقية  علي  واأثره  الختالف 

ال�شخ�شي�ت؟
يف الوقت نف�شه يخلق »العبودي« 
لكريا زوجة الرومي امل�شيحية، 
عن  �شيًئ�  نعرف  نكن  مل  التي 
الدين،  جالل  قبل  م��شيه� 
� فيجعله�  يخلق له� م��شًي� خ��شً
ك�رهة للرج�ل، تتعر�س حل�دثة 
اأديرة  اأحد  داخل  اغت�ش�ب 
من  والده�  وميوت  الن�ش�رى، 

الذي  الأب  ذلك  عليه�،  حزنه 
ك�ن يعزف على الن��س ويطربه� 
عزفه، ثم ميوت فتفتقده ب�شدة، 
لأحد  ذلك  بعد  يزوجونه� 
منه  تهرب  ولكنه�  الرج�ل، 
وتلج�أ اإىل الكني�شة التي تطلقه� 
اإىل  ذلك  بعد  لتذهب  منه، 
فيحبه�  الرومي«  الدين  »جالل 

ويتزوجه�!
ب�لطبع  امل�شكلة  ولي�شت 
التي  الأحداث  اختالف  يف 
ال�شخ�شي�ت  تلك  به�  ظهرت 
الك�تب  حق  فمن  الرواية،  يف 
له،  يحلو  كم�  ويتخّيل  يوؤلف  اأن 
جدوى  يف  هن�  امل�شكلة  ولكن 
واأثره  والتغيري  الختالف  ذلك 
فلم  ال�شخ�شي�ت،  بقية  على 
اأن يتحّول الدروي�س  يكن مربًرا 
ل  الذي  اهلل  حب  عن  الب�حث 
)حتى  ب�أحد  عالقته  يف  يت�أثر 
يجد الرومي( اإىل ذلك ال�شخ�س 
اآخر  يف  بدا  الذي  الغريب، 
تتحّول  ك�ش�حر  الرواية  ف�شول 
على يديه الأ�شي�ء ب��شم الع�شق! 
كم� مل يكن مربًرا اأبًدا اأن حتمل 
الغريب  امل��شي  ذلك  »كريا« 
يحمل  ل  والذي  املفهوم  غري 
دللة درامية تخت�س العمل، ثم 
»الكني�شة« هي من ي�شعى  تكون 
ت�شل  ثم  زوجه�  من  لتطليقه� 
يف  لتكون  مقدم�ت  دون  فج�أة 

بيت »الرومي«.
اإقح�م  اإىل  ب�لإ�ش�فة  ذلك  كل 
غري  امل�ش�هد  بع�س  الك�تب 
املربرة يف الرواية، مثل م�شهد 
»اجلميع  ك�ن  الذي  »العر�س« 
مي�ر�شون  ك�أمن�  فيه  يذوبون 
ف�ح�شة معلنة.. ي�رسبون اخلمر 
الالتي  ب�لن�ش�ء  ويتحر�شون 
كل   »… ب�أعينهم  ولو  يرق�شن 

»ركن  ال�شيخ  موله  يربره  هذا 
»ل  ق�ئال  ال�شج��شي«  الدين 
ب�أ�س من بع�س الأن�س والت�رسية 
ي�  بعب�ده  اهلل  اأرحم من  ل�شن�   ..

�شم�س«!!
ل �شك اأنه� كله� حم�ولت خللق 
األفه  عّم�  مغ�ير وخمتلف  ع�مل 
)ل�شيم�  عليه  وتعرفوا  الن��س 
ولكن  �شفق(  اإليف  رواية  يف 
التغيري  اأف�د ذلك  امل�شكلة، هل 
اإ�ش�فًي�  �شيًئ�  الختالف  وهذا 
مهًم� لل�شخ�شي�ت التي تن�وله�، 
اأم اأنه ك�ن من املمكن اأن تكون 
حوله�  ين�شج  اأخرى  �شخ�شي�ت 
ق�ش�س  من  �ش�ء  م�  الك�تب 
الق�رئ  ك�ن  ورمب�  وتف��شيل 

�شيتقبله� منه مب��رسة؟!

اللغة بني العامية وحماولة 
التفا�سح!

وخطرية  اأخرية  م�شكلة  بقيت 
التي  الرواية،  فيه�  وقعت  جًدا 
تتحدث عن ع�رس �ش�بق، وحتمل 
ب�ل�رسورة لغًة ومفردات لبد اأن 
تتعلق كله� بذلك الع�رس، وتكون 
يكن  مل  لذلك  بل�ش�نه،  ن�طقة 
م�شت�ش�ًغ� اأبًدا اأن حتمل الرواية 
التي  الع�مية  املفردات  بع�س 
ف�شيحة  وك�أنه�  ال�رسد  ت�أتي يف 
و»�رس�شعة«،  »هدوم«،  مثل 
و»فلو�س«،  الطلق«،  و»غرفة 
و»امل�شطبة«،  كبرية«،  و»حلة 
و»ي�شو�رس«، وغريه�  بل وجماًل 
ب�لبيئة  خ��شة  تبدو  حوارية 
لل�شت  يبقى  »ل  مثل  امل�رسية 
يف الدني� غري مه�رته� يف �شوؤون 
الربكة«،  و»�ش�أعطيِك  البيت«، 
و»ب�ملرة نلعب« كم� بدا اأن بع�س 
اإىل  بح�جة  الف�شحى  اجلمل 

اأف�شده�  تركيب،  اأو  فهم  اإع�دة 
ذات  جماًل  جعله�  حم�ولة 
كريا:  تقول  ك�أن  عميقة  دللت 
»م�شاًل يجيئ يف �شورة ن�شي�ن«، 
اأح�ش�ء  يف  يلهج  ب�طًن�  »�شيًئ� 
»اختم�ر  تقول  اأن  اأو  ل�ش�ين«، 
كل  �شنفكم،  و»اأكره  راأ�شي«، 
الرج�ل ن�شخ ل نه�ئية من القمع 
اأن�مله  »تخ�شبت  وال�شهوانية«، 
يف حلم ذراعي، ون�شبت اأظ�فره 
يف عمق اإح�ش��شي«، »الذكري�ت 
التي يحت�شد به� جوف عقلي«، 
دروب  يف  �ش�ق�ي  »تتالحق  اأو 

متالحمة«
اأو اأن جند جالل الدين الرومي 
عن  ليتحدث  زم�نه  يتج�وز 
ي�شل  اأو  الإ�شالمي«  »التنوير 
اإىل واحدة من منجزات الع�رس 
»كريا«  اأثر  عن  فيقول  احلديث 
كفيلة  يده�  مل�شة  »ك�نت  عليه 
ك�أن  اأو�ش�يل  يف  الرعدة  ببث 
�شلك كهرب�ء عري�ن� قد م�شني« 
اأو يقول عب�رات دون معنى مثل 
»مترح روحي بني اأغ�دير الع�شق 
الإلهي«، اأو يخ�طب كريا فيقول 
له� »لي�س هكذا توؤخذ الأمور«، 
عين�ه�  »ك�نت  عنه�  ويحكي 
يف  ي�شطخب  م�  بكل  تخربين 
»�ش�هني«  ويقول  اأح�ش�ئه�«، 
ال�شم�ح  التربيزي؛ »يرتّي�س  عن 
والعفو يف فوؤادك دومن� مق�بل« 
التربيزي«  »�شم�س  ويذكر 
من  يخرج  كم  فيبدو  اخلمر 
لل�ش�قي  فيقول  اإذ  اأجنبي  فيلم 
»اأعطني ك�أ�ًش� من اجلعة« هكذا 
البحث  وكل  �ش�ع كل املجهود، 
الت�ريخي )الذي يحر�س الك�تب 
املراجع   يف  بي�ن�ته  و�شع  على 
كل  و�ش�عت  الرواية(  اآخر  يف 
والنواي�  املختلفة  الأفك�ر 
جديدة  رواية  لتقدمي  الطيبة 
عن »الرومي« يف غي�ب تقم�س 
ال�شخ�شي�ت  ومتثل  وا�شتح�ش�ر 
وك�مل،  حقيقي  ب�شكل  والع�رس 
على  ق�دًرا  الق�رئ  يعد  ومل 
ا�شتك�ش�ف �شيٍء جديد خمتلف 
على  حملت  التي  الرواية  يف 
بجوانب  تعريفن�  وعد  ع�تقه� 
عن  وجمهولة  �رسية  عديدة 
الرومي. ولعل من�ذج قريبة جًدا 
من »العبودي« قد ا�شتط�عت اأن 
ب�قتدار  رواي�ته�  عوامل  تقدم 
التف��شيل  اإىل  ق�رئه�  وتنقل 
وتتن�وله،  حتكيه  مل�  الدقيقة 
القه�ر  عبد  حممد  فعل  مثلم� 
رواية  يف  �شديد  ب�حرتاٍف 
»غ�رب« عن الأندل�س، وم� فعله 
»موت  رواية  يف  طبًع�  »علوان« 
�شغري« عن ابن عربي  والنم�ذج 

كثرية. 
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عا�سمة الزيبان ب�سكرة

ملتقى النونية الثاين "�سيدي خالد بني التاريخ والرتاث"

عا�ست مدينة �سيدي خالد بوالية ب�سكرة يومني من العر�س الثقايف املميز، 
اذ نظمت جمعية نون و القلم بالتعاون مع احتاد الكتاب اجلزائريني – فرع 

ب�سكرة و حتت رعاية وايل الوالية منتدبة اأوالد جالل، والية ب�سكرة ، ملتقى 
النونية الثاين حتت عنوان »�سيدي خالد بني التاريخ و الرتاث« و هذا يومي 

اخلام�س و الع�سرين و ال�ساد�س و الع�سرين من دي�سمرب، رافعة �سعار )التاريخ 
ذاكرة و م�ستقبل( 

اآمنة �سماتي 

و افتتح امللتقى بح�ضور الأمني 
ال�ضيد  املنتدبة  للولية  العام 
ممثال  عزي  خل�رض  حممد 
بو�ضنتوف  املنتدب  الوايل  عن  
جلول رفقة رئي�س دائرة �ضيدي 
خالد كوا�ضي نور الدين و رئي�س 
لبلدية  البلدي  ال�ضعبي  املجل�س 
و  ح�ضن،  حلي�س  خالد  �ضيدي 
من  عدد  و  الأمنية  ال�ضلطات 
ناهيك   ، الباحثني  و  الدكاترة 
الدباء  من  الغفري  اجلمع  عن 
الطلبة  خا�ضة  و  ال�ضعراء  و 
برنامج  كان  قد  و  اجلامعيني، 
يف  متنوعا  و  ثريا  امللتقى 
القاءات  بني  جمع  اذ  ن�ضاطاته، 
املنطقة  اأبناء  لآثار  ال�ضعرية 
تاريخ  يخلد  �ضعبي  �ضعر  من 
وثائق  عر�س  اىل  املدينة، 

تاريخية  تعريفية، و حما�رضات 
نقا�ضات  حتوي  مداخالت  و 
مو�ضوعية ترثي املكتبة البحثية 
اجلزائرية، و من اهم الن�ضاطات 
تعريفيا  وثائقيا  عر�ضا  كانت   ،
م�ضلطني  خالد  �ضيدي  مبدينة 
خالد  �ضخ�س  على  اكرث  ال�ضوء 
�رضيحه  و  العب�ضي  �ضنان  بن 
�ضاهدا  تاريخيا  معلما  باعتباره 
من  املدينة  به  مرت  ما  على 
وفاء  و  اختالفها،  على  احقاب 
كانت  امللتقى  من منظمي هذا 
لق�ضائد  �ضعرية  القاءات  هناك 
اأمثال  املنطقة  اأبناء  نظم  من 
بن  �ضماتي،  ال�ضيخ  قيطون،  بن 
اذ  غريهم،  و  اخلالدي  عزوز 
بالإلقاء و  اعجب احل�ضور جدا 

الكالم على حد �ضواء، مثل : 

نعطيك ق�ستو وال�سبة      
فيها ل�ساحب خلمي�سي 

اإذا ت�سال عن الن�سبة 
خالد بن �سنان العب�سي 

يف فرتة الر�سول تنب
مبعوث جاء القوم الر�س 
ع�سرين يف النبوة ح�سبة 

 يف العاجلة للوني�سي 
املحا�رضات  من  �ضل�ضلة  وكذا 
علوي، وحممد  للدكاترة حممد 
وحممد  اهلل،  حرز  العربي 
عن  اما  بعيجي،  الطاهر 
حما�رضة الأ�ضتاذ حممد العربي 
عن  عبارة  فكانت  اهلل  حرز 
امل�ضادر  عن  بانوراميه  اطاللة 
الويل  عن  تكلمت  التي  الغربية 
اما  العب�ضي،  �ضينان  بن  خالد 
نعجي  عادل  حممد  الأ�ضتاذ 

خالد  عن  بدرا�ضة  جاء  فقد 
ال�ضعر  يف  العب�ضي  �ضنان  بن 
حما�رضة  اىل  و�ضول  الف�ضيح، 
فكانت  علوي  حممد  الأ�ضتاذ 
عن تظاهرة 26 رم�ضان ال�ضهرية 
يف زاوية و�رضيح خالد بن �ضنان 
تقاليد  و  عادات  عن  و  العب�ضي 
ال�ضوق  ، و زوار  املنطقة يومها 
و عن عكاظيات ال�ضعر فيها ، و 
�ضخ�س  ر�ضد  اذ  تطول  القائمة 
العب�ضي يف ادب  خالد بن �ضنان 
و   ، ال�ضعبي  الدب  و   ، الرحلة 

و   ، غريهم  و  امل�رضح  ا�ضاطري 
بعد نقا�ضات ثرية بني اجلمهور 
املحا�رضين  الأ�ضاتذة  �ضفوة  و 
بتكرمي  امللتقى  اختتم 
لها  علمية  و  اأدبية  �ضخ�ضيات 
الباع يف خدمة التعليم و الثقافة 
افاق  و  تو�ضيات  حاملني   ،
ثقايف  تاريخ  لإحياء  م�ضتقبلية 
جم ، يهتم بعتق كينونة الإن�ضان 
و  املخطوطات  من  التاريخي 
اول  الغبار  ك�ضاها  التي  الكتب 
اإيديولوجية  من  و  حتريره  و  ؛ 

الديني  للن�س  اخلا�س  التف�ضري 
الذين  الأ�ضخا�س  ا�ضاطري  و 
مروا ثانيا ... �ضعيا خلف ادراك 
مدن  حواري  و  اأزقة  حتويه  ما 
تراث  من  التاريخ  قدم  قدمية 
احلكم  منطق  من  نتحرر   ...
ال�رضيع دون معرفة ...... فلول 
التاريخ جلهلت الن�ضاب و ن�ضيت 
الح�ضاب و مل يعلم الإن�ضان اأن 
اأ�ضله من تراب ، و لولها ملاتت 
عمى  و  زعمائها  مبوت  الدول 
على الواخر حال قدمائها ... 

كي�س رمل ب�ضمت املتاري�س قلبي
مفا�ضل ع�ضق خملعة يف اخلراب

تفت�س عن اأحد
اأحدق..اأفديه

عن و�ضال �ضغري
اإين حمدق يف هجرة ما فهمت

ومن يفهم احلب
احلقول  فارغ  يا  التفت  اأنت 

وعمري
التفت

جاوز اجلرح 
جاوز حقل البنف�ضج حدق م�ضتغربا 

خلفه
اخرج القمامة ال�ضنوية قال

الربد تاأخر دا..ز
ومل يلتم�س الباب

د�س املاتيب من فرجة الباب
غادر وهو يجيء وجاء يغادر

من ن�ضمة ال�ضمت..
من نربة ال�ضمت..والدمع

اأعرف خط العراق
ومن مثل قلبي يعرف خط العراق
وياقاتك ال�ضمر يوم ح�ضاد حزين

تقاطر فيه القبابر فوق ثيابي
تغازل غرفتها يف �ضبق

ركنها داخل البيت
�ضيعتها يف اجلوارير بني ثيابي

واأقالم �ضمتي جتنبتها
كيف يل اأجتنب خفي اإليك؟

نب�ضت اجلوارير
اأبحث عن اأي �ضيء يداوي

يزيلك
ميحوك من خاطري

قمي�ضي النهاري من ذكرياتي
ومن يغلق الآن هذه اجلوار ير

�ضيلم�س  اأن  نف�ضه  تعطه  من 
الأم�س

رائحة نفاذة
من هناك؟

�ضيء بزاوية البيت يربى
اأفت�س..

ينقطع الربي من قلمي الربتقايل
كل  من  يكتب  �ضار  الذي  قلبي 

اأطرافه
و�ضل اجلرح

د�س املكاتب
اأهملتها

اأنت اأهملتني
اأنت علمتني الهمل

يل  الرند  اأ�رضب  اأن  علمتني 
ولنف�ضي كخ�ضمني

اأين اخت�ضمنا..؟ متى؟
ملاذا افتعلت دواعي اخل�ضام؟

وانفرادي عن  ترى وحدتي  األ�ضت 
ال�رضب

خطوت بعيدا..بعيدا
ولكن البعد يختلف الآن

والبعد الذي و�ضل ال�ضيء واجتازه
جاوز الو�ضل

�ضار يف احلب
ل يف احلديد ول يف الو�ضول

ول يف الفراق
اأنا من حدة العطر اأجرح

انف�س ري�ضي كالطري
بدفاتر  يف  اأكتبه  ال�ضمت  اقتب�س 

حبي
اأ�ضاور ترنيمة اأنت علمتني ن�ضفها

يا لئيم فقط ن�ضفها
اأتذهب ما زلت يف مو�ضعي

اأمنا ل�ضت فيه

وعندك اأم�ضي
وراء املخافر واللوز واليا�ضمني

اأفت�س عن كلمتني
واقنع نف�ضي بجدواهما

قلت: مل تكتمل هذه
غادرت عاقبت نف�ضي مغادرة

واأردت اأكون كانت
اأنت ولي�س التفا�ضيل

اأنت بدون احلجارة
والباب والغرف اجلانبية

كنت تخون
تخون اأ�ضول اخليانة اأي�ضا

وت�ضحب طاولة اللعب
وتلعب �ضدي ..

قامرت بالذكريات
هدرت دمعي يف الكوؤو�س

ووزعته للرفاق
تقربت ل مل تقرتب

كتب البعد يف قاف قربك مني
وللقاف نردان اأرميهما

واملقادير ترمى
ويخرج عن دينه الرند

مما لعبنا ومما خ�رضنا
ومل اأن�ضحب

ثمل الرند بالالعبني
اأقرتب رميتني..

ال�ضوق  اأقل قليال من  نرد  تدحرج 
فيه

فكان الفراق
اقرتب ل تخف

اإين اأدون بالرمل تهت
والدار  والنار  الورد  بنا  وتاه 

واجللنار
ومل األق اإل ال�رضاب العظيم

فعانقته اأجال..اأجلني..ثالثا

رمال
رمال

رمالً قطعت
وحبة رمل تفاجئني حتت قلبي

ل  الذي  القلب  هذا  فاأواه..اأواه 
يطاق

وماذا الهوى غري نائيان يقرتبان
اإن  ب�ضاحبه  املتوازي  يلتقي  اإل 

�ضقيناه خمرا
ويرتك كل مذاق ب�ضحبه

كم قليل من النا�س
يرتك يف كل �ضيء مذاق

اأذوق فتكتظ بالف�ضتق املطري
وتن�ضل اغم�س كتفي ب�ضمرتها

اأقراأ الليل مكت�ضفا لغتي
الدوؤيل  الأ�ضود  يدخل  اأن  قبل 

عليها
اإذا م�ضني ال�ضمغ

يل�ضع من �ضدة اللت�ضاق
ول�ضت اأحب املواين

اأحب  ل�ضت  اأنا  متعب  خ�ضبي  واأن 
املواين

تنت�ضيني وتطربني ر�ضفات الرذاذ 
واأنثى النور�س

والأزرق النتهازي واللغز
واأعبد جرحي اإذا �ضاح

�ضاع  التي  احلاجيات  خمزن  يف 
اأ�ضحابها

هذه ق�ضتي
هذه �ضنواتي ال�ضغرية

هذه التي ...وتقاطعني
رزمة تفرت�س وجهي

اأنا كل ما �ضاع
كل مال يفت�س عنه

وبعد على حدة اأتنول بعد

اأ�ضد اأ�ضم واأفغم فغما لذيذا
يقتلني  ال�ضكنات  باإحدى  واإل 

الختناق
متاهة املتاهات يا فلب

اأثبت خلف املتاري�س
ووحيا  حبنا  البندقية  على  اكتب 

بعيدا
وخذ طلقتني لعينيك حزين

كاأن النجوم نوافذ اأنت تزوجتها
كتبت لها قبلة للطالق

ت�ضارب بالهم كل �رضاب لديك
حريق من املاء

كم �رضبت الكوز خمرا وجف
باخلمر  اإنه جف  �ضيدي  يا  عامله 

و...
الذي  تبدي  الواو  هذه  من  اآه 

خلفها
ف�ضحتني وغلقت الباب خلفي

فلم ينغلق غري ن�ضف انغالق
حطم  اأو  احلب  م�ضه  م�ضني 

الكاأ�س
دعني اأح�س..حتطمني

ثمال لي�س �ضحوا
وجتمع مني ال�ضظايا

ترتبه كهواك
كخمرك

اخلمور  واأنت  كاأ�ضي  اأتكفيك 
الدهاق

�ضظاياي هذي الكوؤو�س
كذلك تع�ضق ت�رض يوما

فقدت وحطمتها
جتيء  مل  ملاذا  للكوؤو�س  اأقل  مل 

املكاتب
لم�ضها

م�ضح الثلج من عتبة الأم�س

دعنا جنرب حظ احلجارة ثانية
ونقيم ال�ضبابيك من تعبي

وارتباك الأ�ضابع
كفى ت�ضافح كفك ثانية

تتذكر اأنك خنثا حمال اأن اأ�ضافح 
كفك ثانية

واأ�ضيف اجلموع لهذي امل�ضافة م 
بيننا

كاأن حبا بريدا تاأخر
عودا اأردت اأدو زنه بني عينيك

اأنت اأجرته
اأنت خنت الطريق العري�س

وخنت الزقاق
كي�س رمل تعر�س للنار من فئتني
وكتم حر�ضا على �ضمعة البندقية

واحلب
والعمر

والكلمات الأخرية من دفرت ال�ضعر
ملا راآك تخون مكانك

قال مكانك خان
مكانك خان الهوى

اأنت اأي�ضا مكانك اأتلفني
كلمة احلب اأتلفتها ودموعي
التفت اأنت ماذا ل ول تلفت
مل اأعد ذلك اللغز بالأم�س

�ضار الوداع وداعا
ول يلتقي املتوازي ب�ضاحبه

اأ�ضبح اخلمر ماء ب�ضيطا
راأيتهم ي�ضرتونك مل تفهم احلب

مل تفهم اللحظات التي
ت�ضتقيم النجوم اإىل مركز اهلل

مل تفهم الربط بني الر�ضا�ضة
واحلزن الأ�ضود الدوؤواي وقلبي
ولونت ثوبك بالأحمر القرمزي

توؤكد اأنك منا حمال

ترنيمات ا�ستيقظت ذات يوم 

مظفر النواب



وي�شعره  الراحة  اجل�شم  يُعطي  فهو 
باال�شرتخاء، فما عليكم �شوى و�شع 
كمّية منا�شبة من حبوب اليان�شون يف 
بالع�شل  وحتليته  احلليب  من  كوب 
قبل اللجوء اإىل النوم اأو غلي كوب من 
املاء واإ�شافة له كمية من اليان�شون 
ومن  ينقع  تركه  ثم  جيداً  وتغطيته 
الدافئ:  وتناوله. احلليب  ثم حتليته 
وهو من اأقدم الو�شفات لنوٍم هادئ؛ 
احلليب  من  كوب  تناول  يتّم  حيث 
بالع�شل حيث يعمل  الدافئ امُلحلّى 
على تهدئة االأع�شاب. النعناع: يُهّدئ 
اجل�شم ب�شكل عام ويرخي االأع�شاب 
وذلك  هادئ،  بنوم  التمتع  وبالتايل 
بع�ض  وو�شع  املاء  من  كوب  بغلي 
وتركه  تغطيته  ثّم  به  النعناع  اأوراق 

الرغبة  ح�شب  حتليته  ثم  ومن  ينقع 
وهو  الزجنبيل:  النوم.  قبل  وتناوله 
حيث  متوا�شل؛  لنوم  رائع  م�رشوب 
اإّنه يُخلّ�ض اجل�شم من التوتر واالأرق 
واالإجهاد، ما عليكم �شوى غلي كوب 
من املاء وو�شع الزجنبيل به، ومن ثّم 
اإ�شافة  وميكن  كما  بالع�شل،  حتليته 
امللي�شة:  الطعم.  لتح�شني  القرفة 
تُخّف�ض  التي  االأع�شاب  من  وهي 
�شغط الدم، وبالتايل ت�شاعد ب�شكل 
اجل�شم  وتُخلّ�ض  النوم،  على  كبري 
اأنها  كما  واالإجهاد،  الت�شنجات  من 
يعانون  الذين  للأ�شخا�ض  تو�شف 
من االكتئاب. ال�شوفان: وهو اأف�شل 
االأطعمة امل�شادة للكتئاب وحماربة 
ال�شعف العام للج�شم، ويعترب م�شّكناً 

ي�شاعد  وبالتايل 
على  اجل�شم 
والنوم.  اال�شرتخاء 
حيث  التفاح:  خل 
اإ�شافة  ميكن 
اخلل  من  ملعقة 
املاء  اإىل كوب من 
جيداً.  ومزجهم 
االأخ�رش:  ال�شاي 
امل�رشوبات  من 

اجل�شم  وا�شرتخاء  لراحة  الرائعة 
كوب  غلي  ميكن  حيث  واالأع�شاب؛ 
من املاء واإ�شافة ال�شاي االأخ�رش له 
وتناوله  حتليته  ثّم  ومن  ينقع  وتركه 
قبل النوم. احلبة ال�شوداء:عن طريق 
احلليب  من  كوب  اإىل  اإ�شافتها 

قبل  بالع�شل  وامُلحلّى  ال�شاخن 
امل�شم�ض  �رشاب  النوم.  اإىل  اللجوء 
على  يحتوي  فهو  الدين:  قمر  اأو 
نوع  هي  والتي  تريبتوفان،  مادة 
تُعطي  التي  االأمينية  االأحما�ض  من 
املزاج  وحُت�ّشن  بال�شعادة  �شعوراً 

وترخي االأع�شاب.
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�صبح اجلمرة اخلبيثة 

يرعب الب�صرية من جديد
اأج�شام  على  بالعثور  اأنباء  اأفادت 
من  جندي  دم  جمرى  يف  م�شادة 
اإىل  فّر  قد  كان  ال�شمالية،  كوريا 
من  �شابق  وقت  يف  اجلنوبية  اجلارة 
تعر�شه  اإىل  ي�شري  مما  العام،  هذا 
وذكرت  اخلبيثة  للجمرة  �شابقا 
عدوى  علمات  اأن  االعلم  و�شائل 
يف  خماوفا  اأثارت  القاتلة  البكترييا 
كوريا اجلنوبية من اأن ال�شمال يطور 

اأ�شلحة بيولوجية.
باأنها مر�ض  وتعرف اجلمرة اخلبيثة 
بيولوجي  �شلح  اإىل  تطويره  معد مت 
من قبل عدد من البلدان، ومع عودة 
وجب  جمددا،  العدوى  هذه  ظهور 
وكل  واأعرا�شها  اأ�شبابها  معرفة 
فاجلمرة  بها  املتعلقة  املعلومات 
عدوى  هي  »اأنرثاك�ض«،  اأو  اخلبيثة 
اجلمرة  ع�شيات  بكترييا  ت�شببها 

اأن تنتقل عن طريق  اخلبيثة، وميكن 
اأو عن طريق  االأ�شطح امللوثة  مل�ض 
تناول الطعام، اإال اأنه يف حال انتقلت 
العدوى عن طريق اال�شتن�شاق، فاإنها 
تقتل حوايل 95% من املر�شى، حتى 

واإن ح�شلوا على العلج الطبي.
للإ�شابة  املبكرة  العلمات  ومن 
�شوداء  بقعة  ظهور  هي  بالعدوى 
فقاعة  اإىل  تتحول  اجل�شم،  �شغرية 
قرحة حماطة  اإىل  ب�رشعة  ثم  مائية 
ي�شاحبها  ملتهبة  حمراء  مب�شاحة 
ويف  ال�شديدة.  باحلرقة  اإح�شا�ض 
املري�ض  ي�شاب  �شاعات  غ�شون 
ي�شاب  قليلة  اأيام  وخلل  باحلمى، 
واأحيانا  املوت،  حتى  داخلي  بنزيف 
االأذنني  من  الدم  يت�رشب  اأن  ميكن 
يف  االإ�شابة  وحتدث  والفم  واالأنف 
احليوانات مثل االأبقار واالأغنام. وقد 

التي  اللحوم  اآكلة  احليوانات  ت�شاب 
عن  بالعدوى  البيئة  نف�ض  يف  تعي�ض 
امل�شابة،  احليوانات  افرتا�ض  طريق 
اأن تنقل احليوانات املري�شة  وميكن 
عن  اإما  الب�رش،  اإىل  اخلبيثة  اجلمرة 
طريق االت�شال املبا�رش مثل تلم�ض 
الدم امل�شاب باجللد املفتوح، اأو اأكل 

حلم احليوانات املري�شة.
ت�شتخدم  دولة  اأول  اليابان  وكانت 
بيولوجي،  ك�شلح  اخلبيثة  اجلمرة 
من   731 الوحدة  مرة  الأول  اختربته 
 »Kwantung« الياباين  اجلي�ض 
القرن  ثلثينيات  خلل  من�شوريا  يف 
هذه  بع�ض  وت�شمنت  الع�رشين. 
املتعمدة  العدوى  نقل  االختبارات 
الأ�رشى احلرب، ويعتقد اأن حوايل 10 
ماتوا  قد  ال�شجناء  اأولئك  من  اآالف 
ا�شتخدام  وميكن  العدوى،  ب�شبب 

تعبئة  خلل  من  اخلبيثة  اجلمرة 
الروؤو�ض  يف  القاتلة  اجلرثومة  هذه 
التي  القنابل  اأو  لل�شواريخ  احلربية 
يتم اإ�شقاطها من الطائرات ويخ�شى 
من  ال�شمالية  كوريا  تتمكن  اأن  االآن 
تطوير اأ�شلحة بيولوجية ال�شتخدامها 

�شد القوات االأمريكية.

اأنه مت عزل جزيرة  بالذكر  واجلدير 
ال�شاحل  قبالة  الواقعة  غروينارد 
ملدة  ال�شكتلندا  الغربيي  ال�شمايل 
بقنابل اجلمرة  تلوثها  48 عاما، بعد 
احلرب  خلل  التجريبية  اخلبيثة 
خم�شة  مدى  وعلى  الثانية،  العاملية 
احلدود  خارج  املكان  كان  عقود، 

الأنه كان مغلقا. ويف عام 1990، وبعد 
حيث  التلوث،  الإزالة  حثيثة  جهود 
اأعلن  ال�شطحية،  الرتبة  اإزالة  متت 
نيوبريت،  اآنذاك مايكل  الدفاع  وزير 
علمات  واأزيلت  اآمنة،  اجلزيرة  اأن 
يقتنعوا  مل  البع�ض  اأن  اإال  التحذير، 

بذلك.

اله�شم  �شهل  البطاط�ض غذاء    
وتفّتت  البول  تدّر  البطاط�ض   .
احل�شى والّرمل تعمل البطاط�ض 
ملا  االأع�شاب  تهدئة  على 

تعمل  ب  فيتامني  من  حتتويه 
االأمعاء  ا�شطرابات  تهدئة  على 
الغليظة. ع�شري البطاط�ض يعالج 
البطاط�ض  تخّفف  احلروق. 

واالأمعاء.  املعدة  اآالم  من 
من  ال�ّشموم  البطاط�ض  متت�ض 
الدفء  البطاطا  متنح  اجل�شم. 
تزيل  تناولها.  عند  ال�ّشتاء  يف 

عرب  البطن،  يف  والّنفخ  املغ�ض 
على  تو�شع   . االأرياح  اإطلق 
البثور  ملعاجلة  واجل�شم  الوجه 

امللتهبة.

الأع�صاب التي ت�صاعد على النوم اليان�صون

ا�صتعمالت و فوائد البطاطا الطبية

فوائد ع�صبة ال�صيح
تفيد اأوراق ال�شيح البلدي يف علج مر�ض امللريا، نظراً الحتوائها على 
مادة االأرتيمي�شينني التي تعيق تكاثر الفطرّيات امل�شببة لهذا املر�ض، 
وهذه  للعلج،  فقط  �شة  فهي خم�شّ لذا  منه؛  الوقاية  تفيد يف  ال  لكنها 
الع�شبة م�شتخدمة منذ اآالف ال�شنني لدى ال�شينيني لهذا الغر�ض . ع�شبة 
عملية  وحت�ّشن  التنف�شي  اجلهاز  التهابات  وتعالج  البلغم  تزيل  ال�شيح 
اأمرا�ض  ال�شيح  تعالج ع�شبة   . التح�ش�شي  الربو  التنف�ض وعلج مر�شى 
اختلف  على  املعوّية  الديدان  وتطرد  تقتل  فهي  اله�شمي؛  اجلهاز 
يف  تفيد   . والغازات  والتقلّ�شات  واملغ�ض  البطن  اأمل  وت�شّكن  اأنواعها 
تخفيف مر�ض البول ال�شكري عن طريق �رشب منقوعها. ت�شاعد على 
علج اآالم الظهر والعظام واملفا�شل والتهاباتها الروماتيزمية، والتهابات 
اجللد، والتخلّ�ض من الفطريات ونزالت الربد واالإنفلونزا . هي مدر جّيد 
للبول، ومنّظف ومطّهر للجهاز البويل، وتعالج التهاباته وتزيل احلمى . 
. تفيد يف  » املنحب�ض عند املراأة  » الطمث  ال�شهرية  للدورة  هي مدر 
علج داء الثعلبة يف الراأ�ض وتعالج م�شكلة ت�شاقط ال�شعر من خلل دهن 
علج  يف  تفيد  منه.  امل�شتخرجة  القطران  مبادة  املت�رّشرة  املنطقة 
ل�شعات العقرب وتطهري املنطقة امل�شابة ومنع ت�شمم اجل�شم . ميكن 
ا�شتخدامها كبّخور للمنازل وال�شّيارات الإزالة الروائح الكريهة يف املكان 
يف  املطهّوة  واملاأكوالت  االأطعمة  نكهة  لتح�شني  اأوراقها  ت�شتخدم   .
املنزل، وخ�شو�شاً االأ�شماك الطازجة . نبتة ال�شيح فاحتة لل�شهّية؛ لذلك 
االأمعاء،  وا�شطرابات  واالإم�شاك  االإ�شهال  وحاالت  اله�شم  تعالج ع�رش 
وتن�ّشط الكبد، وحتّفز اإفراز ال�شفراء، وتوقف ال�شعور بالغثيان والرغبة 
يف القيء. تفيد يف تنظيم الدورة ال�شهرية لدى االإناث وت�شهيلها واحلد 

من اآالمها، كما تفيد يف اإعادة تقلي�ض فتحة املهبل بعد الوالدة.

البطاط�س امل�صلوقة
الّتغذية  خبري  اخلطيب  مو�شى  الّدكتور  يقول  حيث  الدهون  ؛  متت�ض   
مواد  على  حتتوي  امل�شلوقة  البطاط�ض  اإّن  للّريجيم :  العاملّية  والّنظم 
ت�شتطيع امت�شا�ض الدهون من اجل�شم بطريقة ال ت�رّش االإن�شان، وعندما 
يتناولها االإن�شان من دون اأي نوع اآخر من االأكل فاإّنها تعترب وجبة غذائّية 
كاملة ت�شاعد على الّن�شاط واحليوّية وخّفة احلركة، بعك�ض امل�شاعفات 
الّتي حتدث نتيجة ا�شتخدام اأدوية الّتخ�شي�ض، فالبطاط�ض حتتوي على 
وال  الغليظ  وتعالج  اجل�شم،  يف  ال�ّشموم  كّل  امت�شا�ض  على  قادرة  ماّدة 
ت�رش بالقلب. للبطاط�ض فوائد اأخرى ي�شتفيد منها اجل�شم �شاأنها �شاأن 
ال�رّشطان؛  مبر�ض  االإ�شابة  �رّش  يتناولها  من  تقي  فهي  الّنحل؛  ع�شل 
املعادن    ( مثل:   للج�شم  االأ�شا�شّية  الغذائية  املواد  على  الحتوائها 
واحلديد والكال�شيوم والبوتا�شيوم والفو�شفور والنحا�ض ( ، باالإ�شافة اإىل 
فيتامني ج؛ حيث تتمّيز عن االأطعمة االأخرى باحتفاظها بهذا الفيتامني 
ف�شل  يف  اأي�شاً  مهم  غذائي  عن�رش  وهي  احلرارة ،   �شديد  الّطق�ض  يف 
بال�شعرات  اإمداداً  واأكرثها  للدفء  منحاً  االأغذية  اأف�شل  فهي  ال�ّشتاء؛ 
البطاط�ض  يف  الّن�شوّي  العن�رش  الأّن  ذلك  للهزال؛  ومقاومًة  احلرارية، 
اأخطار  وتقيه  الّطاقة،  متنحه  �شكرّيات  اإىل  االإن�شان  ج�شم  يف  يتحّول 

ال�ّشمنة ب�شهولة. البطاط�ض لل�رّشطان

رطان البطاط�س لل�صّ
على  املجراة  الّدرا�شات  وجدت   
اللكتينات  مادة  اأّن  الب�رش  خليا 
ترتبط  البطاط�ض  يف  املتواجدة 
خليا  اأغ�شية  مب�شتقبلت 
وت�شممها  ملوتها  موؤّديًة  ال�رّشطان 
ومثّبطًة بذلك منّو الورم امل�شوؤولة 

عنه. 

 البطاط�س لل�سّكري 

 وجدت الدرا�شات املخربّية اأّنه اإذا 
حمية  اإىل  البطاط�ض  ق�رش  اأ�شيف 
بال�شّكري  امل�شابة  الّتجربة  فئران 
لديها  ينخف�ض  الدم  �شكر  فاإّن 
تواتر  ب�شكل ملمو�ض كما ينخف�ض 

التبّول املرتبط بذلك املر�ض. 
البطاط�س للب�سرة 

على  املب�شورة  البطاط�ض  تعمل 
حول  ال�شوداء  الهاالت  تبي�ض 

العينني؛ حيث اإّن البطاط�ض حتتوي 
 ،Catecholase على اإنزمي ي�شمى
امل�شتح�رشات  يف  ي�شتخدم  الّذي 

التجميلّية كمفّتح للون الب�رشة.
 البطاط�س ل�سّحة القلب

درا�شة على 84215  اأجريت   حيث 
امراأة، و�شدرت الّنتيجة باأّن تناول 
القلب  �شّحة  يفيد  البطاط�ض 
ال�رّشياين  التوّتر  لفرط  البطاط�ض 

�رّشحت  الّدماغية  والّن�شبة 
 FDA واالأدوية  االأغذية  منّظمة 
ذات  البطاط�ض  مثل  االأغذية  باأّن 
البوتا�شيوم،  من  اجلّيد  املحتوى 
من  املنخف�ض  واملحتوى 
توّتر  خطر  تنق�ض  قد  ال�شوديوم 
ال�رّشيان العايل والّن�شبة الدماغّية. 
البطاطا  فوائد  و  ا�شتعماالت 

الطبية

ال�صيح 
هو نبات ع�شبي حار ياب�ض ومعّمر 
وهو  املركبة،  الف�شيلة  اإىل  ينتمي 
وزكية،  معّطرة  قوّية  رائحة  ذو 
يزرع يف املناطق الربية واحلدائق 
من  ي�شتفاد  الرملّية،  الرتبة  ذات 
دون  فقط  واالأوراق  البذور  النبات 
اجلذور، وي�شتخرج منه زيت ال�شيح 
تنمو  العلجية.  الطبّية  الفوائد  ذو 

كثرية؛  مناطق  يف  ال�شيح  ع�شبة 
و�شل�شلة  العربي  املغرب  ك�رشق 
اآ�شيا  من  ومناطق  االأطل�ض،  جبال 
اللتينية،  واأمريكا  واأ�شرتاليا 
ال�شيح  من  كثرية  اأنواع  وهناك 
تزيد على 300 نوٍع اأ�شهرها ال�شيح 
�شوريا،  يف  ينت�رش  الذي  البلدي 
اإفريقية،  و�شمال  واإيران،  وتركيا، 

اأغلب  يف  وكذلك  �شيناء،  وجزيرة 
ال�شعودية  العربية  اململكة  مناطق 
منذ  ال�شيح  ا�شتخدم  وقد   .
امل�شاكل  علج  يف  الع�شور  اأقدم 
�شواء  البلدان  معظم  يف  ال�شحّية 
بتناوله منفرداً اأو �رشبه مع اإ�شافة 
على  يحتوي  وهو  عليه،  ال�شاي 
ال�شانتونني،  ومادة  اأ�شا�شي،  زيت 

والرتبنتني،  البوليثني،  ومادة 
والكارفور،  والكاروتينويد، 
االأرتيمي�شينني،  ومادة  وال�شينيول، 
واالأكتون، اإ�شافة اإىل معادن هامة؛ 
كالر�شا�ض، والكال�شيوم، والف�شفور، 
والنحا�ض،  والبوتا�شيوم،  واليود، 
والكربيت،  والنيكل،  واملغني�شيوم، 

والزنك، والكلور، وغريها. 
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

�أوقات كثرية م�ستحب فيها �لدعاء 
اأثناء ال�صجود لقول الر�صول �صلي اهلل عليه 
و�صلم اأال واإنيّ نُهيت اأن اأقراأ القراآن راكعاً 
فيه  فعظموا  الركوع  ا  فاأميّ �صاجداً،  اأو 
جود فاجتهدوا  ا ال�صيّ ، واأميّ الربيّ عزيّ وجليّ

عاء َفَقِمُنُ اأن ي�صتجاب لكم “. يف الديّ
اأنيّ  هريرة،  اأبي   . اجلمعة  يوم  �صاعة 
ذكر  و�صليّم-  عليه  اهلل  -�صليّى  اهلل  ر�صول 
يوم اجلمعة فقال:” فيه �صاعة ال يوافقها 
اهلل  ي�صاأل  ي�صليّي،  قائم  وهو  م�صلم  عبد 
بيده  واأ�صار  اإييّاه  اأعطاه  اإال  �صيئاً،  تعاىل 

يقللها “.
الثلث االأخري من الليل ر�صول اهلل -�صليّى 
اإذا م�صى �صطر  و�صليّم- قال:”  اهلل عليه 
وتعاىل  تبارك  اهلل  ينزل  ثلثاه،  اأو  الليل 
نيا، فيقول: هل من �صائل  ماء الديّ اإىل ال�صيّ
يُعطى، هل من داع يُ�صتجاب له، هل من 

بح “. م�صتغفر يُغفر له، حتى ينفجر ال�صيّ
الدعاء بني االأذان واالإقامة، الدعاء اأثناء 
نزول املطر، الدعاء عند اإفطار ال�صائم 
ال�صالم:  عليه  املوؤمنني  امري  عن   .
قراءة  عند  اربع:  عند  الدعاء  اغتنموا 
القراآن ، وعند االآذان ، وعند نزول الغيث 

، وعند التقاء ال�صفني لل�صهادة.
فاأنت ميكنك طلب احلاجة من اهلل يف اأي 
وقت بالدعاء  لقوله عز وجل َواإَِذا �َصاأَلََك 
َدْعَوَة  اأُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِِنيّ  َعِنيّي  ِعبَاِدي 
َولْيُوؤِْمنُوا  َفلْيَ�ْصتَِجيبُوا ِل  َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَديّ

ِبي لََعلَيُّهْم يَْر�ُصُدوَن{]البقرة: 186.
اإل  ي�صتجيب  وجل  عز  اهلل  باأن  وال�صك 
الدعوات التي ت�صدر من القلب وكن علي 
ثقة بقدرة اهلل علي اإ�صتجابتها . عن اأبي 
هريرة ر�صي اهلل عنه عن الر�صول �صلي 

اهلل عليه و�صلم ) لي�س �صيء اأكرم على اهلل 
تعاىل من الدعاء (.

اأن اهلل �صبحانه وتعال يجب  وهذا يعني 
اأن تطلب منه وحده حاجتك .

كّف �لأذى
اإنيّ على كل �صخ�س اأن يتحليّى باالأخالق 
اقية  الريّ اخللقييّة  والعادات  احلميدة 
من  والعديد  ين  الديّ اإليها  دعا  اليّتي 
االأمور االأخرى اليّتي جتعل من �صخ�صييّة 
ابة، جتعله  امل�صلم �صخ�صييّة راقية جذيّ
حمبوباً يف جمتمعه، ومن هذه االأمور 
كفيّ  ويعرف  النيّا�س،  عن  االأذى  كف 
االأذى ب�صكل عام بتجنيّب واالبتعاد عن 
كل عمل من �صاأنه اأن يلحق ال�رضر اأو 
االإ�صاءة بالغري �صواء كان �رضراً مادييّا 
للممتلكات،  التك�صري  اأو  كال�رضب 
وحتى �رضراً معنوياً، كالكالم اجلارج 

�صاأنه  من  اليّذي  الكالم  اأو  املهني  اأو 
التاأثري على نف�صيات االأخرين، ويطلق 
بع�س النَا�س ا�صم ال�َصالم االجتماعي 
اإ�صارة  يف  االأذى،  كفيّ  اأ�صلوب  على 
وجتنيّب  والتيّوا�صل  احلب  اإىل  بذلك 

الكراهييّة بني النا�س
 كفيّ االأذى عن النا�س اليّذين يعي�صون 
ذكرها  اليّتي  االأمور  من  حولك  من 
 « تعاىل  كقوله  كتابه،  يف  تعاىل  اهلل 
َوامْلُوؤِْمنَاِت  امْلُوؤِْمِننَي  يُوؤُْذوَن  َوالَيِّذيَن 
بُْهتَاناً  اْحتََملُوا  َفَقِد  اْكتَ�َصبُوا  َما  ِبَغرْيِ 
ِبيناً » ويف ما ورد من احاديث  َواإِثْماً ُميّ

و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  ـــ  الر�صول  عن 
قال :  االأ�صعري  مو�صى  اأبي  عن  ـــ 
االإ�صالم  اأي  اهلل :  ر�صول  يا  قلنا 
امل�صلمون من  �صلم  قال: من  اأف�صل؟ 
اإىل  النيّا�س  اأذى  ي  ويوؤديّ ويده،  ل�صانه 
امل�صاكل بني النيّا�س كالبغ�صاء والكره 
وبني  املجتمع  والكراهييّة يف  واحلقد 
واالإثم  الدنيوي،  ال�صعيد  على  النيّا�س 
على  خ�س  بال�صيّ تلحق  اليّتي  واخلطايا 
اأن  للم�صلم  فينبغي  االآخرة،  �صعيد 
دنياه  ك�صب  على  وحري�صاً  ذكياً  يكون 

واآخرته

دعاء لق�ساء �حلاجة 
ِليُم الَْكِرمُي  احْلَ  ُ اإِال اهلَليّ اإِلََه  ال 
الَْعْر�ِس  َرِبيّ   ِ اهلَليّ �ُصبَْحاَن   ،
َرِبيّ   ِ هلِلَيّ ْمُد  احْلَ الَْعِظيِم، 
اأَ�ْصاأَلَُك  اإن  اللهم  الَْعامَلِني، 
َوَعَزاِئَم  َرْحَمِتَك  ُموِجبَاِت 
ُكِليّ  ِمْن  َوالَْغِنيَمَة  َمْغِفَرِتَك 
ال  اإِثٍْم  ُكليّ  ِمْن  الَمَة  َوال�َصيّ ِبٍريّ 
َوال  َغَفْرتَُه  اإِال  َذنْبًا  ِل  تََدْع 
َحاَجًة  َوال  ْجتَُه  َفَريّ اإِال  ا  َهًميّ
يْتََها يَا  اإِال َق�صَ ا  ِهَي لََك ِر�صً

اِحِمنَي . اأَْرَحَم الَريّ
اإن  اأنت �صبحانك  اإال  اإله  ال 

كنت من الظاملني .
اللَيُّهَميّ اأَنَْت ِثَقِتي يِف ُكِليّ ُكْربٍَة، 
ٍة،  �ِصَديّ ُكِليّ  يِف  َرَجاِئي  َواأَنَْت 
نََزَل  اأَْمٍر  ُكِليّ  يِف  ِل  َواأَنَْت 
َكْرٍب  ِمْن  َكْم  ةٌ،  َوُعَديّ ِثَقٌة  ِبي 
َوتَِقُليّ  اُد،  الُْفوؤَ َعنُْه  ُعُف  يَ�صْ
َعنُْه  َويَْخُذُل  يلَُة،  احْلِ ِفيِه 
الَْقِريُب َوالْبَِعيُد، َويَ�ْصَمُت ِبِه 
ااْلأُُموُر،  ِفيِه  َوتَْعِنيِني   ، الَْعُدُويّ
اإِلَيَْك  َو�َصَكْوتُُه  ِبَك  اأَنَْزلْتُُه 
�ِصَواَك،  ْن  َعَميّ ِفيِه  َراِغباً 
َوَكَفيْتَِنيِه،  َوَك�َصْفتَُه  ْجتَُه  َفَفَريّ
ِنْعَمٍة،  ُكِليّ  َوِلُيّ  َفاأَنَْت 
اِحُب ُكِليّ َحاَجٍة، َوُمنْتََهى  َو�صَ

ْمُد َكِثرياً،  ُكِليّ َرْغبٍَة، َفلََك احْلَ
اًل؟. َولََك امْلَُنيّ َفا�صِ

اهلل  ر�صي  �صلمة  اأميّ  عن 
النيّبي  خرج  ما  قالت:  عنها 
-�صليّى اهلل عليه و�صليّم- من 
بيتي قطيّ اإال رفع طرفه اإىل 
اإنيّ  اللهم  فقال:”  ماء  ال�صيّ
 ، اأُ�صَليّ اأو  اأ�صَليّ  اأن  اأعوذ بك 
اأو  اأظِلم  اأو   ، اأُزَليّ اأو  اأيّزَليّ  اأو 
يُجهل  اأو  اأجَهل  اأو  اأُظلم، 

علييّ
املوت  قبل  ارزقني  اللهم 
�صهادة،  املوت  وعند  توبًة، 

وبعد املوت جنة .
ن�صتعينك،  اإنيّا  اللهميّ 
ون�صتغفرك،  ون�صتهديك، 
عليك،  ونتوكيّل  بك،  ونوؤمن 
كليّه،  اخلري  عليك  ونثني 
ن�صكرك وال نكفرك، ونخلع 
اللهميّ  يفجرك،  من  ونرتك 
من  بر�صاك  اأعوذ  اإنيّ 
واأعوذ مبعافاتك  �صخطك، 
بك  واأعوذ  عقوبتك،  من 
منك ال اأح�صي ثناًء عليك، 
اأنت كما اأثنيت على نف�صك. 
دعاء  من  جزءٌ  هو  وهذا 

البع�س:  وقال  القنوت، 
الدعاء  هذا  ذكر  يجوز 
كوع يف  عند الوقوف من الريّ

كعة الثيّانية .. الريّ
كل  املنف�س عن  �صبحان   ”
املفرج  �صبحان  مديون،  
�صبحان   ، حمزون  كل  عن 
بني  خزائنه  جعل  من 
الكاف والنون ، �صبحان من 
له  يقول  ان  �صيئا  اراد  اذا 
فرج  مفرج  يا   ، فيكون  كن 
يا مفرج فرج يا مفرج فرج 
عني  فرج  فرج،  مفرج  يا 
عاجال  فرجا  وغمي  همي 
غري اآجل، برحمتك يا ارحم 

الراحمني

برحمتك  قيوم  يا  حي  يا   .
اأ�صتغيث، يا ودود يا ودود يا 
ودود يا ذا العر�س املجيد، 
يا فعال ملا يريد، اللهم اإن 
اأ�صاألك بعزك الذي ال يرام، 
ي�صام،  ال  الذي  وملكك 
اأرجاء  مالأ  الذي  ونورك 
حاجتي  تق�صي  اأن  عر�صك 

و هي .
هديت  فيمن  اإهدن  اللهم 
عافيت  فيمن  وعافني 
وتولني فيمن توليت وبارك 
وا�رضف  اأعطيت  فيما  ل 
عني �رض ما ق�صيت تباركت 

ربنا وتعاليت .
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كيف يزول  �لهم
الهم اأو الهموم هي اإبتالء من رب العاملني للعبد 
ليمتحنه و يختربه على ال�صرب على البالء و الر�صا 
و  العبد  �صرب  فاإذا  تعاىل  اهلل  بق�صاء  القنوت  و 
ر�صي بالهم فاإن اهلل يجتبيه و يجزيه الثوب على 
ال�صرب على الهموم التي تاأتي من م�صاكل احلياة و 
تذبذب عما كان هو معتاد عليه ، و تختلف الهموم 
من �صخ�س اإىل �صخ�س ، فهنيئاً ملن عظم بالئه و 

عظم �صربه فالفرج من اهلل قريب
و  تعاىل  اهلل  من  رحمة  و  بفرج  يكون  الهم  زوال 
الهم هي حمنة و  باأن هذا  االإن�صان  لكن ليطمئن 
على  ليمتحنه  عبده  على  تعاىل  اهلل  اأنزلها  كربة 
و يقرتب من اهلل  لذلك على عبد ي�صرب   ، احلياة 
تعاىل و يناجيه همه و يعقد الهمة يف الدعاء ، و 
يكون اأي�صاً هو اأن يقوم ال�صخ�س بال�صالة ركعتني 
لوجه اهلل تعاىل و قبل الت�صليم يدعو امل�صلم ربه 
بتفريج همه و غمه ، من االأذكار و االأدعية التي 
يقولها امل�صلم و يكرث منها يف وقت همه و كربته 
الغم فرج  كا�صف  يا  و  الهميّ  يا فرج  اللهم   ( يقول 
اأرحم �صعفي و قلة حيلتي  اأمري و  همي و ي�رض 
و اأرزقني من حيث ال اأحت�صب يا رب العاملني ( ، 
و اإذا اأراد االإن�صان اأن يكفيه اهلل ما اأهمه ي�صتحب 
ذكر الدعاء التال- ح�صبي اهلل ال اإله اإال هو عليه 
توكلت و هو رب العر�س العظيم-و ي�صتحب قولها 
اهلل  اإال  اله  )ال  الهم  تفرج  اأي�صا دعاء  �صبع مرات 
اله  العظيم ال  العلي  اهلل  اإال  اله  الكرمي ال  احلليم 
اإال اهلل رب ال�صماوات ال�صبع ورب العر�س العظيم 
معذرتي  فقبل  وعالنيتي  �رضي  تعلم  انك  اللهم 
وتعلم حاجتي فاأعطني �صوؤال وتعلم ما يف نف�صي 
يبا�رض  اإميانا  اأ�صاألك  اإن  اللهم  ذنبي  ل  فاغفر 
قلبي ويقينا �صادقا حتى اعلم انه لن ي�صيبني اإال 
ما كتبته علييّ ورا�صني مبا ق�صمته ل يا ذا اجلالل 

واالإكرام
باهلل  يثق  اأن  و  يياأ�س  ال  اأن  امل�صلم  على  لذلك 
تعاىل باأن اهلل �صين�رضه ، عليه اأن ال يخاف عندما 
ي�صاب مبا يخيفه و يكدر حياته ، عليه اأن يرجع 
هلل تعاىل عندما ي�صيبه احلزن و ي�صرب على ذلك ، 
على امل�صلم اأن ال ي�صخط و ال يعرتيه الهم عندما 
ي�صاب مبر�س فاملر�س هو كفارة امل�صلم خلطايا 

فلي�صرب امل�صلم عندما



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

 عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

 البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

 موؤ�ص�صة توزيع املياه

021.68.95.00
 املديرية العامة للجمارك

 021.71.14.14
  احلماية املدنية

  14   

اإ�صالح الغاز

021.674400 
الإنارة العمومية

021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية

021.50.69.11
      021.50.73.76

SAMU
021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة

021.76.41.97
مركز املعاجلة من الت�صمم

021.96.49.63 
اأعطال الغاز

021.68.44.00
 اأعطال الكهرباء

021.15.20.23
م�صلحة املياه

021.67.50.30
احلماية املدنية
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الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري

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

فندق املر�صى

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

   فاك�ض:45 .021.39.16

 فندق دار ال�صياف

املرادية، اجلزائر
   هاتف 021.69.20.20

  فندق املطار
021.50.75.52/50.62.50  هاتف
  فاك�ض:021.39.75.50

 فندق الرمال الدهبية

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

 فندق املنزه

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

فندق الجانب
اجلزائر حي بومنجل ،01

 م�صت�صفى عني النعجة
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

 امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية

Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

 م�صت�صفى مايو باب الواد

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل

Tél :  )021( 52-
24-00 

م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور

Tél :  )021( 76-
62-03

 م�صت�صفى احلرائق الدويرة

Tél :  )021( 41-
76-77

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

62-25
 م�صت�صفى الرويبة

Tél : )021( 85-
26-89

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

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا

Tél :  )021( 92-
17-15 

Fax : )021( 60-
75-42

كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
 م�صت�صفي الأغواط

029،92.16.93
 م�صت�صفي ب�صكرة

033،71.51.86
 م�صت�صفي غرداية

029،89.19.54
 م�صت�صفي بومردا�س

024،41.58.30
 م�صت�صفي بجاية

034،92.04.28
 م�صت�صفي بويرة

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
 م�صت�صفي مع�صكر

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف

036،90.08.10 
 036،90.30.01

 امل�صت�صفي اجلامعي
املكتباتللبليدة

 اجلزائرية 
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ت�سال تو�سع طموحاتها يف عامل 

املركبات الكهربائية

علن  �أ
ورئي�س  �لأمريكي  �مللياردير 
�رشكة "ت�شال" �ل�شهرية عن نية 
جديدة  مناذج  �إنتاج  �ل�رشكة 
من �ملركبات �لكهربائية فبعد 

تها  حا جنا
يف  حققتها  �لتي  �لباهرة 

�لكهربائية  �شيار�تها  �إنتاج 
و�شاحنة  و�لفاخرة  �لريا�شية 

تطمح  �ملتطورة،   "semi"
�إىل  لالن�شمام  �ليوم  ت�شال 
�أوفر  �لكرو�س  �شيار�ت  �شوق 
"بيك  �ل�شغرية  و�ل�شاحنات 

�أب"، قبل عام 2019.
يف  �ل�رشكة  خطط  وحول 
رئي�شها  قال  �ملجال  هذ� 
�إيلون  موؤ�ش�شيها  و�أحد 
له  تغريدة  يف  مو�شك، 
باأن  "�أعدكم  تويرت:  على 
�شاحنة  �شتنتج  �رشكتنا 
�شغرية  كهربائية  �أب  بيك 
�لعمل  من  تنتهي  �أن  بعد 
�ملنتظرة..   )Y(شيار�ت� على 
ذهني  يف  و�لت�شاميم  �خلطط 

منذ �شنو�ت".

"�ل�شاحنة  �أن  مو�شك  و�أو�شح 
�شاحنات  �شت�شبه  �جلديدة 
�لتي  �لكهربائية   semi
مدة  منذ  ت�شال  ��شتعر�شتها 
و�أبهرت �جلميع، لكنها �شتكون 
�لذي  �لأمر  حجما"،  �أ�شغر 
تغريدة  يف  �ملتابعون  لحظه 
عندما  �ل�رشكة  ملوقع  �أخرى 
�ملبدئية  �لت�شاميم  �أظهرت 

لهذه �ملركبة.
وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن �شيار�ت 
مو�شك  ذكرها  �لتي   "Y"

عن  عبارة  هي  تغريدته،  يف 
تطمح  �أوفر  كرو�س  �شيار�ت 
ت�شال لبنائها، بحيث جتمع بني 
 "Model S" ت�شاميم �شيار�ت
ت�شنعها  �لتي   "Model X"و
تاأتي تلك �لأخبار بعد  �ل�رشكة 
مقربة  م�شادر  تاأكيد  من  مدة 
�إطالق  �ل�رشكة  نية  ت�شال  من 
مناذج جديدة كليا من �شيار�تها 
�لكهربائية،   "MODEL S"
جتعلها  بت�شاميم  �شتاأتي  �لتي 

�شيار�ت عائلية بامتياز.

 ميت�سوبي�سي تاأتي
 اإىل رو�سيا بكرو�س جديدة

ت�شتعد 
�رشكة "ميت�شوبي�شي" لإطالق 
مبيعات موديل جديد لكرو�س 
"Eclipse Cross"وك�شف 
 Eclipse Cross عن 
جنيف  معر�س  يف  مرة  لأول 
لل�شيار�ت، يف مار�س �ملا�شي. 
�شعة  بنزين  مبحرك  وتزود 
�ملوديل  زود  بينما  لرت.   2.2

ي  لذ �
مبحرك  رو�شيا  يف  �شيباع 
رباعي  ياباين  بنزين 
 1.5 ب�شعة  �لأ�شطو�نات 
ح�شانا   163 قوة  يولد  لرت، 
عزم  من  مرت  نيوتن/  و250 

�لدور�ن.
�أمامية  "�إكليب�س"  ن�شخة  �أما 
تزود  �أن  فيتوقع  �لدفع، 

ب�شندوق 
�شد��شي  ميكانيكي  �رشعة 
�شبه   CVT �شندوق  �أو 
مبقدوره  �لذي  �مليكانيكي 
�ل�رشعة  �شندوق  حماكاة 
مر�حل،  بـ8  �لأوتوماتيكي 
فيما يتعلق بالن�شخة �لرباعية 
�لدفع فلديها �شندوق �رشعة 

�شبه �أوتوماتيكي فقط.

 "Alphard" تويوتا تعدل �سيارات
الفاخرة

فولك�سفاغن

34 مليار يورو ا�ستثمارات 
ب�سيارات امل�ستقبل بحلول 2022

�ليابانية  تويوتا  �رشكة  ن�رشت 
�أجرت  باأنها  تفيد  معلومات 
�شيار�ت  على  جديدة  تعديالت 
"Alphard" �لفاخرة �ملخ�ش�شة 
�لرفاهية  �لأعمال وحمبي  لرجال 
وبالنظر لل�شور و�لفيديوهات �لتي 
مت تد�ولها موؤخر� ميكن مالحظة 
�أن "Alphard" �كت�شبت مظهر� 
عن  بو�شوح  مييزها  بطابع  �أنيقا 
فان"  �لـ"ميني  �شيار�ت  باقي 
فمقدمتها  بالأ�شو�ق،  �ملطروحة 

غريبة �ل�شكل بخطوطها �لن�شيابية 
وم�شابيح "LED" �لأنيقة ت�شفي 

عليها طابع �لع�رشية و�لفخامة.
�لتعديالت  �أي�شا  �لنتباه  وتلفت 
�لد�خلية  �ملق�شورة  �شملت  �لتي 
�أو�شع  �أ�شبحت  �لتي  و�ملقاعد 
�ملو��شفات  �أما  ر�حة  و�أكرث 
�ل�شيارة  ف�شتزود  �لتقنية، 
�أ�شطو�نات   6 بـ  بنزين  مبحركات 
ب�شكل  م�شممة  لرت   3.5 ب�شعة 
من  �قت�شادية  �أكرث  يجعلها 

"Alphard" �ل�شابقة،  حمركات 
على  قادرة  نف�شه  �لوقت  ويف 
توليد عزم ي�شل �إىل 300 ح�شان، 
�ل�رشعة  علب  مع  وتتعامل 
 6 بـ  �ملتطورة  �لأوتوماتيكية 
زيادة  من  ميكنها  ما  جمالت، 
ملحوظ  ب�شكل  �ل�شيارة  �رشعة 
�ليابان،  ويف  ب�شابقاتها  مقارنة 
هذه  من  �أخرى  ن�شخة  �شتطرح 
�ل�شيار�ت مزودة مبحرك توربيني 

2.5 لرت بعزم 275 ح�شانا.

لـ "فولك�س فاغن" �لأملانية  ك�شفت �رشكة �لبتكار�ت "Moia" �لتابعة 
�ل�شيار�ت  خدمة  �إطار  يف  �شت�شتخدم  )ميني(  كهربائية  حافلة  عن 
يقطع  �أن  بو�شعه  �لكهربائي  �ملوديل  �أن  �ل�رشكة  و�أعلنت  �لت�شاركية. 
 %80 بن�شبة  �شحنها  �أما  بطارياته،  ي�شحن  �أن  دون  كيلومرت   300 م�شافة 
ي�شبه  �جلديد  �ملوديل  �أن  �خلرب�ء  ولحظ  فقط،  دقيقة   30 في�شتغرق 
 e-Crafter �لكهربائية  ن�شخته  �أو   Volkswagen Crafter موديل 
�لتجارية �لتي ك�شف عنها �خلريف �ملا�شي يف هانوفر، ويختلف موديل 
�أمامي  وزجاج  "ليد"  باأ�شو�ء  �ملزودة  مبقدمته  �شابقه  عن   "Moia"
 USB كر��شي مريحة مزودة مباآخذ   6 فيه  فتتوفر  �شالونه  �أما  مميز. 
�أن  �ملتوقع  من  �أنه  يذكر   Wi-Fi وخدمة  �لدقيقة  �لإ�شاءة  وم�شابيح 
�لعام  نهاية  �شو�رع هانوفر، يف  "Moia" �ل�شري يف  �شيار�ت ميني  تبد�أ 

 .2018

هيونداي 
تطلق م�سابقة 

مع  هناك  "كونوا 
هيونداي" 

�أعلنت �رشكة هيوند�ي موتور 
خا�شة  م�شابقة  �إطالق  عن 
لكرة  �لعامل  كاأ�س  ببطولة 
يف  �شتقام  �لتي   2018 �لقدم 
�لتي  �مل�شابقة  تدعو  رو�شيا 
بو�شفها  هيوند�ي،  �أطلقتها 
�رشيكاً ر�شمياً لالحتاد �لدويل 
جماهري  )فيفا(،  �لقدم  لكرة 
م�شجعي كرة �لقدم �إىل تقدمي 
للمنتخبات  ن�شية  �شعار�ت 
�مل�شاركة يف �لبطولة �ملزمع 
�ملقبل  �لعام  �شيف  �إقامتها 

يف رو�شيا.
�جلديدة  �مل�شابقة  وحتمل 
مع  هناك  "كونو�  ��شم 
من  وتطلب  هيوند�ي"، 
تقدمي  فيها  �مل�شاركني 
�شعار�ت ملنتخبات كرة �لقدم 
�مل�شاركة  و�لثالثني  �لثنني 
�لأ�شهر  �لكروية  �لبطولة  يف 
�لعامل  يف  �شعبية  و�لأكرث 
و�لتي ت�شت�شيفها رو�شيا �لعام 
�ملقبل، وذلك عرب موقع فيفا 

.fifa.com لإلكرتوين�
�ل�شرت�كات  ��شتقبال  ويبد�أ 
وي�شتمر  دي�شمرب،   5 �ليوم، 
�ملقبل،  فرب�ير   28 حتى 
عن  �أبريل  يف  �لك�شف  و�شيتّم 
لكل  نهائيني  مر�شحني  ثالثة 
�شعار�ت  من  ن�شّي  �شعار 
�ملنتخبات قبل �أن تبد�أ جولة 
عرب  �لت�شويت  من  جديدة 
�لإنرتنت لتحديد 32 فائز�ً يف 

�مل�شابقة.

معر�س  فعاليات  �شمن  موؤخر�ً  ظهرت  �لختبارية   FT-AC تويوتا 
لو�س �أجنلو�س لل�شيار�ت ، لتقدم ملحة ت�شميمية ل�شيارة SUV ريا�شية 
تويوتا  �رشكة  �شت�شنعها  هجني  بنظام  تعمل  �ل�شتخد�مات  متعددة 
 FT-AC ليابانية يف �مل�شتقبل �لقريب �إن �شاء �هلل  تخت�رش �لحرف�
 Toyota’s Future Toyota من ��شم هذه �ل�شيارة �لختبارية جملة
Adventure Concept - �لتي تدل بلغتنا �لعربية �إىل �شيارة تويوتا 
ت�شميم  يوؤكده  ما  وهو   ،  - �ملغامر�ت  مع  تتنا�شب  م�شتقبلية  �ختبارية 
�شيارة تويوتا FT-AC �لختبارية من خالل مالحمها �حلادة و�ل�رش�شة 
�لتي تظهر هويتها �لهجومية �مل�شتقبلة وبالتحديد من �لأمام مع م�شابيح 
�لـ  �إىل جانب م�شابيحها  �لوعرة  �لطرق  لتنري عتمة  �ل�شقف  مثبته على 
LED �لأمامية ، وح�شلت �أجدد �شيارة �ختبارية من تويوتا على �شادم 

�أمامي عري�س يتنا�شب مع مهمتها يف �لقيام باملغامر�ت.

تويوتا FT-AC �سيارة 
جديدة خم�س�سة للمغامرات



 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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 NovaGo �أول البتوب مبعالج �سناب 

در�غون من �أ�سو�س 

و�رسعان،الأجهزةلهذهمعاجلاتهادعماإعالنمعاللوحيةاحلوا�سبسناعة�يفجديدفجركوالكومبداأت

اأعلنتحيثاأ�سو�س،ًدائماال�سّباقةنها
رسكاتامل�سنعةبالإعالنعنمنتجاتهااجلديدةمنبي

مابداأتال�

835دراغونسناب�ومبعالجاإ�س10ويندوزبنظاميعملوالذيN
ovaGoاملتحولالالبتوبعنال�رسكة

مل�سيةو�سا�سة540Adreno عر�سب�رسيحةاحلا�سبياأتي الرائدة الذكية الهواتف يفاملوجودنف�س

وحوافدرجة178عري�سةروؤيةبزاويةسل�
13بو�سةبالدقةالكاملة1080*1920بك

.3قيا�سمنللطيقابلة

خياراتثالثةمعغيغابايت8 –6 –4هيالع�سوائيةالذاكرةمنخيارات
بثالثةاحلا�سبيتوفرنحيفة

ل�سماعاتومنفذ3.1USBمنفذيهناكاملنافذم�ستوىعلى.غيغابايت25
6 –128 –64التخزينمن

مفاتيحبلوحةاحلا�سبيتميزHDMIومنفذخارجيةذاكرةبطاقاتومنفذ
SIMل�رسيحةومنفذال�سوت

سناب� مبعالج يعمل ولأنه .املتقدمة الرابع اجليل ات�سالت ويدعم ب�سمة وح�سا�س ف
اخلل من م�ساءة

دولر599ب�سعراحلا�سببيعيبداأعملساعة�22حتىي�سلية
اغونفاإنهيقدمزمنت�سغيلطويلللغا

در

فاأعلىح�سباملوا�سفاتاملطلوبة.

غوقل ُتزيل تطبيقات كروم 
على   Chrome Apps

نظامي ويندوز وماك

في�س بوك تو�سع خيار�ت �لنكز 
عرب زر جديد

Chrome Webكروممتجرمنغوغلرسكة�اأزالت
ق�سم جانب اإىل املتوّفر التطبيقات ق�سم Store
اإزالةقبلا�ستباقيةخطوةوهذه،والقوالبالإ�سافات

.2018بدايةمعبالكاملالتطبيقاتدعم
تطبيقاتعنستتخلّى�اأنهاسابًقا�قوقلرسكة�وذكرت
لنوبالتايل،الإ�سافاتمثلرواًجاتلقىملالتيكروم
تثبيت على قادرين وويندوز ماك ُم�ستخدمو يكون
التطبيقاتستتوّقف�كما.الراهنالوقتيفالتطبيقات

.2018بدايةمعالعملعنُم�سبًقاامُلثّبتة
نظام م�ستخدمي عند فقط التطبيقات و�ستبقى
فيهسيح�سل�وقتيف.ChromeOS ”اإ�ساأوكروم“
ُم�ستخدموامُلت�سفحعلىالإ�سافاتوالقوالبفقط.

ة خا�سّ اأدوات اأنها على الإ�سافات ال�رسكة وتعامل
،التطبيقاتاأما.امل�ستخدميت�سّفحهاالتيبال�سفحات
امُلت�سّفحداخلُمتعّددةاأدواتتوفريمنهاالهدففكان
،احلوا�سب داخل الأوحد للتطبيق يتحّول اأن يفاأماًل
لكنهذاالأمرمليح�سلب�سببالكثريمناملعّوقات.

Pokeالنكزخا�سيةفائدةاأومعنىيعرفونلالنا�سمعظم
اخليارات من املزيد لرتوا حت�رسوالكن ،بوك في�س على

مثلاحل�سناأوال�سالماأوالغمز.
حتتجديدزر بوك في�س على امل�ستخدمني لبع�س ظهر
يحملالذكيةللهواتفتطبيقهاعربال�سخ�سيامللفسورة�
للم�ستخدمترحيباإر�ساليتمعليهبال�سغط،Helloا�سم
عدة يعر�س املتوا�سل بال�سغط لكن ،النكز سكل� على
كالأ�سدقاءالعالقاتاأنواعخمتلفتنا�سبجديدةخيارات

والعائلةاأورمبامنتودالتعرفاإليهملأولمرة.
الجتماعية بال�سبكات ترتبط النكز فكرة اأن القول ميكن
لكن ،الفرتة تلك يف رائجة كانت التي hi5 مثل القدمية
ومل الجتماعية لل�سبكات النا�س ا�ستخدام اختلف ًلحقا
لكن اإعادتها بوك في�س تريد الآن ،للنكز معنىهناكيعد

بخياراتاأو�سع.
اأنراأتلو،الجتماعيةال�سبكةت�سيفهااأخرىميزةاأيومثل
معهاًكثرياالنا�سيتفاعللاأومنخف�سا�ستخدامهامعدل

عربردالتحية،فاإنها�ستزيلهاتدريجياًحتماً.

�ساومي ممنوعة من بيع 
حو��سبها �للوحية يف �أوروبا

ال�سينيةساومي�اأنالتقنيةب�سوؤونمهتمةمواقععدةاأكدت
اأوروبايف»Mi Pad«اللوحيةحوا�سبهابيعمنتتمكنلن
اأجهزة با�سم ال�سبيه التجاري ا�سمها ب�سبب ت�سجيلها اأو

»»iPadالتيتنتجهااآبل.
الأوروبيلالحتادالعامةاملحكمة«فاإنللمعلوماتووفقا
جتاريكا�سم Mi Pad ا�سم ت�سجيل من ساومي� منعت
اإىلي�سبهال�سملأنوذلكاجلديدةاللوحيةحلوا�سبهالبيع
قدالذيالأمر،اللوحيةاآبلحلوا�سبiPadا�سمكبريحد
قادرةغريساومي�تكونوبذلك،امل�ستهلكلدىلغطايثري

علىبيعحوا�سبهااللوحيةيفمناطقالحتاد«.
اأوروبايفاملذكورةالأجهزةا�سمتالحقامل�ساكلوبداأت
للمكتب بطلب ساومي� تقدمت عندما ،2014 عام منذ
وبيعهاجتاريةكعالمةلت�سجيلهاالفكريةللحقوقالأوروبي
اآبل رسكة� حفيظة اأثار الذي الأمر ،الحتاد بلدان يف
ا�سم كبري حد اإىل ي�سبه »Mi Pad« ا�سم اأن وخ�سو�سا
ق�سائية بدعوى التقدم اإىل ودفعها ،اللوحية حوا�سبها
ال�ساأنبهذاقرارهااملحكمةاأ�سدرتحيث،ساومي�سد�

موؤخرا،اأيبعدمرور3�سنواتتقريبا.
اأناإما،خياريناأمامساومي�و�سعتللخرباءوفقاواليوم
اأن اأو ،اأوروبا يف اللوحية احلوا�سب هذه بيع عن تتخلى

تتقدمبطلبللطعنيفقراراملحكمةالأخري.
الأخريةال�سنواتيفاأ�سبحتساومي�اأناإىلالإ�سارةجتدر
ومبيعاتها،العامليفالإلكرتونياتم�سنعياأكربمنواحدة
ت�سكل بداأت واحلوا�سب الذكية والأجهزة الهواتف من

مناف�سةحقيقيةملبيعاتال�رسكاتالكربى.

كو�لكوم تك�سف �لنقاب ر�سمًيا عن 
معاجلات �سناب در�غون 845

سناب�“ ،دراغون سناب� معاجلاتمناجلديداجليلعنر�سمًيا كوالكوم رسكة�ك�سفت
.2018بدايةمعالذكيةلالأجهزةست�سل�التي،845Snapdragon ”845دراغون

اجليلمن٪30اإىل٪25بن�سبةاأف�سلاأداءيوّفر845دراجونسناب�اأنال�رسكةوذكرت
تتطلبالتي للمهام اأربعة ،اأنوية ثمانوجودبف�سلوذلك،835دراجونسناب�،ال�سابق
برتدد العادية للمهام واأربعة ،غيغاهريتز2.8 اإىل منها الواحد ترّدد ي�سل ُمعاجلة قّوة
ال�سابقباجليلمقارنة٪30مبعدلللطاقةاأقلا�ستهالكي�سمنوهذا،غيغاهريتز1.8

ا. اأي�سً
وهي ،كوالكوم رسكة� من الت�سال ملعاجلة X20 وحدة اجلديدة املعاجلات وحتمل
الال�سلكية بال�سبكات الت�سال عند عالية رسعات�توفري على قادرة اإلكرتونية رسيحة�
ال�سوئية الألياف ل�رسعة الو�سول اأمام املجال يف�سح الذي الأمر ،البيانات و�سبكات
تلكتوّفركما.اأقلاأودقيقتنيخاللدقيقة120مّدتهفيديومقطعحتميلاأي،ل�سلكًيا

.LTEالرابعاجليلسبكات�مع٪20بن�سبةاأعلىات�سالرسعة�ال�رسيحة
املعاجلةوحدة“ا�سمحتملجديدةوحدةعنال�رسكةك�سفت،احلمايةم�ستوىولزيادة

على مو��سفات وموعد �لك�سف عن �لهاتفني 
Galaxy S9+ و   Galaxy S9

من العديد الأخرية الأونة يف سمعنا�
الإعالن سيتم�اأنه اإىل ملحتالتي التقارير
Galaxy+ و Galaxy S9 الهاتفني عن
املتوقعومن.املعتادعنمبكروقتيفS9
وقتيفالهاتفنيهذيناإ�سداريتماأناأي�سا
جديد لتقرير ووفقا .املتوقع عن مبكر
ال�سهريالأمريكيامل�رسبمنموؤخراسدر�
ال�سهرة باإ�سم واملعروف Evan Blass
ذاهبةسام�سوجن�رسكة�اأنفيبدو،evleaks
Galaxy S9 هواتف عن للك�سف بالفعل
ومن .املعتاد من مبكر وقت يف اجلديدة
اجلنوبية الكورية ال�رسكة تقوم اأن املتوقع
و Galaxy S9 الهاتفني عن بالك�سف
معر�س يف سواء� حد على Galaxy S9+
الذي2018CESالإ�ستهالكيةالإلكرتونيات
املقبلمنينايرسهر�اأوائليفعقدهسيتم�

مبدينةل�سفيغا�سالأمريكية.
رسكة� كانت اإذا ما الوا�سح غري من
للهاتفني بالت�سويق فقط ستقوم� سام�سوجن�
معر�سيفGalaxy S9+و Galaxy S9

الكوريةال�رسكةكانتاإذامااأو،2018CES
ر�سمياال�ستارباإزاحةفعالستقوم�اجلنوبية
ترددلأنهاحلدثهذايفالهاتفنيهذينعن
سام�سوجن� رسكة� باأن املا�سية الفرتة يف
من مار�س سهر� يف خا�س حدث ستعقد�
فعلتكمااجلهازينعنللك�سفاملقبلالعام
Galaxy S8+وGalaxy S8الهاتفنيمع

يفوقت�سابقمنهذاالعام.
الهاتفني اأن اإىل اأي�سا ملحاجلديد التقرير
سيحتفظان�Galaxy S9+وGalaxy S9
Galaxy الهاتفني سا�سات� اأحجام بنف�س
باأن يعني ما وهذا ،Galaxy S8+ و S8
بحجم سا�سة� مع سياأتي� الأول الهاتف
الأكرب الهاتف سياأتي� حني يف ،اإن�س 5.8
اأنعلمااإن�س6.2بحجمسا�سة�معحجما
Infinity نوع من ستكون� ال�سا�ساتني كال

.Display
الهاتف باأن اأي�سا اأكد اجلديدالتقرير هذا
ع�سوائية ذاكرة سي�سم� Galaxy S9+
الواجهة يفمزدوجة وكامريا 6GB بحجم

Galaxy الهاتف سياأتي� حنييف،اخللفية
ومع ،4GB بحجم ع�سوائية ذاكرة مع S9
ويقال .اخللفية الواجهة يف واحدة كامريا
من 64GB مع سياأتيان� الهاتفني كال باأن
منفذ ومع ،الأقل على الداخلية الذاكرة
ومنفذ ،MicroSD اخلارجية للذاكرة

3.5mmلل�سماعات.

يف الكامريا اأن اإىل كذلك ملح التقرير
بو�سعية ستكون� للهاتفني اخللفية الواجهة
م�ست�سعر اأ�سفلها و�سيتواجد عمودية
هذا كان اإذا حالة ويف .الأ�سابع ب�سمات
سام�سوجن� رسكة� باأن يعني فهذا ،سحيًحا�
عيوب اأكرب من واحد اأ�سلحت قد ستكون�

.Galaxy S8+وGalaxy S8الهاتفني



ال�سنة  حلول  مبنا�سبة 
يتمنى  اجلديدة، 
املوؤ�س�سة   ،Ooredoo
ذات امل�سوؤولة االجتماعية، 
لل�سعب اجلزائري ولزبائنه 
�سعيد  عام  و�رشكائه 

.2018
الظرف  من  الرغم  على 
االقت�سادي الراهن، وا�سل 
يف  منوه   Ooredoo
موؤكدا  اجلزائرية،  ال�سوق 
�سوق  يف  الريادية  مكانته 
�سيما  ال  النقال،  الهاتف 
ذات  النقالة  االإنرتنت  يف 

التدفق العايل.
�رشح  املنا�سبة،  بهذه  ر�سالته  ويف 
ل العام  املدير  كا�ستيل،  هندريك  ال�سيد 
ثريا   2017 عام  »كان   :  Ooredoo
بتج�سيد  تكللت  واالإجنازات  باالبتكارات 
جتاه  اللتزامه  وفاًء  طموحة.  م�ساريع 
متعامل  وب�سفته  اجلزائري  ال�سعب 
 Ooredoo يوؤكد  فّعال،  اقت�سادي 
التكنولوجي  القطاع  تطوير  يف  م�ساركته 

والرقمي يف اجلزائر مانحا لزبائنه اأف�سل 
كذا  و  التكنولوجية  واحللول  اخلدمات 
ذات  الن�ساطات  يف  الالم�رشوط  ا�سهامه 
�سكرا  واالجتماعية.  العامة  امل�سلحة 
والنجاح  ال�سعادة  لكم  ُمتمنيا  ثقتكم  على 

واالزدهار خالل ال�سنة اجلديدة. »
 ،Ooredoo سيكون عام 2018،  بالن�سبة ل�
مليئا بالتحديات الكربى، خا�سة يف رقمنة 

خدماته و تعزيز عالقاته مع زبائنه.

الت�سغيل  مدير  اأم�س،  اأول  قدم 
»نا�رش متناين«،خالل  البويرة  لوالية 
التي عقدها مبقر  ال�سحفية  الندوة 
الت�سغيل  قطاع  ح�سيلة  املديرية 
مبختلف براجمه ل�سنة 2017 ، التي 
لغة  اإىل  بالنظر  اعتربها  اإيجابية 
االأرقام واملقارنة بال�سنوات الفارطة، 
االقت�سادية  املقاربة  كا�سفا  اأن 
كناك  »اأن�ساج،  الت�سغيل  برامج  يف 
البويرة،  والية  م�ستوى  على  اأوام«  و 
�سناعية   مناطق  اإن�ساء  جتلت  يف 
تخلق  اأن  حتاول  ن�ساطات،  ومناطق 
�سمحت  دائمة، حيث  �سغل  منا�سب 
ا�ستثماري  م�رشوع   400 باإن�ساء 
يقارب  ما  خلق  اإىل  بدوره  ي�سمح 
وغري  مبا�رش  �سغل  من�سب  األف   48
بداأت  االإ�سرتاتيجية  وهذه  مبا�رش، 
امل�سوؤول،  ذات  ح�سب  اأكلها  تاأتي 
�سناعية  فالحية،  الوالية  اأن  م�سريا 
ذلك  جانب  اإىل  بامتياز،  و�سياحية 
تخ�س�س  اإىل  الت�سغيل  مدير  اأ�سار 
التمهني على م�ستوى مراكز التكوين 

من    %61 ن�سبة  جتاوز  املهني 
بر�سكلة  ي�سمح  الذي  املتخرجني، 
اإ�سافة  واملرتب�سني،  للطلبة  جيدة 
االتفاقيات  من  جمموعة  عقد  اإىل 
الفالحة،  قطاعات  مع  الثنائية 
ال�سياحة  االت�ساالت،  الثقافة، 
تاأ�سي�س  االأخرية مت  واجلامعة، هذه 
فيها دار املقاوالتية لفائدة الطلبة، 
الذين يتمكنون فيها بعد التخرج من 
لهم  ت�سمح  �سهادتني،  على  احل�سول 
�سغرية  موؤ�س�سات  اإن�ساء  ب�سهولة 
ومتو�سطة، اأو التقدم اإىل برنامج اأو 
للح�سول على من�سب عمل، معرجا 
يف �سياق املو�سوع اإىل تراجع ن�سبة 
البطالة من 38 % �سنة 1999 اإىل ن�سبة 
7.5% اإىل غاية نهاية ال�سنة اجلارية 
2017 ، وذلك راجع ح�سبه اإىل عدد 
�سنة  ففي  امل�ستحدثة،  املنا�سب 
 24 من  اأكرث  ا�ستحداث  مت   2004
نهاية  اإىل  لي�سل  عمل،  من�سب  األف 
األف من�سب  اأكرث من 43  �سنة 2016 
ويعود   ، %44 تفوق  بزيادة  عمل 
الف�سل يف ذلك اإىل برامج الت�سغيل« 
يف  ال�سيما  واأون�ساج«،  كناك  اأوام، 

قطاعات البناء واالأ�سغال العمومية، 
امل�ساعدة  جهاز  اأن  اإىل  م�سريا 
من  متكن  املهني  االإدماج  على 
يف  موظف  اأالف   3 من  اأكرث  اإدماج 
القطاع  يف  دائمة  عمل  منا�سب 
64 % جامعيني،  منهم  االإداري، 
هذه  يف  العمل  عقود  اأن  م�سريا 
�سنويا،  حمددة  جتدد  غري  ال�سيغة 
واأون�ساج  الكناك  اأن جهازي  م�سيفا 
ا�ستحداث  من  اإن�سائهما متكنا  منذ 

عمل،  من�سب  األف   14900 يفوق  ما 
كذلك حتقيق ن�سبة 70% يف ا�سرتجاع 
امل�ستفيدين  على  املرتاكمة  الديون 
ال�سماح  موؤخرا  ومت  الدعم،  من 
التخ�س�سات  خمتلف  يف  للجامعيني 
اال�ستفادة  من  والعلمية  االأدبية 
موؤ�س�سات  الإن�ساء  الدعم  من 
خ�سوع  �رشيطة  ومتو�سطة،  �سغرية 
ق�سرية  تكوين  فرتة  اإىل  امل�ستفيد 

تدوم 5 اأيام فقط.
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��ستحد�ث ما يقارب 40 �ألف من�سب �سغل �سنويا

 امل�سيلة 

ت�سخري 1200 �سرطي لتاأمني �إحتفاالت ر�أ�س �ل�سنة
عن  امل�سيلة  والية  امن  ك�سف 
اأجل  من  �رشطي   1200 ت�سخري 
ال�سنة  راأ�س  اإحتفاالت  تاأمني 
اأمن  على  واحلفاظ  امليالدية 
كما   ، وممتلكاتهم  االأ�سخا�س 
االأمنية  ت�سكيالتها  اأقحمت 

مدرو�سة  اأمنية  خطة  �سمن 
واالإنت�سار  الفعالية  ت�سمن 
طيلة  امليدان  الإحتالل  اجليد 
م�ساعفة  عرب   ، الثالثة  االأيام 
نقاط   ، الثابتة  االأمنية  احلواجز 
 ، الكربى  املحاور  عرب  املراقبة 

نقل  ملحطات  االأمنية  التغطية 
وال�ساحات  االأ�سواق  امل�سافرين، 
العمومية و االأماكن العامة ق�سد 
يف  بالطماأنينة  لل�سعور  جو  زرع 
تعرف  التي  املواطنني  اأو�ساط 
خالل  للمواطنني  كثيفا  اإقباال 

زاوية،  من  هذا  املنا�سبة  هذه 
الأن  ونظرا  اأخرى  زاوية  ومن 
العطلة  مع  تتزامن  االأخرية  هذه 

املدر�سية ال�ستوية .
عبدالبا�سط بديار 

  موقف ...
متثل ال�سديقة النانة لبات الر�سيد حالة خا�سة 
يف م�سهد املقاومة الذي ي�سنعه الفرد ال�سحراوي 
املغربي،هذه  اال�ستعمار  قيود  فك  �سبيل   يف 
اأو�سرد  خميم  يف  القاطنة  الثالثينية  ال�سيدة 
كف�ساء  املخيم  خ�سو�سية  تكبلها  ،مل  لالجئني 
ا�ستعادة  رحلة  يف  امل�ساهمة  �سيق،من  اجتماعي 
الوطن املغت�سب و هذا عرب جبهات عديدة ،و يف 
رغم  االإعالمي،فهي  و  الثقايف  اجلانبان  مقدمتها 
حيث  ا�ستثنائية  جتربة  تقود  ال�سعبة  الظروف 
تتوىل اإدارة اأول دار للن�سر يف خميمات اللجوء يف 

الرتويج  يف  جنحت  التي  ر�سد"  العامل"الرماتان 
للن�ص ال�سردي و ال�سعري ال�سحراوي عرب العامل 
االأطروحات  و  الدرا�سات  من  كثري  عن  ف�سال 
اجلامعية التي تقول للعامل ..رغم التغييب هناك 
�سعب يرف�ص املوت املجاين و يرف�ص الر�سوخ لالأمر 
الواقع ..جتربة الرماتان ر�سد متوا�سلة و حت�سد 

مزيدا من النجاحات  عرب اأكرث من �ساحة.
تكتمل ال�سورة عن النانة عندما نتطرق لدورها 
يف  ال�سحراوية  بالق�سية  التعريف  يف  املحوري 
دول ظلت اإىل وقت قريب تناأى بنف�سها عن ق�سية 

الغربية،كالكويت  لل�سحراء  املغربي  اال�ستعمار 
ولبنان و تون�ص و التقت فيهم بكثري من االأ�سماء 
يف  و  العربية  الثقافة  �سماء  تزين  التي  الالمعة 
جهد  ،هو  اأدوني�ص  االإ�سكايل  ال�ساعر  مقدمتهم 
االأجيال  اجليل  يعم  وعي  ينم  مميز،و  كبري،و 
حتافظ  التي  ال�سحراوية  النخب  من  اجلديدة 
على جذوة املقاومة متقدة،حتى مع نظرائهم من 
ال�سحراوية  االأرا�سي  داخل  املبدعني  و  املثقفني 

املحتلة
على  م�ستع�سية  حالة  الر�سيد  لبات  النانة  لي�سن 

التي  املقاومة  لروح  طبيعي  انعكا�ص  الفهم،لكنها 
ت�سكل املجتمع ال�سحراوي برمته، تقول ال�سديقة 
تغريداتها   من  واحدة  يف  الر�سيد  لبات  النانة 
نعرتف  "نحن  االجتماعي  التوا�سل  و�سائط  عرب 
�سعبنا،  �سردت  و  اأر�سنا  احتلت  باملغرب؛دولة 
املغرب يعترب دولتنا وهم، و يدعي عدم وجودنا، 
حمتجزين،  ال�سحراويني  الالجئني  باأن  يدعي 
اليوم  دعايته،  زيف  يف  �ساغرا  يقع  املغرب  اليوم 

يجل�ص جنبا اإىل جنب مع الدولة ال�سحراوية ..
وداد احلاج

�لنانة لبات �لر�سيد.. 

لقي م�ساء اأم�س، ثالثة اأ�سخا�س 
يف  اآخر  �سخ�س  واأ�سيب  حتفهم 
بالطريق  وقع  األيم  مرور  حادث 
مدينة  خمرج   46 رقم  الوطني 
جنوب  الهامل  باجتاه  بو�سعادة 
م�سالح  وح�سب  امل�سيلة  والية 

احلادث  فاإن   ، املدنية  احلماية 
�سيارة  بني  ا�سطدام  بعد  وقع 
و�ساحنة  �سامبول  رونو  نوع  من 
والية  ترقيمهما  مقطورة  ذات 
ال�سديد  لالأ�سف  اجلزائر16،، 
خلف احلادث وفاة امراأة تبلغ من 

العمر 33 �سنة من جن�سية فرن�سية 
�سحيتني  ووفاة  املكان  عني  يف 
بو�سعادة   مب�ست�سفي  اآخرين 
23�سنة  و  21�سنة  العمر  من  يبلغ 
�سائق  جرح  اإىل  باالإ�سافة   ،
�سنة   47 العمر  من  يبلغ  ال�ساحنة 

له ر�سو�س حيث مت نقل اجلريح 
اإىل  ال�سحايا  جثث  اإجالء  و 
فتحت  فما  بو�سعادة   م�ست�سفى  
يف  حتقيقا  املخت�سة  امل�سالح 
�سكان  له  اهتز  الذي  احلادث 

مدينة بو�سعادة .

اإرهاب الطرقات بامل�سيلة 

3  قتلى وجريح يف حادث مرور ببو�سعادة 

�ساب   1000 نحو  اأم�س  اأول  قام 
تظاهرة  يف  امل�سارك  و�سابة 
�سحرائها  اأح�سان  يف  اجلزائر 
بالقيام  اأدرار   بوالية  املنظمة 
م�ست  وا�سعة  تنظيف  بحملة 
عددا من اأحياء و�سوارع الرئي�سية 
التي  املبادرة  هذه  للمدينة 

التظاهرة  منظمو  عليها  �سهر 
نفو�س  يف  ايجابيا  اأثرا  تركت 
ال�سباب  �سعور  مع  املدينة  �سكان 
امل�سارك بامل�سوؤولية يف التنظيف 
البيئي  املحيط  على  واحلفاظ 
كما  املواطنة  مبداأ  يكر�س  مما 
قامت بلدية اأدرار بتوفري الو�سائل 

ونقل ما مت رفعه كما قام اآخرون 
بر�سم جداريات فنية كانت واحد 
تتعلق بالقد�س حتت �سعار القد�س 
عا�سمة اأبدية لفل�سطني ويف نف�س 
حول  درا�سي  يوم  نظم  املبادرة 
تاأطري  من  الثدي  �رشطان  مر�س 
طبيبات ونف�سانيني احت�سنه ديوان 

موؤ�س�سات ال�سباب بح�سور فتيات 
ون�ساء من اأدرار وخارجها مع ن�رش 
اأي�سا مطويات يف اأو�ساط االأولياء 
واالأطفال حول خطورة اال�ستعمال 
االأن�سطة  كل هذه  ال�سيئ النرتنت 

برجمت على هام�س التظاهرة .
بو�سريفي بلقا�سم .

اأدرار

1000 �ساب يف حملة نظافة و��سعة 

نهاية اأ�سبوع ماأ�ساوية باجللفة 

10 قتلى  و21 جريحا يف يوم و�حد
لقي 10 اأ�سخا�س م�رشعهم واأ�سيب 21 
حالة  يف   6 بينهم   من  بجروح   اآخرين 
نهاية  �سجل   مرور  حادث  خطرية يف  
االأ�سبوع  على امل�ستوى حمور الطريق 
الرابط  �سطره  يف   122 رقم  الوالئي  
  ، ال�سهداء و الدوي�س  بني بلديتي  عني 
ويفيد  بيان  خلية  االإعالم  واالت�سال 
اثر  وقع  احلادث  اأن   املدينة  للحماية 

لنقل  حافلة  بني  مبا�رش  ا�سطدام 
ب�سار   – باتنة  خط  ت�سغل  امل�سافرين 
ترقيم  حتمل  مقطورة  ذات  ب�ساحنة 
والية امل�سيلة وخلف وفاة 10 اأ�سخا�س 
يف عني املكان واإ�سابة 21 �سخ�سا اآخر 
بجروح واإ�سابات خمتلفة  من بينهم 06 

اأ�سخا�س يف حالة خطرية .
اجللفة  /اأحمد قادري

مكتبة �لكونغر�س توقف ت�سجيل جميع 
�لتغريد�ت يف �أر�سيفها

بع�س  اإحداث  عن  الكونغر�س  مكتبة  اأعلنت 
ب�ساأن  االأمد  طويلة  خطتها  يف  التغيريات 
يف  تويرت  على  التغريدات  جميع  ت�سجيل 

اأر�سيفها.
اأن تتوقف املكتبة عن ت�سجيل  ومن املنتظر 
 31 بعد  تويرت،  على  العامة  التغريدات  جميع 
اختيار  �سيتم  ذلك،  وبدال من   ،2017 دي�سمرب 
تغريدات معينة لت�سجيلها على اأ�سا�س »انتقائي 

.»Gizmodo« للغاية«، وفقا لتقارير موقع

»التغريدات  اأن  على  االإعالن  ورقة  وتن�س 
التي يتم جمعها وحفظها �ستكون مو�سوعية 
اأو  االنتخابات  مثل  االأحداث،  على  وقائمة 
مثل  م�ستمرة،  وطنية  اأهمية  ذات  موا�سيع 
ال�سيا�سة العامة« ،وقد اأعلنت املكتبة الأول 
مرة عن خططها الإن�ساء اأر�سيف حلفظ كل 
من  اأكرث  منذ  املوقع،  على  تن�رش  تغريدة 
عام  يف  توقف  امل�رشوع  ولكن  �سنوات،   7

.2013

�نقالب �سيارة نفعية خلف 3 جرحي باأدر�ر
مروريا  حادثا  اأم�س  اأول  �سبيحة  وقع 
مدخل  عند   6 رقم  الوطني  بالطريق 
�سيارة  انقالب  اثر  باأدرار  تيمي  بلدية 
نفعية وانحرافها يف االجتاه املعاك�س يف 
فائقة ح�سب  ب�رشعة  ت�سري  كانت  منعرج 

احلادث  هذا  خلف  حيث  عيان  �سهود 
متفاوتة  بجروح  اأ�سخا�س  ثالث  جرح 
احلماية  م�سالح  �سارعت  اأين  اخلطورة 
م�ست�سفي  اإيل  اجلرحى  ونقلت  املدنية 

ابن �سينا

 Ooredoo   يتمنى �سنة 
2018 �سعيدة لكل �جلز�ئريني

عبدالبا�سط بديار 

بو�سريفي بلقا�سم 
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