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�س4بني ال�صجل التجاري و�صندوق التاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء

اآلية جديدة ملراقبة اأرباب العمل 

اجلمعية الوطنية لأولياء التالميذ

 االمتحانات �ستكون على اأ�سا�س الدرو�س امل�ستكملة

�س3

�س4

 الفريق اأحمد ڤايد �صالح  
من  الأكادميية الع�صكرية ل�صر�صال 

 روؤيتنا تتاأ�س�س على اال�ستثمار
 فــــــــــي الـــــعنـــــــــ�سر البـــــــ�ســــري 

العد التنازيل الجتماع يوم 19مار�س 

بقاء ولــــد عبا�س مــرهون بالتـحديات اجلديدة  
�س3

�س5�س24

بلدية امل�صيلة البويرة

تخ�سي�س 200 
مليون دج  ل�سيانة 

بع�س الطرقات

تتجه الأنظار داخل احلزب اإىل يوم 19مار�س 2018تاريخ انعقاد اللجنة املركزية لالأفالن ، والتي من خاللها �صتحدد م�صري الأمني العام احلايل 
جمال ولد عبا�س ، هل �صي�صتمر على راأ�س العتيد ، اأم اأن هناك �صيناريوهات حمتملة ، قد توؤدي اإىل تغيري راأ�س احلزب

يف اإطار متابعة مدى تنفيذ برامج التعليم والتكوين لل�سنة الدرا�سية 2018-2017، 
اجلي�ش  اأركان  رئي�ش  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  �سالح،  ڤايد  اأحمد  الفريق  قام 
الأكادميية  اإىل  عمل  بزيارة   2018 مار�ش   04 الأحد  اليوم  هذا  ال�سعبي،  الوطني 

الع�سكرية ل�رش�سال »الرئي�ش الراحل هواري بومدين«.

رئي�س التن�صيقية الإفريقية  مل�صاندة 
والت�صامن مع ال�صعب ال�صحراوي :

 حذار من ردة فعل
  جبهة البولي�ساريو

�س5�س6 �سد العنف املغربي   

�س3

�س 4

�س 4

 �س4

وزيرة الرتبية تك�صف

 426 اأ�ســــــتاذا فقـــط لـم
 يتم بعد اإعادة اإدمـاجهم 
لعــــــدم تقـــــــديـــم طـعـــن 

مطالب بتدخل الرئي�س 
وتلويحات بالتدويل

النقابات"غري املعتـمدة" 
ت�ســعـــــد �ســـــد زمـــــالـــــــي 

على خلفية ال�صالون الدويل 
للفالحة بباري�س، من�صور عي�صى:

املنتـــــوج الفالحي يحتاج 
ملــــرافقة موؤ�ســـــــــ�ســـــــات 
الــــو�ســـــم واملــــطابقــــــــــة
وزير الطاقة م�صطفى قيطوين  من تلم�صان

ال�سماح لل�سباب بالتخ�س�س 
يف جمـــال تركـــيب قــــارورات 

�ســــــيـــــرغـــــاز للــــــ�سيـــــارات
طالت خطوط  اأ�صخا�س متوفني 

و خطوط �صوناطراك املتوقفة

تاأجيـل مــــــلف قـــــر�ســــــنة 
اخلــطوط الهاتفية الثابتة 
التــــــ�ســــاالت اجلــــــــزائـــــر 

قاعدة بيانات لت�سهيل الربط و التدقيق

ت/ يحى عواق



ا�ستطاعت النجمة اجلزائرية يا�سمني عماري املعروفة 
عند اجلزائريني بال�سلطانة رزان  اأن تبهر جلنة حتكيم 
الرائع  اأدائها  بف�سل   2018 ل�سنة  الفرن�سية   ذافوي�س  
الذي زلزلت به  القاعة  لتتمكن هذه الفنانة باأن ت�سحر 
اجلمهور ب�سوتها الرنان الذي يربز  االحرتافية العالية  
يف الغناء بالفرن�سية   وهذا ما جعلها ت�رشف اجلزائر 
يف اخلارج  وهذا ما ير�سحها بقوة يف  هذا الربنامج  

لتتويجها كاأحلى �سوت .
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ر�ؤية من الواقع
املجتمع  بان  توؤكد  املوؤ�رشات  كل 
ب�سكل  العزوبة  نحو  يتوجه  اجلزائري 
رهيب ، واإذا نظرنا اإىل الكم الهائل من 
اأو  املحاكم  اأمام  املطروحة  الق�سايا 
اإح�سائيات م�سالح احلالة املدنية فانه 
باأن يف االأمر موؤامرة  اإىل علمنا  يتبادر 
تعد  مل  التي  اجلزائرية  االأ�رشة  على 
،فارتفاع  قبل  ذي  كانت  كما  متما�سكة 
ن�سب الطالق واخللع كارثة باأمت معنى 
الكلمة. واإذا كانت ن�سبة العنو�سة بلغت 
حدا خطريا يف املجتمع حيث نت�سابق 
ممن  امراأة  ماليني  الع�رشة  رقم  لبلوغ 
فاتهن �سن الزواج ، فانه علينا اأن ندق 

يرتفع  اأن  يعقل  ال  ،اإذ  اخلطر  ناقو�س 
جمتمع  يف  الزواج  ن�سب  على  الطالق 
اأ�رشته  قانون  ي�ستمد  م�سلم  عربي 
جاءت  التي  ال�سمحاء  ال�رشيعة  من 
الظاهرة  �سجلت  وقد  لتهدم،  ال  لتبني 
االأخرية  اخلم�س  ال�سنوات  يف  ارتفاعا 
وال  التدبري  و�سوء  التكافوؤ  عدم  ب�سبب 
يعد  مل  الذي  بالرباط  االأزواج  مباالة 
،ومل  اأجيال  ال�سحية  ليكون  مقد�سا 
يقت�رش الطالق على املتزوجون اجلدد 
م�ساكل  جراء  ال�سيوخ  اإىل  حتى  بل 
اأدى  و)تغنانت(  دنيوية  نزوات  و  يومية 
من  منها  بكاملها  اأ�رش  ت�رشيد  اإىل 

ا�سطرتها ظروف املعي�سة اإىل الت�رشد 
فقد  تائه  .واىل خلق جيل  ال�سوارع  يف 
عر�سة  واأ�سبح  واحلنان،  العطف 
طائلة  حتت  و  املادية  لالإغراءات 
االإجرام والعنف، ولعلى من نافلة القول 
التاأكيد على اأن لقانوين الطالق واخللع 
اإىل  باالإ�سافة  الظاهرة  ت�سجيع  يدا يف 
منها  واجتماعية  اقت�سادية  م�سببات 
و�سيق  والبطالة  املهور  يف  املغاالة 
ال�سكن،ثم اإن هناك اأمور جانبية زادت 
الزواج  �سهولة  مثل  الطالق  حدة  من 
اأو  اأول نظرة مثال  يتم من  الذي  االأول 
اأو حتى من  الثانية  الزوجة  التفكري يف 

ال�سجار ب�سبب االأوالد  اأو  الغرية  جانب 
انت�سار  اأو  لل�رشب  الزوجة  تعر�س  اأو 
العنف بني اأفراد االأ�رشة الواحدة ب�سبب 
 . املخدرات  تعاطي  و  الكحول  تناول 
انت�سار  يف  كبريا  اآثرا  للعوملة  اأن  كما 
الزوجني  رغبة  خا�سة  والطالق  اخللع 
جن�سية   عالقات  اإقامة  و  التحرر  يف 
التحر�س  و  الزوجية  الرابطة  خارج 
واملوؤ�س�سات  االإدارات  يف  اجلن�سي 
وكذا   ، العمل  رب  �سغط  حتت  ووقوع 
ب�سبب  ارتفعت  التي  الزوجية  اخليانة 
التوا�سل االجتماعي كما يطرح  مواقع 
م�سكل �سغر �سن الزوجة خا�سة ، وكلها 

اأ�سباب مل تكن مطروحة يف ال�سابق الن 
عادات  بف�سل  متما�سكة  كانت  االأ�رش 
يف  الديني  اجلانب  يطبعها  وتقاليد 
االختيار والقبول وبناء عالقة يف اإطار 
ظل  ويف  اليوم  ،اأما  والتفاهم  االحرتام 
حالة التياهان االأ�رشي فانه من االأجدر 
واعادة  الظاهرة  بت�رشيح  نقوم  اأن 
النظر يف القوانني و�سياغتها ملا يخدم 
وم�سبباتها  اأ�سبابها  ومعرفة  االأ�رشة  
املكون  هي  العائلة  وان  .خا�سة 
على  كبري  وتاأثريها  للمجتمع  الرئي�سي 

حياة االأفراد واملجتمع .

اأدرار

اإحياء ذكري وفاة العالمة ال�سيخ �سيدي حممد بلكبري 
الذكري  اأم�س  اأدرار  والية  اأحيت 
العالمة  لوفاة  ع�رش  احلادية 
بلكبري  حممد  �سيدي  ال�سيخ 
ال�سنوية  الندوة  تنظيم  وقع  على 
و�سط  االأفراح  �سينما  بقاعة 
�سيوخ  بح�سور  ادرار  مدينة 
الزوايا واالأئمة وطلبة من خمتلف 
جهات الوطن تتقدمهم ال�سلطات 
تطرق  حيث  والع�سكرية  املدنية 
امل�ساركون يف الندوة مبداخالت 
ال�سيخ  ماآثر  يف  �سبت  كلها 
املجتمع  تن�سئة  يف  و�سهامه 
والعلمية  اخلريية  اأعماله  جراء 

ن�رش  الت�سوفية يف  طيلة م�سريته 
االإ�سالمي يف  الدين  قيم ومبادئ 
القائمة  زاويته  يف  الطلبة  تعليم 
وحتفيظ  النبوية  ال�سرية  اأ�سول 
على  تخرج  اأين  الكرمي  القران 
اليوم  هم  اأئمة  ال�سيخ  اأيدي 
خمتلف  عرب  امل�ساجد  يوؤطرون 
عر�س  مت  كما  الوطن  مناطق 
ومواقفه  الطويلة  ال�سيخ  م�سرية 
وغر�س  البني  ذات  اإ�سالح  يف 
باالإ�سافة  االجتماعي  التكافل 
العنف  ونبذ  الو�سطية  غر�س  اإيل 
منا�سبة  كل  يف  داعيا  والتطرف 

والتوا�سل  الت�سامح  �رشورة  اإيل 
بني االجيال وحمبة الوطن وبهذه 
املنا�سبة قام �سكان مدينة اأدرار 
وق�سورها باإطالق عرب امل�ساجد 
واإطعام  الكرمي  القران  قراءة 
خمتلف  من  القادمني  ال�سيوف 
واحد  لق�سد  كلهم  الوطن  جهات 
يف حمبتهم ملاآثر و�سريته الطويلة 
التي هي قائمة اإيل اليوم ومرجعا 
واختتمت  العلم  طلبة  اأمام  وقبلة 
ال�سيخ  روح  بالفاحتة على  الندوة 

والدعاء للبالد والعباد    
ب.ب

كمبادرة اأوىل من نوعها  
تقام يف �شهر مار�س 2018

لون�سيي تخ�س�ص "�سيني 
كيدز " لغر�ص ثقافة 
املمار�سة ال�سينمائية

يا�سمني عماري 
 " رزان  "ال�سلطانة  

تبهر  جلنة حتكيم ذا 
فوي�ص بفرن�سا

خ�س�س الديوان الوطني للثقافة واالإعالم 
بالطفل  خا�س  ومتنوعا  ثريا  برناجما 
ل�سهر مار�س 2018  والذي يت�سمن عرو�سا 
م�رشحية تربوية و ترفيهية لعدة تعاونيات 
موجهة  وطنية  م�سارح  و  جمعيات  و 
�سينمائية   مواعيد  اإىل   اإ�سافة  لالأطفال 
نوعها  اأوىل من  مبادرة  Ciné-Kids يف 
االأفالم  لعر�س  �سينمائيا  موعدا  متثل 
اخلا�سة باالأطفال يهدف اإىل غر�س ثقافة 
املمار�سة ال�سينمائية لدى اجلمهور الواعد 

،و هذا مبختلف ف�ساءات الديوان.

وزير الفالحة من البويرة

اأدعو ال�سباب اإىل اال�ستثمار يف الفالحة
دعا وزير الفالحة والتنمية الريفية 
ال�سباب   " بوعزقي  القادر  عبد   "
على  االإقبال  اأجل  من  اجلزائري 
الفالحي  املجال  يف  اال�ستثمار 
الذي يعترب يف الوقت الراهن اأولوية 
االقت�ساد  مداخيل  لتنويع  احلكومة 
 ، املحروقات  عن  بعيدا  الوطني 
امل�سوؤول  ذات  اأ�سار  ال�سياق  ويف 
اأم�س معر�سا  افتتاحه  على هام�س 
املقام  الفالحية  للمنتوجات 
يف  البويرة  بوالية  رافور  مبنطقة 
عيد   " بتظاهرة  االإحتفال  اإطار 
الزيتون " اأن الدولة وفت للفالحني 

والتحفيزات  االإمكانيات  كل 
وحتقيق  القطاع  بهذا  للنهو�س 
بع�س  وت�سدير  الذاتي  االكتفاء 
غرار  على  اخلارج  اىل  املنتوجات 
�سعبة زيت الزيتون التي تعترب والية 
يف  الرائدة  املناطق  من  البويرة 
والبي�س  الع�سل  جانب  اإىل  اإنتاجها 
وا�ستمع  هذا   ، البي�ساء  واللحوم 
خا�س  تقرير  اىل  بوعزقي  الوزير 
بواقع القطاع الفالحي على م�ستوى 
منح  على  امل�سوؤولني  حاثا  الوالية 
دفع اأكرب لتح�سني املردود يف كافة 
ت�سجيع  وكذا  الفالحية  ال�سعب 

وحتفيز ال�سباب للتكوين يف املجال 
املتخ�س�سة  واملعاهد  باملراكز 
ل�سد عجز اليد العاملة الذي يعانيه 

القطاع .
اأ.م

حتى الينهار املجتمع ويتفكك 

ر�سالة  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  رئي�س  تلقى 
�سكر من طرف رئي�س الهيئة الكروية الدولية ال�سوي�رشي 
جياين اأنفانتينو بعد م�ساركته يف املوؤمتر التنفيذي لكرة 
حيث  ال�سالم،  دار  تنزانيا  بعا�سمة  جرى  الذي  القدم 
عربرّ رئي�س الفيفا عن ت�سكراته لرئي�س الفاف من اأجل 
ح�سوره ال�سخ�سي وم�ساركته يف الطبعة الثانية للموؤتر 
على  والتعرف  اال�ستفادة  اأجل  من  فر�سة  كان  والذي 

التطورات حول الكرة امل�ستديرة احلديثة.

 زط�سي يتلقى ر�سالة 
�سكر من اأنفانتينو

احلفنـاوي بن عامـر غــول

األيان�س للتاأمني اتتحتفل باليوم العاملي للمراأة

اإ�سرتكي واربحي 150�ساعة �سوات �سمع"اأوتو+ لكي"

150�ساعة  واربحي  �سعار"اإ�سرتكي  حتت 
للتاأمينات،اأول�رشكة  �سوات�س"،األيان�س 
للن�ساء،تطلق  خا�س  كر�ستعر�س  تاأمني 
لل�سائقات  اإ�سهارية  حملة  ال�سنة  هذه 
تاأمني"اأوتو+  ا�سرتاك  على  املتح�سالت 
الفرتة  خالل  عليه  لكي"املوقع 
جويلية  و31  مار�س   4 مابني  املمتدة 
باليوم  2018لتكرميهن مبنا�سبة االإحتفال 
العاملي للمراأة.  و�ستجرى عملية �سحب 

خالل  �سهر  كل  نهاية  الفائزات  اأ�سماء 
بح�سور  وذلك  اأعاله  املذكورة  الفرتة 
حم�رش ق�سائي على اأن تن�رش اأ�سماء 150 
الأليان�س  �سفحةالفاي�سبوك  على  فائزة 

للتاأمينات.
مل  لكي،  الأوتو+  ال�سامل  التاأمني  بف�سل 
خارجية  مل�ساعدة  حاجة  يف  تعداملراأة 
وال حتى عند وقوعها يف بع�س املخاطر.
بزمام  التحكم  االآنف�ساعدا،ميكنها  فمن 

العجلة  بالقيادة،كتغيري  االأموراملتعلقة 
حال  الوقوديف  ثقبها،ت�سليم  حال  يف 
حال  يف  املفتاح  �سعف  نفاده،ت�سليم 
عطل  حال  يف  ال�سيارة  �سحب  �سياعه، 
ميكانيكي اأوحادث الأن األيان�س للتاأمينات 
ومن خالل"اأ.ت.اأ“،فرعها املتخ�س�س يف 
على  تكفل  لهن  امل�ساعدة،ت�سمن  خدمة 
االأ�سبوع فقط  اأيام  ال�ساعة وطوال  مدار 

عن طريق االت�سال ب .021.379.379 

عي�سى  حممد  واالأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  وزير  يعتزم 
التحول اإىل عامل التكنولوجيا من اأجل من اأجل حماربة 
التطرف والت�سدي لالأطراف التي تعمل على ت�سوي�س 
االأئمة  الوزير  دعا  للجزائريني، حيث  الدينية  املبادئ 
يف  امل�ساهمة  اجل  من  فاي�سبوكية  �سفحات  فتح  اإىل 

الوقوف بوجه التطرف الديني بني اأفراد املجتمع.

الفاي�سبوك 
ملحاربة التطرف
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العد التنازيل للإجتماع يوم 19مار�س 

كل الأنظار يف الأفالن م�سدودة اإىل اجتماع اللجنة املركزية 
.        بقاء ولد عبا�س على راأ�س العتيد مرهون بالتحديات اجلديدة 

ع�صام بوربيع 

ومثلما اأ�رشنا اليه فقد �شهد احلزب 
العتيد ، ومازال ي�شهد العديد من 
اأبرزها  لعل  املخا�ض  حاالت 
تاأديب  ا�شتحداث جلنة ان�شباط و 
يف  الركائز  اأحد  البداية  يف  طالت 
بهاء  للجدل  املثري  النائب  احلزب 
الدين طليبة ، وكذلك رجل االأعمال 
حممد جميعي ، وهي اللجنة التي 
اأعتربتها العديد من االأو�شاط اأنها 
ت�شول  عبا�ض ملن  ولد  من  ر�شائل 
  . طريقه  عن  يخرج  اأن  نف�شه  له 
كما �شهد احلزب باملوازاة العديد 
للأمني  ال�شيا�شية  اخلرجات  من 
قراأها  عبا�ض  ولد  جمال  العام 

العديد من املتتبعني اأنها من اأجل 
مع  �شده  املحتمل  ال�شدع  راأب 
التي  اللجنة املركزية  قرب موعد 
اأو  البقاء  �شواءا  م�شريه  �شتحدد 
الذهاب .  وكانت حتركات االأمني 
العزيز  عبد  للحزب  ال�شابق  العام 
من  العديد  ا�شتقباله  و  بلخادم 
اأي�شا  اجلمهورية  برئا�شة  املرات 
جلمال  بالن�شبة  ما  نوعا  مقلقة 
عبا�ض  ولد  اأن  رغم   ، عبا�ض  ولد 
الدار  ابن   « هو  �شيىء  كل  رغم  و 
» وخم�رشم مبا يكفي للتفاعل مع 
ال�شيا�شية   امل�شتجدات  خمتلف 
ما  نوعا  جنح  الذي  عبا�ض  ولد 
االأ�شماء  بع�ض  ا�شتقطاب  يف 
يف  املعار�شة  على  املح�شوبة 

احتواء  يف  ينجح  مل   ، االأفلن 
مازالت  التي   ، القيادات  بع�ض 
تطلق عليه النار يف كل فر�شة على 
غرار القيادي ال�شابق عبد الرحمن 
ال�شابق  القيادي  وكذلك   ، بلعياط 
عبد الكرمي عبادة وتنتقذ خطابه ، 
رغم اأن ولد عبا�ض جنح يف حتقيق 
بع�ض  يف  ال�شيا�شي  الربيق  بع�ض 
اأهمية  وتاأتي   . الهامة  امللفات 
انعقاد  تاريخ  19مار�ض  موعد 
اللجنة  هذه  كون  املركزية  اللجنة 
هي من �شتحدد ملمح الرئا�شيات 
املقبلة ، حيث لطاملا كان للأفلن 
الرئا�شيات  يف  الف�شل  الكلمة 
ال�شيناريو  فاإن  لذلك   ، اجلزائرية 
لن  املوعد  هذا  داخل  املحتمل 

وروؤيتها  ال�شلطة  اإرادة  عن  يخرج 
لقيادة  االآفلن  يف  االأن�شب  للرجل 
ا�شتمرار  فحتى  لذلك   ، املرحلة 
جمال ولد عبا�ض قد  يكون ممكنا 
التي  الثقة  �شعيد  على  ان  هذا   ،
 ، الرئا�شة  حميط  يف  بها  يحظى 
تاأتي  ال�شيا�شية  احل�شابات  اأن  اال 
م�شري  ويبقى   . اعتبار  كل  فوق 
مبدى  متعلقا  عبا�ض  ولد  جمال 
ر�شا القيادة الفعلية للحزب العتيد 
 ، اجلمهورية  رئا�شة  هي  التي  و 
�شتف�شل  التي  الوحيدة  هي  والتي 
عبا�ض  ولد  ذهاب  اأو  ا�شتمرار  يف 
ورئي�ض   ، االآفلن  قيادة  من 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
املخول  االأفلن  رئي�ض  هو  الذي 

فيما  التمييز  على  القادر  الوحيد 
ت�شيري  على  قادرا  عبا�ض  ولد  كان 
حتديات املرحلة القادمة ، ال�شيما 

و اأن هذه اللجنة املركزية �شتكون 
هو  املف�شلية ملا  االأر�شية  مبثابة 

قادم من ا�شتحقاقات .

تتجه الأنظار داخل احلزب اإىل يوم 19مار�س 2018تاريخ انعقاد اللجنة املركزية للأفلن ، والتي من خللها �صتحدد م�صري الأمني العام احلايل جمال 
ولد عبا�س ، هل �صي�صتمر على راأ�س العتيد ، اأم اأن هناك �صيناريوهات حمتملة ، قد توؤدي اىل تغيري راأ�س احلزب ، وا�صتبداله بوجه جديد ، ل�صيما يف 

ظل ظهور العديد من املعطيات و التمخ�صات داخل احلزب ، لعل اأبرزها جلنة الن�صباط و التاأديب التي اأعتربها العديد من املتتبعني مبثابة مق�صلة يف 
يد ولد عبا�س ي�صتعملها للحفاظ على من�صبه يف ظل ات�صاع رقعة جبهات املعار�صة للقيادة احلالية .

الفريق اأحمد ڤايد �صالح  من  الأكادميية الع�صكرية ل�صر�صال 

روؤيتنا تتاأ�س�س على ال�ستثمار يف العن�سر الب�سري
يف اإطار متابعة مدى تنفيذ برامج 
التعليم والتكوين لل�شنة الدرا�شية 
اأحمد  الفريق  قام   ،2018-2017
الدفاع  وزير  نائب  �شالح،  ڤايد 
اجلي�ض  اأركان  رئي�ض  الوطني، 
اليوم  هذا  ال�شعبي،  الوطني 
بزيارة   2018 مار�ض   04 االأحد 
الع�شكرية  االأكادميية  اإىل  عمل 
ل�رش�شال »الرئي�ض الراحل هواري 

بومدين«.
يف  اأكدت  »لقد  الفريق  قال  و 
على  املنا�شبات  من  العديد 
حر�شي ال�شديد  على جعل ر�شالة 
للجي�ض  التكوينية  املنظومة 
تقت�رش  ال  ال�شعبي،  الوطني 
التاأهيلية  اجلوانب  على  فقط 
وتر�شيخ  املهارات  وغر�ض 
املعارف والعلوم الع�شكرية ب�شتى 
التقنية  وم�شتوياتها  تخ�ش�شاتها، 
يتعني  بل  فح�شب،  والتكنولوجية 

باأن تت�شف بل تتميز عن غريها، 
اأي�شا  تت�شمن  �شاملة  بروؤية 
دوافع  اأعتربها  اأخرى  جوانب 
ت�شنع  قوية وحمفزات �رشورية  
حيال  بتعهداته  امللتزم  االإن�شان 
ذوي  من  اإن�شان  ووطنه،  جي�شه 
له  واملتوازنة  الغزيرة  االأفكار 
القدرة على التكيف مع اأبجديات 
حميطا  املوكلة،  املهام  �شلب 
التاريخية،  املرجعية  باأهمية 
عوامل  تعزيز  بدورها يف  وواعيا 
هذا  لديه،  الواجب  ح�ض  تقوية 
اإ�شافة اإىل اإحاطته باأهمية اإدراك 
جمريات االأو�شاع ال�شائدة اإقليميا 
ودوليا، وخلفيات واأبعاد متغرياتها 
على  وتاأثرياتها  اأحداثها  وت�شارع 

اأمن اجلزائر ودفاعها الوطني.
ال�شامل  املنطلق  هذا  فمن 
اجلي�ض  ي�شتمر  واملتكامل، 
جي�ض  �شليل  ال�شعبي،  الوطني 

اهلل  �شاء  اإن  الوطني،  التحرير 
�شياق  يف  ويعمل  وقوته،  تعاىل 
ال�شاملة  االإ�شرتاتيجية  الروؤية 
رئي�ض  فخامة  يتبناها   التي 
االأعلى  القائد  اجلمهورية، 
الدفاع  وزير  امل�شلحة،  للقوات 
م�شاألة  اإىل  النظر  على  الوطني، 
باعتباره  االإن�شان،  يف  اال�شتثمار 
اأرقى اأنواع اال�شتثمارات واأ�شلمها 
اأجل  من  ويعترب  االإطلق،  على 
التكوينية هي  املنظومة  اأن  ذلك 
لهذا  والرئي�شية  االأوىل  احلا�شنة 
امل�شعى احليوي لكونها يعود لها 

الدور، بل الف�شل، يف اإجناحه. 
احل�شا�ض  امل�شعى  هذا  فنجاح 
فيه،  اال�شتثمار  رهان  وربح 
يف  االأخذ  الدوام  على  ي�شتوجب 
التعليمية  املرتكزات  االعتبار 
والتكوينية امللئمة، التي قوامها 
بلوغ  نحو  ال�شليم  امل�شلك  اأن 

ح�شن  هو  امل�شطرة،  االأهداف 
اإمكانيات  من  توفر  ما  ا�شتغلل 
ومن�شاآتية،  ومادية  ب�رشية 
اأحدث  من  الق�شوى  واال�شتفادة 
البيداغوجية،  املناهج  واأجنع 
اإجناز  اأي  باأن  اجلازم  واالعتقاد 
املجال  يف  وميداين  فعلي 
جناح  من  نابع  هو  التكويني 
القاعدة  من  الب�رشي  العن�رش 
ال�شليمة  ومواكبته  القمة،  اإىل 
يف  ال�شائدة  التطويرية  للمناهج 
العامل اليوم، فهناك تكامل وتاأثري 
متبادل بني تنمية املورد الب�رشي 
هو  فالتكوين  التكوين،  وبني 
حمرك بل مولد التنمية الب�رشية، 
ب�رشية  تنمية  دون  تكوين  فل 
االأفراد  فاأداء  �شحيح،  والعك�ض 
تكوينهم،  بنوعية  كثريا  يرتبط 
وهنا ينطبق متاما مبداأ التنا�شب 

الطردي بينهما«.

وزير الطاقة م�صطفى قيطوين  من تلم�صان

ال�سماح لل�سباب بالتخ�س�س يف جمال تركيب قارورات �سريغاز لل�سيارات
اأكد وزير الطاقة، م�شطفى قيطوين، 
اأم�ض االأحد  بتلم�شان، على �رشورة 
توفري منا�شب �شغل لل�شباب وال�شماح 
تركيب  جمال  يف  بالتخ�ش�ض  لهم 

قارورات �شريغاز لل�شيارات.
ملركز  زيارته  خلل  قيطوين،  وقال 
ببلدية  املميع  البرتول  غاز  تعبئة 
الفر�ض  منح  من  »البد  �شتوان، 
هذا  يف  العمل  يف  الراغب  لل�شباب 
تكوينية  دورات  وتنظيم  املجال 
ل�شاحله من طرف املوؤ�ش�شة الوطنية 
نفطال«  البرتولية«  املنتجات  لتوزيع 
من  الرفع  يف  م�شاهمته  اجل  من 
�شريغاز  لقارورات  الرتكيب  طاقة 
ال�شغط  وتخفيف  بالوالية  لل�شيارات 

على املركزين املتواجدين بها«.
يتحقق  هذا  اأن  الطاقة  وزير  واأبرز 
الت�شغيل  اأجهزة  جميع  باإ�رشاك 
وم�شاعدة ال�شباب على خلق موؤ�ش�شات 
قارورات  تركيب  جمال  يف  م�شغرة 
�شريغاز ال�شيارت »عن طريق ت�شكيل 
افراد  خم�شة  من  مكونة  جمموعات 
ممن ميتلكون م�شتودعات م�شاحاتها 
الذي  الن�شاط  هذا  ملمار�شة  كافية 
من �شانه توفري 20 الف من�شب �شغل 

على م�شتوى الوالية«.
موؤ�ش�شة  م�شوؤويل  قيطوين  واأو�شى 
عرب  العملية  هذه  »نفطال«بتعميم 
بغرب  لها  التابعة   املراكز  جميع 
الوطن، معتربا »اأن هذه املوؤ�ش�شة ال 

ميكن لها اأداء جميع املهام لوحدها 
�شغل  منا�شب  توفري  عليها  يجب  بل 
اخلدمات  وترية  من  الرفع  اأجل  من 
املقدمة  ال�شريغاز  مبادة  اخلا�شة 
على  الطاقة  وزير  للزبون«و�شدد 
تركيب  قدرة  من  الرفع  »�رشورة 
من  لل�شيارات  �شريغاز  قارورات 
الوالية  مبركزي  �شيارة   50 اىل   10
للم�شاهمة يف حتقيق 500 الف �شيارة 
والتقليل  الوطن  م�شتوى  على  �شنويا 
التي  البنزين  ا�شترياد  فاتورة  من 

تقدر حاليا 2 مليار دوالر ».
ولدى زيارته ملركز توزيع املنتجات 
الذي  الرم�شي  ببلدية  البرتولية 
الف   40 اىل  ا�شتيعابه  طاقة  ت�شل 

الوزير على �رشورة  األح  مرت مكعب، 
تو�شيعه بدءا من اأواخر �شهر مار�ض 
الف مرت مكعب  باإ�شافة 13  اجلاري 
الوقود  من  ممكن  قدر  اكرب  لتخزين 
زيارته  خلل  قيطوين  اأ�رشف  كما 
 1700 ربط  عملية  على  للوالية 
بكل  الطبيعي  الغاز  ب�شبكة   م�شكن 
و  فاحت  وعني  رياح  اأوالد  بلديات  من 
اإجمالية قدرها  �شبكة  الرم�شي على 
33 كلم وبتكلفة 232 مليون دج لت�شل 
اإىل  بالوالية  التغطية  ن�شبة  بذلك 
 90 بلوغها  ويرتقب  املائة  34ر88 
امل�شاريع  ا�شتكمال  فور  املائة  من 
اجلاري اجنازها، ح�شب ال�رشوحات 

املقدمة .

 وزير خارجية الدمنارك
 يف زيارة عمل اإىل اجلزائر

م�صتغامن

اإن�ساء مركز متقدم ملكافحة احلرائق 
قبل �سهر جوان املقبل  

توقيف اإرهابي بربج بوعريريج 

يقوم وزير ال�شوؤون اخلارجية ململكة 
�شامويل�شن،  اأندير�ض  الدمنارك 
و   5 يومي  اجلزائر  اإىل  عمل  بزيارة 
ال�شوؤون  وزير   من  بدعوة  مار�ض   6
م�شاهل،  القادر  عبد  اخلارجية، 
ح�شبما جاء يف بيان  لوزارة ال�شوؤون 

اخلارجية.
"هذه  اأن  امل�شدر  ذات  اأو�شح  و 
موا�شلة  اطار  يف  تندرج  الزيارة 
بعثه  مت  الذي   ال�شيا�شي  احلوار 
اإىل  اأجراها  التي  الزيارة  مبنا�شبة 
اجلزائر، �شهر فرباير 2016، كري�شتان 
الدبلوما�شية  رئي�ض  جين�شن3 
ال�شوؤون  لوزير  "و�شتكون  الدمناركية 
مع  مباحثات  الدمناركي  اخلارجية 
نظريه اجلزائري، عبد القادر م�شاهل 
و لقاءات مع وزراء اآخرين و�شيحظى 
با�شتقبال ودي من قبل الوزير  االأول، 

احمد اأويحيى، ي�شيف البيان.
هذه  اأن  امل�شدر  نف�ض  واأو�شح 
اإ�شافية  فر�شة  "�شت�شكل  الزيارة 

بني  للتعاون   جديد  دفع  الإعطاء 
و  الدمنارك  ومملكة  اجلزائر 
نظر  بتبادل وجهات  كذلك  �شت�شمح  
الدولية  و  االإقليمية  الق�شايا   حول 
ال�شيما  امل�شرتك،  االهتمام  ذات 
الو�شع يف منطقة ال�شاحل و  ليبيا و 
ال�رشق االأو�شط و االأدنى، وكذا حول 
ق�شايا الهجرة و مكافحة االإرهاب و  
زيارة  �شت�شهد  العنيف"كما  التطرف 
�شامويل�شن تد�شني ال�شفارة اجلديدة 
نف�ض  ح�شب  باجلزائر،   للدمنارك 
�شيرتاأ�ض  املنا�شبة،  وبهذه  امل�شدر 
وزيري �شوؤون خارجية البلدين منتدى 
"و  الدمناركي،  اجلزائري   االأعمال 
الزيارة و�شع حجر  �شيتم خلل هذه 
االأ�شا�ض لبناء مركب انتاج االن�شولني 
بني  �رشاكة  اإطار  يف  البليدة  بوالية  
�شيدال و نوفو نوردي�شك، من طرف 
و  الدمناركية  الدبلوما�شية   رئي�ض 
اإ�شلح  و  ال�شكان  و  ال�شحة  وزير 

امل�شت�شفيات"، يختتم البيان.

متقدم  مركز  اإن�شاء  �شيتم 
باجلهة  احلرائق  ملكافحة 
قبل  م�شتغامن  لوالية  ال�رشقية 
علم  ح�شبما  املقبل،  يونيو  �شهر 
الوالئي  املدير  من  االأحد  اأم�ض 
العقيد  وقال  املدنية،  للحماية 

اأحمد ح�شاين يف ت�رشيح اأن »هذا 
املركز �شيخ�ش�ض للرتل املتنقل 
وحلماية  احلرائق  ملكافحة 
احلرائق  ومراقبة  الغابي  الغطاء 
علي  �شيدي  دوائر  ببلديات 

و�شيدي خل�رش وع�شعا�شة«.

للجي�ض  م�شرتكة  مفرزة  اأوقفت 
ال�شبت  اأم�ض  ال�شعبي،  الوطني 
ويف  بوعريريج،  بربج  اإرهابي 

نف�ض الوقت �شلم عن�رش ارهابي 
بٌ�شى  االأامن  نف�شه مل�شالح  اآخر 

جنوب البلد يف مترنا�شت.



وقع يوم اأم�س مبقر املركز الوطني 
للعمال  االجتماعية  للتاأمينات 
برتوكول  على  بالعا�صمة  االأجراء 
لل�صجل  الوطني  املركز  بني  تعاون 
التجاري و املركز الوطني للتاأمينات 
االجتماعية يهدفاإىل ت�صديد الرقابة 
على  املتحايلني  العمل  اأرباب  على 

القانون
الوطني  لل�صندوق  العام  املدير  اأكد 
للتاأمينات االجتماعية للعمال االأجراء 
بروتوكول  باأن  ح�صان  تيجاين  ال�صيد 
الوطني  املركز  بني  املوقع  التعاون 
واملركز  االجتماعية  للتاأمينات 
يهدف من  التجاري  لل�صجل  الوطني 
العمومية  اخلدمة  ترقية  اإىل  خالله 
م�صتوى  وحت�صني  للمواطن  املقدمة 
ومتطلبات  ذلك  يف  متا�صيا  اأدائها 
االإدارة االإلكرتونية التي تتجه نحوها 
باأن  ال�صياق  ذات  يف  م�صريا  الدولة، 
الربوتوكول يهدف اإىل خلق ديناميكية 
املعلوماتيني  النظامني  بني  تفاعلية 
حتديد  خالل  من  للموؤ�ص�صتني 
املتعلقة  املعلومات  تبليغ  كيفيات 
الطبيعيني  االأ�صخا�س  بو�صعية 
واملعنويني وكذا املعطيات املتعلقة 
الوطني  ال�صندوق  اإىل  باملنت�صبني 
للعمال  االجتماعية  للتاأمينات 
املركز  اإىل  واملنت�صبني  االأجراء 
ح�صب  كل  التجاري  لل�صجل  الوطني 

جمال اإخت�صا�صه
هذا واأ�صاف املتحدث بان الربوتوكل 
املعلومات  بتبادل  �صي�صمح  املوقع 
وبطريقة  املوؤ�ص�صتني  بني  اإلكرتونيا 
وهي  تامة  �رسية  ويف  موؤمنة  جد 
ح�صب  كذاك  �صتمكن  التي  العملية 
حقوق  حماية  من  املتحدث  نات 
العامل وذوي احلقوق من التجاوزات 
العمل  الأرباب  ميكن  التي  التع�صفية 
عمال  ت�صغيل  غرار  على  بها  القيام 
ال�صمان  مل�صالح  بهم  الت�رسيح  دون 
يحرمهم  الذي  االأمر  االجتماعي 
من حقوقهم التي كفلها لهم القانون 
احلق  التاأمني  يف  احلق  غرار  على 

االمتيازات  يف  احلق  التقاعد  يف 
ال�صفاء وغريها  التي تقدمها بطاقة 
ال�صندوق  يعمل  التي  احلقوق  من 
على  االجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
االأجراء  من خالل  للعمال  توفريها 
ال�صندوق  وبني  بينه  التن�صيق  تفعيل 
وت�صييق  التجاري  لل�صجل  الوطني 
اأرباب العمل املنتهكني  اخلناق على 

للقوانني.
اأكد املدير العام للمركز  ومن جهته 
ال�صيد  التجاري  لل�صجل  الوطني 
يحوز  املركز  باأن  �صليماين  حممد 
الكثري من املعلومات املتعلقة  على 
تلك  وكذا  العمل  اأرباب  بالتجار، 
لل�رسكات  املالية  بال�صحة  املتعلقة 
التجارية اإ�صافة اإىل معلومات اأخرى 
ال�صندوق  االتفاق  هذا  �صيمكن 
االجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
اال�صطالع  من  االأجراء  للعمال 
عليها وا�صتخدامها يف خدمة العامل 
املركز  جهة  من  اأما  احلقوق  وذوي 
هذا  باأن  املتحدث  ذات  اأكد  فقد 
التقنية  امل�صالح  �صيمكن  االتفاق 
امل�صتغلة يف املركز الوطني لل�صجل 
التجاري من تطهري البطاقة الوطنية 
ي�صهد  والتي  اقت�صاديا  للمتعامل 
ملئها  عملية  يف  �صعوبات  املركز 

باملعلومات ال�صخ�صية ال�صحيحة
اإىل  �صليماين  حممد  اأ�صار  وقد  هذا 
جملة اخلدمات االإلكرتونية اجلديدة 
التي اأدرجها املركز الوطني لل�صجل 
التجاري اأمام زبائنه على غرار خدمة 
الت�رسيح عن بعد با�صرتاكات ال�صمان 
االجتماعي، خدمة الدفع عن طريق 
وكذا  العمل  اأرباب  لفائدة  االأنرتنت 
الذي  الهناء«   « االإلكرتوين  الف�صاء 
ي�صمح للموؤمن له اجتماعيا مبراقبة 
اإ�صافتا  يقدمها  التي  االأداءات  �صري 
اإىل البوابة االإلكرتونية للتعاقد وهي 
اخلدمات التي اأكد ب�صاأنها املتحدث 
االإدارة  اأهداف  �صمن  تدخل  باأنها 

االإلكرتونية احلديثة.
يحي عواق  

بني مركز ال�صجل التجاري و�صندوق 
التاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء

اآلية جديدة ملراقبة اأرباب العمل 
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وزارة الرتبية �ستحذف بع�ض التمارين
.          جميلة خيار : االمتحانات �ستكون على اأ�سا�ض الدرو�ض امل�ستكملة

اإميان لوا�س

 طماأن رئي�س اجلمعية الوطنية الأولياء 
و  التالميذ  اأحمد  خالد  التالميذ 
اإىل  االأ�صاتذة  عودة  بعدم  اأولياءهم 
االمتحانات  اأن  ،مفيدا  االإ�رساب 
الدرو�س  اأ�صا�س  على  �صتكون 
امل�صتكملة  ،راف�صا بقوة خيار العتبة 
االإ�رساب  تداعيات  ال�صتدراك  كحل 
�صتقوم  الرتبية  وزارة  ان  ،كا�صفا 
ال�صتكمال  التمارين  بع�س  بحذف 

الدرو�س .
 اأفاد خالد احمد االأم�س عند حلوله 
املجاهد  جريدة  فروم  على  �صيفا 
،انه مت تن�صيب جلنة ملتابعة و تقييم 
،مو�صحا  الدرو�س  ا�صتكمال  برنامج 
 4 غاية  اأ�صبوعيا  اإىل  تتم  العملية  اأن 
الرتبية  م�رسيف  مع  بالتن�صيق  افريل 
وتقدمي  الو�صاية  تبليغ  اجل  من   ،
لكل  الو�صعيات  ح�صب  املقرتحات 

الواليات .
  وابرز ذات املتحدث التخوف الكبري 
للتالميذ واأولياءهم من عودة االأ�صاتذة 
لالإ�رساب بقطاع الرتبية، ما قد يزيد 

الرتبوية  باملوؤ�ص�صات  الدرو�س  تلقني 
تعقيدا على ما هو عليه، موجها  نداء 
والتفكري  التعقل  اأجل  من  لالأ�صاتذة 
امل�صاركة  وعدم  التالميذ،  مب�صلحة 
يف اإ�رساب التكتل النقابي املزمع يف 
4 اأفريل القادم، على اعتبار اأن تالميذ 
تاأخروا  الثالثة قد  الدرا�صية  االأطوار 
الدرا�صي،  املقرر  اإكمال  يف  كثريا 
الظروف  بفر�س  االعرتاف  راف�صني 
كحل  بقوة  العتبة  خليار  احلالية 
رغم  االإ�رساب،  تداعيات  ال�صتدراك 
االمتحانات  م�صامني  باأن  اإ�صارتهم 
وفق  اإال  تكون  اأن  املدر�صية ال ميكن 
املوؤ�ص�صات  يف  التالميذ  در�صه  ما 

الرتبوية.
 

ل للعتبة والمتحانات �صتكون 
على اأ�صا�س الدرو�س امل�صتكملة

رئي�صة  خيار  جميلة  جهتها   من 
التالميذ،  الأولياء  الوطنية  الفدرالية 
االأكرث  بجاية  والية  باأن  اأبرزت 
التي  الثالثة  الواليات  من  ت�رسرا 
تيزي  واليات  وهي  االإ�رساب،  هزها 
باأنه  م�صيفة  وبجاية،  والبليدة  وزو 

قبل  من  والئية  جلان  ا�صتحداث  مت 
متابعة  بغية  التالميذ،  اأولياء  ممثلي 
جراء  ال�صائعة  الدرو�س  ا�صتدراك 
ذات  يف  كا�صفة  بها،  االإ�رساب  هذا 
رجوع  يف  خلل  وجود  عن  ال�صياق 
منا�صب  اإىل  املف�صولني  االأ�صاتذة 
عملهم، والذين يقدر عددهم ب 780 
اأن فدراليتها طلبت من  اأ�صتاذ، حيث 
عملية  ت�رسيع  الوطنية  الرتبية  وزارة 

عودتهم اإىل العمل.
 وعادت نف�س املتحدث اإىل االإ�رساب 
ال  اأنتم   « االأ�صاتذة  خماطبة  االأخري، 
تنتجون وال يحق لكم القيام باإ�رساب 
تربية  على  ت�رسفون  اأنتم  بل  مفتوح، 
واأنا  لهم،  قدوة  وتعتربون  االأجيال 
الذي  القانوين  املرجع  عن  اأت�صاءل 
دام  الذي  االإ�رساب  اإليه يف  ا�صتندمت 
وجود  اإىل  م�صرية  �صهرين«،  من  اأكرث 
مدراء موؤ�ص�صات بوالية بجاية �صجعوا 
حد  على  معه  وتواطوؤوا  االإ�رساب 
فيه  م�صاركتهم  خالل  من  تعبريها، 
ي�رسبوا  مل  اآخرين  اأ�صاتذة  وحث 
ح�صيلته  اأن  اإىل  الفتة  انتهاجه،  على 
لي�صت وا�صحة بفعل بع�س املغالطات 

املوجودة يف قائمة امل�رسبني.

 اأما فيما يخ�س  اإمكانية تغيري تواريخ 
نف�س  اأفاد  الر�صمية،  االمتحانات 
االحتماالت  كل  »در�صنا  باأن  امل�صدر 
املمكنة ومن كل اجلوانب، و�صنك�صف 
وح�صب  املنا�صب  بالوقت  عنها 
ا�صتكمال  وعملية  امل�صتجدات 
املعنية،  الثالثة  بالواليات  الدرو�س 
تعمل  والئية  جلان  �صتقيمها  والتي 
طلبنا  ونحن  بامليدان،  حاليا 
امل�صتخلفني  االأ�صاتذة  على  باالإبقاء 
باملوؤ�ص�صات حتى بعد عودة االأ�صاتذة 
اإىل منا�صبهم، وذلك حتى  امل�رسبني 
ال�صائعة  الدرو�س  ا�صتكمال  ي�صمنوا 
اإىل  الرتبية  نقابات  عودة  حال  يف 
للعتبة  » ال  االإ�رساب«،م�صيفة 
اأ�صا�س  على  �صتكون  واالمتحانات 
جانبه  امل�صتكملة«  ومن  الدرو�س 
التالميذ  اأولياء  جمعية  اأ�صار  رئي�س 
اأن  تاأثري  اإ�رساب  اأحمد  خالد 
اإمتام  �صريورة  على  كناب�صت  مل 
املقرر الدرا�صي للتالميذ، معتربا باأن 
والية بجاية فقط من لديها تاأخر ب 
22 يوم، وباأن والية البليدة ال يوجد بها 
تاأخري يف التدري�س ح�صبه، مربرا ذلك 
امل�صتخلفني  االأ�صاتذة  توظيف  باأن 

قد  املحلية،  الرتبية  مديرية  من 
الدرا�صي  املقرر  تقدمي  من  مكن 
مردفا  ح�صبه،  للتالميذ  عادي  ب�صكل 
من  كان  الدرا�صي  املقرر  باأن  يقول 
القادم،  اأفريل   12 يف  يتم  اأن  املزمع 
التعليم  نهاية  تالميذ  بخ�صو�س 
الثانوي واملتو�صط، واإ�رساب كناب�صت 

ل�صهرين اأخر االنتهاء منه فقط.
 وانتقد نف�س املتحدث تف�صري نقابة 
باأنه  االإ�رساب  لتوقيفهم  كناب�صت 
ا�صتجابة لر�صالة رئي�س اجلمهورية يف 
24 فيفري، مو�صحا باأن موقفهم هذا 
اجتماعهم  وطال  اأيام،  خم�صة  تاأخر 
�صاعة   72 قرار  اتخاذ  �صبق  الذي 
الدرو�س  ا�صتدراك  �صبل  كاملة  وعن 
�صمان  بغية  املتاأخرة  بالواليات 
الوطن،  تالميذ  بني  مت�صاو  متدر�س 
التقليل  باأن  امل�صدر  نف�س  اأ�صار 
املرافقة  التطبيقية  التمارين  من 
للدرو�س، اأو اإجراء مترين �صامل لعدد 
بقوة  خيار مطروح  هو  الدرو�س،  من 
الدرو�س  ال�صتدراك  و�صيلة  يكون  قد 
جعل  اإىل  االأخري  يف  داعيا  ال�صائعة، 
كالدفاع  �صيادي  قطاع  الرتبية  قطاع 

الوطني واالأمن والعدالة. 

 على خلفية ال�صالون 
الدويل للفالحة 
بباري�س، من�صور 

عي�صى:

املنتوج الفالحي 
يحتاج ملرافقة 

موؤ�س�سات 
الو�سم 

واملطابقة
دعا اخلبري الفالحي،  

من�صور عي�صى، امل�صوؤولني 
عن قطاع الفالحة، اإىل 

تفعيل م�صاركة اجلزائر يف 
ال�صالون الدويل للفالحة 

بباري�س، خا�صة اأن امل�صاركة 
جاءت بعد غياب دام 20 
�صنة، مركزا على نقطة 
غياب موؤ�ص�صات الو�صم 

واملطابقة للمنتوجات وكذا 
خمابر مراقبة اجلودة.

واأو�صح من�صور عي�صى، على 
�صفحته على موقع التوا�صل 
االجتماعي »فاي�صبوك«، اأن 

م�صاركة اجلزائر فعاليات 
ال�صالون الدويل للفالحة 

الذي يقام بباري�س العا�صمة 
الفرن�صية �صنويا تاأتي بعد 

الغياب عن امل�صاركة الفعلية 
الأكرث من 20 �صنة، مركزا 

على دور امل�صاركة كون 
ال�صالون ي�صتقطب الفاعلني 
يف القطاع الفالحي من كل 

الدول، لتح�رس  اجلزائر بـ15 
موؤ�ص�صة عمومية وخا�صة، 

يف حني اقت�رست امل�صاركة 
لل�صنة املا�صية على بع�س 

امل�رسوبات الروحية فقط، 
واأو�صح اخلبري اأن امل�صاركة 

يف ال�صالون من �صاأنه اأن 
يعرف باملنتوج الفالحي 

اجلزائري حت�صريا الإيجاد 
ح�ص�س له يف االأ�صواق 

الدولية، م�صتدركا بخ�صو�س 
غياب موؤ�ص�صات الو�صم 
واملطابقة للمنتوجات 
الفالحية الوطنية و ذا 

خمابر مراقبة اجلودة، التي 
ك�صف اأنه من �صاأنه اأن 

يعيق ب�صفة جدية ترقية 
�صادرات هاته املنتوجات 
الن امل�صتهلك من ال�صفة 

االأخرى حري�س جدا 
على جودة و �صحة املواد 

الغذائية التي تاأتيه من 
اخلارج. كما تطرق من�صور 

عي�صى اإىل نقطة القدرة 
على<< الدميومة<< يف 

ت�صدير الكميات املطلوبة 
من منتوج ما و يف اأوقاتها 

ح�صب العقود التي قد �صتربم 
يف هذا املجال، مو�صحا 
اأن االنتاج بكميات وفرية 
وبجودة مطابقة للمعايري 

املطلوبة �رسطان ا�صا�صيان 
الأجل اخرتاق االأ�صواق 

الدولية وايجاد ح�ص�س فيها 
ملنتوجات، داعيا اإىل تغيري 

ذهنية ت�صدير فائ�س االنتاج 
امل�صوق حمليا وتر�صيخ فكرة 

االنتاج من اجل الت�صدير 
وكل ما يحمل املفهوم من 

احرتام م�صار االنتاج يف 
كامل فرتاته من البذر او 
الغر�س اىل غاية اجلني.

�صارة بومعزة

مطالب بتدخل الرئي�س وتلويحات بالتدويل

النقابات –غري املعتمدة- ت�سعد �سد زمايل

وزيرة الرتبية تك�صف

 426 اأ�ستاذ فقط مل يتم بعد اإعادة
 اإدماجهم  لعدم تقدمي طعن 

ت�رسيحات  عقب  الفعل  ردود  بلغت 
ن�صاط  ك�صفت عن  التي  العمل،  وزير 
االعتماد  حيازة  دون  نقابات  عدة 
النقابات  �صعدت  حيث  ذروتها، 
اجلمهورية،  رئي�س  مرا�صلة  بني  ما 
زمايل  متهمني  للتدخل،  اإياه  داعني 
با�صتهدافهم، وما بني الوعيد باللجوء 

للمكتب الدويل للعمل.
الت�رسيحات  مرحلة  دخلت 
وزارة  بني  امل�صادة  والت�رسيحات 
العمل وال�رسكاء االجتماعيني مرحلة 
وزير  ك�صف  بعد  خا�صة  الت�صعيد، 
عن  اأم�س،  اأول  زمايل،  مراد  العمل 
تن�صط  نقابية  تنظيمات  عدة  وجود 
دون اعتمادات، وبع�صها حل يف وقت 
�صابق قبل اأن تعلن فروع جديدة تبينها 
قائمة  عن  كا�صفا  الت�صمية،  لنف�س 
التنظيمات املعتمدة ر�صميا، وهو ما 
عمد ن�صطاء تلك االأطراف اإىل الرد 
�صبق  امللف  نف�س  واأن  عليه، خا�صة 
للعمل.  الدويل  املكتب  اإىل  رفع  واأن 
لعمال  امل�صتقلة  النقابة  واعتربت 
اأن ت�رسيحات وزير  الكهرباء والغاز، 

باأنها ت�صب  العمل غري دقيقة، قائلة 
يف اإطار حماولة حل نقابتهم، يف حني 
الوطنية  للنقابة  الوطني  املوؤمتر  اأن 
والغاز  الكهرباء  لعمال  امل�صتقلة 
وفقا  طواعية  نف�صه  بحل  يقم  مل 
املوؤمتر  اإن  بل  الوزير،  لت�رسيحات 
 07 و   06 بتواريخ  املجتمع  الوطني 
دي�صمرب 2017 �صادق و باالإجماع على 
عدم حل النقابة ومت حترير حم�رس 
بذلك و�صادق عليه حم�رس ق�صائي و 
م تبليغه لوزارة العمل مثلما يقت�صيه 
توكيل  اإىل  داعني   ،14/90 الت�رسيع 
قانونا  املخول  كونه  للق�صاء  املهمة 
اأن  موؤكدين  النقابات،  بحل  بالق�صاء 
اإبطال  نهائي  بقرار  اأمرت  العدالة 
مالل  النقابة  رئي�س  ت�رسيح  قرار 
نقابي،  مندوب  اأ�صا�س  على  روؤوف 
بل االأكرث من ذلك فقد اأكدت العدالة 
يف  للنقابة  ال�رسعي  الرئي�س  باأنه 

قرارين منف�صلني، بح�صبهم.
اخلالفات  و�صط  ثانية  جهة  من 
اإ�صكالية  ال�صطح  اإىل  يطفو  ال�صائدة 
على  الروؤ�صاء  وتغيري  الت�صحيحيات 

كثريا  الذي  وهو  النقابات،  م�صتوى 
دوامة  و�صط  اأجنحتها  اأوقعها  ما 
عمدت  حني  يف  الر�صمي،  االعتماد 
االنتباه  للفت  االلتفاف  اإىل  النقابات 
مبدى  واملتعلقة  ثانية  نقطة  اإىل 
الن�صاط والفعالية و�صط العمال، وهو 
�صاحة  م�صتوى  على  كثريا  يطرح  ما 
ال�رسكاء االجتماعيني خالل ال�صنوات 
االأخرية، واملطالبة مبنح اللواء لالأكرث 
اأنه  متثيال وقربا من العمال، خا�صة 
النقابات  بح�صبها فيما يتعلق ببع�س 

ال تتعدى ن�صاطاتها املنا�صباتية.
النقابة  ودعت  ثانية  جهة  من 
وكذلك  للتدخل،  اجلمهورية  رئي�س 
الق�صائية  الدعوى  للرد على  الرجوع 
كما  الدولة،  جمل�س  اأمام  املرفوعة 
الق�صية،  بتجويل  النقابة  لوحت 
مهددين »ولن تفوتنا الفر�صة لتقدمي 
حول  للعمل  الدويل  للمكتب  �صكوى 
تدعي  التي  النقابات  تواجد  حقيقة 
�رسكة  يف  وجودها  العمل  وزارة 

�صونلغاز و يف قطاع الطاقة«.
�صارة بومعزة

بن  نورية  الرتبية،  وزيرة  ك�صفت 
باجلزائر  االأحد  اأم�س  غربيط، 
 19.000 بني  من  ،اأنه  العا�صمة 
امل�صتوى  على  م�رسب  اأ�صتاذ 
مل  فقط   426 هناك  الوطني 
لعدم  اإدماجهم  اإعادة  بعد  يتم 
تقدميهم طعن لت�صوية و�صعيتهم 
على  لل�صحافة  ت�رسيح  يف  و 
ور�صات  اإىل  زيارتها  هام�س 
قالت  باملفت�صني،  اخلا�صة  عمل 
بني  »من  اأنه  غربيت  بن  ال�صيدة 
على  م�رسب  اأ�صتاذ   19.000

امل�صتوى الوطني، 426 مل 

مل  الأنهم  بعملهم  بعد  يلتحقوا 
يقدموا طعون فردية للموؤ�ص�صات 
التي ي�صتغلون بها اأو لدى مديريات 
طعونهم  درا�صة  بهدف  الرتبية 
االأع�صاء  املت�صاوية  اللجنة  اأمام 
من اأجل اإعادة اإدماجهم«و بعدما 
كانوا  الذين  االأ�صاتذة  اأن  اأكدت 
مت  قد  االإداري  بالعزل  معنيني 
طرف  من  عملهم  اإىل  اإعادتهم 
الوزيرة  اأو�صحت  موؤ�ص�صاتهم، 
و�صلت  التي  ال�صطب  حاالت  اأن 
اإىل املراقب املايل والتي تخ�س 
يتم  »مل  التي  هي  البليدة  والية 

ت�صويتها كليا حلد االآن«و اأ�صارت 
معني  اأ�صتاذ  بني580  »من  اأنه 
مت  فقط   154 القرارات  بهذه 
لعدم  ذلك  و  االآن  اإدماجهم حلد 
تقدمي االخرين للطعون«، داعية 
تقدمي  »اىل  املعنيني  االأ�صاتذة 
اأو�صحت  وقت«و  اأقرب  يف  طعن 
اإذا  و  فردية  :«امل�صوؤولية  قائلة 
طعنا  املعني  االأ�صتاذ  يقدم  مل 
ن�صتطيع  ال  ال�صخ�صي  با�صمه  
ادماجه  اإعادة  و  و�صعيته  ت�صوية 

يف من�صبه«. 
م.�س



ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  اأعلن 
»ب�شريي  امل�شيلة  لبلدية  البلدي 
 200 تخ�شي�س  عن   « اإبراهيم 
و�شيانة  تهيئة  لإعادة  دج  مليون 
م�شيفا  الولية،  عا�شمة  طرقات 
الذي  املايل  الغالف  هذا  اأن 
البلدية  الربامج  اإطار  يف  يندرج 
القطاعية  والربامج  للتنمية 
عمليات  عديد  بتمويل  �شي�شمح 
اإىل حت�شني  تدعيم  ،التي تهدف 
وع�رصنة �شبكة الطرق بامل�شيلة، 
التي  الأحياء  من  العديد  �شتم�ّس 
بفعل  ترّديا  طرقاتها  تعرف 
الأمطار الأخرية، و اجلدير بالذكر 
اأن اأغلب هذه الطرقات تتحول اىل 
مما  الأمطار،  تهاطل  عند  برك 
يت�شبب يف عرقلة حركة املرور و 
اإزعاجات لل�شائقني و املارة كما 
جت�شيد  ال�شياق  نف�س  يف  �شيتم 
العزلة  لفك  العمليات  من  عدد 
ل  بالبلدية  النائية  املناطق  عن 

امل�شالك  تعبيد  خالل  من  �شيما 
،كما اإ�شتفادت بلدية امل�شيلة من 
عمليات يف جمال جتديد وتو�شيع 
�شبكات التطهري التي م�ّشت عديد 
ال�شكانية  والتجمعات  الأحياء 
تدهورا  تعرف  التي  تلك  ،خا�شة 
ب�شبب الت�رصبات، وت�شتهدف هذه 
برامج  �شمن  املدرجة  العمليات 
اإىل  والرامية  البلدية  التنمية 
معي�شة  ظروف  وترقية  حت�شني 
�رصورية  اأ�شحت  ،التي  لل�شكان 
يعود  التي  ال�شبكة  لقدم  نظرا 
و  الثمانينات  اإىل  اإجنازها  تاريخ 
النمو الدميغرايف ال�رصيع و تعدد 
التجهيزات  و  ال�شكنية  الربامج 
العمومية املنجزة خالل الع�رصية 
وجتديد  ترميم  وكذا  املا�شية 
قنوات  وتو�شيع  احلالية  ال�شبكة 
�شبكات  واإجناز  ال�شحي  ال�رصف 

اأخرى عرب عدد من الأحياء .  
عبدالبا�سط بديار 

التابعة  ال�رصطة  قوات  متكنت 
باأمن ولية  بو�شعادة  لأمن دائرة 
امل�شيلة من توقيف املدعو ) ج، 
حيازة  بتهمة  وذلك  �شنة   36  ) د 
املهلو�شة  احلبوب  من  كمية 
حيثيات  املتاجرة،  لغر�س 
اإثر  على  اإىل  تعود  الق�شية 
الأ�شخا�س  لأحد  تر�شد  عملية 
واملعروفني  امل�شبوهني 
املخدرات  ترويج  يف  بن�شاطهم 
مت  اأين   ، املهلو�شة  واحلبوب 
مبدينة  الذكر  ال�شالف  توقيف 
تفتي�شه  مت  حيث   ، بو�شعادة 
اجل�شدية  املالم�شة  واإجراء 

على  بحوزته  عرث  حيث   ، عليه 
املهلو�شة  احلبوب  من  كمية 
تتمثل يف 180 قر�س و 9 عبوات 
 ، والأحجام  الأنواع  خمتلف  من 
من  دج   7000 قدره  مايل  مبلغ 
باملخدرات  املتاجرة  عائدات 
املحجوزات  جمموع  يبلغ   ،
عبوات  و09  مهلو�س  قر�س   199
ق�شائي  ملف  اإجناز  مت  حيث 
اأمام ال�شيد وكيل  �شده وتقدميه 
اجلمهورية لدى حمكمة بو�شعادة 
املوؤ�ش�شة  باإيداعه  اأمر  حيث   ،

العقابية .
عبدالبا�سط بديار    

بلدية امل�سيلة 

امن والية امل�سيلة 

تخ�صي�ص 200 مليون دج  
ل�صيانة بع�ص الطرقات

توقيف �صخ�ص وحجز كمية 
من احلبوب املهلو�صة

24 �صاعةاالإثنني 5 مار�س 2018 املوافـق   لـ 16 جمادىالثاين  1439ه 5
طالت خطوط  اأ�سخا�س متوفني و خطوط �سوناطراك املتوقفة

تاأجيل ملف قر�صنة 12 مليار �صنتيم  من 
اخلطوط الهاتفية الثابتة الإت�صاالت اجلزائر
.       متابعة 22 متهما على راأ�صهم رئي�ص وكالة ات�صاالت اجلزائر بح�صني داي

ل/منرية

التي  احلالية  الق�شية  وقائع 
م�شتوى  على  فيها  التحقيق  جرى 
بالعا�شمة  داي  ح�شني  حمكمة 
املدير  قيدها  تعود  ل�شكوى 
اجلزائر  لت�شالت  اجلهوي 
وكيل  اأمام   2004 اأفريل   3 بتاريخ 
حول  املحكمة  ذات  جمهورية 
اإكت�شافه لعملية تالعب يف فواتري 
اإت�شالت  لدى  الثابتة  الهواتف 
اإثر  داي  ح�شني  بوكالة  اجلزائر 
قبل  من  عليهم  تهاطلت  �شكاوى 
تلزمهم  بفواتري  تفاجوؤوا  عمالء 
نتيجة  �شخمة  مالية  مبالغ  بدفع 
خطوطهم  من  اأجريت  اإت�شالت 
البع�س  اأن  رغم  اخلارج  نحو 
البع�س  و  خطه  اأوقف  قد  منهم 

خطوطه  باإدخال  يقم  مل  الأخر 
اإطار  يف  وتبني   ، فعلية  ب�شفة 
موظفني  اأن  الداخلية  التحريات 
بقر�شنة  قاموا  من  بالوكالة 
اخلطوط  الهاتفية  الثابتة  تلك 
ات�شالت  مب�شرتكي  اخلا�شة 
»عمالئهم  متكني  لأجل  اجلزائر، 
هاتفية  مكاملات  من  اخلا�شني« 
دولية بالنظامني العادي واملوؤمتري 
خارج  املتواجدين  متحدثيهم  مع 
الرتاب الوطني ،لتنطلق التحريات 
من  ت�شخرية  مبوجب  الأمنية 
اأظهرت  اجلمهورية  التي  وكيل 
امللزمني  امل�شرتكني  من  عدد  اأن 
اخليالية  قد  الفواتري  تلك  بدفع 
منذ  الهاتفية  خطوطهم  اأوقفوا 
عمد  ذلك  ولأجل  طويلة  مدة 
على  على  اإيقافها  املتهمني 
الورق فقط دون اتخاذ الإجراءات 

الالزمة تقنيا لأجل ت�شهيل عملية 
ناهيك عن  وجود   ، القر�شنة 
واأخرين   ، وهميني  م�شرتكني 
كما   ، بعيد  زمن  منذ  توفوا  قد 
يف  املنجزة  التحريات  اأ�شفرت 
مل  القر�شنة  عملية  اأن  الق�شية 
بل  اخلوا�س  هواتف  على  تقت�رص 
حتى املجمع النفطي �شوناطراك 
للغازات  الوطنية  وال�رصكة 
قر�شنة  متت  التي  ال�شناعية 
خطوط هواتفها، مع اأن اخلطوط 
 ، موقفة  كانت  بالأخرية  اخلا�شة 
جترى  كانت  التي  املكاملات  واأن 
كانت  املتهمني  معارف  قبل  منم 
بريطانيا،  دول  فرن�شا،  نحو  تتم 
العربية  اململكة  باك�شتان،  الهند، 
واإمارات  فل�شطني  ال�شعودية، 
خمطط  وفق  املتحدة،  العربية 
يف  واحد  كل  قبل  من  مدرو�س 

اإطار املهمة املوكلة له بداية من 
داخل  من  هاتفي  برقم  الت�شال 
اإىل  املحول  الرقم  من  الوطن 
الت�شال بالرقم الدويل عن طريق 
املقر�شن  اخلط  رقم  ا�شتغالل 
الداخلي  اخلطني  ربط  ومنه 
والدويل ليتمكن املت�شل بالتوا�شل 
خارج  املتواجد  ال�شخ�س  مع 
الوطن ، وبعد التمحي�س يف جممل 
لها �رصكة  تعر�شت  التي  اخل�شائر 
التو�شل  مت  اجلزائر  اإت�شالت 
كقيمة  �شنتيم  مليار   12 قيمته  ملا 
اأ�رصار تعر�شت لها ال�رصكة والتي 
على  متهما   22 حتويل  عليها  مت 
تبديد  بجنايات  اجلنايات  حمكمة 
اإنتظار  ، وهذا يف  اأموال عمومية 
املحاكمة  جل�شة  عنه  �شت�شفر  ما 
من تفا�شيل اأكرث بعد عودة امللف 

من جديد من املحكمة العليا  .

حمكمة اجلنايات االإبتدائية بالدار البي�ساء

ع�صابة تعرت�ص طريق �صيارة و حتاول اإختطاف فتاة باالأ�صلحة البي�صاء بالعا�صمة

اأجلت اأم�س حمكمة اجلنايات االإ�ستئنافية مبجل�س ق�ساء العا�سمة ب�سبب غياب الدفاع النظر 
يف ق�سية قر�سنة 12 مليار �سنتيم من وكالة اإت�ساالت اجلزائر بح�سني داي والتي طالت اأرقام 

هواتف خطوط �سوناطراك وال�سركة الوطنية لل�سناعات الغازية املتوقفة عن العمل وكذا اأرقام 
اأ�سخا�س متوفني ، وهي الف�سيحة التي تورط بها  22 متهما على راأ�سهم  رئي�س وكالة ات�ساالت 

اجلزائر بح�سني داي وموظفني وتقنيني بها .

البتدائية  اجلنايات  حمكمة  تابعت 
مبجل�س ق�شاء العا�شمة �شتة �شبان من 
بينهم فتاة يف العقد الثاين من العمر 
اأ�رصار  جمعية  تكوين  بتهمة  جناية 
ا�شتعمال  ال�رصقة  ارتكاب  لغر�س 
الختطاف  وحماولة  والتعدد  �شالح 
طريق  تورطهم  باعرتا�س  ب�شبب   ،
اأٍربعة  متنها  بالعا�شمة  على  �شيارة 
ب�شالح  التهديد  وقع  اأ�شخا�س حتت 
و�رصقة  عليهم  لالعتداء  اأبي�س 
الفتاة  و من مت اختطاف  اأغرا�شهم 
الق�شية  يف   . رفقتهم  كانت  التي 
 2016 جمرياتها  ل�شيف  تعود  التي 

على  الأربعة  ال�شحايا  توجه  حني 
منت �شيارتهم من نوع »كيا«  للتجول 
حدود  ليال  ويف  العا�شمة  ب�شوارع 
واأثناء  تواجدهم  الواحدة  ال�شاعة 
بوقرة  اأحمد  نهج  م�شتوى  على 
ب�شيارة من نوع«  بالعا�شمة تفاجوؤوا 
فحدثت  اجتيازهم  حتاول   « تويوتا 
ومبجرد   ، كالمية  مناو�شات  بينهم 
بعد  الأماكن  من  الفرار  حماولتهم 
مرافقيه  و  ال�شائق  باأن  تفطنوا  اأن 
قامت   ، متقدمة  �شكر  بحالة  كانوا 
ونزل  طريقهم  باعرتا�س  ال�شيارة 
مدججني  اأ�شخا�س  خم�شة  منها 

بالأ�شلحة البي�شاء وقاموا بالعتداء 
قاموا  مت  ومن  عليهم  بال�رصب 
اأموالهم  و  النقالة  هواتفهم  ب�شلبهم 
، وانتهوا  مبحاولة اختطاف الفتاة » 
ح، ف« عن طريق تهديدها بوا�شطة 
�شكني واإرغامها على ركوب ال�شيارة 
، لتمر يف تلك الأثناء دورية مل�شالح 
الوقت  يف  تدخلت  التي  الأمن 
الفتاة  وقامت  وحررت  املنا�شب 
بتوقيف  املتهمني  امل�شالح  ذات 
ال�شابة  بينهم  من  ال�شتة 
التي  �شبطت  بحوزتها امل�رصوقات 
حمكمة  على  حتويلهم  بذلك  ويتم   ،

احلال باجلرم �شالف الذكر ، والذي 
مواجهتهم  خالل  املتهمني  حاول 
حيث   ، نكرانه  املحكمة  لهيئة 
وبرمتها عبارة  الق�شية  باأن  �رصحوا 
عن جمرد �شجار عابر مت بينهم وبني 
ال�شحايا ب�شبب حماولتهم جتاوزهم 
ال�شياقة  فنيات  وعر�س  الطريق  يف 
واقعة  اأي  وجود  التام  نفيهم  مع   ،
لل�رصقة اأو لالختطاف ، ليطالب من 
جهته النائب العام ويف ظل ما �شلف 
ذكره توقيع عقوبة 10 �شنوات �شجنا 

نافذا يف حق املتهمني .
ل/منرية

كان على توا�سل مع اأخطر زعماء التنظيم

ملف طالب جامعي حاول االإنخراط  بجماعة » داع�ص« اأمام جمل�ص ق�صاء العا�صمة
اجلنايات  حمكمة  �شتفتح 
ق�شاء  جمل�س  لدى  الإ�شتئنافية 
ملف  �شابني  قريب  عن  العا�شمة 
يف العقد الثاين من العمر اأحدهما 
طالب بجامعة باب الزوار تخ�ش�س 
اأيل  متابعني  بجناية  اإعالم 
اإٍرهابية  حماولة اللتحاق بجامعة 
باإ�شتغالل  باخلارج  تن�شط 
 ، الإت�شال  و  الإعالم  تكنولوجيا 
وبحوزتهما هواتف  توقيفهما  بعد 
حتمل  اأيل  اإعالم  اأجهزة  و  نقالة 
�شورا و تطبيقات خطرية ت�شتعمل 
الإرهابية  اجلماعات  قبل  من 
تطبيق  راأ�شها  على  »داع�س«  ب 
ح�شابات  وكذا  التليغراف«   «

الإرهابية  العنا�رص  اأخطر  باأ�شماء 
بالتنظيم .

املتهمان  توقيف  جرى  وقد  هذا 
التي  الروتنية  التحريات  اإثر 
باملواقع  الأمن  م�شالح  بها  تقوم 
ح�شابني  ر�شدت  اأين  الجتماعية 
فاي�شبوك«   « مبوقع  م�شبوهني 
احل�شابات  وهوما  تليغرام«   « و 
التقنية  الأبحاث  اأ�شفرت  التي 
الأمن  م�شالح  با�رصتها  التي 
وجود  عن  بو�شاوي«   « مبركز 
تليغرام«   « بتطبيق  ات�شالت  عدة 
يف  معروفة  باأ�شماء  ح�شابني  من 
الرباء«  اأبو   « تنظيم »داع�س« مثل 
لهويتهما  التو�شل  بذلك  ليتم 

ويتعلق الأمر ب« �س ، عبد القادر« 
مت  يو�شف  »اللذان   ، م   ، »ب  و 
بعد  قيا�شي  وقت  يف  توقيفهما 
عملية تر�شد و بتكثيف التحريات 
كمبيوتر  و  حجز هاتفيهما  مت 
داخلهما  عرث  والذي  املحمول 
و  اإٍرهابية  لعنا�رص  �شور  على 
بها  للتنظيم  متجيدية  اأخرى 
باللتحاق  رغبتهما  عن  اإيحاءات 
بالتنظيم ، كما عرث بهاتف املتهم 
مع  جمعته  اإت�شالت  على  الأول 
�شخ�س ي�شمي نف�شه » اأبو الرباء« 
�رصح  والذي  تليقراف«   « بتطبيق 
باأنه املتهم الثاين الذي كان ير�شل 
حتري�شية  ور�شائل  دينية  كتب  له 

حتويلهما  بذلك  ليتم  بالتنظيم   ، 
على حمكمة احلال باجلرم �شالف 
واحد  كل  اأنكر  حيث   ، الذكر 
و   ، جرم  من  له  ن�شب  ما  منهما 
عالقته  باأن  الثاين  املتهم  اأكد 
بتطبيق » تليقراف« ل تتعدى كونه 
ب�شدد  هو  و  بالإخت�شا�س  طالب 
التطبيق  هذا  عن  ر�شالة  اإجنار 
يف لطرحها يف تخرجه و اأكد باأنه 
قد اأعجب يف فرتة ما بالتنظيم و 
تراجع  اأنه  غري  به  اللحاق  حاول 
فتاوى  عدة  على  اإطالعه  بعد 
و  العزيز«  »ال�شيخ عبد  �شعودية ل 

»ال�شيخ اخلزاع«.
ل/منرية 



الريا�ضي  امل�ضتقبل  مهاجم  اأبدى 
يون�س  �ضالح  بعني  للمجاهدين 
بالتعادل  الكبري  تاأثره  عبا�س 
 ، فريقه   �ضجله  الذي  االيجابي 
فاإن  ثمينة  بنقطة  العودة  ورغم 
قادر  كان  فريقه   اأن  اأكد  حمدثنا 
امام  كامال  بالزاد  العودة  على 
كيف  عرف  لو  لق�رص  حتت  فريق 

ي�ضتغل الفر�س التي اأتيحت له .
الريا�ضي  امل�ضتقبل  مهاجم  قال 
يون�س  �ضالح  بعني  للمجاهدين 
خ�س  �ضحفي  ت�رصيح  يف  عبا�س 
به جريدة »الو�ضط« اأن فريقه قدم 
قادر  وكان  كبرية  بطولية   مقابلة 
على العودة بالزاد كامال لو عرف 
اأطوار  من  تبقى  ما  ي�ضري  كيف 
اللقاء بعد ت�ضجيله للهدف االأول ، 
التعادل ايجابي  اأن  قائال »�ضحيح 
باعتباره حتقق خارج القواعد لكن 
الثالث  والنقاط  اللقاء  اأن  اأعتقد 
اهلل  قدر  لكن  متناولنا  يف  كانوا 
وما�ضاء فعل« ، حيث طالب يون�س 
امل�ضتقبل  العبي  جميع  عبا�س 

للمجاهدين اىل �رصورة  الريا�ضي 
على   والرتكيز  التعرث  هذا  جتاوز 
التي  القوية  للمقابلة  التح�ضري 
القادمة  اجلولة  يف  تنتظرهم 
وداد  املت�ضدر   و�ضيف  اأمام 
و�ضفها  التي  املقابلة  وهي  اينغر 
نظرا  نقاط  ب�ضتة  املتحدث  ذات 
لنقاطها  املا�ضة  الفريق  حلاجة 
عن  ال�رصاع  بعث  اإعادة  اأجل  من 

ال�ضدارة من جديد .
مهاجم  دعا  اأخر  �ضياق  ويف 
الفريق  وع�ضاق  امل�ضتقبل  حمبي 
اىل �رصورة االلتفاف خلف النادي 
ودعمه ماديا ومعنويا حتى يت�ضنى 
لهم التتويج بلقب البطولة مع نهاية 
املو�ضم الكروي احلايل ،كما رف�س 
احلديث  عبا�س  ال�ضدد  ذات  يف 
عن اللقب مكتفيا بالتاأكيد على اأن 
للمجاهدين  الريا�ضي  امل�ضتقبل 
م�ضوار  من  تبقى  ما  بت�ضيري  ملزم 

البطولة مقابلة مبقابلة .

�أحمد باحلاج

للمجاهدين  الريا�ضي  عاد امل�ضتقبل 
بتعادل ثمني من تنقله ال�ضعب مللعب 
حتت لق�رص ملواجهة الفريق املحلي 
مرحلة  من  االأوىل  اجلولة  حل�ضاب 
العودة ببطولة الق�ضم ما قبل ال�رصيف 
بعني �ضالح التابعة لوالية مترنا�ضت .

الريا�ضي  امل�ضتقبل  متكن 
التعادل  فر�س  من  للمجاهدين 
االإيجابي بنتيجة هدف يف كل �ضبكة 
نادي حتت  امل�ضت�ضيف  الفريق  على 
عرفت  اللقاء  جمريات   ، لق�رص 
رموا  الذين  للزوار  مطلقة  �ضيطرة 
بكل ثقلهم نحو مرمى املناف�س بحثا 
عن هدف ال�ضبق لكن الت�رصع وغياب 
من  كل  جعل  املناف�س  اأمام  الرتكيز 
حمزة  و  عبا�س  يون�س  املهاجمان 

الفر�س  من  العجب  ي�ضيعان  باحلاج 
ال�ضوط  لينتهي  للتهديف  ال�ضانحة 
االأول بالتعادل ال�ضلبي مع اأف�ضيلة يف 
 . االأداء الأ�ضبال املدرب خل�رص حلو 
امل�ضتقبل  الثاين دخله العبو  ال�ضوط 
مكنهم  مما  كبريتني  اإرادة  و  بعزمية 
من اإفتتاح باب الت�ضجيل من خمالفة 
مبا�رصة نفذها املدافع القوي حميد 
مدهم  ال�ضيوف  ليوا�ضل   ، ليمام 
لقتل  ثاين  هدف  عن  بحثا  الهجومي 
املحليني  اإ�ضتغله  ما  وهو  املقابلة 
املعاك�ضة  الهجمات  على  لالإعتماد 
تعديل  من  ومكنتهم  اأكلها  اأتت  التي 
و  املرة  اخل�ضارة  وجتنب  النتيجة 
رغم ذلك وا�ضل رفقاء �ضخرة الدفاع 
الريا�ضي  امل�ضتقبل  فريق  وقائد 

نقل  كمبو  بوجمعة  للمجاهدين 
لق�رص  حتت  دفاع  ملنطقة  اخلطر 
لكن غياب الفعالية حان دون ترجمة 

الفر�س احلقيقية الأهداف .
يبقى   االإيجابية  النتيجة  وبهذه 
م�ضتقبل املجاهدين حظوظه قائمة 
رغم  البطولة  لقب  على  ال�رصاع  يف 
املت�ضدر  وبني  بينه  الفارق  �ضا�ضعة 
احتاد الكهرباء ، حيث اأن ابناء ق�رص 
كبرية  فر�ضة  تنتظرهم  املرابطني 
الو�ضيف  ا�ضتقبالهم  عند  اأخرية   و 
وداد اينغر يف اإنتظار تعرث الرائد يف 

اجلولة نف�ضها .
مدرب  ك�ضف  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
للمجاهدين  الريا�ضي  امل�ضتقبل 
مع  حديثه  خ�ضم  يف  حلو   خل�رص 

لعب  فريقه  اأن  »الو�ضط«  جريدة 
بدون  اللقاء  ودخل  كبرية  مقابلة 
حال  الهجومي  العقم  لكن  مقدمات 
دون متكينهم من العودة بالزاد كامال 
، يف اإنتظار تدارك ما فات يف اجلولة 

القادمة .
�أحمد باحلاج

رئي�س  تقار   القادر  عبد  ك�ضف   
للم�ضاندة  االإفريقية  التن�ضيقية 
ال�ضحراوي  ال�ضعب  والت�ضامن مع 
يف  لقاء �ضحفي باملكتب اجلهوي 
من  بورقلة  »الو�ضط«  ليومية 
املجتمع الدويل خا�ضة الربملانات 
االإفريقي  االإحتاد  و  االأوروبية 
الدولية   املنظمات  اىل  ا�ضافة 
متر  حمكمة  عمل  خطة  ب�ضبط 
وذلك  اجلهود  توحيد  عرب  طريق 
امل�ضتمر  ال�ضغط  موا�ضلة  بهدف 
واإلزامه  املغربي  املخزن  على 
يف  ال�ضحراوي  ال�ضعب  باأحقية 
ثم  ومن  م�ضريه  تقرير  يف  احلق 
اأخر م�ضتعمرة يف افريقيا  ت�ضفية 
على  املتحدث  نف�س  اأ�ضاف  و   ،
معلق  بات  ال�ضحراوي  ال�ضعب  اأن 
املتحدة  االأمم  اتفاقيات  ح�ضب 
لوقف  تق�ضي  التي   1990 ل�ضنة 
والتي  الطرفني  بني  النار  اإطالق 
و�ضفها مبجرد حرب على ورق وال 

تخدم بتاتا الق�ضية ال�ضحراوية .

عبد  حذر  فقد  ذلك  جانب  اىل  
�ضفري  بلقب  املتوج  تقار  القادر 
النوايا احل�ضنة بافريقيا االأطراف 
الداعمة للمملكة املغربية املحتلة 
من  الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
 ، البولي�ضاريو  جبهة   فعل  ردة 
قوى  تتحرك  مل  ما  حالة  يف 
حد  و�ضع  اأجل  من  �ضاكنا  العامل 
طرف  من  ال�ضارخة  لالإنتهاكات 
املخزن املغربي   يف حق ال�ضعب 

عن  ناهيك   ، االأعزل  ال�ضحراوي 
التجاوزات اخلطرية املقرتفة من 
الن�ضطاء  حق  يف  املحتل  طرف 
االجانب  واحلقوقيني  ال�ضيا�ضيني 
حل  اأجل  من  ينا�ضلون  الذين 
،كما  ال�ضحراوية  للق�ضية  حا�ضم 
ب�رصورة  املتحدث  نف�س  طالب 
يف  للتحقيق  اأممية  بعثة  ايفاد 
على  املتكررة  االعتداءات 

املعتقلني ال�ضيا�ضني  .

 وعلى  �ضعيد اخر فقد فتح رئي�س 
للم�ضاندة  االفريقية  التن�ضيقية 
ال�ضحراوي  ال�ضعب  والت�ضامن مع 
عبد القادر تقار يف خ�ضم حديثه 
امللكي  النظام  على  النار  معنا، 
تبعات  م�ضوؤولية   وحمله  املغربي 
حق  يف  املتكررة  االعتداءات 
كما   ، ال�ضحراوية  واملراأة  الطفل 
ثمن دور اجلزائر الفاعل يف القارة 
حلول  اإيجاد  اأجل  من  االفريقية 
جادة وم�ضتعجلة بخ�ضو�س ق�ضية 
اأخر م�ضتعمرة يف افريقيا  ت�ضفية 
. من جهة ثانية فقد اأو�ضح �ضيف 
عبد   « »الو�ضط  يومية  منتدى 
اأن تن�ضيقيته �ضتلجاأ   ، القادر تقار 
لتنظيم  اجلاري  ال�ضهر  نهاية  مع 
ممثلي  مع  دولية  ت�ضامنية  وقفة 
خميمات  يف  الدولية  املنظمات 
ت�ضامنا  �ضمارة  الالجئني مبنطقة 
تنديدا  ال�ضحراوي  ال�ضعب  مع 
للمرة  املغربي  والقمع  بالت�ضيق 

الثانية على التوايل .
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 طالب رئي�س �لتن�صيقية �لفريقية للم�صاندة و�لت�صامن مع �ل�صعب �ل�صحر�وي عبد �لقادر تقار يف ت�صريح 
�صحفي خ�س به جريدة »�لو�صط« ، �ملجتمع �لدويل و �لحتاد �لفريقي  بتوحيد �جلهود و�ل�صغط على �ملحتل 
�ملغربي لت�صفية �أخر م�صتعمرة يف �فريقيا ومنح �صعب جمهورية �ل�صحر�ء �لغربية �حلق يف تقرير م�صريه  .

. "حذ�ري من ردة فعل جبهة �لبولي�صاريو �صد �لعنف �ملغربي "

رئي�س �لتن�صيقية �لفريقية  مل�صاندة و�لت�صامن مع �ل�صعب �ل�صحر�وي :

�أحمد باحلاج

املجتمع الدويل مطالب بتوحيد اجلهود  
لت�سفية اأخر م�ستعمرة يف افريقيا 

للمطالبة باحلق يف �لعمل بال�صركات �لبرتولية �لعاملة بالبلدية 

�صيع �لعجب من �لأهد�ف ويلعب فر�صته �لخرية �أمام ود�د �إينغر 

بطالو تيرنكوك باأدرار يوا�سلون اعت�سامهم اأمام �سركة االأ�سغال يف االأبار 

م�ستقبل املجاهدين ي�سيع فوزا يف املتناول ويعود بنقطة ثمينة من خارج القواعد 

على  الرابع  ولليوم  اأم�س  وا�ضل 
التوايل بطالو بلدية تيرنكوك بوالية 
اأمام  املفتوح  اإعت�ضامهم   ، اأدرار 
للمطالبة  االأبار  االأ�ضغال يف  �رصكة 
باحلق يف العمل بال�رصكات البرتولية 
العاملة برتاب البلدية والتحقيق يف 
املبا�رص  التوظيف  ظاهرة  تف�ضي 
وبطرق  الوالية  خارج  من  لعمال 
البطالني  ممثلي  قال   . ملتوية 
باأدرار  تيرنكوك  ببلدية  املحتجني 
يف ت�رصيح لهم مع جريدة »الو�ضط 

» ، اأنهم متم�ضكون بخيار الت�ضعيد 
مبوا�ضلة  احتجاجهم  لهجة  من 
اعت�ضامهم املفتوح اأمام مقر فرع 
للمطالبة  االأبار  االأ�ضغال يف  �رصكة 
باحلق يف العمل بال�رصكات العاملة 
يف ال�ضناعة النفطية برتاب البلدية 
املذكورة ب�ضكل يتما�ضى مع تعليمة 
املالك  عبد  االأ�ضبق  االأول  الوزير 
�ضالل الرامية ملنح اأولوية التوظيف 
واالأجنبية  الوطنية  بال�رصكات 
لفائدة  العاملة بقطاع املحروقات 

اجلنوب الكبري .من جهة ثانية فقد 
املعت�ضمني  البطالني  نا�ضد ممثلي 
 ، معنا  حديثهم  معر�س  يف 
ب�رصورة  بالبالد  العليا  ال�ضلطات 
التدخل العاجل وايفاد جلنة حتقيق 
على  للوقوف   امل�ضتوى  عالية 
امل�ضجلة  واخلروقات  التجاوزات 
بال�رصكات  اأو  ال�ضغل  بقطاع  �ضواء 
النفطية من خالل ت�ضجيل ع�رصات 
لبطالني  املبا�رص  التوظيف  حاالت 
من خارج الوالية ودون املرور على 

االأمر   ، للت�ضغيل  الوكاالت املحلية 
الذي اأثار حفيظة ال�ضباب الغا�ضب 
مامل  حالة  يف  بالت�ضعيد  الذين 
امل�رصوعة  مطالبهم  الئحة  جتد 
العاجل  القريب  ويف  �ضاغية  اأذانا 
فتحت  فقد  مت�ضل  مو�ضوع  ويف   .
دوائر االإخت�ضا�س املعنية حتقيقا 
غليان  مالب�ضات  يف  معمقا  امنيا 
ال�ضارع املحلي من طرف البطالني 

املحتقنني ببلدية تيرنكوك .
�أحمد باحلاج

مهاجم م�صتقبل �ملجاهدين يون�س عبا�س 
لـ«�لو�صط« 

مبنا�صبة �لإحتفال بعيد �ملر�أة

قدمنا اأداء مميز و لي�ست 
را�سا عن التعادل االإيجابي 

اأمام فريق حتت لق�سر 

�سرطة اجلنوب الغربي �ساركت  يف 
الطبعة الرابعة من رايل الب�ساريات 

   جت�ضيدا ل�ضيا�ضة املنتهجة من 
لالأمن  العامة  املديرية  طرف 
الوطني وعلى راأ�ضها عناية اللواء 
الوطني،  لالأمن  العام  املدير 
القا�ضية بتعزيز و تثمني وتوطيد 
�رصطته  و  املواطن  بني  العالقة 
اإطار االإحتفال بعيد املراأة  و يف 
من  مار�س  الثامن  ليوم  ال�ضادف 
اأبت املفت�ضية احلهوية  �ضنة،  كل 
ب�ضار  الغربي  اجلنوب  لل�رصطة 
ال�رصطة  من  باأفراد  امل�ضاركة 
لرايل  الرابعة  الطبعة  يف  اإناث 
الب�ضاريات اخلا�ضة بالن�ضاء فقط 
حتت �ضعار رايل االن�ضباط، الذي 
والتح�ضي�س،  التوعية  اإىل  يهدف 

املرور  حوادث  من  الوقاية 
اجلمعية  طرف  من  املنظم 
النمط  الإحياء  الثقافية  الوالئية 
عرفت  التي  ال�ضياحي  الرتاثي 
اإنطالتها من اأمام مقر املفت�ضية 
الغربي   ل�رصطة اجلنوب  اجلهوية 
ب�ضار و�ضوال اإىل دائرة القناد�ضة.  
ثمنت  فقد  ال�ضياق  ذات  ويف   
هذا  يف  امل�ضاركات  ال�رصطيات 
الرايل املبادرة باإعتبارها فر�ضة 
بينهم على   فيما  للتعرف  منا�ضبة 
وكذا  الغربي  اجلنوب  �رصطيات 

تبادل اخلربات .
�صيخ مدقن
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حممد يحي الزريبي رئي�س مديرية التخطيط  ب�سركة ال�سكك احلديدية التون�سية

اإعادة تهيئة العتاد القدمي جمال اقت�صادي جديد يعد بالكثري
على هام�س امللتقى الدويل امل�سوم ب" اإعادة تهيئة العتاد القدمي حل اقت�سادي موثوق يف التحديث وال�ستخدام الأمثل حل�سرية العتاد 

املتحرك " املنعقد باملركز الدويل للموؤمترات بالعا�سمة قامة جريدة"الو�سط"بحوار مع رئي�س مديرية التخطيط ومراقبة الت�سرف بال�سركة 
الوطنية لل�سكك احلديدية التون�سية مت التطرق من خالله اإىل احلديث عن التجربة التون�سية يف جمال اإعادة تهيئة العتاد القدمي، 

العالقات الثنائية بني اجلزائر وتون�س يف جمال النقل ال�سككي وكذا واقع اللجنة املغاربية للنقل بال�سكك احلديديةاملتواجدة على ال�ساحة 
الإقليمية مند �سنة 1965.

يحي عواق

ماهي اأبرز املهام واملجالت 
التعاونية املنوطة باللجنة 

املغاربية للنقل بال�سكك 
احلديدية ؟

للنقل  اللجنة املغاربية  اجتماع 
بال�سكك احلديدية املنعقد اليوم 
فعاليات  �سمن  ياأتي  باجلزائر 
للجنة  والثالثني  الرابعة  الدورة 
التعاون ما  التي تهتم مبجاالت 
بني االأقطار املغاربية املتكونة 
تون�س،  اجلزائر،  من  باالأ�سا�س 
وليبيا  موريتانيا  املغرب، 
املغيبة يف الفرتة االأخرية نتيجة 
املتدهورة  االأمنية  االأو�ساع 
اأن  ناأمل  والتي  ت�سهدها  التي 
تتح�سن يف اأقرب وقت اأما عن 
اللجنة  بهذه  املنوطة  املهام 
فتتمثل اأ�سا�سا يف درا�سة األيات 
ال�سكك  عرب  امل�سافرين  نقل 
البنى  تهيئة  وكذا  احلديدية 
ذلك  اأجل  من  الالزمة  التحتية 
�سيانة  على  العمل  خالل  من 
املتواجدة  احلديدية  ال�سكك 
داخل دول املغرب العربي وكذا 
ال�سوئية  باالإ�سارات  االهتمام 
واجل�سور  املعابر  اإقامة  و 
من  ال�سكك  هذه  م�ستوى  على 
ممكن  قدر  اأكرب  توفري  اأجل 
واالأمن،  ال�سالمة  معايري  من 
اجلاد  ال�سعي  اإىل  اإ�سافتا  هذا 
ربط  خطوط   اإجناز  اأجل  من 
وخارجية  داخلية   جديدة 
يف  االأع�ساء  الدول  بني  تربط 
�ساأنه  من  الذي  االأمر  اللجنة 
اأن يوفر بنى حتتية قادرة على 
تلبية متطلبات القرار ال�سيا�سي 
اإعادة  بخ�سو�س  املن�سود 
احلديدية  بال�سكك  النقل  بعث 
 " العربي.  املغرب  اأقطار  بني 
اللجنة املغاربية للنقل بال�سكك 
جتهيز  على  تعمل  احلديدية 
�ساأنها  من  التي  التحتية  البنى 
تلبية متطلبات القرار ال�سيا�سي 
اإعادة بعث  املن�سود بخ�سو�س 
اأقطار  بني  الً�َسككي  النقل 

املغرب العربي"

فتح �سهر ماي 2017  خط 
ال�سكة احلديدية الرابط 
بني اجلزائر وتون�س غري 

اأن الأمور ل تزال متوقفة 
بح�سبك مهي الأ�سباب 

وراء ذلك وماهي احللول 
التي تقرتحونها من 

جانبكم؟

مانع  اأي  يوجد  ال  الواقع  يف 
الرحالت  ال�ستئناف  حاليا 
بني  احلديدية  ال�سكك  عرب 
اجلزائر وتون�س غري اأن االأمور 
تتطلب املزيد من التن�سيق بني 
النقل  ل�رشكتي  الفنية  امل�سالح 
للبلدين  احلديدية  ال�سكك  عرب 
من  النوع  هذا  اأن  اعتبار  على 
قد  كان  البلدين  بني  التنقالت 
مند  اخلدمة  عن  توقفا  �سهد 
مدة طويلة االأمر الذي ي�ستوجب 
معه اأخد كافة التدابري االأمنية، 
قبل  الالزمة   والفنية  االإدارية 
اإعادة بعثه من جديد وذلك من 
خالل التاأكد باأن البنية التحتية 
ال�سكك  يف  اأ�سا�سا  املتمثلة 
عليها  يحوز  التي  احلديدية 
البلدين التزال �سليمة و جاهزة 
الن�ساط  هذا  ا�ستقبال  الإعادة 
التفكري اجلاد  اإىل  اإ�سافتا  هذا 
ممكنة  خدمة  اأف�سل  توفري  يف 
الذي  االأمر  وهو  للمواطنني 
من �ساأنه اأن ي�ستغرق وقتا غري 
وبداية  حتققه  ومبجرد  اأنه 
الرحالت بني الطرفني �سي�سهد 
ديناميكية  البلدين  كال  اقت�ساد 
تتطلب  االأمور   " م�سبوقة  غري 
املزيد من التن�سيق بني امل�سالح 
الفنية لل�سكك احلديدية للبلدين 
من  قدر  اأكرب  �سمان  اأجل  من 

االأمان"

هل ميكنك اأن حتدثنا 
عن التجربة التون�سية 
يف جمال اإعادة تهيئة 

وا�ستعمال العتاد القدمي؟

يف  التون�سية  للتجربة  بالن�سبة 
وا�ستعمال  تهيئة  اإعادة  جمال 
القول  ميكن  القدمي  العتاد 
التثمني  ت�ستحق  جتربة  باأنها 
عندهافور�سات  والوقوف 
التون�سية  العتاد  تهيئة  اإعادة 
االإمكانيات  اإىل  وا�ستندا 
)اليد  والب�رشية  االقت�سادية 
املتاحة  املوؤهلة(  العاملة 
اإعادة تهيئة  اأمامها متكنت من 
العديد  اإىل  اإ�سافتا  قاطرة   13
لنقل  املخ�س�سة  العربات  من 
ا�ستطاعت  وكذا  امل�سافرين 
تهيئة  اإعادة  من  الور�سات  هذه 
لفرتة  يعود  جدا  قدمي  قطار 
املنطقة  يف  العثماين  التواجد 
النقل  جمال  يف  دجمه  واإعادة 
امل�ساريع  وهي  ال�سياحي، 
االإ�سارة  يجب  والتي  املنجزة 

املهم  العامل  اأن  غري  اإليها 
التون�سية  التجربة  ينق�س  الذي 
االقت�سادي  املجال  هذا  يف 
اخلربة  عامل  هو  اجلديد 
وخا�سة ما تعلق بجانب التحكم 
يف  امل�ستعملة  التكنلوجيا  يف 
عملية اإعادة التهيئة وهو االأمر 
التون�سية  بالدولة  دفع  الذي 
اأجل  من  اجلاد  ال�سعي  اإىل 
اإقامة  اكت�سابه ونلك من خالل 
اأجانب  �رشكاء  مع  �رشاكات 
ميتلكون خربة متقدمة يف هذا 
املجال وهو ما توؤكده االتفاقية 
االإ�سباين  ال�رشيك  مع  املربمة 
والتي مت مبوجبها االتفاق على 
لنقل  عربة   100 تهيئة  اإعادة 
املدن  بني خمتلف  امل�سافرين 
اإىل  باالإ�سافة  هذا  التون�سية 
التوجه نحو تعزيز اخلربات مع 
ال�رشكاء االإقليمني يف مقدمتهم 
املغربية  اللجنة  اأع�ساء  دول 
وكذا  احلديدية  بال�سكك  للنقل 
عر�س  هناك  حيث  الدوليني 
القريب  يف  تقدميه  �سيتم 
تهيئة  اإعادة  اأجل  من  العاجل 
التجربة   " قدمية.    عربة   30
التون�سية يف جمال اإعادة تهيئة 
التثمني  ت�ستحق  جتربة  العتاد 
غري اأنها يف حاجة اإىل اكت�ساب 

املزيد من اخلربة"

ما تقييمكم لأداء ال�سراكة 

اجلزائرية التون�سية يف 
هذا املجال القت�سادي 

اجلديد الذي تتجه نحوه 
الإرادة ال�سيا�سية للبلدين 

؟

ال�رشيك اجلزائري ميتلك خربة 
اإعادة  جمال  يف  بها  الباأ�س 
تهيئة العتاد القدمي وكذا يحوز 
خا�سة  عاملية  �رشاكات  على 
الرائدة  "األ�ستوم"  �رشكة  مع 
اخلربة  وهي  املجال  هذا  يف 
اال�ستفادة  اأجل  من  نعمل  التي 
اإعادة  جمال  يف  خا�سة  منها 
تهيئة القاطرات بحيث قام مند 
مدة  وفد ر�سمي تون�سي بزيارة 
اجلزائراأين قامو مب�ساورات مع 
اأجل  من  اجلزائريني  نظرائهم 
املجال  هذا  يف  ال�رشاكة  بعث 
التي  اخلطوات  وهي  حتديدا 
وتكثيفها  تعزيزها  اإىل  ن�سعى 
قدر  لالأكرب  ذلك  يف  حتقيقا 
ممكن من اال�ستفادة امل�سرتكة 
يف هذا املجال الذي من �ساأنه 
�رشاكات  نحو  االأفاق  يفتح  اأن 
اأخرى  اقت�سادية  جماالت  يف 
البلدين  على  بالفائدة  تعود 

�سعبا وحكومتا.
" وفد ر�سمي تون�سي قام بزيارة 
يف  التباحث  اأجل  من  اجلزائر 
القاطرات  تهيئة  اإعادة  جمال 
فيه  متتلك  الذي  املجال 

اجلزائر خربة الباأ�س بها"

اإذا انتقلنا من احلديث 
عن نقل امل�سافرين اإىل 

احلديث عن نقل املعادن 
هل توجد م�ساريع 

م�سرتكة بني الطرفني يف 
هذا املجال؟

املجال  هذا  يف  اأعرفه  الذي 
هم  اجلزائريني  االإخوة  اأن  هو 
من يتكفلو باإمكانياتهم اخلا�سة 
بنقل معدن الفو�سفات املتواجد 
مع  احلدود  يف  تب�سة  جبال  يف 
الذاتي  التكفل  هذا  تون�س، 
واملنتوجات  املعادن  بنقل 
اجلزائرية مكن من رفع معدل 
من  اجلزائر  يف  الب�سائع  نقل 
و�سوال   �سنويا  طن  مليون   04
وهي  �سنويا  مليون طن   17 اإىل 
حت�سب  التي  االإيجابية  النقطة 
اأما  اجلزائري  لالقت�ساد 
تون�س  يف  نحن  بخ�سو�سنا 
الفو�سفاط  نقل  عملية  فاإن 
غاية  اإىل  قف�سة  يف  املتواجد 
فتتم  للبالد  ال�رشقية  احلدود 

بجهود مئة باملئة تون�سية.
يف  الب�سائع  نقل  معدل   "
مليون   04 من  ارتفع  اجلزائر 
طن �سنويا و�سوال اإىل 17 مليون 
التي  النوعية  النقلة  وهي  طن 

حت�سب لالقت�ساد اجلزائري"

ماهي الأهداف التي 
ت�سبو اإىل حتقيقها اللجنة 
املغاربية للنقل بال�سكك 

احلديدية؟ 

للجنة  االأ�سا�سي  الهدف 
بال�سكك  للنقل  املغاربية 
اإحياء  اإعادة  هو  احلديدية 
بني  التنقالت  من  النوع  هذا 
العربي  املغرب  اأقطار  كافة 
االأمر الذي من �ساأنه اأن يخلق 
واألفة  اقت�سادية  ديناميكية 
الذين  املنطقة  �سعوب  بني 
جمع بينهم عامل الدين، اللغة 
بينهم  وفرقت  واجلغرافيا 
ال�سيا�سية  واملواقف  امل�سالح 
غري املوؤ�س�سة ففي وقت لي�س 
ببعيد كنا نتحدث عن خطوط 
من  متتد  احلديدية  لل�سكك 
اإىل  باملغرب  البي�ساء  الدار 
دول  بني  تربط  القاهرة،  غاية 
جديد  اأفاق  وتفتح  املنطقة 
وت�ساهم  الدول  هذه  القت�ساد 
ب�سكل كبري يف حتقيق االندماج 
واالقت�سادي  االجتماعي 
و�سمال  العربي  للمغرب 
اأن  غري  عامة  ب�سفة  اإفريقيا 
االأمر  وهو  اآخر  �سيء  الواقع 
الذي جعلنا اليوم ندفع كلفة اال 
ثالث  علينا  فوتت  التي  مغرب 

مراحل للنمو. 



م�ساهمةالإثنني 5 مار�س 2018 املوافـق   لـ 16 جمادىالثاين  1439ه 8

يف ذكرى �سبعينية النكبة نبداأ م�سرية العودة

عن موؤمتر روما لإنقاذ "اأونروا"

وائل اأبو هالل

�شبعون عامًا، عاٌم يتلوه عام، واجلرح ينُزّ دمًا طرّيًا وكاأّن عمره ثوان! ي�شيب اجلريح بل رّبا ميوت، بيد اأّن اجلرح ل يعني له الزمان 
اإّل ات�شاعًا يف العمق وق�شاوًة يف الأمل؛ ذلك اأّنه يتجّدد كّل يوم بل كّل حلظة!  �شبعون عامًا واجلريح ي�شّق �شفوف الزمن وير�شق دمه 

بة؛ ل يتاأّوه، ل يتلّوى، ل يوقفه �شفح دٍم، ينظر اإىل املاليني من اجلرحى يرتاكمون حوله  على م�شاحات الوطن حاماًل رايته املخ�شّ
مع ال�شنني في�شّد قب�شته على رايته ومي�شي كال�شهم يف غايته عرب اأفق الزمان وات�شاع املكان!  �شبعون عامًا عمر اجلرح؛ لكّن رحى 
ال�شراع وحروبه ومعاركه وموؤامراته وانت�شاراته و�شموده وت�شحياته تتجاوز املئة عام! نعم! مئة عام اأو اأكرث من ال�شراع تخّلف 

جرحًا تتلوه جراُح متتّد ل�شبعني اأخرى، وعّداد الإ�شرار ل يهداأ ول يلني مع عّد ال�شنني! 

ال�سبعينّي  حمل  عاماً  �سبعني  قبل 
بها  ولّف  الثائرة  روحه  اجلريح 
اأّياٌم  اإاّل  هي  اإن  لهم:  قائاًل  ذرّيته 
ونعود! فاحملوا روحي وال تنظروا 
ال�سبعينّي  يقف  واليوم  جلرحي! 
اجلّد  روح  يحمل  �سامداً  احلفيد 
الطرّي  جرحه  على  وي�سغط  بيد 
بذرّيته  ويهتف  االأخرى،  باليد 
حوله: دونكم روحي ورايتي وخلّوين 

مع جرحي لتبلغوا غايتي!

هذه هي روح الذكرى 
هذه املّرة كي ل نن�شى!

الذكرى  هذه  اعتبار  ميكن  فال 
وت�رشيده  �سعبنا  لنكبة  ال�سبعينّية 
حدثاً  االأر�ض  اأ�سقاع  �سّتى  يف 
منه  جنعل  اأن  بّد  ال  ولهذا  عادياً؛ 
فر�سة ن�ستلّها من بني اأنياب االآالم 
واجلراحات والعذابات واملوؤامرات 
لتبقى  والت�سحيات،  واالنت�سارات 
الروح ثائرة والراية عالية! وليظهر 
واالإ�رشار  ال�سمود  ُعمق  ليتاأّكد  بل 
ا�سرتداد  على  ال�سعب  هذا  من 
معقوٌد  االأمل  جراحه.  رغم  حّقه 
"يقود"  اأن  عّودنا  كما  �سعبنا  على 
ومفرداتها  بفعالياتها  الذكرى  هذه 
واألَقها بروٍح غري  ومعانيها وروحها 
ال�سمود،  واإبداع  تتنا�سب  تقليدّية 

خمتلفاً  �سيئاً  مّنا  عدّونا  نرَي  واأن 
هي  كما  فنفاجاأه  املّرة،  هذه 
يجرتح  فتيء  ما  الذي  �سعبنا  عادة 

البطوالت واملعجزات.
اخلارج  ويف   - عموماً  ف�سعبنا 
�سمولياً،  تنّوعاً  ميتلك   - خ�سو�ساً 
وله القدرة على الت�سبيك وال�رشاكة 
االأطر  من  ممكن  عدد  اأكرب  بني 
على  وال�سعب  للق�سّية  العاملة 
بل  �سعبنا فقط،  لي�ض من  االأر�ض. 
اأبناء  من  العمل  يريد  َمن  كّل  ِمن 

�سعبنا واأّمتنا واحرار العامل.
�سنخرج،  االأر�ض  اأ�سقاع  كّل  من 
على  نقت�رش  فال  �سنثاأر؛  لغِة  وبكّل 
لرنبك  مهّماً،  كان  مهما  جمال 
اإعالمياً،  ق�سّيتنا:  ونن�رَش  عدّونا 
�سعبياً، فنياً، �سيا�سياً، ثقافياٍ، مالياً 
فوق   ... اإلكرتونياً،  واقت�سادياً، 
ويف  البحر  ويف  وحتتها،  االأر�ض 
واأن  تهتّز �رشعيته،  اأن  يجب  اجلّو، 
ن�ستنزفه؛ ال يدري من اأين يالحقنا؟ 
�سنالحقه!  اأين  من  يتوّقع  وال 
�سنخرج له من كّل زاوية؛ من �سطور 
ال�سعراء،  ق�سائد  ويف  الروايات، 
ومن بني اأوتار العازفني، وعرب اأحلان 
ولوبّيات  الفّنانني،  واإبداع  املغّنني، 
ال�سباب،  وم�سريات  ال�سيا�سيني، 
وهتافات  املغّردين،  وها�ستاغات 
الرموز، وزغاريد  االأحرار، وخطب 

الزّجالني..  وميجانات  الن�ساء، 
البّياعني!  ب�سطات  وحتى من حتت 
نح�رش  وال  ُقطٍر  يف  نتقوقع  ال 
كّل  نتحّدث  جمال،  يف  اأنف�سنا 
اللغات، ن�ساء ورجاال، �سيبا و�سّباناً 
.. لكّن رايتنا واحدة! نعم! رغم كّل 
التنّوع اإاّل اأّنها ذكرى جامعة، رايتها 
هي  تتبّدل،  ومل  تتعّدد  مل  واحدة، 
اأجدادنا  رفعها  التي  الراية  تلك 
منذ مئة عام وما زالت ترفرف يف 
حزبّية  رايات  فال  اأحفادنا؛  اأيدي 
اللون  هو  اإّنا  ف�سائلّية،  األوان  وال 
للكل  د  واملوِحّ د  املوَحّ الوطني 
اجلميع  يظلّل  الذي  الفل�سطيني 
ويجمعهم ويوحدهم وير�سم ُحلمهم 

الواحد.
نُخبنا العفنة امل�ست�سلمة ر�َسمت لنا 
التنازل  بائ�سًة من  ولق�سّيتنا �سورًة 
ما  اأبعد  هي  والتفريط،  والَهوان 
تكون عن حقيقة نب�سنا واإ�رشارنا. 
الكون  كّل  الكون  �سي�سمع  لذلك 
و�سعبنا  واأّمتنا  العامل  ر�سالتنا؛ 
مّنا  ويرْون  �سي�سمعون  وعدّونا 
اأو  حلنه  ن�سينا  اأّننا  وهماً  ظّنوا  ما 
لونه! �سيعرف العامل اأّن هناك نكبة 
عمرها �سبعون �سنة على االأقل، واأّن 
هناك ماليني املنكوبني امل�رّشدين 
يف اآفاق الّدنيا، واملحا�رشين خلف 
العازلة،  واجُلُدر  املغلقة  املعابر 

يف  االأ�رشى  من  االآالف  وع�رشات 
االنفرادية،  والزنازين  ال�سجون 
الذين  ال�سهداء  من  االآالف  ومئات 
حلمهم!  يرْون  ومّلا  نحبهم  ق�سوا 
اإن�سانياً  الّنكبة  هذه  مظاهر  كّل 
ت�سل  اأْن  يجب  وحقوقّياً  و�سيا�سياً 
باأو�سح  حا�رشة  وتكون  للعامل 
ذلك  كل  �سبب  واأّن  واأ�سدق �سورة، 
ال�رشعي  ال�سهيوين غري  الكيان  هو 
واإجراءاته القمعّية. �سنقول ل�سعوب 
اأّمتنا: �سكراً لكم؛ مل تق�رّشوا يوماً 
يف تبّني ودعم ق�سّيتنا، رغم خذالن 
مل  ولكم  لنا  اأنظمتكم  من  كثرٍي 

تتخلّوا يوماً، لكّن دوركم مل ينتِه الأن 
واآثارها م�ستمّرة يف  تنته  النكبة مل 
نراها  التي  االأمة  ونكبات  نكباتكم، 
العربّي  وطننا  م�ساحة  على  متتّد 
الكربى،  للّنكبة  نتيجة  هي  كلّها 
والعدّو االأكرب هو "العدّو ال�سهيوين" 
العداوات،  كّل  منه  تتفّرع  الذي 
ويتجّمع حوله كّل االأعداء، ال بّد اأن 

نحاربه معاً لننت�رَش معاً!
فر�سة  الذكرى  هذه  �ستكون 
التي  االأمل  روح  اإليه  لتعود  ل�سعبنا: 
لل�سبعينّي  اجلّد  ال�سبعيني  وّرثها 
للعمل  الدافعّية  فت�ستمّر  احلفيد! 

والت�سحية، وتوؤّكد االأجيال مت�ّسكها 
بحقوقها كاملًة، مهما خّيل لل�سا�سة 
عدّونا؛  اأّما  ن�سيت!  اأو  تخلّت  اأّنها 
الذين  االأحفاد  هتاف  ف�سي�سمع 
زلَت  ما  ن�سوه:  اأّنهم  اإليه  خّيل 
عدونا، و�سنبقى نقاتلك ونطاردك، 
وال  ب�رشعيتك  وال  بك  نعرتف  وال 
زال  ما  نكبتنا  فجرح  احتاللك، 
طرّياً كاأّنه االآن ينِزف، وحلم عودتنا 
ثورتنا  وراية  ندّيا مل جّف!  زال  ما 
ما زالت م�رشعًة كاأّنها االآن ُرِفَعت! 
والعودة  التحرير  م�سرية  نبداأ  اإّننا 

ول�سنا نحيي ذكرى الّنكبة!

علي هويدي/  اأمني عام املنظمة 
الفل�شطينية حلّق العودة 

املانحني  موؤمتر  روما  يف  �سينعقد 
القرار  عن  نتج  الذي  العجز  ل�سد 
االأمريكي خف�ض م�ساهمة وا�سنطن 
يف ميزانية "االأونروا"، يف 15 اآذار/
ال�سفري  نائب  واأعلن   ،2018 مار�ض 
كارل  املتحدة  االأمم  يف  ال�سويدي 
باأن املوؤمتر  �سكاو يف 2018/2/27 
واالأردن  ال�سويد  برعاية  �سينعقد 
العام  االأمني  و�سيح�رشه  وم�رش، 
غوتريي�ض  انطونيو  املتحدة  لالأمم 
االأوروبي  االحتاد  خارجية  ووزيرة 

فيديريكا موغرييني.
للموؤمتر  "الثالثية"  الرعاية  اأهمية 
اأن  يف  يكمن  احل�سور  ومتثيل 
اللجنة  اأع�ساء  اأحد  ال�سويد  دولة 
اال�ست�سارية لـ"اأونروا" التي ان�سمت 
اإليها يف العام 2005 وهي من الدول 
ميثل  االأردن  واأن  للوكالة،  املانحة 
"اأونروا"  عمليات  مناطق  اأحد 
العدد  ي�ست�سيف  اإذ  اخلم�سة 
الفل�سطينيني  الالجئني  من  االأكرب 
الجئ   2،286،643( امل�سجلني 
يف  للوكالة  اإح�ساء  اأحدث  ح�سب 
من  هي  م�رش  واأن   ،)2017 جانفي 

اال�ست�سارية  اللجنة  حالياً  يرتاأ�ض 
للوكالة التي ت�سم 27 دولة باالإ�سافة 
اإىل ثالثة اأع�ساء مراقبني )االحتاد 
وجامعة  فل�سطني  ودولة  االأوروبي 
ح�سور  اأهمية  اأما  العربية(،  الدول 
املتحدة،  لالأمم  العام  االأمني 
من  ال�سابع  تاريخ  اإىل  فيعيدنا 
الذي  والتقرير   2017 ني�سان/اإبريل 
اأ�سدره غوتريي�ض وو�سفته "اأونروا" 
باأنه تاريخي - وهو كذلك - باإ�سادته 
بدور الوكالة "الذي ال غنى عنه يف 
ال�رشق االأو�سط" وِبحِثّه جميع الدول 
االأع�ساء يف االأمم املتحدة على دعم 
وكالة "اأونروا" بجعل متويل الوكالة 
وكافياً".  للتنبوؤ  وقاباًل  "م�ستداماً 
 2017 اأوت  �سهر  من  الرابع  بتاريخ 
العامة  اجلمعية  رئي�ض  نائب  وجه 
داين  االإ�رشائيلي  املتحدة  لالأمم 
ودبلوما�سية  �سيا�سية  �سفعة  دانون 
عندما  االأممية  الدبلوما�سية  لراأ�ض 
�سطب البند املتعلق بزيادة ميزانية 
"اأونروا" - مقرتح غوتريي�ض - من 
العامة  اجلمعية  اأعمال  جدول 
�سالحياته،  وفق  فيه  يتحكم  الذي 
البند  يحظى  اأن  املتوقع  من  وكان 
غالبية  من  واالعتماد  باملوافقة 
الدول االأع�ساء، مما مهد ال�ستباك 
االأمانة  بني  دبلوما�سي  �سيا�سي 

يف  االأع�ساء  الدول  وغالبية  العامة 
االأمم املتحدة مع الكيان االإ�رشائيلي 
االأمريكية،  االإدارة  خلفه  ومن 
جاء  للبند  دانون  �سطب  اأن  خا�سة 
بعد مطالبة نتنياهو ل�سفرية اأمريكا 
يف االأمم املتحدة نيكي هيلي اأثناء 
زيارتها القد�ض يف متوز/يوليو 2017 
"اأونروا"  وكالة  تفكيك  على  بالعمل 
ونقل خدماتها اإىل املفو�سية العليا 
م�ساركة  تاأتي  الالجئني.  ل�سوؤون 
روما  موؤمتر  يف  االأوروبي  االحتاد 
كْون االحتاد يُعترب ثاين اأكرب م�ساهم 
الواليات  بعد  "اأونروا"  ميزانية  يف 
خطوة  ويف  االأمريكية.  املتحدة 
االأمريكي  القرار  على  ورداً  مهمة 
كان  دوالر  مليون   65 مبلغ  بتجميد 
العام  بداية  يف  دفعها  املقرر  من 
ثنائي  لقاء  ُعقد  لالأونروا،   2018
املفو�ض  بني   2018/2/27 بتاريخ 
كرينبول  بيري  لـ"اأونروا"  العام 
واملفو�ض االأوروبي ل�سيا�سة اجلوار 
يوهاني�ض  التو�سع  ومفاو�سات 
القوي  االلتزام  على  فيه  اأكدا  هان 
الفل�سطينيني  الالجئني  خدمة  يف 
حواراً  يعقدان  الطرفني  وباأن 
امل�سي  �سبل  حول  ا�سرتاتيجياً 
هان�سن  وقال  �رشاكتهما  يف  قدماً 
اأونروا  حاجة  على  ن�سدد  "نحن 

خدماتها.  تقدمي  يف  ت�ستمر  باأن 
فقط،  اإن�سانية  �رشورة  لي�ست  هذه 
لكنه اأي�ساً اأمر حا�سم لال�ستقرار يف 
ال�رشق االأو�سط"، وتوافق الطرفان 
على البحث يف فر�ض ك�سب التاأييد 
ال�سوء  ت�سليط  اأجل  من  امل�سرتكة 
الفل�سطينيني  الالجئني  حمنة  على 
على امل�ستوى العاملي. ويف خطوة 
يف  جاء  كما  االحتاد  بادر  عملية 
الطرفني  بني  امل�سرتك  البيان 
موقع  ون�رشه   2018/2/27 يف 
االإنرتنت  على  الر�سمي  "االأونروا" 
االحتاد  تربعات  �رشف  بت�رشيع 
الرباجمية  "االأونروا"  ملوازنة 
التزامه  عن  واأعلن   2018 للعام 
احلايل  امل�ستوى  على  باملحافظة 

من الدعم حتى عام 2020.
بات االحتاد االأوروبي ينظر اإىل اأن 
التي  ال�سيا�سية  وا�سنطن  م�سالح 
االإ�رشائيلية  الروؤية  مع  تن�سجم 
بالتخل�ض من عبء ق�سية الالجئني 
واإلغاء  العودة  وحق  الفل�سطينيني 
على  التداول  من  امللف  هذا 
االإ�رشائيلية  املفاو�سات  طاولة 
التح�سري  يجري  التي  الفل�سطينية 
ما  مع  متا�سياً  امل�ستقبل  يف  لها 
واأن  القرن"،  "�سفقة  بـ  ي�سمى 
اخلطوة  هو  "اأونروا"  ا�ستهداف 

هو  اأ�سبح  االأوىل،  التمهيدية 
على  احلفاظ  اأدى  ولو  االأولوية، 
االأمنية  الفو�سى  اإىل  امل�سالح  تلك 
والتي �ستطال  يف املنطقة وغريها 
االأوروبي  االحتاد  دول  م�سالح 
الغريب  من  لي�ض  ولهذا  نف�سه، 
مع�سكران  ال�سطح  على  يظهر  اأن 
ودبلوما�سياً،  �سيا�سياً  متواجهان 
االأوروبي  االحتاد  االأول  املع�سكر 
يف  االأع�ساء  الدول  غالبية  ومعه 
االأمم املتحدة الذي ينظر اإىل وكالة 
"االأونروا" اإىل اأنها �رشورة اإن�سانية 
املنطقة،  يف  ا�ستقرار  وعن�رش 
االأمريكية  االإدارة  الثاين  واملع�سكر 
والكيان االإ�رشائيلي الذي ينظر اإىل 
اأمام  العقبة  اأنها  على  "االأونروا" 
م�رشوع الت�سوية، لذلك من املتوقع 
�سهيو  حماوالت  هناك  تكون  اأن 

اأمريكية الإف�سال املوؤمتر.
�سوت  ي�سل  اأن  االآن  املطلوب 
بـ  الالجئني الفل�سطينيني ومت�سكهم 
"اأونروا" وحق العودة اإىل امل�ساركني 
اأن  يف املوؤمتر الذي من املفرت�ض 
الوكالة،  ميزانية  اإنقاذ  على  يعمل 
ويوجه ر�سالة اإىل االإدارة االأمريكية 
يتحقق  وهذا  االإ�رشائيلي،  والكيان 
فل�سطيني  و�سعبي  �سيا�سي  بحراك 
م�ستوى  على  املت�سامنون  ومعهم 
الدول امل�سيفة لالجئني وغريها..، 
بالتظاهر  روما  يف  خا�ض  وحراك 
اأمام  اعت�سام  واإقامة  ال�سلمي 
ي�سارك  املوؤمتر  انعقاد  مقر 
املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  فيه 
ومعهم  اإيطاليا  يف  الفل�سطيني 
اأ�سدقاء ال�سعب الفل�سطيني وتوجيه 

ر�سائل ومذكرات.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 
cadeaux de �n d année cadeaux d’a�aires 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling
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Nous suivre sur:
PUB
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والتقى ال�فد، بح�سب البيان، م�س�ؤولني 
"التط�رات  ملناق�سة  م�رصيني 
بالق�سية  املتعلقة  ال�سيا�سية 
الإن�سانية  والأو�ساع  الفل�سطينية، 
امل�ساحلة،  وملف  غزة،  قطاع  يف 
وكذلك العالقة الثنائية على امل�ست�ى 
ال�سيا�سي والأمني" ،ويف اإطار اجله�د 
ملف  لتحريك  الرامية  امل�رصية 
امل�ساحلة، و�سل الأحد املا�سي، وفد 
اأمني م�رصي اإىل قطاع غزة، عرب معرب 
تنفيذ  ملتابعة  "اإيريز"،  حان�ن  بيت 

اتفاق امل�ساحلة. 
وقعت  املا�سي،  اأكت�بر   12 ويف 
اتفاق  على  و"حما�س"،  "فتح"  حركتا 
تطبيقه  لكن  القاهرة،  يف  للم�ساحلة، 
مل يتم ب�سكل كامل و�سط خالفات بني 
امللفات  بع�س  بخ�س��س  احلركتني 
حركة  الفل�سطينية  احلك�مة  وتتهم 
ب�سكل  ملهامها  ت�ليها  بعرقلة  حما�س 
كامل يف قطاع غزة، فيما تنفي الأخرية 
الظروف  كل  وفرت  اإنها  وتق�ل  ذلك 
"تتلكاأ  لكنها  احلك�مة  لعمل  املالئمة 

يف تنفيذ تفاهمات امل�ساحلة".

ال جديد 

واملحلل  الكاتب  اإبراهيم،  م�سطفى 
اأي  وج�د  نفي  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي 
امل�ساحلة  ملف  يف  حقيقي  اخرتاق 
الأخرية  الزيارة  عقب  الفل�سطينية؛ 
اإىل  "حما�س"  وفد  اأجراها  التي 
حديثه  خالل  اإبراهيم،  وقال  القاهرة 
مع "الأنا�س�ل": "اأعتقد اأن امل�ساحلة 

تراوح مكانها ول جديد يذكر". 
التي  الأخرية،  التحركات  اأن  ورّجح 
جاء بها ال�فد الأمني امل�رصي، تاأتي 
"�سريورة  على  املحافظة  اإطار  يف 
ولي�س  الفل�سطينية،  امل�ساحلة 
اإجناز  اأن  اإبراهيم  واأو�سح  اإجنازها" 
"قرارات  اإىل  بحاجة  امل�ساحلة  ملف 
الرئي�س  من  فل�سطينية  داخلية 

الفل�سطيني حمم�د عبا�س، ومن حركة 
م�سرتكة  نقاط  اإىل  للت��سل  حما�س، 
للملفات العالقة"اإل اأن نقاط اخلالف 
حركة  "م�ظفي  ملف  راأ�سها  وعلى 
اإىل  ي�سري  قائمة، ما  زالت  ل  حما�س" 
مكانه"،  "يراوح  امل�ساحلة  ملف  اأن 
اأن  اإبراهيم  اإبراهيم.وراأى  بح�سب 
اإيجابية  تط�رات  من  ين�رص  ما  كل 
"قد  امل�ساحلة،  ملف  �سعيد  على 
الكالمية،  الت�رصيحات  �سياق  ياأتي يف 
اأر�س  اأي �سيء جّدي على  دون وج�د 
ال�فد  لقاء  اأن  اإىل  ال�اقع".واأ�سار 
غزة  و�سل  الذي  امل�رصي،  الأمني 
الفل�سطينية  احلك�مة  ب�زراء  الأحد، 

بغزة، مل ينتج عنه �سيء. 
القرار،  ميتلك�ن  ل  "ال�زراء  وتابع: 
عبا�س،  للرئي�س  ه�  الأخري  القرار   ..
كنا  حقيقية  خط�ات  هناك  كان  ول� 
مبلف  يتعلق  فيما  خا�سة  بها؛  �سمعنا 
امل�ظفني" وعقب اأحداث النق�سام يف 
14 ج�ان 2007، عّينت حركة "حما�س" 
بهدف  م�ظف حك�مي،  األف   40 نح� 
مطالبة  بعد  غزة،  قطاع  �س�ؤون  اإدارة 
م�ظفيها  الفل�سطينية  احلك�مة 
الذهاب  عن  بال�ستنكاف  بالقطاع 

لأماكن عملهم اآنذاك. 
تعطل  يف  امل�ظفني،  ملف  وت�سبب 
امل�ساحلة  اتفاق  تنفيذ  خط�ات 
حما�س  تطالب  حيث  الأخري، 
رواتب  بدفع  الفل�سطينية  احلك�مة 
تق�ل  فيما  امل�ظفني،  ه�ؤلء 
�سيح�سل�ن  غزة  م�ظفي  اإن  الأخرية، 
من  متكينها  حال  يف  رواتبهم  على 
قرارات  وفق  بالقطاع،  م�س�ؤوليتها 
مب�جب  �سكلت  وقان�نية  اإدارية  جلنة 
امل�ساحلة  وحتتاج  امل�ساحلة  اتفاق 
اإرادة  حتقيقها  اأجل  من  الفل�سطينية 
حقيقية من كال الطرفني من اأجل اإنهاء 
الذي قال  اإبراهيم،  النق�سام، بح�سب 
اأي�سا: "وا�سح غياب الإرادة، و�سبابية 
ما ه� مطل�ب من حركة حما�س، وما 

وانتقد  الفل�سطيني".   الرئي�س  يريده 
التي  العقابية"  "الإجراءات  اإبراهيم 
اأقّرتها احلك�مة الفل�سطينية �سد قطاع 
)من  املا�سي،  ني�سان  اأبريل/  يف  غزة 
بينها تخفي�س رواتب م�ظفي ال�سلطة 
الفل�سطينية بن�سبة 30% واإحالة بع�سهم 
للتقاعد املبكر(، كخط�ات تق�ل اإنها 
حما�س  على  "ال�سغط  اأجل  من  تاأتي 
تلك  اأن  وراأى  امل�ساحلة".   لتحقيق 
ت�س�يبها  "يتم  مل  العقابية  الإجراءات 
"اأفادت  اأنها  كما  ال�سحيح"،  بال�سكل 
ال�قت  يف  تتهرب  التي  اإ�رصائيل، 
اأزمات  جتاه  م�س�ؤوليتها  من  احلايل 
الفل�سطينية  ال�سلطة  وتتهم  غزة، 
اإبراهيم  وو�سف  عنها."  بامل�س�ؤولية 
اخلاطئة  بـ"ال�سيا�سة  اخلط�ات  تلك 
التي تبعد من اإمتام امل�ساحلة ب�سكلها 

احلقيقي". 

ُمع�ضلة التمكني 

امل�ساحلة  مبلف  التقّدم  يزال  ول 
اإىل الأمام مره�ن  الفل�سطينية خط�ة 
بتمكني احلك�مة يف قطاع غزة، يف ظل 
غياب مفه�م وا�سح وحمدد ملا يُق�سد 
،ويف  اإبراهيم  وفق  "التمكني"،  من  به 
ال�سيا�سي  املحلل  قال  ال�سدد،  هذا 
م�س�ؤولني  من  "ن�سمع  الفل�سطيني: 
ف�ق  يك�ن  اأن  يجب  احلك�مة  متكني 
اإ�سارة  هذا  ويف  وحتتها،  الأر�س 
املقاومة".   �سالح  مل��س�ع  مبطنة 
اأن املرحلة  ال�سيا�سي  ويعتقد املحلل 
�سالح  عن  حديثاً  "ت�سهد  قد  املقبلة 
حركة  ترف�سه  الذي  الأمر  املقاومة" 
"حما�س" ب�سدة، م�سرياً اإىل اأن الرئي�س 
الفل�سطيني كان قد �سبق وقال: "نريد 
�سلطة واحدة و�سالح واحد" واتفق مع 
ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب  اإبراهيم، 
الفل�سطيني، اأكرم عطا اهلل، الذي قال 
�سائكة،  تزال  "ل  العالقة  الق�سايا  اإن 
يف  ويحكم  ي�سيطر  من  ملف  واأهمها 

قطاع غزة؟" وراأى عطا اهلل يف حديثه 
، اأن زيارة ال�فد امل�رصي لقطاع غزة 
بني  الراكدة  املياه  "لتحريك  حماولة 
اإطار تطبيق بن�د اتفاق  احلركتني، يف 
اأن  ا�ستبعد  الأخري"لكّنه  امل�ساحلة 
حتدث تلك الزيارة "اخرتاقاً" حقيقياً 
عدم  ظل  يف  امل�ساحلة،  ملف  يف 

احلديث عن "امللفات احلقيقية". 
امل�ساحلة  ملف  ي�سهد  اأن  ورجح 
بطيئة"،  وب�ترية  جداً  "ب�سيطاً  حتركاً 
اأنه  يعترب  فيما  املقبلة،  الفرتة  خالل 
من "امل�ستحيل اأن يتم تطبيق التفاق 
حتركاً  امللف  ي�سهد  اأو  الكلّي  ب�سكله 

دراماتيكياً". 
فر�ضة اأخرية 

واملحلل  الكاتب  ع�كل،  طالل 
زيارة  اعترب  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي 
القاهرة  اإىل  "حما�س"  حركة  وفد 

ملف  اإمتام  اأجل  من  اأخرية  "فر�سة 
املدة  ط�ل  اإىل  ونظراً  امل�ساحلة" 
"حما�س"  وفد  ق�ساها  التي  الزمنية 
حل�ايل  ا�ستمرت  والتي  م�رص،  يف 
تعترب  اأنها قد  يعتقد ع�كل  ي�ماً،   20

م�ؤ�رصاً اإيجابياً مل�سم�ن الزيارة. 
كما رّجح ع�كل اأن تك�ن "حما�س" قد 
امل�رصي يف  للجانب  تعّهدات  قّدمت 
ملفي امل�ساحلة، والعالقات الثنائية، 
ال�فد  زيارة  اإىل  بذلك  م�ستنداً 
ور�ساه  للقطاع،  امل�رصي  الأمني 
"ال�فد  وقال:  احلركة  م�قف  عن 
املمكن  من  كان  ما  امل�رصي  الأمني 
دوره  باجتاه غزة ملعاودة  يتحرك  اأن 
ح�سل  اأنه  ل�ل  امل�ساحلة،  ملف  يف 
م�اقف  اأو  تعهدات  على  حما�س  من 

ت�سجعه على النجاح وال�ستمرارية". 
تلك  تدفع  قد  ذلك،  على  وبناء 
امل�ساحلة  ملف  الطفيفة  التط�رات 

اإىل الأمام، "باعتبار هذه الزيارة، هي 
الفر�سة الأخرية اأمام احلركتني لإمتام 
ويرجح  ع�كل  بح�سب  امللف"،  ذلك 
اأقدمت  التي  اخلط�ة  تك�ن  اأن  ع�كل 
ب�سائع  �ساحنات  باإدخال  م�رص  عليها 
اإىل قطاع غزة، عرب ب�ابة �سالح الدين 
اإدارة  )بدون  فقط  لإدارتها  اخلا�سعة 
حلركة  ر�سالة  اإ�رصائيل(،  اأو  ال�سلطة 
باأن  الفل�سطينية"  "ال�سلطة  اأو  "فتح" 
عالقتها  لتط�ير  ا�ستعداد  على  م�رص 
الطرف  هي  كانت  حال  بـ"حما�س"، 

امل�س�ؤول عن تعطيل امل�ساحلة. 
وبالتزامن مع زيارة "حما�س" للقاهرة، 
ع�رصات  دخ�ل  غزة  قطاع  �سهد 
عرب  بالب�سائع،  املحّملة  ال�ساحنات 
القطاع  جن�بي  الدين،  �سالح  ب�ابة 
)ت�سيطر عليها حما�س من داخل غزة 

وتبعد نح� 3 كلم جن�ب معرب رفح(. 

اعت�سام  "تن�سيقية  با�سم  الناطق  هدد 
بالع�دة  بت�ن�س،  )م�ستقلة(  الكام�ر" 
مرور  "وقطع  اأخرى  مرة  لالعت�سام 
البرتول"، ما مل تنفذ احلك�مة التفاق 
املربم، بني الطرفني، يف م�عد غايته 
غدا الإثنني، واملتعلق بتنمية حمافظة 
وت�سغيل مئات  البالد،  تطاوين جن�بي 
العمال ب�رصكات برتول.  ويف 16 ج�ان 
2017، وقعت احلك�مة الت�ن�سية اتفاقا 
مبنطقة  يعت�سم�ن  كان�ا  نا�سطني  مع 
على  ن�س  "تطاوين"،  قرب  "الكام�ر" 
ف�س العت�سام الذي ا�ستمر لأكرث من 
�سهر ون�سف ال�سهر، مقابل ال�ستجابة 
بتنمية  املتعلقة  املحتجني  ملطالب 
فر�س  وت�فري  "تطاوين"  حمافظة 
عمل و"الكام�ر" منطقة تبعد نح� 100 
كلم عن حمافظة "تطاوين"، ويقع فيها 
العديد من احلق�ل النفطية، و�سهدت 
احتجاجات  املا�سي،  العام  املنطقة، 
تخللها  عمل،  فر�س  بت�فري  للمطالبة 
اأ�سفرت  الأمن  ق�ات  مع  �سدامات 
ويف  املحتجني.   اأحد  مقتل  عن 
النا�سط  احلداد،  طارق  قال   ، مقابلة 

التن�سيقية:  با�سم  والناطق  الت�ن�سي 
تتجاوز  ل  مدة  احلك�مة  "اأمهلنا 
كافة  تطبق  اأن  فاإما  املقبل،  الإثنني 
املحتجني،  مع  املربم  التفاق  بن�د 
واأو�سح  الحتجاج".   اإىل  �سنع�د  اأو 
ن�سب  "عرب  �سيك�ن  الحتجاج  اأن 
ال�سارع ورمبا العت�سام يف  اخليام يف 
عرب  البرتول  مرور  وقطع  ال�سحراء 
اإىل  الإنتاج  �رصكات  من  امل�سخات 

باقي املدن". 
وتزخر حمافظة تطاوين على خمزون 
وتنت�رص  والغاز،  البرتول  من  كبري 
�رصكات الطاقة ال�طنية والأجنبية يف 
ال�سحراء القريبة، ووفق اأرقام ر�سمية، 
فاإن حق�ل تطاوين، ت�ساهم بـ40% من 
اإنتاج ت�ن�س من النفط و20% من اإنتاج 
تفعيل  على  التفاق  وين�س  الغاز.  
مطالب �سباب املحافظة عرب انتداب 
)األف  البرتولية  بال�رصكات  و500  األف 
اإ�سافة  و500 يف 2018(  يف عام 2017 
اإىل اإقرار منحة بحث عن العمل )نح� 
يف  للمنتدبني  ت�رصف  دولر(   200
�سهر  من  ابتداء  البرتولية  ال�رصكات 

اللتحاق  حني  اإىل  املا�سي  �سبتمرب 
ت�ظيف  على  التفاق  مت  كما  بالعمل 
الغرا�سات  �رصكة  يف  عامل  اآلف   3
والب�ستنة )متخ�س�سة بت�سجري مداخل 
 2017 خالل  و500  )األف  املدن(، 
واألف خالل 2018 و500 خالل 2019(، 
اإ�سافة اإىل ر�سد مبلغ 80 ملي�ن دينار 
)نح� 32 ملي�ن دولر( مليزانية تنمية 

املحافظة �سن�يا. 

وعود قيد االنتظار 

"مل  فاإنه  الت�ن�سي،  النا�سط  وبح�سب 
اخلا�س  البند  بتفعيل  اللتزام  يقع 
ال�رصكات  يف  عامل  األف  بت�سغيل 
البرتولية خالل 2017 و500 اآخرين يف 
2018 حتى الآن، ومل يتم ت�ظيف �س�ى 
البرتول  �رصكات  يف  فقط  عامال   81

والغاز العاملة يف ال�سحراء". 
ويف ال�قت ذاته، ك�سف اأنه "مت تفعيل 
البند املتعلق بانتداب 1500 عامل يف 
�رصكة الغرا�سات والب�ستنة خالل 2017 
العمل  ظروف  "�سع�بة  اإىل  م�سريا   ،"

التي واجه�ها".  وعن هذه ال�سع�بات، 
اأو�سح: "مت ا�ستغالل العّمال يف اأعمال 
اأن  حني  يف  بال�رصكة،  ال�ساقة  البناء 
اأ�سغال  يف  اأ�سا�سا  يتمثل  اخت�سا�سها 
الب�ستنة" من جهة اأخرى، طالب احلداد 
املبلغ  بر�سد  الت�ن�سية  احلك�مة 
باملحافظة  التنمية  مبيزانية  اخلا�س 

بالن�سبة لعامي 2017 و2018. 
لقاء  اإجراء  على  اأي�سا  التفاق  وين�س 
ي�سم املعت�سمني ب�زير ال�سحة، عماد 
احلمامي، )وه� املكلف من قبل رئي�س 
احلك�مة بهذا امللف عندما كان وزيرا 
تنفيذ  لتدار�س  ي�م   15 كل  للت�سغيل( 
احلداد،  لكن  "الكام�ر"  اتفاق  بن�د 
قال اإنهم مل يجتمع�ا مع امل�س�ؤول عن 
امللف �س�ى 3 مرات فقط منذ ج�ان 

املا�سي. 

تهديد بعودة االحتجاج 

واأ�سار النا�سط الت�ن�سي، اإىل اأن "تده�ر 
الأو�ساع الجتماعية يف مدينتي ذهيبة 
دفعت  تطاوين،  مبحافظة  ورمادة، 

ال�سباب مرة اأخرى الت�جه اإىل احلدود 
الربية مع ليبيا وممار�سة جتارة البنزين 
)يبيع�ن البنزين لتجار من ليبيا ب�سكل 
غري قان�ين  (".  ولفت يف ال�سياق ذاته 
اإىل "قيام ال�سلطات الت�ن�سية مبمار�سة 
ال�سباب  ه�ؤلء  على  اأمنية  ت�سييقات 
و�سددت  عملهم"  مزاولة  من  ملنعهم 
احلدود  على  رقابتها  الأمنية  الق�ات 
اأو  اإرهابيني  لت�سلل  حت�سبا  ليبيا  مع 
"نفذ  قائال:  اأ�سلحة.وم�سى  تهريب 
�سربنا بعد 8 اأ�سهر من ت�قيع التفاق 
القت�سادي  ال�اقع  راعينا  اأننا  رغم 
لكن   ، البالد  به  متر  الّذي  ال�سعب 
احلك�مة مل تفهم الدر�س من اعت�سام 
اإىل  الع�دة  "قررنا  واأ�ساف:  الكام�ر" 
�س�رة  يف  ب�سلمية  والحتجاج  ال�سارع 
عدم تنفيذ كامل بن�د التفاق قبل ي�م 

الثنني القادم". 
"احلك�مة  الت�ن�سي  النا�سط  وطالب 
كل  بتنفيذ  والنطالق  جّديتها  باإثبات 
معت�سمي  �سعار  اأن  واأو�سح  وع�دها 
ل  )تعني  ل"،  "الرخ  كان  الكام�ر 
تراجع(، اأما الي�م ف�سعارنا ه� "تّ�ة تّ�ة" 

)الآن الآن( اأي مبعنى اأن على احلك�مة 
الغد".   ولي�س  الآن  التفاق  "تنفيذ 
الحتجاجات  عادت  املا�سي  والأحد 
ال�سباب  مئات  نفذ  اإذ  تطاوين،  يف 
اعتربوه  مبا  تنديدا  احتجاجية  وقفة 
"تراخي" احلك�مة يف تنفيذ كل البن�د 
يف  الحتجاجات  ع�دة  على  وتعقيبا 
واملناجم  الطاقة  وزير  قال  تطاوين، 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  قدور  خالد 
�سابقة اإّنه "من ال�سعب جدا الإ�ستجابة 
واحلك�مة  الت�سغيل،  طلبات  لكافة 
خالل  من  احلل�ل  عن  البحث  حتاول 
الأ�سلم  احلل  تعتربه  الذي  التفاو�س 
"تعطيل  اأّن  واعترب  املعت�سمني"  مع 
اأ�سبح  املناطق  العديد من  الإنتاج يف 
البطالة  ن�سبة  يحتمل"وتبلع  ل  اأمرا 
باملائة   32.4 تطاوين  حمافظة  يف 
وتعترب  ر�سمي  اإح�ساء  اأخر  بح�سب 
ت�ن�س�ت�سبب  يف  الأعلى  الن�سبة  هذه 
اعت�سام الكام�ر يف حمافظة تطاوين 
العام املا�سي، يف تراجع اإنتاج النفط 

اخلام اإىل اأكرث من الن�سف.
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جهود امل�ساحلة الفل�سطينية ترواح مكانها دون اأي "اخرتاقات"

نا�ضط تون�ضي

�سنعود العت�سام "الكامور" وقطع البرتول ما مل تنفذ احلكومة وعودها

يف �ضوء الزيارة االأخرية املطولة لوفد حركة "حما�س" برئا�ضة هنية اإىل القاهرة، وزيارة وفد اأمني م�ضري لقطاع غزة
ا�ضتبعد حمللون �ضيا�ضيون فل�ضطينيون اأن تكون اجلهود امل�ضرية االأخرية، والزيارة التي اأجراها وفد حركة املقاومة االإ�ضالمية 

برئا�ضة  احلركة،  وفد  عاد  املا�ضي،  الفل�ضطينية واالأربعاء  امل�ضاحلة  ملف  "اخرتاقًا" يف  اأحدثت  قد  القاهرة،  "حما�س" اإىل 
اإ�ضماعيل هنية، رئي�س املكتب ال�ضيا�ضي لـ"حما�س"، اإىل قطاع غزة، قادمًا من م�ضر، بعد زيارة ا�ضتمرت لنحو 20 يومًا وو�ضفت 

احلركة، يف بيان ، تلك الزيارة بـ"الناجحة". 
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اإيطاليا تنتخب بداية من اأم�س

اأبرز وعود الثالثة الكبار لبلوغ عتبة الـ%40 

�شعف »كو�شنري« وتراكم ديونه.. خطر يهدد قواعد البيت الأبي�ض 

فتحت اأم�س  باإيطاليا �صناديق القرتاع، ، 50.3 مليون ناخب اإيطايل، يف اأول تطبيق للقانون اجلديد اخلا�س 
بالنتخابات الربملانية، الذي اأُقر يف اأكتوبر املا�صي.

 .  قلق اإيطايل واأوروبي من احتمال ف�صل الأحزاب يف حتقيق العتبة املطلوبة 

�رضورة  على  ين�ص  القانون  هذا 
)حزب  االنتخابية  الالئحة  ح�صول 
ال  ن�صبة  على  ائتالف(  اأو  منفرد 
اأجل  من  االأ�صوات  من   %40 عن  تقل 
ال�رضط  هذا  االأوروبي،  البلد  حكم 
ب�صاأن  واأوروبيا  اإيطاليا  قلقا  يثري 
من  يُخ�صى  اإذ  ال�صيا�صي،  اال�صتقرار 
بلوغ  ف�صل املجموعات املر�صحة يف 
اأمام  الباب  يفتح  مما  االأربعني،  عتبة 
�صيناريوهات عديدة، اأقلها العودة اإىل 

ال�صناديق.
هذه االنتخابات ي�صارك فيها احلزب 
ي�صار  ائتالف  قائد  الدميقراطي، 
�صنوات،  خم�ص  منذ  احلاكم  الو�صط 
الوزراء  رئي�ص  رينزي،  ماتيو  بزعامة 
رئي�ص  اإليه  ينتمي  والذي  ال�صابق، 
احلكومة احلايل، باولو جينتيلوين كما 
حزب  من  كل  املناف�صة  يف  ي�صارك 
»اإيطاليا اإىل االأمام«، برئا�صة موؤ�ص�صه 
املثري للجدل، �صيلفيو برل�صكوين )81 
ورئي�ص  الو�صط،  ميني  قائد  عاما(، 
الوزراء اأربع مرات، اإ�صافة اإىل حركة 
يلي  ما  ويف  ال�صعبوية  جنوم«  »خم�ص 
االأحزاب  برامج  الأبرز مالمح  عر�ص 
يف  الثالث  الرئي�صية  ال�صيا�صية 

االنتخابات الت�رضيعية االإيطالية:

احلزب الدميقراطي

يرفع احلزب �صعار »املائة نقطة«، يف 
اإ�صارة اإىل برناجمه الذي روج له خالل 
ي�صمل  الربنامج  االنتخابية  احلملة 
ال�رضيبي،  النظام  الإ�صالح  مقرتحات 
ذوي  على  ال�رضائب  تخفي�ص  عرب 
ما  وا�صتحداث  املحدود،  الدخل 
ذات  ال�رضيبية  »البطاقة  ت�صمى 

ال�رضائب  دافع  والتي متنح  النقاط«، 
امتيازات يف مرحلة التقاعد، وكذلك 

حوافز اجتماعية.
بذل  �رضورة  على  الربنامج  وي�صدد 
مزيد من اجلهد الإيجاد فر�ص عمل، اإذ 
تبلغ ن�صبة البطالة يف اإيطاليا %11.2، 
وفق اأحدث معطيات عام 2018 وقائد 
رينزي )43 عاماً(، اأمني عام احلزب، 
حملة  احلكومة،  لرئا�صة  مر�صحه 
بال�صعيفة،  انتخابية و�صفها مراقبون 
االنتخابية  نداءاته  ت�صتطع  مل  اإذا 
التاأثري يف الناخبني، ال�صيما املنتمني 
للي�صار وي�صار الو�صط ويعود ذلك اإىل 
ال�رضعية  غري  الهجرة  ظاهرة  تفاقم 
وتبني  املا�صية،  ال�صنوات  يف  بحراً، 
الباب  �صيا�صة  احلاكم  الو�صط  ي�صار 

املفتوح اأمام الالجئني.
من  احلزب  يردده  ما  تت�صارب  كما 
الليربالية،  ال�صيا�صات  مع  وعود 
عامي  بني  حكمه  خالل  تبناها  التي 
�صمانات  اأزالت  والتي  2014و2016، 
االأكرث  الطبقات  عن  وتخلت  البطالة، 
�صعبية  انهيار  يف�رض  ما  وهذا  فقراً 
حزب رينزي اإىل 22%، بح�صب اأحدث 
ا�صتطالعات الراأي، وهو اأدنى م�صتوى 
تاريخي للحزب الدميقراطي، بعد اأن 
خم�ص  قبل   %40 نحو  الن�صبة  كانت 

�صنوات.

»اإيطاليا اإىل الأمام

امللياردير  اأ�ص�ص  قرن  ربع  نحو  قبل 
يزال  وال  احلزب  هذا  برل�صكوين 
عهداً  االأطول  بذلك  ليكون  يقوده، 
االإيطالية  ال�صيا�صية  احللبة  يف 
وبرل�صكوين هو اأكرث ال�صخ�صيات اإثارة 

للجدل، ب�صبب املحاكمات املتعددة، 
التي اأدت يف نهاية املطاف اإىل منعه 
لفرتة حمددة من �صغل اأي من�صب عام 
ففي عام 2013 اأدانت حمكمة اإيطالية 
االإعالم،  اأباطرة  اأحد  برل�صكوين، 
من  منعه  وقررت  ال�رضيبي،  بالتهرب 
عام  حتى  عامة  منا�صب  اأي  تويل 

.2019

منازع  بال  الزعيم  هو  وبرل�صكوين 
ي�صم  الذي  الو�صط،،  ميني  لتحالف 
حركة  هما:  اأ�صغر  حزبني  اأي�صاً 
ماتيو  بزعامة  ال�صمال«،  »رابطة 
بقيادة  اإيطاليا«،  و«اإخوة  �صالفيني، 
مييني  وكالهما  ميلوين،  جورجا 

متطرف.
كقائد  نف�صه  برل�صكوين  ويقدم 
�صعارات  يتبنى  ال  و�صطي  �صيا�صي 
الت�صييق  على  املحر�صة  �رضيكيه، 
ب�صورة  املقيمني  املهاجرين  على 
امل�صلمني  اأن�صطة  وتقييد  �رضعية 
ر�صح  الق�صائي بحقه،  للحظر  ونظراً 
االأوروبي،  الربملان  رئي�ص  برل�صكوين 
تاياين  اأنتونيو  بحزبه،  ال�صابق  الع�صو 
رئي�ص  من�صب  ل�صغل  عاما(،   64(
انتخابات  يف  الفوز  حال  احلكومة، 
الغد، على اأن تكون له االإدارة احلقيقية 
بوقف  تعهده  وبجانب  الكوالي�ص  من 
واإعادة  بحراً،  ال�رضعية  غري  الهجرة 
اإىل  ال�رضعيني  غري  املهاجرين 
واإ�رضاك  تدريجياً،  االأ�صلية  بالدهم 
وحدات من اجلي�ص يف احلفاظ على 
االأمن باملدن الكربى، يعد برل�صكوين 
وحتالفه ب�صيا�صات اقت�صادية ليربالية، 
عرب  لل�صباب،  عمل  فر�ص  اإيجاد  مع 
العمل، وتخفي�ص  منح حوافز الأرباب 

جذري لل�رضائب.
االأمام”  اإىل  “اإيطاليا  فر�ص  وتبدو 
حزباً  برل�صكوين  بنى  اإذ  جيدة،  للفوز 
انتخابات  بال  متما�صكاً  حديدياً 
جعله  ما  للقيادة،  تغيري  وال  داخلية 
خ�صميه:  مناف�صة  على  قدرة  اأكرث 
»خم�ص  وحركة  الدميقراطي  احلزب 

جنوم« ال�صعبوية.
قد  الراأي  ا�صتطالعات  اأحدث  ووفق 
بقرابة  وحده  برل�صكوين  حزب  يفوز 
ائتالف  اأطياف  باقي  مع  لكن   ،%17
 ،%38 الن�صبة  تبلغ  رمبا  الو�صط  ميني 
احلكم  من  قرباً  اأكرث  يجعله  ما  وهو 
اأحزاب  مع  ائتالف  اإىل  احلاجة  دون 

اأخرى.

حركة »خم�س جنوم«

تاريخ  يف  �صعبوي  تنظيم  اأول  هو 
خارج  ن�صاأ  اإذ  االإيطالية،  ال�صيا�صة 
التي  الربملانية،  احلزبية  التقاليد 
ال�صيا�صية  التنظيمات  عليها  �صارت 
العاملية  احلرب  نهاية  منذ  البالد  يف 
وتاأ�ص�صت   )1945-1939( الثانية 
التلفزيوين،  الفكاهي  يد  احلركة على 
جوزيبه غريللو، عام 2009، ثم تطورت 
احلركة  واكت�صبت  مت�صارعة  ب�صورة 
املناه�صة  ال�صعارات  بف�صل  �صعبية 
واالحتاد  ال�رضعيني  غري  للمهاجرين 
»الدميقراطية  ت�صميه  وما  االأوروبي، 
املبا�رضة«، اأي التوا�صل مع املواطنني 
عن  والعودة  للربملان،  احلاجة  دون 
املوحدة(،  االأوروبية  )العملة  اليورو 

وحماية البيئة.
ال�صيا�صي لويجي دي  احلركة ر�صحت 
احلكومة،  لت�صكيل  عاماً(   31( مايو 

على  بقدرتها  تثق  وهي  فوزها،  حال 
ومن  حتالف  اأي  دون  منفردة  الفوز 
اأبرز وعودها: منح راتب لكل مواطن، 
واإلغاء 400 قانون تعترب غري �رضورية، 
ورفع  االإنرتنت،  عرب  العمل  وت�صجيع 
التقاعدية،  للرواتب  االأدنى  احلد 
م�صتوى  ورفع  ال�رضائب،  وخف�ص 
خ�صومه  انتقادات  ورغم  املعي�صة 
على  احل�صول  وعدم  اخلربة  بعدم  له 
يف  اأخطائه  وكرثة  جامعية  �صهادة 
دي  ا�صتطاع  االإيطالية،  اللغة  قواعد 
ا�صتطالعات  ح�صب  ي�صل،  اأن  مايو 

الراأي، اإىل ن�صبة %27.
كافية  غري  كانت  واإن  الن�صبة  وهذه 
للحكم، لكنها �صتكون »بي�صة القبان« يف 

اأي حكومة ائتالفية مو�صعة حمتملة، 
من  اأي  لدى  االأغلبية  انعدام  حال  يف 
تكون  اأن  املرجح  ومن  املتناف�صني 
حا�صمة  لالنتخابات  التالية  االأ�صابيع 
ال�صيا�صي،  اإيطاليا  يف تقرير م�صتقبل 
االأحزاب  قادة  على  �صيتوجب  اإذ 
الفائزة، يف حال عدم حتقيقهم الـ%40، 
اأن يجدوا خمرجاً هذ املخرج �صيكون 
اإما بت�صكيل حكومة ائتالفية مو�صعة، 
بعد  االقرتاع  �صناديق  اإىل  بالعودة  اأو 
�صهر، على اأن ي�صوت الربملان خالل 
ذلك على قانون انتخابي جديد يكون 
قادرة  اأغلبية  اإنتاج  يف  جناعة  اأكرث 

على احلكم.

جاريد  خ�رض  املا�صي،  فرباير   28 يف 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  �صهر  كو�صرن، 
ترامب واأحد كبار م�صت�صاريه، حق االطالع 
على املعلومات امل�صنفة �رضية للغاية يف 

البيت االأبي�ص. 
خف�ص  االأمريكية،  االإدارة  قررت  فقد 
ت�رضيح كو�صرن االأمني من م�صتوى »�رضي 
قدرته  من  حّد  ما  »�رضي«،  اإىل  للغاية« 
�صديدة  املعلومات  على  االطالع  على 
مبلف  املكلف  كو�صرن،  وكان  ال�رضية 
االأو�صط،  ال�رضق  يف  ال�صالم  مفاو�صات 
املعلومات  على  يطلع  قريب  وقت  حتى 
من  الرغم  على  ال�رضية«،  »بالغة  والوثائق 
موؤقت  اأمني  ت�رضيح  �صوى  ميتلك  ال  اأنه 
النظر  اإعادة  قرر  االأبي�ص  البيت  ،لكن 
اأن  ات�صح  بعدما  املتبعة،  االإجراءات  يف 
بورتر،  روب  وهو  للرئي�ص،  اآخر  م�صت�صارا 
عمل عن قرب مع ترامب طيلة اأ�صهر دون 

اأن ميتلك ت�رضيحا اأمنيا كامال. 
له  اتهامات  بعد  موؤخرا،  بورتر  وا�صتقال 
ال�صابقتني  زوجتيه  على  يتعدى  كان  باأنه 
االأمريكية،  »بوليتيكو«  �صحيفة  وبح�صب 
كو�صرن  منح  باإمكانه  كان  ترامب  فاإن 
يرتك  اأن  قرر  لكنه  دائما،  اأمنيا  ت�رضيحا 
االأبي�ص،  البيت  موظفي  كبري  اإىل  االأمر 
يوم  لل�صحفيني  ترامب  وقال  كيلي  جون 
كيلي  اجلرنال  »�صاأترك  املا�صي:  اجلمعة 
يتخذ ذلك القرار. ما من �صك لدّي يف اأنه 

�صيتخذ القرار ال�صليم«. 
ا�صتفهام حول �صبب  وهنا تو�صع عالمات 
ت�رضيحا  كو�صرن،  منح  عن  ترامب  امتناع 

ال�رضية  �صديدة  املعلومات  على  لالطالع 
مبكانة  يتمتع  وكو�صرن،  االأبي�ص  للبيت 
االأمريكي  الرئي�ص  من  قريبة  �صخ�صية 
يكون  اأن  قبل  ابنته،  زوج  ب�صفته  وعائلته، 

م�صوؤوال. 

�صعيف اخلربة 

االأمريكية  بو�صت«  »وا�صنطن  �صحيفة 
اخل�صو�ص،  هذا  يف  تقريرا  ن�رضت 
التجارية  كو�صرن  فيه على عالقات  ركزت 
وذكرت  الدول  بع�ص  مع  اخلارجية 
هذه،  كو�صرن  عالقات  اأن  ال�صحيفة 
ب�صفته رجل اأعمال، اأثارت خماوف بع�ص 
امل�صوؤولني من اإمكانية حدوث تداخل بني 

املال وال�صيا�صة. 
على  مطلعني  م�صوؤولني  عن  ونقلت 
ت�صّمهم(  )مل  ا�صتخباراتية  معلومات 
)االإمارات  االأقل  على  دول  اأربعة  اأن 
ناق�صت  واملك�صيك(،  واإ�رضائيل  وال�صني 
كو�صرن،  من  اال�صتفادة  اإمكانية  �رضا 
ال�صيا�صة  جمال  يف  اخلربة  �صعيف  كونه 
وترتيباته  املالية،  وال�صعوبات  اخلارجية 
ال�صحيفة،  وبح�صب  املعقدة  التجارية 
اإن »عالقاته مع م�صوؤويل  قال امل�صوؤولون 
داخل  املخاوف  اأثارت  اأجنبية  حكومات 
منعه  اأ�صباب  اأحد  وكانت  االأبي�ص،  البيت 
من االطالع على املعلومات ال�رضية للغاية 

بالبيت االأبي�ص«. 
هربرت  اإن  بو�صت«  »وا�صنطن  وقالت 
القومي  االأمن  م�صت�صار  ماكما�صرت، 

لرتامب، علم باأن كو�صرن كان يقيم عالقات 
مع  تن�صيق  دون  اأجانب،  م�صوؤولني  مع 
تلك  االإبالغ عن  اأو  القومي  االأمن  جمل�ص 
م�صوؤولني  عن  ونقلت  ر�صميا  العالقات 
اإن  قولهم  تذكرهم(  )مل  وحاليني  �صابقني 
وامل�صوؤولني  كو�صرن  بني  العالقات  تلك 
خالل  »يوميا«  تثار  كانت  االأجانب 

اجتماعات م�صوؤويل اال�صتخبارات. 
م�صوؤولون  كان  البداية،  منذ  اإنه  وقالوا 
عدم  اإىل  ينظرون  االأمريكية  باالإدارة 
التجارية،  وديونه  ال�صيا�صية  كو�صرن  خربة 
اأن  اأنها نقاط �صعف حمتملة ميكن  »على 
ت�صتغلها حكومات اأجنبية للتاأثري عليه ومن 

ثم اال�صتفادة منه«. 

قلق جتاه كو�صنري 

عنه  نقلت  اآخر،  �صابق  اأمريكي  م�صوؤول 
اإن  قوله  ت�صميه(،  اأن  )دون  ال�صحيفة 
»م�صوؤويل البيت االأبي�ص قلقون من اإمكانية 
اأن يكون كو�صرن«�صاذجا و�صهل اال�صتدراج 
اأن  واأو�صح  االأجانب«  مع  حمادثاته  يف 
يبدون  كانوا  االأجانب  امل�صوؤولني  بع�ص 
كو�صرن،  مع  مبا�رضة  التحدث  يف  رغبتهم 

دون غريه من امل�صوؤولني املخ�رضمني. 
اإن  االأبي�ص  البيت  يف  م�صوؤولون  وقال 
م�صت�صار االأمن القومي، هريبرت راميوند 
بع�ص  ب�صبب  بالفزع«  »اأ�صيب  ماكما�صرت، 
جتري  التي  اخلارجية  كو�صرن  عالقات 
القومي،  االأمن  جمل�ص  مع  تن�صيق  بدون 

واأبدى رغبته يف اإيجاد تف�صري لذلك. 

احلكومات  بع�ص  اأن  امل�صوؤولون  واأو�صح 
�صبل  روتيني«،  »ب�صكل  تناق�ص  االأجنبية 
م�صوؤولني  على  التاأثري  من  متكنها  قد 
كبار يف جميع االإدارات االأمريكية وذكرت 
»وا�صنطن بو�صت« نقال عن م�صادرها، اأن 
م�صوؤولني اإماراتيني راأوا يف كو�صرن منذ ربيع 
2017 �صخ�صية �صيا�صية »قابلة للتالعب«، 
ب�صبب بحث عائلته عن م�صتثمرين اأجانب 

يف �رضكتها العقارية. 
من  ردا  تتلق  مل  اأنها  ال�صحيفة  ولفتت 
واإ�رضائيل  ال�صني  �صفارات  يف  م�صوؤولني 
واالإمارات عندما طلبت منهم التعليق على 

االأمر. 
كو�صرن  التقى   ،2016 عام  دي�صمرب  ويف 
للرئي�ص  ال�صابق  القومي  االأمن  وم�صت�صار 
الرو�صي،  ال�صفري  فلني،  مايكل  االأمريكي 
ترامب  برج  يف  كي�صلياك،  �صريغي 
لدى  �صبهات  اللقاء  هذا  واأثار  بنيويورك 
كو�صرن  عالقة  حول  االأمريكية،  ال�صلطات 
مع رو�صيا ومدى فاعلية ذلك وتاأثريه على 
ال�صهر  من   12 ويف  االأمريكية  االنتخابات 
نف�صه التقى كو�صرن مع امل�رضيف الرو�صي، 
من  طلب  على  بناء  غوركوف،  �صريغي 
كي�صلياك، على حد تعبري كو�صرن، باعتباره 
الرئي�ص  مع  مبا�رضة  �صالت  ذو  رجل 

فالدميري بوتني. 
مع  يناق�ص  مل  اأنه  على  كو�صرن  وي�صدد 
اأو  جتارية  م�صالح  اأو  العقوبات  غوركوف 
ق�صايا تتعلق بال�صيا�صة العامة، ومل يت�صل 

به ثانية منذ ذلك التاريخ. 
الرو�صي،  االأعمال  امتالك رجل  كما عزز 

تاأ�ص�صت  �رضكة،  يف  اأ�صهما  ملرن،  يوري 
عام 2014 وميلكها كو�صرن، ال�صبهات حول 

عالقات �رضية تربط االأخري مبو�صكو. 
واأنكر كو�صرن تقارير اإعالمية حتدثت عن 
مع  �رضية«  ات�صال  »قنوات  فتح  حماولته 

الرئي�ص الرو�صي. 
لالت�صال  حماوالته  جميع  اأن  اإىل  واأ�صار 

تركز  كانت  الرو�ص  مع 

التعامل  اأجل  من  العالقات  حت�صني  على 
االإن�صانية  »والكارثة  ال�صورية  الق�صية  مع 

امل�صتمرة« هناك. 
الكونغر�ص  اتهام  خلفية  على  ذلك  وجاء 
االأمريكي، مو�صكو، بالتدخل يف االنتخابات 
فيما  نتيجتها،  على  والتاأثري  االأمريكية، 

ترف�ص رو�صيا هذه االتهامات.

اإ�شهار



 الفريق قلب 
الطاولة وحققوا 
ثالث  تاأهل على 
التوايل للمربع 

الذهبي

اأن�صار احتاد 
بلعبا�س 

يطالبون 
التتويج بكاأ�س 

اجلمهورية

بلعبا�س  �سيدي  احتاد  متكن 
وحجز  الطاولة  قلب  من 
ن�سف  اإىل  امل�ؤهلة  التاأ�سرية 
وذلك  اجلمه�رية  كاأ�س  نهائي 
ال�ساورة  �سبيبة  ح�ساب  على 
على  اإثارة  �سهدت  مباراة  يف 
واأن  خا�سة  امليدان  اأر�سية 
ت�سكيلة »املكرة« كانت متاأخر 
اأن  قبل  بهدف  النتيجة  يف 
قلب  من  العب�ها  يتمكن 
كانا  هدفني  وت�سجيل  الطاولة 
اإىل  التاأهل  اجل  من  كافيني 
مناف�سة  من  الذهبي  املربع 
مرة  ولثالث  الكاأ�س  ال�سيدة 
فيها  يجد  الت�ايل  عغلى 
ما  الدور  يف  بلعبا�س  احتاد 
يف  اأق�سي  اأين  النهائي  قبل 
الطبعتني ال�سابقتني امام ن�رص 

ح�سني داي و�سباب بل�زداد.
وجاء الف�ز الذي حققه اأ�سبال 
�رصيف  الطاهر  �سي  املدرب 
ا�ستفاقة  على  تاأكيدا  ال�زاين 
الفريق وتخطي الفرتة ال�سعبة 
االأ�سابيع  خالل  عا�س�ها  التي 
على  هزميتني  بعد  االأخرية 
ال�طنية  بالبط�لة  الت�ايل 
و�سبيبة  وهران  م�ل�دية  اأمام 
لكن  الت�ايل  على  القبائل 
مباراة  يف  حدثت  االنتفا�سة 
الذي  االأمر  وه�  اأم�س،  اأول 
كثريا  يتفاءل�ن  االأن�سار  جعل 
االأ�س�د  ال�سبح  دحر  باإمكانية 
من  الذهبي  املربع  وعقدة 
اأجل تخطيه هذه املرة بنجاح 
النهائية،  املباراة  اإىل  والتاأهل 
بالن�سبة  احللم  ارتفع  حيث 
اأ�سبح�ا  والذين  »للعقارب« 
بكاأ�س  بالتت�يج  بنادون 
اجلمه�رية التي ي�سل�ن دورها 
مرات  ثالث  النهائي  ن�سف 
على الت�ايل، م�ؤكدين انه حان 
ال�قت من اأجل معانقة اللقب.

ع.ق. 
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حديث عن ف�سخ �سرار العقد مع كني�س

احتاد اجلزائر توجه اأم�س اإىل الكونغو مبعنويات عالية
ي�سرع فريق احتاد اجلزائر ابتداء من اليوم مغامرته الإفريقية، حيث �سد 

الرحال ظهرية البارحة نحو الكونغو والتي �سوف تعرف رحلة �ساقة وطويلة 
يف انتظار الالعبني خا�سة وان الوفد اجلزائري تنقل عرب رحل عادية عك�س 

ما كان عليه الأمر يف الأعوام ال�سابقة بتخ�سي�س طائرة خا�سة، ويف هذا 
ال�سدد فاإن النادي العا�سمي �سوف يكون على موعد مع مالقاة نادي احتاد 

مانياما �سمن ذهاب الدور ال�ساد�س ع�سر لكاأـ�س الكاف.

عي�سة ق.

اإعفائه  مت  بعدما 
التمهيدي  الدور  من 
القارية،  للمناف�سة 
جمددا  االحتاد  �سيع�د 
القارة  يفريات  اإىل 
ينا�سد  وه�  ال�سمراء 
تت�يج  اأول  عن  البحث 
قاري يف م�س�اره الك�ري 
منذ تاأ�سي�سه عام 1937، 
تراأ�س  ال�سدد  هذا  ويف 

املعني  العام  املدير 
عبد  املن�رصم  االأ�سب�ع 
يف  ال�فد  �رصار  احلكيم 
االإفريقية  خرجاته  اأول 
اإىل  معهم  تنقل  حيث 
الك�نغ� ملعرفته اجليدة 
بف�سل  اإفريقيا  باأدغال 
مع  نالها  التي  اخلربة 
وفاق  ال�سابق  فريقه 
�سطيف الذي كان رئي�سا 
له يف وقت �سابق، و�سهد 
 24 تنقل  االحتاد  وفد 
املدرب  اختارهم  العبا 

وهي  حمدي  ميل�د 
�سهدت  التي  القائمة 
اثنني  العبني  غياب 
من  بكل  االأمر  يتعلق 
وعبد  دربال  ت�فيق 
مل  اللذان  مزيان  القادر 
يتعافيا من االإ�سابة التي 

يعانيان منها.
من جهة اأخرى، تتحدث 
داخل  من  م�سادر 
عن  »�س��سطارة«  بيت 
ف�سخ  على  �رصار  اإقدام 
املدافع  مع  العقد 

الذي  كني�س  ريا�س 
مطلع  ا�ستقدامه  مت 
طرف  من  احلايل  العام 
الرئي�س ال�سابق لالحتاد 
ل  رب�ح حداد، حيث ف�سّ
م�سادرنا  ح�سب  �رصار 
املدافع  عن  اال�ستغناء 
االإ�سابة  ب�سبب  كني�س 
والتي  منها  يعاين  التي 
فريقه  مع  تلقاها  كان 
�س�ف  والتي  ال�سع�دي 
اإىل  امليادين  عن  تبعده 

نهاية العام اجلاري.

انعقاد اجلمعية ال�ستثنائية لالحتادية 
اجلزائرية للتايكواندو

انتخاب بن عالوة رئي�صا جديدا

هازارد: دي بروين اأف�صل من �صالح

رئي�سا  عالوة  بن  يزيد  اأنتخب 
اجلزائرية  لالحتادية  جديدا 
للتايك�اندو لبقية العهدة االأوملبية 
اجلمعية   خالل   2020  /  2017
اأول  املنعقدة  االنتخابية  العامة 
غرم�ل،  الريا�سي  باملركز  اأم�س 
�سنة   43 عالوة   بن  وحت�سل 
للجزائر  الريا�سي  بالنادي  ع�س� 
متقدما  �س�تا   20 على  العا�سمة 
على مناف�سه ال�حيد حممد عبدو 
ب� لعراف رئي�س رابطة باتنة الذي 
وجرت  �س�تا،   16 على  ح�سل 
العامة االنتخابية  ا�سغال اجلمعية 
بح�س�ر 38 ع�س�ا من جمم�ع 47 
برئا�سة  العامة  اجلمعية  ت�سمهم 
ال�سباب  ب�زارة  املركزي  املدير 
ياكار  املالك   عبد  والريا�سة 
ومديرة املنتخبات ال�طنية اأحالم 
املر�سحان  ان�سحب  عمارة،  بن 
عبد احلميد قرياط رئي�س رابطة 
العمري  وم�سطفى  اجلزائر  والية 

ع�س� بنادي تيزي وزو.
بن  �رصح  رئي�سا  انتخابه  وعقب 
يف  اأك�ن  اأن  »اأمتنى  قائال:  عالوة 
على  امللقاة  امل�س�ؤولية  م�ست�ى 
جله�د  حتتاج  االحتادية  عاتقي، 
يف  طم�ح  برنامج  لدي  اجلميع 
االت�سال مع  قن�ات  مقدمته ربط 
االحتادية الدولية للتايك�اندو وحل 
امل�سكل املزمن لق�سية االإجازات 
امل�ساعدة  يد  مد  الرتب،  يف 
واالأندية،  الرابطات  ومرافقة 
التدريبات  برامج  وتن�سيق  م�اءمة 
عنا�رص  النتقاء  معايري  و�سع  مع 
اىل  باالإ�سافة  ال�طني  املنتخب 
م�قع  على  ر�سمية  �سفحة  اإن�ساء 
للت�ا�سل«،  االجتماعي  الت�ا�سل 
باإعادة  الرئي�س اجلديد  كما تعهد 

النظر يف نظام املناف�سات جلميع 
الفئات، التكفل بامل�اهب ال�سابة، 
للرفع من امل�ست�ى  دع�ة اخلرباء 
واملدربني  للريا�سيني  الفني 

وت��سيع قاعدة املمار�سني.
ومن اأول�يات االحتادية اجلزائرية 
الع�س�  ح�سب  للتايك�اندو 
بن جن�ية  الدين  الفيديرايل عالء 
اإ�رصاك منتخب االأوا�سط يف اكرب 
عدد من امل�اعيد الريا�سية على 
باأغادير  االفريقية  البط�لة  غرار 
املغربية نهاية هذا ال�سهر والدورة 
امل�ؤهلة لالألعاب االوملبية لل�سباب 
افريل  و7   6 ي�مي  باالأرجنتني 
بط�لة  مبا�رصة  وبعدها  املقبل 
االفريقية  واالألعاب   للفئة  العامل 
ج�يلية،  �سهر  باجلزائر  لل�سباب 
القادم  االجتماع  خالل  و�سيم 
املهام  ت�زيع  الفيديرايل  للمكتب 
تتغري  مل  الذي  اأع�ساءه  على 
ان�سحاب  با�ستثناء  تركيبتهم 
حممد عبدو ب�لعراف بعد تر�سحه 
تع�ي�سه  ومت  الرئا�سة  النتخابات 
رابطة  من  حم�ي  بن�رصالدين 

والية ال�سلف.
اجلمعية  اأع�ساء  �سحب  للتذكري، 
اجلزائرية  لالحتادية  العامة 
يف  املا�سي  ال�سبت  للتايك�اندو 
الثقة من رئي�س  ا�ستثنائية  جمعية 
الهيئة  الفدرالية عبد احلق طايبي 
اتخاذ  و  الت�سيري  �س�ء  ب�سبب 
عبد  وانتخب  اأحادية،  قرارات 
اأوملبيتني  لعهدتني  طايبي  احلق 
اإىل 2016 خلفا ملحمد  من 2013 
 2020 اىل   2017 من  ثم  اهلل  دامي  
منه  الثقة  �سحب  يتم  ان  قبل 

االأ�سب�ع الفارط.
وكالت

األعاب  �سانع  هازارد  اإيدين  اختار 
اأف�سل  االإجنليزي  ت�سيل�سي  فريق 
االإجنليزي  الدوري  يف  العبني   3
وجهة  من  امل��سم  هذا  املمتاز 
قال  ال�سدد،  هذا  ويف  نظره، 
ل�سبكة  ت�رصيحات  يف  هازارد 
اأن  »اأعتقد  �سب�رت�س:  �سكاي 
يف  االأف�سل  هم  العبني   3 هناك 
هم  امل��سم،  هذا  الربمييريليغ 
مان�س�سرت  من  بروين  دي  كيفن 
ليفرب�ل  �سيتي، حممد �سالح من 
وهاري كني من ت�تنهام«، واأ�ساف 
اأف�سل  »جائزة  البلجيكي:  الدويل 
العب يف العام، اختياري ه� كيفن 
كان  االأف�سل،  ه�  الأنه  بروين  دي 
ل�سالح  اأ�س�ت  اأن  املمكن  من 
اأعتقد  ولكن  �سديقي  اأي�سا  الأنه 
ولي�س العبا  اأن �سالح ه� هداف 

متكامال«.
لديه كل �سيء،  وتابع: »دي بروين 
اإنه يدافع، يلعب العر�سيات، ي�سنع 
املباريات  يف  االأهداف  وي�سجل 
الكبرية، بالن�سبة يل اإنه رائع داخل 
هذا  االأف�سل  فه�  امللعب  وخارج 
االأف�سل  للفريق  ويلعب  امل��سم، 
باأقل  الفارق  ي�سنع  اأن  وميكنه 
متريرة«،  اأو  بحركة  جمه�د 

مان�س�سرت  ذلك  »رغم  واأو�سح: 
اأن  املمكن  من  فريق،  هم  �سيتي 
اأق�ل لزمالئي اأن يحاول�ا الت�سدي 
اأغ�يرو،  و�سريجي�  بروين  لدي 
من  العبا،   11 لديه  ال�سيتي  ولكن 
اثنني  العبني  على  الرتكيز  اخلطاأ 
فقط«، وعن �سداقته مع م�اطنه 
دي بروين، وا�سل: »من الرائع اأنني 
�ساأراه قبل انطالق املباراة، ولكن 
خالل 90 دقيقة �ساأحاول اأن اأن�سى 
على  دائما  اأعتاد  �سديقي،  اأنه 
قبل  اأ�سدقائي  مع  املزاح  تبادل 
مبجرد  ولكن  املباريات،  انطالق 
اأن يطلق احلكم �سافرته اأركز على 
املباراة، بعد اللقاء وبغ�س النظر 
و�ساأق�ل  �ساأ�سافحه  النتيجة،  عن 
املنتخب  مع  الحقا  اأراك  له 

ال�طني«.

الوفد التحق يف وقت باكر اأم�س بعد رحلة �ساقة

 العبو وفاق �صطيف خا�صوا اأم�س 
اأول ح�صة تدريبية بكوما�صي

التحق يف وقت باكر الأم�س فريق وفاق �سطيف 
للمباراة  الغانية ا�ستعداد  اإىل مدينة ك�ما�سي 
الغاين  �ستارز  اأدوانا  اأمام  تنتظرهم  التي 
الدور  ذهاب  مباراة  �سمن  املقبل  االأربعاء 
ال�ساد�س ع�رص ملناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا، 
بثالث  القيام  بعد  �ساقة  الرحلة  كانت  حيث 
رحالت ج�ية من اأجل االلتحاق بك�ما�سي عرب 
مطاري الدار البي�ساء املغربية واأكرا الغانية، 
وعانى رفقاء الالعب زكريا حدو�س من التعب 
مبا�رصة  يت�جه�ن  جعلهم  ما  وه�  واالإرهاق 
من مطار ك�ما�سي مبا�رصة نح� مقر اإقامتهم 
من اأجل اأخذ ق�سط من الراحة والتخل�س من 
التعب قبل االنطالق يف املرحلة اجلدية، والتي 
يبيت�ن فيها 48 �ساعة قبل الت�جه نح� مدينة 
اأم�س  و�رصع  امل�اجهة.  حتت�سن  التي  اأدوانا 
لت�سكيلة »الن�رص االأ�س�د« بقيادة  الفني  الطاقم 
املدرب عبد احلق بن �سيخة يف التح�سري للقاء 
الرابعة  ال�ساعة  على  تدريبية  ح�سة  برمج  اأين 
الذي  وه�  لال�سرتجاع  خم�س�سة  كانت  م�ساء 
اأخذ معه 21 العبا ال يغيب عنهم �س�ى املهاجم 

ر�سيد ناجي الذي يعاين من االإ�سابة ومل ي�سف منها نهائيا، وتعترب هذه امل�اجهة هامة لالعبني من اأجل الع�دة 
بنتيجة مهمة ت�سهل مهمة ت�سكيلة »الن�رص االأ�س�د« حت�سبا ملقابلة االإياب املقررة يف تاريخ 18 مار�س مبلعب 

ع.ق.الثامن ماي وامل�ؤهلة اإىل دور املجم�عات.
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قرباج ينتظر ب�صغف اإن�صافه من الهيئة الكروية الدولية

التا�س تدر�س اليوم �ضكوى قرباج �ضد زط�ضي
يتجدد ال�صراع بني رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�صي والرئي�س ال�صابق للرابطة املحرتفة للعبة حمفوظ قرباج الذي مت �صحب 

الثقة منه، حيث تنظر اليوم املحكمة الريا�صية الدولية التا�س" يف ال�صكوى التي رفعها الأخري �صد رئي�س الفاف بعدما اأقدم الأخري على �صحب الثقة 
منه وجتريده من �صالحياته على راأ�س الهيئة الكروية عرب �صحب تفوي�س ت�صيري البطولة الوطنية منه 

عي�صة ق.

وهي االتفاقية التي مت توقيعها 
الرئي�س  بني   2011 عام  يف 
روراوة  حممد  للفاف  ال�سابق 
اإثرها  على  مينح  وقرباج 
االأخري ت�سيري البطولة الوطنية 
برابطتيها املحرتفتني االأوىل 
على  زط�سي  واأقدم  والثانية، 
قرباج  من  التفوي�س  �سحب 
للقوانني  االأخري  خرق  بعدما 
اإثر اإقدامه على منح اإجازات 

لوفاق  اجلدد  امل�ستقدمني 
اأحمد  و�سيد  بانوح  �سطيف 
عواج اللذان وقعا يف املركاتو 
املكتب  منع  رغم  ال�ستوي 
اإجازات  منح  الفدرايل 
التي  للأندية  اللعبني اجلدد 
قيمة  يتجاوز  مببلغ  تدين 
مليار �سنتيم وهو ما مل يطبقه 
االإجازات  منح  بحجة  قرباج 
اللوفاق حتى يتمكن من تاأهيل 
العبيه للعب يف رابطة اأبطال 

اإفريقيا.

ابتداء  الدولية  التا�س  وت�رشع 
ال�سكوى  درا�سة  يف  اليوم  من 
والذي  قرباج  بها  تقدم  التي 
ينتظر ان يقدم جميع الوثائق 
التي تدعمه وتاأكد الظلم الذي 
تعر�س له خلل �سحب ت�سيري 
منه  للعبة  املحرتفة  الرابطة 
اأين  رئا�ستها،  من  وا�ستبعاده 
قرار  ب�سغف  املعني  ينتظر 
مقرها  الواقع  الدولية  الهيئة 
والذي يرغب يف  �سوي�رشا  يف 

اإن�سافه من طرفها ح�سبه.

عبيد يتعر�س خللع يف الكتف ومهدد بنهاية املو�ضم
اجلزائري  الدويل  اللعب  تلقى 
بعد  موجعة  �رشبة  عبيد  مهدي 
كان  التي  اخلطرية  االإ�سابة 
املباراة  اأم�س خلل  اأول  تلقاها 
ديجون  فريقه  مع  خا�سها  التي 
حل�ساب  ايتيان  �سانت  اأمام 
ا�سطر  حيث  الفرن�سي،  الدوري 

اأر�سية  ومغادرة  للخروج  عبيد 
وبعد  اللقاء  انتهاء  قبل  امليدان 
على  فقط  دقيقة   17 مرور 
خلع  اإىل  تعر�سه  بعد  انطلقه 
االأمين غرث  الكتف  م�ستوى  على 
تدخل اأحد العبي اخل�سم عليه، 
الطبي  الطاقم  جعل  ما  وهو 

لفريقه والنادي املناف�س يهرول 
على حجم خطورة  للوقوف  اإليه 
االإ�سابة، حيث ك�سف الت�سخي�س 
خطورة  عن  االأوىل  الطبي 
باإنهاء  تهدده  والتي  االإ�سابة 
ال�سدد  هذا  ويف  باكرا.  املو�سم 
ك�سف من�سور ن�رشته اإدارة نادي 

الطبية  الفحو�سات  اأن  ديجون 
اأم�س  اللعب  لها  خ�سع  التي 
درجة  نهاية  ب�سفة  اأبانت  تكون 
تلقاها  التي  االإ�سابة  خطورة 
عبيد واملدة التي �سيغيب خللها 

عن امليادين.
ع.ق.

اأكد جمددا اأنه حمرك لي�صرت

حمرز ي�ضنع احلدث جمددا يف اجنلرتا
الدويل اجلزائري  اللعب  يوا�سل 
ريا�س حمرز التاأكيد على تواجده 
املو�سم  هذا  م�ستوياته  اأف�سل  يف 
املحرك  اأنه  برهن  الذي  وهو 
�سيتي  لي�سرت  لفريقه  االأ�سا�سي 
يف  تواجده  اأو  وغيابه  االجنليزي 
على  بال�سلب  يوؤثر  اأيامه  اأ�سواأ 
ما  وهو  املباريات،  خلل  الفريق 
زملئه  اأنقذ  بعدما  جمددا  تاأكد 
معقلهم  على  الهزمية  تكبد  من 
"ووكرز �ستاديوم" اأين اأخرج لي�سرت 
�سجل  عندما  الزجاجة  عنق  من 
ال�سائع  الوقت  يف  التعادل  هدف 
من املقابلة اأمام بورمنوث حل�ساب 
الدوري االجنليزي  اجلولة 29 من 
املمتاز هو التا�سع له منذ انطلق 
املو�سم احلايل والذي جاء تنفيذه 
على �سكل خمالفة مبا�رشة �سكنت 
خادعته،  بعدما  احلار�س  �سباك 
االإعلميني  حديث  جمددا  جعله 
وحمل اعرتاف من اجلميع باأهمية 

تواجده يف تعداد لي�سرت.

كلود بويال: حمرز اأكد 
دوره الكبري يف �صفوف 

لي�صرت

�سيتي  لي�سرت  نادي  مدرب  عبرّ 
بلعبه  افتخاره  عن  بويال  كلود 
حيث  حمرز،  ريا�س  اجلزائري 
الدور  اأهمية  حول  التاأكيد  جدد 
ميدان  متو�سط  يلعبه  الذي 
اخل�رش يف �سفوف فريقه م�سيفا 
اأن جنم فريقه يقدم اأف�سل ما لديه 
من اجل م�سلحة فريقه وهو االأمر 

وينعك�س  ايجابي  يعتبه  الذي 
باالإيجاب على الفريق واللعبني.

اإيدي هاوي: حمرز 
حرمنا من الفوز

بورمنوث  نادي  مدرب  اعرتف 
الدويل  بحرمان  هاوي  اإيدي 
اجلزائري حمرز لفريقه من العودة 
خارج  من  الثلث  بالنقاط  غامنا 
القواعد، حيث اأكد ان خريج نادي 
على  رائعا  كان  الفرن�سي  لوهافر 
اإنقاذ  يف  وجنح  امليدان  اأر�سية 
فريقه من ال�سقوط يف فخ الهزمية 
واأ�سار  الفوز،  من  ناديه  وحرمان 
ت�رشيحات  يف  بورمنوث  مدرب 
لو�سائل االإعلم االجنليزية اأنه مل 
يعد م�ساهدة الهدف الرائع ملحرز 
جمددا لكنه كان جرعة اأوك�سجني 

للي�سرت فوق ميدانه.

�صاهم يف الفوز العري�س بثالث متريرات حا�صمة

فيغويل: فوزنا م�ضتحق واأ�ضعى لقيادة غاالتا�ضراي اإىل الفوز بلقب الدوري
�ساهم اللعب الدويل اجلزائري 
�سفيان فيغويل يف الفوز العري�س 
للذي عاد به فريقه غاالتا�رشاي 
ح�ساب  على  القواعد  خارج  من 
اأين  �سبور  كارايوك  امل�سيف 
نظيفة حل�ساب  ب�سباعية  �سحقه 
الرتكي  الدوري  من   24 اجلولة 
متو�سط  ح�سيلة  كانت  املمتاز، 
ثلث  الوطنية  الت�سكيلة  ميدان 
منها  جاءت  حا�سمة  متريرات 
وتاألق  اللقاء،  اأهداف  ثلثة 
رد  اأين  اللقاء  خلل  فيغويل 

بطريقته على مدرب ناديه فاحت 
تريمي الذي كان انتقده يف وقت 
�سابق مطالبا اإياه بالعمل اأكرث من 
اأجل تقدمي مردودا اأف�سل، حيث 
لفالن�سيا  ال�سابق  اللعب  منح 
الرابع  االأول  االأهداف  اال�سباين 
�سجلهم  الذين  واخلام�س 
والذي  الفرن�سي غوميز  الهداف 
من  اأهداف  خم�سة  ن�سيبه  كان 
ويوا�سل  املواجهة.  �سباعية 
جدول  ت�سدر  غاالتا�رشاي 
نادي  رفقة  منا�سفة  الرتتيب 

 50 ير�سيد  ب�ساك�سري  اأ�سطنبول 
نقطة لكل منهما.

نادي  خلريج  ت�رشيحات  ويف 
الفوز  اأن  اأكد  الفرن�سي  غرنوبل 
منطقيا  جاء  عري�سة  بنتيجة 
اللقاء  دخلوا  اأنهم  باعتبار 
ما  وهو  املناف�س  باحرتام 
منحهم ال�سيطرة وكانوا االأف�سل 
وقال  امليدان،  اأر�سية  على 
فيغويل يف ت�رشيحات لقناة "بني 
عليهم  ما  قدموا  اأنهم  �سبورت" 
خلل اأطوار اللقاء خا�سة واأنهم 

خا�سوها بجدية كبرية و�سغطوا 
وهو  البداية  منذ  املناف�س  على 
ما جعلهم يتمكنون من الت�سجيل 
مهرجان  ويفتتحون  باكرا 
املتحدث  واعرتف  االأهداف، 
اأن الهدف امل�سطر حتقيق لقب 
البطولة الرتكية وهو ما ياأمل يف 
ما  يعمل  انه  م�سريا  جت�سيده، 
ذلك  حتقيق  اأجل  من  جهده  يف 
العب  كل  رغبة  واأنها  خا�سة 

التتويج باللقب نهاية املو�سم.
عي�صة ق.

امل�صريون يرف�صون لعب لقاء �صباب بلوزداد حل�صن ت�صوية املباريات

اإدارة �ضباب ق�ضنطينة ترا�ضل الرابطة لال�ضتقبال يف بن عبد املالك
هت اإدارة فريق �سباب ق�سنطنية  وجرّ
املحرتفة  الرابطة  اإىل  مرا�سلة 
لكرة القدم من اجل منحها ال�سوء 
ملعب  على  لل�ستقبال  االأخ�رش 
املباريات  خلل  املالك  عبد  بن 
الكروي  املو�سم  عن  املتبقية 
احلايل، حيث طالبت اإدارة مت�سدر 
على  اال�ستقبال  الوطنية  البطولة 
اجل�سور  لعا�سمة  الثاين  امللعب 
منذ  ا�ستقبلت  بعدما  املعلقة 

ملعب  على  احلايل  املو�سم  بداية 
يتواجد  اأين  حملوي،  ال�سهيد 
جاهزا  املالك  عبد  بن  ملعب 
اأر�سية  على  املباريات  ال�ستقبال 
يرغب  الذي  االأمر  وهو  ميدانه 
ا�ستغلله  يف  "ال�سيا�سي"  م�سوؤولو 
حجما  اأقل  امللعب  واأن  خا�سة 
واملدرجات  حملوي  ملعب  من 
قريبة من اأر�سية امليدان وهو ما 
ال�سغط  فر�س  على  على  ي�ساعد 

اإدارة  وتعول  الزائرة،  الفرق  على 
املعطيات  ا�ستغلل  على  ال�سباب 
لقب  اإحراز  اجل  من  ل�ساحلها 
البطولة الوطنية والتتويج به لثاين 
الذي  اللقب  بعد  تاريخها  مرة يف 

اأحرزوه مو�سم 1997/1996.
اإدارة  رف�ست  اأخرى،  جهة  من 
املباراة  خو�س  ق�سنطينة  �سباب 
تندرج  والتي  بلوزداد  �سباب  اأمام 
الرابطة  من   23 اجلولة  �سمن 

ينتظر  والتي  االأوىل  املحرتفة 
االأ�سبوع  نهاية  برجمتها  يتم  ان 
اإىل  االأمر  بررت  حيث  املقبل، 
الرابطة املحرتفة  �رشورة ت�سوية 
للمباريات التي مل جتر يف موعدها 
الكبري بني  ال�رشاع  خا�سة يف ظل 
اأندية يف كوكبة املقدمة من  عدة 
بلقب  التتويج  على  التناف�س  اأجل 

البطولة الوطنية.
ع.ق.

 �صجل م�صاركته اأ�صا�صيا لأول 
مرة منذ 6 اأ�صهر

بن طالب يقود �ضالكه اإىل الفوز

اجلزائري  الدويل  اللعب  قاد 
نبيل بن طالب فريقه �سالكه04 اإىل 
املقابلة  خلل  ثمني  فوز  حتقيق 
ملعبه  على  اأم�س  اول  جمعته  التي 
حل�ساب  برلني  هرتا  ال�سيف  امام 
اجلولة 25 من الدوري االأملاين، ويف 
متو�سط ميدان  �ساهم  ال�سدد  هذا 

الذي  الثمني  الفوز  يف  اخل�رش 
حققه فريقه بعدما كان وراء لقطة 
ناديه  �سجله  الذي  الوحيد  الهدف 
بيات�سا  ماركو  الكرواتي  زميله  عب 
و�سهد  اللقاء،  من   37 الدقيقة  يف 
للعبه  �سالكه  مدرب  اإقحام  اللقاء 
اللقاء والذي  اأ�سا�سيا يف  اجلزائري 

منذ  مرة  الأول  وذلك  كامل  خا�سه 
�ستة اأ�سهر والتي �سهدت تذبذبا يف 
اأداء بن طالب الذي عانى يف وقت 
�س  اأن يتعررّ �سابق من االإ�سابة قبل 
اإىل بع�س امل�ساكل مع مدربه والذي 
للعب  �سجار  بعد  بطريقته  عاقبه 
اجلزائري مع اأحد زملئه يف اإحدى 

احل�س�س التدريبية. وقدم بن طالب 
خلله  من  اأكد  امل�ستوى  يف  اأداء 
مع  جديدة  �سفحة  فتح  يف  رغبته 
عودة  ت�سجيل  على  والعمل  النادي 
قوية يف املناف�سة وا�ستعادة مكانته 

االأ�سا�سية �سمن الت�سكيلة.
ع.ق.
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 لقاء خيتايف امتحان زيدان
 قبل معركة باري�س

على  وعينه  خيتايف  لقاء  مدريد  ريال  دخل 
�سان  باري�س  �أمام  �ملقبل  �لثالثاء  موقعة 
جريمان، يف دوري �أبطال �أوروبا وهو ما ظهر 
حيث  من  �ملبار�ة،  طو�ل  �لفريق  �أد�ء  على 
�ل�سيطرة �ملطلقة على جمريات �للعب، ولكن 
زين  �عتمد  �ملتوقع،  من  بكثري  �أقل  بفاعلية 
بتو�جد   4-3-3 طريقة  على  زيد�ن  �لدين 
وثيو  ونات�سو  ور�مو�س  كارفاخال  �لرباعي 
يف �خللف، و�أمامهم ثالثي �لو�سط ماركو�س 
�لهجوم  ويف  و�إي�سكو،  وكا�سيمريو  يورينتي 
�ملدرب  جلاأ  وبنزمية،  ورونالدو  بيل  من  كل 
�إي�سكو  لتطبيق هذه �لطريقة كمحاولة لروؤية 
 BBCيف مركز �سانع �لألعاب، خلف ثالثي �لـ
من  حيث  وكرو�س  مودريت�س  لوكا  بدون 
�ملرجح �أن يدخل ريال مدريد مبار�ة باري�س 

بهذ� �ل�سكل.
و�سهد و�سط ملعب �لفريق �مللكي �رتباكا يف 
�ل�سغط  ب�سبب  �لأول،  �ل�سوط  فرت�ت  �أغلب 
�ل�سديد �لذي قام به لعبو خيتايف، ما جعل 
طريق  عن  للعب  يلجاأ  �إما  �لو�سط  ثالثي 
�لظهريين، �أو تدوير �لكرة دون فائدة، وحاول 
يورينتي �أن يقوم بدور توين كرو�س يف مركز 
توزيع  م�سوؤولية  توىل  حيث   ،8 رقم  �لالعب 
�للعب، بالإ�سافة لكونه حمطة لزمالئه عند 
قيام خيتايف بال�سغط، ومل يقدم �إي�سكو �لدور 
�ملنتظر منه يف �ملبار�ة، �سو�ء من حيث خلق 
�لفر�س �أو �مل�ساركة �لفعالة يف بناء �لهجمة، 
�إذ مار�س هو�يته يف �لحتفاظ بالكرة خا�سة 
ما  �جلز�ء،  منطقة  �أمام  لقطة  من  �أكرث  يف 

للت�سجيل،  جادة  حماولت  �إحباط  يف  �ساهم 
وو��سل ثالثي �لـBBC عرو�سه �جليدة، بعودة 
�إل  �أتيحت،  �لتي  رونالدو، ورغم قلة �لفر�س 
و��سحا،  كان  للت�سجيل  �مل�ستمر  �سعيهم  �أن 
وهو ما حققه رونالدو وبيل لكن ظل بنزمية 
�مل�ساند  بدور  و�كتفى  �لتهديف،  عن  بعيد� 
�لأ�سا�سية  �لفريق  م�سكلة  وتظل  للجناحني، 
عدم �لرتكيز و�لت�ساهل �لكبري، بعد �لتقدم يف 
�لنتيجة بهدف �أو هدفني.فربغم لعب خيتايف 
بـ10 لعبني، منذ بد�ية �ل�سوط �لثاين، �إل �أن 
يف  نافا�س  مرمى  تهديد  من  مينعه  مل  ذلك 
�أكرث من كرة، ب�سبب �مل�ساحات �لكبرية خلف 
ر�مو�س  �سريجيو  لتقدم  بالإ�سافة  �لظهريين 

�ملبالغ فيه �إىل �لأمام.
خو�سي  �ملدرب  دخل  �لآخر  �جلانب  وعلى 
بورد�ل�س �للقاء بطريقة 1-3-2-4 مع وجود 
�لأمامي  �لرباعي  بعودة  م�سددة  تعليمات 
للخلف يف �حلالت �لدفاعية، بجانب �ل�سغط 
�مل�ستمر �لذي عانى منه و�سط ريال مدريد، 
�أدى تلقي �لهدف �لأول �إىل تر�جع �أد�ء خيتايف 
ب�سكل ملحوظ، �لأمر �لذي تفاقم بعد دخول 
بفارق  متاأخرين  �ملالب�س  غرف  �لالعبني 
هدفني، ما �أعطى ريال مدريد �حلرية لتناقل 
�لكرة باأريحية �أكرث، و�لو�سول ملنطقة �جلز�ء، 
مل يكن لل�سيوف �أي �أنياب هجومية يف �أغلب 
فرت�ت �للقاء، لكن قدم �ملهاجم فر�ن�سي�سكو 
بورتيو �أد�ًء لفًتا، وحمل على عاتقه م�سوؤولية 
�لو�سول ملرمى نافا�س لكنه مل ينجح بال�سكل 

�لكايف ب�سبب �لنق�س �لعددي.

روما ي�ضعق نابويل ويهدد تتويجه بال�ضكوديتو
�أهد�ف مقابل هدفني يف �ملرحلة 27 من �لدوري �لإيطايل  باأربعة  فوز مثري و�سادم حققه روما على نابويل �ملت�سدر 
لكرة �لقدم، حيث حقق روما فوز�ً كبري�ً وغري متوقعاً على م�سيفه نابويل �ملت�سدر باأربعة �أهد�ف مقابل هدفني يف �إطار 
�ملرحلة 27 من �لدوري �لإيطايل، ورغم هذه �لهزمية ��ستمر نابويل يف �سد�رة �لرتتيب رغم جتمد ر�سيده عند 69 نقطة 
مت�سدر�ً بفارق نقطة و�حدة �أمام جوفنتو�س �ساحب �ملركز �لثاين بر�سيد 68 نقطة، فيما �قتن�س روما �ملركز �لثالث من 
جاره وغرميه لزيو روما بعد �أن رفع ر�سيده �إىل 53 نقطة، و��ستعاد روما تو�زنه �رسيعاً عقب �سقوطه على �أر�سه وو�سط 

جماهريه يف �ملرحلة �ملا�سية �أمام ميالن 2-0.
.......................................

البي ا�س جي يطمئن جماهريه قبل قمة الريال
حّقق باري�س �سان جريمان �ملهم يف �نتظار �لأهم عندما فاز على م�سيفه ترو� بهدفني نظيفني �سمن مناف�سات �ملرحلة 
28 من �لدوري �لفرن�سي قبل �أيام من مو�جهة ريال مدريد يف �إياب ثمن نهائي دوري �لأبطال، وتناوب على ت�سجيل هديف 
فريق �لعا�سمة �لفرن�سية كل من �لأرجنتيني �آنخل دي ماريا وكري�ستوفر نكونكو ورفع �سان جريمان ر�سيده �إىل 74 نقطة 
يف �سد�رة »�لليغ1« بفارق 14 نقطة عن �أقرب مطارديه موناكو �ساحب �ملركز �لثاين، ود�رت �ملبار�ة يف غياب جنم �لفريق 
�لباري�سي �لأول �لرب�زيلي نيمار �لذي خ�سع لعملية جر�حية يف �ساقه يف �لرب�زيل، كما �سهد �للقاء غياب �لثنائي كيليان 
�إر�حة كل من �لهد�ف  �أوناي �إميري  مبابي و�لرب�زيلي �لآخر ماركينو�س لأ�سباب �سحية يف حني خرّي �ملدرب �لإ�سباين 
�لأوروغو�ياين �إدين�سون كافاين ومتو�سط �مليد�ن �لإيطايل ماركو فري�تي بغية �ل�ستعد�د ملو�جهة »�ملريينغي« يف �أف�سل 
و�لرئي�س  �لباري�سي  للفريق  �ل�سابق  �لليبريي  �لنجم  وياه جنل  تيموثي  �ل�ساب  �أن �ملو�جهة �سهدت دخول  �لظروف.يذكر 

�حلايل لبالده جورج وياه.
..................................

املدير الريا�ضي للبي اأ�س جي متخوف من التحكيم
طالب �أنتريو هرنيكي �ملدير �لريا�سي لنادي باري�س �سان جريمان بتحكيم عادل خالل �للقاء �لذي �سيجمع فريقه بريال 
�أوروبا، وقال هرنيكي يف ت�رسيحاته ل�سحيفة »ليكيب«  �أبطال  �إياب ثمن نهائي دوري  �لثالثاء �ملقبل، يف  مدريد م�ساء 
�لفرن�سية: »نريد حتكيما يكون من م�ستوى ��ستثنائي يتنا�سب مع فريقني بحجم باري�س وريال مدريد، يف مبار�ة �لذهاب 
�حلكم �أعطى �لأف�سلية للريال«، و�أ�ساف: »يف حال �ساألتني �إذ� كان باإمكاننا �إق�ساء مدريد فنحن ن�ستطيع، و�إذ� �ساألتني 
عما �سيحدث فهذ� يعتمد على عو�مل عديدة، �ساهد مبار�ة �لذهاب يف مدريد، �لهزمية مل تكن ب�سبب �لالعبني فقط بل 

عو�مل �أخرى خارجية«.
تابع هرنيكي: »�إ�سابة نيمار لي�ست خطرية ول كارثة، لكنها جاءت يف �لوقت �خلاطئ، يف مبار�ة حا�سمة مثل مو�جهة ريال 
ا بحما�سه   مدريد، يف �مللعب نيمار هو �أف�سل لعب بالعامل، �ساعدنا كثرًي� يف �لفرتة �ملا�سية، خارج �مللعب لديه دور �أي�سً

بتو�جده، بالفعل لقد �أر�سل �لعديد من �لر�سائل �لت�سجيعية لزمالئه من �أجل �لتاأهل«.
....................................

�ضرتايت�س مر�ضح لتدريب بايرن ميونيخ
 

بات كري�ستيان �سرت�يت�س مدرب فر�يبورغ �آخر �لأ�سماء �لتي قدمتها �ل�سحافة �لأملانية �ل�سبت خلالفة �ملدرب �لرمز يوب 
هاينكي�س يف �لإ�رس�ف على بايرن ميونيخ �ل�سائر بثبات نحو لقب �ساد�س تو�لياً يف �لدوري �لأملاين رغم �أن �سخ�سيته ل 
تتنا�سب مع طموحات �لعمالق �لبافاري، و�سدرت عن هاينكي�س بع�س عبار�ت �ملجاملة ل�سرت�يت�س يف �ملوؤمتر �ل�سحايف 
ع�سية �ملبار�ة بني �لفريقني يف ختام �ملرحلة 25، و�أ�سارت �سحيفة »بيلد« �لو��سعة �لنت�سار �إىل �ت�سالت غري مبا�رسة 

بني �لنادي و�خلليفة �ملحتمل.
وقال هاينكي�س: »�إنه يعمل مع فر�يبورغ منذ 23 عاماً« عن �سرت�يت�س �لذي تدرج يف فريق �ل�سباب ثم م�ساعد�ً ملدرب 
�لفريق �لأول قبل �أن يبد�أ �لإ�رس�ف عليه بنف�سه عام 2011، و�عترب هاينكي�س »عندما تخ�رس كل عام �أف�سل �لالعبني،  كثري 
من �لتعاطف، �إنه مدرب ��ستثنائي«، وذكرت »بيلد« �أن بايرن ميونيخ يفكر ب�سرت�يت�س يف حال مل ينجح يف خياريه �لأولني 
مع يورغن كلوب مدرب ليفربول �لإجنليزي حالياً، ويو�كيم لوف مدرب �ملنتخب �لأملاين. وترددت �أي�ساً �أ�سماء �أخرى منها 
يوليان ناغل�سمان هوفنهامي( و�لكرو�تي نيكو كفات�س �أينرت�خت فر�نكفورت، لكن قلة خربتهما على �مل�ستوى �لعايل لي�ست 
يف �ساحلهما، �إ�سافة �إىل مدرب بورو�سيا دورمتوند �ل�سابق توما�س توخيل، لكن ��ستقالليته ل تتو�فق مع روح �جلماعة 

�لتي يت�سبث بها بايرن ميونيخ.
.......................................

غوارديوال يجهز �ضربة قوية لرب�ضلونة
�لفني لفريق مان�س�سرت �سيتي يجهز لإمتام �سفقة كربى يف  �أن بيب غو�رديول �ملدير  ك�سفت تقارير �سحفية بريطانية 
�ل�سيف �ملقبل، �ستمثل �رسبة قوية لناديه �لأ�سبق بر�سلونة �لإ�سباين، ووفقا ملا ن�رسته �سحيفة »مريور« �لربيطانية، فاإن 

غو�رديول يوجه �أنظاره نحو �أندري�س �إنيي�ستا قائد بر�سلونة، رغبة يف �لعمل معه مرة �أخرى.
لكن م�سادرها يف  �ملا�سي،  �أكتوبر  بر�سلونة يف  مع  �حلياة  وقع على عقد مدة  �إنيي�ستا  �إن  �لربيطانية  �ل�سحيفة  وتقول 
�إ�سبانيا �أ�سارت �إىل �أنه �تفاق غري ملزم لقائد �لبار�سا، ولعب �إنيي�ستا حتت قيادة غو�رديول ملدة 4 �سنو�ت منذ 2008 حتى 
2012، وميتلك �أكرث من 700 مبار�ة يف ر�سيده مع  �لبار�سا، وتابعت �ل�سحيفة �أن بع�س �ل�سائعات تتحدث حول �إمكانية 
رحيل �إنيي�ستا عن بر�سلونة، يف ظل �ن�سمام �لرب�زيلي فيليب كوتينيو وتاأثريه على و�سع قائد �لفريق �لكتالوين، و�أ�سارت 

�ل�سحيفة �إىل �أن م�سوؤويل �سيتي يرغبون �أي�سا يف �حتاد غو�رديول و�إنيي�ستا مرة �أخرى يف �لفرتة �ملقبلة.



اليك  على  ترامب  دونالد  حمل 
بانتظام عرب  يقلده  الذي  بالدوين 
اإنه  قائاًل  املمثل  فرد  التلفزيون 
م�ستعد لتج�سيد الرئي�س الأمريكي 
مع  مقابلة  خالل  "اإقالته".  حتى 
موقع جملة "ذي هوليوود ريبوتر" 
اليك  املمثل  اأو�سح  املتخ�س�سة 
مرة  كل  يف  "ينازع"  اأنه  بالدوين 

يقلد فيها دونالد ترامب.
عاماً   59 البالغ  املمثل  ويوؤدي 
حملة  منذ  الرئي�س  دور  بانتظام 
يف   2016 الرئا�سية  النتخابات 
نايت  "�ساترداي  الرتفيه  برنامج 
ترامب  حركات  مقلداً  ليف" 

باإتقان.
جائزة  على  هذا  تقليده  وحاز 
"اإميي"  جوائز  توزيع  حفل  خالل 

ملكافاآت التلفزيون الأمريكية.
على  اأنتقده  اأن  لرتامب  و�سبق 
التقليد وقد رد اجلمعة على  هذا 
ت�رصيحات املمثل بتغريدة م�سمياً 
"اليك" مع  "اليك�س" بدلً من  اأياه 

خطاأ اأمالئي فادح.
وغرد الرئي�س قائاًل "األيك بالدوين 
تنازع  ال�سيئة  م�سريته  كانت  الذي 
جداً  ال�سيئ  التقليد  هذا  اأنقذه 
ويقول  ليف(  نايت  )�ساترداي  يف 
يقلدين"،  عندما  ينازع  اأنه  األن 

بثها.  بعد  تغريدته  �سحح  وقد 
ينازعون  الذين  اأن  "األيك  واأ�ساف 
ي�سطرون  الذين  الأ�سخا�س  هم 

اإىل م�ساهدتك".
"مع  قائاًل  اجلمعة  بالدوين  وغرد 

اأين اأنازع اأرغب يف ال�ستمرار حتى 
جل�سات الإقالة وخطاب ال�ستقالة 
"مار-اآ- اإىل  مبروحية  واملغادرة 
الرئي�س  تغريدة  على  رداً  لغو" 

الأمريكي ال�سباحية.

امل�رصية،  الثقافة  وزيرة  افتتحت 
الثانية  الدورة  الدامي،  عبد  اإينا�س 
ال�سينمائي،  ال�سيخ  �رصم  ملهرجان 
املوؤمترات  مركز  من   ، اأم�س  اأول 
املهرجان  رئي�س  بح�سور  الدويل، 
جمال زايدة وحمافظ جنوب �سيناء 
اللواء خالد فودة وعدد حمدود من 
على  حر�سوا  الذين  الفن،  جنوم 
ح�سور حلظات تكرمي كل من ليلي 
طاهر وح�سن ح�سني واملخرج علي 

بدرخان.
الدورة  اإن  كلمته  يف  زايدة  وقال 
احلب  بذرة  لزرع  تهدف  الثانية 
والت�سامح يف جمتمع قوي وعظيم، 
امل�رصي  املجتمع  اأن  م�سيفاً 
بف�سل  اأف�سل  م�ستقبل  ينتظره 

ال�ستقرار الذي ي�سود حالياً.
حر�س  املهرجان  اأن  واأو�سح 
الوطن،  اأحبوا  فنانني  تكرمي  على 
اأكرث  املجتمع  جعل  يف  واأ�سهموا 

لكل  بال�سكر  توجه  حيث  ازدهاراً، 
احلدث  لهذا  م�سانداً  وقف  من 

الثقايف املهم.
ال�رصيف  الرئي�س  واأعربت 
عن  علوي  ليلى  الفنانة  للمهرجان 
مهرجان  يف  بوجودها  �سعادتها 
مدينة  يف  املقام  ال�سيخ  �رصم 
م�سيفة  و�سفها،  ح�سب  ال�سالم 
دولة   28 من  فيلماً   68 م�ساركة  اأن 
املهرجان،  جناح  على  دليل  اأكرب 
 I الأمريكي الفيلم  بالذكر  وخ�ست 
على  للح�سول  Tonya املر�سح 
علوي  واأ�سادت  اأو�سكار.  جوائز   3
ك�سيف  الأمريكية  ال�سينما  باختيار 
هذه  اأهدت  كما  املهرجان،  �رصف 
ال�سينمائي  الناقد  روح  اإىل  الدورة 
الفنان  واأعرب  اأبو�سادي.  علي 
ح�سن ح�سني عن �سعادته بتكرميه 
من املهرجان، حيث داعب احل�سور 
قائاًل: "لن اأتكلم عن الدورة الأوىل، 

كالدورة  تكرميي  ت�سهد  مل  لأنها 
الثانية"، م�سيفاً اأن املهرجان يب�رص 
باخلري، واأعرب عن اأمنياته بنجاحه 
يف الدورات املقبلة. و�سكر املخرج 
علي بدرخان اإدارة املهرجان على 
اأمنياته  عن  اأعرب  حيث  تكرميه، 
الفرتة  خالل  بال�سينما  بالنهو�س 
من  جديد  جيل  وظهور  املقبلة، 
ال�سا�سة  املخرجني املبدعني على 
ليلى  الفنانة  واأعربت  الف�سية. 
بتكرميها،  �سعادتها  عن  طاهر 
كبرياً  ولد  املهرجان  اأن  اإىل  لفتة 
الآخر،  تلو  عاماً  بريقه  و�سيزداد 
تقدمي  يف  كثرياً  تو�سع  اأنه  بعد 
عدد من الأفالم التي حتمل طبيعة 

�سينمائية خا�سة.
يذكر اأن احلفل �سهد ح�سور كل من 
ورجاء  منري  و�رصيف  �ساهني  اإلهام 
واملخرج  يو�سف  ورانيا  اجلداوي 

جمدي اأبوعمرية.
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الدقيقة" يهيمن  يف  ""120 دقة 
على جوائز  �سيزار ال�سينمائية

وح�سد الفيلم الذي فاز باجلائزة الكربى ملهرجان كان العام املا�سي، �ست مكافاآت فيما كان مر�سحًا يف 13 فئة. ونال املمثل ناويل برييز بي�سكايار، 
�سيزار اف�سل موهبة جديدة فيما حاز اأنطوان رينارت�س الذي يوؤدي دور امل�سوؤول عن جمعية "اآت اآب" �سيزار اأف�سل ممثل يف دور ثانوي.

 اأبرز الفائزين

وفاز �سوان ارلو )36 عاماً( بجائزة 
اأف�سل ممثل عن تاأديته دور مزارع 
يواجه وباء يف فيلم "بوتي بيزان" 
اوبري  اإخراج  من  �سغري(  )مزارع 
ثالث  الفيلم  هذا  ونال  �سارويل. 
�سيزار  مع  بالجمال  مكافاآت 
اأف�سل فيلم اأول واأف�سل ممثلة يف 

دور ثانوي ل�ساره جريودو.
وحازت جان باليبار جائزة اأف�سل 
"باربارا"  يف  دورها  عن  ممثلة 
فيه  توؤدي  الذي  امالريك  ملاتيو 
دور املغنية الفرن�سية باربارا. اأما 
يف  جديدة  موهبة  اأف�سل  �سيزار 
�سفوف الن�ساء فكانت من ن�سيب 
املمثلة واملغنية كاميليا جوردانا 

بريو"  "لو  فيلم  يف  دورها  عن 
ليفان اتال.

 
تكرمي الراحلني

ومتيز احلفل اي�ساً بتكرمي الفنانني 
املن�رصم  العام  خالل  الراحلني 
داريو  ودانييل  مورو  جان  وهم: 
هاليداي  وجوين  رو�سفور  وجان 
لورا  املمثلة  ابنته  �سلمت  الذي 

�سميت اإحدى اجلوائز.
الإ�سبانية  املمثلة  وت�سلمت 
عليها  بدا  التي  كروث  بينيلوبي 
عن  فخرية  جائزة  الكبري  التاأثر 
جممل م�سريتها من يدي املخرج 
�سيزار  وذهب  املودوفار.  بيدرو 
"يف  اإىل  اأجنبي  فيلم  اأف�سل 

اندريي  للرو�سي  احلب"  غايب 
اأي�ساً  املر�سح  زفياغينت�سيف 
جلوائز الأو�سكار التي متنح اليوم 

الأحد.
 

ال�سارة البي�ساء

يف  احلفل  يف  امل�ساركون  ودعي 
قاعة بلييل يف باري�س، ومن بينهم 
بني  للم�ساواة  الدول  �سكرترية 
ووزيرة  �سيابا  مارلني  اجلن�سني 
الثقافة فرن�سواز ني�سن، اإىل و�سع 
هذه ال�سارة البي�ساء لدعم "الذين 
ل  حتى  ملمو�س  ب�سكل  يعملون 
ت�سطر اي امراأة بعد الآن اأن تقول 
اأنا اأي�ساً". وبعد اأ�سهر من ال�سدمة 
الكبرية التي خلفتها ق�سية هاريف 

 100 من  اأكرث  اأطلقت  واين�ستني، 
يف  معروفة  و�سخ�سية  ممثلة 
بارادي  فاني�سا  بينهم  من  فرن�سا 

الآن  حملة  الن�ساء،  موؤ�س�سة  مع 
نتحرك، لكن الفائزين مل يتطرقوا 
لدى  املو�سوع  هذا  اإىل  كثرياً 

ت�سلمهم جوائزهم يف احلفل الذي 
�سهد نيل "120 بامتان بار مينوت" 

جائزة �سيزار اأف�سل فيلم.

تكرمي ليلى طاهر وح�سن ح�سني يف افتتاح مهرجان
  "�سرم ال�سيخ ال�سينمائي"

اليك بالدوين يتوعد ترامب بتج�سيد �سخ�سيته 
اإقالته" "حتى 

48 األف �سالة �سينما �سينية تعر�ض 
فيلم "اجلليد " الرو�سي

األف   48 تعر�س  اأن  املقرر  من 
دار �سينما �سينية فيلم "اجلليد" 
)اأوليغ  ال�ساب  الرو�سي  للمخرج 

تروفيموف(.
�رصكة  با�سم  متحدث  وقال 
را�سا"،  ريليزينغ  بك�رصز  "�سوين 
اإن عر�س الفيلم �سيبداأ يف �سهر 
�سالت  جل  يف  اجلاري،  مار�س 
عددها  البالغ  ال�سينية،  العر�س 
50 األف �سالة عر�س، م�سريا اإىل 
اأن الفيلم �سيعر�س فيما بعد يف 
ا�سرتى  الذي  ال�سيني  التلفزيون 

حقوق عر�سه.

حقق  "اجلليد"  فيلم  اأن  يذكر 
اإيرادات قيا�سية يف دور ال�سينما 
الرو�سية تقدر بـ مليار روبل )نحو 
20 مليون دولر( حتى تاريخ 26 
الفيلم  ليحتل  املا�سي،  فرباير 
بذلك املرتبة اخلام�سة يف قائمة 

الأفالم الرو�سية الأعلى دخال.
ريا�سية  ق�سة  الفيلم  ويروي 
على  التزلج  يف  �سابة  رو�سية 
يف  ال�سديدة  ورغبتها  اجلليد، 
العودة اإىل مناف�سات املحرتفني 
اإ�سابتها بجروح خطرية يف  بعد 

املباريات.



ثقافةالإثنني 5 مار�س 2018 املوافـق   لـ 16 جمادىالثاين  1439ه 16
للكاتبة روعة الكنج

يا �صورية اأنا التي راأيت.. ن�صو�س نرثية تعك�س احلياة يف مواجهة احلرب

الإعالن عن الفائزات بجوائز ال�صارقة الثقافية للمراأة اخلليجية

لالآداب الإمارات  طريان  مهرجان  العربي” يف  القراءة  “حتدي 

الفنية  ال�شعرية والنرثية  املجازات  ا�شتخدمت  امراأة  فل�شفة  عن  تعرب  الكنج  لروعة  نرثية  ن�شو�س  راأيت” جمموعة  التي  اأنا  �شورية  “يا 
لتعك�س حياة ال�شوريني يف ظل احلرب على وطنهم.

 وكالت

وزعتها  املجموعة  ن�صو�ص 
“طريق  اأبواب  �صتة  اإىل  الكنج 
والطريق  املراأة  وطريق  احلب 
حلب  وطريق  اإلينا  والطريق  اإيل 
عربها  حاولت  احلرب”  وطريق 
م�صاعرها  بني  املزاوجة  الكنج 
وبني  للوطن  وحمبتها  العاطفية 
ن�ص  يف  فقالت  الفل�صفية  روؤاها 
 .. اأحبك  “اأنا   13 جادة  بعنوان 
ال�صورية  الطريقة  على  اأحبك 
انقياد  اإال  احلب  ما   .. ال�رصفة 
هكذا   .. عزيزي  يا  البهجة  خلف 
اأترك املباهج الب�صيطة والعار�صة 
تقودين  اأتركها   .. اإليك  تقودين 

خلطر يفطر قلبك وقلبي”.
عرب  ن�صو�صها  يف  الكنج  وتعرب 
عن  مكنية  وا�صتعارات  دالالت 
اأن  حاولت  التي  للأوهام  رف�صها 
توقع بال�صوريني يف �صباك الت�صليل 
فقالت يف اأحد الن�صو�ص.. “وقالت 
ال ت�صفق الإ�صارات وموؤ�رصات .. ال 
تن�صت لل�صكتة البي�صاء او ال�صوداء 
.. ال تطيل الغزل يف حلظة التاأمل 
.. ال ياأخذكم اغراء النوتة العالية 
.. ان�صتوا لل�صمت فقط .. الزموا 
�صيمفونية  تنتهي  حتى  مقاعدكم 

الن�رص فنقف جميعاً”.
 

ويطغى االأ�صلوب الو�صفي احل�صي 
على ن�صو�ص الكنج عندما تتحدث 

عن دم�صق فقالت يف ن�ص بعنوان 
وحدها  دم�صق  “ويف   .. جادة28 
اأريده  من  اأنادي..  اأن  اأ�صتطيع 
اأو مي�صي معي.. من  ينادمني،  اأن 
ال  اليوم  حوا�صي  اإن  قويل  يفهم 
�صوت  واإن  اأم�ص..  حوا�صي  ت�صبه 
خلخايل اأعلى من �صوت احلرب.. 
الأروي  �صاأجنو  حتماً  �صاأجنو  واإين 

احلكاية على االأحياء”.
املجموعة باكورة اإ�صدارات روعة 
دار  من�صورات  من  وهي  الكنج 
التكوين للتاأليف والرتجمة والن�رص 
وغلب عليها الطابع الفل�صفي عرب 
م�صاعر  عك�صت  �صعورية  وم�صات 
مواجهة  يف  املختلفة  ال�صوريني 

احلرب.

واالإعلمي  الثقايف  املكتب  اأعلن 
االأ�رصة،  ل�صوؤون  االأعلى  باملجل�ص 
ال�صارقة  بجائزة  الفائزات  عن 

الثقافية للمراأة اخلليجية.
وفازت يف فئة ال�صعر، بدرية بنت 
باملركز  “عمان”  البدرية  حممد 
ديوان  يف  م�صاركتها  عن  االأول، 
بوح”،  ذي  غري  “وادي  ال�صعر 
الظاهري  عتيق  جناة  فازت  فيما 
عن  الثانية  باجلائزة  “االإمارات” 

ديوانها ال�صعري “�صدى موؤقت”.
االإن�صانية،  الدرا�صات  فئة  ويف 
�صيمة بنت حممد  الدكتورة  فازت 
باملركز  ال�صعودية  من  ال�صمري 
املو�صومة  درا�صتها  عن  االأول، 

الق�صة  يف  الن�صي  “التعايل 
باملركز  جاءت  فيما  الق�صرية”، 
الثاين حف�صة عبد اهلل اآل علي من 
“املراأة  درا�صتها  عن  االإمارات، 

البطل يف الرواية االإماراتية”.
“املطمورة”  رواية  وح�صلت 
عي�صى  �صيماء  البحرينية  للروائية 
يف  االأوىل  اجلائزة  على  الوطني، 
جمال فئة الروايات، بينما حجبت 
الفائزات،  تكرمي  و�صيتم  الثانية. 
للمراأة  ال�صارقة  ملتقى  خلل 
خ�ص�ص  والذي  والثقافة،  العربية 
االإماراتية  املراأة  روؤية  حول 
“هي  �صعار  حتت  للم�صتقبل 
 12 يف  �صيقام  الذي  وامل�صتقبل”، 

مار�ص اجلاري.
وكان املكتب، قد اأعلن عن �رصوط 
من  انطلقاً  تاأتي  التي  اجلائزة، 
ال�صمو  �صاحب  قرينة  توجيهات 
ال�صيخة  �صمو  ال�صارقة  حاكم 
القا�صمي  حممد  بنت  جواهر 
ل�صوؤون  االأعلى  املجل�ص  رئي�ص 
االأ�رصة، وان�صجاماً مع جهودها يف 
اخلليجية،  املراأة  اإبداعات  دعم 
واالإبداع،  الفكر  جماالت  كل  يف 
للمراأة  ال�صارقة  “ملتقى  خلل 
العربية والثقافة يف عامل متغري”، 
املا�صي،  العام  الثانية  دورته  يف 
اجلائزة  ومعايري  �رصوط  وو�صع 
االأوىل  دورتها  يف  اقت�رصت  التي 

والدرا�صات  والرواية  ال�صعر  على 
للمراأة  وخ�ص�صت  االإن�صانية، 
اخلليجية لتكون اأول جائزة عربية 
اخلليجية”،  “املراأة  ا�صم  حتمل 

وتعنى بفكرها واإبداعها.
من  العديد  اجلائزة،  يف  و�صاركت 
من  املتنوعة  االأدبية  االأعمال 
والبحرين  وال�صعودية  االإمارات 
حتديد  ومت  والكويت،  وعمان 
باعتبار  حقل،  لكل  فقط  مركزين 
املركزين  بني  امل�صتويني  تقارب 
التحكيم  جلان  جعل  ما  االأوليني، 
جائزتني  تخ�ص�ص  اجلائزة  واإدارة 

لكل حقل.
وكالة اأنباء ال�شعر

بفندق  »الرا�ص2«  قاعة  احت�صنت 
نقا�صية  ندوة  انرتكونتيننتال  دبي 
القراءة  »حتدي  عنوان  حتت 
فعاليات  اإطار  يف  وذلك  العربي«، 
طريان  ملهرجان  العا�رصة  الدورة 
اأدارت  وقد  للآداب،  االإمارات 
الندوة االإعلمية االإماراتية �صفية 
اهلل  عبد  فيها:  وحتدث  ال�صحي، 
حتدي  م�رصوع  من�صق  النعيمي 
القراءة العربي، واخلبرية الرتبوية 
الفل�صي،  النجار  لطيفة  الدكتورة 

والكاتبة ال�صابة دبي اأبو الهول.
عديدة  حماور  الندوة  ناق�صت 
وعلقة  القراءة،  متعة  يف  متثلت 
وكيف  بها،  اجلديدة  االأجيال 
تعلم  اأجل  من  حتفيزهم  ميكن 
ثابت  برنامج  وا�صتحداث  القراءة 
املحتوى  الندوة  ناق�صت  كما  لها، 
القرائي العربي وكيف يتاأخر حاليا 
االإجنليزي،  الغربي  نظريه  عن 
بع�ص  بعزوف  ذلك  علقة  ومدى 
االأطفال  من  اجلديدة  االأجيال 
املحتوى  قراءة  عن  واليافعني 
عليه،  الغربي  وتف�صيل  العربي، 
القراءة  حتدي  م�رصوع  ودور 
العربي الذي اأطلقه �صاحب ال�صمو 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 

اأكرب  ليكون   ، دبي  حاكم  الوزراء 
القراءة  جمال  يف  عربي  م�رصوع 

وحتفيز طلب املدار�ص عليها.
اإن م�رصوع  النعيمي قال:  عبد اهلل 
اإىل  يهدف  العربي  القراءة  حتدي 
ت�صجيع العرب على القراءة ب�صكل 
روؤية  من  انطلقاً  وذلك  عام، 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
را�صد اآل مكتوم للقراءة باعتبارها 
تنمية للعقل، ونا�رصة لقيم الت�صامح 
واالنفتاح، واأبرز النعيمي اأن حتدي 
القراءة العربي هو مبثابة �صناعة 
للأمل يف الوطن العربي كله، وقال 
اإنهم يف امل�رصوع كانوا ي�صتهدفون 
ملليون  ي�صلوا  اأن  البداية  يف 
اإىل  و�صلوا  لكنهم  عربي،  طالب 
الدورة  ويف  طالب،  مليني  ثلثة 
يزيد  ما  اإىل  الرقم  تزايد  الثانية 
اإ�صافة  طالب  مليني  �صبعة  على 
واأ�صاف  عربية،  غري  ملدار�ص 
توجيهات  وبف�صل  اأنهم  النعيمي 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
ي�صتهدفون  كفريق  باتوا  را�صد 
اليوم كل العرب يف كل دول العامل 
املتعلمني  من  العرب  غري  وحتى 

باللغة العربية.
يف  تناولت  الهول  اأبو  دبي  الكاتبة 
علقة  الندوة  حماور  من  حمور 

االأجيال  بعزوف  العربي  املحتوى 
واجتاهها  القراءة،  عن  احلالية 
االإجنليزي،  املحتوى  قراءة  نحو 
اإنهم  مداخلتها  بداية  يف  وقالت 
يكونون  ما  دائما  �صاب  كجيل 
ال�صلبية  النمطية  لل�صور  عر�صة 
واأرجعت  ذلك،  ب�صبب  جتاههم 
بينها  من  عوامل  عدة  اإىل  ذلك 
ين�صوؤون  الذي  الو�صط  اختلف 
ومواقع  التكنولوجيا  حيث  فيه 
و�صبكات  االجتماعي  التوا�صل 
االإنرتنت التي باتت توفر اإمكانات 
عر�ص  وبطريقة  للقراءة،  خمتلفة 
اجليل  جتتذب  وخمت�رصة  �رصيعة 
بع�صه  يف  وجتعله  اأكرث،  احلايل 
على االأقل عازفا عن قراءة الكتب 

العادية الورقية.
واأ�صارت اأبو الهول اإىل اأن املحتوى 
العربي املقدم للأطفال واليافعني 
حمتوى  هو  مثل  املدار�ص  يف 
مع  يت�صق  وال  الوعظ  عليه  يغلب 
مقنعا  يكون  ال  وبالتايل  الواقع، 
ب�رصورة  وطالبت  للطفل،  وجذابا 

تغيري ذلك.
قراءاتها  اأن  الهول  اأبو  واأكدت 
من  كانت  بداياتها  يف  ال�صخ�صية 
االإجنليزي،  الغربي  املحتوى 
العودة  حاولت  كتاباتها  يف  لكنها 

االإماراتي  املحلي  املحتوى  اإىل 
اخلا�صة  �صماته  عن  والبحث 

وتقدميها يف كتبها.
الفل�صي  النجار  لطيفة  الدكتورة 
اأكدت اأن املعلم هو مفتاح اأ�صا�صي 
نفو�ص  يف  القراءة  تعظيم  يف 
الن�صء، واتفقت مع دبي اأبو الهول 
حول نقد املحتوى العربي املوجه 
ات�صاقه  عدم  حيث  من  للطفل 
وطالبت  الواقع،  مع  وتطابقه 
املعلمون  ينتهج  باأن  الفل�صي 

الطلب  حتفيز  يف  خا�صا  نهجا 
النقا�ص  خلل  من  القراءة،  على 
املعلمون  يقروؤه  ما  حول  معهم 
كانت  ولو  حتى  كتب  من  اأنف�صهم 
االكتفاء  وعدم  للكبار،  موجهة 

بحدود املنهج الرتبوي فقط.
يف  النعيمي  اهلل  عبد  و�صدد 
دورا  ثمة  اأن  على  اجلل�صة  نهاية 
القراءة  حتدي  م�رصوع  يف  مهما 
الطلب  على  للم�رصفني  العربي 
اإليهم مهمة مراجعة  والذين توكل 

املدار�ص  يف  الطلب  مع  الكتب 
وحتفيزهم لتقدمي اخت�صارات لها 
بعد قراءتها. ح�رص الندوة جمهور 
جدية  نقا�صات  و�صهدت  متنوع 
التي  واالآفاق  مو�صوعها  حول 
العربي  القراءة  حتدي  يفتحها 
يغري  بات  للقراءة  م�رصوع  كاأكرب 
يف  وم�صتوياتها  القراءة  خريطة 
الوطن العربي نحو الو�صول الأرقام 

مذهلة وكبرية.
وكالة اأنباء ال�شعر
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ملتقى حول اأعمال رائد الإ�صالح العالمة اإبراهيم بن عمر بيو�ض
اأبرز م�شاركون يف ملتقى نظم بالقرارة 
بولية غرداية جوانب من اأعمال رائد 

الإ�شالح العالمة الراحل اإبراهيم بن عمر 
بيو�س )1899-1981( ، الذي يعترب اأبرز اأعالم 

وال�شخ�شيات الدينية للمذهب الإبا�شي 
،وكانت منا�شبة عقد هذا امللتقى الوطني 

الذي حمل �شعار« الإعتزاز باملرجعية الدينية 
الوطنية اأف�شل و�شيلة لرت�شيخ الوحدة 

الوطنية« املنظم مببادرة من معهد احلياة 
مبدينة القرارة )120 كلم �شمال �شرق غرداية( 
والذي يعترب اأحد موؤ�ش�شي هذه املنارة العلمية 

، فر�شة لإبراز جوانب من اأعمال وجهاد 
العالمة يف ن�شرالعلم واإ�شالح املجتمع.

م.�س

�أ�ساتذة  من  متدخلون  وتناول 
بع�ض  و�أئمة  وم�سائخ  جامعيني 
�ملرجع  هذ�  حياة  مميز�ت 
�لروحية  و�ل�سخ�سية  �لديني 
�ملذهب  يف  �لبارزة  و�لإ�سالحية 
�لعلماء  جمعية  وع�سو   ، �لإبا�سي 
حيث   ، �جلز�ئريني  �مل�سلمني 
�أن  �لغزير  علمه  بف�سل  متكن 
يز�وج بني �خلطاب �لديني و�لقيم 
تاأ�سي�سه  خالل  من  �لإ�سالحية 

و�جلمعيات  �ملد�ر�ض  من  ل�سبكة 
ميز�ب  و�دي  ق�سور  خمتلف  عرب 
�أي�سا  �سهاد�ت �ملتدخلني  وركزت 
على حياة وم�سرية هذه �ل�سخ�سية 
وخ�ساله   ، �لكبرية  �لدينية 
�لعلمي  و�مل�سار   ، �لإن�سانية 
�لرثي لل�سيخ �إبر�هيم بيو�ض �لذي 
�لدينية  �ل�ساحة  ب�سمات يف  خلف 
م�ساهماته  خالل  من  �لوطنية 
تف�سري  ويف   ، �لكثرية  �لفكرية 

�لقر�آن �لعظيم ، ومن خالل �أي�سا 
درو�ض �لوعظ و�لإر�ساد �لتي كان 
يقدمها يف �مل�ساجد طيلة حياته.

�للقاء  هذ�  يف  �ملتدخلون  و�أجمع 
�ل�سلطات  بح�سور  جرى  �لذي 
�مل�سلح  هذ�  �أن  �ملحلية 
�لدين  قيم  حامل  و�ملنا�سل 
و�سفه  على  �حلنيف   �لإ�سالمي 
�لنه�سة   ور�ئد   ، �ل�سادق  باملربي 
�لقيادي  �لدور  كذلك  �أبرزو�  كما 

�لذي �أدته هذه �ل�سخ�سية �لروحية 
�لأفكار  من  �لإ�سالم  حت�سني   يف 
�أي�سا  �لتاأكيد  مت  حيث   ، �لهد�مة 
يف هذ� �ل�سدد �أنه متكن من تنوير 
�ل�سحيحة  �ملبادئ  حول  �ل�سكان 
لالإ�سالم ، وتكري�ض وحماية ثو�بت 
�لذي  �مللتقى  هذ�  ومتيز  �لأمة  
تو��سل على مد�ر يوم و�حد بعر�ض 
�ل�سيخ  حياة  حول  وثائقية  �أفالم 
�إبر�هيم بن عمر بيو�ض ، وتقدمي 

بحوث تربز �لدور �لهام �لتي قامت 
يف  �لبارزة  �ل�سخ�سية  هذه  به 
�لقرن  خالل  �لبا�سي  �ملذهب 
�إ�سالم  ن�رش  بخ�سو�ض  �لأخري 
و��ستعر��ض   ، وو�سطي  معتدل 
�أعماله ومو�قفه �ملختلفة  ويطمح 
�للقاء  هذ�  خالل  من  �ملنظمون 
�ملحافظة  يف  �مل�ساهمة  �إىل 
 ، �لوطنية  �جلماعية  �لذ�كرة  على 
وتن�سيط �ل�ساحة �لثقافية �ملحلية  

ولد �ل�سيخ �حلاج �إبر�هيم بن عمر 
كر�ض  حيث   ، بالقر�رة  بيو�ض 
�لعزيز  �هلل  كالم  ل�رشح  حياته  كل 
�حلكيم ، و�ل�سنة �لنبوية �ل�رشيفة ، 
وهو يعد م�سدر �فتخار لكل �سكان 
ميز�ب ، ملا بذله من ن�سالت يف 
يف  �سو�ء  ودينية   فكرية  جمالت 
�أو   ، لالإ�سالم  �ل�سامية  �لقيم  ن�رش 
�لن�سيج  توحيد  �أجل  من  جهوده 

�لإجتماعي للمنطقة.

اإبراهيم بن عمر، بيو�ض 
�بن عمر  �إبر�هيم  �ل�سيخ  �لعاَلّمة  ولد 
و�لد�ه  وكان  �لقر�رة،  مبدينة  بيو�ض 
دخل  �لبلد  يف  �لإ�سالح  �أعيان  من 
�لقر�آن  فا�ستظهر  �لقر�آنية،  �ملدر�سة 
بذلك  و�ن�سَمّ  �لبلوغ،  �سِنّ  قبل  �لكرمي 
،�أخذ  �إِرَو�ن  �لقر�آن:  اظ  �إىل حلقة حَفّ
م�سايخه:  عن  و�لعربية  �لفقه  مبادئ 
�حلاج �إبر�هيم �لربيكي، و�أبو �لعال عبد 

�هلل، و�ل�سيخ �حلاج عمر بن يحيى. 
�بن  عمر  �حلاج  �سيخه  حظوة  نال 
يحيى، فالزمه وكان يخدمه، ويح�رش 
فكان  عنده،  �لبلد  �أعيان  جل�سات 
�لجتماعية  �ملدر�سة  مبثابة  ذلك 
،نبغ  فيها  تكَوّن  �لتي  و�ل�سيا�سية 
بذكائه وحافظته وذلقة ل�سانه �لعربي 
لينوب �سيخه عند  له  �أَهّ ا  �لف�سيح، مَمّ

غيابه يف تدري�ض �لبالغة و�ملنطق. 
بعد �حلرب �لعاملية �لأوىل �أخذ غ�سبا 
�لإجبارية،  �لع�سكرية  �خلدمة  �إىل 
مب�ساع  فرن�سا  بر�ثن  من  فانت�سل 
مبا�رشة  رجوعه  وفور  ة،  �ساَقّ م�سنية 
بكتابة  لال�ستعمار  م�سارعته  بد�أ 
ر�سائل �حتجاج عن �إرغام �لنا�ض على 
�لتجنيد �لإجباري، ف�ساهم يف مقاومة 
فرن�سا  �أ�سدرت  حتَّى  �لتجنيد،  هذ� 
�لتجنيد  حكم  يلغي  جديد�  قانونا 

�لع�سكري على و�دي ميز�ب. 
ذهب  كبري  وباء  بعد  1921م  �سنة  ويف 
و�لده  منهم  �لبلد،  �أعيان  مبعظم 
يف  �سيخه  خلف  عمر،  �حلاج  و�سيخه 
رئا�سة وتبِنّي �حلركة �لعلمية و�لنه�سة 
دخل  و�حدة  �سنة  ،وبعد  �لإ�سالحية 
�أ�سغر  وهو  �بة،  �لعَزّ حلقة  يف  ع�سو� 
فتئ  وما  �لهيئة،  هذه  يدخل  ع�سو 
و�لوعظ  للتدري�ض  �سيخا  عنِيّ  �أن 
1940م  حو�يل  �نتخب  ثَمّ  بامل�سجد، 

�بة.  رئي�سا ملجل�ض �لعَزّ
ماي   21 1343هـ/  �سو�ل   18 يوم  ويف 
معهد  اه  �سَمّ معهد�  �ض  �أ�َسّ 1925م 
على  ز�  مرِكّ �لثانوي،  للتعليم  �ل�سباب، 
و�لعلوم  و�لعربية  �لإ�سالمية  �لثقافة 
مبعهد  �ملعروف  وهو  �ملعا�رشة، 
�سعاره:  �تخذ  هذ�،  يومنا  �إىل  �حلياة 
»�لدين و�خللق قبل �لثقافة، وم�سلحة 

�جلماعة قبل م�سلحة �لفرد«. 
�حلديث  در�ض  �فتتح  1931م  �سنة  يف 
�رشح  �لباري،  »فتح  من  �ل�رشيف 
حجر  لبن  �لبخاري«  �سحيح 
علمي  بحفل  و�ختتمه  �لع�سقالين، 
كُلّ  بهيج �سنة 1945م، وكانت حت�رشه 
فئات �ملجتمع  بامل�سجد؛ وقبل ذلك 
»�رَشْح  م�سند �لإمام �لربيع بن حبيب« 
معتمد  �ل�ساملي،  �لدين  نور  لالإمام 

�حلديث عند �لإبا�سية. 
�رشحها:  �لتي  �لكتب  جملة  من 
�لفقه  �أ�سول  يف  �ل�سم�ض  طلعة  كتاب 
لل�ساملي، وكتاب �لنيل للثميني، ومغني 
ودلئل  ه�سام،  لبن  �للغة  يف  �للبيب 
�لقاهر  لعبد  �لبالغة  يف  �لإعجاز 
علي  لأبي  �لأمايل  وكتاب  �جلرجاين، 
يف  �ل�سلَّم  وكتاب  �لأدب،  يف  �لقايل 

�ملنطق لالأخ�رشي. 
ماي  1353هـ/  �سنة  م  حمَرّ ة  غَرّ ويف 
1953م - بعد �أن �أمَتّ تف�سري جزء عَمّ - 
�فتتح در�ض تف�سري �لقر�آن �لكرمي من 
�لثاين  ربيع   25 يوم  و�ختتمه  فاحتته، 
و�أقيم  1980م؛  فيفري   12 1400هـ/ 
خمتلف  �سهدته  عظيم،  مهرجان  له 
�ل�سلطات �لإد�رية و�ل�سيا�سية من �ستى 
�مل�ستويات، كما ح�رش ح�سد كبري من 
ة �أنحاء �لقطر  �لأمية و�لعلماء من كاَفّ
تاأ�سي�ض  يف  �سارك  1931م  �سنة  ،ويف 

جمعية �لعلماء �مل�سلمني �جلز�ئريني، 
و�ساهم يف �سياغة قانونها �لأ�سا�سي، 
�لأوىل،  �إد�رتها  يف  ع�سو�  و�نتخب 

فاأ�سندت �إليه نيابة �أمني مالها. 
�ض جمعية �حلياة  �أ�َسّ ويف �سنة 1937م 
�لعلمية  �لنه�سة  ر�ئدة  بالقر�رة، 
�جلز�ئريوكانت  باجلنوب  �لإ�سالحية 
يف  نارية  مبقالت  الة  فَعّ م�ساركة  له 
�أفكاره:  وخال�سة  �لوطنية،  �ل�سحافة 
ك  ومت�ُسّ �لوطنية،  �لوحدة  �إىل  دعوة 
و��ستنفار  �ل�سخ�سية،  باملقِوّمات 
يف  �أف�سل  م�ستقبل  �أجل  من  عاٌمّ 
عن  ودفاع  �لإ�سالمي،  �لدين  �إطار 
،كما  �لكرمي  �لقر�آن  لغة  �لعربية  �للغة 
حثيثة  ومتابعات  �هتمامات  له  كانت 
�سنة  ،يف  �لإ�سالمي  �لعامل  لأحد�ث 
�لثانية  �لعاملية  �حلرب  خالل  1940م 
د�خل  �جلربية  بالإقامة  عليه  ُحكم 
ة �أربع �سنو�ت،  �لقر�رة، ل يغادرها ملَدّ
ة  كَوّن خاللها �أجيال من رجالت �لأَمّ

�حلاليني. 
�لأربعة  بني  من  كان  1948م  �سنة  ويف 
ور�سائِل  برقياِت  على  �أم�سو�  �لذين 
�جلز�ئرية  �للجنة  با�سم  �لتاأييد، 
يف  فل�سطني  لق�سية  �لفل�سطينية 
�جلامعة �لعربية، وكان ع�سو� يف جلنة 

�إغاثة فل�سطني. 
�ل�سيا�سية  �حلياة  معرتك  دخل 
�لإقامة  من  خروجه  بعد  �حلا�سمة 
�لعاملية  �حلرب  نهاية  وبعد  �جلربية، 
�ل�سحر�ء  باإحلاق  فطالب  �لثانية، 
�لد�ستور  مناه�سا مل�رشوع  باجلز�ئر، 
�ل�سلطات  و�سعته  �لذي  �ملزعوم 
�لفرن�سية للجز�ئر �سنة 1947م ،وحتت 
تاأثري �لإحلاح �ل�سعبي مبيز�ب قبل �أن 
�جلز�ئري،  �ملجل�ض  يف  ممِثّلَه  يكون 

 20 يوم  �ل�ساحقة  بالأغلبية  فانتخب 
�أفريل 1948م، و�أعيد �نتخابه يف �سنة 
�لذي  �ملدِوّي  �ل�سوت  وكان  1951م. 
�لعربية  �سات  �ملوؤ�َسّ عن  د�فع  طاملا 
يف  ل�سيما  �جلز�ئر،  يف  �لإ�سالمية 

�جلنوب. 
من فاحت نوفمرب 1954م �إىل 19 مار�ض 
�لثوري  �لن�ساط  حمور  كان  1962م 
بخا�سة،  و�لقر�رة  بعامة  مبيز�ب 
يديره مبا�رشة بنف�سه، وبو��سطة �أبنائه 
�ل�سباب من تالميذه وكان خالل �لثورة 
�ت�سال وثيق  �جلز�ئرية �ملباركة على 
جبهة  وبني  بينه  �ل�رشية  باملر��سالت 
تة  �ملوؤَقّ و�حلكومة  �لوطني،  �لتحرير 

للجمهورية �جلز�ئرية يف �ملهجر. 
وكان يوؤمن باأَنّ �لكفاح ل يقت�رش على 
رفع �ل�سالح وحده، و�إمنا يتكامل ببناء 
�مل�سوؤولية  ل  لتحُمّ و�إعد�دها  �لنفو�ض 
�أكرب  ،ولعَلّ  �مل�ستقبل  يف  و�لر�سالة 
ملوؤ�مرة  معار�سته  به:  عرف  موقف 
،ويف  �ل�سمال  عن  �ل�سحر�ء  ف�سل 
�لقتال  �إيقاف  بعد  1962م  مار�ض   19
ع�سو�  عنِيّ  �إيفيان،  مفاو�سات  نتيجة 
تقدير�  تة،  �ملوؤَقّ �لتنفيذية  �للجنة  يف 
�إليه  و�أ�سندت  ووظيفته،  لكفاءته 
ة �ل�سوؤون �لثقافية �إىل يوم ت�سليم  مهَمّ
يف  جز�ئرية  حكومة  لأَوّل  �ل�سلطة 
�أحيى  1963م  �سنة  1962م يف  �سبتمرب 
)�لهيئة  �سعيد  ي  عِمّ جمل�ض  ن�ساط 
ميز�ب  و�دي  �بة  عَزّ ملجال�ض  �لعليا 
وو�رجالن( فانتخب رئي�سا له �إىل يوم 

وفاته. 

يف �ل�سبعينيات �عتمدته وز�رة �ل�سوؤون 
�لدينية يف �إ�سد�ر �لفتوى باجلمع بني 
�إثبات  يف  �لفلكي  و�حل�ساب  �لروؤية 

�عتبار  يف  وفتو�ه  �لدينية،  �ملو��سم 
من  �لقادمني  للحجاج  ميقاتا  ة  جَدّ

�ملغرب بالطائرة. 

من تراثه الفكري والأدبي: 

 1500 حو�يل  يف  ل  م�سَجّ تف�سري   .1
�سفحة،   12497 يف  رة  حمَرّ �ساعة، 
�لأوىل  �خلم�سة  �لأجز�ء  طبعت  وقد 
منها بعنو�ن: يف رحاب �لقر�آن، حترير 
كما  بلحاج.  �ل�سيخ  عي�سى  �لأ�ستاذ 
�إجناز  �لدرو�ض،  لهذه  خمت�رش  �سدر 

�ل�سيخ نا�رش �ملرموي. 
قيمة،  لدرو�ض  �لأ�رشطة  مئات   .2
و�لجتماعية  �لدينية  �ملنا�سبات  يف 
بع�ض  منها  طبعت  وقد  و�ل�سيا�سية. 
وحتقيقها،  حتريرها  بعد  �لدرو�ض، 

ومنها: 
*�ملجتمع �مل�سجدي، حترير �لدكتور 

د نا�رش بوحجام )مط(.  حمَمّ
جز�أين،  يف  �لإمام،  �ل�سيخ  *حديث 
كعبا�ض  �سعيد  د  حمَمّ �ل�سيخ  حترير 

)مط(. 
*�لبدعة مفهومها و�أنو�عها و�رشوطها، 
يف  �إبر�هيم،  بولرو�ح  �لطالب  حترير 
�حلياة  مبعهد  ج  �لتخُرّ بحوث  �إطار 

)م�سَفّف(. 
عنهم،  و�لر�سا  �ل�سحابة  *ف�سل 
�أوجانة،  حميد  بهون  �لطالب  حترير 
ج مبعهد �حلياة  يف �إطار بحوث �لتخُرّ

)م�سَفّف(. 
3. وقد ترك �ل�سيخ بيو�ض فتاوى على 
�أ�سئلة علمية وفقهية، جمعها �لأ�ستاذ 
)با�سعادل(،  باحلاج  �ل�سيخ  بكري 
�لأ�ستاذ  ر  وحَرّ جز�أين.  يف  وطبعها 
�لهالل  ثبوت  فتوى  �إ�سماعيل  عمر 

بني �لروؤية �لب�رشية وح�ساب �ملر��سد 
�لفلكية، فطبعت ب�سلطنة عمان. 

�جلر�ئد  خمتلف  يف  مقالت   .4
و�ملجالت، خا�سة منها جملة �ل�سباب 
وجر�ئد  �حلياة،  معهد  عن  �ل�سادرة 
مثل:  �إبر�هيم،  �ليقظان  �أبي  �ل�سيخ 

و�دي ميز�ب، و�لنور. 
ر�ته �خلا�سة: فقد كان �ل�سيخ  5. مذِكّ
ة،  حري�سا على تدوين مذكر�ته �خلا�سَّ
ة  �لهاَمّ �ملذكر�ت  هذه  تز�ل  ول 
�سدر  ما  بينها  من  ولعَلّ  خمطوطة، 
ه للطبع  بعنو�ن: �أعمايل يف �لثورة، �أعَدّ
د نا�رش، ون�رشته جمعية  �لدكتور حمَمّ

�لرت�ث. 
�أجيال  �لإ�سالحي:  جهاده  ثمار  ومن 
دوما:  يقول  كان  فقد  �لرجال،  من 
بتاأليف  �لكتب  تاأليف  عن  »�ُسِغلت 
َخلَُفه  هوؤلء  ر�أ�ض  وعلى  �لرجال«.  
حاليا:  �لإ�سالحية  �لنه�سة  ريادة  يف 
�ل�سيخ �رشيفي �سعيد )�ل�سيخ عدون(، 
�لأ�ساتذة،  مئات  من  و�أ�رش�به 
فني  و�مل�سايخ، و�لدكاترة، وكبار �ملوَظّ
يف خمتلف �مل�ستويات، د�خل �جلز�ئر 

وخارجها. 
منابع �إ�سالحه: �لقر�آن �لكرمي، و�ل�سنة 
�لر��سدين،  �خللفاء  و�سرية  �ل�رشيفة، 

و�ل�سلف �ل�سالح من بعدهم. 
و�أما منابر ر�سالته فهي: �مل�سجد �أول، 
ثَمّ �لتعليم باملعهد ثانيا، ثَمّ �ملجتمع 
�لعام ثالثا ،ويف عمر يناهز  �خلارجي 
�لطيبة،  �أنفا�سه  ختمت  �سنة،   83
وحياته �حلافلة باجلهاد و�سيع جثمانه 
يف موكب حا�سد خا�سع، ح�رشه نخبة 
بحفل  �أِبّن  كما  �لدولة،  م�سوؤويل  من 
�لأوىل  يوم �جلمعة 21 جمادى  عظيم 

1401هـ/ 27 مار�ض 1981م. 
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حت�ضري  يف  الّزبدة  ت�ضتخدم  ما  وكثرياً   
الأكالت املختلفة، وذلك ملا تقّدمه 
تلك  ومن  كبرية،  فوائد  من 
الفوائد ما يلي: 

تلّي 
وتعالج  املعدة 

 . ك م�ضا لإ ا
حت�ّضن 

اأكرث مرونًة وطراوًة. حتمي  �ضّحة اجللد وجتعله 
اجل�ضم  تقي  كما  احلوام�ض،  اآثار  من  الأع�ضاب 
من الإ�ضابة باأمرا�ض الأع�ضاب، مثل: الّزهامير، 
اأنواع  بع�ض  تذيب  وغريها.  والباركن�ضون، 
الفيتامينات ب�ضبب احتوائها على الّدهون املفيدة، 
فهذه الفيتامينات ل تذوب اإّل يف الّدهون املفيدة 
املوجودة يف الّزبدة، وذلك كي يتمّكن اجل�ضم من 
الّزبدة  حتتوي  منها.  وال�ضتفادة  امت�ضا�ضها 
مثل  للج�ضم،  مهّمة  فيتامينات  عّدة  على 
وغريها.  »هـ«،  »ب«،  »اأ«،  فيتامينات 

كاملغني�ضيوم،  ال�ّضورّية،  بالأمالح  اجل�ضم  تزّود 
بناء  يف  تدخل  والتي  والكال�ضيوم،  والف�ضفور 
وديوم. تقّوي الأع�ضاب  العظام، بالإ�ضافة اإىل ال�ضّ
تزيد من قدرته على  كما  املّخ،  وتعّزز من عمل 
الّتفكري والإبداع. حتتوي على الكول�ضرتول املفيد 
واإنتاج  اخلاليا،  جميع  تركيب  يف  يدخل  الذي 
لإنتاج  �ضورّي  اأّنه  كما  اجلن�ضّية،  الهرمونات 
هذا  ويدخل  للعظام،  ال�ّضورّي  »د«  فيتامي 
فراء ال�ضورّية  الكول�ضرتول يف تكوين ع�ضارة ال�ضّ
وبالّتايل  الأمعاء  حركة  ولتحفيز  الّدهون،  له�ضم 

ت�ضهيل عملّية اله�ضم. تعمل على حت�ضي ال�ضّحة 
الّنف�ضّية وحت�ضي املزاج، لأّنها ترّبد الكبد وحتمي 

اأع�ضابه
عدم  �ضورة  اإىل  الّتنويه  من  بد  ل  مالحظة: 
زيادة  على  تعمل  فهي  الّزبدة  تناول  من  الإكثار 
من  �ضئيلة  ن�ضبة  على  حتتوي  اأّنها  كما  الوزن، 
من  الكثري  ت�ضّبب  التي  اّرة  ال�ضّ الثاّلثّية  الّدهون 

الأمرا�ض للقلب وال�ّضايي

 عالج فرط 
الغدة 

الدرقية
 و يتمثل يف العالج اجلراحي 

والعالج الإ�ضعاعي والعالج 
الدوائي ، اأما العالج 

اجلراحي فيتم من خالله 
اإزالة جزء من الغدة الدرقية 

اأو كامل الغدة الدرقية 
، ولكن هناك خطر اأن 
توؤثر هذه العملية على 

ال�ضوت وذلك ب�ضبب مرور 
الأع�ضاب التي تتحكم 

باحلبال ال�ضوتية خالل 
الغدة الدرقية كذلك من 

م�ضاعفات العملية احتمال 
جتمع الدم يف منطقة الغدة 
الدرقية اأو معاناة املري�ض 

من نق�ض دائم يف اإفراز 
الغدة الدرقية وحاجته 

لليفوثريوك�ضي مدى احلياة 
اأو اإزالة الغدد جارات 

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

مزمن يف م�ضتوى الكال�ضيوم  
اجلراحة للتجميل اأو يف 

حالة عدم ا�ضتجابة املري�ض 

عالج مر�ض ُفقدان ال�صهّية 
كن  بداية اإذا مّت التعرمُف على الأ�ضباب جيداً؛ فاإنه من خاللها ممُ
املمُ�ضاعدة ب�ضكل كبري يف عملية العالج والتخلمُ�ض من املر�ض 
بالإ�ضابة  العرتاف  هو  اأهمية؛  الأكرث  والأمر  نهائي،  ب�ضكل 
باملر�ض، حيثمُ اأّن العرتاف هو ن�ضف العالج، اإذ غالباً يرفمُ�ضون 
فكرة حاجتهم لزيادة الوزن، اأو حتى ل يمُدِركون وجود �ضيء لي�ض 
على ما يمُرام. قد ل يلجاأ املري�ض بفمُقدان ال�ضهّية -غالباً- ملمُ�ضاعدة 
اأحد ويمُخفي اأمر مر�ضه، الذي قد ت�ضل اأحيانا ل�ضنوات رمبا؛ لأنهم 
خائفون، حيثمُ ترتِكز عملية العالج على اأمرين مهمي وهما: الأول: 
القيام  اإن  ن.  بالتح�ضمُ الّرغبة  الثاين:  باملر�ض  العرتاف 
من  ذاتّية  �ضاعدة  ممُ عليه  يرتّتب  الأول؛  بالأمر 
خالل اعرتافك بذلك، واإخبَار الأمر اإىل 
اإىل  نف�ِضك  وا�ضطحاب  بهم،  تِثق  من 
على  وتمُوجب  ّت�ض،  ممُ دكتور 
املمُ�ضاعدة  طلب  مّت  مْن 
ا�ضطحاب  منه 
اإىل  ال�ضخ�ض 
 ، ملمُختَ�ض ا
ثقِته  وزيادة 
وتقدمي  بنف�ِضه 
و�ضح  له  الّدعم 

الأمور بب�ضاطة.

الِعالج الطبيعي لُفقدان ال�صهّية
موم التي تكوّنت فيه من خالل تناولك  ارة امَلعّدية يف   لعل احلديث -هنا- موجه اإىل بع�ض الِعالجات الطبيعية بالتف�ضيل كما يلي: املياه الّدافئة: حيث تمُ�ضاعد يف تّطهري اجلهاز اله�ضمي من ال�ضمُّ ب كوب من املاء كل �ضاعتي يمُوؤدي اإىل زيادة العمُ�ضَ تقال: حيث اأّن �ضمُ عور باجلمُوع واإيجاد الّرغبة بالأكل. ع�ضري الربمُ احلمو�ضة يمُحّفز املعدة على زيادة العمُ�ضارة امَلعّدية.احلليب املمُحلّى بالع�ضل. الِقرفة: تمُ�ضتخدم يف الّطب الآ�ضيوي لتن�ضيط ال�ضهّية. البقدون�ض: يمُ�ضاعد على التخلمُ�ض من انتفاخ البْطن وزيادة ال�ضهّية. الطماطم: اإن احتواء الطماطم على املياه الدافئة �ضباحا على الّريق، وتمُ�ضاعد بال�ضمُ

فوائد بيا�ض البي�ض للع�صالت
مثل:  لذلك  ال�ّضورّية  الفيتامينات  لوجود  وذلك  الع�ضالت  Aيبني    
فيتامي ب 12، و  يبني اأن�ضجة الع�ضالت وذلك لوجود ما مقدارة غرامي 
اإعادة  من الربوتي يف بيا�ض البي�ض، وهو من العنا�ض املفيدة لعملّية 
الاّلزمة  بالّطاقة  اجل�ضم  وميّد  حرارّية،  �ضعرات  يعطي  الأن�ضجة.  بناء 
لعمل متارين بناء الع�ضالت، اإذ يحتاج لعب بناء الأج�ضام اإىل �ضعرات 
�ضب  ل  ويف�ضّ الع�ضالت،  بناء  متارين  يف  جهداً  ليبذل  عالية  حرارّية 
الاّلزمة.  بالّطاقة  ليمّد اجل�ضم  �ضباح  كّل  احلليب يف  مع  البي�ض  بيا�ض 
ل  التي  وامل�ضبعة  ال�ّضورّية  غري  الّدهون  وجود  عدم  يف  تكمن  قيمته 
يرغب بها كّل من يريد بناء ع�ضالته وخ�ضو�ضاً لعبي كمال الأج�ضام. 
الّلو�ضي.  مثل  الع�ضالت  لبناء  �ضورّية  اأمينّية  اأحما�ض  على  يحتوي 

تناول  ل  للّريا�ضّي يف�ضّ بيا�ض البي�ض امل�ضلوق 
غب  ا لّر يف بناء ع�ضالتها

فوائد زبدة املاعز

العلماء يكت�صفون 5 اأنواع جديدة ملر�ض ال�صكري ت�صيب البالغني
اأكد العلماء اأن الوقت قد حان 

للتخل�س من الفكرة ال�سائدة باأن 
مر�س ال�سكري ينق�سم اإىل نوعني 

فقط، بعد اأن  ك�سف بحث جديد عن 
وجود خم�سة اأنواع ملر�س ال�سكري 

لدى البالغني.

ويقول العلماء من جامعة لوند ال�ضويدية، اإن جميع 
الأنواع الفرعية لل�ضكري امل�ضنفة حديثا، متميزة 
وراثيا، ولها اختالفات عديدة، مبا يف ذلك العمر 
املعر�ضي  اأولئك  حتديد  على  ي�ضاعد  قد  الذي 
ويقول  الكلى.  اأمرا�ض  مثل  امل�ضاعفات،  خلطر 
ت�ضلط  اإليها  تو�ضلوا  التي  النتائج  اإن  البحث  فريق 
ال�ضوء على �ضبب ا�ضتجابة بع�ض مر�ضى ال�ضكري 
ب�ضكل متلف جدا للعالج عن غريهم، م�ضيفا اأن 
اإليه ميكن اأن ي�ضاعد يف حتديد اأولئك  ما تو�ضلوا 
الذين يواجهون خطرا كبريا من امل�ضاعفات التي 
تدفعهم لتباع عالج م�ض�ض لهذا املر�ض ويقول 
اأ�ضتاذ ال�ضكري واأمرا�ض الغدد ال�ضماء يف جامعة 
النتائج  اإن  البحث،  قاد  والذي  غروب(  )ليف  لوند 
"بالن�ضبة للمري�ض، اأعتقد اأنها �ضتعني معاجلة اأكرث 

فردية، ونوعية حياة اأف�ضل".
ويف الوقت احلا�ض، ي�ضنف مر�ض ال�ضكري �ضمن 
اأ�ضا�ضيي، وكالهما له عالقة بعلم الوراثة،  نوعي 
اأما بالن�ضبة للنوع الأول، فهو حالة املناعة الذاتية، 
حيث ل يتم اإنتاج الأن�ضولي الهرموين، والتي تتطور 

عموما يف مرحلة الطفولة اأما النوع الثاين فهو الأكرث 
الأن�ضولي،  من  القليل  اجل�ضم  ينتج  وفيه  �ضيوعا، 
اجللوكوز  امت�ضا�ض  يف  دوره  يوؤدي  ل  قد  الذي 
وقت لحق  يتطور يف  وعموما  اجل�ضم،  من خاليا 

العلماء  ويقول  بالبدانة.  ويرتبط  العمر  تقدم  مع 
الأول  النوع  من  ال�ضكري  داء  اأن  تظهر  النتائج  اإن 
ال�ضكري،  ملر�ض  املتاأخر  الذاتية  املناعة  و�ضكل 
ميكن جتميعها معا ك�ضكل واحد، يطلق عليه ا�ضم 

النوع  لكن  ال�ضديد"،  املناعي  ال�ضكري  "مر�ض 
اأربع  ي�ضمل  الواقع  يف  املزمن  املر�ض  من  الثاين 
فئات، واحد منها يطلق عليه ا�ضم " ال�ضكري �ضديد 
نق�ض الأن�ضولي"، والذي يظهر ميزات ماثلة للنوع 
الأول من ال�ضكري، وهذا النوع يرتبط ب�ضكل كبري 
"ال�ضكري  فت�ضمى  الثانية  الفئة  اأما  العي  مبر�ض 
الفئة  هذه  وترتبط  لالأن�ضولي"،  املقاومة  �ضديد 
ما  الأن�ضولي،  حلقن  ت�ضتجيب  ل  وهي  بالبدانة، 
يزيد من احتمال وجود اأمرا�ض يف الكبد واأمرا�ض 

الكلى املزمنة.
اأما الفئتان الأخريان فهما �ضكالن معتدلن للمر�ض 
مرتبطان غالبا بتقدم العمر، اأحدهما يعرف با�ضم 
"ال�ضكري املعتدل املرتبط بال�ضمنة"، وهو مرتبط 
"ال�ضكري  هو  والثاين  العايل،  اجل�ضم  كتلة  مبوؤ�ض 
املعتدل املرتبط بالعمر"، والذي يوجد عادة لدى 
املر�ضى الأكرب �ضنا ويقول العلماء اإن كلتا الفئتي 
واتباع   ا�ضت�ضارة اخلرباء  فيهما عرب  التحكم  ميكن 
لكنهم  ال�ضكري،  ملر�ض  متلفة  مراحل  جمرد 
من  مزيد  اإىل  بحاجة  تزال  ما  الدرا�ضة  اأن  اأكدوا 
العالج  تقدمي  يف  اأكرب  ب�ضكل  ت�ضاعد  كي  العمل 
حتليل  خالل  من  النتائج  هذه  والفعال   الناجع 
بيانات حوايل 15 األف مري�ض �ضكري من البالغي، 
قيا�ض  ت�ضمل  متلفة،  ت�ضنيف   من  متكنوا  وقد 
الت�ضخي�ض،  عند  والعمر  الدم،  يف  ال�ضكر  م�ضتوى 
وموؤ�ض كتلة اجل�ضم، ووجود اأج�ضام م�ضادة معينة 
مرتبطة مبر�ض ال�ضكري املناعي الذاتي، وقيا�ضا 

باحل�ضا�ضية لالأن�ضولي.
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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 

�سر�بيل تقيكم �حلّر
هل فكرت يوماً عزيزي القارئ باأهمية اللبا�س الذي 
�سخره اهلل لك؟ وهل تعلم اأن املخلوق الوحيد على 
وجه الأر�س الذي ي�سرت ج�سده هو الإن�سان؟ دعونا 

نتاأمل ما اأنباأ به القراآن....
يف بحث جديد ن�رش موؤخراً، يقول العلماء اإن اخرتاع 
عن  وغريبة  نوعها  من  فريدة  عملية  هو  اللبا�س 
لها  لي�س  احلية  الكائنات  فجميع  املخلوقات،  بقية 
للوقاية من  اأ�سلوب  اأي  تطوير  ت�ستطع  مالب�س ومل 

خماطر ال�سم�س اأو الربد..
الب�رش وجدت  فلوريدا على جينات  درا�سة جلامعة 
 170000 قبل  املالب�س  لب�سوا  الب�رش  اأن  على  دليل 
وهناك  املالب�س(..  قمل  درا�سة  خالل  )من  �سنة 
من  انحدروا  الب�رش  جميع  اأن  توؤكد  �سابقة  درا�سة 

اأن  ونوؤكد  �سنة..   250000 قبل  عا�س  واحد  رجل 
العلماء لو تابعوا البحث �سوف يجدون اأن اأول اإن�سان 
لب�س املالب�س.. وهو �سيدنا  ُوجد على الأر�س قد 

اآدم عليه ال�سالم.
اأ�ساًل  ت�سميمها  مت  احليوانات  اإن  العلماء  ويقول 
اأو  ملالب�س  احلاجة  دون  اأج�سامها  تعمل  بحيث 
بحماية  تقوم  اأنها  احليوانات  جلود  فطبيعة  ثياب، 
نف�سها من الربد واحلرارة من خالل طبقات اجللد 
ج�سدها..  يغلف  الذي  الكثيف  ال�سعر  اأو  والفرو 

وبالتايل لي�س هناك حاجة لهذه املالب�س.
ف�سوف  مالب�س  دون  من  تُرك  لو  الإن�سان  بينما 
والتي  ال�سارة  البنف�سجية  فوق  لالأ�سعة  يتعر�س 
ت�سبب �رشطان اجللد كما يحدث مع الذين يعر�سون 

على  طويلة  ولفرتات  ال�سم�س  لأ�سعة  اأج�سادهم 
�سواطئ البحار.

القرود وعلى الرغم من اأنها خملوقات حديثة ن�سبياً 
وعا�ست ملاليني ال�سنني اإل اأنها مل تتمكن من تطوير 
مالب�س.. وهذا يناق�س ما يدعيه علماء التطور اأن 
اللبا�س تطور عرب الزمن.. بل ن�ساأ فجاأة مع ظهور 

الإن�سان الأول.
ال�سم�س،  �رّش  لتقيه  للمالب�س  بحاجة  الإن�سان  اإذاً 
اكت�ساف هذه املالب�س  العلماء من طريقة  ويعجب 
ولكن  طورها...  وكيف  الإن�سان  اكت�سفها  ومتى 
الذي  تعاىل  اهلل  كتاب  احلقيقية جندها يف  الإجابة 
احلرارة  من  ويقيه  يزّينه  بلبا�س  الإن�سان  على  مّن 

والربدة..

�أحاديث �لر�سول 
عن �ل�سرب 

الأحاديث التالية هي الأحاديث الواردة عن ر�سول 
اهلل يف مو�سوع ال�سرب : 

قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ما ي�سيب املوؤمن 
اأذى  ول  حزن  ول  هم  ول  و�سب  ول  ن�سب  من 
من  بها  اهلل  كفر  اإل  ي�ساكها  ال�سوكة  ول غم حتى 
خطاياه رواه البخاري و م�سلم . ويف رواية مل�سلم 
�سقم  ول  ن�سب  ول  و�سب  من  املوؤمن  ي�سيب  ما 
به من �سيئاته.  اإل كفر  الهم يهمه  ول حزن حتى 
النبي �سلى  الو�سب: املر�س قال  التعب  الن�سب: 
اهلل عليه و�سلم: من يرد اهلل به خريا ي�سب منه  رواه 

البخاري .
قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: اإن عظم اجلزاء مع 
عظم البالء واإن اهلل  تعاىل اإذا اأحب قوما ابتالهم 
ال�سخط   فله  �سخط  ومن  الر�سا  فله  ر�سي  فمن 

رواه الرتمذي .
م�سيبة  من  ما  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال 
ال�سوكة  بها حتى  اهلل عنه  كفر  اإل  امل�سلم  ت�سيب 

ي�ساكها  رواه البخاري وم�سلم .
قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ل ي�سيب املوؤمن 
خطيئته   من  بها  اهلل  نق�س  اإل  فوقها  فما  �سوكة 

رواه م�سلم .
البالء  يزال  ما  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال 
باملوؤمن واملوؤمنة يف نف�سه وولده وماله حتى يلقى 

اهلل تعاىل وما عليه خطيئة رواه 
الرتمذي وقال حديث ح�سن �سحيح واحلاكم . 

�لدعوة �إىل �هلل �أ�سا�ُس �سلة �لأرحام
يف  م�ستوى  اأعلى  اأن  اأراه  الذي  اأنا 
اهلل،  اإىل  بيده  تاأخذ  اأن  ال�سلة  هذه 
معظم  عند  وهٌم  هناك  وباملنا�سبة 
ل  للدعاة،  اهلل  اإىل  الدعوة  النا�س: 
لكن  م�سلم،  كل  على  عني  فر�س 
ملاذا ت�سلي ؟ لأن ال�سالة فر�س، ما 
اهلل  اإىل  الدعوة  اأن  اأقنعتك  لو  قولك 
فر�س كال�سالة ؟ الدليل: قال تعاىل:  
 )2( ٍ نرْ�َساَن لَِفي ُخ�رشرْ إِ ِ )1( اإَِنّ الرْ َوالرَْع�رشرْ

اإَِلّ )3( .  ) �سورة الع�رش (
ربع  للنجاة،  اأركان  اأربعة  عندنا   
وهي  اهلل،  اإىل  الدعوة  الأركان  هذه 
َوَعِملُوا  اآََمنُوا  الَِّذيَن  اإَِلّ  النجاة:   من 
ورْا  َوتََوا�سَ ِقّ  َ ِباحلرْ ورْا  َوتََوا�سَ اِت  احِلَ ال�سَّ
ُقلرْ    ) الع�رش  �سورة   (   .)3(  ِ ربرْ ِبال�سَّ
رَيٍة  ِ َعلَى بَ�سِ َهِذِه �َسِبيِلي اأَدرُْعو اإِىَل اهلَلّ

�سورة   (   .  )108( اتَّبََعِني  َوَمِن  اأَنَا 
على  اهلل  اإىل  تدُع  مل  فاإن  يو�سف(  

ب�سرية فل�ست متبعاً لر�سول اهلل.
هناك اآية خميفة، قال تعاىل:  ُقلرْ اإِنرْ 

 (   .  )31( َفاتَِّبُعوِن   َ اهلَلّ بُّوَن  ُتِ ُكنرْتُمرْ 
�سورة اآل عمران(  فاإن مل تتبع ر�سول 
اهلل فاأنت ل تب اهلل، لأن الدعوة اإىل 

اهلل فر�س عني على كل م�سلم.

الهداية  ظلمني  ملن  متنيت  رب  يا 
والتوبة ومتنى هالكي وتدمريي ول 
حول ول قوة اإل بك اللهم خذ حقي 
�سئت   وكيف  مبا�سئت  ظلمني  ممن 
َغـِٰفاًل   َ اٱهلَلّ �َسَبَّ  َترْ تعاىل:َولَ  قال 
َا يُوؤَّخُرُهمرْ  ـٰمِلُوَن اإَِنّ ا يَعرَْمُل اٱلَظّ َعَمّ

اُٰر  َخ�ُس ِفيِه اٱلأبرْ�سَ ِليَورٍْم تَ�سرْ
 ِ اهلَلّ َر�ُسوَل  اأََنّ   ِ اهلَلّ َعبرِْد  برِْن  َعنرْ َجاِبِر 
لرَْم  ُ َعلَيرِْه َو�َسلََّم َقاَل اتَُّقوا الُظّ لَّى اهلَلّ �سَ
لرَْم ُظلَُماٌت يَورَْم الرِْقيَاَمِة رواه  َفاإَِنّ الُظّ

م�سلم 
َقاَل  َقاَل  َعنرُْه   ُ اهلَلّ َي  َر�سِ اأَنَ�ٍس  َعنرْ 

ُ َعلَيرِْه َو�َسلََّم انرْ�رُشرْ  لَّى اهلَلّ ِ �سَ َر�ُسوُل اهلَلّ
لُوًما َفَقاَل َرُجٌل  ا اأَورْ َمظرْ اأََخاَك َظامِلً
لُوًما  ِ اأَنرْ�رُشُهُ اإَِذا َكاَن َمظرْ يَا َر�ُسوَل اهلَلّ
نرْ�رُشُهُ  اأَ َكيرَْف  ا  َظامِلً َكاَن  َذا  اإِ يرَْت  اأََفَراأَ
لرِْم َفاإَِنّ  ُجُزهُ اأَورْ مَترْنَُعُه ِمنرْ الُظّ َقاَل َترْ

ُهُ رواه البخاري  َذِلَك نَ�رشرْ
ُ َعلَيرِْه  لَّى اهلَلّ َعنرْ اأَِبي َذٍرّ َعنرْ النَِّبِيّ �سَ
ِ تَبَاَرَك َوتََعاىَل  َو�َسلََّم ِفيَما َرَوى َعنرْ اهلَلّ
لرَْم  ُت الُظّ مرْ اأَنَُّه َقاَل: يَا ِعبَاِدي اإِِنّ َحَرّ
ًما  َرّ ُمَ بَيرْنَُكمرْ  َوَجَعلرْتُُه  نَفرْ�ِسي  َعلَى 

َفاَل تََظامَلُوا رواه م�سلم 
اأخربنا معمر عن قتادة اأو احل�سن - 

اأو كليهما - قال : الظلم ثالثة : ظلم 
ل يغفر ، وظلم ل يرتك ، وظلم يغفر 
، فاأما الظلم الذي ل يغفر فال�رشك 
باهلل واأما الظلم الذي ل يرتك فظلم 
الظلم  واأما   ، بع�سا  بع�سهم  النا�س 
فيما  نف�سه  العبد  فظلم  يغفر  الذي 

بينه وبني ربه. 
بَيرْنَُه  لَيرْ�َس  َفاإِنَُّه  لُوِم  َظرْ املرْ َوَة  َدعرْ َواتَِّق 
من  البخاري  رواه  ِحَجاٌب   ِ اهلَلّ  َ َوبنَيرْ

حديث معاذ

�أحاديث قد�سية عن �لظلم
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 
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كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.
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14 ال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا ال�شم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا ال�شم لأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�س تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ل  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
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42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�شد الغابة هو ابن الأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية ويقع يف م�شر
48 ج�شم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�س ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف الإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر
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تويوتا اجلديدة �ستطيح بـ"كامري" عن عر�ش املبيعات

عمالق  طرحت 
عة  �صنا

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

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

ال�صيء  بع�ض  ت�صبه  ال�صيارة 

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

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

الأمان.

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

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

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

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

على 
ر  ل�صو ا

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

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

يونغ" تطلق  "�سانغ 
�ساحنة مميزة 
للطرق الوعرة

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

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

ال�صيارات املتو�صطة وال�صغرية 
احلجم.

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

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

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

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

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

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

من 395 األف يورو.

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

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

800 ح�صان.

اأودي S7 �سبورت باك 2019 تظهر 
بدون متويهات قبل تد�سينها

باك 2019 اجلديدة  �صبورت   S7 اأودي ظهرت 
كلياً يف دولة الدمنارك بدون متويهات، مقارنة 
بالقيا�صية A7، فاإن S7 اأكرث عدوانية بالواجهة 
مل�صات  ذلك  ويت�صمن  واخللفية  الأمامية 
جمموعة  على  الإبقاء  مع  باملقدمة  جريئة 
م�صت�صعرات بال�صبك الأمامي لتفعيل الأنظمة 
امل�صاعدة لل�صائق، اإ�صافة م�صتت هواء خلفي، 
للداخلية،  تتوفر �صور  ال�صكل مل  دائري  عادم 
نف�صها  هي  املق�صورة  اأن  املوؤكد  من  ولكن 
التي راأيناها يف A7 مع تغيريات حمدودة على 

مقاعد ريا�صية.
 ،S7 اأي مولد طاقة �صت�صتخدمه مل يتم تاأكيد 
اإما  املحرك  اأن  تقول  �صائعات  هنالك  لكن 
�صيكون تريبو مزدوج 2.9 لرت 6 �صلندر نف�صه 
 440 بقوة   4S بانامريا  بور�ض  يف  امل�صتخدم 
ح�صان، اأو 4 لرت 8 �صلندر بقوة 460 ح�صان ل 
نعلم متى �صيتم تد�صينها، ولكن مبا اأن منوذج 
S7 �صبورت باك بال�صور اإنتاجي فذلك يعني اأن 
للغاية، رمبا يف معر�ض جنيف  املوعد قريب 

لل�صيارات 2018.



 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 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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  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية
التحرير للواب  والوسائل االلكترونية

تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 
السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق
 اإلعالم اآللي و احملاسبة

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 
يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 
 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900
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  Android P قد ياأتي مبزايا 
اأكرث حلجب املكاملات

ت�شري  �أدلة  �أندرويد  مطوري  �كت�شف 
�أندرويد  من  �لقادم  �لإ�شد�ر  �أن  �إىل 
قد يوفر مز�يا �أكرث حلجب �ملكاملات 

مدجمة مبا�رشة يف تطبيق �لإت�شال.
�رشكة  مهند�شي  �أحد  و�أ�شاف 
م�رشوع  �إىل  برجمية  �شيفر�ت  �شوين 
لو  عنا�رش  �مل�شدر  مفتوح  �أندرويد 
مت تطبيقها فعاًل فاإنها �شتعطي مرونة 
حجب  يخ�ص  فيما  للم�شتخدم  كبرية 
�ملعايري  ومن  �لو�ردة  �ملكاملات 
حجب  تطبيقها  ميكن  �لتي  �جلديدة 
غري  �أرقام  من  �لو�ردة  �ملكاملات 
�أرقام  �لإت�شال،  جهات  يف  م�شجلة 
خدمة  وفق  تظهر  ل  �أي  خا�شة 
من  �أرقام  �لإت�شالت،  �رشكة  من 

�أي  تعر�ص  ل  �أرقام  عمومية،  هو�تف 
معلومات عن �ملت�شل وميكن ل�رشكات 
هو�تف  يف  �مليزة  حجب  �لإت�شالت 
بيعها  ميكنهم  بالتايل  �مل�شتخدمني، 
ومن  منف�شلة.  خارجية  كخدمات 
�شيقدم  بي  �أندرويد  �أن  �لقول  �ملبكر 
حجب  يف  �لإ�شافية  �خليار�ت  هذه 
خيار�ت  لكنها  �لو�ردة،  �ملكاملات 
ممكنة بالفعل �جلدير بالذكر �أن ن�شخ 
�ل�رشكات  ببع�ص  �خلا�شة  �أندرويد 
هذه  تقدم  و�شام�شوجن  �شاومي  مثل 
�ملز�يا منذ �شنو�ت، لكن نتحدث هنا 
من  �خلام  �لن�شخة  يف  توفريها  عن 
�ل�رشكات  باقي  على  لتوفر  �أندرويد 

عناء �لتطوير �خلا�ص بها.

هاتف �سام�سونغ غاالك�سي S9 �سيحتفظ

 بقارئ الب�سمة يف اخللف
�أطلقت �شام�شونغ هاتف غالك�شي S8 مع ما�شح �شوئي لب�شمات �لأ�شابع يف �جلزء �خللفي 

على غري عادتها، وكان موقعه بجو�ر �لكامري� مما �إىل و�شع غري مريح للم�شتخدمني �أثناء 

�ملا�شح  تعمل على دمج  �أنها  �لرغم من  �لكامري�، وعلى  فتح �جلهاز وحدوث لطخات يف 

مع  لطرحه  يز�ل غري جاهز  ل  �أنه  �إل   ،2016 �أكتوبر  منذ  �ل�شا�شة  للب�شمة حتت  �ل�شوئي 

تقليدي  للب�شمة  ما�شح �شوئي  �شي�شتخدم  �لقادم  �لهاتف  فاإن  لذلك   ،S9 هاتف غالك�شي

�شيتم و�شعه حتت عد�شة �لكامري� يف �جلزء �خللفي، وقد مت ك�شف هذ� �لأمر من قبل بع�ص 

لقطات �ل�شا�شة من تطبيق Samsung Health. وتظهر تلك �للقطات عملية قيا�ص معدل 

�رشبات �لقلب، وتظهر �أن �إعد�د �لكامري� �شوف ل يز�ل لديه نف�ص �مل�شت�شعر�ت و�لفال�ص 

على �جلانب �لأمين لهم بينما مت تغيري موقع قارئ ب�شمات �لأ�شابع فقط، و�ملوقع �جلديد 

يجب �أن يكون �أ�شهل بكثري للو�شول. هاتف غالك�شي S9 لي�ص من �ملرجح و�شوله �إىل2018  

CES يف ل�ص فيغا�ص، لذلك نحن ل نز�ل يف �نتظار موعد �إطالقه من �شام�شونغ.

اإطالق ابتكارات تقنية 
متقدمة يف جمال احلوا�سيب 

دائمة االت�سال باالإنرتنت

�لرئي�ص  نائب  ماير�شون،  تريي  �شعد 
يف  و�أجهزته  ويندوز  ملجموعة  �لتنفيذي 
�رشكة مايكرو�شوفت، �إىل �ملن�شة بجانب 
ا عن �لتقدم �لذي �أحرزه  �آمون ليقدم عر�شً
�لأ�شهر  خالل  �ل�رشكتني  بني  �لتعاون 
ويندوز  نظام  تقدمي  يف  �ملا�شية  �لقليلة 
�لنقالة.  �شنابدر�جون  من�شة  على   10
و�ن�شم �إليهما لحًقا جريي �شني، �لرئي�ص 
�لتنفيذي ل�رشكة �آ�شو�ص، ليعلن عن �إطالق 
�أول جهاز ي�شّغل نظام ويندوز على من�شة 
نوفاجو  �أ�شو�ص  جهاز  هو  �شنابدر�غون: 
يف  متاًحا  يكون  �أن  يتوقع  �لذي   ،1 يف   2
�لأ�شو�ق مطلع �لعام �ملقبل. و�ن�شم كيفن 
�لعام  و�ملدير  �لرئي�ص  نائب  فرو�شت، 

�رشكة  يف  �ل�شخ�شية  �مل�شتهلك  لأنظمة 
�ملن�شة  على  �آمون  �إىل  باكرد  هيوليت 
ا لالإعالن عن �حلا�شوب �لنقال »�إت�ص  �أي�شً
بي �إنفي �إك�صHP ENVY x2( »2( ذو 
ا جهاز  �أي�شً للف�شل، وهو  �لقابلة  �ل�شا�شة 
يعمل بنظام ويندوز بالعتماد على من�شة 
�لفئة  هذه  وتدعم  �لنقالة.  �شنابدر�جون 
�لت�شال  جتربة  �حلو��شيب  من  �جلديدة 
�لد�ئم بالإنرتنت من خالل �رشعة �ت�شال 
�إي. وهي تقدم  �إل تي  من رتبة جيجابت 
يوم  من  لأكرث  �جلهاز  ت�شغل  بطارية 
ونحيف وخال من  �أنيق  ت�شميم  كامل مع 

�ملر�وح.
�لنقال  �لهاتف  �شبكات  م�شغلو  و�أظهر 

ملبادرة  دعمهم  �لقمة  خالل  ا  �أي�شً
وكان ممثلهم جونرت  تكنولوجيز،  كو�لكوم 
للعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �أوتيندورفر، 
�أعلن  �لذي  �شربينت،  �رشكة  يف  �لتقنية 
جديدة  �حلو��شيب  لفئة  �رشكته  دعم 
باقات  �إىل تقدمي  �ملت�شلة د�ًئما وتطلعه 
ويندوز  �أجهزة  �إىل  حمدودة  غري  بيانات 

�ملعتمدة على من�شة �شنابدر�جون.

احلوا�سيب دائمة االت�سال باالإنرتنت

كو�لكوم  ل�رشكة  �لتابعة  تكنولوجيز  كو�لكوم  �رشكة  �أعلنت 
�إنكوربوريتد عن جمموعة من �لتطور�ت على م�شتوى �لعمالء 
و�ملنظومة �لبيئية و�لتقنيات خالل قمة تقنية �شنابدر�جون 
�ل�شنوية �لثانية، وتهدف �ل�رشكة من �إطالق هذه �لتح�شينات 
�إىل حتقيق قفزة كربى يف قطاع �لهو�تف �لنقالة مبجموعة 
من �لبتكار�ت �ملتقدمة وتقنيات �حلو��شيب �ملت�شلة د�ئًما 
بالإنرتنت. و�شهدت �لقمة �رشوحات م�شتفي�شة ملجموعة 
�ل�رشكات  ت�شممها  �لتي  و�ملنتجات  �لتقنيات  من  و��شعة 
�لأجهزة  ل�شتخد�م  �ملتفوقة  �لتجربة  لدعم  �ملختلفة 
�شنابدر�غون  كو�لكوم  من�شات  على  بالعتماد  �لنقالة 
من  كل  �لقمة  من�شة  على  �ل�رشوحات  تلك  وقدم  �لنقالة. 
كو�لكوم  ل�رشكة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  نائب  �آمون،  كري�شتيانو 
كاتوزيان،  و�أليك�ص  تي،  �شي  كيو  ورئي�ص �رشكة  تكنولوجيز 
نائب �لرئي�ص �لأول و�ملدير �لعام لق�شم �لأجهزة �لنقالة يف 
�رشكة كو�لكوم تكنولوجيز، وكبار �مل�شوؤولني �لتنفيذيني من 
باكرد  وهيوليت  و�شربينت  و�آ�شو�ص  مايكرو�شوفت  �رشكات 

و�إيه �إم دي و�شياومي و�شام�شونغ.

توقعات: الك�سف عن 
هاتف Honor اجلديد 

االأ�سبوع هذا   2  Magic

من �ملقرر �أن تك�شف هو�وي عن هاتف ذكي جديد تابع 
ل�رشكة Honor هذ� �لأ�شبوعاملل�شق �لرتويجي للحدث 
ل يك�شف بال�شبط عن �جلهاز �لذي �شيتم �لك�شف عنه، 
ومع ذلك، نظًر� ملكان �لنظار�ت �ل�شم�شية يف �ل�شورتني 
يف  �ملوجود   ”4“ عدد  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شيني،  للفنان 
�لو�شط، فيمكننا ��شتنتاج �أن �لهاتف �جلديد على �لأقل 
و�أمامية  خلفية  مزدوجة  كامري�  باإعد�د  يتميز  �شوف 
قد  فاإننا  �حلدث،  توقيت  �إىل  وبالنظر  �شو�ء  حد  على 
�لذي   ،Honor Magic لـ  �إطالق هاتف خليفة  نرى 
ظهر لأول مرة منذ �ثني ع�رش �شهًر� بال�شبط، و�لذي 

كان �أول هاتف من
 هو�وي يركز على �لذكاء �ل�شطناعي.

االإعالن عن املن�سة النقالة 
�سنابدراجون 845 

�أعلن كاتوزيان عن �جليل �لر�ئد �ملقبل من تقنية كو�لكوم تكنولوجيز 
�لنقالة: من�شة �شنابدر�جون 845 �لنقالة، و�لتي ك�شفت كامل مز�ياها 

ومو��شفاتها �ليوم �لأربعاء 6 دي�شمرب.
ثم عاد �آمون �إىل خ�شبة �مل�رشح لدعوة �إي �إ�ص جونغ، �لرئي�ص و�ملدير 
�لعام لأعمال �شناعة �لرقاقات يف �شام�شوجن لالإلكرتونيات. ليوؤكد �أن 
م�شنع �شام�شوجن للرقاقات �ملدجمة �شينتح رقاقة �شنابدر�جون 845، 
لتطوير  مًعا  تعمالن  وكو�لكوم-  �شام�شوجن  �ل�رشكتان-  �أن  �إىل  و�أ�شار 
عملية ت�شنيع رقاقات �ل�شيليكون. ولت�شليط �ل�شوء على �لتز�م كو�لكوم 
ا يل جون، موؤ�ش�ص  �أي�شً �إىل �ملن�شة  �ل�شني، �شعد  تكنولوجيز ب�شوق 
�رشكة �شياومي ورئي�ص جمل�ص �إد�رتها ورئي�شها �لتنفيذي، ليوؤكد على 
�لعالقة �لوثيقة بني �شياومي وكو�لكوم تكنولوجيز يف جمال �لهو�تف 
�لذكية عالية �مل�شتوى، و�أعلن �أن �لهاتف �لذكي �لر�ئد �ملقبل لل�رشكة 

�شيعتمد على من�شة �شنابدر�جون 845.

مقابل 400 مليون دوالر
 Shazam اآبل توؤكد ا�ستحواذها على تطبيق

�أعلنت �آبل �أم�ص ��شتحو�ذها على Shazam، وقد مت �لإبالغ عن تلك �ل�شفقة لأول مرة من 
لـ  TechCrunch �لأ�شبوع �ملا�شي، و�لتي كانت مقابل 400 مليون دولر، وذلك وفًقا  قبل 
و�لرب�مج  و�لأفالم  �لأغاين  على  �لتعرف  للم�شتخدمني  يتيح   Shazam وتطبيق   ،Recode
�لتلفزيونية، و�لإعالنات �لتجارية من خالل مقاطع �شوتية ق�شرية. وقال �ملتحدث با�شم �آبل 
 Apple Music Shazam �ملوهوبني لآبل، و�أن تطبيق  �إنهم �شعد�ء بان�شمام فريق عمل 
وتقدمي جتارب  �ملو�شيقى  �كت�شاف  �شغف  ويتقا�شمان  كبرية،  بدرجة  متنا�شبان   Shazamو
�إنهم  بيان  يف   Shazam با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  وقال  للم�شتخدمني.  �لر�ئعة  �ملو�شيقى 
�لأعلى  �لتطبيقات  من  و�حد  هو   Shazam تطبيق  و�أن  لآبل  �ن�شمامهم  ب�شاأن  متحم�شون 
ت�شنيًفا يف �لعامل، ويحبه مئات �ملاليني من �مل�شتخدمني، و�أنهم ل ميكنهم �أن يجدو� مكان 
ومن  للم�شتخدمني.  �لر�ئعة  جتاربهم  وتقدمي  �لبتكار  مو��شلة  من  ليتمكنو�  �آبل  من  �أف�شل 
بلغت مليار  و�لتي  �لفعلية،   Shazam �أبعد ما تكون عن قيمة  �ل�شتحو�ذ  تكلفة  �ن  �لو��شح 
دولر عند تقييمها يف �آخر جولة متويل، ولكن �ل�رشكة و�جهت �شعوبة يف �لعثور على منوذج 

�أعمال قابل لال�شتمر�رية، وحققت فقط 54 مليون دولر يف �إير�د�تها عام 2016.



قبيل لقائهم بوزيرة الرتبية نورية بن غربيط 

 

املجل�س  رئي�س  فيها  ي�شارك  التي 
�شالح  الدكتور  العربية  للغة  الأعلى 
الوطني  العام  للمركز  واملدير  بلعيد 
الدكتور  الثقافة  بوزارة  للكتاب 
م�شاركة  يحياوي   مع  جمال 
والأ�شاتذة  الدكاترة  من  العديد 
واخلرباء  واملخت�شني  الأكادمييني 
الوطن  خمتلف  جامعات  من 
»القاهرة  كجامعة  واجلامعات  العربية 
اجلامعات  مل�شاركة  اإ�شافة  مب�رص   «
»تون�س«  املغاربية املتمثلة يف جامعة 
وجامعات  باملغرب  مراك�س  وجامعة 

دولية كجامعة »ني�س« الفرن�شية وجامعة 
فمن  ،وعليه  من تركيا  »اإ�شطنبول« 
يف  امل�شاركون  الدكاترة  هوؤلء  �شاأن 
حلول  العلمية  تقدمي  الفعالية  هذه 
وعملية  ميكن  علمية  واأراء  منطقية 
لت�شاهم  الواقع  اأر�س  على  جت�شيدها 
باجلامعة  الرتقاء  اإيجابي  يف  ب�شكل 
امل�شتوى  رفع  طريق  عن  اجلزائرية 
توفري  طريق  عن  وهذا  بها  التعليمي 
اجلو املنا�شب لكت�شاب العلم واملعرفة 
اجلامعي  بوا�شطة  الطالب  لدى 
الالزمة  الإمكانيات  تهيئة  كل 
مبثابة  وال�رصورية  له  لتكون 
اإىل  للو�شول  توؤهله  متينة  قاعدة 

الإبداع  العلمي املن�شود .

العدد : 4580/ 
الثمن : اجلزائر 

€1 10 دج - فزن�سا 
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املنظم من طرف املجل�س الأعلى للغة العربية يومي 29 و30 اأفريل 2018

ملتقى دويل بقاملة حول رهانات اجلامعة
ينعقد امللتقى الدويل  حول »اجلامعة والنفتاح على املحيط اخلارجي النتظارات والرهانات« يومي 29 و30 

اأفريل 2018 بقاعة املحا�سرات الكربى بكلية العلوم الإن�سانية والجتماعية جمّمع ال�سهيد �سويداين بوجمعة 
جامعة 08 ماي 1945 قاملة.

ولد عبا�س ي�ستقبل ممثل الكنابا�ست مبقر احلزب 

اإرهابي ي�سلم نف�سه للجي�س بتمرنا�ست

لالأفالن  العام  الأمني  ا�شتقبل   
ممثل  اأم�س  عبا�س  ولد  جمال 
احلزب  مبقر  الكنابا�شت 
ياأتي  و   . العا�شمة  باجلزائر 

ا�شتقبال جمال ولد عبا�س ملمثل 
نقابة الكنابا�شت ، قبيل موعد هذا 
نورية  الرتبية  وزيرة  مع  الأخري 
قد  الأفالن  وكانت   . غربيط  بن 

الو�شاطة  اأجل  من  مببادرة  موؤخرا 
لالإ�رصاب  الكنابا�شت  بانهاء  كلل 
املعلن عنه يف قطاع الرتبية ، وهي 
املبادرة الأوىل من نوعها التي جنح 

يف قيادتها الأفالن من اأجل حتقيق 
الو�شاطة  و  الرتبية  عمال  مطالب 

بني النقابة و ووزارة الرتبية .
ع�سام بوربيع 

الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
اجليد  ال�شتغالل  وبف�شل 
مفرزة  اأوقفت  للمعلومات، 
الوطني  للجي�س  م�شرتكة 
ال�شعبي، يوم 03 مار�س 2018 

بوعريريج/ن.ع.5،  بربج 
الإرهابي »ق. ه�شام« املدعو 

»اأبو جابر«. 
�ّشلم  ال�شياق،  نف�س  ويف 
�شباح  نف�شه  اإرهابي 

الع�شكرية  لل�شلطات  اليوم 
بالناحية الع�شكرية ال�شاد�شة 
وبحوزته  بتمرنا�شت، 
نوع  من  ر�شا�س  م�شد�س 
 )02( وخمزين  كال�شنيكوف 

ويتعلق  مملوءين.  ذخرية 
اأحمد«  »ر.  بامل�شمى  الأمر 
الذي  اأحمد«  »اأبو  املكنى 
باجلماعات  التحق  قد  كان 

الإرهابية �شنة 2012.

 500 حي  �شكان  ي�شتكي 
املقابل  �شقه  يف  م�شكن 
الزهراوي  للم�شت�شفى 
بامل�شيلة ،من انعدام الإنارة 
هذا  حول  مما  العمومية 
احلي اإىل ظالم دام�س، وهذا 
منذ ال�شيف املن�رصم، اأمام 
م�شالح  من  الواقفني  تهاون 

اإ�شالحها  على  ال�شيانة 
عرب  ،وقد  ت�شغيلها  واإعادة 
عن  املواطنني  من  العديد 
اأ�شفهم وا�شتيائهم من انعدام 
بال�شارع  العمومية  الإنارة 
للم�شت�شفي  الرئي�شي 
يعترب  ،الذي  الزهراوي 
الولية،  �شكان  جلميع  قبلة 

الظالم حالك يرغم قاطني 
خوفا  بقلق  العي�س  احلي 
وال�رصقات  العتداءات  من 
ب�شبب  بحيهم،  املتكررة 
العمومية  الإنارة  انعدام 
يف  وخ�شو�شا  باحلي 
وبالن�شبة  الليلية  الفرتات 
يعود  امل�شكل  فان  لل�شكان 

الإنارة  لنعدام  اأ�شا�شا 
العمومية، وهو ما ت�شبب يف 
وكذا  ليال  ال�شيارات  �رصقة 
يتعر�س  التي  العتداءات 
خروجهم  عند  ال�شكان  لها 
الذي  الظالم  ب�شبب  م�شاء 
اأعمال  انت�شار  على  �شجع 

الل�شو�شية .

امل�سيلة 

ال�سارع الرئي�سي مل�ست�سفي الزهراوي بدون انارة عمومية

وزارة  با�شم  املتحدث  جّدد 
عبد  اخلارجية،  ال�شوؤون 
�رصيف  علي  بن  العزيز 
اليوم الأحد موقف اجلزائر 
اإدانة   والوا�شح« يف  »احلازم 
اأ�شكاله  »بجميع  الإرهاب 
الهجوم  بعد  ومظاهره« 
يوم  ارتكب  الذي  الإرهابي 
مبدينة  املا�شي  اجلمعة 

)بوركينافا�شو(  واغادوغو 
واأج  �شوؤال  على  رده  ،ويف 
بخ�شو�س الهجوم الإرهابي 
الذي اقرتف يوم 02 مار�س 
بوركينا  بعا�شمة   2018
بن علي  ال�شيد  »ذّكر  فا�شو، 
اجلزائر  مبوقف  �رصيف 
اإدانة  يف  والوا�شح«  احلازم 
اأ�شكاله  بجميع  الإرهاب 

ومظاهره«. 
عن  ال�شدد  هذا  يف  »وعرب 
ال�شعب  ت�شامن اجلزائر مع 
وحكومته،  البوركينابي 
ل�شقوط  تاأ�شفه  مبدًيا 
�شحايا خالل هذا العتداء 
الذي  الدموي  الرهابي 
اأركان  قيادة  مقر  ا�شتهدف 
كما  البوركينابي«  اجلي�س 

وزارة  با�شم  املتحدث  اأدان 
»الهجوم  اخلارجية  ال�شوؤون 
املمثلية  ا�شتهدف  الذي 
الفرن�شية  الديبلوما�شية 
هذا  واغادوغو«  بالعا�شمة 
علي  بن  الأخري  يف  وطماأن 
اأية  وجود  »بعدم  �رصيف 
قائمة  يف  جزائرية  رعية 
�شحايا الهجوم الرهابي«. 

الهجوم الإرهابي يف بوركينافا�سو

 اجلزائر جتدد موقفها »احلازم والوا�سح« �سد الإرهاب  

البويرة

تعيني مدير جديد للخدمات اجلامعية
مديرا جديدا   « بوزيد  ال�شافعي   « تعيني  اأم�س  مت 
للمدير  خلفا   ، البويرة  بولية  اجلامعية  للخدمات 
ال�شابق ال�شيد » عامري علي » الذي اأنهيت مهامه 
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار حركة التحويالت التي 
من  اجلامعية  للخدمات  الوطني  الديوان  بها  يقوم 

اخلدمات  ملديرية  جديد  ونف�س  دفع  منح  اأجل 
عديد  ال�شابق  يف  �شهدت  التي  بالبويرة  اجلامعية 
على  اجلميع  يعول  حيث  والعراقيل  امل�شاكل 

امل�شوؤول اجلديد لو�شع حد لها .
اأ.م

رئي�س »CIA« الأ�سبق 

دفاع وا�سنطن �سد ال�سواريخ الرو�سية حمدود
لوكالة  الأ�شبق  الرئي�س  كالبر  جيم�س  اعترب 
خطرا  ت�شكل  رو�شيا  اأن  الأمريكية  ال�شتخبارات 
وجوديا على الوليات املتحدة، م�شريا اإىل حمدودية 
نووي  هجوم  اأي  ردع  يف  لبالده  الدفاعية  الأنظمة 
 :»CNN»لـ ح�رصي  حديث  يف  كالبر  وقال  رو�شي. 
الرو�شية،  ال�شواريخ  مواجهة  ت�شتطيع  ل  »اأمريكا 
ورو�شيا ت�شكل خطرا وجوديا على الوليات املتحدة. 

الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني، والرو�س ب�شكل عام 
اأن  واأ�شاف  ال�شاروخية«.  اأنظمتنا  حمدودية  يعلمون 
ر�شالة بوتني، كانت خطابا موجها، وقال: »نعم، رو�شيا 
ميكننا  الثنني  ونحن  علينا،  وجوديا  خطرا  ت�شكل 
متاأكد  واأنا  ال�شاروخية،  مرات  البع�س  بع�شنا  تفجري 
حاليا  الدفاعية  اأنظمتنا  اأن  يعلمون  والرو�س  اأنه  من 

لي�شت م�شممة لإحباط هجوم نووي رو�شي �شامل«.

  موقف ...
اأطراف  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  تتج�سد 
عدة منها املوالة و منها املعار�سة،الكل 
اأنهما  مبعنى  نف�سه  الإناء  يف  ي�سب 
خمتلف،يف  ب�سكل  وطنيتهما  ميار�سان 
حمرتيف  من   كثري  يوجد  الطرفني  كال 
يف  املخت�سني  و  العكرة  املياه  يف  ال�سيد 
�سناعة الياأ�س و ن�سر الإحباط و ت�سويد 
اإرباك لدى  اإىل  اأدى  كل �سيء ،كل هذا 
املعركة  عن  ابتعدنا  معه  و  العام  الراأي 

الأهم و املتمثلة يف الإن�سان
توجيه  الواقع   مع  الت�سالح  يقت�سي 
املعتز  الفرد  �سناعة  نحو  الهتمام 
يتح�سن  الذي  املواطن  و  بجزائريته 

بانتمائه
�سوؤال الهوية هو بيت الق�سيد هل متكنا 
من بعد  ال�ستقالل من بناء هذا الإن�سان 
املرتبط  و  بيئته  مع  املت�سالح  اجلزائي 
يبتعد  اأن  يجب  الوطنية،ل  بثقافته 

يد  على  و  الفكري  جانبه  عن  النقا�س 
خمت�سني اأكفاء م�ستثمرين طبعا املنجز 
تركت  التي  الأ�سماء  من  لكثري  الفكري 
ب�سمتها و تكر�ست يف املخيلة اجلمعية و 
هم حل�سن احلظ كثريون و من خمتلف 

امل�سارب الفكرية.
�سرورة  هناك  تقدم  ما  مع  موازاة 
بالتم�سك  اجلزائريني  نقنع  باأن  ملحة 
مبواجهة الأمل والتحكم يف �سناعته و 

كافة  مواجهة  الي�سري  من  �سيكون  منه 
التحديات و الرهانات مهما كانت قا�سية 

.
يف اجلزائر دوما هناك ما يدعوا لالأمل 
رغم الق�سف املركز الذي تقوم غرابني 
البني و حرا�س النوايا و بني كلبون على 
املقام  �سيدة  رواية  اأبطال  اأحد  راأي 

للروائي وا�سيني الأعرج.

يف اجلزائر ما يدعوا للحياة

وداد احلاج:

                  ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
كل نف�س ذائقة املوت

اإنتقل اإىل رحمة اهلل املجاهد املرحوم خلوي حممد الطاهر
و�سي�سيع جثمان الفقيد اإىل مثواه الأخري مبقربة را�س الواد، 

برج بوعريريج يوم الأحد 04 مار�س 2018. 
 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

تعازي

.       الأفالن يقود و�ساطة فعالة لإخماد احتجاجات قطاع الرتبية 
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