
ي�ضرع اليوم الأمني العام حلزب جبهة التحرير، جمال ولد عبا�س يف عقد اجتماعات جهوية حت�ضريا لعقد دورة اللجنة املركزية املقررة يوم 19 
مار�س، حيث �ضيلتقي بولية تيارت مع املنتخبني املحلني لكل من ولية ال�ضلف، مع�ضكر، البي�س، وتي�ضم�ضيلت.
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 �س6اأجه�ضت خمطط اغتيال الرئي�س التون�ضي 

اجلزائر جنبت ال�ساحل الإفريقي و املغرب 50 عملية انتحارية 

مطالب بالك�ضف عن وجهة 2000 مليار مر�ضودة لفك العزلة 

زحف الرمال يهدد بدفن جتمعات �سكنية بـ03 وليات 

 �س4

�س6

اإهانة تغ�سب دليل بوبكر 
عميد م�سجد باري�س 

بعد عدم دعوته لأول مرة يف حفل 
تقدمي تهاين العام اجلديد

حت�ضريا لدورة اللجنة املركزية 

الأمني العام لالأفالن يف تيارت اليوم 
�س3

 �س4�س24

.      بعد 39 �ضنة غيابا عن 
اجلزائر  

.    تفتح اأبوابها هذا الأحد

هل �سيعود 
الهدوء 

اإىل جامعة 
البويرة ؟

راأي قانوين

اأ�سباب جتميد 
املجال�س 

البلدية التي مل 
تنتخب هياكلها
�س3�س3

�س3

�س3

�س4

�س4

وزير الطاقة  م�ضطفى قيطوين

اجلزائر ب�سدد 
تقييم احتياطاتها 
من الغاز ال�سخري
قال اإنها لي�ضت من �ضالحية 

احلزب العتيد:

مقري: ا�سطراب 
املوالة �سبب 
ثالثية الأفالن

اخلبري يف تكنولوجيات الإعالم 
حممد الأمني جاكر:

رقمنة القطاع 
ال�سحي �ستكون 

له نتائج اإيجابية 

وزير التعليم العايل، الطاهر حجار

اعتماد منحة لل�سكن 
لالأ�ساتذة الباحثني 

غري ممكن حاليا

اأكد �ضباح اأول اأم�س اأم�س موقع هاف بو�ضت نقال عن 
وكالة الأنباء الفرن�ضية اأن الدكتور دليل بوبكر لن 
يح�ضر حفل ا�ضتقبال ممثلي الديانات يف فرن�ضا.  



ملركب  البي�ضاوية  القاعة  �ضهدت 
اإقباال  بالعا�ضمة  بو�ضياف  حممد 
ح�ضور  اأجل  من  للجماهري  غفريا 
القبائلي  للمطرب  الغنائي  احلفل 
اإيدير الذي برمج حفلني بالعا�ضمة 
حيث  واجلمعة،  اخلمي�س  يومي 
عن  البب�ضاوية  القاعة  اكتظت 
من  اأم�س  اأول  حفلة  يف  اآخرها 
القبائلية  للأغنية  العا�ضق  اجلمهور 
وحمبو الفنان الذي غاب عن اإحياء 
يقارب  ما  منذ  الوطن  احلفلت يف 

40 عاما.

ح�ضيان  منطقة  باأعايل  فو�ضويا  م�ضكنا   69 هدم  مت 
يف  �رشع  قد  كان  )وهران(  فريحة  بن  ببلدية  طوال 
لدى  علم  ح�ضبما  املن�رشم،  نوفمرب  �ضهر  اجنازها 

م�ضالح الوالية.
اأ�ضا�س فوقي  اأي�ضا هدم 63  ومت خلل هذه العملية 
اأ�ضحابها اجناز عليها م�ضاكن فو�ضوية  بدون  ينوي 
مع  بتواطوؤ  وذلك  قانوين  �ضند  اأو  رخ�ضة  اأي  حيازة 
اإىل   اأ�ضار  الذي  ذات امل�ضدر  العقار، وفق  �ضما�رشة 

اأن العقار تابع الأملك غابية.
وهران  واىل  لتعليمات  تنفيذا  العملية  هذه  تاأتي  و 
االأرا�ضي  على  احلفاظ  اإىل  الرامية  �رشيفي  مولود 
ال�رشعية  غري  البنايات  وحماربة  والغابية  الفلحية 
بكل اأ�ضكالها وكذا االجتار غري ال�رشعي بها وحماربة 

�ضما�رشة العقار كما اأ�ضري اليه.
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ر�ؤية من الواقع
نقوم  وال  نعبث مب�ضتقبلنا  لنا  كل موقعة  ملاذا يف 
مبا ميليه علينا �ضمرينا ملعاجلة م�ضاكلنا ؟ وملاذا 
نلجاأ دائما اإىل االأ�ضاليب اجلاهزة والطرق امللتوية 
وهل  ؟  احل�ضبان  يكن يف  ما مل  عنها  يتولد  والتي 
تاأتي  قد  فو�ضى  يف  ون�ضري  بعنف  نفكر  اأ�ضبحنا 
كل  واجلزائر يف غنى عن  والياب�س  االأخ�رش  على 
ال�ضواء  الطيبة  الكلمة  اإىل  نلجاأ  ال  وملاذا   ، هذا؟ 
بيننا  النقا�س  م�ضتوى  ونرفع  احلوار  اأ�ضلوب  واىل 
كرامة  اإهانة  اإىل  دائما  االنحطاط  بنا  بلغ  وهل  ؟ 
اجلزائري حينما يطالب بحقوقه ؟.فنحن اإخوة يا 
�ضادة وطريقنا واحد ووطنا واحد ال يتجزاأ تتوفر 
فيه القابلية الن ن�ضد اأزرنا ونعي�س يف �ضلم واآمن 
وله حل  وكل م�ضكل  اهلل مع اجلماعة،  ويد  ورخاء 

يف اإطار الت�ضاور واجللو�س لن�ضمع بع�ضنا ونرتقي 
باأفكارنا دون النزول بامل�ضتوى ون�ضبح ) م�ضحكة 
هذه  اأ�ضوق  جعلني  .وما  وال�ضديق  العدو  اأمام   )
التي  الطريقة  على  واأملي  حزين  هو  املقدمة 
واحتجاجات  مطالب  مع  الو�ضاية  بها  تعاملت 
اق�رش  اإىل  اللجوء  ال�ضديد  وللأ�ضف   ، االأطباء 
،واىل  نفق مظلم  اإىل  بنا  توؤدي  دائما  التي  الطرق 
واأنا ال   ، اأن جند احللول  بيننا عو�س  �ضدام فيما 
الطبيب  مع  بخ�ضونة  تعامل  الذي  ال�رشطي  األوم 
احتجاجه  ينقل  اأن  اأراد  الذي  الطبيب  األوم  وال 
االأذان  يجد  مل  الأنه  امل�ضت�ضفى  اأ�ضوار  خارج  اإىل 
اإىل  اال�ضتماع  اللوم على من رف�س  بل   ، ال�ضاغية 
ان�ضغاالت االأطباء والتعامل معها بجدية ، اأو بحذر 

اإن مل تكن معقولة ، وكل م�ضكلة لها حل يف االإطار 
كان  الظلم  نلعن  اأن  وعو�س  منه،  انطلقت  الذي 
على وزير ال�ضحة -  وهو ابن القطاع - اأن ي�ضعل 
�ضلوا  الذين  املحتجني  مطالب  بها  لريى  �ضمعة 
تهان  اأن  يجب  ال  الطبيب  وكرامة   ، امل�ضت�ضفيات 
هكذا ، كما اأن مهام الطبيب يف تقدمي االإ�ضعافات 
توفري  ويف  االأولويات  من  هي  املر�ضى  وفح�س 
منها  التهرب  االأدنى من اخلدمات ال ميكن  احلد 
حتت اأي ظرف ،اأو جنعل من االحتجاج واالإ�رشاب 
مطية لعدم القيام باملهام ! وال�ضور التي تناقلتها 
املوازين  كل  قلبت   االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 
الذين  االأطباء  مع  ت�ضامنا  العامة  لدى  ،ووجدت 
الد�ضتوري  يعربون عن حقهم  وهم  دمائهم  �ضالت 

يف احتجاج �ضلمي ،وقطرات الدم التي �ضالت على 
املاآزر البي�ضاء ال يجب اأن متر هكذا دون اإيجاد حل 
للم�ضاكل التي يتخبط فيها القطاع ،والتي ت�ضتدعي 
الت�رشف باحلكمة وال�رشب بيد من حديد يف نف�س 
الوقت . وحان الوقت الن ننتهي من نغمة اإ�ضلح 
دون  كاملة  وزارة  لها  اأوجدت  التي  امل�ضت�ضفيات 
اأن تعمل �ضيء ، رغم انه تعاقب عليها العديد من 
ال�ضادة الوزراء الذين اثبتوا ف�ضلهم ومل ي�ضتطيعوا 
القطاع  على  يو�ضع  وان  .بل  �ضاكنا  يحركوا  اأن 
ان�ضغاالت  مع  تتفاعل   ) كاريزماتية   ( �ضخ�ضية 
حتى  املنا�ضب  الوقت  ويت�رشف يف  له  املنت�ضبني 

ال يحدث ما ال يحمد عقباه ؟

اجلديد ال�سيا�سي  جماهري  ذراع" �سعار  "ندوها 
اأطلق اأن�ضار فريق �ضباب ق�ضنطينة 
حتفزهم  يف  يتعلق  جديدا  �ضعارا 
التتويج  بخ�ضو�س  اآمالهم  وارتفاع 
حت�ضبا  الوطنية  البطولة  بلقب 
اأين  اجلاري،  الكروي  للمو�ضم 
اأ�ضحت جماهري "ال�ضيا�ضي" تتعامل 
بينها  فيما  ذراع"  "ندوها  ب�ضعار 
على �ضفحات التوا�ضل االجتماعي 
تدوين  اإىل  باالإ�ضافة  "فاي�ضبوك" 
ال�ضعار على جدرامن املدينة والتي 
عا�ضمة  فريق  منا�رشي  حلم  توؤكد 
فريقهم  روؤية  يف  املعلقة  اجل�ضور 

يتوج باللقب الثاين يف تاريخه.

عني متو�سنت 

غلق 118 حمال جتاريا 

وهران 

هدم 69 م�سكنا فو�سويا 
ببلدية بن فريحة 

بوالية عني  التجارة  اأ�ضدرت م�ضالح مديرية 
قرار   118 املا�ضية  ال�ضنة  خلل  متو�ضنت 
غلق ملحلت جتارية وحررت 1912  حم�رش 
للن�ضاط  ممار�ضني  �ضد  ق�ضائية  متابعة 
التجاري تتعلق مبخالفات وجتاوزات قانونية 
م�ضوؤويل  لدى  علم  ح�ضبما  ت�ضجيلها   مت 

القطاع بالوالية.
الن�ضاط  �ضياق  يف  التدابري  هذه  جاءت  و 
امليداين الرقابي الأعوان القطاع حيث �ضجلت 
ال�ضنة  خلل  الغ�س  قمع  و  اجلودة  م�ضلحة 
عن  اأ�ضفر  ميداين  تدخل   9132 املن�رشمة 
اإ�ضدار قرار للغلق ل67 حمل جتاري و حترير 
حما�رش متابعة ق�ضائية يف حق 837 ممار�ضا 
للن�ضاط التجاري ملخالفتهم االإطار التنظيمي 

املعمول به ح�ضبما اأبرزه نف�س امل�ضدر.

قيطوين يف زيارة اإىل بغداد يومي 7 و8  جانفي 
قيطوين  م�ضطفى  الطاقة  وزير  يقوم  
غدا االأحد و وبعد غد االثنني املقبلني  
بزيارة عمل اإىل العا�ضمة العراقية بغداد 
بدعوة من  نظريه العراقي جابر علي 
اللعيبي ح�ضبما علم  يف بيان للوزارة  ،و 
قيطوين  �ضريافق  امل�ضدر  ذات  ح�ضب 
اإىل بغداد كل من الرئي�س املدير العام 
ولد  املوؤمن  عبد  �ضوناطراك  ملجمع 

وزارة  اإطارات  من  وفد  كذا  و  قدور 
الطاقة و جممع �ضوناطراك.

خلل  قيطوين  ال�ضيد  �ضيجري  و 
مع  اللقاءات  من  العديد  الزيارة  هذه 
"�ضبل   حول  كبار  عراقيني  م�ضوؤولني 
البلدين"  بني  الثنائية  العلقات  تعزيز 
قطاع  يف  اال�ضتثمار  "اآفاق  بحث   و 

املحروقات" ي�ضيف البيان.

..نفق ال�سحة املظلم ؟!

اإقبال غفري على احلفل الغنائي لإيدير

متكنت الفرقة االقت�ضادية واملالية بامل�ضلحة الوالئية 
تفكيك  من  البليدة  والية  الأمن  الق�ضائية  لل�رشطة 
ور�ضتني �رشيتني ل�ضناعة التبغ "ال�ضمة " املقلدة من 
املكونة  ال�ضبكة  عنا�رش  اإيقاف  و  العلمات  خمتلف 
من اأربعة عنا�رش اإىل جانب حجز اكرث من 20 قنطارا 
من هذه املادة ح�ضبما اأفادت به اليوم اخلمي�س خلية 

االت�ضال والعلقات العامة على م�ضتوى هذه الهيئة.

البليدة 

تفكيك ور�ستني 
ل�سناعة التبغ 

" املقلدة  "ال�سمة 

احلفنـاوي بن عامـر غــول

�سجال بني موؤيدي الحتجاجات 
ومعار�سيها..

�سالح يجرد حمرز 
من لقبه الإفريقي

نادي  وجنم  امل�رشي  الدويل  اللعب  جرد 
حمرز  ريا�س  �ضلح،  حممد  ليفربول 
اأين  املا�ضي،  للمو�ضم  االفريقي  لقبه  من 
حت�ضل الفرعون على جائزة اأح�ضن العب 
مع  رائع،  من  اأكرث  مو�ضم  بعد  افريقي، 
التاأهل  معه  حقق  الذي  واملنتخب  ناديه 

لكاأ�س العامل بعد غياب 18 �ضنة كاملة.

الفرتة  خلل  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  �ضفحات  حتولت 
االأخرية، اإىل �ضاحة نقا�س بني موؤيدي االحتجاجات التي يقوم بها 
االأطباء املقيمني، ومن يعار�س الفكرة من االأ�ضا�س، حيث راح 
املعار�ضون يوؤكدون باأن مهنة الطب واملحاماة وحتى ال�ضحافة 
اإن�ضانية من االأ�ضا�س ويجب على املنت�ضبني اإليها العمل ب�ضمري 
مهني يجعلهم يلبون حاجيات املواطنني، يف حني راأى املوؤيدين 
اأن الواقع والو�ضعية ال�ضعبة للأطباء اأجربتهم على اخلروج من 
ظل  يف  اجلميع  على  ينطبق  الواقع  وهذا  حالهم،  حت�ضني  اأجل 

الظروف املالية ال�ضعبة التي حتيط فئة الب�ضطاء.
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قال اإنها لي�ست من �سالحية احلزب العتيد:

مقري: ا�سطراب املوالة �سبب ثالثية الأفالن

ع.ع

على  له  من�شور  يف  مقري  و�أو�شح 
�أن  �لفي�شبوك  مبوقع  �شفحته 
�شيا�شي  حالة حتلل  تعي�ش  �جلز�ئر 
حقيقية م�شدد� �أن “�عرت��ش جبهة 
على  يكون  �أن  يجب  كان  �لتحرير 
م�شمون و�شكل عقد �لثالثية ولي�ش 
و�إقامة  تقيمها  �لتي  �جلهة  على 
حم�ش  رئي�ش  وقال  بدلها«،  ثالثية 
عند  �شيا�شي  �شلوك  يوجد  ال  �إنه 
للحكم،  �الأهلية  على  يدل  �ملو�الة 
�لعتيد  �حلزب  مبقدور  كان  كما 
ح�شبه �أن تعرب عن �إر�دتها �ل�شيا�شية 
�لتي  �حلكومي  �لتحالف  �شمن 
لرئي�ش  مبا�رشة  فتتوجه  فيه  هي 
�ملو�شوع،  عن  وت�شائله  �لوزر�ء 
د�مت متلك  ما  وتفر�ش حتفظاتها 
�الأغلبية يف �لربملان، و�أو�شح مقري 
�ملو�الة  د�خل  �ال�شطر�ب  �أن 
�القت�شاد  على  �لكبري  �خلطر  هو 
�لوطني الأنه يدخل حالة �ل�شك لدى 
وت�شييق  �القت�شاديني.  �ملتعاملني 
د�ئرة دور�ن �ملال و�الأعمال ح�شبه 

ال ت�شمح بتاأ�شي�ش �لعدد �لكايف من 
�لناجحة  �القت�شادية  �ملوؤ�ش�شات 
كما  للمحروقات،  �لتبعية  الإنهاء 
�عترب �أن تلبية رئي�ش منتدى روؤ�شاء 
�ملوؤ�ش�شات علي حد�د و�الأمني �لعام 
�جلز�ئريني  للعمال  �لعام  لالحتاد 
�لعام  �الأمني  لدعوة  �ل�شعيد  �شيدي 

لي�ش  عبا�ش  ولد  جمال  لالأفالن 
خلدمة �لوطن بل خلدمة م�شاحلهم 

�خلا�شة.
جمتمع  حركة  رئي�ش  و�أكد 
نف�ش  �إىل  و�شال  �ل�شلم �للقاءين 
باخلطرية  و�شفها  �لتي  �لنتيجة 
�للقاءين  يف  �لثابت  »�ل�شيء  قائال: 

�لتدلي�ش  عملية  وهو  �الأخطر،  هو 
على �لقطاع �لعام وحماولة ��شتبد�ل 
جبهة  تزعج  �لتي  �خل�شخ�شة  كلمة 
�لتحرير مع قطاع كبري من قاعدته 
رجال  دخول  بعبارة  �الجتماعية 
�ملوؤ�ش�شات  مال  ر�أ�ش  يف  �الأعمال 

�لعمومية«.

اأكد رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق مقري، على اأن الثالثية املوازية التي نظمها احلزب العتيد الأربعاء 
املا�سي لي�ست قانونية، لكونها ل تدخل �سمن �سالحيته، موؤكدا باأن مثل هكذا خطوة ل يحق لأي جهة القيام بها 

با�ستثناء احلكومة التي يرتاأ�سها اأحمد اأويحيى، يف حني �سدد على اأن حالة ال�سطراب داخل خيمة املوالة هو 
�سبب هذه الثالثية املوازية.

تكنولوجيات  يف  �خلبري  تطرق 
�ل�شحة  منظمة  بفرع  �الإعالم 
�الأمني جاكر،  لدى  �لعاملية حممد 
�لوطنية   �الإذ�عة  على  �شيفا  حلوله 
يف  �ل�شحة  قطاع  مللف رقمنة 
توجد  �أنه  ،  موؤكد�  �جلز�ئر 
و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  من  �لعديد 
لوز�رة  مبر�فقة  وهذ�  �جلز�ئر  يف 
وهذ�  �لرقمنة  جمال  يف  �ل�شحة 
�ملنظمة  طرف  من  بت�شجيع  ياأتي 
�لبلد�ن  ملختلف  لل�شحة  �لعاملية 
يف  و�ملتمثل  �ملجال  هذ�  لتطوير 
فلقد  برهنت  �الإلكرتونية  �ل�شحة 
هذه �الأخرية يف 10 �شنو�ت �ملا�شية 
�عتمادها  على  جناعتها  بو��شطة 

طرق جديدة للرعاية �ل�شحية.
رقمنة  ملف  يخ�ش ترتيب    وفيما 
�الأمني  حممد  قدم  �ل�شحة  قطاع 
�ملجل�ش  تقرير  من  جزء�  جاكر 
�لعاملية  ل�شحة  ملنظمة  �لتنفيذي 
�ل�شحة  باأن   « باأنه  فيه  جاء  و�لذي 
�الإلكرتونية متثل �ليوم منظور� فريد� 
�لعمومية  �ل�شحة  لتنمية  نوعه  من 
من  �ل�شحية  �لنظم  تعزيز  ويوؤدي 
خالل �ل�شحة �الإلكرتونية �إىل تعزيز 

حقوق �الإن�شان �الأ�شا�شية عن طريق 
حت�شني �الإن�شاف و�لت�شامن ونوعية 

�حلياة ونوعية �لرعاية �ل�شحية.
�أن  حديثه  �شياق  جاكر يف  و�أ�شاف 
بد�أت  لل�شحة  �لعاملية  �ملنظمة 
عملها منذ 2001  ففي 2002 بد�أت 
وهي  �إيناري«   مببادرة  �ملنظمة 
جملة تت�شمن جمموعة من �لتقارير 
منها  عدة  ��شتفادت  �لعلمية  فلقد 
�جلامعات  �جلز�ئرية  جمانا  يف 
جانب  و2007  �إىل   2006
�ل�شحة  لوز�رة  �لتابعة   �ملوؤ�ش�شات 
و�لتقارير  وبتوفريها  �أخر  �لبحوث 
�لعلمية  �جلديدة  يف �لعامل ، موؤكد� 
�لتعليم  ت�شجيع  بف�شل  جاء  هذ�  �أن 
�ل�شحة  ولعمال  للعامة  �الإلكرتوين  
�لتي  �ل�شحة  �أكادميية  طريق  عن 
مت �إن�شائها يف �شنة  2003من طرف 
�ملنظمة �لعاملية لل�شحة ويف 2005 
لل�شحة  �لعاملي   �ملر�شد  �أن�شاأ 
�إن�شاء  مهمته  كانت  �اللكرتونية 
يف  �لبلد�ن  مل�شاعدة  و�أدلة  تقارير 
دليل  هناك  كان  حيث  �ملجال  هذ� 
الإنتاج �ال�شرت�تيجية �لوطنية لل�شحة 
�الإلكرتونية وكان هنالك تقرير فيما 

�الإلكرتونية  �ل�شحية  �حلالة  يخ�ش 
�لعامل  وكوننا  بلد�ن  يف  وحالتها 
�ل�شحة  يف  للبلد�ن  �الأطل�ش«   «
�اللكرتونية   و�شم تقرير �آخر حول 
لدليل  ،  �أ�شافة  بعد  عن  �لتطبيب 
جمال  يف  �الإبد�عات  لتطبيق  �آخر 
ذ�ت  للدول  �الإلكرتونية  �ل�شحة 

�لدخل �ملنخف�ش و �ملتو�شط .
وك�شف جاكر �أن �جلز�ئر تتموقع يف 
�لق�شم �لثاين من تق�شيمات �ملنظمة 
و�ملتعلق  �لعاملية  لل�شحة  �لعاملية 
�الإعالم  تكنولوجيات  بيئة  بوجود 
يكمن  �ملوجود  �لنق�ش  �أن  موؤكد� 
�ل�شحة  فيه  تتطور  �لتي  �الإطار  يف 
مبادر�ت  وجود  مع  �اللكرتونية 
يف  فلقد  د�شن  بعد  عن  �لطب  
يف  م�شت�شفى  �شنة  2016،  12 
توفري  �أجل  من  وهذ�  �جلنوب 
هذه  يف  �الأخ�شائيني  �الأطباء 
�ل�شمال   م�شت�شفيات  �ملناطق  و5 
توجد  �أنه  مع  مبادر�ت  معترب� 
�مللف  يخ�ش  فيما  نقائ�ش  عدة 
د�عيا  �إىل   ، للمري�ش  �اللكرتوين 
لتحقيق  حماور   3 لـ  فعلي  جت�شيد 
�لتطور لهذه �ملبادرة �ل�شابقة �لذكر 

�ل�شحة  �إىل  ينتمي  �آخر  م�رشوع  �أو 
�ملحاور  هذه  وتتمثل  �الإلكرتونية  
يف �العتماد على ��شرت�تيجية وطنية 
�لوقت  ويف  �اللكرتونية  لل�شحة 
فنحن  لذ�  موجود،   غري  �حلايل 
باإنتاجها   لت�شجيع  �جلز�ئر  ن�شعى 
�الأخرى  �لبلد�ن  ت�شاعد  حتى 
�لفرنكوفونية �الإفريقية  ، �لتي ت�شهد 
�اللكرتونية  �ل�شحة  يف  كبري�  نق�شا 
�لدول  هذه  من   ��شتلزم  ما  وهذ� 
جتربة  من  �ال�شتفادة  �الإفريقية 
لكونها  منها  �لعربة  �أخذ  و  �جلز�ئر 
�لقاطرة وبو��شطتها  تقود  �لتي  هي 
ميكن  جت�شيد هذه �ملبادر�ت على 

�أر�ش �لو�قع.
بالن�شبة  �ملتحدث  و�أو�شح  ذ�ت 
�جلز�ئر  يف  �لقانوين  لالإطار 
وجود  رغم  بد�يته  يف  �أنه  اليز�ل 
بع�ش �لن�شو�ش فيه �إال �أنها ال تغطي 
كل �حتياجات �لرقمنة ، لذ� البد من 
توفري �لثقة لدى �ملو�طن �جلز�ئري 
�ل�شحة  يخ�ش  فيما  م�رشوع  �أي  يف 
�ل�شحية  �ملعطيات  الأن  �اللكرتونية 

تعد ح�شا�شة بالن�شبة له .  
حكيم مالك 

اخلبري يف تكنولوجيات الإعالم حممد الأمني جاكر:

رقمنة القطاع ال�سحي �ستكون له نتائج اإيجابية 

رابطة حقوق الن�سان 

2018 �ستكون �ساخنة 
على جيب امل�ستهلكني

توقعت �لر�بطة �جلز�ئرية للدفاع عن 
حلقوق �الإن�شان، �أن تكون �شنة 2018 
�شاخنة على جيب �ملو�طن �لب�شيط، 
�لذي  �ملذهل  �الرتفاع  ب�شبب 
�الأ�شا�شية  �ملو�د  من  �لعديد  �شهدته 
�إىل  يوؤدي مبا�رشة  ما  �أنو�عها  بكامل 
�ل�رش�ئية،  �لقدرة  معدل  �نخفا�ش 
متهمة �الحتاد �لعام لعمل �جلز�ئريني 
�أن  رغم  �لعمال  فئة  �شد  بالوقوف 
و�جبها يدعوها للدفاع عن حقوقهم، 
رجال  خلدمة  �حلثيث  ب�شعيها  وهذ� 

�ملال و�الأعمال ولو على ح�شابهم.
�جلز�ئرية  �لر�بطة  رئي�ش  و�أو�شح 
هو�ري  �الن�شان،  حلقوق  عن  للدفاع 
قدور، يف ت�رشيح خ�ش به »�لو�شط« 
على  يوؤكد�ن  و�لو�قع  �حلقيقة  باأن 
للمو�طن  �ل�رش�ئية  �لقدرة  �نهيار  �أن 
 2018 ويف  �ليوم،  وليدة  لي�شت 
�أكرث،  �لب�شيط  �ملو�طن  �شيلم�شها 
جمال  ال  �أنه  حمدثنا  ي�شيف  لهذ� 
لتخفيف  ت�شعى  �لتي  للت�رشيحات 
و�أكد  عليه،  �لكارثة  هذه  تاأثري  وطاأة 
�أغلبية  �أن  �لت�رشيح  ذ�ت  يف  قدور 
م�شكل  �شيو�جهون  �ملو�طنني 
مف�رش�  �ل�شهر  �كمال  قدرة  عدم 
عدة  عنه  ينتج  مما  �لنقطة:«  هذه 
باأن  �ال�شتنتاج  وميكن  �حتجاجات 
�أوليات  من  لي�ش  �الجتماعي  �ل�شلم 
متثل  �لتي  �لنقابة  من  وال  �حلكومة 
�لتي  �ملالية  �الأزمة  ظل  يف  �لعمال 
�أخرى  جهة  ومن  �لبالد«،  بها  متر 
�جلز�ئرية  �لر�بطة  رئي�ش  �نتقد 
طريقة  �الن�شان،  حلقوق  عن  للدفاع 

�ملع�شلة،  هذه  مع  �حلكومة  تعامل 
�ل�شري  على  �الإ�رش�ر  �إن  قال:«  حيث 
بطريقة  و�ل�شعي  �خلطة  هذه  وفق 
على  �الجهاز  �إىل  مبا�رشة  غري 
�ل�شاحقة  لالأغلبية  �ل�رش�ئية  �لقدرة 
للمو�طنني، �شيكون حافز� قويا ومربر� 
�الجتماعي  لالحتقان  م�رشوعا 
�ملجتمع  من  و��شعة  فئات  وخروج 
�ل�شارع«،  يف  للتظاهر  �جلز�ئري 
هذه  �شب  �لذي  �نتقاده  مو��شال 
للعمال  �لكربى  �لنقابة  على  �ملرة 
م�شوؤولو  يو��شل  بينما  م�شدد�:« 
�لنقابة �لوحيدة �ملمثلة يف �لثالثية 
غري  �الأعمال  رجال  على  �لدفاع 

�أبهني مب�شالح �لطبقة �لعمالية«.
باأن  �ملتحدث  ذ�ت  تنباأ  �الأخري  ويف 
خالل  �الجتماعية  �الأو�شاع  تكون 
ب�شبب  �شوء،  �أكرث  �حلالية  �ل�شنة 
�جلز�ئريني  من  �لعديد  �متعا�ش 
من �ل�شيا�شة �ملالية �ملتبعة عليهم، 
الأب�شط  كلي  وما خلفته من حرمان 
زيادة  الأن  �ملجال،  �حلقوق يف هذ� 
�الأ�شعار ي�شيف هو�ري قدور وموجة 
�لغالء �لتي �رشبت �لو�قع �ملعي�شي 
مل تقابله زيادة يف �لرو�تب بالن�شبة 
 30000 من  �لدخل  ذ�ت  للعائالت 
مرة  يوؤكد  ما  دج،  و40000  دج 
�أن  �حلقوقي  �لنا�شط  ح�شب  �أخرى 
رجال  باإر�شاء  من�شغلة  �حلكومة 
�لقر�ر  يف�رش  �لذي  وهذ�  �الأعمال 
�الأخري بال�شعي �إىل خ�شخ�شة 1200 

موؤ�ش�شة عمومية خالل هذه �ل�شنة.
علي عزازقة

تعرف �لكثري من �ملجال�ش �ل�شعبية 
�ن�شد�د  حاالت  �ملنتخبة  �لبلدية 
ت�شكيل  على  �لتو�فق  عدم  ب�شبب 
نو�ب  يف  �ملمثلة  �لبلدية  �لهياكل 
روؤ�شاء  و  �للجان  روؤ�شاء  و  �لرئي�ش 
�لتي  �لهياكل  هي  و  �ملندوبيات 
من  �قرت�ح  �إىل  �إحد�ثها  يخ�شع 
�لرئي�ش على �أن تتم �مل�شادقة عليه 
�ملجل�ش  �أع�شاء  �أغلبية  من  وجوبا 
و  �لبلدية،  قانون  الأحكام  تطبيقا 
�الن�شد�د  هذ�  يف  �ل�شبب  يرجع 
�لبلدية  �النتخابات  مع  باملقارنة 
ل�شنة 2012 �إىل �عتماد نظام جديد 
يف �نتخاب رئي�ش �ملجل�ش �ل�شعبي 
مت�شدر  �إعالن  على  يقوم  �لبلدي 
من  عدد  �أكرب  نالت  �لتي  �لقائمة 
�الأ�شو�ت �أو �أغلبية �ملقاعد كريئ�ش 
كانت  �لتي  �لطريقة  بدل  للمجل�ش 
�النتخابات  قانون  يف  معتمدة 
�لتي كانت تقوم على  ل�شنة 2012 و 
على  حت�شلت  �لتي  �لقو�ئم  تر�شيح 
�ن  على  �لرئا�شة  ملر�شح  �الأغلبية 
�ملجل�ش  �أع�شاء  كافة  من  ينتخب 
يف مد�ولة الأع�شاء �ملجل�ش، فكان 
�أن  �حلايل  �لو�شع  يف  �لطبيعي  من 
فيها  �أعلن  �لتي  �لبلديات  تعرف 
حازت  �لتي  �لقائمة  مت�شدر  رئي�شا 
�أن  دون  �الأ�شو�ت  من  عدد  �أكرب 
�ن�شد�د  حالة  �الأغلبية  على  حت�شل 
�لرئي�ش  عجز  ب�شبب  �لتن�شيب  بعد 
�ملنتخب عن فر�ش قائمة مر�شحيه 
عدم  ب�شبب  �لهياكل  رئا�شة  لتويل 
منها  �نتخب  �لتي  �لقائمة  ح�شول 

على �أغلبية �ملقاعد . 
�لبلدية  �ل�شعبية  �ملجال�ش  تكون 
من  �حلالة  هذه  تعرف  �لتي 
�الأول    : �حتمالني  �أمام  �الن�شد�د 
�تخاذ  �إىل  �حلكومة  تعمد  �أن  هو 
تعيني  و  �ملجال�ش  هذه  حل  قر�ر 
باإد�رتها  للقيام  م�شتقل  مت�رشف 
�إىل غاية تنظيم �نتخابات جزئية، و 
هو �ل�شيناريو �مل�شتبعد يف تقديري 
بتنظيم  جتازف  ال  �حلكومة  الأن 
نف�ش  تفرز  قد  جزئية  �نتخابات 
�ل�شيا�شية  �ل�شلطة  �أن  كما  �لنتائج، 
هكذ�  مثل  �إىل  جتنح  ال  �لبالد  يف 
�مل�شار  على  توؤثر  ال  حتى  قر�ر�ت 
�النتخابي �ملوؤ�ش�شاتي �لذي يعرف 
��شتقر�ر� منذ �النتخابات �لرئا�شية 
�شبق  �أنها  �لعلم   مع   1995 ل�شنة 
�نتخابات  لتنظيم  ��شطرت  �أن  و 
�شنة 2001 يف منطقة  بلدية جزئية 
�لقبائل تطبيقا الأر�شية �لق�رش �لتي 
�لتي  �لعرو�ش  الأزمة  كحل  �عتمدت 
��شتقر�ر  و  باأمن  تع�شف  �أن  كادت 
�ل�شيناريو  �أما  �أنذلك.  �ملنطقة 
هو  و  للحدوث  �الأقرب  هو  و  �لثاين 
كل  جتميد  �إىل  �الإد�رة  تعمد  �أن 
�ن�شد�د  �لتي تعرف حالة  �ملجال�ش 
موؤقتا و تو�شع حتت �إ�رش�ف روؤ�شاء 
�أع�شاء  و�شول  غاية  �إىل  �لدو�ئر 
�ملجال�ش �إىل ت�شوية مبقت�شاها يتم 
�حلل  هو  و  �الن�شد�د  حالة  جتاور 

�الأقرب للحدوث  . 
د.حمزة خ�سري/جامعة 
امل�سيلة

اأ�سباب جتميد املجال�س البلدية 
التي مل تنتخب هياكلها

حلزب  �لعام  �الأمني  �ليوم  ي�رشع 
عبا�ش  ولد  جمال  �لتحرير،  جبهة 
يف عقد �جتماعات جهوية حت�شري� 
لعقد دورة �للجنة �ملركزية �ملقررة 
يوم 19 مار�ش، حيث �شيلتقي بوالية 
لكل  �ملحلني  �ملنتخبني  مع  تيارت 
�لبي�ش،  �ل�شلف، مع�شكر،  والية  من 

وتي�شم�شيلت.
لالأفالن  �لعام  �الأمني  و�شي�شتغل 
بغرب  منتخبيه  مع  لقاءه  فر�شة 
ر�أ�ش  على  موقعه  لتح�شني  �لبالد 
�لعتيد، وك�شب �ملزيد من �ملوؤيدين 
�الإ�شتمر�ر  “مبعركة  للفوز  له، 
خالل  �حلزب  ر�أ�ش  على  و�لبقاء” 

�لتي  �ملركزية،  �للجنة  دورة  �إنعقاد 
خ�شومة  قبل  من  �لكالم  فيها  كرث 
م�شري  يف  فا�شلة  حمطة  �أنها  على 
ولد  �أ�شار  قد  وكان  عبا�ش،  ولد 
�أن  �إىل  �لثالثية،  لقاء  خالل  عبا�ش 
لقاء�ت  عقد  يف  �شي�رشع  �حلزب 
�مل�شتوى  على  حا�شمة  جهوية 

�شنة  بد�ية  مع  تتز�من  �ل�شيا�شي 
على  �شيعر�ش  باأنه  موؤكد�   ،  2018
عن  متخ�ش  ما  �ملحليني  منتخبيه 
بني  �ل�رش�كة  وعقد  �لثالثية  لقاء 
�حلكومة و�لقطاع �خلا�ش لتج�شيده 

وتنفيذه على �مل�شتوى �ملحلي.
ف.ن�سرين

حت�سريا لدورة اللجنة املركزية 

الأمني العام لالأفالن يف تيارت اليوم 
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وزير التعليم العايل و البحث العلمي, الطاهر حجار

اعتماد منحة لل�سكن لفائدة الأ�ساتذة الباحثني غري ممكن حاليا
اأكد وزير التعليم العايل و البحث العلمي, الطاهر حجار , اأن اعتماد منحة لل�سكن لفائدة الأ�ساتذة الباحثني يعد 

»اأمرا متعذرا يف الوقت احلايل« ونف�س ال�ساأن بالن�سبة لإيواء الطلبة اجلامعني بالفنادق واملجمعات ال�سكنية. 

م.�س

الأمة  علنية مبجل�س  وخالل جل�سة 
ال�سفوية  الأ�سئلة  لطرح  خ�س�ست 
اأو�سح  احلكومة,  من  اأع�ساء  على 
ال�سكن  منحة  اإدراج  اأن  حجار 
من  بدل  الباحثني  الأ�ساتذة  لفائدة 
»اأمرا متعذرا يف  ال�سكن يعد  توفري 
الوقت احلايل« وذلك ب�سبب غيابها 
التعوي�سي  النظام  �سمن  )املنحة( 

املعمول به حاليا .
اعتماد  �سعوبة  حجار  اأرجع  كما 
اأ�سباب  اإىل عدة  هذه املنحة حاليا 
منها,«�سعوبة حتديد املبالغ املالية 
املناطق  ح�سب  وذلك  بها  اخلا�سة 
غياب  ظل  يف  ,خا�سة  والأقاليم 
منظومة مرجعية ت�سبط م�ستويات 
مع  وكذا   , الوطن  يف  لالإيجار 
ت�سجيل غياب �سوق عقارية متطورة 
يف جمال الإيجار«.وباملوازاة, �سدد 

حجار ,على اأن م�ساألة توفري ال�سكن 
لالأ�ساتذة الباحثني تعد من »اأولويات 
با�ستمرار  يحر�س  الذي   « القطاع 
و  املهنية  الو�سعية  حت�سني  على 
وذلك   , ال�رشيحة  لهذا  الجتماعية 
ال�سكن  توفري  كون  من  انطالقا 
اجتماعي  ا�ستقرار  عن�رش   « ي�سكل 
املهني  الداء  لتح�سني  مهني  و 
لالأ�ستاذ«.وبخ�سو�س  والبيداغوجي 
اإيواء الطلبة يف الفنادق واملجمعات 
تطبيق  الوزير  ا�ستبعد  ال�سكنية, 
 « ب  و�سفه  الذي  الإجراء  هذا 
الراهن«,  الظرف  يف  الواقعي  غري 
وذلك  بالنظر اإىل حمدودية قدرات 
 – ت�سكل  ل  التي  الفنادق  ا�ستيعاب 
ح�سبه-- » البديل املنا�سب لإ�سكان 

الطلبة اجلامعيني«.
اإ�سكان  م�ساألة  اأن  حجار,  قال  كما 
باملجمعات  اجلامعيني  الطلبة 
بكل  تبدو  ل  »عملية  تعد  ال�سكنية  

املقايي�س مي�رشة يف الوقت احلايل« 
اإليها  اللجوء  اإمكانية  اإىل  م�سريا   ,
بالتن�سيق  وذلك  الطويل  املدى  يف 
املعنية  الوزارية  القطاعات  مع 
><تطبيق  اأن  قائال  اأ�ساف  و 
الطلبة  )اإ�سكان  ال�سيغة  هذه 

م�ستوى املجمعات  اجلامعيني على 
ال�سكنية(,مرهون ببعث �سيغ جديدة 
الطلبة  اإ�سكان  لفائدة  خم�س�سة 
واملوؤ�س�سات  املقاولت  قبل  من 
يف  النا�سطة  اخلا�سة  و  العمومية 

جمال الرتقية العقارية ».

باري�س :بوعالم رم�ساين 

موقع  اأم�س  اأم�س  اأول  �سباح  اأكد 
الأنباء  وكالة  عن  نقال  بو�ست  هاف 
لن  بوبكر  دليل  الدكتور  اأن  الفرن�سية 
يح�رش حفل ا�ستقبال ممثلي الديانات 
يف فرن�سا  ,وهو احلفل الذي يجري 
عمال  ال�سطور  هذه  كتابة  حلظة 
بتقليد تقدمي تهاين الرئي�س الفرن�سي  
الأوىل  الأيام  الديانات خالل  ملمثلي 
اأن  ملاكرو  و�سبق  اجلديد   للعام 
ا�ستقبلهم يوم 21 دي�سمرب املا�سي  , 
ويجدر التذكري  من منطلق مهني اأن 
»الو�سط »قد ات�سلت هاتفيا مب�سجد 
باري�س عدة مرات للظفر بتعليق اأحد 
الو�سول  من  تتمكن  ريثما  م�سوؤوليه 
باعتباره  باري�س  م�سجد  عميد  اإىل 
الأول  بالإق�ساء  الأول   املعني 
الت�سال  تفا�سيل  )انظر  نوعه  من 
اجلانبي  الإطار  يف  باري�س  مب�سجد 
(,وجاء يف موقع هاف بو�ست اأن دليل 
بوبكر عميد م�سجد باري�س البالغ من 
باجلزائر   املرتبط  و  عاما   77 العمر 
هيئات  كافة  من  الن�سحاب  قرر  قد 
الإ�سالمية  الديانة  الفرن�سي  املحلي 
 conseil français du culte(
احتجاجا   cfcm اأو   )musulman
جرت  ملا  خالفا  دعوته  عدم  على 
املرة  هذه  املجل�س   ومثل  العادة  
ال�سيدان  الإليزيه  يف  اأم�س  �سباح 
جمل�س  يراأ�س  الذي  اوغرو  اأحمد 
والقريب  حاليا  الإ�سالمية  الديانات 
تراأ�سه  الذي  كبيب�س  واأنور  تركيا  من 
املغربية  احل�سا�سية  و�ساحب  قبله 
بو�ست  هاف  موقع  يف  جاء  كما 
وجملة لوب�رشفاتور الي�سارية ال�سهرية 
ال�سحفي  دنيال  جان  اأ�س�سها  التي 
الكاتب  و�سديق  الكبري  الفرن�سي 
البيان  يف  ونقرا  كامو,  األبري  الراحل 
م�سجد  اأ�سدره  الذي  ال�ستنكاري 
احل�سول  نتمنى  كنا  )والذي  باري�س 
عليه لو وجدنا من يرد علينا هاتفيا (
انه من غري املعقول واملجحف اأن ل 
الذي يرمز  باري�س  تتم دعوة م�سجد 
اإىل اأهم ح�سور ديني يف فرن�سا �سبق 
و�سيا�سيا  قانونيا  بدوره  اعرتف  واأن 
بت�سحيات  العرتاف  منطلق  من 
خالل  فرن�سا  اأجل  من  امل�سلمني 
,واأم�ست  الأوىل  العاملية  احلرب 
هم�ست  التي  باري�س  م�سجد  اإدارة 
انها  بيانها  يف  تقول  مهينة  بطريقة 
كل  يف  م�ستقبال  ت�سارك  لن  �سوف 
اجلالية  بتنظيم  املتعلقة  الن�ساطات 
هافغتون  �سحيفة  ,وعلقت  امل�سلمة 
يف  بوبكر  دليل  فعل  رد  على  بو�ست 
�سيغة) جتعل من مدى �سحة الأخبار 
حماربتها  ماكرو  ينوي  التي  الكاذبة 
حقيقية  و�سحفية  قانونية  اإ�سكالية 
حمايد  وغري  عفوي  غري  (باأ�سلوب  
عميد  وتوبة  تراجع  عن  بحديثها 

مواقف  عن  بتكتم  باري�س  م�سجد 
وت�رشيحات اتخذها يف وقت �سابق , 
واأعادت ال�سحيفة مواقفه املثرية يف 
البداية  اإىل تاريخ نهاية جانفي 2015 
الذي و�سع حدا لتوليه زمام املجل�س 
و�سبق  الإ�سالمية  الديانة  الفرن�سي 
امل�سدر  نف�س  ح�سب  بوبكر  للدكتور 
الإ�سالم  ور�سة  م�رشوع  �سد  ثار  اأن 
جان  جمعية  جناح  حتت  امل�ستمر 
ال�سهري  الداخلية  وزير  �سيفمان  بيار 
و�سد  ممولة  دينية  وجمعية  ال�سابق 
ميثاق الإمام يف مار�س العام املا�سي 
و الذي ا�ستهدف حماربة الراديكالية 

الإ�سالمية.

م�سجد باري�س 
ل حياة ملن تنادي!.

يطالها  اأن  ميكن  ل  مبهنية  عمال 
مدة  الو�سط« جاهدة  ال�سك,حاولت« 
اأحد  اإىل  التحدث  ال�ساعتني  قرابة 
ملعرفة  الت�سال  م�سلحة  م�سوؤويل 
رد فعل م�سجد باري�س على ال�ساخن 
�سحفي  مل�سدر  ال�ستناد  عو�س 
يف  م�سطرين  فعلنا  كما  فرن�سي 
نهاية الأمر. او ل ف�سلنا يف التحدث  
من  العا�رشة  ال�ساعة  من  انطالقا 
مكلفة  ومتفهمة  ودودة  امراأة  خالل 
اأحد  يرد  ,ومل  الهاتفي  بال�ستقبال 
ال�ساعة  بني  الت�سال  م�سلحة  من 
دقائق  و5  ع�رشة  واحلادية  العا�رشة 
امل�سكينة  ال�سيدة  حماولت  كل  رغم 
خرافيا  جهدا  تبذل  راحت  التي 
اإىل  الو�سول  على  مل�ساعدتنا  بلباقة 
بطلب  نتقدم  ريثما  امل�سوؤولني  اأحد 
حماورة عميد م�سجد باري�س يف وقت 
والعالقات  التجربة  .بحكم  لحق 
,حتايل  املهني  واملا�سي  اخلا�سة 
على  و�سغط  ال�سطور  هذه  �ساحب 
الدينية  امل�سلحة  م�سوؤول  رقم 
باللغة العربية ووفقه اهلل يف التحدث 
الذي  بوزيدي  الإمام  ال�سيخ  مع 
اأن  بعد  تفهمه  على  الآخر  ي�سكرهو 
ترد  ل  الت�سال  م�سلحة  اأن  اأبلغناه 
املعروف  الإمام  قبل  اإحلاحنا  ,حتت 
مبقرتح اأخذ هاتفنا اجلوال لالت�سال 
اأحد م�سوؤويل الت�سال  اإبالغ  بنا بعد 
لبع�س  ولو  التحدث  على  باإ�رشارنا 
باري�س  مل�سجد  ممثل  مع  الثواين 
الآن  الأخرية  الكلمات  اكتب  العظيم, 
بال�سبط  الواحدة  ت�سرياإىل  وال�ساعة 
ول احد ات�سل !.اللهم ا�سهد اأن كل ما 
كتبته قد مت حتت وطاأة املهنية ل غري 
كما ميكن اأن يفهم! كدت اأن اأن�سى يف 
التحدث  يف  ف�سلي  اإ�سافة  الأخري  
الت�سال  م�سلحة  م�سوؤويل  اأحد  اإىل 
بها  ات�سلت  اأنني  رغم  ترد  مل  التي 
الذي  اخلا�س  رقمها  طريق  عن 
املذكورة  ال�سيدة  من  عليه  حت�سلت 
اأدبية  قيمة  لجتهادي  اأعطت  التي 

واأخالقية ت�رشف م�سجد باري�س.

بعد عدم دعوته لأول مرة يف حفل تقدمي 
تهاين العام اجلديد

اإهانة تغ�سب دليل بوبكر 
عميد م�سجد باري�س 

وزير الطاقة  م�سطفى قيطوين

اجلزائر ب�سدد تقييم احتياطاتها من الغاز ال�سخري
م�سطفى  الطاقة   وزير  �رشح 
يف  حاليا  اجنازه  مت  اأن   قيطوين 
ال�سخري  الغاز  ا�ستغالل  جمال 
الحتياطات  تقييم  �سمن  يندرج 
انه  و  املجال  هذا  يف  الوطنية 
م�رشوع  اي  يف  النطالق   يتم  مل 
بداية  اأن  مو�سحا  ل�ستغاللها, 
اأن تكون  قبل  ال�ستغالل ل ميكن 

حوايل ع�رش �سنوات.
قيطوين  اأو�سح  ال�سدد  هذا  يف 
جمال  يف  امل�ستعملة  التقنيات  اأن 
عرب  ال�سخري  الغاز  ا�ستغالل 
اأن  دون   , جناعتها  اأثبتت  العامل  
اأو  الطبيعة  على  خطر  اأي  ت�سكل  
�سدد  و  الباطنية   املائية  املوارد 
قيطوين,  م�سطفى  الطاقة,  وزير 
ال�سلطات  مت�سك  على  باجلزائر, 
العمومية بالقاعدة 51/49 املنظمة 
البالد,  يف  الأجنبية  لال�ستثمارات 
املحروقات  قانون  م�رشوع  يف 
اأن الهدف  قيد التح�سري , م�سيفا 
وجه  يف  العراقيل  اإزالة  هو  منه 
يف  الأجنبي  و  املحلي  ال�ستثمار 

ا�ستقطاب  كذا  و  املجال  هذا 
امل�ستثمرين.

و قال الوزير يف رده على ان�سغالت 
وامليزانية  املالية  جلنة  اأع�ساء 
خالل  الوطني,  ال�سعبي  للمجل�س 
م�رشوع  لدرا�سة  خ�س�س  اجتماع 
القانون املت�سمن ت�سوية امليزانية 
لل�سنة املالية 2015, برئا�سة رئي�س 
ح�سور  و  طور�س,  توفيق  اللجنة 
الربملان,  مع   العالقات  وزير 
عن  رجعة  »ل  اأنه  خاوة,  الطاهر 
قانون  51/49 يف م�رشوع  القاعدة 
على  التح�سري  قيد  املحروقات 
بالن�سبة  الوزارة, خ�سو�سا  م�ستوى 
الكربى  امل�ساريع  و  للحقول 
ال�سيادية للوطن«. و قال قيطوين اأن 
احلايل  القانون  تعديل  من  الهدف 
هو اإزالة العراقيل الإدارية يف وجه 
و  الأجنبي   و  املحلي  ال�ستثمار 
و  امل�ستثمرين  ا�ستقطاب  كذا 
املجال  هذا  يف  الأموال  روؤو�س 
لال�ستغالل  كايف  اإنتاج  ل�سمان 
اإىل  م�سريا  الت�سدير,  و  املحلي 

الكربى  احلقول  يف  ال�ستثمار  »اأن 
 51/49 للقاعدة  خا�سعا  �سيبقى 
على  حتفيزات  توفري  �سيتم  اأنه  و 
ال�رشكاء«.  جللب  اأخرى  م�ستويات 
يف  لع�سو  �سوؤال  على  رده  يف  ,و 
ا�ستثمار  باحتمال  متعلق  اللجنة  
تكرير  حمطات  يف  �سوناطراك 
البرتول خارج الرتاب الوطني, قال 
اعرتا�س  اأي  يوجد  »ل  اأنه  الوزير 
يف هذا املجال, اإذا كان امل�رشوع 
القت�ساد  على  بالفائدة  يعود 
م�ساريع   اأن  م�سيفا  الوطني«, 
�سوناطراك ل تنح�رش على تكرير 
البرتول يف اخلارج فقط, بل حتى 
اأكد  الإنتاج, حيث  و   ال�ستك�ساف 
على عدة م�ساريع للمجمع البرتويل 
البريو  و  كالعراق  اأخرى  بلدان  يف 
حمطات  بخ�سو�س  و  بوليفيا   و 
خ�سو�سا  الوطنية,  البرتول  تكرير 
و  تيارت  يف  اإجنازها  املرتقب 
حا�سي م�سعود, اأكد الوزير ان هذه 
امل�ساريع هي يف الطريق ال�سحيح 
اآجالها  يف  اإجنازها  �سيتم  و 

بال�ستغناء  �سي�سمح  ما  املحددة, 
التوجه نحو  الوقود و  عن ا�سترياد 
اجلزائر  اأن  اإىل  م�سريا  ت�سديره,  
دول  من  كثرية  عرو�س  تلقت 
اإفريقية ترغب من الآن يف ا�سترياد  
الوقود اجلزائري و يف هذا ال�سياق, 
حاليا  هي  اجلزائر  اأن  الوزير  اأكد 
طريق  عن  ليبيا  مع  مفاو�سات  يف 
ت�سدير  لبداية  �سونلغاز  موؤ�س�سة 

فائ�س الكهرباء نحو ليبيا.
املحلي  لال�ستهالك  بالن�سبة  اأما 
الهدف  ان  قيطوين  قال  للوقود, 
هو   الوزارة  قبل  من  امل�سطر 
لل�سري  �سيارة   500.000 حتويل 
حدود  يف  املميع  البرتول  بغاز 
الكبري  لال�ستهالك  نظرا    ,2021
للوقود الذي تعرفه ال�سوق الوطنية 
�ستطلق  الوزارة  اأن  يقول  تابع  و 
للموؤ�س�سات  موجه  م�رشوع  قريبا 
الوطنية  املتو�سطة  و  ال�سغرية 
لإجناز معدات غاز البرتول املميع 
تعميم  و  لل�سيارات  املوجهة 

تركيبها 

التعليم  وزير  ال�ّسبت,  اليوم  يقابل 
الطاهر  العلمي,  والبحث  العايل 
الّطالبية  التنظيمات  حّجار, 
املعتمدة, وذلك يف اإطار اللقاءات 
الوزارة  تعقدها  التي  الت�ساورية 
ويهدف  الجتماعيني  ال�رشكاء  مع 

اللقاء اإىل درا�سة وتقييم الدرا�سي 
الأول و طرح ان�سغالت وامل�ساكل 
اجلامعات,  طلبة  منها  يعاين  التي 
وغريها من امللفات التي �ستو�سع 

على الطاولة. 
ف.ن�سرين

لقاء بني "حجار "والتنظيمات 
الطالبية 

عرب  البويرة  جامعة  اإدارة  ك�سفت 
 « الو�سط   « يومية  حتور  بيان 
غدا  اأبوابها  فتح  عن  منه  ن�سخة 
اأجل ا�ستئناف  الأحد 7 جانفي من 
البيداغوجية  والأن�سطة  الدرا�سة 
العطلة  نهاية  مع  تزامنا  من جديد 
بعد فرتة من غلقها من  املدر�سية 
خلفية  على  الإدارة  جمل�س  طرف 
املناو�سات واأحداث ال�سغب والعنف 
التي �سهدتها منت�سف ال�سهر الفارط 
و�سط دعوات كافة مكونات الأ�رشة 
والتحلي  التعقل  اأجل  من  اجلامعية 
للحفاظ  و روح امل�سوؤولية  باليقظة 
اجلامعية  احلياة  اأخالقيات  على 

.ويف ال�سياق عرب جل الطلبة الذين 
عن  اأراءهم   « الو�سط   « ا�ستطلعت 
الغلق  قرار  من  ال�سديد  �سخطهم 
كون  م�ساحلهم  يخدم  مل  الذي 
تاأخرا  تعي�س  الكليات  اأغلبية  اأن 
جراء  الفارط  املو�سم  من  فادحا 
�سنتها  التي  الع�سوائية  الإ�رشابات 
و�سط  الطالبية  املنظمات  بع�س 
�سمت حمري لالإدارة التي لعبت دور 
التدخل  دون  الو�سع  على  املتفرج 
املمار�سات  هذه  حيال  بحزم 
الطلبة  يدفع  التي  املقبولة  غري 
الطلبة من  كما حذر   , غاليا  ثمنها 
اإ�ستغالل بع�س اجلهات الحتفالت 

والن�ساطات الثقافية التي حتت�سنها 
لإحياء  مو�سم  كل  البويرة  جامعة 
تقليدا  اأ�سبحت  والتي  يناير  عيد 
مدار  على  الطلبة  حولها  يلتف 
الفنت  خلق  اجل  من  كامل  اأ�سبوع 
خالل  من  املناو�سات  وجتديد 
عرقلة هذه الن�ساطات ومنع تن�سيط 
املنا�سبة  هذه  حول  املحا�رشات 
 . اجلزائريني  كل  على  العزيزة 
هذا وجدير بالذكر �سهدت جامعة 
منع  عقب  عنف  اأحداث  البويرة 
اخلروج  من  الطلبة  الأمن  قوات 
للمطالبة  ال�سارع  اإىل  م�سرية  يف 
غرار  على  الأمازيغية  اللغة  برتقية 

وتيزي  بجاية  بوليتي  ن�رشائهم 
حت�سلوا  املوايل  اليوم  ويف  وزو 
ال�سلطات  من  الرتخي�س  على 
يف  منهم  الآلف  وتظاهر  الولئية 
اأي  حدوث  دون  املدينة  �سوارع 
اىل  عودتهم  بعد  ولكن  جتاوزات 
بينهم  اإندلعت  اجلامعي  احلرم 
والغرباء من  وبني طلبة املنظمات 
خارج اجلامعة م�سادات ومواجهات 
اأدى  ما  جرحى  �سقوط  عرفت 
اتخاذ  اإىل  اجلامعة  اإدارة  مبجل�س 
قرار الغلق تفاديا لتطر الأمور اإىل 

ما ليحمد عقباه . 
اأح�سن مرزوق

تفتح اأبوابها هذا الأحد

هل �سيعود الهدوء اإىل جامعة البويرة ؟
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وقعت حمكمة اجلنايات الإبتدائية 
اأم�س  البي�ضاء  الدار  مبحكمة 
عقوبة 10 �ضنوات �ضجنا نافذا يف 
حق رعية اإفريقي من جن�ضية مالية 
تورطه  ب�ضبب  كبناء   يعمل  الذي 
باإزهاق روح �رشيكه يف ال�ضكن وهو 
رعية اإفريقي من جن�ضية كامرونية 
الكتف  بطعنة �ضكني على م�ضتوى 
�ضقق  باأحد  اأ�ضقطته جثتا هامدة 
حول  �ضجار  ب�ضبب  اإبراهيم  دايل 
التي  الوقائع  وهي  ال�ضقة  مفتاح 
القتل  بتهمة  الأول  لأجلها  توبع 
�رشعية  الغري  الإقامة  و  العمدي 
كان  بعدما  الكاذب  الت�رشيح  و 

مهددا بعقوبة املوؤبد .
وقائعها  جرت  التي  اجلرمية  يف 
حني   2015 نوفمرب   29 بتاريخ  
تلقت ف�ضيلة الدرك الوطني لدايل 

العمارات  اأحد  من  لنداء  اإبراهيم 
وقوع  اإبراهيم حول  دايل  مبنطقة 
هاته  اأحد  داخل  قتل  جرمية 
ال�ضقق امل�ضتاأجرة من قبل رعايا 
اأفارقة يف �ضاعة متاأخرة من تلك 
من  رعية  �ضحيتها  راح  و  الليلة  
باأحد  يعمل  كان  مالية  جن�ضية 
ور�ضات البناء و بعد التنقل مل�رشح 
اجلرمية تبني اأن ال�ضحية قد تلقى 
الكتف  م�ضتوى  على  �ضكني  طعنة 
ال�رشبة  وهي  الي�رشى  باجلهة 
التي كانت كفيلة لإزهاق روحه كما 
يف  �رشيكه  هو  الفاعل  اأن  اإت�ضح 
 ، ال�ضكن الذي فر لوجهة جمهولة 
وبعد تتبع الرقم الت�ضل�ضلي لهاتف 
املتهم تبني باأنه كان متوجها لولية 
بليدة و منه لولية وهران و موا�ضلة 
ت�ضجيل  خالل  من  للتحريات 

يجريها  كان  التي  املكاملات 
اأين  ملكانه  التو�ضل  مت  املتهم 
كان على موعد مع اأحد اأ�ضدقائه 
 100 مبلغ  لإ�ضتيالم  وهران  بولية 
اأوررو ليتم القب�س عليه خالل هذا 
الإخت�ضا�س  متديد  بعد  املوعد 
حمكمة  على  حتويله  بذلك  يتم  و 
باجلرم  متابعته  جرت  اأين  احلال 
قدم مل�ضالح  بعدما  الذكر  �ضالف 
مغايرة  هوية  الق�ضائية  ال�ضبطية 
لهويته احلقيقية مدعيا باأنه رعية 
كامريوين كما تبني باأنه مقيم غري 
�رشعي على الرتاب الوطني الذي 
احلدودي  املعرب  عرب  له  ت�ضلل 
خالل  و   املتهم  بتمرنا�ضت   
حاول  املحكمة  لهيئة  مواجهته 
التمل�س من فعلته من خالل �رشده 
قتل  يق�ضد  مل  باأنه  توحي  لواقعة 

ال�ضحية و اأن ما جرى بينهما بيوم 
الوقائع كان جمرد �ضجار مل يعلم 
باأنه قد خلف جرمية قتل �ضمعاء 
من  الفرار  يحاول  مل  باأنه  مدعيا 
وهران  لولية  توجه  اأنه  و  فعلته 
معارفه  من  بعدد  الإلتقاء  ق�ضد 
طقو�ضهم  اأحد  لإقامة  الأفارقة 
هناك وهي احلجة التي مل تنطلي 
خالل  من  املحكمة  هيئة  على 
الأدلة الدامغة على راأ�ضها ت�ضجيل 
املكاملات و املبلغ الكايل الزهيد 
حلظة  املتهم  بحوزة  كان  الذي 
ليطالب   ، وهران  لولية  فراره 
بذلك له النائب العام توقيع عقوبة 
املوؤبد قبل اأن تدينه املحكمة بعد 
�ضالف  باحلكم  القانونية  املداولة 

الذكر .
ل/منرية

تويف بحار جزائري عمره 50 �ضنة 
قوراية  ال�ضحن  �ضفينة  على منت 
الوطنية  ال�رشكة  لفرع  تابعة 
للم�ضافرين  البحري  للنقل 
ح�ضبما   ،Med   CNAN((
لدى املركز  اليوم اخلمي�س  علم 
و  للرقابة  العملياتي  اجلهوي 
 CROSS( باملتو�ضط  النقاذ 
للمركز  بيان  يف  جاء  و   )Med
جانفي   3 يوم  �ضبيحة  »يف  اأنه 
2018 و�ضل املركز طلب اجالء 
رجل يبلغ من العمر 50 �ضنة )من 
منت  على  كان  جزائرية(  جن�ضية 
التابعة  قوراية  ال�ضحن  �ضفينة 
لالأ�ضطول اجلزائري و هي على 
�ضور  »فو�س  جنوب  كلم   60 بعد 
مار )Fos-sur-Mer(« م�ضريا 
تعر�س اىل وعكة  البحار  اأن  اىل 
بعد  و  قبل  من  دقائق  �ضحية 
ات�ضال طبي بالهاتف، قرر رجال 
اجالء  و�ضيلة  ا�ضتعمال  النقاذ 
ت�ضمح بالتكفل ال�رشيع باملري�س 

الوعي منذ 30  »الذي كان فاقد 
دقيقة و يعاين من هبوط حاد يف 

ن�ضبة ال�ضكر يف الدم«.
مروحية  اأقلعت  عليه،  و 
للبحرية  تابعة   Panther
البحرية  القاعدة  من  الفرن�ضية 
Hyères وعلى متنها طاقم طبي 
 Ste Musse de من م�ضت�ضفى
Toulon ي�ضم طبيبا و ممر�ضا 
مبجرد  الوفاة  حالة  �ضجال 
و  ال�ضحن  �ضفينة  اىل  و�ضولهما 
قد نقل جثمان البحار اجلزائري 
نحو ميناء مار�ضيليا »حيث �ضيتم 
امل�ضالح  طرف  من  به  التكفل 
 CROSS ح�ضب  املخت�ضة« 
Med و اىل غاية ال�ضاعة مل ترد 
ال�ضحية  هوية  حول  معلومة  اأي 
نحو  اجلثمان  نقل  حول  ل  و 
ال�ضحن  �ضفينة  كانت  و  اجلزائر 
الثنني  يوم  اأبحرت  قد  قوراية 
من ميناء وهران نحو  مار�ضيليا.

بعد عالقة طويلة مع اأ�سخا�ص من التنظيم 
ب« املو�سل« العراقية

بناء يحاول  االلتحاق 
مبعاقل "داع�ش"

وفاة بحار جزائري على منت 
�سفينة ال�سحن قوراية 

خالل 2017  

حجز 486 قنطارا من الكيف املعالج و خم�سة 
كيلوغرامات من الكوكايني 

بلغت كميات الكيف املعالج املحجوزة من طرف خمتلف وحدات اجلي�ص الوطني ال�سعبي خالل �سنة 2017 ما ال 
يقل عن 486 قنطارا, ي�ساف لها ما يربو عن خم�سة كيلوغرامات من الكوكايني, ح�سب ما ك�سفت عنه وزارة الدفاع 

الوطني يف ح�سيلتها ال�سنوية.

العملياتية  احل�ضيلة  ت�ضري  و 
املذكورة اإىل اأن ال�ضنة املن�رشمة 
معتربة«  »نتائج  بتحقيق  متيزت 
و  التهريب  حماربة  جمال  يف 
املتاجرة بالأ�ضلحة و املخدرات 
و اجلرمية املنظمة، حيث  عرفت 
املخدرات  من  كبرية  كمية  حجز 
من  قنطارا  5ر486  بـ«  قدرت 
اإىل  بالإ�ضافة  املعالج«  الكيف 
الكوكايني«  من  كيلوغراما  »77ر5 
مهلو�ضا«كما  قر�ضا   1272028« و 
ذات  يف  القوات،  ذات  متكنت 
تاجر   545 توقيف  من  الإطار، 
اأربعة  على  الق�ضاء  و  خمدرات 
و  ذاته  امل�ضدر  ي�ضيف  اآخرين، 
مت  التهريب،  مكافحة  جمال  يف 
توقيف  املذكورة  الفرتة  خالل 
املواد  ملختلف  مهربا   1880

وحدات  جنحت  كما  ال�ضلع،  و 
اجلي�س الوطني ال�ضعبي من حجز 
اأزيد من 5ر1460 طنا من املواد 
الغذائية املوجهة للتهريب و اأزيد 
من 1319894 لرتا من الوقود كما 
»اأكرث من  اأي�ضا من حجز  متكنت 
900 عربة« و » 73ر8385  قنطارا 
من  وحدة   284858 و«  التبغ«  من 
�ضعيد  على  النارية«و  الألعاب 
 116 توقيف  اأي�ضا  مت  �ضلة،  ذي 
تاجر   11 و  الذهب  عن  منقبا 
�ضالح و الق�ضاء على واحد اآخر، 
جهاز   476 حجز  اأي�ضا  مت  فيما 
مولدا   668 و  املعادن  عن  ك�ضف 
و  و 520 مطرقة �ضغط  كهربائيا 
نف�س  خالل  مت  اأخرى،  جهة  من 
ال�ضنة توقيف 15065 مهاجرا غري 
و  احل�ضيلة  نف�س  ح�ضب  �رشعيا، 

»اإرادة  لتعك�س  النتائج  هذه  تاأتي 
الوطني  للجي�س  العليا  القيادة 
املخططات  لإحباط  ال�ضعبي 
احرتافية  تاأكيد  و  الإجرامية 

اأفراد  عزمية  و  يقظة  و  اجلي�س 
�ضون  على  امل�ضلحة  قواتنا 
حماية  و  للبالد  العليا  امل�ضالح 

حرمة و �ضيادة الرتاب الوطني«.

اأدين بعقوبة 10 �سنوات �سجنا بعدما كان مهددا باملوؤبد

اإبراهيم  بدايل  �سريكه  روح  " يزهق  اإفريقي  " حراق 
ب�سبب مفتاح �سقة !!

لدى  العام  احلق  ممثل  طالب 
البي�ضاء  بالدار  اجلنح  حمكمة 
نافذا  حب�ضا  عامني  عقوبة  توقيع 
وغرامة بقيمة 20 األف دج يف حق 
 21 و   23 العمر  من  يبلغان  �ضبان 
مبحاولة  تورطهما  ب�ضبب  �ضنة 
حديقة  داخل  فتاة  اختطاف 
�ضكر  حالة  يف  وهما  ال�ضابالت 
اأحدهما  اأعجب  بعدما  متقدمة 

بها .
جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 

حني  الفارط  دي�ضمرب   27 لتاريخ 
دورة  خالل  الأمن  م�ضالح  مرت 
ال�ضابالت  حديقة  يف  لها  روتنية 
بالقرب  غريبة  حركة  ولحظت 
ل�ضاب  ال�ضيارات  موقف  من 
الركوب  على  فتاة  اإرغام  يحاول 
تقدمهم  ولدى  ال�ضيارة  يف  رفقته 
منه حاول الفرار لتلحق به م�ضالح 
خالل  من  تكت�ضف  و  ال�ضبطية 
ال�ضاب قد حاول  اأن  الفتاة  اأقوال 
جال�ضة  كانت  بعدما  اختطافها 

منهم  تقدم  رفقة �ضديقيها حيث 
�ضكر  حالة  يف  وهما  املتهمان 
يف  اأحدهما  اأ�ضهر  و  متقدمة 
وجهم مفك براغي واأجربوا الفتاة 
وقع  حتت  رفقتهم  الذهاب  على 
التهديد بالعتداء بعدما اأبدى لها 
اإعجابه لرت�ضخ له الفتاة و ترافقه 
تلحق  اأن  قبل  ال�ضيارات  ملوقف 
م�ضالح الأمن و تتمكن من اإنقاذها 
منهما و يتم حتويل الفاعالن على 
اإجراءات  مبوجب  احلال  حمكمة 

اإعرتف  حيث  الفوري  املثول 
املتهم خالل �ضماعه ما ن�ضب له 
من جرم و اأكد باأنه مل يكن بوعيه 
امل�رشوبات  تاأثري  نتيجة  يومها 
جراء  من  تناولها  التي  الكحولية 
التي  الجتماعية  ال�ضغوطات 
يعاين منها يف حني اأنكر الثاين باأن 
الفتاة  اختطاف  حاول  قد  يكون 
الق�ضية  يف  تورطه  �ضبب  اأن  و 
بيوم  الأول  للمتهم  مرافقته  هو 

الوقائع .

حتت وقع التهديد مبفك براغي

�ساب يحاول اختطاف فتاة داخل حديقة ال�سابالت 

ل/منرية

اجلنايات  حمكمة  تابعت 
الإبتدائية بالدار البي�ضاء بناء يف 
العمر املدعو  الثالث  من  العقد 
حماولة  بتهمة  ،وليد«   ب   «
اللتحاق بجماعة اإٍرهابية تن�ضط 
اإ�ضتغالل  طريق  عن  اخلارج  يف 
التو�ضل  بعد  الت�ضال  تكنولوجيا 
له مع جماعات  اإت�ضالت  لوجود 
طريق  عن  باملو�ضل   « »داع�س 
وحماولته  التليغرام«   « تطبيق 
ال�ضفر ملرتني متتاليتني نحو كندا 
رفقة ع�ضيقته لاللتحاق باملعاقل 
قبل اأن يعود اأدراجه ب�ضبب حمل 

زوجته .
املتهم  توقيف  جرة  وقد  هذا  
الإرهاب  مكافحة  فرقة  قبل  من 
حول  وردتهم  معلومات  اإثر 
معاقل  نحو  ال�ضفر  حماولته 
لتنظيم  الإرهابية  اجلماعات 
والعراق  لل�ضام  الإ�ضالمية  الدولة 
» داع�س« وكذا التو�ضل من خالل 
حوله  اأجرتها  التي  التحريات 
حمادثات  مكاملات  عدة  لوجود 
اإرهابية  عنا�رش  مع  جمعته 
مبنطقة » املو�ضل » تابعة للتنظيم 
عرب تطبيق » التليغرام« وكذا كذا 
�ضفره  نحو تركيا ملرتان متتاليتان 
و اإقامته هناك ملدة اأ�ضبوع كامل 
باأحد ال�ضقق امل�ضتاأجرة من قبله 
وحلاق ع�ضيقته  به وهي الوقائع 

خالل  املتهم  بها  اإعرتف  التي 
ال�ضبطية  م�ضالح  اأمام  �ضماعه 
حاول  اأنه  اأكد  حيث  الق�ضائية 
العراق  و  ل�ضوريا  الت�ضلل  بالفعل 
لالإلتحاق بتنظيم » داع�س« وكان 
عنا�رش  مع  دائم  اإت�ضال  على 
 « املو�ضل   « مبنطقة  نا�ضطة 
للتنظيم وقد �ضافر لأجل  التابعة 
ذلك مرتان متتاليتان لدولة تركيا  
اإحداها ع�ضيقته   اإ�ضتدعى خالل 
ما  هناك   رفقته  اأقامت  التي 
يقارب اأ�ضبوع كامل باأحد ال�ضقق 
�ضبيل  اإيجاد  حلني  اأجرها  التي 
الإلتحاق  و  العراق  نحو  للعبور 
رجع  اأنه  غري  التنظيم  مبعاقل 
زوجته   اأخطرته  اأن  بعد  اأدراجه 
الت�رشيحات  وهي   ، منه  بحملها 
خالل  عنها  وتراجع  عاد  التي 
جل�ضة املحاكمة و اأكد  اأنه �ضافر 
اأنه  و  ال�ضياحة  �ضبيل  لرتكيا على 
و  بالتنظيم  عالقة  اأي  تربطه  ل 
الفكر  نحو  ميول  اأي  لديه  لي�س 
الإرهابية  اجلماعات  و  اجلهادي 
اأب  و  ل�ضيدتان  اأنه زوج  و  خا�ضة 
خلم�ضة اأطفال من زوجته الأوىل 
، ليطالب له النائب العام ويف ظل 
 8 عقوبة  بتوقيع  ذكره  �ضلف  ما 
وغرامة  نافذا  �ضجنا  �ضنوات 

بقيمة 500 األف دج .
ل/منرية



اأم�س ولل�شهر الثالث على    وا�شل 
يف  املبيت  ورقلة  بطالو  التوايل 
الوالئية  الوكالة  مقر  بجوار  العراء 
للت�شغيل  للمطالبة باحلق يف العمل 
بال�رشكات البرتولية الكربى بحا�شي 

م�شعود دون �شواها .
 ، املخادمة  اأحياء  بطالو  اأبدى 
بني ثور ، الروي�شات ، �شعيد عتبة 
جريدة  مع  لهم  ت�رشيح  يف  بورقلة 
موا�شلة  بخيار  »الو�شط« مت�شكهم 
اإىل  خطابهم  لهجة  من  الت�شعيد 
من  جاد  تدخل  ت�شجيل  غاية 
مبلف  املعنية  امل�شالح  طرف 
التجاوب مع  اأجل  العاملة،من  اليد 
مطالبهم التي و�شفوها بامل�رشوعة 

يف  اال�رشاع  �رشورة  يف  واملتمثلة 
ت�رشيف  يف  معمق  حتقيق  فتح 
عرو�س العمل املقدمة من طرف 
ال�رشكات الوطنية واالأجنبية العاملة 
الوكاالت  النفطية اىل  ال�شناعة  يف 
 ، ملتوية  بطرق  للت�شغيل  املحلية 
وا�شتنكارهم  تنديدهم  عن  ناهيك 
ال�شديدين  للإق�شاء واحلقرة التي 
العمل  عن  العاطلني  لها  يتعر�س 
اأثناء قيامهم بالت�شجيل يف عرو�س 
بالفحو�شات  القيام  قبل  العمل 
يتنافى  الذي  االأمر  وهو   ، املهنية 
امل�شتحدثة  احلكومية  االأليات  مع 
على خلفية حراك 14 مار�س 2013 
اأولوية  منح  �رشورة  اىل  والرامية 

املقرتحة  املنا�شب   التوظيف يف 
على  النفطية  ال�رشكات  طرف  من 
االأبار  خدمات  موؤ�ش�شات  غرار 
واملوؤ�ش�شة  االأبار  يف  واالأ�شغال 
البطالني  لفائدة  للتنقيب  الوطنية 

املحليني .
يف  متحدث  من  اأكرث  وقال   
االأ�شباب  بني  من  اأن  املو�شوع 
التم�شك  التي دفعت بالبطالني اىل 
لهجة  الت�شعيد من  موا�شلة  بخيار 
ال�شلطات  التفاف  هو  موقفهم 
مطالبهم  �رشعية  على  الو�شية 
بدليل الغمو�س الذي يكتنف م�شري 
للت�شغيل  الوالئية  القطاعية  اللجنة 
التي يرتاأ�شها وايل الوالية والتي مل 

يظهر لها اأثر على اأر�س الواقع منذ 
رحيل الوايل االأ�شبق علي بوقرة.

فرقة  فتحت  فقد  ثانية  جهة  من   
اأمن  مب�شالح  واملراقبة  التفتي�س 
معمقا  اأمنيا  حتقيقا  ورقلة  والية 
االجتماعي  احلراك  ملب�شات  يف 
مع  البطالني  طرف  من  املتوا�شل 
العلم  مع   ، اجلديدة  ال�شنة  بداية 
اأح�شت  قد  كانت  ورقلة  والية  اأن 
خلل ال�شنة الفارطة 580 احتجاج 
بالطرقات وامام مقرات الوالية وو 
بتدخل  للمطالبة  الت�شغيل  كاالت 
اإنهاء  اأجل  ال�شلطات املركزية من 

امل�شوؤولني املتقاع�شني .
�أحمد باحلاج 
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الرهيب  التف�شي  اأ�شبحت 
بواليات  الرمال  لظاهرة زحف 
تهدد  اأدراروورقلة   ، مترنا�شت 
 ، ال�شكنية  التجمعات  بدفن 
و�شط مطالب بتدخل جاد من 
لفتح  املعنية  امل�شالح  طرف 
مليار   2000 م�شري  يف  حتقيق 
للإ�شتغلل  املوجهة  �شنتيم 
لفك العزلة عن �شكان املناطق 

النائية واملعزولة .
�شكان  من  الع�رشات  نا�شد 
اأدرار   ، مترنا�شت  واليات 
مع  لهم  ت�رشيح  يف  وورقلة  
ال�شلطات    « »الو�شط  جريدة 
م�شالح  يف  ممثلة  املحلية 
ت�شخري  بهدف   ، البلدية 
جرارات  من  احلظرية  عتاد 
لفك  ورافعات   و�شاحنات 
ال�شكنية  التجمعات  عن  العزلة 
والرتبوية  االإدارية  املن�شاآت  و 
املتحدثني  ذات  حذر  حيث   ،
التي  الوخيمة  النتائج  من مغبة 
على  االلتفاف  عن  تنجر  قد 
ذات املطلب ، ومما زاد الطني 
بلة ح�شب ال�شكان ، هو التاأخر 
العمليات  خمتلف  جت�شيد  يف 

اإطار  يف  املوجهة  االإمنائية 
عن  وذلك   ، الت�شحر  مكافحة 
طريق اجناز ال�شدود والتكثيف 
للت�شدي  الت�شجري  عمليات  من 
الناجمة  اجلوية  للتقلبات 
الهوجاء  الرياح  هبوب  عن 
والعوا�شف الرملية يف مثل هذه 

الفوا�شل من كل �شنة  .
طالبت  فقد  ثانية  جهة  من   
املهتمة  املحلية  اجلمعيات 
عني  ببلديات  البيئي  بال�شاأن 
اينغر   ، اأولف   ، تيط   ، �شالح 
 ، خويلد  �شيدي   ، الربمة   ،
يف  الواليات  بنف�س  احلجرية 
وزارة  من  حديثهم  معر�س 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
املذكورة  الواليات  م�شالح 
م�شري  يف  معمق  حتقيق  لفتح 
املر�شودة  �شنتيم  مليار   2000
اخلما�شي  الربنامج  اطار  يف 
�شكان  عن  العزلة  لفك  الفارط 
التجمعات ال�شكنية يف االأرياف 
باإجناز  املعزولة  واملناطق 

اأحزمة خ�رشاء .
�أحمد باحلاج 

و�سط مطالب بالك�سف عن وجهة 2000 مليار 
�ملر�سودة لفك �لعزلة 

م�سالح �من والية تندوف 

ظاهرة زحف الرمال تهدد بدفن 
التجمعات ال�سكنية بـ03 واليات جنوبية 

ا�ستقبال  96 مكاملة وتعالج 18 
ق�سية خالل �سهر دي�سمرب 2017

�أجه�ست خمطط �غتيال �لرئي�س �لتون�سي و تفجري  مقر�ت �أمنية ووز�رية 

اجلزائر جنبت ال�ساحل االإفريقي و املغرب 
50 عملية انتحارية ال�سنة الفارطة 

»جهاز �ال�ستخبار�ت بلغ مرحلة �لن�سج يف �سرعة �حل�سول على �ملعلومة«
 ك�سف م�سدر �أمني رفيع �مل�ستوى من مديرية �أمن �جلي�س لـ »�لو�سط » ، �أن �ل�سلطات �الأمنية �لعليا بالبالد 

ويف �إطار �لتعاون �ملعلوماتي مع دول �ل�ساحل �الإفريقي و منطقة �ملغرب �لعربي ، متكنت من �إجها�س 50 
عملية �نتحارية ملختلف �لتنظيمات �الإرهابية بـ 05 دول ، 

�أحمد باحلاج

اأن اجلزائر  وافاد  امل�شدر نف�شه 
الفارطة  ال�شنة  مدار  على  متكنت 
ا�شتخباراتية  معلومات  تقدمي  من 
مهمة حول حتركات تنظيم الدولة 
اال�شلمية داع�س وتنظيم القاعدة 
لفائدة  واجلهاد  التوحيد  حركة  و 
تزويد  خلل  من   ، اجلوار  دول 
االرهاب  تون�س  مبخطط  اجلارة 
الذي كان يعول على تنفيذه تنظيم 
خلله  من  وي�شتهدف   داع�س 
�شخ�شيات �شيا�شية و امنية و فنية 
وريا�شية م�شهورة  ، لعل من ابرزها 
دفاعه  وزير  التون�شي  الرئي�س 
اخلارجية  ووزير  الداخلية  ووزير 
من  اجلزائر  متكن  عن  ناهيك   ،
التوحيد  حركة  خمطط  ف�شح 
كان  الذي  افريقيا  بغرب  واجلهاد 
ام�ش�س  قاعدة  ال�شتهداف  ي�شعى 
التابعة  ت�شاليت   مبدينة  اجلوية  
، ا�شافة  النظامية املالية  للقوات 
الت�شادية  الدولة  م�شاعدة  اىل 

بدون  لل�شلح  االأول  امل�شدر 
يف  ال�شمراء  القارة   يف  رخ�شة 
التعرف على هوية 28 �شخ�شا من 
نف�س الدولة التحقوا بال�شف الثاين 
بجنوب  اال�شلمية  الدولة  لتنظيم 
دولة ليبيا وتنظيم القاعدة ب�شمال 
تنظيم  اىل جانب خمطط   ، مايل 
من�شاءات  ال�شتهداف  القاعدة 
مايل  دولتي  وغرب  جنوب  نفطية 
وليبيا لفك اخلناق املفرو�س على 
طرف  من  اجلهادية  اجلماعات 
القوات الليبية وقوات حلف �شمال 

االأطل�س »الناتو« .
 وح�شبما علم من نف�س اجلهة فان 
ال�شدا�شي  �شخرت خلل  اجلزائر 
ال�شنة املن�رشمة فريق  الثاين من 
القوات  من  امل�شتوى  عايل  اأمني 
واملفرزة   « »الكومند�س  اخلا�شة 
الكائن  الوطني  للدرك  اخلا�شة 
يرتاوح  املعاملة  مبنطقة  مقرها 
عن�رش   30 و   25 الـ  بني  عددهم 
القوات  تدريب  على  للإ�رشاف 
وتون�س  مايل  لدولتي  اخلا�شة 

اجلزائرية  باخلربة  وتزويدهم 
مكافحة  جمال  يف  املكت�شبة 
املنظمة  اجلرمية  و  االرهاب 
اأوردته  ما  وفق  للقارات  العابرة 

م�شادرنا .
فقد  مت�شل  مو�شوع  ويف 
االأمن  بخبايا  عارفون  اأجمع 
باأن  االإفريقي  ال�شاحل  بدول 
االإ�شتخبارات باجلزائر بلغ مرحلة 

على  للح�شول  ال�رشعة  الن�شج يف 
املعلومات بكافة تفا�شيلها وذلك 
العليا  ال�شلطات  جمهودات  نتيجة 
االأمنية بالبلد يف ع�رشنة خمتلف 
و�شول  منذ  االأمنية  الت�شكيلت 
الدفاع  وزير  اجلمهورية  رئي�س 
االأعلى  العام  والقائد  الوطني 
�شدة احلكم  اإىل  للقوات امل�شلحة 

.

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

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

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

اإعالن

متم�سكون باحلق يف �لعمل بال�سركات �لبرتولية �لكربى دون �سو�ها 

 بطالو ورقلة يبيتون يف العراء لل�سهر 
الثالث على التوايل 

»�للجنة �لقطاعية للت�سغيل برئا�سة �لو�يل ال حمل لها من �الإعر�ب » 

اجلرمية  حماربة  اإطار  يف   
ال�شهر  و  اأنواعها  ب�شتى 
حماية  و  املواطن  اأمن  على 
امل�شلحة  �شجلت   ، ممتلكاته 
الق�شائية  لل�رشطة  الوالئية 
�شهر  خلل  تندوف  والية  باأمن 
ق�شية   18  ، دي�شمرباملن�رشم 

تورط فيها 21 �شخ�س. 
امل�شجلة  الق�شايا  جمموع   
العام  القانون  باجلرائم  املا�شة 
ق�شيتني  ت�شجيل   ،تنح�رشيف 
ق�شية   ، العمومي  بال�شيء  ما�شة 
 ، باالأ�شخا�س  ما�شة  واحدة 
ما�شة  ق�شية    13 لـ  باالإ�شافة 
اإطار  يف  اأما   ، باملمتلكات 
امل�رشوع  الغري  االإجتار  مكافحة 
العقلية   واملوؤثرات  باملخدرات 
امل�شلحة   ذات  عاجلت  فقد 
حجز  اإثرها  على  مت   ، ق�شيتني 

)204.40 غ( من الكيف املعالج. 
اأما فيما يخ�س ا�شتقبال مكاملات 
املواطنني  والتكفل بان�شغاالتهم 
باأمن  العمليات  قاعة  ا�شتقبلت 
والية تندوف خلل نف�س ال�شهر 
على  موزعة  هاتفية  مكاملة   96
االأرقام اخل�رشاء للمديرية العامة 
 104 و   15/48 الوطني  للأمن 
وخط النجدة 17، حيث �شمحت 
من  الواردة  املكاملات  خمتلف 
متثلت   ، الق�شايا  عديد  معاجلة 
بطلب  خا�شة   مكاملتني  يف 
االإغاثة  و  امل�شاعدة  يد  تقدمي 
بطلب  خا�شة  ،07مكاملات 
اال�شتعلم والتوجيه ،26  مكاملة 
خا�شة بالتبليغ ، 17 مكاملة تتعلق 
بطلب خمتلف اال�شتف�شارات اإىل 
جانب 44 مكاملة لطلب خمتلف 

التدخلت.

ورقلة   والية  اأمن  م�شالح  متكنت 
بحيازة   تتعلق  ق�شية  معاجلة  من 
تعود  حيث  املخدرات  وا�شتهلك 
اأم�س وذلك  اأول  وقائع الق�شية ليلة 
م�شالح  اىل  وردت  معلومات  اثر 
االمن احل�رشي الثاين مفادها قيام 

جمموعة من اال�شخا�س باملتاجرة 
غري امل�رشوعة للم�رشوبات الكحولية 
باإقليم  الغابات  باإحدى  واملخدرات 
قامت  الفور  على   ، االخت�شا�س 
�رشطية   بعملية  ال�رشطة   عنا�رش 
لفت  اين   ، الذكر  ال�شالفة  للمنطقة 

�شكر  حالة  يف  ل�شخ�س  انتباههم 
ف(23  )�س  فيه  بامل�شتبه  ويتعلق 
�شنة وبعد التقرب منه اجريت عليه 
عرث  اين  القانونية  التفتي�س  عملية 
املخدرات  من  كمية  على  بحوزته 
حتويله  ليتم   ، )43.42(غ  بـ  قدرت 

اىل امل�شلحة ال�شتكمال االجراءات 
ملف  �شده  لينجز   ، معه  القانونية 
وكيل  امام  مبوجبه  قدم  ق�شائي  
ورقلة.اين  حمكمة  لدى  اجلمهورية 

�شدر �شده حكم ق�شائي . 
�أحمد باحلاج 

�سبط بحوزته 43.42 غ من  �لكيف �ملعالج 

اأمن ورقلة يطيح بع�سريني بتهمة احليازة 
واملتاجرة باملخدرات 

�أحمد باحلاج 
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حتتل  الوالية  هذه  اأ�صبحت  قد  و 
ال�صعيد  على  االأوىل  املراتب 
التغطية  ن�صب  يف  الوطني 
تعميم  بعد  الطبيعي  الغاز  ب�صبكة 
على  املادة  هذه  من  اال�صتفادة 
الثالثني  و  االأربعة  بلدياتها  جميع 
ح�صب ما اأكده يف وقت �صابق وايل 
اأ�صاف  و  العفان  ال�صالح  الوالية, 
للوالية  االأول  التنفيذي  امل�صوؤول 
انتقلت من  التغطية قد  ن�صبة  باأن 
 69 اإىل   1999 �صنة  يف  باملائة   32
ن�صبة  لت�صل   2012 عام  باملائة 
اإىل  اجلاري  العام  خالل  التغطية 
جت�صيد  مت  بعدما  باملائة   96
�صمن  امل�صجلة  امل�صاريع  اأغلب 
جانب  اإىل  اخلما�صي  املخطط 
يف  حمليا  املربجمة  امل�صاريع 
الربامج  و  الوالية  ميزانية  اإطار 
املج�صدة يف اإطار م�صاريع برنامج 
�صندوق  برنامج  و  العليا  اله�صاب 
جميعها  �صاهمت  التي  الت�صامن 
ال�صكان  الن�صغاالت  اال�صتجابة  يف 
الغاز  ب�صبكة  بالربط  املتعلقة 

الطبيعي.
اخلما�صي  الربنامج  جانب  اإىل  و 
�صمن  الوالية  �صاهمت  فقد 
جت�صيد  يف  اخلا�صة  ميزانيتها 
الطبيعي  بالغاز  الربط  م�صاريع 
اإجمايل فاق 1,07 مليار دج  مببلغ 
هذا  يف  الدولة  جهود  يعك�س  ما 
امل�صوؤول  لذات  وفقا  املجال 
واأ�صاف يف ذات ال�صياق اأن تو�صيع 
�صمح  قد  ال�صنة  هذه  التغطية 
بربط القرى و التجمعات ال�صكانية 
جبال  باأعايل  املتواجدة  النائية 
الوعرة  الت�صاري�س  ذات  البيبان 
ب�صتاء  تتميز  التي  املرتفعات  و 
�صديد الربودة على غرار ببلديات 
تقلعيت  ببلدية  و  جعافرة  دائرة 

باأق�صى اجلهة ال�صمالية و ا�صتنادا 
ا�صتفادت  فقد  امل�صوؤول  لذات 
 8600 قرابة   2017 �صنة  خالل 
الغاز  ب�صبكة  الربط  من  عائلة 
يف  االنطالق  عن  ف�صال  الطبيعي 
م�صاريع لربط 3300 �صكن بغالف 

مايل  قدره 1,71  مليار د.ج.

ربط 16 األف �سكن ب�سبكة 
الغاز الطبيعي

الطاقة  مدير  جهته  من  اأو�صح  و 
اأن  جعفر  بن  خليفة  بالوالية 
اإطار  يف  ا�صتفادت  الوالية 
من  املا�صي  اخلما�صي  الربنامج 
 16394 بربط  �صمح  ما  عملية   23
الطبيعي مببلغ  الغاز  ب�صبكة  �صكنا 
مليار دج من  بقيمة 3,89  اإجمايل 
النقل و22  خالل 16 مركز ل�صبكة 
اأغلب  �صمل  التوزيع  ل�صبكة  مركزا 
عرب  املتواجدة  النائية  البلديات 
امل�صاريع  هذه  �صملت  و  الوالية 
ببلدية  بالغاز  �صكنا   1171 ربط 
توزيع  �صبكة  امتداد  على  حرازة 
بـ91 كلم و ربط 2792 �صكنا ببلدية 

بن داود و كذا 1552 منزال ببلدية 
املاين الواقعة �صمال الوالية على 
امتداد �صبكة توزيع قدرها 73 كلم 
تفرق  بلديتي  ربط  اإىل  باالإ�صافة 

وتقلعيت.
املادة احليوية  بهذه  ربط  كما مت 
الوالية  اإقليم  عرب  القرى  عديد 
وغف�صتان  املجاز  قرى  منها 
التابعتني لبلدية الع�س و حمام�صة 
و  تك�صتار  ببلدية  عمر  اأوالد  و 
اأوالد  و  زيد  اأوالد  و  مهدي  اأوالد 
اأوالد  و  ح�صناوة  ببلدية  اأمبارك 
�صيدي  ببلدية  وبوحلاف  القايد 
اخلربة  و  العني  راأ�س  و  اأمبارك 
وب�صبا�صة ببلدية خليل و العوينات 
الرمايل  و  تاغروت  عني  ببلدية 
وبئر الكرمة بوقبي�س ببلدية راأ�س 

الوادي.
الربط  مطلب  اأ�صبح  قد  و 
بني  من  األطبيعي  الغاز  ب�صبكة 
من  عنها  املعرب  املطالب  اأهم 
و  املناطق  خمتلف  �صكان  طرف 
عرب  النائية  ال�صكنية  التجمعات 
جمرد  كان  بعدما  الوالية  اإقليم 
حلم حيث انتقل هذا االن�صغال يف 

اإىل  املدن  من  االأخرية  ال�صنوات 
�صكان القرى.

و عرب يف هذا ال�صياق �صكان بلدية 
اجلبلية على غرار حرازة و تقلعيث 
التي مت ربطها موؤخرا ب�صبكة الغاز 
الكبري  ارتياحهم  عن  الطبيعي 
منازلهم  اإىل  الطاقة  هذه  لو�صول 
التي ظلت مطلبهم االأ�صا�صي منذ 
مزايا  من  لها  ملا  عديدة  �صنوات 
يف حت�صني ظروف احلياة و اإعفاء 
عن  ابحث  متاعب  من  املواطنني 

قارورات غاز البوتان اأو احلطب.
املناطق  �صكان  ربط  اأن  كما 
الطبيعي  الغاز  ب�صبكة  النائية 
خالل  من  البيئة  حماية  يف  ي�صهم 
التوقف ال�صكان عن قطاع اأ�صجار 
يف  حطبها  ال�صتغالل  الغابات 
التدفئة و غريها خا�صة يف ف�صل 
بلوغ  انتظار  ويف  البارد  ال�صتاء 
ب�صبكة  للربط  باملائة   100 ن�صبة 
الغاز الطبيعي التي مل يتبق عليها 
خمتلف  جهود  تظل  القليل  اإال 
حتقيق  اأجل  من  قائمة  الفاعلني 
توازن وتنمية م�صتدامة عرب جممل 

اإقليم والية برج بوعريريج. 

�سجلت والية برج بوعريريج يف ال�سنوات القليلة املا�سية "قفزة نوعية" يف جمال الربط ب�سبكة 
الغاز الطبيعي الذي �سمل جميع بلديات الوالية و حتى القرى و التجمعات ال�سكانية النائية لت�سل 
حاليا ن�سبة التغطية بهذه الطاقة اإىل 96 باملائة بعدما كانت ال تتجاوز 32 باملائة نهاية الت�سعينيات.

برج بوعريريج 2017 

96 باملائة ن�سبة الربط بالغاز الطبيعي
تلم�سان

ا�ستزراع 5.000 من بالعيط �سمك 
ال�سبوط ال�سيني ب�سد "االزدهار"

مت ا�صتزراع 5.000 وحدة من بالعيط 
�صمك ال�صبوط ال�صيني ب�صد "االزدهار 
�صكران  بن  بدائرة  العبديل  ل�صيدي   "
ال�صيد  ملديرية  بيان  ح�صب  )تلم�صان( 

البحري واملوارد ال�صيدية للوالية.
على  اأ�رشف  التي  العملية  وتندرج هذه 
املديرية  من  واإطارات  تقنيون  �صريها 
�صنة  برنامج  اإطار  يف  املذكورة 
خمتلف  ا�صتزراع  اإىل  الرامي   2016
اأجل  من  بالوالية  املائية  امل�صطحات 
امل�صتوى  على  املائيات  تربية  ترقية 
اأكد  الذي  امل�صدر  نف�س  وفق  املحلي 
باقي  ا�صتزراع  اإىل  يرمي  الربنامج  اأن 
ال�صدود اخلم�صة التي تزخر بها الوالية. 

جتارب  عدة  بعد  العملية  هذه  وتاأتي 
وم�صت  املديرية  بها  قامت  ناجحة 
من  الفالحية  امل�صتثمرات  العديدمن 
برتبية  الفالحي  الن�صاط  دمج  اأجل 
فاإن  وللتذكري  اليه  اأ�صري  كما  املائيات 
�صبتمرب  �صهر  يف  كانت  عملية  اأخر  اأن 
املن�رشم وم�صت 10 م�صتثمرات بناحية 
 10 حوايل  ا�صتزراع  خاللها  مت  مغنية 
مع  البلطي  �صمك  �صغار  من  اأالف 
تزويد الفالحني بكل االر�صادات التقنية 
اإبراز  مع  العذبة  املياه  اأ�صماك  لرتبية 
لهم فوائدها من حيث تخ�صيب الرتبة 
لتح�صني املنتوج الفالحي اأو التغذية و 

توفري االأ�صماك بال�صوق.

حوادث املرور باجللفة

الطريق الوطني رقم واحد "اأكرب" نقطة �سوداء 
على االإطالق

واحد  رقم  الوطني  الطريق  ي�صكل 
من  اجللفة  لوالية  العابر  �صقه  يف 
م�صافة  على  جنوبها  اإىل  �صمالها 
نقطة  كيلومرت"اأكرب   190 عن  تزيد 
احلوادث  كرثة  حيث  �صوداء"من 
املرورية املميتة وتربز املوؤ�رشات 
ال�صنوية للم�صالح االأمنية املخت�صة 
واحلماية  الوطني  كالدرك 
النقاط  ماألوفة  وب�صفة  املدنية 
احلوادث  بها  تكرث  التي  ال�صوداء 
تتكرر  والتي  املميتة  املرورية 
الطرقات". ماآ�صي"اإرهاب  فيها 
رقم  الوطني  للطريق  وبالن�صبة 
املا�صي  العام  اأرقام  فتربز  واحد 
مرور على  426 حادث  زهاء  وقوع 
م�صتوى هذا املحور وهو ما ي�صكل 

32.03 باملائة من معدل احلوادث 
املرورية االإجمالية التي تقع ب�صبكة 
هذه  خلفت  وقد  الوالية  طرقات 
احلوادث م�رشع 56 �صخ�صا وجرح 
691 اآخرين ح�صب م�صالح احلماية 
املميتة  احلوادث  املدنية.وتقع 
عدد  يف  امل�صالح-  ذات  ح�صب   -
من النقاط ال�صوداء كما هو احلال 
على  تتواجد  التي  خل�صم  لكدية 
واحد  رقم  الوطني  الطريق  حمور 
قلتة  و  و�صارة  بلديةعني  برتاب 
الطريق  نف�س  حمور  على  ال�صطل 
منطقتي  و  حلداب  بويرة  ببلدية 
باجلهة  الرومية  وعني  الريح  راأ�س 
الذي  ال�صطر  يف  للوالية  اجلنوبية 
يربط والية اجللفةبوالية االأغواط. 

م�صتعملي  من  لعدد  ت�رشيح  ويف 
فاإن  واحد  رقم  الوطني  الطريق 
الطريق  بهذا  االزدواجية  م�صاريع 
من  اأكرث  بها  التعجيل  اأ�صبح 
وخلق  م�صاكله  حلل  ملحة  �رشورة 
هذا  عرب  لل�صري  وحركية  مرونة 
يربط  الذي  اال�صرتاتيجي  املحور 
واأكد  الكبري  بجنوبها  البالد  �صمال 
ب�صفة  ينتقل  �صائق  وهو  م�صطفى 
اأ�صبوعية ودورية للجزائر العا�صمة 
ح�صبما تقت�صيه وظيفته فاإن م�صارا 
واحد  رقم  الوطني  للطريق  اأوحدا 
كما هو عليه حاليا يت�صبب يف كثري 
وجود  عند  وبخا�صة  امل�صاكل  من 
ال�صاحنات الثقيلة املحملة بالرمال 
املرات  من  كثري  تعيقفي  التي 

يف  بطيئة  وجتعلها  املرور  حركة 
النقاط التي مينع فيها التجاوزاإىل 
ت�صبب  ال�صاحنات  هذه  كون  جانب 
حمولتها  ب�صبب  للطريق  اإهرتاءا 
حيث  االأحيان  بع�س  يف  الزائدة 
جهاز  الوالية  م�صتوى  على  يغيب 
اآخر  �صائق  وراح  احلمولة  لقيا�س 
االزدواجية  اأ�صغال  اأن  على  يوؤكد 
الرابطبني  املحور  عرب  ال�صيما 
على  و�صارة  وعني  بحبح  حا�صي 
االأجدر  كان  كيلومرت   40 م�صافة 
ت�صتعجل  االإجنازاأن  موؤ�ص�صة  من 
م�صريا  ال�صوداء  باملقاطع  اأ�صغالها 
يبقى جمرد نظرة قد  اأن ذلك  اإىل 
التقني  اجلانب  بعيدةعن  تكون 

الذي يحتمه امل�رشوع. 

مع�سكر

م�ساريع لتدعيم متوين بلدية واد 
االأبطال باملاء ال�سالح لل�سرب

يرتقب اأن يتم قريبا اإ�صتالم م�رشوعني 
االأبطال  واد  بلدية  متوين  لتدعيم 
)والية مع�صكر( باملاء ال�صالح لل�رشب 
ح�صبما علم اليوم  االأربعاء لدى مديرة 
ولد  وح�صب  بالنيابة  املائية  املوارد 
يرو عوايل فاإنه �صيتم قبل نهاية �صهر 
اأغ�صط�س اجلاري ا�صتالم م�رشوع بئر 
عميق جمهز بقرية عني من�صور ببلدية 
ها�صم موجه لتموين �صكان بلدية واد 
االأبطال بحوايل 860 مرت مكعب يوميا 
من املياه و هو امل�رشوع الذي ر�صد 
الإجنازه مبلغ 22 مليون دج و�صيتم من 
جهة اأخرى -ح�صب نف�س امل�صوؤولة- 
املقبل  �صبتمرب  �صهر  خالل  ا�صتالم 
بئر عميق ثاين بنف�س املكان اأ�رشفت 
للموارد  الوطنية  الوكالة  حفره  على 
تتكفل  و  ا�صتعجايل  ب�صكل  املائية 
بتجهيزه  املائية  املوارد  مديرية 
مرت   860 ليوفر  دج  مليون   24 مببلغ 

مكعب يوميا ل�صكان البلدية.

جتديد  ا�صغال  موؤخرا  انطلقت  كما 
ال�رشب  ملياه  الناقلة  الرئي�صية  القناة 
حمطة  نحو  من�صور  عني  موقع  من 
ال�صخ ببلدية واد االأبطال على طول 4 
كلم ينتظر انتهاوؤها قبل نهاية ال�صهر 
من  املياه  ت�رشبات  لتقليل  اجلاري 
القناة املهرتئة و �صمان و�صولها اإىل 

ال�صكان.
ت�صم  التي  االأبطال  واد  دائرة  وكانت 
عبد  �صيدي  و  فراح  عني  بلديات 
ا�صتفادت  قد  االأبطال  واد  و  اجلبار 
ال�رشب  مياه  لنقل  من م�رشوع �صخم 
من �صد واد التحت الذي تكاد تنتهي 
الثالث  البلديات  نحو  اال�صغال  به 
بتكلفة تقدر ب 6 مليار دج كما ينتظر 
اخلا�صة  الدرا�صة  من  قريبا  االنتهاء 
مبياه  البلديات  نف�س  �صكان  بتموين 
القناة  من  انطالقا  املحالة  البحر 
البحر  مياه  تربط حمطة حتلية  التي 

مب�صتغامن  بوالية تيارت.

يجري اإعداد درا�صة مل�رشوع اإجناز 
منجلي  علي  ملدينة  جديد  مدخل 
)ق�صنطينة( التي يقطنها حاليا اأزيد 
علم  ما  ح�صب  �صاكن  األف   300 من 

من م�صوؤويل الوالية.
  واأو�صح ذات امل�صدر باأن الدرا�صة 
اأ�صبح »�رشورة  املتعلقة بهذا الذي 
الوالية  هذه  تنمية  ل�صمان  ملحة« 
الدرا�صات  مكتب  اإىل  اأ�صندت  قد 
يعكف  الذي  »اأورباكو«  العمومي 
هذا  خمطط  ت�صميم  على  حاليا 
امل�رشوع الذي ميثل اأهمية بالن�صبة 
و  ال�صكان.  تنقل  ظروف  لتح�صني 
الدرا�صات  مكتب  مل�صوؤويل  ا�صتنادا 
الطريق  هذا  اإجناز  فاإن  »اأورباكو« 
املزمعة  املرافقة  تدابري  اأحد  يعد 
لتعزيز  االإقليم  تهيئة  اإطار  يف 
على  ديناميكية  اإ�صفاء  و  احلركية 
الحت�صان  املر�صحة  املدينة  هذه 
األف   500 من  اأزيد   2020 اآفاق  يف 

�صاكن.
يف  الطريق  هذه  م�صار  و�صياأخذ    

التو�صعة  عمليات  جميع  االعتبار 
خمتلف  فياإطار  حاليا  اجلارية 
ال�صكنات  ببناء  املتعلقة  امل�صاريع 
املرافقة  العمومية  والتجهيزات 
م�صوؤولو  اأكده  ما  ح�صب  االأخرى 
اأ�صغال  باأن  مو�صحني  »اأورباكو« 
اإجناز هذا املدخل اجلديد �صي�رشع 
اخلط  اأ�صغال  مع  باملوازاة  فيها 
ق�صنطينة  ترامواي  لتو�صعة  االأول 

باجتاه مدينة علي منجلي. 
من جهة اأخرى اأكدت م�صالح الوالية 
و  بتو�صعة  املتعلقة  الدرا�صة  باأن 
منجلي  علي  مدينة  مدخل  تعديل 
مت  قد   3 ق�صنطينة  جامعة  عرب 
مديرية  م�صالح  من طرف  اإجنازها 
ي�رشع  اأن  على  العمومية  االأ�صغال 
االآجال«.  اأقرب  »يف  جت�صيدها  يف 
ويتعلق االأمر يف هذا ال�صياق »ببع�س 
العملية  احللول« املقرتحة ملرافقة 
التنموية الوا�صعة ملدينة علي منجلي 
ملدينة  طبيعيا  امتدادا  تعد  التي 

ق�صنطينة وفقا لذات امل�صدر.

  ق�سنطينة : 

 م�سروع الإجناز مدخل جديد 
ملدينة علي منجلي 
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�سميح خلف

ال�سراع على البحر الأحمر
بنيت �سيا�سة الواليات املتحدة االأمريكية  ومنذ عام 2004م على حمورية والدة �سرق اأو�سط جديد واإعادة توزيع القوى االقليمية  مبنطق جغرايف �سيا�سي جديد، فكانت 

ال�سرارة االأوىل من بو عزيز يف تون�س  لتطلق روؤية كونداليزا راي�س بنظريتها الفو�سى اخلالقة » اأي عدم جدوى البناء مامل ي�سبقة تدمري املكون ال�سابق » وخلق قوى 
حملية منفذه  من اأحزاب وقوى مذهبية وقومية  وان ت�سابه ال�سيناريو فيما ي�سمى الربيع العربي  اإال اإن نوعية التنفيذ ترتبط بالواقع املجتمعي واحلزبي واملذهبي لكل دولة 
م�ستهدفة ، وت�سخري عجلة اإعالمية �سخمة  وم�سلحات الدكتاتورية والطغاة واالأقليات والظلم املجتمعي وتوظيف جمل�س االأمن للتدخل الدويل واالأجنبي يف تلك الدول ، 

ل�سنا هنا ب�سدد و�سع التفا�سيل لهذا ال�سيناريو يف منطقة ال�سرق االأو�سط بالقدر الذي نوؤكد انه ا�ستهدف الدول الوطنية يف الوطن العربي  والتي اأتت نتاج املتغريات الدولية 
والذاتية بعد احلرب العاملية الثانية ومن ثم انهيار التوازن الدويل ب�سقوط االحتاد ال�سوفيتي والكتلة ال�سرقية .

منذ عام 2011 بد�أت فعليا حلقات م�سل�سل 
�لربيع �لعربي بعد �لإخالل بالتو�زن �لإقليمي 
�لوطنية  �لدولة  بانهيار  �لعربي  �ل�رشق  يف 
وموؤ�س�ساتها   جي�سها  وحتطيم  �لعر�قية 
و�إعادة بنائها على �أ�س�س مذهبية ، فكانت 
فكرة كوند�ليز� ر�ي�س تبلورت من نتائج غزو 
�لعر�ق  لتعمم يف عام 2011م  على تون�س 
�لنتائج  وليبيا وم�رش و�سوريا  و�ليمن ومن 
�لوليات  �أن �سعي  �لعربي   للربيع  �ملذهلة 
�ملتحدة وفرن�سا وبريطانيا و�يطاليا لتغيري 
�لو�قع �ل�سيا�سي و�لقت�سادي يف تلك �لدول  
�أو غري مبا�رش  �نها �ساعدت ب�سكل مبا�رش 
ب�سعود  �أنتجتها  �لتي  �لفر�غ  عملية  بعد 
يف  لنفوذ  طامعة  �إقليمية  قوى  ومتدد 
�ملنطقة  هذ� �لنفوذ �لذي يرتبط بالتاريخ 
�أي�سا  ويرتبط  �ملذهبي   بالتوزيع  ويرتبط 
�ل�سو�طئ  و�أهمها  �ل�سيا�سية  باجلغر�فيا 
�لتي  �لإ�سرت�تيجية  �لبحرية  و�ملمر�ت 
و�ملوقع  �لدولية  �لتجارة  عجلة  يف  تتحكم 

�ل�سرت�تيجي ع�سكريا و�منيا .
�لقومي  �لأمن  تخ�س  �لتي  �مل�سببات  ومن 
لتلك �لدول ورغبتها يف �لتمدد هو وجود ما 
ي�سمى  �إ�رش�ئيل كقوة �إقليمية يف �ملنطقة 
لقد   ، و�لأمريكي  �لغربي  للنفوذ  كركيزة 
باأنه  �أوباما  متهما  تر�مب  �لرئي�س  �رشح 

�أ�ساع �لفو�سى يف �ملنطقة وغذى �لإرهاب 
و�أحدث �نهيار�ت يف تلك �لدول ، ولكن يبدو 
�لبع�س  ي�سفه  �لذي  �لأمريكي  �لرئي�س  �أن 
�لربيع  نتائج  باإد�رة  ملتزم  باأنه  بالأرعن 
�لعربي  حتت عنو�ن »« �أمريكا �أول » ولكن 
�لإ�سرت�تيجية  �لروؤيا  عن  يبتعد  ل  بحيث 

للدولة �لأمريكية �لعميقة .
�لدب �لرو�سي �لذي فهم �لعمق �ل�سرت�تيجي 
للربيع �لعربي و�إبعاده �لذي ميكن �أن ي�سيب 
�ن  فهم  و�أطر�فها   وو�سطها  �آ�سيا  عمق 
وكذلك  مو�سكو  �سقوط  هو  دم�سق  �سقوط 
وو�سعت  �ي�سا  �للعبة  فهمت  �لتي  �إير�ن 
ثقلها يف �سوريا و�لعر�ق  و�عتربتا �إن معركة 
�سوريا هي حياة �أو موت  �أما �لقوة �لثالثة  
فهي تركيا �لتي لعبت دور� مهما يف �إ�سقاط 
و�مل�ساعد�ت  و�لتمويل  بالإمد�د  �لقذ�يف 
�لع�سكرية عن طريق ميناء م�رش�ته ، و�لقوة 
�ل�ساأن  يف  تدخلت  �لتي  �إ�رش�ئيل   : �لر�بعة 
�لأكر�د ووجودها  �ل�سوري و�لعر�قي ودعم 
يف �ملمر�ت �لبحرية ومنابع �لنيل يف �ثيوبيا 
مربر�ت  حتت  �إفريقيا   و�سمال  و�رتريا   

�لتعاون يف حماربة �لإرهاب .
يف  وجناحيها  �لعربي  �لوطن  قلب  م�رش 
�ن حتا�رشها  و�لتي حتاول  و��سيا  �فريقيا 
عدة قوى �إقليمية ل ن�ستثني منها �إ�رش�ئيل 

�ل�سود�ن وجيبوتي  كما  �إثيوبيا وجنوب  يف 
وقد   ، وجنوبها  �إفريقيا  و�سط  يف  لها 
�خطر  �ملنطقة  يف  �لرتكي  �لن�ساط  يكون 
�لآن  وجود  له  �لذي  �لإير�ين   �لن�ساط  من 
و�سمال  �سوريا  من  �ل�رشقي  �ل�سمال  يف 
و�تفاقية  م�رش�ته«   « ليبيا  وو�سط  �لعر�ق 
ع�سكرية مع تون�س ، و�تفاقية دفاع م�سرتك 
كقاعدة  �سو�كن  وجزيرة  �ل�سود�ن  مع 
يف  كانت  �جلزيرة  تلك  بان  علما  ع�سكرية 
عهد �لإمرب�طورية �لعثمانية قاعدة لقيادة 
و�لدول  �لأحمر  �لبحر  يف  �لإمرب�طورية 
�ملحيطة به، و�لوجود �لع�سكري يف �خلليج 
يف  �لرتكية  �لع�سكرية  �لقاعدة   خالل  من 
قطر وقريب من  م�سيق هرمز  وحماولة 

�أن يكون لها موطئ قدم يف غزة .
�أما �إير�ن �لتي �حتلت �جلزر �لإمار�تية يف 
و�لتي  �ملا�سي  �لقرن  �ل�ستينات من  �أو�خر 
تتحكم يف م�سايق هرمز  و�لذي يتحكم يف 
�آ�سيا و�إفريقيا  �لهندي على  بو�بة �ملحيط 
باب  وم�سيق  �لأحمر  �لبحر  خالل  من 
�إىل  �إير�ن  متددت  �ل�سوي�س  وقناة  �ملندب 
�ملندب  باب  �مل�سيقني  يف  للتحكم  �ليمن 
باب  م�سيق  عن  نتحدث  وعندما  وهرمز 
�ملندب وخليج عدن يعني ذلك �لتحكم يف 

بو�بة �لبحر �لأحمر وقناة �ل�سوي�س .

كم  طوله2،250  يبلغ  �لأحمر  �لبحر 
من  حده  مربعي  كيلومرت  وم�ساحته438 
�لعقبة  وخليج  �سيناء  جزيرة  �ل�سمال 
�أما �لدول �لو�قعىة عليه  وخليج �ل�سوي�س  
�إ�رش�ئيل    ي�سمى  وما  و�لأردن  �ل�سعودية 
جزيرة   40 على  �لأحمر  �لبحر  يحتوي 
وم�رش   و�ل�سود�ن  �ل�سعودية  على  موزعة 

و�ليمن و�رتريا.
�لبحر  يف  �لآن  �إقليمية  قوة  ثالث  تتو�جد 
�لأحمر �إ�رش�ئيل تركيا �ير�ن ، هذ� يحدث 
من نتائج �لربيع �لعربي  وعدم وجود ف�ساء 
عربي ، مما يهدد م�رش و�ل�سعودية ب�سكل 
�أ�سا�سي فكال من �إير�ن وتركيا متتلك مثلث 
و�إفريقيا  �آ�سيا  بني  �لعربي  �لوطن  نفوذ يف 
بالتاأكيد �أن تلك �لقوى تهدد �لأمن �لقومي 
�لعربي وتهدد م�رش ب�سكل خا�س فهناك 
�حلدود  على  تو�جهها م�رش  عدة جبهات 
لها  و�أ�سيف  و�سيناء  و�ل�سود�نية   �لليبية 
�لبحر  �لرتكية يف  �لع�سكرية  �لقاعدة  �لآن 
قالته   ملا  هنا  �ذكر  �أن  و�أريد  �لأحمر  
�ف�سل  من   »« م�رش  عن  كلنتون  هيالري 
خمططاتنا يف �ملنطقة �لعربية هو حترك 
مقاليد   على  و�سيطرته  �مل�رشي  �جلي�س 
�سعبية  ثورة  �ل�سلطة يف م�رش ومن خالل 
لي�ست  م�رش  ولكن  كثري�  وفكرنا  م�سادة 

 ، �سوريا ومتتلك جي�س قوي  ولي�ست  ليبيا 
قوى  بنقل  م�رش  هدد  فقد  �ردوغان  �أما 
�إىل  و�سوريا  �لعر�ق  يف  �ملهزومة  د�ع�س 

�سيناء ».
�رش�ع على �لبحر �لأحمر بني �إير�ن وتركيا 
�لعربي قادر على  و�إ�رش�ئيل  فهل �حللف 
و�ليمن  �لحمر  �لبحر  يف  �لفر�غ   ملء 
و�خلليج بو�بة �لبحر �لأحمر  وهل �أطماع 
�لإمرب�طورية  ونفوذ  لأجماد  تعود  تركيا 
جدة  من  قريبة  �لقوى  تلك  �لعثمانية  
�إ�رش�ئيل  تقع  و�أين   ، �لقاهرة  من  وقريبة 
تقع من خالل  ..؟؟! هل  �ل�رش�ع  يف هذ� 
�سلمان   بن  �ل�سعودي  �لعهد  ويل  ت�سور�ت 
حماربة  يف  تر�مب  روؤية  مع  تتفق  و�لتي 
�لإرهاب وكبح جماح �لتمدد �لإير�ين ..؟؟ 
حول  تر�مب  للرئي�س  كلمات  �آخر  ونعيد 
�لتغيري  وقت  �أن   »« �إير�ن  يف  يحدث  ما 
�أمنيات فل ينظر  �أنها  »« �عتقد  �إير�ن  يف 
تر�مب خلريطة �ملنطقة �لعربية  و�لقوى 
بالتغيري  ت�سمح  لن  �لتي  �لأخرى  �لدولية 
بعد  بذلك  ونذكر   ، �أملانيا  فرن�سا  رو�سيا 
م�رش  يف  �لأمريكي  �مل�رشوع  هزمية 
 ، حديثة  كردية  ودولة  و�لعر�ق  و�سوريا 
�إجابات  �إىل  يحتاج  �لرتكي  �لتمدد  ويبقى 

�إىل �أين ول�سالح من ...؟؟!!

ال�سرب حتت احلزام : الأجندة اخلفية �سد الفل�سطينيني
بقلم   د.لبيب قمحاوي

بتهديد  حالياً  �ملتحدة  �لوليات  تقوم 
عنهم  �مل�ساعد�ت  بحجب  �لفل�سطينيني 
للرغبات  �ن�سياعهم  عدم  على  لهم  عقاباً 
�لقبول  رف�سهم  و   ، �لأمريكية  و�ل�سيا�سات 
بالتنازل عن حقهم يف �لقد�س كعا�سمة لهم 
مقابل حفنة من �لدولر�ت من �مل�ساعد�ت 
�لأمريكية ، �إن هذ� �لتهديد يذهب يف �لو�قع 
َت �لإ�سارة  �إىل ما هو �أبعد من ذلك حيث مَتَّ
�مل�ساعد�ت  وقف  �أمريكا  نية  �إىل  �رش�حة 
وت�سغيل  لغوث  �ملتحدة  �لأمم  لوكالة 
)�لأونرو�(  حتديد�ً  �لفل�سطينيني  �لالجئني 
�ململكة  و  �ملتحدة  �لوليات  ت�سكل  حيث 
�لوكالة  مليز�نية  د�عمني  �أكرب  �ل�سعودية 
�لأمريكي  �لقر�ر  ي�سبح  وبهذ�   . �ملذكورة 
�كرث خطورة مما يبدو� كونه ي�سعى يف �لو�قع 
�لتالية  �ل�سيا�سية  لالأهد�ف  �لو�سول  �ىل 

حتت غطاء وقف �مل�ساعد�ت �ملالية :-
ت�سكيلها  مت  �لتي  �لونرو�  �سطب   : �أولً 
 1948 عام  �لفل�سطينية  �لنكبة  وقوع  بعد 
تلك  بوقوع  �لدويل  �ملجتمع  و�عرت�ف 
م�سكلة  بروز  �ىل  �أدت  �لتي  �ملاأ�ساة 
تلك  �إفال�س  �إن   . �لفل�سطينيني  �لالجئني 
�لوكالة ) �لأونرو� ( و �إختفائها �سوف يوؤدي 
�مل�سوؤولية  من  �لدويل  �لتن�سل  �ىل  بالتايل 
�إذ�  خ�سو�ساً  �لفل�سطينيني  �لالجئني  جتاه 
�أخرى بالإقتد�ء  �ل�سعودية و دول  ما قامت 

باملوقف �لأمريكي حتت �أي عذر .
هي   ) �لأونرو�   ( �لغوث  وكالة  �إن   : ثانياً 
تعرتف  �لتي  �ملخت�سة  �لدولية  �ملوؤ�س�سة 
و  فل�سطينيني  لجئني   م�سكلة  بوجود 
عليها  �لق�ساء  مت  ما  و�إذ�  معها.  تتعامل 
�لفل�سطينيني وحقهم  فاإن م�سكلة �لالجئني 

عن  تختفي  قد  فل�سطني  �ىل  �لعودة  يف 
�خلارطة �ل�سيا�سية �لدولية . هذ� بال�سافة 
�ىل �أن �خلدمات �لتي تقدمها وكالة �لغوث 
خدمات  هي  �لتعليم  و  �ل�سحة  جمايل  يف 
�لعائالت  من  للعديد  �رشورية  و  �أ�سا�سية 
�إن   . �ملخيمات  يف  �لقاطنة  �لفل�سطينية 
�لدليل  هي  �لفل�سطينيني  �لالجئني  م�سكلة 
ْت بهم من  �حلي على حجم �ملاأ�ساة �لتي �أَمَلَّ
جر�ء �حتالل وطنهم فل�سطني ؟ �لقفز فوق 
على  �لق�ساء  من خالل   ، �لالجئني  م�سكلة 
وكالة �لغوث ) �لونرو� ( يهدف يف �حلقيقة 
�ىل �سطب �أهم مكونات �لق�سية �لفل�سطينية 
وهي م�سكلة �لالجئني وقد توؤدي �إىل جتاوز 
حق �لعودة �ىل فل�سطني كما ن�س عليه قر�ر 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة رقم 194 .
�أول  �أمريكي  كهدف  �لأونرو�  �إختيار  �إن 
للفل�سطينيني  �مل�ساعد�ت  وقف  لقر�ر 
يعك�س �لنو�يا �ل�رشيرة لإد�رة �لرئي�س ترمب 
�لفل�سطينية .  �لق�سية  �لفل�سطينيني و  جتاه 
و �ملو�سوع بذلك ي�سبح ��ستكمالً للم�سرية 
مع  تعاملها  يف  �لأمريكية  لالإد�رة  �جلديدة 
�لق�سية �لفل�سطينية باعتبارها �أمر�ً يتوجب 
على �أمريكا ت�سفيته . ما نحن ب�سدده فعاًل 
هو قر�ر�ت و �إجر�ء�تت �أمريكية تهدف �إىل 
حل �مل�سكلة �ل�رش�ئيلية من خالل ت�سفية 
�لتي  �لأ�س�س  وتدمري  �لفل�سطينية  �لق�سية 

ت�ستند �ليها تلك �لق�سية .
�إن �لت�سارع �مللحوظ يف �لإجر�ء�ت �لأمريكية 
يوحي بتوفر �لنية لو�سع �لفل�سطينيني حتت 
فر�سة  �أية  من  وحرمانهم  م�ستمر  �سغط 
ت�سارع  ذلك  وير�فق   ، �لأنفا�س  لإلتقاط 
لفر�س  �لإ�رش�ئيلية  �لإجر�ء�ت  ملحوظ يف 
�أمر و�قع جديد وت�رشيعات عن�رشية تهدف 
�إىل َجْعل �أي مطلب لن�سحاب �إ�رش�ئيلي من 

ما  �أقرب  �أمر�ً  �لغربية  �ل�سفة  �أو  �لقد�س 
�أو  �ليه  �لو�سول  ميكن  ل  �رش�ب  �إىل  يكون 

�لإم�ساك به .
�لإ�رش�ئيلي   - �لأمريكي  �مل�سار  هذ�  �إن 
يف  جديد�ً  �سيئا  يعك�س  ل  �مل�سرتك 
خ�سو�سية �لعالقة �لأمريكية – �ل�رش�ئيلية 
و  علنية  يف  حديثاً  تطور�ً  يعك�س  ما  بقدر 
ملا  كانعكا�س  �مل�سار  ذلك  �إجر�ت  ق�سوة 
من  �لفل�سطيني  و  �لعربي  �لو�سع  �إليه  �آَل 
حد  و�ىل  لأمريكا  كامل  ��ست�سالم  و  �نهيار 
�ل�سديق  ما لإ�رش�ئيل باعتبارها �حلليف و 

�جلديد للعديد من �لأنظمة �لعربية .
كونه  يف  �إذ�ً  �لفل�سطيني  �ل�سعب  ي�ستمر 
�ل�سحية ويف كونه �لطرف �خلا�رش متاماً من 
�جر�ء�ت ياأخذها �لآخرون بحق ق�سيتهم و  
على  �جلديد  �لو�قع  �لأمر  بالتايل  تعك�س 
ق�سوته على �لفل�سطينيني فقط . �لأمر �إذ�ً 
يتطلب �إما تغيري �لأمر �لو�قع وهو مايعني 
عمليا �إز�لة �لحتالل ، �أو تغيري و�قع �ل�سعب 
�لفل�سطيني و برنامج ن�ساله �لوطني ليتمكن 
من جتاوز هذ� �لعدو�ن �جلديد عليه وعلى 

ق�سيته .
�إن ق�سوة وجربوت �لحتالل �ل�رش�ئيلي ، و 
�إفتقاد �لنظام �لدويل �ىل �أية ح�سا�سية جتاه 
�لظلم و �لقهر �لذي ميار�سه ذلك �لحتالل 
على  يفر�س   ، �لفل�سطيني  �ل�سعب  �سد 
بحلول  �خلروج  على  �لعمل  �لفل�سطينيني 
و  �ل�سعب  �لو�قع  على  لاللتفاف  �إبد�عية 
و  �لوطنية  بالثو�بت  �مل�سا�س  دون  �ملرير 
�حلقوق �لتاريخية لل�سعب �لفل�سطيني . �أما 
�د�رة ترمب �لتي تعمل على ��ستغالل حالة 
من  مزيد  لإحلاق  �لعربي  و�لتمزق  �ل�سعف 
غري  �أ�سبحت  فقد   ، بالفل�سطينيني  �لأذى 
�لغربية  �حل�سارة  قيم  متثيل  على  قادرة 

حقوق  �إحرت�م  و  و�مل�ساو�ة  �لعدل  يف 
�أ�سبحت بالتايل طرفاً منحاز�ً  ، و  �لن�سان 
للعدل  قائدة  كونها  عن  عو�سا  �لنز�ع  يف 
�لقوة  باعتبارها  �لن�سان  حلقوق  وحامية 
�أية  �لرئي�سية يف �لعامل . وهكذ� ويف غياب 
موؤثر  دور  لعب  على  قادرة  غربية  مرجعية 
و  �ملحتل  �لفل�سطيني  �ل�سعب  حماية  يف 
حقوقه �ملغت�سبة ، �أ�سبح لز�ماً على �لغرب 
ور�ء  تقف  تلك  �سيا�ساته  باأن  �لإعرت�ف 
�لتي  بالعامل و  �لتي تع�سف  �لغ�سب  حزمة 
مت ترجمتها فيما �أ�سبح يُدعى »بالرهاب 

�لأ�سويل ».
و   ، �ل�سعوب  ظلم  على  يقتات  �لإرهاب 
بالتايل  �لظلم هي  ت�سبب هذ�  �لتي  �لقوى 
�لتي تغذي �لإرهاب ، و��رش�ئيل و �أمريكا 
هما �أكرب قوتني �قليمية و دولية ، ت�ساهمان 
يف  خلق هذ� �ل�سعور بالظلم و �لح�سا�س 
�لأمل  فقد�ن  ير�فق  �لذي  بالغ�سب  و  به 
حتمي  نتاج  هو  حقيقته  يف  �لإرهاب   .
لل�سيا�سة �لأمريكية و لالإحتالل �ل�رش�ئيلي 
يف منطقة �ل�رشق �لأو�سط . و �ملحاولت 
من  للتن�سل  �لأمريكية  و  �ل�رش�ئيلية 
�لظروف  و  �لبيئة  خلق  يف  �مل�سوؤولية 
هي  �نت�ساره  و  �لإرهاب  لربوز  �ملنا�سبة 
لن  �لتن�سل  و  فالنكار   . فا�سلة  حماولت 

يفيد ب�سئ �أمام مر�رة �لو�قع .
 by – فرعي  منتج  هو  �إذ�ً  »�لإرهاب« 
لل�سيا�سات  حتمي  )ولكن    )product
فل�سطني  يف  و�لإ�رش�ئيلية  �لأمريكية 
�ملر�فق  �لظلم  و   . �لفل�سطينيني  و�سد 
�لنزعات  �سلب  يف  هو  �ل�سيا�سات  لتلك 
�للجوء  �أن  �إذ   ، �لتطرف  نحو  �ملتز�يدة 
�إىل �هلل و�ىل �لدين هي �سمة متالزمة مع 
و  و�لعرب   . �مل�ستمرين  �لقنوط  و  �لظلم 

و   ، لذلك  ��ستثناء�ً  لي�سو�  �لفل�سطينيون 
�لإرهاب  �رشب  يف  �لأمريكي  �مل�سار 
�لتعامل مع  بالقنابل لن يجدي �ذ� مل يتم 
�لب�رش  تدفع  �لتي  �مل�سببات  و  �لأ�سباب 
نحو ذلك �مل�سار . وهذه حقيقة �ختارت 

كاًل من �أمريكا و��رش�ئيل �أن تتجاهلها .
ترمب  �إد�رة  �سيا�سات  يحرك  ما  �إن 
�لإمعان  باأن  �خلاطئ  �لعتقاد  هو  حالياً 
�أمريكية  �سيا�سات  خالل  من  �لظلم  يف 
منحازة لإ�رش�ئيل �سوف توؤدي �إىل حتقيق 
جديدة  حقائق  بخلق  �خلفي  �لهدف 
تتجاوز  �لفل�سطينيني  على  مفرو�سة 
�إمكانية تغيريها باملفاو�سات وجتعل من 
�ل�سفة  �أر��سي  من  �لن�سحاب  مو�سوع 
�أمر�ً  �لقد�س  فيها  مبا  �ملحتلة  �لغربية 
�ِسبَْه م�ستحيل ، وجتعل �خليار �لفل�سطيني 
قطاع  يف  بدويلة  يتمثل  �ملمكن  �لوحيد 

غزة .
 ، �لأر�س  على  جديدة  وقائع  خلق  �أن 
�أمر  هو  عن�رشية  بت�رشيعات  مدعومة 
يهدف �ىل ح�سم �لو�سع �لنهائي لالأر��سي 
�ملحتلة عام 1967 قبل �لبدء يف �ملفاو�سات 
، مما يعني عملياً بقاء �لحتالل �إىل �لأبد 
لإد�رة  كجهاز  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  وبقاء 
�لحتالل  حتت  �لفل�سطينيني  �سوؤون 
�أي  و دون  بالإنابة عن �سلطات �لحتالل 
�سيادة على �لأر�س وهو على ما يبدو �حلل 
�لنهائي  للقد�س و �ل�سفة �لغربية كما تر�ه 

�إ�رش�ئيل و�إد�رة ترمب .
على �لفل�سطينيني حتت �لحتالل �لن�سال 
�سد �سيا�سة ترمب و �لحتالل �لإ�رش�ئيلي 
و �إىل حد ما �ل�سلطة �لفل�سطينية  و�عتبار 
ذلك هدفاً مرت�بطاً نظر�ً لرت�بط �مل�سالح 

فيما بينهم .
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تاأ�سي�س جمعية والئية 

طبقا لأحكام القان�ن رقم 12 /06 امل�ؤرخ يف 12 
جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 

تاأ�سي�س   2017 دي�سمرب   31 الي�م  هذا  مت  لقد 
اجلمعية ال�لئبة 

لل�سيد  البيزان  كاف  ال�لئبة  :اجلمعية  امل�سماة 
والقن�س واحلفاظ على الطبيعة ل�لية امل�سيلة 

املعتمدة حتت رقم :19 بتاريخ :2017/12/31
الرئي�س : �س�يديرة ال�سن��سي .

الن�ساطات  املتعددة  :القاعة  الجتماعي  املقر 
�سيدي  اأولد  دائرة  بنزوه  بلدية  خرمام  عني 

ابراهيم امل�سيلة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�سم: �سوؤون االأ�سرة

باحلجر حكم 

رقم اجلدول: 17/01224 رقم الفهر�س: 17/01494 تاريخ احلكم: 
17/12/14

علنيا  الأ�رسة  �س�ؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
الدع�ى.  يف  ال�سري  اإعادة  قب�ل   : ال�سكل  يف  ابتدائيا  ح�س�ريا 
يف امل��س�ع: افراغ احلكم ال�سادر قبل الف�سل يف امل��س�ع عن 
حمكمة حا�سي بحبح ق�سم �س�ؤون الأ�رسة امل�ؤرخ يف: 2017/06/22 
حتت رقم فهر�س: 864-17 واعتماد اخلربة املنجزة من طرف 
اخلبري الطبي خليفي حمم�د امل�دعة لدى اأمانة �سبط املحكمة 
يلي:  بتاريخ: 2017/09/24 حتت رقم: 71 وبالنتيجة احلكم مبا 
يف:  امل�ل�دة  �سابرينة  حمزة  بن  �سدها  املرجع  على  احلجر 
القادر  عبد  لأبيها  �سعيدة،  ولية  �سعيدة  ببلدية   1989/01/02
لبلدية  املدنية  احلالة  �سابط  واأمر  �رسيف،  بن  ن�سرية  لأمها  و 
بالتاأ�سري مبنط�ق هذا احلكم على هام�س  �سعيدة ولية �سعيدة 
عقد ميالد املرجع �سدها يف ال�سجالت الأ�سلية للحالة املدنية 
ورف�س مازاد عن ذلك من طلبات. بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح 
به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة يف التاريخ املذك�ر اعاله و 

ل�سحته وقع على اأ�سله كل من الرئي�س واأمني ال�سبط.

  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

Bonne année
Meilleurs voeux 2018

92 Rue  Sylvain Fourastier El Mouradia Alger 
Mob /  06 61 41 25 76 /  06 61 41 39 00
Fix  et Fax  / 021 69 64 83 / 021 69  64 63

Dimanche 24 décembre 2017 Le Chiffre d’Affaires10
Publicité
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حماولة فهم

االإفراج عن موقوفني بتهمة "الف�ساد" بال�سعودية.. ت�ساوؤالت ودالالت 
مع ن�سر اأخبار وتقارير – مل يتم نفيها ر�سميا- عن بدء ال�سلطات ال�سعودية الإفراج عن اأمراء وم�سوؤولني موقوفني بتهم ف�ساد يف اململكة مبوجب 

اتفاقات ت�سوية بني اجلانبني، اأثريت ت�ساوؤلت جمددا حول جوهر واأ�سباب حملة مكافحة الف�ساد واآلية الت�سوية بها.

كتاب  يت�ساءل  �أن  �لالفت  وكان 
تركي  مثل  �ل�سلطة  من  مقربون 
عن  �لإفر�ج  �أ�سباب  عن  �حلمد 
بدون  بالف�ساد  متهمني  معتقلني 
حماكمة ومطالبتهم بعقابهم حتى 

لو ردو� �ملبالغ �لتي بددوها .
ت�ساوؤلت  جمدد�  �أثريت  �أي�سا 
�لت�سوية،  �تفاقات  طبيعة  حول 
ت�سويات  جمرد  كانت  �إذ�  وما 
و�أبعاد  جو�نب  لها  �أن  �أم  مالية 

�سيا�سية.
ت�ساوؤل حول طبيعة  كذلك هناك 
حملة  يف  �لقادمة  �ملرحلة 
�ستنتهي  فهل  �لف�ساد،  مكافحة 
مع  ت�سويات  باإجر�ء  �حلملة 
�أن  �أم  �حلاليني؟،  �ملعتقلني 
�أخرى تنتظر �لدور  هناك قائمة 
عن  حديث  ظل  يف  وخ�سو�سا 
حما�سبتهم  يتم  �ملعتقلني  �أن 
بع�سها على  �رتكبو�  على جر�ئم 
مد�ر عقود م�ست ، �أم �أنها حرب 
ترتبط  �لف�ساد  �سد  مفتوحة 
بوقائع وجر�ئم �أكرث من �رتباطها 

بقو�ئم و�أ�سماء؟.

احلملة �سد الف�ساد.. من 
العتقال حتى الت�سوية

كانت  �لف�ساد"  �سد  "�حلملة 
�إ�سد�ر  عقب  �نطلقت  قد 
�سلمان  �مللك  �ل�سعودي  �لعاهل 
نوفمرب   4 يف  عبد�لعزيز،  بن 
�ملا�سي، �أمر� بت�سكيل جلنة عليا 
�ملري  �لعهد  ويل  جنله  برئا�سة 
يف  للتحقيق  �سلمان،  بن  حممد 
يلزم  ما  و�تخاذ  �لف�ساد،  ق�سايا 
جتاه �ملتورطني، وكان لفتا بعد 
ت�سكيل  عن  �لإعالن  من  دقائق 
�للجنة، �لقب�ض على �أكرث من 200 
�سخ�ض، منهم 11 �أمرًي� و4 وزر�ء 
حاليني وع�رش�ت �سابقني ورجال 
�أعمال، بتهم ف�ساد، و�عتقالهم يف 
فندق "�لريتز كارلتون، يف �سابقة 

مل ي�سهدها تاريخ �ل�سعودية ".
"�لقت�سادية"،  �سحيفتا  ون�رشت 
و"�سبق" �لإلكرتونية �ل�سعوديتان، 

�أبرز  باأ�سماء  قائمة  نوفمرب،   5
�لأمر�ء و�لوزر�ء ورجال �لأعمال 
للتحقيق  بال�سعودية  �ملوقوفني 

معهم يف ق�سايا ف�ساد.
بينهم  من  �أن  �إىل  و�أ�سارتا 
�لأمري  �ل�سعودي  �مللياردير 
متعب  و�لأمري  طالل،  بن  �لوليد 
و�إبر�هيم  من�سبه،  من  �ملعفى 
�حلايل،  �لدولة  وزير  �لع�ساف 
�أبرز  ،ومن  �ل�سابق  �ملالية  وزير 
فقيه  عادل  �أي�سا:  �ملوقوفني 
و�لتخطيط  �لقت�ساد  وزير 
وخالد   ، �عقاله  قبيل  �ملعفي 
�لتويجري رئي�ض �لديو�ن �مللكي 
�ل�سابق، وحممد �لطبي�سي رئي�ض 
�لديو�ن  يف  �مللكية  �ملر��سم 
�سابقا، و�سالح  �ل�سعودي  �مللكي 
مالك  �لإبر�هيم  �لوليد  كامل، 
�مللحم  خالد   ،mbc جمموعة 
�خلطوط  ل�رشكة  �لعام  �ملدير 
بكر  �ل�سابق،  �ل�سعودية  �جلوية 
بن لدن رئي�ض جمموعة بن لدن، 
�لعمودي  حممد  �لأعمال  ورجل 
 9 �ل�سعودي  �لعام  �لنائب  وقال 
نوفمرب من �ل�سهر نف�سه، �أن عدد 
توقيفهم  �لذين جرى  �لأ�سخا�ض 
بلغ  ف�ساد  ق�سايا  خلفية  على 
منهم،   7 �رش�ح  �إطالق  مت   ،208
وبني  كافية"،  �أدلة  وجود  "لعدم 
��ستمرت  �لتي  �لتحقيقات  �ن 
ل  ما  تبديد  �أظهرت  �سنو�ت   3
يف  دولر  مليار   100 عن  يقل 
ويوم  و�ختال�ض،  ف�ساد  عمليات 
�لعهد  ويل  ك�سف  نوفمرب،   23
بن  حممد  �لأمري  �ل�سعودي 
�سحيفة  مع  مقابلة  يف  �سلمان، 
�أن  �لأمريكية،  تاميز"  "نيويورك 
�لف�ساد  95% من �ملوقوفني بتهم 
�لت�سوية  و�فقو� على  يف �ململكة 

و�إعادة �لأمو�ل للدولة.
و�أ�سار بن �سلمان �إىل �أن نحو %1 
بر�ءتهم  �أثبتو�  �ملوقوفني  من 
�أن 4  و�نتهت ق�ساياهم، يف حني 
% منهم �أنكرو� تهم �لف�ساد و�أبدو� 
�لق�ساء،  �إىل  بالتوجه  رغبتهم 
بخم�سة  �لت�رشيحات  تلك  وبعد 

 28 �لثالثاء  يوم  وحتديد�  �أيام، 
يف  �أنباء  تتو�تر  بد�أت  نوفمرب، 
يف  �ملعتقلني،  عن  �لإفر�ج  بدء 
�ل�سعودية،  �لأمرية  ن�رش  �أعقاب 
بن  حممد  بن  عبد�هلل  بنت  نوف 
يف  ح�سابها  عرب  تغريدة  �سعود، 
"تويرت"، �أملحت فيها �إىل �لإفر�ج 
عن �لأمري متعب بن عبد �هلل بن 
موقوًفا  كان  �لذي  �لعزيز،  عبد 
مع عدد من �لأمر�ء و�مل�سوؤولني 

بتهم تتعلق بالف�ساد.

وهي  �لأمرية،  تغريدة  يف  وجاء 
متعب:  �لأمري  زوجة  �سقيقة 
رب  هلل  و�ملنة  و�لف�سل  "�حلمد 
�أبو  يا  �ساملاً  لنا  دمت  �لعاملني. 
#متعب_بن_عبد  �هلل.  عبد 
و�أرفقت  �لعزيز"،  �هلل_بن_عبد 

�سورة لالأمري.
�ل�سعودية  �لأمري  تلميحات 
�إعالم  و�سائل  تناقل  عززتها 
م�سوؤولني  عن  عدة  غربية 
حكوميني تاأكيد �لأمر، حيث �أكد 
ل�سبكة  �سعودي  حكومي  م�سدر 
�لأمري  �أن  �لأمريكية   CNN
متعب غادر مقر توقيفه يف فندق 
�مل�سدر  و�أكد  بالريا�ض،  �لريتز 
تو�سلت  �ل�سعودية  �ل�سلطات  �أن 
عن  يُك�سف  مل  مايل  �تفاق  �إىل 
�إعالم  و�سائل  وذكرت  تفا�سيله، 
غربية، نقال عن م�سوؤول �سعودي 
م�سارك يف "�حلملة" على �لف�ساد 
قد  �هلل  عبد  بن  متعب  �لأمري  �أن 
�إىل  �لتو�سل  بعد  �رش�حه  �أطلق 

"�تفاق ت�سوية مقبول".
�مل�سوؤول  يك�سف  مل  وفيما 
"�لت�سوية"،  مبلغ  عن  �ل�سعودي 
�أخرى  �إعالم  و�سائل  تناقلت 
ترجيحها �أن يكون �ملبلغ �أكرث من 

مليار دولر.
و�سائل  نقلت  نف�سه،  �ليوم  ويف 
"وول  �سحيفة  عن  عربية  �إعالم 
�إنه  �لأمريكية،  جورنال"  �سرتيت 
�لطبي�سي  �لإفر�ج عن حممد  مت 
للمر��سم  رئي�ساً  عمل  �لذي 
�مللكية حتى �أعفاه �مللك �سلمان 
�آيار 2015،  من من�سبه يف مايو/ 
بعد �سفعه م�سور� �سحفيا خالل 
��ستقبال �لعاهل �ل�سعودي لنظريه 
�ملغربي �مللك حممد �ل�ساد�ض، 
على  و�فق  �لطبي�سي  �أن  موؤكدة 
و�أمو�ل  ممتلكات  عن  �لتنازل 

مقابل �لت�سوية.
�إن  �لأمريكية  �ل�سحيفة  وقالت 
�لطبي�سي  حممد  مع  "�لت�سوية" 
ي�سل  مبلغ  عن  بتنازله  ق�ست 
�سعودي  ريال  مليار�ت   6 �إىل 
ق�ست  كما  دولر(؛  مليار   1.6(
مزرعته  ملكية  بنقل  "�لت�سوية" 
"�ل�سامرية" يف �سو�حي �لعا�سمة 
�إىل �أمالك �لدولة، وتُقدر قيمتها 

�سعودي  ريال  مليون   400 بنحو 
)106 مليون دولر(.

ورغم �أن �لإفر�ج عن �لأمري متعب 
ت�رشيحات  بعد  جاء  و�لطبي�سي 
ويل �لعهد �ل�سعودي �لتي ك�سفت 
�إن  لل�سك  جمال  يدع  ل  مبا 
مرتقبة،  كانت  �لإفر�ج  عملية 
متوقع،  �آخرين  عن  �لإفر�ج  و�أن 
فقط  وقت  م�ساألة  �مل�سالة  و�أن 
�لت�سوية  �تفاقات  ب�ساأن  تتعلق   ،
على  �جلانبني  بني  و�ملفاو�سات 
�ملبالغ �لذي يجب ��سرتد�دها �أو 
�أي بنود �أخرى يجب �أن يلتزم بها 

�ملتهمون يف ق�سايا ف�ساد.

اجلوانب ال�سيا�سية 
لل�سفقات

�ملوقوفني،  عن  �لإفر�ج  بدء 
موؤيدة  �إعالمي  �سحن  بعد حملة 
د�خل  �لف�ساد  على  للحرب 
�ملجتمع، �أثار ت�ساوؤلت حتى عند 
مثل  �ل�سلطة  من  مقربني  كتاب 
تركي �حلمد عن �أ�سباب �لإفر�ج 
بالف�ساد  متهمني  معتقلني  عن 
لو  حتى  وعقاب  حماكمة  بدون 

ردو� �ملبالغ �لتي بددوها.
وقال �حلمد يف تغريدة عرب ح�سابه 
يف تويرت: :"حني يقب�ض على ل�ض 
�إد�نته،هل  وتثبت  منزل  �رشق 
�رجع �مل�رشوقات و�نت  له  يقال 
�أن  �ظن.�لأرجح  ل  طليق؟  حر 
لفعل  ويعاقب  �مل�رشوقات  يعيد 

�ل�رشقة". 
و�أردف يف تغريدة �أخرى خماطبا 
ويل �لعهد :"�سيدي �سمو �لمري..
لدى  �سدقية  تريد  كنت  �إن 
�ختل�ض.. من  �ل�سعب..فحاكم 
يخرجون  �ن  �ملنطقي  من  لي�ض 
بقية  ويعي�سون  خمتل�سة  مببالغ 
تثبت  رفاهية..من  يف  �لعمر 
ي�سقى..�رشقو�  �أن  يجب  �إد�نته 
�أمو�لنا.. جمرد  ولي�ض  �أعمارنا 
ما  حلما  يكون  ل  �ن  �رجو 

جاءت  �حلمد  �أعي�سه"ت�ساوؤلت 
حول  �أو�سع  ت�ساوؤلت  �إطار  يف 
طبيعة �تفاقات �لت�سوية، وما �إذ� 
كانت جمرد ت�سويات مالية �أم �أن 

لها جو�نب و�أبعاد �سيا�سية.
يف  نفى  �لعهد  ويل  �أن  ورغم 
تكون  �أن  تاميز  نيويورك  مقابلة 
ت�ستهدف  �لف�ساد  �سد  �حلملة 
لنقل  متهيد�  مبناف�سيه  �لإطاحة 
معترب�:  و�لده،  من  له  �ل�سلطة 
تقول  �أن  ُم�سحك،  لأمٌر  "�إنُه 
هذه  �لف�ساد  مكافحة  حملة  باأن 
�ل�ُسلطة"،  لنتز�ع  و�سيلًة  كانت 
�إل �أن عدم �لك�سف ب�سفافية عن 
يعزز  �لت�سوية  �تفاقات  تفا�سيل 
�ل�سيا�سية  �جلو�نب  عن  �حلديث 

لتلك �ل�سفقات.
وخ�سو�سا �إن هناك فريق ، يرى 
�أن �أحد �أبرز �أهد�ف �حلملة تعزيز 
�سيطرة ويل �لعهد �ل�سعودي، على 
مفا�سل �لدولة، متهيد� ملا �سماه 
خطوة  يف  لل�سلطة،  �سل�ض  "نقل 
�أدنى"،  �أو  قو�سني  قاب  �أ�سبحت 
عرب �عتقال �أو �أق�ساء �ملعار�سني 
متعب،  �لأمري  ومنهم  ل�سيا�ساته، 
بالك�سف  �لفريق  هذ�  ويطالب 

عن م�سامني �تفاقات �لت�سوية.
�أن  يرى  من  هناك  �ملقابل  ويف 
يف  ومفهوم،  مربر  �لأمر  هذ� 
�جتماعية  �أبعاد  مر�عاة  ظل 
وحتى  بل  للمعتقلني  و�سخ�سية 
عام  ب�سكل  للمملكة  �قت�سادية 
تاأثر  عدم  على  �حلر�ض  مع   ،
و�لقت�سادي  �لتجاري  �لن�ساط 

و�ل�ستثماري يف �ململكة.

املرحلة القادمة.. حرب 
جديدة اأم تهدئة

عن  �لإفر�ج  بدء  يثري  �أي�سا 
بالف�ساد  �ملتهمني  �ملعتقلني 
�ملرحلة  طبيعة  حول  ت�ساوؤل 
�لقادمة يف حملة مكافحة �لف�ساد، 
باإجر�ء  �حلملة  �ستنتهي  فهل 
�حلاليني،  �ملعتقلني  مع  ت�سويات 

تكون  قد  تهدئة  فرتة  تعقبها 
تلك  حققت  �أن  بعد   " "مطلوبة 
�حلملة كافة �أهد�فها ، با�سرتد�د 
�ل�سورة  وتكري�ض  �لدولة،  �أمو�ل 
كمحارب  �لعهد  لويل  �لذهنية 
لكافة  ر�سائل  و�إر�سال  للف�ساد، 
و�خلارج  �لد�خل  يف  �لأطر�ف 
�نتقال  قرب  عن  �لتكهنات  تعزز 
�مللك  من  �ململكة  يف  �ل�سلطة 
قائمة  هناك  �أن  �أم  عهده.  لويل 
�أخرى تنتظر �لدور وخ�سو�سا يف 
ظل حديث عن �أن �ملعتقلني يتم 
�رتكبو�  جر�ئم  على  حما�سبتهم 
م�ست  عقود  مد�ر  على  بع�سها 
�سد  مفتوحة  حرب  �أنها  �أم   ،

�لف�ساد .

"ال�سفافية" احلا�سمة 

�لإجابة على كل هذه �لت�ساوؤلت، 
وحتديد �مل�سار �حلقيقي حلملة 
و�أبعادها  �لف�ساد،  مكافحة 
كما   – يحددها  وجوهرها، 
�ملحللني  من  فريق  يطالب 
و�ملوطنني  و�ملتابعني 
�ل�سعوديني- �ل�سفافية يف �لتعامل 
مع تلك �لق�سية، بالإعالن ر�سميا 
لللموقوفني،  �ملوجهة  �لتهم  عن 
�لتي  �لت�سوية  �تفاقات  وم�سامني 
�ملبالغ  وحجم  معهم،  عقدت 
وختاما،  ��سرتد�د�ها.  مت  �لتي 
على  �حلملة  هدف  كان  ما  فاأيا 
كان  �سو�ء  �لف�ساد،  مكافحة 
حماربة  هو  �لأ�سا�سي  هدفها 
�لعام،  �ملال  وحماية  �لف�ساد 
كان  �أو  �لقانون،  دولة  وتكري�ض 
هدفها بتعزيز �سيطرة ويل �لعهد 
�لدولة،  مفا�سل  على  �ل�سعودي، 
قد  �لأحو�ل  كل  يف  تبدو  فاإنها 
جميعا،  �لأهد�ف  تلك  حققت 
�ملرحلة  يف  �لفي�سل  ولكن 
ت�سوية  �إمتام  كيفية  هو  �لقادمة 
على  �حلرب  من  �لأوىل  �ملرحلة 
�لف�ساد، وطبيعة �ملرحلة �لقادمة 

يف �حلرب على �لف�ساد.
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نظرة ا�ست�سرافية مل�سار الأزمة اخلليجية يف 2018 
»نوّدع عاما ثقيال على اأمتنا ووطننا«.. بهذه الكلمات وّدع اأمري دولة قطر، ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين، عام 2017، عرب تدوينة له مبوقع »تويرت«، م�ستح�سًرا 

ن�سف عام من اأزمة ل تزال تع�سف بالبيت اخلليجي، منذ اخلام�س من جوان املا�سي.

ثالث  قطعت  اليوم  ذلك  يف 
ال�سعودية  وهي  خليجية،  دول 
اإ�سافة  والبحرين،  والإمارات 
اإىل م�رص، عالقاتها مع قطر، ثم 
اإجراءات مقاطعة  فر�ست عليها 
�ساملة، بدعوى دعمها لالإرهاب، 
متهمة  الدوحة،  تنفيه  ما  وهو 
فر�ض  اإىل  بال�سعي  الرباعي 
الوطني،  قرارها  على  الو�ساية 
اأرغم قرار املقاطعة الدوحة على 
الدولة  داخل  بدائل  عن  البحث 
اخلليجية  البيئة  خارج  واأخرى 
اإ�سافية،  تدابري  واتخاذ  كلها، 
يف  املقاطعة  تداعيات  لتفادي 
وال�سيا�سية  القت�سادية  جوانبها 

والع�سكرية.

ال�سعيد القت�سادي

قطر  يف  املعنية  اجلهات  داأبت 
اإجراءات  مع  التكيف  على 
رفع  على  بالعمل  املقاطعة، 
وتنوع  املحلي،  الإنتاج  م�ستوى 
وفتح  القومي،  الدخل  م�سادر 
منافذ جديدة لت�سويق املنتجات 
القطرية جاء ذلك بعد اأن »امت�ست 
للح�سار،  الأوىل  ال�سدمة  قطر 
الكتفاء  حتقيق  اإىل  وتطلعها 
لوزير  ت�رصيحات  وفق  الذاتي«، 
القطري،  والتجارة  القت�ساد 

منت�سف نوفمرب املا�سي.
اأن  على  اآنذاك  �سدد  الوزير 
ثورة  على  »مقبلة  الدوحة 
اقت�سادية يف املجالني ال�سناعي 
اأن حققت معدل  واخلدمي، بعد 
دون   2017 يف  امل�ستهدف  النمو 
اأحدث  بالأزمة«وتوّقع  تتاأثر  اأن 
الدويل  النقد  ل�سندوق  تقرير 
توقَف منو القت�ساد القطري غري 
لعام   %4.6 معدل  عند  النفطي 
القت�ساد  �سي�سجل  فيما   ،2017
متوقع  منو  معدل  القطري 
توقعات  لكن   2018 يف  بـ%4.5 
معدلت  باأن  اأفادت  اأخرى 
�سندوق  توقعات  �ستتجاوز  النمو 
لتبلغ نحو 6%، مع  الدويل،  النقد 
الزيادة املتوقعة يف اأ�سعار النفط 

 2018 خالل  العاملية،  بالأ�سواق 
قطر  اخلليجية  الأزمة  ومنحت 
الفر�سة لإعادة تقييم واقع الأمن 
نحو  والجتاه  للدولة،  الغذائي 
اإيجاد بدائل حملية وهو ما فعلته 
الدوحة، التي اأدرجت يف املوازنة 
اإيالء  يوؤكد  ما  الأخرية  العامة 
اخلا�ض  للقطاع  خا�سة  اأهمية 
ا�ستمرار  مع  الغذائي،  والأمن 
التحتية،  البنية  على  الإنفاق 
ل�ست�سافة  ال�ستعداد  وموا�سلة 
القدم  لكرة  العامل  كاأ�ض  بطولة 
جوانب  اإغفال  دون   ،2022 عام 
تعزيز القدرات الع�سكرية للدولة 
يزيد  ما  اأن  اإىل  تقارير  وت�سري 
للمواد  قطر  حاجة  من   %80 عن 
الغذائية كانت ت�ستوردها من دول 
مواجهة  ويف  اخلليجية  اجلوار 
التي  »العقابية«،  الإجراءات 
جلاأت  املقاطعة،  دول  اتخذتها 
قطر اإىل منح ت�سهيالت ا�ستثنائية 
للم�ستثمرين املحليني والأجانب، 
لالأجانب،  التملك  حق  ومنح 
ورفع قيد منح التاأ�سرية امل�سبقة 

ملواطني نحو 80 بلدا.
ميناء  بتو�سعة  قامت  وكذلك 
حمد الدويل، لالنفتاح على بقية 
املنتج  ت�سدير  يف  العامل  موانئ 
الدول  منتجات  وتوريد  القطري 
لفتة  زيادة  عن  ف�سال  الأخرى، 
اخلطوط  طائرات  اأ�سطول  يف 
املزيد  ب�رصاء  القطرية  اجلوية 
وزيادة  اليربا�ض،  طائرات  من 

عدد الوجهات التي ت�ستهدفها.
اجلوية  اخلطوط  وا�ستحوذت 
�رصكة  من   %49 على  القطرية 
»مريديانا« الإيطالية، وعلى نحو 
10% من �رصكة »كاثي با�سيفيك« 
اجلوية، التابعة للحكومة املحلية 
ال�سينية  كونغ  هونغ  منطقة  يف 
نتائج  من  ا�ستخال�سه  ميكن  ما 
مقاطعة ن�سف عام على ال�سعيد 
جنحت  قطر  اأن  القت�سادي 
اإجراءات  زخم  امت�سا�ض  يف 
مراقبون  كان  بينما  املقاطعة، 
اإىل  الأزمة  بداية  يف  ذهبوا  قد 
احتمال عجز الدوحة عن ال�سمود 

املقاطعة  اإجراءات  مواجهة  يف 
�سريغمها  ما  بعيد،  اأجل  اإىل 
على القبول بتنفيذ ال�رصوط التي 
ما  دول املقاطعة، وهو  و�سعتها 

مل يحدث يف 2017.
تلك  مثل  اأمام  قطر  �سمود  لكن 
ل  قد  »العقابية«  الإجراءات 
يدفع  ما  وهو  الأبد،  اإىل  ي�ستمر 
باحتمال  التكهن  اإىل  مبحللني 
لدول  تنازلت  تقدمي  قبولها 
لأ�سواأ  ت�سوية  لبلوغ  املقاطعة 
العمل  منظومة  واجهتها  اأزمة 
اإن�ساء  منذ  امل�سرتك،  اخلليجي 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض 

العربية، عام 1981.

ال�سعيد ال�سيا�سي

وجهة  تو�سيح  على  قطر  ركزت 
اأمام  نف�سها  والدفاع عن  نظرها 
املقاطعة  دول  اتهامات  حزمة 
اخلارجية  الدبلوما�سية  و�سهدت 
م�سبوق  غري  حراكا  القطرية 
اأمري  بها  قام  جولت  عرب 
قطريون  وم�سوؤولون  الدولة 
بدعم  »التهامات«  لدح�ض 
هدفت  كما  الإرهاب  ومتويل 
املوقع  تعزيز  اإىل  اجلهود  هذه 
باتت  التي  لقطر،  ال�سيا�سي 
الغطاء  اإطار  خارج  ما  ب�سكل 
ال�سيا�سي، الذي كانت ت�ستظل به 
هذه  اخلليجية  املنظومة  �سمن 
تهددتها  اخلليجية  املنظومة 
لول  والنهيار،  التفكك  عوامل 
تدخل اأمري الكويت، ال�سيخ �سباح 
الأحمد اجلابر ال�سباح، بالأزمة، 
عرب لعب دور الو�سيط، حماول مل 

ال�ستات اخلليجي.
يف  الكويت  اأمري  اأمري  وجنح 
ال�ست  اخلليجية  الدول  جمع 
والإمارات  وقطر  )ال�سعودية 
و�سلطنة  والكويت  والبحرين 
عمان( بالكويت، دي�سمرب ما�سي، 
)رغم  اخلليجية  القمة  موؤمتر  يف 
للريا�ض  املنخف�ض  التمثيل 
اأن  بعد  واملنامة(،  واأبوظبي 
ب�ساأن  كبرية  �سكوك  حامت 
ي�سفر  مل  واإن  عقدها،  اإمكانية 
على  يذكر  تقدم  عن  الجتماع 

�سعيد حل الأزمة.
قطر  اأمري  جولت  �سملت 
الدول  معظم  اآخرين  وم�سوؤولني 
والوليات  الفاعلة  الأوروبية 
واإفريقية،  اآ�سيا  ودول  املتحدة 
اأ�سا�سها  خارجية  عالقات  لبناء 
الدويل،  املجتمع  مع  التعاون 
ال�رصاكة  من  نوع  اإيجاد  لبهدف 
ت�سوية  اإىل  و�سول  ال�سيا�سية، 
اأ�سا�ض  على  لالأزمة  مر�سية 

املتم�سكة  القطرية  ال�سيا�سة 
باحلوار مع دول املقاطعة.

لقطر  التهامات  وملواجهة 
وّقعت  ومتويله،  الإرهاب  بدعم 
الدوحة اتفاقا ثنائيا مع الوليات 
 ،2017 يوليو/متوز  يف  املتحدة، 
للتعاون يف جمال مكافحة متويل 

الإرهاب.
وهو التفاق الذي اأ�سهم يف قبول 
وجهة النظر القطرية يف دفاعها 
عن نف�سها اأمام دول العامل، مثل 
رو�سيا واأملانيا وفرن�سا وبريطانيا 
واإيطاليا على ما يبدو ثمة جنوح 
نحو الإبقاء على الأزمة اإىل اأجل 
عرب  فهمه  ميكن  حمدود،  غري 
ال�سرتاتيجي،  التحالف  قراءة 
الذي اأعلنته ال�سعودية والإمارات، 
القمة  انعقاد  مع  بالتزامن 
اإطار  لو�سع  بالكويت،  اخلليجية 
امل�سرتك،  الثنائي  العمل  من 
يرى حمللون اأنه �سي�سكل تهديدا 
جمل�ض  كيان  ل�ستمرار  وجوديا 

التعاون قائما وفاعال.
الأزمة  اأ�رصت  الأحوال  كل  يف 
اخلليجية ب�سمعة الدول اخلليجية 
الإقليمي  امل�ستويني  على  ال�ست 
اإمكانية  عن  وك�سفت  والدويل، 
جمل�ض  بدول  الغرب  ثقة  تراجع 
موثوق  اأمنيني  ك�رصكاء  التعاون 

بهم.
الوليات  اأثبتت الأزمة عجز  كما 
الأوروبي  ودول الحتاد  املتحدة 
الأزمة  حلل  فاعل  دور  لعب  عن 

بني دول حليفة لهما.

ال�سعيد الع�سكري

قطر  عملت  الأزمة،  بداية  منذ 
الع�سكرية  قدراتها  تعزيز  على 
احتمالت  من  تخوفها  جراء 
دول  من  ع�سكري  لعمل  تعر�سها 
النظام احلاكم  لتغيري  املقاطعة، 
لتوريد  الدوحة �سفقات  واأبرمت 
وطائرات  ومعدات  اأ�سلحة 

ع�سكرية من دول عدة.

�رصاء  ال�سفقات:  اأهم  بني  من 
الوليات  من   F15 مقاتالت 
مليار   12 من  باأكرث  املتحدة، 
من  بحرية  قطع  و�سبع  دولر، 
يورو،  مليارات  بخم�سة  اإيطاليا 
اإىل �رصاء طائرات رافال  اإ�سافة 
يورو  مليار   1.1 بـ  فرن�سا  من 
بحوايل  مدرعة  اآلية   500 ونحو 

1.5 مليار يورو.
كما ا�سرتت الدوحة من بريطانيا 
املقاتلة  تايفون  طائرات 
مليارات  بثمانية  وطائرات هوك 
الع�سكري  التعاون  لتعزيز  دولر، 
املجالت  يف  املتبادل  والدعم 
الع�سكرية والتقنية وت�سطلع قطر 
احلرب،  دعم  يف  رئي�ض  بدور 
املتحدة،  الوليات  تقودها  التي 
الإرهابي،  »داع�ض«  تنظيم  على 
»العديد« يف  انطالقا من قاعدة 
العمليات  منها  تدار  التي  قطر، 
العراق  يف  التنظيم  �سد  اجلوية 

و�سوريا واأفغان�ستان.
الدفاع  وزارة  حذرت  ومرارا 
اأن  من  )بنتاغون(  الأمريكية 
ميثل  اخلليجية  الأزمة  ا�ستمرار 
على  احلرب  جلهود  ت�ستيًتا 

»داع�ض«.
ودعت »بنتاغون«، يف 31 دي�سمرب 
يف  التوترات  تهدئة  اإىل   ،2017
ال�رصق الأو�سط، وت�سجيع �رصكاء 
وا�سنطن من الدول اخلليجية على 
ا�ستئ�سال  على  جهودهم  تركيز 
التهديدات  ومواجهة  »داع�ض« 
و�سددت  املنطقة،  يف  الإيرانية 
على �رصورة تخفيف حدة التوتر 

بني قطر ودول املقاطعة لها.
ومن املتوقع اأن تتجه الدوحة يف 
القرار  2018 نحو ال�ستقالل يف 
الع�سكري، بعيدا عن التن�سيق مع 
املنظومة اخلليجية، مع اإمكانية 
والتن�سيق  التعاون  م�ساحة  زيادة 

الع�سكري مع تركيا.
من  مبئات  اأنقرة  وحتتفظ 
متت  الدوحة،  يف  جنودها 
القليلة  الأيام  يف  عددهم،  زيادة 

التعاون  اتفاقية  املا�سية، �سمن 
البلدين  بني  املوقعة  الع�سكري، 
ت�سمح  والتي   ،2014 دي�سمرب  يف 
بن�رص قوات م�سرتكة بني البلدين 

عند احلاجة.

اخلال�سة

ي�سري  ما  الأفق  يف  يبدو  ل 
الأزمة  انتهاء  احتمالت  اإىل 
القريب،  الأجل  يف  اخلليجية 
طاملا ظل طرفا الأزمة يتم�سكان 
تنازلت  تقدمي  دون  مبواقفهما 

متبادلة.
القرار  لكن هذا قد يدفع �سناع 
يف املجتمع الدويل اإىل لعب دور 
التي  الأزمة،  لتخفيف حدة  اأكرب 
ل  اإقليمي  �رصاع  اإىل  تتطور  قد 
الإقليميني  وال�سلم  الأمن  يخدم 
ا�ستمرار  اأن  كما  والدوليني 
التوتر  الأزمة �سيزيد حتما حدة 
قوى  تقاع�ض  مع  املنطقة،  يف 
املتحدة  الوليات  مثل  دولية، 
والدول الأوروبية، رغم امتالكها 
ما يكفي من اأوراق ال�سغط على 
دور  لعب  عن  الأزمة،  طريف 
جدي يف فر�ض ت�سوية مقبولة 
و�سيكون  الأزمة  طريف  من 
التدخل  لوا�سنطن  املهم  من 
اأن  طاملا  الأزمة،  لإنهاء  بقوة 
اأهدافها  يخدم  ل  ا�ستمرارها 
النفوذ  حتجيم  يف  املعلنة 
الإيراين، واحلد من التهديدات 
املنطقة  دول  على  الإيرانية 

وامل�سالح الأمريكية نف�سها.
ت�ستمر جهود  اأن  ومن املرجح 
من   ،2018 خالل  الو�ساطة، 
والوليات  وتركيا  الكويت 
متفاوتة،  بدرجات  املتحدة 
الدور  زيادة  احتمالت  مع 
الأمريكي يف لعب دور الو�سيط 
احتمالت  مع  ال�ساغط، 
اأخرى  دول  بدخول  اإ�سافية 
بذلت جهودا خالل 2017، مثل 

�سلطنة عمان وفرن�سا.



مولودية  فريق  اإدارة  حت�سم  مل 
اجلزائر عملية التعاقد مع الالعب 
الزامبي والرت بواليا والذي التحق 
اأجل  من  الوطن  باأر�ض  اأم�ض  اأول 
النادي  م�سريي  مع  التفاو�ض 
حت�سبا  معه  والتعاقد  العا�سمي 
للمركاتو ال�ستوي احلايل، ويف هذا 
ال�سدد مل تتو�سل اإدارة املولودية 
اإىل اتفاق مع م�سوؤويل نادي نكاما 
والذي  الالعب  عقد  ميلك  الذي 
طلب  اأين  املفعول،  �ساري  الزال 
من  دوالر  األف   250 مبلغ  م�سريوه 
اأجل منح وثائق الت�رسيح اخلا�سة 
بالالعب، وهي القيمة املالية التي 
دفعها،  املولودية  اإدارة  رف�ست 

وتعول على التفاو�ض مع م�سوؤويل 
القيمة  تخفي�ض  اأجل  من  الفريق 
وا�ستقدامه  اتفاق  اإىل  للتو�سل 

خالل املركاتو ال�ستوي.
ع.ق.

دورة »�أمي�سا بونغو« 
للدر�جات �لهو�ئية

م�شاركة الفريق 
اجلزائري البلجيكي 
»�شوفاك-ناتورا 4 

ايفر« بالدورة
اجلزائري  الفريق  ي�سارك 
 4 »�سوفاك-ناتورا  والبلجيكي 
دي�سمرب  اإن�ساءه  مت  الذي  ايفر« 
املا�سي يف الطبعة 13 من طواف  
الدراجات »اأمي�سا بونغو » املقررة 
جانفي   21 اىل   15 من  اإجراوؤها 
املقبل يف الغابون، وتدعم الفريق 
اجلزائري البلجيكي الذي يتواجد 
لالحتادية  القاري  الق�سم  يف 
من  بالعديد  للريا�سة  الدولية 
االيطايل  مثل  البارزين  الدراجني 
واجلزائري  غبولني  ديفيد 
ت�سكيلة  القادم من  يو�سف رقيقي 
فريق  ويتكون  داتا«،  »دميون�سيون 
»�سوفاك-ناتورا 4 ايفر« من �ستة 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  دراجني 
من�سوري  اإ�سالم  رقيقي،  يو�سف 
اجلزائريني  بوزيدي  وحممد 
باالإ�سافة اإىل البلجيكيني  اإيفرارد 
و  جيوينز  واألك�سندر  لورينت 
فلوريان.  دوريو  الفرن�سي  كذا 
م�ساركة  املناف�سة  و�ست�سهد 
القاري  الق�سم  من  فرق  ثالثة 
الدولية   لالحتادية  املحرتف 
الق�سم  من  وفريقني  للريا�سة 
وت�سعة  الدويل  لالحتاد  القاري 
الغابون،  افريقية وهي   منتخبات 
كوت  الكامريون،  بوركينافا�سو، 
ديفوار، اريترييا، اثيوبيا، املغرب، 

رواندا وتون�ض.
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�جلولة 16 للر�بطة �ملحرتفة �لأوىل

الرائد يف خطر داربي عا�شمي ببولوغني 
وال�شياربي يف دورية نحو الغرب

تتو��سل �أم�سية �ليوم مباريات �جلولة 16 للر�بطة �ملحرتفة �لأوىل و�لتي تعود �إىل �ملناف�سة 
بعد �لر�حة �إثر نهاية مرحلة �لذهاب للبطولة �لوطنية، و�سوف تتمّيز بتنقل حمفوف 

�ملخاطر يقود �لر�ئد �سباب ق�سنطينة �إىل �لعا�سمة ملو�جهة ن�سر ح�سني د�ي، �أين ل خيار له 
�سوى تفادي �لهزمية لتفادي ت�سييق �خلناق عليه من �ملالحقني �لذي يرت�سدون �أي تعرث 

لالقرت�ب من �ل�سد�رة، وبالتايل فاإن ت�سكيلة »�ل�سيا�سي«

عي�سة ق.

نتيجة  بتحقيق  ملزمة 
مناف�ض  اأمام  ايجابية 
الإق�ساء  الثاأر  يعول على 
مباراة  يف  الكاأ�ض 
وت�سجيل  الفريقني 
مرحلة  يف  قوية  بداية 
�سيكون  فيما  االإياب، 
حمادي  عمر  ملعب 
ببولوغني م�رسحا حلوار 
نادي  اجلارين  بني  مثري 
اجلزائر،  واحتاد  بارادو 
ي�ستهدف  االأخري  هذا 
للبقاء  الثالث  النقاط 
ومراقبة  »البوديوم«  يف 
قرب،  عن  اللقب  �رساع 
لن  املناف�ض  اأن  رغم 
الذي  وهو  �سهال  يكون 
يعول على االقرتاب من 

اأندية املقدمة.
يتنقل  املقابل،  يف 
اإىل  بلوزداد  �سباب 
اجلزائري  الغرب 
بلعبا�ض  احتاد  ملواجهة 
ينتظر  مواجهة  يف 
من  بالوعود  تفي  اأن 
والت�سويق  االإثارة  حيث 

يبحثان  فريقني  بني 
خا�سة  ايجابية،  نتيجة 
البلوزدادي  املدرب 
ياأمل  الذي  الطاو�سي 
على  موفقة  بداية  يف 
الفني،  الطاقم  راأ�ض 
ي�ستفيد  جهته،  من 
من  اجلزائر  مولودية 
عامل امللعب واجلمهور 
احتاد  يالقي  عندما 
مبعنويات  ب�سكرة 
مرتفعة من اجل تدعيم 

ر�سيده بالنقاط الثالث، 
احتاد  يتواجد  فيما 
مهمة  امام  البليدة 
اخلروج من ملعبه بالزاد 
ي�ستقبل  عندما  كامال 
وتفادي  وهران  مولودية 
للعب  النقاط  ت�سييع 

على تفادي ال�سقوط.

 برنامج �ملباريات

احتاد البليدة / مولودية 

وهران ابتداء من 15:00
�سباب   / بلعبا�ض  احتاد 

بلوزداد
 / اجلزائر  مولودية 

احتاد ب�سكرة
 / داي  ح�سني  ن�رس 

�سباب ق�سنطينة
على  تنطلق  املباريات 

ال�ساعة 16:00
احتاد   / بارادو  نادي 
من  ابتداء  اجلزائر 

17:00

نادي بار�دو / �حتاد �جلز�ئر

بارادو ي�شر على الفوز واالحتاد 
لالقرتاب من ال�شدارة

تاأجيل مبار�ة �لكاأ�س �أمام �سباب ق�سنطينة �إىل 16 جانفي

ئر  ا جلز ا د  حتا ا ئز  كا ر يد  جتد م  عد
نا جما حيلهم  بر د  يهد

العودة  اأوىل جوالت مرحلة  ت�سهد 
من البطولة الوطنية خو�ض مباراة 
الداربي العا�سمي التي جتمع بني 
بارادو  نادي  اجلارين  الفريقني 
ينتظر  والتي  اجلزائر  واحتاد 
امل�ستطيل  على  اإثارة  ت�سهد  اأن 
كل  ا�ستهداف  ظل  يف  االأخ�رس 
الثالث،  النقاط  حت�سيل  فريق 
ويدخل نادي بارادو اأر�سية ملعب 
الزاد  حتقيق  بنية  حمادي  عمر 
كامال التي ت�سمح له بت�سجيل بداية 
قوية يف الن�سف الثاين من البطولة 
الوطنية، خا�سة وان العبي بارادو 
الذي  الفوز  اإحراز  اأهمية  يدركون 
من  ر�سيدهم  برفع  لهم  ي�سمح 
النقاط وبالتايل الت�سلق يف جدول 
اأندية  من  واالقرتاب  الرتتيب 
ت�سكيلة  فاإن  وبالتايل  »البوديوم«، 
ال  فر�سة  اأمام  اجلديد  ال�ساعد 
اخلناق  ت�سييق  اجل  من  تعو�ض 

على اأ�سحاب املقدمة.
االحتاد  العبو  يدخل  املقابل،  يف 
تاأكيد  على  يعولون  وهم  املقابلة 
عودتهم القوية يف البطولة الوطنية، 

خا�سة واأن ت�سكيلة املدرب ميلود 
على  احلفاظ  على  ت�رس  حمدي 
اأجل  من  »بالبوديوم«  تواجدها 
بلقب  التتويج  على  بقوة  التناف�ض 
التاج  وا�سرتجاع  الوطنية  البطولة 
ما  املو�سم  يف  توجوا  كانوا  الذي 

قبل املا�سي.
االحتاد يتواجد اأمام فر�سة ثمينة 
ال�سدارة  من  االقرتاب  اأجلب  من 
وت�سييق اخلناق على الرائد الذي 
تنتظره مهمة �سعبة خارج الديار، 
قوته  على  برهن  واأنه  خا�سة 
خالل  العا�سمية  الداربيات  يف 
بارادو  على  وفاز  الذهاب  مرحلة 
يف الذهاب ويعول املدرب حمدي 
على االإطاحة به جمددا يف االإياب 
نف�ض  اأمام  الكاأ�ض  الإق�ساء  والثاأر 
اأحرزت  حيث   ،2015 عام  الفريق 
الت�سكيلة جمموع 13 نقطة من 15 
ممكنة للداربيات، ويغيب املدافع 
بعد  اللقاء  على  يحي  بن  حممد 
لبه  تعر�ض  الذي  املرور  حادث 

بالدراجة النارية.
عي�سة ق. 

احتاد  فريق  رئي�ض  يتواجد 
و�سع  اأمام  حداد  ربوح  اجلزائر 
عدد  رف�ض  بعد  عليه  يح�سد  ال 
عقودها  تنتهي  التي  الركائز  من 
جتديد  احلايل  املو�سم  بنهاية 
اإقناع  ف�سل حداد يف  العقد، حيث 
واأ�سامة  الالوي  عبد  اأيوب  الثنائي 
فرتة  خالل  التجديد  يف  درفلو 
خا�سة  احلايل،  ال�ستوي  املركاتو 
مهددة  »�سو�سطارة«  ت�سكيلة  واأن 
عقودهم  املنتهية  العبيها  بفقدان 
نحو  جمانا  املقبل  ال�سيف  يف 
اأخرى، �سواء عرب االحرتاف  اأندية 
خارج الوطن او االنتقال اإىل فريق 
خا�سة  الوطنية،  البطولة  من  اآخر 
بنهاية  اأحرار  �سيتواجدون  واأنهم 

ال�سدد  هذا  ويف  املو�سم،  هذا 
فاإن حداد فقد املدافع املحوري 
قرر  الذي  الالوي  عبد  لفريقه 
االحرتاف يف اأوروبا بنهاية املو�سم 
نادي  م�سوؤويل  رفقة  اتفق  اجلاري 
من  ال�سوي�رسي  �سيون  �سي  اأف 
حت�سبا  �سفوفه  اإىل  االنتقال  اأجل 
حيث  املقبل،  الكروي  للمو�سم 
ك�سفت م�سادر من داخل الفريق اأن 
يوقع على عقد  اأن  ينتظر  الالعب 
�سفوفه.  يف  موا�سم  ثالثة  ميتد 
بينما رف�ض املهاجم اأ�سامة درفلو 
بدوره  ينتهي  والذي  العقد  جتديد 
يرتدد  حيث  املو�سم،  هذا  بنهاية 
يف التوقيع على عقد جديد خا�سة 
واأنه يرغب يف احل�سول على عقد 

احرتايف يف اأوروبا بعدما كان متابعا 
من اأجنيه الفرن�سي وال ي�ستبعد ان 
يرحل بدوره ال�سيف املقبل جمانا

اأخرى، قامت جلنة كاأ�ض  من جهة 
اجلمهورية بتاأجيل مباراة الدور 16 
فريقي  جتمع  التي  املناف�سة  من 
ق�سنطينة  و�سباب  اجلزائر  احتاد 
املقبل  جانفي   16 تاريخ  اإىل 
العا�سمي ميلك  النادي  اأن  باعتبار 
�سفوف  يف  دوليني  العبني  خم�سة 
الذي  للمحليني  الوطني  املنتخب 
يخو�ض مباراة ودية اأمام رواندا يف 
14 من ال�سهر احلايل ويتعلق االأمر 
بن  �سافعي،  الالوي،  عبد  من  بكل 

مو�سى، بن غيث وبلخما�سة.
ع.ق.

ن�سر ح�سني د�ي / �سباب ق�سنطينة

الن�شرية ت�شتهدف االقرتاب من 
املقدمة وال�شيا�شي ملزم بالفوز

ن�رس  فريقي  بني  املواجهة  تتجّدد 
اأ�سبوع  بعد  ق�سنطينة  و�سباب  ح�سني 
اجلمهورية،  كاأ�ض  مناف�سة  لعب  من 
الن�رسية املقابلة  حيث تدخل ت�سكيلة 
الثاأر من �سيفها الذي  وهي تعول على 
ال�سيدة  اأق�ساها من الدور 32 ملناف�سة 
الكاأ�ض، حيث يدخل اأ�سبال املدرب بالل 
دزيري املواجهة وهم يرت�سدون حتقيق 
الزاد كامال واخلروج من ملعبهم بالنقاط 
الثالث من اأجل تدعيم الر�سيد وموا�سلة 
واالقرتاب  الرتتيب  جدول  يف  الت�سلق 
النادي  واأن  خا�سة  املقدمة،  ثالثي  من 
االأوىل  االأدوار  لعب  على  يعول  العا�سمي 
يف الن�سف الثاين من البطولة الوطنية، وهو 
االأمر الذي يجعل الالعبني ملزمون بتحقيق 

الفوز ال غري من اجل حتقيق الهدف امل�سّطر من طرف اإدارة النادي، ولقاء اليوم فر�سة لرفقاء الالعب حممد 
هريدة من اأجل تاأكيد عودتهم القوية يف البطولة الوطنية وهم الذين مل ينهزموا يف املباريات الثمان االأخرية 

ملرحلة الذهاب و�سجلوا فوزين على التوايل.
يف املقابل، يتنقل الرائد �سباب ق�سنطينة اإىل العا�سمة وهو يدرك �سعوبة املهمة التي تنتظره من اأجل العودة 
بالزاد كامال، خا�سة واأن اأ�سبال املدرب عبد القادر عمراين يدركون �سعوبة املهمة التي تنتظرهم يف اللقاءات 
املقبلة، اأين يتواجدون حمل مراقبة االأندية املالحقة والتي ترت�سد تعرثهم للحاق بالريادة، واالأكيد ان ت�سجيل 
تعرث جديد اليوم بالن�سبة لت�سكيلة »ال�سيا�سي« �سوف ت�سعهم يف خطر واإمكاية دخول مرحلة فراغ وهي التي مل 

تفز يف اآخر مواجهتني من البطولة الوطنية.

املطالب املالية لنادي نكاما 
توؤجل التوقيع مع الزامبي بواليا

ق.ر. 

عي�سة ق.



اأكد رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة 
القدم حمفوظ قرباج اأنه طالب من 
�سليمان،  املنازعات  جلنة  اأع�ساء 
الكرمي مدوار  ح�سان حمار وعبد 
�رسورة الإ�رساع يف درا�سة ملفات 
الالعبني الذين و�سعوا �سكوى لدى 
بت�سوية  املطالبة  اجل  من  اللجنة 
الت�رسيح  اأوراق  ومنحهم  ديونهم 
يف  قرباج  واأ�سار  بهم،  اخلا�سة 
الف�سل  اأن  اإذاعية  ت�رسيحات 
من  املمنوعة  الأندية  ملفات  يف 

ا�ستقدام لعبني جدد خالل فرتة 
يح�سم  �سوف  ال�ستوي  املركاتو 
الثنني املقبل على اق�سى تقدير 
املعنية  الأندية  حتديد  اأجل  من 
الجازات  منحها  عدم  بعقوبة 
وعدم  اجلدد  بالعبيها  اخلا�سة 
ان  م�سيفا  �سفوفها،  يف  تاأهيلهم 
عدد كبري من الأندية متلك الديون 
اجتاه لعبيها ويرتاوح عددها بني 

16 و20 فريقا.
واأو�سح اأن هيئته الكروية ان�ساعت 

رابح  الوطني  الناخب  طلب  اإىل 
مباريات  برجمة  بعدم  ماجر 
من  الثالثاء  اأيام  الوطنية  البطولة 
ترب�سات  بربجمة  ال�سماح  اأجل 
للمحليني،  الوطني  للمنتخب 
الناخب  طلب  لّبى  اأنه  مو�سحا 
�سوف  ماأموريته  اأن  رغم  الوطني 
تكون �سعبة من اأجل اإنهاء املو�سم 
كاأق�سى  املقبل  ماي   18 بتاريخ 
الحتادية  تعليمة  وفق  تقدير 

الدولية لكرة القدم.

عي�شة ق.

ي�سلح  ل  ماجر  اأن  �سّدد  عندما 
ول  الوطني  للمنتخب  كمدرب 
يحمل �سوى �سفات لعب كبري ما 
عدا ذلك فاإنه ل ميلك املقومات 
التي ت�سمح له بتدريب املنتخب 
من  املتحدث  ورفع  الوطني، 
الوطني  للناخب  النتقاد  وترية 
عندما اأ�سار اأن املنتخب الوطني 
نادي  خلريج  ملكية  اإىل  حتّول 
منتخبا  ولي�س  داي  ح�سني  ن�رس 
اأف�سل  اأمام  مفتوحة  اأبوابه 
من  الوطنية  البطولة  لعبي 
الوطني،  الرتاب  اأقطار  خمتلف 
يقدم  اأن  يتوقع  ل  انه  م�سيفا 
الوطنية  الت�سكيلة  اإىل  اإ�سافة 
ورف�س  معه،  �سيئا  يحقق  ولن 
زرواطي التعليق على عدم توجيه 

لالعبي  جمددا  الدعوة  ماجر 
�سبيبة ال�ساورة يف الرتب�س الذي 
من  ابتداء  املحليون  يخو�سه 
الأمر  يهم  ل  اأنه  مو�سحا  الغد 
فريقه  لعبي  با�ستدعاء  �سواء 

من عدمه.

بوعلي: لن �أتدخل يف 
�شالحيات ماجر لكني 

�أ�شتطيع م�شاعدته

�سبيبة  مدرب  اأو�سح  جهته،  من 
لن  اأنه  بوعلي  فوؤاد  ال�ساورة 
الناخب  �سالحيات  يف  يتدخل 
باعتباره  ماجر  رابح  الوطني 
املنتخب  على  الأول  امل�سوؤول 
اختيار  يف  احلق  وله  الأول 
الأن�سب  يراهم  الذين  الالعبني 
هذا  ويف  الوطنية،  الت�سكيلة  اإىل 

تدخل  يف  بوعلي  قال  ال�سدد 
ماجر  ا�ستدعاء  عدم  اأن  اإذاعي 
اإىل  يعود  قد  ال�ساورة  لالعبي 
عدم معاينته لالعبي فريقه لكنه 
اأجل م�ساعدته على  م�ستعد من 
الفر�سة  ومنح  الالعبني  معاينة 
احل�سول  اأجل  من  لأف�سلهم 

القمي�س  حمل  فر�سة  على 
طلب  لو  اأنه  م�سيفا  الوطني، 
التي  ال�سماء  حول  ن�سيحة  منه 
املنتخب  مع  التواجد  ت�ستحق 
مرباح  بوردمي،  الثالثي  فاإن 
فر�ستهم  ي�ستحقون  وبو�سماحة 

ح�سبه.
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�أكد �أنه ال عب كبري وال ي�شلح ملن�شب مدرب وطني

زرواطي يجدد انتقاداته ملاجر ويتهمه باجلهوية
جّدد رئي�ش فريق �شبيبة �ل�شاورة حممد زرو�طي توجيه �النتقاد�ت �إىل �لناخب �لوطني ر�بح ماجر و�لذي يو��شل تهمي�ش العبي 

نادي �جلنوب �جلز�ئري رغم تاألقهم وتو�جدهم يف و�شافة �لبطولة �لوطنية �أين قادو� �لنادي �إىل حتقيق بد�ية مو�شم قوية 
وت�شجيل �لنتائج �اليجابية يف �ملو��شم �الأخرية، وفتح زرو�طي �لنار على �شوؤويل �لعار�شة �لفنية �لوطنية خالل تدخله �شباح 

�أم�ش على �أمو�ج �الإذ�عة �لوطنية 

�أكد عالقته �جليدة مع �أع�شاء �الإد�رة وحدد هدف �لبقاء

اآيت جودي: ننتظر التعاقد مع مدافع وقلب هجوم لغلق 
قائمة اال�ضتقدامات

�سبيبة  فريق  اإدارة  توا�سل 
مع  التعاقد  ا�ستهداف  القبائل 
النتقالت  خالل  جدد  لعبني 
ال�ستوية احلالية من اأجدل تدعيم 
الت�سكيلة يف املنا�سب التي تعاين 
نق�سا، ويف هذا ال�سدد فاإن اإدارة 
الرئي�س خل�رس ماجن تعول على 
غلق  قبل  اثنني  لعبني  ا�ستقدام 
وبالتايل  النتقالت احلالية  �سوق 
رفع عدد اجلدد اإىل اأربعة لعبني 
جدد بعدما مّت التوقيع مع الثنائي 
على  حمار  وزيري  يو�سف  بن 
�سكل اإعارة 18 اأ�سهر لالأول و�ستة 
ال�سدد  هذا  ويف  للثاين،  اأ�سهر 
اآيت  الدين  عز  املدرب  ك�سف 
ا�ستقدام  ينتظر  اأنه لزال  جودي 
لعبني ين�سطان يف الدفاع وقلب 

الهجوم لغلق قائمة ال�ستقدامات 
من  تبقى  ما  على  والرتكيز 
ويف  احلايل،  الكروي  املو�سم 
هذا ال�سدد انت�رس احلديث حول 
بالثنائي  الفريق  اإدارة  اهتمام 
حزة  واملهاجم  بلكالم  ال�سعيد 
بانوح الذي ينتظر ورقة الت�رسيح 
من جلنة املنازعات بعد ال�سكوى 
فريقه  اإدارة  �سد  رفعها  التي 

احتاد احلرا�س.
هدف  اأن  جودي  اآيت  واأو�سح 
ت�سكيلة »الكناري« تتمثل يف حتقيق 
وحتقيق  املو�سم،  هذا  البقاء 
م�سوار م�رسف يف الن�سف الثاين 
من البطولة الوطنية، مو�سحا اأنه 
اإىل لعبيه وحفزهم على  حتدث 
الفرتة  خالل  العمل  م�ساعفة 

املقبلة ووقف على الوعي الكبري 
األوان  ت�رسيف  اأجل  من  لديهم 
اإىل  جودي  اآيت  وتطّرق  الفريق. 
اأين  للفريق  الإدارة  الو�سعية 
�سدد اأن الو�سعية املالية حت�سنت 
عليه  كانت  اأف�سل مما  واأ�سبحت 

اأن  م�ستطرد  �سابقن  وقت  يف 
عالقته جيدة باأع�ساء الديركتوار 
اأجل  من  ال�سبيبة  اإىل  وقدومه 
وتقدمي  اإنقاذها  على  العمل 

اأف�سل ما عنده للفريق.
عي�شة ق.

قرباج: طالبت اأع�ضاء جلنة املنازعات الف�ضل يف ملفات االأندية هذا االثنني

يناف�ش للتتويج لقب �أف�شل العب 
بالربميرليغ ل�شهر دي�شمرب

حمرز يبتعد عن ت�ضيل�ضي واأر�ضنال 
وليفربول مهتمان بخدماته

اجلزائري  الدويل  الالعب  ابتعد 
اإىل  النتقال  عن  حمرز  ريا�س 
الجنليزي  العمالق  �سفوف 
اأم�س  ك�سف  بعدما  ت�سيل�سي، 
اقرتاب  عن  الجنليزي  الإعالم 
رفقة  التعاقد  من  »البلوز«  اإدارة 
املنتمي  ربراكلي  رو�س  الالعب 
الإجنليزي  اإيفرتون  �سفوف  اإىل 
اخل�سوع  �سوى  له  يبق  مل  والذي 
قبل  الطبية  الفحو�سات  اإىل 
ما  وهو  ال�سفقة،  عن  الإعالن 
اخل�رس  ميدان  متو�سط  يجعل 
الأزرق  القمي�س  حمل  عن  بعيدا 
بعدما كان هدفا للمدرب اليطايل 
انطونيو كونتي قبل ان يرتاجع على 
ويف�سل  كبرية  بن�سبة  ا�ستقدامه 

التعاقد مع مهاجم �رسيح.
وعاد م�سل�سل الوجهة التي تنتظر 
الفرن�سي  لوهافر  نادي  خريج 
تقارير  حتدثت  بعدما  جديد  من 
اإدارتي  اهتمام  عن  اجنليزية 
اأر�سنال وليفربول با�ستقدام حمرز 
ودخولهما  ال�ستوي  املركاتو  هذا 

على  احل�سول  اجل  من  ال�سباق 
احلايل،  جانفي  �سهر  يف  خدماته 
ويبقى ال�رسط املايل لإدارة لي�سرت 
ت�رسيح  اأجل  من  يوزرو  مليون   55

لعبها اجلزائري.
يف مو�سوع منف�سل، يناف�س حمرز 
ل�سهر  لعب  اف�سل  لقب  على 
هذا  ويف  املنق�سي،  دي�سمرب 
الجنليزي  الحتاد  ك�سف  ال�سدد 
ثمانية  تر�سيح  عن  القدم  لكرة 
لعب  اأف�سل  جائزة  حول  لعبني 
يف ال�سهر والذين يتواجد �سمنهم 
لفت  الذي  اجلزائري  الدويل 
الأخرية  الأ�سابيع  خالل  النتباه 
التي  اللياقة  اإىل  القوية  بعودته 
مو�سم  املتتبعون  عنه  عهدها 
ت�سجيل  من  ومتكن   2016/2015
اأهداف حا�سمة ومنح التمريرات، 
ال�سماء  من  عدد  حمرز  ويناف�س 
يف �سورة امل�رسي حممد �سالح، 
لينغارد،  كني،  هاري  اأوتاميدندي، 

فريمانيو وماركو الون�سو.
عي�شة ق.

رئي�ش ب�شيكتا�ش متو�جد باجنلرت� للتفاو�ش من �جله

�ضليماين يقرر الرحيل عن لي�ضرت 
�ضيتي هذا املركاتو ال�ضتوي

اجلزائري  الدويل  الالعب  قّرر 
عن  الرحيل  �سليماين  اإ�سالم 
فرتة  خالل  الفريق  �سفوف 
املركاتو ال�ستوي احلايل، وك�سفت 
اأن  اجنليزية  اإعالمية  تقارير 
اإدارة  اإىل  حتدث  اخل�رس  مهاجم 
فريقه واأعلمها بقراره يف الرحيل 
هذا  �سيتي  لي�سرت  �سفوف  عن 
الأجواء  تغيري  مف�سالت  ال�ستاء 
من  جديدة  وجهة  اإىل  والنتقال 
اللعب،  اأجل احل�سول على فر�سة 
ورغم ان �سليماين تاألق يف املباراة 
لي�سرت  رفقة  لعبها  التي  الأخرية 
وت�سجيله  احلايل  الأ�سبوع  خالل 
هدف اإل اأن معاناته التهمي�س من 
املدرب الفرن�سي كلود بويال دفعه 

خا�سة  الرحيل،  يف  التفكري  اإىل 
واأنه حمل اهتمام عدد من الأندية 
نيوكايل،  �سورة  يف  الجنليزية 

واتفورد وب�سيكتا�س الرتكي.
ام�س  اأول  ك�سفت  املقابل،  يف 
مريكوري«  �سيتي  »لي�سرت  �سحيفة 
عن تنقل رئي�س ب�سيكتا�س الرتكي 
اإىل  �سخ�سيا  اورمان  فيكرت 
حول  التفاو�س  اأجل  من  اجنلرتا 
جمعية  نادي  خريج  عقد  �رساء 
اهتمامه  يوؤكد  والذي  ال�رساقة 
خدماته  على  باحل�سول  الكبري 
على  يعول  حيث  املركاتو،  هذا 
اإقناع الالعب واإدارة »الثعالب« من 

اأجل حمل قمي�س فريقه.
ع.ق.

ع.ق.
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كاأ�س ملك ا�سبانيا

بر�ضلونة يكتفي التعادل 
والريال ي�ضرب بثالثية

معقل  يف  بتعادل  اجلديد  العام  بر�شلونة  بداأ 
�شلتا فيغو 1-1 اأول اأم�س يف ذهاب الدور ثمن 
التي  اإ�شبانيا  ملك  كاأ�س  م�شابقة  من  النهائي 
ال�شابقة، واأمل  تّوج بلقبها يف املوا�شم الثالثة 
يبداأ  اأن  يف  فالفريدي  اإرن�شتو  املدرب  فريق 
�شنة 2018 من حيث اأنهى  بالفوز على الغرمي 
ريال مدريد، اإاّل اأنه ا�شطدم ب�شلتا فيغو الذي 
اأجربه على االكتفاء بالتعادل، كما فعل عندما 
التقى الفريقان يف اآخر لقاء بينهما يف الدوري 
النادي  وخا�س  دي�شمرب،  مطلع   2-2 املحلي 
الكاتالوين املباراة بفريق رديف اإىل حد كبري، 
زياراتيه  يف  بر�شلونة  على  تفّوق  فريق  �شد 

االأخريتني مللعب »بااليدو�س« يف الدوري.
ويخو�س بر�شلونة لقاء االإياب اخلمي�س املقبل 
على ملعبه الذي يحت�شن اأي�شاً املباراة االأوىل 
وذلك  الدوري  يف  فالفريدي  لفريق  العام  هذا 
�شد ليفانتي االأحد املقبل، وخا�س فالفريدي 
ليونيل  االأرجنتيني  عنها  غاب  بت�شكيلة  اللقاء 
مي�شي واالأوروغوياين لوي�س �شواريز واأندري�س 
الذي  راكيتيت�س  اإيفان  والكرواتي  اإنيي�شتا 
احلار�س  ولعب  الثاين،  ال�شوط  يف  بدياًل  دخل 
الهولندي يا�شرب �شيلي�شن اأ�شا�شياً على ح�شاب 
و�شارك  �شتيغن،  تري  مارك-اأندريه  االأملاين 
الفرن�شي عثمان دميبيلي يف ال�شوط الثاين بعد 
اجلديد  فريقه  عن  اأبعدته  اإ�شابة  من  تعافيه 
منذ 16 �شبتمرب واأجربته على االكتفاء بخو�س 
الذي  الكاتالوين  النادي  مع  مباريات  ثالث 
�شمه ال�شيف املن�رصم من بورو�شيا دورمتوند 

 147 اإىل  قيمتها  ت�شل  قد  �شفقة  يف  االأملاين 
مليون يورو.

كما بر�شلونة، خا�س ريال مدريد مباراته على 
�شارك  رديفة  بت�شكيلة  نومانثيا  م�شيفه  اأر�س 
كارفاخال،  ودانيال  بايل  غاريث  الويلزي  فيها 
كري�شتيانو  والربتغايل  رامو�س  �شريخيو  وغاب 
والربازيلي  زمية  بن  كرمي  والفرن�شي  رونالدو 
مار�شيلو واحلار�س الكو�شتاريكي كيلور نافا�س، 
الفرن�شي  املدرب  فريق  ذلك مل مينع  اأّن  غري 
زين الدين زيدان من اأن يخطو ب�شكل كبري نحو 
الربع النهائي، اإذ ح�شم اللقاء 3-0 بف�شل ركلتي 
جزاء وهدف يف الوقت ال�شائع من لقاء اأكمله 
ريال  واأنهى  العبني،  بع�رصة  االأر�س  �شاحب 
ال�شوط االأول متقّدماً بهدف لبايل يف الدقيقة 
35 من ركلة جزاء انتزعها لوكا�س فا�شكيز، ثم 
الثاين  ال�شوط  �شهولة يف  اأكرث  مهمته  اأ�شبحت 
بطرد ال�شنغايل بابي مايل ديامانكا يف الدقيقة 
60 لنيله االإنذار الثاين بعد خطاأ على نات�شو، لكّن 
نومانثيا كان قريباً من اإدراك التعادل مبحاولة 
رائعة من منت�شف امللعب، اإال اأّن العار�شة نابت 
عن احلار�س كيكو كا�شيا، ورّد ريال بركلة جزاء 
ونّفذها  اأي�شاً  فا�شكيز  لوكا�س  انتزعها  اأخرى 
مايورال  بورخا  يوّجه  اأن  قبل  اإي�شكو  البديل 
ال�رصبة القا�شية الأ�شحاب االأر�س بهدف ثالث 
من كرة راأ�شية، وحذا ليفانتي حذو ريال بفوزه 
اإ�شبانيول بهدفني خلو�شيه  خارج قواعده على 
جلريار  هدف  مقابل  لوبيز  واإيفان  مورالي�س 

باالغريو.

جماهري ليفربول تطالب باحلفاظ على كوتينيو
�شانع  كوتينيو  فيليب  للربازيلي  املحتمل  االنتقال  ب�شاأن  م�شتمًرا  اجلدل  يزال  ال 
االنتقاالت  فرتة  االإ�شباين خالل  بر�شلونة  لنادي  االجنليزي  ليفربول  فريق  األعاب 
ال�شتوية احلالية، ويف هذا ال�شدد اأجرت �شحيفة »ليفربول اإيكو« ا�شتفتاء ملعرفة 
الربازيلي، وطالبت ن�شبة  للنجم  بالن�شبة  القرار املنا�شب  الريدز يف  راأي جماهري 
58.1% من االأ�شوات باالإبقاء على الالعب لنهاية املو�شم احلايل على اأن يتم بيعه 
للبار�شا ال�شيف املقبل، فيما يرى 24.3% من امل�شوتني �رصورة بيعه للبلوغرانا 

يف �شهر جانفي اجلاري مع جلب بديل له.
وبالن�شبة لل�شعر املنا�شب من اأجل بيعه الالعب للفريق الكتالوين جاءت ن�شبة 52.8% من االأ�شوات موؤيدة لبيع البالغ من 
العمر 25 عاما مقابل 150 مليون جنيه اإ�شرتليني اأو اأكرث، وعن بديل كوتينيو املحتمل يرى غالبية امل�شوتني »44.8%« اأن 

توما�س ليمار جنم موناكو اال�شم االأقرب، بينما جاء األيك�شي�س �شان�شيز جنم اأر�شنال يف املركز الثاين بن�شبة %20.7.
 

كيبا يقرتب من ريال مدريد
ك�شفت تقارير �شحفية اإ�شبانية عن اجتياز كيبا اأريزاباالجا حار�س مرمى اأتلتيك بيلباو الك�شف الطبي، متهيدا النتقاله 
اجتاز  قد  عاًما   23 �شاحب  احلار�س  اأن  »ماركا«،  �شحيفة  وذكرت  ال�شتوية،  االنتقاالت  �شوق  خالل  مدريد  ريال  اإىل 
الفح�س الطبي يف م�شت�شفى »�شانيتا�س ال موالخريا« بالعا�شمة مدريد، وهو املكان املخت�س باإجراء فحو�شات العبي 
الفريق امللكي، ومل يظهر الدويل االإ�شباين يف مقر تدريبات اأتلتيك بيلباو، ما اعتربته ال�شحيفة دلياًل قوًيا على قرب 

التوقيع الر�شمي.
الفريق  وارتبط ا�شم كيبا، يف الفرتة املا�شية، بريال مدريد يف ظل تذبذب م�شتوى كيلور نافا، وكيكو كا�شيا حار�شي 
ل الريال اإنهاء ال�شفقة �شهر جانفي احلايل، بدفع ال�رصط اجلزائي املقدر مببلغ 20 مليون يورو، برغم  امللكي، وف�شّ

اإمكانية التوقيع مع احلار�س جماًنا ال�شيف املقبل وذلك ملنع دخول اأطراف جديدة يف ال�شفقة.
 

تورينيو يعني ماتزاري خلفًا مليهايلوفيت�ش
اأعلن نادي تورينو االإيطايل تعيني املدرب والرت ماتزاري مدرباً للفريق خلفاً لل�رصبي �شيني�شا ميهايلوفيت�س املقال من 
من�شبه، اليوم اخلمي�س.وقال النادي يف بيان على موقعه االلكرتوين »نادي تورينيو يعلن تعيني ال�شيد والرت ماتزاري مدرباً 
للفريق«.وميلك ماتزاري )56 عاماً( �شجاًل تدريبياً مميزاً خا�شة يف الدوري االإيطايل الذي خا�س فيه جتارب عدة مع 
�شمبدوريا وجنوى ونابويل واإنرت ميالن، كما اأ�رصف على تدريب واتفورد االإنكليزي.وياأتي ماترازي عقب اإقالة ال�رصبي 
�شينيا ميهايلوفيت�س اإثر اخل�شارة اأمام اجلار يوفنتو�س بثنائية نظيفة يف ربع نهائي كاأ�س اإيطاليا.ويحتل تورينو املركز 

العا�رص يف م�شابقة الدوري االإيطايل ويواجه بولونيا ال�شبت قبل الراحة ال�شتوية.

 حممد �ضالح يخلف حمرز على عر�ش اإفريقيا

نال امل�رصي حممد �شالح جائزة اأف�شل العب لعام 2017 يف حفل اجلوائز 
العا�شمة  يف  اأم�س  اأول  القدم  لكرة  االفريقي  االحتاد  اأقامه  الذي  ال�شنوي 
�شالح  وتقدم   ،1983 العام  منذ  بها  يتوج  م�رصي  اأول  لي�شبح  اأكرا،  الغانية 
على زميله يف نادي ليفربول االإجنليزي ال�شنغايل �شاديو ماين، بينما حل ثالثاً 
الغابوين بيار-اإميريك اأوباميانغ العب بورو�شيا دورمتوند االأملاين الذي كان 
اأف�شل العب اإفريقي لعام 2015، ويخلف الدويل امل�رصي �شالح اجلزائري 
العام  باجلائزة  توج  الذي  االجنليزي،  �شيتي  لي�شرت  العب  حمرز  ريا�س 
املا�شي، وبهذه اجلائزة، يتوج �شالح عاماً قدم فيه اأداء الفتاً �شواء كان يف 

املو�شم املا�شي مع نادي روما االيطايل اأو يف املو�شم احلايل مع ناديه اجلديد ليفربول، اأو مع املنتخب امل�رصي يف 
الت�شفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2018 يف رو�شيا وكاأ�س االأمم االإفريقية.

وقال �شالح بعد التتويج »اإنه �رصف اأن اأر�شح واأكون بني هذين الالعبني الكبريين الليلة، الفوز باجلائزة حلم يتحقق«، 
واأ�شاف: »2017 كان عاماً ال ي�شدق بالن�شبة اإيل، �شعب جداً اأن اأ�رصح �شعور التاأهل اإىل كاأ�س العامل بعد 28 عاماً« يف 

اإ�شارة اإىل غياب م�رص عن مونديال كرة القدم منذ العام 1990.
ومع اجلائزة االأهم على ال�شعيد الفردي اإفريقيا، اأكمل �شالح »ثالثية« جوائز منوهة باأدائه يف عام 2017، اإذ �شبق له 
اأن نال جائزة هيئة االإذاعة الربيطانية »بي بي �شي« الأف�شل العب اإفريقي، وجائزة اأف�شل العب عربي بح�شب ا�شتفتاء 
لالحتاد العربي لل�شحافة الريا�شية، وبرز �شالح يف الدوري االإجنليزي املمتاز يف مو�شمه االأول مع ليفربول، مع قدرة 
تهديفية عالية جعلته يحتل حالياً املركز الثاين يف ترتيب الهدافني بر�شيد 17 هدفاً بعد 22 مرحلة، بفارق هدف واحد 

فقط عن املت�شدر املهاجم الدويل لتوتنهام هوت�شرب هاري كني.
 وتاألق �شالح املو�شم املا�شي اأي�شاً مع روما و�شاهم يف قيادته اإىل املركز الثاين يف ترتيب الدوري بت�شجيله 15 هدفاً، 
كما قاد منتخب بالده اإىل املباراة النهائية لكاأ�س االأمم االإفريقية يف الغابون خ�رص اأمام الكامريون مطلع �شنة 2017، 
العامل 2018 يف رو�شيا،  لنهائيات كاأ�س  الت�شفيات املوؤهلة  و�شاهم �شالح ب�شكل كبري يف قيادة منتخب »الفراعنة« يف 

والتاأهل للم�شاركة يف املونديال للمرة االأوىل منذ 1990. 
ويف جوائز اأخرى، اختري املنتخب امل�رصي اأف�شل منتخب يف اإفريقيا لعام 2017 ومدربه االأرجنتيني هكتور كوبر اأف�شل 
مدرب، اأما نادي العام كان الوداد البي�شاوي املغربي الذي توج بلقب دوري اأبطال اإفريقيا على ح�شاب االأهلي امل�رصي، 

ليحرز اللقب للمرة الثانية يف تاريخه واالأوىل منذ العام 1992.

ليونيل  اأن  اإ�شبانية  �شحفية  تقارير  ك�شفت 
مي�شي جنم بر�شلونة و�شع بنًدا يف عقده مع 
ال�رصط  دفع  بدون  بالرحيل  له  ي�شمح  ناديه، 
واحدة  حالة  يف  يورو  مليون   700 اجلزائي 
فقط، ونقلت �شحيفة »اآ�س« عن نظريتها »اإل 
موندو« اأن مي�شي �شي�شبح العبًا حًرا، اإذا مل 
ي�شارك بر�شلونة يف اأحد الدوريات االأوروبية 
االإجنليزي،  االإ�شباين،  وحتديًدا  الكربى 
»الربغوث«  ويريد  اأوالفرن�شي،  االأملاين 
حت�شبًا  نف�شه  حت�شني  بذلك،  االأرجنتيني 
يف  اإ�شبانيا  عن  كتالونيا  ا�شتقالل  الإمكانية 
امل�شتقبل، وهو االأمر الذي قد يجرب بر�شلونة 
حملي  دوري  يف  واللعب  الليغا،  مغادرة  على 

خا�س باالإقليم، وكان اإقليم كتالونيا قد اأجرى 
ا�شتفتاًء على اال�شتقالل، لت�شتعل اأزمة كبرية 
مع احلكومة املركزية االإ�شبانية، ما يثري قلق 

مي�شي من تطورات جديدة.

م�ضتقبل مي�ضي معلق مب�ضري كتالونيا
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الكويتي  الت�شكيلي  الفنان  قال 
لغة  »الفن  اإن  بونا�شي«،  »اأ�شعد 
تخاطب العامل باأ�رسه، وهو و�شيلة 
للتوا�شل، تربط النا�س مع بع�شهم 

البع�س«.
جاء ذلك خلل حديثه للأنا�شول، 
»الإن�شان  معر�س  هام�س  على 
يف  املقام  اخللق«  يف  واحلكمة 

�شفارة الكويت لدى تركيا.
بداأ  اأنه  اإىل  بونا�شي  واأ�شار 
عاما،   20 نحو  قبل  بالر�شم 
بني  والوحدة  »الإن�شان  م�شيفا: 
العمل  مركز  يف  موجودان  الب�رس 
اأر�شم  الإطار،  هذا  ويف  الفني، 
التاريخية  واجلذور  الوجوه 
الأ�شياء  وهذه  الإن�شان،  ورحلة 

توجهم�شريتي الفنية«.
الثانية  تعد  زيارته  اأن  اإىل  ولفت 
معار�س  �شبع  يف  و�شارك  لرتكيا، 
�شابًقا، غري اأن هذه امل�شاركة هي 

الأوىل له خارج بلده.
حال  تعك�س  التي  لوحته  وحول 
اأ�شار   ،1760 عام  يف  الكويت 
التي  املعلومات  اأن  اإىل  بونا�شي 
التاريخي الكويتي  الباحث  جمعها 
الرحالة  كتب  من  خليفوه،  ب�شار 

الغربيني �شاهمت يف ظهور اللوحة 
املذكورة.

ولفت اإىل عدم وجود كتب تتحدث 
عن تاريخ الكويت، م�شيفا »ح�شلنا 
على املعلومات التي بحوزتنا من 
اجلامعات  اأجرتها  اأبحاث  خلل 
األفها رحالة من  الربيطانية وكتب 

الربتغال ومن بلد ال�شام«.
املذكورة  اللوحة  اأن  واأو�شح 
الكويت  خارج  مرة  لأول  تعر�س 

يف تركيا.
ي�شاهم  اأن  يف  اأمله  عن  واأعرب 
الفن يف تطوير التعاون والعلقات 
بني الكويت وتركيا، م�شيفا »العمل 
�شيكون  به  �شنقوم  الذي  اجلديد 
والكويت،  اأنقرة  بتاريخ  متعلقا 
القليلة  ال�شنوات  خلل  اهلل  وباإذن 

املقبلة �شنفتتح معر�شا.

حممد  الكوميدي  الفنان  اأعلن 
جلمهوره  مفاجاأة  عن  هنيدى، 
موقع  �شفحته عرب  و�شول  مع  غداً 
لثلثة  تويرت،  الق�شرية  التدوينات 

مليني متابع.
ح�شابه  عرب  تغريدة  هنيدى  وكتب 
 3 تويرت  على  هكمل  “بكرة  قائًل: 
مفاجاأة  عندي  كدة  ع�شان  مليني، 
هتفرحكوا،  ليكوا  جميلة  �شغرية 
عودة  بذلك  معلناً  راجع،  تيمون 
»تيمون  ال�شهري  الأطفال  م�شل�شل 
هنيدي  فيه  �شارك  والذي  وبومبا«، 

تتعلق  اأخرى  تفا�شيل  اأي  عن  يعلن  مل  فيما  طويلة،  فرتة  منذ  ب�شوته 
بالعمل.

وقدم هنيدي �شخ�شيات �شهرية يف اأفلم ديزين املدبلجة باللغة العربية 
ومنها �شخ�شية »تيمون« يف فيلم »الأ�شد امللك«.

ال�شهري  الهندي  املمثل  اأعلن 
واحدا  يعد  الذي  راجينيكانث، 
من اأعلى املمثلني اأجرا يف اآ�شيا، 

قراره دخول عامل ال�شيا�شة.
 67 يبلغ  الذي  املمثل،  وقال 
التاميلية  ال�شينما  يف  ويعمل  عاما 
قبل  ال�شيا�شي«  حزبي  »�شاأ�شكل 
الولية  يف  القادمة  انتخابات 

الهندية.
»واجبه  من  اإن  راجينيكانث  وقال 
تاميل  ولية  يف  النظام«  تغيري 

نادو.
وتعاين الولية من عدم ال�شتقرار 
الأول جيالثا  وزيرها  وفاة  منذ 
وكان  املا�شي.  العام  جيارام 

جيالثا ممثل �شينمائيا.
حمدثا  راجينيكانث،  وقال 
غفري  عدد  فيها  احت�شد  قاعة 

�شيناي  مدينة  يف  معجبيه  من 
هدفه  اإن  �شابقا(،  )مدرا�س 
خو�س النتخابات للتناف�س على 
»كل املقاعد الـ 234« يف برملان 

الولية.
اأتخذ  »اإذا مل  وقال راجينيكانث 
�شيلحقني  الآن،  القرار  هذا 

الإح�شا�س بالذنب«.
من  بذلك  اأقوم  »ل  واأ�شاف 
اأو  املال  اأو  املن�شب  اأجل  اأجل 

ال�شهرة. لدي ما يكفي«.
راجينيكانث  حمبو  واأ�شعل 
ورق�شوا  وغنوا  النارية،  الألعاب 
بعد  له  دعما  �شعارات  ورددوا 

اإعلنه القرار.
راجينيكانث  دخول  وكان 
بعدما  متوقعا  اأمرا  ال�شيا�شة 

اأ�شار اإىل ذلك عدة مرات.

قال  املا�شي  ماي  ويف 
»اأن  جلماهريه  راجينيكانث 
الوقت  يف  للقتال«  ي�شتعدوا 

املنا�شب لإبعاد النظام ال�شيا�شي 
والدميقراطية  »الفا�شد« 

»العفنة«.

 36( واملمثل  املغني  و�شي�شدر 
اخلام�س  املنفرد  األبومه  عاماً( 
امل�شجل يف ال�شتوديو »مان اأوف 
ذي وودز« يف الثاين من فرباير، اأي 
املرتقب  عر�شه  من  يومني  قبل 
دوري  يف  النهائية  املباراة  خلل 
)�شوبر  الأمريكية  القدم  كرة 
الأحداث  اأكرث  من  تعد  بول(التي 
على  للم�شاهدين  ا�شتقطاباً 

التلفزيون الأمريكي.
�شدور  عن  متربليك  اأعلن  وقد 
ن�رس  خلل  من  اجلديد  األبومه 
�رسيط فيديو على مواقع التوا�شل 
يف  مي�شي  يظهره  الجتماعي 
تغطيها  غابة  و�شط  الطبيعة 

الثلوج.
الألبوم  »هذا  اأن  الفنان  واأو�شح 

م�شتوحى فعًل من علقتي بابني 
»اإنه  م�شيفاً  وبعائلتي«،  وبزوجتي 

�شخ�شي«.
وقد ترعرع جا�شنت متربليك الذي 
له طفل يف عامه الثاين من زوجته 
املمثلة الأمريكية جي�شيكا بيل )35 
عاما( يف منطقة ريفية بالقرب من 
ممفي�س )ولية تيني�شي( التي تعد 
وال�شول  البلوز  ملو�شيقى  عا�شمة 

يف الوليات املتحدة.
املتحدة  الوليات  يف  وا�شتهر 
برنامج  يف  م�شاركته  خلل  من 
عندما  كلوب«  ماو�س  ميكي  »ذي 
اأن ي�شطع جنمه  قبل  كان مراهقاً 
نهاية  يف  العاملية  ال�شاحة  على 
»ان  فرقة  بف�شل  الت�شعينات 
خا�س  وهو  ال�شبابية،  �شينك« 

بي منفرداً،  ان  ار  غمار مو�شيقى 
واأ�شدر عدة األبومات يعود اآخرها 

للعام 2013.

اأفلم  عدة  يف  متربليك  ومّثل 
ويل«  »وندر  اآخرها  كان  اأي�شاً، 

لوودي اآلن.

جا�سنت مترباليك يعلن عن �ألبوم جديد
ك�سف الفنان الأمريكي جا�سنت متربليك، اأنه �سي�سدر قريبًا األبومه اجلديد الذي يعد الأول له منذ خم�س 

�سنوات وهو م�ستوحى من حياته ال�سخ�سية.

�لفنان �لكويتي »بونا�سي«: �لفن لغة 
تخاطب �لعامل باأ�سره

بيع  من  ال�شني  عائدات  �شعدت 
تذاكر ال�شينما خلل العام املا�شي 
 8.6( يوان  مليار   55.9 اإىل   2017

مليارات دولر(.
بيع  فاإن  �شينية،  وكالة  وبح�شب 
زاد   2017 خلل  ال�شينما  تذاكر 
بن�شبة 13.45%، مقارنة مع مبيعات 

.2016
الذين  من   %54 اأن  واأو�شحت 
العام  ال�شينما  اإىل �شالت  توافدوا 
حل�شور  تذاكر  ا�شرتوا  املا�شي، 

الأفلم ال�شينية.
وذكرت �شينخوا اأن الأفلم الأجنبية 
ح�شلت على ح�شة اأكرب من مبيعات 

التذاكر مقارنة بالعام 2016.
يف   »2 واريور  »وولف  فيلم  و�شاهم 
اإذ  ال�شينما،  تذاكر  عائدات  رفع 
بلغت قيمة التذاكر املبيعة حل�شور 

الفيلم 873 مليون دولر.
�شوق  اأ�شخم  ثاين  ال�شني  ومتتلك 
بعد  العامل  ال�شينمائية يف  للأفلم 
الأمريكية، رغم  الوليات املتحدة 
�شا�شات  من  اأكرب  عددا  امتلكها 
ا�شتمر  �رسيع  تو�شع  بعد  العر�س 

اأعواما.
للإعلم  التنظيمية  الهيئة  وقالت 
�شا�شة   9597 اأ�شافت  ال�شني  اإن 
املا�شي  العام  �شينمائي  عر�س 
األفا   50 الإجمايل  العدد  لي�شبح 

و776 �شا�شة.
الوليات  متلك  املقابل  يف 
املتحدة اأكرث قليل من اأربعني األف 
بح�شب  �شينمائي  عر�س  �شا�شة 
بيانات من الحتاد الوطني مللك 
الوليات  ومقره  العر�س،  دور 

املتحدة.

8.6 مليار�ت دوالر 
�إير�د�ت �ل�سينما بال�سني

�ملمثل �لهندي �ل�سهري ر�جينيكانث 
يقرر ت�سكيل حزب �سيا�سي

حممد هنيدي يعلن عن مفاجاأة 
جلمهوره على تويرت

تطالب �رسكة التوزيع املو�شيقي »Wixen Music Publishing« التي 
متتلك حقوق اأعمال فنانني مثل توم بيتي ونيل يوجن، من�شة خدمة البث 
املو�شيقي التدفقي عرب الإنرتنت »�شبوتيفاي« بدفع مليار و600 مليون 

دولر كتعوي�س لنتهاكها حقوق اأحد املوؤلفني التابعني لها.
وذكر موقع ذا هوليوود ريبورتر املتخ�ش�س، اأن ويك�شن ميوزيك اأقامت 
يف  فيدرالية  حمكمة  اأمام  املا�شي  دي�شمرب   29 يف  ق�شائية  دعوى 

كاليفورنيا.
وبح�شب ما جاء يف ن�س الدعوى، فقد انتهكت �شبوتيفاي »عمداًَ« حقوق 
اأحد املوؤلفني الذي تدير وي�شكن ميوزيك اأعمالهم الفنية. ووفقاً للبيانات 
املن�شورة على املوقع الر�شمي ملن�شة خدمة البث املو�شيقي التدفقي، 

املتعلقة ب�شهري جوان وجويلية  2017.
جميع  يف  نا�شط  م�شتخدم  مليون   140 من  باأكرث  �شبوتيفاي  وحتظى 
اأنحاء العامل بينهم 60 مليون م�شرتك يف اخلدمة املدفوعة، ي�شتطيعون 

ال�شتمتاع باأكرث من 30 مليون اأغنية.

»ويك�سن ميوزيك« تطالب خدمة 
»�سبوتيفاي« بتعوي�ض 1.6 مليار دوالر
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جرمية "مى" التي قادتها اإىل اجلحيم
هى لي�ست جمرد رواية، بل طعنة رمح فى قلب املجتمع الذكورى القا�سى املتلذذ بقهر الأنثى، طعنة وّجهها الروائى اجلزائرى الكبري وا�سينى الأعرج بروايته 

الأخرية »لياىل اإيزي�س كوبيا« وهو ال�سم الذى وّقعت به الأديبة مى زيادة ديوانها الأول »اأزاهري حلم«، لقد عّرى وا�سينى هذا التعاىل الذكورى وك�سف عورته 
ر ومهما رطن من لغات  وخلع القناع عن قبحه الجتماعى ودمامته العاطفية، قبح ي�سكن مالمح املثقف العربى، ودمامة تتوغل حتت جلده مهما ادعى من تنُوّ

اأجنبية، فاحلقيقة �ستظل الغرية من تاء التاأنيث

خالد منت�سر.

 فهى لغته الوحيدة التى يجيدها 
ويتقنها، مى زيادة التى اقتحمت 
كالإع�صار  الثقافية  احلياة 
وثقافتها  اجلاحمة  مبوهبتها 
املتعددة  ولغاتها  املو�صوعية 
األوان  لكل  امل�صتوعب  وتفتحها 
�صحية  ذهبت  الثقافى،  الطيف 
ونذالة  والأقارب  الأهل  خيانة 
تعاملوا  واملثقفني،  الأ�صدقاء 
كان  َمن  حتى  كال�صباع،  معها 
كبار  من  �صالونها  يح�رض 
بل  جنونها،  �صّدقوا  املثقفني، 
حتى  بدون  وتركوها  له  وروجوا 
من�صف،  مقال  فى  واحد  �صطر 
الروائى  اخليط  وا�صينى  يجذب 
روايته  بداأ  حني  عبقرية  بلقطة 
مفقود  خمطوط  عن  بالبحث 
اإقامتها  اأثناء  زيادة  مى  كتبته 
اجلربية فى م�صت�صفى الع�صفورية 
بعد  بلبنان،  النف�صية  للأمرا�ض 
رحلة البحث التى ت�صبه الروايات 
البولي�صية، وجناحه فى احل�صول 
قراءة  معه  نبداأ  املذكرات  على 
املغمو�صة  الكا�صفة  الوثيقة  تلك 
ال�صنى،  وملح  ال�صجن  دمع  فى 
امل�صت�صفى  جحيم  اأودعها  َمن 
حبها  جوزيف  عمها  ابن  هو 
الأول املجَه�ض، ا�صطادها وهى 
اأقارب  املوؤامرة  و�صاركه  وحيدة 
حتى  عليها  حجروا  الذين  مى 
يغت�صبوا املرياث، عاملها جوزيف 
بكل ق�صوة و�رضا�صة، كذب عليها 
كانت  وا�صتدرجها،  وخدعها 

وحيدة فى مواجهة غابة تفرت�ض 
وتن�رض  تتفتح  اأنثى  يا�صمينة  اأى 
التح�رض  واأريج  الثقافة  عطر 
جناح  تق�صق�ض  غابة  واحلداثة، 
اأى فرا�صة امراأة حتاول التحليق 
فى اأفق البهجة، مات الأب والأم 
جربان  رحل  احل�صن،  وفقدت 
فمات احلب، اكت�صفت اأن العقاد 
طه  واأن  جارية  يريدها  كان 
ح�صني باعها واأن �صلمة مو�صى 
هجرها، حتى الرافعى املجنون 
اأن  اأيقنت  عنها،  ي�صاأل  مل  بها 
واأكرث وح�صة  اأق�صى  الداخل  برد 
العزلة موت  واأن  لبنان،  ثلوج  من 
املتوازية  اخلطوط  بالتق�صيط، 
�صنعها  الرواية  فى  واملتقاطعة 
و�صّكلها وا�صينى الأعرج بحرفية 
متفرد،  اأرابي�صك  فنان  ومهارة 
رودان  النحات  حبيبة  خط 
مى  ماأ�صاة  نف�ض  عا�صت  التى 
خط  معها،  املتبادلة  ور�صائلها 
�صفاها  التى  الع�صفورية  مري�صة 
احلب، خط الأطباء واملمر�صات 
رجاحة  من  واثق  فريق  بني  ما 
عقلها وفريق يحذر من خطورة 
يت�صاعد  خط  الرواية  جنونها، 
حمكم،  اإغريقى  قَدر  ذروة  نحو 
اإىل  نف�صها  ت�صوق  اأو  ت�صاق 
حتفها، ت�رض على املوت والدفن 
هجران  �صقيع  برغم  م�رض  فى 
يقول  املدعني،  الأ�صدقاء 
املفرت�ض  »جنونها  وا�صينى: 
جعل الكثري من اأ�صدقائها اأو َمن 
�صدها،  ينقلبون  كذلك،  ظنتهم 
�صى اأعماق  وكاأن اجلنون جاء لريرُ

جماعة مري�صة ل ترى فى املراأة 
اإل اأداة متعة ل اعتبار لها، كل ما 
كان يبدو �صداقة فى اخلارج كان 
ها  متحرُ مل  ذكورية  عقداً  يخفى 
الفكر  ول  احلداثة  ل  للأ�صف 
التقليدى، اأفظع عقوبة اأن يرُ�رضق 

من الإن�صان حقه فى الوجود«.
كانت  بل  جمنونة،  تكن  مل  مى 
موجوعة، �رضخت: »منذ البداية 
�صيكون  �رضاعى  اأن  اأدرك  كنت 
اأن  قبل  �صاخوا  رجال  مع  كبرياً 
الأدمغة  بى  خمَرّ ورُلدوا  يكتبوا، 
منهم  اأكرب  حداثة  غمار  فى 
لأنهم رف�صوا ك�رض كل معوقاتهم 
ا�صتثناء،  بل  كلهم  الداخلية، 
الأمر  تعلق  كلما  �صّناع احلداثة، 
مقابل  ال�رضنقة  مزقت  بامراأة 
اأع�صابها  من  دفعته  غال  ثمن 
�صكاكينهم،  اأخرجوا  وراحتها، 
امراأة،  العربية  احلداثة  اأزمة 
التخلف  من  اخلروج  هزمية 
ذلك  من  بالرغم  اأي�صاً«،  امراأة 
النتحار،  اأحب  »ل  تنتحر:  مل 
اأعتربه  لكنى  فقط،  اأكرهه  ل 
الإن�صان  ينتاب  ما  اأ�صواأ  هزمية، 
�رضيح  اإعلن  �صعفه،  قوة  من 
ت�صليم  الكبري، حلظة  الف�صل  عن 
اأعمى«.  لقدر  الثمينة  حياتنا 
اأكرث �رضبات مطرقة القدر على 
راأ�ض مى اأتت من خطئها القاتل 
فى تقدير وتقييم اأ�صدقائها من 
�صيا�صياً  التقدميني  املثقفني 
َمن  »كل  اجتماعياً:  املتخلفني 
البت�صامة  حّولوا  لهم  ابت�صمت 
فى  ت�صحر  حب،  اإعلن  اإىل 

وح�صته  العربى،  الإن�صان  اأعماق 
معها  يح�صم  امراأة مل  الأ�صا�صية 
�صاأموت  احلياتية...  ح�صاباته 
ال�رضية  علبته  منهم  كل  ويفتح 
ليجعل من احلبة قبة، من �صباح 
ومن  حب،  عن  اإعلناً  اخلري 
�رضير  على  جمنوناً  حباً  اللم�صة 
فى  املعنى  هذا  اأكدت  اللذة«. 
منتدى  فى  الأخرية  خطبتها 
تربى  »لقد  هول:  الوي�صت 
املثقف فى �رضقنا اجلريح على 
ت�صمن  التى  النفاق  و�صائل  كل 
ا�صتمراره، ا�صتطاع اأن يوائم بني 
جوف  من  الآتية  الرعب  تقاليد 
الدين  وق�صور  الأ�صود  الزمن 
الثقيلة ب�صكليات مرهقة، وحداثة 
الأ�صا�ض«،  من  معطوبة  ورُلدت 
»لقد  بقولها:  اإدانتها  وت�صتكمل 

غرباً  اأنقل  اأن  وحاولت  �رضخت 
نحو  وعقلنياً  ومفيداً  حيوياً 
اأدركت  لكنى  ون�صائنا،  بيوتنا 
ترُ�صد  ل  ال�صوئية  امل�صافات  اأن 
التى  املراأة  برغبة،  اأو  بقرار 
ال�صتعباد  على  عينيها  فتحت 
فى  جرمية  احلرية  لها  �صتبدو 
حقها، والرجل الذى ر�صع القوة 
الذكورة  و�صلطان  واجلربوت 
اأن يكون  اأمه ل ميكنه  من ثديى 
حراً اإل بك�رض قيد قرون الظلم 
التى يجرها وراءه دون اأن يراها، 
ال�رضقى يريد كل �صىء جميل بل 
اأن  قبل  �رضخت  تعب«.  اأو  ثمن 
متوت ومي�صى فى جنازتها ثلثة 
من  كم  »ياااه  فقط:  اأ�صخا�ض 
�صوق  من  وكم  هباء،  راح  احلنني 
�صعادة  من  وكم  طريقه،  اأخطاأ 

اأرُّجلت حتى �صاخت«.
اأنها  جرميتها  كل  زيادة  مى 
اأن  اإىل  وطمحت  اأنثى  ورُلدت 
عامل  فى  ومبدعة  كاتبة  تكون 
وجمتمع  حواء  عقدة  من  يعانى 
يخدع املبدعات بالتحرير بينما 
ال�رضير،  فى  ويح�رضها  يقيدها 
هذا  الأعرج،  وا�صينى  اإىل  حتية 
من  جاء  الذى  اجلميل  الكاتب 
تلم�صان ليكتب روايات هى اأقرب 
رواياته  مع  حت�ض  الأحلان،  اإىل 
مقروءة  املو�صيقى  تعي�ض  اأنك 
هبط  م�صطورة،  اللوحة  وترى 
الرواية  اأر�ض  تلم�صان  قدي�ض 
ومنحنا  البهاء  فمنحها  العربية 

املتعة.
نقال عن جريدة  الوطن. 
الإثنني 13-11-2017

لدان  »الأ�صل«  رواية  ت�صدرت 
تاميز  نيويورك  قائمة  براون 
لأعلى مبيعات الكتب يف الأ�صبوع 
الأول من عام 2018 فيما جاءت 
جلون  الديك«  »حانة  رواية 

جري�صام يف املركز الثاين.
حلت  الثالث  املركز  ويف 
»ال�صم�ض  ال�صعرية  املجموعة 
بينما  كاور،  لروبي  واأزهارها« 
الذي  »الرهط  رواية  احتلت 
جليم�ض  كرو�ض«  الك�ض  يواجه 
وكان  الرابع،  املركز  باتري�صون 
يف  والأخري  اخلام�ض  املركز 
للأ�صبوع  تاميز  نيويورك  قائمة 
الأخري ملقاربات �صعرية بعنوان 
»اللنب والع�صل« لروبي كاور التي 
قائمة  يف  مركزين  بذلك  حتتل 
نيويورك تاميز لأعلى املبيعات 
للأعمال الأدبية خلل الأ�صبوع 

الأول من العام اجلديد.

غري  الأعمال  م�صتوى  على  اأما 
مبيعا  الأكرث  للكتب  الأدبية 
والإلكرتونية  الورقية  للن�صخ 
العام  لهذا  الأول  الأ�صبوع  يف 

فجاءت كالتاىل:
لرون  »جرانت«  كتاب  احتل 
وجاء  الأول،  املركز  ت�صرينو 
كتاب »ليوناردو دافين�صي« لوالرت 

ايزاك�صون يف املركز الثاين.
يا  »عدين  كتاب  جاء  وثالثا 

الرئي�ض  نائب  بايدن  جلو  اأبي« 
كتاب  وحل  ال�صابق،  الأمريكي 
لبيتي �صوزا يف املركز  »اأوباما« 

الرابع.
الفلكية  اأما كتاب »علم الطبيعة 
دي  لنيل  عجلة«  يف  لأنا�ض 
جرا�ض تاي�صون فحل يف املركز 
قائمة  يف  والأخري  اخلام�ض 
مبيعات  لأعلى  تاميز  نيويورك 

الكتب.

�صدور كتاب »عامل عفيفي مطر« 
وكيمياوؤها�صدور  الكتابة  حلم 
كتاب »عامل عفيفي مطر« حلم 
الناقد  يتتبع  وكيمياوؤها  الكتابة 
احلميد،  عبد  �صاكر  الدكتور 
الكتاب، حمطات حياة  يف هذا 
مطر،  عفيفي  حممد  واإبداع 
فاح�صة  نظرات  اإلقاء  عرب 
وم�صواره  عوامله  على  دقيقة، 

الرثي بالأحداث والتفا�صيل.

ب�صيطاً  مدخًل  العمل  يت�صمن 
يلخ�ض �صرية اإبداع وحياة مطر، 
اأبواب �صاملة  اإىل �صبعة  اإ�صافة 
ومنوال  عطائه  طبيعة  تر�صد 
و�صمات  الإبداعية  حياته 
اأعماله، ويذكر عبد احلميد اأن 
عفيفي  حممد  عامل  حمتويات 
ذلك  يف  جتلت  التي  مطر، 
املحاولت  تلك  اأولها  العامل، 
عن  للبحث  املهومة  الدائمة 

خلل  اأنه  مو�صحاً  الطفولة، 
يتفجر  هذه  البحث  عملية 
الذكريات  من  كثيف  خمزون 
ونبل  والآثار،  والبقايا  والظلل 
جتلى  كله  ذلك  اإن  ثم  الروح.. 
الب�رضية  اللوحات  ي�صبه  فيما 
وكذلك  الداخلية..  للحياة 
وكذا  لل�صاعر،  اخلارجية، 
واحلا�رض،  للما�صي  الوطن، 

ا الكلم. ولل�صمت واأي�صً

الفل�صطيني  الكاتب  ي�صتعد 
الكبري اإبراهيم ن�رض اهلل لطرح 
�صمن  جديدة،  روايات   ٣
الروائي  وم�رضوعه  جمموعته 
املنف�صل »امللهاة الفل�صطينية« 

خلل �صهر اأبريل املقبل.
والروايات بعنوان »دبابة حتت 
�صجرة عيد امليلد، نور العني، 

عن  الأوىل  املفاتيح«،  ظلل 
 1917 عام  من  �صاحور  بيت 
يف  املدين  ع�صيانها  حتى 
والثانية  الأوىل،  النتفا�صة 
الفل�صطينية  امل�صورة  عن 
عبود،  كرمية  الأوىل  العربية 
والثالثة عن مفارقات القتلع 

والنكبة.

ويقول »ن�رض اهلل« اإن الروايات 
وعد  مئوية  مع  متزامنة 
الفرتة من  بلفور، حيث تغطي 
الإجنليز  دخول   ،1917 عام 
ال�صهيونية،  الهجمة  وت�صاعد 
الأوىل،  النتفا�صة  نهاية  اإىل 
الروايات  لتلك  التح�صري  وبداأ 

منذ عام 1990.

اإبراهيم ن�صر اهلل لطرح 3 روايات جديدة

�صدور كتاب »عامل عفيفي مطر« حلم الكتابة وكيمياوؤها

قائمة نيويورك تاميز لأعلى مبيعات الكتب

رواية "الأ�صل" لدان براون  يف ال�صدارة
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اأحمد الزعرت  
ليدين من َحَجر وزعرْت 

هذا الن�سيُد .. لأحمد املن�سِيّ بني 
َفرا�ستني

دتني ِت الغيوُم و�َشّ َم�سَ
ورمْت مع�ِطفه� اجلب�ُل وخب�أتني

اإىل  القدمي  اجلرح  نحلة  من  ن�زلً 
تف��سيل

البالد وك�نت ال�سنُة انف�س�ل البحر 
عن مدن

الرم�د , وكنُت وحدي
ثم وحدي ..

اآه ي� وحدي ؟ واأحمْد
ك�ن اغرتاَب البحر بني ر�س��ستني

زعرتاً  ويُنجب   , ينمو  ُمّيم�ً 
ومق�تلني

و�س�عداً ي�سُدّ يف الن�سي�ن
التي  القط�رات  من  جتيء  ذاكرةُ 

مت�سي
واأر�سفًة بال م�ستقبلني وي��سمني
ك�ن اكت�س�َف الذات يف العرب�ِت

اأو يف امل�سهد البحرِيّ
يف ليل الزن�زين ال�سقيقِة

يف العالق�ت ال�شيعة
وال�سوؤال عن احلقيقْة

يلتقي  اأحمُد  ك�ن  �سيء  كِلّ  يف 
بنقي�سِه

ع�شين ع�م�ً ك�ن ي�س�أْل
ع�شين ع�م�ً ك�ن يرحْل

اإلَ  ُه  اأُمّ تلده  مل  ع�م�ً  ع�شين   
دق�ئَق

 يف اإن�ء املوز
وان�َسَحبَْت

يريد هويًة في�س�ب ب�لربك�ِن ,

دتني �س�فرت الغيوُم و�َشّ
ب�أتني وَرَمْت َمع�طفه� اجلب�ُل وَخّ

اأن� اأحمد العربُيّ – ق�َل
اأن� الر�س��ُص الربتق�ُل الذكري�ُت

وجدُت نف�سي قرب نف�سي
وامل�سهد  الندى  عن  ف�بتعدُت 

البحرّي
تل الزعرت اخليمة

واأن� البالد وقد اأتَْت
�ستني وتقَمّ

واأن� الذه�ب امل�ستمر اإىل لبالد
وجدُت نف�سي ملء نف�سي ...

)... (

اأحمَد  لرت�سم  اأغنيتي  ت�أِت  مل 
الكحلَيّ يف اخلندْق

يوم  وهو   , ظهري  وراء  الذكريَ�ُت 
ال�سم�ص والزنبق

ع بني ن�فذتني ي� اأيه� الولد املوِزّ
ل تتب�دلن ر�س�ئلي

ق�وْم
اإَنّ الت�س�به للرم�ل .. واأنَت لالأزرْق

يف  ال�س�ع�ِت  يفُرُك  واأحمُد 
اخلندْق

اأحمد  لرت�سم  اأُغنيتي  ت�أِت  مل 
املحروق ب�لأزرق

ال�سفيح  الَكْويُنّ يف هذا  اأحمد  هو 
ال�سِيِّق

ق احل�مْل املتمِزّ
 .. الربتق�يُلّ  الر�س��ص  وهو 

البنف�َسَجُة
الر�س��سية

وهو اندلُع ظهرية ح��سْم
يف يوم حريَّْه

) ... (

اتك�أُت  التف��سيل  بني  �س�ئراً   ...
على مي�هٍ

ف�نك�شُت
اأكلّم� نََهَدْت �سفرجلٌة ن�سيُت حدود 

قلبي
د  اأحِدّ كي  ح�س�ٍر  اإىل  والتج�أُت 

ق�متي
ي� اأحمد العربُيّ ؟

لّم�  ُكّ لكن   . احلب  علَيّ  يكذب  مل 
ج�ء امل�س�ء

ني َجَر�ٌص بعيٌد امت�سَّ
د  اأُحِدّ كي  نزيفي  اإىل  والتج�أُت 

�سورتي
ي� اأحمد العربُيّ

مل اأغ�سل دمي من خبز اأعدائي
على  ُخط�َي  ت  مَرّ ُكلّم�  ولكن 

طريٍق
ت الطرُق البعيدةُ والقريبُة فَرّ

رَمتني  ع��سمًة  اآخيُت  كلّم� 
ب�حلقيبة

احللم  ر�سيف  اإىل  ف�لتج�أُت 
والأ�سع�ر

فت�سبقني  ُحلُمي  اإىل  اأم�سي  كم 
اخلن�جُر

اآه من حلمي ومن روم� ..
وحيف� من هن� بداأْت
واأحمُد �ُسلَُّم الكرمْل

البلدي  والزعرت  الندى  وب�سملة 

واملنزْل

) ... ( 

ك�ن املخيَّم ج�سَم اأحمْد
ك�نت دم�سُق جفوَن اأحمْد
ك�ن احلج�ز ظالل اأحمْد

�س�ر احل�س�ُر ُمروَر اأحمَد
فوق اأفئدة املاليني الأ�سرية

�س�ر احل�س�ُر ُهُجوَم اأحمْد
والبحر طلقته الأخرية !

ي� َخ�ْشَ كِلّ الريح

ْر ! ي� اأ�سبوع �ُسَكّ
ي� ا�سم العيون وي� ُرخ�مّي ال�سدى
ي� اأحمد املولود من حجر وزعرْت

�ستقول : ل
�ستقول : ل

من  �سي�أتي  فالح  كِلّ  عب�ءةُ  جلدي 
حقول التبغ

كي يلغي العوا�سْم
وتقول : ل

من  الق�دمني  بي�ن  ج�سدي 
ال�سن�ع�ت اخلفيفِة

والرتدد .. واملالحْم
نحو اقتح�م املرحلْة

وتقول :ل
ويدي حتي�ُت الزهور وقنبلة

�سَدّ  اليومي  ك�لواجب  مرفوعة 
املرحلة

وتقول : ل
ي� اأيه� اجل�سد امُل�َشّج ب�ل�سفوِح

وب�ل�سمو�ص املقبلة

وتقول : ل
ي� اأيه� اجل�سد الذي يتزوج الأمواج

فوق املق�سلة
وتقول : ل
وتقول : ل
وتقول : ل

ي� ا�سم الب�حثني عن الندى وب�س�طة 
الأ�سم�ء

ي� ا�سم الربتق�لة
ي� اأحمد الع�دّي !

ي  اللفِظّ الف�رَق  هذا  ْوت  َمَ كيف 
بني   .. �ح  والتَفّ ال�سخر     بني 

البندقية والغزالْه !

)...(

ي� اأحمُد العربُيّ .. ق�وْم
ل وقت للمنفى واأغنيتي ..

�سنذهب يف احل�س�ر
حتى ر�سيف اخلبز والأمواِج

 – الوطن  وم�س�حة  م�س�حتي  تلك 
امُلالِزْم

موٌت اأم�م احُللِْم
اأو حلم ميوُت على ال�سع�ر

واذهب  دمي  يف  عميق�ً  ف�لذهب 
عميق� يًف الطحني ..

لنُ�س�ب ب�لوطن الب�سيط وب�حتم�ل 
الي��سمني 

...ولَُه انحن�ءاُت اخلريف
لَُه و�س�ي� الربتق�ل

لَُه الق�س�ئد يف النزيف
لَُه جت�عيُد اجلب�ل

لَُه الهت�ُف

لَُه الزف�ُف
نُة الت امُللَوّ لَُه املَجّ

املراثي املطمئنُة
مل�سق�ت احل�ئط

الَعلَُم
ُم التقَدّ

فرقُة الإِن�س�د
مر�سوم احلداد

وكل �سيء كل �سيء كل �سيء
اإىل  للذاهبني  وجهه  يعلن  حني 

مالمح وجهِه
ي� اأحمُد املجهوُل ..

ع�م�ً  ع�شين  �َسَكنْتَن�  كيف 
واختفيَت

وَظَلّ وجُهَك غ�م�س�ً مثل الظهرية
الن�ر  مثل  ال�شّي  اأحمد  ي� 

والغ�ب�ت
اأ�سهر وجهك ال�سعبي فين�

واقراأ و�سيَّتَك الأخرية
يف  تن�ثروا   ! جون  املتفَرّ اأيه�  ي� 

ال�سمت
جتدوهُ  كي  عنه  قلياًل  وابتعدوا 

فيكم
حنطًة ويدين ع�ريتني

وابتعدوا قلياًل عنه كي يتلو و�سيَّتَُه
على املوتى اإذا م�توا

وكي يرمي مالَمُه
على الأحي�ء اإن ع��سوا .. !

 
)من ديوان »اأعرا�س« 
حممود  للراحل   )1977
دروي�س

نقا�س

اأبعدوا احلداثة هذه عن الدين رجاء..؟ا
ل يحق لنا �صراحة كاأمة واعية ب�صوؤون ع�صرها،اأن جتلب اأدوات من الغرب)خا�صة الأوروبية منها( ثم حتاول 

من خاللها اأن تقلب  بها علينا مقد�صاتنا التي األفناها اأو مت القتناع بها منذ قرون خا�صة الن�س الديني ،لأن هنالك 
اأطراف كثرية عندنا يف اجلزائر حتاول اأن تقلد  بع�س الأ�صماء الغربية ممن هي تنتج لنا بع�س امل�صطلحات التابعة 

ووليدة احلداثة املزعومة حتى ل نقول العبثية، كالإب�صتمولوجيا وال�صيموطيقا وامليتا وغريها من املعاول التي 
ت�صلح يف بيئة دون اأخرى بال �صك، وت�صلح لفن اأدبي وروائي ومقام دون اآخر.ثم حتاول  ا�صتخدامها بل تعلن عن بداأ 

اإعمالها يف تراثنا و�صول اإىل الدين نف�صه ...خمد�صة بذلك م�صاعر املليار واأزيد من امل�صلمني يف العامل .

بقلم : جمال ن�صراهلل

يظل   اأن  مبك�ن  ك�ن  الدين  هذا 
ولي�ص  اهلل  كالم  لأنه  اأحمر  خط� 
من �سنع الب�ش كم� يذهب البع�ص 
به  يُزج  اأو  املالحدة؟ا  اأ�سب�ه  من 
يف الرتاث كذلك كم� يدعي بع�ص 
�سف  الأك�دمييني,ثم  البح�ثة 
هو  الوحيد  همهم  ظل  ,مل�ذا 
القراءة .بحجة  اإع�دة  اإىل  الدعوة 
اأن التف��سري الأوىل للقراآن..ت�سلح 
الآن  لي�ص  ومع��سريه�  لع�شه� 
هو  القراءة)هل  اإع�دة  وم�معنى 
ت�أويالت  و�سع  ,اأم  تف�سريه  اإع�دة 
جديدة لالآي�ت, اأم اإع�دة كت�بته من 
يقولون  ؟ا(فهم  اهلل  لقدر  جديد 
والطربي  كثري  ك�إبن  تف��سري  ب�أن 
,اجتهدوا يف ع�شهم  والقرطبي 
ح�سب  ج�ءت  مبف�هيم  واأمدون� 
اآنذاك, ودليلهم   الفكرية  قدراتهم 
اأنك جتد هذا التف�سري يختلف عن 
الآخر وهذه حجة اأنه� اجته�دات 
ب�شية ,ومزاج�ت متلفة معر�سة 
ب�أن  يقولون  ,مل�ذا  نف�سه�  للنقد 
للدين,م�ذا  مفهومه  ع�ش  لكل 
�سي�سيفون ي�ترى ,هل يريدون اأن 
دين�  جديدا ح�سب  الأمة  ُيلِب�سوا 

نحن  ؟ا   مق��سهم  وعلى  فهمهم 
يف  والتب�ين  الإجته�د  �سد  ل�سن� 
القراآن ج�ء كن�ص  الت�أويالت .لأن 
بي�ين ومل يورد لن� فيه ب�أن م�قيل 
هو احلقيقة املطلقة بل اأن معظم 
امل�س�ئل تُرك فيه� ب�ب الجته�د 
مفتوح�؟ا ـ مل�ذا هوؤلء واأولئك ل 
يفعلون نف�ص ال�سيء  مع  دي�ن�ت 
�سيحدث  نوم�ذا  اأخرى  ومذاهب 
بعده� نهل لديهم اجلراأة اأن يقول 
اأوالإجنيل  التوراة  ب�أن  منهم  لن� 
اأو  الكهنة  من  الب�ش  اأحد  كتبه� 
الق�س�و�سة , لقد ُفِعل ذلك مرار يف 
الثق�فة العربية ونق�سد مع الن�ص 
الديني الذي يعتربونه تراث� معنوي� 
ح�مد  كن�ش  اأ�سم�ء  منه�  �سفوي� 
اأبو زيد وفرج فودة وه�هي اأ�سم�ء 
على  لذلك  تدعو  اأخرى  مع��شة 
والقمني  �سحرور  ممد  راأ�سهم 
مروة... وح�سني  زيدان  ويو�سف 

املفرط  التك�لب  هذا  ,مل�ذا  الخ 
والإ�شار  الإ�سالمي  الدين  على 
هي  بطرائق  لفهمه  الرتويج  على 
وكثري  الوجوديني  مدار�ص  وليدة 
بعبثيتهم  املعرفني  الفال�سفة  من 

اإىل  ال�سديد   وي�أ�سهم  احلي�ة  يف 
درجة الإنتح�ر ؟ا  ك�س�رتر ونيت�سه 
وكريكرغ�رد ,هوؤلء  الذين اأرادوا 
اإبع�د الدين كلية عن احلي�ة الع�مة 
الإله  مبوت  حتى  .وق�لوا  للب�ش 
وال�سوؤال  كدانتي؟ا  به   والعي�ذ 

الأكرب هل 
ويخنق  ي�س�يق  حق�  الإ�سالم 
,اأم  حري�ته  من  ويحد  الإن�س�ن 
تنظيمية  واأحك�م  �شائع  فيه  اأن 
قد�سية  على  احلف�ظ  هدفه� 
الإن�س�ن نف�سه  حني يح�فظ على 
واعي�  نف�سه  يجد  ويوم  قوامه 
واملوبيق�ت  اخلط�ي�  من  �سليم� 
الأمرا�ص  من  كذلك  ,و�سليم� 
الأكرب  الن�سف  ,األي�ص  واخلب�ئث 
وتوجيه  نهي  هو  القراآن  من 
العقل  واإعم�ل  الت�أمل  اإىل  ودعوة 
الدعوة  .بل  الكون  يف  التدبر  يف 
امللحة على طلب العلم وكيف بني 
اهلل �سبح�نه وتع�ىل مك�نة العلم�ء 
والآخرة.. الدني�  يف  ودرج�تهم 
م�لذي ينق�ص هذا املخلوق حتى 
اإىل  ومترده  �سعلكته  به  تذهب 
الكثري  اإ�سق�ط  اأهمه�  الع�سي�ن.  

على  الفل�سفية  النظري�ت  من 
م�س�ئل هي مقد�سة ل ل�سيء �سوى 
راغبني يف  تع�ىل,   اأنه� من عنده 
ذلك اإىل جعل الإن�س�ن �سيد نف�سه 
ظروف  حتى  يحدد  الذي  .وهو 
بهم  تذهب  وحي�ته؟ا)هكذا  موته 
منتوج  اأي  فمن  ال�سطح�ت(  هذه 
ا�ستعملوه�,  التي  الأدوات  هي 
يوجد  ب�أنه ل  ق�لوا  األي�ص هم من 
..هذا  الكون  خ�لق  اإ�سمه  �سيء 
الغربيني  الأ�س�تذة  اأحد  طرحه 
تالميذته  اأحد  اأج�به  اأن  ,فك�ن 
ـ  عقال  الكرمي  اأ�ست�ذن�  ي�  )األك 
..؟ا  اأين   اأ�س�ف  ,ثم  نعم   : ق�ل 
واختلطت  الأ�ست�ذ  ف�رتبك 
ه�سه�س�ته  مع  اأ�س�بعه  مع  اأذرعه 
ي�  كذلك  التلميذ  عليه  فرد   )
اأ�ست�ذ  ل ن�ستطيع حتديد عقولن� 
ن�ستطيع  ل  لكنن�  نك�سبه�  فنحن 
ت�سخي�سه�,لأنه�  اأو  مالم�سته� 
هبة رب�نية  فيه� اإعج�ر..رغم اأنه� 
هي من توجهن� وتبني لن� احلق من 
الإ�سالمي  الدين  الب�طل...اإن 
والتغيري  للحداثة  يدعوا  نف�سه 
�سمعن�  ...فيوم  والت�أمل  والتب�ش 

رحبن�  احلداثية  املف�هيم  بهذه 
به� وكنت �سخ�سي� من املدافعني 
والق�سة  ال�سعر  يف  خ��سة  عنه� 
من  كثري  ويف  واملق�لة  والرواية 
قلن�  اأن  غ�ية  اإىل  احلي�ة..  �سوؤون 
ال�سرية... يف  له�  مرحب�  كذلك 

تتق�بل  ل  الأح�ديث  من  كثري  لأن 
واملعقول  العقل  مع  تتن��سب  اأو 
كثري  فيه�  كذلك  الوق�ئع  وبع�ص 
من ال�سك ,لكن اأن ت�سل بن� وبهم 
,فهذا  اهلل  كالم  يف  لل�سك  اجلراأة 
وجه  يف  نه�ئي�,ونثور  نقبله  م�ل 
كل من ح�ول ذلك,لأن القراآن كم� 
احلداثة  على  يحث  نف�سه  اأ�شن� 
والتجديد  التغيري  تعني  التي 
التج�رب  وحتذيق  وتهذيب 

الأف�سل  نحو  ور�سكلته�  احلي�تية 
املقد�س�ت.. من  التقرب  ولي�ص 
علم�نية.. كذلك  القراآن   وففي 
الغرب  لعلم�نية  بح�جة  ول�سن� 
من  نه�ئي�  الدين  اإبع�د  تريد  التي 
العلم�نيني  نرى  الدني�,اأمل  احلي�ة 
يف  ب�لدين  ي�ستنجدون  اأنف�سهم 
واأنتم  ومنهم..  م�س�ئبهم  �ستى 
تريدون  العرب  احلداثيني  اأيه� 
وخلق  املتحف  يف  الدين  و�سع 
وكون جديد,اإفعلوه�  دني� جديدة 
,اإن ا�ستطعتم.. فقط اأنتم تقلدون 
ح�سبكم   �سهرة  الأكرث  املخ�لفني 
غب�ر  من  زوابع  اإل  �سهرتهم  وم� 
�سف�ء  اأم�م  م�تنهزم  �شع�ن 

ال�سم�ء
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ل�صقات طبيعية لت�صهيل حياة 

مر�صى ال�صكري

للمعهد  تابعون  علماء  طور 
يف  احليوية  للبحوث  الوطني 
ل�صقات  الأمريكية  ماريالند 
الطحالب  من  م�صنوعة  طبيعية 
ال�صكري  مر�صى  مل�صاعدة 
مر�صى  من  املاليني  ي�صطر 
امل�صابني  وخ�صو�صا  ال�صكري 

املر�ض  من هذا  الأول  بالنمط 
اإىل اللجوء اإىل الإبر وامل�صخات 
اأج�صادهم  حلقن  اجللدية 
ي�صاعدهم  الذي  بالإن�صولني 
ال�صكر  م�صتويات  �صبط  على 
الأدوات  تلك  لكن  الدم،  يف 
ترتك على اجللد ندبات موؤملة 

لهم  ت�صبب  �صغرية  وجروحا 
منها  يعانون  م�صتمرة،  اآلما 

لفرتات طويلة من حياتهم.
املر�صى  هوؤلء  اآلم  ولتخفيف 
اليومية،  معاناتهم  من  والتقليل 
للمعهد  تابعون  علماء  متكن 
يف  احليوية  للبحوث  الوطني 
تطوير  من  الأمريكية  ماريالند 
تغني  خا�صة  طبيعية  ل�صاقات 
الإبر  ا�صتعمال  عن  م�صتخدمها 

والأدوات املوؤملة.
هذه  عمل  اآلية  عن  �رشح  ويف 
الل�صاقات وميزاتها قال العلماء 
 Science جملة  مع  مقابلة  يف 
Daily الطبية: »لقد ظهرت يف 
ال�صنوات الأخرية مل�صقات حلقن 
مر�صى ال�صكري بالإن�صولني عن 
حتتوي  لكنها  اجللد،  طريق 

ال�صغر  متناهية  اإبر  على  اأي�صا 
اأما  اجللد.  بح�صا�صية  تت�صبب 
موؤخرا  طورناها  التي  ل�صاقاتنا 
باأي  للمري�ض  تت�صبب  فال 
واأهم  جانبية،  اأعرا�ض  اأو  اأمل 
من  م�صنوعة  اأنها  فيها  �صيء 
من  م�صتخرجة  طبيعية  مواد 
املوجودة  النباتية  الأجلينات 

هذه  البحرية.  الطحالب  يف 
بالإن�صولني  املمزوجة  املواد 
قابلة للتحلل مع مفرزات اجللد 
اآمن و�صل�ض ي�صاعد على  ب�صكل 
و�صول هذا الهرمون اإىل اجل�صم 
دون اأي م�صاكل، ودون اأن ي�صعر 

املري�ض باأي اأعرا�ض«.
»هذه  اأن  العلماء  واأو�صح 

الل�صاقات مطورة ب�صكل خا�ض 
يجعلها قادرة على اإي�صال الدواء 
واأوقات  بجرعات  اجللد  عرب 
منا�صبة، وموادها ل تتداخل مع 
قد  الذي  الأمر  الدواء  مكونات 
ميكن من ا�صتخدامها م�صتقبال 
اأخرى  طبية  ومواد  عقاقري  مع 

غري الإن�صولني«.
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هاج�ساً  الّرزق  ي�سّكل 
فرتى   ، الّنا�س  من  لكثرٍي 
رّب الأ�رسة يخرج من بيته 
قوت  على  لي�سعى  مبكراً 
اأن  الوحيد  هّمه   ، عياله 
ال�ّسعادة  لأ�رسته  يجلب 
ماٍل  من  لهم  يجلبه  مبا 
ياأكلوا  اأن  به  ي�ستطيعون 
ويتمّتعوا  وي�رسبوا 
باملباحات يف هذه احلياة 
حمّبب  فاملال   ، الّدنيا 
وقد   ، ريب  ول  للّنفو�س 
وتعاىل  �سبحانه  اهلل  عّده 
 ، الّدنيا  احلياة  زينة  من 
املال   ( �سبحانه  فقال 

والبنون زينة احلياة الّدنيا 
احلات  ال�سّ والباقيات   ،
خري عند ربك ثواباً وخري 
عند  فاملال   ،  ) اأمال 
ل بها  املوؤمن و�سيلٌة يتح�سّ
على القوت وامل�سكن اإىل 
غري ذلك من الأمور ، ول 
يجب اأن يتحّول املال اإىل 
غايٍة ي�سعى الإن�سان اإليها 
لذاتها في�سبح عبداً ذلياًل 
لها وكما قال الّر�سول عليه 
تع�س   ( وال�ّسالم  الة  ال�سّ
عبد  تع�س   ، الدينار  عبد 
املال  فحّب   ،  ) الدرهم 
لذاته ي�ستعبد الإن�سان له 
 

ماأموٌر  وهو  امل�سلم  و 
مناكب  يف  بال�ّسعي 
 ، الّرزق  عن  الأر�س 
رزقه  يكون  لأن  ي�سعى 
اهلل  ير�سى  طيباً  حاللً 
حما�سٌب  فامل�سلم   ، عنه 
عن ماله يوم القيامة من 
اأنفقه  وكيف  اكت�سبه  اأين 
، والك�سب احلالل الّطيب 
ل�ستجابة  مدعاة  هو 
�سبحانه  فاهلل   ، الّدعاء 
ي�ستجيب  ل  وتعاىل 
يكون  رجٍل  من  الّدعاء 
حرام  وماأكله  ملب�سه 
مطعمه  اأطاب  فمن   ،
ا�ستجبت دعوته ، وكذلك 
اأن  يجب  املال  اإنفاق 
اخلري  م�سارف  يف  يكون 
واملتع املباحة وقد جعل 
اهلل احل�سد يف اثنتني منها 
اأن حت�سد �سخ�ساً اآته اهلل 
اآناء  منه  ينفق  فهو  مالً 

الليل والّنهار 

جتلب  التي  الأمور  من  و 
 ، ال�ستغفار  الّرزق 
الّذنوب  من  فالإ�ستغفار 
واإّن   ، للّرزق  جملبٌة 
اهلل  ينزله  الذي  املطر 
من  جزءٌ  هو  عباده  على 
الّرزق حيث قال �سبحانه 
رّبكم  ا�ستغفروا  فقلت   (
ير�سل   ، غفارا  كان  اأّنه 

ال�ّسماء عليكم مدرارا 
الّر�سول  بنّي  وكذلك    
اأّنه  و�سلّم  عليه  اهلل  �سلّى 
له  يب�سط  اأن  �رّسه  من 
اأثره  له   وين�ساأ  رزقه  يف 
ف�سلة   ، رحمه  فلي�سل 
للّرزق  جملبٌة  الأرحام 
اأي�ساً ، واأخرياً اأن يت�سّدق 
ويدفع  ماله  من  املوؤمن 

الربكة  ذلك  ففي  زكاته 
والّزيادة والّنماء ، وما من 
يوٍم اإّل ويدعو فيه ملكان 
خلفاً  منفقاً  اأعط  اللهم 
 ، تلفاً  مم�سكاً  واأعط   ،
�سلّى  الّنبّي  اأق�سم  وقد 
اهلل عليه و�سلّم على ثالثة 
ماٌل  ينق�س  ل  اأنه  منها 

من �سدقة .

�إ�سالميات
19

�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 

ن�سائح جللب �لرزق

ف�سائل �ال�ستغفار
لها  عبادة  هو  ال�ستغفار   
كبري  واأجر  كثرية  ف�سائل 
الذنوب  ملحو  و�سيلة  هو 
تعاىل  قال  واخلطايا، 
فاح�سة  فعلوا  اإذا  )والذين 
ذكروا  اأنف�سهم  ظلموا  اأو 
لذنوبهم،  فا�ستغفروا  اهلل 
اهلل  اإّل  الذنوب  يغفر  ومن 

فعلوا  ما  على  ي�رسوا  ومل 
وهم يعملون   اإّن ال�ستغفار 
هو �سبٌب من اأ�سباب الّرزق 
وح�سول الربكة، قال تعاىل 
)فقلت ا�ستغفروا رّبكم اإّنه 
ال�سماء  ير�سل  غفاًرا  كان 

عليكم مدرارا 
 . اإّن ال�ستغفار يقّرب العبد 

وذلك  وجل،  عّز  رّبه  اإىل 
اإىل  للو�سول  طريًقا  يكون 

جّنة الّرحمن يف الآخرة
يف  املتمثلة  اهلل  �سنة  اأما 
ال�سنة  فهذه  الرياء،  جتنب 
اجلماعة  اأن  على  حتر�س 
عليها  امل�سلمة  الأمة  من 
فيما  الرياء  تتجنب  اأن 

اخلري  تفعل  واأل  تفعله، 
اأن  اأراد  فمن  تبديه،  ثم 
لوجه  فليت�سدق  يت�سدق 
اهلل، واأل يكون اأكرب همهما 
ر�ساهم،  ول  النا�س  ثناء 
اهلل  ر�سي  على  فتحر�س 

تعاىل 

جز�ء �لن�ساء يف �جلنة
قال تعاىل يف كتابه الكرمي   
املوؤمنني  اهلل  »وعد 
جتري  جنّات  واملوؤمنات 
خالدين  الأنهار  حتتها  من 
يف  طيبة  وم�ساكن  فيها 
من  ور�سوان  عدن  جنات 
الفوز  هو  ذلك  اأكرب  اهلل 
اآية  التوبة:  )�سورة  العظيم« 
امل�سلمة  اهلل  وعد   ،  )72
الإ�سالم  اأركان  اإّن  باجلّنة، 
هي  �سهادة اأن ل اإله اإّل اهلل 
واأن حمّمداُ عبده ور�سوله، 
واإيتاء  الة،  ال�سّ واإقامة 
رم�سان،  و�سوم  الّزكاة، 
ا�ستطاع  ملن  البيت  وحّج 
اإليه �سبيال، فيجب اأن يكون 
هو  اهلل  مع  الن�ساء  �سلوك 
فهو  عبادته  حّق  اهلل  عبادة 
واأن  العبادة  ي�ستحق  من 
وحتافظي  �سالتِك  تقيمي 

عليها ، واأن توؤتي الّزكاة اإن 
وجبت عليك وكان لك مالً 
تق�سني فيه حّق اهلل، وعليك 
بيته  وحّج  رم�سان  و�سوم 
اإن اإ�ستطعت كما وعليك اأن 
توؤمني باهلل �سبحانه وتعاىل، 
ور�سله،  وكتبه،  ومالئكته، 
توؤمني  واأن  الآخر،  وباليوم 
خريه  والقدر  بالق�ساء 
و�رّسه.  فاأح�سني ظّنك باهلل 
وتوكلي عليه ولت�ستحي من 
اهلل حّق احلياء فاحلياء زينة 
عليك  يثقل  فلم  املراأة، 
�سوى  والأعباء  الّتكليف 
الإميان  باأركان  توؤمني  اأن 
الإ�سالم،  باأركان  وتقومي 
فراقبي اهلل يف �سوؤونك كلّها 
اأمرك  واجعلي   ، واأحوالك 
ت�رسيعه،  يدي  بني  دائماً 
يحفظك  اهلل  فاحفظي 

يف  واأخل�سي  وي�سونك، 
على  وا�سكريه  له  العبادة 
واأ�سربي  عليك،  نعمه 
واجعلي  اهلل،  ق�ساء  على 
اإليه.    واإنابة  توبة  لنف�سك 
باأّن  تكّرم  املراأة  اأّن  كما 
�ساحلة  زوجة  يجعلها  اهلل 
كان  اإن  اجلّنة  يف  لزوجها 
ودخل  �ساحلاُ  اأي�ساً  هو 

اجلّنة، واإن مل يدخل اجلّنة 
باأح�سن  يعّو�سها  اهلل  فاإّن 
حرمت  من  اأّن  كما  منه 
احلمل  من  اأو  الزواج  من 
يعّو�سها  اهلل  فاإّن  والولدة، 
بكّل ذلك فاعلمي اأختاه اأّن 
املراأة املثالية التي يحّبها 
بهذه  تتحلّى  ور�سوله  اهلل 

فات ال�سّ
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�سنن اهلل يف خلق 
الكون

اأحداث  بها  اإن اهلل قد و�سع �سنن وقوانني جتري 
وهذه  وكائنات،  خملوقات  من  ومافيه  الكون 
بالثبات  تت�سم  احلاكمة،  هي  وال�سنن  القوانني 
على مر الأزمان والع�سور، وقد و�سعها اهلل رحمة 
واحلق  ال�سواب  طريق  اإىل  يهتدوا  حتى  بالب�رس 

فيفوزوا بالدنيا والآخرة 
و�سلت  ما  �ساهد على  به  نعي�س  الذي  والع�رس    
ب�سبب عدم  الأمم من فو�سى وحروب وهذا  اإليه 
اإتباعها اأحكام اهلل، فالأمة الكافرة لو كانت عادلة 
لن  ظاملة  كانت  لو  امل�سلمة  والأمة  اهلل،  ن�رسها 
ين�رسها اهلل، ومن �سنن اهلل يف احلياة والكون �سنة 
اأو  اأن يبتلي قوماً  اأهم �سنن اهلل  البتالء، فاإن من 
اأو  وعليه،  به  حتل  م�سيبة  اأو  ما،  ب�سائقة  فرداً 
يتذمر  اأو  ويفوز،  في�سرب  بج�سده  يفتك  مر�س 
منذ  �سائرة  ال�سنَّة  وهذه  فيخ�رس،  ويجزع  وي�سكو 
الأزل، ومن ذلك ابتالء ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اأخالقهم،  و�سوء  وعذاباتهم،  الكفار  باأنواع  و�سلم 
ف�سرب عليهم حتى هداهم اهلل، ففاز هو وفازوا هم، 
فكان البتالء و�سيلة هامة ملعرفة املوؤمن احلق 
من املوؤمن ال�سعيف، وللتمييز بني احلق والباطل 
وال�سادق، وقال  ال�رس واخلري، وبني املوؤمن  وبني 
منكم  املجاهدين  نعلم  حتى  »ولنبلونكم  تعاىل 

وال�سابرين ونبلو اأخباركم 
ومن �سنن اهلل تعاىل اأي�سا �سنة خال�س ال�ساحلني، 
فقد حمى اهلل ال�ساحلني من اخللق بعدم تعر�سهم 
لفتنة الظاملني وخروجهم من بينهم �ساملني، وعدم 
جمال�ستهم، والأخذ منهم، اأو العطاء معهم، لأن كل 
ال�ساحلون  نرى  فاإننا  لذا  خليله،  دين  على  امرئ 
من النا�س ل يجال�سون ذو النفوذ الظلمة كاحلكام 

الذين يق�سون على �سعوبهم 
اأخذ الظاملني  اإىل ما �سبق هناك �سنة  بالإ�سافة 
واأكرثها عدالة،  ال�سنن  اأجل  بالظاملني، وهي من 
الظاملني  مع  فيقع  بظلمه  يجازى  الظامل  حيث 
يتقي  بينما  بع�سا،  ببع�سهم  وياأخذون  اأمثاله 
اأهل  عن  �سدر  ما  ذلك  ومن  �رسهم،  ال�ساحلون 
النا�س  فظلموا  اهلل  طاعة  عن  خروج  من  العراق 
اأظلم  هو  من  اإليهم  فاأُر�سل  الأر�س  يف  وجتربوا 

منهم فظلمهم وهو احلجاج بن يو�سف الثقفي



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

 عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

 البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

 موؤ�ص�صة توزيع املياه

021.68.95.00
 املديرية العامة للجمارك

 021.71.14.14
  احلماية املدنية

  14   

اإ�صالح الغاز

021.674400 
الإنارة العمومية

021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية

021.50.69.11
      021.50.73.76

SAMU
021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة

021.76.41.97
مركز املعاجلة من الت�صمم

021.96.49.63 
اأعطال الغاز

021.68.44.00
 اأعطال الكهرباء

021.15.20.23
م�صلحة املياه

021.67.50.30
احلماية املدنية
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الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري

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

فندق املر�صى

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

   فاك�ض:45 .021.39.16

 فندق دار ال�صياف

املرادية، اجلزائر
   هاتف 021.69.20.20

  فندق املطار
021.50.75.52/50.62.50  هاتف
  فاك�ض:021.39.75.50

 فندق الرمال الدهبية

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

 فندق املنزه

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

فندق الجانب
اجلزائر حي بومنجل ،01

 م�صت�صفى عني النعجة
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

 امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية

Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

 م�صت�صفى مايو باب الواد

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل

Tél :  )021( 52-
24-00 

م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور

Tél :  )021( 76-
62-03

 م�صت�صفى احلرائق الدويرة

Tél :  )021( 41-
76-77

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

62-25
 م�صت�صفى الرويبة

Tél : )021( 85-
26-89

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

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا

Tél :  )021( 92-
17-15 

Fax : )021( 60-
75-42

كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
 م�صت�صفي الأغواط

029،92.16.93
 م�صت�صفي ب�صكرة

033،71.51.86
 م�صت�صفي غرداية

029،89.19.54
 م�صت�صفي بومردا�س

024،41.58.30
 م�صت�صفي بجاية

034،92.04.28
 م�صت�صفي بويرة

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
 م�صت�صفي مع�صكر

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف

036،90.08.10 
 036،90.30.01

 امل�صت�صفي اجلامعي
املكتباتللبليدة

 اجلزائرية 
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اإنفينيتي Q اإن�سربي�سن االختبارية 

تظهر ر�سميًا باأوىل ال�سور
�صورة  �إنفينيتي  �أ�صدرت 
 Q خلف  تظهر  ت�صويقية 
�الختبارية،  �إن�صربي�صن 
ع�رصية  �صيد�ن  وهي 
ت�صري �إىل �جتاه �لت�صاميم 
للعالمة  �مل�صتقبلية 
�ليابانية �لفاخرة، كما �أنه 
�صيتم �صنع �صيد�ن �إنتاجية 
منها تناف�س بها �صيار�ت 
تتميز  �لر�ئدة  �ل�صيد�ن 
بت�صميم  �إن�صربي�صن   Q

�صقف  مع  للغاية  ب�صيط 
ُمهيبة  ورفارف  منحدر 
ت�صيف لها مل�صة ريا�صية، 
مدمج  �لعادم  �أن  كما 
بامل�صد  فلي  �ل�ُصّ باجلزء 
�خللفي، وكذلك فالزجاج 
ما  بكثافة  بها  م�صتخدم 
بو�صوح  �ملق�صورة  يظهر 
يف  �خلارج،  من  لالأعني 
ر�أينا  �صابقة،  ت�صويقية 
بو�جهة  �إن�صربي�صن   Q

بدقة  منحوتة  �أمامية 
�أمامية  مب�صابيح  تتميز 
نحيلة و�نبعاجات باجل�صد 

و�صبك �أمامي مميز.
مل تك�صف �إنفينيتي عن �أي 
�صيارتها  مو��صفات  من 
كرمي  ولكن  �الختبارية، 
�لت�صميم  رئي�س  حبيب 
باأنها �صتاأتي  مّلح �صابقاً 
مبحرك متغري �ل�صغط.

للن�صخة  بالن�صبة  �أما 

�إنفينيتي  من  �الإنتاجية 
فاأمامها  �إن�صربي�صن،   Q
يتم  حتى  �صنو�ت  عدة 
دعونا  لذ�  �صنعها.. 
�نطالق  معاً  نرتقب 
معر�س  فعاليات 
لل�صيار�ت  ديرتويت 
يناير   15 يف   2018
تد�صني  لن�صهد  �ملقبل 
�الختباري  �ل�صكل 

لل�صيارة.

 LC F لكز�س
قادمة بقوة 621 

ح�سان ملناف�سة 
 S63 مر�سيد�س
كوبيه  AMG

�ملربع نت – يبدو �أننا على موعد 
قوة يف  �الأكرث   LC F لكز�س  مع 
تاريخ �ل�صانع �لياباين وذلك لتنزل 
على �ل�صاحة ملناف�صة مر�صيد�س 
�إم دبليو  AMG كوبيه وبي   S63

.M8
�ملجلة  لقاء  ح�صب  هذ�  ياأتي 
 Lawrence �ليابانية 
مع   Motorcycle X Car
عن  تف�صح  مل  بلكز�س  م�صوؤول 
��صمه، وقد �أّكد �أن LC F �صتاأتي 
 8 لرت   4 مزدوج  تريبو  مبحرك 
لتطلق  ح�صان،   621 بقوة  �صلندر 
�حلفاظ  مع  باالأد�ء  قوية  كوبيه 

على فخامتها.
لكز�س  �أن  �أي�صاً  �مل�صدر  يقول 
�ملقوى  �لبوليمر  ت�صتخدم  قد 
 ،LC F يف  �لكربونية  باالألياف 
بن�صبة  وزنها  لتخفي�س  وذلك 
 1،780 عن  تزيد  لن  �أنها  �أي   %7

كيلوغر�م.
و�أد�ء  ميكانيكية  تغيري�ت  هكذ� 
بالطبع،  رخي�صاً  يكون  لن  عاٍل 
لكز�س  م�صوؤول  يقول  حيث 
�صتطرح   LC F �أن  �ملجهول 
ين  مليون   20 بحدود  يدور  ب�صعر 
 660،900 176،�أي  يعادل  ما  وهو 
ريال، ويجدر بالذكر �أنه باملقابل 
كوبيه   AMG  S63 فمر�صيد�س 
�ملتاحة بقوة 603 ح�صان �صعرها 
176، )662،800 ريال( يف �لواليات 

�ملتحدة.
�لتقرير  هذ�  يدعم  ما  وباالأخري، 
فرب�ير  يف  قامت  لكز�س  �أن  هو 
�ملا�صي بت�صجيل ملكيتها للعالمة 
بالواليات   LC F �لتجارية 
�ل�صائعات  كانت  وقد  �ملتحدة، 
يف  تد�صينها  �صيتم  باأنه  ترتدد 
باأكتوبر  لل�صيار�ت  معر�س طوكيو 
�ملا�صي، �إال �أن ذلك مل يحدث.. 
باأننا  �لتخمني  ميكننا  بذلك 

�صرن�ها يف وقت ما بعام 2018.

مر�سيد�س AMG ا�ستعانت مبايباخ 
لت�سميم بروجيكت وان اخلارقة

 AMG مر�صيد�س  �أن  يف  �صك  ال 
�أف�صل  من  و�حدة  هي  و�ن  بروجيكت 
�إتقان  يف  �صو�ء  �لتاريخ،  يف  �ل�صيار�ت 
حيث  �ملحكم..  �لت�صميم  �أو  �الأد�ء 
متكنت مر�صيد�س من �جلمع بني عاملني 
رئي�صيني لطاملا ��صتهرت بهما �لعالمة 
 1 فورميال  و�أد�ء  �لفخامة  �الأملانية: 

�لذي ال يقارن، يف نف�س �ل�صيارة.
ت�صميم  عملية  على  �ل�صوء  الإلقاء 
�أ�صدرت  و�ن،  بروجيكت  وتطوير 

حو�يل  من  فيديو   AMG مر�صيد�س 
 AMG عامل  القتحام  دقائق  خم�س 
جوردن  �لت�صميم  ق�صم  مدير  و�صوؤ�ل 
�صنعهم  كيفية  عن  وفريقه  فاجيرن 
لهذه �ل�صيارة غري �مل�صبوقة، وما �ألذي 
�الإجابة  �ل�صكل  بهذ�  الإنهائها  �ألهمهم 
�صكل  ��صتلهمو�   AMG م�صممي  �أن 
بروجيكت و�ن �لعام من مايباخ ل�صمان 
�إىل  باالإ�صافة  �ل�صيارة،  وفخامة  ر�حة 
ج�صد AMG �لهادر و�لذي ي�صمن �أد�ء 

هيكلة  جتمع  بينما  لل�صيارة..  مذهال 
فورميال  ق�صم  مل�صات  بني  �ل�صيارة 
�ملخ�ص�س   EQ وق�صم   AMG لـ   1

لل�صيار�ت �لكهربائية.
متثل  و�ن  بروجيكت  �خلال�صة،  يف 
فروع  جميع  بني  مبهرة  جتميعة 
 AMG �إىل  مايباخ  من  مر�صيد�س، 
عجب  فال   ..EQ �إىل   1 فورموال  �إىل 
�أن ثمنها يتعدى ن�صف جمال مر�صيد�س 

بالكامل.

�أكدت  �ل�صيار�ت �صور� ومقاطع فيديو  ب�صوؤون  بع�س �ملو�قع �ملهتمة  تد�ولت 
�أنها ل�صيارة الندروفر "Defender" �جلديدة �ملنتظرة.

 "Defender" �أن  يالحظ  �أن  للمتابع  ميكن  و�ملقاطع  �ل�صور  لتلك  وبالنظر 
�صتاأتي بحلة جديدة خمتلفة كليا عن �صابقاتها، وبالفعل فاإن مظهرها �خلارجي 
يوؤكد �ملعلومات �لتي طرحتها الندروفر �صابقا و�لتي �أكدت �أنها �صتاأتي �صبيهة 

ب�صيار�تها �لـ "Range Rover Sport" و"Discovery" �الأخرية.
ووفقا للمعلومات فاإن �ل�صيارة �جلديدة �صتكون �أكرث قوة من �صابقاتها ومزودة 
ع�صاق  و�صيالحظ  �مل�صتخدم.  لر�حة  �ل�رصورية  �لتقنية  �لو�صائل  باأحدث 
الندروفر �الختالف �لكلي يف �صكل �مل�صابيح �الأمامية، و�لتي لن تاأتي م�صتديرة 
تلك  تاأتي  �أن  �ملنتظر  ومن  �ل�صابقة    "Defender" مناذج  يف  عهدوها  كما 
�ل�صيارة بنظام تعليق ميّكن من �لتحكم بدور�ن كل عجلة على حدة، باالإ�صافة 
�لبنزين  �أو  بالديزل  يعمل  �أ�صطو�نات  باأربع   Ingenium نوع  من  �إىل حمرك 

وعلب �رصعة مكيانيكية و�أوتوماتيكية.
�صتطرح الند روفر منوذجها �جلديد �أو�خر �لعام �ملقبل �أو �أو�ئل 2019، حيث 

من �ملتوقع �أن يباع منها نحو 50 �ألف �صيارة يف �ل�صنة.

 "Defender" الندروفر حتيي
ب�سيارة جديدة كليا

عن  دبليو" تك�سف  اإم  "بي 
خطتها حتى العام 2025

�إم  "بي  �رصكة  ك�صفت 
عن  �الأملانية  دبليو" 

�أ�صطول  خطتها الإنتاج 
لغاية  موديالتها 
وتق�صي   ،2025 عام 
هذه  �لطريق  خارطة 
موديال   12 بت�صنيع 

هجينا وكهربائيا.
باإنتاج  �خلطة  وتنطلق 

 "BMW i8" رود�صرت 
"لو�س  معر�س  يف  عنها  ك�صف  �لتي 

موديل  وهي  لل�صيار�ت.  �أجنلو�س" 
مقدمته،  يف  كهربائي  مبحرك  هجني 
و�آخر توربيني ثالثي �الأ�صطو�نات ب�صعة 

1.5 لرت.
�أما �لقوة �الإجمالية لل�صيارة فبلغت 374 
م�صافة  قطع  على  قادرة  وهي  ح�صانا. 
440 كيلومرت� دون �أن ت�صحن بطاريتها.

يف  م�صنع  بناء  تنوي  دبليو  �إم  بي 
م�صنع يف  بناء  تنوي  دبليو  �إم  رو�صيابي 
ذلك  بعد  �ل�رصكة  وتق�صي خطة  رو�صيا 
باإطالق كرو�س هجينة كهربائية. وقالت 
�ل�صيارة  �إن   "Carscoops" �صحيفة 
عملية  �إىل   ،2019 عام  �أي�صا،  �صتن�صم 
�لكهربة. و�صيتم �لك�صف �أوال عن موديل 
"ميني" كهربائي ثم �صتطلق 3 موديالت 

 2020 عام  �أما  هجينة  
�إطالق  ف�صي�صهد 
 BMW" موديل 
�لكهربائي   "X3
�صيتحول  �لذي 
�إىل  بعد  فيما 
مزود  موديل 

مبحرك هجني.
وبدء� من عام 2021، 
كهربة  عملية  �صتت�صارع 
�صيتم  حيث  دبليو"  �إم  "بي 
�لكهربائي   "iNext موديل"  �إطالق 
و8  كهربائية  موديالت   9 تتلوه  بد�ية، 
ببطاريات  كلها  و�صتزود  �أخرى هجينة. 
�ل�صري 450  �لتي ت�صمن مدى  60 و�طا، 
ت�صمن  و�طا   90 بطاريات  �أو  كيلومرت�، 
مدى �ل�صري 550 كيلومرت �أما �ملوديالت 
بطاريات 120  ف�صتح�صل على  �لفاخرة 

و�طا توؤمن �صري 700 كيلومرت.
هو  و�خلرب�ء  �لهو�ة  �أنظار  �صيلفت  وما 
�صتح�صل  ريا�صية  كهربائية  �صيار�ت 
على حمرك كهربائي ينتج 268 ح�صانا 
بنف�س  وحمركني  �ل�صيارة  مقدمة  يف 
�لقوة يف موؤخرتها. و�صتت�صارع مثل هذه 
�ل�صيار�ت حتى 100 كيلومرت يف �ل�صاعة 

خالل ما يقل عن 3 ثو�ن فقط.

6 حقائق عليك معرفتها عن  المبورجيني اأورو�س 2019
يف   SUV �صيارة  ثاين  عن  �أخري�  ك�صفت  المبورغيني 
 650 بقوة  مزدوج  تريبو   V8 مبحرك  �أورو�س  تاريخها، 
ح�صان.. ونعر�س لكم فيما يلي 6 حقائق عليكم معرفتها 

عنها.
1- ��صم �ل�صيارة ماأخوذ من نوع من �ملا�صية، حتديد� نوع 
منقر�س �أطلق عليه ��صم �أورو�س �و �الأُْرُخ�س، على �لعك�س 
�أ�صماء  حملت  و�لتي  �الأخرى،  المبورغيني  �صيار�ت  من 

ثري�ن م�صارعة معا�رصة.
بخا�صية  المبورجيني  �صيارة  �أول  �صتكون  �أورو�س   -2
�ل�صابط �ملفعل للدحرجة، الأنه كلما �زد�د حجم و�رتفاع 
�ل�صيارة، كلما �حتاجت �إىل �ملزيد من �لتحكم �أثناء تعاملها 

مع �ملنعطفات حلمايتها من �لتدحرج للجو�نب.
�صخمة  ومكابح  عجالت  على  �أورو�س  ح�صلت   -3

مبوديالت  مقارنة 

المبورجيني �الأخرى، حيث يبلغ طول �لعجالت 21 بو�صة 
مع توفر عجالت �أخرى �ختيارية بطول 23 بو�صة، مبكابح 
�الأمام  بو�صة يف  قيا�صية بطول 17.3  �صري�ميكية كربونية 

و14.5 بو�صة يف �خللف.
�أي  بني  وزن-�إىل-قوة  ن�صبة  باأف�صل  حتظى  �أورو�س   -4
هي  �لق�صوى  �رصعتها  �أن  كما  �لعامل،  يف   SUV �صيارة 
مماثل  وت�صارعها  كذلك،   SUV فئة  يف  عامليا  �الأعلى 
�لـ 707 ح�صان،  تر�ك هوك ذ�ت  لت�صارع جر�ند �صريوكي 
يف  �لقوة  �لوزن-�إىل  ن�صبة  �أن  المبورجيني  تدعي  حيث 
�لبالغ  وزنها  بف�صل  ح�صان،  لكل  رطل   7.57 هي  �ل�صيارة 

2،200 كيلوجر�م وقوة 650 ح�صان.
خلفي  دفع  �إىل  �لتوجيه  نظام  حتويل  �ل�صائق  باإمكان   -5
ير�صل  حيث  �لرباعي،  �لدفع  نظام  من  جزئي  ب�صكل 
�ملحرك 40% من عزم �لدور�ن �إىل �لعجالت �الأمامية و%60 
�إىل �لعجالت �خللفية ب�صكل قيا�صي، مع �إمكانية تغيري هذه 
�لن�صبة �إىل حد �أق�صى 87.5% �إىل �لعجالت �خللفية 

و�لباقي لالأمامية بناء على �لظروف.
م�صنوع  �ل�صيارة  �صا�صيه   -6
و�الألومنيوم  �ل�صلب  من 
على  بالكامل، 
�صيار�ت  من  �لعك�س 
�لريا�صية  المبورجيني 
�ألياف  ت�صتخدم  و�لتي 
ب�صكل  �لكربون 

مكثف.



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

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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اأف�ضل بطارية هاتف يف العامل
اأده�شت �رشكة » OUKITEL« ال�شينية ع�شاقها من جديد، بهاتف مميز مزود ببطارية جبارة 
 OUKITEL« ب�شعة 11000 ميلي اأمبري/�شاعة ووفقا للخرباء فاإنه من املتوقع اأن يلقى هاتف
K10« اجلديد، املنتظر طرحه اأول العام القادم، رواجا كبريا يف الأ�شواق ال�شينية والعاملية، لكونه 
ميتلك اأقوى بطارية هاتف ذكي موجودة حتى الآن، ف�شال عن موا�شفاته املميزة التي جتعل منه 

مناف�شا قويا بني اأحدث الهواتف املوجودة حاليا.
اإنه ياأتي ببطارية ب�شعة 11000 ميلي اأمبري/�شاعة، مزودة  وعن اأهم ميزات اجلهاز، قال اخلرباء 
بخا�شية ال�شحن ال�رشيع »5А«، التي متكن من �شحن 60% من البطارية تقريبا يف غ�شون ن�شف 
�شاعة فقط، بالإ�شافة لكامريا خلفية مزدوجة، واأمامية بعد�شتني وما�شح لب�شمات الأ�شابع اأما 
حول املوا�شفات الأخرى، فتوؤكد املعلومات اأن الهاتف مزود كذلك ب�شا�شة 6 بو�شات بدقة عر�ض 
» FHD+« واأبعاد »18:9«، على غرار اأحدث هواتف �شام�شونغ املوجودة حاليا، ف�شال عن ذاكرة 
داخلية بحجم 64 غيغابايت قابلة للتو�شيع با�شتخدام بطاقات الذاكرة اخلارجية، عالوة على ذاكرة 
كبرية مع  ب�رشعة  التعامل  قادرا على  6 غيغابايت، ومعالج قوي �شوف يجعالنه  و�شول ع�شوائي 

البيانات و�شبكات الإنرتنت.
بطريقة  م�شنوع  الأ�شود  واجللد  املعدن  من  بهيكل  الهاتف  يتميز  اخلارجي،  الت�شميم  حيث  من 

جتعله غاية يف الأناقة والع�رشية.

غوغل تطرح 
تطبيقات مميزة 

لال�ضتمتاع بالت�ضوير

�ضام�ضونغ تبحث يف م�ضح كف اليد 
لعر�ض تلميحات كلمات املرور

ا�شتخدام  �شام�شونغ تبحث يف  فاأن  براءة اخرتاع مت تقدميه موؤخًرا  وفًقا لطلب 
م�شح كف اليد؛ لتُذكر امل�شتخدم بكلمات املرور التي مت ن�شيانها.

حيث يظهر يف الطلب املكتوب باللغة الكورية اأنه يجب على امل�شتخدمني التقاط 
كانت  واإذا  هويتهم،  من  للتحقق  اخللفية  الكامريا  با�شتخدام  يدهم  لكف  �شورة 
بعر�ض  �شام�شوجن  ف�شتقوم  ُم�شبًقا  ت�شجيله  مت  مبا  متماثلة  اليد  بكف  اخلطوط 
تلميح لكلمة املرور ب�شكل متناثر عرب اخلطوط، بحيث يكون امل�شتخدم قادر على 
تذكر كلمة املرور اخلا�شة به وتقدم �شام�شونغ حالًيا بالفعل م�شح للعني، التعرف 
على الوجه، التعرف على ب�شمات الأ�شابع، واإمكانية فتح اجلهاز من خالل منط 
معني اأو رمز PIN؛ لذا فقد يكون م�شح كف اليد اأ�شلوب جديد يتم اإ�شافته لقائمة 

طويلة من التدابري الأمنية.

جهاز �ضارب املنتظر يهدد عر�ض اأرقى الهواتف الذكية
اليابانية  »�شارب«  يف  م�شادر  اأكدت 
اأن هاتف  العريقة بتطوير الإلكرتونيات 
مبوا�شفات  �شياأتي  القادم  ال�رشكة 
وحول  الأ�شواق  يف  الأف�شل  �شتكون 
 Android موقع  قال  الهاتف  هذا 
 Aquos »هاتف   :Authority
�شيكون  �شارب  من  القادم   3  Crystal
واحدا من اأف�شل الهواتف التي �شتطرح 
يف الأ�شواق العام املقبل، بف�شل تقنياته 
التي عجزت اأكرب ال�رشكات عن طرحها 
الأ�شابع  ب�شمات  كما�شح  اأجهزتها،  يف 
اجلبار  واملعالج  بال�شا�شة  املدمج 

وذاكرة الو�شول الع�شوائي الكبرية«.
واأ�شاف املوقع اأن »اأهم ما مييز الهاتف 
هو ال�شا�شة التي �شتغطي كامل م�شاحة 
الواجهة الأمامية للجهاز و�شتاأتي بحجم 

عر�ض  ودقة   )18:9( واأبعاد  بو�شة   6.4
)2160х1080(« كما يتميز الهاتف اأي�شا 
�شياأتي  حيث  الأداء،  عالية  بكامرياته 
 16 بدقة  مزدوجة  خلفية  بكامريا 
لقيا�ض  مب�شت�شعر  مزودة  ميغابيك�شل 
التثبيت  وبخا�شية  والأبعاد  امل�شافات 
الإلكرتوين للقطة، بالإ�شافة اإىل الكامريا 
اأي�شا  مزدوجة  �شتكون  التي  الأمامية 
التعرف  ومبيزة  ميغابيك�شل   13 بدقة 
على الوجوه التي �شت�شيف حماية عالية 

ملعلومات وبيانات الهاتف.
معالج  للهاتف  العايل  الأداء  و�شي�شمن 
»Snapdragon 845« اأف�شل معاجلات 
مطروحة،  �شتكون  التي  الهواتف 
بالإ�شافة اإىل ذاكرة الو�شول الع�شوائي 
داخلية  وذاكرة  غيغابايت،   8 بحجم 

مل  وفيما  غيغابايت   128 اأو   64 بحجم 
الر�شمي  املوعد  عن  �شارب  ت�رشح 
لطرح الهاتف املميز، اإل اأن املعلومات 

اأنه �شيعر�ض للجمهور خالل  ت�شري اإىل 
العام  �شيعقد  الذي   »CES« معر�ض 

املقبل.

تعك�ض  جديدة،  تطبيقات  ثالثة  عن  غوغل  اأعلنت 
التجريبية«  »التكنولوجيا  بناء  يف  ال�رشكة  ا�شتمرار 
جديدة  تطبيقات  ثالثة  اإطالقها  عن  غوغل  واأعلنت 
برنامج  الإ�شدارات جزءا من  للت�شوير، حيث تعد هذه 

»appsperiments«، الذي اأطلقته ال�رشكة حديثا.
ال�رشكة  تطبيق  من  اجلديد  الربنامج  ا�شتلهم  وقد 
حيث  املا�شي،  العام  �شدر  الذي   ،»Motion Stills«
ي�شمح بالتقاط مقاطع فيديو ق�شرية وحتويلها اإىل �شور 
وذلك  �شاملة  �شينمائية  عرو�ض  اأو   ،GIF متحركة  
با�شتخدام تكنولوجيا التثبيت والعر�ض املتقدمة لديهم. 
الثالثة  تطبيقاتها  حول  تفا�شيل  عن  غوغل  وك�شفت 
�شيكون   »Storyboard« تطبيق  اأن  من  بدءا  اجلديدة 
�شيكون  فيما  اأندرويد،  مل�شتخدمي  فقط  خم�ش�شا 
و  اأندرويد  »Selfissimo« مل�شتخدمي  الثاين  التطبيق 
مل�شتخدمي  ف�شيكون   »Scrubbies« الثالث  اأما   iOS
اأخذ  iOS فقط. ويعمل تطبيق »Storyboard« على 
مقاطع الفيديو اخلا�شة بك وحتويلها اإىل �شفحة واحدة 
الكتب  ت�شبه  بطريقة  و�شعها  يتم  اإطارات،   6 تت�شمن 
الهزلية، اأي مبثابة ق�شة م�شورة. ويقوم التطبيق باختيار 
اأمناط   6 وي�شم  تلقائيا  لالهتمام  املثرية  الإطارات 
هناك  اأن  تدعي  غوغل  اأن  عن  ف�شال  خمتلفة،  ب�رشية 

اأكرث من 1.6 تريليون تركيبة خمتلفة لل�شور.  

 My مميزات تطبيق
Orange

املميز يف تطبيق ماي اوراجن اأنه يوفر ادارة كاملة حل�شاب 
اخلا�ض  الر�شيد  معرفة  خالله  من  ميكن  حيث  اوراجن، 
اأنظمة وعرو�ض  وباقي  باملكاملات، ومعرفة نظام اخلط 
اخلا�شة  الفاتورة  معرفة  على  للقدرة  بالأ�شافة  اوراجن، 
اأو  واحد  ب�شخ�ض  خا�شة  الفاتورة  كانت  �شواء  باحل�شاب 
ال�شتهالك  معرفة  اأي�شا  الأ�شخا�ض.ميكن  من  جمموعة 
الكارت  نظام  مل�شتخدمي  ميكن  كما  باخلط،  اخلا�ض 
واأي�شا  لديهم،  املتبقي  الر�شيد  معرفة  مقدما  املدفوع 
ميكن حتويل امليجا بايت�ض بني اخلطوط املختلفة، وطلب 
اجلديدة  اخلدمة  وهي  اأخرين،  عمالء  من  امليجابايت�ض 
يف  ال�شرتاك  ميكن  لعمالئهااأي�شا  اأوراجن  تقدمها  التي 
الأخرى،  لالأنظمة  والتحويل  اجلديدة  املكاملات  انظمة 
الأنرتنت(  )باقات  الهاتف  اخلا�ض  الأنرتنت  ادارة  وكذلك 
التي تقدمها  الإنرتنت  ADSL وهي خدمة  الـ  اأنرتنت  اأو 

اأوراجن للمنازل التي يوجد بها اأرقام اأر�شيه.

م�ضوؤول يف في�ضبوك: 
املوقع يدمر املجتمع!

منو  ق�شم  نائب  كان  الذي  باليهابيتيا،  ت�شاماث  وقال 
و2011،   2007 عامي  بني  الفرتة  يف  ال�رشكة  يف  امل�شتخدمني 
اإنه ي�شعر »بالذنب الكبري« جتاه في�شبوك، كما حظر اأبناءه من 

ا�شتخدامه.
رئي�ض  اأول  بها  اأدىل  التي  لتلك  النتقادات مماثلة  وتاأتي هذه 
اإن املوقع طور طرقا خا�شة ل�شمان  يف في�شبوك، حيث قال 
املواقع  عمالق  على  اخلا�شة  حلياتهم  امل�شتخدمني  ن�رش 

الجتماعية.
العليا يف جامعة  الدرا�شات  كلية  مع  اأجراها  مقابلة  وقال يف 
اأدوات  اأن�شاأنا  اأننا  »اأعتقد  فريج:  موقع  ر�شدها  �شتانفورد، 
بالذنب  »اأ�شعر  مو�شحا:  الجتماعي«واأ�شاف  الن�شيج  تدمر 
الكبري. اأعتقد اأننا جميعا كنا نعرف ذلك يف عقولنا، على الرغم 
من تظاهرنا اأن هذا اخلط الكامل ل يحمل عواقب �شيئة غري 
مق�شودة حقا«واأو�شح ت�شاماث اأنه يحاول ا�شتخدام في�شبوك 
اأقل قدر ممكن، ويو�شي النا�ض باأن ياأخذوا »ا�شرتاحة طويلة« 
املوقع  فقط  ولي�ض  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  جميع  من 

الذي اأن�شاأه مارك زوكربريغ.
اأن�شاأناها  التي  املرتدة  التغذية  حلقات  »اإن  قائال:  وا�شتطرد 
على املدى الق�شري، تدمر كيفية تطور املجتمع«، م�شريا اإىل 
التفاعالت امل�شتخدمة على مواقع التوا�شل الجتماعي، مثل 
حياتنا  ننظم  »اأننا  ال�شابق  في�شبوك  م�شوؤول  »الإعجاب«واأكد 
لأننا نح�شل على مكافاأة ق�شرية  الوهمي،  ال�شعور  حول هذا 
الأمد عرب هذه الإ�شارات، القلوب والإعجاب واملتابعة. نحن 
نخلط ذلك مع احلقيقة، على الرغم من اأن الأمر وهمي ويرتك 

فراغا و�رشخا اأكرب يف العالقات«.
وجاءت تعليقات ت�شاماث بعد وقت ق�شري من و�شف الرئي�ض 
الجتماعي  املوقع  جذب  اآلية  باركر،  �شون  لفي�شبوك،  الأول 
ا�شتخدامه،  على  اإدمان  حالة  يف  ليجعلهم  للم�شتخدمني 

بالإ�شافة اإىل كيفية تغيري طريقة عمل اأدمغة النا�ض.



 حكيم مالك

الفن  اأيقونة  حرك  فلقد  
»ايدير«  والعاملي  القبائلي 
بروائعه  الفنية  ع�شاقه  قلوب 
بقيت  التي  القبائلية  الع�رصية 
ليظهر  التاريخ   مر  على  خالدة 
املو�شيقى  ثراء  بوا�شطتها 
فلقد  الراقية  اجلزائرية 
من   متنوعة  باقة  اإيدير  قدم 
 « واأبرزها  اأغانيه الرائعة  
على  تربت  التي    « ينوفا  اأفافا 
منه   لتجعل  الأجيال  ايقاعاتها 
يف  القبائلية  للأغنية  �شفريا 
لفهامة  لأغنية  العامل  اإ�شافة 
»�شوت   ... بغذوذ  ثيغري 
ال�شعب« ملهبا بها القاعة ليطلق 
يف هذه ال�شهرة الفنية املميزة  
بالرتاث  للحتفالت  العنان 
الأمازيغي  ،والفني  الثقايف 
ل�شنة 2018  ، من خلل تقدمية 
متنوعة  مو�شيقية  ملقطوعات 

الطويل  الفني  ريربتواره  من 
القدمية  ي�شم اأغانيه  والذي 
ا�شندو   « ال�شيت  منها  ذائعة 
لورا  ذي  ن�شومر  » ايزاوو 
 « باأغنيتي  فيها  غنى  والتي 
نت�شكورث«  »حكاية  ثم�شهوت�س 
خاويل  احلجل«،   ولعموم 
خلريينو  اأيا  و  ذولن«ثمغرا« 
�شاركت  فلقد   ، »�شعادتي«  
»ثنينة »  ابنة »دايذير » والدها  
 « واملتمثلة  عديدة   اأغاين  يف 
»و  جميل  احلفل     « اأورار  يلها 
» تيزي وزو »فيما اأعادت  ابنته  
اأ�شويق  للفنانة القبائلية الراحلة 
دورو  »اأفيغ  بعنوان   �رصيفة  
يلقعا » ،وجدت قطعة دورو يف 
»ا�شفرا  اأغاين  لتليها   ، الأر�س 
املهاجر  اأيها   « غريب  »و«اأيا 
املهداة   تذكرت    « ، و«ا�شفيغ 
لروح  اأمه ،  وغنى ، اأيا ر�شنغ ،  
يا اأبنائنا  ، ليحظى بعدها  عميد 
الأغنية القبائلية  اإيدير يف ختام 

احلفل  بتكرمي خا�س من طرف 
العام  املدير  �شيخ  بن  �شامي 
للديوان الوطني حلقوق املوؤلف 
بالقر�س  املجاورة  واحلقوق 

الذهبي والربنو�س.
كما اأكد وزير الثقافة عز الدين 
اإيدير تاريخي  اأن حفل  ميهوبي 
اأغاين  مع  تفاعل  بح�شور 

املتميز،  الفنان  لهذا  اجلميلة 
ملدة  اجلزائر  عن  غيابه  فرغم 
40 �شنة اإىل اأنه كان دائما يعي�س 
اأغانيه،  طريق  عن  وجداننا  يف 
مثمنا ميهوبي عودته من جديد 
اإىل بلده الأم يعد دعما للثقافة 
ومتهيدا  الأمازيغية  اجلزائرية 

لحتفالت » يناير«.

العدد : 4543/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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24
بعد 39 �سنة غيابا عن اجلزائر  

حفل تاريخي لإيدير وتكرمي بالربنو�س و الذهبي 
الأمازيغية للثقافة  دعم  للجزائر    اإيدير  عودة   : •       ميهوبي 

حت�سريا لدورة املجل�س الوطني 
اأويحيى يعقد اجتماعا مغلقا مع املكتب 

الوطني ويف�صل ال�صمت
حلزب  العام  الأمني  اأم�س  عقد 
الأرندي اأحمد اويحيى بالعا�شمة 
اجتماعا مغلقا مع اأع�شا املكتب 
الوكطني للحزب ، وهو الجتماع 
رف�س  كبري  بتكتم  حظي  الذي 
باأي  الإدلء  اويحيى  خلله  من 
ياأتي  والذي   ، لل�شحافة  ت�رصيح 
حت�شريا لدورة املجل�س الوطني 
اأيام 18و 19من هذا  يكون  الذي 

ال�شهر اجلاري .

الذي  اأويحيى  اأحمد  رف�س  وقد 
اأي  تقدمي  الإجتماع  هذا  قاد 
يف  العمل  مف�شل   ، ت�رصيح 
املجل�س  لدورة  حت�شريا  �شمت 
�شيكون  الذي  للحزب  الوطني 

بعد اأيام بزرالدة .
العام  الأمني  اجتماع  ياأتي  و 
حزبه  بقيادة  اأويحيى  اأحمد 
امل�شتجدات  من  العديد  و�شط 
الوطنية  ال�شاحة  يف  ال�شيا�شية 

الثلثية  لقاء  اإعادة  اآخرها  كان 
اللقاء  ، وهو  الأفلن  الأخري مع 
يف  كبرية  �شجة  اأثار  الذي 
ال�شاحة ، اإ�شافة اإىل تاأجيل قرار 
اأويحيى حول تعليمة ال�شيارات و 
يف  بالرتكيب  املعنية  ال�شاحنات 
اأويحيى  قدمها  التي  و  اجلزائر 
اإىل  اإ�شافة   ، اأول  وزيرا  ب�شفته 
ال�شاخنة  امللفات  من  العديد 
بالنتخابات  تعلق  ما  ل�شيما 

املنتخبني  من  العديد  ورحيل 
ا�شتياء  ظل  يف   ، الأفلن  اىل 
هذه  كل  تبدو  حيث  للأرندي. 
اأويحيى  تف�شيل  وراء  امللفات 
مواجهة  وعدم  ظريف  ل�شكوت 
دورة   غاية  اإىل   ، العام  الراأي 
الذي  للحزب  الوطني  املجل�س 
هذا  19من  و   18 يومي  �شيكون 

ال�شهر .
ع�سام بوربيع

  موقف ...
جمال  يف  ايجابي  ب�شكل  موقفها  تدعيم  من  متكنت 
جمالت  يف  املالية  املنظومة  مناعة  تقوية  و  حتيني 
اخلليا  و  املجموعات  متويل  و  الأموال  تبيي�س 
الإرهابية و قبلها  اأف�شت عمليات التقييم املختلفة اإىل 
الدول املحددة يف ت�رصيح  �شحب اجلزائر من قائمة 
علني هذه اخلطوة منحت اجلزائر تقدما يعزز موقفها 
الدويل الذي يتبنى اآليات قانونية و ميدانية يف مكافحة 
و جتفيف منابع الإرهاب ،و قد األتفت كثري من الدول 
الفقري  العمود  الآن  وهي  اجلزائرية  املقاربة  حول 

التي  الأمن  اأجهزة  و  يف �شيا�شات كثري من املنظمات 
تخو�س حربا عاملية �شد الإرهاب.

 لكن ل تبدو هذه اخلطوات كافية مع قدرة املجاميع 
الإرهابية على جتديد و تطوير اأدواتها كون بع�شها غري 
مرتبط باإيديولوجيات و خلفيات فكرية بل هي �شنيعة 
خمابر متخ�ش�شة توظف الإرهاب يف التمكني ل�شيا�شات 
دول ،و خطط ترمي لتغيري احلدود و الأنظمة التي ل 

ت�شري يف فلكها.
التحذيرات  اإعادة قراءة و بتمعن  بالذكر هنا  و جدير 

ماك�س  الباحثة مبعهد  تروبينا«،  »تاتيانا  اأطلقتها  التي 
بلنك للقانون اجلنائي والدويل 

�شوطا  بلغت  الإرهابية   املنظمات  كون   من  حمذرة 
وتكنولوجيات  الرقمية  الأدوات  ا�شتخدام  يف  كبريا 
واملواد  الكتب،  وبيع  التربعات،  جلمع  الت�شالت 
الرتويجية، للموؤيدين، وهناك اجتاهٌ متزايد ل�شتخدام 
نظًرا  الإرهاب؛  لتمويل  والبيتكوين  الرقمية  العملت 
ا�شتخدام  و�شهولة   ، الإرهابيني  هويات  ك�شف  لعدم 
مب�شدر  تهتم  ل  الرقمية  فالتكنولوجيا  الإنرتنت؛ 

الدخل، �شواء كان م�رصوًعا اأو غري م�رصوع، ول متلك 
اأقل  كونها  امل�شبوهة،  العمليات  عن  للك�شف  احلافز 
تنظيًما من املوؤ�ش�شات املالية التقليدية، واأقل امتثاًل 

لقوانني مكافحة غ�شيل الأموال.
هي بع�س ملمح املواجهة التي على اجلزائر والعامل 
خو�شها بذكاء و بالتحكم يف ميدان ال�شتعلم املايل 
الذي هو بحق جبهة املواجهة اجلديدة مع  الأمني  و 

املنظمات الإرهابية يف املرحلة القادمة.
وداد احلاج

عملة البتكوين لتمويل الإرهاب

و اأخريا خالد نزار يقلع عن التدخني
خالد  ال�شابق  الدفاع  وزير  اأخريا  جنح 
التدخني نهائيا بعد  نزار يف الإقلع عن 
�رصاع كبريا معه من اأجل التغلب عليه و 

الإقلع عليه نهائيا .
وقد ك�شف م�شدر من عائلة نزار اأن وزير 

التدخني  عن  نهائيا  اأقلع  ال�شابق  الدفاع 
منذ �شهرين .

العديد من املرات  نزار قد ك�شف  وكان 
ال�شيجارة  اأنه كان يعالج من الإقلع عن 

التي كانت ل تفارقه .

واإثر  الإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
مبنطقة  ومت�شيط  بحث  عملية 
/ن.ع.5،  باتنة  بولية  تيفران 
للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�شفت 
جانفي   04 يوم  ال�شعبي،  الوطني 
للإرهابيني   )02( خمباأين   ،2018

الأفر�شة،  من  جمموعة  يحويان 
فيما دمرت مفرزة اأخرى بالقطاع 
ثلثة  وزو،  لتيزي  العملياتي 
ويف  ال�شنع،  تقليدية  قنابل   )03(
واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار 
للجي�س  مفارز  اأوقفت  املنظمة، 

مع  بالتن�شيق  ال�شعبي  الوطني 
من  بكل  الوطني  الدرك  عنا�رص 
/ن  �شالح  وعني   2 ع  تلم�شان/ن 
خمدرات  جتار   )04( اأربعة   ،6 ع 
من  كيلوغراما   )48( بحوزتهم 
من  واأكرث  املعالج،  الكيف 

فيما  جزائري،  دينار   600.000
 )32.4( اأخرى  مفارز  �شبطت 
املعالج  الكيف  من  كيلوغراما 
بكل  مهلو�شا  قر�شا  و)1383( 
ال�شلف،  العا�شمة،  اجلزائر  من 

بومردا�س واجللفة /ن.ع.1.

باتنة

 تدمري خمباأين للجماعات الإرهابية

البويرة

اإح�صاء 30حالة اختناق بالغاز خالل 17 تدخال

موبيلي�س وهواوي 

اأول طبعة "موبيلي �صتور غامين اأرينا"
التي  و  الألعاب  لتحميل  جزائرية  بوابة  اأول 
اللعبة  يف  بامل�شرتيات  بالقيام  اأي�شا  ت�شمح 
وتقرتح  موبيلي�س  �شيم  �رصيحة  من  انطلقا 
ع�شاق  جتمع  فيديو  لعبة   4000 من  اأكرث 
م�شابقة  مبنا�شبة  اجلديدة  التكنولوجيات 

وطنية للألعاب.
اجلزائر، ح�شب البيان ت�شلمت الو�شط ن�شخة 
منه  اختار كل من موبيلي�س وهواوي عر�س 
يف  �شتور”  موبيلي  الفيديو”  لألعاب  بوابتهما 
تنظيم  مت  حيث  تلم�شان،  العتيقة  املدينة 
الفيديو  لألعاب  الوطنية  امل�شابقة  نهائي 
ي�شم  الذي  الكبري  احل�شاري  الإرث  هذا  يف 
�شللتها  تاريخ  ويروي  املدينة  ح�شون 

الغازية عرب الع�شور.
امل�شابقة  هذه  مييز  البيان وما  واأ�شاف 
الذي  والتحفيز  ال�شتثنائي  طابعها  هو 
للتكنولوجيات  املتحم�س  ال�شباب  اأظهره 
الع�رصية بالتعبري عن اإعجابهم ال�شديد بهذه 
ملوبيلي  الفاي�شبوك  �شفحة  امل�شابقة،اإن 
�شتور قد متت حما�رصتها حرفيا منذ الإعلن 
عن امل�شابقة وطرح �رصوطها على املبا�رص 
يف ال�شبكة العنكبوتية يوم 21 دي�شمرب الفارط، 
لي�س اأقل من 88000 هاو عربوا عن حما�شهم، 
يف وقت جند فيه اأن املناف�شة كانت مفتوحة 
لكل ع�شاق األعاب الفيديو على النرتنت وكان 
يكفيهم اأن يكون حا�شلني على بطاقة �رصيحة 
موبيلي�س وحتميل لعبة STRIKE OPS عن 

طريق بوابة موبيلي �شتور.

مت  وقد  انه  البيان  اأ�شار  اأخرى   جهة  ومن 
الأكرث  اللعبني  بني  من  لعبا   40 اختيار 
التي  النهائية  املرحلة  يف  للم�شاركة  ن�شاطا 
الثقافة  بدار   2018 جانفي   4 يوم  �شتجري 
للدور  بتلم�شان، حيث �شيتم توزيع املتاأهلني 
للدفاع كفريق  النهائي على 8 فرق 5 لعبني 
كل  ويحمل  فريقهم  األوان  وفاء  وبكل  واحد 
 DZ WARRIORS واحد ا�شم مثري مثل

…DZ FROCE اأو
اللقاء  لف�شاء  وبالن�شبة  البيان  ا�شاف  واخريا 
يف  ف�شيكون  ال�شباب  هوؤلء  �شيجمع  الذي 
مبا  بعناية  اختيارها  مت  التي  املدينة  قلب 
حرية  وبكل  لياأتوا  تلم�شان  ل�شباب  ي�شمح 
للم�شاركة يف هذا الحتفال الكبري. الريا�شة 
اللكرتونية وجتاوز الذات بالإ�شافة اإىل روح 
والزعامة، كلها  ال�شداقة  الفريق يف جو من 
الذي  اليوم  هذا  على �رصف  �شتكون  �شفات 

يحمل ت�شويقا كبريا للجميع.
�شيعي�شها  التي  اللعب  خربة  على  وزيادة 
من  جتعل  �شتور  موبيلي  فاإن   ، امل�شاركون 
اجلزائريني  لكل  ممكنا  اأمرا  الألعاب  هذه 
األعاب  ا�شتعمال  على  بالقدرة  لهم  بال�شماح 
احلني،  يف  العامل  يف  حداثة  الأكرث  الفيديو 
حتويل  هي  الوحيدة  امل�شافة  فالقيمة 
بف�شل  اللعبة  منحة  اأو  املا�شي  الر�شيد 
بطاقة  ودون  �شهولة  بكل  موبيلي�س  وحدات 

تاأ�شرية.
بوجلطي �سمرية

اأمتع املطرب القبائلي اإيدير يف حفل فني بالقاعة البي�ساوية بالعا�سمة و�سط ح�سور جماهريي كبري قدم من كل 
حدب و�سوب ليكرموا فنانهم املف�سل بعد 39 �سنة من الغياب عن بلده الأم اجلزائر، ولقد عرف احلفل ح�سور 

�سخ�سيات �سيا�سية واملتمثلة يف كل من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووزير ال�سباب والريا�سة الهادي ولد علي 
ووزير ال�سياحة وال�سناعات التقليدية ح�سان مرموري، ورئي�س » الأف�سيو« علي حداد، ووزير اخلارجية الأ�سبق 

رمطان لعمامرة .

على  املدنية  احلماية  م�شالح  اأح�شت 
م�شتوى ولية البويرة 30 حالة اإ�شابة اإختناق 
بالغاز وحالة وفاة اإمراأة ببلدية �شور الغزلن 
تدخل   17 ب  امل�شالح  ذات  قيام  خلل 
رقم  وهو  الولية  وبلديات  مناطق  مبختلف 
رهيب ومرعب ونحن يف عز الفرتة ال�شتوية 

التح�شي�شية  احلملت  جل  اأن  يعني  ما 
امل�شالح  �شتى  بها  تقوم  التي  والتوعوية 
حالت  تفاقم  من  التقليل  يف  ولو  تفلح  مل 
التي تدخل جو احلزن والأ�شى  الإختناقات 

على البيوت البويرية .
اأح�سن مرزوق

زوجة حممد العماري يف ذمة اهلل 
انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل �شباح  اأم�س اجلمعة، زوجة القائد ال�شابق لأركان اجلي�س الوطني 

ال�شعبي حممد العماري بامل�شت�شفى الع�شكري عني النعجة.

الوطني  اجلي�س  لعدو  الوطني  اليوم  عرف 
ال�شعبي الذي نظم اليوم اخلمي�س عرب خمتلف 
الهياكل  و  الوحدات  و  الع�شكرية  النواحي 
الإدارية م�شاركة وا�شعة لأفراد و  التكوينية و 
ال�شعبي مبختلف  الوطني  م�شتخدمي اجلي�س 

ك�شف  ح�شبما  الرتب  و  الفئات  و  الأعمار 
م�شلحة  رئي�س  بالبليدة  اخلمي�س  اأم�س   اأول 
و  الإ�شتعمال  دائرة  الع�شكرية  الريا�شات 
عمر  العميد  الوطني  الدفاع  بوزارة  التح�شري 

قري�س.

اليوم الوطني لعدو اجلي�س الوطني ال�سعبي 

م�صاركة وا�صعة عرب خمتلف وليات الوطن 
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