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�س3وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان االجتماعي مراد زمايل

نقابات غري قانونية حتتج وجتمع ا�سرتاكات من العمال

ال�ضيناتور االأفالين مبجل�س االأمة عبد الوهاب بن زعيم

الأفالن لي�س ثكنة ورحيل ولدعبا�س �سروري

�س 4

�س 3

مبعدل بني 04 اإىل 06 اإ�ضابات يف اليوم 

 600 حالة اإ�سابة بداء
 البــــوحمــــرون بورقـــــلة  

ل�سل حتركات املهربني والإرهابيون يف املمرات ال�سرية 

 هذه  اأوامرالفريق  قايد  �صالح يف احلدود  اجلنوبية 
�س 6

�س5 �س6

80األف  عامل اأجنبي  منهم  40 
باملائة  غري م�ضرح بهم

ت�ضبع بالفكر املتطرف اأثناء 
تواجده ب�ضجن 

مغــرتب وعــــائلته 
يحاولون الن�سمام 
 اإلــــــى " داعــــــــــ�س" 

مــــــــن فـــــــــرن�سا

قررت قيادة �لناحية �لع�سكرية �ل�ساد�سة جتهيز �حلدود �جلنوبية    باملزيد من  نقاط  �ملر�قبة  �ملح�سنة  �جلديدة  �لتي  �ست�سمح حلر�ش �حلدود  و�جلي�ش   و �لدرك بالعمل يف ظروف �أكرث �أمنا،   
وقررت قيادة  �لدرك �لوطني وهيئة �أركان �جلي�ش تخ�سي�ش جتهيز�ت �إ�سافية منها معدالت �ت�سال وجتهيز�ت �إلكرتونية  للوحد�ت �لعاملة يف �حلدود �جلنوبية.

.   خاليا اأزمة تفاديا لت�ضجيل وفيات 

بعد اأن نوه بدور م�ضالح 
الرقابة، بولنوار:

ل وجــــود ليـــاغورت 
 مــ�ســــــنوع ب�ســـــــــــحم

�س 3�س4 اخلـــنزير يف الـجزائر 

�س4

�س4

�س4

�س4

العودة للمربع االأول واردة

البــليــدة"  "اأ�ســـاتذة 
يلغمون العالقــــة بـني 
الكنابا�ست و الوزارة 

ملنع التماطل يف التعاطي مع 
ملف االأ�ضاتذة، �ضليم ولهة:

تن�سيب جلنة م�سرتكة بني 
الوزارة ونقابات الرتبية

رم�ضان تاعزيبت للو�ضط:

 حـــــــزب العـــمــــــال
  ل يخـدم اأجندة اأية
 دولـــة فــي اجلـزائر 

البويرة

 كـــــ�ســـف وتدمـــــري31
 قنبلة تقلـيدية الــ�سنع  

 حاولوا ال�ضري نحو مقر
 الوزارة بنب عكنون 

الأمن يفرق احتجاجا 
 لـــطلـــبة الـــــــريـــا�ســــة 
وعــــــلــــم املــكتــــــبات   

14 مليون و390 يوما عطل مر�سية يف 2017

جي
ني را

ت/يا�ض



اجلزائر  ات�صاالت  العمومي  املتعامل  اعتمد 
على  قائمة  جديدة  اإ�صرتاتيجية   2017 �صنة 
و  عالية  م�صافة  قيمة  ذات  خدمات  تطوير 
مب�صاعفة  �صمحت  التكنولوجيا  يف  التحكم 
رقم اأعماله الذي بلغ اأزيد من 6 ماليري دينار 
جزائري و حتقيق ارباح " قيا�صية تقدر "باأزيد 
الرئي�س  اأكده  ح�صبما  دج"،  مليار   )1( من 
بن  اأنور  ال�صيد  املوؤ�ص�صة  لهذه  العام  املدير 
عبد الواحد اأم�س االثنني باجلزائر  العا�صمة، 
و اأو�صح بن عبد الواحد يف حديث خم�ص�س 
امل�صجلة  "النتائج  اأن  املوؤ�ص�صة،  حل�صيلة 
رقم  حتقيق  تبني   2017 املالية  ال�صنة  خالل 
اأعمال يقدر ب007ر6 مليار دج مقابل 378ر3 
تقريبا  يعادل  ما  اأي   2016 �صنة  دج  مليار 

ال�صعف". 
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ر�ؤية من الواقع
منذ �سنوات واأنا اكتب وا�سرخ متاأ�سفا 
باأعيادنا  االحتفال  احتكار  عن 
يف  ،وح�سرها  والدينية  الوطنية 
الر�سمي  امل�ستوى  على  �سيقة  اأماكن 
ال�سالونات  يف  تقام  اأ�سبحت  اإذ 
روتني  اإىل  حتولت  بعدما   . واملكاتب 
�ساأنها  من  ينتق�س  �سنة  كل  ويف 
عبارة  وتكون  قيمتها  من  والتقليل 
فيها  ي�ستمع  لدقائق  وقفة  عن 
العلم  يرفع  ثم  الوطني  للن�سيد 
وتفرتق اجلموع ) القليلة ( على اأمل 
املكان  نف�س  يف  املقبل  العام  اللقاء 

الوجوه  ونف�س  الربنامج  وبنف�س 
من  �سوتي  بح  وقد   ، واحل�سور 
ي�ستجاب  مل  التي  النداءات  كرثت 
االحتفال  من  جنعل  ان  مفادها  لها 
يكون  واعتزاز  وافتخار  احتفاء 
املدار�س  وطلبة  ال�سباب  مع  مبا�سرا 
يف  ويعمم  والتكوين.  واجلامعات 
دور الثقافة ومراكز ال�سباب وقاعات 
امل�ساجد  ويف  باجلامعات  املحا�سرات 
الذكرى  لتبقى   . وخطبا  درو�سا 
م�ستمرة وتوا�سال بني جيلي نوفمرب 
بطوالت  تذّكر  ،مع  واال�ستقالل 

اال�ستعمارية  فرن�سا  قهر  �سعب 
والب�سالة  ال�سجاعة  يف  در�سا  ولقنها 
لنداء  م�ستجيبا  انطلق   ، والت�سحية 
مع  نقف  اليوم  وهانحن   ، اأكرب  اهلل 
حلول  مع  النداء  جندد  و  الذكرى 
مار�س �سهر ال�سهداء كما يطلق عليه 
اأبطالنا  من  نخبة  فيه  ا�ست�سهد  حيث 
املجيدة  نوفمرب  ثورة  فجروا  الذين 
ودفعوا  الواجب  لنداء  وا�ستجابوا 
ا�ستقالل  اجل  من  فداءا  اأرواحهم 
باحلرية  �سعبها  ينعم  ولكي  اجلزائر 
االآالف  ال�سهر  هذا  يف  عنا  رحل   .

من  اأبطال  يتقدمهم  ال�سهداء  من 
اأمثال العربي بن مهيدي و عمريو�س 
بولعيد  بن  م�سطفى  و  حمودة  اآيت 
عبد  بن  احمد  و  لطفي  العقيد  و 
احلوا�س  بال�سيخ  املعروف  الرزاق 
باأحرف  ت�سحياتهم  �سجلوا  .بعدما 
الزكية  بدمائهم  كتبت  ذهب  من 
اىل  اأرواحهم  وفا�ست  الطاهرة 
بارئها وهم مطمئنون اآمنون. واليوم 
توا�سل  على  نبقي  ان  اأردنا  اإذا 
االأجداد  ماآثر  وتذكر  االأجيال 
فالبد ان يقع االحتكاك املبا�سر بني 

م�ستقبل  وال�سباب  الثورة  �سانعي 
امل�سعل  ي�ستلم  ،حتى  واأملها  االأمة 
وتطورها  اجلزائر  نه�سة  اجل  من 
والت�سييد.  البناء  معركة  ملوا�سلة 
وحتى ال يقع االنف�سال واالنف�سام 
وتاريخه  وهويته  �سخ�سيته  بني 
م�ستوى  يف  االحتفال  يكون  .ولكي 
بالعهد  الوفاء  لتجديد   ، احلدث 
نبقى  بان  لل�سهيد  اأعطيناه  الذي 
على العهد �سائرين غري مبدلني وال 

متنكرين لهم ولت�سحياتهم .

مر�سد �سفحة 2

بلدية املجبارة على فوهة بركان االن�سداد
وقع  املجبارة على  بلدية  تعي�س 
الراف�صني  اأع�صائها  بني  م�صاكل 
لت�صيري املري ال�صابق بن حدة عمر 
على  احل�صول  يف  تراجع  والذي 
االأغلبية يف االنتخابات املا�صية 
حيث كان يحوز يف ال�صابق على 
نف�صه  ليجد   . املقاعد  جميع 
مهمة  بت�صكيالت  حماطا  اليوم 
وانفراده  ت�صيريه  عن  تر�صى  مل 
وان  خا�صة  البلدية  ب�صوؤون 
غري  نف�صه  وجد  االآفالين  املري 
اأغلبية م�صكلة  مقبول من طرف 
الوطني  التجمع  اأحزاب  من 

الدميقراطي وحم�س وامل�صتقبل 
العمل  يرف�صون  الذين  هوؤالء 
املجل�س  ت�صيري  ويريدون  معه 
ال�صابق من  الت�صيري  ملا روؤوا يف 
للمال  ونهب  وف�صاد  جتاوزات 
مبيتة  نية  هناك  ان  مع   . العام 
من طرف رئي�س دائرة عني االإبل 
الذي يوؤكد يف كل مرة مرة دعمه 
واحلايل  ال�صابق  البلدية  لرئي�س 
املواطنني  اأو�صاط  يف  وي�صيع 
املري   ( باأنهما  واملوظفني 
من  م�صنودان   ) الدائرة  ورئي�س 

طرف الوايل قنفاف ؟

فتح اجلزائر تنعى 
املنا�سل اأ�سماعيل 

حممود �سيدم

ات�ساالت اجلزائر الف�سائية 
ت�ساعف رقم اأعمالها 

الفل�صطيني  الوطني  التحرير  حركة  نعت 
املنا�صل  اجلزائر"   اأقليم   – "فتح 
اأ�صماعيل حممود �صيدم، وحيت فتح روح 
اجل  من  الالحمدود  وعطائه  املنا�صل 
منا�صليها  من  واحدا  واعتربته   ، الوطن 
باهداف  االلتزام  معنى  ج�صدوا  الذين 
ومبادىء احلركة ، والوفاء لل�صعب ، وعملوا 

باإخال�س من اجل التحرر.
فتح  نعي �صدر عن حركة  بيان   وجاء يف 
اأ�صماعيل  املنا�صل  ان   "اأقليم اجلزائر"  
حممود �صيدم قد ارتقت روجه اىل بارئها 
نوبة  اثر   2018/3/4 املوافق  االحد  يوم 
قلبية بعد ان كر�س حياته من اجل فل�صطني 
والعطاء الالحمدود من اجل حرية ال�صعب 
وبعثت    " ق�صيته  وانت�صار  الفل�صطيني 
الراحل  املنا�صل  لعائلة  بالعزاء  احلركة 
و�صالت اهلل ان يلهم اخوانه يف درب الكفاح 
ويجعل   ، ال�صرب  وعائلته  وذوية  والن�صال 
الطاهرة  لروحه  خالداً  م�صتقراً  اجلنة 
للمنا�صلني  بالوفاء  �صعبنا  وعاهدت   ،

واال�صتمرار على دربهم حتى الن�رص .

م�ستغامن 

ا�سراب  لتجار �سوق االأقم�سة واملالب�س باملطمر و�سط املدينة 
دخل جتار ب�صوق االأقم�صة واملالب�س 
مدينة  بو�صط  العتيق  املطمر  بحي 
يدوم  مفاجئ  اإ�رصاب  يف  م�صتغامن 
اأ�صبوعا  مل يتم االإعالن عنه يف وقت 
بع�س  وقام  لوحظ.  ح�صبما   ، �صابق 
التجار يف ال�صاعات االأوىل من ال�صباح 
بغلق حمالتهم التجارية احتجاجا على 
يوما   15 يدوم  جتاري  معر�س  اإقامة 
بح�صرية الت�صلية والرتفيه مو�صتاالند 
مبنطقة خروبة �رصق مدينة م�صتغامن 
الوالئي  لالإحتاد  العام  االأمني  واأكد 
م�صتغامن  لوالية  واحلرفيني  للتجار 
اأن  ت�رصيح   يف  احلاج  حممد  طيفور 
عدة  الكربى  املعار�س  هذه  "اإقامة 

مرات يف ال�صنة ويف نف�س البلدية غري 
املنظمة  القانونية  للن�صو�س  مطابق 
والتظاهرات   الن�صاطات  هذه  ملثل 

املحليني  بالتجار  ي�رص  اأنه  كما 
خ�صو�صا باأ�صواق االأقم�صة واملالب�س 

واالأواين املنزلية".

اعتذارا ملار�س �سهر ال�سهداء..   !

االجتماعي  التوا�صل  املواقع  رواد  من  العديد  ت�صاءل 
"االحتادية  رئي�س  ت�رصيحات  م�صداقية  مدى  عن 
زط�صي"،  الدين  "خري  القدم"،  لكرة  اجلزائرية 
كاأ�س  نهائيات  تنظيم  على  اجلزائر  قدرة  بخ�صو�س 
اإفريقيا وحتى العامل 2026، يف ظل الفو�صى املوجودة 
قدرة  عدم  اأخرها  كان  التي  اجلزائرية،  الكرة  داخل 
م�صاحله على ت�صيري لقاء ربع نهائي كاأ�س اجلزائر بني 
�صبيبة القبائل واإحتاد البليدة، رغم القوانني الوا�صحة 
كاأ�س  ت�صيري  ن�صتطيع  اإذن  فكيف  املو�صوع،  هذا  يف 

اإفريقيا ح�رصة الرئي�س؟

منها،  التخل�س  يتم  مل  الرتبية  قطاع  اأزمة  اأن  يبدو 
بوتفليقة  العزيز  رئي�س اجلمهورية عبد  تو�صيات  رغم 
الرامية اإىل فتح حوار جاد و�صامل بني الو�صاية ونقابة 
الكنابا�صت، حث حتدثت بع�س امل�صادر عن وجود نية 
لالأ�صتاذة من اأجل العودة اإىل االإ�رصاب اإذا مل يتم حتقيق 

مطالبهم القدمية املتجددة مثل كل مرة ح�صبهم.

كيف ن�سري كاأ�س اإفريقيا يا زط�سي؟

نقابات الرتبية واال�سرابات

احلفنـاوي بن عامـر غــول

هذا ما فعلته اإدارة فريونتينا..
االإيطايل،  فريونتينا  نادي  اإدارة  قررت 
الراحل  مدافعها  عقد  جتديد 
اأ�صتوري  دافيدي  املخ�رصم  والقائد 
اإىل  �صيذهب  وراتبه  احلياة،  مدى 
اأ�صبوع، ما  زوجته  وابنته املولودة قبل 
اإنها  يقولون  املدونني  من  الكثري  جعل 

لي�صت جمرد لعبة.

اجللفة 
100 مليون دج لبلديتي قطارة و اأم لعظام  

خ�ص�صت والية اجللفة غالفا ماليا 
من  كل  لفائدة  دج  مليون   10 قدره 
اأم لعظام لتج�صيد  بلديتي قطارة و 
باالإطار  ترقى  تنموية  م�صاريع 
علم  ح�صبما  لل�صكان،  املعي�صي 
هاتان  وكانت  الوالية.  م�صالح  من 
جنوب  باأق�صى  الواقعتان  البلديتان 
االأ�صبوع  نهاية  عرفتا  قد  الوالية 
الفارط زيارة ميدانية لوايل الوالية، 

حمانة قنفاف، الذي وقف على واقع 
تخ�صي�س  وك�صف عن  بهما  التنمية 
دج  مليون   50 بقيمة  مايل  غالف 
لكل جماعة حملية من اأجل جت�صيد 
حت�صني  �صاأنها  من  تنموية  م�صاريع 
مع  للمواطنني  املعي�صية  الظروف 
وتنفيذ  ت�صطري  يف  االأولوية  اإعطاء 
قرية  عند  وقوفه  ولدى  امل�صاريع. 
التابعة  حممد"  طهريي  "ال�صهيد 

جنوب  كلم   240( قطارة  لبلدية 
من  جلملة  ا�صتمع  حيث  الوالية( 
قدمها  التي  واملطالب  االن�صغاالت 
بالتكفل  الوايل  وعد  املواطنون 
الوالية من  تتوفر عليه  بها وفق ما 
اأعطى تعليمات لدى  اإمكانيات كما 
قاعة عالج  تو�صعة  تفقده مل�رصوع 
يف  ت�صليمها  و  جتهيزها  ب�رصورة 

اأقرب االآجال.

جنحت جميع الفئات ال�صبانية لفريق احتاد اجلزائر من 
ك�صب التاأهل يف مناف�صة كاأ�س اجلمهورية والتي دخلت 
املناف�صة يف خم�س فئات ويتعلق االأمر بكل من ت�صكيلة 
الرديف، فئة اأقل من 15، 16، 17 و19 �صنة حيث ين�صط 
بقية  توا�صل  بينما  النهائي  ن�صف  الدور  الرديف  العبو 
االأ�صناف ال�صغرى  م�صوار ال�صيدة الكاأ�س ويلعبون الدور 

ربع النهائي.

5/5 الحتاد اجلزائر
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وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان االجتماعي مراد زمايل

نقابات غري م�سجلة قانونا حتتج وتاأخذ ا�سرتاكات من العمال
.    �ضندوق ال�ضمان االجتماعي، يعاين عجزا بقيمة 500 مليار دينار     .      14 مليون و390 يوما عطل مر�ضية �ضجلت خالل �ضنة 2017

اإميان لوا�س

حذر مر�د زمايل �أم�س عند حلوله 
�ضيفا على فروم �لإذ�عة من بع�س 
�لنا�ضطة  �لقانونية  �لغري  �لنقابات 
و  �لإ�رض�ب  �إىل  تدعو  �لتي 
جتمع �لأمو�ل من �لعمال، مو�ضحا 
�أن عدد �لنقابات يف �جلز�ئر 102 
نقابة منها 36 لأرباب �لعمال و 65 
نقابة عمالية وجت�ضد حرية �لعمل 
�لنقابي �لتي كر�ضها د�ضتور فيفري 
2016، مفيد� �أنه ثم �إ�ضد�ر قائمة 
�لنقابات �لنا�ضطة قانونيا كان من 
�أجل تنوير �لر�أي �لعام  حتى يتبني 
ومن  �لقانون  �إطار  يف  ين�ضط  من 
�ضياق  يف  ،قائال  خارجه  ين�ضط 
لي�س  نقابات  :« بوجود  مت�ضل 
قانونيا،  م�ضجلة  وغري  متثيل،  لها 
حتتج وتاأخذ ��ضرت�كات من �لعمال 
دون وجه حق،  و ثم حتديد قائمة 
�جلز�ئر،  يف  �ملعتمدة  �لنقابات 
وفق  ين�ضط  من  يتبنينّ  حتى 
ين�ضط  ومن  �جلمهورية  �لقو�نني 

خارج �لقانون«.
�أما فيما يخ�س �لحتجاجات �لتي 
و�ل�ضحة،  �لرتبية  قطاع  عرفها 
�لإ�رض�بات  �أن  �ملتحدث  �أفاد 
�لأخرية دليل وموؤ�رض �إيجابي على 
ن�ضاط �حلركة �لنقابية يف �جلز�ئر، 
مو�ضحا يف �ضياق مت�ضل، �أن �ضبب 
هو  و�لنز�عات  �لإ�رض�بات  هذه 
�جلانبني،  من  �لقانون  فهم  �ضوء 

مكر�س  حق  �لحتجاج  �أن  موؤكد� 
�حرت�م  من  بد  ل  لكن  د�ضتوريا 

طريقة �لقيام بالإ�رض�ب.
 �أكد زمايل �أن �جلز�ئر مل ترف�س 
للعمل  �لدولية  �ملنظمة  ��ضتقبال 
بل لبت كل مطالبها با�ضتثناء طلب 
منظمتني  لقاء  يف  متمثل  و�حد 
غري معرتف بيهما، معترب� �أن هذ� 
�لتي  �لوطنية  �ل�ضيادة  على  دو�س 
هي خط �أحمر، ويف �ضياق مت�ضل، 
�أ�ضاف �ملتحدث من جهة �أخرى، 
�إن�ضاء  �رضورة  على  زمايل  �أكد 
�أجل  من  للعمل،  �لوطني  �ملعهد 
تكوين �لعمال و�لنقابيني وتلقينهم 
�لتي  �لإ�رض�بات  ت�ضيري  كيفية 
�لأخرية  و�ضيلة  �إليها  �للجوء  يعترب 
كل  �أن  مو�ضحا  �لنز�عات،  حلل 
�رضعية  هي  �ملحتج  �لنقابات 
م�ضيفا  �لقانون،  �إطار  يف  تن�ضط 
لتفعيل  وز�رية  جلنة  ن�ضبنا  »كما 
�لو�ضاطة لر�ضد خمتلف �لنز�عات 
خمتلف  حلل  �حلو�ر  باب  وفتح 

�مل�ضاكل �ملرفوعة ».
�جلديد  �لعمل  قانون  وبخ�ضو�س 
�أن  �أو�ضح  �إعد�ده،  تاأخر  �لذي 
�لأمر يتعلق بت�رضيع �لعمل ي�ضم 12 
وز�ري  ومقرر  مر��ضيم  و3  قانونا 
مادة   770 من  �أكرث  على  ويحتوي 
وهو ما يتطلب وقتا كافيا وتو�فقا 
�لجتماعيني،  �ل�رضكاء  جميع  من 
�لتغري�ت  ظل  يف  ل�ضيما 
و�لتكنولوجيات  �لقت�ضادية 

�أن  م�ضيفا  �ملت�ضارعة،  �حلديثة 
�ضيكون  �جلديد  �لعمل  قانون 
�ضاحلا لالأجيال �لقادمة وقال �إنه 
لن يكون فوق �لد�ضتور �لذي كر�س 
�لعمل �لنقابي و�حلريات �لنقابية.

و�أبرز �مل�ضوؤول �لأول يف �لقطاع �أن 
قانون �لتقاعد �لقدمي �ضبب خلال 
يف �لتو�زن �ملايل ل�ضندوق �ل�ضمان 
»�خللل  مو�ضحا   ، �لجتماعي 
�لتقاعد  منظومة  عرفته  �لذي 
�ملايل  �لتو�زن  يف  خلال  �ضببت 
�لجتماعي  �ل�ضمان  ل�ضندوق 
قانون  �ل�ضندوق  �أزمة  ز�د  ،ومما 
�لتقاعد �ل�ضابق �لذي كان فيه �ضن 
60�ضنة  معرتفا  من  �قل  �لتقاعد 
�لجتماعي،  �ل�ضمان  �أن �ضندوق 
مليار   500 بقيمة  عجز  من  يعاين 
�جلز�ئر  �أن  دينار »،  مو�ضحا 
حتتوي على ثلث �ملتقاعدين �أقل 
�أعمارهم  ومتو�ضط  �ضنة   60 من 
عجز  �إىل  �أدي  مما  �ضنة،   53 هو 
دعمه  �لذي  �لتقاعد  �ل�ضندوق 
رئي�س �جلمهورية 500 مليار دينار 
على  �لفئة«، موؤكد�  هذه  �حلماية 
�رضورة �لتفكري يف تكييف �ملعايري 
�ضندوق  خلدمة  �مليكانزمات  و 

�ل�ضمان �لجتماعي ».

من  باملائة   75
امل�ضتفيدين من عقد 

العمل املدعم جنحوا يف 
علم ال�ضغل

�لعمل  وزير  ك�ضف  �لأرقام  وبلغة   
�لجتماعي  و�ل�ضمان  و�لت�ضغيل 
طالب  مليون   2.382 من  �أكرث  �أن 
عمل ��ضتفادو� من �آلية عقد �لعمل 
كاملة  ر�وتبهم  يتلقون   ، �ملدعم 
وتتكفل �لدولة بجزء منها، مل يبق 
�ضمن هذ� �جلهاز �ضوى 500 �ألف 
 1.8 �أن  يعني  ما  فقط،  م�ضتفيد 
ت�ضوية  متت  عمل  طالب  مليون 
حو�يل  تر�ضيم  مت  حيث  و�ضعيتهم 
�أغلبهم يف  �ألف ب�ضفة نهائية   596
قطاع �لإد�رة، بينما �جته �ل�ضباب 
�أجهزة دعم وت�ضغيل  �إىل  �لآخرون 
�أو  و�أون�ضاج(  كناك   ( �ل�ضباب 
�جتهو� لعامل �ل�ضغل بعد �كت�ضابهم 
 75 �أن  م�ضري�  �لالزمة،  �خلربة 
باملائة من �مل�ضتفيدون من عقد 
عامل  يف  جنحو�  �ملدعم  �لعمل 
بالديون  يتعلق  فيما  �أما  �ل�ضغل، 
مت  �أنه  زمايل  ،�أ�ضار  �مل�ضرتجعة 
ديون  من  باملائة   84 ��ضرتجاع 
هذ�  جناح  يظهر  مما  �أون�ضاج 

�جلهاز على حد قوله .   

ت�ضجيل 14 مليون و390 
يوما عطل مر�ضية 

�ضجلت خالل �ضنة 2017

مت  �أنه  �ملتحدث  وك�ضف 
ت�ضجيل  14 مليون و390 يوما عطل 
�ضنة 2017  خالل  �ضجلت  مر�ضية 
يف  حتايل  هناك  ،م�ضري�  �أن 

من  �ملقدمة  �ملر�ضية  �لعطل 
�ل�ضمان  �لعمال  ل�ضندوق  طرف 
�أنه �ضيتم رفع  �لجتماعي، موؤكد� 
من  �لعد�لة  �إىل  ق�ضائية  دعوى 
�أجل فتح حتقيق من �أجل تعوي�س 
�إىل  �أمو�ل  من  �ل�ضندوق  دفعه  ما 

�ملتحايلني على �لقانون ،.
و�عترب زمايل، �أن �لعطل �ملر�ضية 
�أخالقي،  غري  �أمر  �ملزيفة 
لأمو�ل  و�رضقة  �لأمانة،  وخيانة 
�لجتماعي  �ل�ضمان  �ضندوق 
�لعمل، مبقا�ضاة  وزير  دعا  ،حيث 
�ملري�س  �ضو�ًء  �ملتحايلني،  كل 

�ضلم  �لذي  �لطبيب  �أو  �ملزيف، 
زمايل  و�أ�ضاف  �ملر�ضية.  �لعطلة 
�لوحيدة  �لدولة  هي  �جلز�ئر  باأن 
كلي  ب�ضكل  �لأدوية  تعو�س  �لتي 
مبا يقدر 200 مليار دينار �ضنويا، 
�رضورة  �إىل  �ملو�طنني  د�عيا 
�لأدوية  و�قتناء  �لنفاقات  تر�ضيد 
فيما  �أما  فقط،  �ل�رضورية 
�للجنة  �ل�ضاقة، �أن  باملهن  يتعلق 
�ملهن  حتديد  ملف  يف  �ملخت�ضة 
لأنه  ت�ضتغل  ماز�لت  �ل�ضاقة، 
معقد، م�ضيفا” �أن �للجنة مهمتها 

و�ضع معايري علمية.

�ضرح وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان االجتماعي مراد زمايل اأن قانون العمل اجلديد الذي �ضيت�ضمن 670 مادة و 16 قانون لن ينق�س من احلق 
واحلرية النقابية حيث �ضيتم التوافق مع كل ال�ضركاء االجتماعيني، موؤكدا على عدم الرتاجع عن قانون التقاعد احلايل، مو�ضحا اأن القانون القدمي 

�ضبب اإخالال يف التوازن املايل ل�ضندوق الت�ضامن االجتماعي.

ال�ضيناتور االأفالين مبجل�س االأمة عبد الوهاب

الأفالن لي�س ثكنة ورحيل ولدعبا�س �سروري
لكن  �لن�ضباط  جلنة  �ضاأح�رض 
�لعام  �لأمني  �ضيد  يا  وحدي  لي�س 
دعا   ، متوقعة  غري  خرجة  يف 
�لأمة  �لأفالين مبجل�س  �ل�ضيناتور 
�أمينه �لعام  عبد �لوهاب بن زعيم 
�لوطني  �لتحرير  جبهة  حلزب 
و  �لرحيل  �إىل  عبا�س  ولد  جمال 
�أن  بعد  ذلك  ،و  للر�حة  �خللود 
�ل�ضيناتور  عبا�س  ولد  ��ضتدعى 
�لن�ضباط  جلنة  �إىل  زعيم  بن 
نادى  قد  كان  �أن  بعد  �لتاأديب  و 
ب�رضورة رحيل وزيرة �لرتبية نورية 

بن غربيط .
�لأفالين  �لعا�ضمة  �ضيناتور  وقال 
ر�ضالة  يف  زعيم  بن  �لوهاب  عبد 
على  ح�ضابه  على  ن�رضها  ثانية 
 « �لجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع 
�لأمة  نو�ب  �لأفا�ضل  �ل�ضادة 
�أع�ضاء   ، �لأفا�ضل  .�إخو�ين 
�ل�ضحافة  ،�أ�رضة  �ملركزية  �للجنة 
:ر�ضالتي  �حلر  �لقلم  �أ�ضحاب 
�لثانية قبل موعد جلنة �لن�ضباط 
و�أ�ضفاه  لكن  �لتكلم  �أنوي  �أكن  :مل 
ت�رضيح  وقر�أت  �ضمعت  ..حينما 
ولد  جمال  للحزب  �لعام  �لأمني 
قياد�ت  على  )ممنوع  عبا�س 
�لأمني  باإذن  �إل  �لتكلم  �حلزب 
�لت�رضيح  هذ�  (��ضتنكرت  �لعام 
هذ�  هل  �لأمر  بادئ  يف  وقلت 
د�خل  ع�ضكري  مل�ضوؤول  ت�رضيح 

�ضيا�ضي  حزب  م�ضوؤول  �أو  ثكنة 
يد�فع على �لدميقر�طية و�حلرينّة 
حريتي  )�إل  �لعام  �لأمني  ..�ل�ضيد 
فاأنا م�ضتعد لدفع حياتي ثمنا لها (

لقد ��ضت�ضهد مليون ون�ضف مليون 
من �ل�ضهد�ء و�ضحو� بحياتهم من 
�جل �ل�ضتقالل و�حلرينّة من �أجل 
ننعم ونتكلم ونعرب يف �أر�ضنا ..لقد 
�أر�س  يف  �أحر�ر�  �أمهاتنا  ولدتنا 
..لن  �ل�ضهد�ء  بدماء  م�ضقية  حرة 
ت�ضلب حريتي ولن ت�ضلب مني حق 
�لكالم و�لتعبري كمو�طن وكمنا�ضل 
وقيادي ومنتخب �ضاأبقى �أد�فع عن 
�آر�ئي وقناعاتي عرب ما يكفله يل 
�حلق  دولة  يف  و�لد�ضتور  �لقانون 

و�لقانون«.
و �أ�ضاف بن زعيم يف ر�ضالته �لتي 
عبا�س  ولد  جمال  فيها  يخاطب 
�ضاأح�رض  �إين  �لعام  �لأمني  »�ل�ضيد 
للجنة �لن�ضباط لكن لي�س وحدي 
بل �ضاأدعو جميع �لأحر�ر و�لنو�ب 
كل �لنو�ب و�أع�ضاء �للجنة �ملركزية 
عني  للدفاع  لي�س  معي  للح�ضور 
عن  للدفاع  بل  حريتي  وعن 
وحقهم  كر�متهم  ..وعن  �أنف�ضهم 
�ل�ضيد  و�لنيابي  �حلزبي  �لعمل  يف 
�ل�ضحافة  �ضاأدعو�  �لعام  �لأمني 
قاطبة �ضاحبة �لقلم �حلر حل�ضور 
�لتحرير  جبهة  حزب  حماكمة 
وللحرية  �لدميقر�طية  �لوطني 

يف  �حلرية  هذه  تدفن  وكيف 
حررو�   �لذين  �ل�ضتة  �لأحر�ر  مقر 
�مل�ضتعمر  �ضد  وثارو�  �جلز�ئر 
�ضعب  حرية  �ضلب  �لذي  �لغا�ضم 
و�أبناء  نوفمرب  �أبناء  نحن  باأكمله 
مبادئهم  على  نحن  �لرجال  هذ� 

ثابتون«
�لأمني  �ل�ضيد   « �ملتحدث  وتابع 
وحرية  دميقر�طية  �لعام:بكل 
للر�حة  �أن�ضحك بالرحيل و�خللود 
نحن ن�ضتطيع �أن نتدبر �أمورنا �أنت 
 54 �إىل  باحلزب  ترجع  �أن  �أردت 
وتنظفه ح�ضب ت�رضيحاتك ونحن 
�ىل  قدما  به  و�ضنم�ضي  �ضنبني 
�ضنة 2054 لرن�ضخ بيان �أول نوفمرب 
تاريخا  وليبقى  �ملئوية  ذكر�ه  يف 
لأجيال �جلز�ئر �لتز�منا مع رئي�س 
نحن  �جلمهورية  رئي�س  �حلزب 
و�لفر�ضان  كالأ�ضود  معه  و�قفون 
�مل�ضو�ر  لي�ضتكمل  ندعمه 
..رئي�س  �لدولة  بناء  ولي�ضتكمل 
هو  �حلزب  رئي�س  �جلمهورية 
�لقانون  وحامي  �لد�ضتور  حامي 
�ل�ضلطات  بني  �لف�ضل  وحامي 
يعرف  وهو  �لدميقر�طية  وحامي 
بالأم�س  قيمة �حلرية فقد جاهد 
حتررت  حتى  كتفه  على  و�ل�ضالح 
و�ل�ضتعمار  �لعبودية  من  �جلز�ئر 
ير�ضخ  حرة  دولة  يبني  و�ليوم 
�لر�أي  وحرية  �لدميقر�طية  فيها 

�لرئي�س  مع  �لتز�منا.  ...نحن 
�لتز�م قناعة وعمل ميد�ين �لرجل 
للجز�ئر  كلها  حياته  �أعطى  �لذي 
..متنيت  و�ل�ضكر  �لثناء  ي�ضتحق 
لو تعلمت منه ومن حنكته وقدرته 
مبختلف  �جلز�ئريني  توحيد  يف 
ومناهجهم  وماآربهم  �أر�ئهم 
ير�ضى  لن  �جلمهورية  ...رئي�س 
ول  �لنو�ب  حرية  تخنق  �أن  �أبد 

حرية �ملنا�ضلني«
�ملركزية  �للجنة  ع�ضو  �أ�ضاف  و 
متحديا  زعيم  بن  �لوهاب  عبد 
�لعام  �لأمني  »�ل�ضيد  عبا�س  ولد 
و�ضيكون  �لن�ضباط  جلنة  موعدنا 
لنا موعد� �آخر للدفاع عن �حلرية 
د�خل �حلزب وخارج �حلزب ..كما 
�ن�ضغالت  لرفع  �لنو�ب  �أدعو� 
من  ميلكونه  ما  بكل  �ملو�طنني 
�أد�ء  تخولهم  قانونية  �ضالحيات 
عن  �حلديث  ...يجرين  مهامهم 
�عرتفت  فقد  �لرتبية  وزيرة 
بنف�ضها �أنها خ�رضت و�ن �لتالميذ 
�إل  خ�رض  و�لقطاع  خ�رضو� 
و�ملبا�رض  �حلي  �عرت�فها  يكفيكم 
تاريخ  ....�ضاأعلن  ف�ضلت  باأنها 
ند�فع  حتى  للجنة  ��ضتدعائي 
نحن  �حلزب  مبادئ  على  جميعا 
ل  وطننا  م�ضلحة  �أجل  من  نعمل 

غري و�هلل على ما �أقول �ضهيد ».
ع�ضام بوربيع

حاولوا ال�ضري نحو مقر الوزارة بنب عكنون 

 الأمن يفرق احتجاجا لطلبة
 الريا�سة وعلم املكتبات  

بالعا�ضمة  �أم�س  �ل�رضطة  و  �لأمن  عنا�رض   متكن 
من تفريق �حتجاج للع�رض�ت من طلبة �لريا�ضة و 
مقر  نحو  �ل�ضري  حاولو�  �أن  بعد   ، �ملكتبات  علم 
�أي  ت�ضجل  ومل   . بالعا�ضمة  عكنون  بنب  �لوز�رة 
�ل�رضطة  عنا�رض  حاول  �أن  بعد   ، تذكر  حو�دث 
 ، �لحتجاج  هذ�  يقودون  �لذين  �لطلبة  �إيقاف 
�لحتجاج  �إيقاف  و  نهائيا  تفريقهم  يتم  �أن  قبل 
�لذي مل ي�ضتمر طويال . وقد حاول �لع�رض�ت من 
طلبة �لريا�ضة من معهد د�يل �إبر�هيم ، مرفوقني 
بطلبة علم �ملكتبات �لتوجه �إىل مقر وز�رة �لتعليم 
�ل�رضطة  قو�ت  �أن  �إل   ، �أمامها  لالحتجاج  �لعايل 
منعتهم ،دون ت�ضجيل �أي حو�دث تذكر �أو �ضد�مات 
عنيفة مع �لطلبة ، �ل�ضيء �لذي �ضاعد يف �حتو�ء 
�لحتجاج يف ظرف ق�ضري . ويف نف�س �لوقت متكن 
�ضعى  �لذي  �لحتجاج  منع  من  �ل�رضطة  عنا�رض 
�أ�ضبحت  �أن  بعد   ، لإقامته  �لعليا  �ملد�ر�س  طلبة 
�حتجاجاتهم يومية ، حيث �رضبت قو�ت �ل�رضطة 
طوقا �أمنيا ملنع ت�ضلل ل�ضيما من لي�س لهم عالقة 

بالطلبة �إىل حميط �جلامعة �أو �لوز�رة .
�لعادي  �ل�ضري  على  �لأمن  عنا�رض  حر�س  وقد 
حتى  ول  �ملرور،  حركة  تعطيل  وعدم  لالأجو�ء 
و  �ل�ضيا�ضية  �لعلوم  معهد  طلبة  على  �لتاأثري 
طلبة  �أحد  مع  حديثنا  ويف  �ملحاذي.  �ل�ضحافة 
تعميم  هو   ، مطالبهم  بني  من  �أن  قال   ، �لريا�ضة 
من  �لعديد  و  �لإبتد�ئيات  يف  �لريا�ضة  تخ�ض�س 
بع�س  �لعمل  فر�س  يجدو�  كي   ، �ملوؤ�ض�ضات 
طلبة  رفعه  �لذي  �ل�ضيء  نف�س  وهو   ، �لتخرج 
�لتخرج  بعد  �لت�ضغيل  يخ�س  فيما  �ملكتبات  علم 

بالن�ضبة ل�ضعبتهم .
مل  �ملتتبعني  بع�س  مع  حديثنا  يف  و  �أنه  �إل 
من  حتريك  �ضحايا  �لطلبة  يكون  �أن  ي�ضتبعدو� 
لطالب  كيف  ، حيث ح�ضبهم  معروفة  جهات غري 
�إىل  �لأوىل ومل يتخرج بعد يركن  �ل�ضنة  ماز�ل يف 

قيام بالحتجاج حول �ل�ضغل ، وهو ما �عتربوه غري 
منطقي و يوؤكد فر�ضية حتريك �لطلبة من جهات 
غري معروفة . �أحد �لطلبة �لذي كان بالقرب مكن 
هذ� �لحتجاج ،�رضح لنا �أنه غري معني مبثل هذه 
�لحتجاجات ومل »تدخل يف ر�أ�ضه بعد » ، م�ضيفا 
�أنه يخالفهم و لي�س معهم ، بل قال �أن �حتجاجات 
�لطلبة ، وحتى �لعديد من �لفئات �أ�ضبحت مو�ضة 
و تقليد� ، لي�س �إلنّ . كما قال طالب �آخر م�ضتغربا 
»كيف لهوؤلء �لطلبة �أن يقومو� مرة و�حدة ، م�ضيفا 
�أنه من غري �ملعقول �أن تتحرك كل �ضعب �لطلبة 
و �جلامعة يف �آن و�حد مما يوحي �أن هناك �ضيء 
غري طبيعي ، ما عد� �أن حتولت هذه �لحتجاجات 
ت�ضتبعد  �أخرى مل  ومن جهة   . وتقليد  مو�ضة  �إىل 
بع�س �مل�ضادر �أن تكون هناك حماولة ل�ضتغالل 
بع�س مطالب �لطلبة من جهات ما �ضو�ء منظمات 
�أو �أطر�ف �ضيا�ضية لتحريك �لطلبة ، �لذين ح�ضبه 
ملاذ�  حتى  يعلم  ل  و  يحتج  �لطالب  جتد  �أحيانا 
مطالب  بع�س  م�رضوعية  من  بالرغم  و    . يحتج 
�لطلبة ، وف�ضل وزير �لتعليم �لعايل �لطاهر حجار 
�لذي �أعلن يف �لعديد من �ملر�ت عن فتح �حلو�ر 
مع  جلنة  وت�ضكيل   ، �مل�ضاكل   خمتلف  ومعاجلة 
وز�رة �لرتبية لإيجاد حلول لطلبة �ملد�ر�س �لعليا 
، وكذلك حلول ملختلف مطالب �ل�ضعب �لأخرى  
�أن يكون تقدمي �ملطالب  �إىل �رضورة  ، و دعاهم 
ف�ضلو�  �لطلبة  بع�س  �أن  �إل   ، ح�ضارية  بطريقة 
�لحتجاج  مف�ضلني   ، �ل�ضماء  �لأذن  على  �لإبقاء 

كاأح�ضن و�ضيلة لتحقيق مطالبهم .
وكان وزير �لتعليم �لعايل حذر يف وقت �ضابق من 
بغلق  فيها  �لطلبة  بع�س  يقوم  �لتي  �لحتجاجات 
�جلامعات مما يوؤثر �ضلبا على �لتح�ضيل �لدر��ضي 
�ل�ضنوي ، بل هدد بالعد�لة �ضد كل من يقوم بغلق 

�جلامعة .
ع�ضام بوربيع

جي
ني را

ت/يا�ض



24 �ساعةالثالثاء 6 مار�س 2018 املوافـق   لـ 17 جمادىالثاين  1439ه 4
العودة للمربع الأول واردة

»اأ�ساتذة البليدة« يلغمون العالقة بني الكنابا�ست و الوزارة
اأدى مت�سك وزارة الرتبية ب�سرط اإيداع الطعون من طرف الأ�ساتذة امل�سربني مقابل رف�س الكنابا�ست للخطوة اإىل بلوغ درجة الن�سداد 

بني الطرفني، وهو الن�سداد الذي يبقي 581 رهني النتظار، والتالميذ على م�ستوى البليدة دون تدارك الدرو�س.

�سارة بومعزة 

للمجل�س  بالإعالم  املكلف  اأكد 
التدري�س  مل�ستخدمي  الوطني 
بوديبة،  م�سعود  الأطوار  ثالثي 
اأن  اأم�س،  لـ«الو�سط«،  ت�رصيح  يف 
اللقاء الذي جمعهم بوزارة الرتبية 
اأول اأم�س، على مدار 10 �ساعات، 
حول  تفاو�سية  جل�سة  ميثل  باأنه 
الإ�سعار  ت�سمنها  التي  النقاط 
قبيل  للوزارة  املوجه  بالإ�رصاب 
امل�ستوى  على  ال�سهر  اإ�رصاب 
التطرق  مت  حيث  الوطني، 
كل  ح�سب  املحا�رص  ملحتويات 
اأجوبتها  الو�ساية  لتقدم  نقطة 
قال  التي  الإجابات  وهي  عليها، 
اأنه �سيف�سل فيها جمل�سهم الوطني 

خالل اجتماعه.
اأما النقطة التي اأو�سلت الجتماع 
تعلق  ما  فهي  الن�سداد،  لدرجة 
على  دام  والذي  البليدة  باإ�رصاب 
م�سار 3 اأ�سهر، يف حني اأن النقطة 
والنقابة  الو�ساية  بني  املحورية 
على  الو�ساية  ا�سرتاط  يف  متثلت 
الأ�ساتذة امل�رصبني اإيداع الطعون، 
وهو ما اعتربته الكنابا�ست �رصطا 
اأنهوا  اأ�ساتذة  بحق  مقبول  غري 
الفارط،  اخلمي�س  ا�رصابهم 
للتدري�س  يعودوا  اأن  ويفرت�س 

اأكرث  الدرو�س  تاأخري  مبا�رصة بدل 
باإيداعهم  الو�ساية  يف ظل مت�سك 
للطعون، موؤكدا اأن عودة الأ�ساتذة 

كان يفرت�س اأن تتم دون �رصوط.
كما اأ�ساف بوديبة اأنه على الوزارة 
بعد الحتقان الذي عرفه القطاع، 
تراجع  بعد  تنازل  اأكرث  تكون  اأن 
وقراره  الت�سعيد  عن  الكنابا�ست 
بالتخلي عن الإ�رصاب قبل انطالق 
املفاو�سات، فمن باب ح�سن النية 
ا�سرتاط  عن  الو�ساية  تتنازل 
ا�ستئناف  يف  لالإ�رصاع  الطعون 
الذي  الن�سداد  بدل  الدرو�س 
و�سفه بـ«املوؤ�سف«، والإبقاء على 
581 اأ�ستاذ قيد النتظار ميكن اأن 

توؤدي اإىل خلق اأزمة جديدة.
وو�سط تعليق الكنابا�ست لإ�رصابه 
تبقى احتمالية اأو اإمكانية ا�ستئنافه 
اللقاء  بلوغ  عدم  ظل  حمتملة، يف 
الأزمة  انهاء  الطرفني مرحلة  بني 
والو�سول اإىل اأر�سية اتفاق بينهما، 
و�سط  اأكرب  تخوفات  يثري  ما  وهو 
التالميذ واأوليائهم، خا�سة اأن اأفق 
يبدو  مل  الدرو�س  تعوي�س  طريقة 
وهو  الأ�سهر  بلغ  التاأخر  كون  بعد 
خا�سة  اأكرث،  العملية  ي�سعب  ما 
بالن�سبة لتالميذ الأق�سام النهائية، 
اأولياء  جمعيات  حديث  فرغم 
التالميذ عن رف�سهم ملبداأ العتبة 

م�ستوى  على  لنعكا�ساته  نظرا 
�سفحات  عديد  اأن  اإل  التالميذ، 
التوا�سل الجتماعي بداأت  مواقع 
تالميذ  و�سط  الأمر  يف  تنفخ 

البكالوريا.
 

تكتل نقابات الرتبية 
يلّوح بالإ�سراب يف 

الف�سل الثالث
 

يبقى  ل  الإ�رصاب  باب  اأن  ويبدو 
الكنابا�ست  طرف  من  مفتوحا 
اأخرى  اإ�سطرابات  اإذ تطل  فقط، 
على م�سالح نورية بن غربيط، مل 
الوطني  الحتاد  رئي�س  ي�ستبعد 
لعمال الرتبية والتكوين “النباف”، 
خليار  العودة  دزيري،  �سادق 
الإ�رصاب يف حال ف�سل اجتماعهم 
املقرر  الوطنية  الرتبية  وزارة  مع 
الثالثاء، مو�سحا اأن عدم الو�سول 
اإىل اتفاق حول تعديل الإختاللت 
ومعاجلة القانون الأ�سا�سي �سيوؤدي 
اإىل الدخول يف اإ�رصاب وطني مع 
خم�س نقابات اأخرى، على اأن يتم 
الإتفاق على موعده خالل اإجتماع 
حيث  الربيعية،  العطلة  ي�سبق 
الإ�رصاب  يكون  اأن  املتوقع  من 
بداية  اأو  الثالث  الف�سل  يف  اإما 
مو�سحا  الدرا�سية املقبلة،  ال�سنة 

خم�س�س  تقني  لقاء  �سيكون  اأنه 
لأ�ساتذة  الرتقية  ح�س�س  لتحديد 
املتفق  واملكونني  الرئي�سيني 
انتهت  والتي   2015 منذ  عليها 
مرحلتها الأوىل والتي تخ�س 420 
األف اأ�ستاذ. كما �سيتم طرح تو�سيع 
الرتقية يف بقية الأ�سالك للعاملني 
مراقبني،  من  الرتبية  قطاع  يف 
واملوجهني  مق�سدين،  خمربيني، 

املدر�سني.
مطلبني  هناك  باأن  حمدثنا  واأكد 
حتديد  �سيتم  عليها  التفاق  مت 
فعليا  لتج�سيد  الزمني  اإطارهما 
يتمثالن يف تطبيق املر�سم 206-14 
الدرا�سات  �سهادة  بتثمني  املتعلق 
التطبيقية و�سهادة  اجلامعية 
من  اأكرث  تخ�س  والتي  لي�سان�س 
البتدائي،  يف  اأ�ستاذ  األف   170
يف  الق�سائية  النقطة  اإلغاء  وكذا 

المتحانات املهنية.
التكتل  باإ�رصاب  يتعلق  فيما  اأما 
من   4 تنظيمه يف  املزمع  النقابي 
دزيري  فاأو�سح  املقبل،  اأفريل 
كونه  عنه،  الرتاجع  يتم  مل  اأنه 
النقابات  احتادات  �سمن  يندرج 
النقابي رباعي  التكتل  الـ11 �سمن 
ال�رصائية،  القدرة  املطالب: 
العمل  وقانون  امل�سبق  التقاعد 

واحلريات النقابية.  

الأ�سالك امل�سرتكة 
يطلقون �سل�سلة 

احتجاجات يف اأفريل  
 

بدورها النقابة الوطنية لالأ�سالك 
املهنيني  والعمال  امل�سرتكة 
يف  الدخول  قررت  الرتبية  لقطاع 
احتجاجية  باعت�سامات  حركات 
 14 ب�سطيف  ال�رصق  جهوية: 
 07 بوهران،  والغرب  اأفريل، 
بوعريريج،  بربج  وال�سمال  اأفريل، 
يف  بالوادي  واجلنوب  اأفريل،   17
مطالبهم  حمددين  اأفريل،   21
واملثمر  اجلدي  يف  احلوار 
وتلبية مطالبهم ، و�رصورة الرتاجع 
عن  احلكومة  طرف  من  الفوري 
الرتاجعية التي مررتها  القوانني 
راأ�سها  ومت�س باملكت�سبات وعلى 
املتعاقدين  العمال  تر�سيم 
من  و22   19 واإلغاء املادة 
العمومية  للوظيفة  العام  القانون 
التعاقدي(،  التوظيف بالنظام   (
خملفات  �سب  يف  وكذا الإ�رصاع 
بفئة  اخلا�سة  والعالوات  املنح 
اإىل   2012 �سنة  منذ  املخربيني 
الفعلية  واحلماية  هذا،  يومنا 
للقدرة ال�رصائية والرفع من منحة 
املردودية 40% عو�س 30% لهاتني 

الفئتني.

القيادي يف احلزب 
رم�سان تاعزيبت 

للو�سط:

»حزب العمال ال 
يخدم اأجندة اأي 
دولة يف اجلزائر«

من  تاعزيبت  رم�سان  تعجب 
خرجة بع�س اجلهات التي تروج 
لفكرة اأن حزب العمال يريد خلق 
اأجل  من  اجلزائر  يف  الفو�سى 
ت�سهيل مهمة بع�س دول اخلارج 
موؤكدا  الأمور،  وتهدئة  للتدخل 
اأن البالد توجد يف اأزمة واحللول 
يجب اأن تكون من الداخل وهذا 
الذي ي�سعى احلزب الو�سول اإليه 

قبل وقوع الكارثة.
واأو�سح القيادي يف حزب العمال، 
يف ت�رصيح للو�سط، باأن من يقوم 
مغالطات  هكذا  ملثل  بالرتويج 
عمل  تك�سري  الوحيد  همه 
خلق  يف  الراغبني  املنا�سلني 
اجلزائر  اإخراج  اأجل  من  البديل 
من الأزمة التي وجلت فيها منذ 
يف  النفط  اأ�سعار  تراجع  بداية 
تاعزيبت  وراح   ،2014 منت�سف 
اإىل اأكرث من ذلك ملا �سدد على 
�سيا�سة  يف  احلزب  موا�سلة 
فيها  وقعت  التي  الأخطاء  تبيني 
قبل  من  ت�سويبها  ليتم  احلكومة 

اجلهات العليا يف البلد.
نواب  خرج  فقد  وللتذكري 
ال�سبت  العمال  حزب  ومنا�سلي 
املا�سي عرب 48 ولية، اإىل ال�سارع 
اخلا�سة  احلزب  مبادرة  ل�رصح 
اجلمهورية  رئي�س  مبرا�سلة 
يعو�س  تاأ�سي�سي  جمل�س  لإن�ساء 
التي  القائمة،  املوؤ�س�سات 
الآن،  من  يوما   18 قبل  اأطلقت 
مبادرة لقيت ا�ستح�سان كبري من 
اأكدته  ما  املواطنني ح�سب  قبل 
من  النتهاء  بعيد  احلزب  قيادة 

خرجة ال�سبت املا�سي.
علي عزازقة

م�ساهل يفتتح 
ال�سفارة 

الدمناركية
القادر  عبد  اخلارجية  وزير  اأ�رصف 
م�ساهل ونظريه الدمناركي اأندير�س 
�سامويل�سن اأم�س على مرا�سم اإعادة 
باجلزائر  الدمنارك  �سفارة  افتتاح 
بنب  خمتار  دودو  بطريق  الواقعة 

عكنون. 
ال�سفارة،  افتتاح  مرا�سم  وخالل 
مملكة  اهتمام  على  م�ساهل  اأكد 
بني  القدمية  بالعالقات  الدمنارك 
البلدين، كما عربرّ عن الهتمام الذي 
يوليه لتعزيز وتو�سيع العالقات واإن 
امل�ستوى  على  متميزة  كانت 
ال�سيا�سي اأو يف املجال القت�سادي، 
واأو�سح الوزير، اأنه �سيلتقي لحقا مع 
نظريه الدمناركي الذي يقوم بزيارة 
ر�سمية اإىل اجلزائر ملدة ثالثة اأيام 
حول  التحاليل  تبادل  �سيتم  حيث 
بع�س  ويف  املنقطة  يف  الأو�ساع 
تن�سيق  وكذلك  العامل  من  املناطق 
الأمم  جمالت  يف  الثنائي  العمل 

املتحدة وغريها.
ف.ن�سرين  

مبعدل بني 04 اإىل 06 اإ�سابات يف اليوم 

600 حالة اإ�سابة بداء البوحمرون بورقلة  
خاليا اأزمة عرب املرافق ال�سحية برتاب الولية  تفاديا لت�سجيل وفيات 

وال�سكان  ال�سحة  م�سالح   اأح�ست 
 600 العام  هذا  خالل  ورقلة  بولية 
حالة  اإ�سابة بداء البوحمرون مبعدل 
يرتاوح بني الـ 04 و06  حالة اإ�سابة يف 
ال�سنة  اليوم الواحد وذلك منذ حلول 

اجلارية اإىل غاية يومنا هذا .
متطابقة  �سحية  م�سادر  ك�سفت 
دوائر  اأن   « »الو�سط  ليومية 
 ، ورقلة  بولية  ال�سحية  الخت�سا�س 
كانت قد اأح�ست يف ظرف �سهرين و 
اأ�سبوع ما يزيد عن 600 حالة اإ�سابة 
يرتاوح  مبعدل  اأي  البوحمرون  بداء 
اإ�سابة  اإىل 06  حالت  الـ 04  ما بني  
مت�سل  �سياق  ويف   ، الواحد  اليوم  يف 
املطلعة  م�سادرنا  اأرجعت  فقد 
الرتفاع  هذا  �سبب  امللف  بذات 
بهذا  الإ�سابة  مبعدلت  املرعب 

الأطفال  اأج�ساد  ينخر  الذي  الداء 
التلقيح  بحمالت  التزامهم  عدم  اإىل 
اأمورهم  اأولياء  طرف  من  املو�سمية 
ارتفاع  من  للتخفيف  منها  و�سعيا   ،
البوحمرون  بداء  الإ�سابة  معدلت 
ت�سجيل  �سيناريو  تكرار  وتفادي 
موؤخرا  وقع  مثلما  الوفيات  حالت 
بولية الوادي ،  فقد �سارعت م�سالح 
اإعالن  اإىل  بالولية  وال�سكان  ال�سحة 
الهياكل  جميع  عرب  اأزمة  خاليا 
النائية  باملناطق  خا�سة  ال�سحية 
ال�رصقي  اجلنوب  بعا�سمة  واملعزولة 
الإمكانيات  كافة  توفري  مع  ورقلة 
املادية والأطقم الطبية وال�سبه طبية 

لتطويق هذا الداء يف موطنه  .
ذات  ك�سفت  فقد  ثانية  جهة  من 
تفتي�س  جلنة  تواجد  عن  امل�سادر 

التي  والوادي  ورقلة  بوليتي  وزارية 
الكبري  البالد  ت�سدرت وليات جنوب 
بداء  الإ�سابة  معدلت  حيث  من 
مدى   ما  على  للوقوف  البوحمرون 
بحالت  للتكفل  املتاحة  الظروف 
الإ�سابة ومن ثم تفادي تقدمي قافلة 

من ال�سحايا .
اإىل جانب ذلك فقد �سددت جمعيات 
حملية فاعلة مهتمة بامللف ال�سحي 
املزيد  توفري  �رصورة  على   ، بورقلة 
من الإجراءات واإعالن حالة الإ�ستنفار 
الو�سع املتفاقم  للتحكم يف  الق�سوى 
املوؤ�رصات  كل  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة 
توحي بارتفاع معدلت الإ�سابة بهذا 
الداء الذي بات ي�سكل هاج�سا يق�سي 

م�ساجع الأولياء والأمهات .
اأحمد باحلاج 

بعد اأن نوه بدور م�سالح الرقابة، بولنوار:

 ال وجود لياغورت م�سنوع
 ب�سحم اخلنزير يف اجلزائر 

فر�سية  بولنوار  الطاهر  ا�ستبعد 
الياغورت  ملادة  منتجات  دخول 
اإىل  اخلنزير  ب�سحم  م�سنوعة 
وزارة  م�سالح  لكون  اجلزائر، 
الرقابة  العاملة يف جمال  التجارة 
هذا  من  �سيء  اأي  على  تعلن  مل 
القبيل، يف حني اأو�سح اأن جمعيته 
مل تتلقى اأي �سكوى من قبل التجار 

يف هذه الق�سية.
التجار  جمعية  رئي�س  وقال 
واحلرفيني اجلزائريني يف ت�رصيح 
املنتجات  باأن  »الو�سط«  به  خ�س 
واملتمثلة  اخلارج  من  تدخل  التي 
الياغورت  منتجات  بع�س  يف 
اجلهات  قبل  من  مراقبتها  يتم 
ي�سيف  لهذا  ذلك،  يف  املخت�سة 
تلج  اأن  املعقول  غري  من  حمدثنا 
اإىل  اخلنزير  ب�سحم  م�سنعة  مواد 
قبل  من  م�ستهلكة  البلد  لتكون 
اجلزائريني، ومل ي�ستبعد م�سدرنا 
منها  البع�س  دخول  فر�سية 
الدول  بع�س  يف  ذلك  كان  مثلما 
املغاربية، لكنها مل ت�سوق ح�سبه، 

ويف هذا الإطار نفى بولنوار بع�س 
ال�سائعات التي تروج لذلك، بحيث 
اأي  تتلقى  مل  جمعيته  اأن  اأبرز 
قبل  من  اخل�سو�س  بهذا  �سكوى 

التجار.
له  جواب  ويف  ذاته،  ال�سياق  ويف 
املتعلق  »الو�سط«  �سوؤال  على 
التابعة  الرقابة  م�سالح  باإمكانية 
لوزارة التجارة، مراقبة املنتجات 
وخا�سة  للجزائر  تدخل  التي 
ذات  اأكد  مادة  بالياغورت، 
امل�سدر، باأنه يجب التنويه بالعمل 
الرقابة،  اأعوان  به  يقوم  الذي 
لكون البيانات الأخرية لهذه اجلهة 
اأكدت باأنه يتم حجز يوميا كميات 
كبرية من املواد منتهية ال�سالحية 
وغري ال�ساحلة لال�ستهالك، وهذا 
التجار  جمعية  رئي�س  ي�سيف 
باإمكانات  اجلزائريني  واحلرفيني 
العون  اإعانة  ميكنها  ل  كارثية 
ال�سكانية  الكثافة  واأن  خا�سة 

للجزائر يف تزايد.
علي عزازقة

البويرة

تدمري31 قنبلة تقليدية
يف اإطار مكافحة الإرهاب واإثر عملية 
بالبويرة/ن.ع.1،  ومت�سيط  بحث 
للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�سفت 
الوطني ال�سعبي، يوم 04 مار�س 2018، 
حني  يف  ال�سنع،  تقليدية  قنبلة   )31(

تيزي  من  بكل  اأخرى  مفارز  دمرت 
اأربعة  وباتنة/ن.ع.5،  وزو/ن.ع.1 
مواد  حتوي  لالإرهابيني  خمابئ   )04(
غذائية، بالإ�سافة اإىل ا�سرتجاع كمية 

من الذخرية. 

ملنع التماطل يف التعاطي مع ملف الأ�ساتذة، �سليم ولهة:

تن�سيب جلنة م�سرتكة بني الوزارة ونقابات الرتبية
للمجل�س  الوطني  املن�سق  اأف�سح 
ثالثي  التدري�س  مل�ستخدمي  الوطني 
ولهة،  �سليم  “الكنابا�ست”،  الأطوار 
عن حيثيات اللقاء الذي جمع النقابة 
غربيط،  بن  نورية  الرتبية  وزيرة  مع 
حيث اأكد اأنه مت تن�سيب جلنة م�سرتكة 
تبداآ  النقابات،  الوزارة و خمتلف  بني 
اأ�سغالها بداية من هذا الأ�سبوع، حيث 
�سيكون يوم غد اأول اجتماع لها، لتنتهي 
ويف  اجلاري.  مار�س   31 يوم  اأعمالها 
الطويل  الجتماع  وقائع  عن  حديثه 
الذي جمع الكنابا�ست بوزارة الرتبية، 
اأول اأم�س الأحد، تطرق ذات امل�سدر 
اخلو�س  مت  التي  املحاور  اأهم  اإىل 
فيها خالل جل�سة النقا�س، حيث اأكد 

حم�رص 19  بنود  عاد  ملناق�سة  اأنه 
بخ�سو�سها  اأبدت  التي   ،2015 ماي 
وزيرة الرتبية عديد الإجابات، خا�سة 
الرتقية  منا�سب  مبلف  يتعلق  فيما 
امل�ستحدثة بالن�سبة لالأطوار الثالثة، 
من�سق  ـح�سب  اأم�س  اأول  تقرر  حيث 
م�سرتكة  جلنة  ـ، تن�سيب  الكنابا�ست 
تبداآ  النقابات،  الوزارة و خمتلف  بني 
اأ�سغالها بداية من هذا الأ�سبوع، حيث 
�سيكون يوم 7 مار�س اول اجتماع لها، 
لتنتهي اأعمالها يوم 31 مار�س اجلاري، 
التعاطي  يف  للتماطل  منعا  ذلك  و 
على  اللرّجنة  تعمل  بحث  امللف،  مع 
كيفية  حتديد احل�س�س  �سبط 
امل�ستحدثة،  البيداغوجية  ملنا�سب 

منذ  للنقابة  مطلبا  كانت  والتي 
بني  ما  الرتقية  ن�سب  ا�ستنفاذ  بداية 

2015و2017.
على  ولهة  �سدد  اأخرى  جهة  ومن 
الوزارة بفتح امتحانات الرتقية  تعهد 
 2018 خالل  املتحدثة  للمنا�سب 
الوزارة  تعهدت  كما  الأطوار،  كل  يف 
بت�سوية  كتابيا ح�سب نف�س املتحدث 
و�سعية الأ�ساتذة امل�سنفني يف الرتب 
الآيلة للزوال، عرب عل الرتاب الوطني 
على  الإبقاء  على  الإتفاق  خالل  من 
الأ�ساتذة مبا  لهوؤلء  مفتوحا  التكوين 
التكوين  من  بال�ستفادة  لهم  ي�سمح 

ب�سكل دوري.
علي عزازقة
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بعد ت�سبعه بالفكر املتطرف اأثناء تواجده ب�سجن 

مغرتب وعائلته يحاولون االن�سمام 
اإىل » داع�ش« من فرن�سا

فتحت حمكمة اجلنايات الإ�ستئنافية مبجل�س ق�ساء العا�سمة اأم�س ملف مغرتب بفرن�سا حاول 
اللحاق بتنظيم الدولة الإ�سالمية بال�سام والعراق » داع�س« و الهجرة  نحو  معاقلهم رفقة زوجته و 
بناته الأربعة بعدما ت�سبع بالفكر املتطرف اأثناء فرتة تواجده ب�سجن فرن�سا خالل ق�سائه لعقوبة 

عن واقعة ال�سطو على مركز جتاري يف ذات البلد .

ل/منرية

املتهم  توقيف  جرى  وقد  هذا 
بجل�سة  دار  ما  على  وبناءا 
ال�سلطات  قامت  حني  املحاكمة 
لنظريته  املتهم  بت�سليم  الفرن�سية 
اال�ستباه مبحاولته  بعد  اجلزائرية 
بعد  »داع�ش«  معاقل  نحو  الفرار 
قبل  من  عليه  القب�ش  األقي  اأن 
حماولته  اأثناء  الرتكية  ال�سطات 
زوجته  رفقة  �سوريا  لدولة  الولوج 
ال�سلطات  ر�سدت  ، حيث  بناته  و 
و  املتهم  تلقيها  بعد  الفرن�سية 
اإجرائها تفتي�ش ملنزله للتاأكد من 
واقعة حلاقه ب«داع�ش« جمموعة 
منها  بالتنظيم  خا�سة  اأغرا�ش 
فيدوهات خا�سة بعمليات اإرهابية 
يف ال�سي�سان و اجلزائر اىل جانب 
»اجلهاد«  على  حتري�سية  منا�سري 
اإىل  تدعو  منا�سري  جانب  اإىل 

مقاطعة منتجات العدو ال�سهيوين، 
املنجزة  للتحريات  وموا�سلة 
بالفكر  ت�سبع  قد  باأنه  تبني  حوله 
لل�سجن  دخوله  بعد  املتطرف 
ال�سطو  ق�سية  يف  تورطه  اإثر 
تعرف  حيث  جتاري  متجر  على 
اأثناء فرتة تواجده هناك على كل 
التون�سي«  بكر  »اأبو  املكنى  من 
كذا  و  اجلزائري«  »بلح�سني  و 
اجلزائري«،الذي  املجيد  »عبد 
بعد  معهم  توا�سل  على  ظل 
ا�ستفادته  و  ال�سجن  من  خروجه 
بناءا  فقرر   ، الرئا�سي  العفو  من 
وطلب  للمعاقل  التوجه  ذلك  على 
املجيد  »عبد  م�ساعدة  املكنى 
لطريقة  وجهه  الذي  اجلزائري« 
باعتباره  االأمن  لعنا�رص  متويهية 
حديث اخلروج من ال�سجن فطلب 
لدولة  االأمر  بداية  التوجه يف  منه 
 « مدينة  وبالتحديد  اإيطاليا 

هناك  ومن  عائلته  رفقة  ميالنو« 
ات�سل باملكنى »اأبو يو�سف« الذي 
اإىل  يف  ال�سفر  مب�ساعدته  تكفل 
تركيا عن طريق منطقة  ا�سطنبول 
ومنه اإىل  مدينة  »اأدانة« اإىل غاية 
الو�سول اإىل منطقة  »غازي عنتيم« 
الرتكية  احلدود  على  الواقعة 
ال�سورية، اأين مت القب�ش عليه من 
قبل ال�سلطات الرتكية التي اأحالته 
الالجئني  مركز  على  جهتها  من 
مع  توا�سل  على  بقي  اأنه  غري   ،
الذي  التون�سي«  �سهيب   « املدعو 
تفا�سيل  كافة  على  يطلعه  كان 
اعتقاله يف حماولة منه للفرار من 
ال�سلطات الرتكية غري اأن حماولته 
هاته  قامت  اأن  بعد  بالف�سل  باءت 
االأخرية بتحويله على فرن�سا ومنه 
اأمام  حماكمته  لتتم  اجلزائر  على 
حماولة  بجرم  اجلزائري  الق�ساء 
اإرهابية  جماعة  يف  االنخراط 

التهمة  وهي   ، اخلارج  يف  تن�سط 
و  وتف�سيال  جملة  فندها  التي 
باأنه  ت�رصيحاته  معر�ش  يف  اأكد 
اأي  تربطه  وال  للتنظيم  ينتمي  ال 
وبرمتها  الق�سية  اأن  و  به  عالقة 
الفرن�سي  الق�ساء  خيال  ن�سج  من 
الق�سية  يف  توريطه  حاول  الذي 
بعد عثوره على من�سورات حتر�ش 
على مقاطعة املنتجات ال�سهيونية 
بحكم العالقة الوطيدة التي تربط 
البلدين ، وعن �سبب توجهه لرتكيا 
رفقة  ال�سفر  حاول  باأنه  فاأكد 
عائلته بهدف اال�ستجمام بعد نيل 
ليطالب   ، م�رصفة  لعالمات  ابنته 
من جهته النائب العام ويف ظل ما 
�سلف ذكره بتوقيع عقوبة 8 �سنوات 
�سجنا نافذا مع مليون دج يف حق 
املحكمة  تدينه  اأن  قبل   ، املتهم 
 3 بعقوبة  القانونية  املداولة  بعد 

�سنوات �سجنا نافذا .

تعر�س اأحد العنا�سر لك�سر وعجز طبي ب45 يوما

ع�سابة » قازوزة« تعتدي على عنا�سر االأمن بال�سماريخ و اأ�سلحة ال�سيد 
اجلنايات  حمكمة  تابعت 
البي�ساء  بالدار  االإبتدائية 
اأ�سخا�ش  ثمانية  من  ع�سابة 
فرار  حالة  فيهم  يف  ثالثة 
بجنايات  تكوين جمعية ا�رصار 
مع  العمدي  واجلرح  ال�رصب 
 ، والرت�سد  االإ�رصار  �سبق 
اأثناء  موظف  على  والتعدي 
ا�سلحة  ،حمل  مهامه  تاأدية 
بي�ساء، واالخالل بالنظام العام 
التحطيم  تهمة  جانب  اإىل   ،
على   ، الدولة  مللك  العمدي 
على  باالإعتداء  قيامهم  خلفية 
للفرقة  تابعني  عوين  �رصطة 
الق�سائية  بال�رصطة  املتنقلة 
الت�سبب  و  الواد  باب  بدائرة 
م�ستوى  على  بك�رص  الأحدهما 
عجزا  كلفه  الي�رصى   رجله 
ج�سديا ملدة 45يوم فيما ا�ستفاد 

الثاين من عجز مبدة 15 يوما . 
يف الق�سية التي تعود جمرياتها 
بجل�سة  دار  ما  ح�سب  وعلى 
دي�سمرب   29 لتاريخ  املحاكمة 
الحتفاالت  2015  امل�سادف 
حني  امليالدية  ال�سنة  راأ�ش 
للبحث  �رصطة  دورية  توجهت 
و  الفارين  املتهمني  اأحد  عن 
ال�سادرة يف حقه اأمرا بالقب�ش 
وردتهم  معلومات  على  بناءا 
حول تواجده باأحد اأ�سواق �سوق 
اخل�رص بحي هواء فرن�سا بباب 
جمموعة  هناك  ،وكان  الواد 
اأ�سخا�ش ب�سدد االحتفال فقام 
عنا�رص  طرد  مبحاولة  هوؤالء 
االأمن عن طريق ر�سقهم ب�سهام 
من بنادق ال�سيد ، و ال�سماريخ 
فن�سبت بني املتهمني من جهة 
جهة  من  االأمن  عنا�رص  و 

اأخرى م�سادات و �سجار عنيف 
تعر�ست خالله �سيارة ال�رصطة 
عن�رصان  لقي  فيما  للتحطيم 
خطرية  الإ�سابات  االأمن  من 
حيث  بحيتهما  تودي  اأن  كادت 
على  لك�رص  االأول  تعر�ش 
مبدة  الي�رصى  رجله  م�ستوى 
الثاين  وتعر�ش  يوما   45 عجز 
لعجز طبي مبدة 15 يوما نقال 
على اإثرها للم�ست�سفى ، فيما مت 
الع�سابة  بع�ش عنا�رص  توقيف 
الذي  االأمني  الدعم  من خالل 
وقام  لالأماكن  حينها  تنقل 
بذلك  ومت   ، ال�سجار  بتفريق 
حمكمة  على  الفاعلني  حتويل 
�سالف  باجلرم  االخت�سا�ش 
خالل  اأنكروا  حيث   ، الذكر 
ما  املحكمة  لهيئة  مواجهتهم 
حني  يف   ، جرم  من  لهم  ن�سب 

للمحاكمة  املاثل  ال�سحية  اأكد 
التعرف على  اأنه قد متكن من 
خالل  من  املتهمني  هوية 
يف  يقيم  كونه  بهم  معرفته 
االأماكن و ملعرفته التامة بزعيم 
م�سبوق  �سخ�ش  وهو  الع�سابة 
» قازوزة«  بلقب  ق�سائي مكنى 
الذي كان يحمل اأ�سلحة وجهها 
وهو  ال�رصطة  لعنا�رص  مبا�رصة 
كامريات  ر�سدته  الذي  االأمر 
املراقبة املن�سوبة يف االأماكن 
طالب  ذكره  �سلف  ما  اأمام  و   ،
ممثل احلق العام توقيع عقوبة 
8  �سنوات �سجنا نافذا وغرامة 
يف  دج  500  األف  بقيمة  مالية 
اأمر  اإ�سدار  مع  املتهمني  حق 
املتهمني  حق  يف  بالقب�ش 

املتواجدين يف حالة فرار .
 ل/منرية

البويرة

االإعدام لل�سفاح الذي اأباد عائلة كاملة 
بالبويرة  اجلنايات  نطقت حمكمة 
اأم�ش  ليلة  من  متاأخرة  �ساعة  يف 
حق  يف  االإعدام  عقوبة  بت�سليط 
املتهم »ب.اأعمر  » 65 �سنة  الذي 
�سهر  خالل  وطنيا   احلدث  �سنع 
رم�سان الفارط حني اأقدم بتاريخ 
11 جوان 2017 بكل برودة دم على 
العائلة  من  اأفراد   3 اأرواح  اإزهاق 
وهم زوجة اأخيه وابنها وابنتها قبل 
اأن  دقائق من موعد االإفطار قبل 

يفر اإىل وجهة جمهولة يف غابة غري 
بعيدة عن املنزل العائلي ب�سواحي 
جوان   19 بتاريخ  ليعود  تاغزوت 
لريتكب جرمية قتل رابعة يف حق 
م�سالح  اأثناءها  وا�ستنفرت  اأخيه 
االإمكانيات  كافة  الوطني  الدرك 
من  احلديثة  والو�سائل  الب�رصية 
عملية  بعد  مت  الذي  توقيفه  اأجل 
بحث �ساقة و�سط اأدغال املنطقة 
املجرم  واعرتف  هذا   ، اجلبلية 

اأرجعها  التي  بجرائمه  ال�سفاح 
املحاكمة  يف  ا�ستجوابه  خالل 
و�سط  وجرت  يومني  دامت  التي 
تعزيزات اأمنية م�سددة اإىل تعر�سه 
اأخيه  طرف  من  واحلقرة  للظلم 
املوؤدي  الطريق  من  حرمه  الذي 
جعله  ما  �سنة   20 منذ  منزله  اإىل 
يكن له الكره واحلقد الدفني وظل 
منذ  يالزمه  منه  االنتقام  �سعور 
ال�سهود  اأنكر  ،فيما  احلادثة   تلك 

يتحجج  ظل  التي  الظلم  دوافع 
املتهم  اأن  موؤكدين  املتهم  بها 
من طرف  للظلم  اأبدا  يتعر�ش  مل 
النيابة  جعل  ما  الراحل  �سقيقه 
حقه  يف  االإعدام  عقوبة  تلتم�ش 
احلكم  وهو  العمدي  القتل  بتهمة 
املحكمة  هيئة  به  نطقت  الذي 
اأكرب ق�سية جرم  بعد املداولة يف 

اهتزت لها والية البويرة .
اأح�سن مرزوق

احللقة الرابعة 
ملوك احلزن ؟

عن ذوى االحتياجات اخلا�سة، وذوى االإعاقة
ال�سورة النمطية القدمية ؟

يف التفا�سيل االأخرى التي  رمبا 
من  كثريا  اهتماما   تلقى  ال  
 ، ت�رصفاتهم  يف  كثريين   لدن  
اأالما  حتدث  اأن   ميكنها   التى  
ومعاناة  �سديدتني لدوى االإعاقة 
،وهي  اخلا�سة  واالحتياجات 
تلك التفا�سيل التي ترتبط راأ�سا  
همومهم  ق�ساء  يف  بيومياتهم 
مطالبهم  وتلبية   ، االإدارية 
اأو  االجتماعية   وحاجاتهم  
اال�ستفادة  التي ت�ستلزم امتثالهم 
اأمام م�سوؤولني و مدراء وموظفني 
االجتماعية  االأطر  �سمن   ،
من  املنتهج  العام  والدعم 
القطاعات  خمتلف  يف  الدولة 
يرجتون  االإعاقة   ذوى  اأين   ،
من  ،جملة  اإذن  ،هي  بها  الظفر 
،واملطالب  الفردية  االهتمامات 
االجتماعية واملهنية والعامة يف 
ت�سادف  التي  االأ�سمل  االأغلب 
منطية  مقا�سات  على  فعل  بردة 
عن املعاق ، و ذوى االحتياجات 
تعطيهم  ال  رمبا  ،نظرة  اخلا�سة 
ذات املكانة التي لالأ�سحاء على 

اعتبارات االإعاقة .
لتقريب هنالك بع�ش احلاالت  و 
يعي�سها  والتي   ، جدا  املزرية  
و  االإعاقة   دوى  من  بع�ش 
وهى   ، اخلا�سة  االحتياجات 
اخلطرية  املر�سية  احلاالت 
ياأن حتتها  ،والتي  املكلفة  جدا 
واالحتياجات  االإعاقة  دوى 
على  عذابا  فتزيدهم   اخلا�سة  
هذه  .واالعتبارات   عذابهم 
االإن�ساين  اخللق  �سمن  حتت�سب 
جتاع  االإن�ساين  واخللق  اأوال، 
مطالب  ،وهي  ثانيا  املعاق 
يكفلها القانون الدويل، اجلزائري 
واالتفاقية العاملية لذوى االإعاقة 
املقرة من جميع الدول، على ما 

اعتقد ؟
هذه  مقابل  ،يف  حال  كل  على 
واملهنية  االجتماعية  التجليات 
ذوى  يجد  التي   وامل�سلحية  
اخلا�سة  االحتياجات  و  االإعاقة 
اأنف�سهم يف اأحايني كثرية و�سطها 
من   طاغية  منطية  ت�ستمر   ،
ال�سلوك والتعامل البارد  جتتههم 
،وكاأنه �سلوكا حم�رص م�سبقا ، فال 
ياأبه مباآالت االآثار املدمرة التي 
الفئة  من  لدى هذه  قد يرتكها  
جتاههم  النمطي  ال�سلوك  هذا 

.مبعنى، حتى هوؤالء يحتجون ؟
الن هذا ال�سلوك البارد فقد رمبا 
اأن يفقد  االإن�ساين ،قبل  التزامه  
متمثل  وهي  القانوين،  التزامه  
اأ�سحت  �سلوكية  ردة   راأ�سا  يف  
جاهزة ، بل االنكى اأنها اأ�سحت 
املطالب  جميع  جتاه   ، منطيا  
يف   االإعاقة  دوى  من   املرفوعة 
جتمعهم  التي  اللقاءات  حاالت 
وكاأنهم  وامل�سالح  بالهيئات 
�سوى  لهم  حق  ال  ب�رص  ن�سف 
يف  وامل�ساعدة  الراأفة  انتظار 
؟هي  القانون  مع  كلى  ت�سادم 
ردة منطية جتاه جميع جتلياتهم  
،واملهنية  االجتماعية  املطلبية 
مثول   ت�ستلزم  التي  واليومية   ،
اأفراد دوى االإعاقة  واالحتياجات 
 ، املعنية  اجلهات  اأمام  اخلا�سة 
حجم  الإظهار  �سخ�سيا   ح�سورا 
امل�سكالت  و�سخامة  املعاناة 
مل�سوؤويل هذه الهياكل احلكومية 
 ، باال�ستماع  املعنية  ،وامل�سالح 
واإيجاد حلوال لهذه املطالب كليا 

، اأو بع�سها لهذه الفئة .
والأجل تقريب �سورة هذا ال�سلوك 
منتهجا  اأ�سحى  الذي  النمطي 
من لدن اغلب م�سوؤويل امل�سالح 
،وال  الفئة  هذه  املعنية مبطالب 
من  بع�ش  الن   ، جميعهم  اأقول 
يزالون  ما  الهياكل  م�سوؤويل هذه 
يف  اإن�سانيتهم   على  يحافظون 

اأق�سى الظروف املمكنة .
دوى  اإن   ، اأكرث  ال�سورة  لتقريب 
اخلا�سة  واالحتياجات  االإعاقة 
االأحيان  من  الكثري  يف  مطالبني 
للمثول اأمام رئي�ش جمل�ش بلدي 
 ، االإدارة  دائري يف  م�سوؤول  اأو   ،
يف  العامة  االأمانات  هياكل  اأو 
التي  وال�رصكات  املوؤ�س�سات 
يريد  فيها رمبا احدهم من دوى 
 ، ان�سغاال   يق�سى  اإن   االإعاقة 
يريد  اأو   ، م�ساعدة  يطلب  اأن  اأو 
 ، ظلم  من  يعانيه  عما   يعرب  اأن 
ما  اأن  اأ�سا�ش   ومعاناة    ، وقهر 
يعانيه  يف احلقيقة  ال يحتاج اإىل 
للعيان  �ساهد   فهو   ، بليغ  تعبري 

ليل نهار .
تتم  احلاالت  من  الكثري  ويف 
بالرف�ش  للمقابلة  الطلبات  هذه 
الطالب  اأن  اأ�سا�ش  ،  فقط على 
ذوى  من  اأو  االإعاقة  ذوى  من 
،هوؤالء  اخلا�سة  االحتياجات 
هوؤالء  اأمامهم  يقفون  الدين 
تلبية  عن  عاجزين  امل�سوؤوليتني 
هذه  من  فقط  الأنهم   ، مطالبهم 
اإليهم  النظر  ميكن  فال   ، الفئة 
االأكرث  االآخرين  االأ�سحاء  و�سط 
ان�سغاالتهم عن  للنظر يف  اأهمية 

هوؤالء ؟
فالرف�ش  الطلبات  تعدد  ولو 
تراأف احد  لو  و   ، دائما حا�رصا 
ا�ستقبل  و  هوؤالء  امل�سوؤولني 
فالرد   االإعاقة  دوى  اأفراد  احد 
هوؤالء  من  كافيا  �سافيا  جوابا 
امل�سئولني ال �سيما يف اجلماعات 
هذه  يعتربون   الدين  املحلية 
الفئة خارج االهتمام  و االعتناء 
النمطية  النظرة  مقا�سات  ،على 
هذه  و�سط  عنهم  ال�سائدة 
احلكومية  املوؤ�س�سات  و  الهياكل 
االإعاقة  ،فدوى  املنتخبة  و 
اأخرى  اإ�سافة  اإال  لي�سوا  عندهم 

للم�ساكل هم يف غنى عنها .
واأحيانا كثرية ، يلجا دوى االإعاقة 
الذي ي�سع  ،االأمر  اإىل االحتجاج 
 ، االأمور  يف و�سعية حرجة كليا 
كما ي�سع الهيئة اأو امل�سلحة التي 
حاجة  للق�ساء  املعاق  ق�سدها  
، الن  بليغة  اإحراجية  و�سعية  يف 
االحتجاج  اإىل  هوؤالء  ي�سل  هان 

فاالأمور يف ما ال ميكن و�سفه ؟
بع�ش  عند  حتدث،  واأحيانا   
االإعاقة  ذوى  الن  املوؤ�س�سات، 
ردة  اخلا�سة،  واالحتياجات 
حم�سوبة  وغري  غريبة  فعلهم 
االأمر  اإن  والأنة  جدا،  وعاطفية 
عدم  من  حدود  اإىل  و�سل  وقد 
ميكن  ال  حدود  لهوؤالء،  االعتبار 
؟والأنهم  مطلقا  عليها  ال�سرب 
�سربا،  االأكرث  الفئة  احلقيقة  يف 
فهذا  لالآالم.  احتماال  واالأكرث 
مل  منطية  نظرة  اإن  على  دليل 
مل  االإعاقة  دوى  جتاه  تتغري 
يعتربون  فهم  هوؤالء،  تقنع  تعد 
يف  احلقوق  مكتملي  اأنف�سهم 
االأداء واملطالبة، وعلى البقية يف 
املجتمع ا�ستيعاب هذه املعطى 
االإعاقة  دوى  لدن  من  اجلديد 

واالحتياجات اخلا�سة.
ي�سني بوغازي



الع�سكرية  الناحية  قيادة  قررت 
احلدود  جتهيز  ال�ساد�سة 
اجلنوبية    باملزيد من  نقاط  
املراقبة  املح�سنة  اجلديدة  

احلدود   حلر�س  �ست�سمح  التي  
يف  بالعمل  الدرك  و  واجلي�س   
ظروف اأكرث اأمنا،   وقررت قيادة  
اأركان  وهيئة  الوطني  الدرك 
جتهيزات  تخ�سي�س  اجلي�س 
ات�سال  معدالت  منها  اإ�سافية 
للوحدات  اإلكرتونية   وجتهيزات 

العاملة يف احلدود اجلنوبية.
 اأفاد م�سدر اأمني رفيع امل�ستوى 
جلريدة »الو�سط » اأن قيادة اجلي�س 
قررت   تعزيز   ال�سعبي  الوطني  
طول  على  االمنية   االإجراءات 
احلدود مع دولتي مايل والنيجر  
ت�سلل  احتمال  اي  ملواجهة 
وراء  من  االإرهابية   للجماعات 
تقول  كما  جاء  القرار   احلدود، 
التدهور  خلفية   على  م�سادرنا 

�سمال  االأمني  اخلطري جدا  يف 
مايل  يف اال�سهر االأخرية حيث   
من  �سل�سلة  املنطقة   �سهدت 
اخلطرية   االإرهابية   العمليات  
التي ا�ستهدفت القوات الفرن�سية  
االأمم   وقوات  املايل   واجلي�س 
تفجري  اآخرها   كان  املتحدة، 
الفرن�سي   للجي�س  تابعة  عربة  
جنديني  مقتل  عن  والعالن 
االأمني   .  االإجراء  فرن�سيني 
قيادة  قررته  الذي   االإ�سايف  
�سل�سلة  ان�ساء   ت�سمن    اجلي�س  
مواقع   يف  التح�سينات   من  
يف  ال�رسية   املمرات  يف  تتحكم 
اأق�سى اجلنوب هذه املرات التي  
واالإرهابيون    ي�ستغلها املهربون 
للت�سلل اإىل اجلزائر حيث  تقرر يف 
هذا ال�ساأن   اجناز نقاط  مراقبة 
حمددة  مواقع   يف   حم�سنة 
االإرهابيني   قدرة   لتقلي�س  
واملهربني على احلركة، والت�سلل  

عرب احلدود، وقال م�سدر  اأمني 
اجلددة   االإجراءات   اإن  موثوق  
اأوامر  من  تقررت عقب  �سدور 
الوطني   اجلي�س  اأركان  رئي�س  
قايد  اأحمد  الفريق   ال�سعبي 
الع�سكرية   الناحية   ملقر  �سالح 
اأوامر   اأ�سدر  حيث  ال�ساد�سة  

اجلهة  يف  العاملة  للوحدات 
نقاط  اجناز  عمليات   بتكثيف   
قيادة  اجنزت  التي  املراقبة  
يف  منها  الع�رسات   اجلي�س 
احلدود  اجلنوبية من اأجل زيادة 
تامني احلدود  يف اطار  اجراءات  
مكافحة االإرهاب  يف اجلزائر.   

تهقارت  حي  مواطني  جتمهر 
 ، مترنا�ست  لبلدية  اإداريا  التابعة 
اأمام مقر العيادة الطبية املتعددة 
للخدمات ، من اأجل ال�سغط على 
راأ�سها   وعلى  الو�سية  ال�سلطات 
ومدير  وال�سكان  ال�سحة  مدير 
لل�سحة  العمومية  املوؤ�س�سة 
هذا  اإخراج  اأجل  من  اجلوارية 
النفق املظلم  الهيكل ال�سحي من 

.
بحي  املحتجني  ممثلي  نا�سد   
يف  مترنا�ست  ببلدية  تهقارت 
»الو�سط  جريدة  مع  لهم  ت�رسيح 
دومي  مترنا�ست  والية  وايل   ،  «
االأول  امل�سوؤول  ب�سفته  اجلياليل 
ب�رسورة  التنفيذية  الهيئة  على 
م�سالح  لدى  ال�سخ�سي  التدخل 
التجاوب  اأجل  من  الوالية  ال�سحة 
ح�سبهم  امل�رسوعة  مطالبهم  مع 
واملتمثلة اأ�سا�سا يف �رسورة فر�س 
بالعيادة  وال�سارمة  االإن�سباط 
املتواجدة  اخلدمات  املتعددة 
حالة  على  نهائيا  للق�ساء  باحلي 
تتخبط  التي  االإهمال  و  الت�سيب 
فيها ، ناهيك عن �رسورة االإ�رساع 
يوميا  يعمل  عام  طبيب  توفري  يف 

ا�سافة  االأ�سبوع  اأيام  مدار  وعلى 
االأكرث  االإخت�سا�سات  لتوفري 
والتوليد  الن�ساء  غرار  على  طلبا 
وجراحة االأ�سنان والعظام واالأنف 
االأطفال  طب  وكذا  واحلنجرة 
والعيون وذلك بهدف اإنهاء معاناة 
العائالت يف قطع م�سافات بعيدة 
لنقل مر�ساهم مل�ست�سفيات و�سط 
 ، للبحث عن �سبل العالج  املدينة 
اأن  نفو�س حمدثونا  ومما يحز يف 
بالوالية  ال�سحي  القطاع  م�سوؤويل 
ال�سحة  وزير  بتعليمة  �رسبوا 
امل�ست�سفيات  وا�سالح  وال�سكان 
احلائط  عر�س  ح�سبالوي  خمتار 
واملتمثلة اأ�سا�سا يف �رسورة توفري 
لفائدة  الليلة  الطبيبة  املناوبة 
ال�سحة  هياكل  خمتلف  قا�سدي 
الوطن  واليات  خمتلف  عرب 
النائية  باملناطق  تعلق  ما  خا�سة 

واملعزولة بجنوب البالد الكبري .
ذات  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املتحدثني مبوا�سلة الت�سعيد من 
لهجة خطابهم يف حالة مامل جتد 
اأذانا �ساغية  مطالبهم امل�رسوعة 

ويف القريب العاجل .
�شيخ مدقن

والت�سغيل  العمل  اأمر  وزير 
االإجتماعي مراد زمايل   وال�سمان 
امل�سالح املركزية بوزارته باإجراء  
درا�سة  حول  العمال  واملوظفني  
اخلا�سة  ال�رسكات  يف   االأجانب 
اجلزائر  يف  العمومية   وحتى 
�سوق  تنظيم  اإعادة  اأجل  من   ،
للعمال   الرتخي�س   وعملية  العمل 
يف  العمل  ملزاولة   االأجانب  

اجلزائر .
وك�سف م�سدر   موثوق   اأن وزارة 
�سوق  تنظيم  اإعادة  قررت  العمل  
اح�ساء   بعد  اجلزائر  يف  العمل  
اأكرث  من 80  األف  موظف وعامل  
بينهم   من  اجلزائر  يف  اأجنبي  
بهم   م�رسح   غري  باملائة     40
ال�سمان  م�سالح   م�ستوى  على 
االإجتماعي و ووزارة  العمل ويتعلق 
جن�سيات  من  بحراقة    االأمر  
الفالحة  يف   يعملون  افريقية  

والرعي  وم�ساريع  البناء.      
وزارة   ا�سرتاتيجية    وتت�سمن 
العمل  و  الت�سغيل   اعادة النظر يف 
النظام القانوين  اخلا�س  بت�سغيل  
االأجانب �سواء  يف �رسكات  النفط  
اأجل حت�سني و�سعية   الكربى، من 
العمال  اجلزائريني  يف ال�رسكات  
مكاتب  بداأت  وقد   النفطية،   
يف  باالأجانب  اخلا�سة  الت�سغيل 
امل�ستخدمني  هوية  يف  التدقيق 
االأجانب يف املناطق البرتولية يف 
التدقيق  عملية  وت�سمل  اجلنوب 
وامل�ستخدمني  املقيمني  اإح�ساء 
التي  املنا�سب  و  وتخ�س�ساتهم 

ي�سغلونها.
التدقيق   عملية   وتهدف  
االأجانب   املوظفني  هوية  يف   
بيانات   قاعدة  على    للح�سول 
يعمل  التي  التخ�س�سات  تت�سمن 
االأجانب  امل�ستخدمون  بها 
يف  بع�سهم  وجود  من  والتاأكد 
بها،  يوجدن  التي  العمل   منا�سب 
 4 �سملت  التي  العملية  وتهدف 
يف  والغاز  للنفط  منتجة  واليات  
،ورقلة،   االأغواط  هي   اجلنوب  
غرداية و اليزي ملحاربة التالعب 
باملنا�سب املالية،  بعد اأن ك�سفت 
�رسكات  باأن  �سابقة  حتقيقات 
باأجور  تالعبت  �سخمة  اأجنبية 
تهريب  اأجل  من  وهميني  اإطارات 
ت�رسح  ومل  اخلارج،   اإىل  االأموال 
للم�ستخدمني،  احلقيقي  بالعدد 
حيث   ي�سغلونها  التي  وباملنا�سب 
ك�سفت بع�س التحريات باأن من�سب  
املواقع  بع�س  يف  فرعي  مدير 
�سامي،  تقني  برتبة  فني  ي�سغله 

الور�سات مت  روؤ�ساء  ان بع�س  كما 
رقابة  م�سوؤولو  باأنهم  الت�رسيح  
باالإ�سافة  مهند�س،  برتبة  تقنية 
من  به  باأ�س  ال  عدد  وجود   اإىل 
اإداريني  و  مهند�سني  االإطارات 
وفنيني  مزدوجي اجلن�سية من دول 
ال ترتبط اجلزائر معها بعالقات، 
ما يوؤثر ح�سب م�سادرنا على االأمن 
الوطني،  وك�سف م�سدر عليم باأن 
عملية  طلب  االأول  الوزير  ديوان 
من  للحد  تهدف  التي    االإح�ساء 
االأجانب  االإطارات  على  االإعتماد 
يف  العاملة  الكربى  ال�رسكات  يف 
قدر  وتعوي�سهم   النفط  جمال 
اإداريني  و  مبهند�سني  االإمكان 

جزائريني،  للحد من البطالة.
ك�سف  فقد  ذلك  جانب  اإىل   
باأن  بامللف  �سلة  على  م�سدر 
على  تعتمد  هذه  االإح�ساء  عملية 
بالفعل  موجودة  بيانات  قاعدة 
لدى م�سالح الت�سغيل  ثم مقارنتها 
الواقع،   اأر�س  يف  موجود  هو  مبا 

يف  املتوفرة  املعلومات  وت�سري 
من  كبري  عدد  اأن  اإىل  املو�سوع 
�رسكات  يف  العاملني  املهند�سني 
ال  دول  من  مواطنون  هم  غربية 
تختلف من ناحية مناهج التدريب 
اجلزائر  عن  اجلامعي  والتدري�س 
واآ�سيا،  اإفريقيا  من  دول  وهي    ،
وت�سم �رسكة اأمريكية واحدة  تعمل 
يف حقول حا�سي م�سعود  موظفني  
مهند�سني من 10 جن�سيات  يح�سل 
بع�سهم على اأجر �سهري ي�سل اإىل 
 100 من  اأكرث  اأي  دوالر  األف   12
وميكن    ، �سهريا  �سنتيم  مليون 
ينفذ  اأن  جزائري  مهند�س  الأي 
ذات املهام التي يعمل فيها هوؤالء  
بالكفاءة ذاتها ، وهو ما يوؤثر على 
اجلباية ال�رسيبية حيث تدخل كتلة 
االأعباء  �سمن  هذه  الكبرية  االأجر 
كانت  و  للموؤ�س�سات،   املالية 
�سكاوى عديدة وجهها مهند�سون  
و اإطارات جزائريون بع�سهم يقيم 
نبهت  قد  اجلنوب،   واليات  يف 
مئات  من  اجلزائريني  حلرمان 
اأجانب يف  ي�سغلها  التي  املنا�سب 
باالإ�سافة  الكربى،  النفط  �رسكات 
جزائريني  مهند�سني  بني  للتمييز 
االأجر  يف  االأجانب  نظرائهم 
االمتيازات، وكانت م�سالح االأمن  
قد اأوقفت يف مناطق النفط  منذ 
من  عدد  اجلاري   العام  بداية 
ال�رسكات  يف  العاملني  االأجانب 
تتعلق  خمالفات   ب�سبب  النفطية 
باالإقامة و منهم  رعيا غربيون.   
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 طالب رئي�س التن�شيقية االفريقية للم�شاندة والت�شامن مع ال�شعب ال�شحراوي عبد القادر تقار يف ت�شريح 
�شحفي خ�س به جريدة »الو�شط« ، املجتمع الدويل و االحتاد االفريقي  بتوحيد اجلهود وال�شغط على املحتل 
املغربي لت�شفية اأخر م�شتعمرة يف افريقيا ومنح �شعب جمهورية ال�شحراء الغربية احلق يف تقرير م�شريه  .

. �شركات اأجنبية تالعبت باأجور اإطارات وهميني من اأجل تهريب االأموال اإىل اخلارج

80األف  عامل اأجنبي  من بينهم  40 باملائة من العمال غري امل�شرح بهم

اأحمد باحلاج

  وزارة العمل تقرر  اإعادة النظر يف النظام 
القانوين  للعمال و  املوظفني الأجانب

ل�شل حتركات املهربني واالإرهابيون يف املمرات ال�شرية 

هذه هي اأوامر  الفريق  اأحمد قايد  �سالح لقيادة اجلي�ش يف احلدود  اجلنوبية

للمطالبة بتوفري طبيب مداوم
 واملناوبة الليلية 

للمطالبة باالإفراج على  منحة 50 مليون 
�شنتيم للدعم الريفي 

 �سكان حي تهقارت  ببلدية 
مترنا�ست  يحا�سرون 

الهيكل ال�سحي 

30 مواطن ببلدية مترنا�ست 
يحتجون اأمام �سندوق معادلة 

اخلدمات الجتماعية
ببلدية   مواطن   50 زهاء  يوا�سل   
اعت�سامهم  مترنا�ست  ببلدية 
معادلة  �سندوق  اأمام  املفتوح 
بعا�سمة  االجتماعية  اخلدمات 
على  باالإفراج  للمطالبة   ، الوالية 
املوجهة  �سنتيم  مليون   50 منحة 

يف اإطار منط الدعم الريفي .
املواطنني  ممثلي   نا�سد   
املعت�سمني بتمرنا�ست يف ت�رسيح 
وايل  »الو�سط«  جريدة  مع  لهم 
الوالية بتمرنا�ست دومي اجلياليل 
ب�سفته امل�سوؤول االأول على الهيئة 
لدى   العاجل  بالتدخل  التنفيذية 
اجلهات املعنية ممثلة يف �سندوق 
االإجتماعية  اخلدمات  معادلة 
على  االإفراج  اأجل  من  ورقلة  فرع 
املوجهة  �سنتيم  مليون   50 منحة 
هذا  يعترب  حيث   ، الريفي  للدعم 

على  االإفراج  يف  الفادح  التاأخر 
يتنافى مع  اأمرا  االإعانة  مثل هذه 
االأول  الوزير  وتعليمات  توجيهات 
اأحمد اأويحي الرامية اىل  �رسورة 
االإ�رساع يف جت�سيد خمتلف ال�سيغ 
على  التجميد  رفع  بعد  ال�سكنية 
بع�س االأمناط خا�سة ما تعلق منها 
قاطني  لفائدة  املواجهة   بتلك 
املناطق احلدودية والنائية جنوب 
مبقرات  لتثبيتهم  البالدالكبري 

�سكناهم .
ذات  ذهب  فقد  ثانية  جهة  من 
ذلك  من  ابعد  اىل  املتحدثني 
الت�سعيد  مبوا�سلة  هددوا  عندما 
ما  حالة  يف  خطابهم  لهجة  من 
مل جتد مطالبهم امل�رسوعة اذانا 

�ساغية ويف القريب العاجل .
�شيخ مدقن 
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وزير ال�سناعة واملناجم  يو�سف يو�سفي

 حجم اال�ستثمارات  �سهد ارتفاعا بـ 11  �سعفا يف 2017
.       الطبعة الأوىل لالأيام التقنية حول املناولة ل�سناعة املركبات  

افتتح اأم�س  وزير ال�سناعة واملناجم  يو�سف يو�سفي ، اأ�سغال الأيام التقنية حول املناولة ل�سناعة املركبات يف طبعتها الأوىل ،بفندق الأورا�سي 
باجلزائر العا�سمة  والتي تاأتي يف اإطار �سيا�سة تطوير املناولة حتت �سعار  من اأجل تنمية �سناعية مندجمة وتراأ�س يو�سفي هذه الأيام التي تقام 

على مدار يومني كاملني  05 و06 مار�س اجلاري  مب�ساركة  اأزيد من 500 م�سارك جزائري واأجنبي والتي ت�سم جمموعة من  املتخ�س�سني يف �سناعة 
ال�سيارات  وم�سنعي وجمهزين وخرباء يف هذا املجال وروؤ�ساء جمعيات اأرباب العمل   وذلك بح�سور العديد من الوزراء كوزير التجارة حممد بن 

مرادي، ووزير الت�سال جمال كعوان ووزيرة البيئة والطاقات املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ،ووزير التكوين والتعليم املهنيني حممد مباركي ، 
ووايل ولية العا�سمة عبد القادر زوخ وعلي حداد رئي�س منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات.

حكيم مالك

التقنية  الأيام  هذه  يو�سفي  اأن  واأو�سح 
تعمل  املركبات  املناولة  ل�سناعة  حول 
عن  عديدة وهذا  اأهداف  على  حتقيق 
طريق البدء بتنظيم حوار م�سوؤول بني جميع 
اجلهات الفاعلة واملتعاملني القت�ساديني 
وامل�ستثمرين  واملناولني  وال�سناعيني 
عامة مع تركيز ال�سانعيني  اجلزائريني من 
القطاعات املختلفة على تقدمي اأن�سطتهم 
اخلا�سة  الحتياجات  لتلبية  واإمكاناتهم 
على  قدراتهم  وكذا  ال�سيارات،  ب�سناعة 
و�سيتعني  امل�ستمر  تطورها  مع  التكيف 
ال�ستثمارات  عن  ال�ستعالم  عليهم 
ميكن  التي  والتكنولوجيات  امل�ستهدفة، 
تطويرها  الالزم  واملهارات  اكت�سابها، 
اإقامة  وبالتايل  املوعد،  يف  يكونوا  لكي 
�رشاكات جديدة يف هذا املجال ، مو�سحا 
اأنه  �سيتوجب على عدد كبري من املناولني 
لإبراز قدراتهم وخرباتهم ودرايتهم، التي 
من  ال�سناعيني  اهتمام  جذب  �ساأنها  من 
جميع القطاعات ، و هذا من اأجل اإقامة 
امل�سنعة  ال�رشكات  مع  ناجحة  �رشاكات 
ال�سيارات  ل�سناعة  التقليدية  للمعدات 
واملجموعات الدولية الكربى املتخ�س�سة 
ما  املكونات  وهذا  خمتلف  ت�سنيع  يف 
ي�سمح لهم بالتعرف بطريقة مبا�رشة على 
للعمالء  واإجراءات  املحددة  املتطلبات 
اعتماد املنتجات املطلوبة، واجلهود التي 
بفعالية  للم�ساركة  بذلها  عليهم  �سيتعني 
الندماج  حيث ي�ستوجب  عملية  يف 
كل م�سنع  و  كل �سناعي  ا�ستحداث حول 
من  الآلف  حتى  اأو  املئات  �سيارات، 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة النا�سطة 

يف هذه املجالت.
 

اجلزائر متلك كل الو�سائل 
ال�سرورية لال�ستثمار يف 

جمال  �سناعة ال�سيارات   

ومتينة  حديثة  حقيقية  �سناعة  ولبناء 
وذات  موثوقة  و�سناعة  وتناف�سية 
اجلزائر قدم  يف  لل�سيارات  م�سداقية 
من  اخلطوات  جمموعة  يو�سف  يو�سفي 
تنويع  يف  بفعالية  ت�ساهم  والتي  الرئي�سية 

اليوم  متلك  اجلزائر  اأن  موؤكدا  القت�ساد 
قدما  للم�سي  ال�رشورية  الو�سائل  كل 
فنحن  وعليه  اجلديدة  الأن�سطة  هذه  يف 
اإطالق  وو�سائل  طرق  �سنقوم بدرا�سة 
�سناعة ل�سيارات يف  بالدنا داعيا  يو�سفي 
املتعاملني  جميع  توحيد  جهود  اإىل 
وجميع  ال�سناعيني،  وجميع  القت�ساديني، 
امل�سنعة  ال�رشكات  وجميع  املناولني 
ال�سناعة بدعم  هذه  لإجناح  لل�سيارات 
عن  املخت�سة  وهذا  ال�سلطات  من 
بني  معمقة  طريق  تن�سيط  مناق�سات 
وكل  لل�سيارات  امل�سنعة  ال�رشكات 
املتعاملني الذين باإمكانهم امل�ساهمة يف 
الإدماج  الالزمة  فهدف  اجلزائر  عملية 
لي�س تركيب ال�سيارات فح�سب، على الرغم 
ولكن   ، للتعلم  اأ�سا�سي  ركن  ميثل  اأنه  من 
الت�سنيع  عملية  يف  الن�سيطة  امل�ساركة 
املفتاح  هو  التدريجي  هذا  الإدماج  مع 
ل�سناعة  امل�ستمرة  والتنمية  اإن�ساء  لنجاح 
بالدنا فنحن  م�سممون  يف  ال�سيارات 
على امل�سي قدما يف هذا الجتاه ، داعيا 
ال�ستثمارات  على  الإعتماد  ذلك  اإىل  يف 
املتعلقة  تلك  ل�سيما  الفروع،  بجميع 
الطريقة،  وبهذه  ال�سيارات  ب�سناعة 
وال�سلب  احلديد  �سناعات  تكت�سب 
ولإلكرتونك  والكهرباء  وامليكانيك 
اإىل  والطالء،  والزجاج  واجللود  والن�سيج 

جانب تنمية اخلدمات قفزة نوعية.
 

ال�سناعة اجلزائرية 
�سهدت انتعا�سا حقيقيا يف 

10 �سنوات املا�سية
 

اأن  املوؤ�س�سة  املتحدث  ذات  اأبرز   كما 
ال�سناعية للمركبات  الوطنية 
SNVI اجلزائرية  تنتج مركبات �سناعية 
يفوق  اإدماج  عاما  مبعدل  خم�سني  منذ 
اأن  اخلربة والدراية موجودة،  80٪ موؤكدا 
مع يد عاملة موؤهلة مع التطلع لالإ�ستعانة 
وبالتايل فبف�سل  التكنولوجيات  باأحدث 
املختلفة  واحلوافز  والدعم  امل�ساعدات 
الع�رشة  ال�سنوات  مدى  على  و�سعت  التي 
املتتالية  الربامج  اإطار  ويف  املا�سية، 
اجلزائر  �سهدت  اجلمهورية،  لرئي�س 
بعد  اجلزائرية  لل�سناعة  حقيقيا  انتعا�سا 

فرتة �سعبة.
 

حجم ال�ستثمارات  �سهد 
ارتفاعا بـ 11  �سعفا يف 

2017
 

واأو�سح يو�سفي بالأرقام اأنه يف الفرتة ما 
عدد  ت�ساعف  و2016،   2010 عامي  بني 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اإن�ساء 
 109.000 اإىل   43.000 من   2،5 مبعدل 
ال�سناعية  امل�ساريع  عدد  ارتفع  وباملثل، 
 2010 عام  يف   350 من  اأ�سعاف،  �سبعة 
زاد  حني  يف   ،2017 عام  يف   2500 اإىل 
حجم ال�ستثمارات 11 �سعفا خالل نف�س 

الفرتة .
 

�سركة  �سوناطراك 
�ستقدم م�ساريع 

البال�ستيك من خمتلف 
الأنواع

 
ال�سناعة اأن  ك�سف  وزير  فيما 
يع  ر م�سا �ستقدم  ك   ناطرا �سو �رشكة  
كذا  و  الأنواع  خمتلف  من  البال�ستيك 
اإ�سافة  البرتوكيماوية  املنتجات  خمتلف 

�ستدخل  التي  الإطارات  �سناعة  لوحدات 
مرحلة الإنتاج قريبا وكذا باقي الوحدات 

التي ل تزال يف مرحلة التخطيط.
 

اجلزائر �ستنجح  يف تلبية 
احتياجاتها من منتجات 

احلديد وال�سلب
 

قال  البارزة  الديناميكية  هذه  ولتو�سيح 
كانت  بعدما  اجلزائر  اأن  ال�سناعة   وزير 
البناء،  مواد  من  كبرية  كميات  ت�ستورد 
م�سدرا  احلالية  ال�سنة  بنهاية  �ست�سبح 
�سنوات  غ�سون  ويف  املواد  لهذه  هاما 
الإ�سمنت، على �سبيل  اإنتاج  قليلة، �سيولد 
يخ�س�س   ٪30 بن�سبة  فائ�سا  املثال، 
احلالية  امل�ساريع  وبالتايل  فمع  للت�سدير 
ومع الإنتاج املنتظر املقدر ب 12 مليون 
طن اآفاق 2022، �سوف تنجح اجلزائر يف 
احلديد  منتجات  من  احتياجاتها  تلبية 
اأن  يو�سفب   اأكد  حني  يف  وال�سلب  
قد  والإلكرتونية  الكهربائية  ال�سناعات 
وت�سهد  منتجاتها  بت�سدير  فعليا  بداأت 

منوا متوا�سال.
واأ�سار الوزير اأن اأيام التقنية حول املناولة 
ل�سناعة املركبات �ستجيب على جمموعة 
املرور  بكيفية  املتعلقة  الت�ساوؤلت  من 

الفعلي من مرحلة الرتكيب احلايل لب�سعة 
اآلف من املركبات �سنويا اإىل عدة مئات 
من اآلف الوحدات، مع تنظيم اأ�ساليب عمل 
لتحديات  نح�رش  كيف  با�ستمرار؟  تتطور 
،وللمتطلبات  امل�ستقبليةاجلديدة  النماذج 
و�سول  اجلديدة  للمعايري  وكذا  جديدة، 
ذاتية  ال�سيارات  و  الهجينة  ال�سيارات  اإىل 
هوؤلء  ونح�رشكل  نكون  القيادة؟  كيف 
وامل�سريين،  والإطارات  املوظفني 
كيف  �رش�سة؟  دولية  مناف�سة  يف  للدخول 
م�ساهمتها  ا�ستغالل  نحو  �سناعتنا  نوجه 
والت�سدير،  الت�سنيع  عملية  يف  كاملة 
�سامنة اجلودة وتكلفة املنتوج؟ كيف نعزز 
الدعم  توفري  اأجل  من  العلمية  البحوث 

الالزم لتطوير هذه ال�سناعة النا�سئة؟
اإبرام  الأيام  هذه  يف  ف�سيتم  ولالإ�سارة 
امل�سنعيني  بني  التفاقيات  من  العديد 
اإختتام  واملجهزين ليتم  اخلروج  يف 
التو�سيات  من  مبجموعة  الأ�سغال  هذه 
الوطنية  القدرات  بالتطوير  �ست�سمح  التي 
للمناولة فعلى هام�س هذه الأيام التقنية  
يف  املركبات  ل�سناعة  املناولة  حول 
للمركبات  معار�س  تنظم  الأاوىل   طبعتها 
التي  �ستحدد  و  واملناولني  للم�سنعني 
الواجهة احلقيقية للمناولة ورفع العراقيل 
الفعلية  بالإنطالقة  بعد  ت�سمح  مل  التي 

لهذا الفرع يف بالدنا .

وحيد طمار وزير ال�سكن من اأدرار 

نريد اأحياء �سكنية تراعي خ�سو�سيات اجلنوب 
اأم�س وحيد طمار وزير ال�سكن  اأكد 
تتجه  القطاع  �سيا�سة  اأن  اأدرار  من 
امل�ساكن  اجناز  منط  تغيري  اإيل 
اإيل  ترقي  وجعلها  ال�سيغ  مبختلف 
املواطنني  وهذا  اأمام  اأف�سل  حياة 
ال�سكنية  الإحياء  اإرفاق  ب�رشورة 
التي  الهامة  اجلديدة بجل املرافق 
بها  ت�سبح  حتى  املواطن  يحتاجها 
وهنا  مراقد  جعلها  ولي�س  حيوية 
اأ�سار بان الدولة وفرت عدة اأمناط 
اأمام  الفر�س  يتيح  مما  ال�سكن  من 

ويبقي  �سكن  على  للح�سول  اجلميع 
الجناز  يف  الإ�رشاع  األ  علينا 
والدقة والنوعية كما األح على توزيع 
امل�ساكن املنجزة يف اقرب الآجال 
الربامج  اإطالق  اإيل  والنتقال 
اجلديدة وامل�سجلة كما اطلع خالل 
و�سعية  عن  اأدرار  لولية  زيارته 
تاأخرا  �سجل  اأين  ال�سكن  قطاع 
م�سددا  الربامج  بع�س  اجناز  يف 
كل  بذل  ب�رشورة  ال�سياق  ذات  يف 
وجعل  وقتها  يف  لإمتامها  اجلهود 

يراعي  اجلنوب  يف  ال�سكن  منط 
خ�سو�سيات املنطقة وهذا بتو�سعه 
الهند�سة  على  واحلفاظ  ال�ساكن 
املعمارية التي تعك�س تراث وتاريخ 
كفاءة  ذات  مرقني  بتوفري  املنطقة 
من  املرافق  بجل  عالية  واإرفاقها 
وحمالت  �سحية  وعيادات  مدار�س 
وغريها  ريا�سية  ومالعب  جتارية 
حت�سني  من  املواطنني  متكن  حتى 
العر�س  وح�سب  معي�ستهم  ظروف 
نحو  هناك  الوزير  اأمام  املقدم 

اإيجاري  عمومي  �سكن  األف   3
متفاوتة  بن�سب  الجناز  طور  يف 
�سكن  منها800  البلديات  جل  عرب 
منتهية الأ�سغال بها بعا�سمة الولية 
�سكنات  عن  اأما  توزع  قريب  وعن 
وحدة  ب500  قدرت  والتي  عدل 
عن  اأما  �سكن   320 منها  اجناز  مت 
ال�سكن الريفي والذي يف�سله �سكان 
الولية  ا�ستفادت  الق�سور  مناطق 
موؤخرا من ح�سة 1000 �سكن الوزير 
امل�ساريع  �سدد على �رشورة  اإمتام 

ال�سكنية وتهيئتها اخلارجية وجعلها 
امل�ستفيدين  املواطنني  اأيدي  يف 
جميع  من  مكتملة  للقانون  طبقا 
ال�سبكات  مع التفكري قبل اجناز اإي 
ت�سجيل  ومت  اإل  جديد  �سكني  حي 
مرافق �رشورية للحياة كما يوا�سل 
باجي  برج  اإيل  اليوم  زيارته  الوزير 
اإمتام  مدي  على  يطلع  اأين  خمتار 
 250 منها  خا�سة  ال�سكنية  الربامج 
و�سكنات  اإيجاري  عمومي  �سكن 

وظيفية .
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يتجه املزاج ال�صيا�صي يف اإ�صرائيل باإ�صطراد نحو اأق�صى اليمني . فال�صقوط والتهالك العربي و الفل�صطيني قد جنح يف اإعطاء اأق�صى 
اليمني ال�صرائيلي مزيداً من النجاحات املجانية على مدى ال�صنوات املا�صية مما جعل منه بطل الإجناز ال�صيا�صي يف اإ�صرائيل ، و�صاهم 

ول اأي برنامج �صيا�صي حزبي اإ�صرائيلي يدعو اىل التفاهم مع الفل�صطينيني اىل  يف الق�صاء على اإحتمالية تويل الي�صار احلكم بل َوَحّ
موؤ�صر على ال�صعف وبالتايل الرف�س بالن�صبة للجمهور ال�صرائيلي ب�صكل عام . 

�أي  ف�إن   ، �لأ�س��س  هذ�  وعلى 
�ىل  للتو�سل  فل�سطينية  حم�ولة 
تكون  �سوف  �لآن  �سلمية  ت�سوية 
روؤي�  �سمن  ت�سوية  ب�ل�رضورة 
�ملتطرف  �ل�رض�ئيلي  �ليمني 
�لذي ل يعرتف �أ�ساًل ب�أي حقوق 
للفل�سطينيني  �سي��سية  �أو  طبيعية 
مم�   ، فل�سطني  �أر�س  على 
تكون  �سوف  ت�سوية  �أي  �أن  يعني 
�ل�سي��سي  �لإط�ر  �سمن  حكم�ً 
روؤيته  وح�سب  �ل�رض�ئيلي 

وم�س�حله .
�لتن�زلت  �س�همت  وهكذ� 
�ملج�نية �لفل�سطينية و�لعربية يف 
لليمني  �ملت�سلب  �ملوقف  تعزيز 
بعدم  قن�عته  و�أكدت  �ل�رض�ئيلي 
�أي  �لفل�سطينيني  �إعط�ء  وجوب 
�سغري�ً  ك�ن  مهم�  حقيقي  تن�زل 
�سوف  �لفل�سطينية  �لقي�دة  لأن 
عليه�  يُعَر�س  مب�  ب�لنتيجة  تقبل 
هذ�  تر�فق  وقد   . فت�ت  من 
�لت�سلب  من  مزيد  مع  �ملوقف 
�سكل  �أي  مع�جلة  يف  �ل�رض�ئيلي 
�ملق�ومة  �أو  �لرف�س  �أ�سك�ل  من 
ذلك  �أن  ب�إعتب�ر  �لفل�سطينية 
ميكن  ل  �س�بقة  ي�سكل  �سوف 
�ل�سم�ح به� . وهكذ� �بتد�أ �مل�س�ر 
�لتن�زلت  ربط  �لذي  �ملجحف 
�لفل�سطينية ب�لت�سلب �ل�رض�ئيلي 
مع�ً  متالزم�ن  كالهم�  و�أ�سبح 
�لت�سدد  من  مزيد�ً  وير�فقهم� 
�لتع�مل  يف  �ل�رض�ئيلية  و�لق�سوة 
مع �أي �سكل من �أ�سك�ل �ملع�ر�سة 
وقد   . �لفل�سطينية  �ملق�ومة  �أو 
تولدت ، مع �لوقت ، قن�عة ع�مة 
�سمن �أو�س�ط غ�لبية �ل�رض�ئيليني 
بنج�عة هذه �ل�سي��سة يف �لتع�مل 

مع �لفل�سطينيني .
ت�سوي�ت  �أي  عن  �حلديث  �إن 
�حل��رض  �لوقت  يف  �سي��سية 
يجب �أن ي�أخذ هذ� �لو�قع �ملوؤمل 
م�  �أن  يعترب  و�أن  �لإعتب�ر  بعني 
يكون  لن  �إ�رض�ئيلي�ً   مقبول  هو 
على  �لفل�سطينيني  م�سلحة  يف 
ور�ء  من  �لهدف  �أن  و  �لإطالق 
�سطب  هو  �ل�سلمية  �مل�سرية 
و�إلغ�ء �لق�سية �لفل�سطينية برمته� 
ولي�س حله� �سو�ء ب�سكل ع�دل �أو 

غري ع�دل .
حرب ت�رضيح�ت...؟

و  �لعربية  �لت�رضيح�ت  كرثة  �إن 
�لأخرية  �لآونة  يف  �لفل�سطينية 
�لدولتني«  »بحل  تط�لب  و�لتي 
وتوؤكد على �أهميته كتعبري عن �حلل 
�لفل�سطينية هو  للق�سية  �ملن�سود 
جرمية وع�ر على كل من يُط�لب 
للفل�سطينيني  م�سلحة  ل  �إذ   . به 
�ملن�د�ة  وتُعترَب  �لدولتني  حل  يف 
ف�ح�س�ً  �إ�سرت�تيجي�ً  خط�أً  به 
�حل�ل  و�قع  من  �إنطالق�ً 
و�سلت  �لتي  و�حلرجة  �خلطرية  

فل�سطني  �إ�ستعم�ر  مرحلة  �ليه� 
�لفل�سطيني  �لو�سع  وطبيعة   ،
مق�رنة  �ملهلهل  و�لعربي 
�لن�ه�س  �ل�رض�ئيلي  ب�لو�سع 
�لدولتني«  »بحل  �ملن�د�ة  �إن   .
ب�إعتب�ره حاًل �إ�سرت�تيجي�ً ومطلب�ً 
يعك�س  وعربي�ً  فل�سطيني�ً  وطني�ً 
�لفكري  و�لهز�ل  �لبنيوي  �ل�سعف 
�إليه  و�سلت  �لذي  و�لعق�ئدي 
وبع�س  �لفل�سطينية  �لقي�دة 
، وتدهور  �لفل�سطينيـني من جهة 
و�إنهيـ�ر �لو�سع �لعربي عموم�ً من 
جهة �أخـرى ، هذ� يف حني �أن قوة 
و�لقت�س�دية  �لع�سكرية  ��رض�ئيل 
�لإقليمي  �ل�سي��سي  ونفوذه� 
ب�لرغم   ، �إزدي�د  يف  �لدويل  و 
ل�سي��س�ته�  �لرف�س  تز�يد  من 
�أو�س�ط  بني  �لعن�رضية  وقو�نينه� 
بع�س  وحتى  و�ملثقفني  �ل�سب�ب 

�ل�سي��سيني يف �لغرب .
�إعالن  هو  �لآن  �ملطلوب 
ملبد�أ  رف�سهم  عن  �لفل�سطينيني 
�إىل  �لت�ريخية  فل�سطني  تق�سيم 
�ملخ�س�سة  ف�لدولة   . دولتني 
حتققت  لو  فيم�   ، للفل�سطينيني 
، �سوف تكون �سبه دولة، منزوعة 
 ، �لفعلية  و�ل�سي�دة  �ل�سالح 
 ، ع�م  ب�سكل  �لد�سم  ومنزوعة 
وهن�ك  هن�  �أ�سالء  عن   وعب�رة 
�لأبد  �إىل  تعي�س  �أن  له�  مقدٌر 
و�لأقوى،  �لأكرب  �لدولة  ظل  يف 
�لأمور  منطق   . ��رض�ئيل  وهي 
يط�لب  ل  �أن  يفرت�س  �إذ�ً 
على  يو�فقون  �أو  �لفل�سطينيون، 
�إىل  �لت�ريخية  فل�سطني  تق�سيم 
يعني  ف�إنه  مت  لو  فذلك   . دولتني 
�لفل�سطينية  �ل�سمنية  �ملو�فقة 
ق�ئمة  �إ�رض�ئيل  تبقى  �أن  على 
�إىل �لأبد و�أن فل�سطني – ب�لت�يل 
�لأبد  �إىل  مق�سمة  تبقى  �سوف   -
م�سلحة  يف  ي�سب  �أمر  وهذ�   ،
�لق�سية  �سقوط   . �لإ�رض�ئيليني 
�لهتم�م  �ُسلـَّم  من  �لفل�سطينية 

�لعربي
�لفل�سطينية  �لق�سية  �سقوط  �إن 
�لعربي  �لهتم�م  �ُسلـَّم  من 
و�لع�ملي ل يعود �إىل تن�مي قن�عة 
ع�مة بعدم عد�لته� بقدر م� يعود 
�لع�مل  من  متز�يد  تقدير  �إىل 
�لت�أثري  �إىل  �ملتز�يد  ب�إفتق�ره� 
على �لإ�ستقر�ر �لقليمي و�لدويل 
ف�إن  �لعربي  �مل�ستوى  على  �أم�   .
�لعب�أ  ثقل  �إىل  تعود  �لأ�سب�ب 
هذه  ت�سعه�  �لتي  و�مل�سوؤولية 
عربٍي  ع�مٍل  �أكت�ف  على  �لق�سية 

عف�ً يوم�ً بعد يوم . يزد�د �سُ
�لفل�سطينيني  �أن  �لو��سح  من 
�لآن  �أ�سبحو  قد  �لإحتالل  حتت 
للق�سية  �لرئي�سة  �لإرتك�ز  ق�عدة 
�لفل�سطينية و�لأ�س��س يف مق�ومة 
�لإحتالل ب�ستى �لطرق و�لأ�س�ليب 

�إع�دة  �رضورة  ي�ستدعي  مم�   ،
توحيد �ل�سعب �لفل�سطيني �لق�بع 
�أ�س��سي  ك�رضط  �لإحتالل  حتت 
 . �ملق�ومة  تلك  لإ�ستنه��س 
ب�أهميته  �لهدف  هذ�  ويرتبط 
على  �لقدرة  لتعزيز  و�رضورته 
�إع�دة توحيد �لق�سية �لفل�سطينية 
من خالل �إلغ�ء �لت�رضذم �حل��سل 
ويف  �لفل�سطينيني  و�قع  يف  �لآن 
و�رضورة  وو�س�ئلهم  �أهد�فهم 
�ىل  �لفل�سطينية  �لق�سية  �إع�دة 
و�حدة  كق�سية  �لطبيعي  و�سعه� 
�ىل  فقط  ت�ستند  ل  مركزية 
عد�لته� و�ىل �أولوية �حلق ، ولكن 
�أي�س�ً وب�لإ�س�فة �ىل كونه� �أ�س��س 
و�لدويل  �لقليمي  �ل�ستقر�ر 
�لفل�سطينيون  بقي  لو  حتى   ،

معظم  عنهم  وتخلت  لوحدهم 
�لأنظمة �لعربية .

�أن  يجب  �لن�س�ل  مفهوم  �إن 
لي�أخذ  فل�سطيني�ً  تطويره  يتم 
بهدف  جديدة  و�أمن�ط�ً  �أ�سك�لً 
د�خل  �حل�ل  و�قع  ق�سوة  جت�وز 
�لعربي  و�لع�مل  فل�سطني �ملحتلة 
�س�لح  غري  يف  َمِله  ُمْ يف  وهو 
�لفل�سطينيني وق�سيتهم . �ملفهوم 
�جلديد للن�س�ل و�لكف�ح يجب �أن 
�لذي  �لتقليدي  �إط�ره  عن  يخرج 
يح�رضه ب�لكف�ح �مل�سلح وهو على 
�أهميته ، يجب �أن ل يُعترب �مل�س�ر 
�لن�س�يل �لوحيد . و حتى يتن��سب 
�لن�س�ل �لفل�سطيني وو�قع مو�زين 
�لقوة بني ��رض�ئيل و �لفل�سطينيني 
ي�أخذ  �أن  عليه  يتوجب   ، و�لعرب 
و�س�ملة   جديدة  و�أمن�ط�ً  �أ�سك�لً 
�أن  دون  �لن�س�ل  خ�نة  يف  ت�سب 
ت�سعى �ىل �إرتك�ب خط�أ �لإنتح�ر 
يف مو�جهٍة م�سلحٍة �س�ملٍة ي�ئ�سة 
وهكذ�   . حم�سومة  �سبه  نت�ئجه� 
جز�أً  يكون  قد  و�لّفر  �لكر  ف�إن 
مقبولة  ن�س�لية  �إ�سرت�تيجية  من 
تقدير�ً  حتمل  عليه�  وُمتـَع�رف 
على  �ملبنية  للمخ�طرة  حم�سوب�ً 
مع�دلت  يف  �لكبريه  �لفروق�ت 
يعني  �أن  دون   ، �لعدو  مع  �لقوة 
و�قـٍع  ك�أمٍر  له�  �ل�ست�سالم  ذلك 
هذ�  من  و�إنطالق�ً   . حتمي 
�لأمني  �لنهج  ف�إن  �ملفهوم 

د�ئم�  ي�سعى  ك�ن  �لإ�رض�ئيلي 
�أي عملية  �لرد على  وم� ز�ل �ىل 
م�  ب�أق�سى  ُغَرْت  �سَ مهم�  فد�ئية 
متلك من مو�رد حتى جتعل كلفة 

ع�لية  �لفر  و  �لكر  ��سرت�تيجية 
�ملو�جهة  لكلفة  تقريب�ً  وم�س�وية 
�أن ل  ذلك يجب  ولكن   . �ل�س�ملة 
يردع �لفل�سطينيني عن �لإ�ستمر�ر 
ولكن  �لن�س�ل  من  �لنهج  هذ�  يف 
و�سمن  �أعظم  وتكتم  �أكرب  بوعي 
متعددة  ن�س�لية  ��سرت�تيجية 
نو�حي  ملختلف  و�س�ملة  �لأوجة 

�حلي�ة .

اأمناط ن�صال اأخرى

قد  �لأخرى  �لن�س�ل  �أمن�ط 
لتكون ع�سكرية �أو �سبه ع�سكرية 
ق�نونية  �أو  �سي��سية  تكون  وقد   ،
 .. �إجتم�عية  �أو  ثق�فية  �أو 
�أمن�ط  يف  �لتنوع  وهذ�   . �لخ 
�ملن��سب  �لرد  هو  �لن�س�ل 
�لإحاليل  �ل�ستعم�ر  ح�لة  على 
يف  �ل�سهيونيون  مي�ر�سه�  �لتي 
و�لت�ريخ  �ل�سعب  �سد  فل�سطني 
و�لأر�س  �لفل�سطيني  و�لرت�ث 
�لفل�سطينية . و �لأمن�ط �جلديدة 
من �لن�س�ل على تنوعه� قد تُعطي 
�ملح�سلة  ويف  مموعه�  يف 
�لنه�ئية نت�ئج ملمو�سة حيث �أنه� 
تخرتق �ملمنوع�ت و�ملحظور�ت 
م�  غ�لب�ً  �لتي  �لنف�سية  و�لُعقـَْد 
�لفل�سطيني دون  َحَكَمْت �ملوقف 

�أي ف�ئدة تَُذَكْر .
�ل�سمود �لفل�سطيني على �لأر�س 

�لرد على �سي��سة  هو ن�س�ل وهو 
�أ�سح�به�  من  �لأر�س  �إفر�غ 
�لفل�سطيني  �لرت�ث  و�إحي�ء   ،
وتكري�سه هو ن�س�ل وهو �لرد على 
�أكذوبة يهودية �لدولة ، و�لإ�رض�ر 
على �لثق�فة و�لتعليم هو ن�س�ل 
�ملح�ولت  على  �لرد  وهو 
�ل�سعب  لتجهيل  �ل�رض�ئيلية 
�لفل�سطيني وحتويله �إىل عم�ل 
مي�ومة ، و�حلف�ظ على �لت�ريخ 
ن�س�ل  وتوثيقه هو  �لفل�سطيني 
�حلركة  مز�عم  على  �لرد  وهو 
�ليهود  حق  عن  �ل�سهيونية 
كم�   ، فل�سطني  يف  �لت�ريخي 
�أخرى  م�لت  هن�لك  �أن 
للن�س�ل مثل ع�سوية �لكني�سيت 
�أن  يجب  و�لتي  �لإ�رض�ئيلي 
فل�سطيني�ً  جترميه�  يتم  ل 
بل  ب�لعدو،  �عتـر�ف�ً  ب�إعتب�ره� 
ب�إعتب�ره�  �إليه�  �لنظر  يجب 
�سي��سة  �سد  للن�س�ل  و�سيلًة 
�لعن�رضية  �لإحتالل  وقو�نيـن 
من  به�  �لإنتق�ل  وب�لت�يل 
فقط  �إحتج�جيـ�ً  منرب�ً  كونهـ� 
، لت�سبح و�سيلة خلدمة �أهد�ف 
حتت  �لفل�سطينييـن  ومط�لب 
�لإ�رض�ئيلي  �حلكم  جربوت 
يوؤدي  �أو  ذلك  يعني  �أن  دون   ،
يف  �لفل�سطينيني  ذوب�ن  �إىل 
�ملجتمع �ل�رض�ئيلي وفقد�نهم 
�لفل�سطينية  ل�سخ�سيتهم 
 . �إ�رض�ئيليني  �ىل  وحتولهم 
لي�ست  �ملتك�فئة  ف�ملو�طنة 
ولكنه�  �لتحرير  عن  بدياًل 
حمطة على �لطريق تهدف �ىل 
�لتمكني �لتدريجي للفل�سطينيني 
�لرتب�ط  فك  نحو  �لتوجه  .�إن 
�لأنظمة  بع�س  بني  �لو�قعي 
�لفل�سطينية  و�لق�سية  �لعربية 
�لأنظمة  تلك  و�إجت�ه   ،
�ل�سرت�تيجية  �لأولوية  لإعط�ء 
لعالق�ته� مع ��رض�ئيل قد جعل 
�لفل�سطينيني  من �حلتمي على 
�لبحث عن �أُُطْر جديدة جلذب 
�ملزيد من �لدعم �لإ�سرت�تيجي 
لإ�ستع�دة  �سعيهم  يف  لهم 
و�إنق�ذ   . حقوقهم يف فل�سطني 
�لق�سية �لفل�سطينية من تن�مي 

�ل�سرت�تيجي  �لتع�ون  عالقة 
�لعربية  �لأنظمة  معظم  بني 
و�ل�سلطة �لفل�سطينية من جهة 
 ، �أخرى  جهة  من  و�إ�رض�ئيل 
�أ�سبح �لآن من م�سوؤولية �ل�سعب 
تربعت  �أن  بعد  �لفل�سطيني 
ب�لتن�زل  �لفل�سطينية  �لقي�دة 
فل�سطني  معظم  عن  �لت�ريخي 
�تف�ق�ت  يف  �إ�رض�ئيل  ل�س�لح 
�أو�سلو وهو �أمٌر ك�ن د�ئم�ً خ�رج 
نط�ق تفوي�س و�سالحي�ت �أي 
ك�نت  مهم�  فل�سطينية  قي�دة 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  و�سعي   .
�ملرير  �لو�قع  هذ�  لتغيري 
يكون  قد  وفل�سطيني�ً   عربي�ً 
ممكن� �إم� من خالل تخفي�س 
من  �أو   ، توقع�تهم  �سقف 
و�س�ئل  عن  �لبحث  خالل 
�أهد�فهم  لتحقيق  جديدة 
من  مقبولة  تُْعترَب  وبو�س�ئل 
ي�سمح  وب�سكل  �لآخرين  قبل 
�لدعم  من  مزيد  ب�إ�ستقط�ب 
�إن حل   . �لفل�سطينية  للق�سية 
فل�سطني  يف  �لو�حدة  �لدولة 
كبديل حلل �لدولتني قد يكون 
�مل�س�لح  مع  �ن�سج�م�ً  �لأكرث 
�لفل�سطينية يف �لفرتة �حل�لية 
�ل�س�ئدة  �ملعطي�ت  و�سمن 
�لعرب  بني  �لقوة  ومع�دلة 
جهة  من  و�لفل�سطينيني 
�أخرى  جهة  من  و�إ�رض�ئيل 
�لعن�رضي  �لوجه  �إبر�ز  �إن   .
هي  تكون  قد  لالإحتالل 
�إىل  للو�سول  �لأهم  �لو�سيلة 
يف  يكون  وقد   . �لهدف  ذلك 
�ملو�طنة  بحقوق  �ملط�لبة 
�لك�ملة  و�مل�س�و�ة  �لن�جزة 
�ل�سي��سية  �حلقوق  يف 
�لإحتالل  حتت  للفل�سطينيني 
من خالل حل �لدولة �لو�حدة 
وحل   . ذلك  لتحقيق  مدخاًل 
�ىل  يهدف  �لو�حدة  �لدولة 
يف  �لحتالل  ح�لة  حتويل 
نظر �لع�مل �ىل ح�لة متف�قمة 
�سد  �لعن�رضي  �لتمييز  من 
�لفل�سطينيني و�لتي ل ي�ستطيع 
�أحد يف �لع�مل �لقبول به� مب� 

يف ذلك �أمريك� .

التغيري الذي يع�صف بالعامل العربي الآن 
وال�صعف والَهَرم واجلمود الذي اأ�صاب القيادة 

الفل�صطينية ، واجلموح امللحوظ يف اأو�صاط الدارة 
الأمريكية اجلديدة جتاه توفري دعم بال حدود 

لإ�صرائيل ، هي عوامل ت�صتدعي اإعادة النظر فيما 
يريده الفل�صطينيـون وفيما هم مقبلـون عليه ، 

وكذلك فيما ميكن اأن يفعـله الفل�صطينيـون وفيما 
يجب اأن ل يفعلوه .



�إ�شهارالثالثاء 6 مار�س 2018 املوافـق   لـ 17 جمادىالثاين  1439ه 9
�جلمهورية �جلز�ئرية  �لدميقر�طية  �ل�شعبية

موؤ�ش�شة  الرتقية العقارية  واأ�شغال  البناء
�شواملية حممد ال�شالح

حي 384 م�شكن ع 28 رقم cnep 266 – قاملة
الهاتف : 037/11/62/97

***********************************************************

اإعالن
بناء على حم�شر التن�شيب الذي مت من طرفنا اإىل ال�شيد : نايلي جمال كمدير  لفرع موؤ�ش�شة الرتقية العقارية  	•  

بولية باتنة املوؤخر بتاريخ : 2017/07/04 و الذي مل يتم باأعماله املخولة له اإىل حد الأن .
-بناءا على حم�شر ا�شتالم الذي يوجد فيه :  	•  

الطابع )ختم( الأول ملوؤ�ش�شة الرتقية العقارية �شواملية حممد ال�شالح الذي يحمل الرمز ثالث جنوم )***( 	•  
-الطابع)ختم( الثاين الذي يحمل موؤ�ش�شة الرتقية العقارية و مدير فرع باتنة نايلي جمال. 	•  

KXFT988 األة هاتف )فاك�س ( جديدة من نوع بانا�شونيك 	•  
األة كمبيوتر بجميع جتهيزاته و كرة اأر�شية و نظرا لعدم القيام باأي تو�شيات و الإعالن يف ولية باتنة ح�شب  	•  

التدابري املتفق عليها.
تعلن موؤ�ش�شة الرتقية العقارية و اأ�شغال البناء امل�شرية من طرف مديرها ال�شيد : �شواملية حممد ال�شالح  	•  

الكائن مقرها بحي 384 م�شكن ع 28 رقم CNEP 266  قاملة عن �شحب الثقة من ال�شيد : نايلي جمال و تنحيته من من�شبه و يعترب غري تابع 
للموؤ�ش�شة و نطلب منه فور �شدور هذا الإعالن ت�شليمنا فورا اخلتم الأول و الثاين و األة هاتف )فاك�س( و األة كمبيوتر بجميع جتهيزاته 

و كرة اأر�شية اإىل مقر املوؤ�ش�شة بقاملة و يف حالة عدم المتثال فاإنه  يتحمل امل�شوؤولية القانونية اجتاه هذا و ل يتحمل مدير موؤ�ش�شة 
الرتقية العقارية �شواملية حممد ال�شالح اأي اإجراءات اأو ت�شرفات تنجم عن ال�شيد : نايلي جمال و يترباأ من جميع امل�شوؤوليات .

قد براأ ذمته ال�شيد �شواملية حممد ال�شالح اجتاه هذه الق�شية  	•  
   

ع/املرقي العقاري 

�جلمهورية �جلز�ئرية  �لدميقر�طية  �ل�شعبية
موؤ�ش�شة  الرتقية العقارية  واأ�شغال  البناء

�شواملية حممد ال�شالح
حي 384 م�شكن ع 28 رقم cnep 266 – قاملة

الهاتف : 97/62/11/037
***********************************************************

اإعذار 01
تبعا لل�شفقة املربمة بيننا و بينكم بتاريخ : 2016/12/15 و اخلا�شة باإجناز ما تبقى من م�شروع 87 م�شكن ترقوي باحلرو�س �شكيكدة .

بناءا على التقييم العام و اخلا�س بانعدام العمال يف الور�شة من طرف ال�شركة الإيطالية :
 SARL CONSTRUCTION BATIMENT ONGENEMIN 

SAWATORE RIZZA : و املتمثلة برئي�شها ال�شيد

تتوجه موؤ�ش�شة الرتقية العقارية و اأ�شغال البناء �شواملية حممد ال�شالح ب�شرورة اإعذاركم على البدء يف الأ�شغال يف وقت قدره 08 اأيام و 
يف حالة عدم الإ�شتجابة �شتطبق الإجراءات القانونية املعمول بها يف مثل هذه ال�شفقات و اأخريا ما اأردناه هو اأن تتفهموا الو�شعية و يتم 

اأخدها بعني العتبار .
و يف حالة عدم المتثال فاإنه يتم ف�شخ التفاقية بطريقة اأحادية

تقبلوا مني فائق الحرتام و التقدير
ع/املرقي العقاري

و�شل ��شتالم �لتبليغ بتغيري 
�لهيئة �لتنفيذية

طبقا لأحكام املادة 07 من القانون رقم 12-06 
املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات  
مت هذا اليوم14 - 12 - 2017  ا�شتالم مذكرة 

التعديالت املوؤرخة يف 2017/08/20 املتعلقة 
بتغيري ت�شكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية املحلية 

امل�شماة : اجلمعية ال�شياحية اأ�شدقاء جرجرة  
امل�شجلة حتت رقم 003 بتاريخ 21 /04 /2013

املقيمة : قرية اإغيل زوقاغن
يرتاأ�شها ال�شيد: جالوي ماليك املولود بتاريخ 

بالبويرة  1979//05/24
وبالتايل يجب القيام باإجراءات الإ�شهار وفقا 

لأحكام املادة 18 الفقرة 02 من القانون ال�شالف 
الذكر
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ال�سيا�سي  املحلل  وي�ؤّكد 
ال�سهي�ين  ال�ساأن  يف  واملخت�ص 
ال  "اإ�رسائيل"  اأّن  ع�اد،  اأب�  عماد 
تريد يف املرحلة احلالية اأن تتقدم 
تبقي  اأن  بل  ال�سيا�سي،  بامللف 
باأهمية  عليه كما ه�، حيث تنظر 
الذي  ال�قت  عن�رس  اإىل  بالغة 
يف  تت�غل  اأن  خالله  من  ميكن 
ال�سفة  يف  اال�ستيطانية  خططها 
الذي  ال�سغط  عن  بعيداً  والقد�ص 
كما  ال�سيا�سي،  امللف  ي�سكله  كان 
اأن "اإٍ�رسائيل، ت�سعى وفقا حلديث 
الظروف  ا�ستغالل  اإىل  ع�اد  اأب� 
اأي  عن  بعيداً  غزة  ملف  لت�س�ية 
تبقى  اأن  "مبعنى  �سيا�سي،  اأفق 
عالقة  ال  م�ستقلة  دولة  �سبه  غزة 
لها ال برام اهلل وال باإ�رسائيل، وذلك 
ي�سمى  منها الإماتة خيار ما  �سعياً 

حل الدولتني".
في�سري  االأمني،  ال�سعيد  على  اأما 
"اإ�رسائيل"  اأّن  اإىل  ع�اد  اأب� 
االأمني،  امل�ست�ى  على  مرتاحة 

"فلي�ص لديها ت�جه يف هذا ال�قت 
خل��ص اأي معارك اأو حروب ميكن 
اأن تك�ن غري م�ستعدة لها"، وي�سري 
تدرك  اأّنها  اإىل  ال�سيا�سي  املحلل 
االأمني  ال��سع  ا�ستمرار  خط�رة 
ال��سع  لكن  عليه،  ه�  ما  على 
اأي  خل��ص  ي�ؤهلها  ال  الداخلي 

حروب يف ال�قت احلايل.
اإىل  احلالية،  التط�رات  وت�سري 
ت�قف  ت�ستغل  "اإ�رسائيل"  اأّن 
رقعة  لزيادة  ال�سيا�سية  العملية 
اال�ستيطان، متاماً كما كانت تتخذ 
ال�ستمرار  غطاًء  املفاو�سات  من 
الفل�سطينيني  اأرا�سي  على  التغ�ل 
خالل  من  والذي  وممتلكاتهم، 
امل�ست�طنني،  اأعداد  ت�ساعف 

وفقا لروؤية اأب� ع�اد.

ا�ستغالل اللحظة

"اإ�رسائيل تريد ا�ستغالل الظروف 
تعّدها  التي  واالإقليمية  الدولية 

بق�ة  غري متكررة، يف ظل متتعها 
ما  هذا  م�سب�قة"  غري  ع�سكرية 
ال�سهي�ين  ال�ساأن  راآه املخت�ص يف 
اأّن  مبيناً  الع�اودة،  الدين  �سالح 
برتمب  متمثلة  الدولية  الظروف 
رئي�ص  يكن  مل  حيث  واإدارته 
"اخلامت  مثل  املتحدة  لل�اليات 

باأ�سبعها كما ه� ترمب".
اأّن  اإىل  الع�اودة يف حديثه  وي�سري 
ترمب  وج�د  ت�ستغل  "اإ�رسائيل" 
لتمرير بع�ص القرارات على �سعيد 
مثل  الفل�سطينيني  مع  ال�رساع 
وقد  عا�سمة  بالقد�ص  االعرتاف 
بداأ فعاًل،  ال�سفارة وقد  ونقل  مت، 
و�سم امل�ست�طنات وقد بداأ فعاًل، 
وعزل املقد�سيني عن القد�ص وقد 
االأق�سى  امل�سجد  تق�سيم  ثم  بداأ، 

والبدء ببناء الهيكل.
ال�ساأن  يف  املخت�ص  وي�ؤّكد 
االأدوات  اأّن  "االإ�رسائيلي" 
يف  االأف�سل  هي  تعد  والظروف 
التقت  حيث  "اإ�رسائيل"  تاريخ 

العربية  االأنظمة  م�سالح عدد من 
م�اجهة  وهي  م�سلحتها  مع 
راأ�سها  وعلى  االإ�سالمية  احلركات 
و"حما�ص"  امل�سلمني  االإخ�ان 

وم�اجهة اإيران وحلفائها.
بناًء  اإ�رسائيل  "�ست�سعى  وي�سيف: 
على هذه الظروف املثالية لتجنيد 
حتالف دويل اأو اإقليمي على االأقل 
اإيران،  مل�اجهة  اأمريكي  بدعم 
تطمح باأن ي�سل اىل حرب تدمريية 
املقاومة  تيار  ت�سعف  اإيران  �سد 
الفل�سطيني فيمهد الطريق لتنفيذ 

�سفقة القرن".
اأدوات  اأّن  الع�اودة،  وي�ؤّكد 
"اإ�رسائيل" يف ذلك ترمب واالأنظمة 
العربية املتحالفة معه، واالنق�سام 
الفل�سطيني حيث �سي�سهل التخل�ص 
لغزة  حما�ص  وحكم  املقاومة  من 
فل�سطيني  حلف  تاأليف  من خالل 
لتحرير  اأمريكا  تق�ده  عربي 
�سيك�ن  "حما�ص"،  حكم  من  غزة 
الطرف الفل�سطيني امل�سارك فيه 

على االأغلب خليفة حمم�د عبا�ص 
ولي�ص عبا�ص نف�سه، و�سيتم حترير 
امل��سل  على طريقة حترير  غزة 
بعد فتح ممر للفل�سطينيني للهروب 

اإىل �سيناء.
–بح�سب  "اإ�رسائيل"  وت�سعى 
اأوالً  اإيران  اإ�سقاط  اإىل  الع�اودة، 

تركيا  اإ�سغال  ثم  حتييدها،  اأو 
ه�  كما  حدودية  ب�رساعات 
ال�ساحة  لتخل�  عفرين  يف  احلال 
تنجح  فلن  واإال  لـ"اإ�رسائيل" 
على  الت�سييق  مت  وقد  اخلطة؛ 
قطر من قبل وت�سديد اخلناق على 

قطاع غزة.

على  به  يتعاىل  الذي  ال�سم�  هي 
فيه  تبعث  الذي  واملنى  �سجانه، 
وديعة  اأغلى  هي  احلياة،  روح 
حيث  احلب  ج�ع  هي  لديه، 
الذي  ال�رسي  واحلبل  �سبع،  ال 
احلياة،  حلن  "يا  باحلياة..  يربطه 
مبعزوفتك  تقتلني  ال  اأرج�ك 
�سداها  زال  ال  التي  اخلالدة، 
تناديني  ال  اأرج�ك  اأذين،  يطرب 
تقتلني  "امل��سيقي"  فهذه  )بابا(، 
عن  العاجز  واأنا  مرة،  األف  بالي�م 
كتب  املنى"؟.  "اأ�سمى  يا  اإجابتك 
ن�س�ح  الرحمن  عبد  االأ�سري  لها 
بالكاد  وهي  عاما(،   33( ا�ستية 
م�ساعرها  خاطب  احلرف،  تنطق 
قائال:  ر�سالته،  مطلع  يف  وعقلها، 
ا�ست�دعها  االأوىل،  ر�سالتي  "اإليك 
جتيبك  علّها  ي�ما،  تقرئيها  حتى 

وين  ال�سغري:  القلب  �س�ؤال  عن 
�ساعة  يثبت  اأن  يحاول  بابا؟"وه� 
بينهما،  م�سهد  اآخر  على  الزمن 
حلظة احت�سنها م�دعا، يق�ل لها: 
يا  الفراق  على  �سهر  م�سى  "لقد 
)اأ�سمى املنى(، فرفقا بقلب اأبيك، 
واأنت امل�سيطرة قلبا وفكرا وروحا 
حا�رس  وامل�سهد  �ستكربين  عليه، 
لكن  املحتل،  هذا  ب�ج�د  متكرر، 
هذا  ببالك  يدور  حلظة،  كل  مع 
االأ�سمى  حقنا  �ستدركني،  امل�سهد 
وي�سيف  ال��سيع".  وباطلهم 
"جلب�ع"  �سجن  من  ر�سالته  يف 
تتملكني  ابنتي  "يا  ال�سهي�ين: 
احلرية يا روحي واأنت ابنة العامني 
يف م�ساعرك، الكبرية يف انتباهاتك 
االآ�رسة، اكتب لك طفلة و�سديقة، 
اأعني  لغة  امتلكنا  اللذان  ونحن 

ترجمتها  واأحا�سي�ص،  وم�ساعر 
واطمئنان  و�سحكات  ابت�سامات 
فاإذا  الفراق،  باغتنا  ثم  وحنان، 
اأع�اما".  يتذكر  ه� يجعلنا نكرب، 
قلب  ورع�سة  االعتقال  �ساعة 
 - العمر  زهرة  يا  "اأحاول  ابنته: 
لهفتك،  اأن�ص  اأن   - اأ�ستطيع  وال 
وخ�فك من كالب الليل، اأدرك اأنها 
كما  ذاكرتك  يف  حفرت  حلظات 
وه�  والزوج،  االأب  ف�ؤاد  جرحت 
اأن  قبل  الفراق"،  كهف  باب  على 
يطمئنها وكاأنه يحت�سنها: "�سيبدد 
الفل�سطيني  حبنا  ت�ساوؤالتك،  كل 

اجلميل وكرههم القبيح".

ودائع اهلل

يا عي�ين يف ذاك امل�سهد  يعزيني 

ودم�ع  املكل�مة  دم�عك  رغم 
واآهاتي  املكت�مة،  واأمك  اأمي 
عند  ودائع  "اأنكما  املكظ�مة، 
اأرحم  وه�  حافظا  خري  ه�  اهلل.. 
الراحمني"ويحاول اأن ي�سلي وحدة 
االأيام  "مّرت  املنى"،  "اأ�سمى 
ثم  جمدو،  �سجن  اإىل  حتقيق،  من 
هنالك  ي�م  كل  ويف  جلب�ع،  �سجن 
اأ�رسى مثلي، وبنات مثلك بل اأمّر، 
�سن�ات  الفراق،  كهف  بينهم  باعد 
و�سن�ات وال يزال االأمل باهلل ينب�ص 
حيث  يكرب  فيهم،  وحياة  �س�قا 
يكربون". ويذكر ابنته بقبلة ال�داع 
�سجن  اإىل  "و�سلت  االعتقال:  قبل 
االأ�رسى  من  بعدد  واإذا  جلب�ع، 
بال�س�رة،  يفاجئ�نني  واالأحباب 
 .. ا�ستح�سارها  حاولت  التي 
التي  القد�ص -  مقال على جريدة 

نادرا  االأق�سام  تدخل  وللمنا�سبة 
ب�سبب ت�سييق املحتل، كان املقال 
قبلة  وعند  اعتقايل  حلظة  عند 
العف�ية  "ال�س�رة  يتابع:  ال�داع 
امل�ساعر  من  كثريا  حتكي  كانت 
اأرى  اأن  القدر  وكان  املختلطة، 
لعمك  اأر�سلتها  كنت  لنا،  �س�رة 
حممد، وخالك حذيفة قبل �سنتني 
بنف�ص  االأ�رس- �س�رة  كانا يف  اأيام 
الفرق  لي�ص   - ال�داع  �س�رة  زاوية 
يخيم  حيث  االحتالل،  اإال  بينها 
األ�ان  على  وعنجهيته  بظلمه 

الفرح".
الرحمن  عبد  املهند�ص  اأن  ي�سار 
بلدة  من  عاما(   33( ا�ستية  ن�س�ح 
�سمال  نابل�ص  مدينة  �رسق  �سامل 
كان  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 
جديد  اعتقال  مع  م�عد  على 

بتاريخ)17-1-2018(، لكنه خمتلف 
خم�ص  ال�سابقة.  اعتقاالته  عن 
القيادي  ا�ستية،  اعتقل  مرات 
يف  االإ�سالمية  بالكتلة  ال�سابق 
كان  بع�سها  النجاح،  جامعة 
بالئحة  واالآخر  اإداريا،  اعتقاال 
�سن�ات  �سبع  نح�  واأم�سى  اتهام، 
الذي  االأمر  االحتالل،  �سج�ن  يف 
ا�ستغرق معه ح�س�له على �سهادته 
 13 املدنية  بالهند�سة  اجلامعية 
عاما. لكن هذا االعتقال ه� االأول 
حيث  واالإجناب،  الزواج  بعد  له 
عام  اعتقال  اآخر  من  عنه  اأفرج 
2014 بعد اأن خا�ص االإ�رساب عن 
الطعام مع بقية االأ�رسى االإداريني، 
ليتزوج بعدها ويرزق بطفلته االأوىل 
"اأ�سمى املنى"، فيما ينتظر قدوم 

طفله الثاين.

اهلل  عبد  الفل�سطيني  االأ�سري  اأنهى 
غالب عبد اهلل الربغ�ثي )46 عاًما(، 
لقب  يحمل  والذي  اهلل،  رام  من 
العامل"،  يف  حكم  اأعلى  "�ساحب 
االحتالل  �سج�ن  يف   15 الـ  عامه 
ودخل يف عامه الـ 16 على الت�ايل.

ملركز  االإعالمي  الناطق  وقال 

للدرا�سات  فل�سطني  اأ�رسى 
االأ�سري  اإن  االأ�سقر،  ريا�ص  الباحث 
-3-5( منذ  معتقل  الربغ�ثي 
2003(، بعد اأن اختطفته ال�حدات 
برام  م�ست�سفى  اأمام  من  اخلا�سة 
اهلل، حني كان يعالج ابنته ال�سغرية، 
ال�سارع  يف  االحتالل  تركها  والتي 

وقد  والدها  اختطاف  بعد  وحيدة 
�سديد  لتعذيب  الربغ�ثي  تعر�ص 
حيث  كاملة؛  اأ�سهر   6 ملدة  وقا�ص 
عن  بامل�س�ؤولية  االحتالل  اتهمه 
اال�ست�سهادية  العمليات  من  العديد 
الع�رسات  مقتل  اإىل  اأدت  التي 
ومنذ  واجلن�د،  امل�ست�طنني  من 
االنفرادي  للعزل  خ�سع  اعتقاله 
يخرج  كيدار، ومل  اأوهلى  �سجن  يف 
منه اإال بعد اأن حقق االأ�رسى اإجناًزا 
الطعام  عن  اإ�رساب  بعد  تاريخًيّا 
العام  من  ني�سان  يف  ي�ًما   28 ملده 

2012 باإخراج املعزولني كافة.
"الربغ�ثي"  اأن  اإىل  االأ�سقر  واأ�سار 
العامل،  اأعلى حكم يف  يعّد �ساحب 
حيث فر�ست عليه حماكم االحتالل 
حكما بال�سجن 67 م�ؤبداً، ورف�ست 

اإطالق �رساحه �سمن �سفقة التبادل 
مقابل اجلندي �ساليط، حيث جاء يف 
الئحة اتهامه التي بلغت 109 بن�د، 
اجلامعة  عملية  خلف  يقف  باأنه 
العربية، ومقهى "م�منت"، والنادي 
الليلي يف مغت�سبة "ري�س�ن لت�سي�ن" 
قرب "تل اأبيب" وقتل فيها نح� 35 
اآخرون؛ كما  م�ست�طنا، وجرح 370 
عن  امل�س�ؤولية  تهمة  اإليه  وجهت 
�رسكة  اإىل  نا�سفة  عب�ات  اإدخال 
القد�ص  مدينة  يف  رئي�سية  غاز 
عن  امل�س�ؤولية  وكذلك  املحتلة، 
خالل  من  نا�سفة  عب�ات  اإدخال 
الغاز  حمطة  اإىل  مفخخة  �سيارة 
اأبيب"  "تل  قرب  البرتول  وتكرير 
جليل�ت"،  "بي  مبحطة  يعرف  وما 
العمليات  يف  القتلى  جمم�ع  وكان 

بامل�سئ�لية  الربغ�ثي   اتهم   التي 
اإ�رسائيليا واأكرث من  عنها نح� 66  

500 جريح.
خا�ص  قد  الربغ�ثي  االأ�سري  وكان 
الأكرث  الطعام  عن  مفت�ًحا  اإ�رساًبا 
من 100 ي�م، يف عام 2014 مع عدد 
للمطالبة  االأردنيني  االأ�رسى  من 
بتح�سني �رسوط اعتقالهم، وال�سماح 
م�ستمر  ب�سكل  بزيارتهم  لذويهم 
اإىل  حينها  تعر�ص  وقد  ومنتظم، 
و�سع �سحي �سعب، وال يزال يعانى 

اآثاره حتى االآن مب�ساكل  �سحية.
العديد  اإىل  الربغ�ثي  وتعر�ص 
من  العقابية  االإجراءات  من 
التنقالت  اأبرزها  ال�سج�ن،  اإدارة 
بني  االنفرادي  والعزل  امل�ستمرة، 
احلني واالآخر، والت�سييق على زيارة 

اأبنائه  زيارة  قل�ست  حيث  ذويه؛ 
 45 من  بدالً  فقط  دقيقة   20 ملدة 
االأ�سري  اأبناء  اأن  بدع�ى  دقيقة، 

اأدخل�ا عدة كتب ل�الدهم.
ا�ستطاع   اعتقاله  فرتة  وخالل 
كتب  عدة  تاأليف  الربغ�ثي  االأ�سري 
"اأمري  اأحدها:  �سجنه،  داخل  من 
الطريق"  على  مهند�ص   - الظل 
حياته  ق�سة  عن  فيه  حتدث 
االحتالل،  وكفاحه �سد  بالتف�سيل، 
القى  وقد  نفذها،  التي  والعمليات 
على  كبرًيا  اإقباالً  الكتاب  هذا 
املثرية  للتفا�سيل  نظًرا  قراءته 
التي يحت�يها، واالأ�سل�ب الق�س�سي 

الرائع الذي كتب به.
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فل�سطني املحتلة

ما الذي تريده "اإ�صرائيل" من �صفقة القرن؟

اأ�صريفل�صطيني  يكتب لطفلته ذات العامني.. ماذا قال لها؟

�صاحب اأعلى حكم يف العامل يدخل عامه الـ 16 بال�صجون "الإ�صرائيلية"

منذ اإعالن الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب يف ال�ساد�س من دي�سمرب املا�سي، القد�س عا�سمة موحدة لـ"الحتالل الإ�سرائيلي"، 
حتى �سارعت حكومة الحتالل ل�ستغالله مبزيد من اخلطوات على �سعيد ميداين و�سيا�سي.
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اليمن

م�شاعي �لإمار�ت لإحياء عائلة »�شالح« تهديد للحوثيني �أم �إ�شعاف ل�شرعية »هادي«؟ 

متهيداً للمعركة االنتخابية

لبنان يرتقب ما عاد به �حلريري من �ل�شعودية 

تدفع دولة االإمارات باجتاه اإعادة عائلة الرئي�س اليمني ال�شابق، علي عبداهلل �شالح اإىل واجهة امل�شهد، كهدف 
عنوانه البارز مواجهة التدخل االإيراين يف البلد امل�شطرب منذ 3 �شنوات، لكن باطنه يعود الأجندة خمتلفة، من 

اأجل اإ�شعاف اأطراف عّدة، وفق م�شادر �شيا�شية وا�شعة االإطالع.
الدعم  بداأ  للم�صادر،  ووفقا 
منذ  اأكرب،  ب�صكل  يت�صح  الإماراتي 
احلوثيني  اأيدي  على  �صالح  مقتل 
يف دي�صمرب املا�صي، وت�رشيد عدد 
وال�صيا�صية  الع�صكرية  القيادات  من 
املناطق  اإىل  �صنعاء،  العا�صمة  من 
ثم اخلروج من  لل�رشعية،  اخلا�صعة 
الإقامة  الإمارات  ورفعت  اليمن 
على  مفرو�صة  كانت  التي  اجلربية 
اأحمد  العميد  ل�صالح،  الأكرب  النجل 
بداية  منذ  �صالح،  عبداهلل  علي 
مع�صكراتها  احت�صنت  كما  احلرب، 
عددا من القادة الع�صكريني املوالني 
للرئي�س ال�صابق، والذين متكنوا من 
راأ�صهم،  وعلى  عدن،  اإىل  النتقال 
حممد  طارق  العميد  �صقيقه،  جنل 

عبداهلل �صالح.
الدويل  الأمن  جمل�س  ويفر�س 
ل�صالح  الأكرب  النجل  على  عقوبات 
البند  حتت  الإمارات،  يف  املقيم 
املعرقلني  اأحد  باعتباره  ال�صابع، 
كما  اليمن  يف  ال�صيا�صية  للت�صوية 
اأن الرئي�س اليمني، عبدربه من�صور 
هادي، اأقاله من من�صبه �صفريا لليمن 
يف اأبوظبي، مطلع العام 2015 ومنذ 
ال�صعبي  املوؤمتر  حزب  يقود  اأيام 
العام، الذي كان يرتاأ�صه �صالح الأب، 
اأجل  العقوبات من  تلك  لرفع  حملة 

اإعادته للم�صهد ال�صيا�صي.
منعطفا  »�صالح«  مقتل  و�صّكل 
حزب  بني  العالقة  يف  جديدا 
املوؤمتر والإمارات، فبعد 3 �صنوات 
موالية  اإعالم  و�صائل  و�صف  من 
»واحدة من  باأنها  الإمارات  ل�صالح، 
الو�صائل  ذات  كانت  العدوان«،  دول 

تن�رش اأخبارا عن لقاءات جتمع ويل 
عهد اأبوظبي، حممد بن زايد، ووزير 
خارجيتها، عبداهلل بن زايد، بال�صفري 
على  اأ�صهر   3 �صالح«وبعد  »اأحمد 
اإعالم  بداأت و�صائل  مقتل »�صالح«، 
العقوبات  برفع  تطالب  املوؤمتر 
بداأ  فيما  »اأحمد«،  الأكرب  عن جنله 
جنل �صقيقه »طارق«، باأول حتركات 
الإماراتية،  القوات  �صمن  ع�صكرية 
وذلك بالظهور يف مديرية »اخلوخة« 
غربي  احلديدة،  ملحافظة  التابعة 
البالد، بعد ا�صتعادتها من احلوثيني، 

الأ�صبوعني املا�صيني.

خلط االأوراق

عودة عائلة �صالح للم�صهد الع�صكري 
اأو ال�صيا�صي يف اليمن، من �صاأنه اأن 
يخلط املزيد من الأوراق، ففي حني 
العربي،  والتحالف  الإمارات  تعترب 
لـ«مواجهة  تهدف  اخلطوة  هذه  اأن 
ترى  الإيراين«،  والتدخل  احلوثيني 
�صاأنها  من  اأن  املطلعة،  امل�صادر 
يتزعمها  التي  »ال�رشعية«  اإ�صعاف 

هادي.
ت�صعى  اأن  امل�صادر،  وتتوقع 
�صالح،  اأحمد  تقدمي  اإىل  الإمارات، 
وخ�صو�صا يف  هادي  للرئي�س  بديال 
على  الأقدر  باعتباره  البلد،  �صمال 
ال�صابق  والقائد  احلوثيني،  مواجهة 
لقوات احلر�س اجلمهوري اإبان فرتة 
عامي  بني  امتدت  التي  والده  حكم 

1978 و2011.
لكن ال�رشعية التي كانت قد رحبت 
مبعركتهم �صد احلوثييني يف �صنعاء، 

�صفوفها،  حتت  الن�صواء  تريدهم 
كما تقول امل�صادر.

الإمارات  ت�صعى  املقابل،  ويف 
دور  من  �صالح«  »طارق  متكني  اإىل 
ع�صكري كبري خالل الفرتة املقبلة، 
اأمامه  املجال  اإف�صاح  بعد  وذلك 
داخل  به  خا�صة  كتيبة  لتجهيز 
عدن،  يف  العربي  التحالف  مع�صكر 
وا�صتقبال �صباط احلر�س اجلمهوري 
الذين يفرون ب�صكل يومي من �صنعاء 
ومناطق احلوثيني اإىل جنوبي البالد 
الإ�صارة  و«طارق«،  »اأحمد«  وجتنب 
كافة املنا�صبات  »ال�رشعية« يف  اإىل 
التي ظهرا بها اإعالميا، اأو الإعرتاف 

بالرئي�س هادي.
مع  العمل  نيتهما  اأكدا  اأنهما  غري 
دول اجلوار )يف اإ�صارة اإىل ال�صعودية 
و�صايا  تنفيذ  اأجل  من  والإمارات(، 

»�صالح«.

اأعلنت  املا�صي،  جانفي  ويف 
احلكومة ال�رشعية رف�صها ما و�صفته 
عائلة  من  ال�صبابية  بـ«املواقف 
�صالح«وقالت »اإن املرحلة ت�صتوجب 
)اأحمد  يكونوا  اأن  اإما  الو�صوح؛ 
وطارق( يف �صفها )احلكومة املوالية 
)يف  املقابلة  ال�صفة  يف  اأو  لهادي( 
اأعلن  كما  احلوثي(«  اإ�صارة جلماعة 
الرئي�س هادي، يف خطاب مبنا�صبة 
ال�صباب«،  لـ«ثورة  ال�صابعة  الذكرى 
ال�صعب  اأن  املا�صي،  فرباير   11 يف 
»لن يقبل بعودة احلكم العائلي«وقد 
وفر�صها  »�صالح«  عائلة  دعم  يوؤدي 
جمابهة  يف  لل�رشعية  موازية  قوة 
من  املزيد  اإثارة  اإىل  احلوثيني، 

بعد  خ�صو�صا  اليمن،  يف  النعرات 
باأنها  لالإمارات،  ر�صمية  اتهامات 
تدعم »جيو�صا مناطقية وقبلية« يف 
املحافظات اجلنوبية وال�رشقية من 

البالد.
يف  دورها  عن  الإمارات،  ودافعت 
وزير  ل�صان  على  قالت  اإذ  اليمن، 
اأنور  اخلارجية،  لل�صوؤون  الدولة 
اإنها  املا�صي،  الأربعاء  قرقا�س، 
»تلعب دورها كامال �صمن التحالف 

العربي الذي تقوده ال�صعودية«.
الإمارات  من  ينال  »لن  واأ�صاف: 
خطاب رخي�س اأو اإ�صاعة �صاقطة اأو 
ر�صوة مرتبكة«، يف اإ�صارة لالتهامات 
اليمني،  النقل  وزير  من  ال�صادرة 
املا�صي  الأحد  اجلبواين،  �صالح 
تغريدات  �صل�صلة  وذكر قرقا�س، يف 
الهدف  »ولإدراك  اأنه  تويرت،  على 
ال�صرتاتيجي، يدير التحالف العربي 
ال�صيا�صي  تت�صمن  مهمة  ملفات 
والأمني،  والإن�صاين  والع�صكري 
عرب  هدفنا  �صندرك  خاللها  ومن 
مين م�صتقر ومزدهر �صمن حميطه 

الطبيعي«.
اأن  اإىل  قرقا�س،  ت�رشيحات  وت�صري 
يف  كافة  اإدارة  يف  احلق  لالإمارات 
والألوية،  القوات  وت�صكيل  اليمن، 
ا�صرتاتيجيا  هدفا  ذلك  باعتبار 
على  �صمني  رد  يف  للتحالف، 
مناطقية  جيو�س  باإن�صاء  التهامات 

تعمل على تفكيك البلد.

اإ�شعاف »االإ�شالح«

ت�صري  التي  للتقديرات  وخالفا 

دعم  من  الإماراتي  الهدف  اأن  اإىل 
امل�صهد  اإرباك  هو  »�صالح«  عائلة 
واإ�صعاف ال�رشعية اأكرث منه مواجهة 
احلوثيني، يرى مراقبون، اأن اأبوظبي 
كيان  على  املحافظة  اإىل  تهدف 
دور  واإ�صعاف  »املوؤمتر«،  حزب 

حزب »الإ�صالح« الإ�صالمي.
علم  اأ�صتاذ  ال�رشجبي،  نبيل  وقال 
جامعة  يف  الدولية،  الأزمات  اإدارة 
اإن  )حكومية(،  اليمنية  احلديدة 
عدة  تتجاذبه  املوؤمتر  »حزب 
و�صعي  وخارجية،  داخلية  اأطراف 
علي  اأحمد  تن�صب  وراء  الإمارات 
اأ�صا�صية  بدرجة  يهدف  )�صالح(، 

للحفاظ على كيان احلزب«.
واأ�صاف يف ت�رشيح لالأنا�صول: »رغم 
�صعف اأحمد وهزله ال�صيا�صي، فاإنه 
الإمارات  نظر  وجهة  من  املرحلة 
�صفوف  توحيد  تتطلب  وال�صعودية، 
اأبناء  اأحد  رعاية  حتت  املوؤمتر 

غريها«وذكر  طريقة  ول  �صالح، 
عائلة  عودة  اأن  اليمني،  الباحث 
من  واحدة  امل�صهد،  اإىل  »�صالح« 
�صيناريوهات اإ�صعاف حزب التجمع 
ولي�س  )اإ�صالمي(،  لالإ�صالح  اليمني 

جماعة احلوثيني اأو ال�رشعية.
»حاولت  فقد  لل�رشجبي،  ووفقا 
تقلي�س  الو�صائل  بكل  الإمارات 
يف  الإ�صالح  )حزب(  وتواجد  نفوذ 
احلكومة ال�رشعية وف�صلت، ولن جتد 
اأكرث من حزب املوؤمتر للنيل من قوة 
واإ�صعافه«وتوقع  )الإ�صالح(  احلزب 
تعيينات  املقبلة  الفرتة  ت�صهد  اأن 
داخل  احلزب،  موؤمتر  من  لقيادات 
�صفوف حكومة اأحمد عبيد بن دغر 
الأو�صط«  »ال�رشق  �صحيفة  وذهبت 
ال�صادر،  عددها  يف  ال�صعودية، 
اخلمي�س، اإىل اأن اأحمد علي �صالح، 
يقدم نف�صه كخليفة لوالده، يف موؤ�رش 

على دعم التحالف لهذه اخلطوة.

نتائج  عديدة  لبنانية  قوى  ترتقب 
زيارة رئي�س الوزراء، �صعد احلريري، 
اأم�س  اختتمها  التي  ال�صعودية،  اإىل 
حتالفات  م�صري  لتحديد  الأحد، 
انتخابية، قبل النتخابات الربملانية، 

املقررة يف 6 ماي املقبل.
اأزمة  منذ  الأوىل  هي  الزيارة  وهذه 
اإعالن احلريري ا�صتقالته املفاجئة 
من الريا�س، يف 4 نوفمرب املا�صي، 
اأن يرتاجع عنها يف بريوت، ما  قبل 
وال�صعودية  لبنان  بني  العالقة  وتر 
ال�صعودية  وعلى مدى عقود قدمت 
تدعم  وهي  للبنان،  م�صاعدات 

التيار  يناه�س  الذي  اللبناين  التيار 
تناف�س  �صمن  اإيران،  من  املدعوم 
�صعودي- اإيراين على النفوذ يف عدد 

من دول املنطقة..

الدعم ال�شعودية

يف  وخ�صو�صاً  البع�س،  ويراهن 
قوى »14 اآذار« )بزعامة احلريري(، 
الدعم  اإىل عودة  املناه�صة لإيران، 
النتخابات  تخو�س  لكي  ال�صعودي، 
»حزب  لوائح  مواجهة  يف  موحدة 
اآذار«،   8« قوى  اأبرز  ال�صيعي،  اهلل« 

املدعومة من طهران.
يف  احلريري  ا�صتقبال  وجرى 
ال�صعودية بحفاوة بالغة، والتقى كال 
من العاهل ال�صعودي، امللك �صلمان 
بن عبد العزيز، وويل العهد، الرجل 
القوي يف اململكة، حممد بن �صلمان 
وكان املوفد امللكي ال�صعودي نزار 
العلول، زار بريوت، الإثنني املا�صي، 
ووجه  اللبنانيني،  بالقادة  واجتمع 
الريا�س،  لزيارة  للحريري  دعوة 
العالقة  توتر  عن  كثيفة  اأنباء  بعد 
واحلريري،  �صلمان  بن  حممد  بني 
ال�صعودية  اجلن�صيتني  يحمل  الذي 

والفرن�صية اإ�صافة اإىل اللبنانية.

حديث التحالفات

حتالفات  من  ماتبلور  �صعيد  وعلى 
على  التحالف  ُح�صم  فقد  لالأن، 
اهلل«  »حزب  بني  ال�صيعية  ال�صاحة 
وحركة »امل«، برئا�صة رئي�س جمل�س 
بّري، جُتري حماولت  نبيه  النواب، 
لإبرام تفاهمات وحتالفات انتخابية 

بني قوى واأحزاب عّدة.

وتتجه ال�صورة يف ال�صاحة امل�صيحية 
م�صادر  قالت  اإذ  اأكرث،  الو�صوح  اإىل 
اإن  لالأنا�صول،  م�صيحية،  �صيا�صية 
بات  امل�صيحي  النتخابي  امل�صهد 
عن  الإعالن  و�صيتم  وا�صح،  �صبه 
امل�صادر،  واأ�صافت  قريبا  اللوائح 
اأن  اأ�صمائها،  ن�رش  عدم  طلبت  التي 
الجتاه الغالب هو خلو�س كل حزب 
مبفرده؛  النتخابات  �صيا�صي  وتيار 
لأن قانون النتخاب اجلديد القائم 
على اأ�صا�س الن�صبية ل ي�صمح بابرام 

تفاهمات وحتالفات عري�صة.
واأحدث قانون النتخاب على اأ�صا�س 
القوى  معظم  لدى  اإرباكاً  الن�صبية 
جُترى  الأوىل  فللمرة  ال�صيا�صية؛ 
بعدما  اأ�صا�صه،  على  النتخابات 
الأكرثي،  القانون  وفق  جُتري  كانت 
ال�صتني،  بقانون  الذي ُعرف موؤخراً 
وقالت   1960 عام  اإقراره  مت  حيث 
م�صيحية  حزبية  قيادية  م�صادر 
لالأنا�صول اإن لوائح عّدة �صتتاألف يف 
الغالبية  ذات  لبنان،  جبل  حمافظة 

امل�صيحية.
واأ�صافت: يف دائرة ك�رشوان- جبيل 

�صيكون هناك لئحة لكل من »التيار 
يتزعمه  كان  الذي  احلّر«،  الوطني 
عون،  مي�صال  اجلمهورية  رئي�س 
برئا�صة  اللبنانية«،  »القوات  وحزب 
الكتائب،  وحزب  جعجع،  �صمري 
اجلميل،  �صامي  النائب  برئا�صة 
لل�صخ�صيات  لئحة  اإىل  اإ�صافة 
من�صوية  التي  امل�صتقلة،  امل�صيحية 
يف قوى »14 اآذار«وتابعت امل�صادر: 
هناك  �صيكون  املنت،  دائرة  »يف 
لوائح لكل من »التيار الوطني احلر«، 

والقوات، الكتائب، وامل�صتقلني«.
باأن  �صيا�صية  م�صادر  واأفادت 
التحالف بني حزبي القوات والكتائب 
امل�صيحيني قد تعرث، ومل يعد هناك 

اإمكانية لتاأليف لوائح م�صرتكة.
دائرة  يف  الأو�صاع  وتبقى  وزادت: 
من  تتاألف  التي  عاليه،  ال�صوف- 
ودروز،  وم�صيحيني  �صّنة  ناخبني 
التحالفات  غياب  ب�صبب  �صبابية، 
اإمكان  عن  واحلديث  الوا�صحة، 
احلر«  الوطني  »التيار  تاأليف 
وجه  يف  لئحة  اللبنانية«  و«القوات 
النائب وليد  الدرزي،  الزعيم  لئحة 

جنبالط )رئي�س احلزب الإ�صرتاكي(، 
الذي  العري�س،  الئتالف  ف�صل  اإذا 

ينوي جنبالط ت�صكيله.

** »امل�شتقبل« و«التيار 
الوطني«

اجلديد  النتخابي  القانون  ويق�ّصم 
انتخابية، ورغم  دائرة  اإىل 15  لبنان 
اأن هناك لونا طائفيا يطغى على كل 
دائرة، اإّل اأّن معظمها يُعترب خمتلطاً 
ويدور  والطوائف  املذاهب  كل  من 
حديث على اأن حتالفاً قد اأبرم بني 
تيار »امل�صتقبل«، برئا�صة احلريري، 
و«التيار الوطني احلّر«لكن مل يظهر 
يوؤّكد  �رشيح  موقف  اأي  العلن  اإىل 
هذا الأمر. غري اأن قادة يف التيارين 
قالوا لالأنا�صول اإن احتمال التحالف 
الوطني  و«التيار  »امل�صتقبل«  بني 
على  العمل  ويتم  قريباً،  بات  احلّر« 
تن�صيق اللوائح يف انتظار معرفة ما 
من  عودته  بعد  احلريري  جعبة  يف 
ال�صعودية، والذي قد يغري كثريا يف 

م�صهد التحالفات النتخابية.



كمال بوهالل 
مدرب احتاد 

البليدة 

�أريد جتاوز 
�ل�شبيبة 

و�لتاأهل �إىل 
ن�شف �لنهائي

�سيدخل اإحتاد البليدة منعرجه 
احلا�سم بخو�ض مباراة الدور 
ربع النهائي اأمم �سبيبة القبائل 
ما يجعل هذه املباراة تكت�سي 

اأهمية بالغة، حيث طالب مدرب 
اإحتاد البليدة كمال بوهالل 

ب�رضورة املحافظة على كامل 
الرتكيز والتوازن بني اخلطوط 
الثالثة وجتنب الوقوع يف مطبة 
الغرور، موؤكدا على اأن مباريات 
الكاأ�ض لها خ�سو�سياتها ويجب 
التعامل معها بهدوء وبرزانة 

وعدم الت�رضع وا�ستغالل الفر�ض 
يف وقتها، بوهالل اأو�سح اأن 
و�سول الإحتاد البليدي اإىل 

الدور ربع النهائي هو مبثابة 
الإجناز الإيجابي ول يجب 

التفريط يف ورقة املرور اإىل 
املربع الذهبي، لأنه كما قال 
فكل فريق له اأ�سلحته التقنية 
و�سيدخل كل واحد بنية الفوز 
والتاأهل وهذا حق م�رضوع لكل 

طرف. كما اأكد بوهالل اأن 
احلوار �سد �سبيبة القبائل لن 
يكون �سهال ويتطلب حمافظة 
الالعبني على تركيزهم وتثمني 
النتائج ال�سابقة ق�سد اخلروج 

من موقعة احلدث بالزاد كامال، 
لأننا ح�سب قوله »ن�سعى لتفادي 
الإق�ساء يف املقام الأول حتى 

يت�سنى لنا ك�سب الرهان واملرور 
اإىل املحطة املهمة وهي 

حمطة املربع الذهبي« وعليه 
لقد �سحنت بطاريات الالعبني 
باأن ينتهجوا اللعب اجلماعي مع 
حت�سني اخلط اخللفي لتفادي 

اأي هدف، ثم البحث على 
الطريقة املثلى التي ت�ساعدنا 
على زيارة مرمى مناف�سنا يف 
الوقت املنا�سب. ويف رده عن 

�سوؤال بخ�سو�ض الت�سكيلة اأ�سار 
مدرب اأبناء مدينة الورود اإىل اأن 
هذه الإ�سكالية غري مطروحة يف 
بيت الإحتاد لأنه ومنذ و�سوله 
اإىل هذه املحطة الهامة من 
الت�سفيات والفريق يف �سحة 
جيدة وهو جاهز بت�سكيلة 
متكاملة ملواجهة الكناري 

وكما اأ�ساف بوهالل نراعي 
دائما اأهمية املباراة وناأخذ 

املناف�ض ماأخذ اجلد، لي�سيف 
باأن الالعبني متفائلون باإمكانية 

اخلروج من موقعة احلدث 
بالزاد كامال نظرا لالإمكانيات 
املتاحة واملعنويات املرتفعة 

جتعل من اجلميع دخول املباراة 
بنية الفوز والتاأهل وهذا هو 
هدفنا يف حوار هذه الظهرية.

فوؤاد بن طالب    
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الفاف توؤجل مباراة الكاأ�س اأمام احتاد البليدة لتاريخ الحق

زط�شي يف�شل جمدد� ويفتح 
�أبو�ب  �النتقاد�ت على نف�شه
ف�شلت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم يف التعامل مع ملف مباراة ربع نهائي كاأ�س 

اجلمهورية التي جتمع فريقي �شبيبة القبائل واحتاد البليدة، اأين اأبانت �شعفا كبريا يف 
التعامل مع الق�شية ب�شبب عدم االتفاق حول تاريخ ومكان اإجراء املباراة والتي كانت 
مربجمة يف بداية االأمر نهاية االأ�شبوع املن�شرم رفقة اللقاءات الثالث االأخرى، لكن 
ظهور م�شكل �شعة امللعب والت�شارب يف االأرقام حول عدد املقاعد التي ي�شمها ملعب 

اأول نوفمرب بتيزي وزو جعل االأمور تتعقد وتعيد امللف اإىل ال�شفر.

عي�شة ق.

الدين  خري  الرئي�ض  هيئة  واأعادت 
بعدما  اجلدل  اإىل  املباراة  زط�سي 
قررت تاأجيلها اإىل تاريخ لحق وذلك 
اإعالنها عن  بعد 24 �ساعة فقط من 
برجمة اللقاء اليوم الثالثاء على ملعب 
5 جويلية لكن ت�سابق الأحداث وتقدمي 
الطعن  ملف  القبائل  �سبيبة  اإدارة 
اإجراء املباراة جعل  بخ�سو�ض مكان 
الهيئة الكروية اجلزائرية تعيد النظر 
الرئي�ض  اإدارة  نّددت  اأين  الأمر،  يف 
اإىل  املقابلة  بتحويل  مالل  �رضيف 
اإجرائها  ورف�ض  جويلية   5 ملعب 
وزو  بتيزي  نوفمرب  اأول  ملعب  على 
اأكرث  ا�ستيعاب  على  قادر  اأنه  رغم 

األف متفرج وفق الوثيقة التي  من 20 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  اأر�سلتها 
اإدارة  واأ�رّضت  وزو،  تزي  لولية 
الذي  امللعب  اختيار  على  الكناري 
تدخل  ورف�سها  املواجهة  يحت�سن 
الأخرية  هذه  و�سع  ما  وهو  الفاف 
عن  الرتاجع  اإىل  ا�سطرها  حرج  يف 
الأوملبي  امللعب  يف  اللقاء  برجمة 
وتاأجيل الف�سل يف امللف خالل الأيام 
املقبلة. والأكيد اأنه وب�سفة ر�سمية لن 
يجري لقاء الكاأ�ض اأمام احتاد البليدة 
اأنه �سيكون  تاأكد  يف تيزي وزو بعدما 
خارج املدينة وح�سب اآخر الأخبار من 
فريق ال�سبيبة فاإن امل�سريين يفكرون 
يف لعب املواجهة مبلعب اأحمد زبانة 
الأمور  تر�سيم  انتظار  يف  وهران  يف 

خالل الفرتة املقبلة.

برجمة مباراة احتاد 
احلرا�س هذا اجلمعة

الرابطة  ر�ّسمت  املقابل،  يف   
مباراة  برجمة  القدم  لكرة  املحرتفة 
احلرا�ض  واحتاد  القبائل  �سبيبة 
اجلمعة املقبل على ملعب اأول نوفمرب 
�سمن  يندرج  والذي  باملحمدية 
املحرتفة  الرابطة  من   22 اجلولة 
الأوىل، حيث رف�ست اإدارة ال�سبيبة يف 
وقت �سابق لعب املقابلة يوم اجلمعة 
لقاء  برجمة  ب�سبب  بتاأجيلها  وطالبت 
قبل  الثالثاء  �سابق  وقت  يف  الكاأ�ض 

تاأجيله اإىل تاريخ لحق.

املناجري العام الحتاد العا�شمة ر�شيد مالك

 ذ�هبون �إىل كن�شا�شا من �أجل
 �لعودة بنتيجة �إيجابية

لحتاد  العام  املناجري  خ�سنا 
من  بحوار  مالك  ر�سيد  العا�سمة 
يتواجد  كان  اأين  احلرا�ض  ملعب 
�سو�سطارة  اأبناء  ت�سكيلة  ملتابعة 
الدور  بر�سم  �سنة   21 من  لأقل 
اجلمهورية  كاأ�ض  من  النهائي  ربع 
والذي كان الفوز فيه حليف احتاد 
على  لواحد  بهدفني  العا�سمة 
ح�ساب احتاد احلرا�ض ويتاأهل اإىل 
املناف�سة،  هذه  من  القادم  الدور 
من  اقرتبنا  ال�سياق  نف�ض  ويف 
�سو�سطارة  لأبناء  العام  املناجري 
اأ�سئلة  عليه  وطرحنا  مالك  ر�سيد 
والذي  امل�سطرة  الأهداف  حول 
�رضار  بقيادة  النادي  اإدارة  تريد 
بقيادة  النادي  اإدارة  وكذا  حكيم 
امل�ساركة  وكذا  حكيم  �رضار 
الفريق  �سيدخلها  التي  القارية 
القادم. �سد  لقاء اجلمعة  اأول  مع 

فريق مبياما الكونغويل. 

ما هو تقييمك 
كماجنري عام ملباراة 

الكاأ�س التي �شاهدتها 
مبعلب احلرا�س؟

 
اأمام  كبرية  مباراة  اأدى  فريقنا 
احتاد  وقي،  عنيد  مناف�ض 
�سو�سطارة  اأبناء  وتاأهل  احلرا�ض، 
الهدفني  بف�سل  ح�سابه  على 
الدور  اإىل  وتاأهلنا  �سجال  اللذين 

القادم بجدارة.

بتواجد ال�شيد �شرار 
كرئي�س للنادي ما هي 

اأهدافكم كمجموعة يف 
الت�شيري؟ 

تواجد �رضار كم�سوؤول مبا�رض �سيء 
مهم للجهاز الإداري وبالتعاون مع 
كبرية  اإ�سافة  �سيعطي  املجموعة 
على  امل�سطر  الربنامج  وتطبيق 

املدى القريب والبعيد.

هل باإمكان االحتاد اأن 
يلعب على اللقب ؟ 

للفريق  متاحة  نقطة   27 اأمامنا 
باللقب  �سنفوز  اأننا  يعني  ل  لكن 
احتالل  اأجل  من  �سنلعب  لكننا 

املرتبة الثانية وهذا وارد جدا.

منذ اأول اأم�س والفريق 
يف كين�شا�شا الإجراء 

لقاء الذهاب اأمام 
الفريق الكونغويل، 

ماذا تقول؟ 

�سنعمل امل�ستحيل من اأجل الظفر 
بلعب  لنا  ت�سحل  اإيجابة  بنتيجة 

لقاء العودة بكل اأريحية.

يف نهاية االأ�شبوع 
لقاء مهم بر�شم الدور 
الثاين من كاأ�س الكاف 
هل لديكم فكرة عن 

املناف�س ؟ 

هذا  على  وجيزة  فكرة  لدينا 
كل  ناأخذ  اأن  ويجب  املناف�ض 
�سده  ويلعب  هناك  احتياطاتنا 
واخلطاأ  وبواقعية  �سديد  بحذر 

ممنوع ؟ 

وماذا عن املناف�شة 
العربية ؟ 

مر�سحون  تنحن  العربية  م�ساركة 
هذه  فاإن  وعليه  بها  للتتويج 
�سندخلها  التناف�سية  املحطات 
بكل جدية، �سواء حملية اأو عربية 

اأو قارية.

هل من اإ�شافة؟

املتاحة  الإمكانيات  �رضاحة   
جتعلنا  التعداد  وم�ستوى  للفريق 
نتفاءل خريا بتحقيق نتائج اإيجابية 
داخل  متوفرة  الظروف  لأن 
امل�رضوع  لتطبيق  الحتاد  بيت 

امل�سطر.
 

حاوره: فوؤاد بن طالب

 جماهري الفريق يح�شلون على 15 الف تذكرة
 حت�شبا للقاء مولودية اجلزائر

 �إد�رة مولودية وهر�ن حت�شر
 لتجديد عقد بوعكاز

تعتزم اإدارة فريق مولودية وهران اجللو�ض اإىل 
معز  التون�سي  مدربها  مع  املفاو�سات  طاولة 
معه  العقد  بتجديد  اإقناعه  اأجل  من  بوعكاز 
ينتظر  حيث  املو�سم،  هذا  بنهاية  ينتهي  والذي 
يعمل الرئي�ض اأحمد بلحاج املدعو »بابا« اإىل اإقناع 
الفنية  العار�سة  راأ�ض  البقاء على  اأجل  مدربه من 
للحمراوة موا�سم اأخرى خا�سة بعد املو�سم الرائع 
و�سافة  يف  يتواجد  الذي  وهو  معهم  يقدمه  الذي 
البطولة الوطنية ول يبتعد �سوى باأربع نقاط فح�سب 
عن الرائد �سباب ق�سنطينة حيث لزال يناف�ض بقوة 

على التتويج بلقب البطولة الوطنية، وهو الأمر الذي جعل اإدارة املولودية تتم�سك بخدماته وتنوي التجديد 
معه من اأجل موا�سلة م�رضوعه مع الفريق وقيادته اإىل تقدمي الأف�سل خالل الفرتة املقبلة.

يف مو�سوع منف�سل فاإن جماهري مولودية وهران �سوف يتح�سلون على جمموع 15 األف تذكرة حت�سبا للمباراة 
التي تنتظرها نهاية هذا الأ�سبوع اأمام مولودية اجلزائر يف قمة اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث 
ينتظر اأن يجل�ض ان�سار الفريق يف املنعرج ال�سمايل مللعب 5 جويلية والذي ينتظر اأن يح�سلوا عليه بالكامل من 

اأجل اجللو�ض يف املدرجات ال�سفلية والعلوية.
ع.ق.

�لتا�س تف�شل يف �شكوى قرباج �شد 
�لفاف بتاريخ 12 مار�س

حّددت املحكمة الريا�سية الدولية تاريخ 12 مار�ض املقبل من 
اأجل الف�سل يف ق�سية رئي�ض الرابطة املحرتفة لكرة القدم 
املخلوع من من�سبه حمفوظ قرباج اأمام رئي�ض الحتادية 

اجلزائرية للعب بقيادة رئي�سها خري الدين زط�سي، حيث مت اأم�ض 
التحقيق يف ال�سكوى التي تقدم بها قرباج �سد الفاف بعدما 
اأقدمت الأخرية على انهاء مهامه ب�سفة غري قانونية ح�سبه، 

واعتمدت على خرقه للقوانني وفق التفاقية التي مت توقيعها بني 
الهيئتني عام 2011 متنح خاللها الرابطة التفوي�ض من اأجل ت�سيري 
البطولة الوطنية، و�سهدت التا�ض تواجد حمامي الرجلني اللذان 

ع.ق.غابا عن اجلل�سة يف انتظار احلكم النهائي حول ال�سكوى.
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مونتاين اأوف فاير / مولودية اجلزائر ابتداء من 15:00

العميد اأمام م�ضوؤولية تخطي املناف�س وت�ضهيل مهمة العودة
يلتقي اأم�س اليوم فريق مولودية اجلزائر مب�سيفه مونتاين اأوف فاير النيجريي يف مباراة ذهاب الدور ال�ساد�س ع�سر ملناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا وهي املباراة التي يعملون 

خاللها على العودة بنتيجة ايجابية من اأجل ت�سجيل عودة قوية اإىل ال�ساحة القارية وت�سهيل املهمة قبل مقابلة الإياب خا�سة واأن الفريق ملزم باأخذ احليطة واحلذر يف 
نيجرييا باعتبار العراقيل التي عادة ما تالقيها الأندية اجلزائرية عند تنقلها اإىل اأدغال اإفريقيا.

عي�سة ق.

وينتظر وفد املولودية تفادي تكرار �سيناريو 
اأين  بالكونغو  الأول  الدور  يف  لهم  حدث  ما 
�سحق  قبل  هناك  كبرية  �سعوبات  واجهوا 
نظيفة،  اأهداف  بت�سعة  الإياب  املناف�س يف 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  ويعول 
املعنويات  على  كازوين  برنارد  الفرن�سي 
العالية التي يتواجد عليها اأ�سباله خا�سة يف 
ظل تواجدهم يف اأح�سن الأحوال وت�سجيلهم 
لعودة قوية خالل الأ�سابيع الأخرية جعلتهم 
يتم�سكون بحظوظهم كاملة يف التناف�س على 
العودة  على  واللعب  الوطنية  البطولة  لقب 

بقوة يف اإفريقيا وهو الأمر الذي �سوف يكون 
الب�سيكولوجية  الناحية  من  م�ساعدا  عامال 
يف  ت�ساهم  ايجابية  نتيجة  حتقيق  اجل  من 
رفع الآمال من اأجل امل�ساهمة يف املناف�سة 

القارية الأوىل لالأندية بالقارة ال�سمراء.
نوعية  غيابات  "العميد"  ت�سكيلة  ولن تعرف 
وهو الأمر الذي �سوف ي�ساعد الطاقم الفني 
للعودة  املثالية  الت�سكيلة  و�سع  اأجل  من 
من  الكبرية  الرغبة  ظل  يف  ايجابية  بنتيجة 
ال�ساحة  يف  بقوة  املولودية  عودة  اأجل 

القارية.

قا�سي ال�سعيد: م�سوؤولو مونتاين 

ا�ستفزونا وطالبت الالعبني بالرتكيز 
على امليدان

مولودية  لفريق  الريا�سي  املدير  جتدث 
اجلزائر كمال قا�سي ال�سعيد حول الظروف 
نيجرييا  اإىل  و�سولهم  لدى  وجدوها  التي 
اليوم  تنتظرهم  التي  للمواغجهة  ا�ستعداد 
اأو�سح  اأين  فاير  اأوف  مونتاين  نادي  اأمام 
ممثلي  طرف  من  ا�ستفزازات  تلقوا  اأنهم 
النادي النيجريي والذي رف�س اإر�سال حافلة 
كبرية لهم اإىل املطار من اجل التنقل  فندق 
يف  واو�سح  فيه،  يقيمون  الذي  ال�سرياطون 
الفريق  و�سول  لدى  �سحفية  ت�رصيحات 

غلى مقر اإقامتهم اأنهم ا�سطروا اإىل تق�سيم 
اللتحاق  اجل  من  ق�سمني  على  التعداد 
الالعبني  معنويات  رفع  اأنه  بالفريق م�سيفا 
وحفزهم على العودة بنتيجة ايجابية وعدم 
الهتمام بالأمور اللوج�ستكية مطالبا اإياهم 
فح�سب،  امليدان  اأر�سية  على  بالرتكيز 
كبرية  م�سوؤولية  اأمام  انهم  املتحدث  وقال 
ا�سحى  الذي  الفريق  جمهور  مواجهة  يف 
ما  وهو  الثانية  الإفريقية  بالنجمة  يطالب 
يجعل امل�سوؤولية اأكرب على كاهلهم، م�سيفا  
البطولة  عليها  يلعب  التي  الثالث  اجلبهات 
رابطة  وكاأ�س  اجلمهورية  كاأ�س  الوطنية، 

اأبطال اإفريقيا.

اإدارة الكناري ترتاج وتر�ضخ باللعب يف 5 جويلية

�سبيبة  فريق  اإدارة  تراجعت 
بقرار  مت�سكها  عن  القبائل 

جويلية   5 مبلعب  اللعب  رف�س 
الحتادية  لقرار  وخ�سعت 

بلعب  القدم  لكرة  اجلزائرية 
الأوملبي  امللعب  على  اللقاء 
ال�سبت  مقررا  كان  مثلما 
املن�رصم، حيث حتدثت م�سادر 
عن  القبائلي  البيت  داخل  من 
�رصيف  الرئي�س  اإدارة  خروج 
املتمثل  بقرارها  مالل 
من  جويلية   5 ملعب  باختيار 
احتاد  عليه  ال�ستقبال  اأجل 
للقاء ربع نهائي  البليدة حت�سبا 
كانت  بعدم  اجلمهورية  كاأ�س 
وو�سعت  عليه  اللعب  رف�ست 
خيارات اأخرى متمثلة يف ملعب 
وال�سهيد  بوهران  زبانة  احمد 

لكن  ق�سنطينة،  يف  حمالوي 
اآخر امل�ستجدات زوال البارحة 
على  امل�سوؤولني  اتفاق  اأكدت 
الفريق باللعب يف امللعب الأوملبي 
الذي ي�سمن تنقال غفريا لأن�سار 
النادي القبائلي وي�سمن فرجة يف 

املدرجات.
لعب  تاريخ  حتديد  ويبقى 
املواجهة موؤجال اإىل وقت لحق 
 22 يومي  يكون  لن  واأنه  خا�سة 
ب�سبب خو�س  القادم  مار�س  و27 
الوطني  املنتخب  مواجهتي 

الوديتني اأمام تنزانيا واإيران.
ع.ق.

الالعبون حمفزون للعودة بنتيجة ايجابية 
واأع�ساء ال�سفارة ي�ساندون الفريق

الوفد ال�ضطايفي يلتحق اليوم بدروما 
وبن �ضيخة ي�ضع اآخر الروتو�ضات

وفاق  فريق  اليوم  �سباح  يتوجه 
�رصياين  مدينة  نحو  �سطيف 
كم   40 بنحو  تبعد  والتي  الغانية 
حتت�سن  التي  بورما  مدينة  عن 
مباراتهم املقررة زوال اأم�س اأمام 
نادي اأدوانا �ستارز حل�ساب ذهاب 
ملناف�سة  ع�رص  ال�ساد�س  الدور 
حيث  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
يختتمون العمل الذي قاموا به يف 
فيها  ق�سوا  التي  كوما�سي  مدينة 
مقر  نحو  التوجه  قبل  �ساعة   48
اإقامتهم باملدينة التي يلعبون فيها 
املقابلة من اأجل موا�سلة برنامج 
املدرب عبد  �سطره  الذي  العمل 
احلق بن �سيخة، اأين برمج الأخري 
اآخر ح�سة تدريبية لأ�سباله اأم�سية 
الرابعة  ال�ساعة  من  بداية  اليوم 
والثالثة  اجلزائري  بالتوقيت 
اأن  ينتظر  والتي  غانا  بتوقيت 
الذي يحت�سن  تكون على امللعب 
فكرة  اأخذ  اأجل  من  املواجهة 
اأر�سية  على  والتعود  معامله  عن 
الوفاق  م�سوؤولو  وكان  امللعب، 
والذي يقود الوفد ر�سيد جرودي 

اجل  من  �سعوبات  وجدوا  قد 
خالل  عليه  للتدرب  ملعب  اإيجاد 
خا�سة  كوما�سي  يف  تواجدهم 
من  امل�ساعدة  يجدوا  مل  واأنهم 

طرف نظرائهم اأدوانا �ستارز.
اأف�سل  يف  الالعبون  ويتواجد 
يح�رصون  اأين  املعنويات 
اأجل  من  الظروف  اأف�سل  يف 
جاهزية  اأف�سل  يف  التواجد 
والعودة  اللقاء  ملوعد  حت�سبا 
مهمتهم  ت�سهل  ايجابية  بنتيجة 
املناف�سة  من  الإياب  مباراة  يف 
الفريق  واأن  خا�سة  القارية 
املرور  تاأ�سرية  اقتطاع  ي�ستهدف 
اإىل دور جمموعات رابطة اأبطال 
تواجدت  املقابل  اإفريقيا،ويف 
رفقة  غانا  يف  اجلزائرية  �سفارة 
تواجدت  اأين  ال�سطايفي  الوفد 
يف  اجلزائر  ممثلي  ت�رصف  حتت 
مع  وتوا�سلت  القارية  املناف�سة 
يد  منح  اأجل  من  الوفد  اأع�ساء 
امل�ساعدة وامل�ساهمة يف ت�سهيل 

الجراءات.
عي�سة ق.

اإميري ينتظر اأداء عظيًما من دي ماريا ويعول على اجلماهري
الفني  املدير  اإميري  اأوناي  اأكد 
جريمان  �سان  باري�س  لفريق 
الفرن�سي جاهزية فريقه خلو�س 
الإ�سباين  مدريد  ريال  مواجهة 
دوري  نهائي  ثمن  باإياب  اليوم 
يف  اإميري،  وقال  اأوروبا.  اأبطال 
مباراة  قبل  ال�سحفي  املوؤمتر 
تدريبات  خا�س  "الفريق  الريال: 
الالعبني  كل  وتواجد  جماعية 
عدا با�ستوري واأمتنى اأن يتواجد 

اليوم، وب�سكل عام الفريق جاهز 
كافاين  وبالفعل  نيمار  عدا 
وفرياتي  ومبابي  وماركينيو�س 
واأ�ساف:  للمواجهة"،  جاهزون 
"ديارا وموتا الأقرب ل�سغل مركز 
ميلك  فكالهما  الرتكاز  حمور 
ال�سعب  ومن  بهما،  واأثق  اخلربة 
ولو  وموتا  ديارا  بني  الختيار 
للعب  جاهز  فالثالثي  �سيل�سو، 

و�سنقرر غًدا )اليوم(".

مدريد  ريال  "مواجهة  وتابع:   
املو�سم،  مباريات  اأهم  اأحد  تُعد 
للظهور  الالعبون  و�سي�سعى 
فر�سة عظيمة  وهي  قوي  ب�سكل 
لإظهار قوتنا، والأهم هو التفكري 
ونحن  الفريق،  لتاأهل  طريقة  يف 
واأردف:  الفوز"،  على  قادرون 
�سيقدم  نيمار  مكان  �سيحل  "من 
باجلميع،  اأثق  واأنا  عظيًما  اأداًء 
قلب  على  نلعب  اأن  املهم  ومن 

لعبًا   12 و�سنكون  واحد،  رجل 
اإىل  اإميري  واأ�سار  باجلماهري"، 
ماريا  دي  اأنخيل  الأرجنتيني  اأن 
موؤكًدا  املباراة،  خلو�س  جاهز 
اأف�سل حلظاته ويجيد  اأنه يعي�س 
التعامل مع هذه املباريات، واأمت: 
وداين  غًدا  فعله  علَيّ  ما  "اأعلم 
يف  اخلربة  لعبي  اأحد  األفي�س 

الفريق و�سنعتمد عليه كثرًيا".
وكالت

�سباب بلوزداد / ناكانا زامبيا ابتداء من 17:00

اأبناء العقيبة ملزمني بفوز مريح قبل الإياب
نادي  اليوم  اأم�سية  بلوزداد  �سباب  فريق  يلتقي 
ال�ساد�س  الدور  ذهاب  مباراة  يف  الزامبي  ناكانا 
على  تدري  والتي  الكاف  كاأ�س  ملناف�سة  ع�رص 
على  العا�سمي  النادي  يعول  اأوت، حيث   20 ملعب 
اإحراز نتيجة ايجابية يف ملعبه وت�سهيل مهمته قبل 
وهو  زامبيا،  يف  جتري  التي  الإياب  مقابلة  موعد 
اأ�سبال  واأن  خا�سة  ماأموريته  ي�سعب  الذي  الأمر 
يكونون  �سوف  الطاو�سي  ر�سيد  املغربي  املدرب 
فارق  وحتقيق  ايجابية  نتيجة  بت�سجيل  ملزمني 
مريح ي�سمح لهم بلعب مقابلة العودة براحة يف ظل 
ال�سعوبات التي ت�سهدها اأدغال اإفريقيا والعراقيل 

التي جتدها الأندية اجلزائرية عند تنقالتها نحو 
�سعوبة  الفني  الطاقم  ويدرك  ال�سمراء،  القارة 
املهمة لتي تنتظره لكنه يعول على العمل من اأجل 
رفع املعنويات وامل�ساهمة يف الدفع بالالعبني من 
ادل دخول اأر�سية امليدان لت�رصيف الألوان الوطنية 
الدور  بلوغ  اأجل  من  الفريق  على حظوظ  والدفاع 

ال�ساد�س ع�رص مكرر.
يف  �سهلة  "العقيبة"  اأبناء  ت�سكيلة  مهمة  تكون  ولن 
الوطنية  البطولة  يف  يجدها  التي  ال�سعوبات  ظل 
اأين تعرث على ميدانه نهاية الأ�سبوع الفارط بعدما 
جعله  ما  وهو  عليه  التعادل  املدية  اأوملبي  فر�س 

مهددا باللعب على البقاء خا�سة واأن رفقاء احلار�س 
فوز يف ثالث  دون  يتواجدون  القادر �ساحلي  عبد 
ي�ساعفون  يجعلهم  ما  وهو  التوايل  على  مباريات 
العمل من اجل العودة اإىل �سكة النت�سارات جمددا 
من بوابة املناف�سة القارية، و�سوف ي�سهد الطاقم 
الفني البلوزدادي �رصبة موجعة بغياب لعبني اثنني 
من العنا�رص الأ�سا�سية للت�سكيلة ويتعلق الأمر بكل 
من لظهري الأمين اأمري باليلي الذي مل يتعافى من 
ال�سابة التي يعاين منها وزميله هريات الذي يعاين 

املر�س.
عي�سة ق. 
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هيريو: �أثق يف خربة ريال 
مدريد �أمام �لبي �أ�س جي

 اأعرب جنم كرة القدم الإ�سباين ال�سابق 
القوة  باأن  اعتقاده  عن  هيريو  فرناندو 
التاريخ  ذات  للأندية  القت�سادية 
يف  وخا�سة  املتوا�سعة  والإجنازات 
القدم  كرة  تهديد  ميكنها  اإجنلرتا، 
ولكن  البعيد  املدى  على  الإ�سبانية 
املال لن يعطي هذه الأندية كل �سيء، 
يف  �سابقا  مدريد  ريال  مدافع  واأو�سح 
مقابلة مع وكالة الأنباء الأملانية مبدينة 
�سوت�سي الرو�سية: »هناك �سيء رمبا لن 
التاريخ  �رشاء  لأن  الأندية  هذه  متتلكه 
يحتاج اإىل وقت«، و�سارك هيريو املدير 
يف  للعبة،  الإ�سباين  للحتاد  الريا�سي 
الدويل  الحتاد  عقدها  عمل  ور�سة 
للمنتخبات امل�ساركة  للعبة يف �سوت�سي 
برو�سيا،   2018 العامل  كاأ�س  بطولة  يف 
بلقب  مرات   3 توج  الذي  هيريو،  وقال 
»اأندية  الريال:  مع  اأوروبا  اأبطال  دوري 
وريال  وجوفنتو�س  ميونخ  بايرن  مثل 
يونايتد  ومان�س�سرت  وبر�سلونة  مدريد 
كما  خلفها  من  طويل  تاريخا  متتلك 
�سطعت هذه الأندية لفرتة طويلة، هذه 

اخلربة مهمة للغاية«.
»الو�سع  عاما(:   49( هيريو  واأو�سح 
على  حاليا  يعتمد  للأندية  الريا�سي 
موقفها املايل«، واأ�ساف: »هناك فرتات 
ومراحل، كانت هناك فرتة هيمنة للكرة 
ومثلها  الإجنليزية  الكرة  ثم  الإيطالية 
للأملانية«، ووا�سل: »الآن هذه هي فرتة 
لدينا  احلظ   حل�سن  الإ�سبانية،  الكرة 
واأتلتيكو  وبر�سلونة  مدريد  ريال  اأندية 

وفياريال  وفالن�سيا  واأ�سبيلية  مدريد 
الأوروبية  ال�ساحة  على  تناف�س  التي 
ب�سكل م�ستمر«، واأردف: »اإذا ح�سل اأي 
فريق يف الن�سف الأدنى بجدول الدوري 
الإ�سباين على نف�س املال الذي حت�سل 
البث  حقوق  من  القمة  اأندية  عليه 

�سيتمتع بال�ستمرارية اأي�سا«.
يف  نيمار  غياب  عن  �سوؤاله  ولدى 
املواجهة اأمام الريال غدا قال هيريو: 
م�ساب،  لعب  اأي  اأرى  اأن  اأحب  »ل 
داخل  اللعبني  جميع  اأ�ساهد  اأن  اأود 
اأمتناه  ما  كل  الأخ�رش،  امل�ستطيل 
وحذر  ممكن«،  وقت  باأ�رشع  تعافيه 
�سعوبة  من  �سابقا  الريال  جنم  هيريو 
يف  امللكي،  الفريق  على  اليوم  مباراة 
الريال  فوز  رغم  جريمان  �سان  �سيافة 
هيريو:  وقال  ذهابا،  ملعبه  على   1 ـ   3
»ريال مدريد يعلم اأنها البطولة الأخرية 
املتبقية له هذا املو�سم، وم�ستوى �سان 
جريمان وقدرته على املناف�سة تتح�سن 
»ريال  واأ�ساف:  لآخر«،  مو�سم  من 
حقق  بعدما  املباراة  �سيخو�س  مدريد 
بهدف  تاأخره  رغم  ذهابا  طيبة  نتيجة 
مباراة  ولكن  بثلثية،  الرد  قبل  نظيف 
اأثق  ال�سعوبة،  غاية  يف  �ستكون  الإياب 
فاز  الذي  الوحيد  النادي  الريال  بخربة 
احلايل يف  ب�سكله  الأبطال  دوري  بلقب 
مو�سمني متتاليني، الريال لي�س مناف�سا 
�سهل عندما يكون قريبا من لقب كبري 
مثل هذا، وهذا اللقب ميكنه تغيري �سكل 

املو�سم بالن�سبة للريال«.

�ملان �ضيتي يهزم ت�ضيل�ضي ويقرتب من ح�ضم �للقب
بتغلّبه على �سيفه  مبكرا،  اللقب  نحو ح�سم  �سيتي امل�سي قدما  مان�س�سرت  املت�سّدر  وا�سل 
املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  من   29 اجلولة  ام�س يف  اأول  م�ساء   0-1 ت�سيل�سي  اللقب  حامل 
و�سّجل برناردو �سيلفا هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 46، لريتفع ر�سيد مان�س�سرت �سيتي   
اأمام مان�س�سرت  اإثر �سقوطني كبريين  بعد اخل�سارة التي جاءت  اأر�سني فينغر حرجاً  لأر�سنال 
�سيتي بنتيجة واحدة 0-3 يف نهائي م�سابقة كاأ�س الرابطة الأحد املا�سي واخلمي�س يف مباراة 

موؤجلة من الدوري.
اللندين الذي ي�رشف عليه منذ  اللفتات املطالبة برحيل فينغر عن الفريق  ورفعت جمدداً 
1996، وهو الذي مّدد عقده حتى 2019 رغم ف�سل الفريق يف التاأهل اإىل دوري الأبطال للمرة 
الرابع  املركز  عن  نقطة   13 بفارق  ال�ساد�س  املركز  وجوده يف  ظل  ويف   ،1998 منذ  الأوىل 

توتنهام  جاره  يحتله  والذي  الأبطال  دوري  اإىل  املوؤهل  الفائز على الأخري 
طموح  انح�رش  املا�سية  قبل  املرحلة  يف  فينغر  لعبي 

»املدفعجية« مب�سابقة الدوري الأوروبي  التي ت�سكل 
خو�س  وحماولة  املو�سم  اإنقاذ  اأجل  من  مفتاحه 

دوري الأبطال املو�سم املقبل يف حال تتويجه 
حيث  من  الثانية  الأوروبية  امل�سابقة  بلقب 
تكون  لن  الـ«غانرز«  مهمة  اأّن  غري  الأهمية. 
�سهلة، اإذ يتواجه يف الدور ثمن النهائي الذي 
الذي  ميلن  مع  املقبل  اخلمي�س  ذهاباً  يقام 
اجلديد  مدربه  بقيادة  ت�ساعدياً  اأداًء  يقدم 

ولعب و�سطه ال�سابق جينارو غاتوزو.

بايرن ميونيخ يق�ضو على فر�يبورغ
ق�سى بايرن ميونيخ على م�سيفه فرايبورغ ليتابع عزفه املنفرد يف م�سابقة الدوري الأملاين، حيث انت�رش بايرن ميونيخ 
على فرايبورغ 4-0 اأول ام�س يف املرحلة 25 من  م�سابقة الدوري الأملاين ليقرتب خطوة جديدة من الحتفاظ باللقب، 
وتناوب على ت�سجيل رباعية بايرن ميونيخ كّل من �س�سولو باخلطاأ يف مرمى فريقه والفرن�سي تولي�سو وفاغرن وتوما�س 
مولر هدفني، و�سار ر�سيد بايرن ميونيخ 63 نقطة مبتعداً بفارق 20 نقطة عن اأقرب مناف�سيه �سالكه وقد بات تتويجه 
باللقب م�ساألة وقت ل اأكرث، يف الوقت الذي جتمد به ر�سيد اخلا�رش عند 29 نقطة يف املركز 13، وتنتظر بايرن ميونيخ 
مهمة �سهلة يف 14 من ال�سهر املقبل اأمام م�سيفه ب�سيكتا�س الرتكي يف اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا عقب فوزه 

ذهاباً 0-5.

�إنيي�ضتا يغيب عن مبار�ة ت�ضيل�ضي
ك�سفت تقارير �سحفية كتالونية عن مدة غياب الدويل الإ�سباين اأندريا�س اإني�ستا قائد بر�سلونة، الذي تعر�س لإ�سابة اأمام 
اأتلتيكو مدريد اأول ام�س، وقالت �سحيفة »�سبورت« اإن اإنيي�ستا �سيغيب عن الفريق لثلثة اأو اأربعة اأ�سابيع قادمة، وبالتايل 
لن ي�سارك اأمام ت�سيل�سي يف دوري اأبطال اأوروبا، وتعر�س اإنيي�ستا لإ�سابة يف فخذه الأمين اأمام اأتلتيكو مدريد، وت�سري 
التوقعات اإىل اأن اللعب يعاين من ك�رش �سغري، اإل اأنه غري موؤكد حتى الآن، ولفتت ال�سحيفة اإىل اأن اإنيي�ستا �سيخ�سع 

لفحو�سات طبية، للتاأكد من التقديرات الأولية للإ�سابة والك�سف عن مدى خطورتها ومدة غيابه ب�سكل ر�سمي.

�ضيلفا: �لفوز على ت�ضيل�ضي يقربنا من �للقب
الفوز على ت�سيل�سي بهدف  اإن  قال الإ�سباين دافيد �سيلفا لعب الو�سط يف �سفوف فريق مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي 
نظيف يقرب الفريق اأكرث من لقب الربمييريليغ، وتابع �سيلفا يف ت�رشيحات للموقع الر�سمي للنادي: »اإنها نف�س النقاط 
الثلث، ولكن هذه تقربنا اأكرث من لقب الدوري املمتاز، �سعرت باأنه فوز كبري، خا�سة واأننا لعبنا اأمام البطل، لقد دافع 
جيًدا«، واأ�ساف: »مل نعرث على الكثري من امل�ساحات يف البداية، ولكن بعد ذلك �سجل برناردو هدفه، اإنها 3 نقاط بغ�س 
النظر عن ت�سجيل هدف اأو اثنني اأو ثلثة، لذلك نحن �سعداء جًدا«، وتابع: »لقد كان اأ�سبوًعا �سعبًا، مع 3 مباريات كبرية، 
ا، مما يجعلنا اأقرب للفوز بالدوري«، واأكمل: »كنا نعلم اأنه علينا  فزنا بكاأ�س الرابطة، وح�سلنا على فوزين يف الدوري اأي�سً

التحلي بال�سرب لأن ت�سيل�سي اأغلق امل�ساحات ب�سكل جيد، لكننا �سجلنا ونحن �سعداء جًدا«.

كلوب يرف�س �لت�ضاهل �أمام بورتو
يعتقد يورغن كلوب املدير الفني لفريق ليفربول الإجنليزي، اأنه �سيلعب بت�سكيلة قوية اليوم اأمام �سيفه بورتو الربتغايل 
يف اإياب ثمن نهائي دوري الأبطال، رغم فوزه ذهابا بخما�سية نظيفة، قال كلوب عن خططه »ل وقت للراحة، لقد فاز 
بورتو بجميع املباريات التي خا�سها منذ مواجهتنا معه«، واأ�ساف كلوب »�سريد بورتو على الهزمية هذا ما يريده، هذا 

فريق برتغايل �ساحب كربياء ومعتز بنف�سه و�سيقاتل، يريد تعوي�س الهزمية«.
واأو�سح كلوب: »ل اأفكر ولو لثانية واحد، يف اإراحة اأي لعب، اأعرف اأننا �سنواجه مان�س�سرت يونايتد بعد ذلك، لكن ل 
ميكننا تغيري الثوابت«، وحقق ليفربول فوزا مقنعا بنتيجة 2-0 على نيوكا�سل يونايتد ال�سبت املا�سي، ليعزز م�سريته 
اخلالية من الهزائم على م�ستوى الدوري اإىل 5 مباريات متتالية، ويتقدم اإىل املركز الثاين يف الرتتيب، واأ�سار كلوب: 
»اجلانب املعنوي هو املجال الذي ميكنك اأن حتقق فيه اأكرب تقدم، ول ميكنك الفوز باأي �سباق يف العامل دون اأن تكون 

متحفزا وقويا.



خالد  ال�شاب  الراي  ملك  ي�شتعد 
يف  ا�شتثنائية  غنائية  �شهرة  لإحياء 
يوم  دبي  مدينة  مربع Stage يف 
اأن  املتوقع  ومن  املقبل،  اخلمي�س 
الأم�شية  خالل  خالد  ال�شاب  يقدم 
القدمية  اأغنياته  من  منوعة  باقة 
واجلديدة وحتديداً تلك التي ينتظرها 
احل�شاب  ون�رش  اجلمهور.  منه 
عرب   ،»Stage Dubai« الر�شمي
يعلن  خالد  لل�شاب  فيديو  اإن�شتغرام 

فيه عن موعد حفله القادم يف دبي.

خالد  ال�شاب  ي�شتعد  املقابل،  يف 
عمل  لتقدمي  ع�شاف  حممد  والنجم 
الراي  مو�شيقى  اإىل  ي�شتند  غنائي 
ال�شاب  غناء  اأ�شلوب  بها  متيز  التي 
اتفقا  حيث  العربي،  العامل  يف  خالد 
على كلمات الأغنية، ومن املفرت�س 
و�شتجيلها،  عليها  العمل  يبداأ  اأن 
ا�شتعداداً لطرحها يف الأ�شواق، خالل 
الفرتة املقبلة، حيث مت الإعالن عن 
حممد  الفنان  م�شاركة  خالل  ذلك 
وردة  الفنانة  وفاة  ذكرى  يف  ع�شاف 

خالد  ال�شاب  اأن  يذكر  اجلزائر.  يف 
�شباب  ملوؤمتر  اأغنية  موؤخراً  قدم 
جناحاً  وحققت  م�رش،  يف  العرب 

كبرياً وقت �شدورها، كما ك�شف عن 
املفاجاآت  بع�س  لطرح  ا�شتعداداه 

خالل الفرتات املقبلة.

عبد  طارق  امل�رشي  الفنان  قال 
اإنه ل يعلم م�شري م�شل�شل  العزيز 
»فوبيا«، الذي توقف ت�شويره منذ 
اأ�شهر عدة، اإثر اعتذار بطله الفنان 
ا�شتكمال  ال�شاوي عن عدم  خالد 
عبد  واأ�شاف  فيه.  دوره  ت�شوير 
اأنه مل يتلقي ات�شالت من  العزيز 
م�شرياً  املنتجة،  اجلهة  م�شوؤويل 
التجربة،  ا�شتكمال  ينتظر  اأنه  اإيل 

علي  ومكتوبة  درامياً  ثرية  لأنها 
هناك  اأن  يبدو  ولكن  جيد،  نحو 
بعد،  حلها  يتم  مل  اإنتاجية  اأزمات 
بطولة  يف  وي�شارك  قوله.  بح�شب 
فواز  ووليد  عامر  اآينت  »فوبيا« 
ح�شني  ومرييهان  لبيب  ولطفي 
�شليم،  فوؤاد  واأحمد  �شيف  ونا�رش 
واإخراج  بركات  طارق  تاأليف  من 

عادل الأع�رش.

»مهرجان  جوائز  توزيع  حفل  �شهد 
لل�رشق  ال�شينمائي  زايد  جامعة 
الأو�شط«، تتويج املوهبة الإماراتية 
اأبوعينني،  �شيماء  ال�شاعدة، 

نع  ل�شا  t w o f o u r 5 4 ة  ئز بجا
الأفالم الواعد.

�شتحظى  اجلائزة،  اإطار  ويف 
مرافق  ا�شتخدام  بفر�شة  �شيماء 

لـ التابعة  امل�شتوى  عاملية  الإنتاج 
اإمكانية  جانب  اإىل   ،twofour54
والكامريات  املعدات  ا�شتعارة 
املتطورة  ال�شوت  وجتهيزات 
املتاحة لتتمكن من متابعة اإبداعها 
م�شاريع  وتطوير  ال�شينما  مبجال 
امل�شتقبل.  يف  ناجحة  �شينمائية 
العمل  فر�شة  اجلائزة  ت�شمل  كما 
من  حمرتف  مونتاج  خبري  مع 
ما  مرحلة  فريق twofour54 يف 
تو�شيع  لها  �شيتيح  ما  الإنتاج،  بعد 
معرفتها يف جمال املونتاج وال�شوت 
فر�شة  اإىل  بالإ�شافة  والإ�شاءة 
ق�شاء فرتة تدريب داخلي مع فريق 

التي  الأعمال  باأحد  اخلا�س  العمل 
احلرة  املنطقة  يف  اإنتاجها  يجري 
الرائدة لالإعالم والرتفيه باأبوظبي. 
وت�شلمت �شيماء اجلائزة عن عملها 
ن�شه  كتبت  الذي  فيلم »اخلطر«  يف 
املونتاج  عملية  وتولت  واأنتجته 
الق�شري  الفيلم  ويروي  بنف�شها. 
اإماراتية  فتاة  حول  حزينة  ق�شة 
�شابة تكافح من اأجل متابعة عملها 
تواجه  بينما  الإعالم،  جمال  يف 
من  حاداً  انتقاداً  ذاته  الوقت  يف 
يف  لتتغلب  بها،  املحيط  املجتمع 
التي تقف يف  العقبات  النهاية على 

طريق حتقيق اأحالمها.
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»الفيلم اجلزائري اإىل اآخر الزمان« يفتتح 
مهرجان القاهرة ل�سينما املراأة

انطلق مهرجان القاهرة الدويل احلادي ع�شر ل�شينما املراأة اأول اأم�س بعر�س الفيلم اجلزائري »اإىل اآخر الزمان«، �شيناريو واإخراج يا�شمني �شويخ 
وبطولة جياليل بوجمعة وجميلة عري�س واإميان نوال وحممد بكريتي.

الأول  الطويل  الروائي  هو  الفيلم 
ق�شريين  فيلمني  بعد  ملخرجته 
مهرجان  يف  مرة  لأول  وعر�س 
كانون  دي�شمرب  يف  ال�شينمائي  دبي 
الآن  حتى  يعر�س  ومل   2017 الأول 
الفيلم  اأحداث  تدور  اجلزائر.  يف 
التي  القبور«،  اأبو  »�شيدي  قرية  يف 
�شالح  رجل  من  ا�شمها  اكت�شبت 
لتكون  كبرية  اأر�س  بقطعة  تربع 
للم�شلمني وعندما تويف دفن  مقربة 
النا�س  يق�شده  مقام  له  واأ�شبح  بها 
لزيارة  ياأتون  اأمامه عندما  ويدعون 
تاأتي  املرات  اإحدى  ويف  موتاهم. 
لزيارة  للقرية املراأة امل�شنة جوهر 
قرب اأختها التي ماتت دون اأن حت�رش 
من  زوجها  منعها  اأن  بعد  جنازتها 
حفار  علي  مع  جوهر  تلتقي  ذلك، 

ال�شبعني وق�شى  القبور الذي جتاوز 
اأو  يتزوج  اأن  دون  القرية  يف  عمره 
تفكري  ين�شب  وبينما  اأ�رشة.  يوؤ�ش�س 
وجتهيز  باأختها  اللحاق  على  جوهر 
مرا�شم دفنها ا�شتعداداً للموت، يقع 
علي يف حبها ويحاول اأن يقنعها باأن 
ويطلب  حياتها  من  تبقى  ما  تعي�س 
منها الزواج. وعن فكرة الفيلم قالت 
كاتبة وخمرجة الفيلم يا�شمني �شويخ 
الثاين مب�رشح  العاملي  العر�س  بعد 
يف  »نعي�س  ال�شبت  اأم�س  الفلكي 
فيه  يح�رش  بلد  ويف  زمنية  مرحلة 
بعيني  راأيت  وبقوة،  دائما  املوت 
يف  الأمل  فقدوا  النا�س  من  كثريا 
لكنهم  حياتهم  يعي�شون  احلياة، 
واأ�شافت  اأمواتاً«.  اأنف�شهم  يعتربون 
رئي�شي  كم�رشح  للمقابر  »اختياري 

انحيازي  يعني  ل  الفيلم  لأحداث 
اأرى  العك�س،  بل  املوت  ثقافة  اإىل 
فهوؤلء  امل�شيء  اجلانب  املكان  يف 
جاءوا  املقابر  لزيارة  ياأتون  الذين 
وا�شتياقهم  حبهم  احلب،  بدافع 
»الفيلم  قائلة  وتابعت  رحلوا«.  ملن 
عن  ولي�س  احلياة  حب  عن  يتحدث 
من  الكثري  اأي�شا  هناك  املوت. 
عن  الفيلم  يطرحها  التي  الأفكار 
والعالقات  الجتماعية  العادات 
ال�شيا�شية«.  والآراء  الإن�شانية 
الدويل  القاهرة  مهرجان  ويعر�س 
احلادي ع�رش ل�شينما املراأة 54 فيلماً 
من 34 دولة، ويقدم عرو�شه وندواته 
يف مركز الإبداع بدار الأوبرا و�شينما 
الفرن�شي  الثقايف  واملركز  زاويا 
الفلكي.  وم�رشح  جوته  ومعهد 

»�شيف  لبنان  املنظمون  واختار 
�رشف« املهرجان لإلقاء ال�شوء على 
جمال  يف  اللبنانيات  الن�شاء  جتارب 
يف  والت�شجيلية  الروائية  ال�شينما 
ويعر�س  املا�شية.  القليلة  ال�شنوات 
�شيف  برنامج  اإطار  يف  املهرجان 
ندوة  يقيم  كما  اأفالم  �شتة  ال�رشف 
يف  اللبنانية  ال�شينما  عن  خا�شة 
جوته.  مار�س  مبعهد  من  الثامن 
تاأ�ش�س املهرجان يف 2008 وهو غري 
تناف�شي لكنه يقدم جائزة واحدة هي 
»جائزة اجلمهور«، لأف�شل فيلم ويتم 
امل�شاهدين  ت�شويت  وفق  اختيارها 

عقب كل عر�س.
وي�شدل ال�شتار على الدورة احلادية 
من  التا�شع  يف  للمهرجان  ع�رشة 

مار�س.

الإماراتية �سيماء اأبو العينني تتوج 
بجائزة twofour54 ل�سانع الأفالم الواعد

ال�ساب خالد يحيي حفاًل يف دبي اخلمي�س

طارق عبد العزيز: ل اأعلم م�سري »فوبيا«

»جت اأوت« يفوز بجائزة �سبرييت اأف�سل 
فيلم واأف�سل خمرج

»جت  والرعب  فيلم الإثارة  فاز 
العالقات  يتناول  الذي  اأوت«، 
العرقية الأمريكية بجائزة �شبرييت 
جائزة  اأكرب  تعد  التي  فيلم  اأف�شل 
اأم�س  اأول  يوم  امل�شتقلة  لل�شينما 
جوائز  توزيع  حفل  قبيل  وذلك 
الأكادميية الأمريكية لفنون وعلوم 

ال�شينما-الأو�شكار.
جوردان  الكوميدي  املمثل  وفاز 
واأخرجه  الفيلم  كتب  الذي  بيل 
احلفل  يف  خمرج  اأف�شل  بجائزة 
اأف�شل الإنتاج  ال�شنوي الذي يكرم 
مت  الذي  امل�شتقل  ال�شينمائي 

مبيزانيات �شغرية.
اجلائزة  ت�شلمه  لدى  بيل  وقال 

»هذه تعني الكثري بالن�شبة يل«.
ق�شة  يتناول  الذي  الفيلم  وح�شد 
�شديقته  اأ�رشة  يزور  اأ�شود  �شاب 
بطريقة عن�رشية �شاخرة اإيرادات 

بلغت 176 مليون دولر.
وتر�شح الفيلم لأربع جوائز اأو�شكار 
واأف�شل  فيلم  اأف�شل  بينها  من 
اأ�شلي  �شيناريو  واأف�شل  خمرج 

واأف�شل ممثل لدانيال كالويا.

فازت  اأفالم  اأربعة  اآخر  وح�شلت 
جوائز  على  �شربيت  بجائزة 

اأو�شكار.
مكدورماند  فران�شي�س  وفازت 
دورها  عن  ممثلة  اأف�شل  بجائزة 
اأوت�شايد  بيلبوردز  »ثري  فيلم  يف 
الذي  احلفل  يف  ميزوري«،  اإيبينج 
ومكدورماند  ال�شاطئ.  على  اأُقيم 

مر�شحة جلائزة اأو�شكار.
بجائزة  �شالميه  تيموثي  وفاز 
فيلهم  يف  دوره  عن  ممثل  اأف�شل 

»كول مي باي يور نيم«.
بجائزة  جاين  األي�شون  وفازت 
دورها  اأف�شل ممثلة م�شاعدة عن 
�شام  وفاز  تونيا«،  »اآي  فيلم  يف 
ممثل  اأف�شل  بجائزة  روكويل 
»ثري  فيلم  يف  دوره  عن  م�شاعد 
بيلبوردز اأوت�شايد اإيبينج ميزوري«، 
والثنان من بني املر�شحني جلوائز 

اأو�شكار.
بجائزة  جريويج  جريتا  وفازت 
»ليدي  فيلم  عن  �شيناريو  اأف�شل 

بريد«.
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�صفحات من تاريخ اجلزائر احلديث

مزاب يف العهد العثماين 1510 - 1830

ملا كان املزابيون يهاجرون اإىل املناطق ال�صمالية 
للجزائر واإىل البالد التون�صية، فقد اعرتفت هيئات 

بالد مزاب منذ فجر الوجود العثماين باجلزائر 
بالتبعية للنظام، مبوجب اتفاق)1( يكون قد اأبرم مع 

اآل بربرو�س حوايل �صنة 1510م حماية لتجارتهم 
وممتلكاتهم يف خمتلف اأنحاء �صمال اجلزائر و�صونا 

لقوافلهم التجارية التي كانت تنتقل عرب بالد اجلزائر 

د. احلاج مو�صى بن بكري بن عمر /
ق�صم التاريخ - جامعة اجلزائر

بالدولة  االرتباط  هذا  اإن  القول  و ميكننا 
وثيقة  اأول  يعترب  باجلزائر  العثمانية 
اجلزائرية  ال�صحراء  ربطت  �صيا�صية 
قبل  طوعية  ب�صفة  اجلزائري  بالوطن 
منطقة  اإىل  العثمانية  ال�صلطة  و�صول 
وقبل  وتقرت(  )ب�صكرة  واأريغ  الزيبان 
�صنة  االأغواط  اإىل  باي  �صالح  و�صول 
املركزية  ال�صلطة  اأن  وامللحوظ  1785م 
الأهل  كانت حتتفظ  العثمانية يف اجلزائر 
مبعاملة  وتخ�صهم  متميزة  مبكانة  مزاب 
راقية، ومرد ذلك اإىل مواقف م�صهودة ويف 
مواقع م�صهورة �صجلها لهم تاريخ الوجود 

العثماين باجلزائر وتون�س.

املزابيون يف تون�س

العطفاوي  مو�صى  بن  باحيو  لل�صيخ  كان 
امليزابيني  الفر�صان  من  الفدائية  وفرقته 
اجلزائرية  ال�صواحل  على  املرابطني 
اإذ  بتون�س،  بربرو�س  اآل  بعروج  ات�صاالت 
يف  م�صاركة  وقائدها  الفرقة  لهذه  كانت 
جربة  جزيرة  على  االإ�صبان  غارة  مقاومة 
وقد  1510م.   / 916هـ  �صنة  التون�صية 
يحيى  زكريا  اأبو  وقتداك  يحكمها  كان 
الروحية  �صلطتها  ويرتاأ�س  ال�صمومني)3(، 
يون�س  النجاة  اأبو  بها  العزابة  حلقة  �صيخ 
بن �صعيد ولقد اأ�صفرت هذه املقاومة عن 
طليطلة  دو  قار�صيا  دون  اأ�صطول  حتطم 
االإ�صباين. فبعد معركة برج اجلماجم التي 
خا�صها �صكان جزيرة جربة التون�صية �صد 
الغزاة االإ�صبان �صنة 835هـ / ق15م الذين 
تلقوا فيها �رصبة موجعة فان�رصفوا بعدها 
لغزو مدن �صاحلية اأخرى. وا�صتطاعوا يف 
اأن  1505م  من  ابتداء  �صنوات  �صت  ظرف 
بال�صمال  ال�صاحلية  املدن  اأهم  يحتلوا 
اإىل  االإ�صبان  االإفريقي ويذهب املوؤرخون 
اأن دوافع عدوانهم على بالد املغرب كانت 
دينية ح�رصا، واأن الرغبة يف ن�رص امل�صيحية 
يف تلك البالد هو ما حرك امللكة اإيزابيال 
للتوجه  الكاثوليكيني  فريناندو  وامللك 
االإفريقية  بال�صيا�صة  ي�صمى  ما  نحو 
اإال  االإ�صبان  ي�صتول  مل   1501 �صنة  وحتى 
اأن ثورة  على مدينة مليلية املغربية. غري 
اأعطت  الب�رصات  جبال  يف  املور�صكيني 
الذريعة للمتع�صبني االإ�صبان حلث ملوكهم 
على غزو بالد املغرب. واأراد االإ�صبان اأن 
يعيدوا الكرة على جربة، فهاجمها القائد 
قوامه  باأ�صطول  نافارو  بيدرو  البحري 
األف   20 قدره  وبتعداد جي�س  �صفينة   120
�صواحل  على  االإنزال  فا�صتطاع  مقاتل، 
916هـ/  االأوىل  جمادى   24 يف  اجلزيرة 
1510?م، ملواجهة ال�صكان الذين ال يتجاوز 
القادرون منهم على املقاومة الثالثة )3(

الع�صيبة  الظروف  هذه  ويف  رجل.  اآالف 
و�صل مدد بفرقة من الفر�صان امليزابيني 
يقودهم ال�صيخ باحيو بن مو�صى املع�صبي. 
وقد كان ال�صيخ باحيو بن مو�صى وفر�صانه 
�صواحل  اجلهادية على  اأعمالهم  يبا�رصون 
باحيو  ال�صيخ  دون  وقد  االأو�صط  املغرب 
التفا�صيل  بع�س  بيتا   29 من  منظومة  يف 
عن هول املعركة و�رصا�صتها وكرثة جيو�س 
األفا،  ثمانني  باأزيد من  التي قدرها  العدو 
باالإ�صافة اإىل وفرة العتاد لديه، وحماولته 

كما  اجلزيرة  على  لال�صتيالء  العنيدة 
الفادحة.  العدو  اإىل هزمية جي�س  تعر�س 
ويذكر حمو عي�صى النوري اأن ال�صيخ باحيو 
مو�صى تناول من جملة معاركه العديدة مع 
العدو االإ�صباين ثالثا منها بالتف�صيل، غنم 
فيها اأكرث من ع�رص بواخر حربية، حمملة 
�صبعمائة  االأ�رص  من  وافتك  كثرية،  بغنائم 
امراأة كان اأخذهن العدو �صبايا ليبيعها يف 
بربرو�س  واآل  مزاب  اأهل  النخا�صة.  �صوق 
يف اجلزائر: كان االت�صال جاريا بني خري 
الدين بربرو�س وبع�س االأعيان من اأ�صول 
مزابية بجزائر بني مزغنة، فبعد ا�صتيالء 
نافارو على اجلزر  بيدرو  االإ�صباين  القائد 
اجلزائر،  مدينة  ل�صواحل  املقابلة  االأربع 
بالبنيون  تعرف  قلعة  اإحداها  على  بنى 
ور�صد  املدينة  ملراقبة   )Pénion(
املدينة  احتالل  فغدا  �صكانها  حتّركات 
حكم  حتت  املدينة  هذه  كانت  و  و�صيكا. 
ال�صيخ  يراأ�صها  كان  م�صتقلة  بلدية  هيئة 
خلفه  ثم  الثعالبي،  الرحمن  عبد  �صيدي 
�صكاين  تعداد  التومي يف  �صامل  وفاته  بعد 
األف ن�صمة ي�صكلون جماعات  قدره �صتون 
متنوعة من بربر وعرب واأندل�صيني ويهود 
االإ�صبان  هجمات  وقع  على  و  واأوروبيني. 
�صنة 925هـ/1518م واحتالل كدية ال�صابون 
الدين  خري  ا�صتدعى  اجلزائر،  مبرتفعات 
راأ�صهم  بربرو�س وفدا من املزابيني على 
واأمني  مو�صى  بن  باحيو  ال�صيخ  املجاهد 
بن احلاج  املزابيني مبدينة اجلزائر بكري 
يف  ي�صت�صريهم  املليكي  بكري  بن  حممد 
االأمر، فاأ�صاروا عليه بالقيام بعملية فدائية 
والتزموا  االإ�صبانية،  التح�صينات  الإحباط 
من  نفرا   70 فاختاروا  باملهمة،  بالقيام 
يوؤخذ  خطة  وقرروا  املتطوعني  ال�صبان 
بحمل  تق�صي  العدو على حني غرة،  فيها 
ال�صالح على نع�س وال�صري به اإىل املع�صكر 
االإ�صباين، فذهبوا بالتهليل والتكبري ب�صفة 
العدو  قوات  خمرتقني  جلنازة،  امل�صيعني 
الطريق.  طول  على  وب�رصه  �صمعه  حتت 
املكان  الوهمية  باجلنازة  بلغوا  وملا 
ثم  للعدو،  اإيهاما  عليها  �صلوا  املحدد، 
�صالحه  خمفيا  الفدائيني  اأحد  اأقدم 
الناري حتت لبا�صه ودخل املع�صكر فن�صف 
م�صتودع ال�صالح والذخرية و�صقط �صهيدا، 
النار  الفدائيون  واأ�صعل  الطرفان  فالتحم 
التي  القوارب  ويف  احلربية  املعدات  يف 
ولقد  بال�صاحل.  االإ�صباين  االأ�صطول  ت�صل 
العدو  �صفوف  الذي ظهر يف  الفزع  اأكمل 
فتح املجاهدون  اأن  بعد  املعركة  مراحل 
احلامية  على  وهجموا  املدينة  اأبواب 
االإ�صبانية التي فر قائدها )دون هوقو( مع 
من بقي من رجاله، وقد �صجلت املعركة 

�صقوط �صهداء من عنا�رص املقاومة.
�صنة«  الثالثمائة  »حرب  �صاحب  ويذكر 
الدين  خري  فيها  جلاأ  التي  الواقعة  هذه 
اأر�صل  حيث  غريبة«  حربية  حيلة   « اإىل 
اجلزائريني  املجاهدين  من  جماعة 
يقدرها  البحر  �صاحل  اإىل  �رصعة  بكل 
وما  رجل   500 بخم�صمائة  املوؤرخون 
كادت الفرقة الفدائية حتل باملوقع الذي 
مل  والذي  لهم،  مع�صكرا  االإ�صبان  اتخذه 
حتى  قليال،  عددا  اإال  حلرا�صته  يرتكوا 
وي�صعلون  املع�صكر  يدمرون  اأخذوا 

االأ�صطول  ت�صل  التي  القوارب  يف  النار 
وكان  االأ�صطول.  �صفن  ويهددون  بالبحر، 
ال�صابون  كدية  من  يرون  االإ�صبانيون 
تطورات هذه العملية اخلطرية التي كادت 
اأن تق�صي على خط موا�صالتهم البحري، 
كثرية  قوات  وارتدت  املكيدة  يف  فوقعوا 
ال�صفن  اإنقاذ  ملحاولة  البحر  نحو  منهم 
قواتهم  انق�صمت  وهكذا  والقوارب. 
ن�صفني، ففتح املجاهدون اأبواب املدينة 
فجاأة فانطلقوا يهاجمون االإ�صبان من كل 
جهة، فاختل نظامهم وفقدوا موا�صالتهم 
ثم �صلت حركة قيادتهم فاأ�صبحوا كقطعان 
املجاهدين  اأيدي  بني  ال�صائمة  الغنم 
واخرتطتهم ال�صيوف من كل جانب وان�صب 
جمع  منهم  فمات  الر�صا�س  وابل  عليهم 
ال�صاحل.  اإىل  منهم  الباقون  وو�صل  كبري 
املدين  توفيق  ال�صيخ  اأن  هنا  وما يالحظ 
و�صملهم  بالذكر،  املزابيني  يخ�س  مل 
عي�صى  لكن  اجلامعة.  اجلزائرية  بالهوية 
حمو النوري ي�صيف اأن » ما يرويه التاريخ 
املتواتر اأبا عن جد وما ذكره موؤرخو ذلك 
الع�رص ون�صو�س املخطوطات فيه تف�صيل 
ال  بحيث  الواقعة  هذه  يف  جرى  ما  الأهم 
النوري  ويعزز   » �صك.  ورائه  من  ي�صت�صف 
قوله مبقوالت متوارثة والتي ح�صبه مازال 
بع�صها متداوال، منها »واردا املورو بورتي 
احذر  ومعناها:  كولورو«  دي  لوقندورا 
ملونة،  عباءة  يلب�س  الذي  العربي  من 
جدال  �صلمنا  واإذا  املزابي  به  واملق�صود 
�صفوية  روايات  من  النوري  اعتمده  مبا 
نعرف  ال  فاإننا  جيل،  عن  جيال  متناقلة 
بعد  نعرث  ومل  يق�صدهم  الذين  املوؤرخني 
يعنيها  التي  املخطوطات  ن�صو�س  على 

وذلك ما مل يحدده.

حملة الإمرباطور الإ�صباين

توا�صل تعاون املزابيني املعرب عن �صدق 
باجلزائر،  واإيالتها  العلية  للدولة  الوالء 
بتون�س  احلف�صيني  عر�س  خ�صع  اأن  فبعد 
ا�صرت�صلوا  لالإ�صبان،  بتلم�صان  والزيانيني 
بتوجيه  املغربية  لل�صواحل  غزوهم  يف 
وحيدة  دامت  ما  للجزائر  قا�صية  �رصبة 
مقطوعة املدد من ال�رصق والغرب. فاإذا 
مت الن�رص خال اجلو لهم يف احلو�س الغربي 
من البحر املتو�صط و�صهل عليهم بعد ذلك 
ورغم  العثمانيني.  حليفة  فرن�صا  ح�صار 
اال�صتعدادات الكبرية التي قام بها االإ�صبان 
ابتداء  �صنوات  خم�س  ا�صتغرقت  التي 
�صارلكان)�صارل  االإمرباطور  احتالل  من 
�صنة 1535م. ويف 1540  لتون�س  اخلام�س( 
وا�صتطاع  البابا،  من  املايل  الدعم  جاءه 
امل�صيحية  ال�صعوب  يوؤلب  اأن  االإمرباطور 
�صخما  جي�صا  اأعد  حتى  امل�صلمني  على 
بلغت  حربيا  واأ�صطوال  املتطوعني،  من 
الذي  الوقت  ويف  قطعة   450 قطعه 
)اأندريا  وقائد حملته  �صارلكان  فيه  حاول 
يف  اجلزائر  على  هجومه  تنفيذ  دوريا( 
بقيادة  اأكتوبر 1541م كان اجلزائريون   20
ا�صتعداداتهم  كل  اأكملوا  قد  اآغا)9(  ح�صن 
ملواجهة العدوان، فت�صدوا للعدو بكل ما 
بقوة  اهلل  واأمدهم  واإميان،  قوة  من  اأوتوا 
وا�صطرب  جانبهم،  اإىل  واالأمواج  الرياح 

مل  مبا  الروايات  تثبته  ما  ح�صب  البحر 
يعهد مثله، مما ت�صبب يف عطب الكثري من 
ذخريته  وف�صاد  وانحرافها،  العدو  �صفن 
امليزابيني  امتيازات  وترجع  احلربية. 
حادثة  اإىل  داما�س  اجلرنال  رواه  فيما 
�صارل  امللك  اأبحر  »عندما  اأنه  مفادها 
اخلام�س خائبا بعد حملته الفا�صلة، راجعا 
 4000 نحو  وراءه  وخملفا  اإ�صبانيا  اإىل 
خ�صائره  اإىل  باالإ�صافة  جي�صه،  من  قتيل 
والزاد  احلربية  املعدات  يف  الفادحة 
االإمرباطور)11(  قلعة  يف  ترك  واخليام، 
حامية تقدر بحوايل 1000 اإ�صباين، وكانت 
مدينة  على  مدافعها  نريان  يوميا  تقذف 
اجلزائر بحيث اإن الداي وال�صكان اأ�صبحوا 
يعي�صون يف �صيق كبري، وعندئذ قرر بع�س 
مئات من املزابيني رفع هذه املحنة عن 
املجموعة  هذه  اقتحمت  وقد  املدينة، 
اأن  بعد  احلامية  امل�صلحني  املزابيني  من 
وقتلوا  اجلزائريات،  الن�صاء  زي  تقم�صوا 
اأخبارا  داما�س  ويذكر  االإ�صبانيني«.  جميع 
عن  تتحدث  متواترة  �صفوية  روايات  من 
حل�صن  اإبا�صيني  رجال  من  بع�س  اقتحام 
-يف  وتعطي  �صنة1541م،  االإمرباطور 
نظره- اأدق فكرة عن حمافظة امل�صلمني 
ومي�صي  التاريخ.  وقائع  تخليد  على 
بدءا  االأحداث  تفا�صيل  �رصد  يف  داما�س 
حتت  االإ�صبان  اتخذها  التي  بالتح�صينات 
التالل  على  �صاركان  ملكهم  اإ�رصاف 
اأن  بعد  جنوبا  املدينة  على  امل�رصفة 
اجلزائر.  �صاحل  على  االإنزال  من  متكنوا 
و�رصع االإ�صبان يف قنبلة املدينة مبدافعهم 
االأرواح  يف  مهولة  اأ�رصارا  م�صببة 
مدينة  �صقوط  واأ�صبح  واملمتلكات. 
وقع  حتت  وقت  اأي  يف  حمتمال  اجلزائر 
اأن جمموع  وابل القذائف. ويذكر داما�س 
اأهايل  من  اآنذاك  املدينة  يف  املقيمني 
املزابيني  واحلرفيني  والتجار  اجلزائر 
بفايفر(  )�صيمون  ويذهب  وافرا.  كان 
اآالف  ثمانية  بحوايل  عددهم  تقدير  اإىل 
اجلزائر،  مدينة  يف  مقيمني  كانوا  مزابي 
ميار�صون، يف ن�صاط كبري، اأعماال خمتلفة، 
فعزم بع�س الرجال منهم على اإنقاذ مدينة 
فتوجهوا  االإ�صبان،  هجمات  من  اجلزائر 
له  واأف�صحوا  املدينة  حاكم  البا�صا  اإىل 
ووعدهم  باملبادرة  فرحب  عزمهم  عن 
ال�صبان  هوؤالء  عمد  ومكافاآت.  بامتيازات 
املزابيون اإىل حيلة- وفق الرواية امل�صار 
الفدائيني  هوؤالء  تنكر  مفادها  اإليها- 
كالذي  بنقاب  متنقبات  ن�صوة  لبا�س  يف 
الرواية  وتذكر  املغربيات،  الن�صاء  ت�صعه 
ارتدوها  التي  احلياك  حتت  حملوا  اأنهم 
حمدودبة  وخناجر  م�صحونة  م�صد�صات 
مدينة  وغادروا  االأ�صفار.  م�صننة  الن�صال 
موكب  يف  اجلديد«  »الباب  من  الق�صبة 
وعندما  املق�صود.  املوقع  نحو  متجهني 
عن  كفوا  مواقعهم،  من  االإ�صبان  راآهم 
املدينة  �صكان  اأن  ظانني  النار،  اإطالق 
متكن  االأمان  وطلب  اال�صت�صالم  قرروا 
املهاجمون املت�صرتون من دخول احل�صن 
اآخرهم  قدما  وطئت  اإن  وما  م�صقة،  دون 
الهجوم  اإىل  فجاأة  انقلبوا  حتى  اأر�صيته، 
رجال  على  اأ�صلحتهم  فاأفرغوا  اخلاطف، 
معركة  فكانت  االإ�صبان،  من  احلامية 

ا�صتخدمت  اال�صتباك  حماأة  ويف  رهيبة. 
�صتى اأ�صاليب امل�صارعة ب�رصا�صة اأ�صفرت 
حمتل  مدافع  اآخر  مقتل  عن  نهايتها 
العديد  وم�رصع  احل�صني،  املركز  لهذا 
عندئذ  املنت�رصين  مزاب  بني  رجال  من 
للمزابيني  وكان  اجلدد،  احل�صن  و�صادة 
يف هذه املقاومة دور هام متثل يف ن�صف 
دار البارود وقتل قيادات هامة من اجلي�س 

االإ�صباين املغري.

اِنّية«  ّ املزابيون من مرتبة»الربرَ
اإىل دور احللفاء

تزعم   ،1633 �صنة  با�صا  ح�صني  والية  يف 
االإطاحة  اإىل  يهدف  متردا  الكراغلة 
�صلطتهم  حتت  اجلزائر  وو�صع  بالبا�صا 
باعتبارهم اأقرب اإىل ال�صكان االأ�صليني يف 
ح�صن.  موالي  بربج  فاعت�صموا  اجلزائر، 
ح�صني  البا�صا  اأن  املراآة  �صاحب  ويذكر 
بعدد  ا�صتعان  التمرد  اأخبار  بلغته  عندما 
من اأهل مزاب املقيمني باملدينة الإحباط 
املوؤامرة باأن يلب�صوا لبا�س ن�صاء املدينة، 
ويخفوا ال�صالح والذخرية حتت مالحفهم 
دخول  وعند  الربج.  لدخول  يتقدموا  ثم 
هوؤالء املتنكرين الربج هاجموا املتمردين 
على حني غفلة مب�صاعدة من كان يتبعهم 
واأحبطوا  التمرد  فاأجه�صوا  كثب،  عن 
عر�صنا  ما  خالل  من  ويبدو  املوؤامرة. 
التاريخية،  الروايات  بني  وقع  خلطا  اأن 
فتداخلت تفا�صيل الوقائع. واأبرز ما يعزز 
هذا الراأي هو تكرار ا�صتعمال حيلة التزيي 
ما  ولكن  واقعة.  من  اأكرث  يف  الن�صاء  بزي 
للمزابيني  الهام  الع�صكري  الدور  يوؤكد 
دورهم  جانب  اإىل  املحرو�صة،  باجلزائر 
اإنتاج  يف  م�صاهمتهم  ويثبت  االقت�صادي، 
عبارة  اإليه  ت�صري  ما  احلربية،  الذخرية 
ت�صمنها  التي  املزابي«  البارود  »م�صنع 
الفرتة  بداية  يف  اجلزائر  ملدينة  خمطط 
اأقرت  كله  لذلك  ونتيجة  اال�صتعمارية. 
هوؤالء  بف�صل  باجلزائر  العثمانية  الوالية 
بع�س  على  االإ�رصاف  عن  لهم  فتنازلت 
املرافق العمومية مثل امل�صالخ والرحوات 
واملخابز واحلمامات، منها حمام فويطة 
وحمام  �رصكاجي  وحمام  �صيدنا  وحمام 
جنان  اإعطائهم  على  عالوة  كت�صاوة، 
الق�صبة  ل�صور  املحاذي  الكبري  الفحام 
مبدينة اجلزائر. وقد كان ذلك مكافاأة لهم 
والأحفادهم على هذا العمل البطويل، وقد 
احلكم  على  تداولوا  الذين  احلكام  احرتم 
بينهم،  متوارثة  فبقيت  االمتيازات  هذه 
باجلزائر  احلمامات  من  عدد  يزال  وال 
للمزابيني،  ملكا  اليوم  اإىل  العا�صمة 
الع�صوية  �صفة  منحهم  اإىل  باالإ�صافة 
الكاملة والدائمة الأمينهم مبدينة اجلزائر 
حل�صور املجال�س اال�صت�صارية ومن خالل 
عدد  فاإن  اجلزائري  االأر�صيف  وثائق 
احلمامات التي اأمكن التعرف عليها بلغ 74 
حماما منها 62 حماما بخاريا و12 عاديا، 
من  اأفراد  ِقبل  من  ت�صري  كانت  اأغلبها 
جماعة بني مزاب التي ا�صتهرت باحرتاف 
هذه املهنة. اأما اأبناء البلد االأ�صليني فقد 
كان معظمهم م�صتغال بالزراعة والتجارة. 
وح�صب �صيمون بفايفر، فاإن حكام اجلزائر 

امتيازات  قرون  منذ  للمزابيني  منحوا 
خا�صة مثل اإدارة احلمامات والطاحونات، 
و�صناعة  والق�صابة  باخلبازة  واال�صتغال 
املزابيني  الأمني  ويدفعون  احللوى، 
ي�صمى  ما  منها  يقدم  مهمة  �صهرية  اإتاوة 
اأن  وبحكم  العامة.  اخلزينة  اإىل  بالعوائد 
العثماين  العهد  يف  اجلزائري  املجتمع 
فاإن  الطبقات،  اعتبار  على  موؤ�ص�س 
ي�صمون  كانوا  كما  »الربانية«  )اأو  النازحني 
ابتغاء  العا�صمة  اإىل  الدارج(  بالتعبري 
الرابعة بعد االأتراك  الفئة  العمل ي�صكلون 
واإذا  املدينة(.  واحل�رص)�صكان  والكراغلة 
العا�صمة  فاإن  عمالها،  مدينة  لكل  كان 
غري  عمال  لها  كان  العثماين  العهد  خالل 
مقيمني ب�صفة دائمة، وقد كان توفري اليد 
مناطق  ثالث  من  يتم  للعا�صمة  العاملة 
ومزاب  زواوة)القبائل(  هي  اجلزائر  من 
يف  )بفايفر(  ويعدد  )ب�صكرة(.  والزيبان 
هذه  غري  الطبقة  هذه  �صمن  مذكراته 
ويبدو  واالأغواط.  املتيجة  مثل  اجلهات 
العمال  كل  زواوة  �صمن  يدخل  كان  اأنه 
املجاورة  اجلبلية  املنطقة  من  القادمني 
�صمن  يدخل  كان  كما  اجلزائر،  ملدينة 
جهة  من  جاء  من  كل  الب�صكري  و�صف 
اأ�صود  اأو  اأ�صمر  وكان  ال�رصقية  ال�صحراء 
الب�رصة �صواء كان من الزيبان فعال اأو من 
اأما  وغريهم.  �صوف  ووادي  تقرت  اأهل 
اأتباع  بهم  فاملق�صود  امليزابيني  و�صف 
مناطق  من  القادمون  االإبا�صي  املذهب 
ح�صب  يتعاطون-  وهوؤالء  وورقلة.  مزاب 
املدينة،  يف  اجليدة  املهن  اأكرث  بفايفر- 
اأنهم عرثوا �صمن  ويذكر بع�س املوؤرخني 
من  عددا  اأن  يوؤكد  ما  العثماين  االأر�صيف 
جتارية  قطاعات  يف  يعملون  مزاب  اأهل 
اآخر  �صعيد  وعلى  العا�صمة.  يف  هامة 
يف  تقع  مزاب  اأن  الوزان  احل�صن  يذكر 
ي�صلكها  التي  التجارية  الطرق  مفرتق 
جتار اجلزائر وبجاية حيث يلتقون بتجار 
اأفراد هذه  اأن  ذكر،  ويتبني مما  ال�صودان. 
جمرد  لي�صوا  اجلزائريني  من  اجلماعة 
الن�صاط  دواليب  يحركون  ن�صطني  عمال 
ذلك  تعدوا  بل  اجلزائر،  يف  االقت�صادي 
فت�صكل  النظام  من  الثقة  موقع  فوقعوا 
ح�صب  الع�صبية  اأو  باحللف،  اأ�صبه  هو  ما 
على  يندرجوا  اأن  دون  اخللدوين،  التعبري 
تعترب  التي  املخزن  قبائل  �صمن  االأرجح 
الريف  يف  املركزية  لل�صلطة  الطوىل  اليد 
لنا  ي�صور  من  اأح�صن  ولعل  اجلزائري. 
املزابيني  تربط  التي  العالقة  طبيعة 
بيلك  جتار  من  با�صمهم  ناطق  بال�صلطة 
التيطري باملدية يف ر�صالة اإىل ال�صلطات 
فنحن  يقول:»  حني  الفرن�صية  الع�صكرية 
اأنهم  اأوائلنا  ن�صمع من  ما  بنو مزاب على 
يف  الرتك  مع  اجلزائر)العا�صمة(  دخلوا 
)كذا(�صنائعهم  يخدم  ف�صاروا  واحد،  يوم 
البالد  تلك  فن�صبت  بالدهم،  ويعمرون 
بيننا  ف�صار  الرتك،  اإىل  ن�صبت  كما  اإلينا 
وبينهم ح�صن املعا�رصة واملحبة العظيمة، 
ف�صاروا ال ياأمنوا ]كذا[ يف تلك العمالة 
اإال بني مزاب، وال نباع عندهم ال بالقليل 
ديوان  �صلطان،  عن  �صلطان  بالكثري،  وال 
فمن  الواحد،  كاجل�صد  الأننا  ديوان،  عن 

اأراد �رصهم اأراد �رصنا«.



اأنواع  مع  الأدوية  بع�ض  تتفاعل 
وامل�رشوبات،  الأطعمة  من  معينة 
لذلك  فاعليتها،  على  يوؤثر  قد  ما 
اأ�صدرت اإدارة الغذاء والدواء لئحة 
حتتوي بع�ض الأطعمة التي تتفاعل 

مع اأدوية معينة، منها:
•    اخل�رشاوات ذات اللون الأخ�رش: 

تتفاعل مع اأدوية �صيالن الدم.

والأجبان  املدخنة  اللحوم      •
املعتقة: تتفاعل مع اأدوية الكتئاب 

واأدوية عالج الباركن�صون.

•    ن�صائح عند تناول الأدوية

•    جتنب تناول الأدوية على معدة 
فارغة، خا�صة امل�صكنات وم�صادات 

اللتهاب لأنها ت�صبب تهيج املعدة.
•    تناول الدواء مع كوب من املياه 
القهوة  اأو  ال�صاي  مع  تناوله  وجتنب 

اأو امل�رشوبات الغازية.
•    البتعاد عن تناول الفيتامينات 

واملعادن مع اأدوية اأخرى.
فتح  اأو  الأقرا�ض  ك�رش  جتنب      •
الطعام  اإىل  واإ�صافتها  الكب�صولت 

الدواء  خلط  جتنب      • املاء.  اأو 
بامل�رشوبات ال�صاخنة.

الأدوية مع  تناول  البتعاد عن      •
امل�رشوبات الكحولية.

قبل  الإر�صادات  قراءة      •
الطبيب  وا�صت�صارة  الدواء  تناول 
الطريقة  ملعرفة  ال�صيديل  اأو 

ال�صحيحة ل�صتخدامه.
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بايلور  كلية  يف  علماء  وقال 
كيميائية  مادة  اإن  الأمريكية 
القاتلة  اللدغة  يف  موجودة 
العقرب،  ذيل  نهاية  يف 
قادرة على خف�ض الأعرا�ض 
اأي  دون  من  املر�صية 
هذا  ومينح  جانبية.  اآثار 
التو�صل  يف  اأمال  الكت�صاف 
مينع  قد  جديد  دواء  اإىل 
وال�صالبة  املوؤمل  التورم 
الركبتني  م�صتوى  على 
والتي  واليدين،  والوركني 
اللتهاب  مر�صى  يعانيها 

الروماتويدي،  املف�صلي 
يف  الربوفي�صورة  واأو�صحت 
كري�صتني  اجلزيئية،  الفيزياء 
بيتون، من كلية بايلور للطب 
»التهاب  اأن  هيو�صنت  يف 
هو  الروماتويدي  املفا�صل 
اأحد اأمرا�ض املناعة الذاتية، 
حيث يهاجم اجلهاز املناعي 
اجل�صد، ويف هذه احلالة يوؤثر 
على املفا�صل، مما يوؤدي اإىل 
تطور  ومع  والأمل،  اللتهاب 
ال�رشر، ت�صبح املفا�صل غري 
قادرة على احلركة«. وك�صفت 

على  اأجريت  التي  التجارب 
الببتيد  �صم  اأن  الفئران 
الذي   »iberiotoxin«
-وهو  العالج  يف  ا�صتخدم 
واحد من مئات مكونات �صم 
تطور  بوقف  العقرب- جنح 
بيتون  واأ�صارت  املر�ض 
ا�صتخدام  يجب  ل  اأنه  اإىل 
�صيكون  ذلك  »لأن  كله  ال�صم 
انتظار  يف  للغاية«،  خطرا 
عالج  ميكنه  دواء  تطوير 
الذي  املزمن  املر�ض  هذا 

ل عالج له حتى الآن.

اأوراق التوت
 يطلق على ال�صاي امل�صنوع من اأوراق التوت بـ » �صانغ انتم« ، والتي يتّم قطفها من اأ�صجار التوت وتزرع يف اأغلب 
مناطق العامل، ثم حت�صد وجتفف يف ف�صل اخلريف من اأجل اأن ت�صتخدم يف العالجات الع�صبية، يتمّيز مذاق اأوراق 

باملرارة واحلالوة ب�صكل قليل، وتتمّيز باخل�صائ�ض املهّدئة، كان ال�صينيون ي�صتخدمونها يف تقاليد طبية من 
خالل الوخز بالإبر لعالج احلمى املفرطة، واإخراج �صموم اجل�صم   فوائد اأوراق التوت تناول م�رشوب اأوراق 
بجامعة  الباحثني  من  جمموعة  بها  قام  درا�صة  اأثبتت  حيث  بالدم:  ال�صكر  م�صتوى  توازن  يف  ي�صاعد  التوت 
لنتيجة  لوا  تو�صّ بحيث  �رشيرية  جتارب  اأجروا  حيث  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  توجد  والتي  ميني�صوتا 

ال�صكر يف  توازن  على  الفعالة  قدرته  اإىل  بالإ�صافة  الثاين(  )النوع  ال�صكري  ت�صاعد يف عالج  التوت  اأوراق  اأّن 
اإىل ذلك القدرة على تقليل م�صتويات ال�صكر بن�صبة تقارب )44%(. ي�صاعد  يف اجل�صم وامت�صا�ض الكربوهيدرات، وي�صاف 

اأعرا�ض عالج اأمرا�ض الكبد والرئة: حيث اإّن ي�صتخدم يف الطب ال�صيني كعالج تربيد الكبد والرئة وذلك من خالل قدرتها على التخل�ض  من 
درجات حرارة الرئة مثل احلمى بالإ�صافة اىل حالت ال�صعال والتهابات احللق ويخلّ�ض من اآلم الكبد واأعرا�ض جفاف العيون، ولكن يتم ا�صتخدام 
ني والطبيب قبل ذلك. تناول �صاي اأوراق التوت ي�صاعد يف عالج اأمرا�ض املعدة مثل القرحة املعدية وي�صاعد يف  اأوراق التوت اإّل با�صت�صارة املخت�صّ
التخفيف من اآلم املغ�ض الكلوي. ي�صتخدم �صاي اأوراق التوت يف رجيمات اإنقا�ض الوزن والتخل�ض من ال�صمنة وذلك لأّن هذا ال�صاي يعمل على تقليل 

حجم املعدة مما ينتج عنه تقليل كميات الطعام املتناول

فوائد اخلل 
الطبيعّي

  يفيد يف تنظيف وتطهري اجل�صم من البكترييا واجلراثيم، 
لحتوائه  وحيوّيته  ون�صاطه  اجل�صم  �صّحة  على  واحلفاظ 
اإنقا�ض  على   « التفاح  خّل   « يعمل  البوتا�صيوم.  مادة  على 
الوزن الزائد، وحرق الدهون يف اجل�صم، واإذابتها عن طريق 
د�صمة.  وجبة  كل  بعد  باملاء  خملوطاً  بتناوله  النتظام، 
الناجتة  احلروق  لعالج  الطبيعّي  اخلّل  ا�صتخدام  ميكن 
املناطق  على  مبا�رشة  بو�صعه  وذلك  ال�صم�ض،  اأ�صعة  عن 
املتاأّثرة بوا�صطة قطعة من القما�ض. يفيد اخلل الطبيعّي 
وال�صعال،  والتهاباتها،  واللوزتني،  احللق،  اآلم  عالج  يف 
العقد  ان�صداد  اأو  تعقد  وم�صاكل  والحتقان،  واحلازوقة، 
الدورة  ين�ّصط  كغرغرة.  ا�صتخدامه  مّت  اإذا  الليمفاوّية، 
يفيد  لذا فهو  وال�رشايني  الأوعية  الدّم يف  الدموّية وتدّفق 
يف عالج التهاب املفا�صل والدوايل وتوّرم الأقدام واآلمها 
اجل�صم،  يف  ال�صاّر  الكولي�صرتول  ن�صبة  يخف�ض  املزعجة. 
القيء،  عالج  يف  يفيد  املرتفع.  الدّم  �صغط  ويخف�ض 
والإ�صهال، وت�صكني املغ�ض املعوّي. يفيد يف عالج �صداع 
الراأ�ض املزمن، وحالت الدوار » الدوخة » املفاجئة. يفيد 
احلروق  اآلم  وت�صكني  وتطهريها،  اجلروح  عالج  يف  اخلل 
والتقرحات اجللدّية، والطفح ويزيل اآثار الكدمات. يفيد يف 
عالج م�صكلة الأرق الليلّي، وي�صاعد على ال�صرتخاء والنوم 
ا�صتقالب  وينّظم  والإخراج،  اله�صم،  ينّظم عملّية  العميق. 
تقدم  واأعرا�ض  ال�صيخوخة،  مظاهر  يوؤّخر  الكالي�صيوم. 

ال�صّن.  

فوائد طلع النخل  
مفيد 

؛  ء للن�صا
يعمل  حيث 

املباي�ض  تن�صيط  على 
اأّنه  اإىل  بالإ�صافة  الطمث،  وينّظم 
لدى  البوي�صات  تكوين  يف  ي�صاهم 
الن�صاء. يعترب من�ّصطاً جن�صّياً للرجال 
تقوية اجل�صم  ويعمل على  والن�صاء، 
الإجناب  فر�صة  من  يزيد  عموماً. 
زيادة  على  ويعمل  الرجال،  عند 
عدد احليوانات املنوّية. يعمل على 

املعدة.  ويقّوي  الأمل  ثائرة  ت�صكني 
التنف�ض.  و�صيق  ال�ّصعال  من  ي�صفي 
يزيد يف قّوة الرجل اجلن�صية ب�صكل 
املنوّية  احليوانات  وين�صط  كبري، 
حيث  البوي�صة؛  لتلقيح 
الدرا�صات  اأثبتت 
عندما قامت بالتجربة 
املر�صى  اأحد  على 
عدم  من  ي�صكون  الّذين 
يف  و�صعف  الإجناب  على  القدرة 
احليوانات املنوّية، فمن بعد تناوله 
اأ�صبحت  �صهر  ملّدة  النخيل  لطلع 
املنوّية  احليوانات  يف  قّوة  لديه 
بن�صبة و�صلت اإىل )80(% ، بالإ�صافة 
ا�صتخدمته  لو  املراأة  اإّن  لذلك 
ما  ارتداوؤها  ومّت  حّفا�صة  داخل 

يف  ويفيد  يعني  فذلك  اجلماع  قبل 
خالل  من  اأو  كبرية،  ب�صورة  احلمل 
عمل حّمام مائي بطلع النخيل مّدة 
امل�صاء  ويف  باح  ال�صّ يف  اأيام   )10(
اأّيام،  ب�صّتة  ال�صهرية  الدوّرة  بعد 
من  ي�صكني  اللواتي  للن�صاء  وذلك 
طلع  �رشب  عند  التبوي�ض.  �صعف 
يفيد  فذلك  الع�صل  مع  النخيل 
مر�ض  ويعالج  املناعة،  تقوية  يف 
ثالث  تناوله  مّت  حال  يف  الأنيميا 
وهو  والّرجال،  للن�صاء  يومياً  مّرات 
ويقّوي  الإ�صهال  حالت  يف  مفيد 
النخل  طلع  تناول  ميكن  املعدة. 
مع ال�صمن البلدي وذلك عن طريق 
الكثري  يف  مفيد  فهو  واأكله؛  طبخه 
من الأمرا�ض، ومينع نزيف الدم يف 

على  الق�صاء  يف  وي�صاعد  اجلروح، 
النخيل  والتقّرحات. طلع  اخلراريج 
على  لحتوائه  نظراً  الب�رشة  يفيد 
الكثري من الربوتينات، والإنزميات، 
والأحما�ض الأمينية، والفيتامينات، 
وال�صكرّيات، واملعادن، فعند القيام 
فذلك  النخل  طلع  من  كرمي  بعمل 
الب�رشة  على  وينعك�ض  اجللد  يغّذي 
الن�صارة  ويعطيها  اإيجابّي  ب�صكٍل 
املوجودة  فالإنزميات  وال�صحة، 
داخل طلع النخيل لها دور يف حتليل 
يف  الدهنّية  والغدد  الد�صم  طبقات 
اأو  الزيوان  ت�صّكل  ومتنع  الب�رشة، 
البثور، وتعالج املوجود منها، ومتنح 
الب�رشة الليونة والنعومة املمتازتني

يحتوي  عام  ب�صكل  للج�صم  مفيد  هو 
العنا�رش  من  الكثري  على  ال�صم�صم 
املعدنّية املهّمة واملفيدة ل�صحة اجل�صم 
والنحا�ض،  واحلديد،  الكال�صيوم،  مثل: 

ويعترب  والنحا�ض،  والف�صفور،  واملنغنيز، 
من م�صادر الربوتني املفيد للج�صم. مهم 
ال�صم�صم  لحتواء  نظراً  العظام:  ل�صّحة 
تعزيز  على  يقوم  والّذي  الزنك،  على 

من  حمايتها  يف  وي�صاعد  العظام،  �صحة 
ي�صاعد  ال�صن.  يف  التقّدم  عند  اله�صا�صة 
يف  الكول�صرتول  تخفي�ض  يف  ال�صم�صم 
ال�صم�صم على  لحتواء  وذلك نظراً  الدم، 

تقوم  التي  �صيرتولت  الفايتو  مرّكبات 
بذلك. عند تناول ال�صم�صم فذلك ي�صاعد 
وذلك  الأمرا�ض،  من  الكثري  حماربة  يف 

لحتوائه على فيتامني هـ.

حماذير طبية من تفاعالت االأدوية مع االأطعمة وامل�صروبات

فوائد تناول ال�صم�صم

االإنفلونزا تقتل 50 �صخ�صا يف الت�صيك!
ت�صبب وباء الإنفلونزا بوفاة 50 �صخ�صا يف جمهورية الت�صيك يف غ�صون ثالثة اأ�صابيع واأعلن هذه الإح�صائية اأخ�صائيو املعهد الطبي احلكومي جلمهورية الت�صيك، الذين اأكدوا اأي�صا، اأن كبار ال�صن هم الأكرث عر�صة لالإ�صابة 

بالإنفلونزا اإىل جانب الأمرا�ض الأخرى التي يعانون منها عادة وبينت الإح�صائية، اأن من بني 50 حالة وفاة ح�صلت ب�صبب مر�ض الإنفلونزا كان هناك 43 �صخ�صا ممن جتاوزت اأعمارهم 60 عاما. وتراوحت اأعمار الـ 7 
الآخرين الذي ق�صوا نحبهم ب�صبب هذا املر�ض، من 25 اإىل 59 عاما. كما اأكد باحثو املركز الت�صيكي، اأن امل�صت�صفيات تعالج الآن 199 �صخ�صا اأ�صيبوا بالإنفلونزا وهم بحالة خطرة ويعانون من م�صاعفات املر�ض ويبلغ 

العدد الإجمايل ملر�صى الإنفلونزا يف الفرتة الأخرية 1.95 األف �صخ�ض لكل 100 األف مواطن ت�صيكي. ووفقا لتوقعات الأطباء فاإن الوباء �صي�صتمر لعدة اأ�صابيع اأخرى، مع اأن ذروته قد مرت بالفعل. وقد تويف يف الت�صيك عام 
2017 ب�صبب الإنفلونزا 114 �صخ�صا.



فوائد قراءة 
القراآن الكرمي

�إّن تالوة �لقر�آن تزرع يف نف�س �مل�سلم �لثقة، و�أّن 
ال  له  حاٍم  �هلل  و�أّن  ومكان،  وقت  كّل  يف  معه  �هلل 
يفيِ  »َفنَاَدى  كتابه:  حمكم  يف  تعاىل  يقول  حمال، 
َن  ّ ُكنُْت ميِ لَُماتيِ �أَْن اَل �إيِلََه �إيِاَلّ �أَنَْت �ُسبَْحانََك �إيِنيِ �لُظّ
َوَكَذليَِك   ّ �لَْغميِ َن  ميِ يْنَاهُ  َوَنَّ لَُه  َفا�ْستََجبْنَا  نَي،  يِ امليِ �لَظّ

نيِنَي«)�الأنبياء:87(. ي �مْلُوؤْميِ نُنْجيِ
�ملوؤمن  �الإن�سان  قلب  يف  تزرع  �لقر�آن  قر�ءة  �إّن 
�لطماأنينة و�ل�سكينة، وتُعينه على م�سائب �لدهر 
وم�ساعبه، وتزيد من قدرته على حتّمل م�سّقات 
�لدنيا.  قر�ءة �لقر�آن تزيد �مل�سلم ثباتاً على دينه، 
بو�سو�سة  �إليه  ترد  قد  �لتي  �ل�سبهات  كّل  وتطرد 
�ل�سيطان. تزيد من تفاوؤل �الإن�سان وقّوته، وترفع 
ْم  »�أَقيِ تعاىل:  يقول  و�عتد�ده،  بنف�سه  عّزته  من 
َوُقْر�آَن  �للَّيْليِ  َغ�َسقيِ  ىَل  �إيِ ْم�سيِ  �ل�َسّ ليُِدلُوكيِ  اَلَة  �ل�سَّ
�للَّيْليِ  ْن  َوميِ َم�ْسُهوًد�،  َكاَن  �لَْفْجريِ  ُقْر�آَن  �إيَِنّ  �لَْفْجريِ 
َربَُّك َمَقاًما  �أَْن يَبَْعثََك  لًَة لََك َع�َسى  بيِهيِ نَافيِ ْد  َفتََهَجّ
ْجنيِي  ْدٍق َو�أَْخريِ لْنيِي ُمْدَخَل �سيِ ّ �أَْدخيِ ُموًد�، َوُقْل َربيِ حَمْ
رًي�،  ْن لَُدنَْك �ُسلَْطاًنا نَ�سيِ ْدٍق َو�ْجَعْل ليِ ميِ َرَج �سيِ ُمْ
َكاَن  َل  �لْبَاطيِ �إيَِنّ  ُل  �لْبَاطيِ َوَزَهَق  ُقّ  �ْلَ َجاَء  َوُقْل 

َزُهوًقا«) �الإ�رس�ء :78،79(. 
�لت�ساوؤم  �مل�سلم عن  �الإن�سان  تبعد  �لقر�آن  قر�ءة 

و�الإحباط و�الكتئاب.

اإ�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 

�سفات اأولياء اهلل ال�ساحلني
 ت�رسفهم بانت�سابهم يف �لعبادة �إىل �هلل 
�سبحانه،  �هلل  و�سفهم  حيث  وجل،  عز 
بَاُد  )َوعيِ قال:  عندما  عباده،  باأّنهم 
(. متيزهم بالتو��سع يف �مل�سي  ْحَمنيِ �لَرّ
تعاىل:  لقوله  خيالء،  وال  تكرب  غري  من 
َعلَى  َيْ�ُسوَن  يَن  �لَّذيِ ْحَمنيِ  �لَرّ بَاُد  )َوعيِ
�الإ�ساءة  مقابلتهم  عدم  َهْوًنا(.  �اْلأَْر�سيِ 
َخاَطبَُهُم  )َو�إيَِذ�  تعاىل:  لقوله  باالإ�ساءة، 
لُوَن َقالُو� �َساَلًما(. حر�سهم على  اهيِ �ْلَ
�إحياء ليلهم بطاعة ربهم بالقيام و�لذكر 
�لد�ئم من عذ�ب �هلل  و�لدعاء. خوفهم 
هلل  �لعبودية  �إخال�سهم  وجل-.  -عز 
�لفو�ح�س  عن  يبتعدون  وجل-.  -عز 
كالزنا ودو�عيه، وما يوؤدي �إليه. جتنبهم 
�لكذب،  عن  و�بتعادهم  �للغو،  جمال�س 
�سبيل �هلل  �لزور، ت�سحيتهم يف  و�سهادة 
بو�سعهم  ما  كل  بذل  و�لنف�س.  باملال 
حمبتهم  وجل.  عز  �هلل  دين  خلدمة 
للموؤمنني و�سعيهم يف خدمهم. حر�سهم 
�لتن�سئة  و�أ�رسهم  �أوالدهم  تن�سئة  على 

�الإ�سالمية �ل�سحيحة. �لتز�مهم باالأمر 
يقفون  �ملنكر.  عن  و�لنهي  باملعروف 
وتتمعر  وجل-  -عز  �هلل  حدود  عند 
وجوههم عند �لوقوع يف �أي ذنب. �سدق 
بني  �لف�سام  وعدم  وباطنهم،  ظاهرهم 
باهلل  �إيانهم  �سدق  و�لباطن.  �لظاهر 
حمبتهم  عليه.  وتوكلهم  وجل-  -عز 
الأمتهم و�سعيهم يف خدمتها. متّيزهم 
�لنف�س.  وطيب  و�ل�سخاء  بالكرم 
ونبل  �ل�سفات،  بكرمي  متّيزهم 
و�ل�سدق،  و�الإيثار،  �الأخالق، كالود، 
و�ل�سجاعة يف قول �لق، وغري ذلك. 
و�مل�ساكني،  �ل�سعفاء  على  �إ�سفاقهم 
يف  تناف�سهم  خدمتهم.  يف  و�سعيهم 
قيامهم  �إليه.  و�لدعوة  �خلري،  عمل 
وجل  -عز  �هلل  �إىل  �لدعوة  بو�جب 
وبذلهم �لوقت و�ملال و�لهد من �أجل 
ذلك. �لر�س �لد�ئم على �ال�ستقامة 
يف �سلوكهم، وندمهم �ل�سديد عند �أي 

مالفة.

احلكمة من موت اأبناء الر�سول الذكور 
ُرزق �إبر�هيم -عليه �ل�سالة و�ل�سالم- يف 
ربه بابنني، هما �إ�سماعيل و�إ�سحاق، وقد  كيِ
جعلهما �هلل نبّيني بعد �أبيهما �إبر�هيم، ثم 
جعل �هلل �لنُّبوة يف ذرية �إ�سحاق، وجاء من 
بعد �إ�سحاق يعقوب، ثم يو�سف، وقد جعل 
�هلل �لنبوة يف بني �إ�رس�ئيل بعد ذلك، وقد 
كان لتو�رث �لنبوة يف �أبناء �الأنبياء ن�سيٌب 
َث �ُسلَيَْماُن َد�ُووَد  ظاهر، قال تعاىل: )َوَوريِ
رْييِ  �لَطّ َق  َمنطيِ ُعليِّْمنَا  �لنَّا�ُس  �أَيَُّها  يَا  َوَقاَل 
ُل  �إيَِنّ َهـَذ� لَُهَو �لَْف�سْ ن ُكليِّ �َسْيٍء  َو�أُوتيِينَا ميِ
من  بلغ  �أن  بعد  زكريا  ُرزق  وقد  �مْلُبيِنُي( 
�لنبوة، وقد جاء  ورثه يف  �بناً  ًيّا  تيِ رَبيِ عيِ �لكيِ
بيان ذلك يف كتاب �هلل، قال تعاىل: )َو�إيِنيِّ 
�ْمَر�أَتيِي  َوَكانَتيِ  َوَر�ئيِي  ن  ميِ  َ �مْلََو�ليِ ْفُت  خيِ
ثُنيِي  َوليًِيّا*يَريِ لَُدنَْك  ْن  ميِ ليِ  َفَهْب  ًر�  َعاقيِ
ًيّا(،  ْن �آليِ يَْعُقوَب َو�ْجَعلُْه َربيِّ َر�سيِ ُث ميِ َويَريِ

بقدوم  �هلل  دعا  �أن  بعد  �لب�سارة  فجاءته 
قال  بعده،  نبياً  �سيكون  و�أنه  يحيى، 
ليِّي  ٌم يُ�سَ َكُة َوُهَو َقائيِ تعاىل: )َفنَاَدتُْه �مْلَاَلئيِ
بيِيَْحيَىٰ  َُك  ّ يُبَ�رسيِ  َ �هلَلّ �أََنّ  ْحَر�بيِ  �مْليِ يفيِ 
َوَح�ُسوًر�  َو�َسييًِّد�  يِ  �هلَلّ َن  ميِّ َكليَِمٍة  بيِ ًقا  ّ ديِ ُم�سَ
�سيدنا  كان  وقد  نَي(،  يِ اليِ �ل�سَّ َن  ميِّ ًيّا  َونَبيِ
من  �الأنبياء  �آخر  �ل�سالم-  -عليه  عي�سى 
ذلك  بعد  ثم  �ل�سالم،  عليه  �إ�سحاق  ذرية 
كان جميء حممد ـ �سلى �هلل عليه و�سلم 
ـ حيث بعثه �هلل �سبحانه وتعاىل ��ستجابًة 
وقد  �ل�سالم،  عليه  �إبر�هيم  �أبيه  لدعوة 
عليه  �إ�سحاق  �أبناء  يف  �لنُّبوة  �نتَهت 
مرمي،  �بن  لعي�سى  �هلل  برفع  �ل�سالم 
�لنبوة  �نتقلت  حممد  �سيدنا  وبر�سالة 
جرت  �ل�سالم،  عليه  �إ�سماعيل  فرع  �إىل 
�الأنبياء  �أبناء  يرث  �أن  �لغالب  يف  �لعادة 

�لنبوة من �آبائهم كما مّر بيانه، �أما �سيدنا 
حممد -�سلى �هلل عليه و�سلم- فهو خامت 
�لر�سالة  مّيز  وما  و�ملر�سلني،  �الأنبياء 
�لر�ساالت،  خامتة  كانت  �أنها  �ملحمدية 
ما  وتعاىل-  -�سبحانه  �هلل  ل  َكفيِ وقد 
و��ستد�متها  �ل�سفة  تلك  ثبوت  ي�سمن 
بع�س  يُفنت  ال  حتَّى  �لقيامة،  يوم  �إىل 
عليه  �هلل  �سلى  بالنبي  �آمن  ممن  �لنا�س 
و�سلم لظنهم �أّن �لنبّوة �سريثها �أحد �أبناء 
�لنبي، لذلك مات جميع �أبنائه �لذكور يف 
حياته، وقد ظهرت �لكمة من ذلك بعد 
موت �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- فكان 
الأجل ذلك �أثٌر يف �لتفاف �ل�سحابة حول 
�لنبي و�نتقالهم �إىل �خلالفة بعد وفاته ال 
وفاة  على  �لنبي  �سرب  �لنبّوة.  توريث  �إىل 

�إبر�هيم

كيف تتحقق العّفة
،منها  �أمور  بعدة  �لعفة  تتحقق 
يُن�سىء  �لذي  �الإيان  حتقيق 
�ملوؤمن،  نف�س  يف  مري  �ل�سّ مملكة 
في�ستح�رس �خلوف و�لياء وتذّكر 
�هلل،  عظمة  و��ست�سعار  �الآخرة 
ويكون باعثاً على قمع �ل�سهوة يف 
�لّد  جتاوز  عن  ودرئيِها  �لّنف�س 

معاذ �هلل �إّنه ربي �أح�سن مثو�ي
مّما  فاإنه  بال�سوم؛  �لّنف�س  تربية 
وطهارة  �لقلب،  زكاة  على  يعني 
وت�سيق  تنح�رس  وبه  �لّنف�س، 
�ليل  توعية  �ل�سيطان  جماري 
�مل�سلم بتعزيز �ملنافع و�مل�سالح 
�أمر  و�لتز�م  �لعّفة،  تن�سئ  �لتي 
�ليومّية  �لياة  يف  وجل  عّز  �هلل 
بالّنو�فل  �سبحانه  �هلل  �إىل  �لتقرب 
بعد �لر�س �لعظيم على �اللتز�م 
�لازم  و�لوقوف   بالو�جبات، 
عند �لدود و�لفر�ئ�س �أن يطالع 
�لقلب �أ�سماَء �هلل و�سفاته و�أفعاله 

�لتي ي�سهدها ويعرفها ويتقلّب يف 
وحده  �هلل  عرف  فمن  ريا�سها، 
�لنبي  باعتقاد  و�سفاته  باأفعاله 
و�ل�سحابة  و�سلم  عليه  �هلل  �سلّى 
�لكر�م ومن بعدهم من �سلف �الأّمة 
حتريف،�لتو�ّسع  غري  من  �الأخيار 
على �لّنف�س و�أخذ �ملباح؛ فالّنف�س 
بطبيعتها جمبولة على ما �أودع �هلل 
َطٍر وغر�ئز فت�رسيفها  فيها من فيِ

�ملطلوب  هو  مفيد  هو  فيما 
�نك�سار �لقلب بني يدّي �هلل تعاىل، 
و�خل�سوع  �سبحانه،  له  و�لتذلّل 
و�اللتجاء  و�لبدن  بالقول  لعظمته 
كّل  عن  �لبعد  وجل  عّز  �هلل  �إىل 
�هلل  وبني  �لقلب  بني  يحول  طريٍق 
تعاىل، وذلك ال يتحّقق وال يكون �إال 
و�ألو�ن  �ل�سّيئات،  �أنو�ع  بالبعد عن 

�ملحرمات، و�سور �ملوبقات

�لثالث�ء 6 م�ر�س 2018 �ملو�فـق   لـ 17 جم�دى�لث�ن  1439ه
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�شان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�س 18 ملكا

8 حروف الن�شب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�شرع الطيور التي ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�شحيح 3 كغم

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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�سوزوكي جيمني 2019 اجليل القادم تظهر يف �سكلها املتوقع

 SUV عندما نتحدث عن �سيارات
االختيار  �سيكون  الوعرة،  الطرق 
خيار  راجنلر،  جيب  هو  املعتاد 
ن�سيب  من  �سيكون  الفخامة 
اأما   ،G-Class بنز  مر�سيد�س 
يف  رحالت  عن  الباحثني  هوؤالء 
�سغرية،  �سيارة  منت  على  الربية 
فالوجهة �ستكون �سوزوكي جيمني.

جيمني 2019 اجليل القادم ظهرت 
مرة  من  اأكرث  االختبارات  اأثناء 
وت�رسبت �سورها وم�سنع �سوزوكي 
بداأ بالفعل اإجراء جتارب اإنتاجها، 
ال�ستار عنها قريباً  اإزالة  لذا مقرر 
كال�سيكي  �سندوقي  ت�سميم  مع 
اأكرب يف اأبعاده بقدر طفيف مقارنة 

بال�سابق الإتاحة مزيد من امل�ساحة 
للركاب.

امل�ستديرة  االأمامية  امل�سابيح 
ال�سكل  خما�سي  االأمامي  وال�سبك 
االأمامية،  الواجهة  على  �سيهيمن 
به  ُمكتنزاً  �سيكون  امل�سد 
الأ�سفل  ومنحني  �سغرية  فتحات 
احلماية  من  مزيد  لتوفري  الهيكلة 
الرفارف   ،SUV الـ  مليكانيكيات 
البال�ستيكية �ستحمي اأ�سفل الهيكل 
�سيتوفر  اجل�سد  اأن  كما  كذلك، 
الداخلية،  يف  اللون  مزدوج  بطالء 
�ستتحول جيمني اإىل �سيارة ع�رسية 
بح�سولها على �سا�سة مل�سية لنظام 
جري  وخيار  والرتفيه  املعلومات 

على  احلفاظ  مع  اأوتوماتيكي 
بالت�سميم  الكال�سيكية  مل�ستها 

واأزرار التحكم.
على  �ستُبقي  اجلديدة  جيمني 
ونظام  االإطار  على  اجل�سد  هيكلة 
االحتفاظ  مع  الرباعي،  الدفع 
الوعرة،  الطرق  على  بقدراتها 
تطوراً،  اأكرث  اأمان  اأنظمة  واإ�سافة 
اإال اأن املحرك يبقى غام�ساً حتى 
تد�سني  �سيتم  متى  نعلم  ال  االآن 
اجلديدة   2019 جيمني  �سوزوكي 
يف  نراها  اأن  مفرت�س  لكن  كلياً، 
وقت قريب كونها قد اأنهت مراحل 
ما  يوجد  وال  التجريبي  اإنتاجها 

مينع اإطالقها.

روؤية  على  قادرة  "تويوتا" اختبارية 
اجلهات الأربع ليال

"لو�س  معر�س  اإىل  اليابانية  "تويوتا"  �رسكة  اأتت 
 "FT-AC" الدفع  برباعية  لل�سيارات  اأجنلو�س" 
االختبارية القادرة على الروؤية يف الظالم، وت�سوير 

كل ما يحدث حولها بكامريات فيديو.
الدائري،  الت�سوير  على  القدرة  ال�سيارة  ومتتلك 
رفعها  ميكن  وفيديو  فوتوغرافية  �سورا  وتلتقط 

فورا اإىل "ال�سحابة" على االإنرتنت.
مزود  اجلديد  املوديل  فاإن  ذلك  على  وعالوة 

احلمراء  حتت  بـاالأ�سعة  تعمل  بكامريات 
ف�سلها  ميكن  والتي  الليلية،  للروؤية 

وا�ستخدامها  ال�سيارة  عن 
م�سيا  بجولة  القيام  عند 

االأقدام.  على 
تتمتع  و

االأ�سواء ال�سبابية بالقدرة على التحول اإىل م�سابيح 
�سقف  على  املن�سوبة  "ليد"  اأ�سواء  اأما  عادية. 
اللتقاط  "فال�س"  كـ  ا�ستخدامها  فيمكن  ال�سيارة 
بني  كبرية  مب�سافة  ال�سيارة  ومتتاز  ليال،  ال�سور 
بقيا�س  ت�سمنها عجالت  الطريق،  و�سطح  قعرها 
حديثة  �سدمات  وممت�سات  ونواب�س  بو�سة،   20
الدفع  رباعية  حمرك  قوة  ال�رسكة  تذكر  مل  فيما 
واكتفت بالقول اإن املحرك قد يعمل بالبنزين وقد 

يكون هجينا.

هل اقرتفت 
تويوتا خطاأً 
بالوثوق يف 

م�ستقبل 
ال�سيارات 

الهيدروجينية؟
يف الوقت الذي تتطور فيه 
تقنيات ال�سيارات مع ملح 

الب�رس، ي�سارع رواد �سناعة 
ال�سيارات يف العامل ملواكبتها، 

االأمر الذي يجعلهم 
يطورون باإ�ستمرار من 

تقنياتهم وي�سارعون باإطالق 
اإختباريات ل�سيارات كهربائية 
بالكامل، وذلك ب�سبب �سغط 
اللوائح احلكومية امل�ستمر 
الذي ي�سعى ملركبات بدن 

عوادم.
ولكن على اجلانب االأخر 

من تلك املناف�سة املحتدة، 
تتم�سك تويوتا مبخاطرتها 
يف االإهتمام بخاليا وقود 
الهيدروجني يف �سياراتها 

امل�ستقبلية، معتمدة يف ذلك 
على اأن مبيعاتها �ستكون 

االأعلى يف االأماكن التي لن 
تتوفر فيها الطاقة الكهربية 
كم�سدر اأ�سا�سي للطاقة. ويف 
حني باعت �سانعة ال�سيارات 
اليابانية 4،000 ن�سخة فقط 

من جمموعة مرياي املعتمدة 
على خاليا وقود الهيدروجني 

منذ 2014، اإال اأنها تطمح 
لبيع 30،000 بحلول عام 

.2025
وبالرغم من اأن ن�سخة مرياي 

تاأتي ب�سعر يبداأ من 52، 
)اأي 197،000 ريال(، اإال اأنها 

تتفوق على نظرياتها الكهربية 
مبداها الذي ي�سل اإىل 505 
كيلومرت بدون احلاجة ل�سحن.

ولكن يبدو اأن ذلك التفوق 
موؤقتا، حيث اأن التطور 
يف تكنولوجيا البطاريات 
الكهربية مي�سي بخطى 

�رسيعة، فقد اأعلنت تي�سال 
موؤخرا عن موديل رود�سرت 

الذي �سيتمكن من قطع 
م�سافة 1000 كيلومرت قبل 

�سحنه مرة اأخرى.
 

رولز روي�س لن تطلق ا�سم كولينان على 
SUV اأول �سيارتها الـ

 ، روي�س  رولز  االإجنليزية  ال�رسكة  خالفت 
املتحركة  الق�سور  ب�سناعة  املتخ�س�سة 
واململوكة من قبل ال�سانع البافاري بي ام دبليو 
اأن اأول �سيارة  ، كافة ت�رسيحاتها ال�سابقة لتعلن 
روي�س  رولز  ا�سم  لن حتمل  اأ�سطولها  SUV يف 

. Rolls Royce Cullinan – كوينان
موقع  ن�رسها  ر�سمية  لت�رسيحات  وفقاً 

 SUVAuthority
بها  اأدىل 

ل�سيد  ا

، رئي�س �رسكة رولز روي�س يف   Hal Serudin
كولينان  "ا�سم   ، الهادئ  واملحيط  ا�سيا  منطقة 
�سيارة  على  �سيطلق  الذي  الر�سمي  اال�سم  لي�س 
رولز روي�س الـ SUV القادمة ، فهو جمرد ا�سم 

امل�رسوع اخلا�س بهذه ال�سيارة اجلديدة كلياً ".
ال�رسكة  لدى  الر�سمي  امل�سدر  هذا  واأ�ساف 
عن  الك�سف  ال�رسكة  على  "يجب   ، االإجنليزية 
ال�سيارة  بهذه  املتعلقة  املعلومات  من  املزيد 

اجلديدة كلياً العام القادم ".

�سيارة  على  العمل  اأوقفت   Apple  – ابل  �رسكة  اأن  من  الرغم  على 
ب�سناعة  املتخ�س�سة  االأمريكية  ال�رسكة  هذه  اأن  اإال   ، اإنتاجها  من 
نظام  توفري  على  بالعمل  م�ستمرة  مازالت  االإ�ستهالكية  االإلكرتونيات 

قيادة ذاتي لل�سيارات �ستبيعه ل�رسكات ت�سنيع ال�سيارات.
 Jalopnik موقع  ن�رسها  تي  جي  عرب  يف  لفريقنا  توفرت  واليوم 
�رسكة  قامت  حيث   ، ابل  �رسكة  من  قريبة  م�سادر  على  باالعتماد 
االإلكرتونية التي حتمل �سعار التفاح املق�سومة با�ستئجار اأر�س يف والية 

كراي�سلر يف اأريزونا االأمريكية كانت  ُملك داميلر  ال�سابق من  يف 
�رساكتهما ال�سابقة .

 �سركة ابل ت�ستاأجر �سيء غري متوقع 
من مر�سيد�س و كراي�سلر

 XE SV جاكوار
 Project8 

اأ�سرع �سيارة بـ 4 اأبواب يف العامل

العمليات اخلا�سة  ، والتي طورها ق�سم   8 XE SV Project جاغوار 
�سيارة  اأ�رسع  باأنها  اأثبتت   ، روفر  الند  جاغوار  الربيطاين  ال�سانع  لدى 
باأربعة اأبواب يف العامل بعد جناح ن�سختها املخ�س�سة لالإنتاج التجاري 
 12،9 البالغ طولها  االأملانية  نورد�ساليفه  نوربورغرينغ  حلبة  اجتياز  يف 
ثانية. وهذا   21،2 و  دقائق   7 قدره  قيا�سي  كم( خالل زمن   20،7( ميل 
ثانية   11 بـ  اأ�رسع   8  XE SV Project جاكوار  �سيارة  يجعل  الزمن 
تقريباً من �ساحبة الرقم القيا�سي ال�سابق ومتفوقًة بذلك على عدد من 
اأ�رسع ال�سيارات الريا�سية اخلارقة و�سيارات الكوبيه ذات البابني. يجدر 
االإ�سارة اإىل اأن �سيارة جاكوار XE SV Project 8 تعتمد على �سيارة 
ال�سيدان �سغرية احلجم XE ، وتتميز مبظهر خارجي �رس�س مع �سادم 
اأمامي يحتوي على فتحات تهوية ك�سكل خلية النحل و�سبك اأمامي اأ�سود 
اأربعة  اللون، كما ح�سلت ال�سيارة على �سادم خلفي معدل يحتوي على 
ال�سيارة  وزودت  مزدوج،  ب�سكل  موزعة  الت�سميم  دائرية  للعادم  خمارج 

بجناح خلفي �سخم.
 V8 8 على حمرك XE SV Project ميكانيكياً تعتمد �سيارة جاكوار
�سعة 5 لرتات مع �سوبرت�سارجد يولد قوة 592 ح�سان )600 ح�سان اأوروبي 
 8 من  اأوتوماتيكي   Quickshift )جري(  ترو�س  ب�سندوق  يت�سل   ،)PS
�رسعات، لتت�سارع هذه ال�سيارة التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجالت 
من 0 اإىل 96 كم/�س )60 ميل/�س( يف 3.3 ثانية وتبلغ �رسعتها الق�سوى 

321 كم/�س.  
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في�شبوك تك�شف عن خططها لتوفري الإنرتنت املجاين حول العامل
مدى  على  في�سبوك  �رشكة  طرحت 
العديد  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات 
من املبادرات لتوفري اإنرتنت جماين 
يف املناطق املختلفة بجميع اأنحاء 
خالل  ال�رشكة  اأعلنت  وقد  العامل 
 ،2018 للجوال  العاملي  املوؤمتر 
اإنرتنت  توفري  نيتها  عن  برب�سلونة، 
جميع  يف  الريفية  للمناطق  جماين 
ال�سلكية  تقنية  عرب  العامل  اأنحاء 
تقنية  وهي  ترياغراف«،  ت�سمى« 
تقوم  بل  فح�سب،  االت�سال  توفر  ال 
على  وتعمل  �رشيع،  ب�سكل  بذلك 
اختباره  يجري  الذي  ذاته  الرتدد 
اجليل  ل�سبكات  امل�سغلني  قبل  من 

اخلام�س 5G للجوال.
م�ساريع  على  ال�رشكة  �ستعتمد  كما 
 «  Infra« �سبكة  مثل  اأخرى 
بني  تعاون  وهو   )TIP( لالت�ساالت 
�رشكات �سناعة التكنولوجيا لت�رشيع 
يف  لالإنرتنت  التحتية  البنى  تطوير 

املناطق الريفية. اأما الثانية فت�سمى 
وهي   »OpenCellular« حمطة 
حم�سنة  منخف�سة  طاقة  قاعدة 
للمناطق املحرومة يف جميع اأنحاء 

العامل.
هذه  جميع  تنفيذ  اأجل  ومن 
اأن  لفي�سبوك  ميكن  ال  امل�ساريع، 
تعمل مبفردها، لذلك اأعلنت عمالق 
�سبكات التوا�سل عن �رشاكات جديدة 
اجلهود  وترية  من  ت�رشع  اأن  ميكن 
وقال  اأهدافها  حتقيق  يف  املبذولة 
الهند�سة  ق�سم  رئي�س  باريك،  جاي 
خالل  في�سبوك،  يف  التحتية  والبنية 
اجتماع عقد يف بر�سلونة، اإن �رشكة 
 Sprint»و ،« China Unicom«
»، و«Telenor«، هي اأحدث �رشكات 
الطريان التي ان�سمت اإىل م�رشوع » 
واأن   ،)TIP( لالت�ساالت    «  Infra
امل�رشوع منا االآن اإىل اأكرث من 500 
ع�سو«، وهذا ما يدل على اأن العديد 

من ال�رشكات امل�ستثمرة يف م�رشوع 
)TIP( �ستتعاون اأي�سا مع في�سبوك 
»ترياغراف«  مثل  نظم  لدعم 
بهدف   ،»OpenCellular»و
توفري االنرتنت جلميع املناطق ذات 
اأنحاء  جميع  من  ال�سعيفة  ال�سبكة 

العامل.

من  يت�سح  كما  اأنه  باريك  واأكد 
في�سبوك  فاإن  التطورات،  هذه 
�سبكات  مع  بالعمل  ملتزمة  �ستظل 
للم�ساعدة  وامل�سغلني  االت�ساالت 
ما  �سخ�س  مليار   3.8 ربط  يف 
االت�سال  على  قادرين  غري  يزالون 

باالإنرتنت.

 اآبل توفر اأداة لت�شجيل الدخول
 املوحد على الإنرتنت

ك�سف موقع متخ�س�س يف االأخبار التقنية عن وجود �سيفرات 
برجمية يف نظام الت�سغيل »iOS 11.3« بيتا، يلمح الإمكانية 
�سبكة  على  املرور  كلمات  الإدارة  اأداة  اآبل  �رشكة  اإطالق 

االإنرتنت.
اآبل  توفر  اأن  املتوقع  فمن   ،»9to5Mac« ملوقع  ووفقا 
 »iCloud« ح�ساب  على  تعتمد  جديدة  اأداة  مل�ستخدميها 
الدخول  ت�سجيل  بيانات  بتخزين  ت�سمح  بهم،  اخلا�س 
ال�ستخدامها الحقا اأثناء ت�سفح املواقع دون احلاجة لكتابة 
اإىل  الو�سول  اإذن  املواقع  االأداة  و�ستمنح  يدويا،  �سيء  كل 
ا�سمك  ذلك  ي�سمل  ورمبا  ال�سخ�سية«،   iCloud »بيانات 

وعنوان بريدك االإلكرتوين.
اأن  اإال  ر�سميا،  امليزة  هذه  طرح  موعد  املوؤكد  غري  ومن 
توفري اآبل اأداة لت�سجيل الدخول املوحد مل�ستخدمي اأجهزة 
Apple TV، والتي تعتمد اأي�سا على ح�ساب امل�ستخدم يف 
iCloud، يرفع من احتمال اإطالق امليزة ذاتها مل�ستخدمي 

 .»11.3 iOS« الن�سخة النهائية من

 خطاأ برجمي يف تويرت يوؤدي 

حلجب بع�ض احل�شابات
ت�سّبب خطاأ برجمي يف �سبكة تويرت االجتماعية بحجب بع�س احل�سابات واالإ�سارة اإليها 

.Buzzfeed يف بع�س البلدان، وذلك ح�سب تقرير ن�رشه موقع Withheld على اأنها

حيث  �سبب،  دون  ح�ساباتهم  بحجب  امُل�سّغر  التدوين  �سبكة  م�ستخدمي  بع�س  وتفاجئ 

و�سل عدد امُلت�رّشرين الأكرث من 20. وبعد حماوالت لالت�سال بتويرت لفهم ال�سبب، اأّكد اأحد 

امل�سوؤولني اأن امل�سكلة برجمية ويعمل امُلهند�سون يف الوقت الراهن على حلّها ال�ستعادة 

كل �سيء لو�سعه الطبيعي. وقامت ال�رشكة موؤّخًرا بالكثري من اخلطوات لت�سحيح امل�سار 

بعدما اأّكد رئي�سها التنفيذي اأن ال�رشكة �ستُغرّي من �رشوط اال�ستخدام لتزداد �رشامة �سد 

اأي �سخ�س ي�ستغّل ح�سابه الإزعاج ح�سابات اأُخرى. كما قامت باإيقاف توثيق احل�سابات 

من اأجل مراجعة ال�رشوط. ويف ذات الوقت، تعّر�ست الإحراج بعدما اأوقف اأحد موّظفي 

الدعم الفّني فيها ح�ساب الرئي�س االأمريكي لفرتة ق�سرية.

اآبل �شتنهي الإ�شتحواذ على 
تطبيق �شازام ال�شبوع القادم

جعل  االأيام  هذه  املو�سيقى  خدمات  بني  امل�ستعل  التناف�س 
املو�سيقية  خدمتها  لدعم  كبرية  بخطوة  القيام  يف  تفكر  اآبل 
Apple Music وهي اال�ستحواذ على تطبيق �سازام ال�سهري 

للتعرف على املو�سيقى .
وبح�سب م�سادر موقع تك كران�س التقني ال�سهري فاإن ال�رشكتني 
انهوا كل �سيء وينتظر ان يتم توقيع االتفاق يف بحر اال�سبوع 
مليار  من  ال�سفقة  قيمة  تقرتب  ان  املتوقع  من  املقبل حيث 
بحث  اأ�سبه مبحرك  فهو  التعريف  عن  غني  التطبيق   . دوالر 
هو  ماعليك  فكل  فعاًل  كذلك  يكن  اإّا مل  للمو�سيقى  خم�س�س 
ت�سغيل جزء او مقطع مو�سيقي من اي اأغنية اأو برناجن اأو فيلم 
لينقلك اإليها مبا�رشة خالل ثواين معدودة حيث ميلك التطبيق 

. iOS مئات مالئيني التحميالت على اندوريد و
جداً  مفيدة  �ستكون  اخلدمة  اأو  امليزة  هذه  مثل  اإ�سافة 
مل�ستخدمني تطبيق ابل للمو�سيقى او حتى للم�ساهد ال�سوتي 
�سريي وطبعاً اال�ستحواذ املبا�رش يخت�رش طريقاً طويلة على 

�رشكة اآبل . تطبيق Outings من مايكرو�شوفت 
لكت�شاف الأماكن عند ال�شفر

ل�رشكة  والتابع   Garage العمل  فريق 
تطوير  يف  يُبدع  ما  دائًما  مايكرو�سوفت 
تطبيق  املثال  �سبيل  على  منها  التطبيقات، 
 Next Lock Screen ال�سا�سة  قفل 
تطبيق  و  مايكرو�سوفت  الن�رش  وتطبيق 
Engkoo، وجميعها تطبيقات مفيدة ومهمة 
 Outings لكل م�ستخدم، جديد التطبيقات
من   .iOS و  اأندرويد  من  كٍلٍ  على  واملتاح 
ناحيته ي�سمح التطبيق للم�ستخدم باكت�ساف 
تاريخية  مواقع  �سواء  ال�سفر،  عند  االأماكن 
اجلغرافية  ومعاملها  املدينة  احلياة  او 
اإىل ذلك، ف�ساًل عن دعمه  واحل�سارية وما 

اإليها يف وقت  للو�سول  البحث  نتائج  حلفظ 
وطبًعا  االآخرين.  مع  م�ساركتها  اأو  الحق 
يُقّدم التطبيق �سور عالية اجلودة لالأماكن، 
مع خيار ت�سييق عملية البحث، فمثاًل لو اأراد 
امل�ستخدم اأن يزور اأحد املعامل التاريخية، 
فعليه حتديد هذا التبويب قبل عملية البحث 
التاريخية يف  ال�ساملة لتظهر جميع املعامل 
املكان، او الوجهة املق�سود زيارتها. اأخرًيا 
تطبيق Outings متاح حالًيا ب�سكل حمدود 
 ،  iOS على  حتميله  ميكنك  للم�ستخدمني، 
يف   APK اأو حتميله مبلف  اندرويد  وعلى 

اأندرويد.

 »�شام�شونغ« تفتتح اأول
 م�شنع تركيب يف اجلزائر

�سام�سونغ   « النقالة  للهواتف  اجلنوبي  الكوري  امل�سنع  اأعلن 
م�سنع  اأول  اإطالق  عن  العا�سمة  باجلزائر  اإليكرتونيك�س« 
لرتكيب الهواتف الذكية يف اجلزائر من خالل فرعه اجلزائري 
» �سام�سونغ اأجلريي« و�رشيكه املخت�س يف التوزيع » تاميكوم« 

بقدرة اإنتاج تقدر بـ 5. 1 مليون وحدة يف ال�سنة. 
الت�سويق  مدير  اأ�سار  امل�سنع  اإطالق  حفل  هام�س  وعلى 
ب�رشكة �سام�سونغ اجلزائر »ريا�س عطو�سي« اإىل اأن »تد�سني 
هذه الوحدة اجلديدة للرتكيب يعد خطوة هامة يف ال�رشاكة 
»بتاميكوم« من  �سام�سونغ اجلزائر  تربط  التي  اال�سرتاتيجية 
االت�ساالت  لقطاع  الفرعي  النظام  تنمية  امل�ساهمة يف  اأجل 
ال�سلكية و الال�سلكية والرقمي يف اجلزائر مع �سمان حتويل 
يتعلق  االأمر  اأن  امل�سوؤول  نف�س  واأبرز  للتكنولوجيا«.   كبري 
للرتكيب يف  بثاين م�سنع  اإليكرتونيك�س«  لـ«�سام�سونغ  بالن�سبة 
مدى  يوؤكد  مما  االأرجنتني  يف  اأطلق  الذي  ذلك  بعد  العامل 
هذا  يف  م�سيفا  اجلزائرية  بال�سوق  العاملي  امل�سنع  اهتمام 
ال�سدد اأن »امل�رشوع ياأتي اأي�سا طبقا لالإ�سالحات االقت�سادية 
والنمط اجلديد للنمو الذي �سادقت عليه احلكومة اجلزائرية 
والرامي اإىل تنمية وترويج االإنتاج الوطني«.  و قال اإن الهدف 
بالن�سبة ل�سام�سونغ اجلزائر يكمن يف »عر�س جمموعة وا�سعة 
من املنتوجات على امل�ستهلكني اجلزائريني والتي ت�ستجيب 
منتوجات  باأن  واجلودة« مطمئنا  التنويع  لرتقباتهم من حيث 
اإ�رشاف  حتت   « �ستكون  اجلزائر  يف  امل�سنوعة  �سام�سونغ 
  « ملوؤ�س�سة  العام  امل�سري  �رشح  جانبه  ومن  االأم«.   ال�رشكة 
الواقع يف املنطقة ال�سناعية بالرويبة )اجلزائر العا�سمة( مت 
اإجنازه باأموال خا�سة ملوؤ�س�سته مما يجعل امل�رشوع جزائري 
100 باملائة.  ومن املرتقب اأن ي�ستفيد امل�سنع الذي يرتبع 
تركيب  واملزود بخط  بحوايل هكتارين  على م�ساحة مقدرة 
واإنتاج مقدر بـ 600. 3 مرت مربع من تو�سعة ابتداء من ال�سنة 
كذا  و  باللوج�ستية  خا�س  واأخر  للتخزين  ف�ساء  ومن  الثانية 
من العديد من املن�ساآت االأخرى املرتبطة بتكنولوجيا ت�سنيع 
الهواتف النقالة.  و عن �سوؤال حول نوع الهواتف الذكية التي 
اإنتاج  �سيتم  اأنه  امل�سوؤول  نف�س  اأو�سح  امل�سنع  �سينتجها 
 Pro Pro ، J3 J7 هواتف »�سام�سونغ غاالك�سي جي« ال �سيما
و Prime J7 و Core J7 و كذا le Grand حتت العالمة » 

�سام�سونغ يف بالدي«.

م�شوؤول يف في�شبوك: 
املوقع يدمر املجتمع!

منو  ق�سم  نائب  كان  الذي  باليهابيتيا،  ت�ساماث  وقال 
و2011،   2007 عامي  بني  الفرتة  يف  ال�رشكة  يف  امل�ستخدمني 
اإنه ي�سعر »بالذنب الكبري« جتاه في�سبوك، كما حظر اأبناءه من 

ا�ستخدامه.
رئي�س  اأول  بها  اأدىل  التي  لتلك  االنتقادات مماثلة  وتاأتي هذه 
اإن املوقع طور طرقا خا�سة ل�سمان  يف في�سبوك، حيث قال 
املواقع  عمالق  على  اخلا�سة  حلياتهم  امل�ستخدمني  ن�رش 

االجتماعية.
العليا يف جامعة  الدرا�سات  كلية  مع  اأجراها  مقابلة  وقال يف 
اأدوات  اأن�ساأنا  اأننا  »اأعتقد  فريج:  موقع  ر�سدها  �ستانفورد، 
تدمر الن�سيج االجتماعي«واأ�ساف مو�سحا: »اأ�سعر بالذنب اأقل 
قدر ممكن، ويو�سي النا�س باأن ياأخذوا »ا�سرتاحة طويلة« من 
الذي  ولي�س فقط املوقع  التوا�سل االجتماعي،  جميع مواقع 

اأن�ساأه مارك زوكربريغ.
اأن�ساأناها  التي  املرتدة  التغذية  حلقات  »اإن  قائال:  وا�ستطرد 
على املدى الق�سري، تدمر كيفية تطور املجتمع«، م�سريا اإىل 
التفاعالت امل�ستخدمة على مواقع التوا�سل االجتماعي، مثل 
حياتنا  ننظم  »اأننا  ال�سابق  في�سبوك  م�سوؤول  »االإعجاب«واأكد 
الأننا نح�سل على مكافاأة ق�سرية  الوهمي،  ال�سعور  حول هذا 
االأمد عرب هذه االإ�سارات، القلوب واالإعجاب واملتابعة. نحن 
نخلط ذلك مع احلقيقة، على الرغم من اأن االأمر وهمي ويرتك 

فراغا و�رشخا اأكرب يف العالقات«.
وجاءت تعليقات ت�ساماث بعد وقت ق�سري من و�سف الرئي�س 
االجتماعي  املوقع  جذب  اآلية  باركر،  �سون  لفي�سبوك،  االأول 
ا�ستخدامه،  على  اإدمان  حالة  يف  ليجعلهم  للم�ستخدمني 

باالإ�سافة اإىل كيفية تغيري طريقة عمل اأدمغة النا�س.



البويرة

 

�أن  �ملنظمون  �أكد  �ل�سياق  ويف 
�ل�سوء  ت�سليط  �إىل  تهدف  �لتظاهرة 
�ملجتمع  يف  هامة  �رشيحة  على 
و�قع  عن  و��سحة  �سورة  و�إعطاء 
خمتلف  ظل  يف  و�لطفولة  �لطفل 
و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �لتغري�ت 
ومدى  و�لثقافية  و�الجتماعية 
وتكوينه  نف�سيته  على  �نعكا�ساتها 
بن  لورة   « �لدكتورة  تطرقت  ،حيث 
�إىل  �لطارف  جامعة  من   « وهيبة 
ب�سكل  تف�ست  �لتي  �لعنف  ظاهرة 
يف  �الأطفال  �رشيحة  و�سط  رهيب 
بالدنا وكذ� جرمية �ختطاف �الأطفال 
�ملرتبطة بعديد �لعو�مل �القت�سادية 
�لديني  �لو�زع  وغياب  و�الجتماعية 
�رشورة  على  مد�خلتها  يف  وحثت 
لالأطفال  �لت�رشيعية  �لرعاية  تو�سيع 

لنموهم  �ملنا�سب  �ملناخ  وتوفري 
�الجتماعية  �لرعاية  وحتقيق 
دور  تعزيز  خالل  من  و�لرتبوية 
�الأ�رشة و�ملدر�سة يف �ملجمع . ومن 
 « �لدكتورة  �لطالبة  عر�ست  جهتها 
�سطيطح جميلة » من جامعة �جلز�ئر 
02 در��سة ميد�نية حول تاأثري و�سائل 
معرفة  على  �الإلكرتونية  �الإعالم 
�الأطفال و�سلوكهم و�سحتهم وتو�سيح 
�نعكا�سات و�آثار ونتائج �لعوملة على 
حت�سي�س  بهدف  �جلز�ئر  يف  �لطفل 
بو�قع  �الجتماعية  �ملوؤ�س�سات 
تو�جهها  �لتي  و�ملخاطر  �لطفولة 
�لعالجية  �لوقائية  �لطرق  و�قرت�ح 
يف  م�سرية  ورعايتها  بها  و�الهتمام 
ذ�ت �لدر��سة �إىل لعبة �حلوت �الأزرق 
�لفيديو  لعب  �أخطر  من  �مل�سنفة 
عرب  و�ملر�هقني  لالأطفال  �ملوجهة 
باحتو�ء  �أ�سو�ت  تعالت  حيث  �لعامل 
وحمالت  قو�نني  عرب  �لظاهرة 

عدد  �نتحار  يف  وت�سببت  حت�سي�سية 
وزرعت  �جلز�ئر  يف  �الأطفال  من 
�لرعب و�خلوف لدى �الأ�رش ويف هذ� 
�ل�سدد �سددت �ملتحدثة على تفعيل 
�الأطفال من  �الأبوية حلماية  �لرقابة 
خماطر و�سائل �لتكنولوجيا �حلديثة 

�ملقولة  تطبيق  �الأولياء  نا�سحة 
لعزلة  �لفر�سة  متنحو�  ال   « �لتالية 
قد  �فرت��سية  عو�مل  يف  �أطفالكم 
 ، وخيمة  وعو�قبها  خطرية  تكون 
حتى  حلظة  كل  �أبنائكم  مع  عي�سو� 

ال تندمو� » .

اأح�سن مرزوق

الثالثاء 6 مار�س 2018 املوافـق   لـ 17 جمادىالثاين  1439ه

جامعة البويرة

باحثون يناق�شون واقع الطفولة يف اجلزائر
ناق�س اأم�س باحثون واأ�ساتذة جامعيون خالل فعاليات امللتقى الدويل حول مو�سوع "الطفل وم�سكالته يف ظل 
التغريات االجتماعية " الذي اأ�سرفت على تنظيمه كلية العلوم االجتماعية بجامعة البويرة واقع الطفولة يف 

اجلزائر من خالل عر�س مداخالت ودرا�سات ميدانية من طرف املحا�سرون من داخل الوطن وخارجه.

الــكاتب "علـــــي دويدي " يحا�شر حول املراأة
بد�ر  �ملحا�رش�ت  قاعة  حتت�سن 
�لثقافة " علي زعموم " يوم �خلمي�س 
�لذي  مار�س   8 ل  �ملو�فق  �ملقبل 
يتز�من مع �الإحتفاالت باليوم �لعاملي 
للمر�أة حما�رشة على �ل�ساعة �لعا�رشة 
 « �ل�سحفي  �لكاتب  ين�سطها  �سباحا 
�لوجوه  علي دويدي » حول مو�سوع » 
�ل�سياق  ويف   ،  « �لتاريخ  عرب  �لن�سوية 
�سديقي جون   « رو�ية  �ساحب  �أو�سح 

» يف ت�رشيح مقت�سب ليومية » �لو�سط 
�أنه �سيحاول تقدمي ملحة خمت�رشة   «
�أ�سماوؤهن  خلدن  �لالتي  �لن�ساء   عن 
�حلياة  ومناحي  جماالت  يف  بالذهب 
و�ل�سيا�سة  و�لتاريخ  و�الأدب  كالثقافة 
هذ�  ي�ستقطب  �أن  �آمال   ، وغريها 
�لبويري  �جلمهور  �لثقايف  �ملوعد 

خا�سة �جلن�س �للطيف .
اأح�سن مرزوق

�لثقافة  بد�ر  �أم�س  �سبيحة  �نطلقت 
�الأبو�ب  فعاليات  �أدر�ر  ملدينة 
�ملفتوحة حول مهام �لقو�ت �لبحرية 
�سمن �جلي�س �لوطني �ل�سعبي  حيث 
وكيفية  �الجناز�ت  �أهم  عر�س  مت 
�إيل  باالإ�سافة  �لقو�ت  هذه  تنظيم 
جماالت تدخلها وخمتلف �لت�سكيالت 

بهدف  وهذ�  حتتويها  �لتي  و�لهياكل 
�إطالع  و  �جلو�ري  �الت�سال  تعزيز 
�ملهام  بغية  هذه  على  �ملو�طنني 
�لوطني  �جلي�س  بني  �لر�بطة  تقوية 
�فتتاح  كما ح�رش  و�ملجتمع  �ل�سعبي 
�ملدنية  �ل�سلطات  �الأبو�ب  هذه 
فعاليات  وخمتلف  و�لع�سكرية 

�أ�رشطة  عر�س  مت  �أين  �ملجتمع 
وو�سائل  و�سور  ومل�سقات  فيديو 
مع  ع�سكرية  ورتب  �ألب�سة  من  �لعمل 
عر�س �أي�سا مد�ر�س �لتكوين وكيفية 
�اللتحاق بها وبح�سب �لقائمني عليها 
�الإطالع  من  �ملو�طنني  متكني  هو 
عن قرب و�لتعريف بكل ما تزخر به 

�لقو�ت �لبحرية ومتكني �أي�سا �ل�سباب 
�لر�غب يف �النخر�ط يف �سفوفها من 
معرفة �ل�رشوط و�المتياز�ت وفر�سة 
على  �الأبو�ب  وت�ستمر  لت�سجيعه 
�أمام  مفتوح  متتالية  �أيام  ثالث  مد�ر 

�جلمهور
بو�سريفي بلقا�سم .

اأدرار

اأبواب مفتوحة حول مهام القوات البحرية 

يف �إطار حماربة �جلرمية يف �لو�سط 
ر�كبة  دوريات  �ثر  على  و  �حل�رشي 
لعنا�رش �الأمن �حل�رشي �لثالث لدي 
�لعمومي  �أدر�ر  بالطريق  والية  �من 
ملدخل حي800 م�سكن تيليالن  �أول 
�ل�ساعة  �لر�بعة  حدود  ويف  �أم�س 
مركبة  �نتباههم  لفت  حيث  �سباحا 

على  �نه  تبني  �إيقافها  مت  �أن  وبعد 
�سكر  حالة  يف  �سخ�سني  متنها 
تفتي�س  عملية  �إجر�ء  مت  مبا�رشة 
�سبط03  �ل�سيارة  ومت  بد�خل 
و�حد  �سباك  مع  خ�سبية  �سبابيك 
بالتو�فد  خا�سة  بالزجاج  خ�سبي 
و04مقاب�س مع قفلني خا�سة باأبو�ب 

مع  �لتحري  بعد  �مل�ساكن  غرف 
�أخذها  مت  �نه  تبني  �لذكر  �ل�سالفي 
الجناز  طور�  يف  �مل�ساكن  �حد  من 
مع  حجز�الأغر��س  بحي800م�سكن 
�مل�رشوقة كما مت عر�س �مل�رشوقات 
تعرف  �لذي  �مل�رشوع  �ساحب  على 
�ملتابعة  على  و�أ�رش  �أغر��سه  على 

على  �ملتهمني  �أحيل  �أين  �لق�سائية 
�سدر  �أين  وفورية  مبا�رشة  حماكمة 
�ل�سجن ل5 �سنو�ت �سجنا  يف حقهم 
بتهمة  مالية  غر�مات  مع  نافذة 
�ل�سكر و�ل�رشقة مل�سكن عمومي يف 

طور �الجناز  .
بو�سريفي بلقا�سم 

اأدرار

خم�س �شنوات �شجنا ل�شارقي م�شكن عمومي 

اجلزائر العا�سمة يوم االأربعاء 07 مار�س 2018

التجمع الوطني الع�شكري للإناث لألعاب القوى 
على �سوء �حلر�س �لد�ئم للقيادة �لعليا للجي�س �لوطني 
�جلماهريية  �لريا�سية  �ملمار�سة  تعميم  على  �ل�سعبي، 
باليوم  �إحتفاء  و  �ل�سعبي  �لوطني  �جلي�س  �سفوف  يف 
�سنة،  لكل  مار�س  من  للثامن  �مل�سادف  للمر�أة  �لعاملي 

يحت�سن مركز جتمع وحت�سري �لفرق �لريا�سية �لع�سكرية 
مار�س   07 �الأربعاء  يوم  �لعا�سمة،  عكنون/�جلز�ئر  بنب 
2018 �بتد�ء من �ل�ساعة �لثامنة )08:00( �سباحا، �لطبعة 
�لتا�سعة للتجمع �لوطني �لع�سكري لالإناث الألعاب �لقوى. 

اأمن العا�سمة

توقيف )04( اأ�شخا�س وحجز )423( موؤثر عقلي 
ق�سيتني  �جلز�ئر،  .والية  �أمن  م�سالح  عاجلت 
منف�سلتني متعلقتني بحيازة �ملخدر�ت و �ملوؤثر�ت 
�لعقلية و �ملتاجرة و �لرتويج فيها، حيث مت توقيف 

�أربعة )04( �أ�سخا�س م�سبه فيهما، مع حجز )423( 
قر�س مهلو�س، )21( غر�م من �لقنب �لهندي ومبلغ 

مايل قدره )30( مليون �سنتيم.

بجاية

اختفاء طفل يبلغ من العمر 10 �شنوات 

وزير ال�سوؤون الدينية حممد عي�سى:

رفع تكلفة احلج اإىل 52 مليون �شنتيم غري م�شتبعد

قرية  �الأيام  هذه  تعي�سها  ق�سوى  ��ستنفار  حالة 
�لغام�س  �الختفاء  عقب  بجاية  بوالية  تازمالت 
للطفل » �سفيان زعنون« �لبالغ من �لعمر 10 �سنو�ت، 
هذ� و�أكد �أهل �لطفل »جلريدة �لبالد« �أن �أخر مرة 
�لزيتون  يجني  كان  �لذي  خاله  رفقة  متو�جد  كان 
قبل �أن يطلب منه �الإذن باملغادرة من �جل �للحاق 

باأمه �لني كانت بدورها م�ستغلة بجني �لزيتون يف 
حينها  ومن  مرت   500 بحو�يل  عنهم  تبعد  منطقة 
�لعائلة  للطفل. هذ� وقد و�سعت  �أثر  �أي  مل يظهر 
�أي  وجود  حال  يف  �الت�سال  �أجل  من  هاتفيا  رقما 

معلومات حول �لطفل  0779048565
يحي عواق

حممد  و�الأوقاف  �لدينية  �ل�سوؤون  وزير  �أكد 
عي�سى على �أن رفع ت�سعرية �حلج للمو�سم �لقادم 
�جلديدة  �ل�رشيبة  بعد  خا�سة  جد�  و�رد  �أمر 
�حلجاج  على  �ل�سعودية  �ل�سلطات  �أقرتها  �لتي 
�سنويا،  �أر��سيها  على  �ملتو�فدين  و�ملعتمرين 

وز�رته  م�سالح  باأن  �ل�سياق  ذ�ت  يف  م�سري� 
�لوكاالت  من  �لعديد  مع  حتقيقات  فتحت  قد 
�سفر  جو�ز�ت  بتزوير  �ملتهمة  �ل�سياحية 

متعامليها تفاديا لهذه �ل�رشيبة.
يحي عواق

الديوان الوطني للحج والعمرة

مبا�شرة الفحو�شات الطبية للحجاج
دعا �لديو�ن �لوطني للحج و�لعمرة من خالل �إعالن 
كافة  �الأنرتنت  على  �لر�سمي  موقعه  عرب  ن�رشه 
�ملو�طنني �ملقبلني على �أد�ء منا�سك �حلج ملو�سم 
2018 �لتقرب �إىل �ملر�كز �ل�سحية �لوالئية �ملعتمدة 
�مل�ست�سفيات  و�إ�سالح  �ل�سحة  وز�رة  قبل  من 
مبا�رشة  �أجل  �لوطن من  ربوع  كافة  �ملنت�رشة عرب 
�لفحو�سات �لطبية �لالزمة �لتي �نطلقت يوم �الأحد 

04 مار�س 2018 ، �أما عن �لوثائق �الإد�رية �ملطلوبة 
من �أجل �لقيام بالعملية فقد �أ�سار ن�س �لبيان �إىل 
�رشورة �إظهار وثيقة �لفوز يف قرعة �حلج �أو دفرت 
�حلاج عند �لتقدم �أمام �ملر�كز �لطبية �ملخول لها 
�أفريل   19 غاية  �إىل  �ست�ستمر  �لتي  بالعملية  �لقيام 

.2018
يحي عواق

  موقف ...
�إىل  �الأخرية  زيارته  �لفرن�سي ماكرون  يف  �لرئي�س 
�ل�رشخ  ترميم  �سبيل  يف  مهما  قو�سا  فتح  �جلز�ئر 
و  �لذ�كرة  ة  م�ستوى  على  �لبلدين  بني  �لقائم 
خ�سو�سا حول تعوي�سات للمت�رشرين من �لتجارب 
�لتي  �ل�سحر�ء �جلز�ئري،وهي �خلطوة  �لنووية يف 
�العتذ�ر  نحو  �رشوريا  ممر�  حينها  يف  �عتربت 
ندية  �سبيل �رش�كة  �الأو�ساع يف  ،و تطبيع  �لر�سمي 

بني �لطرفني.
بكثري  �لت�رشيحات  �لبع�س هذه  تلقف  �جلز�ئر  يف 
من �لت�سكيك �لذي يبنى على �أ�سا�س جتارب مريرة 

مار�ست فيها فرن�سا �لر�سمية كثري� من �لت�سليل و 
�جلز�ئر  يف  لوبيات  ل�سلطة  �خل�سوع  و  �لرت�جعات 
و فرن�سا حتذر من �خلطوة،�الأيام �ملتو�لية �أعطت 
�حلق للمت�سككني يف نز�هة �لطرف �لفرن�سي،حيث 
،بل ميكن  �أمنلة  قيد  �لتعوي�سات  ملف  يتحرك  مل 
�لقول �أنه تر�جع بخطو�ت كبرية نحو �لور�ء ،ففي 
�لوقت �لذي كانت �الأو�ساط �ل�سيا�سية و �الإعالمية 
تنظر جت�سيد �العرت�ف �لفرن�سي من خالل تعوي�س 
خطو�ت  يف  �ل�رشوع  و  �ملت�رشرة  �لقرى  �أهايل 
�الإ�سعاعات  من  �لتجارب  مناطق  لتنظيف  عملية 

�لنووية،هذ� �النتظار مل ي�سفر على �سيء و �الأكيد 
�أنه لن ي�سفر عن نتيجة يف �ملنظور �لقريب.

�لربملان  �إىل  �مللف  �أعادت  �لفرن�سية  �حلكومة 
الإقر�ر �أن �لفئة �لتي �سيتم تعوي�سها �ستقت�رش على 
،و  �لفرن�سية  �جلن�سية  على  �حلا�سلني  �جلز�ئريني 
بالتايل فاإن �أمو�ل �لتعوي�سات لن تخرج من �لرت�ب 
�لفرن�سي،و �سي�سفق بع�س �جلز�ئريني بحر�رة لهذ� 

�لتوجه.
�أمامنا وقت كبري لعل و ع�سى تن�سى فرن�سا بع�س 
�لذ�كرة  وتر  على  �لعزف  يف  عاد�تها  و  طبائعها 

دون �عتذر �أو دفع �أمو�ل ولن نن�سى بطبيعة �حلال 
ق�سايا �أخرى على فرن�سا دفعها للجز�ئريني بد�ية 
من �لديون �لفرن�سية �مل�ستحقة للجز�ئر و خا�سة 
�أمو�ل �لقمح �لذي كانت �جلز�ئري تطعم به �جلياع 
قيمة  �أي�سا  و  �ل�سهرية  �ملجاعات  �أثناء  فرن�سا  يف 
�الأرو�ح  ،و  �ملنهوبة  �لرثو�ت  و  �مل�رشوق  �لذهب 
�ملزهقة ،و كافة جر�ئم �حلرب �سد �الإن�سانية  و 
حينها علينا تخ�سي�س جملد�ت  لت�سنيف �جلر�ئم 

�لفرن�سية �سد �جلز�ئر �أمة و �سعبا.

ذاكرة الدم بني اجلزائر و فرن�شا

وداد احلاج:

العدد : 4582/ 
الثمن : اجلزائر 

€1 10 دج - فزن�سا 
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اأوريدو

 عي�شوا و تقا�شموا جتربة فريدة
  Sahla box للتدفق العايل مع 

و  للمهنيني  �ملكيفة  حلوله   Ooredoo يرُثي 
يقرتح  �لذي   ،Sahla box �جلديد  عر�سه  يُطلق 
لزبائنه من �ملوؤ�س�سات �لعديد من �ملز�يا لل�سوت 
و �الإنرتنت.   Sahla box هو حل ي�سمح للمهنيني 
�ال�ستفادة من �سبكة �جليل �لر�بع لـ Ooredoo مع 
�لر�سيد  نفاذ  بعد  حتى  باالنرتنت  �لربط  �إمكانية 
و  �رشعة،  �أقل  تدفق  �إىل  باملرور  ذلك  و  �جلز�يف 
�سبكة  نحو  حمدودة  غري  مكاملات  من  �ال�ستفادة 
Ooredoo 24�سا/24�سا   و 7�أيام/7 و من دقائق 

ُمهد�ة نحو �ل�سبكات �الأخرى.
 Ooredoo لـ  �لر�بع  للجيل  كما ي�سمح هذ� �حلل 
و  حتويل  من  �لعر�س  يف  �مُل�سرتكني  لwلزبائن 
مقا�سمة ربطهم باالنرتنت مع �خلطوط �الأخرى لـ 

Haya ! business من نف�س �حل�ساب.
متوفر �بتد�ء من 6990 دينار، مينح �لعر�س جهاز 
��سرت�ك.  �سنة  لكل  ُمهدى  �سهر  و   4G  )Box(
�جلز�فيني  �لر�سيدين  �أحد  �ختيار  للزبون  ميكن 

�مُلقرتحني:  •	:Sahla box 2500  ي�ستفيد �لزبون 
جميع  نحو  للمكاملات  �سالح  ر�سيد  دج   2500 من 
�ل�سبكات و 8 جيغا �أوكتيه )Go ( لالإنرتنت، و ذلك 
 5000  Sahla box بـ 2500 دج لل�سهر.  •	
نحو  مكاملات غري حمدودة  من  �لزبون  ي�ستفيد   :
Ooredoo 24�سا/24�سا و 7�أيام/7، و 120 دقيقة 
جيغا   20 كذ�  و  �الأخرى  �ل�سبكات  نحو  للمكاملات 

�أوكتيه )Go( لالإنرتنت، و ذلك بـ 5000 دج لل�سهر.
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