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 �ص3و�سط ت�سارب يف حتميل امل�سوؤولية

اأزمة حليب نه�ية الأ�سبوع احل�يل

متهم باإق�ساء الإطارات املحلية 

وايل ولية ورقلة يعجز عن تفكيك األغ�م ملف الت�سغيل 

 �ص5

�ص6

�سرورية  ال�ستثم�ر  "ثق�فة 
يف بور�سة الأوراق امل�لية "

مديرة الإعالم ببور�سة اجلزائر 
حمدي تاتي ليلى " للو�سط "

بع�ض �لقنو�ت عل  خطى  �شاريل �إيبدو

نق�ص جتربة �أم حرية تعبري يف غري حملها ؟
�ص3

 �ص24�ص4

.   تاأخر  غري مربر يف .     يف 21 جانفي اجلاري
توزيع  ال�سكنات  

احتج�ج�ت 
ب�سبب ت�أخر 

التوزيع 
ببو�سع�دة

الربوفي�سور حممد ال�سعيد مولي

جمعية العلم�ء 
مط�لبة 

مبراجعة عمله� 
�ص4�ص16الت�س�يل

�ص4

�ص3

�ص3

�ص4

ح�سابات امل�سالح و التموقعات 
تفعل فعلها

ملف الرئ��سي�ت 
يف�قم الهوة بني 

الإ�سالميني
املدية

من��سلو الأفالن 
يحتجون

مهمة تعوي�ص الأ�ساتذة ذوي العطل 
املر�سية

اإعف�ء املفت�سني من 
تعيني امل�ستخلفني

رئي�ص عمادة الأطباء اجلزائريني، 
الدكتور بقاط بكاين:

دعوة ق�س�ئية �سد 
املت�سبب يف �سرب 
الأطب�ء املقيمني

2018 نهاية  التطبيق  حيز  �سيدخل  اجلديد  اللكرتوين  التداول  •       نظام 
اجلزائر يف  كبري  �سدى  لها  �سيكون  الإ�سالمية  •       البنوك 

.     زبدي :غي�ب احلوار ف�قم من املع�سلة 



قدم  على  الفوارة  عني  متثال  ترميم  عملية  جتري 
يف  وذلك  واخلرباء،  املخت�صني  طرف  من  و�صاق 
بعد  عليه  كانت  ملا  التمثال  �صورة  لإعادة  خطوة 
الأ�صابيع  خالل  له  تعّر�صت  الذي  التحطيم  عملية 
املن�رصمة من طرف احد الأ�صخا�ص الذي تبنّي من 
خالل التحقيقات التي جرت معه اأنه م�صاب مبر�ص 

عقلي.
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ر�ؤية من الواقع
حركة غري عادية عرفتها اأم�ص ) حمالت ( النرتنت 
من   - املتمدر�صني  لالأطفال  تدافع  �صهدت  ،حيث 
من  منهم  طلبت  بحوث  ن�صخ  اجل  من   - اجلن�صني 
املدر�صية  العطلة  قبيل  والأ�صاتذة  املعلمني  طرف 
التالميذ  يفعل  هكذا   . النتهاء  على  اأ�رصفت  التي 
يف الوقت بدل ال�صائع ويف اللحظات الأخرية . وقد 
اأخذين الف�صول اإىل التجوال يف بع�ص القاعات و�صوؤال 
البع�ص من اأ�صحاب ) ال�صيبار( عن الكيفية ، ولكنني 
وو�صع  والل�صق  بالن�صخ  تتعلق  الق�صية  اأن  وجدت 
نف�صه  تلميذ  اي  يكلف  ومل  فقط !.  عليهما  ال�صم 
بالبحث من ال�صتزادة من املعرفة او على الأقل فهم 
ما ا�صتخرجه وهو يعرف اأن بحثه يرمى مبا�رصة يف 
الأر�صيف . وان النقطة تكون على الزخرفة وا�صتعمال 

 . ؟  املعلومات  على  ولي�ص  املقوى  والورق  الألوان 
حمرك  اإىل  و  املتطورة  للطابعات  يعود  والف�صل 
�صغارا  للمتعلمني  رفيق  اأ�صبح  الذي  غوغل  البحث 
 . اأ�صاتذة  حتى  و  جامعيني  و  طلبة  و  تالميذ  وكبريا 
عمليات  وكرثت  التعليمي  امل�صتوى  تراجع  ولهذا 
ال�رصقة الأدبية ومل يعد هناك حت�صيل علمي . فمبلغ 
من  .وكم  متميزا  باحثا  منك  دينارا  يجعل  ع�رصين 
حينما  التكنولوجيا  ف�صحته  وجامعي  وباحث  كاتب 
عميد  ف�صيحة  وما   ، اجلاهز  البحث  على  اعتمد 
جامعة ب�صار عنا ببعيدة يف ا�صهر عملية �رصقة اأدبية 
حطت من قيمة التعليم العاملي يف الوقت الذي تعي�ص 
اي  يف  توجد  ول  الرتتيب  موؤخرة  يف  جامعاتنا  فيه 
وزارتي  يف  الغريب  العاملية.لكن  للجامعات  ت�صنيف 

اإذ   ، الوطنية  والرتبية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
للبحوث  �صامل  جرد  بعمليات  القيام  املفرو�ص  من 
املاج�صتري  واأ�صحاب  للمتخرجني  الدرا�صات  و 
والدكتوراه وو�صعها على النت حتى يفت�صح كل تقليد 
او ن�صخ . وقد طلبت من وزير التعليم العايل �صخ�صيا 
لو  انه  بحجة  رف�ص  لكنه  بالعملية  يقوم  اأن  لقاء  يف 
مت ذلك لكانت الف�صيحة باعتبار اأن ال�رصقات ) دايرة 
حالة ( .وعلى املعلمني والأ�صاتذة الذين يطلبون من 
التالميذ القيام بالبحوث و يتعاملون مع الظاهرة دون 
مراقبة املحتوى اإجبار التالميذ على القيام ببحوثهم 
داخل املكتبات املدر�صية التي انت�رصت كالفقاقيع اأو 
املكتبات البلدية ودور املطالعة . وقد حدثني الكثري 
الإقبال  اأن  على  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  مديري  من 

رواد  يعد  حني  يف  �صحيح  املدر�صية  املكتبات  على 
يف  الرتاجع  ،مع  الأ�صابع  على  اجلامعية  املكتبات 
املطالعة  على  يحفز  �صيء  ل  لأنه  املقروئية  ن�صبة 
اأمة  وجود  ق�صية  هي  ،التي  التعليم  ق�صية  كانت  اإذا 
، ت�صبح خمت�رصة يف �صهادة فقط يهدف  وم�صريها 
من ورائها وظيفة حتى ولو كانت ل تتوافق مع طبيعة 
الخت�صا�ص ؟ والغريب اأن هذا التكال جرد النا�ص من 
املعرفة ، و�صقط املعلم والأ�صتاذ واجلامعي - الذين 
يحملون �صفة املربي والقدوة - يف عني املجتمع . 
ولهذا ال�صبب اأق�صمت غري مكره ول حانث على انه لو 
كان غوغل رجال لقتلته ، لأنه اف�صد املجتمع وحط 

من قيمة و�رصف العلم .

انطالق االحتفاالت بيناير
"يناير  الأمازيغية  ال�صنة  براأ�ص  لالحتفالت  خ�ص�ص 
الثقايف  الرتاث  اأ�صبوع  اإطار  يف  ثقايف  وهذا  برنامج   "
الوليات  من  عدد  عرب  مت   توزيعه  الأمازيغي  والذي 
الداخلية  للوطن كاأدرار والطارف و�صوق اأهرا�ص ال�صلف اأم 
البواقي ،وبجاية   ووهران وتندوف وتي�صم�صيلت وغريها من 
الوليات الأخرى التي ت�صارك يف هذه املبادرة الكربى  وا�صعة 
النطاق التي  تقام فيها  ندوات فكرية وحما�رصات واأم�صيات 
�صعرية وحفالت فنية  التي تعرب عن عادات وتقاليد توارثتها 
التنوع والرثاء  الثقايف  للجزائر  التاريخ  لتربز  الأجيال عرب 
مبناطقها   املختلفة من ال�رصق اإىل الغرب ومن ال�صمال اإىل 
اجلنوب ، فهي متلك تراثا ثقافيا وح�صاريا �صامال و خمتلفا 
املليون  لبلد  الأ�صا�صية  امليزة  وهذه  اأخرى  اإىل  منطقة  من 

ون�صف مليون �صهيد  .   

�سكان البيوت ال�سيقة 
يطالبون بالرتحيل

انطالق ترميم 
متثال عني الفّوارة

وعاد  جديد،  من  الرتحيل  عملية  عادت 
يتم  اأن  يجب  من  حول  اجلدل  معها 
ترحيله اإىل �صكن لئق، هل �صكان البيوت 
لزال  الذين  ال�صيق  �صكان  اأم  الق�صديرية 
يف  يتقدم  مل  العا�صمة  يف  منهم  الكثري 
حياته ب�صبب حاله الكارثي على حد و�صف 
ال�صلطات  على  يلزم  و�صع  منهم،  الكثري 
لكل  اإعطاء  اأجل  من  بجد  العمل  الو�صية 
والواجب  اواقع  واأن  خا�صة  ذي حق حقه 
يف  هم  من  ترحيل  على  يلزم  يكون  اأن 

العا�صمة ولي�ص من �صكن الق�صدير.

املدية

08 جرحى  يف 04  حوادث مرور
على  مرور  حادث  اأم�ص  اأول  وقع 
 68 رقم  الوطني  الطريق  م�صتوى 
املذبح  اأمام  امل�صمى  باملكان 
يف  متثل  العزيزية  بلدية  الوحدة 
مع  �صياحية  �صيارات   02 ا�صطدام 
 03 خلف  امل�صافرين  لنقل  �صيارة 
بني  ما  اعمارهم  ترتاوح  م�صابني 
باإ�صابات  اأ�صيبوا  �صنة   88 و   50
يف  اإ�صعافهم  مت  اخلطورة  متفاوتة 
عني املكان و نقلوا من طرف رجال 
الثانوية  للوحدة  املدنية  احلماية 
م�صتو�صف  اإىل  العزيزية  لدائرة 
لذات الدائرة كما وقع حادث مرور 
الوطني  الطريق  م�صتوى  على  اآخر 
البويب  امل�صمى  باملكان   08 رقم 
بلدية مزغنة متثل يف ا�صطدام 02 
خلف  مربد  منهم  واحدة  �صاحنات 
ما  اعمارهم  ترتاوح  م�صابني   02
باإ�صابات  اأ�صيبا  �صنة   31 و   30 بني 
اإ�صعافهما يف  متفاوتة اخلطورة مت 
عني املكان و نقال من طرف رجال 
الثانوية  للوحدة  املدنية  احلماية 

امل�صت�صفى  اإىل  تابالط  لدائرة 
باملكان  و  الدائرة  لذات  املدين 
ال�صايا  بحرية  مدخل  امل�صمى 
متثل  مرور  حادث  متزقيدة  بلدية 
يف انحراف و انقالب �صاحنة خلف 
01 م�صاب و املدعو ) خ.�ص ( البالغ 
من العمر 32 �صنة ا�صيب با�صابات 
يف  ا�صعافه  مت  اخلطورة  متفاوتة 
عني املكان و نقل من طرف رجال 
الرئي�صية  للوحدة  املدنية  احلماية 
امل�صت�صفى  اىل  املدية  لولية 
لعا�صمة  بو�صياف  حممد  املدين 

الطريق  م�صتوى  على  و  الولية 
الوطني رقم 01 و باملكان امل�صمى 
�صانق حادث مرور  بلدية  �صبع  عني 
خلف  �صيارة  انحراف  يف  متثل 
ما  اعمارهم  ترتاوح  م�صابني   02
با�صابات  ا�صيبا  �صنة   55 و   53 بني 
ا�صعافهما  مت  اخلطورة  متفاوتة 
طرف  من  نقال  و  املكان  عني  يف 
للوحدة  املدنية  احلماية  رجال 
اىل  البخاري  ق�رص  لدائرة  الثانوية 
مرتيني  احمد  املدين  امل�صت�صفى 

لذات الدائرة .

لو كان غوغـل رجال لقتلته

الوقائية  التح�صي�صية  الإعالمية  احلملة  اختتمت 
ديوان  طرف  من  املنظمة  ال�صيدا  داء  ملكافحة 
ال�صباب  مديرية  اإ�رصاف  حتت  ال�صباب   موؤ�ص�صات 
والريا�صة لولية �صطيف، احلملة التي انطلقت نهاية 
برتاب  ال�صباب  موؤ�ص�صات  عرب    2017 نوفمرب  �صهر 
اأكرث  الولية وم�صت عدد معترب من املواطنني دامت 
عامة  ب�صفة  املواطنني  لدى  الوعي  لن�رص  �صهر  من 

وال�صباب ب�صفة خا�صة.
ال�صيدا  داء  ملكافحة  التح�صي�صية  الإعالمية   احلملة 
اإمكاناته  كل  ال�صباب  موؤ�ص�صات  ديوان  لها  جند 
نف�صانيون  واأخ�صائيون  اأطباء  من  والب�رصية  املادية 
والت�صال  الإعالم  يف  وخمت�صني  واجتماعيون 
مبختلف موؤ�ص�صات ال�صبابللنزول اإىل امليدان من اأجل 
الو�صط  يف  خا�صة  ال�صيدا  بداء  والتوعية  التح�صي�ص 
فيها  تكرث  التي  الأماكن  ا�صتهداف  ال�صباين، حيث مت 
مراكز  اجلامعية،  الأحياء  اإىل  اإ�صافة  ال�صبانية،  الفئة 

التكوين املهني، ال�صاحات العمومية والأحياء.

حملة حت�سي�سية ملكافحة 
داء ال�سيدا ب�سطيف

احلفنـاوي بن عامـر غــول

مولودية اجلزائر من دون ملعب

ثانينة ابنة اإيدير 
ت�سنع احلدث

الكبري  القبائلي  الفنان  ابنة  �صنعت 
التوا�صل  مواقع  يف  احلدث  ثانينة  اإيدير 
يف  املميزة  م�صاركتها  بعد  الإجتماعي 
البي�صاوية  القاعة  احت�صنته  الذي  احلفل 
جماهريي  ح�صور  و�صط  الأ�صبوع  نهاية 
املواهب  اأدت �صاحبة  ، حيث  غفري جدا 
اجلميل  ب�صوتها  ثانينة  الفنانة  الفنية 
 " اأورار  يلها   " اأغاين  القبائلية  ورق�صاتها 
و " تيزي وزو " و اأ�صويق الفنانة الراحلة نا 
�رصيفة " اأفيغ دورو ذي لقعا " ومن جهتها 
عن  اخلا�صة  �صفحتها  عرب  ثانينة  عربت 
�صعادتها الغامرة بتواجدها يف وطنها بلد 
اجلماهري  تلك  و�صط  وغنائها  اأجدادها 
التي ق�صت معها اوقاتا مميزة �صتبقى يف 

اأ.مذاكرتها .

مولودية  فريق  يف  املتمثل  اجلزائرية  الأندية  عميد  اأن  يبدو 
يخ�ص  فيما  مفرغة  حلقة  يف  يدورون  م�صريوه  لزال  اجلزائر، 
امللعب، حيث لزال الفريق يعي�ص حتت وطاأة البحث عن ملعب 
يف  الواقع  هذا  ياأتي  العا�صمة،  يف  خ�صومه  ا�صتقبال  اأجل  من 
بو�صياف من  اإدارة مركب حممد  النادي مع  اإدارة  اتفقت  وقت 
اإن  يقول  املنا�رصين  حال  حني  يف  فيه،  الأندية  ا�صتقبال  اأجل 
امل�صكل �صيتكرر املو�صم املقبل ما يلزم على امل�صريين العمل 
على اإعطاء اأولوية للملعب عو�ص �رصف املاليري على لعبني مل 

يقدموا �صيئا.

ه.ب



24 �ساعةالإثنني  8 جانفي 2018 املوافـق  لـ19 ربيع الثاين  1439ه 3
ح�صابات امل�صالح و التموقعات تفعل فعلها

ملف الرئا�سيات يفاقم الهوة بني الإ�سالميني
.        اأحمد الدان: القيادة  اجلديدة هي من �صتتوىل ملف الرئا�صيات 

.        بن خالف: من الغباوة احليث عن الرئا�صيات 
.        حممد حديبي: الإ�صالميون يف و�صع �صعيف جدا 

اإميان لوا�س 

البناء  حركة  يف  القيادي  و�صف 
يف  ال�صيا�صي  امل�صهد  الدان  احمد 
الذي  امل�صطرب  بامل�صهد  البالد 
للفعل  ال  للتنمية  اأمنة  بيئة  ي�صكل  ال 
االأ�صباب  مرجعا  الدميقراطي، 
بقوة  ال�صاغطة  املالية  االزمة  اىل 
واال�صطرابات  امل�صاريع  كل  على 
اىل  تخرج  بداأت  التي  القطاعية 
اال�صطرابات  اهمها  ومن  ال�صارع 
وخروج  ال�صحة  قطاع  �صهدها  التي 
مع  مواجهة  يف  ال�صارع  اىل  االطباء 
على  اخرى  بقطاعات  فكيف  االمن 

حد قوله.

من الغباوة احليث عن 
الرئا�صيات قبل انعقاد جمل�س 

ال�صورى

و  العدالة  جبهة  يف  القيادي  طالب 
التنمية   خل�رض بن خالف ب�رضورة 
من  النه�صة  احتاد  يف  النظر  اإعادة 
اأن  م�صريا  االأحزاب،  موؤ�ص�صاتي  قبل 
االأ�صل  يف  كان  الذي  التحالف  هذا 
حتالف �صيا�صي ا�صرتاتيجي اندماجي 
فقط حتول  لالإ�صالمني  مفتوح  لي�س 

اىل حتالف انتخابي فقط.
خ�س  ت�رضيح  يف  خالف  بن  رف�س 
الرئا�صيات  عن  احلديث  الو�صط  به 
املقبلة، قائال: »التكلم عن الرئا�صيات 
�صابق عن اوانه، ومن الغباوة احليث 
جمل�س  انعقاد  قبل  الرئا�صيات  عن 

ال�صورى بتاريخ 3 فيفري ».
من جهة اأخرى تاأ�صف بن خالف، من 
احتاد  حققها  التي  ال�صلبية  النتائج 
ال  هزيلة  نتائج  اأنها  م�صريا  النه�صة، 
تليق باالحتاد، واتهم االإدارة مبمار�صة 
مع  املا�صي  اال�صتحقاق  يف  التزوير 
قائال:  ال�صلطة،  اأحزاب  مع  التواطوؤ 
املحليات  نتائج  اعتماد  ميكن  »ال 

كمرجعية ».
النه�صة  احتاد  يف  القيادي  واأ�صار 
تعي�س م�صهد  ان اجلزائر  بن خالف 
�صيا�صي �صعب ال يح�صد عليه، نظرا 
لالأزمة التي م�صت جميع املجاالت، 
باالإ�صافة اىل اال�رضبات والقمع وبيع 

املوؤ�ص�صات وخو�ص�صتها.
ال�صابق  احلديث  حول  �صوؤال  ويف 
حول  ال�صلطة  اأحزاب  بني  اأوانه  عن 
الرئا�صيات، قال بن خالف: »احلديث 
وجود  على  دليل  الرئا�صيات  عن 
�رضاع يف العمق بني اأحزاب ال�صلطة، 
وهذه بوادر ال ت�صري اىل خري »، كما ال 
يخفى ان يف قبل كل موعد انتخابي 
ال�صلطة  اأحزاب  بني  ت�صارب  هناك 
يف تن�صيب املجال�س، بل ي�صل اأحيانا 
�صيكون  وال�رضاع  البلطجة  اىل حملة 

على اأ�صده يف االأيام القادمة ».

ل وجود ملوؤمتر الوحدة ب�صبب 
بع�س القيادات التي اأجه�صت 

ذلك

النه�صة  القيادي يف حركة  من جهته 
موؤمتر  وجود  نفى  حديبي  حممد 

 ،« الوحدة  »موؤمتر  للتحالف  جامع 
مو�صحا »�صحيح موؤمتر الوحدة كان 
للمحليات  قبل  �صبتمرب  يف  مربمج 
بع�س  لكن  ذلك،  على  التوقيع  ومت 
اجه�صت  التحالف  اأطراف  القيادات 
ذلك وعملت على ايجاد مربرات كي 
التي  امل�صوؤولية  حتمل  من  تتمل�س 

وعدت بها يف خطابتها ».
اأبرز حممد حديبي يف ت�رضيح خ�س 
موقف  اأن  الو�سط،«  جريدة  به 
املقبلة  الرئا�صيات  من  النه�صة 
م�صتقبال،  موؤ�ص�صاتها  �صتحدده 
اليوم  ال�صيا�صي  امل�صهد  اأن  خا�صة 
بني حالة التخبط والتيه للبع�س وبني 
حالة التحفظ والرتقب للبع�س االخر 
وترتيب  النب�س  ج�س  مرحلة  وهو 
ال�صكون  اي  االخر  للبع�س  اوراق 
للحراك  االنطالق  ي�صبق  الدي 

ملحطة الرئا�صيات«

حممد  ،اعترب   مت�صل  �صياق  ويف 
اجناح  حماوالت  كل   اأن  حديبي  
هدا  اأبناء  بني  الوحدة  م�رضوع 
بداية  بالف�صل  باءت  كلها  التيار 
�صنة  اخل�رضاء  اجلزائر  تكتل  من 
ا�صتغالله  ومت  االحتاد،  اىل   2012
واعتقد   »: ،م�صيفا  انتخابي  كغطاء 
االأن  يعود  ذلك  ف�صل  ا�صباب  ان 
لالأحزاب  احلالية  القيادات  ان 
اال�صالمية لي�صت يف م�صتوى تطلعات 
طموح  م�صتوى  يف  وال  قواعدها 
ق�صور  وثبت  اجلزائري  ال�صعب 
فكرها وانانيتها ال�صخ�صانية ك�صفت 
القواعد  جعلت  التي  حقيقتها  عن 
يقودها  من  ان  نتيجة  �صدمة  تتلقى 
لي�صوا يف م�صتوى طموح ت�صيري دولة 
وامنا طموح م�صالح �صخ�صية تتغنى 
حولها  من  لتلف  عاطفية  ب�صعارات 

الدهماء واملت�صاقطني اجتماعيا .

اأفاد نائب رئي�س حركة البناء الوطني احمد الدان اأنه يتم التح�صري ملوؤمتر حركة البناء الوطني يف مار�س القادم والقيادة 
التي يفرزها املوؤمتر هي التي �صتعالج ملف الرئا�صيات، معتربا ان احلديث وال�صراع ال�صابق عن اوانه بني اأحزاب ال�صلطة 

حول الرئا�صيات قدمي ولي�س وليد املرحلة احلالية لأن امل�صاحة امل�صرتكة هي م�صاحة ال�صلطات واملوؤ�ص�صات وت�صيري الرثوة 
عالوة على العالقات الدبلوما�صية التي �صيكون لها �صاأن مهم يف م�صتقبل املنطقة باأكملها.

�صجلت االآونة االأخرية ظاهرة جديدة 
االإعالمي  امل�صهد  م�صتوى  على 
جمال  فتح  بعد  ال�صيما  اجلزائري 
قنوات  ظهور  و  الب�رضي  ال�صمعي 
جزائرية خا�صة العديد من حاالت ما 
ي�صمى بالتطاول اأو ما ي�صبه االنفالت 
ال�صجة  خا�صة   ، حمتوياتها  يف 
على  احل�ص�س  بع�س  اأثارتها  التي 
م�صتوى قناة بور تيفي ، واجلزائرية 
�صنفت  التوا�صل  �صبكات  على  وان 
املقد�صات  على  التطاول  خانة  يف 
املالحظني  بع�س  اأرجع  ،ففيما 
التجربة  حداثة  اإىل  ال�صقطات  هذه 
يف  ال�صيما  اجلزائرية  االإعالمية 
قطاع ال�صمعي الب�رضي بعد االنفتاح 
االأخري ، يرى البع�س اأن االأمر راجع 
اإىل نق�س يف التجربة االإعالمية لدى 
ال�صحفيني رغم اأن القانون وا�صح يف 
مثل هذه امل�صائل هو عدم امل�صا�س 
وفق  االإ�صالمي  والدين  باملقد�صات 
اجلزائري  الد�صتور  عليه  ن�س  ما 
دين  االإ�صالمي  الدين  يحدد  الذي 
ملعنى  فهم  قلة  اأنه  اأم   ، الدولة 

حرية التعبري لدى بع�س القائمني يف 
االإعالم اجلزائري .

فقد اأحدثت ح�صة »مهمة م�صتحيلة 
رتيفي  بو  قناة  على  �صمار  لعبدو   «
التوا�صل  �صبكات  على  زوبعة 
احد  ا�صت�صافة  بعد  االجتماعي 
الت�صوف  يف  الباحثني  و  ال�صحفيني 
احل�صة  وهي  اخلري   جاب  ال�صعيد 
اعتربت  و  م�صتحيلة  بالفعل  التي 
وا�صتهزاء  االإ�صالمي  للدين  اإ�صاءة 
التي  احل�صة  وهي   ، باملقد�صات 
حميقني  ر�صا  القناة  مدير  و�صعت 
يف حرج كبري ال�صيما و اأنه كان غائبا 
و  تو�صيح  اإىل  لي�صطر   ، االإدارة  عن 
حمتوى  على  بتحفظه  االعرتاف 
مو�صوع نقا�س احل�صة و�صياقها رغم 
وجود بع�س االنتقادات املتحاملة . 
كل ذلك مل مينع من تدخل يف االأخري 
للقناة  اإنذارا  لتوجه  ال�صبط  �صلطة 
على هذه احل�صة ليتم توقيف احل�صة 

نهائيا .
قناة  يف  وقع  تقريبا  ال�صيء  نف�س 
 « قناة  هي  اأي�صا  خا�صة  جزائرية 

اجلزائرية وان » و التي اأثارت بع�س 
براجمها حفيظة الكثري من املتتبعني  
و  تطاوال  اعتربوه  ما  ال�صيما   ،
�صقطات مت�س بالدين ،مثل الذي قام 
به ال�صحفي الفكاهي كمال عبدات ، 
وقع  مثلما  ال�صحفيني  بع�س  اأي�صا  و 
التي  �صاحلي  نعيمة  مع  ح�صة  يف 
�صجلت فيها العديد من التجاوزات ، 
كانت بدايتها من واقعة عني الفوارة 
التي قام فيها اأحد امللتحني بتحطيم 

متثال عار و�صط املدينة .
يف  هفوات  اعترب  ما  بني   ومن 
اإحدى  ا�صت�صافة  هو  املجال  هذا 
مع  ملناظرة  املعربة  اجلرائد 
بعد  اخلري  جاب  ال�صعيد  ال�صحفي 
احلداثي  بفكره  بتطاوله  و�صف  ما 
العدمي  الفكر  و�صف  مثلما  اأو 
فكانت    ، الدينية  املقد�صات  على 
انتقاد  حمل  ذاتها  حذ  يف  املناظرة 
�صديد على م�صتوى �صبكات التوا�صل 
مبو�صوع  تعلق  ما  �صواء  االجتماعي 
املناظرة ، اأو حجم املناظر ال�صعيد 
فكرا  يطلق  راح  الذي  اخلري  جاب 

املنابر  خمتلف  على  قدميا  جديدا 
بغري  اعتباره تطاوال  ، مت  االإعالمية 
باب  من  اأو  املقد�صات  على  علم 

التقليد للفال�صفة القدامى .
الوقائع  هذه  كل  مبعث  اأن  وبالرغم 
 « عرف  ما  ق�صية  من  بدايته  كانت 
حاول  الذي  امللتحي  اأو   « بومارطو 
بقلب  الفوارة  عني  متثال  حتطيم 
تفاعل  اأن  اإال   ، �صطيف  مدينة 
ال�صيما  االإعالم  و�صائل  من  العديد 
اخلا�صة  التلفزيونية  القنوات  بع�س 
املذكورة اعترب تفاعال �صلبيا ال�صيما 
للخطوط  بتجاوز  و�صف  ما  بعد 
الذي  بالدين  يتعلق  فيما  احلمراء 
عليه  يعاقب  به  امل�سا�س  يبقى 
هاته  التعبري  �صح  اإن  اأو   ، القانون 
وراحت   « اأنف�صها  ن�صيت   « القنوات 
العنان  مراهقني  ل�صحفيني  تطلق 
ملناق�صة على بالطوهات م�صائل جد 

كبرية تتعلق بالعقيدة الدينية .
تراقب  كانت  ال�صبط  �صلطة  اأن  ورغم 
بور  قناة  اإىل  اإنذارا  بعيد ووجهت  من 
تيفي مت بتوقيف احل�صة ، اإال اأن مثل 

هذه الوقائع تطرح العديد من االأ�صئلة 
هذه  �رضوط  ودفرت  قانون  اأن  رغم 
اأن  هو  و  و  وا�صح  اخلا�صة  القنوات 
من  املقد�صات  و  بالثوابث  امل�صا�س 
اخلطوط احلمراء ، ال�صيء الذي يقود 
اأنه  اإىل  العديد من املتتبعني  راأي  اإىل 
حداثة التجربة االإعالمية يف اجلزائر 
الب�رضي  ال�صمعي  جمال  يف  ال�صيما 
اأو  ال�صقطات  ال�صبب يف مثل هذه  هو 
اإىل  اإ�صافة   ، التجاوزات  اأو  الهفوات 
عدم الفهم اجليد ملعنى حرية التعبري 
 ، اخلا�صة  والقنوات  ال�صحافة   يف 
يف  التحكم  نق�س  �صببه  اأي�صا  والذي 

اإ�صناد  اأو  الثقيلة  امللفات  من  الكثري 
االأمور اإىل غري اأهلها ، حيث كان ملف 
اجلزائر  يف  الب�رضي  ال�صمعي  فتح 
بالربملان  نقا�س  حمل  اإطالقه  قبل 
اجلزائري من طرف خرباء يف االإعالم 
من  العديد  خاللها  من  و�صعوا   ،
التحديات املوجودة ال�صيما اأمام فتوة 

التجربة اجلزائرية يف هذا املجال .
لعدم  للحيلولة  اأنه  فيه  ال�صك  ومما 
تكرار مثل هذه االأمور ، من املنتظر 
خطوات  اتخاذ  الو�صية  اجلهات  من 
جديدة ل�صبط االأمور جيدا ، وتو�صيح 

خارطة الطريق .

بع�س القنوات عل  خطى  �صاريل اإيبدو

نق�ص جتربة اأم حرية تعبري يف غري حملها ؟
.       �صلطة ال�صبط اأمام حتديات جديدة 

.       توقيف ح�صة " مهمة م�صتحيلة " ببورتيفي

تكلفتها بني �صبعة اآلف اإىل ت�صعة اآلف دولر 

احلكومة مطالبة مب�ساعدة 
اجلزائريني بكندا يف نقل موتاهم 

الكندية  املوؤ�ص�صة  رئي�صة  طالبت 
حورية  الدكتورة  “اآفاق”  اجلزائرية 
اجلزائرية  احلكومة  اأم�س،  قا�صب 
جثامني  نقل  م�صاعدتهم يف  ب�رضورة 
التي  بكندا،  املتوفني  اجلزائريني 
تقدر تكلفتها بني 7 اآالف اإىل 9 اآالف 

دوالر.
لدى  قا�صب  حورية  الدكتورة  وقالت 
اأنه  اإذاعي   برنامج  يف  ا�صت�صافتها 
اأن  اجلزائرية  احلكومة  “على  يتعني 
نظرا  اجلثامني  ترحيل  يف  ت�صاعدنا 
رغب  حال  يف  و  تكاليفها  الرتفاع 
باجلزائر  دفنه  يف  املتويف  اأقارب 

تذاكر  تكلفة  لدفع  اأي�صا  �صي�صطرون 
الطائرة” .

اخلطوط  رحالت  اأ�صعار  وعن 
اأن  وبعد  وكندا  اجلزائر  بني  اجلوية 
بني  كانت  رحلة  اأول  اأن  اإىل  اأ�صارت 
ذكرت   2007 جوان  الـ15  يف  البلدين 
ترتفع يف  ما حيث  نوعا  متباينة  اأنها 
مربزة  خا�صة،  ب�صفة  ال�صيف  ف�صل 
اأن عدد الرحالت ت�صل اإىل 5 رحالت 
يف االأ�صبوع وتتعدى اإىل 7 رحالت يف 

مو�صم اال�صطياف .
ف.ن�صرين

طالب رئي�س جمعية حماية امل�صتهلك 
باب  فتح  ب�رضورة  زبدي  م�صطفى 
املتداخلة  االأطراف  بني  احلوار 
الأزمة  حل  الإيجاد  احلليب  �صعبة  يف 
اأنه  االأكيا�س املدعم، خا�صة  احلليب 
اجلزائريون  يكون  اأن  املرتقب  من 
االأ�صبوع  نهاية  االزمة  على موعد مع 
عودة  من  فقط  اأ�صبوع  بعد  احلايل، 

التموين اإىل حالته الطبيعية.
اعترب رئي�س جمعية حماية امل�صتهلك، 
م�صطفى زبدي اأن االأ�صباب الرئي�صية 
اإىل خلل يف  اأزمة احلليب يرجع  وراء 
واملوؤ�ص�صات  الت�رضيعية  الن�صو�س 
التنظيمية واالأجهزة الرقابية، والغياب 
م�صيفا:«  التتبع،  لنظام  الكلي  ال�صبه 
بني  احلوار  غياب  اإىل  باالإ�صافة 
االأطراف املتداخلة يف �صعبة احلليب 
ووزارتي  اخلا�صة  امللبنات  اأهمها 
بودرة  وا�صتغالل  والتجارة  الفالحة 
�صناعية  اأخرى  الأغرا�س  احلليب 

ك�صناعة م�صتقات احلليب.
ويف �صياق مت�صل دعا م�صطفى زبدي 
االأطراف  كافة  اجتماع  �رضورة  اىل 
على طاولة احلوار وبحث اأ�صباب التي 
من  االأزمة  عودة  اإىل  مرة  كل  توؤدي 
جديد والتي اأرهقت املواطن الب�صط 

على حد قوله 

احلليب  بيع  اأن    املتحدث،  واأفاد 
املدعم تتم بطريقة فو�صوية، م�صريا 
ان اأن �صعف هام�س الربح دفع الكثري 
من التجار اإىل التخلي عن بيع حليب 
اأنواع  نحو  والتوجه  املدعم  االأكيا�س 
اأخرى، فيما رفع البع�س االآخر ال�صعر 

اإىل 30 و35 دينارا.
التزويد  اأن  الو�صية  الوزارة  ادعاء 
يف  ت�صبب  من  هو  باحلليب  املقاهي 

االأزمة
ومن جهته م�صوؤول التوزيع مبلبنة بئر 
عودة  �صبب  ارجع  بلور،  اأمني  خادم، 
التزم  اإىل عدم  املدعم  احلليب  اأزمة 
الديوان الوطني للحليب بكمية البدرة 
امللبينات  لكل  املخ�ص�س  احلليب 
مت  والتي  واخلا�صة  منها  العمومية 
تقلي�صها نهاية االأ�صبوع الفارط ليعود 
االإنتاج اإىل 420 األف لرت حليب يومية 
اليوم  يف  لرت  األف   520 كان  اأن  بعد 
�صيولد  مما  لرت  األف   120 بـ  منقو�س 

اأزمة يف خالل اأيام.«
واعترب اأمني بلور ادعاء الوزارة الو�صية 
اأن التزويد املقاهي باحلليب هو من 
ت�صبب يف االأزمة هو حجة واهية الأن 
التي  احل�ص�س  من  تغري  مل  املقاهي 

تنالها يف االأيام العادية.
اإميان لوا�س

و�صط ت�صارب يف حتميل امل�صوؤولية

اأزمة حليب مدعم نهاية 
الأ�سبوع احلايل

زبدي :غياب احلوار فاقم من املع�صلة 

املدية

منا�سلو الأفالن يحتجون 
ومنا�صالت  اأم�س منا�صلو  اأول  احتج 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
و  ق�رضالبخاري  ملحافظتي  التابعني 
ق�صمات  منتخبني  واأمناء  من  املدية 
الوالئي  ال�صعبي  باملجل�س  ومنتخبني 
و روؤ�صاء البلديات اأمام مقر حمافظة 

التي  لالأو�صاع املزرية  هذا  املدية و 
اآل اإليها حزب جبهة التحرير الوطني 
على م�صتوى حمافظة ق�رض البخاري 
ال�صابقة  اال�صتحقاقات  خالل 
وحمليات   2017 ماي  لت�رضيعات 

الهواري بلزرقنوفمرب 2017  .
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رئي�س عمادة الأطباء اجلزائريني، الدكتور بقاط بكاين:

�سرنفع دعوة ق�سائية �سد املت�سبب يف �سرب الأطباء املقيمني
اأف�سح رئي�س عمادة الأطباء اجلزائريني الدكتور بقاط بكاين، يوم اأم�س، عن اخلطوة التي �ستقوم بها هيئته اجتاه 

ما وقع الأربعاء املا�سي مع الأطباء املقيمني، حيث قررت هذه الأخرية رفع دعوة ق�سائية �سد املت�سبب يف العتداء 
عليهم يف احلرم ال�ست�سفائي م�سطفى با�سا، م�سيفا اأن العمادة تنتظر فقط رفع ال�سهادات الطبية اخلا�سة باحلالت 

امل�سابة ملبا�سرة الإجراءات الق�سائية.
علي عزازقة

الأطباء  على  العتداء  بقاط  وو�صف 
TSA « به  املقيمني عرب حوار خ�ص 
املقبول«،  و«غري  بـ«الفا�صح«  عربي«، 
عن  عاجز  ال�صحة  وزير  باأن  موؤكدا 
مب�صكل  يتعلق  فيما  احللول  تقدمي 
الوزير  ذاته  الوقت  يف  داعيا  القطاع، 
الأول اإىل �رضورة التدخل و فتح احلوار 
ح�صبه  ي�صهد  الذي  القطاع  مهنيي  مع 
ا�صطرابا اجتماعيا خطريا، حذر  ذات 
امل�صدر ال�صلطات العمومية من اقرتاب 
اجتماعي  ا�صطراب  من  اجلزائر 
لأن  ال�صحة،  قطاع  يف  خطري  و  كبري 

الأطباء  عمادة  رئي�ص  ي�صيف  الأمر 
املقيمني  الأطباء  مي�ص  اجلزائريني 
املراكز  حمرك  يعتربون  الذين 
من  باملائة   80 ميثلون  ال�صت�صفائية 
امتحانات  مي�ص  واأي�صا  املوظفني، 
التخ�ص�ص التي يقاطعها الأطباء اليوم 
كامل  جيل  رهن  يف  يت�صبب  ما  هو  و 
بقاط  ذكر  حني  يف  املتخ�ص�صني،  من 
ما  وهو  طبي  ال�صبه  اأي�صا  با�رضاب 
يدل باأن الأو�صاع الآن جد خطرية، يف 
املقابل يوؤكد ذات املتحدث اأن الوزير 
اليوم من�صحب متاما وكاأنه غري معني، 
الأوىل  الوزارة  على  يجب  فاإنه  وعليه 

التحرك وفتح احلوار.

مبجل�ص  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
يف  النظر  ام�ص  العا�صمة  ق�صاء 
ملف » ال�رضطي » الذي قام بالتبليغ 
عن حركة ف�صاد باأمن دائرة ح�صني 
و بع�ص الإطارات الأمنية هناك مع 
العام  املدير  مقابلة  على  اإ�رضاره 
للأمن الوطني » عبد الغاين هامل« 
بالعا�صمة  عامل  يكن  مل  اأنه  رغم 
ومتواجدا بولية  الفرتة  تلك  يف 
توحي  التي  الوقائع  وهي  وهران 
لتن�صب  افرتاء  حم�ص  جمرد  باأنها 
جرمية  عن  الإبلغ  تهمة  بذلك  له 
هيئة  اإهانة  و  وقوعها  بعدم  يعلم 
وهو  و  هوية  انتحال  و  نظامية 
يعمل  كان  الذي  احلايل  ال�رضطي 
املدعو  بالعا�صمة  اأفواج  كقائد 
)م.ب �ص( املتواجد بولية وهران 
اأن  و  واد اجلري  بلدية  بالتحديد  و 

الر�صائل وردت من ذات الولية مبا 
يعني باأنه غري مطلع على الأو�صاع 
اأثار  الذي  الأمر  وهو  بالعا�صمة 
�صحة  حول  ال�صكوك  من  العديد 
توقيفه  بذلك  ليتم  البلغات  تلك 
على  حتويله  و  العمل  عن  موؤقتا 

الق�صاء بالتهمة �صالفة الذكر .
يف  املتهم  فاإن  بالذكر  واجلدير 
ق�صية احلال قد نال عدة عدة تهاين 
من املدير العام للأمن الوطني عبد 
له  كان  اأنه  و  �صخ�صيا  الغني هامل 
اأحد  على  القب�ص  اإلقاء  يف  الف�صل 
اأخطر بارونات املخدرات املدعو 
» بابلو الفلح » و قد تعر�ص خلل 
لعدة  الأمن  قطاع  يف  م�صريته 
انتظار  اإ�صابات خطرية ، وهذا يف 
اأقواله خلل مثوله  اإليه  �صتوؤول  ما 

للمحاكمة .

بعدما بعث ر�سائل للمديرية العامة للأمن الوطني

تاأجيل ق�سية �سرطي متهم 
باإهانة هيئة نظامية

تورطت فيها �سبكة منظمة من �سمنهم جمركي و �سيدتان

تاأجيل ملف ا�سترياد 28 األف قر�س مهلو�س عرب املطار الدويل 
اجلنايات  حمكمة  اأم�ص  اأجلت 
البتدائية بالدار البي�صاء بقرار من 
املحكمة لتاريخ 11 مار�ص النظر يف 
ملف اإ�صيرتاد 28 األف قر�ص مهلو�ص 
بحقائب  مموهة  �صيبتاك�ص  نوع  من 
فرن�صا  من  غذائية  مواد  حتوي 
من  بومدين  هواري  مطار  عرب 
عابرة  منظمة  اإجرامية  �صبكة  قبل 
من بينهم  �صخ�صا   13 من  للحدود 
متابعتهم  متت  امراأتني  و  جمركي 
بجناية تكوين جمعية اأ�رضار بغر�ص 
بطريقة  ا�صترياد  جناية  ارتكاب 
و  العقلية  للموؤثرات  م�رضوعة  غري 
البيع بطريقة غري  جنحة احليازة و 
م�رضوعة للموؤثرات العقلية، وجنحة 

ت�صليم مزية غري م�صتحقة ملوظف 
حمرر  يف  التزوير  جناية  و  عمومي 
ر�صمي و ا�صتعمال املزور يف حمرر 
حمرر  يف  التزوير  جنحة  و  ر�صمي 

اإداري و ا�صتعماله.
جمرياتها  تعود  التي  الق�صية  يف 
امللف  يف  جاء  ما  ح�صب  وعلى 
الق�صائي من معلومات وردت فرقة 
ال�رضعي  غري  الإجتار  مكافحة 
ال�رضقية  باملقاطعة  للمخدرات 
ية  ول  باأمن  الق�صائية  لل�رضطة 
تقوم  �صبكة  وجود  حول  اجلزائر 
من  العقلية  املوؤثرات  با�صترياد 
معتربة  بكميات  �صيبيتاك�ص«   « نوع 
مر�صيليا  مدينة  انطلقا من 

املطار  عرب  اجلزائر  اإىل  الفرن�صية 
الدويل هواري بومدين وذلك ب�صفة 
دورية وم�صتمرة ، ويتم ترويج هاته 
م�صتوى  على  بها  واملتاجرة  املادة 
العا�صمة و ما جاورها ، وبعد تكثيف 
مت  امليدانية  الأبحاث  و  التحريات 
التو�صل اإىل حتديد هوية اأحد اأفراد 
هاته ال�صبكة ويتعلق الأمر بالدعو » 
�ص ،حمرز« ، وبعد اإ�صتغلل ت�صجيل 
مكلماته الهاتفية تبني وجود علقة 
اآخرين مت  اأ�صخا�ص  بينه وبني عدة 
اأ   « الأمر  ويتعلق  هويتهم  حتديد 
تامكنى  ، �صيد علي«  » ح   ، ،حكيم« 
حمزة » ، » غ ،�رضيف« ، �ص، حمزة« 
 « ،اإبراهيم  » ق   ، ،اإبراهيم«  » �ص   ،

�ص،   ، الكحلة »  اإبراهيم   « املكنى 
باأنه  تبني  الذي   « العزيز  ،عبد  ب 
بعد  و  اجلزائرية  اجلمارك  موظف 
البحث  و  التعريف  نظام  اإ�صتغلل 
لل�رضطة اجلزائرية بخ�صو�ص حركة 
بومدين  هواري  مطار  عرب  العبور 
فقد  حمرز«   ،  « باملدعو  اخلا�صة 
بانتظام  يقوم  الأخري  هذا  اأن  تبني 
مدينة  اإىل  بال�صفر  دورية  ب�صفة  و 
مر�صيليا بفرن�صا و ذلك منذ نوفمرب 
و   2014 مار�ص   8 غاية  اإىل   2013
اإياب  و  ذهاب  رحلة   16 ت�صجيل  مت 
واملدة التي يق�صيها هناك ل تتعدى 

10 اأيام 
ل/منرية

تيزي  لولية  الرتبية  مدير  دعا 
الأ�صاتذة  لعلوي  حممد  وزو 
والتعقل  احلوار  اإىل  امل�رضبني 
الكناب�صت  قرار  م�صتهجنا 
مبوا�صلة الإ�رضاب �صبيحة عودة 
التلميذ اىل مقاعد الدرا�صة بعد 

خم�صة ع�رضة يوما من العطلة.

تيزي  لولية  الرتبية  مدير  وقال 
اأم�ص،  الوطنية  للإذاعة  وزو 
“ندرك اأن هنالك �صمائر حية يف 
نطالب  لذلك  الأ�صاتذة   اأو�صاط 
كرهائن  التلميذ  يتخذوا  ل  بان 
ولدعاة  هوؤلء  اإىل  لي�صتمعوا  بل 

احلوار والتفاو�ص”.

تيزي وزو

مدير الرتبية يدعو الأ�ساتذة 
امل�سربني للحوار

لحت�صان   اجلزائر  ت�صتعد  
اجتماع لوزراء خارجية جمموعة 
اجلاري،  جانفي   21 يوم   ،5+5
وتتكون  العا�صمة،  باجلزائر 
خم�صة  دول  من   5+5 جمموعة 
املتو�صط  �صمال  من  دول 
واإيطاليا  وفرن�صا  اإ�صبانيا  وهي 
وخم�صة  ومالطا،  والربتغال 
وهي  املتو�صط  جنوب  من  دول 
تون�ص واجلزائر وليبيا وموريتانيا 

واملغرب.
هذا  يناق�ص  اأن   املرتقب  ومن 
الجتماع  عدة موا�صيع �صيا�صية 
بارزة  من بينها ملف ليبيا ال�صائك 
وق�صية الأمن يف منطقة ال�صاحل 
ال�رضعية  غري  الهجرة  وظاهرة 
اأوروبا  باجتاه  اإفريقيا  من �صمال 
للملفات  التطرق  اإىل  اإ�صافة 
لقاءات  يف  املتجددة  القدمية 

جمموعة 5+5.

يف 21 جانفي اجلاري

اجتماع وزراء خارجية جمموعة 
»5+5« باجلزائر  

حكيم مالك 

للمجل�ص  بالإعلم  املكلف  هاجم 
التعليم  لأ�صاتذة  امل�صتقل  الوطني 
م�صعود  الكناب�صت  والتقني  الثانوي 
الوطنية،  الرتبية  وزارة  بوديبة 
عما  الوحيدة  امل�صوؤولة  باأنها  واأكد 
ب�صبب  الرتبية،  قطاع  داخل  يح�صل 
التعليمات الوزارية التي ت�صدرها.    
اأن  اأم�ص  يوم  املتحدث  ذات  واأكد 
اأجج  الأ�صاتذة  اأجور  من  اخل�صم 
الإ�رضاب  وترية  وجعل  املوقف 

كانت  ما  عك�ص  م�صتمر  ارتفاع  يف 
اأو�صح  الو�صية، كما  الوزارة  تتوقع 
الرتبية  وزارة  م�صالح  اأن  بوديبة 
القطاع  بلة يف  الطني  هي من يزيد 
م�صت�صهدا مبا حدث يف ولية بجاية 
التي و�صل فيها الأ�صاتذة اإىل اأر�صية 
لكن  بها  الرتبية  مديرية  مع  اتفاق 
الوزارة  تعليمة  ن�صفته  التفاق  هذا 
اأجورهم  من  باخل�صم  طالبت  التي 
اأيام  كل  تعوي�ص  عليهم  وفر�صت 

ذاته  امل�صدر  ورف�ص  الإ�رضاب، 
و�صف مدير الرتبية لولية تيزي وزو 
الأ�صاتذة  لإ�رضاب  لعلوي  حممد 
واعتربه  ال�رضعي،  بغري  بالولية 
ال�صبيل  ولي�ص  بالكلمات  تلعبا 
تدخل  التي  الأزمة  حلل  ال�صحيح 
�صعوبة  ظل  يف  الأربعني  يومها 
مطالبا  للتلميذ،  الدرو�ص  تدارك 
للخروج  الناجعة  احللول  بتهيئة 
على  اأكد  باملقابل  الإ�رضاب،  من 

الذي  املفتوح  الإ�رضاب  ا�صتمرار 
نوفمرب   27 يف  البليدة  ولية  �صنته 
الفارط ب�صبب امل�صاكل التي تتخبط 
فيها مديرية الرتبية ح�صبه، يف هذا 
من  الكثري  هناك  اأن  اأكد  ال�صدد 
الوليات التي تريد م�صاندة  وليتي 
اإ�رضابهم  يف  وزو  وتيزي  البليدة 
الوطني  املجل�ص  باجتماع  وطالبت 
من اأجل الت�صعيد على غرار البويرة 

وبومردا�ص.

املكلف بالإعلم على م�ستوى نقابة الكنابا�ست، بوديبة:

وزارة الرتبية م�سوؤولة عما يح�سل داخل قطاع الرتبية

اإعفاء  الوطنية  الرتبية  وزارة  قررت 
من  البتدائية  املدار�ص  مفت�صي 
ا�صتخلف  حالت  تعيني  م�صوؤولية 
وعطل  مر�صية  على عطل  الأ�صاتذة 
ملديري  امل�صوؤولية  حمملة  اأمومة، 

املدار�ص البتدائية
اإىل  تعليمة  الرتبية  وزارة  ووجهت 
البتدائية  املدار�ص  اإدارة  مفت�صي 
ومديري املدار�ص البتدائية، وقعتها 
م�صلحة امل�صتخدمني، جاء فيها اأنه 
ا�صتخلف  عملية  �صبط  »بغر�ص 
وعطل  مر�صية  على عطل  الأ�صاتذة 
من  ا�صطراب  لأي  وتفاديا  اأمومة. 
متدر�ص  بح�صن  الإخلل  �صاأنه 

التلميذ، فاإن العملية من اخت�صا�ص 
مدير الرتبية باعتباره �صاحب �صلطة 
الرتبية  وزارة  واأ�صارت  التعيني« 
و�صمانا  ال�صفة  بهذه  »اأنه  الوطنية 
اعتبار  وعلى  الإجناز،  يف  للإ�رضاع 
اأن مدير املوؤ�ص�صة هو املوؤهل قانونا 
الوحيد  وامل�صوؤول  املدر�صة  بت�صيري 
اإخلل  اأي  اأمام اجلهات الو�صية عن 
بنتائج  يتعلق  ما  ل�صيما  ذلك،  ب�صاأن 
نهاية ال�صنة، فاإن جميع مفت�صي اإدارة 
املدار�ص البتدائية مدعوون اإىل عدم 
ملديري  وتركها  املهمة  بهذه  القيام 
يف  الواقعون  البتدائية  املدار�ص 
يقت�رض  اأن  على  اخت�صا�صهم،  دوائر 

واملتابعة  املراقبة  على  دورهم 
وتبليغ مدير الرتبية عن اأي اإخلل.«  
الوطنية،  الرتبية  وزارة  وذكرت 
مديري  كل  اأن  ال�صياق،  ذات  يف 
املدار�ص البتدائية مطالبون بانتقاء 
من  التخ�ص�ص  يف  ال�صهادات  حاملي 
التدري�ص،  جمال  يف  اخلربة  ذوي 
التعليمة  مب�صمون  التقيد  اأهمية  مع 
علما  امل�صتخلفني،  بتعيني  اخلا�صة 
التعليم  ملفت�صي  رخ�صت  الوزارة  اأن 
البتدائي للبيداغوجيا بتجديد عقود 
مت  الذين  للأ�صاتذة  ال�صتخلف 
 ،2017 �صنة  ال�صيغة  بهذه  توظيفهم 
املنا�صب  يف  احلا�صل  ال�صغور  ل�صد 

خا�صة  الوليات  من  عدد  عرب 
اإياهم  ملزمة  واجلنوبية،  الداخلية 
موافاتها  ب�رضورة  اآخر  �صعيد  على 
من  ابتداء  بهوؤلء  اخلا�صة  بالعقود 
تكون  على   ،2018 جانفي   7 اليوم، 

مرفقة بامللفات الكاملة لهوؤلء.
اإىل  اللجوء  اأن  الوزارة  واأو�صحت 
ال�صغور  �صد  غر�صه  ال�صتخلف 
من  �صاغرة  بقيت  التي  املنا�صب  يف 
الوطنية  الأر�صية  اإطار  يف  التعيني 
يف  اعتمادها،  مت  التي  والولئية 
حماولة منها ل�صمان ا�صتقرار القطاع 

يف الف�صل الثاين .
ف.ن�سرين

مهمة تعوي�س الأ�ساتذة ذوي العطل املر�سية

اإعفاء املفت�سني من تعيني امل�ستخلفني

عرب  الت�صجيلت   ، اأم�ص  انطلقت 
على  للحجز   »VFS global«
اخلا�ص  امللف  لتقدمي  مواعيد 
اأن تبداأ  بالتاأ�صرية الفرن�صية، على 
من  ابتداء  املواعيد  اأخذ  عملية 

يوم 9 اأفريل القادم.
واأفاد املوقع عرب ح�صابه يف مواقع 

مواعيد  اأن  الجتماعي  التوا�صل 
اليوم  �صباح  من  ابتداء  الت�صجيل 
)50:10( حمجوزة لإيداع امللفات 
للتاأ�صريات  بالن�صبة  اأفريل   25 يوم 
اأفريل   23 ويوم  الأجل  ق�صرية 

للتاأ�صريات طويلة الآجال.
ف.ن�سرين

»VFS global« عرب
انطالق الت�سجيالت للح�سول على 

مواعيد التاأ�سرية

ف.ن�سرين

ل/منرية

ع.ع



24 �ساعةالإثنني  8 جانفي 2018 املوافـق  لـ19 ربيع الثاين  1439ه 5
مديرة الإعالم والت�سال ببور�سة اجلزائر حمدي تاتي ليلى » للو�سط »

املالية " الأوراق  بور�سة  يف  �سرورية  ال�ستثمار   "ثقافة 

2018 نهاية  التطبيق  حيز  اجلديد �سيدخل  التداول اللكرتوين  •       نظام 
»7 فينون�س  اإك�سبو  يف«  اإيجابية  جد  كانت  •       م�ساركتنا 

اجلزائر يف  كبري  �سدى  له  �سيكون  الإ�سالمية  •       البنوك 

انفردت يومية »الو�سط«  بحوار خا�س مع مديرة الإعالم والت�سال ببور�سة اجلزائر حمدي تاتي ليلى ، ك�سفت لنا من خالله اأبرز امل�ساريع الكربى » لبور�سة 
اجلزائر » يف املرحلة القادمة ، وبالتايل فهذه املوؤ�س�سة معروفة بتقدميها خدمات مالية راقية ومعا�سرة فهذا ما اأك�سبها احرتافية عالية وا�سعة النطاق  يف الداخل 
واخلارج ، كما اأننا  �سلطنا ال�سوء يف هذا احلوار على  امل�ساركة املميزة  لبور�سة اجلزائر   يف �سالون البنوك والتاأمينات واملنتجات املالية  » اإك�سبو فينون�س 7  » الذي 
نظم موؤخرا  بق�سر املعار�س ال�سنوبر البحري بالعا�سمة على هام�س معر�س الإنتاج اجلزائري بهدف النهو�س بالقت�ساد الوطني ، اإ�سافة اإىل التطرق يف هذا اللقاء 

ملوا�سيع  اقت�سادية حالية متعلقة باأحداث ال�ساعة كاملوجة اجلديدة للبنوك وامل�سارف الإ�سالمية وم�ستقبلها يف اجلزائر .

حاورها : حكيم مالك

 بداية هل ميكننا معرفة طرق 
تنظيم »بور�سة اجلزائر »؟

 
  بور�صة اجلزائر عبارة عن جتمع 
للعديد  من املوؤ�ص�صات واملهنيني من 
بينهم جلنة تنظيم عمليات البور�صة 
ومراقبتها )COSOB(  التي متثل 
�صلطة ال�صوق املايل ال�صاهرة على 
البور�صة  اأنظمة  احرتام  �صمان 
ال�صارية املفعول وحماية املدخرين 
، اأما بالن�صبة ل�رشكة ت�صيري بور�صة 
عامة  القيم )SGBV( املعروفة 
فهي   « اجلزائر  »بور�صة  با�صم 
�رشكة ذات اأ�صهم مملوكة للو�صطاء 
وتتمثل  البور�صة  عمليات  يف 
مهامها يف التنظيم العملي لعمليات 
البور�صة  اإىل  ال�رشكات  اإدخال 
وت�صيري  التداول  جل�صات  وتنظيم 
املعلومات  ون�رش  الت�صعرية  نظام 
بالبور�صة  املتعلقة  والإح�صاءات 
الر�صمية  الن�رشة  خالل  من  وهذا 
الأخرى  الإعالم  وقنوات  الت�صعرية 
والوم�صات  النرتنت   مواقع  من 
الوطنية  وال�صحف  املتلفزة 
عمليات  يف  الو�صطاء  ويدخل 
البنوك  هم   ، )IOB(البور�صة
وال�رشكات  املالية  واملوؤ�ص�صات 
ن�صاطاتها  تتمحور  التي  التجارية  
ويتم  املنقولة  القيم  حول  اأ�صا�صا 
عمليات  يف  الو�صطاء  اعتماد 
تنظيم  جلنة  طرف  من  البور�صة 
عمليات البور�صة ومراقبتها وين�صط 
ا�صم  حتت  املركزي  املوؤمتن 
»اجلزائر للمقا�صة » وهو عبارة عن 
�رشكة ذات اأ�صهم ت�صاهم يف �صمان 
امل�صدرة  املالية  ال�صندات  حفظ 
واإدارة احل�صابات اجلارية املفتوحة 
با�صم ما�صكي احل�صابات وحافظي 
( واإجناز   TCC( ال�صندات
لفائدة  ال�صندات  على  معامالت 
ال�صفة  ونزع  امل�صدرة  ال�رشكات 
وترميزها  ال�صندات  عن  املادية 
 )ISIN الدولية )   للمعايري  وفقا 
الأوراق  لتعريف  الدويل  : الرقم 
احل�صابات  ما�صكو  اأما  املالية 
ال�صندات )TCC( هم  حافظو 
املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك 
و�رشكات التجارة التي متتلك �صفة 
البور�صة  عمليات  يف  الو�صطاء 
للم�صتثمرين  هوؤلء  يوفر  حيث 
احل�صابات  وت�صيري  فتح  خدمات 
اجلارية املخ�ص�صة للقيم املنقولة 
الأولية  ال�صوق  يف  عليها  املكتتب 
،وتتاألف  الثانوية  ال�صوق  يف  اأو 
اجلماعي  التوظيف  هيئات 
)  OPCVM( املنقولة للقيم 
ذات  ال�صتثمار  �رشكات  من 
) SICAV (املتغري املال  راأ�س 
امل�صرتكة  وال�صناديق 

ه  تعتربهذ و   )F C P ( ظيف  للتو
حقيقية  حمفزات  مبثابة  الهيئات 
ل�صمان ال�صيولة على م�صتوى �صوق 
البور�صة ولهم دور جوهري يف ن�رش 
فئات  اأو�صاط  يف  املنقولة  القيم 
امل�صتثمرين  جمهور  من  وا�صعة 
اجلزائرية  البور�صة  يف  وتوجد 
راأ�س  ذات  ا�صتثمار  �رشكة  حاليا 
مال متغري واحدة وامل�صماة »�رشكة 
 SICAV( املايل »  ال�صتثمار 

.)CELIM

فيم تتمثل 
اإ�سرتاتيجية   »بور�سة 

اجلزائر« يف تقدمي اخلدمات 
املعا�سرة؟

 
 بالن�صبة لال�صرتاتيجية التي تتبعها 
»بور�صة اجلزائر« فهي ا�صرتاتيجية 
منذ  فيها  �رشعنا  ال�صوق  لتن�صيط 
يزيد  موهوب  بن  ال�صيد  جميء 
اجلزائر  لبور�صة  املايل  املدير 
يف 2013 وهي مبنية على 4 حماور 
ثقافة  ن�رش  يف  واملتمثلة  اأ�صا�صية 
اأبواب  تنظيم  طريق  عن  البور�صة  
مفتوحة واأيام اإعالمية ولقاءات مع 
وغريها  ال�صحفيني  وتكوين  الطلبة 
لالإدراج  �رشكات  ا�صتقطاب  .وكذا 
لقاءات  بتنظيم  وذلك  البور�صة  يف 
وكذا  العمل  اأرباب  اأ�صحاب  مع 
اجلمعيات وامل�صاركة يف املعار�س 
والندوات واإقامة اتفاقيات مع غرف 
التجارة وال�صناعة فهذا ميكننا من 
اأجل حت�صني  لل�رشكات من  التقرب 
مزايا التمويل عرب البور�صة وي�صمح 
الأوراق  جمال  يف  بالتكوين  اأي�صا 
املالية جلميع املتدخلني يف ال�صوق 
اإىل  بالإ�صافة  الو�صطاء  فيهم  مبا 

ال�صعي لتطوير نظام التداول.
 

 هل ربطتكم اتفاقيات عمل 
و�سراكة مع الحتاد الأوروبي 

والدول الأجنبية والعربية 
والإفريقية؟

  
هذا  يومنا  اإىل   2014 منذ 
مذكرات  عدة  بعقد  قمنا 
مع  تعاون  واتفاقيات  تفاهم 
من  العاملية  البور�صات  خمتلف 
 »EURONEXT«  بينها  بور�صة
وبور�صة   ، تون�س  و«بور�صة 
م�رش،  وبور�صة ال�صعودية » تداول 
» ونهدف من خالل هذه التفاقيات 
البور�صات  خربات  اكت�صاب 
الأوروبية والعربية والأ�صيوية، وكذا 
تبادل املعلومات وتكوين الإطارات 
ويندرج  املالية  الأوراق  جمال  يف 
هذا التعاون يف اإطار ا�صرتاتيجية » 
بور�صة اجلزائر » لتطوير امل�صاحة 

املالية يف اجلزائر.
  

م�ساركة«  تقيمون  كيف 
»اإك�سبو  يف  اجلزائر«  بور�سة 

فينون�س 7« ؟
 

اخلام�صة  امل�صاركة  هي  هذه  تعد 
 �صالون   7 فينون�س  اك�صبو  يف  لنا 
واملنتجات  والتاأمينات  البنوك 
هام�س  على  نظم  الذي   ، املالية  
بق�رش  اجلزائري  الإنتاج  معر�س 
البحري  ال�صنوبر  املعار�س 
ا�صتمرار  هذا  وياأتي   ، بالعا�صمة 
ل�صرتاتيجيتنا الهادفة اإىل التواجد 
يف الفعاليات املميزة والتوا�صل مع 
القت�صاديني  املتعاملني  من  كل 
العام من جهة  واجلمهور  من جهة 
جميعا  لهم  لتوفري  وذلك  اأخرى 
وكذا  بال�صوق  املتعلقة  املعلومات 
جميع  يف  البور�صة  ثقافة  ن�رش 
اجلزائري، وهذه  املجتمع  اأو�صاط 
اإيجابية  ال�صنة كانت م�صاركتنا جد 
على  كبريا  اإقبال  �صاهدنا  حيث 
من   « اجلزائر  »بور�صة  جناح 
وخا�صة  واملهنيني  الطلبة  طرف 
الذين  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب 
متويالت  عن  البحث  ب�صدد  هم 
وعليه فمعظمهم ل يعلمون بوجود 
ال�صغرية  باملوؤ�ص�صات  خا�س  �صوق 
لهم  يوفر  والذي  واملتو�صطة 
اإىل  بالإ�صافة  مل�صاريعهم  متويل 
مزايا اأخرى منها اجلبائية وغريها 
فر�صة  يعد  فال�صالون  وبالتايل 
املبا�رش  باللتقاء  لنا  �صمحت 
ال�رشكات  اأ�صحاب  من  ببع�س 
اهتماما  اأبدوا  الذين  امل�صغرة 
كبريا من خالل الأ�صئلة املطروحة 
متويل  يف  ودورها  البور�صة  عن 

ال�رشكات.
 

 رفعت الدورة 26 من معر�س 
الإنتاج اجلزائري �سعار« 

اقت�ساد متنوع وجناعة يف 
الت�سدير » فما تعليقكم ؟

 
ت�صجيع  يف  الدولة  اإرادة  اأن  اأظن 
اإيجابية  خطوة  املحلي  الإنتاج 
وتطوير  تنويع  يف  ت�صاهم  كبرية 
القت�صاد الوطني والنهو�س به اإىل 
والتقلي�س  ي�صتحقها  التي  املكانة 
للمحروقات  الكلية  التبعية  من 
اأدنى �صك  بدون  �صيعطي  ما  وهذا 
نف�صا جديدا لالقت�صاد الوطني يف 

خمتلف جوانبه.
 

 ما راأيك يف جدوى امل�سارف 
الإ�سالمية يف اجلزائر؟ 

فهل هذا يعني اأن م�ستقبل 
اجلزائر مرتبط بخدمات هذه 

البنوك؟
 

الأيام  يف  احلديث  كرث   حقيقة 
الأخرية عن هذه البنوك الإ�صالمية 

املوؤ�ص�صات  تلك  بالطبع  وهي 
اإن�صائها  على  القانون  ين�س  التي 
على  مبني  الأ�صا�صي  فنظامها 
اللتزام بال�رشيعة الإ�صالمية وعلى 
عدم التعامل بالفائدة اأخذ وعطاء، 
البنوك  من  النوع  هذا  راأي  ويف 
اجلزائر  يف  كبري  �صدى  له  �صيكون 
فيما  خا�صة  الطلب  عليه  و�صيكون 
حيث  العقار،  جمال  يف  يتعلق 
�صيكون له تاأثري اإيجابي على احلياة 
باإعطاء  ي�صمح  فهو  القت�صادية 
املواطن تنوع يف املنتجات املالية 
وكذلك  التقليدية،  البنوك  غري 
فالبنوك الإ�صالمية اأثبتت جناعتها 

يف بلدان كثرية.
 

  كيف يتم تداول �سندات 
اخلزينة العمومية يف 

البور�سة ؟
 

هي  العمومية  اخلزينة   �صندات 
�صيادية  دين  �صندات  عن  عبارة 
من  اجلزائرية  احلكومة  ت�صدرها 
للخزينة  العامة  املديرية  خالل 
يف  العجز  متويل  بغر�س  وذلك 
العامة  املديرية  وت�صدر  ميزانيتها 
للخزينة �صندات اخلزينة العمومية 
و15  و10   7 وهي  اأجال  ثالث  ذات 
الإ�صمية  القيمة  اأن  كما   ، عاما 
لل�صندات ال�صبيهة باخلزينة حمددة 
ويتم  جزائري  دينار  مبليون  حاليا 
ال�صبيهة  ال�صندات  على  الكتتاب 
من  الأويل  الق�صم  يف  باخلزينة 
قيم  يف  املتخ�ص�صني  طرف 
املديرية  من  املعتمدين  اخلزينة 
ال�صندات  ت�صدر  و  للخزينة  العامة 
ال�صبيهة للخزينة عن طريق اأ�صلوب 
الهولندي  املزاد  ي�صمى  مزايدة 
املطلوبة  الأ�صعار  على  املزاد  اأو 
ال�صبيهة  ال�صندات  اإدخال  مت  ولقد 
بور�صة  يف  للتداول  للخزينة 
 11 بتاريخ  العا�صمة  اجلزائر 
على  التداول  ويتم   ،  2008 فيفري 
يف  للخزينة  ال�صبيهة  ال�صندات 
بور�صة اجلزائر من خالل الو�صطاء 
يف عمليات البور�صة واملتخ�ص�صني 
اأي�صا  ، كما ي�صمل  يف قيم اخلزينة 
و5  بنوك  املعتمدون)svt( ثمانية 
كل من  واملتمثلة يف  تاأمني  �رشكاء 
والبنك  اجلزائري  الوطني  البنك 
والقر�س  اجلزائري  اخلارجي 
الفالحة  وبنك  اجلزائري  ال�صعبي 
التنمية  وبنك  الريفية  والتنمية 
املحلية وال�صندوق الوطني للتوفري 
واإ  بنك  �صيتي   ، بنك   - والحتياط 
الدولية  وال�رشكة  �صي  بي  اإ�س  ت�س 
وال�رشكة  التاأمني  واإعادة  للتاأمني 
التاأمني  واإعادة  للتاأمني  اجلزائرية 
وال�رشكة اجلزائرية للتاأمني ال�صامل 
للتاأمينات  اجلزائرية  وال�رشكة 
عن  للتاأمني  الوطني  وال�صندوق 

يوجد  اأنه  العلم  مع  البطالة  
البور�صة  عمليات  يف  الو�صطاء 
تنظيم  املعتمدون من طرف جلنة 
هم  ومراقبتها  البور�صة   عمليات 
،والبنك  اجلزائري  الوطني  البنك 
،والقر�س  اجلزائري  اخلارجي 
الفالحة  وبنك  اجلزائري  ال�صعبي 
التنمية  ،وبنك  الريفية  والتنمية 
الوطني  وال�صندوق  املحلية، 
للتوفري والحتياط ،وبنك بي اأن بي 

باريبا اجلزائر.
 

ماهي طرق الت�سعرية 
املن�سو�س عليها يف بور�سة 

اجلزائر؟
 

لبور�صة  العام  التنظيم  ين�س 
للت�صعرية  طريقتني  على  اجلزائر 
بالتثبيت   الت�صعرية  يف  واملتمثلة 
والت�صعرية امل�صتمرة، غري اأنه منذ 
اأن با�رشت البور�صة ن�صاطها الفعلي 
الت�صعرية  طريقة  اإل  ت�صتعمل  مل 
�صعر  تطبيق  يف  وتتمثل  بالتثبيت 
التي  املعامالت  واحد على جميع 
خالل  الواحد  ال�صند  على  جتري 
جل�صة التداول وهذا ال�صعر ي�صمح 
املتبادلة  ال�صندات  بت�صخيم حجم 
بني  التوازن  اختالل  وتقلي�س 
تقلي�س  واأخريا  والطلب  العر�س 
�صعر  مع  مقارنة  الأ�صعار  تذبذب 

اإغالق اأخر جل�صة للبور�صة.
 

 هل لنا اأن نتعرف على كيفية 
ت�سوية املعامالت املنجزة يف 

»بور�سة اجلزائر«؟

 نحن نعتمد على الأ�صهم وال�صندات 
التي ت�صدرها ال�رشكات بعد ثالثة 
الر�صمية  العمل  اأيام  من  اأيام 
ت�صوية  ويتم  تداولها  تاريخ  من 
ب�صندات  املتعلقة  املعامالت 
واحد  يوم  بعد  العمومية  اخلزينة 

من تداولها يف البور�صة.
 

 ماهي اأبرز م�ساريعكم 
اجلديدة يف 2018 ؟

 
لقد اقتنت »بور�صة اجلزائر«  نظام 
�صيدخل  جديد  الكرتوين  تداول 
ومع   2018 نهاية  يف  التطبيق  حيز 
التداول  يوفر  الذي   ،  2019 بداية 
اللكرتوين وكذا بث كل املعلومات 
املتعلقة بال�صوق  ، كما اأننا اأجرينا 
بور�صات  مع  تعاون  اتفاقيات 
واكت�صاب  تنويع  اأجل  من  اأخرى 
تطبيقها  من  التمكني  مع  اخلربات 
اجلزائري  املفهوم  مع  وتكييفها 
املنتجات  يخ�س  فيما  وخا�صة 
العموم  وعلى  الإ�صالمية  املالية 
اجلزائر  بور�صة  فا�صرتاتيجيه 
على  املقبلة  الفرتة  خالل  �صرتكز 
تعميم ثقافة ال�صتثمار يف بور�صة 
كافة  اإىل  لت�صل  املالية  الأوراق 
من  اجلزائري  املجتمع  �رشائح 
واجلامعات  واملدار�س  الطلبة 
مل�صاعفة  ال�رشكات  واأ�صحاب 
يف  اجلزائرية  البور�صة  م�صاهمة  
وال�صماح  عامة  الوطني  القت�صاد 
واأ�صحاب  امل�صاريع  لأ�صحاب 
م�صاريعهم  بتمويل  ال�رشكات 

وم�صاركتهم عرب البور�صة  .



24 �ساعةالإثنني  8 جانفي 2018 املوافـق  لـ19 ربيع الثاين  1439ه 6

هدد �سكان �أحياء بلدية تيمياوين 
�لإد�رية  باملقاطعة  �حلدودية 
�أدر�ر  بولية  خمتار  باجي  برج 
للمطالبة  لل�سارع  باخلروج   ،
�لولية  و�يل  من  جاد  بتدخل 
حمو بكو�ش لدعمهم ب�سبكة غاز 

�ملدينة .
قال �لع�رش�ت من قاطني بلدية 
خمتار  باجي  بربج  تيمياوين 
�لتابعة لولية �أدر�ر يف �ت�سالهم 

رفعو�  �أنهم   « »�لو�سط  بجريدة 
�لعديد من �ل�سكاوى و�لعر�ئ�ش 
ب�رشورة   للمطالبة  �لإحتجاجية 
�جلهات  من  �لعاجل  �لتدخل 
مديرية  م�سالح  لدى  �لو�سية 
غرب  و�لغاز  للكهرباء  �لتوزيع 
باأدر�ر لدعم ناحيتهم ب�سبكة غاز 
�إنهاء معاناتهم  �ملدينة ومن ثم 
على  �ليومي  �لبحث  رحلة  مع 
قارور�ت غاز �لبوتان �لتي يكرث 

�ملرحلة  خالل  �لطلب  عليها 
ذهب  حيث   ، �حلالية  �ل�ستوية 
من  �أبعد  �إىل  �ملتحدثني  ذ�ت 
بالت�سعيد  هددو�  عندما  ذلك 
لل�سارع  باخلروج  موقفهم  من 
يف حركة �حتجاجية مفتوحة يف 
�أذ�نا  حالة ما مل جتد مطالبهم 

�ساغية يف �لقريب �لعاجل .
�أكدت  فقد  ثانية  جهة  من 
مديرية  من  م�سوؤولة  م�سادر 

غرب  و�لغاز  للكهرباء  �لتوزيع 
تيمياوين  �سكان  مطلب  �أن 
�لتجاوب معه يف  �أن  �لإ  �رشعي 
وذلك  م�ستبعد  �لر�هن  �لظرف 
ب�سبب �للتز�م ب�سيا�سة �لتق�سف 
�حلكومة  طرف  من  �ملنتهجة 
�مل�ساريع  معظم  م�ست  و�لتي 
�مل�سجلة  �لهادفة  �لتنموية 
�خلما�سية  �لرب�مج  �إطار  يف 

�لفارطة .

متكنت م�سالح �أمن ولية ورقلة 
من   ، �لأخريين  �ليومني  يف 
بجنحة  تتعلق  ق�سية  معاجلة 
�ل�رشقة بالت�سلق و �إخفاء �أ�سياء 
�لق�سية  وقائع  تعود  م�رشوقة، 
�ىل  بها  تقدم  �سكوى  �ثر 
م(  )�ش  �ملدعو  �لمن  م�سالح 
�ثر تعر�سه لل�رشقة بالك�رش من 
د�خل م�سكنه من قبل جمهولني 
 140 قدره:  مايل  مبلغ  طالت 
من  وخامت  �سنتيم  مليون 
فتح  ،�أين  مت  �ل�سفر  �ملعدن 
طرف  من  �لق�سية  يف  حتقيق 
�لبحث  وبعد   ، �لمن  م�سالح 
ثالث  توقيف  مت  و�لتحري 
ويتعلق  فيهم  م�ستبه  ��سخا�ش 
م(  )غ  �لمر بكل من �ملدعو/ 
�ملدعو/  �أ(   ب   ( �ملدعو/   ،
)ب ع( ، كما مت ��سرتجاع مبلغ 
�سنتيم   مليون  مايل قدره: 120 
�لذكر  �سالفي  حتويل  ليتم   ،

�لتحقيق   لغر�ش  �ىل �مل�سلحة 
�لإجر�ء�ت  ��ستكمال  بعد  و 
ت�سكيل  مت  معهم   �لقانونية 
قدمو�  �سدهم  جز�ئي  ملف 
�جلمهورية  وكيل  �مام  مبوجبه 
لدى حمكمة ورقلة  ،�ين �سدر 
عام  منهم  و�حد  كل  حق  يف 
حب�ش نافذة مع عدم �ليد�ع ، 
غر�مة مالية تقدر قيمتها    بـ 
بال�سافة   ، �سنتيم  مليون   50
�ىل دفع غر�مة مالية بالت�سامن 
ل�سالح �ل�سحية تقدر قيمتها بـ 

20 مليون �سنتيم .
�لعملية  هذه  تندرج  حيث 
�لتطبيق  �طار  يف  �لأمنية 
�لأمن  ملخطط  �ل�سارم 
�لنظام  حفظ  باإعادة  �خلا�ش 
�جلرمية  مو�قع  ودك  �لعام 
�مل�سبوهة  بالحياء  �ملنظمة 

باإقليم ولية ورقلة .
اأحمد باحلاج 

بتهمة �سرقة 140 مليون �سنتيم وخامت من 
املعدن الأ�سفر مبنزل عائلي 

اأمن ولية تندوف 

م�سالح �أمن والية ورقلة تفكك �سبكة 
�جر�مية متكونة من 03 �أ�سخا�ص 

تنظيم يوم حت�سي�سي حول خماطر  
�ال�ستعمال �ل�سيئ لالنرتنت و 

�الألعاب �الليكرتونية  

متهم باق�ساء الإطارات املحلية 

و�يل والية ورقلة يعجز عن تفكيك 
�ألغام ملف �لت�سغيل 

خمت�سون: الوايل غالط الراأي العام يف ق�سية رئي�س وكالة  الت�سغيل 

اعتربت  ق�سية التوظيف املبا�سر مب�سروع ترامواي ورقلة ،مبثابة القطرة التي اأفا�ست الكاأ�س فيما 
يتعلق بت�سيري ملف الت�سغيل يف الولية –ل�سيما- ما و�سف بالتعاطي ال�سلبي لوايل الولية مع ال�سكاوى 

والتظلمات حول اخلروقات احلا�سلة وكذا العجز يف الت�سيري يف هذا امللف الذي ظل �سوكة يف حلق 
ال�سلطات املحلية وم�سدر �سداع دائم لها .

اأحمد باحلاج

مهتمة  حملية   جمعيات  �تهمت 
ولية  و�يل   ، �لعاملة  �ليد  مبلف 
ورقلة بالعجز يف �لتحكم يف ملف 
�لردود  �سكلت  حيث  �لت�سغيل، 
عملية  �ساحبت  �لتي  �ل�سلبية 
عامل   450 لـ  �ملبا�رش  �لتوظيف 
حلقة   ، ورقلة  تر�مو�ي  مب�رشوع 
�لخفاقات  مب�سل�سل  جديدة 
�لعاملة  �ليد  ملف  يف  �حلا�سلة 
�سلبي  تعاطي  من  ر�فقها  وما 
�للجنة  طرف  من  م�سوؤول  وغري 
�لتي  للت�سغيل  بورقلة   �لقطاعية 
يٍر�أ�سها و�يل �لولية ، حيث و�سف 
�لعديد من �ملتتبعني للملف هذه 
عن  و�لعاجزة  بال�سعيفة  �لأخرية 
موؤكدين   ، �مللف  �ألغام  تفكيك 
�أن �لرجل �لأول بولية ورقلة غري 
�لت�سغيل  ملف  �خر�ج  على  قادر 
و�لأدهى   ، �لزجاجة  عنق  من 
ما  حيال  �ل�سمت  �لتز�مه  و�لأمر 
عملية  يف  جتازو�ت  من  يحدث 
�لتوظيف �سو�ء على م�ستوى على 
�ل�رشكات  �أو  �لعمومية  �لهيئات 
�لبرتولية �لعاملة يف حقول �لنفط 

بحا�سي م�سعود .
 الوايل متهم باق�ساء 

الطارات املحلية 

وقال عدد من  �ملتحدثني جلريدة 
�لأول  �مل�سوؤول  �أن   ،  « »�لو�سط 
على �لهيئة �لتنفيذية بورقلة ، مل 
تكن �أي ب�سمة و��سحة يف معاجلة 
�مل�سجلة يف معاجلة  �لختاللت 
م�ستوى  على  �لعمل  عرو�ش 
�لوكالة �لولئية للت�سغيل ، كما مل 
تظهر ت�رشيحاته يف كل مرة حول 
�لت�سغيل على �مليد�ن  و�قع ملف 
، خا�سة ق�سية �نهاء رئي�ش وكالة 

�لت�سغيل �ل�سابق �لذي �تهم �لو�يل 
خالل  من  �قالته  على  بالعمل 
تقارير �سود�ء رفعها هذ� �لأخري 

لل�سلطات �ملركزية.
�أن  �ملتحدثون  نف�ش  و�أو�سح   
�لو�يل غالط �لر�أي �لعام �ملحلي 
�لطار  �ساند  باأنه  �رشح  عندما 
فكرة  مع  وكان  �ملذكور  �ملحلي 
�حلقيقة  �أن  غري   ، عليه  �لبقاء 
ي�سيف هوؤلء غري �سحيحة متاما 
مر��سلة  �ىل  �لو�يل  عمد  حيث   ،
و�ل�سمان  و�لعمل  �لت�سغيل  وزير 
�أجل تنحيته وهو  �لجتماعي من 
�مل�سوؤولية  من  تن�سال  �أعترب  ما 
ويتحدث   ، �لعام  للر�أي  وت�سليال 
يف  �ل�سغل  مللف  متابع  من  �أكرث 
لذ�ت  �سلبي  موقف  عن  ورقلة 
�لحتجاجات  �إز�ء  �مل�سوؤول 
�ليه  �ملرفوعة  �ل�سكاوى  وكذ� 
يفتقر  �لو�يل  �أن  �إىل  م�سريين   ،
معاجلة  يف  و�ل�سجاعة  للجر�أة 
�مللفات �لثقيلة على غر�ر �لعقار 

و�ل�سغل .
من  �أن  على  �ملتحدثني  وي�سدد 
�لتي  �ل�سلبية  �ملالحظات  بني 
يف  ف�سله  هي  �لو�يل  فيها  وقع 
بامللف  �ملعنيني  م�رش�حة 
موؤخر� مبدينة  ما حدث  و�لدليل 
لقاء  نظم  عندما  م�سعود  حا�سي 
و  �لبرتولية  �ل�رشكات  مدر�ء  �سم 
و�يل �لولية من �أجل تد�ر�ش و�قع 
فعاليات  �ق�ساء  مت  �أين   ، �مللف 
و�سائل  وحتى  �ملدين  �ملجتمع 
وح�سور  تغطية  من  �لعالمية 
يف  و�لغريب  �لجتماع،  فعاليات 
باأي  يخرج  مل  �للقاء  �أن  �لأمر 
وكذ�  حماور  عن  يتحدث  بيان 
�ليها  تطرق  �لتي  �لقرتحات 
�لتي  �خلطوة  وهي   ، �ملجتمعون 
ف�رشت على �أنها �سقطة كبرية وقع 

فيها �لو�يل �لذي �تهم بتعمد عدم 
توجيه �لدعوة للجمعيات �لفاعلة 
يف هذ� �مللف بغية �خفاء �لأور�ق 
و�ملهازل  �لكو�رث  ك�سف  وعدم 

�حلا�سلة يف هذ� �مللف .
جلنة الت�سغيل القطاعية 

بورقلة ولدت ميتة 

�لت�سغيل   ملف  وجه خمت�سون يف 
�لت�سغيل  للجنة  �لنتقاد�ت  �سهام 
و�يل  ير�أ�سها  �لتي  �لقطاعية 
�لوزير  مر��سلة  مبوجب  �لولية 
�سالل  �ملالك  عبد  �لأ�سبق  �لأول 
بالغائبة  �للجنة  و�سفت  و�لتي   ،
وباأنها ولدت ميتة ب�سبب عجزها 
�حلا�سلة  �لتطور�ت  مو�كبة  عن 
�فتقارها  خالل  من   ، �مللف  يف 
 ، �ملعامل  و��سحة  عمل  خلطة 
غري  من  �أنه  حمدثونا  �عترب  �ذ 
�ملعقول �أن تعرف �لو�يل م�ساكل 
ول  �لت�سغيل  قطاع  يف  باجلملة 
موقف  �أي  �لأخرية  لهذه  يظهر 
،حيث  يجري  ما  حقيقة  يو�سح 
ظلت هذه �لأخرية بعيدة عن و�قع 
�لتي  �ل�سبابية  ب�سبب  �لأحد�ث 

تعمل فيها .
و�نتقد عدد من �ملتابعني لل�ساأن 
�ملحلي دور �للجنة وعملها وذلك 

تقاريرها  غياب  خلفية  على 
�لر�أي  �طالعها  وعدم  �ل�سهرية 
�لعام على حمتو�ها ، �لأمر �لذي 
�عترب عجز� �رشيحا للو�يل بكونه 
هذه  �أن  موؤكدين   ، لها  رئي�سا 
ع�سويتها  يف  ت�سم  �لتي  �للجنة 
مفت�سية  بينها  من  معنية  هيئات 
�لعمل ومديرية �لت�سغيل و�لطاقة 
من  كثري  يف  كانت   ، و�ملناجم 
مع  ب�سمتها  متو�طئة  �لأحيان 
م�سكوت  من جتاوز�ت  يجري  ما 
،ل�سيما  �لت�سغيل   ملف  عنها يف 
عمليات  عن  �لت�سرت  ق�سية 
ملتوية  بطرق  تتم  �لتي  �لتوظيف 
و�لنز�هة  �ل�سفافية  عن  بعيد� 
ومبد�أ �لأولوية يف �لتوظيف لأبناء 

�ملنطقة .
وخل�ش جميع �ملتحدثني يف هذ� 
�مللف ، على �أن هذ� �لأخري �أكرب 
من  و�يل ولية ورقلة  ب�سبب عدم 
�لتي  م�ساكل  �حتو�ء  على  قدرته 
حلول  دون  مكانها  تر�وح  ظلت 
عن   عجزه  جانب  �ىل   ، جذرية 
تروي�ش م�سوؤويل �لت�سغيل ومدر�ء 
و�لجنبية  �لوطنية  �ل�رشكات 
�ملتمردين على �لقانونني �ملنظم 
ولية  يف  �ل�سغل  و�سوق  للملف 
بحجم عا�سمة �جلنوب �ل�رشقي 

�ملكتب �جلهوي جلريدة �لو�سط باجلنوب �لكبري
العنوان: دار ال�سحافة املرحوم عبد 

احلميد جناح بحي ل�سيلي�س ورقلة  
الهاتف الثابت والفاك�س :029703371

الهاتف النقال :0673441213
 لكل اإ�سهارتكم و اإعالناتكم ات�سلوا بنا 

�إعالن

للمطالبة بدعمهم بغاز املدينة 

مو�طنو بلدية تيمياوين باأدر�ر يهددون 
باخلروج لل�سارع

�جلاري  �لأ�سبوع  بحر  قامت 
بال�رش�كة  تندوف  �أمن  م�سالح 
نبي  بن  مالك  جمعية  مع 
يوم  بتنظيم   ، و�لثقافية  �لعلمية 
�لأطفال  لفائدة  حت�سي�سي موجه 
)حي  �لإ�سالمي  �لثقايف  باملركز 

�لنه�سة(.
مت من خالل هذ� �ليوم �لتح�سي�سي 
�ملو��سيع  على  �ل�سوء  ت�سليط 
�لإ�ستعمال  مبخاطر  �ل�سلة  ذ�ت 
�إطار  يف  تدخل  لالأنرتنت   �ل�سئ 
توليها  �لتي  �لكبرية  �لأهمية 
�لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية 
فيما  خا�سة   ، �ملو�سوع  حول 
�لناجمة  �ل�سلبية  بالنتائج  يتعلق 
�ل�سبكة  �إ�ستعمال  �سوء  عن 

يتعلق  فيما  خ�سو�سا  �لعنكبوتية 
ينجر  وما  �لإلكرتونية  بالألعاب 
على  �سو�ء  �سلبي  �ثر  من  عنها  
�مل�ستوى �لنف�سي �أو �لبدين للفرد 
يف  بعنو�ن«  حما�رشة  �إلقاء   ،
�ل�ستعمال  من  �لأطفال  حماية 
�لتعريف  بغية  لالنرتنت«  �ل�سيئ 
�للكرتونية  �لألعاب  مبخاطر 
�لأزرق«  �حلوت  »لعبة  وخا�سة 
و�لجتماعية  �لنف�سية  و�لأ�رش�ر 

�لتي يتعر�ش لها �لطفل .
 من جهة ثانية فقد ثمنت جمعيات 
حملية وفعاليات �ملجتمع �ملدين 
هذه �ملبادرة ، مطالبني بتعميمها 
عرب جميع �حياء بلديات تيندوف 

.

اأحمد باحلاج 

اأحمد باحلاج 
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بو�سريفي بلقا�سم 

كما مت حتويل مدير التجهيزات 
الذي  م�صار  حممد  العمومية 
عديدة  ل�صنوات  ا�صتغل  
باأدرار  ايل والية اليزي لي�صتغل 
ذات  واأ�صاف  لل�صكن  مديرا 
اأن احلركة م�صت مدير  امل�رص 
حول  الذي  والتعمري  البناء 
انتظار  البويرة  يف  والية  اإيل 
اإعطاء  بهدف  نظرائهم   تعني 
ملف  ت�صيط  يف  اأكرث  حركية 
كبري كال�صكن كما يرتقب حتويل 
املدراء  من  عدد  مهام  واإنهاء 
غ�صب  نتيجة  التنفيذيني  
الوالية من  االأول عن  امل�صوؤول 
التقارير اأدائهم واملرد ودية ال�صعيفة يف  عن  نايك  �صوء قطاعاتهم  الوايل  عن  ت�صل  ت�صيري اإدارة مديرياتهمالتي 

اأفادت م�سادر عليمة من مبني ولية اأدرار اأن وزارة ال�سكن اأجرت حركة يف قطاعها م�ست مدير ال�سكن 
لولية اأدرار الذي حول اإيل ولية اأخري ويعني يف مكانه مدير جديد قادما من ولية ت�سم�سيلت

فيما يرتقب اإنهاء مهام وحتويل يف قطاعات اأخري

حركة م�ست قطاع ال�سكن والعمران  باأدرار

املنتدى الوطني للمواطنة وترقية املجتمع املدين 

ملتقي وطني حول حماية اال�ستقراريف اجلزائر 

رئي�س  دهكال  الطيب  ك�صف 
للمواطنة  الوطني  املنتدى 
يف  املدين  املجتمع  وترقية 
ادرار  والية  اأن  للو�صط  حديثه 

�صوف ت�صهد نهاية هذا االأ�صبوع 
ال�صهر اجلاري  اأيام 13/12 من 
حول  وطني  ملتقي  تنظيم 
حتت  اجلزائر  ا�صتقرار  حماية 

والريا�صة  ال�صباب  وزارة  رعاية 
والداخلية واجلماعات املحلية 
ادرار  وبالتن�صيق  والية  ووايل 
لرتقية  الوطنية  اجلمعية  مع 
واأ�صاتذة  ال�صباب  اإطارات 
ال�صباب  جامعيني  واإطارات 
ال�صباب  موؤ�ص�صات  وديوان 
وخمتلف اجلمعيات والتنظيمات 
عدة  امللتقي  يعرف  حيث 
حول  كلها  ترمي  مداخالت 
اأكرث  املواطنة  تر�صيخ  فكرة 
وخا�صة  املجتمع  اأو�صاط  يف 
واجلمعيات  ال�صباب  منه 
املبداأ  والتنظيمات  ليكون 
تنعم  ما  حماية  يف  االأ�صا�صي 

به اجلزائر من نعمة اال�صتقرار 
االأفكار  توظيف  على  واالأمن 
نحو  اليومي  وال�صلوك  والعمل 
الرئي�س  واأ�صاف  الهدف  هذا 
عدة  اأي�صا  تنظم  �صوف  بان 
اأن�صطة من معار�س للجمعيات 
الناير  عيد  الن�صطة  الأحياء 
ال�صنة االأمازيغية اأين ثمن قرار 
رئي�س اجلمهورية حول  فخامة 
هذا امل�صعى الذي يكر�س اأكرث 
اجلزائري  املجتمع  متا�صك 
كل  وترقية  بناء  اأ�صا�س  على 
واللغوية  الثقافية  مكوناته 

وغريها حتت �صقف واحد
بو�سريفي بلقا�سم 

رئي�س بلدية ادرار 

فتح ملف املحالت واالأ�سواق اجلوارية املغلقة  
حممد  اأقا�صم  ال�صيد  ك�صف 
املجل�س  رئي�س  الكرمي  عبد 
البلدي لبلدية ادرار يف حديثه 
يعمل  املجل�س  للو�صط  اأن 
نظافة  على  االأيام  هذه  يف 
املدينة  اأحياء  وجل  املحيط 
من االأو�صاخ وتهيئة امل�صاحات 
وجه  اإعطاء  بغية  اخل�رصاء 
برنامج  ينطلق  وبعدها  الئق 
عن  اأما  العمومية  االإنارة 
التجارية  املحالت  حالة 
واأ�صبحت  ل�صنوات  املغلقة 
باالإ�صافة  النحراف  وكرا 
اجلوارية  اإيل  االأ�صواق 
التجار  طرف  من  املهجورة 
من  كل  يف  والفواكه  اخل�رص 

اأوت  وحي20  140م�صكن  حي 
هذا  تليالن  فان  وحي  وبربع 
من  واملوروث  الثقيل  امللف 
يفتتح  �صوف  ال�صابق  املجل�س 
الحقا بعد درا�صة كل املعوقات 
املحالت  تلك  اإيل  اأدت  التي 
بحي  املتواجد  منها  خا�صة 
بتعداد 100 حمال  120 م�صكن 
جتاريا وحرفيا بدون ا�صتغالل 
نقطة  و�صارت  واأن�صطة 
من  االنتهاء  بعد  وعليه  �صوداء 
عليه  ت�صهر  الذي  الربنامج 
تن�صيط  اإعادة  بهدف  البلدية 
واملحالت  اجلوارية  االأ�صواق 
مما  وتطليق  منا�صبة  ب�صورة 
تقريبها  اليوم  الجل  عليه  هي 

املذكورة  االأحياء  �صكان  اأمام 
للت�صوق  وتطليق معاناة تنقلهم 
�صوق  يف  املدينة  و�صط  يف 
بودة  الذي  املعروف  ال�صعبي 

ن�صيطة  جتارية  حركية  ي�صهد 
اإيل  اأي�صا يف حاجة  فيبقي هو 

تنظيم م�صتقبال
بو�سريفي بلقا�سم 

 �سعيدة

باتنة

ميلة 

حجز 4.392 قارورة خمر
 و توقيف مروجني لها بدون رخ�سة 

هالك حار�س مدر�سة ابتدائية 
اختناقا بالغاز

تفكيك جمعية اأ�سرار مكونة من 
3 اأ�سخا�س

متكنت عنا�رص ال�رصطة ب�صعيدة 
موؤخرا من حجز 4.392 قارورة 
لها  مروجني  توقيف  و  خمر 
بدون رخ�صة وذلك اإثر عمليتني 
ذات  لدى  االأم�س  علم  ح�صبما 
ذات  واأو�صح  االأمني.   ال�صلك 
االأوىل  العملية  اأن  امل�صدر 
معلومات  ورود  اإثر  على  متت 
من  معتربة  كمية  بوجود  تفيد 
خمباأة  الكحولية  امل�رصوبات 
املانعة  عني  بقرية  مبزرعة 
مت  حيث  احلجر(،  عني  )بلدية 
تفتي�صها ليتم العثور على 3.152 

وحدة من الكحوليات.

 وجاءت العملية الثانية اإثر دورية 
لعنا�رص فرقة البحث و التدخل 
باملدخل الغربي ملدينة �صعيدة 
حيث لفت انتباههم �صخ�س على 
على مالحمه  بدت  مركبة  منت 
االرتباك  و  اخلوف  عالمات 
املركبة  تفتي�س  و  توقيفه  ليتم 
 240 كمية  على  بها  عرث  التي 
امل�صدر،  لنف�س  وفقا  وحدة 
فيهما  امل�صتبه  تقدمي  مت  وقد 
على  �صنة   31 و   27 البالغني 
اجلمهورية  نيابة  اأمام  التوايل 
يف  للنظر  �صعيدة  حمكمة  لدى 

ق�صيتيهما.

 43 العمر  من  يبلغ  �صخ�س  تويف 
�صنة وهو حار�س مدر�صة ابتدائية 
باتنة  بوالية  املاء  وادي  مبدينة 
املحرتقة  بالغازات  اختناقا 
ح�صبما  مدفاأة  من  املنبعثة 
املكلف  من  االأم�س  به   �رصح 
احلماية  م�صالح  لدى  باالإعالم 
املدنية زهري نكاع، الذي اأو�صح 
باأن فرقة التدخل التابعة للوحدة 
متكنت  مروانة  ملدينة  الثانوية 
الذي  ال�صحية  جثة  انت�صال  من 
مدر�صة حريزة  داخل  ميتا  وجد 
يعمل  اأين  املاء  بوادي  الطاهر 
حتويلها  مت  والتي  ليلي  كحار�س 
اجلثث  حفظ  م�صلحة  نحو 

مب�صت�صفى مروانة.
الوفاة  اأ�صباب  تكون  اأن  ويرجح   
املحرتقة  الغازات  اإىل  راجعة 
ح�صب  املدفاأة  من  املنبعثة 
الذي  مل�صدر  ذات  اأردفه  ما 
اأن امل�صالح املخت�صة  اإىل  اأ�صار 
اأ�صباب  ملعرفة  حتقيقا  فتحت 
اأن  يذكر  احلادث،  ومالب�صات 
باتنة  والية  من  خمتلفة  مناطق 
�صاعة  ال48  خالل  �صهدت 
ميزتها  جوية  تقلبات  االأخرية 
م�صحوبة  كانت  غزيرة  اأمطار 
اأحيانا بحبات الربد مما اأدى اإىل 
درجات  يف  حم�صو�س  انخفا�س 

احلرارة.

اأ�رصار  جمعية  تفكيك  مبيلة  مت 
ترتاوح  اأ�صخا�س   3 من  مكونة 
اأعمارهم بني 25 و 32 �صنة خمت�صة 
يف �رصقة ال�صاحنات ح�صب ما علم 
االأم�س من م�صالح االأمن الوالئي، 
الذي اأو�صح باأن عنا�رص امل�صلحة 
التابعة  الق�صائية  لل�رصطة  الوالئية 
توقيف  من  متكنت  ال�صلك  لنف�س 
جانب  اإىل  ال�صبكة  هذه  اأفراد 
ترقيم  حتمل  �صاحنة  ا�صرتجاع 

والية خن�صلة كانت م�رصوقة.
االأمني  امل�صدر  لذات  وا�صتنادا   
اإىل  تعود  الق�صية  تفا�صيل  فاإن 
املن�رصم حيث  مار�س  �صهر  نهاية 
�رصقة  حماولة  عن  االإبالغ  مت 
�صاحنة تربيد على م�صتوى املخرج 
مبا�رصة  لتتم  ميلة  ملدينة  الغربي 

مل�رصح  التقنية  املعاينة  اإجراءات 
حتت  امليداين  والبحث  اجلرمية 
مما  ميلة  حمكمة  نيابة  اإ�رصاف 
اأفراد  هوية  حتديد  عن  اأ�صفر 
الع�صابة وتوقيفهم تباعا مع حجز 
ي�صتعملها  كانت  �صياحية  مركبة 
تنقالتهم  يف  الع�صابة  اأفراد 
اأف�صت  كما  اأخرى،  و�صائل  و 
التحريات لال�صتباه يف تورط اأفراد 
املجموعة يف ق�صية �رصقة �صاحنة 
ا�صتكمال  وبعد   ،2013 �صنة  اأخرى 
مت  القانونية  االإجراءات  جميع 
نيابة  اأمام  بهم  امل�صتبه  تقدمي 
بو�صعهم  اأمرت  التي  ميلة  حمكمة 
تكوين  تهمة  عن  احلب�س  رهن 
املقرتنة  ال�رصقة  و  اأ�رصار  جمعية 

بظروف الليل و التعدد.
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د. غازي ح�سني

ملاذ� �أكره وتكره �ل�سعوب �لعربية و�لإ�سالمية �أمريكا؟
اأقامت الوليات املتحدة يف 15 اأيار عام 1948 اإ�سرائيل يف فل�سطني. واأ�سدرت مع بريطانيا وفرن�سا عام 1951 البيان الثالثي حلمايتها. واأ�سعلت 

اإ�سرائيل حرب ال�سوي�س العدوانية يف 29 ت�سرين الأول عام 1956 بال�سرتاك مع بريطانيا وفرن�سا وحرب حزيران العدوانية عام 1967 بالتعاون 
والتن�سيق الكاملني مع الوليات املتحدة تلبية لطلب  من امللك ال�سعودي من اإدارة الرئي�س الأمريكي ليندون جون�سون لإ�سعاف القائد العربي جمال 

عبد النا�سر ووقف دعمه للجمهورية اليمنية الفتية والق�ساء على قيادة م�سر للعامل العربي وعلى الوحدة العربية وحتقيقًا ل�سرتاتيجية بن 
غوريون موؤ�س�س اإ�سرائيل باإخراج م�سر من ال�سراع العربي ال�سهيوين لال�ستفراد بالفل�سطينيني وال�سوريني واللبنانيني.

�أنور  كارتر  جيمي  �لرئي�س  و�أجرب 
كمب  �تفاقيتي  توقيع  على  �ل�ساد�ت 
�لعدو  مع  �ل�سلح  ومعاهدة  ديفيد 
و�أقامت   .1978 عام  يف  �لإ�رس�ئيلي 
�إ�رس�ئيل �ل�رسيط �حلدودي يف جنوب 

لبنان يف �لعام نف�سه.

هرني كي�سنجر
�لأمريكية  �لإد�ر�ت  يهود  ومتكن 
وعلى ر�أ�سهم �ليهودي �خلطري هرني 
�ل�سرت�تيجيتني  حتقيق  من  كي�سنجر 
�لأمريكية و�لإ�رس�ئيلية يف م�رس وبقية 
بلد�ن �مل�رسق �لعربي. و�أعطت �إد�رة 
�لرئي�س رونالد ريغان �ل�سوء �لأخ�رس 
لغزو �إ�رس�ئيل للبنان يف �لعام 1982م. 
و�أخرجت �لتفاقات �لتي وقعها فيليب 
ريغان منظمة  �لرئي�س  مبعوث  حبيب 
من  وقو�تها  �لفل�سطينية  �لتحرير 
بريوت �إىل تون�س وت�سعة �أقطار عربية 
�إد�رة  و�أجربت  فل�سطني.  عن  بعيدة 
�لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  ريغان 
على تبني �خليار �ل�سيا�سي وبالرعاية 
�لمريكية. وو�فقت قمة فا�س �لثانية 
يف �أيلول 1982 وبعد �لغزو �لإ�رس�ئيلي 
للبنان على م�رسوع �لأمري فهد و�لذي 
��سم  وحمل  باإ�رس�ئيل  �سمناً  �عرتف 

م�رسوع �ل�سالم �لعربي.
بيان   1988 عام  يف  عرفات  ووقع 
�خلارجية  وزير  و�سعه  كما  جنيف 
�حلو�ر  وبد�   . �سولت�س  جورج 
�لرئي�س  ودّمر  عرفات  مع  �لأمريكي 
بو�س �لأب عام 1991 �جلي�س �لعر�قي 
�إىل  �لكويت  من  �ن�سحابه  طريق  يف 
نف�س  يف  �لأب  بو�س  وعقد  �لب�رسة 
كمقدمة  لل�سالم  مدريد  موؤمتر  �لعام 
مقولة  وفق  �إ�رس�ئيلي  عربي  ل�سالم 

حزب �لعمل و�سمعون بري�س:
لإقامة  �ل�سالم  مقابل  »�لأر�س 
من  �لقت�سادية  �لعظمى  �إ�رس�ئيل 
�لأو�سط  �ل�رسق  م�رسوع  خالل 
�جلديد. ووقع يا�رس عرفات بتاريخ 9 
�ملظلمة  �أو�سلو  دهاليز  1993 يف  �آب 
�لذي  �لإذعان  �تفاق  و�لظاملة 
 %88 يف  باإ�رس�ئيل  �لعرت�ف  ت�سمن 
عن  و�لتخلي  فل�سطني  م�ساحة  من 

�ملقاومة �مل�سلحة ونعتها بالإرهاب.

اإعالن املبادئ

 13 بتاريخ  عبا�س  حممود  ووقعه 
�سبتمرب عام 1993  يف �لبيت �لأبي�س 
وقع  كما  �ملبادئ،  باإعالن  وعرف 
ر�بني  ��سحق  �جلرن�ل  مع  عرفات 
�تفاق �لقاهرة و�لذي عرف با�سم غزة 
ومبوجب  مبوجبه  ومت  �أولً.  �أريحا  ــ 
�تفاق كايا �بتكار �لعدو ل�سلطة �أو�سلو 
�لقد�س  وتهويد  �لق�سية  لت�سفية 
فل�سطني  وكل  �ملحتلني  ب�سطريها 

حتى نهر �لأردن.
وحمل �لرئي�س كلنتون و�جلرن�ل ر�بني 
عام  �ملجايل  �ل�سالم  وعبد  �مللك 
يف  �لإذعان  �تفاق  توقيع  على   1994
بريوت  قمة  و�نعقدت  عربة.  و�دي 
على  وو�فقت   2002 عام  �لعربية 
�ملبادرة �ل�سعودية و�لتي �سطبت على 

حق �لعودة.
�لبن  بو�س  �حلرب  جمرم  و�أ�سعل 
�آذ�ر  �لعر�ق يف  على  �لعاملية  �حلرب 
)2003( لالإطاحة بالنظام وحل �جلي�س 
�لعر�قي وتدمري منجز�ته ونهب نفطه 
�حتاللها  وتقوية  �إ�رس�ئيل  وم�ساعدة 
لبنان  وجنوب  و�جلولن  لفل�سطني 
ون�رس  �ل�رسقية  �جلهة  على  بالق�ساء 
�لإرهاب و�لإبادة و�لتدمري يف �لعر�ق 

لإرجاعه للع�رس �حلجري
�لبن  بو�س  �حلرب  جمرم  وعد  كما 
�أ�س�س طائفية ومذهبية  وتفتيته على 
و�لإرهاب  �حلروب  باإ�سعال  وعرقية 
دولة  و�قامة  �ل�سنني  ع�رس�ت  فيه 

كردية يف �سمال �لعر�ق .
وحاولت كوند�لي�سا ر�ي�س تعميم كمب 
ديفيد و�إقامة �ل�رسق �لأو�سط �جلديد 
من �لبو�بة �للبنانية بعد �أن ف�سلت يف 
حتقيقه من �لبو�بة �لعر�قية فاأ�سعلت 
�إ�رس�ئيل حرب متوز 2006 ومبو�فقة 

�آل �سعود و�لطاغية �ملخلوع مبارك.

اإدارة اأوباما

تغيري  وحاولت  �أوباما  �إد�رة  وجاءت 
�لأو�سط  �ل�رسق  بلد�ن  يف  �لأو�ساع 
�لعربي  بالربيع  �ُسمي  ما  خالل  من 

�لإخو�ن �مل�سلمني  ودعمت جماعات 
وبع�س  م�رس  يف  �ل�سلطة  ل�ستالم 
�لبلد�ن �لعربية �لأخرى لت�سفية ق�سية 
�لدولتني  روؤية  خالل  من  فل�سطني 
من  بو�س  �حلرب  �أخذها جمرم  �لتي 
يف  وو�سعها  �سارون  �ل�سفاح  م�رسوع 
على  عبا�س  و�أجرب  �لطريق  خارطة 

تبنيها.
وقادة  �لأمريكية  �لإد�ر�ت  وجنحت 
ر�أ�سهم  وعلى  �لإ�رس�ئيلي  �لعدو 
من  �ل�رس�ع  بتحويل  نتنياهو  �لفا�سي 
�رس�ع عربي �سهيوين �إىل �رس�ع عربي 
�ملزيد  لن�رس  و�إير�ين  وعربي  عربي 
�لبلد�ن  لتفتيت  و�لفنت  �حلروب  من 
ومتويل  بدعم  و�لإ�سالمية  �لعربية 
حفاظاً  ونهيان  وثاين  �سعود  �آل  من 
�أقامتها بريطانيا  �لتي  �أنظمتهم  على 
تهويد  مقابل  �أمريكا  وحتميها 
وتطبيع  �لقد�س  فيها  مبا  فل�سطني 
�لإ�رس�ئيلي  �لعدو  مع  �لعالقات 
و�لعروبة  و�ملو�طن  و�لوطن  �هلل  عدو 

و�لإ�سالم و�لب�رسية جمعاء.

اأخطر املراحل

ويهود  �ليهودية  �للوبيات  وكانت 
يبنون  و�إ�رس�ئيل  �لأمريكية  �لإد�ر�ت 
�لتي  و�لنت�سار�ت  �لنتائج  على 
حققتها لإ�رس�ئيل �لإد�ر�ت �لأمريكية 
و�أتباعهم من  �لأوروبي  ودول �لحتاد 
�مللوك و�لأمر�ء و�لروؤ�ساء �لعرب من 
�أمثال �لطاغية �ملخلوع مبارك وزين 

�لعابدين بن علي يف تون�س.
�إىل  فل�سطني  ق�سية  و�سلت  وهكذ� 
�أخطر و�أرد�أ مر�حلها. وو�سل �لو�سع 
دعم  ب�سبب  �أحو�له  �أ�سو�أ  �إىل  �لعربي 
للمخططات  �لعرب  و�لأمر�ء  �مللوك 
و�ل�سرت�تيجيات و�مل�سالح �لأمريكية 

و�لإ�رس�ئيلية.
ديفيد  كارتر يف كمب  �لرئي�س  وحمل 
�تفاق  توقيع  على  �ل�ساد�ت  �أنور 
�لإذعان يف كمب ديفيد و�لتخلي عن 

فل�سطني  وعروبة  و�لالجئني  �لقد�س 
�لرئي�س  وحقق  �جلولن.  وعن 
��سرت�تيجي  حدث  �أهم  �لأمريكي 
�ل�سهيوين  �لعربي  �ل�رس�ع  تاريخ  يف 
و�لذي كان ير�ود بن غوريون موؤ�س�س 
دورها  عن  م�رس  بتخلي  �إ�رس�ئيل 
وقيادتها وو�جبها ومكانتها يف �ل�رس�ع 
و�ل�سوريني  بالفل�سطينيني  لال�ستفر�د 

و�للبنانيني.
�إذعان  معاهدة  �ل�ساد�ت  وعقد 
وكر�مة  و�إر�دة  �سيادة  ح�ساب  على 
وعلى  �ل�سقيق  �مل�رسي  �ل�سعب 
لل�سعب  �لوطنية  �حلقوق  ح�ساب 
�لقد�س  وعروبة  �لفل�سطيني  �لعربي 
يف  �ملحتلة  �لعربية  �لأر��سي  وبقية 
و�أحدثت  لبنان،  وجنوب  �جلولن 
�لأمن  يف  قاتاًل  ��سرت�تيجياً  خلاًل 
�لعربي  و�ل�رس�ع  �لعربي  �لقومي 
م�سلحة  يف  فقط  و�سبَّْت  �ل�سهيوين. 
�ململكة  ووقعت  �ل�سهيوين.  �لعدو 
و�دي  يف  �لإذعان  �تفاق  �لها�سمية 
�لرئي�س  برعاية   1994 عام  عربة 
مفاو�سات  جرت  وعندما  كلنتون. 
كمب ديفيد �لثانية عام 2000 �عرتف 
�جلانب �لأمريكي �إنه �نحاز كثري�ً �إىل 
جانب �إ�رس�ئيل وتبنى �لرئي�س كلنتون 
بار�ك  �يهود  �حلرب  جمرم  مطالب 
ولي�ست  �أمريكية  �قرت�حات  �أنها  على 

�إ�رس�ئيلية.
يف  �ساركو�  �لذين  �لأمريكيون  و�أكد 
�ملفاو�سات �أن �لإد�ر�ت �لأمريكية مل 

تعمل كو�سيط �رسيف وغري منحاز.

�سفقة القرن

�سفقة  عقد  �ليوم  تر�مب  وي�سعى 
توقيع  على  �لطرفني  بحمل  �لقرن 
من  لإ�رس�ئيل  �إنقاذ�ً  �لنهائي  �حلل 
قلب  يف  وجودها  وتخليد  نف�سها 
وتطبيع  �لإ�سالمية  �لعربية  �ملنطقة 
ودول  �ل�سعودية  وت�سخري  �لعالقات 
�ل�سغط  �خلليج ملمار�سة �ملزيد من 

�مل�سّنع  �لفل�سطيني  �ملفاو�س  على 
�لتحالف  و�إقامة  و�لهزيل  و�ملرّو�س 
�خلليج  ودول  �إ�رس�ئيل  بني  �جلديد 
باير�ن  �لإ�رس�ئيلي  �لعدو  و��ستبد�ل 
�جلارة �ل�سديقة و�ل�سدوقة و�لد�عمة 
وحترير  �لفل�سطيني  �ل�سعب  حلقوق 
�لحتالل  من  وفل�سطني     �لقد�س 

�ل�رس�ئيلي  �لبغي�س.
�لعامل  يف  �ل�سعوب  جميع  ل  وحتِمّ
و�إ�رس�ئيل  �ملتحدة  �لوليات 
عن  �لناجت  �لإرهاب  �نت�سار  م�سوؤولية 
و�لإ�سالمي  �ليهودي  �لديني  �لتطرف 
حل  وعن  �ل�سهيونية  و�مل�سيحية 
�أوروباعلى  يف  �ليهودية  �مل�ساألة 
وعن  �لفل�سطيني  �ل�سعب  ح�ساب 
�لنكبة �مل�ستمرة و�لهولوكو�ست و�لظلم 
�لفادح �لذي حلق بال�سعب �لفل�سطيني 
وتدمري  و�لقد�س  فل�سطني  بتهويد 
بلد�ن �ل�رسق �لأو�سط وتعري�س �ل�سلم 

�لعاملي لأفدح �لأخطار.
و�إ�رس�ئيل  �ملتحدة  �لوليات  وتعمل 
�رس�ع  من  �ل�رس�ع  حتويل  على 
خالل  من  ديني  �رس�ع  �إىل  �سيا�سي 
يف  �لإبر�هيمي  �مل�سجد  تهويد 
بالل  �ل�سحابي  وم�سجد  �خلليل 
�ل�سيخ  وقرب  حلم  بيت  يف  رباح  بن 
�لقد�س  وتهويد  نابل�س  يف  يو�سف 
�لهيكل  و�إقامة  �ملبارك  �لأق�سى  و 
و�لعرت�ف  �أنقا�سه  على  �ملزعوم 
�لدول  �إقامة  لتربير  �لدولة  بيهودية 
على �أ�س�س طائفية ومذهبية وعرقية 
لتفتيت وتق�سيم �لبلد�ن �لعربية.وجاء 
قر�ر �لهوج تر�مب و�د�رته �ليهودية 
 . بركان  فوهة  على  �ملنطقة  وو�سع 
وفتح �لبو�ب على م�رس�عيها ل�سعال 

�حلروب �لدينية. 
�لعربية  �ل�سعوب  وتكره  �أكره  لذلك 
�لتحالف  �لعامل  و�أحر�ر  و�لإ�سالمية 
�ملتحدة  �لوليات  بني  �ل�سيطاين 
يعر�س  �لذي  و�إ�رس�ئيل  �لأمريكية 

�ل�سالم �لعلمي �ىل �فدح �لخطار.
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  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

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

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

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

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

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

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

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

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

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان  العمومي للمح�شر الق�شائي

 الأ�شتاذ :حممودي حممد 
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة 

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن مكتبه ب : حي املعلمني 18 م�شكن -عني البنيان

الهاتف : 05.53.19.79.76
حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر

املادة 412/04 ق ا م ا
بناءا على طلب موؤ�س�سة الأ�سغال العمومية الكربى و الري و اأ�سغال البناء يف خمتلف مراحله املمثلة من طرف م�سريها ال�سيد خرف اهلل رابح العنوان :  
طريق الوزن الثقيل بلدية نقاو�س ولية باتنة القائم يف حقها الأ�ستاذ : حمند اأقلميم بناءا على املواد 406 ٬ 613 ٬ 612 اإىل 416 من ق.ا.م.ا بناءا على 
ال�سند التنفيذي للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة ٬ الق�سم :التجاري /البحري ٬ بتاريخ : 17/07/10 رقم الفهر�س : 17/05782 ٬ رقم اجلدول : 
17/03043 و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة بتاريخ : 2017/11/13 املوؤيد بالقرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء تيبازة الغرفة : التجارية /البحرية 
بتاريخ : 17/11/07 رقم الفهر�س : 17/02926 رقم الق�سية : 02271/17 بناءا على حم�رش تبليغ ال�سند التنفيذي و كذا تكليف بالوفاء و ت�سليم التكليف 
بالوفاء املحررين بتاريخ 2017/11/26 و املبلغني عن طريق ر�سالة م�سمنة الو�سول مع ا�سعار بالو�سول حتت رقم 003851 ال�رشكة ذات امل�سوؤولية 
املحدودة امل�سماة SARL INOVLAKE CO  املمثلة من طرف مديرها العنوان : بور�سة 231 ) 158+73 ( م�سكن LSP  عني البنيان اجلزائر وفقا 
ملح�رش التكليف بالوفاء ٬ بناءا على حم�رشي تبليغ التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوحة الإعالنات مبقر حمكمة ال�رشاقة بتاريخ : 2017/12/04 
و بلدية عني البنيان بتاريخ : 2017/12/03 بناءا على حم�رشي تبليغ ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق بلوحة الإعالنات مبقر حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 
: 2017/12/04 و بلدية عني البنيان بتاريخ 2017/12/03 ٬ بناءا على الأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2017/12/24 حتت رقم : 
6384 املت�سمن الذن بن�رش م�سمون عقد التبليغ الر�سمي ملح�رش التكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية نبلغ ال�رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة 
SARL INOVLAKE CO املمثلة من طرف مديرها العنوان : بور�سة 231 ) 158+73 ( م�سكن LSP  عني البنيان اجلزائر عن طريق الن�رش بجريدة 
يومية وطنية بال�سند التنفيذي املذكور اأعاله ٬ كما نكلفه بالوفاء مقابل و�سل على الأداء للمبلغ 1.486.832,92 دج مبلغ الدين ٬ مبلغ 300.000,00 دج 
تعوي�س ٬ مبلغ 93.473,31 دج احلقوق التنا�سبية للمح�رش الق�سائي ٬ مبلغ 17.759,93 دج  الر�سم على القيمة امل�سافة مبلغ 6.798,00 دج م�ساريف 

املح�شر الق�شائي التنفيذ و نبهناه باأ ن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و ال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي      

الأ�شتاذ حممودي حممد   
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة 

اخت�شا�س   جمل�س ق�شاء تيبازة  
الكائن مكتبه ب حي املعلمني 18 م�شكن –عني البنيان   

الهاتف 0553.19.79.76
  اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

 املادتني   749و 750  ق ا م ا 

  تنفيدا للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة, الق�سم العقاري بتاريخ 15/03/29 رقم الفهر�س 02241/15 رقم الق�سية 00870 
/15واملمهور بال�سيغة التنفيذية   ال�سادرة بتاريخ 2015/09/15 رقم   2015/1314 لفائدة ورثة املرحوم بن عامر علي وهم 
اأرملته : اآيت علي �سمينة  العنوان حي الطاحونات  عمارة  »ا« باب الوادي  اجلزائر اأبنائه وهم بن عامر جميد  بن عامر نورالدين   
بن عامر اأحمد  بن عامر اإيدير  بن عامر ح�سينة  بن عامر زهرة    العنوان 312      �سارع حميد قبيالج  احلمامات اجلزائر  
القائم يف حقوقهم الأ�ستاذ جمالدي  رابح حمامي �سد ال�سيدة حماوي حدة  بنت خل�رش العنوان   مزرعة العقيد عمريو�س  عني 
البنيان اجلزائر نعلن انه �سيتم البيع بقاعة اجلل�سات 02 مبحكة ال�رشاقة  بتاريخ 2018/01/28 على ال�ساعة التا�سعة �سباحا   
بها  اأجنزت  220م  الفعلية  البنيان  م�ساحتها  واقعة جنوب �رشق مدينة عني  اقروت  كلود  بتجزئة  تقع  ترابية  )9.00�سا(  لقطعة 
اأ�سا�سات معزولة ثم توقفت , اآلت امللكية مبوجب عقد هبة  حمرر بتاريخ 1995/01/16وامل�سهر باملحافظة العقارية بال�رشاقة 
بتاريخ   1995/05/21  حجم 64  رقم   91وعقد  فري�سة رقم 141 موؤرخ  يف 2011/02/22 ال�سعر الفتتاحي لبيع هدا العقار 
مببلغ 22.000.000.00دج .الرا�سي عليه املزاد العلني يتحمل الأعباء القانونية  مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�سة )1/5(   الثمن 
وامل�ساريف والر�سوم امل�ستحقة ودفع املبلغ املتبقى يف اأجل اأق�ساه )08( اأيام لر�سوم املزاد لالإطالع على قائمة  �رشوط البيع 

املح�شر الق�شائيلدى �سبط املحكمة  اأو مبكتبنا .
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 New York �صحيفة   ونقلت 
Times عن م�صادر يف احلكومة 
قولها  الأمريكية  الأمنية  والهيئات 
الأمريكية  ال�صتخبارات  اأن 
دونالد  رئا�صة  بداية  مع  قامت 
يانغ  بيونغ  باأن  باإبالغه  ترامب 
�صنوات   4 اإىل  متتد  لفرتة  حتتاج 
�صواريخ  اإنتاج  من  تتمكن  لكي 
الأرا�صي  اإىل  الو�صول  على  قادرة 
الياب�صة للوليات املتحدة، وهو ما 
�صيف�صح املجال، لإبطاء اأو تعطيل 

تطوير هذه الأ�صلحة.
ا�صتنتجوا  املحللني  بع�ض  ولكن 
لأول  متكنت  ال�صمالية  كوريا  اأن 
مرة يف �صبتمرب املا�صي من تنفيذ 
هيدروجينية  لقنبلة  ناجح  اختبار 

لتقديراتهم،  وفقا  قوتها،  تفوق 
قوة قنبلة هريو�صيما بـ15 مرة.

كوريا  اأن   اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 
كذلك  ا�صتعر�صت  ال�صمالية 
والقدرة  ال�صاروخية  تكنولوجيتها 
غوام  جزيرة  اإىل  الو�صول  على 
ال�صاحل  اإىل  ثم  ومن  الأمريكية 
اإىل  ذلك  وبعد  الأمريكي  الغربي 

وا�صنطن.
قدرة  عدم  اأن  ال�صحيفة  وترى 
على  الأمريكية  ال�صتخبارات 
التنبوؤ بنجاحات بيونغ يانغ، له عدة 
اأ�صباب من بينها الت�صور باأن كوريا 
طويل  لوقت  �صتحتاج  ال�صمالية 
ال�صالح  اإنتاج  من  تتمكن  حتى 
دول  مع  حدث  كان  متاما  النووي 

اأخرى يف فرتة احلرب الباردة.
بالعتبار  ال�صتخبارات  تاأخذ  ومل 

اأن بيونغ يانغ قد حت�صل على بع�ض 
التكنولوجيات ال�رضورية من الدول 
ال�صتخبارات  تاأبه  ومل  الأخرى 
ال�صاروخية  بالتجارب  كذلك 

الكورية ال�صمالية يف عامي 2016 و 
الإدارة  ي�صفه موظفو  2017، وهو 
بـ"اأكرب  الأمريكية  وال�صتخبارات 

خطاأ يف ح�صابات اأمريكا".

 Wired �صحيفة  حاولت 
�صيحدث  مبا  تتنباأ  اأن  الإلكرتونية 
مهاجمة  فعال  رو�صيا  قررت  لو 
يف  املمدودة  الإنرتنت  خطوط 
وياأتي  والبحار  املحيطات  قاع 
اإعالن  خلفية  على  املقالة  ن�رض 
�صالمة  ب�صاأن  قلقها  الناتو  قيادة 
املائية  حتت  الت�صالت  خطوط 
ب�صبب ن�صاط الغوا�صات الرو�صية.

�صخ�صيات  اأن  ال�صحيفة  وذكرت 
من  امل�صتوى  رفيعة  ع�صكرية 
الأمريكية،  البحرية  القوات 
حذرت وعلى مدى �صنوات عديدة 
ميكن  التي  الوخيمة  العواقب  من 
اأن تنتج عن هجوم حمتمل لل�صفن 
كابالت  على  الرو�صية  احلربية 
هذا  يف  معهم  ويتفق  الإنرتنت. 
بريطانيا  من  زمالوؤهم  الراأي، 
الهجوم  هذا  مثل  اأن  يرون  الذين 

لبالدهم،  مالية  بكارثة  �صيت�صبب 
ونوهت ال�صحيفة باأن الناتو يعتزم 
اإعادة العمل يف مركز القيادة الذي 
كان قائما يف فرتة احلرب الباردة، 
بهدف حماية جتهيزات الت�صالت 
حتت املائية من الأعمال العدائية 

املحتملة من جانب مو�صكو.
وتقول ال�صحيفة اإن اخلرباء يرون 
يهولون  الغربيني  الع�صكريني  اأن 
عن  احلديث  عند  ويبالغون  كثريا 
هذا التهديد. فكل عدة اأيام يت�رضر 
يف العامل اأحد الكابالت املمدودة 
 428 عددها  والبالغ  املاء  حتت 
يكون  احلالت  معظم  ويف  كابال 
اأو  �صيا�صيا  لي�ض  والدافع  ال�صبب 
ع�صكريا بل تقنيا بحتا )ال�صطدام 
نتيجة  اأو  باملر�صاة(  اأو  بال�صفن 
ورغم  والزلزل،  الأر�صية  الهزات 
امل�صتخدمون  ي�صعر  ل  ذلك 

اإعادة  تتم  لأنه  اخللل  بحدوث 
توجيه البيانات تلقائيا اإىل خطوط 
اأخرى من اخلط املت�رضر- يجري 
عادة يف اأوروبا والوليات املتحدة 
مد  اأخرى،  ومناطق  اآ�صيا  و�رضق 

كابالت كثرية على كل خط.
ولذلك، ترى ال�صحيفة الإلكرتونية 
قامت  لو  حتى  اأنه   ،Wired
عدة  بقطع  الرو�صية  الغوا�صات 
كابالت يف املحيط الأطل�صي، فلن 
يت�صبب ذلك بتعطيل عمل الإنرتنت 
جدل  افرت�صنا  ولو  جدي.  ب�صكل 
متكنت  الرو�صية  الغوا�صات  اأن 
يف  الكابالت  كل  قطع  من 
اإعادة  فيمكن  الأطل�صي،  املحيط 
خالل  من  الإنرتنت  حركة  توجيه 
الهادئ.  املحيط  يف  الكابالت 
ولو متكنت رو�صيا بطريقة ما من 
بالكامل  املتحدة  الوليات  عزل 

البحرية،  الإنرتنت  خطوط  عن 
ا�صتخدام  الأمريكيون  في�صتطيع 
لالت�صالت  الأر�صية  ال�صبكات 

داخل البالد.
اخلرباء  بع�ض  و�صف  جانبهم  من 
الت�رضيحات  هذه  مثل  الرو�ض 
الع�صكري  اخلبري  وقال  باخليالية. 
وعلى  اإنه  فيكتورموراخوف�صكي، 
نظرية  اإمكانية  وجود  من  الرغم 
لدى مو�صكو للقيام بقطع خطوط 
مياه  حتت  العميقة  الت�صالت 
لي�صت  الفكرة  هذه  لكن  الأطل�صي 
اإل ثمرة من ثمار اخليال املحموم 
جلرنالت اجلي�ض الربيطاين وقال 
لل�صفارة  ال�صحفي  ال�صكرتري 
هذه  اإن  لندن،  يف  الرو�صية 
الت�رضيحات من جانب الع�صكريني 
حماولة  اإل  لي�صت  الربيطانيني 

لزيادة ميزانية الدفاع.

داخل  وغ�صب:  "نار  كتاب  حقق 
ملايكل  الأبي�ض"  ترامب  بيت 
اليوم  يف  قيا�صية  مبيعات  وولف 
املركز  واحتل  لطرحه،  الأول 
على  املباعة  الكتب  بني  الأول 
موقع اأمازون، فيما دونالد ترامب 
تهديد حمامي  بـ"الفا�صل"  ي�صفه 
اإىل  باللجوء  الأمريكي  الرئي�ض 
الذي  الكتاب  ن�رض  ملنع  الق�صاء 
بالأكاذيب  مليئا  ترامب  اعتربه 
ومعتمدا على م�صادر ل وجود لها 
النا�رضة  ال�رضكة  مينع  مل  اأ�صال، 
تركته  مما  م�صتفيدة  توزيعه  من 
هذا  من  ن�رضتها  التي  املقاطع 
واأججت  الإنرتنيت،  على  الكتاب 
�صغف القراء لالطالع ما يحتويه 

والنار  الغ�صب  وطبيعة  الكتاب، 
التي يتحدث عنها يف البيت.

طوابري  ا�صطفت  وا�صنطن،  ففي 
طويلة اأمام دور التوزيع واملكتبات 
�رضاء  يف  الراغبني  القراء  من 
الكتاب الذي بداأ بيعه يف منت�صف 
الليلة املا�صية، حيث بيعت جميع 
منه،  املطروحة  الأوىل  الن�صخ 
مع  املعرو�صة  الكتب  كل  ونفدت 

حلول الـ10 �صباحا.
 30 باع  اأنه  اأكد  الكتب  باعة  اأحد 
ن�صخة على الفور ب�رضعة ومل يعد 
الطلبات  على  الإجابة  ي�صتطيع 
عرب  الكتاب  بابتياع  الراغبة 
زبائن  اأحد  �رضح  فيما  الهاتف 
جميع  اإرجاء  قرر  باأنه  املكتبات 

والرتكيز  اجلمعة،  لليلة  م�صاريعه 
على قراءة الكتاب.

ترامب  غ�صب  اإىل  وبالعودة 
نفى  فقد  و�صاحبه،  الكتاب  من 
الرئي�ض الأمريكي اأن يكون موؤلف 
باأنه  الثاين  يجزم  فيما  قابله  قد 
بالفعل،  اللقاء  ترامب  التقى 
واأجرى معه مقابلة �صحفية على 
غرار تلك التي عقدها مع مقربني 

من الرئي�ض.
ال�صبت  اأم�ض  انهال  ترامب 
الالذعة  النتقادات  من  بك�صل 
اإياه  وا�صفا  الكتاب  موؤلف  على 
احلكايا  يق�ض  الذي  بـ"الفا�صل 
لبيع كتاب ممل ل يحظى بالثقة"، 
يف  ا�صتند  الكتاب  اأن  اإىل  م�صريا 

حليف  بانون  �صتيف  اإىل  �رضده 
ترامب ال�صابق وكبري م�صت�صاريه، 
من  طرد  عندما  "بكى  الذي 
يف  اإبقائه  لأجل  وتّو�صل  عمله 
الذي  الكتاب،  وظيفته"،ويوؤكد 
"جبانا  الأمريكي  الرئي�ض  ي�صّور 
ومهزوزا وعدمي اخلربة يف تدبري 
اأن  املتحدة"،  الوليات  �صوؤون 
"كانت   2016 لعام  ترامب  حملة 
الفوز  ت�صتهدف  مل  دعائية  حيلة 
بالرئا�صة"، وت�صمن اقتبا�صات من 
الذي طالبه حمامو  بانون  �صتيف 
اأي  اإف�صاء  عن  بالكف  ترامب 
خرج  عندما  ول�صيما  معلومات، 
ترامب  اإن  فيها  قال  بت�رضيحات 

"فقد �صوابه".

لأول  اليوم  الإعالم  و�صائل  تناقلت 
مرة م�صطلح "كتيبة ال�صيف الأجرب" 
عقب  ال�صعودي  امللكي  باحلر�ض 
اأ�صار  �صعوديا،  اأمريا   11 القب�ض على 
بع�ض الن�صطاء اإىل اأنها كتيبة خمت�صة 
وكانت  واأمريية  ح�صا�صة  بق�صايا 
ذكرت  قد  ال�صعودية  الإعالم  و�صائل 
هذه  اأن  مطلعة،  م�صادر  عن  نقال 
القب�ض  اأمر  تلقت  من  هي  الكتيبة 
باحلكم  بق�رض  جتمهروا  اأمراء  على 
وقف  الدولة  قرار  على  معرت�صني 
كما  الأمراء،  ق�صور  فواتري  �صداد 
عن  املادي  بالتعوي�ض  اأي�صا  طالبوا 
يف  املا�صي،  العام  الق�صا�ض،  تنفيذ 
اأحد اأبناء عمومتهم وهو الأمري تركي 
بن �صعود الكبري الذي اأ�صبح اأول اأمري 

يعدم يف ق�صية جنائية.
كتيبة  دور  يكون  اأن  املواقع  ورجحت 
ال�صيف الأجرب تنفيذ مهام ح�صا�صة، 
مبا يف ذلك اأمن ق�رض احلكم باململكة 
الأمور  من  وغريها  الف�صاد  وحماربة 
امل�صادر  واأ�صارت  احل�صا�صة  امللكية 
تيمنا  �صميت  الكتيبة  اأن  اإىل  ون�صطاء 
ل�صم  ويرمز  الأجرب"،  بـ"ال�صيف 
ملوؤ�ص�ض  كان  الذي  الأجرب  ال�صيف 
اأنه  حيث  الثانية،  ال�صعودية  الدولة 
بن  عبداهلل  بن  تركي  لالإمام  يعود 
الدولة  موؤ�ص�ض  �صعود  اآل  حممد 
ال�صعودية الثانية وجد حكام اآل �صعود 
على  يظهر  الذي  ال�صيف  اأن  ويعتقد 
التوحيد  عبارة  مع  ال�صعودي  العلم 

اإ�صارة لل�صيف الأجرب.

اأعلن املتحدث با�صم الأمن الداخلي 
اأن  املهدي  منتظر  �صعيد  الإيراين 
ال�صغب  اأعمال  يف  املعتقلني  غالبية 
الأخرية مت الإفراج عنهم بكفالة، مع 
بقاء العنا�رض الرئي�صية وقادة ال�صغب 

قيد العتقال.
ونقل موقع ال�رضطة الإخباري م�صاء 
قوله:  املهدي  منتظر  عن  ال�صبت 
قيام  الأخرية  الأيام  خالل  �صهدنا 
العنا�رض  من  و�صئيل  حمدود  عدد 
املغرر بهم واملخلني بالأمن ومثريي 
العامة  الأموال  بتدمري  ال�صغب 
واأموال  اأرواح  وتهديد  واخلا�صة 
املواطنني يف بع�ض املدن ال�صغرية 

والكبرية.
وقال اإنه ب�صيطرة ا�صتخبارية دقيقة 

..  مع القتدار و�صبط النف�ض.. فقد 
مت ف�صل املحتجني الذين كانت لهم 
املخططني  عن  م�رضوعة  مطالب 
ال�صغب  اأعمال  مل�صهد  واملديرين 
الذين مت ر�صدهم واعتقالهم، حيث 

اأف�صت الأمور اإىل انتهاء الفتنة.
وتابع املهدي، اأن غالبية املغرر بهم 
مت الإفراج عنهم وفق مراحل وبكفالة 
الرئي�صية  العنا�رض  اعتقال  وجرى 
 20 نحو  اأن  واأكد  ال�صغب،  وقادة 
�صخ�صا لقوا حتفهم خالل الأحداث 
ق�صيا يف  وجنله  اأب  وبينهم  الأخرية 
حادث اإطالق �صيارة الإطفاء من قبل 
مثريي ال�صغب، م�صيفا اأن عددا اآخر 
قتل يف هجمات على مقرات القوات 

امل�صلحة.

قرار  عن  اإعالم  و�صائل  حتدثت 
جنوب  ع�صكرية  قاعدة  ببناء  �صيني 
دليال  ذلك  معتربة  باك�صتان،  غرب 
املنطقة  هذه  يف  بكني  تو�صع  على 
الوليات  ح�صاب  على  ال�صرتاتيجية 
القاعدة  ت�صييد  و�صيتم  املتحدة، 
ال�صينية قرب ميناء "كوادر" يف اإقليم 
بلو�ص�صتان الباك�صتاين مبحاذاة احلدود 
الإيرانية وخليج عمان ونقلت �صحيفة 
 South China Morning Post
اأن  �صينيني،  ع�صكريني  م�صوؤولني  عن 
القاعدة اجلديدة �رضورية لأن امليناء 
التجارية  ال�صفن  يخدم  الذي  احلايل 
ب�صكل اأ�صا�صي، غري قادر على تقدمي 
التي  اللوج�صتي  والدعم  اخلدمات 

حتتاجها ال�صفن احلربية ال�صينية.
تاميز"،  "وا�صنطن  �صحيفة  وبح�صب 
مع  حمادثاتها  خالل  ال�صني  فاإن 
قاعدة  ثاين  لت�صييد  الهادفة  باك�صتان 
جيبوتي(،  قاعدة يف  )بعد  لها  بحرية 
تخطو خطوة اأخرى باجتاه ا�صتعرا�ض 
يف  البحرية  قدراتها  من  املزيد 

املمرات البحرية ال�صرتاتيجية.
"اكونوميك  �صحيفة  قالت  بدورها، 
الأمريكي  الرئي�ض  قرار  اإن  تاميز" 
امل�صاعدات  قطع  ترامب  دونالد 
باك�صتان  عن  الأمريكية  املالية 
مكافحة  يف  جناحها  عدم  بذريعة 

الإرهاب، اأدى اإىل املزيد من التقارب 
بني اإ�صالم اآباد وبكني على ال�صعيدين 

الدفاعي والقت�صادي.
وي�صري مراقبون اإىل اأن ال�صني تت�صدر 
اخلارجية  ال�صتثمارات  منازع  بال 
مليون   837 بـ  باك�صتان  يف  املبا�رضة 
مليونا   42 مقابل   ،2017 عام  دولر 
كما  املتحدة،  الوليات  ا�صتثمرتها 
ال�صتثمار  ي�صل  اأن  املتوقع  ومن 
اأكرث من 46  اإىل  باك�صتان  ال�صيني يف 
من   ،2030 عام  بحلول  دولر  مليار 
القت�صادي  "املمر  م�رضوع  خالل 
ال�صيني الباك�صتاين" الذي يربط ميناء 

كوادر مع كا�صغر غرب ال�صني.
اإدارة  م�صوؤولون يف  يقلل  املقابل،  يف 
ترامب من خماطر التحول الباك�صتاين 
لبكني  اأن  اإىل  م�صريين  ال�صني،  نحو 
يف  م�صرتكة  م�صالح  ووا�صنطن 
بالأمن  يتعلق  فيما  خا�صة  باك�صتان، 
جملة  ونقلت  الإرهاب،  ومكافحة 
"نيوزويك" الأمريكية عن م�صوؤول كبري 
يف البيت الأبي�ض، اأن "ال�صني ت�صاطر 
خماوفها،  بع�ض  املتحدة  الوليات 
ولي�ض من م�صلحة ال�صني وجود مالذ 

لالإرهابيني يف باك�صتان".
هو  راأيناه  ما  "اأن  امل�صوؤول  واأ�صاف 
مع  عالقات  باإقامة  باك�صتان  اهتمام 

كل من الوليات املتحدة وال�صني".

اأقرت الهيئات الأمنية الأمريكية املخت�شة باأنها اأخطاأت يف تقدير قدرات كوريا ال�شمالية يف تطوير 
براجمها ال�شاروخية والنووية خالل الأ�شهر الأخرية.

�شحيفة نيويورك تاميز

ق.د 

�ل�ستخبار�ت �لأمريكية ترتكب "�أكرب 
خطاأ يف ح�سابات �أمريكا"

ماذ� �سيحدث لو قطعت رو�سيا خطوط �لإنرتنت حتت �لبحر

كتاب غ�سب تر�مب يحطم �أعلى ن�سبة من �ملبيعات

ت�شاوؤلت عن دورها

الأمن الداخلي الإيراين

�لأجرب" يف  �ل�سيف  "كتيبة 
�حلر�س �مللكي �ل�سعودي

�لإفر�ج عن معظم معتقلي 
�لحتجاجات

�ل�سني تعتزم ت�سييد قاعدة 
ع�سكرية يف باك�ستان
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اململكة املتحدة يف 2018.. �ضباب كثيف 
يحجب الروؤية ال�ضيا�ضية 

بعد اأن تركت وراءها عاًما ت�سدرت فيه اأنباء الهجمات الإرهابية وعملية اخلروج من الحتاد الأوروبي )بريك�سيت( العناوين الرئي�سية لو�سائل الإعالم، 
ا�ستقبلت اململكة املتحدة عاما حمماًل بالغمو�س ال�سيا�سي خ�سرت رئي�سة الوزراء الربيطانية، ترييزا ماي، الأغلبية يف جمل�س العموم )اإحدى غرفتي 

الربملان(، خالل انتخابات مبكرة، يف اأفريل املا�سي، كانت قد اأعلنتها بدافع الأمل يف ت�سكيل حكومة »قوية وم�ستقرة« تكون لها اليد العليا يف مفاو�سات 
»بريك�سيت«وبقيت ماي يف من�سبها فقط بف�سل ما ي�سمى بـ«اتفاق العر�س والثقة« مع اأع�ساء اأيرلندا ال�سمالية يف الربملان، البالغ عددهم 10 اأع�ساء.

بعد الف�شل فى الفوز بـ 326 مقعدا، 
)حزب  املحافظني  حزب  �شكل 
الدميقراطي  احلزب  مع  ماي( 
ال�شمايل  )الأيرلندي  الوحدوي 
الربيطاين( حكومة  للتاج  املوؤيد 
اأثبت  احلكومة  هذه  لكن  اأقلية 
احلزب  اأوقف  عندما  ه�شا�شتها 
ال�شمالية  اأيرلندا  يف  الأكرب 
فى  كافيا«  »تقدما  متثل  �شفقة 
الحتاد  مع  الطالق  حمادثات 
اعرتا�شات  وب�شبب  الأوروبى 
الوحدوي  الدميقراطي  احلزب 
على بنود ب�شاأن ترتيبات احلدود 
امل�شتقبلية بني اأيرلندا واأيرلندا 
اأ�شبوعا  النتظار  تعني  ال�شمالية 
قبل اإعالن التفاق، ما يدل على 
اأ�شوات  على  احلكومة  اعتماد 
�شياغة  عند  احلزب  هذا 
اململكة  خروج  ا�شرتاتيجيات 
الأوروبي  الحتاد  من  املتحدة 
النتخابية  الهزمية  وبعد 
تلقت  والكارثية  املفاجئة 
عندما  اإ�شافية  �شفعة  »ماي« 
اأع�شاء  ثالثة  حكومتها  فقدت 
رئي�شيني يف الأ�شهر الأخرية من 
2017 فقد ا�شتقال وزير الدفاع، 
رئي�شة  ونائب  فالون،  مايكل 
على  غرين،  داميان  الوزراء، 

خلفية مزاعم حتر�ش جن�شي.
التنمية  وزيرة  ا�شتقالت  كما 
عندما  باتل،  بريتي  الدولية، 
طفت على ال�شطح اأنباء عقدها 
م�شوؤولني  مع  اجتماعات 
احلكومة  علم  دون  اإ�رسائيليني 

الربيطانية.

اخلروج من الحتاد 
الأوروبي

حمادثات  ا�شتئناف  �شيتم 
املتحدة  اململكة  بني  »الطالق« 
الربع  يف  الأوروبي  والحتاد 

انطالق  مع   ،2018 من  الأول 
على  بالرتكيز  الثانية،  املرحلة 
امل�شتقبلية  التجارية  العالقات 
املرحلة  وانتهت  اجلانبني  بني 
حواىل  ا�شتمرت  التي  الأوىل، 
دي�شمرب  اأواخر  اأ�شهر،  ت�شعة 
املا�شي، بعد اأن اأعلن الحتاد اأن 
هناك »تقدما كافيا« حول ثالث 
حقوق  وهى:  رئي�شية،  ق�شايا 
املالية،  والت�شوية  املواطنني، 

وم�شتقبل احلدود الأيرلندية.
مع ذلك، ورغم ال�شمانات الثابتة 
الطالق«  قانون  »م�رسوع  على 
ما  فاإن  الأيرلندية،  واحلدود 
املتحدة  اململكة  �شتدفعه 
الت�شوية  اأجل  من  لالحتاد 
»حدود  �شتوفر  وكيف  النهائية 
اأمور ل  اأيرلندا هي  �شل�شلة« يف 
يزال يتعني تو�شيحها من جانب 
من:  املوؤلفة  املتحدة  اململكة 
اإجنلرتا، ا�شكتلندا، ويلز واأيرلندا 
�شائعات  ودفعت  ال�شمالية 
ال�شمالية  اأيرلندا  تبقى  باأن 
املوحدة  الأوروبية  ال�شوق  يف 
الحتاد  مع  اجلمركي  والحتاد 
اأ�شكتلندا  من  كال  الأوروبي 
برتتيبات  املطالبة  اإىل  وويلز 
وحذت  لنف�شيهما،  مماثلة 
ت�شت�شيف  التي  لندن،  العا�شمة 
هذا  عديدة،  مالية  موؤ�ش�شات 
احلذو بدافع القلق من اأن تفقد 
بريطانيا  خروج  بعد  مركزها 
و�شرتكز  الأوروبي  الحتاد  من 
املحادثات  من  الثانية  املرحلة 
على الرتتيبات املالية والتجارية 
والحتاد  املتحدة  اململكة  بني 

الأوروبي.
تكون  اأن  املتوقع  من  لكن 
املحادثات اأكرث �شعوبة يف هذه 
اململكة  تاأمل  حيث  املرحلة، 
لتوقيع  ال�شغط  يف  املتحدة 
اتفاق جتاري مربح مع الحتاد، 

وهو مطلب لن يكون �شهال، وفقا 
مل�شوؤولني يف الحتاد الأوروبي.

�سعف �سلطة »ماي«

منذ ت�شكلت عملية خروج اململكة 
الأوروبي،  الحتاد  من  املتحدة 
معاهدة  من   50 املادة  بتفعيل 
العملية  هذه  يرافق  ل�شبونة، 
وجهني  مبثابة  باتا  م�شطلحان 
لعملة واحدة، وهما: »الربيك�شيت 
و«الربيك�شيت  ال�شهل« 
ال�شهل«  ال�شعب«و«الربيك�شيت 
يحدد طبيعة العالقة امل�شتقبلية 
بني لندن وبروك�شل، مبا يت�شمن 
اململكة  لبقاء  ترتيبات  من 
الأوروبية  ال�شوق  يف  املتحدة 

املوحدة والحتاد اجلمركي.
ال�شعب«  »الربيك�شيت  اأما 
مع  م�شتقبلية  بعالقات  فيتعلق 
بها  توجد  ل  الأوروبي  الحتاد 
عليها  تنطوي  كانت  مزايا  اأي 
على  الأمر  وين�شب  الع�شوية، 
اجلديدة  التجارية  التفاقات 
عام  ا�شتفتاء  ومنذ  الحتاد  مع 
2016 ب�شاأن اخلروج من الحتاد 
يف  »ماي«  تنخرط  الأوروبي 
ال�شعب«،  »الربيك�شيت  �شفحة 
احلزب  بني  عالقة  كانت  لكنها 
ونواب  الوحدوي  الدميقراطي 
يف  يرغبون  الذين  حزبها، 
من  �شهلة  خروج  �شيا�شة  روؤية 

الحتاد.
خالل  رئي�شي،  ت�شويت  يف 
دي�شمرب املا�شي، ُهزمت »ماي« 
من  »متمردا«  نائبا   11 باأ�شوات 
يعطي  ما  املحافظني،  حزبها 
اتفاق  يف  �شوتا  العموم  جمل�ش 
على  النهائي،  »الربيك�شيت« 
فيه  ترغب  كانت  ما  خالف 
تكتمل  اأن  املتوقع  »ماي«من 
املتحدة  اململكة  خروج  عملية 
 ،2019 مار�ش  يف  الحتاد  من 
املفاو�شات  تنتهي  اأن  ينبغي  اإذ 
تفعيل  بدء  من  عامني  خالل 
ل�شبونة  معاهدة  من   50 املادة 
مع ذلك، فاإن هذه اخلطة تقدم 
حيث  للغاية،  �شيق  عمل  جدول 
اإىل  النهائي  التفاق  �شيحتاج 
العموم  جمل�ش  من  الت�شديق 
القادة الأوروبيني  واملوافقة من 

بحلول نهاية عام 2018.

الرتاجع عن »الربيك�سيت«

للراأي  ا�شتطالع  اإىل  ا�شتنادا 
�شحيفة  موؤخرا،  اأجرته، 
فاإن  الربيطانية،  »اإندبندنت« 
حول  الربيطانيني  بني  النق�شام 

»بريك�شيت« ل يزال م�شتمرا.
�شملهم  ممن   ٪51 ويرغب 
بالحتاد  البقاء  يف  ال�شتطالع 
 ٪41 يوؤيد  بينما  الأوروبي. 
مل  فيما  الحتاد،  من  اخلروج 
يتخذ 8٪ قرارا بعد ال�شتطالع 
اأظهر حتول يف ن�شبة من يريدون 
جاءت  حيث  الحتاد،  يف  البقاء 
بـ٪48  مقارنة  مرتفعة  الن�شبة 
فى  اخلروج  ل�شالح  �شوتوا 
ا�شتفتاء 2016 ورغم وجود عدد 
الذين  الربملان،  اأع�شاء  من 
الحتاد،  يف  البقاء  يف  يرغبون 
البارز  املحافظني  حزب  فاإن 
وحزب العمال املعار�ش ي�رسان 
احرتام  �رسورة  على  ر�شميا 
نتيجة ا�شتفتاء 2016، واأن تغادر 
بعد  الحتاد  املتحدة  اململكة 

ع�شوية ا�شتمرت 44 عاما.
ويبدو اأن ال�شبيل الوحيد للرتاجع 
على  يعتمد  »الربيك�شيت«  عن 
تطورات غري عادية، مثل انهيار 
انتخابات  واإجراء  احلكومة 
ثان  ا�شتفتاء  اإجراء  اأو  مبكرة 
على الأرجح ميكن اأن تغري نتيجة 
امل�شهد  مبكرة  انتخابات  اأي 
حزب  فاز  حيث  ال�شيا�شى، 
اأ�شوات  من  اأكرب  بعدد  العمال 
جوان  انتخابات  فى  الناخبني 
املا�ش وكان فوز زعيم احلزب، 
النتخابي  كوربني،  جريميي 
يرونه  الذين  اخلرباء  اأربك  قد 

ول  متطرفا  ي�شاريا  �شيا�شيا 
كوربني  ي�شبح  اأن  اإمكانية  تزال 
بريطانيا  لوزراء  مقبال  رئي�شا 
الدعوة  متت  اإذا  حمتمال  اأمرا 

اإىل انتخابات مبكرة.

الهجمات الإرهابية

خم�شة  قتلت   2017 عام  يف 
اإرهابية 36 �شخ�شا يف  هجمات 
ويف  ومان�ش�شرت  لندن  مدينتي 
ُرفع  مبا�رسة،  الهجومني  اأعقاب 
اإىل  الإرهابي  التهديد  م�شتوى 
اأق�شى حد، ومت ن�رس قوات من 

اجلي�ش لتوفري الأمن.

عمليات  الأمن  اأجهزة  ونفذت 
اأنحاء اململكة  عديدة يف جميع 
عام  نهاية  حتى  املتحدة 
من  العديد  اعتقال  ومت   ،2017
لكن  ل�شتجوابهم  بهم  امل�شتبه 
يف  ينته  مل  اخلطر  اأن  يبدو 
مدير  حذر  اإذ  املا�شي،  العام 
الداخلية  ال�شتخبارات  جهاز 
يف  باركر،  اأندرو  الربيطاين، 
الربيطانيني  تلفزيونية،  مقابلة 

من هجمات حمتملة فى 2018.

زيارة ترامب

املحتمل  من  اأخرى  اأزمة  ثمة 
املتحدة  اململكة  تواجهها  اأن 
خروج  املرجح  فمن   ،2018 يف 
يف  النطاق  وا�شعة  احتجاجات 
جميع اأنحاء البالد، رف�شا لزيارة 
من املقرر اأن يقوم بها الرئي�ش 

وقد  ترامب  دونالد  الأمريكي، 
يحظى  ل  الذي  ترامب،  ُدعي 
الربيطانيني،  بني  كبري  بقبول 
اإىل اململكة املتحدة من جانب 
وا�شنطن ووقع  زيارتها  ماي عند 
نحو مليوين بريطاين على عري�شة 
هذه  اإلغاء  اإىل  الربملان  تدعو 
�شتكون  اأنها  يرتدد  التي  الزيارة، 

يف فرباير املا�شي.
لكن احلكومة قالت اإنه مت تقدمي 
�شتم�شى  الزيارة  واإن  الدعوة، 
هذه  �شيا�شيون  رف�ش  كما  قدما 
الربملان،  رئي�ش  وقال  الزيارة، 
اإنه لن يدعو ترامب  جون بريكو، 
ليخاطب  العموم  جمل�ش  اإىل 
اأع�شاءه وكان قد مت تاأجيل زيارة 
يف  مقررة  كانت  اأن  بعد  ترامب، 
املحتمل  ومن  املا�شى،  ال�شيف 
مبنى  لفتتاح  لندن  يزور  اأن 
اأوائل  ال�شفارة الأمريكية اجلديد 
الربيطاين  الفعل  رد  وبداأ   2018
الراف�ش لرتامب يف وقت مبكر، مع 
قراره املثري للجدل بحظر �شفر 
اأغلبية م�شلمة  مواطني دول ذات 
اإىل الوليات املتحدة الأمريكية، 
وهو ما اعتربه منتقدون عن�رسية 

�شد امل�شلمني.
اأعاد  اأن  بعد  ذروته  الأمر  وبلغ 
تت�شمن  تغريدات  ن�رس  ترامب 
للم�شلمني  معادية  فيديو  مقاطع 
من جانب منظمة ميينية متطرفة 
اأول«وو�شفت  »بريطانيا  ت�شمى 
جانب  من  الإجراء  هذا  »ماي« 
لكنها  »خطاأ«،  باأنه  ترامب 
للمملكة  زيارته  اإلغاء  ا�شتبعدت 

املتحدة.



بلقب  البرتويل  املجمع  فريق  توج 
ح�سب  لل�سباحة  الوطنية  البطولة 
الفرق حو�ض 50م براعم التي اختتمت 
�سبه  بامل�سبح  اأم�ض  اأول  مناف�ساتها 
االوملبي لبلدية قديل بوهران، ومتكن 
واإناث  ذكور  البرتويل  املجمع  فريق 
وح�سد  املناف�سة  على  ال�سيطرة  من 
يف  متقدما  نقطة   13.760 جمموع  
العا�سمة  احتاد  من  كل  على  الرتتيب 
نقطة    12.766 على  حت�سل  الذي 
فيما عاد املركز الثالث لنادي �ساحل 
نقطة،   12.260 مبجموع  االأبيار 

لهذه  التقني  امل�ستوى  وبخ�سو�ض 
املناف�سة فقد اأعرب املدرب الوطني 
الذي  بالنتائج  اأنور بوتبنة عن  ر�ساه 
اأن  م�سريا  ال�سباحني  بع�ض  حققها 

م�ستوى هذه املناف�سة كان مقبوال.
ثالث  اإجراء  املناف�سة  وعرفت 
وهي  اخت�سا�سا   13 يف  ح�س�ض 
ال�سباحة احلرة، على ال�سدر، الظهر، 
الفرا�سة، التناوب 4 مرات 50م �سباحة 
حرة وال�سباحة اأربعة اأنواع  اإناث وذكور 
و�سارك يف هذه  والزوجي املختلط. 
يومني  مدار  على  املنظمة  البطولة 
لل�سباحة  الوالئية  الرابطة  طرف  من 
اجلزائرية  االحتادية  مع  بالتن�سيق 
لل�سباحة 419 �سباحا منهم 218 �سباحة 
ينتمون اإىل 42 ناديا ميثلون 11 رابطة 
توزيع اجلوائز  والئية، ويف اخلتام مت 
من  اأع�ساء  بح�سور  الفائزين  على 
االحتادية اجلزائرية لل�سباحة وممثلي 
للوالية  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 

والرابطة املنظمة.

الدورة الدولية لكرة اليد 
بالدوحة

املنتخب الوطني 
ي�سجل فوزه الأول 

اأمام كوبا
حقق املنتخب الوطني لكرة اليد 
رجال الفوز االأول خالل م�ساركته 
اجلارية  الدولية  الدورة  يف 
القطرية  بالعا�سمة  فعالياتها 
الدوحة، حيث انت�رصت الت�سكيلة 
جمعها  الذي  اللقاء  يف  الوطنية 
اأم�سية اأول اأم�ض اأمام منتخب كوبا 
وذلك بعدما انتهى اللقاء بنتيجة 
32-20 لفائدة املنتخب الوطني، 
االأول  ال�سوط  اأنهوا  كانوا  والذين 
بنتيجة  متقدمني  املباراة  من 
العنا�رص  ومتكنت   ،10-13
يف  مباراة  تقدمي  من  الوطنية 
يف  االأداء  حت�سن  اأين  امل�ستوى 
من  رفعوا  والذي  الثاين  ال�سوط 
خالله ن�سق اللعب ورفعوا الفارق 
االنت�سار  وهو  االأهداف  من 
معنويات  رفع  يف  ي�ساهم  الذي 
كان  الذي  اجلزائري  ال�سباعي 
االفتتاحية  مباراته  يف  انهزم 
الدورة  منظم  البلد  منتخب  اأمام 
اأمامه  الثقيلة  هزميته  بعد  قطر 
يتدارك  اأن  قبل   40-21 بنتيجة 
والتي  الثانية  مباراته  يف  الو�سع 
من  الثالث  اليوم  حل�ساب  جرت 

املناف�سة.
الوطنية  العنا�رص  تتوجه  و�سوف 
غلى الراحة يومني قبل ا�ستئناف 
عندما  غدا  جمددا  املناف�سة 
تالقي منتخب عمان يف االأم�سية 
الدورة  من  مواجهة  ثالث  يف 
الدورة  اختتام  قبل  الدولية 
اإيران،  اأمام  املقبل  االربعاء 
وتعترب م�ساركة املنتخب الوطني 
فر�سة  لقطر  الدولية  الدورة  يف 
من اأجل التح�سري ملناف�سة كاأ�ض 
اإفريقيا لالأمم املربجمة بالغابون 
 27 اإىل   17 من  الفرتة  خالل 

جانفي املقبل. 
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العريف ويو�شفي يلقيان الثناء عقب اأدائهم اأمام �شباب 

ق�شنطينة

الن�سرية تتفادى الهزمية وت�سيع 
فوزا يف املتناول

�شّيع فريق ن�شر فر�شة ثمينة من اأجل الثاأر من �شباب ق�شنطينة الذي اأق�شاه من مناف�شة كاأ�س 
اجلزائر وحتقيق الفوز على ح�شابه يف املباراة التي جمعت الفريقني اأول اأم�س  حل�شاب اجلولة 
16 من البطولة الوطنية، حيث تعرث الندي العا�شمي على ملعبه بعدما اكتفى بالتعادل هدف 

يف كل �شبكة والتي مل ت�شاهم يف ارتقائه بجدول الرتتيب، وكان الت�شرع ال�شمة التي مّيزت 
لعبي الن�شرية والذين خا�شوا �شوطا ثانيا يف امل�شتوى 

عي�شة ق.

فر�ض  عدة  وخلقوا 
ف�سلوا  لكنهم  تهديفية 
ومل  املرمى  اأمام 
يتمكنوا �سوى من جت�سيد 
حماولة واحدة وحتويلها 
من  تفادوا  هدف  اإىل 
الهزمية  ت�سجيل  خالله 
حيث  الديار،  عقر  يف 
املهاجم  رفقاء  اأ�ساع 
فر�سة  قا�سمي  اأحمد 
الثالث  النقاط  اإحراز 
التام  الرتاجع  ظل  يف 
اإىل  »ال�سيا�سي«  لالعبي 
اخللف يف ال�سوط الثاين 
بعدما كانوا متقدمني يف 

النتيجة.
و�سهدت اأطوار املواجهة 
الثنائي  على  خا�سا  ثناء 
والالعب  العريف  ح�سني 
يو�سفي  املغرتب 
اإدارة  ا�ستقدمته  الذي 
الن�رصية خالل املركاتو 
حيث  احلايل،  ال�ستوي 
يف  مباراة  العريف  قدم 

م�ستوى  على  امل�ستوى 
اال�سرتجاع  يف  من�سبه 
الالعب  كان  بينما 
اأول  يف  حا�سما  يو�سفي 
ظهور له بقمي�ض الفريق 
الهدف  �سجل  بعدما 
الوحيد للن�رصية وقادها 

اإىل التعادل.
اأن يخ�سع  ومن املنتظر 

راحة  اأيام  اإىل  الالعبون 
قبل العودة اإىل التدريبات 
�سيكونون  اأنه  باعتبار 
بلقاءات  معنيني  غري 
كاأ�ض  الدور 16 ملناف�سة 
املقررة  اجلمهورية 
بعد  االأ�سبوع  هذا  نهاية 
باكرا  املناف�سة  توديعهم 
اأمام  الهزمية  عقب 

حيث  ق�سنطينة،  �سباب 
املدرب  ا�سبال  �سي�رصع 
بالل دزيري يف التح�سري 
�سوف  التي   17 للجولة 
داربي  خو�سهم  ت�سهد 
اجلار  اأمام  عا�سمي 
املقرر  اجلزائر  احتاد 
جانفي   20 تاريخ  يف 

احلايل.

ب�شو�س وبن عومار يقودان حت�شريات مباراة الكاأ�س

اإدارة احتاد احلرا�ض تفاو�ض 
العويف لتدريب الفريق

الإدارة مهددة بعدم ا�شتقدام لعبني جدد هذا املركاتو

د  مهد اأ�سحى  و ق  يغر د  ا د ز بلو ب  �سبا
ط ل�سقو ا على  للعب  با

احلرا�ض  احتاد  فريق  اإدارة  تقرتب 
من التعاقد مع املدرب �سامل العويف 
من اأجل تدريب الفريق خلفا مللدرب 
اأعلن  الذي  الدو  حمادي  التون�سي 
مبا�رصة  املن�رصم  اجلمعة  ا�ستقالته 
الت�سكيلة  �سجلته  الذي  التعرث  عقب 
با�رصت  حيث  �سطيف،  وفاق  اأمام 
مفاو�ساتها  العا�سمي  النادي  اإدارة 
مع املدرب العويف من اأجل ت�سليمه 
ملا  الفنية  العار�سة  قيادة  مقاليد 
احلايل،  الكروي  املو�سم  من  تبقى 
والعمل على قيادة الفريق اإىل حتقيق 
البقاء يف الرابطة املحرتفة االأوىل، 
تدريب  على  اأ�رصف  كان  الذي  وهو 
يف  النا�سط  وهران  جمعية  نادي 
الن�سف االأول  الثانية خالل  الرابطة 
من  وا�ستقال  اجلاري  املو�سم  من 
من�سبه ال�سهر الفارط عقب الهزمية 

التي �سجلها اأمام رائد القبة.

امل�ساعد  الثنائي  يقود  اأن  وينتظر 
عومار  وبن  ب�سو�ض  نا�رص 
احلايل  االأ�سبوع  خالل  التدريبات 
الدور  ملواجهة  التح�سري  اأجل  من 
اجلمهورية  لكا�ض  ع�رص  ال�ساد�ض 
هذا  نهاية  الفريق  يخو�سها  التي 
احتاد  اأمام  القواعد  خارج  االأ�سبوع 
نهائيا  الف�سل  انتظار  يف  ب�سكرة 
لت�سكيلة  اجلديد  املدرب  هوية  يف 

»ال�سفراء«.

يف  بلوزداد  �سباب  فريق  يوا�سل 
بعد  اأخرى  اإىل  مباراة  ال�سقوط من 
اأول  �سجلها  التي  اجلديدة  الهزمية 
احتاد  االأر�ض  �ساحب  اأمام  ام�ض 
عقدت  التي  الهزمية  وهي  بلعبا�ض 
الذي  العا�سمي  النادي  و�سعية 
جولة   13 منذ  لقاء  اي  يف  يفز  مل 
يرتاجع يف  الذي جعله  االأمر  كاملة 
اأندية  من  ويقرتب  الرتتيب  جدول 
ال  اأ�سحى  بعدما  خا�سة  املوؤخرة، 
فح�سب  نقاط  خم�ض  �سوى  يف�سله 
وهي  اخلطر  منطقة  ولوج  عن 
الرئي�ض  �سّد  التي حت�سب  الو�سعية 
عدة  فتح  الذي  بوحف�ض  حممد 
قنوات �سّده بعدما اأ�سحى املطلب 
اأجل  من  الفريق  الأن�سار  الرئي�ض 
مير  التي  ال�سعبة  الو�سعية  تو�سيح 

يف  ف�سل  بعدما  خا�سة  النادي  بها 
خالل  جديد  العب  اأي  ا�ستقدام 
ويتواجد يف  ال�ستوي  املركاتو  فرتة 
امل�ستبعد  غري  ومن  �سعبة  و�سعية 
العبني  انتداب  من  حرمانه  يتم  اأن 
متلكها  التي  الديون  ب�سبب  جدد 
غدارة ال�سباب على عاتقها والقدرة 
�سنتيم  و300  مليار  مببلغ  قيمتها 

االإدارة  تعجز  الذي  املبلغ  وهو 
ويجعلها  ت�سديده  عن  البلوزدادية 
العبني  مع  التوقيع  من  حمرومة 
الفريق  ت�سييع  جانب  اإىل  جدد، 
وقعوا مع  الذين  الالعبني  لعدد من 
من�سوري  �سورة  يف  اأخرى  اأندية 
الذي التحق مبولودية وهران وعواج 

الذي وقع لوفاق �سطيف.

احتاد البليدة ي�شع قدما يف الرابطة الثانية

حديث عن تعمد اخل�سارة اأمام 
احلمراوة لدفع �سبع اإىل ال�ستقالة

تتوّجه االأمور داخل بيت فريق احتاد 
الهزمية  بعد  الهاوية  نحو  البليدة 
اجلديدة التي �سجلوها اأول اأم�ض على 
وهران،  مولودية  ال�سيف  اأمام  ملعبهم 
لتجعل  الهزمية  هذه  جاءت  حيث 
املن�سفة  يرمي  �سبع  م�سطفى  املدرب 
العار�سة  راأ�ض  ا�ستقالته من على  ويعلن 
خالل  يغادر  مدرب  ثالث  لي�سبح  الفنية 
بعدما  الوطنية  البطولة  من   16 اجلولة 
�سبقه كل من التون�سي حمادي الدو مدرب 
جودي  اآيت  الدين  وعز  احلرا�ض  احتاد 
�سبع  ك�سف  حيث  القبائل،  �سبيبة  مدرب 
نهاية  بعد  مبا�رصة  اإعالمية  ت�رصيحات  يف 

بع�ض  رف�ض  اإىل  الرحيل  اأمر  واأرجع  نهائيا،  والرحيل  الفريق  يف  من�سبه  من  اال�ستقالة  قرر  اأنه  املقابلة 
االأطراف املقربة من الفريق تواجده يف الفريق وتدريبه للت�سكيلة االأمر الذي دفع اإىل الطالق بالرتا�سي مع 
االإدارة التي مل ترتدد يف قبول ا�ستقالته، مو�سحا اأن احتاد البليدة ت�سري من طرف اأطراف ال حتجب اخلري 

للفريق راف�سا التطرق اإىل التفا�سيل.
وانت�رصت اأحاديث توؤكد اأن الهزمية التي �سجلها اإحتاد البليدة امام مولودية وهران كانت مرّتبة من اأجل الدفع 
ة واأن الهدف الوحيد يف اللقاء  باملدرب �سبع اإىل رمي املن�سفة والرحيل وهو ما حدث يف اآخر املطاف خا�سّ

جاء يف الدقائق االأخرية من املواجهة، وهو ما عّزز من فر�سية تعمد اخل�سارة لرحيل املدرب �سبع.
يف املقابل، تعّقدت مهمة احتاد البليدة للبقاء يف الرابطة املحرتفة االأوىل بعد ت�سجيله للهزمية الع�رصة منذ 
انطالق املو�سم اجلاري، وهو ما جعل ت�سكيلة اأبناء مدينة »الورود« ت�سع قدما يف الق�سم االأدنى وبالتايل ت�سجيل 

عودة �رصيعة اإىل غياهب الرابطة الثانية التي �سعدوا منها يف املو�سم الفارط.
عي�شة ق.

البطولة الوطنية لل�شباحة ح�شب الفرق براعم بوهران

تتويج فريق املجمع البرتويل 
باللقب

ع.ق.

عي�شة ق.

ع.ق.

وكالت



قاد الالعبان الدوليان اجلزائريان 
بودبوز  وريا�ض  ماندي  عي�سى 
ح�سم  اإىل  بيتي�ض  ريال  فريقهما 
داربي الأندل�ض اأمام اجلار اإ�سبيلية 
الأخري،  ملعب  على  ل�ساحلهم 
بعدما انتهت املباراة باإثارة كبرية 
 18 اجلولة  حل�ساب   3-5 وبنتيجة 
�سهد  ال�سباين، حيث  الدوري  من 

اجلزائري  الثنائي  م�ساركة  اللقاء 
واللذان  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف 
كاملة،  املواجهة  اأطوار  خا�سا 
بنقاط  الفوز  يف  بودبوز  و�ساهم 
التمريرة  قدم  بعدما  املواجهة 
الهدف  منها  جاء  التي  احلا�سمة 
بف�سله  منح  والذي  لفريقه  الثالث 
التقدم لفريقه بعدما كانت النتيجة 

قبل  �سبكة  كل  متعادلة هدفني يف 
زميله  وي�سجل  الإثارة  تتوا�سل  اأن 
قبل  الرابع  الهدف  ليون  �سريجيو 
للنتيجة  الأر�ض  اأ�سحاب  تقلي�ض 
ق�سى  تبلو  ال�سباين  الالعب  لكن 
ووقع  اإ�سبيلية  لعبي  احالم  على 
الوقت  يف  اخلام�ض  الهدف 

ال�سائع.

كما  مقبولة،  مباراة  الثنائي  وقدم 
للخ�رض  املحوري  املدافع  اأن 
ماندي لعب الت�سعني دقيقة كاملة 
وكان موفقا خا�سة واأنه ل يتحمل 
التي  الثالثة  الهداف  م�سوؤولية 
دخلت �سباك فريقه وتلقى اإنذارا 

يف الدقيقة 68 من املباراة.
ع.ق.

عي�شة ق.

ويف هذا ال�سدد فاإن امل�سادر التي 
تواجد  اأن  اأكدت  ام�ض  �سدرت 
يقيم  اأين  املكان  نف�ض  يف  حمرز 
يورغن  الأملاين  املدرب  اأ�سبال 
لي�ض  التح�سريي  ترب�سهم  كلوب 
والأمر مدرو�ض  ال�سدفة  باب  من 
من اأجل الت�رضيع يف تر�سيم توقيع 
بعد  وذلك  النادي  مع  الالعب 
تو�سل اإدارة ليفربول اإىل اتفاق مع 
بخ�سو�ض  �سيتي  لي�سرت  نظريتها 
�سفوفها  اإىل  الالعب  ت�رضيح 
والتفاق على قيمة حتويل قيمتها 
اأربعة  ميتد  بعقد  اأورو  مليون   55
موا�سم ون�سف اأي اإىل غاية �سيف 
2022، وهي التفا�سيل التي ك�سفتها 
قناة »بني �سبورت« القطرية �سهرة 
اأول اأم�ض والتي اأكدت اأن الالعب 

تو�سل ر�سميا اإىل التفاق من اأجل 
اللتحاق بليفربول خلالفة كوتينيو 
الدويل  رفقة  ثنائي  وت�سكيل 
اأف�سل  لقب  وخليفته يف  امل�رضي 

لعب اإفريقي حممد �سالح.
حمرز  ينهي  ان  ي�ستبعد  ول 
ال�ساعات  خالل  انتقاله  اجراءات 
الأمور  ت�سارعت  حال  يف  املقبلة 
وحتقق النتقال على ار�ض الواقع 
الطرفني  تواجد  واأن  خا�سة 
يقّرب  -دبي-  املكان  نف�ض  يف 
يف  الإجراءات  اإنهاء  فر�سية 
اإجراء  عرب  الإماراتية  املدينة 
الفرن�سي  لوهافر  نادي  خريج 
الفحو�سات الطبية هناك والتوقيع 

على العقد.
اأر�سنال  اإدارة  فاإن  املقابل،  يف 
وحتاول  اخلط  دخلت  الجنليزي 
�سحيفة  ح�سب  الالعب  خطف 

»ديلي �ستار«الربيطانية التي اأكدت 
ىر�سني  الفرن�سي  املدرب  اأن 
من  حمرز  ا�ستقدام  يريد  فينغر 
الت�سيلي  الدويل  خالفة  اأجل 
يقرتب  الذي  �سان�سيز  األك�سي�ض 
من الرحيل عن �سفوف »الغانرز« 

ال�ستوي  املركاتو  هذا  والن�سمام 
اإىل مان�س�سرت �سيتي وو�سع فينغر 
ابن مدينة تلم�سان هدفه الرئي�سي 
خا�سة  �سان�سيز  تعوي�ض  اأجل  من 
بعد تاألقه الالفت يف الن�سف الأول 

من املو�سم الكروي اجلاري.
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فينغر يعود اإىل �شباق التعاقد معه وي�شر عليه بديال لرحيل �شان�شيز

تواجد حمرز وليفربول يف دبي يقّرب من ح�ضم ال�ضفقة 
ازداد احلديث عن اقرتاب الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز من اللتحاق ب�شفوف نادي ليفربول الجنليزي وخالفة الدويل 

الربازيلي كوتينيو الذي انتقل اإىل �شفوف نادي بر�شلونة ال�شباين ب�شفة ر�شمية، حيث ربطت التقارير الإعالمية الجنليزية 
تنقل النادي الجنليزي خلو�ض ترب�ض حت�شريي يف مدينة دبي الإماراتية منذ اجلمعة املن�شرم حت�شريا ملا تبقى من املو�شم الكروي 

احلايل وتواجد متو�شط ميدان اخل�شر هناك اأين يق�شي عطلة ق�شرية رفقة عائلته ال�شغرية

زمامو�ض ومفتاح يغيبان اأمام �شباب ق�شنطينة وال�شتئناف اليوم

عقدة بولوغني تطارد احتاد اجلزائر
يوؤكد فريق احتاد اجلزائر املعاناة 
التي يجدها عند خو�ض املباريات 
على ملعبه عمر حمادي ببولوغني 
النادي  عقدة  اأ�سبح  الذي  وهو 
خا�سة  الأخرية  املباريات  خالل 
يجدون  اأ�سبحوا  الالعبني  واأن 
ال�ستقبال  عند  كبرية  �سعوبات 
من  اأر�سيته  على  ويعانون  عليه 
اأجل اخلروج بالفوز وهو ما حدث 
الكروي  املو�سم  انطالق  منذ 
الالعب  رفقاء  لعب  اأين  احلايل 
مباريات  �ست  بلخما�سة  حممد 
حتقيق  يف  �سوى  ينجحوا  مل 
ب�سكرة  احتاد  اأمام  عليه  فوزين 
واأمل الفريم يف كاأ�ض اجلمهورية، 
اأمام  لقاءين  يف  تعادلوا  بينما 
بارادو  ونادي  القبائل  �سبيبة 
الهزمية  فخ  يف  �سقطوا  فيما 
و�سبيبة  ق�سنطينة  �سباب  اأمام 
التي  الو�سعية  وهي  ال�ساورة، 
اأجل  من  تفكريا  تتطلب  اأ�سحت 
اإيجاد املخرج باعتبار اأن الفريق 

الأمر  يتعلق  عندما  معامله  يجد 
فاز  والذي  جويلية   5 يف  باللعب 
التي  العا�سمية  بالداربيات  فيه 
الذهاب  مرحلة  خالل  خا�سها 
بالإ�سافة  احلايل،  املو�سم  من 
»�سو�سطارة«  ت�سكيلة  عودة  اإىل 
بالفوز من تنقلني خارج العا�سمة 
على ح�ساب وفاق �سطيف واحتاد 
الت�سكيلة  فّوتت  حيث  البليدة، 
كامال  الزاد  حتقيق  فر�سة 
نقاط  ثالث  اإىل  الفارق  وتقلي�ض 
بعد  ق�سنطينة  �سباب  الرائد  عن 
والأداء  اللعب  يف  الروح  غياب 
مل  الذين  الالعبني  طرف  من 
يقدموا مردودا كبريا على اأر�سية 

امليدان.
املدرب  يعاين  اأخرى،  جهة  من 
ركيزتني  غياب  من  ميلود حمدي 
ق�سنطينة  �سباب  اأمام  اأ�سا�سيتني 
لكاأ�ض   16 الدور  مباراة  يف 
 16 بتاريخ  املقررة  اجلمهورية 
تلقى  حيث  املقبل،  جانفي 

زمامو�ض  اأمني  حممد  احلار�ض 
وهو  الرابع  الإنذار  مفتاح  وربيع 
بلقاء  معنيني  غري  يجعلهما  ما 
الكاأ�ض الأمر الذي يدفع بالطاقم 
البديل  البحث عن  الفني �رضورة 
احلار�ض  �سيكون  كبرية  وبن�سبة 
مراد برفان اأ�سا�سيا يف املواجهة 
يحي  بن  حممد  يعود  قد  بينما 
ب�سبب  بارادو  اأمام  غاب  الذي 
على  اللعب  اأجل  من  الإ�سابة 

الرواق الأمين.

يف مو�سوع اآخر، اأجرى الالعبون 
واجهوا  الذي  الأ�سا�سيون 
متّيزت  ا�سرتخائية  ح�سة  بارادو 
اأجل  من  خفيفة  بتدريبات 
والرهاق،  التعب  من  التخل�ض 
الحتياطيون  اأجرى  بينما 
وي�ستفيد  عادية،  تدريبية  ح�سة 
قبل  اليوم  راحة  من  الالعبون 
ا�ستئناف التدريبات غدا من اجل 
التح�سري للقاء الكاأ�ض اأمام �سباب 

ق�سنطينة.

ماندي وبودبوز يح�ضمان داربي الأندل�س لريال بيتي�س

مدعو للخ�شوع اإىل الفحو�شات الطبية 
الأ�شبوع املقبل قبل توقيع العقد

�ضليماين يقرتب من ح�ضم �ضفقة 
النتقال اإىل ب�ضيكتا�س

اجلزائري  الدويل  الالعب  يقرتب 
عن  الرحيل  من  �سليماين  اإ�سالم 
الدوري الجنليزي وخو�ض جتربة 
حيث  الرتكي،  الدوري  يف  جديدة 
ال�سن«  »ذا  �سحيفة  اأم�ض  ك�سفت 
املنتخب  مهاجم  اأن  الربيطانية 
م�ستقبله  ح�سم  يكون  الوطني 
لي�سرت  ناديه  بالرحيل عن �سفوف 
من  ويقرتب  الجنليزي  �سيتي 
�سفوف  يف  اللعب  اإىل  النتقال 
اأعربت  الذي  الرتكي  ب�سيكتا�ض 
للح�سول  اإ�رضارها  النادي  اإدارة 
واأكدت  الالعب،  خدمات  على 
تنقل  خالل  من  عر�سها  جدية 
رئي�ض الفريق اإىل اجنلرتا من اأجل 
اإقناع م�سوؤويل لي�سرت على التخلي 
اإىل  الالعب وحتويله  عن خدمات 
م�سل�سل  يقرتب  حيث  ب�سيكتا�ض، 
ل�سباب  ال�سابق  الالعب  وجهة 
عن  والك�سف  النهاية  من  بلوزداد 

واأنه  خا�سة  اجلديدة،  وجهته 
ح�سب نف�ض امل�سدر فاإن �سليماين 
�سوف يتنقل مطلع الأ�سبوع املقبل 
غلى  اخل�سوع  اجل  من  تركيا  اإىل 
التوقيع  قبل  الطبية  الفحو�سات 
التحاقه  وتر�سيم  العقد  على 
بنادي ب�سيكتا�ض واللتحاق بزميله 
رفقة  املحرتف  فيغويل  �سفيان 

غالتا�رضاي.
�سليماين عن  اقرتاب رحيل  وياأتي 
بعد  »الثعالب«  ت�سكيلة  �سفوف 
منه  يعاين  اأ�سحى  الذي  التهمي�ض 
رفقة املدرب الفرن�سي كلود بويال 
وي�ستبعده  احتياطيا  و�سعه  الذي 
عدد  يف  التكتيكية  ح�ساباته  عن 
من املباريات وعودته موؤخرا اإىل 
املهاجم  غياب  بعد  جاءت  اللعب 
معاناته  ب�سبب  فاردي  الجنليزي 

من الإ�سابة.
عي�شة ق.

اأع�شاء يريدون جلب بادو الزاكي على  راأ�ض 
العار�شة الفنية

ماجن يف�ضل ا�ضتقدام فرقاين 
للكناري واآلن مي�ضال خيار ثاين

�رضعت اإدارة فريق �سبيبة القبائل 
من  جديد  مدرب  عن  البحث  يف 
العار�سة  راأ�ض  على  تعيينه  اجدل 
عز  للمدرب  خلفا  للفريق  الفنية 
ان�سحب  الذي  جودي  اآيت  الدين 
من تدريب الت�سكيلة اأول اأم�ض بعد 
الديركتوار  م�سوؤويل  مع  الجتماع 
بني  بالختيار  طالبوه  والذين 
عو�سا  البقاء  اأو  الت�سكيلة  تدريب 
يف�سل  ان  قبل  الديركتوار  يف 
اخليار الثاين والعمل على م�ساعدة 
هذا  ويف  الت�سيري،  يف  الفريق 
القبائلية  الإدارة  ات�سلت  ال�سدد 
املتواجد  فرقاين  علي  باملدرب 
حاليا يف فرن�سا لأ�سباب �سخ�سية، 
حيث اأكد املعني تلقيه ات�سال من 
ماجن  خل�رض  الديركتوار  رئي�ض 
والذي عر�ض عليه قيادة العار�سة 
الفنية ملا تبقى من املو�سم احلايل 
العر�ض  راأيه يف  عن  الك�سف  دون 
خا�سة  الرف�ض،  او  باملوافقة 
اإىل  الدكة  منح  يف�سل  ماجن  واأن 

الناخب الوطني ال�سابق.

اأع�ساء  ربط  اأخرى،  جهة  من 
الديركتوار للكناري الت�سال اأي�سا 
مي�سال  اآلن  الفرن�سي  باملدرب 
من اجل ا�ستقدامه لتدريب رفقاء 
يف  علجية  بن  مهدي  الالعب 
حيث  فرقاين،  التحاق  ف�سل  حال 
خيارا  الفرن�سي  التقني  يعترب 
ل  والذي  القبائلية  لالإدارة  ثانيا 
خلالفة  الأقرب  يكون  اأن  ي�ستبعد 
العار�سة  راأ�ض  على  جودي  اآيت 
جتربة  ميلك  واأنه  خا�سة  الفنية 
�سبق  بعدما  الوطنية  البطولة  يف 
له الإ�رضاف على عدد من اأنديتها 
يف �سورة مولودية اجلزائر، �سباب 
بلوزداد، ن�رض ح�سني داي و�سبيبة 
بع�ض  يريد  جهته،  من  ال�ساورة، 
ا�ستقدام  الديركتوار  اأع�ساء 
الزاكي من  املدرب املغربي بادو 
بعد  خا�سة  النادي  تدريب  اجل 
خالل  تركها  التي  الطيبة  ال�سمعة 
على  املا�سي  املو�سم  اإ�رضافه 
�سباب بلوزداد وقاده للتتويج بلقب 

كا�ض اجلمهورية.

عي�شة ق

عي�شة ق.
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كوتينيو ينتقل ر�ضميًا 
�إىل بر�ضلونة

جنح نادي بر�شلونة �أخري�ً يف �إمتام �أحد �أبرز 
�شفقات �لع�رص ب�شّمه �لنجم �لرب�زيلي فيليبي 
�شفوفه  �إىل  ليفربول  �ألعاب  �شانع  كوتينيو 
�لر�شمي  �ملوقع  �أعلنه  ما  بح�شب  ر�شمياً 
�لكاتالوين يف  �لنادي  وذكر  �لكاتالوين،  للنادي 
ليفربول  �إد�رة  مع  �تفاق  �إىل  تو�شل  �أّنه  بيانه 
ف�شل  بعد  وذلك  كوتينيو،  بانتقال  يق�شي 
�ملا�شي،  �ل�شيفي  �ملريكاتو  يف  �ملفاو�شات 
عرو�ض  ثالثة  �لريدز  �إد�رة  رف�شت  حيث 
�شخمة من �إد�رة �لرب�شا، ويف �نتظار �لك�شف 
عن تفا�شيل �لتعاقد ر�شمياً من نادي بر�شلونة، 
�أّن  و�إ�شبانية  �جنليزية  �إعالم  و�شائل  ذكرت 
�ل�شفقة بلغت 160 مليون يورو 120 مليون يورو 
بالإ�شافة �إىل 40 مليون يورو �أخرى كمتغري�ت 
�ملو�شم  ون�شف  مو��شم   5 �شيمتد ملدة  بعقد 

وب�رصط جز�ئي بلغ 400 مليون يورو.

�شفقة  �أغلى  ثاين  عاماً   25 كوتينيو  و�شي�شبح 
و�شديقه  مو�طنه  بعد  �لقدم  كرة  تاريخ  يف 
من  �نتقل  �لذي  �شيلفا  د�  نيمار  �ملقّرب 
�لفرن�شي  جريمان  �شان  باري�ض  �إىل  بر�شلونة 
كما  يورو،  مليون   222 قيمته  قّدرت  مببلغ 
مادياً  �شخمة  �شفقة  ثاين  كوتينيو  �شيغدو 
يربمها »�لالوغر�نا« يف ظرف �أ�شهر قليلة بعد 
بورو�شيا  من  دمييبيله  عثمان  �لفرن�شي  �شم 
دورمتوند �لأملاين �ل�شيف �ملا�شي مببلغ 105 
مليون يورو بالإ�شافة �إىل 40 مليون �أخرى يف 
�شكل متغري�ت. ويف �شياق �آخر مت�شل، ذكرت 
�لبيت  من  �ملقربة  �ل�شحفية  �لتقارير  بع�ض 
قد  فالفريدي  �إرن�شتو  �ملدرب  �أّن  �لكتالوين 
�لدور  �إياب  �لرب�زيلي يف مو�جهة  يزّج بنجمه 
ثمن �لنهائي من كاأ�ض ملك �إ�شبانيا �شد �شلتا 

فيغو �خلمي�ض �ملقبل.

ليون يخطف �لتاأهل من نان�ضي يف كاأ�س فرن�ضا
خطف ليون فوز�ً متاأخر�ً من م�شيفه نان�شي 3-2 بف�شل لعبه كورنيه يف �لدور 32 من كاأ�ض فرن�شا، وتقدم ليون بف�شل 
هدف من جنمه نبيل فقري قبل �أن يرد نان�شي �لذي يلعب يف �لدرجة �لثانية بهديف روبيت�ض من ركلة جز�ء  ونوردين بعده 
باأربع دقائق، و�أعاد �لرب�زيلي مار�شيلو �لأمور �إىل نقطة �لبد�ية بهدف �شجله قبل ثالث دقائق من �لنهاية قبل �أن ي�شيف 
كورنيه هدف �لفوز يف �لدقيقة �لر�بعة من �لوقت �ل�شائع لي�شمن مكانه يف �لدور �لقادم، ويف �أبرز �ملباريات �لأخرى 

خ�رص ني�ض من ت
ولوز 1-0 وفاز مونبلييه على بونتارليه بركالت �لرتجيح عقب �لتعادل 1-1، كما �نت�رص ليل على يل مان�ض 4-2 وموناكو 

على يزور 2-5.

 مونتيال: �لهزمية يف �لديربي غري عادلة

بيتي�ض  ريال  �أمام �جلار  بنتيجة 5-3  �لقا�شية  �لفني لإ�شبيلية عقب �خل�شارة  �لإيطايل فينت�شينزو مونتيال �ملدير  قال 
يف »ديربي �لأندل�ض« �أول �أم�ض �شمن �جلولة 18 من �لدوري �ل�شباين �إنه ي�شعر باحلزن من �أجل �لالعبني و�جلماهري، 
و�عترب �أن �لنتيجة غري عادلة وفقا لأحد�ث �ملبار�ة، وو�شف مونتيال �لذي خا�ض �أول مبار�ة له يف �لليغا مع �لفريق خالل 
�ملوؤمتر �ل�شحفي �لديربي باحلما�شي و�لعامر بالأهد�ف، وقال �إنه على �لرغم من �أن فريقه كان يعود يف �لنتيجة يف كل 
مرة، �إل �أن �لو�قع يقول �إنهم ��شتقبلو� هدفا بعد 20 ثانية، و�أ�شاف: »يف �ل�شوط �لأول، �أعتقد �أنه كان باإمكاننا ت�شجيل 
�أكرث من هدف، ويف �ملقابل �أهدينا �ثنني للمناف�ض، بينما مل يكن �لأد�ء بنف�ض �ل�شكل يف �ل�شوط �لثاين«، وتابع: »�لنتيجة 
غري عادلة �إىل حد ما بالنظر لأحد�ث �ملبار�ة، ن�شعر جميعا باحلزن من �أجل �لالعبني و�جلماهري، وحقيقة �لأمر �أن 
�خل�شارة كانت غري متوقعة«، �إل �أن مدرب ميالن �لإيطايل �شابقا يرى �لكثري من �جلو�نب �لإيجابية، مثل �ل�شتحو�ذ على 

�لكرة« ولكنه �شدد على �رصورة �لعمل �أكرث، وب�شكل خا�ض«حت�شني �لتو�زن د�خل �لفريق ولي�ض فقط يف �لدفاع.
وحول �إمكانية تدعيم �شفوف �لفريق ب�شفقات جديدة خالل �ملريكاتو �حلايل، �أ�شار مونتيال �أنه متو�جد منذ �أ�شبوع 

فقط و�أنه �شيتحدث عن هذ� �لأمر مع �لرئي�ض و�ملدير �لريا�شي، ولكن يف �لوقت �حلايل لي�ض متاأكد� من هذ� �لأمر.
 

بايرن ميونيخ يق�ضو على �لأهلي �لقطري
�نت�رص بايرن ميونيخ �لأملاين على �لأهلي �لقطري ب�شد��شية 
�لقطرية  �لعا�شمة  �أول �م�ض يف  نظيفة يف مبار�ة ودية جرت 
�لدوحة خالل مع�شكر �لفريق �لبافاري يف قطر، عانى بايرن 
ب�شكل  �لأمور  تنقلب  �أن  قبل  �لأول  �ل�شوط  يف  كثري�ً  ميونيخ 
�لدوري  بطل  ت�شجيل  �شهد  و�لذي  �لثاين،  �ل�شوط  يف  كبري 
من  �لعديد  ميونيخ  بايرن  و�أ�رصك  �أهد�ف،  خلم�شة  �لأملاين 
لعبيه �لبارزين من �لبد�ية وعلى ر�أ�شهم �لنم�شوي �ألبا ومولر 
و�لكولومبي خامي�ض رودريغيز و�لفرن�شي فر�نك ريبريي، لكنه 
كما جتنب لعبيه  �لأهلي،  بدفاع منظم من �شفوف  ��شطدم 
�لحتكاكات �لقوية خوفاً من �لإ�شابات، وتاأخر بايرن ميونيخ 

يف هز �ل�شباك حتى �لدقيقة 38 عندما �فتتح له �لو�فد �جلديد �شاندرو فاغرن �لت�شجيل بر�أ�شية.
ويف �ل�شوط �لثاين ز�دت فاعلية بايرن ميونيخ �لتهديفية عقب �إ�رص�ك �لهولندي �أريني روبن و�لفرن�شي كينغ�شلي كومان 
ف�شّجل �لفريق خم�شة �أهد�ف تناوب عليها �لفرن�شي تولي�شو وروبن وكومان ودور�ض و�شول، وظهر تركيز بايرن ميونيخ 
يف �ملبار�ة على تطبيق �أفكار معينة لدى مدربه يوب هاينك�ض وعلى ر�أ�شها حماولة �لخرت�ق من �لعمق وتدوير �لكرة �إىل 
حني �إيجاد ثغرة تنتج عن حتركات لعبيه دون كرة، يف �لوقت �لذي مل يقدم به خامي�ض �أد�ًء كبري�ً يف �للقاء، و�بتعد به 

بايرن عن حماولة �لت�شديد من بعيد كحل للتكتل �لدفاعي من قبل �لأهلي.

تقرير عن �هتمام �لريال ب�ضالح 
مدريد  ريال  �هتمام  عن  فيه  �حلديث  �إ�شبانية  �شحيفة  من  جديد  تقرير  �شدر 
باحل�شول على خدمات �مل�رصي حممد �شالح جنم ليفربول �لإجنليزي، و�أو�شح 
م�رصوعاً  هدفاً  يعد  �شالح  حممد  �أّن   »OK  Diario« يف  ن�رص  �لذي  �لتقرير 
�لدين  زين  �لفرن�شي  منها  يعاين  �لتي  �مل�شاكل  مدريد عقب  ريال  لنادي  بالن�شبة 
زيد�ن يف خط �لهجوم، وي�شري �لتقرير �أّن تاألق �شالح �مللفت يف �لن�شف �لأول من 
�ملو�شم مع ليفربول جعل ريال مدريد يفكر به يف �ل�شتاء �حلايل �أو �إمكانية �لعودة 
�إليه يف �ل�شيف نظر�ً لتعقيد �شوق �لنتقالت يف جانفي، ومن �ملتوقع �أن يتم�شك 
�لأملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول بنجمه �مل�رصي حممد �شالح �ملتّوج بجائزة 

�أف�شل لعب يف �أفريقيا، خا�شة و�أّن �لرب�زيلي كوتينيو �نتقل ر�شمياً �إىل بر�شلونة �لإ�شباين، ووجد ريال مدريد نف�شه بعيد�ً 
عن �لحتفاظ بلقب �لدوري �لإ�شباين هذ� �ملو�شم بعد تر�جع �أد�ء لعبيه �لفرن�شي كرمي بن زمية و�لربتغايل كري�شتيانو 

رونالدو و�إ�شابات �لويلزي غاريث بايل �ملتكررة.
من جهته قّدر �أ�شطورة ليفربول �ل�شابق �إيان ر��ض �شعر حممد �شالح ثاين هد�يف �لدوري �ملمتاز بقيمة 200 مليون جنيه 
�إ�شرتليني م�شيد�ً مبهار�ته و�ندماجه �ل�رصيع مع �لريدز، م�شيفاً: »�شو�ريز وتوري�ض تركا �نطباعاً جيد�ً يف بد�يتيهما مع 
ليفربول، �شالح يفعل ذ�ت �ل�شيء«، و�ن�شم �شالح �إىل ليفربول من روما �لإيطايل مقابل قر�بة 50 مليون يورو يف �شوق 
ليفربول.وياأمل  لعبها مع  �لتي  �لقليلة  �لأ�شهر  �لفريق يف  �لأنظار من جميع جنوم  �لفائت وخطف  �ل�شيفية  �لنتقالت 
حممد �شالح �أن يحقق جميع �أهد�فه فيما يتعلق باجلو�ئز �لفردية و�جلماعية م�شتقباًل وهو ما �أكده بعد تتويجه بجائزة 

�أف�شل لعب �أفريقي لأول مرة يف م�شريته.

بفوزه  �لإيطايل  �لدوري  ب�شد�رة  نابويل  �حتفظ 
�ملرحلة  يف   0-2 فريونا  �ملتو��شع  �شيفه  على 
�شاقاً  فوز�ً  جوفنتو�ض  مطارده  حقق  فيما   20
نابويل ر�شيده  على م�شيفه كالياري 1-0، ورفع 
�إىل 51 نقطة مقابل 50 جلوفنتو�ض حامل �للقب 
�لفريق  لي�شمن  �ملا�شية،  �ل�شتة  �ملو��شم  يف 
عطلة  �نتهاء  حتى  �ل�شد�رة  يف  �لبقاء  �جلنوبي 
بتجاوز  نابويل  وجنح  جانفي،   21 يف  �ل�شتاء 
على  �لكاأ�ض  م�شابقة  نهائي  ربع  من  خروجه 
�لناجح  م�شو�ره  ليتابع   2-1 �أتالنتا  �أمام  �أر�شه 
نحو �إحر�ز لقب �لدوري للمرة �لأوىل منذ 1990، 
علماً باأنه ودع �أي�شاً م�شابقة دوري �أبطال �أوروبا 
دفاعياً  لعباً  وقّدم فريونا  �ملجموعات،  دور  من 
فر�شه،  ترجمة  نابويل  حرم  �لأول  �ل�شوط  يف 
�لقريبة  مرتنز  دري�ض  �لبلجيكي  كرة  خ�شو�شاً 
م�شافة  من  للمرمى  �إن�شينيي  لورنت�شو  ومو�جهة 

قريبة.
ويف �ل�شوط �لثاين، تابع لعبو �ملدرب ماوريت�شيو 
�أ�شاب  �إن�شينيي كرة، ثم  �شاري �شغطهم، ف�شدد 
من  جميلة  عر�شية  بعد  قوية  بر�أ�شية  �لقائم 
فريونا  دفاع  لكّن  كايخون،  خو�شيه  �لإ�شباين 
ر�شخ �أخري�ً �إمنا �أمام �ملد�فع �ل�شنغايل �لعمالق 
خاليدو كوليبايل �لذي �رتقى عالياً لركنية وتابعها 
م�شجاًل  �ل�شباك  يف  �ملرمى  باب  على  بر�أ�شه 
على  نابويل  وق�شى  �ملو�شم،  هذ�  �لر�بع  هدفه 
�شجل  �لذي  لكايخون  ثان  بهدف  �شيفه  �آمال 

هدفه �ل�شاد�ض هذ� �ملو�شم.
�لتعادل  من  جوفنتو�ض  �أفلت  �رصدينيا،  ويف 
بهدف متاأخر على �أر�ض كالياري �لعنيد و�شاحب 
�ملركز 16 بف�شل فيديريكو برنارد�شكي، و�فتتح 
جوفنتو�ض م�شل�شل �لفر�ض �خلطرية ب�رصبة حرة 

ر�ئعة ملهاجمه �لأرجنتيني باولو ديبال �نفجرت 
يف �لعار�شة ثّم جاء �لدور على �لقائم �لأي�رص ل�شد 
بي�رص�ه،  �لقوية  برنارد�شكي  فيديريكو  ت�شديدة 
�لثاين  �ل�شوط  مطلع  م�شاباً  ديبال  خروج  وبعد 
بيانيت�ض  مري�ليم  �لبو�شني  �لو�شط  لعب  حاول 
�لتعوي�ض باأر�شية ز�حفة �إىل ميني �حلار�ض، لكّن 
�أر�شية يف  �لبديل دوغال�ض كو�شتا مّرر عر�شية 
يف  ب�شهولة  تابعها  برنارد�شكي  �إىل  �لدفاع  ظهر 
�ل�شباك ليمنح �ملدرب ما�شيميليانو �أليغري فوزه 

�لرقم 200 يف �لدوري مئة منها مع �ليويف.
��شتعاد �ملهاجم �لدويل ت�شريو �إميوبيلي �إ�شعاعه 
رباعية  بت�شجيله  �لهد�فني  ترتيب  و�شد�رة 
»�شوبر هاتريك« قادت لزيو روما �إىل �لفوز على 
ت�شجيل  �شهدت  مبار�ة  يف   ،2-5 �شبال  م�شيفه 
مرة  �أول  وهذه  �شاعة،  ن�شف  �أول  �أهد�ف يف   5
ورفع  �لدوري،  يف  رباعية  �إميوبيلي  ي�شّجل 
هدفني  بفارق  هدفاً   20 �إىل  ر�شيده  �إميوبيلي 
عن �لأرجنتيني ماورو �إيكاردي قائد �إنرت، لي�شبح 
�أو �أكرث يف  �أول لعب من لزيو ي�شجل 20 هدفاً 
مو�شمني على �لتو�يل يف �لدوري منذ �لأ�شطورة 
جوزيبي �شينيوري، وقفز لزيو �إىل �ملركز �لر�بع 
بفارق نقطة عن جاره �للدود روما �لذي دفع ثمن 
ناينغولن،  ر�ديا  �لبلجيكي  و�شطه  لعب  �إيقاف 
 ،2-1 �أتالنتا  �شيفه  �أمام  �أر�شه  على  لي�شقط 
مباريات،  ثالث  يف  �لثانية  خل�شارته  ويتعر�ض 
وقّدم فريق �ملدرب �أوزيبيو دي فر�ن�شي�شكو �أحد 
�أ�شو�أ �أ�شو�طه ومني بهدفني يف �أول ثلث �شاعة، 
وقلّ�ض روما �لفارق يف �ل�شوط �لثاين عن طريق 
�إدين دجيكو، وحقق ميالن �لعا�رص فوزه �لثاين يف 
عهد مدربه �جلديد غاتوزو على ح�شاب �شيفه 

كروتوين بهدف يتيم. 

نابويل يهرب يف �ل�ضد�رة و�ليويف



لنقاد  الوطنية  اجلمعية  اختارت 
املتحدة  الواليات  يف  ال�سينما 
م�ساء اأول اأم�س فيلم »ليدي بريد« 

اأف�سل فيلم يف عام 2017.
فيلم  وخمرجة  كاتبة  وح�سلت 
على  غريويغ،  غريتا  بريد«  »ليدي 

وح�سل  خمرجة،  اأف�سل  لقب 
�سيناريو  اأف�سل  لقب  على  الفيلم 
مبدينة  اجلمعية  نقاد  ت�سويت  يف 

نيويورك.
وفازت �سايل هوكينز بلقب اأف�سل 
»ذا  فيلمي  يف  دوريها  عن  ممثلة 
و«ماودي«،  ووتر«  اأوف  �سيب 
اأف�سل ممثل  بلقب  كالويا  ودانيال 

عن دوره فيلم »غت اأوت«.
وذهب لقب اأف�سل ممثلة م�ساعدة 
دورها يف  ميتكالف عن  لوري  اإىل 
دافو  وويليم  بريد«،  »ليدي  فيلم 
م�ساعد  ممثل  اأف�سل  لقب  على 
فلوريدا  »ذا  فيلم  يف  دوره  عن 

بروجكت«.
وح�سل فيلم »بليد رانر 2049« على 

لقب اأف�سل ت�سوير �سينمائي.

اآخر اأفالم حرب النجوم يوا�سل ت�سدر اإيرادات ال�سينما باأمريكا
ا�ستبعد كاتب �سيناريو »ذي وي�ست 
ي�ستند يف  اأن  اآرون �سوركني  وينغ« 

امل�سل�سل  لهذا  حمتملة  تكملة 
االأمريكية،  ال�سيا�سة  حول  الناجح 

اإىل اإدارة الرئي�س دونالد ترامب.
جائزة  حاز  الذي  �سوركني  وقال 
مقتب�س  �سيناريو  اأف�سل  اأو�سكار 
نتوورك«  �سو�سل  »ذي  فيلم  عن 
التلفزيونية  �سي«  بي  »اأيه  ملحطة 
»لن  اأنه  اجلمعة،  تبث  مقابلة  يف 
ت�ستند  رئي�س  �سخ�سية  ي�سع 
الرئي�س  الأن  ترامب  دونالد  اإىل 
للواليات  واالربعني  اخلام�س 
فهو  باأي عمق،  يتمتع  ال  املتحدة 

يتحدث فقط عن مو�سوعني: عن 
نف�سه واأعدائه هذا كل �سيء«.

�سخ�سية  اأنه  اأجد  »ال  واأ�ساف: 
على  متاماً  فهو  لالهتمام،  مثرية 
ما هو عليه، وهو �سخ�س ال يتمتع 
لرواية  ال�رضورية  باملوا�سفات 

ق�سة عنه«.
وبث م�سل�سل »ذي وي�ست وينغ« بني 
ا�سطالع  مع  و2006   1996 عامي 
رئي�س  بدور  �سني  مارتن  املمثل 

دميقراطي للواليات املتحدة.
ولطاملا رف�س �سوركني وهو كاتب 

ال�سيناريو الذي يتقا�سى اأعلى اأجر 
دوالر  ماليني   4 مع  هوليوود  يف 
للم�سل�سل  تكملة  كتابة  عمل،  لكل 
رغم عرو�س حمطة »اإن بي �سي« 

الكثرية.
واأو�سح يف نوفمرب اأنه يف حال اأعد 
تكملة للم�سل�سل فهو �سيختار على 
املمثل  يج�سده  رئي�ساً  االأرجح 
ويكون  براون  �ستريلينغ  االأ�سود 
جداً  ودقيق  طارئ  و�سع  »اأمام 
مثل تهديد حرب اأو �سيء من هذا 

القبيل«.
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اأعلن حممد �سبحي عرب �سفحته 
بوك،  في�س  على  الر�سمية 
ا�ستعداده لتقدمي مو�سم جديد من 
فيلم  عن  البنات«  »غزل  م�رضحية 
العر�س  اأن  معلناً  نف�سه  بالعنوان 

القادم �سيحمل عنوان »خيبتنا«.
�سبحي:«نظراً  حممد  وكتب 
قريباً  انتظروا  ال�سديد،  لالإقبال 
املو�سم الثاين من م�رضحية »غزل 
واإخراج  واإعداد  بطولة  البنات«، 

حممد �سبحي«.
واأ�سار �سبحي اإىل حر�سه ورغبته 
يف تقدمي االأعمال التي ي�ساهدها 
اآخر  من�سور  يف  االأعمار  جميع 
فخور  بكون  م�رضحي  »يف  قائاًل: 
جداً واأنا مبثل واأ�سوف يف ال�سالة 
واجلد،  واالأب  الطفل  االأعمار  كل 
االأ�رضة كاملة، وبفرح بثقتهم اأنهم 
�سعب ي�سوفوا حاجة ت�سايقهم اأو 
ولكم  منكم  م�رضح  اإنه  جترحهم، 

وبكم. م�رضح للجميع«.
االأ�ستاذ  حول  االأحداث  وتدور 
حمام، مدر�س اللغة العربية الفقري 
خا�سة،  مدر�سة  يف  يعمل  الذي 
يطرده ناظر املدر�سة لكنه ي�سبح 
مراد  ابنة  لـ«ليلى«  خا�ساً  مدر�ساً 
با�سا ويعجب بها يف �سمت، ولكنها 
حتب �ساباً اآخر، يكت�سف حمام اأن 
يف  يطمع  ن�ساباً  اإال  لي�س  حبيبها 

ثروتها فيحذرها منه.

ومقدم  والكوميدي  املمثل  اأعلن 
فراي  �ستيفن  الربيطاين  الربامج 
اعتزاله تقدمي حفل جوائز البافتا 

ال�سينمائية.
وقال فراي، الذي قدم حفل جوائز 
ال�سواب  »من  اإنه  مرة،   12 بافتا 
االعتزال واإف�ساح املجال الآخرين 
جديدة  ذرى  اإىل  البافتا  لنقل 

واأجماد اأعظم«.
اأن  متعة  من  لها  »يا  واأ�ساف 
اأ�ساهد البافتا 2018 دون اأن يخفق 
قلبي بعنف اأو اأن يجف فمي اأو اأن 

ترتعد �ساقاي«.
وقدمت بافتا ال�سكر لفراي جلعله 
مبهجا  »احتفاال  البافتا  جوائز 
يبقى يف الذاكرة«. و�سيتم االإعالن 
الثالثاء  يوم  فراي  �سيخلف  عمن 

عندما االإعالن عن املر�سحني.
فراي  فيها  يقدم  مرة  اأول  وكانت 

حفل البافتا عام 2001، وهو العام 
»غالدييتور«  فيلم  فيه  فاز  الذي 
واأ�سبح  فيلم،  اف�سل  بجائزة 
البافتا  حلفالت  دائما  مقدما 

لروحه املرحة العابثة.
وكان فراي قد ح�سل على عطلة 
من تقدمي اجلوائز من عام 2007 

اإىل 2011

 10 يومي  بني  الدورة  وتقام 
�سعار  حتت  و16جانفي  اجلاري 
ومتجدد«،  جديد  م�رضح  »نحو 
للم�رضح  العربية  الهيئة  وتنظمها 
بالتعاون مع وزارة ال�سوؤون الثقافية 

التون�سية.
موؤمتر  يف  املاجري،  واأ�ساف 
اأم�س  تون�س  بالعا�سمة  �سحفي 
�سيكون  االفتتاح  اأن حفل  اجلمعة، 
للتون�سي  »خوف«  عر�س  مع 
الفا�سل اجلعايبي، يف حني �سيكون 
حفل االختتام مع عر�سي »ثالثون« 
و«اأنا حاير فيك«، لتوفيق اجلبايل.

اختريت  م�رضحية   11 اأن  واأو�سح 
�سمن  التناف�س  غمار  خلو�س 
خارج  ومثلها  الر�سمية  امل�سابقة 
عر�سني  اإىل  اإ�سافة  امل�سابقة، 
عرو�س  وثالثة  الهواة،  مل�رضح 

مل�رضح العرائ�س، مبا جمموعة 27 
عر�سا م�رضحيا.

ومن بني هذه العرو�س م�رضحيتا  
من  هاو�س«  و«فريدوم  »�سمع« 
تون�س، و«اخلادمتان« من املغرب، 

و«رائحة حرب« من العراق.
من  ع�رضة  املهرجان  و�سيكرم 
وزارة  ر�سحتهم  التون�سي  امل�رضح 
جلهودهم  نظرا  الثقافية،  ال�سوؤون 
امليدان  يف  الكبرية  الفنية 
امل�رضحي، وبينهم: دليلة مفتاحي 
ال�سعايف،  اأنور  املهداوي،  وفاحتة 
�سالح م�سدق ونور الدين الورغي، 

وفق املن�سق العام للمهرجان.
امل�رضح  اأن  اإىل  املاجري  ولفت 
الأول  حا�رضا  �سيكون  ال�سعودي 
مرة يف حياة املهرجان، �سمن 22 

دولة عربية.

واأ�س�ست مهرجاَن امل�رضح العربي 
�سنة 2009 الهيئة العربية للم�رضح، 
االأوىل  دورته  القاهرة  واحت�سنت 

تنظيم  لتون�س  �سبق  كما  اآنذاك. 
�سنة  الثانية  دورته  يف  املهرجان 

.2010

27 م�سرحية من 22 دولة مبهرجان 
امل�سرح العربي بتون�س

حتت�سن تون�س فعاليات الدورة العا�سرة ملهرجان امل�سرح العربي العا�سر، التي تتميز بـ 27 م�سرحية من 22 
دولة عربية لتكون دورة »ا�ستثنائية وعالمة فارقة يف تاريخ امل�سرح«، ح�سب املن�سق العام للمهرجان يف 

تون�س حممد املاجري.

حممد �سبحي يعلن تقدمي مو�سم جديد من م�سرحية "غزل البنات"

كاتب �سيناريو »ذي وي�ست وينغ« ي�ستبعد تكملة ت�ستند اإىل ترامب

حممد  امل�رضي  املنتج  يواجه 
م�سل�سل  ت�سويق  يف  اأزمة  فوزي 
ببطولته  قام  الذي  »املغني«، 
قبل  منري  حممد  الفنان  مواطنه 
وا�ستعر�س  العام،  ون�سف  عام 
اإ�سافة  مع  الغنائية  م�سريته  فيها 
التي  الدرامية،  االأبعاد  من  عدد 
موؤلفيها  خيال  وحي  من  كانت 

حممد حمدي واأحمد حميي.
توزيع  حاول  فوزي  اأن  وعلم 
م�سل�سله كعر�س ثان علي ف�سائيات 

فوجئ  ولكنه  وعربية،  م�رضية 
عملية  على  قناة  اأي  اإقبال  بعدم 
م�ستوى  توا�سع  بدعوى  ال�رضاء، 
الأي  حتقيقه  وعدم  درامياً  العمل 

جناح يذكر حني عر�سه.
رانيا  »املغني«  بطولة  و�سارك يف 
مغربي  ومي�ساء  �سوقي  فريد 
عبد  وجمال  ح�سني  ومريهان 
وكوكبة  داود  اأبو  وحممد  النا�رض 
�رضيف  اإخراج  من  النجوم،  من 

�سربي.

حممد منري ي�سبب اأزمة 
ملنتج م�سل�سله "املغني"

�ستيفن فراي يعتزل تقدمي 
حفل جوائز بافتا

نقاد اأمريكيون يختارون »ليدي 
بريد« اأف�سل فيلم يف 2017

احتفظ فيلم اخليال العلمي »حرب 
ال�ست  ذا  وورز..  )�ستار  النجوم« 
جيداي( ب�سدارة اإيرادات ال�سينما 
يف اأمريكا ال�سمالية لالأ�سبوع الثالث 
على التوايل حمققا اإيرادات بلغت 

52.7 مليون دوالر.
والفيلم بطولة ديزي ريديل ومارك 
واآدم دريفر،  هاميل وكاري في�رض 

ومن اإخراج ريان جون�سون.

االأحدث  الفيلم  اإيرادات  وكانت 
النجوم  حرب  �سل�سلة  �سمن 
املليار  حاجز  تخطت  ال�سهرية 
ثالثة  من  اأقل  يف  عامليا  دوالر 

اأ�سابيع.
الفيلم  يناف�س  اأن  املنتظر  ومن 
بقوة على اجلوائز التقنية يف حفل 
املقبل،  االأو�سكار  جوائز  توزيع 
يف عام 1977.عاما على بدء اأول اأجزاء ال�سل�سلة وانطلق بالتزامن مع مرور اأربعني 
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الربوفي�سور حممد ال�سعيد مولي

�سرورة ت�سبيب جمعية �لعلماء �مل�سلمني و�إعادة 
�لنظر يف عمليتها �لتو��سلية 

على هام�س اجتماع املجل�س الوطني يف دورته الرابعة جلمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني بالعا�سمة انفردت »الو�سط« بحوار مع الربوفي�سور حممد 
ال�سعيد مولي حتدث فيه عن كربى الإ�سكالت التي تواجه جمعية علماء امل�سلمني اليوم وعلى الأليات الواجب اإتباعها من اأجل مواجهة التحديات 

والرهانات املحيطة باجلمعية ب�سفة عامة وباجلزائر ب�سفة خا�سة.

يحي عواق

األ  مولي  بروفي�سور  اأول 
اليوم  باأنه حان الوقت  تعتقد 
من  اجلزائر  �سباب  يحمل  لأن 
مند  امل�سعل  وكفاءات  اإطارات 

يد م�سايخ اجلمعية؟
نعم هده حقيقة البد من تفعيلها 
املجال  ف�سح  خالل  من  وذلك 
اأمام الكفاءات ال�سابة لي�س فقط 
امل�سلمني  العلماء  جمعية  داخل 
وعلى  املجاالت  جميع  يف  بل 
كافة االأ�سعدة ولعل ال�س�ؤال الذي 
هل  ه�  هنا  الذهن  اإىل  يتبادر 
ال�سابة  والطاقات  االإطارات  هذه 
الر�سائلي  الدور  لتاأدية  م�ستعدة 
والتثقيفي  التعليمي  الت�ع�ي 
الذي تق�م بتاأديته جمعية العلماء 

امل�سلمني اجلزائريني؟
وه� ال�س�ؤال الذي اأرد واأجيب عليه 
وكفاءات  اإطارات  بنعم.  ثقة  بكل 
املجاالت  كافة  ويف  اجلمعية 
الدينية  وغري  الدينية  العلمية 
جدارتها  تثبث  اأن  ا�ستطاعة 
االأمر  ودوليا  حمليا  وا�ستحقاقها 
على  اأخرى  مرة  ي�ؤكد  الذي 
ا�ستعدادها حلمل م�سعل اجلمعية 
بها، غري  املن�طة  االأمانة  وتاأدية 
القطيعة  اإحداث  يعني  اأن هذا ال 

بني �سباب وم�سايخ علماء اجلمعية 
بني  الدائم  الت�ا�سل  من  البد  بل 
البناء  العلمي  والنقا�س  اجليلني 
من اأجل حتقيق اال�ستفادة و�س�ن 

الدين وال�طن.

» الكفاءات الوطنية ال�سابة 
ا�ستطاعة اأن تثبت جدارتها 

وا�ستحقاقها حمليا ودويل 
وقد حان الوقت لأن تتوىل 

ت�سيري جمعية العلماء 
امل�سلمني«

من  بجملة  حماطة  اجلزائر 
تعلق  ما  وخا�سة  التهديدات 
الديني  الهوياتي  بجانبها 
هده  ملثل  ال�ستجابة  اأن  غري 
الغالب  يف  هي  التهديدات 
ا�ستجابة اأمنية حم�سة فماهي 
ميكن  التي  املهام  ح�سبكم 
للجمعية القيام بها للم�ساهمة 
يف مواجهة هده التهديدات؟ 

من  الكثري  هناك  احلقيقة  يف   
الداخلية  والتحديات  الرهانات 
اأمن  تهدد  التي  واخلارجية  
وا�ستقرار اجلزائر، كم�ساألة اله�ية 
وكذا  والتعليم  الرتبية  وم�ساألة 
االأمة وحماولة  م�سخ هده  م�ساألة 
احل�ساري  تراثها  من  جتريدها 

الديني، وان معاجلة هده امل�سائل  
باالألية االأمنية التقليدية لن ت�ؤدي 
اإىل اإيجاد حل�ل قطعية لها بقدر 
وحدتها  تعقيدها  من  �ستزيد  ما 
ورمبا ت�ؤدي بها اإىل اأخد �سياقات 
ال�سيطرة،  عن  تخرجها  اأخرى 
وه� اأمر مهم جدا وجب االإ�سارة 
النمط  هذا  مثل  فم�اجهة  اإليه 
ي�ست�جب  التهديدات  اجلديد من 
وطبيعة  تتما�سى  جديدة  األيات 
التهديد املتعامل معه وهنا ياأتي 
والت�عية  الفكر  م�ؤ�س�سات  دور 
انطالقا من املدار�س، اجلامعات 
امل�سلمني،  العلماء  جمعية  وكذا 
االأعلى   االإ�سالمي  املجل�س 
املن�طة  امل�ؤ�س�سات  من  وغريها 
امل�ؤ�س�س  االإ�سالمي  بالفكر 
االأمة  وم�سايخ  علماء  قبل  من 
واأول  ودب،  هب  من  لكل  ولي�س 
العلماء  على جمعية  يجب  خط�ة 
بها  القيام  اجلزائريني  امل�سلمني 
اجلديد  النمط  هذا  م�اجهة  يف 
من التحديات هي �رضورة ال�عي 
العمل  ثم  ومن  خط�رتها  مبدى 
على و�سع برامج تعليمية ت�ع�ية 
لفائدة �سباب االأمة يق�م بتاأطريها 
ال  حتى  اجلمعية  وم�سايخ  علماء 
ينجر �سبابنا وراء املغالطات التي 
مت�س ث�ابت هذه االأمة، فال يجب 

االأو�ساع  تتفاقم  حتى  ننتظر  اأن 
ال�قت  يف  نتحرك  ثم  ح�لنا  من 
بدل ال�سائع فحينها يك�ن ال�قت 

قد فات ووقع ما وقع.

» معاجلة التهديدات 
اجلديدة بالألية الأمنية 

التقليدية �ستزيد من 
حدة تاأزمها، واأوىل خطوة 

ملواجهة هذه التحديات هي 
�سرورة الوعي مبدى جدية 

خطورتها« 
الآونة  يف  مالحظته  ميكن  ما 
جمعية  اأداء  تراجع  الأخرية 
اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء 
الأ�سباب  ح�سبكم  هي  فما 

وراء ذلك؟
ال�سخ�سي  راأي  ح�سب  االأ�سباب 
خلل  وج�د  ه�  الرتاجع  هذا  يف 
يف العملية الت�ا�سلية بني اجلمعية 
ففي  املجتمع،  اأطياف  وخمتلف 
هي  العلماء  جمعة  كانت  ال�سابق 
وتتحاور  النا�س  اإىل  تذهب  التي 
ان�سغاالتهم  اإىل  ت�ستمع  معهم، 
الي�م  اأما  ذلك  على  وت�سرب 
تق�م  اجلمعية  باأن  اأالحظ  فاأنا 
واليات  خمتلف  عرب  بن�ساطات 
مغلقة  قاعات  داخل  ال�طن 

االأ�سخا�س  نف�س  ين�سطها 
وحت�رضها نف�س ال�ج�ه يف غياب 
�سبه تام لل�سباب الذي يعترب حم�ر 
العملية التعليمية الت�ع�ية،  وكاأن 
ياأتي  اأن  ال�سباب  تنتظر  اجلمعية 
يف  التفكري  وجب  حني  يف  اإليها 
وراء عزوف  ال�سبب  ولعل  العك�س 
ال�سباب على ح�س�ر تلك اللقاءات 
ه� �سع�رهم باأن الق�سايا التي يتم 
التطرق اإليها ال تدخل �سمن نطاق 
اهتماماتهم وه� االأمر الذي يجب 
على  العمل  الي�م  اجلمعية  على 

جتديد  اإعادة  خالل  من  تداركه 
مع  الت�ا�سلية  العملية  وبعث 
خمتلف اأطياف املجتمع و تقدمي 
ق�سايا  معاجلة  وكذا  اخلدمات 
و�رضورة  بال�سباب  متعلقة  راهنة 
بناءة  نقا�سات علمية  اخل��س يف 
ح�ل كربى االإ�سكاالت التي ت�اجه 

االأمة الي�م.
اأداء اجلمعية يف االآونة   » تراجع 
يف  خلل  اإىل  برجع  االأخرية 
وبني  بينها  الت�ا�سلية  عمليتها 

خمتلف اأطياف املجتمع«

مرينا �سركي�س- بريوت- 
جملة ميم 

وا�سيني  اجلزائري  الروائي  وقف 
يف  ااّلداب  دار  رواق  يف  االعرج 
للكتاب،تلّف عنقه  معر�س بريوت 
ي�قع  وه�  الفل�سطينية،  الك�فية 
ك�بيا  ايزي�س  ليايل  “مْي  كتابه 
جحيم  يف  وليلة  ليلة  ثالثمائة 

الع�سف�رية”.
ر�سائل جربان

اأم  من  زيادة  مي  االأديبة  ولدت 
عام  النا�رضة  يف  فل�سطينية، 
علم  القاهرة  يف  وت�فيت   ،1886
1941، ولها اإنتاجات اأدبية عديدة 

باللغتني العربية والفرن�سية.
اأف�ست  ريح  واأية  زيادة  مي  ملاذا 
يق�ل  اآالمها؟  دروب  اإىل  به 
“ميم”:  ملجلة  االأعرج  وا�سيني 
“اأي م��س�ع من م��س�عاتي رهن 
خمزون  لدّي  اأنه  كما  بال�سدفة، 
ثقايف عنها وقد تعرّفت اإليها اأدبيا 
منذ مّدة ط�يلة، وكان لدّي دائما 
�س�ؤال فيه ن�ع من الده�سة متعلق 
خليل  جربان  مع  حبها  بتجربة 

جربان.. كيف يحّب اثنان بع�سهما 
قرابة ع�رضين �سنة دون اأن يلتقيا، 
وعددها  الر�سائل  خالل  من  اإاّل 
بلغ الع�رضين خالل ع�رضين �سنة.. 
وقراأت  حياتها  تتبعت  اأن  وبعد 
احلب  �رضاحة  اأجد  مل  ر�سائلها، 
التكلم  جرى  الذي  االأ�سط�ري 
عليه، اإمنا وجدت �سداقة وحمبة 
تُعنى  ح�سا�سة  لق�سايا  ونقا�سات 

بذلك الزمن..”.

“�س�ؤال  االأعرج:  وا�سيني  وي�سيف 
حب  وه�  جدا  يثريين  كان  اّخر 
اأحاط�ا  الذين  كل  لها..  النا�س 
العقاد  اإىل  ح�سني  طه  من  بها 
واأمني  الرافعي  �سادق  وم�سطفى 
كل  وغريهم،  وجربان  الريحاين 
يق�سدون  وكان�ا  اأحّب�ها  ه�ؤالء 
ه�  ما  لكن  الثقايف،،  منتداها 
ال�رض يف اأن ه�ؤالء جميعا اأ�سدروا 
وح�ل  ْمي  ح�ل  كتبا  وفاتها  بعد 
عالقتهم بها؟ لكن اأحدا منهم مل 

يح�رض جنازتها”.

على خطى مْي زيادة

ليايل ايزي�س ك�بيا
وا�سيني  االأ�سئلة  هذه  حّر�ست 
يف  والتعمق  البحث  على  االأعرج 
يف  يك�ن  اأن  دون  زيادة،  مْي  اأثر 
واإمنا  رواية  لكتابة  نية  اأية  ذهنه 
اأكرث.  لي�س  اأكادميي  بحث  كتابة 
اآثار  الكاتب  اقتفى  �سبيله  ويف 
لبنان وفل�سطني  واأماكنها بني  مْي 
كما  ثقافية،  �سياحة  يف  وم�رض، 
مل  ما  خاللها  اكت�سف  ي�سفها، 
يكت�سفه االآخرون، واأهّمه اإدخالها 
اإىل م�سفى الع�سف�رية حيث بقيت 
التي  التجربة  هذه  ال�سنة..  قرابة 
عند  نزوال  رمبا  اأحد  يتناولها  مل 
“تاب� يف  باعتبارها  رغبة عائلتها 

العرف العام”.

ق�سد وا�سيني االأعرج الع�سف�رية 
كانت  التي  ال�رضق من بريوت  اإىل 
للمجانني  م�ست�سفى  م�سى  ما  يف 
منذ  مهج�رة  اأ�سبحت  ولكنها 
ودخل  املا�سي،  القرن  �سبعينات 
اأ�سبحت  التي  البقعة،  خل�سة هذه 
ا�ستح�ساله  لعدم  �رضكة،  متلكها 
ق�سد  ثم  بالدخ�ل،  اإذن  على 

�سحت�ل يف  بلدة  القدمي يف  بيتها 
التي كانت  وال�سنديانة  لبنان  جبل 
مع  وت�ا�سل  ظاللها،  حتت  تكتب 
اأفراد من عائلتها، وق�سد منزلها 
�رضفتها  اإىل  وخرج  النا�رضة  يف 
االأبي�س  اجلامع  على  املّطلة 
خالل  من  وفهم  الكن�سية،  وعلى 
الديني  ت�ساحمها  االإطاللة  هذه 
حيث  القاهرة  وق�سد  العميق، 
وثائق  على  هناك  وعرث  دفنت، 

وخمط�طات كثرية عائدة لها.

مذكرات مفقودة

ولكن هل كانت مْي زيادة جمن�نة 
وا�سيني  ي��سح  احلقيقة؟  يف 
م�سابة  “كانت  اأنها:  االأعرج 
والديها  فقدان  ب�سبب  بكاآبة 
اأمر  وهذا  وجيزة  فرتة  خالل 
اكت�سفُت   ” متابعا:  طبيعي”، 
وثائق،  على  واطلعُت  كثرية  اأم�را 
ووجدُت ن�س��سا حارقة كتبتْها يف 
تكتب  كانت  الع�سف�رية..  حقبة 
لكنها  ي�مياتها،  داخل  مذكراتها 
�ساعت اأو �سّيع�ها ومزق�ها الأنها 

تدين عائلتها ب�سكل �رضيح”.

وفقا  االأعرج،  وا�سيني  يك�سف 
ج�زف  اأن  عليها،  ح�سل  ل�ثيقة 
زيادة، ابن عم مْي، ه� من اأدخلها 
اإىل الع�سف�رية، وطلب منها ت�كيال 
الكثرية  واأمالكها  اأم�الها  الإدارة 
�سالمتها  عدم  بحجة  وال�سا�سعة 
ه�  ج�زف  واملذك�ر  �سحيا.. 
خالفا  واالأخري،  االأول  مْي  حبيب 
ملا رّوج له ط�يال عن عالقة حب 
جربان.  خليل  بجربان  تربطها 
هذه  اجلزائري  الكاتب  وي�ؤكد 
كل  اأعطت  “هي  قائال:  املعل�مة 
كتبت  وقد  احلب،  لهذا  طاقتها 
كتابا عن ابن عّمها ا�سمه “اأحالم 
“ايزي�س  با�سم  ووقعته  الزه�ر” 
ك�بيا”، اال�سم الذي كانت تتخفى 
�سكل  على  الكتاب  هذا  وراءه، 
�سدر  لها  نتاج  اأول  وكان  خ�اطر 
ج�زف  تزوج  وملا   ..1919 عام 
عا�ست  فرن�سا  اإىل  وذهب  زيادة 
على  وانكّبت  تامة  بعزلة  مْي 
الدرا�سة، لكنه كان اأول من تطلب 

جندته..”

�سرية اأم رواية؟

مْي  �سرية  االعرج  وا�سيني  يروي 
زيادة، من خالل معطيات جمعها 
ا�ستغرقت  ا�ستق�سائية  م�سرية  يف 
ثالث �سن�ات. وال�سرية هنا لي�ست 
هي  و‘منا  مذكرات  على  مبنّية 
عبارة “عن �سذرات �سغرية ركّبتها 
وخلقت حلظاتها وجّ�ها، لكن بناء 
يف  وهي  تاريخية،  معل�مات  على 
النف�س  يف  وبحث  رواية  النهاية 
كثرية  اأم�ر  كتبت عن  االإن�سانية.. 
لكن �سمن نظام روائي ولي�س �سمن 
نظام احلياة ال�سريية، وما دفعني 
احلب،  ه�  الرواية  هذه  لكتابة 
�سيحّب�ن  النا�س  اأن  متاأكد  واأنا 
هذا  خالل  من  اأكرث،  زيادة  مْي 
الكتاب.. فللرواية �سلطة عاطفية 
وهي اأقرب اإىل القلب ولي�ست مثل 
التاريخ حيادية.. ا�ستنزفتني ق�سة 
الأنني  وفرحت  الداخل  من  مْي 

اأجنزت هذا العمل..”

مقالة حوارية ن�سرت جملة 
ميم، �سهر دي�سمرب 2017

و��سيني يحّرر مْي زيادة من ع�سفوريتها
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ال تت�صائموا بخ�صو�ص احلب ...فهو موجود ؟ا

الفتاة الفرن�سية التي اأ�سلمت يف زاوية الهامل منوذجا
املاليني من ال�صباب اجلزائري اليوم اليوؤمنون بجدوى احلب كقيمة 
معنوية ويعتربون املعادلة املادية هي الفي�صل يف �صتى االأمور، فاأنت 

نادرا ما جتد ق�صة حب ناجحة بني طرفني ِقوامها الدوام والتوا�صل ب�صبب 
الت�صارع الزمني الرهيب الذي جر معه جل القيم وده�صها كاآلة ت�صغط 

مبخالبها دون �صرط اأو قيد ؟ا

بقلم : جمال ن�صراهلل

العاطفية  العالقة  جناح  ويبقى 
اأنرثوبولوجية  درا�سات  ح�سب 
حديثة مرتبط بحجم زمنه.فكلما 
طالت الفرتة بني الطرفني يف اإطار 
 ، والتاأين  والود  الإحرتام  تبادل 
نف�سه  بناء  من  احلب  اقرتب  كلما 
حجرا فوق حجر،وطبعا مع و�سع 
هذا  البناء  �سبه  اأن  ح�سابات 
معر�ض لل�سقوط يف اأية حلظة كما 
للنهو�ض من  هو من جهة معر�ض 
النجاح  ن�سبة  يف  والتقدم  جديد 

وال�سموخ.
الفتاة  بحادثة  �سمعت  عندما 
ال�ساب  اأحبت  التي  الفرن�سية 
اهلل(وقد  البو�سعادي)رحمهما 
هذه  يُقنع  اأن  املرحوم  ا�ستطاع 
ووفائه  اإخال�سه  مبدى  الفتاة 
الرتباطي.ا�ستطاع  لهذا املك�سب 

كذلك اأن
ينزل بها اإىل مدينة ال�سبا ويعرفها 
اأن  ذلك  من  الأعظم  باأهله.ثم 

الهامل  زاوية  ،اإىل  معا  يتوجها 
القريبة وتعلن اإ�سالمها هناك عن 
قناعة .واأثناء عودتهما وقع ماكان 
فقد  اجلبني  يف  ومر�سوما  مقدرا 
تعر�ض �سيارتهما اإىل حادث األيم.
رفقة اأحد من اأقربائه  الذي كان 
وتوفوا  ال�سيارة  منت  على  معهم 
ح�سن  على   اهلل  )رحمهم  جميعا 
اأجلهمها... كان  النوايا(..هكذا 
ال�سديد  الآ�سف  من  منا�ض  ول 
وقدر،والأكيد  ق�ساء  ذلك  لأن 
هذه  مثل  لواقعة  باأن  املوؤكد 
وحتى  واملزايا  العرب  من  الكثري 
الت�سحية  والتب�رص،لأن  التمعن 
اإل عامال مكمال يف هذه  تكن  مل 
.لأن  حا�سل  وحت�سيل  الق�سة 
الأ�سل  واجلوهر يف املو�سوع هو 
اأ�سلفنا  كما  احلقيقي.الذي  احلب 
زماننا،وبطريقة  يف  مفقودا  �سار 
مادام  الريا�سية  للح�سابات  اأ�سبع 
مفقودا...فالنتائج  اجلوهر 

دائما  واملحتملة  املرجوة 
لالإنعكا�ض  قابلة  اأو  �سلبية  تكون 
البع�ض  يت�سائل  املفاجئ،وقد 
الكيفية  ت�ساوؤمية،ماهي  وبطريقة 
جتعل  التي  الآليات  بالأحرى  اأو 
وظاهرة  ملمو�سة  حقيقة  احلب 
عليها  غلُبت  جمتمعات  يف  حية 
والعجز..بل  ال�سوء  مظاهر  كل 
�سيء،وهل  كل  يف  الأمل  فقدان 
يعي�ض  �سبابنا  اآخراأن  بتعبري 
خياله  بينما  فقط  هنا  بج�سده 
نحوماوراء  ينزع  وطموحه  
البلد  ،لأن احلياة يف هذا  البحار  
امل�ستحيل  من  �رصبا  �سارت 
حتت  والعي�ض  اأ�رصة  وتكوين 
اأ�سطوانات  الذاتي  الإكتفاء  مظلة 
جيل  وعا�سها  �سمعها   ، قدمية 
والثمانينات..لي�ض  ال�سبعينيات 
اآنذاك  املالية   البحبوحة  ب�سبب 
قد  حلجج  احلياة،  لب�ساطة  ولكن 
الدامغة  للحقيقة  اأقرب  تكون 

وهي غالء املعي�سة راهنا والزبادة 
كلها  الدخل  و�سعف  الأ�سعار  يف 
الأ�رصة  يف  الياأ�ض  وفرت  عوامل 
اخلطاب  ،و�سار  اجلزائرية 
الأ�رصي اليومي مّن�سب فقط على 
دون  العي�ض  لقمة  توفري  اأهمية 
احلديث عن م�سائل اأخرى بدءا من 
املتطلبات املادية ثم بعدها ميكن 
املعنوية  املتطلبات  عن  احلديث 
هذا  ركائز  اأحد  احلب  اأن  واأكيد 
احلكمة  الأخري.وتقول  املطلب 

بيتا ما  الفقر  املعروفة<اإذا دخل 
هرب احلب من ال�سباك؟ا(.

اأن  ميكننا  املطاف  اآخر  ويف 
كل  نعرف  اأن  بعد  ن�ستخل�ض 
وواقنعنا   . �سبابنا  حياة  تفا�سيل 
املدارات  هذا  و�سط  جميعا 
معنوية  كقيمة  احلب  باأن  املريرة 
ثوابت  لها  مقد�سة  مملكة  يظل 
معينة ورا�سخة منذ خلق الب�رصية. 
اأزمنتهم  �سحايا  هم  الب�رص  فقط 
.واإن اأرادوا اكت�سابها والتقرب اإليها 

يكونوا  اأن  لزمهم  احلب(  قيم  )اأي 
قابلية  النف�سية  مهيئني،وحلالتهم 
الهتمام. حية.دون  فطرةا  ذات 
ال�سبل  كل  متت�ض  اأخرى  مب�سائل 
الطاقة،ويومها  لهاته  املوؤدية 
و�ساحلا  ناجعا  فعال  احلب  يكون 
اأي مكان  اأي زمان ويف  وفعال يف 
ولي�ض يف اأي زمان ويف مكان اآخر 
؟ا اأو  بطرق اأخرى توؤدي للتدمري 

وحرق ال�سخ�سية؟ا

اإىل عيني غزة يف منت�سف 
ليل االحتالل 

حينما اأر�سف بالأ�سوار يف كّل م�ساء
ولكم مّر م�ساء م�ساء

منقاره  يف  كالطائر  الليل  ويحوم 
خيط �سياء

لنجوم ل اأراها يف ال�سماء
يفرد القلب جناحيه بعيدا ويطري

لب�ساتينك يا غزّتي اخل�رصاء يف ليل 
اجلحيم

وجلدرانك تغلي كال�سدور
جرحوها بالر�سا�ض

واملنا�سري عليها كالقناديل تقول
يا جدار امل�ستحيل

خافقا يف كّل �سدر ثقبوه
وهو �سّباكي الذي قد فتحوه

لأرى �سعبي الذي مل يخ�سعوه
خافقا يف �سفتي من عّذبوه

اأحرقوه ليفوه
غري اأّن القلب خّفاق ولكن ل يفوه

من  يا  ال�سامخ  ظلّك  يف  خافقا 
طاردوه

راح  قد  ال�سيف  حلّد  درب  وعلى 

ي�سري
كيف يكبو واجلماهري اأبوه

يدها يف يده اأّنى ي�سري
الّداجي  الف�سة  ورنني  ويهوذا 

الرهيب
قد م�ست تنه�ض عيناه الدروب

واقف يحلم فيها مب�سيح و�سليب

يف  دمي  ي�سداأ  مل  اأنا  غزتي 
الّظلمات

فدمي النريان يف ق�ّض الغزاة
طارت  الريح  يف  دمي  و�رصارات 

كلمات
كع�سافريك يا قو�ض قزح

يف  يدمي  وهو  �سعبي  اإكليل  يا  اأنت 
القيود

اإّننا �سوف نعود
وعلى درب كاألوانك يا قو�ض قزح

و�ستذرو الريح اأ�سالء ال�سبح

�صعر الراحل معني ب�صي�صو

اأغنية يف ليل ا�ستوائي
فقويل اإنه القمر!

اأو البحر الذي ما انفك بالأمواج..
والرغبات ي�ستعر

اأو الرمل الذي تلمع
يف حّباته الدرر

جلوز الهند رائحة
كما ل يعرف الثمر

... فقويل اإنه ال�سجر!
ويف الغابة مو�سيقى

طبول تنت�سي اأملاً
وعر�ض ملوؤه الكدر
.. فقويل اإنه الوتر

اأيا لوؤلوؤتي ال�سمراء!
يا اأجمل ما اأف�سى له �سفر

خطرِت .. فماجت الأنداء.. والأهواء..
والأ�سذاء.. وال�سور

وجئت اأنا
ويف اأهدابي ال�سجر
ويف اأظفاري ال�سجر

ويف روحي بركان
ولكن لي�ض ينفجر

فيا لوؤلوؤتي ال�سمراء!
ما اأعجب ما ياأتي به القدر

اأنا الأ�سياء حتت�رص
واأنت املولد الن�رص
.. فقويل اإنه القمر

اأاأعتذر
عن القلب الذي مات

وحّل حمله حجر؟
عن الطهر الذي غا�ض

فلم يلمح له اأثر؟
وقويل: كيف اأعتذر؟

وهل تدرين ما الكلمات؟..
زيف كاذب اأ�رص

به تتحجب ال�سهوات..
اأو ي�ستعبد الب�رص

... فقويل اإنه القمر!.

اأتيتك ...
�سحبتي الأوهام .. والأ�سقام ..

والآلم .. واخلور
ورائي من �سنني العمر ..

ما ناء به العمر ..
قرون .. كل ثانية

بها التاريخ يخت�رص
وقّدامي

�سحارى املوت .. تنتظر
فيا لوؤلوؤتي ال�سمراء! كيف يطيب

يل ال�سمر؟
وكيف اأقول اأ�سعاراً

عليها يرق�ض ال�سحر؟
ق�سيدي خريه ال�سمت
... فقويل اإنه القمر!

اأنا؟!
ل ت�ساأيل عني

بالدي حيث ل مطر
�رصاعي املوعد اخلطر
وبحري اجلمر وال�رصر

واأيامي معاناة
على اخللجان.، . والإن�سان .. والأوزان ..

تنت�رص
وح�سبك .. هذه الأنغام .. والأن�سام

والأحالم..
ل تبقي ول تذر

.. فقويل اإنه القمر

غداً؟ ل تذكريه!...
غداً

تنادي زورقي اجلزر
ويذوي مهرجان الليل

ل طيب ول زهر
... فقويل اإنه القمر!

ظماأي دمي

وحجارةُ الوادي ل�ساين
واأرى على زبد املغيب

هواَء فاتنة يرّن على حواف الكاأ�ِض
منك�رصاً فتذهب كالوداِع ل�ساأنها

واأنا ل�ساين.
وحدي بال اأرٍق يوؤان�سني،

بدون يٍد تدّل فمي على الذكرى
وت�ساأل عن مكاين.

ماذا اأخبئ يف دنان الوقت من اأطيافها 
الأوىل،

وماذا اأ�ستعرُي لها من الأو�ساف
اإن عّز املجاُز

وبلّل الن�سياُن مرقَدها،
وهرولِت املعاين؟

ظماأي دمي
وخياُل م�رصاها ل�ساين

لكاأمنا تتنّزل الأحالُم عاريًة ك�سورتها،
وغام�سًة كن�ّض كتابة يف املاِء،

عنواناً يقود اإىل فراغ العمِر

اأو »ذهِب« الأماين،
اأ�سميتُها اأنثى فقام »اأزيُزها«

من عتمة الأغ�ساِن،
يلمع مثَل �سّكي يف وجود ال�سيء

اأو ذكراهُ،
اأذكر يوم قادتني لغرب النهِر،

كان بريقها عيني
ها َديْني، وكان ر�سا�سُ

وحني �سكنُت يف الن�سياِن
�ساع طريقها مني، وغّربني زماين.
ظماأي اأنا وح�ساُن هودجها ح�ساين

ها اإنني اأ�سفو،
فاأخرُجها من التابوت،

ها جر�ساً من ال�ساعاِت اأنحت نب�سَ
نعناعاً و«َمّنا«

واأقول يقتلني هواِك واأنِت مّنا
ول�سوف اأدعوها اإىل وجعي

لن�رصَب،
اأو لنلعَب،
اأو لنكتَب،

ما تَقّدم من رفاِت زماننا العربِيّ

اأو ما قد تاأّخر من عالمات التداين.

ظماأي فمي

وعلى �سواد العني �سورتُها،
األيٌف وجُهها كفٍم م�َس�ْسُت،

كلذعٍة اأُوىل على طرف الل�ساِن.
يا اأيها النهُر الوحيد

اأكنَت تعرفها لََو اأن جناَحها
قد رّف فوق اجل�رِص،

لو اأين اأريتَُك �سورًة عنها،
اأتذكر خّفَة الأ�سياِء

خرب�سَة ال�سغار على النهاِر
ور�سَم مي�سِمها رهيفاً، ناحاًل، كال�سعِر

با، كالقبالت يف �رصخ ال�سِّ
اأو رع�سة ال�سبوات

وهي تهّل من مطر الأغاين؟
هي زهرةُ الكلماِت،

اأوُل ما تعلّمنا من الأ�رصار والأفكاِر
اأوُل �سورٍة يف الأبجدّيه.

ها ب�رٌص وهي الأ�ساطرُي التي ما خَطّ

ول اأ�رصى بها �سجٌر
ال�سبابيك  على  ت�سّك  برحْت  وما 

الندية.
ملعاَن ما يطفو من املعنى

على �سفق القباِب
وما يفي�ض عن الهوية.

اأَ�سميتُها اأنثى،
فمن ذا ل يرى اأنثاه يف دمِه

ومن ذا ل يرى »راياِت يحيى«
وهي تخرج من عباءتها البهية؟.

وهي ال�سبّيُة والبقّيُة،
وال�سحابُة والكتابُة،
وهي اأُولنا واأخرانا

زهوُر »�سقاوِة« الأطفال اإن جمحْت،
واأجمُل ما تُ�سّمى »البندقية«.

ظماأي يدي،
وحجارةُ الأطفال تفتح ا�سمها

قمراً على تعبي
وتعلن عن رهاين.

�صعر علي الدميني

�صعر الراحل غازي الق�صيبي

�سورة جانبية
الواحدة  حوايل  ال�ساعة  كانت 

�سباحا
اأو الواحدة والن�سف

>ركن يف البار،
خلف ال�ساتر اخل�سبٌي

مل يكن يف املكان �ِسوانا
و�سوء �ساحب

وال�ساقي يغالب النوّم جنب الباب
ما كان بو�سع اأحد اأن يرانا

وكنٌا نحرتق بنار الرغبة
ومل نكن نبايل

ن�سف  اخلفيفة  ثيابنا  كانت 

مفتوحة
ويوليو املقد�ض ينفث ال�سهد

تعرية �رصيعة لالأج�ساد،
ن�سف  مالب�ض  بني  �سهوانية  ولذة 

مفتوحة،
�سِت  اإىل  للما�سي..  وعودة 

وع�رصين �سنة م�ست،
م�ست ولكنها باقية

يف هذه الق�سيدة

مار�ص1918/ق�صطنطني 
كافافي�ص

البقاء يف الق�سيدة



برامج  ت�شكيل  العالج:  برامج   
خالل  من  منها  للعالج  ة  خا�شّ
التي  التعليمّية  الدورات  ت�شميم 
الأ�شخا�ص  توعية  اإىل  تهدف 
املدمنني على �رضورة العالج، ومنع 
على  ذلك  ويكون  وحلها،  يف  الغرق 
فردية،  اأو  جماعية،  جل�شات  �شكل 

اأو اأ�رضية
الذاتية:  امل�شاعدة  جماعات   
من  جمموعة  عن  عبارة  وهي 
توعية  وظيفتهم  الذين  الأ�شخا�ص 
بطبيعة  املدمنني  الأ�شخا�ص 
عنه  الناجمة  واملخاطر  املر�ص، 
اأو  الجتماعّية،  اأو  ال�شحّية،  �شواء 
مب�شاعدتهم  فيقومون  النف�شّية، 
والوقاية  منه،  العالج  كيفية  حول 
العالج، وهي جماعات  بعد  منه ما 

يتم و�شفها للمدمن من قبل الطبيب 
املعالج

 امل�شورة: حيث تتّم كالآتي: م�شورة 
حالة  بخ�شو�ص  الأ�رضة  اأفراد 
املدمن  ي�شاعد  فذلك  املدمن، 
م�شدراً  ي�شّكلون  كونهم  عالجه  يف 

داعماً لعملّية عالجه 
عالج  حول  نف�شي  طبيب  ا�شت�شارة 
يف  ذلك  ي�شاعد  حيث  احلالة، 
مواجهة  يف  الطرق  اأف�شل  اقرتاح 
والتوّقف  واإغراءاتها،  املخّدرات، 
مع  التعامل  وكيفية  تعاطيها،  عن 
تعاطيها،  يف  ال�شديدة  الرغبة 
حلدوث  جتّنباً  خطوات  واقرتاح 

ذلك
من  للمدمن  ال�شحي  الو�شع  تقيم   
خالل اإجراء العديد من الفحو�شات، 

بع�ص  من  خلوه  من  للتاأّكد  وذلك 
الأمرا�ص مثل: مر�ص ال�شل، والكبد 

الوبائي، والإيدز، وغريها
عبارة  وهو  الن�شحاب:  عالج   
واإزالة  الإدمان،  لعالج  طريقة  عن 
اآمٍن  ب�شكٍل  �شموم  من  ت�شببه  ما 

و�رضيٍع، فينتج عن هذا العالج عدة 
يف  والآم  الهلو�شة،  مثل:  اأعرا�ص 
التعرق،  وكرثة  والعظام،  الع�شالت 
وقلق،  م�شتمر،  وتقيوؤ  وت�شنجات، 
النتحار،  على  والإقدام  واكتئاب، 

وغريها،  
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تناول الفرد للمواد املخدرة وهو جاهل 
فهذا  وطبيعتها، وحمتواها؛  مباهيتها، 
اإذ  التهلكة،  اإىل  بالإن�شان  يودي  اجلهل 
مثل  وتناول  تعاطي  على  يقبل  يجعله 
هذه املواد بدافع ال�شعور والإح�شا�ص 
باللذة واملتعة دون اأن يعرف بخطرها 

م�شتقباًل

والأخالقي  الديني  الوزاعني  �شعف 
الرتبية،  يف  �شعف  من  ينتجان  اللذان 
كانت  فكلما  املجتمع،  عن  وانعزال 
الرتبية �شعيفة ورديئة كان و�شع الفرد 

ماأ�شاوياً اأكرث
 اأوقات الفراغ الكبرية الناجتة عن عدم 
تنتج  التي  البطالة،  اأو  الهوايات،  وجود 

القت�شادية  امل�شتويات  تدين  عن  اإما 
العملية  يف  �شعف  عن  اأو  الدولة  يف 
التعليمية، واحلل لأغلب هذه امل�شاكل 
يكمن يف يد الدولة اأولً، ويف يد الأ�رضة 

ثانياً
 الرثاء الفاح�ص دون تقدير لنعمة املال، 
ودون وعي واإدراك لالأ�شباب التي خلق 

يكون  فاملال  لأجلها؛  املال  تعاىل  اهلل 
اإما نعمًة لالإن�شان اأو نقمة

 خلّو الأ�رضة من اأجواء الرتابط والتاآزر 
م�شّتتة  الأ�رضة  كانت  فكلّما  الأ�رضي، 
من  اأكرث قرباً  الفرد  اأكرث كان  ومفّككة 
اإىل  وما  والإدمان،  الإجرام،  حالت 

ذلك

امل�صادات احليوية خطر يعادل 
الحرتار العاملي والإرهاب

يف  الإفراط  اإن  الباحثون  قال 
قد  احليوية  امل�شادات  ا�شتخدام 
الأزمة  وراء  الوحيد  ال�شبب  يكون  ل 
املتفاقمة للبكترييا املقاومة لالأدوية 

.
اأكرب  من  واحدة  الق�شية  هذه  وتعترب 
ي�شفها  حيث  للب�رضية،  التهديدات 
الإرهاب  مبثابة  باأنها  الكثريون 

والحرتار العاملي.
احليوية  امل�شادات  و�شف  ويعترب 
الأطباء  ب�شكل غري �رضوري من قبل 
امل�شت�شفيات  وموظفي  العامني 
للمر�شى على مدى العقود املا�شية، 

�شببا يف تاأجيج البكترييا غري ال�شارة 
مقاومة  بكترييا  اإىل  وحتويلها 
درا�شة  ووجدت  احليوية  للم�شادات 
�شوي�رضية جديدة، اأن البكترييا ميكن 
لالأدوية،  مقاومة  اأي�شا  ت�شبح  اأن 
مهاجمة  خالل  من  قاتلة  وت�شبح 
خرباء  وتو�شل  املناف�شة  البكترييا 
اأن  اإىل  ال�شوي�رضية،  بازل  جامعة 
احليوية،  امل�شادات  تناول  كرثة 
تركيب  تغيري  اإىل  البكترييا  يدفع 
وتاأتي  قتلها  بعد  اجلينية  امل�شادات 
الذي  الدفاع  نتيجة  املقاومة  هذه 
اإفراز  البكترييا واملتمثل يف  تقوم به 

بع�ص الأنزميات التي تقلل من فعالية 
من  تن�شاأ  قد  اأو  احليوي،  امل�شاد 
حدوث طفرة يف تركيب البكترييا، اإما 
بتغيري �شكل الربوتني الذي يرتبط به 
جيني  اكت�شاب  واإما  احليوي  امل�شاد 
تاأثريه  احليوي  امل�شاد  يفقد  مقاوم 

ال�شام على تلك البكترييا.
ال�شاللت  بع�ص  اأن  النتائج  واأظهرت 
من البكترييا حتقن مناف�شيها مبزيج 
�شام من الربوتينات، يدعى »املحفز«، 

مما يوؤدي اإىل موتها.
با�شلر،  ماريك  الربوف�شور  وقال 
اإن  الدرا�شة،  يف  الرئي�شي  الباحث 

اأي�شا  توجد  اأن  »ميكن  البكترييا: 
مثل  الأخرى  الأمرا�ص  م�شببات  يف 
الرئوي  اللتهاب  ت�شبب  التي  تلك 
ال�شحة  منظمة  الكولريا«واأكدت  اأو 

ثالثة  اأن  املا�شي،  يوليو  العاملية يف 
اأ�شخا�ص، عرب العامل، تطورت لديهم 
اأ�شبحت  والتي  العنيدة،  البكترييا 
مبا  العالج  اأ�شكال  جلميع  مقاومة 

يف ذلك البن�شلني الذي مل يعد يقاوم 
اجللدية،  واللتهابات  احللق،  التهاب 
الرئوي،  اللتهاب  خطورة  والأكرث 

وفقا لدعاءات الأطباء.

  لها قدرة هائلة يف تخفيف الكثري من الأوجاع الناجتة 
عن بع�ص الأمرا�ص التي ي�شاب بها الإن�شان

 تعد من العالجات الفّعالة ملر�ص الربو، وذلك لأنها 
حتتوي على فيتامني �شي، والذي يعترب من امل�شادات 
الفعالة لالأك�شدة، بالإ�شافة اإىل اخلوا�ص التي متتلكها 

والتي تعّد مبثابة م�شاد لاللتهابات املختلفة 

املختلفة،  بالأمرا�ص  الإ�شابة  من  الإن�شان  تقي 
كمر�ص الإ�شقربوط والكدمات وغريها من الأمرا�ص

 لها قدرة عالية يف تنظيم ال�شعريات الدموّية وترتيبها، 
وذلك خلف�شها معّدلت الهيموكري�شت�شن، والذي يوؤّدي 
بدوره اإىل اإ�شابة الإن�شان بالأزمات القلبّية وال�شكتات 

الدماغّية

 حتمي ج�شم الإن�شان من الإ�شابة بالت�شّخم احلميد 
هذا  تعّر�ص  اإىل  بدوره  يوؤّدي  والذي  للربو�شتاتا، 

الإن�شان مل�شاكل كثري عند القيام بعملية التبّول
مر�ص  عن  الناجتة  الأوجاع  من  احلّد  على  تعمل   
التهاب املفا�شل الروماتويدي، وذلك لحتوائها على 

عن�رض النحا�ص الهام

 املواظبة على تناول الكو�شا وبكميات كبرية، ي�شاعد 
يف انخفا�ص معدل هرمون الهمو�شي�شتني الذي يرتفع 

ب�شكل كبري
 حتتوي على العديد من العنا�رض والفيتامينات املهمة 
جل�شم الإن�شان، كفولت البوتا�شيوم، وفيتامني اأ، والتي 

تعود بالنفع والفائدة لالإن�شان

اأ�صباب الإدمان على املخّدرات

فوائد الكو�صا 

اأ�صباب الإ�صابة مبر�ض 
�صرطان الدم

يف حديثنا عن اأ�شباب الإ�شابة مبر�ص �رضطان الدم، جدير بالذكر 
اأن هذا املر�ص لي�ص له اأي �شبب معروف، وا�شح، وله دللت على 
اأر�ص الواقع، بل اإن العلماء واملخت�شون مل يتو�شلوا ل�شبب واحد 
جممع عليه، ولكن هناك العديد من الدللت والتاأ�شريات التي قد 
تزيد من فر�شة الإ�شابة بهذا املر�ص، وهذا تقريباٌ ما اأجمع عليه 

جمهور العلماء والأطباء املخت�شون، ومن هذه الدلئل
الدم  خاليا  اإ�شابة  يف  كبرياٌ  دوراٌ  تلعب  حيث  كيميائية:  مواد   
بالأمرا�ص املزمنة، ولي�ص على قدر �رضطان الدم و�شعف اإنتاج 
يف  الأ�شخا�ص  لها  يتعر�ص  التي  املواد  وهي  فح�شب،  اخلاليا 
حياتهم اليومية من كحول، اأدوية، والنفط بجميع م�شتقاته، فهي 
ل تعترب �شبباٌ رئي�شاٌ يف تكوين مر�ص ال�رضطان، فيعتربها الأطباء 

عامل حمفز
 عامل الوراثة: فمر�ص ال�رضطان مبا اأنه ينتقل عن طريق الدم، 
على  والأمثلة  جيل،  بعد  جياٌل  الأجيال  عرب  و�شوله  املتاح  فمن 
هذه الأمرا�ص اأمرا�ص البالهة املنغولية فهو لي�ص ذا �شبب �رضيح 
ووا�شح فهو عبارة عن خلل يف �رضيط الكرومو�شومات يف اخلاليا 
الوراثية؛ فال عالقة لأي عامل خارجي بانتقال هذا املر�ص، فما 

يجري على هذا املر�ص يتم تطبيقه على �رضطان الدم
 بع�ص اأنواع الفريو�شات: وجد العلماء والأطباء بع�ص املالحظات 
اخلطرية مثل اأن الفريو�ص امل�شبب ملر�ص التهاب الكبد الوبائي، 
الدموية  اخلاليا  منو  وخلل  ب�شعف  جداٌ  وطيدة  عالقة  له 
يف  ال�شبب  ويعود  الليمفية،  اخلاليا  يف  تورم  وي�شبب  وال�شفائح، 
يف  وال�شعف  والقلة  للج�شم  العامة  املناعة  يف  �شعف  اإىل  ذلك 
اإنتاج خاليا تي املن�شطة، ومن الأمثلة الأخرى فريو�ص من نوع 

اآخر، ي�شبب مر�شاٌ خبيثاٌ بالدم يدعى »اأ-تي-تي-ل« 
 الدخان: فقد اأثبتت البحوث باأن معظم مر�شى ال�رضطان هم من 
الأ�شل مدخنني، فلل�شجائر عالقة وثيقة باملر�ص، فهو يعترب من 

امل�شببات الأ�شا�شية ل�شعف اإنتاج اخلاليا ب�شكل متكامل
 اأمرا�ص دم منتهية بال�رضطان: هناك بع�ص الأمرا�ص التي تكون 
غري  ال�رضطان  هذا  يتحول  الزمن  مرور  ومع  الفعالية،  مثبطة 
اأمثلة هذه الأمرا�ص فقر الدم غري  ال�شار ل�رضطان خبيث، ومن 
اخلاليا  اإنتاج  يف  وخلل  احلمراء،  الدم  خاليا  تك�رض  الن�شيجي، 

الليميفة املوؤقت 
العالج با�شتخدام الليزر: فهناك بع�ص ال�رضطانات، تكون �شاكنة 
دون اأي مفاعل لنت�شار عدم اإنتاج اخلاليا ب�شكل متكامل، وتظهر 
على اجللد بهيئة تورم ب�شيط، فيعتقد معظم النا�ص اأنه التهاب اأو 
ما �شابه دون علمه باأنه �رضطان في�شارع لإزالته با�شتخدام الليزر، 
انت�شار املر�ص يف  يبداأ  بعد ف�شل حماولت اجلراحة، ومن هنا 
هذا  على  ال�شيطرة  اأنه ميكن  العلم  مع  الدم،  اأنحاء خاليا  كافة 
ال�رضر،  به  اأحلقت  قد  وما  امل�شابة  املنطقة  با�شتئ�شال  النوع 

وبهذا ينتهي ال�رضطان من خاليا الدم نهائياٌ

طرق عالج الإدمان على املخّدرات

اأ�صباب الفطريات يف الفم

تعترب فطريات الفم من امل�شاكل التي 
احلالت  بع�ص  يف  خطرية  تكون  قد 
وتكون  الفم  يف  موجودة  تكون  والتي 

املخاطية  الأغ�شية  يف  عدوى  ب�شبب 
عن  عبارة  وهي   ، الفم  يف  املوجودة 
حتدث  التي  وا�شطرابات  التهابات 

بقع  �شكل  على  احللق  اأو  الفم  داخل 
تكون  رمبا  اأو  اللون  وق�شدية  بي�شاء 
اأي�شاً  �شفراء ، وفطريات الفم ت�شمى 

بداء الفطريات
م�شكلة  ت�شبح  ل  الفم  يف  الفطريات 
ي�شمى  ما  يظهر  حتى  ذاتها  بحد 
الفم  جتاويف  كيمياء  يف  بالتغيري 
للفطريات التي تف�شل من غريها من 
تكون  التي  الدقيقة  احلية  الكائنات 
اأن  ميكن   ، اأ�شا�شاً  الفم  يف  موجودة 
حتدث التغيريات هذه على اأنها الآثار 
تكون  اأو  احليوية  للم�شادات  اجلانبية 

اأثر جانبي لعالج متعاطي املخدرات 
كالعالج الكيميائي 

هذه  يف  ال�شبب  يكون  اأن  وميكن 
تعاطي  مثل  معينة  املتغريات ظروف 
املخدرات وم�شابي مر�ص ال�شكري ، 
ب�شبب  اأو  التغذية  يف  �شوء  تكون  وقد 
وحالت  اليدز  مثل  املناعة  لنق�ص 
ال�شيخوخة ، اأو بع�ص ال�شخا�ص الذين 
احلفاظ  الأ�شنان  اأطقم  تنا�شبهم  ل 
الأغ�شية  يف  فوا�شل  اىل  يوؤدي  مما 
والتي   ، الفم  يف  املوجودة  املخاطية 

قد تكون بوابة للفطريات الفم.



هَو  التوبة  يف  اآخر  �شيءٌ   
ذنٍب  يف  وقعَت  اإذا  اأنَك   :

متعلٍّق ب�آدمّي .
اأنواع  تعلموَن  كم�  الذنوب   

منّوعة :
ذنوٌب  ُهن�َك   -1 

فيم� بينَك وبنَي اهلل .
ذنوٌب  وُهن�َك   -2 

فيم� بينَك وبنَي الِعب�د .
 , اهللَ  وبنَي  بينَك  ف�لتي   
منه�  اهللَ  ت�شتغفَر  اأن  ميكن 
ويغِلُب   , وبينُه  بينَك  فيم� 
�شبح�نُه  اهللَ  اأَنّ  الظن  على 
ولكَنّ   , كرمي  عفٌو  وتع�ىل 
بينَك  فيم�  التي  الذنوَب 

وبنَي الِعب�د هذه لن تُغفر , 
ودققوا فيم� اأقول : 

لَك  َغَفَر  اإذا  اإال  تُغفر  لن   
عّز  اهللِ  الأَنّ حقوَق   , الِعب�د 
وجل مبنّيٌة على امُل�ش�حمة 
, بينم� حقوق اخللق مبنّيٌة 
لذلك   , امُل�ش�ححة  على 
مَع  ذنٍب  يف  تقَع  اأن  قبَل 
 , اإن�ش�ٍن  مَع   , الب�رش  بني 
 , حيواٍن  مَع   , خملوٍق  مَع 
تعتدي  اأن  قبَل   , نب�ٍت  مَع 
اأن  قبَل   , على حِق خملوٍق 
ُظلم�ً  بيد خملوٍق  م�  ت�أُخَذ 
ُتّرحُه  اأن  قبَل   , وُعدوان�ً 
اأن  قبَل   , تغت�بُه  اأن  قبَل   ,

حتِقرهُ , قبَل اأن ت�أُخَذ م�لُه 
, قبَل اأن ت�أخَذ بيتُه , قبَل اأن 
تبني جمدَك على اأنق��شُه , 
على  ِغن�َك  تبني  اأن  قبَل 
فقرِه , قبَل اأن تبني حي�تَك 
تبني  اأن  قبَل   , موتِه  على 
اأن  اأمنَك على خوِفِه , قبَل 
تقَع يف ذنِب متعلٍّق ب�لِعب�د , 
فّكر األَف مّرة , وفّكر م�ئة 
األف  األَف  وفّكر   , مّرة  األف 
مّرة , الأَنّ الذنوَب التي يقُع 
فيه� االإن�ش�ُن يف حِقّ الِعب�د 
مبنّيٌة على امل�ش�ححة , وال 
بَُد من ُم�ش�حمة , وقد تقُف 

اأم�َم اإن�ش�ٍن موِقف�ً ذلياًل .
؛  االأك�رم  االأخوة  اأيه�  في�   

االآن :
 اإذا تعلّق الذنُب مبخلوٍق م� 

ولعلُّه اإن�ش�ن , لعلُّه من بني 
الب�رش , م�ذا نعمل ؟ 

اأن  اإّم�  احلق  هذا   : ق�ل   
يكوَن م�دّي�ً , واإّم� اأن يكوَن 

معنوّي�ً .
 ف�إذا ك�َن حّق�ً م�دّي�ً ال بَُد 
من اأدائِه , اأبداً , ال بَُد من 
اآلة   , ح�جة   , م�ل   , اأدائِه 
ادعيَت  ثَمّ   , منُه  ا�شتعرته� 
اأنه� �ش�عت ِمنك , ف�شكت 
هذا  واأخذَت   , غ�فلتُه   ,
غفلٍة  �ش�عِة  يف  ال�شيء 
, وبعَد حنٍي  وجهٍل وطي�ٍش 
 , وجل  عّز  اهللِ  اإىل  تُبَت 
احل��شبة  االآلة  هذه  ف�إذا 
لي�شت  هذه   , يديك  بنَي 
منه�  احلقوق  يعني   , لك 
 , ع�رية   , م�ل  امل�دي 

كت�ب , اآلة , �ش�عة , ح�جة 
, دين , ِذّمة , اأجور ِخدمة 
, ا�شرتيَت من ب�ئٍع ح�جًة , 
وك�َن ِعندهُ ازدح�ٌم �شديد , 
تدفع  ومل   , االأدب�ر  فوليَت 

الثمن .
ِمنَك  بدَر  قد  ك�َن  اإذا   

اأو  ب�آدمٍي  متعلٌّق  ذنٌب 
الذنُب  وك�َن  مبخلوٍق 
و�ش�أقول  ا�شمعوا   , م�دّي�ً 
مبلء فمي : ال بُد من اأداِء 
َك  يُ�ش�حِمُ اأو   , احلق  هذا 
كالٌم   , احلق  هذا  �ش�ِحُب 

وا�شٌح ك�ل�شم�ش .

�إ�سالميات
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

�لذنوب �لتي تغفر و�لذنوب �لتي ال تغفر 

والدة حممد - �سلى �هلل عليه و�سلم
املر�شلني  �شيد  فيولد 
يف   , ه��شم  بني  ب�شعب 
�شبيحة يوم االثنني الت��شع 
 , االأول  ربيع  �شهر  من 
ح�دثة  من  ع�م  الأول 
الفيل , وقبل هجرته عليه 
بثالث  وال�شالم  ال�شالة 

ويوافق   , �شنة  وخم�شني 
الث�ين  اأو  الع�رشين  ذلك 
اإبريل  �شهر  من  والع�رشين 
ح�شبم�   ,  ) م   571  ( �شنة 

ذكره بع�ش املحققني .
عن  بعيدا  اآخر  مك�ن  ويف 
الذي  ال�شغري  البيت  ذلك 

ُولد به ذلك العظيم :

ال�شم�ء  يت�أمل  رجل  وقف 
االأمر  ف�إذا   , والنجوم 
خمتلف عن الع�دة , ف�الآية 

قد ظهرت !! 
�رشخ  اأن  اإال  منه  ك�ن  فم� 

بقومه :
" ي� مع�رش اليهود !!! "

 "  : فق�ل  اإليه  ف�جتمعوا 

ُولد  الذي  اأحمد  طلع جنم 
به يف هذه الليلة " .

 , اأحمد  ُولد  لقد   .. نعم 
اأمه  اأح�ش�ن  بني  هو  وه� 
ذلك  يف  وت�ش�ركه�  تر�شعه 
موالة  وثويبة   , اأمين  اأم   :

اأبي لهب .
ومتر االأي�م .... 

- حممد �سلى �هلل عليه و�سلم كان يحب �لذكر 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ق�ل 
اهلل  �شبح�ن  اأقول  )الأن   :
اهلل  اإال  اإله  وال  هلل  واحلمد 
مم�  اإيَلّ  اأحب  اأكرب  واهلل 
رواه  ال�شم�ش(  عليه  طلعت 
م�شلم. وق�ل �شلى اهلل عليه 
و�شلم : )مثل الذي يذكر ربه 

والذي ال يذكره , مثل احلي 
البخ�ري.  رواه  وامليت( 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  وق�ل 
عماًل  اآدم  ابن  عمل  )م�   :
من  اهلل  له من عذاب  اأجنى 
الطرباين  اأخرجه  اهلل(  ذكر 

ب�شنٍد ح�شن. 

عليه  اهلل  �شلى  حممد   -
و�شلم ك�ن اأكرث الن��ش دع�ًء 
النبي  اأكرث دع�ء  , وك�ن من 
اأن  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
يف  اآتن�  ربن�  )اللهم   : يقول 
االآخرة  ويف  ح�شنة  الدني� 
الن�ر(  عذاب  وقن�  ح�شنة 

متفق عليه . 
وعن ع�ئ�شة ـ ر�شي اهلل عنه� 
النبي  دع�ء  اأكرث  ك�ن  اأنه  ـ 
قبل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
بك  اأعوذ  اإين  )اللهم  موته: 
من �رش م� عملت ومن �رش 
م� مل اأعمل( رواه الن�ش�ئي .

�الإثنني  8 ج�نفي 2018 �ملو�فـق  لـ19 ربيع �لث�ن  1439ه

نوازع نف�س حممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم

يحدثن� النبي الكرمي عن نف�شه يف تلك الفرتة فيقول 
:

) م� هممت ب�شيء مم� ك�ن اأهل اجل�هلية يهمون به 
من الن�ش�ء , اإال ليلتني , كلت�هم� ع�شمني اهلل تع�ىل 
يف  ونحن   – مكة  فتي�ن  لبع�ش  ليلة  قلت   , منهم� 
رع�ية غنم اأهلن� – فقلت ل�ش�حبي : اأب�رش يل غنمي 
حتى اأدخل مكة , ف�أ�شمر فيه� كم� ي�شمر الفتي�ن . 
فق�ل : بلى . فدخلت حتى اإذا جئت اأول دار من دور 
مكة �شمعت عزف� ب�لغرابيل واملزامري . فقلت : م� 
هذا ؟ فقيل : تزوج فالن فالنة . فجل�شت اأنظر , 
اإال م�ش  اأيقظني  م�  , فواهلل  اأذين  و�رشب اهلل على 
ال�شم�ش . فرجعت اإىل �ش�حبي , فق�ل : م� فعلت 
؟ فقلت : م� فعلت �شيئ� , ثم اأخربته ب�لذي راأيت . 
ثم قلت له ليلة اأخرى : اأب�رش يل غنمي حتى اأ�شمر 
�شمعت  مكة  جئت  فلم�   , فدخلت   , ففعل   . مبكة 
 : فقيل   . ف�ش�ألت   , الليلة  تلك  �شمعت  الذي  مثل 
فالن نكح فالنة , فجل�شت اأنظر , و�رشب اهلل على 
اأذين , فواهلل م� اأيقظني اإال م�ش ال�شم�ش , فرجعت 
اإىل �ش�حبي فق�ل : م� فعلت ؟ قلت : ال �شيء , ثم 
اأخربته ب�خلرب , فواهلل م� هممت وال عدت بعده� 

ل�شيء , حتى اأكرمني اله بنبوته ( .
اإنه� الرع�ية الرب�نية , تقف للحيلولة بينه وبني تلك 

النوازع , ولذلك ج�ء يف االأثر : 
) اأدبني ربي ف�أح�شن ت�أديبي ( .

ومتر االأي�م ... ليبلغ النبي الكرمي ع�رشون ع�م� , 
لي�شهد حرب� وقعت يف �شهر حرام 

ك�ن يحيى مع اأ�شح�به حي�ة 
فطرية ع�دية , ي�ش�ركهم يف 
ومزاحهم  ولعبهم  �شحكهم 
اآالمهم  ي�ش�ركهم  كم�   ,

واأحزانهم وم�ش�ئبهم. 
اهلل  ر�شي  هريرة  اأبي  عن 

ر�شول  ي�  ق�لوا   : ق�ل  عنه 
اهلل اإنك تداعبن� ق�ل : " نعم 

غري اأين ال اأقول اإال حق�ً 
عجوز  اأمراأة  اإليه  وج�ءت 
تقول له : ادع اهلل اأن يدخلني 
اأم  "ي�   : له�  فق�ل  اجلنة, 

اإن اجلنة ال يدخله�   , فالن 
عجوز" ! فبكت املراأة حيث 
اأخذت الكالم على ظ�هره , 
تدخل  اأنه� حني   : ف�أفهمه� 
 , عجوًزا  تدخله�  لن  اجلنة 

بل �ش�بة ح�شن�ء. 

وتال عليه� قول اهلل تع�يل يف 
اأن�ش�أن�هن  )اإن�  اجلنة:  ن�ش�ء 
اأبك�ًرا.  فجعلن�هن  اإن�ش�ء. 
-35 اأتراًب�(.)الواقعة:  عرًب� 

37) اأخرجه الرتمذي

 , مع�ملة  الن��ش  اأح�شن 
�شلف�  ا�شت�شلف  اإذا  وك�ن 

ق�شى خريا منه . 
اهلل  �شلى  اأنه  البزار  ذكر 
من  ا�شت�شلف  و�شلم  عليه 
رجل اأربعني �ش�ع� ف�حت�ج 
االأن�ش�ري ف�أت�ه فق�ل �شلى 

: م� ج�ءن�  اهلل عليه و�شلم 
من �شيء بعد فق�ل الرجل 
واأراد اأن يتكلم فق�ل ر�شول 
 : اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
خري  ف�أن�  خريا  اإال  تقل  ال 
اأربعني  ف�أعط�ه  ت�شلف  من 
�شلفة  واأربعني  ف�شال 

ف�أعط�ه ثم�نني. 
وب�عه يهودي بيع� اإىل اأجل 
فج�ءه قبل االأجل يتق��ش�ه 
ثمنه فق�ل : مل يحل االأجل 
فق�ل اليهودي : اإنكم ملطل 
فهم  املطلب  عبد  بني  ي� 
فلم  فنه�هم  اأ�شح�به  به 

فق�ل  حلم�  اإال  ذلك  يزده 
اليهودي : كل �شيء منه قد 
النبوة  من عالم�ت  عرفته 
ال  اأنه  وهي  واحدة  وبقيت 
تزيده �شدة اجلهل عليه اإال 
اأعرفه�  اأن  ف�أردت  حلم� 

ف�أ�شلم اليهودي.

حياة فطرية عادية

�أح�سن �لنا�س معاملة



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

 عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

 البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

 موؤ�ص�صة توزيع املياه

021.68.95.00
 املديرية العامة للجمارك

 021.71.14.14
  احلماية املدنية

  14   

اإ�صالح الغاز

021.674400 
الإنارة العمومية

021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية

021.50.69.11
      021.50.73.76

SAMU
021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة

021.76.41.97
مركز املعاجلة من الت�صمم

021.96.49.63 
اأعطال الغاز

021.68.44.00
 اأعطال الكهرباء

021.15.20.23
م�صلحة املياه

021.67.50.30
احلماية املدنية
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الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري

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

فندق املر�صى

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

   فاك�ض:45 .021.39.16

 فندق دار ال�صياف

املرادية، اجلزائر
   هاتف 021.69.20.20

  فندق املطار
021.50.75.52/50.62.50  هاتف
  فاك�ض:021.39.75.50

 فندق الرمال الدهبية

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

 فندق املنزه

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

فندق الجانب
اجلزائر حي بومنجل ،01

 م�صت�صفى عني النعجة
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

 امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية

Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

 م�صت�صفى مايو باب الواد

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل

Tél :  )021( 52-
24-00 

م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور

Tél :  )021( 76-
62-03

 م�صت�صفى احلرائق الدويرة

Tél :  )021( 41-
76-77

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

62-25
 م�صت�صفى الرويبة

Tél : )021( 85-
26-89

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

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا

Tél :  )021( 92-
17-15 

Fax : )021( 60-
75-42

كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
 م�صت�صفي الأغواط

029،92.16.93
 م�صت�صفي ب�صكرة

033،71.51.86
 م�صت�صفي غرداية

029،89.19.54
 م�صت�صفي بومردا�س

024،41.58.30
 م�صت�صفي بجاية

034،92.04.28
 م�صت�صفي بويرة

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
 م�صت�صفي مع�صكر

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف

036،90.08.10 
 036،90.30.01

 امل�صت�صفي اجلامعي
املكتباتللبليدة

 اجلزائرية 
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فولك�س فاغن طوارق 2019 

ت�ستعد للظهور 
ظل اجليل الثاين من فولك�س فاغن 
 7 مدار  على  اخلدمة  يف  طوارق 
�سنوات والآن هو يف عامه الثامن 
ال�ستخدامات  متعددة  وال�سيارة 
الريا�سية متو�سطة احلجم حققت 
يف   2011 عام  يف  مبيعاتها  اأف�سل 
ال�سوق الأمريكي ويف عام 2012 يف 
فاغن  فولك�س  وعدت  وقد  اأوروبا 
يف الإعالن عن اجليل اجلديد من 
ال�سيارة اأن ت�سبح اأكرث تطوراً وقت 

ظهورها.
و�ستظهر ال�سيارة اجلديدة يف ربيع 

موديالت  تقدمي  بعد   2018 عام 
يبداأ  ب�سعر  هات�سباك   GTIو اأب 
البع�س  ولكن  يورو.   16.975 من 
�ستظهر  ال�سيارة  اأن  يوؤكد  ليزال 
يف معر�س جنيف يف مار�س 2018 
والبع�س يقرتح تقدميها يف ابريل 
لل�سيارات  بكني  معر�س  يف   2018
ال�سيارة يف �سالت  ويتوقع تقدمي 
العر�س يف الن�سف الثاين من 2018 

كموديل 2019.
يف  موؤخراً  ال�سيارة  ر�سدت  وقد 
�سور جت�س�سية بدون متويه وحملت 

ال�سيارة مالمح ت�سميم عديدة من 
 T-Prime التجريبية  ال�سيارة 
�سبكة  مع   GTE Concept
تهوية اأكرب واأكرث ملعاناً وم�سابيح 
 12.3 رقمية  عدادات  مع   LED
وتعتمد  الو�سوح.  عالية  بو�سة 
اأودي  بناء  قاعدة  على  ال�سيارة 
Q7 وبور�سة كايني وبنتلي بنتايجا 
و�ستحمل  اأورو�س  ولمبورغيني 
لرت يف   3 �سعة   TDI  V6 حمرك 
اأوتوماتيك  حركة  ناقل  مع  اأوروبا 

ZF من 8 �رسعات.
جائزة اأرغو�س 2018

تتويج 
فولك�سفاغن 

كرافرت و بولو 
اجلديدة 

اأرغو�س  جوائز  متنح  �سنة،  كل 
يتم  التي  ال�سيارات  لأف�سل 
وتتكون  فرن�سا.  يف  ت�سويقها 
اأرغو�س  جوائز  حتكيم  جلنة 
التقييم  من �سحفيني، خرباء يف 
املراجع  يف  متخ�س�سني  و 
اأرغو�س.  جمموعة  من  التقنية 
 52( امل�سابقة  يف  تناف�ست  وقد 
�سيارة خا�سة و 7 مركبات نفعية( 
موديالت من اجليل اجلديد التي 

مت ت�سويقها خالل العام 2017
جائزة  على  كرافرت  حت�سلت 
املركبة النفعية للعام 2018، وهو 
له  امل�سهود  و  املنتظر  التكرمي 
من طرف املهنيني. ومع كرافرت 
فولك�سفاغن  تقرتح  اجلديدة 
اأكرب  اأحد  النفعية  للمركبات 
و  املبتكرة  النفعية  املركبات 
النادر  ومن  ال�سوق.  يف  الكفوءة 
�سمن  نفعية  مركبات  توفر 
مماثال  تعامال  تقدم  الفئة  هذه 
اأنظمة  حمولة  امل�ساحة،  مع 
و  القيادة  على  امل�ساعدة 
املبتكرة،  الرتفيهية  املعلومات 
املحركات،  من  جمموعة  اأكرب 
هياكل  و  ال�رسعة  نقل  اأنظمة 
بهذه  اأ�ساد  كما  ال�سيارات. 
املوا�سفات متعاملون م�ستقلون 
يف اإطار هذه امل�سابقة املرموقة 
وقد  هذا  املجال.  هذا  يف 
القادمني  اخلرباء  جلنة  اختارت 
من 24 بلدا اأوروبيا حديثا �سيارة 
 International كرافرت كونها

 2017 Van of the Year
اجلديدة  بولو  فولك�سفاغن  اأما 
�سيارات  فئة  عن  فازت  فقد 
 14 من  اأكرث  باعت  وقد  املدينة، 
حيث  العامل،  عرب  �سيارة  مليون 
ال�ساد�س  اجليل  �سمن  بولو  تعود 
ن�سخ  جميع  وتقرتح  كليا.  املجدد 
ال�سل�سلة،  من   ، اجلديدة  بولو 
 Front نظام املراقبة املحيطي
يف  ا�ستعجايل  كبح  مع   Assist
املدينة و ا�ست�سعار مرور امل�ساة، 
لال�سطدام  امل�ساد  الكبح  وكذا 

املتعدد

هونداي اي 30 ان ت�سل اإىل �سرعة كبرية على حجمها

 Hyundai - هونداي اي 30 ان
اإنتاجية  �سيارة  اأول  تعترب   N  i30
من ق�سم N الريا�سي لدى ال�سانع 
هذه  وظهرت   ، هونداي  الكوري 
الأداء  عالية  الهات�سباك  ال�سيارة 
�سهر  العامل خالل  يف   مرة  لأول 

يوليو املا�سي .
عالية  ان   30 اي  �سيارة  تتوفر 
هونداي  ؛  بن�سختني  هذه  الأداء 
 N  i30 هونداي  و   ،  N  i30

الريا�سية الأقوى.
تعتمد  ان   30 اي  هونداي  �سيارة 
على طراز هونداي i30 الأ�سا�سي 
مل�سات  على  ح�سلت  ولكنها   ،
ت�ستمل  متيزها  خارجية  ريا�سية 

وخلفي  اأمامي  �سادمني  على 
جديد  اأمامي  و�سبك  جديدين، 
يحتوي على عالمة N، وم�سابيح 
 LED وك�سافات  زينون  اأمامية 
وزودت  خلفية،   LED وم�سابيح 
وعند  ريا�سي،  خلفي  بجناح 
 i30 من  الريا�سية  الن�سخة  طلب 
اإطارات قيا�س  N �ستح�سل على 
عالية  ريا�سية  ومبكابح  اإن�س   19
�سوت  يوفر  عادم  وبنظام  الأداء 

مرتفع.
ال�سيارة  هذه  تعتمد  ميكانيكياً 
على  الأداء  عالية  الهات�سباك 
حمرك رباعي ال�سطوانات �سعة 
ح�سب  قوة  يولد  تريبو  مع  لرتين 

الن�سخة:
 N  i30 من  الأ�سا�سية  الن�سخة 
 246 قوة  فيها  املحرك  يولد 
اأوروبي  ح�سان   250( ح�سان 
اإىل   0 ال�سيارة من  لتت�سارع   ،)PS

100 كم/�س يف 6.4 ثانية.
 N  i30 من  الريا�سية  الن�سخة 
الفيديو  هذا  �سمن  تظهر  التي 
 271 قوة  فيها  املحرك  يولد 
اأوروبي  ح�سان   275( ح�سان 
اإىل   0 ال�سيارة من  لتت�سارع   ،)PS

100 كم/�س يف 6.1 ثانية.
ب�سندوق  املحرك  هذا  ويت�سل 
�ست  من  يدوي  )جري(  ترو�س 

�رسعات.

 "Freed" ل�سياراتها  موؤخرا منوذجا جديدا  اليابانية  هوندا  ا�ستعر�ست 
 "Modulo X" العائلية مبوا�سفات ريا�سية مميزة واأهم ما مييز منوذج
اخلارجي  ال�سكل  للخرباء هو  وفقا  ال�سابقة   "Freed" اجليد عن مناذج 
الذي اأتى اأكرث ع�رسية وان�سجاما، يحمل طابعا يجمع بني الأناقة وال�سكل 
الريا�سي. ومن اأبرز ما مييز هذه ال�سيارة هو �سكل الغطاء الأمامي للمربد 
اأ�سبحت  التي  الأ�سود، وامل�سابيح  باللون  ب�سبك عري�س مميز  الذي زود 
اأ�سيق واأكرث بروزا من تلك التي كانت يف �سيارات "Freed" ال�سابقة والتي 
ان�سجمت ب�سكل اأنيق مع "م�سابيح ال�سباب" امل�ستديرة يف اأ�سفل الواجهة، 
ف�سال عن اخلطوط اجلانبية املميزة على جانبي الهيكل والتي �سممت 
لتجعل ال�سيارة اأكرث ان�سيابية واأقل مقاومة للهواء. اأما من الداخل، فيمكن 
مالحظة ت�سميم املق�سورة ب�سكل عملي واأنيق يجعلها مريحة للم�ستخدم، 

وزودت مبقاعد وا�سعة مك�سوة فاأفخم اأنواع اجللود.
لتمكني  للطي  قابلة  جتعلها  بطريقة  فطورت  اخللفية  املقاعد  اأما 
واجهة  زودت  كما  احلاجة.  وقت  الكبرية  احلاجيات  نقل  من  امل�ستخدم 
كبرية  و�سا�سة  التقنيات  باأحدث  مزودة  بلوحة حتكم  الأمامية  املق�سورة 
خ�سائ�س  من  والعديد  املولتيميديا  باأنظمة  التحكم  من  ال�سائق  متكن 

ال�سيارة.

هوندا تطرح �سيارة عائلية مميزة 
مبوا�سفات ريا�سية

 Mission موا�سفات بور�س
بالكامل  الكهربائية   E

يف املعلومات اجلديدة التي �سدرت 
 Mission E بور�س  �سيارة  عن 
ينتظرها  والتي  بالكامل  الكهربائية 
اأول  �ستكون  اأنها  تبنينّ  الكثريون، 
بور�س،  تاريخ  يف  كهربائية  �سيارة 
بانامريا،  من  اأ�سغر  و�ستكون  كما 
ولكن ت�ستهدف بور�س توفري م�ساحة 
مماثلة يف املق�سورة، خا�سة بف�سل 
الكهربائي،  الطاقة  مولد  ا�ستخدام 
مقارنة  كبرية  م�ساحة  يحرر  والذي 

مبولدات الحرتاق الداخلي.
 Mission جعل  يف  ترغب  بور�س 
E �سيارة اأداء حقيقية بتوجيه ممتاز 
البطاريات  جعل  مع  فائق،  وحتكم 

مقاومة  الكهربائية  واملوتورات 
تربيد  دائرة  وا�ستخدام  للحرارة، 
�سيكون  الداء  اأن  ل�سمان  معقدة 
ثابت ومكرر على عك�س املوديالت 
الأ�سواق  يف  الأخرى  الكهربائية 

حاليا.
املوديل  عن  ظهرت  معلومة  اأهم 
م�ستويات  بثالث  توفره  هو  القادم 
للن�سخة  ح�سان   402 خمتلفة،  قوة 
للمتو�سطة،  ح�سان  و536  املبدئية، 
اأداء،  الأعلى  للن�سخة  ح�سان  و670 
كما  رباعي..  دفع  بنظام  جميعهم 
خلفي  دفع  نظام  بور�س  تقدم  قد 

اأرخ�س لحقا يف عمر املوديل. 

تويوتا بريو�س الهجينة القابلة لل�سحن حت�سل على تتويج 
و�سعت بريو�س الهجينة القابلة لل�سحن اجلديدة، التي مت اإطالقها بداية العام 2017، معايري مرجعية جديدة 
للموديالت الهجينة القابلة لل�سحن، حيث يعترب ا�ستهالكها للوقود البالغ 1.0 ل /100 كلم و انبعاثاتها من غاز 
CO2 بقيمة 22 غ/ كلم )ح�سب دورة NEDC( الأ�سعف من بني جميع املوديالت الهجينة القابلة لل�سحن 

املعرو�سة للبيع حاليا، بينما ميكنها قطع اأكرث من 50 كلم يف النمط الكهربائي �سمن الظروف احلقيقية ) 63 
كلم ح�سب الدورة NEDC(. كما يعترب �سقفها ال�سم�سي تقنية جديدة الأوىل من نوعها يف العامل كونه ي�سمح 

بربح حتى 5 كلم ا�ستقاللية كهربائية يوميا، ح�سب ظروف التعر�س لل�سم�س
بالرغم من حمتواها التقني املثري لالإعجاب، فاإنها تبقى اإحدى املوديالت الهجينة القابلة لل�سحن 

املعرو�سة باأ�سعار معقولة يف ال�سوق، مبا اأن �سعرها يبداأ من 39.300 اأورو )من غري العالوة البيئية من 
1.000 اأورو(. وخالل حفل منظم يف باري�س بفندق جورج اخلام�س، بح�سور العامل واملغامر بريتراند 

حماية البيئة، منحت جملة اأوتو بيكار، النا�سط يف جمال 
عن البتكار �سمن فئة موتو جائزة 2017 

بريو�س الهجينة "البيئة" ل�سيارة 
لل�سحن. وقد ا�ستلم القابلة 

اجلائزة لودوفيك 
بييه، مدير 

الت�سويق لدى 
تويوتا فرن�سا، 

من ديلفني 
باتو، النائبة عن 

منطقة دو �سيفر و 
وزيرة البيئة والتنمية 

امل�ستدامة والطاقة ال�سابقة



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

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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ت�شريب الت�شميم �شبه النهائي لهواتف 
غالك�شي S9 و S9 بل�س

 mysmartprice كما جرت العادة وبناء على الت�رسيبات ال�صبه موؤكده يقوم م�صممني موقع
بت�صميم 3D تخيلي لت�صاميم الهواتف الذكية وهذا ماحدث مع هواتف �صام�صونغ اجلديدة 

واملنتظرة جالك�صي S9 و S9 بل�س
الت�صميم ي�صري اإىل ا�صتقرار �صام�صونغ على نف�س لغة الت�صميم املوجودة يف هواتف جالك�صي 
S8 مع �صا�صة Infinity Display من احلافة اإىل احلافة والتي رمبا مت زيادتها من الأ�صفل 

عن غالك�صي ا�س 8 
�صام�صونغ  قررت  اأخريا   ، الب�صمة  مكان  هي  للكثري  بالن�صبة  ليورمبا  بالن�صبة  املهم  التغيري 
ب�صكل  �صتاأتي  التي  الكامريا  حتت  ال�صحيح  مكانها  يف  الب�صمة  وو�صع  قناعتها  عن  التنازل 
اأن يكون هناك كامريا واحدة يف S9وكامريتني مزدوجة يف ا�س  راأ�صي هذه املرة وينتظر 

9 بل�س 

اأهّم التنبوؤات املتعلقة 
بالتهديدات املوجهة يف 

العام 2018

علماء  يخرتعون هاتفا �شد التج�ش�س!
احلكومية  مو�صكو  جامعة  من  علماء  قام 
باإن�صاء واختبار خط هاتفي كمي حممي من 
خماطر التن�صت وكما ذكر يف بيان املكتب 
فاإن  احلكومية،  مو�صكو  لـجامعة  ال�صحفي 
التن�صت  من  حممي  الهاتفي  اخلط  هذا 
)الكمومي(  الكمي  الت�صفري  نظام  بف�صل 

الذي مت اختباره عمليا يف اجلامعة.
اجلامعي  الأ�صتاذ  كوليك  �صريغي  وقال 
الهاتف  »هذا  اإن  البتكار  يف  وامل�صارك 

بالألياف  مت�صلة  كهرو�صوئية  وحدة  عرب  التقليدي  ال�صخ�صي  احلا�صب  بجاهز  مرتبط 
الب�رسية مبا�رسة مع مفاتيح )الكم(. ويجب اأن يكون احلا�صب معدل خ�صي�صا للعمل مع 

الأجهزة الكهرو�صوئية«.
التي تلعب دورا هاما  الكمومية احلديثة،  التقنيات  اأ�صا�س  الكمي  الت�صابك  وتعد ظاهرة 
القوانني  لأن  التن�صت،  اإمكانيات  على  نهائيا  تق�صي  التي  الآمنة،  الت�صالت  نظم  يف 
امليكانيكية يف هذا النظام متنع »ا�صتن�صاخ« اجلزيئيات ال�صوئية. ويجري الآن العمل على 

تطوير هذه التقنية احلديثة يف نظم الت�صالت يف اأوروبا وال�صني والوليات املتحدة.
يذكر اأن ال�صبكات الأوىل من هذا النوع يف رو�صيا ظهرت قبل ثالث �صنوات، عندما اأطلق 
اأو يف مدينة بطر�صبورغ عام 2014،  اإم  تي  اآي  الأول يف جامعة  الكمي  الت�صالت  خط 
الب�رسية  الألياف  خالل  من  كمية  قناة  عرب  اجلامعة  لهذه  مبنيني  العلماء  ربط  عندما 

العاملة حتت الأر�س.
ويف يونيو عام 2016، اأعلن املركز الكمي الرو�صي عن اإطالق اأول خط ات�صالت اأر�صي 
كمي بني فرعي بنك يف املدينة. ويف �صبتمرب 2016، اأعلنت جامعة مو�صكو احلكومية عن 

و�صل نقطتني بخط ات�صال كمومي يف �صواحي مو�صكو.
الهاتفي اجلديد يف جامعة مو�صكو كخطوة متقدمة يف تطوير  اإن�صاء هذا اخلط  وجاء 
كلية  �صي�صويف عميد  ونيكولي  كوليك  الأ�صتاذ  باختبارها كل من  قام  التي  التقنية  هذه 
هذا  بف�صل  عليه  التن�صت  ميكن  ل  هاتفي  خط  عرب  حتدثا  وقد  اجلامعة.  يف  الفيزياء 

النظام احلديث.

Snapseed 

 حمرر �شور احرتايف من جوجل لأجهزة اأندرويد واآيفون
تطوير  على  غوغل  �رسكة  عملت 
ميلك  الذي   Snapseed تطبيق 
اأكرث من 50 مليون تنزيل على متجر 
غوغل بالي وحده، وهو يعترب حمرر 
اأداة   29 احرتايف، حيث ميلك  �صور 
عن  ف�صالاً  بال�صور،  للتحكم  وفلرت 
القدرة على اإزالة ال�صوائب بالإ�صافة 
.RAWو JPG اإىل معاجلة ملفات

املظاهر  حفظ  ميكنه  كما 
ال�صور  على  وتطبيقها  ال�صخ�صية 
اإ�صافة  لحق،  وقت  يف  اجلديدة 
كل  تعديل  التطبيق  ي�صتطيع  لذلك 
الدقيق  التحكم  با�صتخدام  الأمناط 

لل�صور.
ويتميز التطبيق باإبراز الرتكيبات يف 
ال�صور ب�صكل رائع، ويتيح للم�صتخدم 
اإمكانية اقت�صا�س ال�صور اإما ح�صب 
الأحجام القيا�صية، اأو يرتك احلرية 
كما  الق�س،  بطريقة  للم�صتخدم 
ال�صور  تدوير  على  القدرة  ميلك 

اأي  ت�صوية  ويتيح  درجة،   90 مبقدار 
اأفق مائل، ويعتمد على توازن اللون 
بدرجة  ال�صورة  يُظهر  كي  الأبي�س 

طبيعية.
الفر�صاة  ا�صتخدام  التطبيق  ويوفر 
ب�صكل  والت�صبع  الإ�صاءة  لإ�صالح 
تلقائي، ومن اأهم مزايا التطبيق اأنه 
اإىل  ي�صل  ما  و�صع  للم�صتخدم  يتيح 
وحتديد  ال�صورة  على  نقاط  ثمان 
نوع التح�صينات التي يريدها، ليقوم 
التطبيق ب�صكل اآيل على حت�صني هذه 
مل�صتخدمي  ميكن  كما  النقاط، 
�صخ�س  اأي  اإزالة   Snapseed
بطريقة  اجلماعية  ال�صورة  من 
احرتافية عالية، بحيث تبدو ال�صورة 
وكاأنها  منها  ال�صخ�س  حذف  بعد 
التقطت بدونه ومن املزايا اجلميلة 
للم�صتخدم  يتيح  اأنه  التطبيق  داخل 
اأركان  حول  خفيف  تعتيم  اإ�صافة 
واإ�صافة  اخللفية،  تعتيم  اأو  ال�صورة، 

ن�س عادي اأو منطي، ومينح اإمكانية 
م�صتويات  يف  الدقيق  التحكم 
ال�صطوع يف ال�صورة، كما يتيح اإخراج 
خم�صينيات  من  تبدو  لك  �صورة 
لذلك  وبالإ�صافة  املا�صي،  القرن 
قام  التي  ال�صورة  م�صاركة  ميكن 

على  مبا�رسة  بتعديلها  امل�صتخدم 
الفوري  الرتا�صل  تطبيقات  من  اأي 
الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  اأو 
يذكر اأن تطبيق Snapseed متوفر 
جماناًا لأجهزة اأندرويد واآيفون على 

متجري جوجل بالي واآب �صتور.

برامج خبيثة عالية امل�صتوى ت�صتهدف الأجهزة املحمولة. 
عن  الأمني  املجتمع  ك�صف  املا�صيني،  العامني  فخالل 
اأن�صطة  يف  ا�صتغاللها  عند  ت�صكل  متطورة  خبيثة  برامج 

تخريبية، �صالحااً قويااً يف وجه الأهداف غري املح�صنة.
ك�صفت  فقد  الزدياد.  يف  �صت�صتمر  رة  املدِمّ الهجمات 
جرى  التي   StoneDrillو  2.0  Shamoon هجمات 
ExPetr/ وهجمة  اجلاري،  العام  اأوائل  يف  عنها  الإبالغ 
اهتمام  زيادة  عن  يونيو،  يف  حدثت  التي   NotPetya

املهاجمني بالهجمات املاحية للبيانات.
حلماية  الهجمات  �صت�صبق  وت�صنيف  ا�صتطالع  عمليات 
لدى  الكربى  الأهمية  ذات  الأمنية  ال�صتغالل  قدرات 
يف  اأطول  وقتااً  املهاجمون  و�صيق�صي  املهاجمني. 
 ”BeEF“ مثل  ت�صنيف  معدات  وا�صتعمال  ال�صتطالع 
لتحديد قابلية اللجوء اإىل الهجمات القائمة على النتظار 

وذات التكلفة املتدنية.
نظام  الوا�صلة بني  ت�صتغل اجل�صور  هجمات معقدة �صوف 
الت�صغيل والربامج الثابتة يف احلا�صوب. الواجهة املوحدة 
للربجميات الثابتة املمتدة )UEFI( هي الواجهة الربجمية 
بني الربامج الثابتة ونظام الت�صغيل يف احلوا�صيب احلديثة. 
وتتوقع كا�صرب�صكي لب اأن ي�صتغل عدد اأكرب من املجرمني 
الثابتة  للواجهات املوحدة للربجميات  القدرات املتطورة 
اأن ت�صنح  املمتدة لإنتاج برجميات خبيثة يتّم تفعيلها قبل 
نظام  حتى  اأو  م�صادة،  اأمنية  حلول  اأي  لت�صغيل  الفر�صة 

الت�صغيل نف�صه.
اخرتاقات اأكرث لأجهزة توجيه الأنرتنت واملودمي. لطاملا 
مت جتاهل هذا املجال، املعروف ب�صعفه وقلّة حت�صينه، 
فمثل  املتقدمني،  للمهاجمني  اأداة  اعتباره  عن  والتغا�صي 
لهم  ي�صمح  للمهاجمني  مهمااً  مدخالاً  تتيح  الأجهزة  هذه 

بالدخول اإىل ال�صبكة مطولاً ومن دون اأثر.
املتعلقة  كا�صرب�صكي لب  تنبوؤات  تهدف  اآخر،  جانب  من 
املجالت  يف  العاملة  بال�رسكات  املحدقة  بالتهديدات 
ال�صناعية والتقنية، اإىل م�صاعدة القطاعات املعتمدة على 
الرتابط الإلكرتوين ال�صديد يف فهم التحديات الأمنية خالل 

الثني ع�رس �صهرااً القادمة، والتجهيز ل�صّدها.

�شام�شونغ قد ُتطلق 
م�شاعدها املنزيل اخلا�س يف 

الربع الأول من 2018

�رسكة  مع  امُلنتظر  املنزيل  مب�صاعدها  �صام�صونغ  �رسكة  ت�صل  قد 
اآبل، اأو قبلها بقليل، وهذا ح�صب تقرير ن�رسته وكالة بلومبريغ ذكر اأن 
ال�رسكة ت�صع النقاط الأخرية على جهاز الرتفيه املنزيل اخلا�س بها

 Bixby و�صيدعم اجلهاز اجلديد ُم�صاعد �صام�صوجن الرقمي، بيك�صبي
وقد يتوّفر ب�صعر 200 دولر اأمريكي تقريباًا ملناف�صة بقّية امل�صاعدات 
وقوقل  اأمازون،  من  اإيكو  غرار  على  ال�صوق  يف  املوجودة  املنزلية 

هوم
ا، مع دعم اأجهزة  و�صياأتي اجلهاز بنّية تقدمي جودة �صوت عالية اأي�صاً
الأوامر  طريق  عن  لإدارتها  بالإنرتنت  امُلت�صلة  الذكية  �صام�صوجن 

ال�صوتية عرب امل�صاعد الذي ل يُعرف ا�صمه حتى الآن
 

مايكرو�شوفت تتيح "عني 
الذكاء ال�شطناعي" 

لفاقدي الب�شر

 »Microsoft>s AI« ت�صدر الذكاء ال�صطناعي قمة مايكرو�صوفت
واأعلنت  الأربعاء 13 دي�صمرب   انعقدت،  التي  يف �صان فران�صي�صكو، 
مايكرو�صوفت خالل املوؤمتر عن جمموعة من التحديثات اجلديدة 
اإىل   »Bing« بدءا من  ال�صطناعي،  الذكاء  ت�صم خوارزميات  التي 
»Office 365«، بالإ�صافة اإىل حتديث تطبيق »Seeing AI« املتاح 
عرب اأجهزة اآبل التي تعمل بنظام ت�صغيل iOS، وهو تطبيق ي�صتخدم 
اإدراك  على  الب�رس  وفاقدي  املكفوفني  مل�صاعدة  الكمبيوتر  روؤية 

العامل من حولهم.
ووفقا ملايكرو�صوفت، فقد مت حتميل التطبيق حوايل 100 األف مرة 
منذ اإطالقه يف الوليات املتحدة يف وقت �صابق من هذا العام، وقد 
تكنولوجيا  لتوزيع   »tech titan« جمموعة  مايكرو�صوفت  اأقنعت 
الحتاد  ذلك  دولة مبا يف   35 التطبيق يف  هذا  بتوفري  املعلومات، 

الأوروبي.
ويقوم التطبيق بر�صد العنا�رس الظاهرة اأمام امل�صتخدم لو�صفها له، 
حيث اأنه قادر على التفرقة بني العمالت املختلفة: اجلنيه الربيطاين 
والدولر الكندي والدولر الأمريكي واليورو وغريها، ومتييز قيمها 
كذلك كما ميكن التطبيق من قراءة الن�صو�س املطبوعة، حيث يقوم 
اجلديد  التحديث  اإ�صافة  ومع  كامل  ب�صكل  للم�صتخدم  بقراءتها 
با�صتخدام خوارزمية الذكاء ال�صطناعي، اأ�صبح التطبيق قادرا على 
و�صف اأ�صياء حمددة من قبيل لون املالب�س، حيث اأ�صافت ال�رسكة 
عند  تنبيهه  مع  امل�صتخدم  حول  الإ�صاءة  لون  على  للتعرف  نظام 
القرتاب من م�صادرها. ومل يعد يقت�رس على الن�صو�س املطبوعة 
اإحدى  اليد وهي  التعرف على خط  اأ�صبح قادرا على  بل  الق�صرية 
ميكن  اأنه  اإىل  بالإ�صافة  التطبيق،  بها  يتميز  بات  التي  املهارات 
يكون  اأن  ميكن  حيث  للتحدث،  �صي�صتخدمه  الذي  ال�صوت  حتديد 
عاليا اأو خافتا، ف�صال عن حتديد �رسعة الكالم ومن غري الوا�صح 
على الإطالق، حتى الآن، ما اإذا كانت مايكرو�صوفت �صتوفر التطبيق 

عرب نظام الت�صغيل اأندرويد.



هواري ب

املفاتيح  ت�سليم  �سوى  يتبق  ومل 
بع�ض  وح�سب  لأ�سحابها، هذا 
اأمرهم،  املواطنني املغلوب على 
خا�سة  اأمده  طال  الو�سع  فاإن 
تتن�سل  ال�سلطات البلدية  واأن 
تتحجج  كونها  م�سوؤوليتها  من 
امللفات  درا�سة  عملية  باأن  دوما 
الدائرة  بيد  هي  واإعداد القائمة 
ح�سبهم،  البلدية  بيد  ولي�ض 
من  مطلعة  م�سادر  جهتها  من 
اأن عملية  توؤكد  الدائرة  م�سالح 
اإعدادها  مت  قد  القائمة  اإعداد 
خا�سة   ، الولية  اإىل  واإر�سالها 
طالبي  ملفات  درا�سة  جلنة  وان 
لزالت  ال�سكنات  النوع من  هذا 

الذي  الأمر  بدورها  وهو  تقوم 
من حقه.وعلى �سعيد  اأكرث  اخذ 
من  لبع�ض  ا عرب   ، ي ز ا مو
على  ببو�سعادة  متتبعي ال�سكن  
ون�رش  التوزيع  عملية  تاأخر  اأن 
اأكرث  �سلبياتها  لها  القائمة 
عدم  اأن  باعتبار  من ايجابياتها 
وعدم  موجود  هو  ما  ت�سليم 
�سيحرم  مربمج  هو  ما  اإكمال 
ال�ستفادة  من  البلدية ومواطنيها 
تقلل  اأخرى  �سكنية  ح�س�ض  من 
املفرو�ض  ال�سغط  من  وتخفف 
وقد  حمدودي الدخل هذا  على 
من  املواطنني  من  العديد  ا�ستاء 
امل�سبوهني  امل�ستفيدين  بع�ض 
اإىل منازل  الذين حولوا �سكناتهم 
للكراء وملن هب ودب  وخري دليل 

لعديد  الأمن  م�سالح  تفكيك  هو 
والأغرب  الدعارة  �سبكات  من 
من  العديد  تعر�ض  هو  اأي�سا 

اآخرها احرتاق  للتخريب  املنازل 
التي   320 بحي  كاملها  عن  �سكن 

وزعت موؤخرا.
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تاأخر  غري مربر يف توزيع  ال�سكنات  

اإحتجاجات ب�سبب تاأخر التوزيع ببو�سعادة

مب�ست�سفى �سيدي غيال�س تيبازة

وفاة �سخ�ص متاأثرا باأنفلونزا مو�سمية "حادة" 
غيال�ض  �سيدي  م�ست�سفى  �سجل 
يوم  اأول اأم�ض ال�سبت وفاة �سخ�ض 
يف العقد اخلام�ض متاأثرا باأعرا�ض 
ذلك  »حادة«و  مو�سمية  انفلونزا 
املوؤ�س�سة  دخوله  بعد  �ساعة   24
اأعلنت  ما  ح�سب  ال�ست�سفائية، 
اأم�ض الأحد يف بيان مديرية  عنه 
اإ�سالح  و  ال�سكان  و  ال�سحة 

امل�ست�سفيات بولية تيبازة.
ج  غ.  بال�سحية  الأمر  يتعلق  و 
حيث  �سنة   45 العمر  من  البالغ 
مب�ست�سفى  الأخرية  اأنفا�سه  لفظ 
ال�سبت  �سباح  غيال�ض  �سيدي 
اإثر  ال�سحي  و�سعه  »تعقد«  بعد 
و  حادة  تنف�ض  ب«اأزمة  اإ�سابته 
كان  و  البيان،  ح�سب  معقدة«، 

مر�ض  من  يعاين  الذي  ال�سحية 
مزمن قد نقل على جناح ال�رشعة 
املدنية  قبل عنا�رش احلماية  من 
امل�ست�سفى  اإىل  اجلمعة  يوم 
طبية  فحو�سات  له  اأجريت  اأين 
حالته  تدهور  اأن  اإل  معمقة 
و  ل�سعوبة  تعر�سه  بعد  ال�سحية 
انقاذ  دون  حال  التنف�ض  �سيق يف 

حياته ،ح�سب البيان ،و مل يخ�سع 
�سيدي  مبدينة  القاطن  ال�سحية 
النفلونزا  �سد  للتلقيح  غيال�ض 
املو�سمية ما �ساهم يف تاأزم و�سعه 
ال�سحي ح�سب ذات امل�سدر الذي 
تعر�ض  )ال�سحية(  انه  اإىل  اأ�سار 
اخلوا�ض  عند  طبيني  لفح�سني 

قبل دخوله امل�ست�سفى.

  موقف ...
يف  ال�سني   يف  ال�سرتاكي  النظام  خ�سو�سية  رغم 
اجلانب القت�سادي ،مل يكن الأمر عائقا اأمام اإبداع 
م�سادر جديدة للرثوة و القيمة امل�سافة،ففي الوقت 
على  ت�سجع  القرار  �سناعة  خمابر  فيه  كانت  الذي 
ذاته  على  ال�سيني  النغالق  اأ�سمته  ما  مهاجمة  
،يف نف�ض التوقيت كان �سناع القرار من بناء �سبكة 
قوية جدا لالت�سالت و معها تو�سعت رقعة انت�سار 
النرتنت و بات اأي مواطن يف كل الأقاليم من الولوج 

اإىل النرتنت و ب�رشعة تدفق عالية.

كهذه البنية التحتية املتطورة مكنت من بروز ظاهرة 
التجارة اللكرتونية حيث حت�سي احلكومة ال�سينية 
يف �سجالتها 80 مليون تاجر ميلك متجرا الكرتونيا 
و اأكرث من 900 األف موظف  يف جمال النقل و الفرز و 
الت�سليم ،اإىل جانب ذلك مت تخ�سي�ض كليات باأكملها 
لتخريج خمت�سني يف املجال،و يقوم الطلبة يف �سنتهم 
الأوىل من ممار�سة فعلية للتجارة اللكرتونية و منهم 
من حتول يف ال�سنتني الأوليتني اإىل خلق للرثوة و رب 
عمل و دافع لل�رشائب ،مل تتوقف تطورات التجربة 

املتاجر  من  جعلت  بل  احلد  هذا  عند  ال�سينية 
اللكرتونية يف خدمة الطب التقليدي اأين باتت قرى 
بكاملها متار�ض بيع العالجات الطبية عن بعد،زيادة 

على تقدمي ال�ست�سارات الطبية عن بعد.
اأن  الظاهرة  هذه  رافقوا  �سينيون  خرباء  يقول  و 
ارتباط املواطن ال�سيني بالتجارة اللكرتونية و منو 
عدد املتاجر اللكرتونية  �سيوؤدي قريبا اإىل اختفاء 
الأ�رش  تقوم  حيث  التقليدية  التجارية  الف�ساءات 

ب�رشاء اأب�سط احتياجاتها اليومية من النت.

 3.8 مبلغ  ال�سينية حول  التجربة  تدور  كمح�سلة  و 
تريليون دولر حاليا ولنتخيل مع هذا حجم الطفرة 
التي ت�ستفيد منها اخلزينة العمومية و من امت�سا�ض 
تكون  طبعا   اجلزائر  ،يف  اإبداعية  بطرق  للبطالة 
ظلم  على  حتتوي  ال�سينية   التجربة  مع  املقارنة 
و  امل�ساكل  حل  يف  الإبداع  انعدام  كبري..م�سكلتنا 
ترهل الإدارة و غياب البنية التحتية...و رمبا غياب 

النية اأي�سا لدى كثري من امل�سوؤولني.؟
وداد احلاج

على هام�ص التجربة ال�سينية

 6 العمر  من  يبلغ  طفل  لقي 
�سنوات م�رشعه اثر حريق ن�سب 
اأم�ض الأحد مب�ستودع فيال ببلدية 
 7 اأخاه  اأ�سيب  فيما  الكيفان  برج 
ح�سبما  خطرية  بحروق  �سنوات  
لدى  بالأعالم  املكلف  به  اأفاد 

لولية  املدنية  احلماية  مديرية 
اجلزائر .

بن  خالد  اأول  املالزم  واأو�سح 
�سبيحة  وقع  حريق  اأن  اهلل  خلف 
اأم�ض الأحد يف حدود  ال�ساعة 5 
�سا �سباحا و 8 دقائق على م�ستوى 

طابقني  من  تتكون  فيال  م�ستودع 
برج  ببلدية  ا�سطمبويل  بحي  تقع 
للدار  الإدارية  بالدائرة  الكيفان 
اإىل  اأدى  العا�سمة  �رشق  البي�ساء 
حيث  �سنوات   6 يبلغ  طفل  تفحم 
مت نقله اإىل م�سلحة حفظ اجلثث 

من  ثان  طفل  وتعر�ض   . بالعالية 
)اأخ  �سنوات   7 يبلغ  العائلة  نف�ض 
خطرية  حروق  اإىل   ) ال�سحية 
الدويرة  م�ست�سفى  اإىل  نقله  ومت 
الولدين  جنا  فيما  العالج  لتلقي 

باأعجوبة .

برج الكيفان بالعا�سمة  

تفحم طفل عمره 6 �سنوات يف حريق

احتج �سباح اأم�س عدد كبري من طالبي ال�سكن ببو�سعادة حيث يت�ساءل �سكان مدينة بو�سعادة ، عن التاأخر 
امللحوظ يف توزيع ح�سة ال�سكن االجتماعي التي حتوزها البلدية واملقدر عددها حوايل 600 م�سكن150+ رغم 

مرور اأ�سهر  من اإجنازها، حيث ال زالت بلدية بو�سعادة اإحدى اأقدم واأكرب بلديات الوالية التي مل تنف�س الغبار عن 
نف�سها ومل تن�سر قائمة »املحظوظني« من امل�ستفيدين رغم اأن ال�سكنات جاهزة منذ مدة

اأوبرا اجلزائر تبداأ  ال�سنة باأوبرا 
" كارمن"

مت تقدمي عر�ض الأوبرا ال�سهرية » كارمان« �سهرة 
من طرف   العا�سمي  اجلمهور  اأمام  ال�سبت  يوم  
التون�سي  البولونية  غو�سا كوللين�سكا و  املغنية  
الورك�سرتا  بعازفني من  الأغا مرفوقني  حمادي 

العر�ض  هذا  قدم  و  اجلزائر،  لأوبرا  ال�سمفونية 
الذي يفتتح ال�سنة  الثقافية 2018 لأوبريا اجلزائر 
 « من  اأعمال   4 يت�سمن  والذي  ب�سايح   بوعالم  

كارمان« بقيادة املاي�سرتو اأمني قويدر.

لقي عون مبيناء وهران حتفه خالل اأداء مهامه 
م�ساء ال�سبت نتيجة تعر�سه حلادث ده�ض باآلية 
الأحد  اأم�ض  علم  ما  ح�سب  احلاويات،  حلمل 

لدى م�سالح احلماية املدنية.
وكان ال�سحية البالغ من العمر 41 �سنة ب�سدد 

القيام بعمله يف اإح�ساء احلاويات على م�ستوى 
ر�سيف التفريغ مليناء وهران بعد ر�سو باخرة 
جتارية حيث مل ينتبه –ح�سب نف�ض امل�سدر – 
اإىل حترك اآلية حمل احلاويات التي كانت ت�سري 

اجتاهه مما عر�سه لهذا احلادث املميت.

ميناء وهران

هالك عامل نتيجة حادث ده�سه 
باآلية حمل احلاويات

احت�سنت اأول اأم�ض مدر�سة عائ�سة 
يف  ملطارفة  ببلدية  املوؤمنني  اأم 
�رشف  على  بهيجا  حفال  اأدرار 
القران  حفظ  يف  طالبة   30 تكرمي 
واأئمة  م�سايخ  بح�سور  الكرمي 

ودر�سوا القران الكرمي وجمع غفري 
وق�سورها  البلدية  مواطنو  من 
وال�سلك  البلدية  رئي�ض  يتقدمهم 
الرحاب  فرقة  قامت  كما  الرتبوي 
الإن�سادية بتقدمي اأمام احلا�رشين 

احلفل  ليختتم  اإن�سادية  و�سالت 
فرحا  كلهم  وهم  طالبات  بتكرمي 
اأخر  يف  ليتوجوا  طويال  �سهرنا 
الكرمي  القران  حفظ  يف  جهدهم 
اأيدي م�سايخ ومدر�سو  كامال علي 

املدار�ض  تبقي  لإ�سارة  القران 
ت�ستقطب  اأدرار  بولية  القراآنية 
بتعداد  الطلبة  من  كبرية  اأعداد 
يفوق 60 األف دار�ض  لتعليم حفظ 

القران الكرمي

اأدرار

تكرمي 30 طالبة حلفظ القراآن

رحلت ب�سبب ال�سرطان مثل جونيه هاليداي:

فران�ص غال تلتحق بحببيها 
مي�سال برجيه.

باري�س:بوعالم رم�ساين
غال  فران�س  املغنية  اأم�س  �سباح  توفيت 
ب�سواحي  بنوييه  االأمريكي   امل�ست�سفى  يف 
�سراع  بعد  ال�سبعني  يناهز  عمر  عن  باري�س 
على  ق�سى  الذي  ال�سرطان  مر�س  مع  مرير 
�سهر  قبل  هاليدي  جونيه  املغني  الراحل 
بال�سبط،والذي مازال يدوي ميتا ب�سوته يف 
�ستى بقاع فرن�سا بعد اأن تزايد ت ن�سبة �سراء 
اأ�سطوانات اأغانيه ب�سكل مذهل، بعد مقاومة 
دامت عدة اأعوام وتكتم �سخ�سي على مر�سها 
عرب  �سمتها  عن  الراحلة  خرجت  الزاحف 
التي  �سالمة  جنفييف  ال�سحفية  ملحقتها 
امل�ست�سفى  غال  دخول  خرب  لل�سحافة  اأعلنت 
ال�سهر  من  والع�سرين  ال�سابع  يوم  االمريكي 
-ici p )املا�سي بعد ن�سر جملة »هنا باري�س« 

ris(خرب تدهور �سحتها ونقلها اىل امل�ست�سفى 
بدعوى عدوى خطرية من دون االإ�سارة اإىل 
والذي   اأحدا   يرحم  ال  الذي  اخلبيث  املر�س 
»لوبوان  جملة  وذكرت  مقاومته،  يف  ف�سلت 
ح�سور  من  متكنها  لعدم  كثريا  حزنت  اأنها 
جوين  الراحل  دربها  رفيق  جنازة  مرا�سيم 
هاليدي ب�سبب �سعفها ال�سديد وتزايد االآالم 
الفرن�سيات  املغنيات  من  غال  فران�س  ،وتعد 
الثمانينيات  ال�سبعينيات  يف  ا�ستهرن  اللواتي 
زوجها  حلنها  التي  املنوعات  اأغاين  من  بعدد 
برجيه الذي تويف يف �سهر اأوت من عام 1992 
والعطاء  ال�سهرة  عز  يف  وهو  قلبية  نوبة  اثر 

يف  مكانة  لها  �سنعت  التي  االأغاين  بني  ،ومن 
الو�سط الغنائي الفرن�سي »اإعالن حب )1974(

البيانو  و«يلعب   )1979( يجب  اأمي  و«يجب 
1981(و«هونكونغ  1980(و«قاوم«) واقفا«)
(و«بطبيعة   1985(« �ستار«)1984(و«كاليب�سو 
احلال«)1988(وتعد اغنية قاوم اأ�سهر اأغانيها 
الفنية  حياتها  ميز  ما  اأكرث  االإطالق.   على 
جنبا  تالقها  نف�سه  الوقت  يف  وال�سخ�سية 
الكبري  الفنان  الراحل  زوجها  مع  جنب  اإىل 
مي�سال برجيه والذي �سكلت معه جتربة فنية 
باحلب  الغنائي  االإبداع  خاللها  من  اختلط 
مع  عاطفية  عالقات  ربطت  التي  ،املغنية 
الدائم  واحلي  فرن�سوا  كلود  الراحل  املطرب 
ق�سر  خ�سبة  على  مرة  اآخر  غنت  كلري  جوليا 
الراحل  زوجها  مكرمة   2016 عام  الريا�سات 

مي�سال برجيه يف عر�س عرف اإقباال كبريا .

البويرة

هالك 3 اأ�سخا�ص يف حادث مرور
لقي م�ساء ام�ض 3 اأ�سخا�ض حتفهم يف حادث 
مبقطع  اخلرط  مبنطقة  وقع  خطري  مرور 
بلدية  بني  الرابط   08 رقم  الوطني  الطريق 
البويرة  ولية  عا�سمة  جنوب  الغزلن  �سور 
امل�سيلة  لولية  التابعة  عي�سى  �سيدي  وبلدية 
عنيف  اإ�سطدام  اإثر  الليم  احلادث  ونتج   ،
�سياحية  و�سيارة  الب�سائع  لنقل  �ساحنة  بني 

وابنيها  امراأة  وهم  ال�سحايا  متنها  على  كان 
الذين فارقوا احلياة يف عني املكان فيما مت 
اإىل م�ست�سفى ولية تيزي وزو يف  الزوج  نقل 
حالة جد حرجة ، ومن جهتها فتحت م�سالح 
لك�سف مالب�سات  الوطني حتقيقا يف  الدرك 
ال�سابق  احلادث خا�سة وان املكان �سهد يف 

اأح�سن مرزوقعدة حوادث مماثلة .
بو�سريفي بلقا�سم  
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