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لت�سليم اأنف�سهم بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة بتمرنا�ست 

ات�ساالت متقدمة مع 07 اإرهابيني جزائريني بالنيجر ومايل

�ص4 

�ص6

وزير ال�سناعة و املناجم يو�سف يو�سفي

 اإرتفاع اإنتاج اجلزائر من الذهب 
اإلـى 286 كـــلغ �سنة 2018 

ك�سف وزير �ل�سناعة و �ملناجم يو�سف يو�سفي �أن 
�ل�رشكة �جلز�ئرية ال�ستغالل مناجم �لذهب »�ينور« )فرع 

ل�سوناطر�ك(   ت�سجل حت�سنا ماليا متو��سال و �أن �نتاج 
�لذهب �سريتفع �ىل 286 كغ �سنة 2018.

حي ال�ساحل الفو�سوي ببني م�سو�ص

بيوت تنهار فوق اأ�سحابها و اأ�سلحة للدفاع عن النف�س

 .      الت�سول يف امل�ساجد ملقاومة اجلوع و الفقر
 .       اأمرا�س احل�سا�سية و ال�سدفية تهدد االأطفال

.     ا�ستنفار دائم ملواجهة املفاجاآت   

 �ص5

�ص4 �ص5 �ص4

ب�سبب ف�سيحة " بيني �سبور"القطرية

اأحكام بني الرباءة و عامني حب�سا  
الإطارات مبديرية ال�سرائب  

اعتربوا اأن احلوار مع الو�ساية م�سدود

 االأطباء املقيمون يعودون
 لالحتجاج هذا االثنني  

مندوب روؤ�ساء املوؤ�س�سات بتيبازة

اتفاق ال�سراكة مع الفرن�سيني 
�سريفع من فاعلية موؤ�س�ساتنا  

روبورتاج

ني راجي 
ت�سوير : يا�س

بعد مرور اأكرث من عام و ن�سف العام عن اإعالن وايل ولية اجلزائر »عبد القادر زوخ« » عن اأول عا�سمة  اأفريقية 
بدون ق�سدير«، الذي كان  بح�سور وفد من هيئة الأمم املتحدة »اجلزائر« ، م�سريا حينها اإىل  اأن اجلزائر ك�سبت 

املعركة التي خا�ستها �سد البيوت الق�سديرية اإل اأنه يف حي ال�ساحل ببني م�سو�ص فالواقع يقول العك�ص  .



اأكدت م�صادر مطلعة من داخل فيدرالية  جبهة القوى 
اال�صرتاكية لبئر خادم، للو�صط، باأن الفو�صى اأ�صبحت 
ت�رشيعيات  منذ  الفيدرالية  متيز  التي  الوحيدة  ال�صمة 
ماي من ال�صنة املا�صية، وما زاد الطني بلة هو حتول 
خالل  تاج"  "حتالف  اإىل  "االفافا�س"  من  منا�صليه 
رئي�س  قبل  من  املتبعة  ال�صيا�صة  ب�صبب  املحليات 
الفيدرالية، واأو�صحت ذات امل�صادر باأن ذات ال�صخ�س 
اأي  يقدم  اأن  دون  ولكن  اال�صرتاكات  مبلغ  بت�صلم  قام 
بطاقة للمنا�صلني، ما جعلهم ي�صكون ت�رشفاته للرجل 
وعد  الذي  جيالين"،  حممد  "احلاج  احلزب  يف  االأول 

بالتحرك واأخذ القرارات املنا�صبة يف حقه.
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ر�ؤية من الواقع
احرتام  وحتية  وتكرمي  تقدير  �سهادة 
اجلي�ش  اأفراد  ي�ستحقهما  وتبجيل 
لفك  خرجوا  الذين  الوطني  ال�سعبي 
من  الكثري  يف  املواطنني  عن  العزلة 
.يف  الثلجية  العوا�سف  اثر  املناطق 
تلك ال�سور املعربة التي تناقلتها و�سائل 
ال�سعب  بني  التالحم  وبينت  الإعالم 
وجي�سه .حيث قام اأفراده بفتح الطرق 
وامل�سالك وتقدمي يد العون وامل�ساعدة 
للتاأكيد  الوعرة  النقاط  من  الكثري  يف 
جي�ش  �سليل  الوطني  اجلي�ش  اأن  على 
لن  ال�سعب  جي�ش  هو  التحرير،  اإمنا 

الب�سطاء  ال�سعب  اأبناء  من  اأفراده 
يفرحون  كما  اآلمه  مع  يتفاعلون 
واجب  لهم  ويقدمون   ، لنت�ساراته 
املهام  .ورغم  حمنة  كل  عند  الت�سامن 
اجلي�ش  عنا�سر  على  امللقاة  الثقيلة 
اأمننا  وحماية  للحدود  وحرا�سته 
 ، اجلزائر  لأعداء  بالرتب�ش  ووطننا 
او  عزميته  من  يثني  لن  ذلك  ان  اإل 
من  يق�سر  ل  حيث   . �سرامته  من  يلني 
كل  عند  نف�سه  ليجد  النبيلة  مهامه 
وليتبني   ، املواطنني  خدمة  يف  نداء 
قدراته  يف  وامل�سككني  املغر�سني  لكل 

واحدا  عن�سرا  واجلي�ش  ال�سعب  باأن   ،
منه  ا�ستكى  اإذا  اجل�سد  كمثل  مثلهم 
ع�سو تداعى له باقي الأع�ساء بال�سهر 
املوؤ�س�سة  على  غريبا  .ولي�ش  والعناية 
منا�سبة  كل  يف  توؤكد  التي  الع�سكرية 
وتعلن  واملواطن  الوطن  خدمة  يف  باأنها 
هدفها  .لأن  وا�ستقالليتها  حيادها 
واملواطن  الوطن  حماية  ومهامها  ا�سمي 
يف كل الظروف كما هو مبني يف الد�ستور 
الت�سدي  يف  حتيد  لن  باأنها  واإعالنها   .
باأمن  امل�سا�ش  نف�سه  له  ت�سول  من  لكل 
وهي  ل  وملا   . وترابها  اجلزائر  ووحدة 

من  العديد  يف  قدراتها  عن  بينت  التي 
بخربتها  ا�ستعني  وبالأم�ش   ، املواقف 
ال�سلم  واإعادة  غرداية  اأزمة  يف  اإدارة 
الأحداث  بعد  للمنطقة  والطمئنان 
تع�سف  وكادت  عا�ستها  التي  الأليمة 
بوحدة اجلمهورية . ومازالت موؤ�س�سة 
وتقدير  باحرتام  حتظى  اجلي�ش 
ال�سعب اجلزائري الذي يرى فيها العني 
يف  ويعلن  ال�ساربة  والقوة  ال�ساهرة 
وم�ساندتها  حولها  اللتفاف  مرة  كل 

والوقوف اإىل جانب اأفرادها.

تنامي رهيب للعنف والإعتداءات

ع�سابة اأ�سرار تطعن طالبا بخنجر بجامعة البويرة
نهار  البويرة  جامعة  �صهدت 
اأن  كادت  حادثة خطرية  اخلمي�س 
تودي بحياة طالب تعر�س الإعتداء 
�صافر بوا�صطة خنجر على م�صتوى 
الرقبة بالطابق الثالث لكلية العلوم 
نقله  ومت  واالإجتماعية  االإن�صانية 
املدنية  احلماية  فرقة  طرف  من 
م�صلحة  اىل  حرجة  جد  حالة  يف 
بامل�صت�صفى  االإ�صتعجاالت 
 ،  " بو�صياف  حممد   " املحلي 
ليومية  عيان  �صهود  رواية  وح�صب 
ال�صاعة  على  تقدم   ،  " الو�صط   "
الثالثة والن�صف حوايل 4 اأ�صخا�س 

اجلامعة  عن  غرباء  اأنهم  يعتقد 
ليوجه   " "�صاعد.ح  الطالب  من 
خنجر  بوا�صطة  طعنة  اأحدهم 
تاركني  جمهولة  وجهة  اىل  وفروا 
و�صط  دمائه  يف  غارقا  ال�صحية 
لدى  والهلع  الفو�صى  من  حالة 
الطلبة واالأ�صاتذة الذين ذهلوا من 
�صورة امل�صهد الذي ال ميت ب�صلة 
ال�صياق  ذات  ويف  اجلامعي  للحرم 
بفتح  االأمنية  امل�صالح  قامت 
حتقيق معمق يف احلادثة للو�صول 
اىل هوية هوؤالء الفاعلني يف اأقرب 
بع�س  واأ�صارت  هذا   ، االآجال 

يعود  االإعتداء  �صبب  اأن  امل�صادر 
حول  الطرفني  بني  خالفات  اىل 
فتاة .هذا وجدد الطلبة واالأ�صاتذة 
على  االأمن  بتوفري  مطلبهم 
م�صتوى هذه اجلامعة التي �صهدت 
تناميا  االأخرية  ال�صنوات  خالل 
اللفظي  العنف  لظاهرة  رهيبا 
واجل�صدي اىل جانب اأنها اأ�صحت 
الذين  واملنحرفني  للغرباء  مرتعا 
بحرية  اجلامعي  احلرم  يلجون 
االإعتداءات  يف  ويت�صببون  تامة 

والتحر�س بالطالبات .
اأ.م

توقيف )05( اأ�سخا�ص 
 �سطوا على حمل

 لبيع الألب�سة 

اأفافا�ص بئر خادم 
يعي�ص الفو�سى

اجلزائر  والية  اأمن  م�صالح  اأطاحت 
بجمعية اأ�رشار متكونة من )05( اأ�صخا�س، 
طرف  من  املو�صوفة  ال�رشقة  ق�صية  عن 
م�صتخدمني بتوافر ظرف الك�رش والليل و 
التعداد وت�صخري مركبة ذات حمرك، حيث 
مت اال�صتيالء على مبلغ مايل قدره )156( 
مليون �صنتيم، )07( اأجهزة الكرتونية ذكية 

وكمبيوتر.

بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي
وبف�صل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
اجلي�س  لوحدات  النوعية  اجلهود 
اإرهابي  �صلّم  ال�صعبي،  الوطني 
نف�صه، �صباح اليوم 08 فيفري 2018، 
بتمرنا�صت/ الع�صكرية  لل�صلطات 
 )01( م�صد�س  وبحوزته  ن.ع.6، 
كال�صنيكوف  نوع  من  ر�صا�س 
وخمزن )01( ذخرية مملوء. ويتعلق 
االأمر باالإرهابي امل�صمى "اأ. مالك 
التحق  الذي  مالبو"،  "اأبو  املكنى   "

باجلماعات االرهابية  �صنة 2014.
االإيجابية املحققة  النتائج  اإن هذه 
الع�صكرية  النواحي  خمتلف  عرب 
قواتنا  حتكم  مدى  على  ت�صهد 
بكل  مهامها  تنفيذ  يف  وال�صكينة يف كامل ربوع الوطن.  فعالية واحرتافية ق�صد ب�صط االأمن امل�صلحة 

اجلي�ص الوطني وحتية تقدير واحرتام

جمعية  مبيالد  واجلمعوية  االعالمية  ال�صاحة  تعززت 
ال�صحفي  يرتا�صها  التي  م�صتغامن  لوالية  ال�صحفيني 
حممد عمارة وقد التحقت عدد من الوجوه االعالمية 
وح�صب  موؤخرا  اعتمادها  مت  التي  باجلمعية  املحلية 
املولود  قبل  من  امل�صطر  فالربنامج  اجلمعية  رئي�س 
االعالم  ثقافة  تكري�س  اىل  يهدف  اجلديد  االعالمي 
اجلواري وتعزيز ال�رشاكة مع كافة القطاعات احليوية 
ونقل تطلعات اال�رشة االعالمية وتفعيل دورها يف العمل 
االتفاقيات  التنموي وحت�رش اجلمعية البرام عدد من 
درا�صية  ايام  وتنظيم  والتدريب  بالتكوين  اخلا�صة 
املحلية  وال�صحافة  االعالمي  العمل  تخ�س  وعلمية 
اليها  الذين ان�صموا  وتراهن على عدد من االكادميني 

وهم من كتاب اعالميني و�صحفيني م.امني 

ميالد جمعية ال�سحفيني 
لولية م�ستغامن

احلفنـاوي بن عامـر غــول

اأمن ولية اجلزائر 

اإح�ساء 24 حظرية غري �سرعية  
اجلزائر  والية  امن  م�صالح  قامت 
و    )01( بني  املمتدة  الفرتة  يف 
)30( جانفي، باإح�صاء جمموع )24( 
على  اأوقف  �رشعية  غري  حظرية 
�صماعهم  مت  خمالف،   )24( اإثرها 
ال�صياق  يف  ر�صمية.  حما�رش  على 
ال�رشطة  م�صالح  عاجلت  ذاته، 
يف  اجلزائر  والية  الأمن  الق�صائية 
حمل  ق�صية   )349( املدة،  نف�س 
على  توقيف  مت  حمظور،  �صالح 
اإثرها )354( م�صتبه فيه، باالإ�صافة 
حيازة  ق�صية   )1361( معاجلة  اإىل 
اأوقف  عقلية،  وموؤثرات  خمدرات 
فيه.  م�صتبه   )1437( اإثرها  على 
اأمن  على اثر ذلك، متكنت م�صالح 
كلغ  حجز)8.8(  من  اجلزائر  والية 
غرام   )9.65( الهندي،  القنب  من 
من  غرام   )12.5( الكوكايني،  من 

مهلو�س  قر�س   )8139( الهروين، 
نوع  من  خمدر  قطعة   )336( و 
م�صالح  وتبقى  الهندي.   القنب 
ليال  جمندة  اجلزائر  والية  امن 
و  االأمن  حتقيق  �صبيل  يف  نهارا 
وحماربة  للمواطنني،  الطماأنينة 

من  التي  االجتماعية  االآفات 
�صحة  باأمن،  امل�صا�س  �صانها 
وممتلكاتهم،  املواطنني  و�صالمة 
 15-48 االأخ�رش  اخلط  يبقى  كما 
وخط �رشطة النجدة 17 يف خدمة 

املواطنني للتبليغ عن اأي طارئ.
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قال اإنه ل حل �سوى بالتوافق،  مقري يوؤكد:

»العهدة اخلام�سة مل ُيف�سل فيها ب�سبب امل�ستقبل املخيف«

علي عزازقة

يف  كلمته  خالل  مقري  و�أو�ضح 
ملتقى روؤ�ضاء �لبلديات ونو�بهم، يوم 
�أم�س، باأن �ضنة 2019 يجب �أن تكون 
�إخر�ج �جلز�ئر من  �أجل  فر�س من 
فيه،  تتخبط  �لذي  �لرهيب  �لو�قع 
م�ضيفا:« �إن مل تكن كذلك فاإذن عن 
مر�ضح  �أي  وعن  خام�ضة  عهدة  �أي 
من  عنه  �حلديث  يتم  للمعار�ضة 
جميع  د�عيا  �جلهات«،  بع�س  قبل 
�إىل �رضورة  �ل�ضيا�ضيني و�ملتحزبني 
يخدم  �ضيا�ضي  م�رضوع  يف  �لتفكري 
فيما  ود�ئما  و�جلز�ئريني،  �جلز�ئر 
يخ�س تخوف حم�س من �مل�ضتبقل، 
�لتجارة حممد  وزير  �أن  مقري  �أكد 

�أن  يجب  مبا  �رضح  قد  مر�دي  بن 
يُ�رضح به موؤخر�، وتو�ضيحاته ب�ضاأن 
�إفال�س �جلز�ئر بعد عامني �أتي من 
�لو�قع، معلقا على ذلك بقوله:« بعد 
�حتياطي  هنالك  يكون  لن   2020
�ل�رضف، و�مل�ضتقبل مريب جد� يف 

هذه �لق�ضية«.

على احلكومة خلق نوع 
من احلوار مع النقابات

حركة  رئي�س  دعا  �أخرى  جهة  ومن 
جمتمع �ل�ضلم �حلكومة �إىل �رضورة 
�مل�رضبة،  �لنقابات  مع  حو�ر  فتح 
حممال �ياها م�ضوؤولية تعفن �لو�ضع 
يف  قطاعي �لرتبية و�ل�ضحة، موؤكد� 

�ل�ضيا�ضية  �لإر�دة  تلك  كانت  لو  �أنه 
�لأمر  هذ�  �إىل  �لأمر  و�ضل  ملا 
�أ�ضبح فيه قطاعني ح�ضا�ضني  �لذي 
يغرقان يف جو من �لإ�رض�بات �لتي 
تعبريه، يف  �ل�ضعب على حد  �أنهكت 
على  �ملتحدث  ذ�ت  و�ضدد  حني  
�لأمم  ذيل  متو�جدة يف  �أن �جلز�ئر 
يف �لرتبية و�ل�ضحة، ما يوجب على 
من  �خر�جها  على  �لعمل  �جلميع 

�لو�قع �لذي تتخبط فيه.

ويف ذ�ت �ل�ضياق نوه �لرجل �لأول يف 
�لذي  بالقر�ر  �ل�ضلم  جمتمع  حركة 
ب�ضاأن  �مل�رضبة  �لنقابات  �تخذته 
دعو�ت  ور�ء  �لن�ضياع  قبولها  عدم 
ت�ضيي�س  يتم  لكي  �لأحز�ب  بع�س 
ق�ضيتهم، موؤكد� �أن �لق�ضية يجب �أن 

حتل باحلو�ر و�لنقا�س بني �لأطر�ف 
�ضيا�ضة  �إىل  �للجوء  دون  �ملتنازعة 
�أكرث  �لأزمة  عمر  من  تطيل  قد 
تقف  لن  حم�س  �أن  موؤكد�  و�أكرث، 
دعوة  على  و�ضتعمل  طرف  �أي  مع 
�حلكومة من �أجل فتح �أبو�ب �حلو�ر 
�لو�حد  �خلا�رض  لأن  �لنقابات،  مع 

من كل هذ� هو �ملو�طن �لب�ضيط.

ل يهمنا ما يح�سل يف 
بيت الأفالن

خالل  مقري  �أكد  �أخر،  �ضياق  ويف 
باأن  �ضحفي،  �ضوؤ�ل  على  �إجابته 
د�خل  يحدث  ما  يهمها  ل  حم�س 
دعوة  بعد  من �رض�ع،  �لأفالن  بيت 

تر�ضيح  �إىل  �حلزب  منا�ضلي  �أحد 
فعل  وردة  خام�ضة،  لعهدة  بوتفليقة 
ولد عبا�س عليها، موؤكد� �أن �جلز�ئر 
بالد �لعجائب وما يح�ضل جزء من 
هذه �لعجائب على حد تعبريه، ومن 
�ملتحدث  ذ�ت  رف�س  �أخرى  جهة 
حول  �ملثار  �ملو�ضوع  يف  �خلو�س 
�لأمازيغية م�ضري� �إىل �أن حركته لن 
�ل�ضيا�ضيني  �لزمالء  �آر�ء  على  تعلق 
يف مثل هكذ� ق�ضايا متابعا:« يجب 
على  �أ�ضئلة  هكذ�  مثل  تطرح  �أن 

�ضاحبها«.

حان الوقت لتوحيد 
دول املغرب العربي

دعا  �لد�خلية  �ل�ضوؤون  عن  وبعيد� 
�ملغرب  دول  حكومات  حمدثنا 
�لعربي �إىل �رضورة خلق تكتل يوحد 
جميع دول هذه �ملنطقة �لتي ي�ضل 
ن�ضمة،  مليون   100 �ضكانها،  تعد�د 
�لعامل غري  دول  تكتل  وهذ� يف ظل 
�مل�ضبوق من �أجل م�ضاحلها وم�ضالح 
�ضعوبها، ور�ح ذ�ت �مل�ضدر �إىل �أكرث 
�لتي  �لفر�س  �أن  �أكد  ملا  ذلك  من 
�ضنحت يف مر�ت �ضابقة للحكومات 
�لأخري  ويف  عليها،  �لعمل  يتم  مل 
بني  �مل�ضرتك  بالعمل  مقري  نوه 
مكافحة  �ملغاربية يف جمال  �لدول 
باملنطلق  و�ضفه  و�لذي  �لرهاب، 
�لو�جب �لرتكاز عليه خللق �ضيا�ضة 

ت�ضاركية يف جميع �ملجالت.

�سدد رئي�س حركة جمتمع ال�سلم، عبد الرزاق مقري، على تفهمه لعدم تاأكيد النظام ال�سيا�سي تر�سح بوتفليقة لعهدة خام�سة لغاية الأن، وهذا ب�سبب 
امل�ستقبل الرهيب الذي ينتظر اجلزائريني يف ظل ا�ستفراغ �سندوق احتياطي ال�سرف من العملة ال�سعبة، دون اأي مداخيل خارجية تذكر، داعيا 

اجلميع اإىل خلق م�سروع نوافقي قبل الرئا�سيات ليتم انقاذ اجلزائر ح�سبه.

املدير املركزي املكلف مبلف الري الفالحي بوزارة املوارد املائية ،بوقروة عمر يك�سف  :

»7 ماليري مرت مكعب من املياه موجهة للفالحة«
.     هدفنا خلق توازن جغرايف بتوفري املياه على م�ستوى مناطق الوطن

.     لبد من ا�ستغالل عقالين للموارد املائية
.    حتويل نظام بني هارون اإىل املناطق اأكرث مطرا كجيجل وبجاية

.    الوليات ال�سحراوية اأ�سبحت قطبا وطنيا بامتياز يف الإنتاج الفالحي  
�أكد بوقروة عمر �ملدير �ملركزي �ملكلف 
�ملو�رد  بوز�رة  �لفالحي  �لري  مبلف 
�لإذ�عة  على  �ضيفا  حلوله  لدى  �ملائية 
وز�رة  بني  تعاون  هناك  �أن   ، �لوطنية 
من  �لفالحية  و�مل�ضالح  �ملائية  �ملو�رد 
قمنا  ،  فلقد  �لفالحة  ومديريات  غرف 
و�إيجابية  مردودية  ملعرفة  مدى  بعمل 
مقدما يف  و�ل�ضتثمار�ت   �مل�ضاريع  هذه 
ذلك بع�س �ملوؤ�رض�ت  و�لنتائج من ناحية 
من  �نتقلت  فلقد   �مل�ضقية   �مل�ضاحات 
ما  �إىل    2000 �ضنة  قبل   هكتار  �ألف   350
يفوق  مليون و300 هكتار وهذ� ما جعلها 
تت�ضاعف 4 مر�ت  و�إذ� قمنا بقيا�ضها من 
�لفالحي  �لقطاع  �إىل  �ملياه  توفري  ناحية 
فن�ضبة �ملياه �لتي كانت توجه �إىل �لفالحة 
مليار  تتعدى   ل  كانت   2000 �ضنة  قبل  
و800 �إىل 2 مرت مكعب )م3(  �أي ما يقارب 
20 باملائة وحاليا ما يفوق 7 ماليري )م3( 

من �ملياه موجهة للفالحة .
  

الطبقة العميقة للمياه 
تتطلب موارد مالية 

�سخمة

 
�ل�ضياق قال ذ�ت �ملتحدث  �أن   ويف ذ�ت 
دعم �لوليات �ل�ضحر�وية �ملنتجة  للمو�د 
ه  مليا با حية    لفال �
قلة  ر و و ي   د � لو � و ة   ب�ضكر مثل 
يف  بامتياز  منها  قطبا  وغر�دية  جعل 
�لإنتاج �لفالحي كاخل�رضو�ت و�ملبكر�ت 
فاملو�رد  �لوطني  وعليه  �مل�ضتوى  على 
�ل�ضحر�ء  ولكن  يف  موجودة  �ملائية 
يف  كيفية  بل  �ملياه  يف  يكمن  ل  �مل�ضكل 
�لز�ئدة  �ملياه  ��ضتعمالها  وت�رضيف 
�لتي  هذه  �لوليات  م�ضتوى  على 
�لطبقة  خمتلفة  ومنها  طبقات  فيها 
ومو�رد  جمهود�ت  يتطلب  �لذي  �لعميقة 
�لأ�ضا�س  �ضيتم  هذ�  وعلى  مالية  كبرية 
�حلكومة  طرف  �لدعم  من  مو��ضلة 
برنامج  �ملائية  لت�ضجيل  �ملو�رد  ووز�رة 
جديد  جللب مياه  �لطبقات �لعميقة على 
م�ضتوى  وليات �جلنوب ، نافيا وجود �أي 
��ضتنز�ف  �أو  برت�جع  يتعلق  فيما  تخوف 
من�ضوب �ملياه �لباطنية  يف �لطبقة �لأوىل 
. كما وجه  عمر بوقروة  ند�ء  مل�ضتعملي 
�ملياه من �لناحية �لعملية  وهذ� من �أجل 
وع�رضنة  هذه  م�ضايرة  ومو�كبة  تطور 
در��ضات  هناك  �أن  ،  معترب�  �ملياه 

مفرط  للمو�رد  �أثبتت  وجود  ��ضتهالك 
�إىل  ولية  من  خمتلفة  مناطق  يف  �ملائية 
هناك  لقاء�ت  كانت  �أنه  كا�ضفا   ، �أخرى 
ت�ضاورية بني وزر�تي �ملو�رد �ملائية  ووز�رة 
�لفالحة �لتنمية �لريفية   من �أجل  تثمني 
عن  �ملائية  للمو�رد  عقالين  و��ضتغالل 
بهذ�  ومدرو�ضة  للتكفل  علمية  بطريقة 
جمهود�ت  من  بذلت  �مل�ضكل  وبالفعل 
تبقى  �ملاء  لكنها  �قت�ضاد  ناحية 
�إىل ح�ضيلة  ما  ذلك  ناق�ضة   م�ضتند� يف 
�أين   2017 �ضنة  2000  �إىل  بني  �ضنة 
طريق  �مل�ضقية  عن  �مل�ضاحات  كانت 
 2000 للمياه ل�ضنة  �أنظمة  �ملقت�ضدة 
�ألف  ما   600 �ألف  وحاليا   90 تفوق  ل 
يعادل 50 باملائة  من �مل�ضاحة �مل�ضتغلة 
�لأخرى ت�ضتنزف  باملائة  حاليا  لكن  50 
تقلي�س  على  نعمل  وبالتايل  فنحن  �ملياه 
فاإذ�  باملائة  �إىل 75  للو�ضول  �لن�ضبة  هذه 
ن�ضتهلكه  ما  على  �ملياه  قمنا  باقت�ضاد 
حاليا  من 7 ماليري مرت مكعب من �ملياه 
�مل�ضاحات  تو�ضيع  فبو��ضطتها  ميكننا 
�مل�ضقية �إىل 200  �ألف هكتار  دون �للجوء 

�إىل �ل�ضتثمار�ت �جلديدة و�لكبرية  .
 
 

»هدفنا خلق توازن 
جغرايف بتوفري املياه 
على م�ستوى مناطق 

الوطن »
 

لال�ضرت�تيجية  تطرق  بوقروة  فيما 
�لفالحي  يخ�س  �لري  فيما  �لوطنية، 
�ملناخية  �لتقلبات  وملو�جهة  وم�ضايرة 
�ل�ضبه  �ملناخ  ذ�ت  �جلز�ئر  تعرفها  �لتي 
بتذبذب يف  يتميز  جاف  �إىل جاف  �لذي 
ت�ضاقط �لأمطار على �مل�ضتوى �جلغر�يف 
ومن  �إىل  �أخرى  منطقة  و�لف�ضلي  من 
�أن  جند  �أننا  ف�ضل  حيث  �إىل  ف�ضل 
�لت�ضاقطات �ملطرية تتناق�س من �ل�رضق 
مع  �جلنوب  �إىل  �ل�ضمال  �لغرب  ومن  �إىل 
�ل�ضتاء على  �لف�ضول يف ف�ضل  تقلبات يف 
�ملائية  ل�ضيا�ضة  �ملو�رد  وز�رة  تطبيق 
�لعتماد  عرب  يتحقق  �حلكومة  وهذ� 
على  �أربعة حماور ملجابهة هذه �لتغري�ت 
�لأزمة  بهدف  هذه  من  وللحد  �ملناخية 
�ملياه  على  بتوفري  تو�زن  جغر�يف  خلق 

م�ضتوى �ملناطق .
حكيم مالك 

الطيب الهواري من اأدرار

 حذاري من اأطراف خارجية ت�ستهدف ا�ستقرار اجلزائر

الرئي�س املدير العام ل�سوناطراك عبد املومن ولد قدور

�سوناطراك لن تتنازل عن ح�س�سها لل�سركاء الأجانب

�لأمني  �لهو�ري  �لطيب  �أم�س  �أول  دعا 
�ل�ضهد�ء  لأبناء  �لوطنية  للمنظمة  �لعام 
�ضدها  حتاك  �جلز�ئر  �أن  �أدر�ر  من 
خلفية  قو�عد  ت�ضنعها  خفية  موؤ�مر�ت 
و�ضعبها  �جلز�ئر  على  �لت�ضوي�س  بغية 
با�ضطناع ظو�هر و�إدخال �ل�ضك و�لياأ�س 
�ل�ضباب  منهم  خا�ضة  �لنا�س  نفو�س  يف 
ومنه وجب علينا قال �لهو�ري ��ضتح�ضار� 
ملا�ضي �ملجيد على كل �أطياف �ملجتمع 
ونقل  �مل�ضتقبل  لبناء  �أكرث  و�ل�ضتعد�د 
نف�ضهم  قدمو�  �لذين  �ل�ضهد�ء  ر�ضالة 
�ل�ضاعدة  �لأجيال  �إيل  �جلز�ئر  لتحرير 

نوفمرب  ر�ضالة  ينكر  د�ن  لحد  يحق  ول 
للرجوع  �حلنني  نحارب  �أن  علينا  ووجب 
خا�ضة  �جلز�ئري  �ل�ضعب  ظلم  من  �إيل 
�أبنائنا  ��ضتالب  على  يقومون  �ليوم  وهم 
على  �ل�ضاهرين  �ضكر  كما  �لكفاء�ت  من 
حماية هذ� �حلا�رض بقيادة فخامة رئي�س 
�جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة من �جل 
مو��ضلة بناء و�زدهار �لبالد ب�ضو�عد كل 
�أبنائها لن دماء �ل�ضهد�ء �لتي �ضقت كل 
�أعاب  كما  �ثر  ميحيها  ل  �لوطن  ربوع 
�ل�ضهد�ء  �لبع�س ل يذكرو�  �لهو�ري  بان 
ي�ضتهدف  وم�رضوع  خمطط  من  وحذر 

متهما  خلفية  قو�عد  يف  يطبخ  �جلز�ئر 
�ل�ضباب  �أو�ضاط  يف  �حلرقة  ظاهرة  بان 
لتعكري  �لفرن�ضية  �ملخابر�ت  �ضنع  من 
�ضورة �لبالد يف �لعامل وهنا �أ�ضبح ملزما 
بالروح  �ل�ضباب  نح�ض�س  �أن  علينا جميعا 
�جلز�ئر  لن  �لو�ضع  وبخطورة  �لوطنية 
متلك كل �ضيء وعلينا �أن نبني �مل�ضتقبل 
هنا بحماية �أبنائنا من �ل�ضتغالل ول نقبل 
لأ�ضالك  �ل�ضكر  مع  �أو�ضاطنا  يف  �خلونة 
�لأمنية �لتي ت�ضهر على حماية �لبالد من 
�أي خمطط ي�ضتهدف �جلز�ئر كما �أعطي 
�إ�ضارة  �در�ر  و�يل  رفقة  �لهو�ري  �لطيب 

لأحياء  �لر�ضمية  �لحتفالت  �نطالق 
�لندوة  وقع  على  لل�ضهيد  �لوطني  �ليوم 
�ملكتبة  قاعة  �حت�ضنتها  �لتي  �جلهوية 
مبدينة  �لعمومية  للمطالعة  �لرئي�ضية 
�در�ر و�لتي �ضارك فيها 9 وليات جنوبية 
�حتفل  �أين  �لثورية  �لأ�رضة  بح�ضور 
ومعركة  يو�ضف  �ضيدي  �ضاقية  بذكري 
باإلقاء حما�رض�ت  بتميمون  غنبو  حا�ضي 
مت  كما  ثورية  وثائقية  �أ�رضطة  ومتابعة 
ووزير  �جلمهورية  رئي�ضة  فخامة  تكرمي 

�ملجاهدين و�لإطار�ت �ملحلية .
بو�سريفي بلقا�سم 

فند �ملدير �لعام ل�ضوناطر�ك عبد 
�ملوؤمن ولد قدور ت�رضيح �لنائب 
مكمو�س  �ضالح  لل�رضكة  �لعام 
لالإذ�عة  له  ت�رضيح  �أقر يف  �لذي 
�ضوناطر�ك   �أن  على  �لوطنية 

ح�ض�ضها  عن  �لتنازل  تعتزم 
�لأجانب  �مل�ضتثمرين  لفائدة 
�لرقابة على  وكذ� نيتها يف تغيري 
�لت�رضيح  وهو  فروعها.  من  عدد 
�إ�ضد�ر  �إىل  بال�رضكة  دفع  �لذي 

يفند  �ملا�ضي  �لثالثاء  يوم  بيان 
هذه �لت�رضيحات.

هذ� و�أكد ولد قدور خالل �لزيارة 
لولية  قادته  �لتي  �لتفقدية 
�ضوناطر�ك  �رضكة  باأن  �لأغو�ط 

ملك للدولة �جلز�ئرية، ول وجود 
�أي ح�ضة  �لتنازل عن  لأي نية يف 
من ح�ض�س �ل�رضكة لأي م�ضتثمر 

�أجنبي كان.
يحي عواق. 

 وزارة العمل  توؤكد :

 زيارة منظمة الدولية للعمل
 لي�س من اأجل التحقيق

.   يف املمار�سة النقابية باجلزائر
�أكدت وز�رة �لعمل و�لت�ضغيل و�ل�ضمان 
�لجتماعي، �أن �لزيارة �لتي �ضتقوم بها 
�إىل  للعمل  �لدولية  �ملنظمة  من  جلنة 
عالقة  ل   ، �ملقبل  �خلمي�س  �جلز�ئر 
�ملمار�ضة  حرية  حول  بالتحقيق  لها 
مفيدة  حتكيمها،  �أو  بالبلد،  �لنقابية 
�ضت�ضتجيب  مبا�رض  �ت�ضال  �نها  جلنة 
لل�ضكاوى �ملرفوعة �أمامها من �لنقابات 

�مل�ضتقلة جلميع �لبلد�ن.
م�ضتوى  على  بالإعالم  �ملكلف  �أفاد 
و�ل�ضمان  و�لت�ضغيل  �لعمل  وز�رة 
ت�رضيح  �ضعالل، يف  �لجتماعي جمال 
�جلز�ئر«،  عن  �ضيء  »كل  موقع  مع  له 
للجنة  حتكيمية  �ضفة  هناك  تكون  باأن 
�ضيتم  و�لتي  �لدولية،  �لعمل  منظمة 
فيفري   15 يوم  �جلز�ئر  �إىل  �يفادها 
�ت�ضال  جلنة  باأنها  م�ضري�  �لقادم، 
مبا�رض فقط، وهي مكلفة بال�ضتجابة 
قبل  من  �أمامها  �ملرفوعة  لل�ضكاوى 
مردفا  �لدول،  لكل  �مل�ضتقلة  �لنقابات 
حاليا  ت�ضتغل  �لعمل  وز�رة  باأن  يقول 
�لتقنية، وكذ�  للرتتيبات  �لتح�ضري  على 
�إعد�د �أجندة �لعمل �خلا�ضة با�ضتقبال 
يف  �جلز�ئر،  �إىل  �لقادم  �لدويل  �لوفد 
�إطار زيارة عادية ولي�ضت خا�ضة، و�أكد 
منظمة  حر�س  باأن  �ملتحدث  نف�س 
�لعمل �لدولية على �يفاد جلنة �لت�ضال 
�جلز�ئر  �لتز�م  دليل  هو  �جلز�ئر،  �ىل 
و�إحرت�مها  للعمل  �لدولية  بالتفاقيات 
�لقر�ء�ت  منتقد�   ، مل�ضامينها 
مبو�ضوع  �إحاطتها  يتم  �لتي  �ل�ضيا�ضية 

�لزيارة.

للنقابة  �لعام  �لأمني  �أ�ضار  جهته   من 
و�لتكوين  �لرتبية  لعمال  �مل�ضتقلة 
عمورة  بوعالم  �لنقابي  �لتكتل  وع�ضو 
�لتكتل  بان  له،  �عالمي  ت�رضيح  يف 
�لعمل  منظمة  فعال  ر��ضل  قد  �لنقابي 
�أحد�ث 24 نوفمرب 2017،  �لدولية بعد 
حيث مت �عتقال عدد من �لنقابيني يف 
وقفتهم  خلفية  على  ح�ضبه،  �لعا�ضمة 
على  بالت�ضييق  �ملنددة  �لحتجاجية 
�ملر��ضلة  هذه  باأن  م�ضيفا  �حلريات، 
ن�ضف عديد  و  �ضهر  قبل  �ضبقتها  �لتي 
و  �جلمهورية  لرئا�ضة  �ملر��ضالت 
�لوز�رة �لأوىل، و�لتي طالب فيها �لتكتل 
لل�ضلطات  �لعاجل  بالتدخل  �لنقابي 
�لعليا للبالد حلماية �حلق يف �ملمار�ضة 
�لنقابية �لذي يكفله �لد�ضتور، لكن دون 
�لبالد،  �لعليا يف  �جلهات  من  يذكر  رد 
تدخل  طلب  �ىل  بالتكتل  دفع  ما  وهو 
�عتبار  على  للعمل،  �لدولية  �ملنظمة 
�لتنظيم،  هذ�  يف  ع�ضو  �جلز�ئر  �أن 
يتلق  مل  �لتكتل  بان  عمورة  �أو�ضح  كما 
بخ�ضو�س  �ملنظمة  من  مر��ضلة  �أي 
رئي�س  �أو�ضح  جانبه  �لزيارة.  من 
�لحتاد �لوطني لعمال �لرتبية و�لتكوين 
�ضادق دزيري، باأن جلوء �لتكتل �لنقابي 
ق�ضية  يف  �لدويل  �لتحكيم  لطلب 
�لنقابية يف  �مل�ضا�س بحرية �ملمار�ضة 
�أو  �لتحكيم  �أجل  من  يكن  مل  �جلز�ئر، 
�لتحقيق، و�إمنا هو دعوة عادية للمكتب 
�لتفاقيات  �ضن  يف  �ملخت�س  �لدويل 

�لدولية للعمل.
اإميان لوا�س

ا�ستندت اىل احلكم الق�سائي القا�سي بعد �سرعية اإ�سراب الأ�ساتذة،م�سقم:

 وزارة التــــــربية �ســــــرعـــــــت
 يف ا�ستخالف الأ�ساتذة امل�سربني

�أفاد �ملفت�س �لعام للبيد�غوجيا بوز�رة 
�لرتبية �لوطنية جنادي م�ضقم �أن وز�رة 
�لرتبية �لوطنية �رضعت يف ��ضتخالف 
�لأ�ضاتذة �مل�رضبني ى، م�ضرية �أن 462 
من  �أكرث  و�أن  ��ضتخالف  مت  م�رضب 
�ألفي �أ�ضتاذ عادو� �إىل منا�ضب عملهم 
م�ضقم  جنادي  فقط.ك�ضف  �أم�س  يوم 
�أن وز�رة �لرتبية �رضعت منذ �أم�س يف 
�إىل  و�ضتلجاأ  ر�ضمية  �إعذ�ر�ت  �إر�ضال 
�لف�ضل يف حال عدم �لمتثال �إىل �ضيادة 
�لأ�ضاتذة  �آلف  �أن  م�ضيفا  �لقانون 

يلتحقون يوميا مبنا�ضب عملهم د�عيا 
�ملعنيني �إىل �لتعقل و�لتحلي باحلكمة، 
�لق�ضائي  حكم  بعد  �لقر�ر  هذ�  وجاء 
للمحكمة �لقا�ضي بعم �رضعية �إ�رض�ب 
ونفى  غائبني.  تعتربهم  بل  �لأ�ضاتذة 
�لوطنية  فر�ضية  �لرتبية  وز�رة  ممثل 
�أنه  مو�ضحا  بي�ضاء  �ضنة  يف  �لوقوع 
من  �لأول  �لأ�ضبوع  ��ضتغالل  �ضيتم 
�لدرو�س  ل�ضتدر�ك  �لربيعية  �لعطلة 

�ملتاأخرة.
اإميان لوا�س
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 اأعلنت التن�سيقية الوطنية للأطباء 
يف  نيتها  عن  اأم�س،  املقيمني، 
االثنني  للحتجاجات،  العودة 
قرار  مرجعة  بالعا�سمة،  املقبل، 
بينها  احلوار  ف�سل  اإىل  ت�سعيدها 
بيان  اأو�سح  حيث  الو�ساية،  وبني 
�سيلتزم  االحتجاج  اأن  للتن�سيقية 
بال�سلمية، وياأتي بعد ف�سل اللقاءات 
التي عقدت  اللجنة امل�سرتكة بني 

وزارة ال�سحة واالأطباء. 
كما اأكد املحتجون اأن ت�سعيداهم 
حتقيق  دون  عنه  الرتاجع  يتم  لن 
�سبق  حيث  االأطباء،  مطالب 
بني  احلوار  جل�سات  ف�سلت  واأن 
جاءت  اأنها  خا�سة  الطرفني، 
متاأخرة عقب قرابة ال�سهرين عن 
ب�سل�سلة  دعموها  كما  االحتجاج، 
م�ستوى  على  االحتجاجات  من 
على  وتعزيزها  الواليات،  خمتلف 
م�ستوى م�ست�سفى م�سطفى با�سا، 
بالت�سعيد  التزامهم  على  والتاأكيد 
يف  النظر  عدم  ا�ستمرار  ظل  يف 
طرف  من  جدي  ب�سكل  مطالبهم 
ت�سعيداتهم  جل  واأن  الو�ساية، 
االأطباء  �سوت  اأن  الثبات  جاءت 
امل�ستوى  على  واحد  املقيمني 
مطالبهم  اأن  موؤكدين  الوطني، 

احلكومة،  تعجز  وال  م�رشوعة 
مت�سائلني عن ال�سبب الذي يبقيها 
اأن جلها  لي�سيفوا  ال�سمت،  رهينة 
املنظومة  فائدة  اإطار  يف  ي�سب 
بالفائدة  تعود  ال  والتي  ال�سحية، 
فقط على الطبيب املقيم بل ت�سب 
يف اإطار امل�سلحة الكلية للقطاع، 
اخلطر  ناقو�س  يدقون  واأنهم 
النقائ�س  كون  االأوان،  فوات  قبل 
نخرها  جمال  يتو�سع  التنظيمية 
للقطاع يوما بعد االآخر، واأنها من 
امل�سوؤولة  كونها  الوزارة  م�سوؤولية 
من:  بداية  بالقطاع،  التنظيم  عن 
االخت�سا�سات  اإىل  و�سوال  االأمن 
م�سجل  املدنية،  اخلدمة  اإىل 
ا�ستنكارهم لعدم اللجوء اإىل حلها 
منه  يعاين  الذي  االنهاك  رغم 

القطاع.
املقيمني  االأطباء  مطالب  وترتكز 
على اإعادة النظر يف �سيغة احلالية 
حت�سني  مع  املدنية،  للخدمة 
والتكفل  واالأمن  العمل  ظروف 
لهم،  التكويني  باجلانب  اجليد 
عنهم  اال�ستثناء  رفع  اإال  اإ�سافة 
يف  الرئا�سي  العفو  يخ�س  فيما 

اخلدمة الوطنية.
�سارة بومعزة

اعتربوا اأن احلوار مع الو�ساية م�سدود

الأطباء املقيمون يعودون 
لالحتجاج هذا الثنني

جالل �سريوندي معمر مندوب روؤ�ساء املوؤ�س�سات بتيبازة

اتفاق ال�سراكة اجلزائرية _ الفرن�سية �سريفع من فاعلية موؤ�س�ساتنا ال�سغرية واملتو�سطة و ينع�ش اقت�ساد البلدين
على هام�ش حفل توقيع اإتقاق ال�سراكة اجلزائري الفرن�سي بفندق الأورا�سي انفردت الو�سط بحوار مع مندوب روؤ�ساء املوؤ�س�سات لولية 

تيبازة ال�سيد جالل �سريوندي معمر الذي حتدث فيه عن اأهمية مثل هذه التفاقيات وانعكا�ساتها على القت�ساد الوطني.

يحي عواق. 

الواقع القت�سادي 
للطرفني اجلزائري 

والفرن�سي مير باأو�ساع 
�سعبة فهل �ستمكن 
هذه التفاقية من 

جتاوز هذه الأو�ساع؟

يعترب اتفاق ال�رشاكة والتعاون املوقع 
خطوة  الفرن�سي  ال�رشيك  مع  اليوم 
اإيجابية نحو املزيد من الفاعلية يف 
العلقات الثنائية بني البلدين، حيث 
يدل  االتفاقيات  من  النوع  هذا  اأن 
الرتكيز اجلاد  الطرفني يف  نية  على 
على متطلبات احلا�رش والعمل على 
اإذا  خا�ستا  امل�ستقبل  ا�ست�رشاف 
املزمع  العملية  الربامج  باأن  علمنا 
تنفيذها واملن�سو�س عليها  يف ن�س 
االتفاق متتد افاقها اإىل غاية 2030 
االقت�سادية  ل�ستى املجاالت  �ساملة 
فبالرغم  البيئية،  وكذا  االجتماعية 
التاريخية  امللفات  ح�سا�سية  من 
اأن  غري  اجلانبني  بني  املطروحة 
التفاعل  عن  التوقف  يعني  ال  هذا 
الديناميكي االقت�سادي وخا�سة واأن 
كل الطرفني مير باأو�ساع اقت�سادية 
االتفاقية  هذه  باأن  اأقول  ال  �سعبة، 
هذه  جتاوز  من  الطرفني  �ستمكن 
ب�سكل  �ست�ساهم  اأنها  غري  االأو�ساع 

كبري يف اإنقاد ما ميكن اإنقادة.

اقت�سادنا قائم على 

ريع املحروقات، األ 
تعترب اأن مثل هذه 

التفاقيات ما هي اإل 
عمليات جتميلية لواقع 

اقت�سادي متعفن كان 
الأجدر بنا لو ركزنا 

جهودنا على البدائل  
الأخرى املطروحة  ؟

برميل  ب�سعر  مرهون  اقت�سادنا  نعم 
التي  التخبطات  بدليل  البرتول 
اأ�سبابها  تعود  والتي  اليوم  نعي�سها 
يف  املحروقات  اأ�سعار  تدين  اإىل 
الذي  االأمر  وهو  االأخري  ال�سنوات 
دفع باحلكومة اجلزائرية و�رشكائها 
االقت�ساديني من م�ستثمرين ورجال 
�رشاكات  عن  البحث  اإىل  اأعمال 
ال�رشكاء  مع  حقيقية  اقت�سادية 
االأجانب، والتي تعترب بدورها بديل 
من البدائل املطروحة، فتوقيع مثل 
هذه االتفاقيات مع خمتلف الفواعل 
االأوروبية، االأمريكية وحتى االآ�سيوية 
من �ساأنه اأن يزيد من فعالية ون�ساط 
موؤ�س�ساتنا ال�سغرية واملتو�سطة التي 
تعول عليها ال�سلطات اجلزائرية من 
االقت�سادي،  بواقعنا  النهو�س  اأجل 
وبالرجوع اإىل ال�رشيك الفرن�سي فاإن 
النا�سطة  ال�سيارات  تركيب  م�سانع 
يف  �ساهمة  اجلزائري  الغرب  يف 
العاملة  االأيادي  من  العديد  اإدماج 
ما  انتظار  يف  العمل،  �سوق  اإىل 
فر�س  من  االتفاقية  هذه  �ستنتجه 
ا�ستثمارية جديدة وخا�سة يف جمال 
عليها  تعول  التي  البديلة  الطاقات 

اجلزائر م�ستقبل.

باحلديث عن املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة 
األ تعتقد باأن هذه 

ال�سراكة �ستزيد من 
ت�سويق منتج موؤ�س�سات 

امل�ستثمرين الأجانب 
امل�سهور بجودته العالية 
على ح�ساب منتوجات 

م�ستثمرينا؟

اإن الزيادة يف فعالية واأداء املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة ال يكون اإال يف 
جو ت�سوده التناف�سية، وهو اجلو الذي 
�سيخلقه منتوج اأو خدمة   امل�ستثمر 
موؤ�س�ساته  �ستعمل  الذي  االأجنبي 
الكبرية  وكذا  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اجلزائرية  ال�سوق  يف  توفريه  على 
موؤ�س�ساتنا  من  �سيدفع  الذي  االأمر 
كفاءة  من  الرفع  اإىل  وم�ستثمرينا 
املنتوج  ملناف�سة  اأدائهم  وم�ستوى 
�سينعك�س  الذي  االأمر  وهو  االأجنبي 
اقت�سادنا  على  اإيجابا  جممله  يف 
الوطني، فال�رشيك الفرن�سي متقدم 
ومثل  التكنلوجي  املجال  يف  علينا 
نقل  يف  �ست�ساهم  االتفاقيات  هذه 
التكنلوجية  الو�سائط  اإنتاج  خربات 
موؤ�س�ساتنا  اأ�سا�سها  على  تقوم  التي 
يف  نحن  ما  وهو  فيها  التحكم  وكذا 
اقت�ساد  ظل  يف  اإليه  احلاجة  اأم�س 
التوجه  ب�سدد  نحن  الذي  الرقمنة 
اإليه ، وهو ما يوؤكد مرة اأخرى على 
الذي  هو  رابح   – رابح  منطلق  اأن 
هذا  توقيع  اإىل  الطرفني  او�سل 

االتفاق.
عامل التكوين عامل 
مهم ينعك�ش ب�سورة 

مبا�سرة على اأداء 
وفعالية املوؤ�س�سة 
القت�سادية فهل 

هناك برامج للتكوين 
م�ستثمرين وروؤ�ساء 

موؤ�س�سات وطنية 
ن�ست عليها بنود هذه 

التفاقية؟

من  البد  التكوين  يخ�س  فيما 
اأنواع  ثلثة  يوجد  اأنه  اإىل  االإ�سارة 
اأوال تكوين جزائري –  من التكوين، 
جزائري وهو التكوين الذي تقوم به 

كفاءتنا الوطنية عرب خمتلف مراكز 
الوطن  ربوع  عرب  املنت�رشة  التكوين 
املجاالت  من  للعديد  وال�ساملة 
اآالف   4 حوايل  بتكوين  تقوم  والتي 

عامل �سنويا.
النوع الثاين من التكوين فهو املقدم 
النا�سطني  من قبل اخلرباء االأجانب 
باجلزائر والذين يعملون على تكوين 
اما  تخ�س�سه،  جمال  يف  كل  �سبابنا 
ذلك  فهو  التكوين  من  الثالث  النوع 
الذي يقوم مبتابعته كفاءاتنا الوطنية 
الدرا�سة  اإمتام  خلل  من  باخلارج 
وكذا الرتب�سات امليدانية. ويف هذا 
املجال اأوؤكد باأنه برجمت العديد من 
م�ستوى  على  طلبتنا  لفائدة  الربامج 
م�ستثمرين  اإىل  وكذا  اجلامعات 
واملتو�سطة  ال�سغرية  موؤ�س�ساتنا 
حتقيق  بغية  االتفاقية  هذه  خلل 

اأكرب قدر من اال�ستفادة.

وزير ال�سناعة 
و املناجم يو�سف 

يو�سفي

اإنتاج اجلزائر 
 من الذهب

 اإىل 286 كلغ 
�سنة 2018 

ك�سف وزير ال�سناعة و 
املناجم يو�سف يو�سفي اأن 

ال�رشكة اجلزائرية ال�ستغلل 
مناجم الذهب »اينور« )فرع 

ل�سوناطراك(  
ت�سجل حت�سنا ماليا متوا�سل 

و اأن انتاج الذهب �سريتفع اىل 
286 كغ �سنة 2018.

و يف رده على �سوؤال للنائب 
بابا حممد علي )التجمع 

الوطني الدميقراطي( حول 
�سبل تطوير ال�سناعة املنجمية 

و خا�سة �سناعة الذهب و 
اال�سمنت بوالية مترنا�ست 
اأو�سح يو�سفي اأن  »اينور« 

تتوقع زيادة يف اإنتاج الذهب 
من 137 كلغ �سنة 2016 اإىل 

286 كع �سنة 2018 .
و بف�سل هذا التح�سن ينتظر 

ان ي�سجل عجز ال�رشكة تراجعا 
من -4ر1 مليار دج �سنة 2016 

اإىل -600 مليون دج �سنة 2017 
لي�سل اإىل -400 مليون دج 
متوقعة نهاية 2018 ، و مع 

حلول 2019 اأو 2020 ينتظر ان 
ت�رشع ال�رشكة يف ت�سجيل نتائج 

مالية ايجابية و ذلك نتيجة 
لتطبيق جملة من اإجراءات 

الت�سحيح املايل خا�سة فيما 
يخ�س النفقات، ح�سب الوزير 

و قد عرفت »اينور« و�سعية 
مالية حرجة اأفرزتها �رشاكة 

فا�سلة جمعتها مع �رشكة 
ا�سرتالية ما بني 2003 و 2011 

ال�ستغلل منجمي الذهب 
بترياك و ام�سما�سا )500 كم 

جنوب مترنا�ست( قبل اأن يقرر 
ال�رشيك مغادرة البلد �سنة 

2012 تاركا وراءه ال�رشكة 
الوطنية غارقة يف الديون و 
ذكر الوزير بهذا اخل�سو�س 
بان »ال�رشيك االأجنبي الذي 
كان ميلك االأغلبية يف اأ�سهم 

ال�رشكة الوطنية ركز على 
ا�ستخراج املعدن ال�سهل 

القريب من ال�سطح و غادر 
البلد ليرتك ال�رشكة يف 

و�سعية مالية �سعبة و ليرتك 
معادن خمتنقة حتت االأر�س مل 

يتم ا�ستغللها«.
و قد قررت احلكومة بعدها 

م�سح 2 مليار دج من ديون 
ال�رشكة و منحها قر�سا 
ا�ستثماريا طويل االأجل 

مببلغ 3 مليري دج و اأقر 
الوزير ان �سناعة الذهب 

باجلزائر اأ�سبحت -نظرا لهذه 
ال�سعوبات املالية- مكلفة 

»حتى ان العائد الذي حتققه  
ال يغطي حتى نفقات تخلي�س 
العمال«،و اإىل جانب منجمي 

ترياك و ام�سما�سا ك�سف 
الوزير عن م�رشوع ال�ستغلل 

الذهب مبنطقة ترييرين 
بتمرنا�ست هو االآن قيد 

الدرا�سة ،و اأ�ساف اأن الوزارة 
تنتظر االإطلع على نتائج 

هذه البحوث لتقرر ما اإذا كان 
باالإمكان القيام بهذا امل�رشوع.

 

اخلا�سة بتحددي �سروط �سراء م�ساكن باأموال عمومية

طمار مطالب بتو�سيح تعديل املادة 7
ك�سف النائب عن االحتاد من النه�سة 
والعدالة والبناء، ح�سن عريبي، اأم�س، 
لوزير  وجهه  �سفوي  �سوؤال  خلل  من 
ال�سكن عبد الوحيد طّمار، حول تعديـل 
التنفيذي رقم  املادة07 من املر�سوم 
وكيفيات  ل�رشوط  املحدد   01-105
عمومية،  باأموال  م�ساكن  �رشاء 
حيث  املكتتبني،  م�سري  عن  مت�سائل 
بخ�سو�س  املواطنني  ان�سغاالت  نقل 
التخوفات بخ�سو�س �سكنات عدل02 
 07 املادة  تعديل  �سماعهم بخرب  بعد 
-105 رقم  التنفيذي  املر�سوم  من 

�رشاء  وكيفيات  ل�رشوط  املحدد   01
بناء  وذلك  عمومية،  باأموال  م�ساكن 
اإ�سكال  يف  من  االأمر  يخلقه  ما  على 
من  �سيخلفه  ملا  التعديل  هذا  تنفيذ 
معتربين  املكتتبني،  على  اأ�رشار 

ببنود  الطرفني  اأحد  من  اإخلل  اأنه 
�سيفتح  وهذا  بينهما  املوقع  العقد 
بابـــًا وا�سعا للقراءات والتاأويلت التي 
تعج بها ال�ساحة الوطنية هذه االأيام. 
اإرباكا  ي�سكل  اأنه  النائب  اأ�ساف  كما 
وا�سعا للو�ساية ومن خللها احلكومة 
اأن  ي�سعر  املواطن  ويجعل  باأكملها 
يك�رش  فعل  بداأ  قد  التق�سف  »غول« 
برنامج  يطال  قد  واأنه  اأنيابه،  عن 
وا�سع  عليه  يعقدون  الذي   2 عدل 
يف  الئقة،  �سكنات  حيازة  يف  اآمالهم 
ظل اأزمة ال�سكن اخلانقة التي يعانون 

و�سطها.
من  جمموعة  النائب  ونقل 
ما  اأنها حمور  قال  التي  االن�سغاالت، 
تدور حوله تخوفات املكتتبني، بداية 
من مدى �سحة تعديل املادة 07 من 

املحدد   01-105 التنفيذي  املر�سوم 
مب�ساكن  �رشاء  وكيفيات  ل�رشوط 
كان  اإن  مت�سائل  عمومية،  باأموال 
التعديل �سحيحا، »اأال يعد من الناحية 
ببنود  وزارتكم  من  اإخلال  القانونية 
العقد املربم بينكم وبني املكتتبني؟«، 
على  �سيطبق  التعديل  كان  اإن  وما 
و02  عدل01  اإطار  يف  املكتتبني 
 03 عدل  ملكتتبي  خم�س�س  هو  اأم 
بخ�سو�س  التو�سيح  طلب  كما  فقط. 
ن�سبة  بلغت  الذي  املكتتبني  م�سري 
منها  كبرية  اأ�سواطا  �سكناتهم  اإجناز 
م�ستوى  60% على  اأكرث من  بلغت  من 
�سبب  عنه  مت�سائل  الواليات،  بع�س 
حتميلهم اأعباء هذا التعديل، يف حني 

اأن الو�ساية هي من اأخلت بالعقد.
�سارة بومعزة

جملة اجلي�ش:

�سهر ال�سهداء ي�سحذ همة اجلي�ش الوطني
ركزت افتتاحية جملة اجلي�س، 
رقم  العدد  اجلاري،  لل�سهر 
655، على رمزية �سهر فيفري 
كونه  ال�سهيد،  �سهر  باعتباره 
مليئا باالأحداث الوطنية بداية 
من �ساقية �سيدي يو�سف، التي 
اأم�س،  اأول  اجلزائر  اأحيتها 
ال�سقيقة  مع  العلقة  وتوثق 
موعد  اإىل  و�سوال  تون�س، 
عن  الفرن�سية  القوات  اإجلء 
وتاأميم  الكبري  مر�سى  قاعدة 

االحتاد  وتاأ�سي�س  املحروقاتـ 
العام للعمال اجلزائريني.

اأن  االفتتاحية  واأكدت 
األقى  لل�سهر  الثقيل  املوروث 
اجلي�س  اأبناء  على  بظلله 
موؤكدين  ال�سعبي،  الوطني 
ال�رشعية  لتلك  ي�ستند   اأنه 
عن  بها  وينفرد  التاريخية 
بقية اجليو�س، كون كل اأفراده 
ينحدرون من اأ�رش ال�سهداء اأو 
معا،  االثنني  اأو  املجاهدين 

جهة  من  املجلة.  بح�سب 
نائب  بتعليمات  ذكرت  ثانية 
زيارتيه  خلل  الدفاع  وزير 
املركزية  للقاعدة  االأخريتني 
الع�سكرية  والناحية  للإمداد 
على  االبقاء  ب�رشورة  الـ4، 
حلماية  العملياتية  اجلاهزية 
اأي م�سادر تهديد،  البلد من 
ومتتني  اجلزائر  اأمن  حمددا 
كعلة  الوطني  الدفاع  ركائز 

لوجود اجلي�س الوطني.



العمر  الرابع من  العقد  اأقدمت �سيدة يف 
�سخم  ب�سكني  زوجها  روح  اإزهاق  على 
بك�سف  هددها  بعدما  �سنتيم   30 بطول 
و  لعائلتها  ال�سيئة  �سمعتها  و  ما�سيها 
لأجلها  توبعت  التي  الفعلة  ،وهي  اأقاربها 
بجرم ال�رضب و اجلرح العمدي املف�سي 
للوفاة دون ق�سد اإحداثها و اأدينت لأجلها 
من قبل هيئة حمكمة اجلنايات البتدائية 
�سجنا  �سنوات   7 بعقوبة  البي�ساء  بالدار 
نافذا بعدما كانت مهددة بعقوبة 20 �سنة 

�سجنا .
لتاريخ  جمرياتها  تعود  التي  اجلرمية  يف 
من  ال�سحية  عاد  حني   2017 جانفي   26
ن�سف  و  الثامنة  ال�ساعة  حدود  يف  عمله 
التي  الزوجة  ا�ستقباله  يف  كانت  و  ليال 
ا�ستف�رضت منه عن �سبب تاأخره يف العودة 
انتهت  وحدثت بينهما مناو�سات كالمية  
برهة  وبعد  النوم  لغرفة  الزوج  بان�رضاف 
منه  به وطلبت  الزوجة  الزمن حلقت  من 
اأخذها ملنزل عائلتها وتركته ظنا منها اأنه 
ب�سدد حت�سري نف�سه لأخذها بعد الع�ساء 
اأنها تفاجاأت وهي بغرفة ال�ستقبال  غري 
على  ا�ستلقى  باأنه  الفاكهة  تقطيع  ب�سدد 
وبيدها  اأخرى  مرة  له  فتوجهت  ال�رضير 
ال�سكني  و حدثت بينهما مناو�سات كالمية 
حادة ب�سبب رف�ض الزوج طلبها و و�سفها 
بف�سح  تهديدها  و  خاجمة«   « بعبارة 
ما�سيها ال�سيئ اأمام عائلتها لتقوم بطعنه 
الأي�رض  الفخذ  م�ستوى  على  بال�سكني 

لإحداث  كفيلة  كانت  التي  ال�رضبة  وهي 
لنزيف  اأدى  �سنتم   2،5 جرح عميق بطول 
داخلي وخارجي حاد خا�سة اأمام حماولة 
اأٍرجاء  بني   بالتنقل  نف�سه  اإنقاذ  ال�سحية 
املنزل  وحماولته الفرار يف الوقت الذي 
كانت الزوجة حتاول اإخفاء اأثار جرميتها 
، وبعد مرور ما يقارب �ساعتان من الزمن 
قامت الزوجة بال�ستنجاد باجلريان الذين 
�سليم   « للم�ست�سفى  ال�سحية  بنقل  قاموا 
زمرييل« اأين لفظ هناك اأخر اأنفا�سه ، و 
ال�رضعيني   الأطباء  تقرير  خالل  من  ثبت 
الذي  ال�سكني  طعنة  هي  الوفاة  �سبب  اأن 
ومرور  احليوية  الأوردة  اأحد  اخرتق 
اأثبتت  كما  اإ�سابته  من  كبرية  زمنية  مدة 
التي  الإ�سابة  بعد  ال�سحية  اأن  التحريات 
تعر�ض لها حاول الفرار من املنزل وفقد 
كمية كبرية من الدماء بعد العثور على اأثار 
الدم عرب كافة اأرجاء املنزل ، ليتم بذلك 
الزوجة على حمكمة الخت�سا�ض  حتويل 
الذي   ، الذكر  �سالف  باجلرم  متابعتها  و 
حاولت التن�سل منه من خالل �رضد رواية 
اأنها مل تق�سد طعن زوجها و اأنها اأ�سابته 
حاولت  ة  م�ستلقيا  كان  حني  ق�سد  دون 
نفيها  مع  عائلتها  ملنزل  ليقيلها  اإيقاظه 
الواقعة  خالل  بينهما  �سجار  اأي  وجود 
حياة  معه  تعي�ض  كانت  باأنها  تاأكيدها  و 
م�ستقرة دامت اأكرث من 5 �سنوات تخللتها 

�سجارات تافهة .
 ل/منرية

البتدائية  اجلنايات  حمكمة  وقعت 
بالدار البي�ساء  نهاية الأ�سبوع الفارط 
عقوبة 3 �سنوات �سجنا نافذا يف حق 
�سنة   19 العمر  من  يبلغ  ب�سوق  بائع 
بالتنظيم  اللحاق  مبحاولة  لتورطه 
» داع�ض« وربطه عالقات  الإرهابي 
املتواجدين  اإرهابيني  عنا�رض   4 مع 
مبنطقة  اجلماعات  تلك  مبعاقل 
الرقة ب�سوريا هناك الذين اأدينوا من 
قبل املحكمة بعقوبة ال�سجن املوؤبد 
اأ�سحابه  و  بجريانه  الأمر  يتعلق  و 
مبنطقة با�ض جراح والذي كان يلعب 
دور همزة الو�سل بينهم و بني اأهاليهم 
على اأر�ض الوطن . يف الق�سية التي 
تعود جمرياتها حني ر�سدت م�سالح 
 ، ز   « يدعى  �ساب  بالعا�سمة  الأمن 
م�سبوه  منزل  زيارة  ب�سدد  يعقوب«  
اجلماعات  مبعاقل  التحق  ل�سخ�ض 
 ، م  املدعو«  »داع�ض«  الإرهابية 
عبد الغاين« والذي كان يجري حوارا 
ا�ستجواب  وبعد  �سقيقه   مع  مطول 
هذا الأخري اأكد باأن ز، يعقوب« طلب 
املتواجد  �سقيقه  رقم  منحه  منه 
التحريات  لتنطلق  »داع�ض«  مبعاقل 
املدعو  ومراقبة  برت�سد  الأمنية 
خالل  من  تبني  الذي  ،يعقوب«  ز   «
كان  باأنه  الهاتفية  مكاملته  ك�سف 
ب�سدد اإجراء مكاملات مع اأ�سخا�ض 
وكان  داع�ض«   « مبعاقل  متواجدين 
 « تطبيق  عرب  معهم  توا�سل  على 
وبالأخ�ض  ال�سكايب«   « و  التليغرام« 
مري�سي   « يدعى  بح�ساب  �سخ�ض 
يتبادل  كان  والذي  بوجنور«  بوكو 
معه من�سورات و فيديوهات حمر�سة 
على اللتحاق باجلماعات الإٍرهابية 
النا�سطة يف ال�سام و العراق ويطلعه 
الذي  على كافة امل�ستجدات باحلي 
كان يقيم به ببا�ض جراح ، كما تبني 
به  امل�ستبه  اأن  التحريات  خ�سم  يف 
ال�سفر  لوثائق   التح�سري  ب�سدد  كان 

مبحطة  توقيفه  ليتم   تركيا  نحو 
 21 بتاريخ  باحلرا�ض  احلافالت 
ا�ستخراجه  بعد     2016 دي�سمرب 
لكافة وثائق ال�سفر من تاأ�سرية ال�سفر 
و اجلواز و اعرتف خالل �سماعه اأنه 
لرتكيا  لل�سفر  التح�سري  ب�سدد  كان 
الإٍرهابية  اجلماعات  ملعاقل  ومنه 
�ساحب  طلب  على  بناءا  »داع�ض« 
بوجنور«  بوكو  مري�سي   « احل�ساب 
اأحد  يا�سني«   ، �ض   « املدعو  وهو 
يقيم  كان  الذي  املقربني  اأ�سحابه 
معه ببا�ض جراح و التحق باجلماعات 
اأن كان كهمزة و�سل  الإرهابية فبعد 
داع�ض«   « معاقل  يف  النا�سطني  بني 
و  اجلهادي  بالفكر  اأقنعه  اأهاليهم  و 
طلب منه التح�سري لل�سفر و اللحاق 
الأ�سخا�ض  هوية  عن  ك�سف  كما  به 
ويتعلق  معهم  يتوا�سل  كان  الذي 
ب  و«  عادل«   ، ب   « من  بكل  الأمر 
الذي  الغاين«  ،عبد  م  و«  موروان«   ،
تقدم ملنزله و طلب من �سقيقه منحه 
رقم هاتفه بناءا على طلب اجلماعة 
خالل  التحريات  اأ�سفرت  كما   ،
بحوزته  العثور  على  املتهم  توقيف 
نقالة  هواتف  �رضائح  ثالثة  على 
جماعة  مع  للتوا�سل  ي�ستعملها  كان 
هاتفه  ذاكرة  داخل  وعرث  »داع�ض« 
على جمموعة فيديوهات و و اأنا�سيد 
املتهم  اأن  ،غري  ب«داع�ض«  خا�سة 
له  املن�سوب  للجرم  مواجهته  خالل 
نفى  و  ت�رضيحاته  �سابق  عن  تراجع 
عالقته باجلماعات الإٍرهابية موؤكدا 
 ، �ض   « �سديقه  اأن  يظن  كان  باأنه 
يا�سني« كان مهاجرا لأوروبا و حاول 
اللحاق به للعمل هناك ، ليطالب له 
النائب العام توقيع عقوبة 10 �سنوات 
بعد  املحكمة  تدينه  و  نافذا  �سجنا 
�سالف  باحلكم  القانونية  املداولة 

الذكر .
ل/منرية

اأدينت من قبل جنايات العا�سمة بعقوبة 7 �سنوات �سجنا

فيما اأدين املتهمني املتواجدين باملعاقل ب20 �سنة �سجنا غيابيا

�سيدة تقتل زوجها بعدما هددها 
بك�سف ما�سيها ال�سيئ لعائلتها 

3 �سنوات �سجنا ل�ساب حاول 
االن�سمام اإىل »داع�ش« 
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ب�سبب ف�سيحة » بيني �سبور«القطرية

اأحكام بني الرباءة و عامني حب�سا  
الإطارات مبديرية ال�سرائب 

.     مكاملة هاتفية تقلب موازين املديرية و ت�سقط م�ستحقات �سريبية ب20 مليار �سنتيم
ل/منرية

راي�ض  مراد  بئر  ف�سلت حمكمة 
يف  القانونية  املداولة  بعد 
مديرية  هزت  التي  الف�سيحة 
اإعفائها  خالل  من  ال�رضائب 
من  القطرية  الريا�سية  القناة 
ال�رضيبية  امل�ستحقات  ت�سديد 
خزينة  ل�سالح  عليها  املرتبة 
املقدرة  و  اجلزائرية  الدولة 
باإدانة  ب20 مليار �سنتيم  وهذا 
عامني  بعقوبة  اإثنني  متهمني 
األف   500 وغرامة  نافذا  حب�سا 
بالرباءة  الباقي  اإفادة  مع  دج 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  التامة 
املدير الولئي لل�رضائب«ك.ت« 
الفرعية  املديرية  م�سري  و 
مراد  لبئر  اجلبائية  للعمليات 
ال�رضائب  قاب�ض  و  راي�ض«ب.م« 
مفت�سية  ورئي�ض  »ن.ز«  بحيدرة 
»القد�ض«  حليدرة  ال�رضائب 
املكلف  ،والعون  املدعو«خ.ع« 
بالت�سجيل على م�ستوى املديرية 
اإىل  اجلبائية  للعمليات  الفرعية 
القطرية  القناة  ممثل  جانب 
اللذين  »�ض.م«  باجلزائر 
املحاكمة    جل�سة  خالل  فجروا 
بلة  الطني  زادت  ت�رضيحات 
التي  العملية  اأن  ك�سفوا  بعدما 
كبرية  خ�سائر  اخلزينة  كلفت 
قلبت  هاتفية  مكاملة  وراءها 

موازين اإدارة باأكملها .
يف الق�سية التي تعود مالب�ساتها 
اأحد  من  م�سبوه  قرار  لكت�ساف 
اإطارات متف�سية ال�رضائب مبعية 
املالية  بوزارة  الإطارات  اأحد 
الريا�سية  القناة  باإعفاء  يق�سي 
القطرية  �سبور«  اإن  »بني 
دفع  من  بحيدرة  مقرها  الكائن 
ل�سالح  ال�رضيبة  م�ستحقات 
املرتتبة  العمومية  اخلزينة 
ال�ستقبال  اأجهزة  بيع  من  عليها 
الرقمية وتوفري خدمات ما بعد 
 20 بـ  اإجمال  قدرت  والتي  البيع 
مليار �سنتيم، رغم عدم وجود اأي 
لتنطلق  ذلك،  ت�ستدعي  اأ�سباب 
التحريات التي اأ�سفرت اأن اإطار 
اأعطى  من  هو  املالية  بوزارة 
حيدرة  �رضائب  ملتف�سية  الأمر 
اأنه  مدعيا  الإعفاء،  اأمر  لتنفيذ 
طلب  على  بناءا  الأمر  اأ�سدر 
الوزارة  ذات  يف  نافذ  اإطار 
للتحريات  وموا�سلة   ، الو�سية 
مت ك�سف الأطراف التي تدخلت 
ويتعلق  امل�سبوهة  العملية  يف 
القناة  الأمر بكل من م�سري فرع 
اإطارات من  القطرية رفقة �ستة 
مديرية ال�رضائب ووزارة املالية 
الذين مت اإحالتهم وفق اإجراءات 
ال�ستدعاء املبا�رض على حمكمة 
ال�رضيبي  التهرب  بجرم  اجلنح 
. حيث  الوظيفة  ا�ستغالل  و�سوء 
�سماعهم  خالل  املتهمني  نفى 

اإتفاق  باجلل�سة العلنية وجود اأي 
م�سبق بينهم يق�سي باإعفاء القناة 
ال�رضائب  قاب�ض  اأكد   حيث   ،
بعد  اأنه  �سماعه  خالل  بحيدرة 
اإعداده لك�سف ال�رضائب اخلا�ض 
مكاملة  تلقى  القطرية  بال�رضكة 
الفرعي  املدير  من  هاتفية 
مراد  لبئر  اجلبائية  للعمليات 
راي�ض بعد ثالثة اأيام من حترير 
ب�رضورة  فيها  اأخطره  للتقرير 
اجلدول  م�سرتجع  ا�سرتجاع 
التي  امل�ستندات  كون  ال�رضيبي 
تقريره  لتحرير  عليها  عمل 
اخلطاأ  طريق  عن  له  اأر�سلت 
الولئي  املدير  لأوامر  نزول 
جهته  من  ليقوم   ، لل�رضائب 
تنفيذا لتلك التعليمات با�ستدعاء 
ا�سرتجاع  و  ال�رضكة  مدير 
مع   ، تغيريها  ليتم  منه  الوثائق 
يخ�ض  اأخر  فردي  ورد  ت�سليم 
اأي  يحوي  ل  القطرية  ال�رضكة 
عدة  توجيه  رغم  �رضيبية  قيمة 
اأجل  اإعذارات لتلك الأخرية من 
�سنتيم  20مليار  مبلغ  ت�سديد 
الولئي  املدير  جهته  من   ،
ملا  اأنه  »ك.ت«�رضح  لل�رضائب 
بيني   « باأمر �رضائب �رضكة  علم 
على  حت�سيله  مت  اأنه  و  �سبور« 
،حتدث  حيدرة  قبا�سة  م�ستوى 
مع املدير العام لل�رضائب ق�سد 
اأ�سدر  اأين  امل�ساكل  تفادي 
الفرعي  املدير  اإىل  اأوامر 

ت�سليمه  قبل  ا�سرتجاعه  ق�سد 
بال�رضيبة،وعلى  املكلف  اإىل 
بالقاب�ض  اإت�سل  الأ�سا�ض  ذلك 
وطلب منه ا�سرتجاع الورد الذي 
من   ، اخلطاأ  طريق  عن  اأر�سل 
الفرعية  املديرية  م�سري  جهته 
مراد  لبئر  اجلبائية  للعمليات 
مكاملة  تلقى  اأنه  اأكد  راي�ض، 
الت�رضيع  مدير  من  هاتفية 
طلب  »ز.م«  اجلبائيني  والتنظيم 
التحويل  �سهادات  منح  منه 
موافاته  مع  القطرية  لل�رضكة 
املقدمة  التحويالت  ب�سهادات 
من قبلها اأين اأخطره اأن ال�رضكة 
القطرية وعك�ض باقي ال�رضكات 
فيما  مالئم  غري  لنظام  تخ�سع 
يخ�ض ن�سبة القتطاع ال�رضيبي 
باملئة عك�ض   5 تتجاوز  التي ل 
 24 تبلغ  التي  ال�رضكات  باقي 
مفت�سية  منه  فطلب   ، باملائة 
ورد  حترير  بحيدرة  ال�رضائب 
ويف  مبا�رضة  ويلتقى  فردي 
هاتفية  مكاملة  املوايل  اليوم 
الت�رضيع  مدير  طرف  من 
عدم  منه  فيها  يطلب  اجلبائي 
اخلا�ض  اجلبائي  الورد  اإر�سال 
ال�رضائب  قبا�سة  اإىل  بال�رضكة 
، موؤكدا يف معر�ض ت�رضيحاته 
منه  طلب  الولئي  املدير  اأن 
مفت�سية  رئي�ض  ا�ستدعاء 
بتغيري  وكلفه  ال�رضائب حليدرة 

الورد الفردي  .

قام بت�سنيع القنابل اإ�ستنادا على خربته خالل حرب اخلليج الثانية

رفيق بن الدن  وتفا�سيل تفجري املطار ووكالتي اخلطوط الفرن�سية و ال�سوي�سرية
اأجلت  حمكمة اجلنايات ال�ستئنافية 
ملف  اجلاري  23فيفري  تاريخ  اىل 
اأ�سامة  ال�سابق  القاعدة  زعيم  رفيق 
اأمري  اخلليج  حرب  يف  لدن  بن 
»ق،رابح  املدعو   « »الأهوال  كتيبة 
يف  لتورطه  الأ�سود«  اأبو  املكنى«   «
التفجريات الإٍرهابية التي ا�ستهدفت 
الفرن�سية  اجلوية  اخلطوط  من  كل 
مع  ال�سوي�رضية  اجلوية  اخلطوط  و 
بعام  بومدين  هواري  الدويل  املطار 
1992 و التي خلفت قتلى على م�ستوى 
مادية  اأ�رضار  مع  الدويل  املطار 
امل�ستهدفة  الأماكن  من  لكل  معتربة 
�سنعها  التي  القنابل  با�ستعمال   ،
اكت�سبها  التي  اخلربة  على  ا�ستنادا 
بن لدن  لأ�سامة  من خالل مرافقته 
حيث  الثانية،  اخلليج  حرب  خالل 
�سد  ال�سالح  حمل  جناية  �سيواجه 
�ساأنها  من  اأعمال  وارتكاب  اجلزائر 
وحتري�ض  الوطني  بالدفاع  الإ�رضار 
الدولة  �سلطة  عل  املواطنني 
الوطني،  الرتاب  بوحدة  وامل�سا�ض 
على  الق�ساء  لغر�ض  والعتداء 
م�سلحة  قوات  وتكوين  احلكم  نظام 
بدون اإذن من ال�سلطة ون�رض التقتيل 
م�سلحة  ع�سابات  وقيادة  والتخريب 
متفجرة  مواد  وحيازة  و�سناعة 
طريق  عن  عمومية  من�ساآت  وتهديد 
جنايات  عن  الإبالغ  عدم   ، تلغيمها 
جمعية  وتكوين  املو�سوفة  ال�رضقة 

اأ�رضار واإخفاء جمرمني و حمل �سالح 
حمظور . و على ح�سب ما جاء بقرار 
الق�سية  وقائع  فان  الذي  الإحالة  ا 
تعود لتاريخ 26 اأوت 1992 حني تلقت 
من  هاتفية  مكاملة  ال�رضطة  م�سالح 
قبل جمهول يخطرهم فيها بتواجد 3 
قنابل على و�سك النفجار الأوىل على 
م�ستوى وكالة النقل اجلوي للخطوط 
اجلوية الفرن�سية املتواجدة يف �سارع 
م�ستوى  على  الثانية  و  عمريو�ض، 
ال�سوي�رضية  اجلوية  اخلطوط  وكالة 
مراد  ديدو�ض  نهج  يف  املتواجدة 
هواري  الدويل  املطار  يف  اأخريا  و 
الإخبارية  هاته  اإثر  ،وعلى  بومدين 
للخطوط  ال�رضطة  م�سالح  تنقلت 
الوكالة  اأفرغت  و  الفرن�سية  اجلوية 
اإىل  اأدى  من موظفيها و زبائنها مما 
ب�رضية  اأ�رضار  دون  القنبلة  اإنفجار 
جد  كانت  املادية  الأ�رضار  اأن  ،غري 
التي  ال�رضطة  اأن م�سالح  ، يف  مهمة 
اجلوية  اخلطوط  وكالة  يف  ت�ستغل 
ال�سوي�رضية تفطنت مبفردها للقنبلة 
حمفظة  م�ستوى  على  كانت  التي 
بذلك  لتتفادى  لل�سارع  اأخرجتها  و 
اأخفقت  اأخرى  جهة  من   ، الأ�رضار 
الكارثة  تفادي  من  ال�رضطة  م�سالح 
هواري  الدويل  باملطار  الالحقة 
بومدين ل�سيق الوقت الالزم لإخراج 
املتواجدين  الأ�سخا�ض  مئات 
النفجار  اأ�سفر  حيث  املطار،  ببهو 

مع  موتى   9 �سقوط  عن  الكارثي 
عن  ناهيك   ، �سخ�سا   118 وجرح 
ك�رض  يف  املتمثلة  املادية  الأ�رضار 
و  باملطار  املحيط  الزجاج  كامل 
مع  الإ�سطناعي  املطار  �سقف  كامل 
التجارية  للمحال  اجل�سيمة  الأ�رضار 
بذلك  لتنطلق   ، الأجنبية  و  اخلا�سة 
التي  اجلماعة  عن  للك�سف  التحريات 
التي  اخلطرية  التفجريات  هاته  وراء 
م�ست الدولة اجلزائرية و �سمعتهما من 
الناحية الداخلية وال اخلارجية ،حيث 
بتاريخ 5 �سبتمرب 1992 وعلى اإثر دورة 
ال�رضطة  م�سالح  بها  قامت  روتينية 
بوجو  نوع  من  �سيارة  انتباهها  لفت 
على متنها 3 اأ�سخا�ض حتوم حول مقر 
الأمن  م�سالح  �سام يف  م�سوؤول  اإقامة 
القب�ض  اإلقاء  و  تتبعهما  بعد  والذي   ،
 « املدعو  من  كل  باأنهم  تبني  عليهم 
حيث  »ب،مربوك«  و  ال�سعيد«  �ض، 
ا�ستجوابه  ال�سعيد«بعد  �ض،   « اعرتف 
امل�سلحة  للحركة  ن�سط  ع�سو  اأنه 
العمليات  يف  �ساهم  اأنه  و  الإ�سالمية 
الأخرية  التفجريات  منها  الإرهابية 
هواري  الدويل  املطار  طالت  التي 
�سوي�رضة  و  فرن�سا  وكالتي  و  بومدين 
احلايل  املتهم  ورائها  كان  التي  ،و 
القنابل  ب�سنع  قام  الذي  »ق،رابح« 
التي اإ�ستعملوها يف التفجريات ، وهذا 
اإك�ستبها  التي  خربته  على  ا�ستنادا 
اأ�سهر يف   4 دامت  التي  اإقامته  خالل 

العراق لدى التحاقه مل�ساندة »اأ�سامة 
 ، الثانية  اخلليج  حرب  يف   « لدن  بن 
حيث اأنكر »ق،رابح« بعد القب�ض عليه 
و اإ�ستجوابه يف �سنة 2005 اأن يكون من 
قام ب�سنع تلك املتفجرات وهي ذات 
الأقوال التي اأكد عليها باقي املتهمني 
ملف  يف  بتورطهم  ا�ستبهوا  الذين 
جميعا  اإدانتهم  متت  الذي  و  احلايل 
اأبو   « اأن  بالذكر  بالإعدام . و اجلدير 
الأ�سود » اأعترب رفيقا لزعيم القاعدة 
»اأ�سامة بن لدن«و من اأحد الإرهابيني 
املهمني لل�سلطات الأمريكية كونه قد 
يف  لدن«  بن  »اأ�سامة  �ساند  و  �سارك 
و   ، ال�سوفيات  �سد  الأفغانية  احلرب 
اإن�سمامه  ،بعد  الثانية  اخلليج  حرب 
�سنوات  خالل  »بويعلي«  جماعة  اإىل 
تنظيم  اأول  تعترب  التي  و  الثمانينات 
اإن�ساوؤه  اجلزائر مت  م�سلح يف  اإرهابي 
ت�سكيل  �ساهم يف  ، حيث   ،1982 �سنة 
ومع  الأمريكي،  للغزو  مقاومة  جبهة 
اجلزائر،  يف  الأمنية  الأزمة  اندلع 
وظهور اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة« 
اجليا« انخرط يف �سفوفها و�سارك يف 
بو�سط  الإرهابية  العمليات  من  عديد 
البالد املمتد عرب حمور عني  وغرب 
الدفلى واملدية وولية ال�سلف، ليقرر 
مع نهاية الت�سعينيات النف�سال اجليا« 
التي  »الأهوال«  كتيبة  اإىل  والن�سمام 

اأ�سبح فيما بعد اأحد اأمرائها .
ل/منرية



ال�ستار  الأخريين  اليومني  اأ�سدل يف 
للريا�سة  اجلهوية  البطولة  على 
يومني  بعد  القدم  كرة  يف  اجلامعية 
الريا�سية  الفرق  بني  التناف�س  من 
للوطن  ال�رشقي  اجلنوب  جلامعات 
.اأختمت الأ�سبوع املن�رشم  البطولة 
كرة  يف  اجلامعية  للريا�سة  اجلهوية 
اإطار ترقية  القدم والتي تندرج يف  
نظمتها  التي  اجلامعية  الريا�سة 
ورقلة  مرباح  قا�سدي  جامعة 
اخلدمات  مديرية  مع  وبالتعاون 
ال�سباب  ومديرية  اجلامعية 
البطولة  اأن  ومعلوم  والريا�سة 
اجلهوية للريا�سة اجلامعية للمو�سم 

اجلامعي 2018/2017 يف كرة القدم 
حتت  واإناث  ذكور  ال�سنفني  يف 
الريا�سية  املمار�سة  �سعار«ترقية 
داخل الو�سط اجلامعي« وذلك يومي 
5و6 فيفري 2018 باملركب الريا�سي 
حيث   ، اجلامعة  مبديرية  اجلامعي 
جلامعات  فرق  البطولة  يف  �سارك 
الوادي-  - ب�سكرة   – وليات)ورقلة 

الدورة  ،وهي  لكال اجلن�سني  اإليزي( 
اأجواء  يف  فعاليتها  جرت  التي 
حيث  عالية  ريا�سية  وروح  تناف�سية 
حاز فريق اخلدمات اجلامعية لولية 
املرتبة  على  وذكور  اإناث  الوادي 
من  كانت  الثانية  واملرتبة  الأوىل 

يف  اإليزي  اجلامعي  املركز  ن�سيب 
�سنف الذكور واإناث جامعة ب�سكرة.

من جهة ثانية فقد ثمن امل�ساركون 
الكبرية  املجهودات  الدورة  يف 
جامعة  ادارة  طرف  من  املبذولة 
يف  ممثلة  بورقلة  مرباح  قا�سدي 

�سخ�س الأمني العام م�سعود �سقاي 
، من اأجل اجناح مثل هذه الدورات 
توا�سل  تفتح ج�سور  التي  الريا�سية 
بني ريا�سي خمتلف جامعات منطقة 

اجلنوب ال�رشقي .
�أحمد باحلاج

اأن  عليمة  م�سادر  وك�سفت 
الأمن  م�سالح  بني  املفاو�سات 
و الرهابيني ال�سبعة املنحدرين 
قزام  وعني  بغرداية  املنيعة  من 
خمتار  باجي  برج  و  بتمرنا�ست 
باأدرار و اأفلو بالغواط تتوا�سل 
وممثلني  العيان  بوا�سطة 
اجل  من  املدين  املجتمع  عن 
لالإرهابيني  �سمانات  تقدمي 
لكتائب  منهم   05 ينتمي  الذي 
ال�سحراء بزعامة الرهابي يحي 
جماعة  من  البقية  و  الهمام  اأبو 
الرهابي  بقيادة  ال�سالم  ن�رشة 
لإقناعهم  غايل   اياد  اخلطري 
م�سالح  لدى  اأنف�سهم  بت�سليم 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة  المن 
املنظمة  واجلرمية  الرهاب 
ال�ساد�سة  الع�سكرية  بالناحية 
اأجل ال�ستفادة  بتمرنا�ست ، من 

الوطنية  امل�ساحلة  ميثاق  من 
اجلمهورية  رئي�س  اأقره  الذي 
وزير  بوتفليقة  العزيز  عبد 
العام  القائد  و  الوطني  الدفاع 
للعفو  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
ال�سباب  جميع  على  ال�سامل 
خمتلف  طرف  من  بهم  املغرر 
النا�سطة  الرهابية  اجلماعات 
و  ال�ساحل الفريقي  باقليم دول 

دولة ليبيا التي تعي�س تردي اأمني 
خطري بات يهدد منطقة املغرب 

العربي .
تو�سل  فقد  ذلك  جانب  اىل 
مكلفون  اأمنيون  حمققون 
وجتار  ارهابيني  مع  بالتحقيق 
مت  الفريقية  بالقارة  ال�سلحة 
الثالثة  الأ�سهر  خالل  توقيفهم 
ان�سقاقات  وجود  اإىل  الأخرية 

التنظيمات  قادة  بني  و�رشاعات 
دفع  ما  وهو  الرهابية 
للتفكري  اجلزائريني  بالرهابيني 
من  وال�ستفادة  اأنف�سهم  بت�سليم 
التي  والبنود  القوانني  ميثاق 
هذه  حق  يف  الد�ستور  اقرها 

الفئة ال�سالة .
الع�سكرية  الناحية  اأن  ومعلوم 
قد  كانت   ، بتمرنا�ست  ال�ساد�سة 
القليلة  الأ�سهر  خالل  �سجلت 
ارهابيني   10 ت�سليم  املا�سية 
القطاعات  من  بكل  انف�سهم 
مبناطق  الع�سكرية  العملياتية 
 – –مترنا�ست  قزام  عني 
تيمياوين وبرج باجي خمتار وفق 
ما اأوردته م�سادرنا ، موازاة مع 
ذلك فقد مت الق�ساء على  عدد 
الذين  الرهابني  من  به  باأ�س  ل 
ليبيا  و  مايل  اىل  الت�سلل  حاولوا 
عرب حماور عدة مبنطقة ال�ساحل 
باملحور  مرورا  الفريقية 

الرئي�سي«اجلزائر »  .
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علمت جريدة »�لو�سط » من م�سادر �أمنية مطلعة ، عن وجود مفاو�سات يف �سوطها �لخري مع 07 �رهابيني جز�ئريني ين�سطون يف 
جماعة ن�سرة �ل�سالم مبايل و كتائب �ل�سحر�ء بتنظيم �لقاعدة ببالد �ملغرب �ل�سالمي لت�سليم �أنف�سهم مل�سالح �لأمن �ملخت�سة 

باقليم �لناحية �لع�سكرية �ل�ساد�سة بتمرن��ست .

لت�سليم �أنف�سهم مل�سالح �لأمن بالناحية �لع�سكرية �ل�ساد�سة بتمرن��ست 

�أحمد باحلاج 

مفاو�ضات اأمنية متقدمة مع 07 ارهابيني 
جزائريني بالنيجر ومايل 

مب�ساركة �سباط �ل�سرطة �لق�سائية،وكالء �جلمهورية وق�ساة �لأحد�ث 

دورة تكوينية حول حماية االأطفال �ضحايا العنف مبفت�ضية اجلنوب ال�ضرقي
اجلهوية  املفت�سية  احت�سنت 
على  ال�رشقي  اجلنوب  ل�رشطة 
دورة   ، الأخريين  اليومني  مدار 
الأطفال  حماية  حول  تكوينية 
و  اختفاء   ، العنف  �سحايا 
اختطاف – العتداءات اجلن�سية 
مب�ساركة  وذلك  التكفل  األيات  و 
جميع دوائر الخت�سا�س املعنية 

.
اأ�رشف  التي  التكوينية   الدورة 
اخلمي�س  يوم  افتتاحها  على 
املفت�س  املن�رشم  الأ�سبوع  من 
اجلنوب  ل�رشطة  اجلهوي 
ال�سالم  عبد  املراقب  ال�رشقي 
�سباط  م�ساركة  عرفت   العلمي 
وق�ساة   الق�سائية   ال�رشطة  من 
الأحداث ووكالء اجلمهورية لدى 

اإ�سافة  وتقرت  ورقلة  حمكمتي 
وجمعية  نف�سانيني  لإخ�سائيني 
اأولياء التالميذ بحي �سكرة ببلدية 
الروي�سات بورقلة ، حيث متحورت 
اأبرز املداخالت يف يومها الأول  
�سوء  على  الطفل  »مفهوم  يف 
اتفاقية   – الدولية  املعاهدات 
حقوق الطفل –امليثاق الفريقي 
حلقوق الطفل ورفاهيته » األقيت 
الأمن  عن  ممثل  طرف  من 
باملواثيق  ذكر  الذي  الوطني 
واملعاهدات الدولية التي اأم�ست 
خمتلف  مع  اجلزائر  عليها 
املنظمات حلماية وترقية حقوق 
الثانية  املداخلة  اأما   ، الطفل 
فحملت عنوان »العنا�رش الواجب 
معرفتها حول منو الطفل« األقيت 

نف�سانية  اإخ�سائية  طرف  من 
لالأمن  العامة  للمديرية  تابعة 
الوطني التي انح�رشت مداخلتها 
اهمية  مدى  يف�رش  عنوان  يف 
الطفل يف املجتمع اجلزائر وذلك 
من خالل التاأكيد على اأن الطفل 
ل يعرف من يحبه بل يعرف من 

يدهلل .
ويف �سياق مت�سل فقد عرج قا�سي 
العدل   وزارة  عن  الأحداث ممثل 
تاأثري  مدى  ما  على  مداخلته  يف 
املعايري الدولية املتعلقة بحقوق 
اجلزائري  القانون  على  الطفل 
اجلزائر  اأن  علمنا  اذا  خا�سة   ،
ظاهرة  يف  مرعبة  اأرقام  �سجلت 
اختطاف واختفاء – العتداءات 

اجلن�سية و اليات التكفل .

و ا�ستهل  اليوم الثاين من الدورة 
بعنوان  مبداخلة  التكوينية 
�سحايا  بالأطفال  التكفل  »األيات 
العتداءات اجلن�سية ، ال�سمانات 
والتي  الطفل  حلماية  القانونية 
بجوانبها  تف�سيلها  على  ا�رشف 
اليجابية قا�سي الأحداث ممثال 
ف�سح  قبل   ، العدل  وزارة  عن 
لتقدمي  �رشطة  ل�سابط  املجال 
ال�سماع  »األيات  بعنوان  مداخلة 
امل�سور بتقدمي جملة من الأمثلة 
التي  اليجابية  النتائج  على 
حققتها هذه املنظومة اجلديدة  
على  الألية  هذه  تكري�س  مع 
الوطني  الأمن  م�سالح  م�ستوى 

ومدى فعاليتها .
�أحمد باحلاج

�لالعبون عازمون على رفع �لتحدي 
للمو��سلة على درب �لإنت�سار�ت 

لعب �مل�ستقبل �لريا�سي للمجاهدين 
�أحمد �لزقري لـ«�لو�سط » 

يف �إطار ترقية �لريا�سة �جلامعية

م�ضتقبل املجاهدين يوا�ضل 
حت�ضرياته للمواجهة القوية 

اأمام احتاد الكهرباء  

مقابلة احتاد الكهرباء ال تقبل الق�ضمة 
على اثنني والالعبون جاهزون 

جامعة ورقلة ت�ضدل ال�ضتار على البطولة اجلهوية للريا�ضة اجلامعية 

اجلولة ال�ساد�سة من بطولة الق�سم 
ما قبل ال�رشيف .

للم�ستقبل  الفني  الطاقم  �سطر 
الريا�سي للمجاهدين بعني �سالح 
برنامج مكثف يعتمد يف ال�سا�س 
وجتريب  ال�سرتجاع  عاملي  على 
عدد من اخلطط خللق الن�سجام 
امل�سافة  وتقريب  الدفاع  بخط 
تفعيل  عن  ناهيك  الو�سط  مع  له 
عا�ست  التي  الأمامية   القاطرة 
اجلولت  طيلة  رهيب  فراغ  فرتة 
الثالثة الأوىل من مرحلة الذهاب 
يف  النتفا�سة  لها  تكون  ان  قبل 
وبالتحديد  ال�سائع  البدل  الوقت 
ح�ساب  على  الرابعة  اجلولة  يف 
نادي ترجي مليانة ، وح�سبما علم 
نادي  ببيت  مطلعة  م�سادر  من 
رفقاء  فاإن  املجاهدين  فريق 
القنا�س  و  اخلطري  املهاجم 
رفع  على  عازمون  عبا�س  يون�س 
البطولة  مت�سدر  امام  التحدي 
واحلاق اول هزمية به منذ بداية 
وذلك   ، احلايل  الكروي  املو�سم 
النتائج  يف  ال�ستثمار  خالل  من 
اجلولة  يف  املحققة  اليجابية 

عاملي  وا�ستغالل  املا�سية 
على  لالإبقاء  واجلمهور  الر�س 
البلدي  مبلعب  الثالث  النقاط 
ثانية  جهة  من   . �سالح  بعني 
الكروي خل�رش  التقني  فقد حذر 
الت�ساهل  مغبة  من  لعبيه  حيلو 
مطالبا   ، الغرور  فخ  يف  والوقوع 
تركيزهم  على  باملحافظة  اياهم 
للخطط  ال�سارم  التطبيق  مع 
من  لعل  بحذفرياها  التكتيكية 
ابرزها حرمان املناف�س من الكرة 
لوقت اطول لإدخاله يف الرتباك 
ان  �ساأنه  من  ما  وهو  والت�رشع 
املقابلة  دقائق  مرور  مع  يخدم 

اأ�سحاب الأر�س واجلمهور .
اأن  املنتظر  للت�سكيلة  وبالعودة 
يعول عليها املدرب خل�رش حيلو 
فاإن هذا الأخري �سيجدد الثقة يف 
احلار�س اكرم �سويد فيما �سيبقى 
على الدفاع وو�سط امليدان ، مع 
يون�س  الثنائي  مرة  لأول  اقحام 
عبا�س و حمزة باحلاج يف القاطرة 

الأمامية .
�أ.ب

الريا�سي  امل�ستقبل  لعب  اأكد 
بحظرية  النا�سط  للمجاهدين 
اأحمد  ال�رشيف  قبل  ما  الق�سم 
به  خ�س  ت�رشيح  يف  الزقري 
فريقه  اأن   « »الو�سط  جريدة 
�سيوا�سل رفع التحدي يف مواجهة 
احتاد الكهرباء وهي املقابلة التي 

ل تقبل  الق�سمة على اثنني .
وعد لعب فريق املجاهدين بعني 
معر�س  يف  الزقري  احمد  �سالح 
وع�ساق  حمبي  معنا  حديثه 
النادي بتقدمي مقابلة بطولة اأمام 
واحلاق  الكهرباء  اإحتاد  املت�سدر 
به اأول هزمية هذا املو�سم ، حيث 
من  ابعد  اىل  ذاته  الالعب  ذهب 
اجلميع  اأن  �سحيح   « قائال  ذلك 
املت�سدر  فوز  الورق  على  ير�سح 
علينا لكن نحن اأي�سا لدينا كلمتنا 
يف   « اليوم  مقابلة  يف  و�سنقولها 
اأن  حمدثنا  من  وا�سحة  اإ�سارة 

للمجاهدين  الريا�سي  امل�ستقبل 
 ، الثالث  النقاط  عن  يتنازل  لن 
خا�سة اذا علمنا اأنه يف اجلولة ما 
قبل املا�سية متكن من ا�سرتجاع 
انتظار  يف  الإنت�سارات  ن�سوة 
لعب املقابلة املوؤجلة من طرف 
ال�ستوي  املريكاتو  لفرتة  الرابطة 
والتي �ستجمع امل�ستقبل  باحتاد 

جديد .
ويف رده عن �سوؤال حول  ا�ستداد 
ال�رشاع على املنا�سب بعد التحاق 
وفي�سل   قادي  ح�سني  الثنائي 
اأن  الزقري  اأحمد  اأو�سح  فقد 
اأن حترتم  خيارات املدرب يجب 
يهم  ما  بقدر  يلعب  من  يهم  ول 
حتقيق  �سل�سلة  الفريق   موا�سلة 
عن  الفارق  لتقلي�س  النت�سارات 
ال�سباق   ملراقبة  املقدمة  فرق 

عن قرب لقب البطولة .
 �أحمد .ب



هذه  مديرية  من  علم  ما  ح�سب 
العدادات  هذه  تعد  و  امل�ؤ�س�سة 
األف   16 جمم�عه  ما  من  جزءا 
تركيبها  املزمع  من  كان  وحدة 
, وفق ما �رصح  �سنة 2017  خالل 
به كمال �سالي م�ساعد مدير عام 
االت�سال  م�س�ؤول  و  �سياك�  �رصكة 
�سيتم  اأنه  م��سحا  ال�رصكة,  بذات 
"قبل  املتبقني  ال500 عداد  و�سع 
و  اجلاري".  فرباير  �سهر  نهاية 
هذه  فاإن  امل�س�ؤول  لذات  ا�ستنادا 
"و�سع  ت�ستهدف  التي  العملية 
اجلزايف"  الف�ترة   لنظام  حد 
امل�سرتكني  عدد  رفع  من  مكنت 
مبعدل  األف   212 اإىل  بق�سنطينة 
مقل�سة  باملائة  ب94   يقدر  عد 
ف�ترة  تتم  التي  املنازل  ن�سبة 

 6 اإىل  جزافيا  للمياه  ا�ستهالكهم 
باملائة.

ذات  يف  امل�سدر  ذات  اأردف  و 
حاالت  من  باملائة   98 اأن  ال�سدد 

عدم وج�د العدادات 
متعلقة  تقنية  عراقيل  اإىل  تع�د 
متنع  مرتفعة  اأعمدة  بت�اجد 
ف�ترة  تعيق  ثمة  من  و  و�سعها 

يف  للمياه  احلقيقي  اال�ستهالك 
املنازل.

و اأ�ساف اأن هذه العراقيل ال متكن 
�رصكة املياه و التطهري بق�سنطينة 
املنازل  مت�ين  بتعليق  القيام  من 
مبياه  اجلزافية  بالف�ترة  املعنية 
اإن تراكمت عليهم  ال�رصب حتى و 
و  امل�سددة  غري  الف�اتري  عديد 

امل�ؤ�س�سة,  بدي�ن  يتعلق  فيما 
مت  اأنه  اإىل  امل�س�ؤول  ذات  اأ�سار 
باملائة    62 من  اأكرث  حت�سيل 
لدى  باملائة   30 و  املنازل  لدى 
م��سحا  اخلدمات  و  االإدارات 
بني  املمتدة  الفرتة  خالل  باأنه 
2010 و 2017 �سجلت اال�سرتاكات 
زيادة ب22 باملائة و ه� ما ميثل 
م�سرتك  األف   40 بح�ايل  زيادة 
خالل  من  اأنه  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
معدل مياه 130 ملي�ن مرت مكعب 
معباأ �سن�يا )34 باملائة من املياه 
اجل�فية و 65 باملائة من �سد بني 

هارون( اأ�سحى معدل التم�ين 
 24 على  �ساعة   24 ال�رصب  مبياه 
ب�الية ق�سنطينة يف ال�قت احلايل 

77 باملائة و 11 
باملائة ي�ميا و 10 باملائة مرة كل 
ثالثة  كل  مرة  باملائة   2 و  ي�مني 

اأيام. 

والياتاجلمعة -9 ال�سبت 10  فيفري 2018 املوافـق   لـ21 جمادى الأول  1439 7

قامت �سركة املياه و التطهري بق�سنطينة )�سياكو(  خالل ال�سنة املن�سرمة بو�سع 15 األف و 500 عداد مياه عرب 
اإقليم ولية ق�سنطينة ,  ما مكن من رفع عدد امل�سرتكني بالولية اإىل 212 األف و تقلي�ص ن�سبة املنازل التي  تتم 

فوترة ا�ستهالكهم للمياه جزافيا اإىل 6 باملائة,

ق�سنطينة

ق.و

و�ضع اأكرث من 15 األف عداد مياه خالل 2017 

وكالة كنا�ص باأدرار 

1569 متعامل �ضرح باالأجور ال�ضنوية بوا�ضطة البوابة االلكرتونية  
التح�سي�سية  احلملة  بعد 
قام  والتي  املكثفة  واالإعالمية 
لتاأمينات  ال�طني  ال�سندوق  بها 
من  اأدرار  ب�كالة  االجتماعية 
واإطاراته  اأع�انه  جتنيد  خالل 
�رصورة  على  متعامليه  حلث 
ال�سن�ية عرب  اإيداع ت�رصيحاتهم 

الب�ابة االلكرتونية مع اال�ستفادة 
ملا  اخلدمة  هذه  من  امتيازات 
الت�رصيح  �سه�لة  يف  من  ت�فره 
االأمان  �سمان  مع  وال�رصعة 
حيث ا�ستجاب معظم املتعاملني 
متعامل  نح�1569  بالقيام 
من  الأج�ر  ال�سن�ي  بالت�رصيح 

م�سجل  متعامل   1957 اأ�سل 
ن�سبة  و�سلت  اأين  وحم�سي  
االإيداع ويف ظرف قيا�سي اإيل 79 
يف املائة  وهي ن�سبة جد معتربة 
واعلي بكثري من املعدل ال�طني 
لدي  باالإعالم  املكلف  وبح�سب 
وكالة ادرار اأن العملية مت�ا�سلة 

القادمة  االأيام  يف  تنظم  كما 
ح�ل  اأخري  حت�سي�سية  حملة 
الطبية  امللفات  تقدمي  �رصوط 
املر�سية  العطل  حماربة  بغية 

املفتعلة
بو�سريفي بلقا�سم

فنوغيل يف اأدرار

ديوان موؤ�س�سات ال�سباب لولية اأدرار 

توزيع 140 جهاز مدفئة على 
املدار�س االبتدائية 

ندوة تكوينية لفائدة العمال 
واالإطارات البداغوجية

ال�سعبي  املجل�س  اأم�س  اأول  قام 
ب�الية  ف�ن�غيل  لبلدية  البلدي 
عملية  مبادرة  اإطالق  عن  اأدرار 
املدار�س  تزويد  يف  متثلت  هامة 
تدفئة  جهاز  ب140  االبتدائية 
م��ساوي  البلدية  رئي�س  وبح�سب 
جاءت  العملية  هذه  اأن  حممد 
ملختلف  امليدانية  املعاينة  بعد 
تالميذ  ل�حظ  اأين  املدار�س 
ومنه  باردة  اأق�سام  يف  يدر�س�ن 

مبا�رصة تقرر اقتناء وجلب اأجهزة 
 2 مبعدل  وزعت  والتي  التدفئة 
جهاز يف كل ق�سم و�سملت العملية 
10 مناطق من الق�س�ر كما ت�ستفيد 
العملية  نف�س  من  املدار�س  بقية 
نت��سل  حتى  املقبلة  االأيام  يف 
اإيل تغطية �ساملة من حيث ت�فري 

التدفئة للتالميذ

بو�سريفي بلقا�سم

دي�ان  اأم�س  اأول  نظم 
اأدرار  ل�الية  ال�سباب  م�ؤ�س�سات 
العمال  لفائدة  تك�ينية  ندوة 
مبقر  البيداغ�جية  واالإطارات 
كنتة  زاوية  ببلدية  ال�سباب  دار 
امل�ؤ�س�سات  مدراء  ح�رصها 
ا�رصف  حيث  والعمال  ال�سبانية 
مدير  حممد  احلاج  ولد 
امل�سالح  روؤ�ساء  رفقة  الدي�ان 
اأين  الندوة  هذه  بتطاير 
من  جملة  للحا�رصين  اأعطيت 
العالقة  منها  خا�سة  الق�انني 
من  ووظيفته  امل�ظف  بني 
كما  واحلق�ق  ال�اجبات  حيث 
دورهم  املدراء  اأمام  اأ�سيفت 
يف ترقية مرافق ال�سباب ومدي 
اال�ستجابة لتطلعاتهم واحلر�س 
قطاع  �سيا�سة  تطبيق  على 
ال�سباب والريا�سة نح� ال�سباب 
وا�سعة  االأب�اب  فتح  حيث  من 
يف  ومرافقتهم  تن�سيطهم  يف 

كما  تخ�سهم  التي  الق�سايا  كل 
اأعطي مدير الدي�ان ت�جيهات 
واالأعمال  االأدوار  باأهم  م�سكلة 
م�سري  بها  يق�م  اأن  يجب  التي 
كما  �سبانية  م�ؤ�س�سة  وم�ؤطر 
تطرق�ا اأي�سا اإىل اأهم ال��سائل 
وا�ستغاللها  و�سعها  وجب 
اإيل  باالإ�سافة  ال�سباب  لفائدة 
عرب  االإعالم  �سيا�سة  حتيني 
و�سعه  بهدف  امل�ؤ�س�سات  جل 
ال�سباب خا�سة يف  اأمام طلبات 
حيث  من  تخ�سه  التي  الق�سايا 
واملهني  االجتماعي  االندماج 
ولد  املدير  وبح�سب  ال�سحيح 
ندوات  هناك  حممد  احلاج 
مماثلة يف مقاطعات اآخري من 
قبل  تنظم  �س�ف  ال�الية  اإقليم 
نهاية ال�سهر اجلاري كلها ترمي 
داخل  اأكرث  العمل  ترقية  اإيل 

م�ؤ�س�سات ال�سباب .
بو�سريفي بلقا�سم

على خلفية توظيف 500 عامل من خارج تراب الولية 

املجتمع املدين  يهدد ب�ضل ن�ضاط جممع الغاز �ضمال رقان باأدرار
لتنظيم  اأدرار  والية  وايل  »تعليمة 
على  حرب  جمرد  ال�سغل  �س�ق 
املجتمع  هيئة  هددت   ورق«  
املدين وممثلي احلركة اجلمع�ية 
اأدرار بتنظيم  بدائرة رقان ب�الية 
االأحد  ي�م  احتجاجية   وقفة 
املقبل اأمام مقر املجمع الغازي 
�سمال رقان , احتجاجا منهم على  
تف�سي مظاهر الت�ظيف املبا�رص 
دون  ال�الية  خارج  من  لعمال 
املحلية  ال�كاالت  على  املرور  

للت�سغيل .
اجلمعيات  عديد  نا�سدت 
اليد  مبلف  املهتمة  املحلية 
العاملة بدائرة رقان , يف مرا�سلة 
كانت  املعنية  لل�سلطات  مرف�عة 

 « »ال��سط  جريدة  ت�سلمت  قد 
التدخل  ب�رصورة  منها  ن�سخة 
العاجل لفتح حتقيق اأمني واداري 
ت�ظيف  مالب�سات  لك�سف  معمق 
500 عامل من خارج تراب ال�الية 
مدينة  �سمال  الغازي  باملجمع 
ودون  اأدرار  ل�الية  التابعة  رقان 
املحلية  ال�كاالت  على  املرور 
اأكدت  الذي  االأمر  وه�  للت�سغيل, 
ب�ساأنه ذات اجلمعيات اأنه يتنافى 
احلك�مة  وتعليمات  ت�جيهات  مع 
منا�سبة  من  اأكرث  يف  طالبت  التي 
الت�ظيف  ملف  على  القائمني 
الكربى  النفطية  بال�رصكات 
منح  مببداأ  االلتزام  ب�رصورة 
اأول�ية الت�ظيف  لفائدة  البطالني 

املنطقة  اأبناء  من  املحليني 
اجلبهة  غليان  تاأجيج  لتفادي 
اأن  حيث   , املحلية  االجتماعية 
حالة الت�سنج بلغت ذروتها ودفعت 
والبطالني  الفاعلة  باجلمعيات 
لل�سارع وتنظيم  للخروج  بالتهديد 
مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة 
رقان  �سمال  الغازي  املجمع 
دوائر  جلميع  �س�تهم  الإ�سماع 
�سياق  . ويف  املعنية  االإخت�سا�س 
مت�سل فاإن م�جة الغ�سب ال�سعبي 
التي جتتاح والية اأدرار بخ�س��س 
تزامنت  ال�سائك  الت�سغيل  ملف 
مع تعليمات ال�ايل ب�سفته رئي�س 
حيث  للت�سغيل  القطاعية  اللجنة 
للقائمني  ر�سمية  تعليمة  اأبرق 

اأجل ت�زيع  ال�سغل من  على �س�ق 
جلميع  بالت�ساوي  ال�سغل  منا�سب 
عرب  املحلية  الت�سغيل  وكاالت 
دار  لكن  ال�الية  مناطق  خمتلف 
لقمان بقيت على حالها .  وعلى 
منتخب�ن  اأجمع  فقد  اأخر  �سعيد 
ال�سعبي  باملجل�س  حملي�ن 
ت�رصيحات  يف  باأدرار  ال�الئي 
»ال��سط  جريدة  مع  لهم  متفرقة 
» على ان ملف الت�سغيل  بال�الية 
اأ�سبح بحاجة الإرادة حقيقية من 
من  الإخراجه  املعنية  ال�سلطات 
احلل�ل  عن  بعيدا  املظلم  النفق 
االلتفاف  �سيا�سة  و  الرتقيعية 
على مطالب البطالني املحتقنني 

الإحت�اء غليانهم .

يف اإطار اللتزام بتعليمة احلكومة لتوزيع 
ال�سكنات اجلاهزة 

وايل ورقلة ي�ضرف على حفل توزيع 
مفاتيح 1190 م�ضكنا اجتماعيا بتقرت 

اأ�رصف ي�م اأم�س االأربعاء وايل والية 
بتقرت  املنتدب  ال�ايل  ورقلة مبعية 
ال�سلطات  وبح�س�ر  زيدان  خل�رص 
مرا�سيم  على  االأمنية  و  املدنية 
اجتماعي  م�سكن   1190 ت�زيع  حفل 
ال�سلطات  قامت    . ايجاري عم�مي 
هذا  نهاية   مع  ب�رقلة  ال�الئية 
االأ�سب�ع باال�رصاف على ت�زيع 1190 
عم�مي  ايجاري  اجتماعي  م�سكن 
جرت  حيث   , م�ستحقيها  على 
العملية و�سط ظروف �سفافة ونزيهة 
التي  االخرية  العملية  وتندرج   ,
ورقلة  ب�الية  ن�عها  من  االأوىل  تعد 
االلتزام  اطار  يف  العام  هذا  خالل 
الرامية  احلك�مة  بتعليمة  ال�سارم 
لالإ�رصاع يف ت�زيع ال�سكنات اجلاهزة 
غليان  الإحت�اء  ال�سيغ  ومبختلف 
اأن  ,ومعل�ما  االجتماعية  اجلبهة 
امللفات  بني  من  يعترب  ال�سكن  ملف 
فيما  والة  ثالث  عجز  التي  ال�سائكة 
�سبق يف ايجاد حل�ل جذرية لها , قبل 
عبد  ل�رقلة  احلايل  ال�ايل  يرفع  اأن 
بحلحلة  تعهد  بعدما  جالوي  القادر 
يعاين  كان  لطاملا  التي  الرتاكمات 
واليات  يت�سدر  الذي  القطاع  منها 

املربر  التاأخر غري  حيث  من  ال�طن 
تلك  او  اجلاهزة  ال�سكنات  ت�زيع  يف 
التي بلغت بها ن�سب االإجناز مراحلها 
وقف  فقد  ثانية  جهة  من   . االأخرية 
امل�س�ؤول االأول على الهيئة التنفيذية 
على  جالوي  القادر  عبد  ب�رقلة 
وثان�ية  مت��سطة  اجناز  م�رصوعي 
املذك�ر  اجلديد  ال�سكني  باملجمع 
احرتام  �رصورة  على  �سدد  حيث 
بها يف اجناز مثل  املعايري املعم�ل 
هذا النمط من امل�ساريع مع اإحرتام 
عليه  تن�س  ما  ووفق  الت�سليم  اأجال 
ذلك  مع  م�ازاة   , ال�رصوط  دفاتر 
فقد وقف ذات امل�س�ؤول  على وترية 
ا�سغال اجناز م�قع 82 م�سكن ترق�ي 
اأن  . ومعل�ما  مدعم ملرقي مل��سي 
برنامج  �سطرت  قد  ب�رقلة  ال�الئية 
كبري لالإفراج على ح�سة 1500 وحدة 
�سكنية اجتماعية ذات طابع ايجاري 
نهاية  قبل  ال�الية  بعا�سمة  عم�مي 
اجلارية.,  ال�سنة  من  االأول  الثالثي 
الكربى  الت�زيع  عملية  �ستبقى  حيث 
عملية  �سن�ات  خم�س  من  اأكرث  منذ 
اأر�س  قطعة   1000 على  االإفراج 

�ساحلة للبناء احل�رصي .

ال�رصقي   اجلن�ب  واليات  ت�سهد 
انت�سار رهيب للتجارة الف��س�ية 
 25 قرابة  اإح�ساء  بعد  وذلك   ,
ين�سط�ن  ف��س�ي  تاجر  األف  
, م�ازاة  للقان�ن  بطرق خمالفة 
جمعيات  اأكدت  فقد  ذلك  مع 
حملية مهتمة ب�سحة امل�ستهلك 
ومديريات   ال�الة  قرارات  اأن   ,
التنظيم  القا�سية  بتجند اجلميع 
التجارة  على  الكلي  للق�ساء 
الف��س�ية مل جتد نفعا. نا�سدت 
املهتمة  املحلية  اجلمعيات 

ال�سلطات  امل�ستهلك  ب�سحة 
االأمنية  وامل�سالح  ال�الئية 
تفعيل  ب�رصورة   , املخت�سة 
ال�سارمة  القرارات  من  املزيد 
, وذلك بهدف جمابهة االنت�سار 
عرب  الف��س�ية  للتجارة  املقلق 
واليات ورقلة ,غرداية , االأغ�اط 
ايليزي   , ال�ادي   , ب�سكرة   ,
ومترنا�ست  , للق�ساء على زهاء 
اأ�سبح�ا يحتل�ن  األف  تاجر   25
العم�مية  وال�ساحات  االأر�سفة 
خا�سة   , منت�جاتهم  بعر�س 

اال�ستهالكية  بامل�اد  تعلق  ما 
, و�سط مظاهر  التلف  ال�رصيعة 
الربك  وانت�سار  الغبار  تطاير 
املائية امل�ستعملة , حيث ك�سف 
اأن  اجلمعيات  نف�س  ممثلي  
راأ�سها  وعلى  ال��سية  ال�سلطات 
ومديريات   اجلمه�رية   والة  
 , العامة  وال�س�ؤون  التنظيم 
وقت  يف  اأ�سدرت  قد  كانت 
الهامة  القرارات  عديد  �سابق 
تنظيم  اإعادة  �ساأنها  من  التي   ,
ج�ارية  اأ�س�اق  بفتح  التجارة 

احلديث  دون   , جديدة  وبلدية 
عن اإ�سدار تعليمات �سارمة لكل 
املراقبة  فرق  و  مفت�سيات  من 
مبديرية التجارة , مبعية م�سالح 
 , ال�طنيني  والدرك  االأمن 
ال�رصعية  غري  التجارة  ملحاربة 
وم�سادرة املحج�زات التي تباع 
�سجالت  وبدون  نهارا  جهارا 
جتارة , حيث اأن هذه التعليمات 
وقت  يف  ايجابية  نتائج  حققت 

معني .

قرارات الولة  ومديريات التنظيم للق�ساء على الظاهرة يف مهب الريح 

25 األف تاجر فو�ضوي باجلنوب ال�ضرقي يتحدون تعليمات احلكومة 
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حي ال�ساحل الفو�سوي ببني م�سو�س

بيوت تنهار فوق اأ�سحابها و اأ�سلحة للدفاع عن النف�س
.     ا�ستنفار دائم ملواجهة املفاجاآت    .       اأمرا�س احل�سا�سية و ال�سدفية تهدد الأطفال    .      الت�سول يف امل�ساجد ملقاومة اجلوع و الفقر

بعد مرور اأكرث من عام و ن�سف العام عن اإعالن وايل ولية اجلزائر »عبد القادر زوخ« » عن اأول عا�سمة اأفريقية بدون ق�سدير«، الذي كان  بح�سور وفد من 
هيئة الأمم املتحدة »اجلزائر« ، م�سريا حينها اإىل اأن اجلزائر ك�سبت املعركة التي خا�ستها �سد البيوت الق�سديرية اإل انه يف حي ال�ساحل ببني م�سو�س   .

ف.ن�سرين 

حتت  تعي�ش  العائالت   ع�رشات 
هيكلها  بيوت  يف  ال�صفيح  رحمة 
تو�صك على  زنك  و�صقفها  تراب 
اأ�صحابها   روؤو�ش  فوق  االنهيار 
ه�صا�صتها  جراء  حلظة  اأية  يف 
من  اأكرث  منذ  تعي�ش  عائالت 
من  �صقفها  م�صاكن  يف  �صنة   20
اأجزائه  اأكل ال�صداأ اغلب  �صفيح 
بع�ش  اإال  الوادي  يبعدها  وال 
ال�صنتيمرتات ،عائالت تعي�ش يف 
اأو�صاع اأقل ما يقال عنها مزرية 
ال  احلياة  �رشوط  فيها  تنعدم 
بعد  البيوت  هاته  اإال  لهم  ملجاأ 
على  باحل�صول  حلمهم  تاأجل 
�صكن اإىل اأجل غري م�صمى اأو اإىل 

منا�صبة اأخرى  . 
جتول فريق الو�صط بني امل�صاكن 
القمامة  و  الراكدة  املياه  حيث 
كبرية  حرية  اأخذتنا  و  املنت�رشة 
هذا  امل�صنون  ي�صعد  كيف 
اأ�صفل  يقع  فاحلي  يوميا  اجلبل 
هذا  يف  يعي�صون  وكيف  الوادي 
حتى  اإليه  ت�صل  ال  الذي  املكان 
معاقون   ، االإ�صعاف  �صيارات 
ومر�صى و معوزون يعي�صون هنا 
اأين  »اأحمد«،  عائلة  اإىل  دخلنا   ،
�صوى  هواء  وال  نوافذ  توجد  ال 
العالية  رائحة الرطوبة و �صدتها 
املزرية  الظروف  هذه  ويف   ،
اأ�صامة«  »مو�صود  الطفل  يعي�ش 
ذوي  من  عاما،   13 �صاحب   ،
يجل�ش   ، اخلا�صة  االحتياجات 
عامله  يف  األعابه  و�صط  مبت�صما 
يحدث  ملا  دراية  دون  اجلميل 
حوله تقول والدته لدي  ذكرين، 
�صنة،   20 منذ  هنا  نقيم  ونحن 
من  اإلينا  تت�رشب  القذرة  املياه 
اإىل  يذهب  ال  الطفل  االأر�صية، 
املركز الأنه يقع يف باب الواد وال 
ن�صتطيع دفع تكاليف التنقل اإليه 
، اإ�صافة لعدم متكن عائلتها من 
عدم  ب�صبب  امل�صاريف  ت�صديد 
االحتياجات  ذوي  منحة  �صخ 
4000دينار  ب  املقدرة  اخلا�صة 

منذ عدة اأ�صهر .

التلوت ،التهمي�س 
والإق�ساء 

�صاب  �صنة   28  « اهلل  »عبد  يقول 

»لقد  البي�صاء  اجلزائر  يف  يعمل 
م�صكلة  من  �صدورنا  �صاقت 
كفاية  فيه  مبا  �صئمنا  و  ال�صكن 
الظروف  هذه  يف  العي�ش  من 
املزرية و التهمي�ش فنحن نعاتي 
الذي  الوادي  ب�صبب  التلوث 
فيه  املياه  ن�صبة  ترتفع  ما  كثريا 
فن�صطر بعد يوم �صاق من العمل 
عبد  وي�صيف  �صده  اإىل  حماولة 
نعانيه من عزلة  ما  كل  اأنه رغم 
و تهمي�ش واإق�صاء و« حقرة » يف 
الظرف احلايل فاإن اأزمة ال�صكن 
تظل اأكرب مع�صلة نواجهها فمنذ 
�صغري و اأنا انتظر الرتحيل  اإىل 

اأن االأمر طال كثريا.

ليال بي�صاء و حاالت ا�صتنفار 
ليايل  العائالت  تق�صي  ما  كثريا 
املت�رشبة  املياه  ت�صارع  بي�صاء 
ال�صقف  زوايا  خمتلف  من 
التي  املت�صدعة  واجلدران 
وهم  عليهم  تنهار  اأن  يخ�صون  
اجلوية  التقلبات  اأيام  اأما  نيام، 
تعي�ش  احلي  يف  عائلة  كل  فاإن 
حت�صبا  ق�صوى  اإ�صتنفار  حالة 
تودي  قد  كوارث  اأية  حلدوث 
بحياتهم �صيناريو في�صانات العام 

�صيول  اجتاحت  ملا  املا�صي 
لتغرقه عن كامله   بيتها  عارمة 
لوال اأن فروا لينجوا بحياتهم .

الطاقة  و  عديدة  اأمرا�ش 
لعالجها 

االأمرا�ش  من  ال�صكان  ا�صتكى 
احلي  عائالت  بني  املتف�صية 
و  احل�صا�صية  اأمرا�ش  منها 
على  طغت  حبوب  و  ال�صدفية 
اأج�صاد اأطفالهن ب�صبب التلوث 
يف  العالية  الرطوبة  و  الرهيب 
�صيق  لهم  ت�صبب  ،كما  احلي 

القف�ش  يف  م�صكالت  و  التنف�ش 
ال�صدري و بينما ت�رشد لنا ن�صوة 
بينهم  االأمرا�ش املتف�صية  احلي 
العقد  يف  امراأة  حديثنا  قاطعت 
قائلة  �صوتها  بعلو  و  الرابع 
اأحد  :بالكاد انتهيت من معاجلة 
اأبنائي و ظهر املر�ش على اإبني 
املر�ش  نف�ش  من  ليعاين  الثاين 
يوفر  مال  وال  رعاية  ال  اأدوية  ال 
ال  زوجي  الكامل  العالج  لنا 
توفري  باإ�صتطاعتنا  ولي�ش  يعمل 
وكنا  لل�صدفية  امل�صاد  العالج 
قدرتهن  عدم  عن  الن�صوة  اأجمع 
من  اأنف�صم  ال  و  اأوالدهن  لعالج 
تكاليف  ارتفاع  ب�صبب  االأمرا�ش 

على  قدرته  وعدم  العالج 
ال�صمان  وجود  عدم  مع  العالج 

االجتماعي لتعوي�صهم   .

اآمال رغم الوعود التي 
تبقى جمرد كالم :

اإحدى  �صعاد«   « ال�صيدة 
املت�رشرات الزالت ت�صكن بكوخ 
ه�ش الأكرث من 15 �صنة، والزالت 
الئق  ببيت  حتظى  اأن  يف  تاأمل 
ما  لكن  النا�ش  كباقي  وحمرتم 

جحيم  اإىل  عائلتها  حياة  حول 
مبحاذاة  يعرب  الوادي الذي 
بب�صعة  اإال  يبعد  وال  منزلها 
الت�صاقط  فاأيام  �صنتيمرتات 
هاج�ش  اإىل  االأخري  هذا  يتحول 
�صفو  يعكر  رهيب  وكابو�ش 
حياتهم و ت�صيف »�صعاد » �صئمنا 
مبا فيه الكفاية من العي�ش حتت 
ال  بيوت  يف  ال�صفيح،  رحمة 
ت�صلح للب�رش اأ�صال و نحن ننتظر 

الوعود  جميع  رغم  الرتحيل 
امل�صوؤولون  اأطلقها   التي 
اإىل  لرتحيلنا  املحليون 
تبقى  والتي  الئقة  �صكنات 
كالم  جمرد  اللحظة  حتى 

وفقط.

امل�سوؤولية حترم من 
الدرا�سة 

»�صاب ورث   21 اأحمد«  �صيد 
بعد  والده  عن  ثقيال  عبئا 
كلوي فقد حرم  ف�صل  اإثر  وفاته 
نف�صه من املدر�صة يف املتو�صط 
راتب  الأن  العمل  اإىل  خرج  و 
اخلا�ش  االجتماعي  ال�صمان 
العائلة املتكونة  بوالدة ال يكفي 
حديثنا  لدى  اأفراد،  خم�صة  من 
باأمل  اأحمد  �صيد  حتدث  معه 
عن اأو�صاعهم املزرية من �صيق 
يقي  ال  الذي  املتهالك  ال�صكن 
ال�صتاء  يف  الربد  و  االأمطار  من 
حمل  اأن  اأال  �صنه  �صغر  ورغم 
كاأنه  و  يظهر  جعله  امل�صوؤولية 

يف العقد الثالث من عمره و اأكد 
احلي  يف  مثله  العديد  وجود  لنا 
من  العائلية  امل�صوؤولية  حرمتهم 

موا�صلة الدرا�صة .

ن�ساء باأ�سلحة بي�ساء 
للدفاع عن النف�س

اأول  اأوذي  اأن   �صيكون يل �رشف 
بيتي  حرمة  على  يعتدي  من 

اأجابت  هكذا  علي  يعتدي  اأو 
�صبب  »عن  ك.ن  ال�صيدة« 
متنوعة  بي�صاء  الأ�صلحة  اإخفائها 
اأدوات  اإىل  اإ�صافة  منزلها  داخل 
حالة  يف  ت�صتعملها  فالحية 
التعدي عليها و مل حتمل كلمات 
هذه ال�صيدة اأي �صخرية اأو تردد 
و �صالبة  ما حملت جدية  بقدر 
و غ�صب يف مواجهة ما تقابله و 
تراه يف حياتها اليومية خ�صو�صا 
اأنها ت�صكن و�صط احلي مع ابنتها 

   .

ظروف تدفع اإىل 
التخلي عن فلذات 

الكبد 

»ز-ب  ال�صيدة  منزل  اإىل  دخلنا 
45« عاما مطلقة اأم لثالثة بنات 
ق�صتها  ت�رشد  جل�صت  طفل  و 
العي�ش  �صئمت  اأنها  تقول  حيث 
يف منزل ال ي�صلح للب�رش و �صئمت 
ت�صببت  ،و  طالت  التي  معاناتها 
لها يف التخلي عن فلذات كبدها 
عائالت  لدى  ا�صتوداعهم  و 
و  املنطقة  يف  االأمن  النعدام 
عدم  اإىل  اإ�صافة  عليهم  خوفها 
عي�صهم  �صمن  ا�صتطاعتها 
ال�صجن  يف  متواجد  فوالدهم 
اأي  مزاولة  على  تقوى  ال  هي  و 
مزمنة  باأمرا�ش  الإ�صابتها  مهنة 
وجود  عن  �صاألناها  وعندما 
مدخول مادي فاأجابت اأنها متد 
يدها يف امل�صاجد لكي ال متوت 

جوعا  .

ال�سغوط النف�سية 
�سببت اأمرا�س 

الأع�ساب املزمن 
لأرباب الأ�سر 

ويف منزل اآخر يرقد رب االأ�رشة 
بعد  �رشيره  يف  عاما   42 حممد 
منذ  االأع�صاب  مبر�ش  اإ�صابته 
اأن  زوجته  تقول  الذي  و  عامني 
نتيجة  اأ�صابه  الع�صبي  االنهيار 
اأوجاعه املزرية  واأو�صاع اأوالده 
لقمة  يقتات  كان  اأنه  خ�صو�صا 

ح�صبها   « »بريكوالج  ب  عي�صه 
وهو االآن حبي�ش غرفته و �رشيره 
فا�صطررت  قليال  اإال  يغادره  ال 
ولي�ش  العمل   اإىل  للخروج  اأنا 
بعيدا عن بيت االأول وجدنا حالة 
منزل  اإىل  دخلنا  حيث  مماثلة 
على  ممددا  ووجدناه   « »حممد 
مبر�ش  كذلك   م�صاب  �رشير 
االأع�صاب وهو اأب لطفلة واحدة 
ل�صكنات  للرتحيل  انتظاره  وطال 
نف�صية  �صغوط  له  �صبب  الئقة 
كبرية ما اأ�صابه مبر�ش االأع�صاب 

الذي اطرحه الفرا�ش  .

اأو�ساع مزرية 

 تعي�ش خديجة والدة ل 04 اأوالد 
و  �صغط الدم  بارتفاع  م�صابة 
منلك  ال  حكايتهم:  ت�رشد  الربو 
الطعام،  ل�رشاء  حتى  املال 
امل�صاب  زوجها  راتب  فغالبية 
على  ي�رشف  القلب  مبر�ش 
توؤكد  حيث  االأطفال   و  الدواء 
اأنها  ومرارة  اأمل  بكل  حمدثتنا 
يف ظل املعاناة تعاين فهي �صبق 
تهدم  بعد  ال�صكن  غريت  اأن  و 
منزلها كامال ب�صبب ال�صيول التي 

جرفت منزلها اأمام اأعينها.

�سكان احلي يوقعون 
عري�سة 

جملة امل�صاكل االجتماعية التي 
اأجمعوا  اأن  فكان  منها  يعانون 
واحدة  م�صكلة  على  جميعهم 
امل�صرتك  القا�صم  اعتربوها 
يتجرعونها  التي  الغنب  ملاآ�صي 
م�صكلة  وهي  الزمن  من  لعقود 
حي  �صكان  قام  قد  و  ال�صكن 
ال�صاحل  بتوقيع عري�صة ورفعها  
لوايل الوالية للنظر يف اأو�صاعهم 
القرب  يف  حل  ايجاد  و  املزرية 
التي  معاناتهم  الإنهاء  العاجل 
كل  اهتمامات  خارج  ظلت 
الذين  املحليني  امل�صوؤولني 
والذين  البلدية  على  تعاقبوا 
الن�صغاالتهم  ظهورهم  اأداروا 
اأن  دون  املرتاكمة  وم�صاكلهم 

جتد احللول املنا�صبة .
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�سابط �سهيوين

حزب اهلل قادر على مهاجمتنا عرب زوارق بحرية

بالأ�سماء

�شفحات خمابراتية ناطقة بالعربية ل�شرب احلا�شنة ال�شعبية للمقاومة

اأحمد جرار يربك االحتالل… مطاردة بناًء على حتليالت

امل�ستوى  رفيع  اأمني  حذر م�سدر 
من �سفحات ناطقة باللغة العربية 
االحتالل  خمابرات  تديرها 
احلا�سنة  ل�رضب  ال�سهيوين 
حربها  �سمن  للمقاومة  ال�سعبية 
على ال�سعب الفل�سطيني ومقاومته  
االأمني  للمجد  امل�سدر  واأ�سار 
ال�سهيوين  املن�سق  ف�سل  بعد  اأنه 
للكثري  الو�سول  يف  �سفحته  عرب 
على  واحل�سول  املواطنني  من 
قامت  مبا�رض،  ب�سكل  معلومات 
موؤخراً  ال�سهيونية  املخابرات 
ال�سفحات  من  عدد  باإطالق 
للقيام  العربية  باللغة  الناطقة 
يقوم  ملا  وم�ساند  تكميلي  بدور 
معلومات  جمع  مثل  املن�سق،  به 
ورجاالتها  املقاومة  عن  ح�سا�سة 

باالإ�سافة لن�رض معلومات مفربكة، 
واأخبار حتر�ض على املقاومة.

لي�ض  اأنه  االأمني  امل�سدر  وذكر 
ال�سفحات  هذه  حتمل  اأن  �رضطاً 
للمخابرات  تعود  وا�سحة  اأ�سماء 
تبني  املتابعة  فبعد  ال�سهيونية، 
اأن جزء من هذه ال�سفحات حتمل 
املخابرات  يف  ل�سباط  اأ�سماء 
ال�سهيونية وحتمل �سورهم، وجزء 
اأ�سماء  حتمل  جديد-  –وهو  اآخر 
اأنها عربية وفل�سطينية  تدلل على 
االخرتاق  زيادة  من  لتتمكن 
العربي  للجمهور  والو�سول 

والفل�سطيني.
هذه  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
وكاالت  اأنها  تدعي  ال�سفحات 
خالل  من  واإعالمية  اإخبارية 

�رضقة االأخبار اليومية من وكاالت 
ال�سموم  ببث  تقوم  ثم  حقيقية 
االأخبار  بني  الكاذبة  واالأخبار 
زالت  ال  امل�سدر  ووفق  االأخرى 
�سمومها  تبث  ال�سفحات  هذه 
مطاردة  على  فتعمل  خفي  ب�سكل 
وعائالت  املقاومة  عنا�رض 
ال�سهداء واالأ�رضى واملبعدين، من 
خالل ت�سويههم بهدف عزلهم عن 
جمتمعهم الذي يحت�سنهم، وت�سعى 
اإىل حتطيم  قوة  اأُتيت من  ما  بكل 
الفل�سطيني  االجتماعي  الن�سيج 
االحتالل  مل�سالح  خدمًة 
خمابراته،  واأجهزة  ال�سهيوين 

ل�رضب احلا�سنة ال�سعبية.
ال�سفحات  تلك  اأن  امل�سدر  وتابع 
اأخبار  بن�رض  تقوم  املخابراتية 

النعرات احلزبية  اإثارة  تعمل على 
بع�ض  م�ستغلة  املقيتة،  والعائلية 
اأخبار  وفربكة  اليومية  احلوادث 
معينة،  عائلة  اأو  ف�سيل  تتهم 
ت�رضيحات  لفربكة  باالإ�سافة 
بهدف  املقاومة  قادة  ل�سان  على 

حتري�ض املواطنني �سدهم.
يقوم  التي  املتابعة  خالل  ومن 
لتلك  االأمني  املجد  موقع  بها 
موؤخراً  ان�سغلت  فقد  ال�سفحات 
و�سيكة  حرب  لوقوع  بالرتويج 
اإثارة  بهدف  غزة،  قطاع  على 
اجلبهة  واإرباك  املواطنني  قلق 
الداخلية عرب بث معلومات كاذبة 

ن�سبتها اإىل م�سادر �سهيونية.
 وبدورنا يف موقع "املجد االأمني" 
ن�سلط ال�سوء على خطورة ت�سديق 

مع  التعاطي  اأو  ال�سفحات  هذه 
واملفربكة  الكاذبة  من�سوراتها 
التي تهدف اإىل ك�رض روح ال�سمود 
اأبناء  بني  الفل�سطينية  والوحدة 

املجتمع الفل�سطيني والعربي.
ونوجه االأخوة املواطنني ب�رضورة 
التعاطي  اأو  بها  االإعجاب  عدم 
معها باأي �سكل من االأ�سكال، ومن 

اأبرز هذه ال�سفحات واملواقع:

    �سفحة اأفخاي اأدرعي
احل�سار  حتت  غزة  �سفحة      

والنار
    �سفحة فال�ض ميموري

    �سفحة وطن 24
    �سفحة املن�سق

    �سفحة م�ض هيك احلكي

    ويكليك�ض غزة
    حقيقة اإعالم

    موقع �سهم االإخبارية
    خليك فل�سطيني
    ال�سابط عدنان

    مبا�رض غزة
    مبا�رض ال�سفة

    مبا�رض ال�ستات

عرب  اأخبار  تن�رض  ال�سفحات  تلك 
اإىل  للو�سول  ممولة  اعالنات 
امل�ساهدين  من  ممكن  عدد  اأكرب 
التي  اأهدافها  حتقيق  �سبيل  يف 
ناهيك  اأجلها،  من  انطلقت 
ال�سفحات  عدد  يف  ازدياد  عن 
خمتلفة  باأ�سماء  هي  امل�سابهة 

لكنها حتمل نف�ض امل�سمون.

اأن  �سهيونية،  م�سادر  ك�سفت 
عملية  تنفذ  االحتالل  �سلطات 
ن�رض  اأحمد  لل�ساب  املطاردة 
بناًء على �سلة  جرار من جنني، 
بدرجاٍت  والعالقات  القرابة 
معلوماٍت  دون  خمتلفة، 

حقيقية.
العربي،   "0404" موقع  وذكر 
تربط  التي  القرابة  �سلة  اأن 
بعائلة  جرار  اأحمد  املطارد 
"ار�سيد"، دفعت قوات االحتالل 
والقرية  البيت  مداهمة  اإىل 

بالتزامن  ال�سبت،  اأم�ض  �سباح 
واأ�سار  اأخرى  بيوت  اقتحام  مع 
داهم  االحتالل  اأن  اإىل  املوقع، 
بع�ض بيوت "اآل جرار" يف برقني 
بناًء  اأ�سحابها،  بع�ض  واعتقل 
والعالقات  القرابة  �سلة  على 

ال�سخ�سية مع املطارد وبح�سب 
املعلومات  فاإن  املوقع، 
املتوفرة وطريقة اإدارة العملية، 
مبنية  عملية  اأنها  اإىل  ت�سري 
على توقع تواجد املطارد لدى 
معلومة  ح�سب  ولي�ض  اأقاربه 

بذلك،  حقيقية  اإ�ستخباراتية 
ذلك،  على  الدليل  "اأن  م�سيًفا 
باالنق�سا�ض  الع�سوائية  هو 
املقربني  واعتقال  البيوت  على 
االحتالل  قوات  منه"وكانت 
منطقة  عدة  ملراٍت  داهمت 

وحا�رضت  بجنني،  برقني  واد 
واعتقلت  املنازل  من  عدًدا 
عائلة  من  للمطارد  مقربني 
جرار واأقربائهم، حيث ا�ستمرت 
دون  ل�ساعاٍت  االأمنية  العملية 

حتقيق نتائج فعلية.

وزير العمل ال�سهيوين "ايف غباي"

الكيان ال�شهيوين يفقد قوة الردع اأمام املقاومة
يربط موقعني ا�ستيطانيني

خمطط اإ�شرائيلي الإقامة متنزه بالقد�س
"ايف  ال�سهيوين  العمل  وزير  انتقد 
ال�سهيوين  الوزراء  رئي�ض  غباي"، 
و�سفه  ما  حول  نتنياهو،  بنيامني 
بالتوتر يف جنوب دولة االحتالل اإثر 
تعر�سها الإطالق ال�سواريخ من قطاع 
املا�سيني،  االأ�سبوعني  خالل  غزة 
اأمام  بال�سعيف  نتنياهو  وو�سف 
اإن  وقال  الفل�سطينية،  املقاومة 
الردع  قوة  يفقد  ال�سهيوين  الكيان 
قطاع  يف  املقاومة  ف�سائل  اأمام 

غزة.

لكتلة  جل�سة  خالل  غباي  وقال 
"املع�سكر ال�سهيوين" يف الكني�ست، 
اإن نتنياهو مل يظهر اأي تعاطف مع 
كيف  مت�سائال  اجلنوب،  ال�سكان يف 
�سمته،  املقاومة  تفهم  اأن  ميكن 
ال�سهيوين  الكيان  على  يجب  قائاًل 
من  اجلنوب  يف  العائالت  حماية 

�سواريخ املقاومة الفل�سطينية.
وهاجم غباي وزير جي�ض االحتالل 
اياه  وا�سفا  ليربمان  اأفيغدور 
الوزير،  ولي�ض  الع�سكري  باملعلق 

�سقط  كلما  بت�رضيح  يخرج  الذي 
هذه  اأن  لل�سكان  ليقول  �ساروخ 
خالفات  نتيجة  هي  ال�سواريخ 
الفل�سطينية  املقاومة  ف�سائل  بني 
الكيان  اأن  قائاًل  غزة،  قطاع  يف 
جي�ض،  وزير  اإىل  بحاجة  ال�سهيوين 
اخلطورة  ببالغة  ت�رضيحاته  وا�سفاً 
�سد  ال�رضبات  ت�سديد  اإىل  ودعا 
املقاومة الفل�سطينية حتى يتم وقف 
اإطالق ال�سواريخ واإعادة الهدوء اإىل 

البلدات املحاذية للقطاع.

وما  القد�ض  يف  االحتالل  بلدية  تنوي 
ت�سمى "ال�سلطة لتطوير القد�ض" العمل 
على خطة الإقامة منتزه يف جبل الزيتون 
يربط بني موقعني ا�ستيطانيني لليهود يف 
وقالت م�سادر  القد�ض  الطور يف  داخل 
امل�سار  اال�ستيطاين  املنتزه  اإن  عربية 
الغربية  املنحدرات  على  �سيقام  اإليه 
اال�ستطياين  احلي  وبني  الزيتون،  جلبل 
"بيت اأوروت" وبني امل�ستوطنة اجلديدة 
"بيت هحو�سن". وبح�سب تقرير ن�رضته 
�سحيفة "هاآرت�ض"، اأول اأم�ض اخلمي�ض، 
فاإن اإقامة هذا املنتزه تقت�سي م�سادرة 

عمل  فيما  خا�سة،  فل�سطينية  اأرا�ض 
املهند�ض  امل�رضوع  تخطيط  على 
خطط  الذي  وهو  رحميموف،  اأريه 
اأقامتها  التي  امل�ساريع  من  كبريا  جزءا 
اجلمعية اال�ستيطانية "اإلعاد" يف �سلوان 
"اللجنة  ت�سمى  ما  و�سادقت  املجاورة 
بلدية  يف  والبناء"  للتخطيط  املحلية 
كمبادرة  البلدية  �سم  على  االحتالل 
لتطوير  "ال�سلطة  جانب  اإىل  للمخطط 
القد�ض". كما اأو�ست اللجنة بامل�سادقة 
على املخطط. ومن املقرر يف املرحلة 
اللجنة  على  املخطط  عر�ض  القادمة 

�سادقت  ال�سياق،  يف  للتخطيط  اللوائية 
عليه  تعمل  اآخر  خمطط  على  اللجنة 
لتطوير  و"ال�سلطة  االحتالل  بلدية 
مركز  اإقامة  يت�سمن  والذي  القد�ض"، 
زوار يف املقربة اليهودية يف جبل الزيتون 
اأي�سا،  واملركز من تخطيط رحميموف 
"معاليه  م�ستوطنة  من  بالقرب  ويقع 
زيتيم". واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأنه بداأت 
جمعية  تدعي  موقع  يف  تطوير  اأعمال 
من  الثاين  اجلانب  يف  ملكيته  "اإلعاد" 
حيث  املكرب،  جبل  يف  العتيقة،  البلدة 

يخطط الإقامة مطعم يف املكان.

�سفينة  فاإن  ليديعوت،  ووفقا 
اإىل  �ست�سل  االأوىل  ال�سواريخ 
 ،2020 عام  بداية  مع  "اإ�رضائيل" 
اإ�سافة اإىل اأن  عملية تزويد ال�سفينة 
باملنظومات االإ�رضائيلية اخلا�سة 
�ست�ستغرق مدة عام ون�سف اأخرى  
عن  يدور  احلديث  اأن  اإىل  ي�سار 
اأكرب  من  تعترب  �سواريخ  �سفن   4
�سيمتلكها  التي  البحرية  القطع 
اجلي�ض االإ�رضائيلي، حيث �ستكون 
مزودة بع�رضات ال�سواريخ اخلا�سة 
مبنظومة القبة احلديدية البحرية 
"بارك  البحري  الدفاع  ومنظومة 
8"، كما �ستحتوي كل �سفينة على 
�سواريخ هجومية ي�سل مداها اإىل 

ع�رضات الكيلو مرتات.
اأي�سا منظومات  ال�سفينة  و�ست�سم 

نوع  من   ورادار  اإلكرتونية،  حرب 
"اأدير"، كما �سيتوىل من�سب قيادة 
ال�سفينة �سابط برتبة مقدم، حيث 
�سي�سل طاقم عمل ال�سفينة اإىل 70 

جنديا.
اإ�سناد  ف�سيتم  لل�سابط،  ووفقا 
�سفن ال�سواريخ اجلديدة بطائرات 
غري ماأهولة ومروحيات ا�ستطالع 
اإىل  باالإ�سافة  جديدة  بحرية 
االأقمار  مع  ات�ساالت  منظومات 
ال�سناعية، باالإ�سافة اإىل  رادارات 
طول  على  ن�رضها  �سيتم  بحرية 

ال�ساطئ.
الو�سع  "يف  ال�سابط  واأ�ساف 
�سفينة  تتوىل  والروتيني  الطبيعي 
حماية  مهمة  واحدة  �سواريخ 
الطبيعي  الغاز  من�سات  جميع 
املياه  حدود  يف  املنت�رضة 

اأما  االإ�رضائيلية،  االقت�سادية 
�سالح  فاإن  الطوارئ  اأوقات  يف 
البحرية يحتاج اإىل �سفينة �سواريخ 
اأجل حمايتها  لكل من�سة غاز من 
يديعوت،  عنها"وبح�سب  والدفاع 
حتفظه  عن  ال�سابط  اأعرب  فقد 
ال�سوء  "اإ�رضائيل"  اإعطاء  عن 
االأخ�رض مل�رض بالتزود بالغوا�سات 
االأملانية ويف �سياق منف�سل، تطرق 
املتبادلة  التهديدات  اإىل  ال�سابط 
التي  اهلل  وحزب  "اإ�رضائيل"  بني 
قائاًل:  املا�سي،  االأ�سبوع  �سهدها 
"اإن "تنظيم حزب اهلل ميتلك اليوم 
�سواريخ دقيقة من �سناعة اإيرانية 
الغاز  من�سات  اإ�سابة  على  قادرة 
"التنظيم  اأن  م�سيفا  االإ�رضائيلية، 
ميتلك االآن قدرات لتنفيذ عمليات 
من  بحرية  اأهداف  على  هجومية 

البحرية  الزوارق  ا�ستخدام  خالل 
اأو غري املاأهولة، منوها  املاأهولة 
باأن حزب اهلل قد جنح يف م�ساعفة 
التواجد  ظل  يف  البحرية  قوته 
و�سدد  املنطقة.  يف  االإيراين 
الغاز  من�سات  اأن  على  ال�سابط 
ملخاطر  �ستتعر�ض  االإ�رضائيلية 
اهلل  حزب  اأقدم  حال  يف  كبرية 
البال�ستية  بال�سواريخ  با�ستهدافها 
مو�سحا  املوجهة،  ال�سواريخ  اأو 
هذه  مثل  اإطالق  مت  ما  اإذا  اأنه 
اللبنانية  ال�سواطئ  من  ال�سواريخ 
�ست�ستغرق  فاإنها  ال�سورية  اأو 
الإ�سابة  فقط  ون�سف  دقيقتني 
ال�سدد،  ذات  يف  الغاز.  من�سات 
اأ�سار ال�سابط "اإذا اأ�ساب ال�ساروخ 
يكون  الذي  الوقت  يف  املن�سة 
ذلك  فاإن  مغلقا  فيها  الغاز  خط 

للمن�سة  بليغة  باأ�رضار  �سيت�سبب 
اأ�سابيع  لعدة  العمل  عن  �سيوقفها 
اإذا اأ�ساب ال�ساروخ يف  اأما  فقط، 
الوقت الذين يكون فيها خط الغاز 

مفتوحا فاإن �ساروخ براأ�ض متفجر 
ميتلكها  كالتي  كجرام   100 يزن 
حزب اهلل كاف لتدمري املن�سة عن 

بكرة اأبيها".

ك�سف موقع "يديعوت اأحرنوت" اأن اأملانيا قد �سرعت خالل الأيام املا�سية يف عملية ت�سنيع �سفن ال�سواريخ الأربعة التي ا�سرتتها "اإ�سرائيل" يف ال�سابق 
حلماية املياه القت�سادية الإ�سرائيلية مبا يف ذلك حماية من�سات الغاز الإ�سرائيلية والتي توفر 60%-70% من كهرباء "اإ�سرائيل".



العري�ش،  مدينة  اأطراف  �شهد 
عا�شمة حمافظة �شمال �شيناء 
�شمال �رصقي م�رص، على مدار 
ال�شاعات املا�شية ، حالة تاأهب 
الفتة وغري م�شبوقة، من حيث 
انت�شار القوات، واال�شتعدادات 
بداية  تكون  اأن  يرجح  الطبية، 
م�شادر  وفق  ع�شكرية،  عملية 
على  حتفظت  التي  امل�شادر 
للأنا�شول،  ا�شمائها  ذكر 
اإن  قالت  املوقف،  حل�شا�شية 
حالة التاأهب، يف العري�ش، تاأتي 
ال�شابع لعملية  اليوم  مع دخول 
دعا لها الرئي�ش امل�رصي، عبد 

الفتاح ال�شي�شي، يف 19 جانفي 
املا�شي، الإخلء 5 كيلومرتات 
من حميط حرم مطار املدينة 
الدعوة  هذه  قبل  املطار 
كان  �شهر،  باأكرث من  الرئا�شية 
قذيفة  ا�شتهداف  �شهد  قد 
املزارع  اإحدى  من  اأطلقت 
تقل  كانت  لطائرة  املجاورة 
الدفاع  لوزيري  م�شاعدين 
وجودهما  اأثناء  والداخلية 
اجلي�ش  يعلن  ومل  باملدينة 
عن  ال�شاعة  حتى  امل�رصي، 
تفا�شيل ما يحدث خلل االأيام 
املا�شية بخ�شو�ش حرم مطار 

تف�شريات  تقدم  ومل  العري�ش، 
بخ�شو�ش ما يتداول من اأنباء 
عملية ع�شكرية باملدينة، ومل 
تعليق  على  احل�شول  يت�شن 
ال�شلطات امل�رصية  فوري من 

يف هذا ال�شاأن.

توا�صل الإخالء
 وت�أهب لفت

وك�شفت امل�شادرذاتها، عن اأن 
معدات ع�شكرية بينها جرافات 
فرباير  �شهر  مطلع  يف  و�شلت 
الواقع  العري�ش  ملحيط مطار 
ي�شم  والذي  املدينة،  جنوبي 
لتنفيذ  اأهلية،  وم�شاكن  مزارع 
حرم  باإخلء  الرئا�شي  االأمر 
املطار  واأ�شارت اأن امل�شوؤولني 
ال�شيما يف وزارة الزراعة بداأوا 
ح�رص املمتلكات التي �شت�رصر 
للمزارع،  ال�شيما  االإخلء،  من 
املنا�شب  التعوي�ش  لتقدمي 
اأن  على  م�شددة  الأ�شحابها، 
عرفت  التي  العملية  هذه 
املطار«  بـ«حرم  اإعلميا 

�شت�شتغرق 3 اأ�شهر.

اأكدت  مت�شل،  �شياق  يف 
امل�شادر ذاتها اأنه يف ال�شاعات 
ح�شود  و�شلت  املا�شية، 
ومعدات ع�شكرية على اأطراف 
تاأهب  يف  العري�ش،  مدينة 
ال�شكل  بهذا  يحدث  مل  الفت 
ذلك  اأن  واأ�شافت  قبل  من 
عملية  بداية  عن  الريبة  اأثار 
ع�شكرية كبرية باملنطقة �شد 
تاأكيدات  ظل  يف  االإرهابيني، 
تعليمات  �شدور  عن  طبيبة 
رفع  عن  االأقل  على  يوم  قبل 
مب�شت�شفيات  الطوارئ  حالة 
جماورة  وحمافظات  �شيناء 
االإ�شعاف  نقاط  وكذلك 
للأطباء  االإجازات  وقطع 
وامل�شعفني، دون تقدمي �شبب 
وا�شح«، دون تفا�شيل اأكرث ويف 
ال�شي�شي  قال   ،2017 جانفي 
 41 اإن  متلفزة،  ت�رصيحات  يف 
كتيبة من جي�ش بلده ت�شم 25 
اجلماعات  تواجه  مقاتل  األف 

امل�شلحة يف �شيناء.

تف��صيل ونفى للتهجري

ويف 23 جانفي املا�شي، وجه 
اللواء  �شيناء  �شمال  حمافظ 
حرحور،  الفتاح  عبد  ال�شيد 
مطار  حول  اآمن  حرم  باإن�شاء 
منطقة  يف  الدويل  العري�ش 
اإن�شاء  اأن  واأو�شح  اجلنوب. 
 5 بواقع  �شيكون  االآمن  احلرم 
ال�رصق  جهات  من  كيلومرتات 
من  بينما  واجلنوب،  والغرب 
مدينة  اجتاه  يف  ال�شمال  جهة 
بواقع  احلرم  �شيكون  العري�ش 
كيلو ون�شف فقط، مع مراعاة 
وعدم  االعتبارات  جميع 

امل�شا�ش مبدينة العري�ش
الوكالة  نقلته  ما  وبح�شب 
اآنذاك،  امل�رصية،  الر�شمية 
»مت  اأنه  امل�شوؤول  اأ�شاف 
اجلي�ش  قوات  مع  التن�شيق 
ح�رص  لعمليات  وال�رصطة 
اخلا�شة  واملزارع  املنازل 
املطار  حول  باملواطنني 
امل�شوؤول  لتعوي�شهم«ونفى 
من  تردد  ما  وقتها  املحلي 
اأبناء  تهجري  حول  �شائعات 
مدينة العري�ش، قائًل »كيف يتم 
وهناك  املدينة،  اأبناء  تهجري 

عدد من امل�رصوعات القومية 
اإن�شاوؤها فيها ؟!«. ويف  يجرى 
كلّف  املا�شي،  نوفمرب   29
وال�رصطة  اجلي�ش  ال�شي�شي، 
اإىل  واال�شتقرار  االأمن  باإعادة 
اأ�شهر؛  ثلثة  خلل  �شيناء، 
القوة  »كل  با�شتخدام  وذلك 
تو�شك  تكليف  وهو  الغا�شمة« 
مدته على االنتهاء بنهاية هذا 
 ،2013 �شبتمرب  ومنذ  ال�شهر 
ت�شن قوات م�شرتكة من اجلي�ش 
حملة  امل�رصية  وال�رصطة 
ما  لتعّقب  �شيناء؛  يف  مو�شعة، 
ت�شفها بالعنا�رص »االإرهابية«، 
والتي قلت عملياتها امل�شلحة 
الفرتات االأخرية ب�شكل الفت، 
مع ت�شاعد ال�رصبات الع�شكرية 
امل�رصية  ال�شلطات  وتعمل 
اإن�شاء  على   2014 اأكتوبر  منذ 
طول  على  عازلة  منطقة 
قطاع  مع  احلدودي  ال�رصيط 
غزة، وحتديدا يف مدينة رفح، 
االإرهاب«،  »مكافحة  اأجل  من 

بح�شب تعبري ال�شلطات.
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الأمني الع�م لالأمم املتحدة، اأنطونيو غوتريي�ش

»داع�ش« ل يزال ي�سكل تهديدا وجناحه يف م�سر الأكرث ر�سوخا
حذر الأمني الع�م لالأمم املتحدة، اأنطونيو غوتريي�ش، اخلمي�ش، من اأن تنظيم »داع�ش« الإره�بي واجلم�ع�ت املنت�صبة اإليه 

ل تزال تهدد ال�صلم والأمن الدوليني، م�صريا ب�صفة خ��صة اإىل خم�طر �صمود جن�حيه يف م�صر وليبي�. 

جاء ذلك يف تقرير لـ«غوتريي�ش« 
جمل�ش  جل�شة  يف  ا�شتعر�شه 
حالًيا  املنعقدة  الدويل  االأمن 
ل�شوؤون  العام  االأمني  وكيل 
فلدميري  االإرهاب،  مكافحة 
غوتريي�ش،  وقال  فريونكوف 
التقدم  من  الرغم  »على  اإنه 
االأع�شاء  الدول  اأحرزته  الذي 
من  وا�شعة  جمموعة  تنفيذ  يف 
ومنع  االإرهاب  مكافحة  تدابري 
الرغم  وعلى  العنيف،  التطرف 
التي  الع�شكرية  املكا�شب  من 
تنظيم  �شد  موؤخًرا  حتّققت 
اأو  �شوريا  يف  �شواء  داع�ش، 
التنظيم  هذا  زال  ما  العراق، 
اإليه  املنت�شبة  واجلماعات 
لل�شلم  كبرًيا  تهديًدا  ت�شكل 
زالت  وما  الدوليني.  واالأمن 
تقو�ش  االإرهابية  االأعمال 
وحقوق  امل�شتدامة  التنمية 
االإن�شاين«  والعمل  االإن�شان 
التقرير،  اأ�شار  خا�ش،  وب�شكل 
ن�شخة  االأنا�شول  تلقت  الذي 
منه، اإىل خماطر �شمود جناحي 
تنظيم داع�ش يف م�رص وليبيا. 

اأن »اجلماعة املنت�شبة  واأو�شح 
يف  تر�شًخا  االأكرث  التنظيم  اإىل 
اأن�شار  �شيناء، هي  �شبه جزيرة 
اأعلنت  التي  املقد�ش،  بيت 
البغدادي  بكر  الأبي  والءها 

نوفمرب  يف  التنظيم(  )زعيم 
عمليات  م�رص  وت�شهد   »2014
اإرهابية تزداد وتريتها يف �شيناء 
واأمنيني  م�شوؤولني  ت�شتهدف 
بني  و�رصطية  ع�شكرية  ومواقع 
احلني واالآخر تتبناها جماعات 
تنظيم  اأبرزها  من  اإرهابية 
الذي  املقد�ش«،  بيت  »اأن�شار 
الثاين  نوفمرب/ت�رصين  اأعلن يف 
»داع�ش«  تنظيم  مبايعة   ،2014
االإرهابي، وغرّي ا�شمه الحًقا اإىل 
غوتريي�ش  وذكر  �شيناء«  »والية 
اجلماعة  »تلك  اأن  تقريره  يف 
نقدية  مبالغ  على  ا�شتولت 
عملية  اأثناء   ،2017 اأكتوبر  يف 
يف  امل�شارف  اأحد  على  �شطو 
وهي  �شيناء،  �شمال  العري�ش، 
فيها  توجد  التي  املحافظة 

هذه اجلماعة حالًيا«. 
 ،2017 نوفمرب  »ويف  واأ�شاف: 
م�شجًدا  اجلماعة  ا�شتهدفت 
يف قرية الرو�شة املجاورة، ما 
 300 من  اأكرث  مقتل  عن  اأ�شفر 
عام  اأمني  وقال  امل�شلني«  من 
»هناك  اإن  الدولية  املنظمة 
متعاطفني مع تنظيم داع�ش يف 
بقية اأنحاء م�رص، وهي م�شوؤولة 
�شد  الهجمات  من  �شل�شلة  عن 
واأردف:  االأقباط«  امل�شيحني 
الدول  اإحدى  ذكرته  ملا  »وفًقا 

اأُلقي  ي�شمها(،  )مل  االأع�شاء 
القب�ش على عدة اأفراد متهمني 
الهجمات.  تلك  يف  بالتورط 
وت�شم هذه اخلليا )مل ي�شمها( 
اأن�شار  من جماعة  اأقل  اأع�شاء 
اأقل  وهي  املقد�ش،  بيت 
تبادل  حركة  وهناك  تنظيًما. 
بني فرعي داع�ش يف م�رص ليبيا 
بني  ال�شحراوية  احلدود  عرب 

البلدين«. 
العام  االأمني  وكيل  قال  بدوره، 
االإرهاب،  مكافحة  ل�شئون 
فلدميري فريونكوف، يف اإفادته 
احلرب  »تدخل  اجلل�شة:  خلل 
مرحلة  داع�ش  تنظيم  �شد 
التنظيم  زال  ما  اإذ  جديدة، 
تهديًدا  ميثلون  له  واملوالون 
كبرًيا ومتنامًيا باأنحاء العامل«. 

»اأ�شبح تنظيم داع�ش  واأ�شاف: 
االأرا�شي  غزو  على  يركز  ال 
اأجرب  اأن  بعد  عليها  وال�شيطرة 
التطورات،  مع  التكيف  على 
االآن على  اأ�شا�شي  ب�شكل  لريكز 
حما�ًشا  واأكرث  اأ�شغر  جمموعة 
باإلهام  امللتزمني  االأفراد  من 
وتنفيذ  ومتكينهم  غريهم 

الهجمات«. 
اأن  االأممي  امل�شوؤول  واعترب 
املقاتلني  اأعداد  »معرفة 
املتبقني  االأجانب  االإرهابيني 

�شعب  اأمر  و�شوريا  العراق  يف 
املنال، لكن ميكن القول اإن تدفق 
املقاتلني اإىل البلدين قد توقف 
تقريبًا« ولفت اإىل اأن »املقاتلني 
اأو  العائدين اإىل دولهم االأ�شلية 
من انتقلوا اإىل بلدان اأخرى ما 
زالوا ميثلون تهديًدا كبرًيا على 
االأمن الدويل«واأو�شح اأن »قدرة 
االإيرادات  توليد  على  داع�ش 
قد تراجعت، ويعود ذلك ب�شكل 
كبري اإىل فقدانه لل�شيطرة على 
حقول النفط والغاز يف �شوريا، 
داع�ش  اإيرادات  تناق�شت  وقد 
باأكرث من 90% منذ عام 2015« 
اأن  الدويل  امل�شوؤول  وارتاأى 
تتطلب  داع�ش  تهديد  »معاجلة 
التي  الكامنة  الظروف  معاجلة 
جتعل من ال�شهل اإغراء ال�شباب 
التطرف  قبل  من  وال�شابات 
امل�شوؤول  ودعا  العنيف« 
االأع�شاء  الدول  جميع  االأممي 
م�شاعفة  اإىل  املتحدة  باالأمم 
جهودها لتعزيز التعاون الدويل 
والتطرف  للإرهاب  للت�شدي 
العنيف، وتقدمي امل�شوؤولني عن 
املروعة  االإرهابية  الهجمات 

اإىل العدالة. 
ومطلع فرباير اجلاري، اأدرجت 
وا�شنطن، حركتي »ح�شم« و«لواء 
الثورة« امل�رصيتني امل�شلحتني، 

كما  االإرهاب«،  »قائمة  على 
دي�شمرب  يف  بريطانيا،  اأعلنت 
يف  احلركتني  اإدراج  املا�شي، 
االإرهابية  املنظمات  قائمة 
لديها ويعود ظهور »ح�شم«، اإىل 
حتى  وت�شببت   ،2016 جويلية 
نهاية العام املا�شي يف مقتل 9 
بينما  مثلهم،  واإ�شابة  �رصطيني 
م�شوؤولني  اغتيال  يف  ف�شلت 
 ،2016 اأوت  ويف  ق�شائيني،  

الثورة«،  »لواء  حركة  ظهرت 
بياناتها،  بح�شب  وا�شتهدفت، 
حاجز  على  الهجوم  عقب 
)دلتا  املنوفية  اأمني مبحافظة 
العميد  واغتيال  النيل/�شمال(، 
الفرقة  قائد  رجائي،  عادل 
املنطقة  يف  )تقع  م�شاة  الـ9 
بالقاهرة(،  الع�شكرية  املركزية 
اأمام منزله �شمال العا�شمة، يف 

اأكتوبر من العام نف�شه.

تاأهب لفت ب�سيناء امل�سرية وا�ستمرار عملية »حرم املطار« 



�إيفر� يعود �إىل 
�ملالعب من 

بو�بة و�ست هام
�أعلن نادي و�ست هام 

�لإنكليزي لكرة �لقدم تعاقده 
مع �لظهري �لفرن�سي باتري�س 

�يفر� �ملطرود من نادي 
مر�سيليا �لفرن�سي يف نوفمرب 

�ملا�سي، و�ملوقوف حتى 
نهاية جو�ن �ملقبل من �لحتاد 
�لأوروبي على خلفية توجيهه 
ركلة لأحد م�سجعي فريقه.
و�أ�سار �لنادي يف بيان ن�رشه 
على موقعه �للكرتوين، عن 
�لتعاقد مع �لقائد �ل�سابق 
ملنتخب فرن�سا و�لبالغ 36 

عاما، حتى جو�ن 2018.
وطرد �إيفر� من ناديه �لفرن�سي 
بعد قيامه بركل �أحد م�سجعيه 
بعد م�سادة قبيل مبار�ة �سد 
م�سيفه فيتوريا غيمار�ي�س 

�لربتغايل )0-1( �سمن 
مناف�سات �لدوري �لأوروبي 
»يوروبا ليغ«، ما حتم �يقافه 
عن كافة �مل�سابقات �لقارية 
حتى نهاية حزير�ن/يونيو 

.2018
ويطبق قر�ر �ليقاف 

�لأوروبي على �لالعب �ل�سابق 
ملان�س�سرت يونايتد �لنكليزي 

ويوفنتو�س �ليطايل، يف 
�مل�سابقات �لقارية ح�رش�ً، ما 
يعني �نه قادر على �مل�ساركة 

يف بطولت كرة �لقدم 
�لأوروبية �ملحلية و�سبق لإيفر� 

�ن لعب يف �إ�رش�ف �ملدرب 
�حلايل لو�ست هام �ل�سكتلندي 

ديفيد مويز عندما كان يف 
�سفوف يونايتد. وقال �يفر� 

ملوقع ناديه �جلديد »�أنا �سعيد 
�ن �أكون يف �سفوف و�ست هام، 
�لعودة �ىل �لربميريليغ )�لدوري 
�لنكليزي �ملمتاز( وحب هذه 

�للعبة!«  ويف م�سرية تنقل 
خاللها بني عدد من �لأندية 
�لأوروبية �لبارزة، �أحرز �إيفر� 
لقب �لدوري �لنكليزي خم�س 

مر�ت و�لدوري �ليطايل 
مرتني، �إ�سافة �ىل لقب دوري 

�أبطال �أوروبا عام 2008 
وخا�س �لالعب �ملولود 

يف �ل�سنغال، 81 مبار�ة مع 
�ملنتخب �لفرن�سي.
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مونديال 2018: �إنفانتينو »�إيجابي« 
ب�ساأن قر�ر تقنية �لفيديو

اأكد رئي�ص الحتاد الدويل ال�سوي�سري جاين اإنفانتينو اأنه »واثق واإيجابي« بخ�سو�ص تقنية 
امل�ساعدة بالفيديو يف التحكيم، والتي من املقرر اأن يتخذ القرار ب�ساأن اعتمادها من عدمه يف 

مونديال رو�سيا 2018، يف 3 مار�ص.

موؤمتر  يف  �إنفانتينو  وقال 
 3 »يف  هانوي  يف  �سحايف 
كانت  �إذ�  ما  �سنقرر  مار�س، 
يف  بالفيديو  �مل�ساعدة  تقنية 
من  جزء�  �ستكون  �لتحكيم 
قو�نني �للعبة وت�سبح م�ساعدة 
»يف  للحكام«و�أ�ساف  ر�سمية 
�أن  �أبد�ً  ميكن  ل   ،2018 عام 
ن�سمح لكل �سخ�س يف �مللعب 
�سا�سة  �أمام  �لنا�س  وجميع 
�لتلفزيون، باأن يرو� يف غ�سون 
دقائق �إذ� �رتكب �حلكم خطاأ 
�أم ل، و�أن يكون �لوحيد  كبري�ً 
هو  ذلك  روؤية  ميكنه  ل  �لذي 
كان  �إذ�  وبالتايل،  �حلكم. 
�حلكم،  م�ساعدة  با�ستطاعتنا 

يجب �أن نفعل ذلك«.
كان  �لذي  �إنفانتينو  وقال 
د�ئماً مد�فعاً عن هذه �لتقنية 
»يف  بـ  �خت�سار�ً  تعرف  �لتي 
و�إيجابي«  »و�ثق  �إنه  �آر«،  �إيه 
يف  �لتقنية  هذه  �عتماد  من 

�أن  ويتوقع  رو�سيا  مونديال 
لكرة  �لدويل  »�لبورد«  يتخذ 
�عتماد  ب�ساأن  قر�ره  �لقدم 
يعقده  �جتماع  خالل  �لتقنية، 
يف �لثالث من مار�س يف مدينة 

زوريخ �ل�سوي�رشية.
وعلى  �لأخرية،  �لأ�سهر  ويف 
�لتقنية  باأن هذه  �لإقر�ر  رغم 
�أخطاء  عدد  من  حدت 
�لتحكيم، �إل �أنها �أثارت جدلً 
�أملانيا  يف  ل�سيما  و�نتقاد�ت 
�ختبارها  يتم  حيث  و�إيطاليا 
بد�ية  ومتيزت  �ملباريات  يف 
يف  �لتقنية  هذه  ��ستخد�م 
�أملانيا و�إيطاليا هذ� �ملو�سم، 
و�لرتباك،  �لأخطاء،  ببع�س 
�ملفهومة  غري  و�لقر�ر�ت 
يف  وخا�سة  �جلمهور،  من 
طويلة  توقفات  مع  �لبد�ية، 
للمبار�ة مرتبطة بخربة �لفرق 

�لتحكيمية.
وبد�أ �لفيفا �ختبار هذه �لتقنية 

للمرة �لأوىل يف بطولة ر�سمية، 
�لتي  لالأندية  �لعامل  كاأ�س  يف 
نهاية  يف  �ليابان  يف  �أقيمت 
2016. كما �عتمدها يف كاأ�س 
��ست�سافتها  �لتي  �لقار�ت 
ويعد   2017 �سيف  رو�سيا 
�لد�عمني  �أبرز  من  �نفانتينو 
منتقدوها  يرى  �لتي  للتقنية 
�أنها توؤدي �إىل �إيقاف �ملبار�ة 
ب�سكل متكرر. وت�ستعمل �لتقنية 
يف �أربع حالت فقط هي: بعد 
ركلة  حالة  ت�سجيل هدف، يف 
حمر�ء  بطاقة  منح  �جلز�ء، 
لت�سحيح خطاأ يف  �أو  مبا�رشة 
تعر�س  لعب  هوية  حتديد 
 2018 مونديال  ويقام  للعقوبة 
يف �لفرتة بني 14 جو�ن �إىل 15 
جويلية و�جتمع �إنفانتينو �لذي 
�سيتوجه �جلمعة �إىل كمبوديا، 
يف فيتنام مع �ملنتخب �ملحلي 
موؤخر�  خ�رش  �لذي   23 دون 

نهائي كاأ�س �آ�سيا.

 �إ�سبيليه ي�سعد �إىل نهائي 
كاأ�س ملك �إ�سبانيا

كاأ�س ملك  �إىل نهائي  �إ�سبيليه  تاأهل فريق 
�إ�سبانيا لكرة �لقدم عقب فوزه على �سيفه 
�إياب  �إطار  يف  رد  دون  بهدفني  ليغاني�س 
�لدور ن�سف �لنهائي من �لبطولة، �لأربعاء 
على ملعب ر�مون �سان�سيز بيزخو�ن وكان 
ن�سف  ذهاب  يف   )1-1( تعادل  �لفريقان 
�لنهائي يوم �لأربعاء �حلادي و�لثالثني من 

جانفي.
و�فتتح �لت�سجيل لإ�سبيليه خو�كني كوريا يف 
�لدقيقة 15 قبل �أن يح�سم فر�نكو فازكيز 
�إحر�زه  عقب  �لأندل�سي  �لفريق  تاأهل 
زمن  من   89 �لدقيقة  يف  �لثاين  للهدف 

كاأ�س  بلقب  �لفوز  لإ�سبيليه  و�سبق  �للقاء 
عام  كان  �آخرها  مر�ت   5 �إ�سبانيا  ملك 
�لعا�سمة  فريق  على  تغلب  عندما   2010
�أتلتيكو مدريد يف �ملبار�ة �لنهائية بهدفني 
دون رد، علماً �أن �لفريق ح�سل على �ملركز 
عندما   2016 عام  �آخرها  مر�ت   3 �لثاين 
و�سمن  نظيفة  بثنائية  بر�سلونة  من  خ�رش 
ي�ست�سيف  �لنهائي  ن�سف  �لدور  �إياب 
ملعب  على  بر�سلونة  فالن�سيا  �خلمي�س 
مي�ستايا، وكان �لعمالق �لكاتالوين قد فاز 
بهدف نظيف يوم �خلمي�س �ملا�سي على 

ملعبه كامب نو.

 بوكيتينو و�ثق من قدرة الميال 
على �لعودة مل�ستو�ه

يثق ماوري�سيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوت�سبري يف قدرة لعبه �إيريك لميال على �لعودة �إىل �أف�سل 
م�ستوى له بعد �أن �أحرز لعب �لو�سط �أول هدف بعد تعافيه من �إ�سابة �أبعدته عن �ملالعب �أكرث من 

عام.
 و�أحرز لميال �لهدف �لثاين خالل فوز ناديه 2-0 على نيوبورت كاونتي يف كاأ�س �لحتاد �لجنليزي لكرة 
�لقدم �أم�س �لأربعاء، لي�سعد توتنهام للدور �خلام�س يف �لبطولة )دور �لـ 16( وهذ� هو �أول هدف يحرزه 

لميال لفريقه منذ �سبتمرب 2016.
وقال بوكيتينو بعد �ملبار�ة: »�أعتقد �أنه �سيكون من �ل�سهل عليه �لعودة �إىل �سابق تاألقه �أو �أف�سل من ذلك 
لأنه �أكرث ن�سجاً و�ملرء يتعلم كثري�ً من �ملو�قف �ل�سعبة. ل �سك يف ذلك« وخ�سع لميال لعملية جر�حية 
�لدوري  مبار�ة يف   13 و�سارك يف  نوفمرب.  �لفريق يف  ل�سفوف  �لعودة  قبل  �ملا�سي  �أفريل  �لفخذ يف  يف 
�لإنكليزي �ملمتاز خالل �ملو�سم �حلايل ويف مبار�تني يف كاأ�س �لحتاد �لنكليزي ولعب لميال )25 عاماً( 

90 دقيقة يف مو�جهة نيوبورت وهي �ملرة �لثانية �لتي يلعب فيها مبار�ة كاملة هذ� �ملو�سم.
وقال بوكيتينو عن ذلك: »بالطبع كانت هذه م�سكلة هائلة بالنظر لأنه غاب عن �ملالعب �أكرث من عام كامل 
ولي�س من �ل�سهل �لعودة ل�سابق م�ستو�ه �رشيعاً. لكنه يحب كرة �لقدم ويحب �لتدريب و�أعتقد �أنه لعب ر�ئع 
ذهنياً«ويحتل توتنهام �ملركز �خلام�س بني فرق �لدوري �لنكليزي �ملمتاز بر�سيد 49 نقطة من 26 مبار�ة 

و�سيلتقي �ل�سبت �ملقبل مع جاره �للندين �أر�سنال.

مدرب بر�سلونة ي�سف العبه 
�لرب�زيلي كوتينيو بـ"�ل�ساحر"

 رغم �لتجديد من�سب
 مورينيو يف خطر! 

�ملدير  فالفريدي  �أرن�ستو  و�سف 
لعبه  �لإ�سباين  لرب�سلونة  �لفني 
كوتينيو  فيليبي  �لرب�زيلي  �لكروي 
معه  �لتعاقد  مت  �لذي  بـ«�ل�ساحر« 
�ل�ستوية  �لنتقالت  فرتة  خالل 
ليفربول  من  قادًما  �حلالية 
�سحفي،  موؤمتر  ويف  �لإجنليزي 
فالفريدي  قال  �لأربعاء،  �ليوم 
�ملر�كز  جميع  تنا�سبه  »كوتينيو 
�ساحر  �لو�سط هو لعب  يف خط 
�سو�ء يف �جلانب �لأمين �أو �لأي�رش 
فالن�سيا  مو�جهة  وعن  �لعمق«.  �أو 

نهائي  ن�سف  ذهاب  �أم�س يف  �أول 
كاأ�س ملك �إ�سبانيا، قال فالفريدي 
�لقرعة،  نتائج  ظهرت  �أن  »منذ 
مو�جهة  �ستكون  باأنها  نعلم  ونحن 
على  نحافظ  �أن  علينا  �سعبة، 
�لو�سع  ليكون  غد�  �سباكنا  نظافة 
�لنهائي  �إىل  للتاأهل  �سهولة  �أكرث 
»علينا �خلروج  و�أ�ساف  �ملحلي«. 
نو،  �لكامب  من  جيدة  بنتيجة 
مو�سم  ويقدم  قوي  ناد  فالن�سيا 
�ستكون  �ملبار�ة  �أن  كما  ر�ئع، 

معقدة علينا كما على فالن�سيا«.

 ك�سفت �لتقارير �ل�سحفية �أن �إد�رة 
مان�س�سرت يونايتد �لإجنليزي و�سعت 
مورينيو  جوزيه  للربتغايل  بد�ئل 
مت  �أنه  رغم  للفريق  �لفني  �ملدير 
�لنادي  مع  موؤخر�ً  عقده  جتديد 
فاإن  �لأنباء  وح�سب   .2020 حتى 
بوت�سيتينو  ماوري�سيو  �لأرجنتيني 
هوت�سرب  لتوتنهام  �لفني  �ملدير 
ياأتي على ر�أ�س �لقائمة وذلك ب�سبب 
غليزر  عائلة  �لنادي  تف�سيل مالك 
�لآخرين   �ملر�سحني  له على جميع 
من  كل  �أي�ساً  �لقائمة  يف  وياأتي 
�لفني  �ملدير  �أليغري  ما�سيمليانو 
لوف  ويو�كيم  �لإيطايل،  ليوفنتو�س 

�لأملاين،  للمنتخب  �لفني  �ملدير 
�لفني  �ملدير  �سيميوين  ودييغو 
لأتلتيكو مدريد �لإ�سباين، بالإ�سافة 
�لفني  �ملدير  �أن�سيلوتي  كارلو  �إىل 
�ل�سابق لريال مدريد وبايرن ميونخ 
عقب  �رشح  قد  مورينيو  وكان 
�ل�سياطني �حلمر  مع  جتديد عقده 
�أربع  �إنها  ثالثة،  لي�ست  قائاًل:«�نها 
من  �أكرث  ورمبا  �سنو�ت  خم�س  �أو 
يونايتد  �أن مان�س�سرت  يعلم.«  يذكر 
توتنهام  م�سيفه  �أمام  �أم�س  �سقط 
هوت�سرب بهدفني دون رد على ملعب 
�خلام�سة  �جلولة  �سمن  »وميبلي« 

و�لع�رشين من �لدوري.
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هل عاود حمرز التدريبات مع لي�ضرت ؟
اأفادت تقارير �سحافية اإنكليزية اجلمعة باأن الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز عاود التدريبات مع فريقه لي�سرت �سيتي بعد غياب نحو اأ�سبوعني، وذلك 

قبل مواجهة مان�س�سرت �سيتي الذي كان يرغب يف النتقال اليه.

عاما(   26( حمرز  وغاب 
وعن  فريقه  تدريبات  عن 
املا�ضيتني  املرحلتني 
اإمتام  عدم  على  احتجاجا 
اإىل  انتقاله  �ضفقة  ناديه 
االنتقاالت  فرتة  يف  �ضيتي 
 31 يف  اأقفلت  التي  ال�ضتوية 

جانفي.
واأكدت و�ضائل اإعالم حملية 
من  عر�ضاً  رف�ض  لي�ضرت  اأن 
مان�ض�ضرت و�ضل اإىل 90 مليون 
حمرز،  مع  للتعاقد  يورو 
عن  �ضابقا  حتدثت  بعدما 
عر�ض اآخر بقيمة 71 مليون 
مت�ضك  لي�ضرت  لكن  دوالر. 

 112( مليون جنيه   80 مببلغ 
عن  للتخلي  دوالر(  مليون 
بارزا  لعب دورا  الذي  جنمه 
التاريخي  لقبه  اإحراز  يف 
بتتويجه يف الدوري املمتاز 

يف املو�ضم قبل املا�ضي.
"�ضكاي  �ضبكة  واأ�ضارت 
لي�ضرت  اأن  اإىل  �ضبورت" 
غرامة  حمرز  على  فر�ض 
قدرها 240 األف جنيه )نحو 
330 األف دوالر( ب�ضبب غيابه 

املتكرر.
وبغياب حمرز، خ�رس لي�ضرت 
اأمام ايفرتون 1-2 ثم تعادل 

مع �ضوان�ضي �ضيتي 1-1.

بويل  كلود  الفرن�ضي  وكان 
حتدث  ليت�رس  مدرب 
ا�ضتمرار  عن  اخلمي�ض 
الفريق  عن  حمرز  غياب 
مان�ض�ضرت  مع  مباراته  يف 
املرحلة  يف  ال�ضبت  �ضيتي 
وقال  والع�رسين.  ال�ضابعة 
"اعتقد  لل�ضحافيني  بويل 
اأن ريا�ض لن يخو�ض مباراة 
ال�ضبت"، معرباً عن اأمله "يف 
التفكري بطريقة  ي�ضتعيد  اأن 
اإلينا  يعود  واأن  �ضحيحة 
طريقة  اأف�ضل  بجد،  ويعمل 
وي�ضتمتع  يعود  اأن  هي  له 

بكرة القدم".

�سبيبة القبائل
�ضعدي: را�ض على مردود فريقه ومباراة الن�ضرية ال تفريط يف نقاطها

خا�ضت �ضبيبة القبائل لقاّءا وديا 
اإختبار  ويعد  خدة  بن  ذراع  اأمام 

ا�ضتعدادا  وهذا  الكناري  الأبناء 
�ضبيبة  �ضتجمع  التي  ملباراة 

وهذا  داي  ح�ضني  بفريق  القبائل 
املحرتف  من   19 اجلولة  بر�ضم 
االأول، وح�ضب االأخبار الواردة من 
بيت ال�ضبيبة فاإن املدرب �ضعدي 
ال�ضكة  اإىل  فريقه  بعودة  متفائل 
الحظ  واأنه  خا�ضة  احلقيقية 
على جميع التعداد باأنه متحم�ضا 
ملباراة هذه الظهرية التي اعتربها 
باأنها  وامل�ضريين  الفني  الطاقم 
يف  تفريط  وال  اإختبارية  مقابلة 
الفني  امل�ضتوى  وعن  نتيجتها 
�ضحة  يف  اجلميع  فاإن  لالعبني 

عالية  مبعنويات  ويتمتعون  جيدة 
واأ�ضبحوا جاهزين خلو�ض مقابلة 
املاأمورية  �ضعوبة  ورغم  اليوم، 
عازمون  ال�ضبيبة  العبي  فاإن 
اأمام  كبرية  مباراة  اأداء  على 
نقاطها،  يف  تفريط  وال  الن�رسية 
و�ضط  يف  اجليدة  الو�ضعية  الأن 
جرجرة  اأبناء  جتعل  املجموعة 
الفوز  اأجل  من  خريا  يتفاءلون 
بالنقاط الثالث التي �ضت�ضمح لهم 
مبوا�ضلة م�ضوار البطولة ب�ضالم.

فوؤاد بن طالب

زيدان ي�ضتعد المتحانه االأخري

يحاول ريال مدريد ت�ضميد جراحه 
عندما ي�ضت�ضيف ريال �ضو�ضييداد 
على ملعب �ضانتياغو برينابيو قبل 
جريمان  �ضان  باري�ض  ا�ضت�ضافته 
حا�ضمة  موقعة  يف  الفرن�ضي 
ذهاب  �ضمن  املقبل  االأربعاء 

م�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا.
امللكي  النادي  اأمام  يتبق  ومل 
�ضوى امل�ضابقة القارية التي اأحرز 
لقبها يف العامني االأخريين، الإنقاذ 
بعد  االآن  حتى  ال�ضيء  مو�ضمه 
ما  النتائج،  يف  الرهيب  الرتاجع 
نقطة   19 بفارق  تخلفه  اإىل  اأّدى 
وبالتايل  املت�ضدر  بر�ضلونة  عن 
تبخرت اآماله يف الدفاع عن لقبه، 
وخروجه من م�ضابقة الكاأ�ض على 

يد ليغاني�ض يف ربع النهائي.
زمالء الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو 
مطالبون بتحقيق نتيجة اإيجابية ال 
القادم  ال�ضيف  اأمام  نقا�ض حولها 
خا�ضة  �ضيبا�ضتيان،  �ضان  من 
اجلولة  يف  �ضقط  "امللكي"  واأّن 

املا�ضية يف فخ التعادل على اأر�ض 
املتدهور ليفانتي �ضاحب املركز 
بنتيجة  الدوري  يف  ع�رس  ال�ضابع 
�ضاهم  الذي  التعادل  هذا   ،)2-2(
االأبي�ض  الفريق  اأجواء  تعكري  يف 
فوزاً  ت�ضجيله  بعد  فاأكرث  اأكرث 
ملفتاً يف "املي�ضتايا" على ح�ضاب 

فالن�ضيا ثالث الرتتيب )1-4(.
اأمام  حمتملة  عرثة  اأي  اأّن  كما 
�ضو�ضييداد يف البرينابيو، قد تدفع 
فلورنتينو  مدريد،  ريال  رئي�ض 
االإقالة  مذكرة  اإعداد  اإىل  برييث، 
الدين  زين  النادي  اأ�ضطورة  بحق 
م�ضل�ضل  اأ�ضفع  حال  يف  زيدان 
اأخرى  بنك�ضة  موؤخراً  االإخفاقات 
ختامية �ضد باري�ض �ضان جريمان 
يف ثمن نهائي دوري االأبطال وهو 
يف  ميتلك  الذي  العنيد  اخل�ضم 
�ضفوفه ثالث اأف�ضل العبي العامل 
هجومياً  وخطاً  نيمار  الربازيلي 
مفزعاً، وهو ما يعني يف املح�ضلة 

خطراً حمدقاً باأبي�ض مدريد.

الرئي�ض مرزوقي ياأمل يف التفاتة باقي الأندية 

اإدارة " الكابا" تدعم فو�ضيلي ب100 مليون �ضنتيم 
باقي  التفاتة  يف  ياأمل  مرزوقي  الرئي�ض 

االأندية 
اإدارة " الكابا" تدعم فو�ضيلي ب100 مليون 

�ضنتيم 
على  بوعريريج  برج  اأهلي  اإدارة  اأقدمت 
ملولودية  ال�ضابق  الالعب  ودعم  تكرمي 
مراد  الالعب  ق�ضنطينة  و�ضباب  اجلزائر 
اأن  اأجل  من  �ضنتيم  مليوم  ب100  فو�ضيلي 

بخارج  اجلراحية  العملية  اإجراء  له  يت�ضتى 
ا�ضتح�ضان  نالت  التي  املباراة  وهي  الوطن، 
وتثمني الالعب واملقربني منهم، خا�ضة وان 
م�ضاعدة  قبلها  تلقى  قد  فو�ضيلي  الالعب 
اجلزائر  مولودية  م�ضوؤويل  قبل  من  مادية 
حمبي  وياأمل  املنق�ضي،  االأ�ضبوع  بداية 
الالعب اأن تعمم وطنيا مثل هذه املبادرات 
االإن�ضانية بالدرجة االأوىل لالعب الذي قدم 

العملية  وان  خا�ضة  اجلزائرية  للكرة  الكثري 
قيمتها  تفوق  اإجراوؤها  املربمج  اجلراحية 
املليار �ضنتيم، كما مت على هام�ض م�ضاعدة 
الربايجية  االإدارة  الالعب فو�ضيلي من قبل 
تكرمي  مرزوقي  مو�ضى  الرئي�ض  بقيادة 
الثنائي الدويل ال�ضابق ويتعلق االأمر بكل من 

علي بن �ضيخ وم�ضطفى كوي�ضي.
بالل.اأ

ن�سر ح�سني داي

دزيري بالل هدفنا نتيجة اإيجابية اأمام الكناري
القبائل  �ضبيبة  مباراة  باأن  دزيري  بالل  قال 
وزو  بتيزي  نوفمرب  اأول  مبلعب  اليوم  ظهرية 
الن�رسية  توليفة  واأن  للفريقني  �ضعبة  �ضتكون 
بنتيجة  العودة  اأجل  من  اللعب  على  �ضتعمل 
اإيجابية ولذلك فاإن كل االأخبار من و�ضط بيت 
الن�رسية تقول اأن املدرب دزيري يرغب فعال 
يف حتقيق فوز خارج القواعد يف هذه املباراة، 
بهذا  حتيط  التي  واملعطيات  للظروف  نظرا 
فريقني  بني  �ضيجمع  والذي  املتميز  احلوار 
يف  فال�ضبيبة  والنتائج  الرتتيب  يف  متباينني 
املرتبة  يف  والن�رسية  نقطة   18 بـ   13 املرتبة 

6 بـ 26 نقطة مما جعل املقابلة نارية واخلطاأ 
فيها ممنوع لكال الفريقني، وخا�ضة اأن املباراة 
اإىل  باالإ�ضافة  اجلمهور  ح�ضور  بدون  �ضتجرى 
اأ�ضبال  فيها  يتواجد  التي  ال�ضعبة  الو�ضعية 
�ضعدي، وعلمنا من م�ضادر مقربة من حميط 
فر�ضة  ت�ضييع  يريد  ال  باأنه  دزيري  املدرب 
فاإن  وبالتايل  احلوار،  هذا  يف  اجلمهور  غياب 
باأكرث  للعب  الن�رسية  �ضيخدم  الغياب  هذا 
املباراة  هذه  يف  واليقظة  احلذر  مع  اأريحية 

املفخخة.
وعن ا�ضتعداد فريق الن�رسية فاإن كل العنا�رس 

يف  ينتظرها  وما  بامل�ضوؤولية  وواعية  جاهزة 
يعرف  فريق  اأمام  �ضيلعبون  الأنهم  وزو  تيزي 
الت�رسف  ويح�ضن  قواعده  داخل  يتحاور  كيف 
والتهديف يف الوقت املنا�ضب ما يجعلنا نقول 
اللقاء  هذا  يف  قادم  هو  مبا  واع  دزيري  باأن 
الق�ضمة  تقبل  ال  ونقاطه  هاما  يعترب  والذي 
يودون  الن�رسية  اأبناء  واأن  خا�ضة  اثنني،  على 
لعب ورقة االأدوار االأوىل لهذا املو�ضم وبالتايل 
حان الوقت لعدم ت�ضييع نقطة خارج القواعد 

اأو داخلها.
فوؤاد بن طالب
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رونالدو يبارك تعاقد ريال مدريد مع نيمار

اأعرب النجم الربازيلي رونالدو »الظاهرة«، عن اعتقاده باأن ناديه ال�سابق ريال مدريد يحتاج 
للتعاقد مع مواطنه نيمار جنم فريق باري�س �سان جريمان الفرن�سي.

ونقلت �سحيفة »ماركا – Marca« عن رونالدو »الظاهرة«، قوله: »نيمار العب رائع، ورمبا 
�سي�سبح اأف�سل العب يف العامل خلل عدة �سنوات، و)ريال مدريد( يحتاج للأف�سل«ويف حديثه 
حول مواجهة الفريق امللكي واالأمراء، �سمن دور الـ 16 لدوري اأبطال اأوروبا، قال رونالدو )41 
عاما(: »اأنا �سفري ريال مدريد، لذا اأريد لهم الفوز. ولكن من ناحية اأخرى يعجبني باري�س �سان 
جريمان، ونيمار هو �سديقي الكبري، الذي يحبه اجلميع. لن اأ�سطر نف�سي اإىل ن�سفني، اآمل 

فقط اأن اأرى مباراة رائعة يفوز فيها االأجدر«.
وترددت اأنباء يف اأواخر �سهر جانفي املا�سي، حول انتقال نيمار اإىل �سفوف ريال مدريد، يف 
املو�سم )2017-2018(، فيما اإذا توج باري�س �سان جريمان بلقب دوري اأبطال اأوروبا. وقبل ذلك 
اأعلن رئي�س النادي امللكي فلورنتينو برييز عن رغبته يف �رشاء املهاجم الربازيلي، وا�ستعداده 
الإدخال مهاجمه الربتغايل كري�ستيانو رونالدو �سمن ال�سفقة املحتملة، االأمر الذي اأدى اإىل 
توتر العلقات بينهما وانتقل نيمار اإىل �سفوف باري�س �سان جريمان قادما من بر�سلونة �سيف 

2017، مقابل 222 مليون يورو، لي�سبح اأغلى العب يف تاريخ كرة القدم.

فريق �ضيني ي�ضع خطة »جهنمية«
 خلطف مي�ضي

فريق  اأن  االإ�سبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة  ك�سفت 
هيبي ت�ساينا فور�سن ال�سيني تعاقد مع االأرجنتيني اإيزيكيل 
مواطنهما  اإقناع  اأجل  من  ما�سكريانو،  وخافيري  الفيتزي 
ال�سحيفة  واأو�سحت  م�ستقبل  ب�سمه  مي�سي  ليونيل 
ال�سيني،  النادي  اإدارة  اأن  ديبورتيفو«  »موندو  الكتالونية 
اأدركت اأن اإقناع ليونيل مي�سي لن يكون باملال فقط، وتقدمي 

وحماولة  بالعواطف  اأي�سا  ولكن  له،  خيايل  اقت�سادي  عر�س 
التاأثري عليه من خلل اأبناء جلدته ووفقا لل�سحيفة فاإن ال�ساحر 

خيايل  �سنوي  براتب  ال�سني  من  عر�سا  بالفعل  تلقى  االأرجنتيني 
يقدر بـ 100 مليون يورو، ال�سيف املا�سي، اإال اأن مي�سي ف�سل البقاء مع 

بر�سلونة، وجتديد عقده حتى عام 2021.

بوتني يلتقي رئي�س الفيفا 
يف �ضوت�ضي

اأعلن الرئي�س الرو�سي فلدميري بوتني، اأم�س 
رئي�س  مع  اجتماع  عقد  يعتزم  اأنه  االأربعاء، 
�سوت�سي  مدينة  يف  انفانتينو،  جياين  الفيفا 
قريبا، لتحديد بداية مراحل التح�سري لكاأ�س 

العامل لكرة القدم.
لكرة  »توتيم«  نادي  نا�سئي  بوتني  ودعا 
رئي�س  مع  االجتماع  هذا  اإىل ح�سور  القدم، 
قائل:  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدويل  االحتاد 
اإىل  اأدعوكم  للعامل،  اأبطال  اأي�سا  اأنكم  »مبا 
هناك، حتى تتمكنوا من التحدث مع ال�سيد 

املثري  من  �سيكون  اأنه  واأعتقد  اإنفانتينو، 
يف  العامل  اأبطال  روؤية  له  بالن�سبة  للهتمام 
يف  بوتني  فلدميري  التقى  اأن  فئتهم«و�سبق 
اإطار منتدى »املجتمع« مع فريق »توتيم«، يف 
الـ3 نوفمرب/ت�رشين الثاين 2016، بعد انت�سار 
واملدار�س  االأيتام  دور  بني  العامل  كاأ�س  يف 
النادي  بانت�سارات  بوتني  واأ�ساد  الداخلية 
الريا�سية ووعد اأطفال مدينة كرا�سنويار�سك 
باأنهم �سوف يتدربون قريبا يف جممع ريا�سي 

يلبي املتطلبات احلديثة.

رونالدو يك�ضف حقيقة مرة!
باأنه  القدم،  لكرة  االإ�سباين  مدريد  ريال  اأيقونة  رونالدو،  كري�ستيانو  الربتغايل  اعرتف 
حوار  يف  رونالدو،  وقال  �سنوات   10 منذ  بها  يقوم  كان  باأ�سياء  القيام  على  قادرا  يعد  مل 
اأن  »اأحاول  للرجال:  املو�سة  عامل  املتخ�س�سة يف  االإيطالية  »جي.كيو«  معه جملة  اأجرته 

ذلك مهم  الأن  البدنية  الناحية  اأعلى م�ستوى من  ا اأكون على  جد
مل�سريتي املهنية، يجب اأن اأكون جاهزا 100% دائما 

واأن اآخذ االأمر على حممل اجلد با�ستمرار. اأنا ال 
اأفعلها منذ 10  التي كنت  االأ�سياء  بنف�س  اأقوم 

يجب  امل�ستوى  هذا  على  للحفاظ  �سنوات، 
تقدمي الت�سحيات«.

واأو�سح النجم الربتغايل، اأف�سل العب يف 
العامل 5 مرات: »ال اأ�ستطيع اأن اأفعل اأ�سياء 
االآن، وبالتاأكيد ال ميكنني عمل ما  معينة 
كنت اأقوم به يف عمر الـ 20. يجب اأن جند 

حتدث  ال�سغري  فاالأ�سياء  دائما،  التوازن 
احتفل،  رونالدو  كري�ستيانو  اأن  فارقا«يذكر 

الثالث  ميلده  بعيد  املا�سي،  االثنني  يوم 
والثلثني.

بر�ضلونة يبلغ نهائي كاأ�س ملك ا�ضبانيا
بتغلبه يف املي�ستايا على  القدم  ا�سبانيا لكرة  كاأ�س ملك  بلغ فريق بر�سلونة نهائي م�سابقة 

م�سيفه فالن�سيا 2-0 يف اإياب ن�سف نهائي امل�سابقة وفاز بر�سلونة مبجموع املباراتني 
3-0 بعد ان تغلب اي�سا يف مباراة الذهاب يف الكامب نو 0-1.

للربتغايل  بديل  الثاين  ال�سوط  يف  دخل  الذي  كوتينيو  فيليب  الربازيلي  وافتتح 
اندريه غوميز النتيجة لرب�سلونة )49( حمققا اول هدف له مع بر�سلونة، وا�ساف 
الكرواتي ايفان راكيتيت�س الهدف الثاين )82( و�سيواجه بر�سلونة يف امل�سهد 
اخلتامي من م�سابقة كاأ�س امللك يوم ال�سبت 21 ابريل املقبل مناف�سه ا�سبيلية 

املتاأهل االأربعاء على ح�ساب ليغاني�س.
تفا�سيل اللقاء

نهاية مباراة ن�سف النهائي بتفوق بر�سلونة على فالن�سيا بهدفني دون رد وتاأهله 
اىل املباراة النهائية عن جدارة وا�ستحقاق.

وجماهريه  لفالن�سيا  القا�سية  ال�رشبة  ي�سدد  راكيتيت�س  الكرواتي  لرب�سلونة:  هدف 
بت�سجيله الهدف الثاين.

فر�سة خطرية لفالن�سيا: خو�سي غايا ي�سدد كرة قوية وقريبة من مرمى بر�سلونة لكن احلار�س الهولندي غا�سرب �سيلي�سني 
يت�سدى ب�سكل �سجاع ورائع ويحرمه من معادلة النتيجة.

-دفاع فالن�سيا يتدخل يف الثواين االخرية امام حماولة مي�سي الهجومية ومينعه من حتقيق الهدف الثاين.
-تغيري ثان لرب�سلونة بخروج انيي�ستا ودخول الربازيلي باولينيو.

هدف لرب�سلونة: بعد اربع دقائق من دخوله بديل، منح الربازيلي كوتينيو التقدم لرب�سلونة كما انه افتتح عداده التهديفي 
مع الفريق الكتالوين.

-فالفيدري مدرب بر�سلونة يدفع مع بداية ال�سوط الثاين بالربازيلي كوتينيو بديل للربتغايل اندريه غوميز.
العبو فالن�سيا ا�ستخدموا يف ال�سوط االول �سلح اخل�سونة الزائدة للحد من خطورة ليونيل مي�سي.

- حماولة فردية جديدة من ليونيل مي�سي لكن ت�سديدته الي�سارية جانبت اخل�سبات الثلث ملرمى احلار�س جوم دومينيك 
�سان�سيز.

كاأ�س فرن�سا

 مواجهة قوية بني �ضان جريمان ومر�ضيليا 
يف ربع النهائي

اأوقعت قرعة الدور ربع النهائي من م�سابقة كاأ�س فرن�سا لكرة القدم التي �سحبت 
اخلمي�س، باري�س �سان جريمان حامل اللقب يف مواجهة قوية مع �سيفه مر�سيليا 

وكان �سان جريمان تاأهل بفوزه على م�سيفه �سو�سو من الدرجة الثانية 4-1 يف 
مباراة تاألق فيها جنمه االأرجنتيني انخل دي ماريا بت�سجيله »هاتريك«، بينما اكت�سح 

مر�سيليا بورغ-اون-بري�س من الدرجة الثانية 9-�سفر.
و�ستكون مباراة ربع النهائي ا�ستعادة لنهائي عام 2016 الذي فاز به �سان جريمان 4-2 على 

اأن املباراة املرتقبة �سد مر�سيليا  الباري�سي ماك�سويل  للنادي  مر�سيليا وقال املدير الريا�سي 
�ستكون »كبرية، نحن �سعداء و�سنقوم بكل ما يف و�سعنا لل�ستمرار يف امل�سابقة. هذا حتد كبري«ويف املباريات االخرى 
�سمن ربع النهائي، يلعب ليون �سد كاين، وليزربييه من الدرجة الثالثة مع لن�س )ثانية(، و�سامبلي )ثالثة( مع �سرتا�سبورغ 
الذي تغلب على غرونوبل )ثالثة( 3-�سفر اخلمي�س وكان ليون تغلب يف الدور ال�سابق على مونبلييه 2-1 وفاجاأ ليزربييه 
من الدرجة الثالثة م�سيفه اوك�سري من الثانية واملتوج باللقب اربع مرات بثلثة اهداف نظيفة، وفاز كاين على متز 2-3 
بكرات الرتجيح، ولن�س على تروا 1-�سفر، و�سامبلي على غرانفيل 1-�سفر، و�سرتا�سبورغ على ليل 2-1. ومن املقرر ان 

تقام مباريات ربع النهائي يف 27 �سباط/فرباير و28 منه.



جوميز  �سيلينا  واملغنية  النجمة  ان�سمام  »يونيفر�سال«  �رشكة  اأعلنت 
 The Voyage of Doctor واخليال الكوميديا  فيلم  عمل  لطاقم 
يف  الرئي�سية  ال�سخ�سيات  لأحدى  ال�سوتي  بالأداء  Dolittle للقيام 
اإنتاج  حقوق  على  الفني  لالنتاج  »يونيفر�سال«  �رشكة  وح�سلت  الفيلم. 
وعر�ض الفيلم العام املا�سي، وهو من اإخراج �ستيفن غاغن، وي�ستوحي 
لوفتينج، حول طبيب من  الأطفال ملوؤلفها هيو  اأبرز ق�س�ض  ق�سته من 
الع�رش الفيكتوري، الذي ف�سل التوجه لعالج احليوانات بدلً من الب�رش 
ذكر  ما  بح�سب  معهم،  والتعامل  على خماطبتهم  الفائقة  لقدرته  نظراً 

موقع فاريتي.
وي�سارك يف بطولة العمل جمموعة من النجوم منهم روبرت داوين جونري، 
بانديرا�ض  اأنطونيو  جانب  اإىل  طوم�سون،  اإميا  واملمثلة  هولند،  توم 

ومايكل �سني الذين �سيقومون بتج�سيد �سخ�سيات حية.
»لوفتنغ«، حيث مت  الذي يج�سد �سخ�سية  الوحيد  العمل  يعترب هذا  ول 
ريك�ض  املمثل  قبل  من  مو�سيقي  فني  عمل  يف   1967 عام  يف  ت�سويره 
هاري�سون يف فيلم »دكتور دوليتل«، والذي فاز بجائزة الأو�سكار لأف�سل 
»دكتور  فيلم  يف  مرييف  اإدي  النجم  تاألق  كما  ب�رشية،  مبوؤثرات  اأغنية 
دوليتل« عام 1998، الذي ا�ستهر بح�سه الكوميدي الفكاهي، ومت تكرميه 

يف عام 2001.
وحقق الفيلم اآنذاك جناحاً كبرياً حول العامل، حيث و�سلت اإيراداته اأكرث 

من 470 مليون دولر يف �سباك التذاكر حول العامل.
ملجموعة  ال�سوتي  الأداء  يف  �ساركت  جوميز  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
 Hotel« املتحركة  الر�سوم  فيلم  حالياً  منها  ويعر�ض  الأفالم  من 

Transylvania 3« على �سبكة نيتفليك�ض.
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�سل�سلة جديدة من �أفالم حرب �لنج�م بت�قيع م�ؤلفي »غيم �أوف ثرونز«
اأعلنت ديزين عن �سل�سلة اأخرى 
جديدة من اأفالم »�ستار وورز« 
اأو حرب النجوم ال�سهرية على 
توقيع  املرة  هذه  حتمل  اأن 
التلفزيوين  امل�سل�سل  موؤلفي 

الناجح »غيم اأوف ثرونز«.
يف  ديزين  والت  �رشكة  وقالت 
بيان لها اإن ديفيد بنيوف ودي.
وينتجان  �سيكتبان  واي�ض  بي 
ال�سل�سلة اجلديدة التي �ستكون 
�سكاي  ملحمة  عن  منف�سلة 
الثالثية  عن  وكذلك  ووكر 
التي اأعلن عنها موؤخراً بتوقيع 
جون�سون.  رايان  املخرج 
رئي�سة  كنيدي  كاثلني  وقالت 
بيان،  يف  لوكا�سفيلم  �رشكة 
»من  وواي�ض  بنيوف  متكن  اإن 
وعمق  املعقدة  ال�سخ�سيات 
�سي�سيف  امليثولوجيا  وثراء 
�ستار  و�سيدفع  جديدة  اأبعاداً 
اأنها  اأرى  بطريقة  قدماً  وورز 

�ستكون مثرية للغاية«.
يف  اأعلنت  ديزين  كانت 
خمرج  جون�سون،  اأن  نوفمرب 
ل�ست  ذا  وورز:  »�ستار  فيلم 
ويخرج  �سيكتب  جيداي«، 
جديدة  ثالثية  اأفالم  اأول 
العلمي  اخليال  �سل�سلة  �سمن 
الناجحة و�سيدخل �سخ�سيات 
مل  عوامل  وي�ستك�سف  جديدة 

تظهر على ال�سا�سة من قبل.
ل�ست  »ذا  فيلم  عر�ض  وبداأ 
وحقق  دي�سمرب  جيداي«يف 
مليار   1.3 جتاوزت  اأرباحا 

دولر على م�ستوى العامل.
»اإت�ض.بي.اأو«  �سبكة  وحققت 
التلفزيونية التي تنتج م�سل�سل 
جناحاً  ثرونز«  اأوف  »غيم 
العامل،  م�ستوى  على  باهراً 
الذي  امل�سل�سل  ح�سل  كما 
خيايل  اإطار  يف  اأحداثه  تدور 
على  الو�سطى  الع�سور  ي�سبه 

وتابع  اجلوائز،  من  عدد 
املو�سم ال�سابع من امل�سل�سل 
يف  م�ساهد  مليون   30 نحو 
وحدها  املتحدة  الوليات 
املقرر  ومن  املا�سي،  العام 
من  الأخري  املو�سم  عر�ض 

امل�سل�سل يف عام 2019.
بيان  يف  وواي�ض  بنيوف  وقال 
اأم�ض الثالثاء اإنهما من حمبي 
حرب النجوم منذ وقت طويل، 
بيان م�سرتك »يف  واأ�سافا يف 
�سيف 1977 �سافرنا اإىل جمرة 
منذ  بها  ونحلم  للغاية  بعيدة 
ذلك احلني« يف اإ�سارة اإىل اأول 
النجوم.  حرب  �سل�سلة  اأفالم 
بهذه  »نت�رشف  البيان:  وتابع 
الفر�سة، خائفان بع�ض ال�سيء 
ومتحم�سان  امل�سوؤولية  لهذه 
ب�سدة للبدء، مبجرد ا�ستكمال 
اأوف  املو�سم الأخري من غيم 

ثرونز«.

معز م�سع�د يقدم م�سل�ساًل تلفزي�نيًا 
جديدً� »مل��جهة �لتطرف«

ك�سف الداعية الإ�سالمي والباحث 
تفا�سيل  عن  كامربيدج  بجامعة 
القادم،  الرم�ساين  م�سل�سله 
والذي يتم الإعداد له بالتعاون مع 
�رشكة اأبوظبي لالإعالم، ملواجهة 

الإرهاب والفكر املتطرف.
كخطوة  امل�سل�سل   وياأتي 
الفرتة  يف  قدمه  ملا  ا�ستكمالية، 
درامية  اأعمال  من  ال�سابقة 
الإرهاب  مواجهة  ا�ستهدفت 
بعد  وذلك  املتطرف،  والفكر 
م�سل�سل خطوات ال�سيطان وفيلم 
معز  اأعلن  ما  بح�سب  ا�ستباك، 
في�ض  على  ح�سابه  عرب  م�سعود 
بوك. واأكد م�سعود على �سفحته 
اأن  بوك،  في�ض  على  الر�سمية 
فكري  درامي  عمل  امل�سل�سل 
والتطرف  الإرهاب  يواجه  �سخم 
له  من�سور  يف  اأو�سح  ما  بح�سب 
اأحياناً  الأفكار  »لأن  فيه  جاء 
ولأن  الر�سا�ض  من  اأقوى  تكون 
يواجه  اأن  املتطرف يجب  الفكر 
راٍق..  وفّن  م�ستنري  علمي  بفكر 
التعبري  يف  اهلل  بعون  م�ستمّرون 
الو�سائل، وهذه  بكل  ر�سالتنا  عن 
اأ�سدقائنا  مع  بالتعاون  املرة 
لالإعالم،  ظبي  اأبو  يف  و�رشكائنا 

درامي �سخم  من خالل م�سل�سل 
ن�ستكمل فيه رحلتنا التي بداأناها 
ال�سيطان«  »خطوات  يف  معكم 
فكرة  امل�سل�سل  و«ا�ستباك”. 
وروؤية معز م�سعود، وتاأليف حممد 
دياب وخالد دياب و�سريين دياب، 
بق�سة  امل�سل�سل  ق�سة  وبداأت 
فيلم �سينمائي عن الإرهاب طلب 
دياب  حممد  من  م�سعود،  معز 

تاأليفه ليقوم باإخراجه.
بني  الثاين  التعاون  هذا  ويعترب 
فيلم  بعد  وحفظي  م�سعود 
دياب،  للمخرج حممد  »ا�ستباك« 
»نظرة  ق�سم  عر�ض  افتتح  الذي 
ما« يف مهرجان »كان« ال�سينمائي 
جناحاً  حمققاً   2016 عام  يف 
الدرامي  العمل  وي�سم  كبرياً. 
جنوم  اأملع  من  متميزة  نخبة 
ي�سارك من  العربي، حيث  العامل 
�سالمة،  �رشيف  من  كل  م�رش 
وهاين عادل، ووليد فواز، و�سريي 
عادل، وي�سارك من تون�ض الفنانة 
والفنانة  اأحمد،  بن  عائ�سة 
عبود،  اأبو  دياموند  اللبنانية 
فقيه،  ه�سام  ال�سعودي  والفنان 

والفنان العراقي كامل اإبراهيم.

�ملنتج ك�ين�سي ج�نز يتهم مايكل 
جاك�س�ن بال�سرقة

�سيلينا ج�ميز تن�سم لفيلم 
 The Voyage of لك�ميديا�

Doctor Dolittle

ومثرية  مفاجئة  ت�رشيحات  يف 
الأمريكي  املنتج  فجر  للجدل، 
�سادمة  مفاجاأة  جونز  كوين�سي 
مايكل  البوب  جنم  ملحبي 
جاك�سون، وذلك باتهامه بالحتيال 

والطمع وال�رشقة.
عاماً(   84( جونز  كوين�سي  وك�سف 
عن  نقاًل  �سحفية  ت�رشيحات  يف 
عن  الأمريكية  نيويورك  جملة 
اأرغب  »مل  قائاًل:  جاك�سون  خداع 
بالتحدث عن ذلك الأمر علناً، اإل 
الكثري  �رشق  جاك�سون  مايكل  اأن 
الأغاين  من  والكثري  الأ�سياء  من 

من اأ�سحابها«.
اتهاماته جتاه  املنتج جونز  وتابع 
و�سفه  حيث  جاك�سون  مايكل 
ن�سب  بعد  والحتيال«،  »باجل�سع 
بعنوان  اأغنياته  اإحدى  كلمات 
 Don’t Stop until you get«
enough » لنف�سه، دون العرتاف 
للموؤلف  مبلكيتها  جزئياً  ولو 

املو�سيقي غريغ فيلينغان�ض.
وحول راأيه يف الـ100 عملية جراحية 

اأجراها جاك�سون يف  التي  جتميلة 
اأنه  جونز  كوين�سي  اأو�سح  وجهه، 
اأ�سباب  اإي�ساح  عليه  يتوجب  كان 
اأنه  اإىل  م�سرياً  جلمهوره،  ذلك 
»ا�سطراب  مر�ض  من  يعاين  كان 
عانى  اأنه  كما  اجل�سدي«،  الت�سوه 
منذ طفولته من �سوء معاملة والده 
له، الذي كان ينعته »بالقبح«، مما 

ت�سبب له يف عقدة نف�سية.
جونز  املنتج  يقود  املقابل،  يف 
غرامي،  جائزة   28 على  احلائز 
والذي اأنتج اأكرث األبومات جاك�سون 
�رشكتي  مع  ق�سائية  حرباً  مبيعاً، 
»�سوين ميوزيك اإنرتتاينمنت« و«اإم 
اأن  فيها  يزعم  بروداك�سنز«،  جاي 
ال�رشكتني عملتا معاً جلني الأرباح 
تكون  اأن  املفرت�ض  من  كان  التي 

من حقه.
مع  اتفق  جونز  اأن  اإىل  ي�سار 
على  العمل  على  جاك�سون 
األبوماته، حيث اأن هذه التفاقات 
اأي  ومزج  لتعديل  الأولوية  تعطيه 

من ت�سجيالت النجم الراحل.



ثقافةاجلمعة -9 ال�سبت 10  فيفري 2018 املوافـق   لـ21 جمادى الأول  1439 16

حياة �لأديب و�ملفكر �سدقي ��سماعيل �سمن �سل�سلة “�أعالم ومبدعون”

بعد اعرتا�ض قوي من قبل بع�ض ال�سيا�سيني يف اليمني الفرن�سي

فرن�سا تزيد من دعمها لرتجمة �لكتب من �لفرن�سية �إىل �لعربية

من الرتاث غري املادي

عبد �لفتاح قلعه جي وكتاب »قطوف من كروم �ملعرفة«

الأديب واملفكر ال�سوري الراحل �سدقي اإ�سماعيل كان حمور العدد اجلديد من �سل�سلة “اأعالم ومبدعون” 
التي ت�سدرها الهيئة العامة ال�سورية للكتاب �سهريًا.

يو�سف  حممود  الكاتب  وحاول 
الذي توىل تاأليف هذا العدد ر�سد 
املبدع  هذا  الذاتية حلياة  ال�سرية 
منذ الطفولة والعوامل التي اثرت 
يف تكوين �سخ�سيته منذ والدته يف 
ودور   1924 �سنة  ا�سكندرون  لواء 
عائلته يف تكوين �سخ�سيته و�سغفه 
منذ  بداأ  الذي  للقراءة  وع�سقه 
والدور  االأوىل  الطفولة  مراحل 
الذي لعبه املفكر زكي االر�سوزي 

يف حياته.
التي  املتغريات  اأن  يو�سف  ويبني 
يف  اأثرت  حينذاك  ب�سورية  اأملت 
الفكرية  وروؤيته  اإ�سماعيل  نظرة 
يف  ال�سيا�سية  االأو�ساع  من  الحقاً 
لواء ا�سكندرون ومعاهدة “1936” 
االحتالل  و�سلطات  �سورية  بني 
عن  اللواء  ف�سل  ثم  الفرن�سي 
الوطن االأم �سورية عام 1937 وتاأثر 
اأدى  الذي  احلدث  بهذا  ا�سماعيل 
راأ�سه وتنقله  اإىل مغادرته م�سقط 
ليتخرج  ودم�سق  وحلب  حماة  بني 
الفل�سفة  ق�سم  من  جامعتها  من 

“1952” حاماًل االإجازة اجلامعية 
ودبلوماً يف الرتبية.

اإىل  ذلك  بعد  يو�سف  وينتقل 
العملية  احلياة  عن  احلديث 
اأميناً  عني  حيث  الإ�سماعيل 
واالآداب  للفنون  االأعلى  للمجل�س 
تاأ�سي�س  يف   1969 عام  واأ�سهم 
احتاد الكتاب العرب وتوىل رئا�سته 
رئا�سة حترير  ثم   1971 عام  حتى 
جملة املوقف االأدبي لغاية وفاته 

يف اأيلول من عام 1972.
�سدقي  على  يو�سف  وي�سيء 
بداأ  الذي  ال�سحفي  اإ�سماعيل 
بالكتابة للجرائد منذ نهاية مرحلة 
درا�سته الثانوية م�سرياً اإىل اإ�سهامه 
من  االأوىل  االأعداد  حترير  يف 
مع  املثمر  وتعاونه  البعث  جريدة 
العي�سى  �سليمان  الراحل  ال�ساعر 
النقدية  اجلريدة  اإ�سدار  يف 

ال�ساخرة “الكلب” �سنة 1949.
وكان للتاأليف ح�سة كبرية يف حياة 
خمتلف  يف  كتب  حيث  اإ�سماعيل 
وركز  املعروفة  االأدبية  االأنواع 

على الرتاث العربي وتراث ما قبل 
اأكرب  كانت  اأعماالً  وترك  االإ�سالم 
يف  ن�رش  مما  مادة  واأغزر  حجما 
اأثناء حياته كما يتطرق يو�سف اإىل 
الكتب املهمة يف جمال  جمموعة 
“رامبو”  االأدب والدرا�سات ومنها 
و”حممد علي القاب�سي” و”العرب 

وجتربة املاأ�ساة”.
ويفرد يو�سف جزءاً كبرياً للحديث 
عن رواية “اهلل والفقر” التي كانت 
الرواية االأوىل الإ�سماعيل و�سدرت 
عام 1970 وتتمحور حول �سخ�سية 
اأ�سعد الوراق التي حولت مل�سل�سل 

تلفزيوين قدم مرتني.
ثم ينتقل يو�سف للحديث عن رواية 
تطور  ق�سة  عر�ست  التي  الع�ساة 
يف  واالجتماعي  ال�سيا�سي  الفكر 
احلادثة  رواية  اإىل  اإ�سافة  �سورية 
اأربعينيات  يف  ق�ستها  تدور  التي 
القرن الع�رشين ومت�سي قدما حتى 
وم�رش  �سورية  بني  الوحدة  قيام 
املتغريات  من  جمموعة  وتر�سد 

يف حياة املجتمع العربي.

ويعرف يو�سف ب�سدقي امل�رشحي 
و�سيلة  الفنون”  “اأبا  اعترب  حيث 
عن  الفل�سفية  اأفكاره  الإي�سال 
موؤثر  ب�سكل  واالإن�سانية  الثورة 

ومبا�رش اإىل النا�س.
يحمل  يو�سف  الكاتب  اأن  يذكر 
واآدابها  العربية  اللغة  يف  اإجازة 
اأدب  جمال  يف  وقا�س  كاتب  وهو 

الطفولة.. �سدرت له جمموعة من 
املتنبي  الطيب  اأبو  منها  االأعمال 

وعبد الرحمن الكواكبي.
وكالت

فيه  يُثري  زال  ما  الذي  الوقت  يف 
يف  العربية  اللغة  تعليم  مو�سوع 
اعرتا�ساً  الفرن�سية  املدار�س 
ال�سيا�سيني  بع�س  قبل  من  قوّياً 
فيه  يرون  اإذ  الفرن�سي،  اليمني  يف 
خطراً على ُم�ستقبل اندماج حوايل 
50 األف طالب من اأبناء امُلهاجرين 
الفرن�سي،  والالجئني يف املجتمع 
يف  العربية  اللغة  ح�سور  يتزايد 

امل�سهد الثقايف الفرن�سي.
موناديه«  »فين�سان  اإعالن   ومع 
للكتاب  الوطني  املركز  رئي�س 
م�ساعدات  رفع  عن  فرن�سا  يف 
من  الكتب  لرتجمة  النا�رشين 
ومن  الفرن�سية،  اإىل  العربية 
 %70 بن�سبة  العربية  اإىل  الفرن�سية 

من تكاليف االإ�سدار خالل الفرتة 
احل�سور  يتزايد   ،2020-2018

القوي للغة العربية.
املادية  ُم�ساعداته  املركز  ويُقّدم 
ملا يُقارب من 500 م�رشوع ترجمة 
بينها  لغات  عّدة  عن  عام  كل  يف 
العربية. ويف حني كان املركز مينح 
ال�سابقة  ال�سنوات  يف  النا�رشين 
ُم�ساعدة تُ�سّكل ما بني %40 - %60 
عن  تزيد  ال  اأن  على  النفقات  من 
رفع  مّت  فقد  يورو،  األف   35 قيمة 
قيمة الدعم امُلقّدم اإىل 70% بدءاً 

من العام احلايل.
للكتاب يف  الوطني  املركز  ُويعترب 
وزارة  تتبع  عامة  موؤ�س�سة  فرن�سا 
ُم�ساعدة  اإىل  الثقافة، وهو يهدف 

وتعزيز  الن�رش  قطاع  يف  العاملني 
جهود الرتجمة من اللغة الفرن�سية 
خالل  املركز  وجنح  واإليها. 
تقدمي  يف  و2017   2016 العامني 
اإىل  ترجمة  م�رشوع   251 لـِ  الدعم 
خمتلف اللغات االأجنبية، منها 18 
العربية،  اللغة  اإىل  ُمرتجماً  كتاباً 
م�رشوع   266 مُل�ساعدة  اإ�سافة 
ترجمة اإىل الفرن�سية منها 7 كتب 

عن العربية.
بع�س  ورغم  اأّنه  ويذكر 
االعرتا�سات، اإال اأّن وزارة التعليم 
قرارها  اتخذت  قد  فرن�سا  يف 
اأّن  موؤكدة  العام،  هذا  النهائي 
املدار�س  يف  العربية  اللغة  تعليم 
يتم  العك�س مما  وعلى  احلكومية، 

جهود  يف  ي�سّب  اإمنا  له،  الرتويج 
وخطوات اندماج اجلاليات العربية 

يف املجتمع الفرن�سي.
االأحد  اختتمت  اأخرى  جهة  ومن 
الـ  الدورة  فعاليات  باري�س  يف 
املغاربي-  »املعر�س  من   24
دور  مب�ساركة  للكتاب«،  امل�رشقي 
ن�رش وُكّتاب من املغرب واجلزائر 
وم�رش  وموريتانيا  وليبيا  وتون�س 
و�سوريا ولبنان، وذلك بهدف تعزيز 
فرن�سا  يف  العربي  الكتاب  ح�سور 
التوا�سل  وتفعيل  عموماً،  واأوروبا 
بني النا�رشين العرب والفرن�سيني، 
الذي  املعر�س  ا�ستقطب  حيث 
اآالف   6 حوايل  اأيام   3 ملدة  اأقيم 
اأّن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  قارئ. 

م�سمى  حتت  يُقام  كان  املعر�س 
طيلة  املغاربي  الكتاب  معر�س 
مّت  اأّن  اإىل  املا�سية،  الدورات 
ال�رشق  دول  ُم�ساركة  اإ�سافة 
 .2018 العام  من  بدءاً  العربي 
�سوالي«  دو  »كو  جمعية  وتُنظمه 
التي تاأ�س�ست يف عام 1985، ومعهد 
املتو�سطية  والدرا�سات  البحوث 
اأو�سطية، وذلك يف �سالة  وال�رشق 
فيل«،  دو  »هوتيل  باري�س  بلدية 
املعر�س  هام�س  على  واأقيمت 
ت�سكيلية  فنون  ومعار�س  ندوات 

وفعاليات ثقافية غنية.
وكانت منظمة اليون�سكو قد نّظمت 
اللغة  حول  ندوات  عّدة  موؤخراً 
بباري�س، وذلك  العربية يف مقّرها 

الذي  لها  العاملي  باليوم  احتفاًء 
وهو  دي�سمرباملا�سي،   18 �سادف 
اجلمعية  فيه  اأ�سدرت  الذي  اليوم 
قرارا  املتحدة  لالأمم  العامة 
باإدخال اللغة العربية �سمن اللغات 
املنظمات  كافة  يف  الر�سمية 

التابعة لها.
العربي  العامل  معهد  ويُ�ساهم  كما 
�سنوياً يف تعليم ما يزيد عن 2000 
�سخ�س للغة العربية، وي�سعى قريباً 
يف  ُمعتمدة  دولية  �سهادة  الإ�سدار 
خاللها  من  يتم  العربية،  اللغة 
حتديد امل�ستوى اللغوي للدار�سني 

وفق معايري اأكادميية دقيقة.
وكالت

من  »قطوف  كتاب  يحتوي 
عبد  لالأديب  املعرفة«،  كروم 
مو�سوعات  جي،  قلعه  الفتاح 
تتمّيز  وهي  ومتنوعة..  متعّددة 
وا�ستوعب  طبيعتها..  بجمال 
املفكرين  الأبرز  الفل�سفات  فيه 
يف  وتوغل  االإ�سالميني، 
ورموزها  العرفانيات  عر�س 
الق�سايا  جمال  يف  وتطبيقاتها 

العقلية و�سواها.
عن  اأي�ساً،  الكتاب  ويحكي 
حافظ  اختاره  الذي  الطريق 
احلّب،  طريق  فهو  ال�سريازي، 
قلم  �سال  وحده  فباحلّب 
واكت�سب  وكلمات،  نوراً  املبدع 
يكن  فلم  اخللود،  �سفة  �سعره 
ال�سريازي �ساعراً فخماً  حافظ 

�سعراء  من  كان  واإمنا  فح�سب، 
ابتنوا  الذين  املعدودين  العامل 
خا�ساً  �سعرياً  عاملاً  الأنف�سهم 
اإليه االإن�سان ليطل من  يحملون 
نوافذه على الكون ومن �رشفات 
جمال  االإن�سان  يرقب  �سعره 

احلّق واخللق.
ويو�سح املوؤلف اأنه كان �سعدي 
ال�سريازي عاملاً واأديباً و�ساعراً 
باحل�ّس  اإنتاجه  يتمّيز  ومعلماً، 
ون�رشته  الرفيع،  االإن�ساين 
وبحر�سه  املظلومني،  لل�سعفاء 
بني  االإن�سانية  الروابط  على 

جميع الب�رش.
ويف الرتاث الالمادي وامللحمي، 
بقايا  من  كثرياً  جي  قلعه  قدم 
واخلرافة،  واالأ�ساطري  الرموز 

وهما  والن�رش،  الهالل  ذلك  من 
الرمز القومي لعدد من ال�سعوب 
رمز  وهما  وال�سامية،  العربية 
خلود االأمة وقوتها.. كما تطرق 
اجلن  اأذى  جتنب  اإىل  املوؤلف 
و�سكناهم..  زواجهم  وق�س�س 
الرعبة،  طا�سة  من  وال�رشب 
والعرو�س التي تل�سق قطعة من 
العجني فوق بيت الزوجية، ومن 
اأكف  الزهر على  ماء  ر�س  ذلك 
وروؤو�س املحتفلني. ويف ال�سعر 
بقايا  جند  الغنائي،  ال�سعبي 
تقاليد  من  كان  وقد  اأ�سطورية، 
موكب  يف  حتمل  اأن  العر�س 
املغربية  فطوم  �سور  العر�س 
�سدر  يف  اجلهاز  مع  وتعلق 
البيت كاأنها ع�ستار رمز اجلمال 

واحلّب واخل�سب.
حتمل  اأنه  اإىل  املوؤلف  ويلفت 
لدى  واأغانيها  ال�سعبية  االألعاب 
الرموز  من  الكثري  االأطفال، 
مثل  االأ�سطورية،  واالإ�سارات 
لعبة »يا حاج حمّمد يويو«، التي 
غزو  اإىل  اإ�سارات  فيها  تربز 
ال�رشق  بني  وال�رشاع  االإ�سكندر 
املوروثات  وهذه  والغرب. 
روؤيوي  قدمي  عامل  بقايا  حتمل 
ال�ساملة،  اال�ستعارة  على  قائم 
االأ�سكال يف وحدة  تتماهى فيه 
زمن  يف  العامل  تختزل  كلية 

دائري.
كما اأ�سبحت ق�سة جمنون ليلى 
رمزاً يف الع�سق وعذوبة العذاب، 
لل�سالك  درباً  ليلى  واأ�سبحت 

امل�ستحيل  للحب  واأمنوذجاً 
و�سكال  الكلي،  للجمال  و�سورة 
ما  املمتدة  احلياة  اإيقاع  معاً 
يوتوبيا  يف  والواقع  احللم  بني 

من�سودة وم�ستحيلة.
ال�ساعر  كتبها  الق�سة  وهذه 
م�رشحية  يف  �سوقي  اأحمد 
�سعرية بعنوان »ليلى واملجنون«، 
ليلى«  »جمنون  ق�سة  وانتقلت 
فاالأدب  الفار�سي،  االأدب  اإىل 
واأغرم  والرتكي،  االأوردي 
بر�سمها،  املنمنمات  ر�سامي 
وا�ستعاد الر�سامون هذه الق�سة 
ور�سموها بع�رشات املنمنمات.

كبري  عدد  هناك  واأي�ساً، 
واحلكايات  االأ�ساطري  من 
ال�سائعة،  ال�سعبية  والق�س�س 

والتي يتم تداولها يف اآداب عدد 
منها  ال�رشقية،  ال�سعوب  من 
با�سم »فرهاد  الق�سة املعروفة 
و�سريين«،  »خ�رشو  اأو  و�سريين« 
وهي من الفولكلوريات الفار�سية 

والرتكية والعراقية والكردية.
اال�ست�سقاء  الباحث  ويدر�س 
بال�سماح والغناء »ا�سق العطا�س« 
واأهازيج املطر، وكذلك القدود 
اأين  من  ويبحث  واملو�سحات، 
و�سلتنا؟ ويدر�س غناءها وعلوم 
اأنغامها واأوزانها واأهم اأعالمها، 
الوفا  اأبو  ال�سيخ  مثاًل:  ومنهم 
اأنغامها  تعلم  الذي  الرفاعي 
حي  يف  الرفاعية  الزاوية  يف 

االأكراد، حيث كان �سكناه.
وكالت
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عن دار كردادة للن�سر 

كتاب " حوار اأتباع الديانات والثقافات يف اأفق ما بعد الأ�صولية"

عن دار كردادة للن�سر �سدر 
كتاب جديد للباحث يف الت�سوف 

واملخت�ص يف حوار الديانات الأ�ستاذ 
حممد زروقي املعنون بـ )حوار 

اأتباع الأديان والثقافات يف اأفق ما 
بعد الأ�سولية( تقدمي الدكتور 

جلول �سديقي مدير معهد الغزايل 
مب�سجد باري�ص بفرن�سا ،وقد �سدر 

بدعم من مركز احلوار الدويل 
 .  Kaiciid بفيينا بالنم�سا

 للباحث والكادميي حممد زروقي
 الو�سط / جنيب طارق

جزائري  اأكادميي  زروقي  حممد 
الأديان  حوار  يف  متخ�ص�ص  وباحث 
ال�صباب  من  يعد  اأنه  كما  والثقافات 
على  النا�صط  القالئل  اجلزائري 
يف  والإقليمي  الدويل  امل�صتوى 
الدولية  النزاعات  فك  جمال 
ومكافحة التطرف والتاأ�صي�ص للعي�ص 
امل�صرتك، و يعمل متعاونا وم�صت�صارا 
يف بع�ص الهيئات واملنظمات الدولية 
اإىل  بالإ�صافة  املذكور،  ال�صياق  يف 
املتحدة  الأمم  مناذج  يف  م�صاركاته 
اأتباع  )حوار  كتاب  ويعترب  لل�صباب.. 
بعد  ما  اأفق  يف  والثقافات  الأديان 
امل�صاريع  اأهم  بني  من  الأ�صولية( 
ال�صنة، ذلك  التي تطبع هذه  البحثية 
اأن الكتاب مت دعمه من مركز احلوار 
بالنم�صا kaiciid  مركز  العاملي 
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 
الأديان  اأتباع  بني  للحوار  العاملي 
يف  الرائد  املركز  هذا  والثقافات، 
وهو  الدويل  وال�صالم  احلوار  جمال 
كربيات  اعرتاف  على  يحوز  الذي 
الأم  الكني�صة  ومراقبة  ودعم  الدول 
الدينية  الرموز  بروما وجمموعة من 
ياأتي  العامل،  اأنحاء  والثقافية من كل 
الكتاب �صمن برنامج املركز باعتبار 
الزمالء  بني  من  زميال  املوؤلف 
حيث   ،2017 للعام  للمركز  الدوليني 
مت تدريب اأع�صاء الزمالة على فنون 
النزاعات  وفك  احلوار  وطرائق 
وقد  التوترات،  مناطق  يف  الدولية 
نال كاتبنا �صهادة التخرج من املركز 
واحدا  باعتباره   ،2017 العام  نهاية 
الدويل  الربنامج  يف  الناجحني  من 

للمركز.
اللغات العابرة 

للخ�سو�سيات و�سيلة للحوار
احلوار  اإىل  يدعو  املذكور  والكتاب 
وهي  الفنون  لغة  الراقية،  بلغاته 
اللغات العاملية العابرة للخ�صو�صيات 
احلوار  وف�صاء  املت�صلبة،  الوهمية 
للتاأ�صي�ص  واأجنع  واأرحب  اأو�صع  نراه 
هذا  جامع،  اإن�صاين  مل�صرتك 
امل�صرتك هو الأر�صية اجلامعة لبني 
جميعهم،  فيه  يتفقون  فيما  الإن�صان 
معتقداتهم  عن  النظر  بغ�ص 
واأعراقهم وثقافاتهم املتباينة، وهذا 
الأديان  حوار اأتباع  بوتقة  يف  كله 

والثقافات يف اأفق ما بعد الأ�صولية.
ومبا اأن اجلالية امل�صلمة يف �صريورتها 
يف  التمكني  عن  تبحث  دائما  كانت 
�صتى املجالت، ويف تاأ�صي�ص الربامج 
من  توؤدي  والتي  هناك،  وامل�صاريع 
الإن�صانية،  خدمة  يف  دورها  خاللها 
رحمة  جاء  الذي  الدين  هذا  بتبليغ 
هو  كما  لالإن�صان  وخال�صا  للعاملني 

�صاأن جميع الديانات.
جمال  بو�صفه  الفن  مو�صوع  فاإن 
قيمة  وباعتباره  متميزا  معرفيا 
حوارية عليا، قد �صكل ثغرة مل جتد 
على  القائمني  من  فيها  يرابط  من 
الثقافة الإ�صالمية يف الغرب، بل تواتر 
الفنون  اأهميته، فو�صعت  التقليل من 
اأولوياتنا،  �صلم  من  متدنية  درجة  يف 
على  القائمني  لدى  تولدت  ما  فاإذا 
عزمية  الإ�صالمي  احلوار  م�صاريع 
الدفع  وحماولة  اخللل  هذا  ملعاجلة 
الأجدر  فاإن  الأح�صن،  عن  بالبحث 
الفاعلة  امل�صاهمة  اإىل  املبادرة  بهم 
الأديان  اأتباع  بني  احلوار  جمال  يف 
القيم  ف�صاء  اإطار  يف  والثقافات 
لعامل  اأ�صا�صي  من مدخل  الإن�صانية، 
يعقدوا  اأن  امل�صلمني  على  الغرب، 
�رضبنا  مدخل  وهو  رهانهم،  عليه 
له املثال يف كتابنا هذا )حوار  اأتباع 
بعد  ما  اأفق  يف  والثقافات  الأديان 
والإبداع،  باملو�صيقى  الأ�صولية( 
هاته  باعتبار  وامل�رضح  والتمثيل 
تت�صم  متعالية  حوارية  لغة  الفنون 

باأنها لغة عاملية فعلية.
وقد نوه مدير معهد الغزايل مب�صجد 
باري�ص الكبري بفرن�صا الدكتور جلول 
�صديقي يف تقدميه بقوله: )الأ�صتاذ 
الكتاب،  �صاحب  زروقي  حممد 
للبحر  اجلنوبية  ال�صفة  اإىل  ينتمي 
لعدة  و  الذي كان  الأبي�ص املتو�صط 
و  وازدهار  نور  و  اأمان  بحرية  قرون 
للعامل  ح�صاري  اإ�صعاع  و  رفاهية، 
مرورا  غرناطة  اإىل  �صقلية  من  كله 
والقريوان  وبجاية  وتلم�صان  بفا�ص 
فالأزهر ال�رضيف فبالد ال�صام لنعرب 
وادي بردى و نتمتع مبا اأجنبه وادي 

الرافدين.
بجوهره  فالإن�صان  الزمان  تغري  ولو 
الإن�صان،  هو  ودينه  اخلالق وقيمه 
عنيفة  بهزات  متر  املجتمعات  كل 
والعنف يف حد ذاته حالة �صاذة، لأن 

يوؤمن حتما مبفهوم  املتزن  الإن�صان 
اأمة  جعلناكم  »وكذلك  الو�صطية: 
النا�ص«  على  �صهداء  لتكونوا  و�صطا 

�صدق اهلل العظيم.

تنبيه

ل  التاريخ  حركة  اأن  نعرفه  والذي 
من  واحدة،  فما  حالة  على  ت�صتقر 
اإل  متالحقة  اأجمادا  �صهدت  اأمة 
وانعرجت بها م�صرية التاريخ، لت�صهد 
ببع�ص  فتحظى  جديدة،  جتربة 
ما  وهذا  اأخرى،  اأمة  الأجماد  هذه 
وما  الب�رضي،  ال�رضاع  حتمية  يف�رض 
التاريخ يف جوهره اإل ت�صجيل ينبغي 
لل�رضاع  تدوينه  عند  دقيقا  يكون  اأن 
الدائر يف حركة م�صتمرة بني الب�رض، 
والهزائم  النت�صارات  ت�صبح  وبهذا 
عبارة  ال�صعوب  تاريخ  يف  والنك�صات 
القوة  ح�صب  تتبادلها  اأماكن  عن 
الأخرى،  على  التغلب  ت�صتطيع  التي 
حتل  التي  ال�صعف  حالت  وح�صب 
بالقوى، فتجعل ميزان قوته ينخف�ص 
واملرجو  املطلوب،  م�صتواه  من 
اأن يحافظ عما بني يديه  اأ�صالاً  منه 
امل�صتطاع  يكن يف  اإن مل  اأجماد  من 

زيادتها.
هنا،اأن  اإليه  التنبيه  ينبغي  والذي 
الهزمية وال�صعف  اخلروج من دوائر 
اأن  من  بد  ل  واإمنا  عر�صا،  ياأتي  ل 
الوعي  مع حالة من  ويتالزم  يتزامن 
حدث،  ما  ملراجعة  كافية  تكون 
جزيئات  كل  ت�صتوعب  فاح�صة  بعني 
نف�صه  الوقت  يف  وت�صنع  املا�صي، 
وما  فعله  يجب  ما  النظر–  -اأمام 
احلالت  يف  واأما  يحدث،  اأن  يتوقع 
التي ت�صت�صلم فيه ال�صعوب املقهورة 
للعني املغم�صة عن جوهر الأحداث، 
الوعي  يتواجد  اأن  هنا  ميكن  فال 

الكفيل بتخلي�صها مما هي عليه(.
اإىل  تاأليفه  هدف  املوؤلف   ويرجع 
الغرب،  يف  امل�صلمني  اأو�صاع  اإبراز 
والواقع  املكانة  حقيقة  يبني  مما 
الذي يعي�صونه، وبذلك يهدف البحث 
ا�صتجالء ظاهرة  اإىل  ال�صاأن  يف هذا 
كتابنا خطة  ويقدم  الفاعلية،  �صعف 
�صمن  الأ�صولية  جتاوز  يف  متكاملة 
حوار  اأتباع الأديان والثقافات وتقدمي 
اأمنوذج  للبديل القيمي الإن�صاين، كما 

القيمي،  الف�صاء  هذا  اأبعاد  يعطي 
كما نو�صح عالقة امل�صلمني مبراكز 
تعاطي  وكيفية  العاملي  القرار  �صنع 
نف�صه  الوقت  ويف  معها،  امل�صلمني 
مدى تعاطي هذه املراكز مع املكون 
الإ�صالمي،  والثقايف  الدميغرايف 
عزلة  ظاهرة  تو�صيح  اإىل  بالإ�صافة 
على  انعك�ص  ما  وهو  امل�صلمني، 
وال�صيا�صة  احلوار  يف  ممار�صاته  كل 
جتد  تكاد  ل  اإذ  والفنون،  والثقافة 
على  تاأثري  له  امل�صلمني  من  اأحدا 
ب�صكل  الغرب  يف  ال�صيا�صية  ال�صاحة 
اأن  �صاأنه  من  ما  وهذا  فعليا،  ملفت 
العامة  احلياة  عن  امل�صلمني  يبعد 
وذلك من خالل ابتعادهم وتوج�صهم 
والأزمنة،  الظروف  جلميع  املالزم 
للت�صويه  عر�صة  جعلتهم  ما  وهو 
اإبراز  اإىل  نهدف  كما  والإرهاب، 
جو  خلق  يف  وف�صاءاتها  القيم  دور 
كما  والتثاقف،  واحلوار  التبادل  من 
نهدف اأي�صا اإىل تبيان اأهمية الإبداع 
جديدة،  حوار  لغة  خلق  يف  والفنون 
الأديان  بني  �صلبة  تعاي�ص  واأر�صية 
ال�صالم  ظلها  يف  ي�صود  والثقافات، 
احلكمة  �صوت  فيها  يعلو  والوئام، 

ومنطق العقل والروح.

تو�سيات

الكاتب  يقدم  الكتاب  اآخر  ويف 
ذات  تعترب  التو�صيات  من  جمموعة 
يقول،  اإذ  املو�صوع  بالغلة يف  اأهمية 
اأن  من خالل ما �صبق ذكره ن�صتطيع 
نعتربها  التي  النقاط  بع�ص  نذكر 
نختمها  كم  لكتابنا،  مهمة  نتائج 
لزومها  نرى  التي  التو�صيات  ببع�ص 
نورده  ما  ذلك  ومن  كتابنا  ختام  يف 

فيما يلي:
الثقافات  نعترب  اأن  ميكن  ل   _
اإذ غدت  بعينها،  بيئة  وليدة  والفنون 
يف  منت�رضة  اأمناطا  الع�رض  هذا  يف 
يف  تتحد  العامل  من  خمتلفة  اأ�صقاع 

الأ�صل والهدف.
الغربي  العاملني  يف  الثقافة   _
والإ�صالمي، وجهان لثقافتني من بني 
تعداد هائل من الثقافات الإن�صانية، 
اأدل على ذلك من ا�صتحالة قيام  ول 
ثقافة غربية يف الوقت احلا�رض ول يف 
امل�صتقبل. _ اإن الديانات والثقافات 

باأنواعها ل ميكن اإل اأن حتر�ص على 
بني  ال�صالم  يحقق  الذي  التثاقف، 
الأفراد وال�صعوب _ اإن نظرة مهاجر 
احلذر،  نظرة  تعد  مل  كفرن�صا  لبلد 
واأمنوذجا،  قدوة  يعتربها  �صار  بل 
خا�صة واأن اأبناء هذا اجليل يتمتعون 
الفرن�صية،  باجلن�صية  التجن�ص  بحق 
ي�صعون  فاإنهم  اجلدد  القادمون  اأما 
ومنها  الطرق  مبختلف  لكت�صابها 
ولو  فرن�صية،  اأو  بفرن�صي  الزواج 
غياب  يعني  ما  وهو  �صوريا،  زواجا 
هاج�ص العودة. _ ميكن لنا اأن نقول 
الفل�صفات  يف  الأ�صلية  القيم  باأن 
خمتلفة التمظهر يف واقعنا، اإمنا هي 
ن�صو�ص  من  م�صتمدة  الأ�صا�ص  يف 
على  قادرة  القيم  هذه  واإن  دينية، 
واملحبة  ال�صالم  نحو  الب�رضية  دفع 
احل�صارات  بني  فيما  والتعاون 
اأهمية   _ الإن�صانية.  والثقافات 
يف  الغربية  واملدنية  احل�صارة 
البيئة  يف  للتاأثري  امل�صلمني  خدمة 
ا�صتغالل  ميكن  حيث  اجلديدة، 
والفنية، وهذه  الإجنازات احل�صارية 
الفر�ص املتاحة ما كانت لتكون لول 
احل�صارة  حققته  الذي  ال�صتقرار 
الغربية، وهو الذي عجزت عن توفريه 
ف�صال  لأبنائها  الإ�صالمية  ال�صاحة 
يف  احلر  املتاأمل   _ غريهم.  عن 
الكرمي، يجده دعوة �رضيحة  القراآن 
لذا  والكمالت،  باجلمالت  للتحلي 
فيها  مبا  اجلمالت  كل  يف  فالأ�صل 
اأن  وامل�رضح  والتمثيل  املو�صيقى 
اخلبائث  من  ل  الطيبات  من  تكون 
ب�صتى  الفنون  تعترب   _ ي�صاع.  كما 
بذلك  وهي  اإن�صانية،  قيمة  اأنواعها 
م�صتمدة كليا اأو جزئيا من قيم اأ�صلية 
روؤى  بذور  يحمل  امل�رضح   _ عليا. 
ر�صالة  عن  تف�صح  وثقافية  فكرية 
كل  يف  وتثقيفية  واإفهامية  حوارية 
يف  ما  خافيا  ولي�ص  احلياة،  جوانب 
على  قادرة  كامنة  قوة  من  امل�رضح 
�صيما  اأخرى،  و�صمول  اأنظمة  تغيري 

تلك املنظومات الفكرية املغلقة.
ببع�ص  نو�صي  الأخري  ويف   _
التو�صيات ولعل اأهم هذه التو�صيات، 
اأن  هناك  امل�صلمون  يحاول  اأن  هي 
يغريوا مدخلهم الأ�صا�صي الذي دخلوا 
اجلديد  احل�صاري  العامل  لهذا  منه 
عامل الغرب، وهو ما �صيغري املعادلة 

التفاهم  ل�صالح  هناك  احل�صارية 
وال�رضاع،  التوج�ص  بدل  الإنتاج 
الإن�صان  اإليه  و�صل  بعدما  خ�صو�صا 
اأن  وبعد  متكررة،  اأمل  خيبات  من 
الأحكام  مدخل  حقيقة  لنا  ات�صحت 
�صيق  ومن  جهة  من  اإطالقية  من 
العتبارات  لهذه  اأخرى،  جهة  من 
يف  امل�صلمني  على  يجب  وغريها 
ي�صيع  فيما  النظر  يعيدوا  اأن  البداية 
كما  مراميها،  و�صبط  ت�رضفات  من 
كثري  على  ي�صتغنوا  اأن  عليهم  يجب 
اأ�صال  احلادثة  ال�صطالحات  من 
ن�صمي  اأن  فبدل  حكما،  املقد�صة 
وهو  خمالفا  فلن�صمه  كافرا  الآخر 
ا�صطالح  جتاوز  يجب  كما  الأ�صل، 
دار الكفر ودار الإميان، فالإميان ل 
دار له �صوى قلب الإن�صان، فاإذا و�صع 
قلب املوؤمن الإن�صانية جميعا، فال 
�صري اأن الأر�ص لن ت�صيق بنا جميعا. 
_ ومن املهم اأن نو�صي اأي�صا باأنه 
مع  حواراتهم  يف  امل�صلمني  على 
يغلبوا  اأن  والثقافات  الأديان  اأتباع 
جانب الرحمة من دين الإ�صالم يف 
تعاملهم مع الآخر، وهذا لي�ص بدعا 
يف دينهم فللم�صلمني يف تراثهم ما 
ففي  الطويل  البحث  موؤنة  يغنيهم 
الرومي،  الدين  جالل  كتابات 
والأمري  عربي  ابن  الدين  وحمي 
ذلك،  من  الكثري  القادر..  عبد 
ينخرطوا  اأن  امل�صلمني  فعلى  ومنه 
يف  املو�صيقية  الفرق  يف  بجدية 
واأقوال  باأ�صعار  للتغني  الغرب 
وكذا  ذكرنا،  الذين  العظماء  هوؤلء 
لتمثيل  وامل�رضح  التمثيل  فرق  يف 
قبل  الإن�صانية  عظماء  ق�ص�ص 
عظماء الإ�صالم، وبهذا يتحقق نفع 
املوؤمنني جلميع الب�رضية من خالل 
اأتباع  بني  فيما  والتثاقف  التحاور 
اللغات  بهاته  والثقافات،  الأديان 
جتاوز  لنا  فيتحقق  الراقية،  الفنية 
فح�صب،  نظريا  ل  فعليا  الأ�صولية 
الأ�صولية  بعد  ما  بفل�صفة  فنتحقق 
–عامل  العامل  هذا  يف  الأقل  على 
اأن تعم تلكم  اإىل  الغرب- انطالقا، 
وكيانات  بلدان  جميع  الفل�صفة 
عاملنا اليوم، عامل القيم الإن�صانية 
امل�صرتكة، واحلوار الديني والثقايف 
ف�صاء  احلوار  غدا  اإذ  املن�صود، 

اإبداعيا خالقا.



عقار جديد يعيد الأمل ملر�ضى الإيدز
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اأخريًا.. زراعة �ضعر ب�ضرعة فائقة بال عالج كيميائي
اأعلن باحثون يابانيون اأنهم طوروا 
ب�رسعة  ال�شعر  لزرع  طريقة 
حداً  ت�شع  اأن  �شاأنها  من  فائقة 
مل�شكالت  الطويل  املدى  على 
نتيجة  ال�شعر  فقدان  اأو  ال�شلع 
بع�ض  اأو  الكيميائية  العالجات 
الطريقة  هذه  وتقوم  الأمرا�ض 
على ا�شتخدام نوعني من اخلاليا 
من  �شغرية  يو�شعان يف حاويات 
ال�شيليكون لزرع »بذور لب�شيالت 
بقيادة  الفريق  جنح  ال�شعر«وقد 
من  فوكودا  جوجني  الربوفي�شور 
يوكوهاما  يف  الوطنية  اجلامعة 
بزرع 5 اآلف من هذه »البذور« يف 
الطريقة  هذه  اأيام  ب�شعة  خالل 
كبرية،  خطوة  اأنها  على  قدمت 
املعقدة  التقنيات  مع  مقارنة 
يف  تنجح  والتي  حالياً  املعتمدة 
هذه  من  خم�شني  حوايل  اإيجاد 

»البذور« يف اآن معاً.
اإجراء  املقرر  غري  من  كذلك 
قبل  الب�رس  على  فحو�ض 
الباحثني  اأن  غري  �شنوات  خم�ض 

قد  التقنية  هذه  باأن  مقتنعون 
خ�شل  ت�شكيل  لإعادة  ت�شتخدم 
�شعر كثيفة. كما اأنها قد ت�شاعد 
الأ�شخا�ض امل�شابني بال�رسطان 
كيميائي  لعالج  يخ�شعون  ممن 
اإىل  توؤدي  اأمرا�شاً  يعانون  اأو 
الذي  ال�شعر وفق فوكودا  فقدان 
جملة  يف  اأعماله  نتائج  ن�رست 

»بايوماترييالز«.
»العيادات  اأن  فوكودا  واأو�شح 
كثري  يف  ت�شتخدم  املتخ�ش�شة 
العنق  من  �شعراً  الأحيان  من 
زال  الواجهة  يف  مناطق  لزرع 
يف  تكمن  امل�شكلة  ال�شعر.  منها 
احلجم  يزيد  ل  الأمر  هذا  اأن 
اأن  اإىل  لل�شعر«واأ�شار  الإجمايل 
اأن  ميكن  املوجودة  العالجات 
اأنها  غري  ال�شعر  ت�شاقط  تبطئ 
ل تنجح بال�رسورة يف الدفع نحو 
اإىل  فوكودا  ولفت  عك�شي  م�شار 
اأن عالجاً جديداً قائماً على هذه 
التقنية قد ي�شبح متوافراً خالل 

ع�رس �شنوات.

اأن  بريطانيون  علماء  وجد 
الغالف  من  ال�شفلى  الطبقات 
ماليني  على  حتتوي  اجلوي 
تت�شاقط  التي  الفريو�شات 
مع  الأر�ض  على  با�شتمرار 

حبات املطر.
واأكد علماء من جامعة كولومبيا 
مليون   800 وجود  الربيطانية 
من  مربع  مرت  كل  يف  فريو�ض 
القريبة  اجلوي  الغالف  طبقة 

من الأر�ض.
الفريو�شات  تلك  وتختلط 
ومع  الياب�شة  فوق  الغبار  مع 
البحار.  مياه  اأمالح  جزيئات 
واأن�شاأ العلماء جممعني لدرا�شة 
الهباء اجلوي فوق جبال �شيريا 
ت�شتهر  التي  الإ�شبانية  نيفادا 
الغبار  من  الكثيف  بحزامها 
وات�شح  الأر�ض  فوق  اجلوي 
دخول ماليني البكترييا وحوايل 

مليار من الفريو�شات يف هذين 
وترت�شب  يوميا.  املجمعني 
اأعلى  الفريو�شات فيهما بوترية 
تر�شب  معدل  من  مرة   9441 بـ 
الكائنات احلية الدقيقة الأخرى 
لذلك، يرى الباحثون اأن الغالف 
التنوع  بنك  دور  يلعب  اجلوي 
اجليني للفريو�شات التي تتكيف 
البيئية  الظروف  مع  ب�رسعة 

املتبدلة.

كيف تتجنب الوفاة املبكرة؟
و�شف علماء اأمريكيون طرق جتنب املوت املبكر 
الأزمات  ي�شبب  الذي  الدم  �شغط  ارتفاع  ب�شبب 

القلبية وال�شكتات الدماغية.
ويعد �شغط الدم �شبب وفاة اأكرث من األف �شخ�ض 
ين�شح  لذلك  فقط.  املتحدة  الوليات  يف  يوميا 
مبراقبة  البحثية  الطبية  مايو  عيادة  مركز  اأطباء 
مل�شتوياته  واإعادته  البالغني  لدى  الدم  �شغط 
الطبيعية، والبتعاد عن الإجهاد واتباع نظام حياة 

�شّحي.
كما ين�شح الأطباء باأخذ فرتة ق�شرية من الراحة 
اأثناء النهار ملدة ترتاوح ما بني  يوميا )ا�شرتخاء( 
العالقة  فاإن  للخرباء  ووفقا  دقيقة.   20 اإىل   15
ت�شاهم يف احلد  واملحيطني  الأقرباء  مع  اجليدة 
من خماطر م�شاكل القلب ال�شحية ويوؤكد الأطباء 
اأي�شا على الدور الإيجابي لبدء ممار�شة التمارين 
الريا�شية اليومية يف منت�شف العمر، لأنها ت�شاعد 
على جلم م�شاكل القلب والأوعية الدموية الناجتة 
عن منط احلياة امل�شتقرة )قلّة احلركة( ويو�شي 
ومراقبة  الكحول  ا�شتهالك  بتقليل  اأي�شا  اخلرباء 
وزن اجل�شم وتناول الأطعمة الغنية بالألياف التي 
حتتوي على كميات ملح قليلة وكميات مرتفعة من 
البوتا�شيوم، والإقالع عن التدخني ملا له من دور 

�شلبي على الأوعية الدموية.

لعالج  جديدا  عقارا  الفريو�شات  علماء  طّور 
دون  منه  واحدة  جرعة  تناول  يحول  الإيدز، 
�شهر  ملدة  املناعة  نق�ض  فريو�ض  انت�شار 
كامل. ومينع هذا العقار انتقال مر�ض نق�ض 
اأ�شبوعني  ملدة  اآخرين  لأ�شخا�ض  املناعة 
وي�شعى علماء  منه.  واحدة  تناول جرعة  بعد 
الفريو�شات الأمريكيون من خالل هذا العقار 
حياة  مع  الفريو�ض،  حاملي  عمر  اإطالة  اإىل 
خالية من الآثار اجلانبية التي تت�شبب بها اأدوية 
الإيدز التقليدية. وطور العامل هوارد جندملان 
وزمالوؤه من جامعة نربا�شكا الأمريكية عقار 
الإيدز اجلديد بتعديل اأحد الأدوية التقليدية 
واحدة  جرعة  مفعول  باإطالة  املر�ض،  لهذا 
تكفي  بوليمريية  نانوية  ج�شيمات  با�شتخدام 
تكاثر  من  وحتّد  كامل  �شهر  ملدة  اجل�شم 
العقار  فعالية  العلماء  واأثبت  فيه.  الفريو�ض 
اأظهرت  التي  التجارب  فئران  على  اجلديد 
الفريو�ض  لنت�شار  الت�شدي  يف  كبرية  قابلية 
ملدة �شهر، مع احلفاظ على العمليات احليوية 
جل�شمها دون مالحظة اأي اآثار جانبية وياأمل 
بعد  العقار اجلديد  اإثبات مفعول  الأطباء يف 
القردة ومن ثم على  ال�رسيرية على  التجارب 
وخال  �شليم  كعقار  و�شفه  يف  للبدء  الإن�شان، 

من الأعرا�ض اجلانبية ملر�شى الإيدز.

ال�ضماء متطر 
فريو�ضات!

ابتكار ح�ضوات اأ�ضنان اأبدية
من  جديدا  نوعا  كنديون  كيمياء  علماء  ابتكر 
امليكروبات  خطر  من  حممية  الأ�شنان  ح�شوات 
وتخدم الإن�شان مدى احلياة ويقول بن هاتون من 
جامعة تورينتو يف كندا، اإن »ح�شوات الأ�شنان التي 
�شّنعناها من حبيبات نانوية حم�شوة بامل�شادات 
اجلراثيم  �شد  اأوليا  دفاعيا  خّطا  ت�شكل  احليوية 
التقنية  وهذه  الأ�شنان،  ت�شو�ض  ت�شبب  التي 
من  الأ�شنان  حتمي  ل  لكنها  �شابقا  ا�شتخدمت 
خطر الت�شو�ض اإل لفرتة متتد حلوايل اأ�شبوعني«. 
ت�شو�ض احل�شوة  العلماء �رس �شمانة عدم  ويف�رس 
بالطريقة  بها،  املتعلقة  الأ�شنان  اأو  اجلديدة 
اجلديدة التي مت بها تعبئة امل�شادات احليوية يف 
اأ�شبحت  والتي  الداخل،  من  ال�شيليكون  م�شامات 
�شعفا   50 بـ  ال�شابقة  احل�شوات  من  فعالية  اأكرث 
عمل  ا�شتمرار  الأولية  العلماء  جتارب  واأثبتت 
اجل�شيمات النانوية يف احل�شوات حتى بعد �شنتني 

بح�شب  كاف  دليل  وهذا  الأخرى،  وامليكروبات  الأ�شنان  لت�شو�ض  ال�شديدة  ومقاومتها  �شنعها،  من 
العلماء، لبقائها �شاحلة مدى احلياة.
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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 

�ل�سعادة ل تكون �إل بالإقبال على �هلل عز وجل
 ، ذاتك  من  تنبع  ال�سعادة   ، مبلكك  ال�سعادة   
تقبل  اأن  ال�سعادة  اهلل،  اإىل  ت�سل  اأن  ال�سعادة 
 ، ، تخاطبه  اأن تناجيه   ، له  اأن تخل�ص   ، عليه 
اطلب منه ، ا�ساأله ، اذكره ، اعتذر ، ا�ستغفر 
، ناجه ، بدون و�سائط مبا�رشة ، هذه �سعادة 
، اأنا قلت : هذا النموذج واهلل منوذج نادر ، اأن 
 ، ب�سيط جداً   ، فقري جداً   ، در�ص  ما  اإن�ساناً 
اإذا كان بيني و بني  لي�ص له خ�سم ، قال يل : 
اأحد م�سكلة ما اأ�سعر اأنني �ساحمته ؛ اأدله على 
اأ�سغيت  واهلل   ، �سليم  بقلب  ينطلق  اأي  ؛  اهلل 
 ، خطاأ  كلمة  تكلم  ما  واهلل   ، تقريباً  �ساعة  له 
هداه  واهلل   ، العايل  باملعنى  متعلم  غري  وهو 
اإىل قواعد عالية يف الدعوة ، واإيجابي ؛ قال 
اأي   ، لفرع  وطلبوه   ، هويتي  مرة  �ساعت  يل: 
وجهت له تهمة اأنه : اأنت قد بعتها . قال لهم 
: اأنا م�سلم ال اأخون وطني ، فاق�سعر جلد من 
قلت له ذلك . و قال له : واهلل لو كان امل�سلمني 

اأمثالك لكنا يف حال غري هذا احلال ، واعتذر 
منه! قوة ، قوة .

اللقاء  بهذا  تاأثرت  الأنني  اأنا   ، االأخوة  اأيها   
اأردت اأن يكون الدر�ص بهذا املعنى؛ االإخال�ص 
، اأي العوام يقولون كلمة رائعة : اهلل ي�سع �رشه 
عندنا  يارب   : له  قال  هو   . خلقه  اأ�سعف  يف 
اأريد اأن اأعرفك  فقط يف رم�سان يعرفونك ، 
اأنا طوال ال�سنة ؛ دلني عليك ، دلني على من 
يدلني عليك ، قال يل: ح�سناً ؛ دخلت فوجدت 
در�ساً ، وكان هذا اللقاء العابر ؛ واهلل عز وجل 
اأخذ بيده ، قال يل : واأنا بلبنان اأدعو هلل ، هنا 
اأدعو هلل ، معي هذه ال�رشطة اأوزعها ، واأعلق 
 ، كتاباً  اأعطيته   . اإياها  لهم  واأ�رشح   ، عليها 
االإن�سان  اأحياناً   : فقلت  ؛  منهما  يقراأ  كتابني 
دون  من   ، اإخال�ص  بال  طوياًل  وقتاً  ي�سيع 
جدوى ، اأحياناً وقت ق�سري مع االإخال�ص: يا 

معاذ اأخل�ص دينك يكفك القليل من العمل .

 

اأوالً ، عفته عن املال عجيبة ؛ ال يطلب قر�ساً 
عفته  ؛  العفة  اإىل  انظر   ، قر�ساً  يقبل  وال   ،
عجيبة ؛ ال يطلب ، وال يقبل اأ�سا�ساً ، قال له : 
فقط يارب علمني ؛ اأنا اأطلب العلم ، وعلمني 
و   : قلت  فاأنا   . يف هداية خلقك  �سبباً  الأكون 
اهلل هذا االإن�سان يعي�ص ب�سعادة و اأنا�ص كثريون 

يفتقرون اإليها .
زوجته  ليطعم  فاعاًل  ي�ستغل  اإن�ساناً  ت�سور   

؟!  يعي�سها  التي  احلياة  هذه  ما  ؛  واأوالده 
وا�سحة  �سعادته  اأي   ، اخللق  اأ�سعد  هو  ميكن 
ف�سل  اأكرب  اأنا   : لك  يقول  اإن�سان   ، �سارخة   ،
هلل علي اأن جعلني فقرياً حتى اأعرفه . و اآخر 
ال�سوق   : . يقول لك   .  .  . ، �سيارة  عنده بيت 
م�سموم، ال يوجد بيع ، ال يعا�ص بهذا البلد . 
. . . . ها اأنت مغمور بالنعم ، قال يل : اأنا ما 
عندي ، لكن عندي رحمة اهلل عز وجل ، ثقته 

برحمة اهلل عز وجل .
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 �أئمة �لنا�س يف
 زمانهم, من هم ؟

وق�ل بع�سهم: ))�أئمة �لن��س يف 
زم�نهم �أربعة؛ �لثوري ب�لكوفة، 

وم�لك ب�حلج�ز، و�الأوز�عي ب�ل�س�م، 
وحم�د ب�لب�سرة((  �أي �أن �هلل عز 

وجل رب �لعب�د جميعً�، يحب كل 
عب�ده، لذلك �لدع�ة، و�لعلم�ء، 
و�مل�سلحون، و�لق�س�ة، و�ملفتون، 

و�ملجتهدون، هوؤالء �ملجددون 
عهم ربن� جل جالله  للدين، وَزيّ

توزيعً� جغر�فيً�، و�هلُل عز وجل من 
�لعلم، يوجد توزيع دقيق جد�ً .

لذلك ��ستمعو� �إىل مقولة �أحد 
�لعلم�ء: ال ي�ستطيع �إن�س�ن مهم� عال 

�س�أنه �أن يحتكر �لدين، ال �إن�س�ن، 
وال جم�عة، وال ط�ئفة، وال مذهب، 

وال قطر، وال م�سر، وال �إقليم، وال 
حقبة ، وال فئة، وال �أمة، �لدين 

�هلل عز وجل يجعل يف كل بلد، ويف 
كل �إقليم، ويف كل حي علًم� وعلم�ء  

و�أن� �أقول لكم يف كل بلد �إ�سالمي، 
علم�ء خمل�سون، ع�ملون، يوؤدون 
و�جب�تهم �لتي �أوكله� �هلل �إليهم، 

فمن �ل�سذ�جة �أن تقول: �لدين يف 
هذ� �ملك�ن، ولي�س يف �أي مك�ن �آخر، 

لكْن قد ي�ستد �الإقب�ل على �لدين 
� �أن  يف بلد، ويقليّ يف بلد �آخر، �أميّ

ينعدم، فهذ� م�ستحيل، الأن �هلل 
�سبح�نه وتع�ىل يقيم �حلجة على 

خلقه د�ئمً�، كيف تق�م �حلجة على 
خلقه؟ ب�أْن يكون يف كل مك�ن علم�ء 

ع�ملون  .

�لنهي عن متني �ملوت 
النبي  الكرام:  االأخوة  اأيها 
عليه ال�سالة وال�سالم نهانا 
عن متني املوت فَعْن اأَنَ�ٍص 
َقاَل  َقاَل:  َعنْه  اهلل  ر�سي 
َعلَيِْه  اهلل  �سلى   ِ اهلَلهّ َر�ُسوُل 

َو�َسلَهَّم:
ِمنُْكُم  اأََحٌد  يَتََمنَهّنَيَهّ  ))اَل 
َفاإِْن  ِبِه  نََزَل  ِل�رُشٍهّ  امْلَْوَت 
ِللَْمْوِت  ُمتََمِنهًّيا  بَُدهّ  اَل  َكاَن 
َفلْيَُقِل اللَهُّهَمهّ اأَْحِيِني َما َكانَِت 
ِني اإَِذا  يَاةُ َخرْيًا يِل َوتََوَفهّ احْلَ
يِل((   َخرْيًا  الَْوَفاةُ  َكانَِت 

]البخاري َعْن اأَنَ�ٍص[  بل 
الكرام  ال�سحابة  اأحد  اإن 
حلظات  اأ�سعد  يف  كان 

حياته حينما غادر الدنيا.
 َعْن اأَنَ�ِص بِْن َماِلٍك َقاَل:

 ِ اهلَلهّ َر�ُسوُل  َوَجَد  ا  ))مَلَهّ
ِمْن  َو�َسلَهَّم  َعلَيِْه  اهلل  �سلى 
َكْرِب امْلَْوِت َما َوَجَد َقالَْت 
اأَبَتَاهُ!  َكْرَب  َوا  َفاِطَمُة: 
اهلل  �سلى   ِ اهلَلهّ َر�ُسوُل  َفَقاَل 
َعلَى  َكْرَب  ال  َو�َسلَهَّم:  َعلَيِْه 
َقْد  اإِنَهُّه  الْيَْوِم  بَْعَد  اأَِبيِك 

لَيْ�َص  َما  اأَِبيِك  ِمْن  َح�رَشَ 
امْلَُواَفاةُ  اأََحًدا  ِمنُْه  ِبتَاِرٍك 

]ابن ماجة  الِْقيَاَمِة((   يَْوَم 
َعْن اأَنَ�ٍص[

�لنبي �سلى �هلل عليه و �سلم مع�سوٌم مبفرده بينما �أمته مع�سومٌة مبجموعها :
 ِ اهلَلهّ ِبَحبِْل  ُموا  َواْعتَ�سِ
باجلماعة  َجِميعاً  عليكم 
لل�سادة  والفرقة  واإياكم   ،
متباينة  اآراءٌ  املف�رشين 
بدين  االعت�سام  منها: 
جملًة  الدين  هذا  اهلل، 
كتابه  يف  مبا  وتف�سياًل، 
ومبا يف �سنته، االعت�سام 
بحبل اهلل االعت�سام بدين 
اهلل، واالعت�سام بحبل اهلل 

االعت�سام باجلماعة.
باجلماعِة،  عليكم   ((
َنهّ  َفاإِ والُفْرَقَة،  واإِيَهّاُكم 
الواحد،  مع  ال�سيطاَن 
اأبعُد،  االثنني  من  وهو 
من  الذئب  ياأكل  واإمنا 

الغنم القا�سية ((
عن  الرتمذي  اأخرجه   [
  ] عمر  بن  اهلل  عبد 
بجماعة  تعت�سم  اأن 
النبي  الأن  امل�سلمني، 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

طماأننا اأنه:
على  اأمتي  جتتمع  لن   ((
الطرباين   [ ال�ساللة((  

عن ابن عمر[
و  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
مبفرده،  مع�سوٌم  �سلم 
مع�سومٌة  اأمته  بينما 

مبجموعها.
على  اأمتي  جتتمع  لن   ((

�ساللة((  للتو�سيح: نُ�رش 
كتاب، ال يوجد فيه خطاأ، 
�سحيحة،  الن�سو�ص 
منهج  وفق  قوية،  االأدلة 
اهلل، وفق �سنة ر�سول اهلل، 
ال�رشيعة،  مقا�سد  وفق 
باالآالف  منه  ويباع  يُن�رش 
بكلمة،  ينطق  اأحد  وال 
فيه  كتاب  نُ�رش  فاإذا 

وال  الدنيا  تقوم  �سالالت 
حكمة  من  لذلك  تقعد. 
ف�سله  ومن  وجل  عز  اهلل 
اأن  عن  االأمة  ع�سم  اأنه 
هي  خطاأ،  على  جتتمع 
ال  مبجموعها  مع�سومٌة 
النبي  بينما  باأفرادها، 
وال�سالم  ال�سالة  عليه 

مع�سوٌم مبفرده.
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�سابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�سلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�سل   1
الرومان

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

4 اجلبل الأ�سفر يقع يف ا�سبانيا
5 �سدين هي عا�سمة ا�سرتاليا

6 اجلبل الأخ�سر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�سب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�سرع الطيور التي ل تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

ال�سكندر  وفاة  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�سغ اللبان اأثناء تقطيع الب�سل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�سبون اإىل فاطمة الزهراء
14 ال�سم ال�سعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ساء

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �سميت بهذا ال�سم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�سواري
18ا�سم رياح اخلما�سني �سميت بهذا ال�سم لأنها تدوم 

خم�سني يوما
19 ال�سالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�سني �سالة

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

39 �سيدنا اإ�سماعيل هو اأخو اإ�سحق عليهما ال�سالم
40 عدد ال�سور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�سورة

41 الطني امل�سوي ي�سمى الفخار
42عدد اأبواب امل�سجد احلرام خم�سة وع�سرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول   43
فقط

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

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�سلة
49 القلب هو امل�سخة الوحيدة التي مل ي�ستطع العامل 

كله �سنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل هو �سعد بن 

اأبي وقا�ض ر�سي اهلل عنه
 51 اأول م�سجد بني يف الإ�سالم هو م�سجد قباء

كلمة ال�سر
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األفاروميو جوليا  تفوز بلقب �سيارة �سيارة العام 2018

جملة     حتكيم  جلنة  اختيار  وقع 
MotorTrend”لل�سيارت،  “
ا�سهر جملة متخ�س�سة فى 
ل  جما

العام  �سيارة  بلقب  الفائزة  ال�سيارة  على  ال�سيارات، 
2018، و هى ال�سيارة األفاروميو جوليا.

العام  �سيارة  بلقب  جوليا  األفاروميو  ال�سيارة  فازت 
الأولية  الثالثية  الختبارات  اجتازت  اأن  بعد   ،2018
املرتبة  لتحتل   ، املتخ�س�سة  املراكز  اإحدى  فى   ،
الأوىل بني مناف�سيها، فى �ست م�ستويات للتقيم، 
2018،وت�ستحق  يف  ال�سيارات  اأف�سل  انها  لتثبت 
ال�سيارة  تخطت  اللقب  على  بجدارة  تفوز  ان 
معايري  يف  تتمثل  الختبارات،  من  جمموعة 
الت�سميم،  يف  والتقدم  والكفاءة،  ال�سالمة، 
الوظيفي،  والأداء  والقيمة  الهند�سي،  والتميز 
انها  تثبت  و  الأخرى  ال�سيارت  على  لتتفوق 

جديرة بلقب �سيارة العام 2018.

اختبارات  اللقب  على  املتناف�سة  ال�سيارات  مرت  و 
اختبار  فى  فو�سعت  ال�رسيعة،  الطرق  على  فعلية 
و  مطبات،  و  حفر،  و  خطرة،  منعطفات  التعر�ض 
منحدرات، و معابر �سكك حديدية منحرفة، مل�سافة 
طويلة تقدر بـ   11200 كلم، وهذا اإىل جانب خو�ض 

املناورات، لتجنب العراقيل على الطرق.
 ،MotorTrend و قد �رسح اإد لوا رئي�ض حترير جملة
جوليا،  ال�سيارة  بتطوير  قامت  الفاروميو  �رسكة  بان 
ان  ال�سيارة،  �سيجعل  مما  مميزة،  و  قوية  بطريقة 
اأف�سل �سيارة �سيدان  لتكون  تناف�ض اى �سيارة اخرى 
فى العامل، كما �رسح بان ال�سيارة بهرت جلنة التحكيم، 
الفا  ل�رسكة  متمنياً  اللقب،  فى  باأحقيتها  واأقنعتهم 

روميو النجاح الدائم.

فولك�س فاغن تك�سف عن بولو 2018 اجلديدة كليًا
ك�سفت �رسكة فولك�ض فاجن الأملانية والرائدة فى جمال �سناعة ال�سيارات النقاب ر�سميا عن اجليل ال�ساد�ض 
من طرازها ال�سهري ” بولو ”  تعتمد ال�سياره على حمرك مكون من اأربعة اإ�سطوانات و�سعة 1000 �سى �سى ، 
ي�ستطيع ان يولد قوة قدرها 115 ح�سانا ، واأخر رباعى الإ�سطوانات و�سعة 1600 �سى �سى ي�ستطيع اأن يولد قوة 

قدرها 117 ح�سان وكالهما مزود بناقل حركة اأوتوماتيك.
داخليا فتاأتى ال�سيارة بلوحة قيادة غري تقليدية ، حيث زودت ب�سا�سة قيا�ض 10 بو�سة لعر�ض كافة البيانات 

اأي�ساً  زودت  بينما  ال�سائق  يحتاجها  على التى  يحتوى  بكون�سول 
8 بو�سة حتتوى على �سا�سه ترفيهية تعمل باللم�ض قيا�ض 

، نظام مالحة ، نظام ت�سغيل  املو�سيقى 
كار  اأبل  نظام نظام   ، بالى 

يد  و ر ند اأوتو.اأ
تى  تاأ ة و ر ل�سيا ا

تبلغ  باأبعاد 
ملم نحو   4053

طولً ، 
مع عر�ساً ي�سل اىل 

ملم  قاعدة 1751  مع   ،  1446 نحو  يبلغ  واإرتفاعاً   ،
عجالت تبلغ نحو 2.65 مرتاً ، كما زودت ال�سيارة مب�ساحة امتعة خلفية تبلغ �سعتها نحو 512 لرت .

زودت بولو فى جيلها ال�ساد�ض بالعديد من التجهيزات فال�سيارة تتميز بانظمة مكابح ABS + EBD ، بالإ�سافة 
اىل نظام مراقبة امل�ساة ، مكيف هواء ، و�سائد هوائية ، عجالت �سبائكية ريا�سية قيا�ض 16 بو�سة .

جمعية �سانعي 
ووكالء 

ال�سيارات 
باجلزائر

 ترحيب بدفرت ال�رسوط 
اجلديد املوؤطر لن�ساط 

�سناعة ال�سيارات
عربت جمعية �سانعي 

ووكالء ال�سيارات باجلزائر 
)AC2A(، عن ر�ساها 

بعد ن�رس ال�رسوط 
والكيفيات اجلديدة 

ملمار�سة ن�ساط اإنتاج 
املركبات وتركيبها يف 

اجلريدة الر�سمية. 
رحبت جمعية �سانعي 

ووكالء ال�سيارات 
باجلزائر، يف بيان وقعه 

رئي�سها �سفيان ح�سناوي، 
ب�سدور دفرت ال�رسوط 
املوؤطر لن�ساط تركيب 

املركبات. 
واعتربت اجلمعية اأن 
"دفرت ال�رسوط �سوف 

ي�سمح برت�سيخ املقاربة 
ال�سناعية لقطاع 

ال�سيارات، وكما دعمت 
اجلمعية دائما، فاإنه 

�سيعطي الأولوية لدعم 
�سبكة املناولة، بالرتافق 
مع حتويل التكنولوجيا 

و �سيا�سة التكوين 
املتوا�سل. 

كما ثمنت اجلمعية ب�سكل 
خا�ض دعم التطوير 

ال�سناعي لقطع الغيار 
و مكونات ال�سيارات، و 

منح الأولوية لل�سادرات. 
و�سي�سمن هذا التوجه 

القوي انخراط 
املوؤ�س�سات ال�سغرية 
و املتو�سطة ل�سمان 
دميومة �سناعتنا ، و 

�سددت اجلمعية يف بيانها 
على موا�سلة دورها يف 
دعم التنمية ال�سناعية 

لالقت�ساد. كما اأكد رئي�ض 
اجلمعية و جميع اأع�سائها 

على وجودهم الدائم 
حتت ت�رسف ال�سلطات 

العمومية جلعل هذه 
اخلطوة الهامة حمورا 

جديدا موؤ�س�سا لل�سناعة 
اجلزائرية.

اأ�سغر �سيارات فورد تتحول اإىل كرو�س اأوفر

فرن�سا حتظر ا�ستخدام ال�سائقني للهواتف حتى اأثناء توقف ال�سيارة

فورد  �رسكة  عدلت 
من  ال�سغرية  �سياراتها 
اأقرب  "Ka" لت�سبح  الفئة 
اأوفر  كرو�ض  �سيارات  اإىل 
للحركة يف املدن  منا�سبة 
املزدحمة  والأماكن 
 "Ka+" �سيارات  وتتميز 
طرحتها  التي  املعدلة 
ب�سكلها  العام،  هذا  فورد 
والأيروديناميكية  الأنيق 
ارتفاع  عن  ف�سال  العالية، 
هيكلها عن الأر�ض مبقدار 
23 �سم، ما يخولها لجتياز 

اأغلب الطرق الوعرة.
بالعديد  ال�سيارة  وزودت 
احلديثة  الأنظمة  من 

كربامج  واملميزة 
وال�سا�سات  املولتيميديا 
باللم�ض،  تعمل  التي 
ونظامي التحكم بال�رسعة 
والأ�سوات،  الق�سوى 
يجعلها  الذي  الأمر 
�سيارة مثالية لالآباء الذين 
لأبنائهم  ب�رسائها  يرغبون 
لهم،  �سيارة  كاأول  ال�سباب 
التهور  من  متنعهم  كي 
عالية  ب�رسعة  والقيادة 
بعدة   "Ka+" وتطرح 
بالبنزين،  تعمل  حمركات 
 70 وعزم  لرت   1.2 ب�سعة 
واأخرى  ح�سانا،   85 اأو 
 95 وعزم  لرت   1.5 ب�سعة 

علب  عن  ف�سال  ح�سانا، 
واأوتوماتيكية  عادية  �رسع 

بخم�سة جمالت.
 Ford" �سيارات  وتعد 
ت�سعينيات  منذ   ،"Ka
القرن املا�سي، واحدة من 

ال�سغرية  ال�سيارات  اأكرث 
الكثري  يف  و�سعبية  مبيعا 
نظرا  العامل،  بلدان  من 
ور�ساقة  ال�سغري  حلجمها 
يف  واقت�سادها  حركتها 

ا�ستهالك الوقود.

فرن�سا  يف  العليا  املحكمة  اأعلنت 
اأثناء  الهواتف  ا�ستخدام  حظر 
كان  ولو  حتى  ال�سيارة  ركوب 
تقارير  وح�سب  مطفئاً  املحرك 
اإجراء  فهكذا   ،Le Figaro
تزايد  من  للحد  كمحاولة  ياأتي 
البالد،  يف  الطرق  على  الوفيات 
ميكن  ل  باأنه  يعني  القانون  وهذا 
القيادة  اأثناء  هاتفه  تفقد  لل�سائق 
جانب  على  توقفه  اأثناء  حتى  ول 
الطريق، مع اإمكانية تفقده اإذا ما 
موقف  يف  مركونة  ال�سيارة  كانت 

يف  الوحيد  الإ�ستثناء  خم�س�ض. 
ال�سائق  يكون  اأن  القانون هو  هذا 
تعطلت  اأو  حلادث  تعر�ض  قد 
�سيارته على الطريق، ويكون لزاماً 
اإر�سال  اأو  مكاملة  اإجراء  عليه 
قانون  �سيخرق  من  ن�سية  ر�سالة 
ما  اإذا  الهواتف  ا�ستخدام  حظر 
نقاط  ت�سجيل  �سيتم  ر�سده  مت 
يورو   135 بـ  ويغّرم  رخ�سته  على 
)622.8 ريال(، وياأتي هذا القرار 
ال�سلطات  فيه  اأقّرت  وقت  يف 
ال�رسعة  تخفي�ض  الفرن�سية 

كيلومرت   80 اإىل   90 من  الق�سوى 
ذات  الطرق  على  ال�ساعة  يف 
من  للحد  م�ساٍع  وهي  امل�سارين 
احلوادث وكما هو متوقع، فهنالك 
�سعداء  لي�سوا  مّمن  الكثريون 
اجلديد،  الهواتف  حظر  بقانون 
حيث عرّب كثريون عن غ�سبهم منه 
بكونه يدل على “ق�رس يف النظر”، 
فعله  يتوجب  الذي  الإجراء  واأن 
اإيقاف  على  ال�سائق  ت�سجيع  هو 
عند  الطريق  جانب  على  ال�سيارة 

ا�ستخدام الهاتف.

الوليات  ال�سيارات يف  ل�سناعة  اأكرب �رسكة  ثاين  قالت �رسكة فورد، 
كهربائية يف  �سيارات  امل�ستقبل  �ستنتج يف  اإنها  اخلمي�ض،  املتحدة 
دونالد  الرئي�ض  غ�سب  تثري  ان  املحتمل  من  خطوة  يف  املك�سيك، 
ترامب، ويتناق�ض هذا الإعالن، الذي اأ�سدره رئي�ض فورد جيم فاريل 
يف مقابلة مع �سحيفة "وول �سرتيت جورنال" قالت فيه ال�رسكة اإنها 
�ستجعل من مدينة فالت روك بولية مي�سيجان قاعدة لها لت�سنيع 
من  املزيد  توفري  اإىل  دعا  قد  ترامب  وكان  الكهربائية.  ال�سيارات 
فر�ض العمل لالأمريكيني يف قطاع �سناعة ال�سيارات، وهدد بفر�ض 
املك�سيك.  يف  ت�سنع  التي  ال�رسكات  �سد  عالية  جمركية  تعريفات 
ونتيجة لذلك، األغت فورد خططا لبناء م�سنع يف املك�سيك يف وقت 
�سابق من العام اجلاري. وقال فاريل اإن مغزى قرار نقل الت�سنيع اإىل 
املك�سيك يتجاوز خف�ض التكاليف، ومن �ساأن ذلك اأن ي�سمح لل�رسكة 
بتحويل م�سنعها يف "فالت روك" اإىل "مركز للتميز" حيث �سيجري 
ت�سنيع �سيارات ذاتية القيادة ، و�ستقوم فورد بزيادة ال�ستثمارات يف 
هذا امل�سنع اىل 900 مليون دولر بدل من 700 مليون دولر كانت 
مقررة يف الأ�سل، وفقا ملا ذكرته �سحيفة "وول �سرتيت جورنال". 
و�ستوفر هذه ال�ستثمارات 850 وظيفة جديدة، بدل من 700 وظيفة 
كانت فورد قد وعدت بها يف ال�سابق، بح�سب اخلطة الأ�سلية لإنتاج 
ال�سيارات الكهربائية يف امل�سنع الواقع بالقرب من ديرتويت. وقال 
فاريل اإن باكورة اإنتاج ال�رسكة من ال�سيارات ذاتية القيادة من املتوقع 
اأن تخرج اإىل النور يف عام 2021 . ومن املقرر اأن يبداأ خط التجميع 

مب�سنع ال�رسكة يف كووتيتالن باملك�سيك النتاج يف عام 2020 .

فورد تتحدى ترامب وتعلن عن 
انتاج �سياراتها يف املك�سيك

ب�سبب "ف�سيحة العوادم"

 حب�س مدير فولك�س فاغن
 يف اأمريكا 7 �سنوات 

الأمريكية، حكما  مي�سيغان  ولية  ديرتويت يف  اأ�سدرت حمكمة مبدينة 
 7 بال�سجن  فاغن"  "فولك�ض  الأملانية  ال�سيارات  عمالق  يف  مدير  على 
العوادم  اإدانته بتهم جنائية فيما يتعلق بف�سيحة اختبارات  �سنوات بعد 
اأوليفر �سميت،  الأملاين  اأن  يذكر  الديزل من فولك�ض فاجن.  ملحركات 
الذي األقى مكتب التحقيقات الحتادي الأمريكي القب�ض عليه يف ولية 
بالتاآمر لالحتيال  اأغ�سط�ض  ميامي يف جانفي املا�سي، قد اعرتف يف 
على الوليات املتحدة والتاآمر لالحتيال الإلكرتوين، اإ�سافة اإىل انتهاك 
"قانون الهواء النظيف". وكان �سميت )48 عاما( ي�سغل من�سبا مرموقا يف 
فولك�ض فاغن بالوليات املتحدة يف الفرتة من فرباير 2012 اإىل مار�ض 
2015 . وتتعلق حماكمة �سميت بف�سيحة التالعب يف اختبارات العوادم 
كمبيوتر  بربامج  فاجن  فولك�ض  اإنتاج  من  الديزل  حمركات  تزويد  عرب 

لإظهار نتائج غري �سحيحة وقت الختبارات. 



 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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مناف�س �صخ�صي  بحا�صوب  مبيعاتها  تعزز   Acer
�رشكة  �أطلقت 
 »A c e r «

مدة  منذ  �لإلكرتونيات  ل�صناعة 
مبو��صفات  �صخ�صيا  حا�صوبا 
جتعل منه مناف�صا قويا يف �ل�صوق 
باأد�ء   »5  Swift« جهاز  ويتميز 
فعال م�صحوب ب�صكل �أنيق، �إذ 
ل تتجاوز �صماكة هيكله 8.2 
ملم، �أما هيكله �مل�صنوع من 
مزيج خا�ص من �ملغنيزيوم 
و�لألومينيوم  و�لليثيوم 
خفيفا  وزنه  فيجعل 
 970( بحجمه  مقارنة 
غر�ما فقط(، �أي �أخف 
من   %42 مبعدل 

�ملزودة  �ل�صبيهة  �لكمبيوتر�ت 
وزود  �لألومينيوم  من  بهياكل 
بو�صة   14 بحجم  ب�صا�صة  �جلهاز 
بدقة Full HD، وبطارية ب�صعة 
4670 ميللي �أمبري تكفيه ليعمل 8 
�صاعات متو��صلة �أما �أد�ء �جلهاز 
من  �لنوى  ثماين  معالج  في�صمنه 
 Intel Core« �لثامن  �جليل 
�لو�صول  لذ�كرة  بالإ�صافة   »8
 16 �أو   12 بحجم  �لع�صو�ئي 
غيغابايت ح�صب �لن�صخة، ف�صال 
بحجم  �لد�خلية  �لذ�كرة  عن 
زود  كما  غيغابايت.   512 �أو   256
ميز�ت  من  بالعديد  �حلا�صوب 
�لأمان �لتي يوؤمنها نظام �لت�صغيل 
�جلديد،  »ويندوز-10« 
ما�صح  عن  ف�صال 
�لأ�صابع  لب�صمات 

حلماية �أكرب للبيانات.

غوغل ت�صمح مل�صتخدمي 
هواتفها بتفعيل »امليزة ال�صرية«

 اآبل تعد بعدم اإبطاء هواتف 
»X»اآيفون 8« و«

م�صتخدمي  �لأخرية  �أندرويد  ن�صخة  بطرحها  غوغل  �صاعدت 
�لذي  �ل�رشي  �ل�صور  معالج  تفعيل  على   »2  Pixel« هو�تف 
زرعته يف تلك �لهو�تف وحر�صت غوغل عند ت�صنيعها لهو�تف 
�لعام �ملا�صي،  �أو�خر  �لتي طرحت   ،XL  2 Pixel2 و Pixel
حت�صني  على  ي�صاعد  فيها،  متطور  �صوري  معالج  زرع  على 
�مليزة  تلك  لكن   ،HDR+ بدقة  �ملاأخوذة  و�للقطات  �ل�صور 
 »8.1 Android« بقيت �رشية وغري مفعلة وباإ�صد�رها لن�صخة
تفعيل  من  هو�تفها  م�صتخدمي  Pixel، مكنت غوغل  لـهو�تف 
�لتقاط  �رشعة  زيادة  �إىل  �أدى  �لذي   »Visual Core« معالج 
�ل�صور و�لفيديوهات بخم�صة �أ�صعاف تقريبا، ويف �لوقت نف�صه، 

قلل من ��صتهالك �لطاقة يف �جلهاز.
وطورت كل نو�ة من �ملعالج ثماين �لنوى للقيام بوظيفة حمددة 
لعملية  عالية  دقة  وتاأمني  و�للقطات،  �ل�صور  مع  و�لتعامل 

.)HDR+( لت�صوير�

�أكدت م�صادر مطلعة يف جمال �لتقنية �أن �رشكة �آبل لن تتعمد 
.»X -هذه �ملرة �إبطاء عمل هو�تف »�آيفون-8« و«�آيفون

�آبل  بعثتها  �لتي  �لر�صالة  »من  للم�صادر  وفقا  ذلك  ويت�صح 
�لأمريكي  �جلمهوري  �حلزب  يف  �ل�صيناتور  لطلب  ��صتجابة 
�إ�صد�ر حتديثات  �ل�رشكة بعدم  جون ثون، و�لذي طالب فيها 
جديدة تت�صبب ببطء عمل هو�تفها على غر�ر تلك �لتي كانت 

ت�صدرها �صابقا«.
وعلى �لرغم من �أن �لر�صالة مل تت�صمن ت�رشيحا مبا�رش� من 
�آبل بعدم نيتها تكر�ر تلك �لأفعال، �إل �أن ن�صها وفقا للمعلومات 
ي�صري �إىل عدم �حلاجة لإبطاء عمل �لهو�تف �جلديدة باإ�صد�ر 

ن�صخ وبرجميات خا�صة لربنامج �لت�صغيل.
وتاأتي تلك �خلطوة من �آبل بعد �لف�صائح �لكبرية �لتي لحقتها 
طريق  عن  �لقدمية،  هو�تفها  عمل  �إبطاء  تعمدها  ب�صبب 
رفعت جهات  �لت�صغيل، حيث  لنظام  �إ�صد�ر حتديثات خا�صة 

عدة دعاوى ق�صائية �صد �ل�رشكة. 

بالفيديو.. الك�صف عن الن�صخة 

املحدثة من نوكيا 3310 
التاريخي!

ك�صفت �رشكة �ت�ص �م دي �لفنلندية �لن�صخة �جلديدة لهاتف نوكيا 

�ل�صهري Nokia 3310 �جليل �لثالث مبيز�ت ت�صاهي �لهو�تف 

 4G لذكية من �جليل �لأول ويدعم نوكيا �لعجوز �لت�صال ب�صبكات�

وهذ� يعني �أن �لهاتف ميكنه �لت�صال بالنرتنت ب�رشعات عالية 

وميكنك �أن ت�صتفيد من هذ� يف بع�ص �لتطبيقات �لقليلة و�ملثبتة 

.YunOS م�صبقاً على نظام �لت�صغيل

 رو�صيا.. ال�صجن لعدم
 حتديث »ويندوز«!

باللغة  �لإلكرتوين  موقعها  على  ميكرو�صوفت  �رشكة  ن�رشت 
�صد  ق�صائية  دعوى  رفع  �إمكانية  حول  معلومات  �لرو�صية 
�لتلقائي  �لتحديث  يعطلون  �لذين  �لرو�ص  �مل�صتخدمني 
لقب  يحمل  م�صتخدم  10«وكان  »ويندوز  �لت�صغيل  لنظام 
�إحدى  �إىل  �صوؤ�ل  وجه  قد   kochurovaleksandr
�ملجموعات �لتي جتيب عن �لأ�صئلة �خلا�صة بنظام »ويندوز« 
عن �خلطو�ت �لو�جب �تباعها لتعطيل �لتحديثات �لتلقائية 
يف نظام »ويندوز 10«، �إذ �أنه يو�جه م�صكلة نق�ص يف م�صاحة 

حتميل �مللفات.
ورد �أحد مدر�ء �ملجموعات جميبا على �صوؤ�له، باأن تعطيل 
�لتحديثات �لتلقائية هو خرق للقو�نني �لفيدر�لية �لرو�صية، 
وحتديد� �ملو�د 1229 و1235 من �لقانون �لإد�ري و�لقانون 
تدوينة  لحقا  حذفت  بينما  �لرو�صي،  �لحتاد  يف  �جلنائي 
�لر�صالة  يف  وجاء  �لقو�نني  ومو�د  �ملر�جع  فيها  ذكرت 
 )10 )ويندوز  لـ  �لتلقائي  �لتعطيل  يجوز  »ل  �أنه  �لإلكرتونية 
لأن هذ� �لأمر حمظور مبوجب �تفاقية �لرتخي�ص �لتي يوقع 
عليها �لعميل. لذلك فاإن �ل�صبيل �لوحيد لعدم تلقي حتديثات 

هو �لتخلي عن ��صتخد�م نظام �لت�صغيل«.
�أن  �إىل  م�صريين  �لق�صية  على  »ويندوز«  �رشكة  وعلق ممثلو 
مدر�ء �ملجموعات لي�صو� موظفني يف �ل�رشكة، موؤكدين �أن 

�أحد� ل ينوي رفع دعاوى ق�صائية �صد �مل�صتخدمني.

�صام�صوجن تبداأ اإنتاج 
اأول ذاكرة فال�صية 

ب�صعة 512 جيجابايت

�أعلنت �رشكة �صام�صونغ للتو باأنها بد�أت عملية �لإنتاج �ل�صخمة 
جيغابايت   512 بحجم   eUFS فال�صية  تخزين  �صعة  لأول 
لالأجهزة �ملحمولة، مما ي�صري �إىل �إمكانية ح�صول هو�تف فئة 

غالك�صي �لقادمة على هذه �ل�صعة �لتخزينية �لكبرية.
وتعطي �لرقاقة �جلديدة 512 جيجابايت من �ل�صعة �لتخزينية 
نوع  من  �صام�صونغ  رقائق  �حدث  على  بالعتماد  �جلديدة 
متميًز�  �أد�ًء�  توفريها  مع  جنب  �إىل  جنبًا   ،V-NAND
للهو�تف �لذكية و�لأجهزة �للوحية ، وت�صتهدف عملية �لت�صنيع 
�لأجهزة  من  �لتالية  �لأجيال  �صمن  �حللول  هذه  ��صتعمال 
�لتخزين  رقاقة  تتاألف  حيث  �أنو�عها،  مبختلف  �ملحمولة 
�لفال�صية �جلديدة من ثمانية رقائق V-NAND مع رقاقة 
�لإ�صافة جتربة  �لتخزينية  �ل�صعة  حتكم جمموعة مًعا، وتوفر 
بتخزين  �لذكي  للهاتف  �ل�صماح  حيث  من  �أف�صل  ��صتعمال 
بيك�صل،   2160×3840 بدقة  فيديو  مقطع   130 من  يقرب  ما 
 64 رقاقة  توفره  كانت  ما  عن  �أ�صعاف  ع�رشة  بزيادة  �أي 

جيغابايت.
�خلا�صة  �لتقنيات  من  جديدة  جمموعة  �صام�صونغ  و�أدخلت 
�لطاقة  �لأد�ء و�لكفاءة من حيث  �أق�صى قدر من  بها لتحقيق 
�ملتطور  �لت�صميم  يقلل  حيث  �جلديدة،  للرقاقة  بالن�صبة 
يف  �ملفرت�صة  �لزيادة  من  �لطاقة  لإد�رة  �جلديدة  و�لتقنية 

�لطاقة �مل�صتهلكة.
�لقر�ءة  �رشعة  حيث  من  قوًيا  �أد�ًء  بتوفري  �لرقاقة  وت�صمح 
و�لكتابة، مع و�صول �رشعة �لقر�ءة و�لكتابة �ملتتابعة �إىل 800 
و255 ميجابايت يف �لثانية �لو�حدة على �لتتابع، وت�صمح هذه 
�ل�رشعات بنقل مقطع فيديو عايل �لدقة بحجم 5 جيغابايت 
�إىل قر�ص SSD يف حو�يل �صت ثو�ن ، ومتتلك معظم مناذج 
و256   128 بني  ترت�وح  تخزينية  �صعة  �جلديدة  �لهو�تف 
جيجابايت، لكن رقاقة �صام�صونغ �جلديدة تعترب مبثابة �صعف 
�أو �أربعة �أ�صعاف تلك �لأحجام، وتعترب �لرقاقة �جلديدة مثرية 
لالهتمام من حيث �أنها تعمل على م�صاعفة �ل�صعة �لتخزينية 
ولكن  �صام�صونغ،  �رشكة  من  �ل�صابقة  جيغابايت   256 لرقاقة 

�صمن نف�ص �مل�صاحة �ملادية �ملطلوبة.

اأول حا�صب لوحي يف العامل بنظام 
»Chrome OS«

فاجاأ �أحد رو�د معر�ص »BETT 2018« �لتقني �لزو�ر با�صتعر��صه حا�صبا لوحيا من �إنتاج 
�رشكة »Acer« يعمل بنظام »Chrome OS«ويف �لوقت �لذي مل تدل فيه Acer باأي 
معلومات ر�صمية بعد عن هذ� �جلهاز، �أكد موقع »ChromeUnboxed« �أن »�حلا�صب 
با�صتخد�م قلم  باللم�ص  �لكتابة  بو�صات، ويدعم  �أو 10   8 ب�صا�صة  �للوحي �ملذكور مزود 

.»Staedtler إلكرتوين من نوع�
نظام  �أن  عدة  مر�ت  غوغل  فيه  �أكدت  �لذي  �لوقت  يف  �جلهاز  هذ�  ��صتعر��ص  وياأتي 
كالهو�تف  �لإلكرتونية  �لأجهزة  خمتلف  على  للعمل  متاحا  �صيكون   ،»Chrome OS«

�لذكية و�حلو��صب �للوحية �لتي تتو�فق مع نظام �أندرويد.
�أن  حينها  و�أكدت   ،2009 عام  مرة  لأول   »Chrome OS« م�رشوع  عن  غوغل  و�أعلنت 
�لنظام �صهل �ل�صتعمال ولن ي�صكل عبئا على عمل �لأجهزة �لإلكرتونية، وقد طور  هذ� 
�ل�صخ�صية  �حلو��صب  بع�ص  على  ليعمل  لينوك�ص  نو�ة  على  مبني  كمبيوتر خفيف  كنظام 

�لتي �صتطورها.



بطلب م�صري

البويرة

احلماية  رجال  طرف  من  نقلن 
لوالية  الرئي�سية  للوحدة  املدنية 
املدين  امل�ست�سفى  اإىل  املدية 
الوالية  لعا�سمة  بو�سياف  حممد 
اآخر  اختناق  حالة  وقع  كما 
م�سكن   180 بحي    02 ل�سخ�سني 
و�سط مدينة عني بو�سيف ترتاوح 
�سنة   29 و   28 بني  ما  اأعمارهم 
جراء  الوعي  بفقدان  اأ�سيبوا 
املحروق  للغاز  ا�ستن�ساقهم 
املنبعث من املدفاأة مت اإ�سعافهما 
يف عني املكان و نقال من طرف 

للوحدة  املدنية  احلماية  رجال 
اإىل  بو�سيف  عني  لدائرة  الثانوية 
اقرب موؤ�س�سة �سحية ملكان وقوع 
و�سط  قطيطن  بحي  و  احلادث 
ل04  اختناق  حالة  املدية  مدينة 
اأ�سخا�ص من عائلة واحدة ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 08 �سنوات و 58 
يف  و�سيق  بغثيان   اأ�سيبوا  �سنة 
للغاز  ا�ستن�ساقهم   جراء  التنف�ص 
املحروق املنبعث من املدفاأة مت 
ونقلوا  املكان  عني  يف  اإ�سعافهم 
من طرف رجال احلماية املدنية 
املدية  لوالية  الرئي�سية  للوحدة 
حممد  املدين  امل�ست�سفى  اىل 

بو�سياف لعا�سمة الوالية .

العدد : 4558/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�صا €1
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املدية

�إ�سعاف ونقل 11  خمتنقني خالل 24 �سا 
وقع اأول اأم�ص حالة اختناق ل05 اأ�صخا�ص من عائلة واحدة بعني موالب بلدية ذراع ال�صمار ترتاوح اأعمارهن ما 
بني 04 �صنوات و 45 �صنة اأ�صنب بغثيان  و�صيق يف التنف�ص جراء ا�صتن�صاقهم  للغاز املحروق املنبعث من املدفاأة مت 

اإ�صعافهن يف عني املكان.

هنية على ر�أ�س وفد من حما�س �إىل م�سر

�ملحطة �لربية مطلب �سكان عني ب�سام

حما�ص  حركة  من  وفد  غادر 
يت�سدره رئي�ص مكتبها ال�سيا�سي، 
اجلمعة،  اليوم  هنية،  اإ�سماعيل 
القاهرة  باجتاه  غزة  قطاع 

احلركة،  يف  م�سادر  واأفادت 
بطلب  جاءت  الزيارة  باأن 
م�رصي، و�سم الوفد اأي�سا ع�سو 
احلية،  خليل  ال�سيا�سي  املكتب 

وروحي م�ستهى، وفتحي حماد، 
�سابقا  االدارية  اللجنة  ورئي�ص 
وع�سو  �سيام،  عبدال�سالم 
اللجنة االإدارية القانونية حممد 

امل�سادر  ت�رص  ومل  هذا  الرقب 
تلقتها  التي  الدعوة  طبيعة  اإىل 
حما�ص، اأو اجلهة التي �ستلتقيها 

يف القاهرة.

ن�سمة  األف   50 ي�سكو حوايل 
الواقعة  ب�سام  عني  ببلدية 
غرب  كلم   20 بعد  على 
 ، البويرة  والية  عا�سمة 
برية  نقل  حمطة  انعدام 
توجيه  رغم  للم�سافرين 
ومرا�سالت  �سكاوى  عدة 
اىل خمتلف اجلهات املعنية 

الذي  املطلب  هذا  تخ�ص 
يف  �رصوري  من  اأكرث  اأ�سبح 
ظل ا�ستمرار معاناة وعذاب 
طوال  البلدية  هذه  مواطني 
وياملون   ، االأربعة  الف�سول 
خالل  ال�سدد  هذا  يف 
ت�رصيحاتهم ليومية » الو�سط 
» ان ال تخيبهم ال�سلطات هذه 

الوايل  راأ�سهم  وعلى  املرة 
امل�سوؤول االأول على الوالية   
التي  الوعود  بتج�سيد  وتقوم 
اأر�ص  على  عليهم  تطلقها 
اخرى  جهة  ومن   . الواقع 
تعاين بع�ص اأحياء البلدية من 
نق�ص فادح يف و�سائل النقل 
�سالح  حي  مثل  احل�رصي 

العمارات  وحي  لعرا�ص 
نغ�ص  الذي  العائق  وهو 
العمال  من  الكثري  يوميات 
يف  وجعلهم  واملتمدر�سني 
ازاء  والتذمر  ال�سخط  قمة 
على  املزرية  الو�سعية  هذه 

حد و�سفهم.
 اأح�صن مرزوق

�سمن مبادرة ا�ستح�سنها اجلميع قام 
القادر  دلهوم عبد  ال�سيد  اأم�ص  اأول 
احلجل)امل�سيلة(  عني  بلدية  رئي�ص 
با�ستدعاء كافة اجلمعيات املعتدمة 
االأحياء. وجلان  املنظمات  وكذا 

منها  الهدف  البلدية  قاعة  داخل 
امل�ساكل  كافة  اإىل  االإ�ستماع  هو 

بالواقع  اخلا�سة   واالأطروحات 
جل  اللقاء  .وقدح�رص  اليومي 
االأع�ساء وقرابة ال24رئي�ص جمعية 
. حتدث فيها الي�سد زايدي عبداهلل 
مرفقا   14 عن  ال�سالم   فوج  ممثل 
كامل�ست�سفى  ال�ساعة  حلد  مغلقا 
05جويلية  ال�سباب  ودار  واملكتبة 

التعبية  عن  بكر  اأبو  يطو  ...وبن 
على  عي�سى  ل�سيدي  ال�ساعة  حلد 
كذلك  احلجل  عني  اأن  من  الرغم 
اجلميع  قدم  منذ1988كما  دائرة 
هو  منها  الهدف  بناءة  اقرتاحات 
املحلية.وقبل  بالتنمية  النهو�ص 
املجل�ص  به  قام  زيارة جماعية ملا 

ذراع  ملنطقة  موؤخرا  البلدي 
من  اأطنان  دفن  مت  الغزالن.اأينما 
النفايات املرتاكمة عرب �سنني.وعد 
املري باأن تكون هذه القاءات دورية 
جميع  معاجلة  من  ذلك  حتى ميكن 

امل�سائل العالقة ؟ا.
جمال /ن

رئي�س بلدية عني �حلجل يحاور �جلمعيات

يف حني يغرق رواد الفاي�سبوك، خالل 
موجة  تتبع  و�سط  االأخرية  االأيام 
مفتعلة-،  اأنها  طابعها  على  –يغلب 

يعمل  الهوية،  عن  الدفاع  ادعاء  من 
اآخرون على االإبقاء على جو امل�ستوى 
الوطنية،  على  واحلفاظ  العايل 

فريدون بطريقتهم اخلا�سة من خالل 
امل�ساركة الوا�سعة ل�سورة القادة الـ6 
التحريرية، يف �سورة  الثورة  مفجري 

بعيدا  الوطنية  املبادئ  توازن  تعيد 
وحتويله  التنوع  رف�ص  حماويل  عن 

لنقمة ..

رو�د  �لفاي�سبوك يت�سدون لزر�عي �لكر�هية ب�سور �لقادة �لـ6

برج بوعريريج 

موظفو� مكتب �لدر��سات �القت�سادية بالربج يف �إ�سر�ب 
االقت�سادية  الدرا�سات  مكتب  موظفوا  نهاية  اأقدم 
بوعريريج على الدخول يف  والتقنية بربج 
التهمي�ص«  بـ«  اأ�سموه  ما  ب�سبب  العمل  اإ�رصاب عن 
كما  االأخرية،  االآونة  يف  تطالهم  التي  »احلقرة«  و 
عملهم  منا�سب  قاطعوا  الذين  املحتجون  ا�ستكى 
وحالة  املعني  املدير  مع  احلوار  غياب  من 
الوطنية  املوؤ�س�سة  فيها  دخلت  التي  االن�سداد 

رواتب  ت�سوية  عن  عجزت  بعدما  االقت�سادية 
كاملة.  اأ�سهر   8 الع�رصات من املوظفني الأزيد من 
فقد طالب املحتجون يف الوقت ذاته بتدخل عاجل 
من قبل اجلهة الو�سية من اأجل اإنهاء الو�سعية التي 
مناه�سة  �سعارات  رافعني  بـ«املزرية«،  و�سفوها 

للجمود و التع�سف االإداري، .
بالل اأ

اأويحي

�سنزود 4 مناطق حدودية تون�سية بالغاز
خالل  اأويحي،  اأحمد  االأول  الوزير  ك�سف 
 4 تزويد  اجلزائر  نية  عن  تون�ص  اىل  زيارته 
مناطق حدودية تون�سية بالغاز مع نهاية 2018 
وجاء ذلك خالل موؤمتر �سحفي عقده اأويحي 
اإىل جانب نظريه التون�سي يو�سف ال�ساهد ليلة 

اخلمي�ص مبنا�سبة اإحياء الذكرى الـ 60 للق�سف 
يو�سف واأ�سار  �سيدي  ل�ساقية  اال�ستعماري 
بني  التجاري  التبادل  حجم  اأن  اإىل  اأويحيى 
دوالر  ملياري  قرابة  يبلغ  واجلزائر  تون�ص 

�سنويا.

بوتني ال ي�ستخدم �لهو�تف �لذكية!

اأدرار

وفاة �سخ�س وجرح �ثنني يف حادث مرور 

بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ص  �رصح 
باأنه  والتعليم  العلوم  جمل�ص  اجتماع  اأثناء 
ل�سان  على  ذلك  جاء  ذكيا  هاتفا  ميلك  ال 
اأثناء رده على رئي�ص معهد  الرو�سي،  الرئي�ص 
اأكادميية العلوم الرو�سية،  كورت�ساتوف وع�سو 
ممازحا:  قال  حيث  كوفالت�سوك،  ميخائيل 
اأن  تقولون  كوفالت�سوك،  املحرتم  »�سيدي 

اجلميع اليوم ميتلكون هواتف ذكية، يف الوقت 
الذي ال اأملك فيه هاتفا ذكيا، وال متلكون اأنتم 
اأي�سا هواتف ذكية، فكيف تدعون ذلك؟«وكان 
كوفالت�سوك قد اأ�سار يف مداخلته اإىل حقيقة 
الهاتف  اإىل  �سوتية  ر�سالة  اإدخال  »عملية  اأن 
الذكي تتطلب طاقة ت�ساوي الطاقة التي تكفي 

لغليان لرت واحد من املاء«. 

وقع ليلة االأربعاء حوايل ال�ساعة التا�سعة ليال حادث 
مرور اليم بالطريق الوطني رقم 6 الرابط بني ادرار 
ومدينة رقان بالقرب من ق�رص توريت اأثرا ا�سطدام 
�سيارة �سياحية نفعية من نوع هيلك�ص بعربة جمرورة 
حيث  اأ�سخا�ص   3 متنها  على  كان  /حمار/  بدابة 
خلف هذا احلادث وفاة �سخ�ص يبلغ من العمر 22 
اآخرين  اثنني  �سنة يف عني املكان وجرح �سخ�سني 
حمار  الدابة  وفاة  مع  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 

كان  التي  الفائقة  وال�رصعة  اال�سطدام  قوة  جراء 
�سائق ال�سيارة يقود بها  اأين ا�سطدم بخلف العربة 
لعني  املدنية  احلماية  م�سالح  �سارعت  ومبا�رصة 
رفقة  ونقلتهم  اجلرحى  باإ�سعاف  وقامت  املكان 
ال�سحية اأيل امل�ست�سفي فيما فتحت م�سالح الدرك 
الوطني حتقيقا امنيا ملعرفة املالب�سات احلقيقية 

راء وقوع هذا احلادث
بو�صريفي بلقا�صم

اإىل  املقيمني  لالأطباء  الوطنية  التن�سيقية  دعت 
فيفري   12 االإثنني  يوم  وطني  احتجاج  تنظيم 
حركتها  اإطار  يف  وذلك   ، العا�سمة  باجلزائر 
ثالثة  من  اأكرث  منذ  انطلقت  التي  االحتجاجية 
يف   ، املقيمني  االأطباء  تن�سيقية  وقالت  اأ�سهر،  
ال�سلمي اجلديد  اأن احتجاجها   ، اأم�ص  لها  بيان 
اللجنة  عقدتها  التي  اللقاءات  ف�سل  بعد  ياأتي 
امل�سرتكة ما بني القطاعات التي ن�سبت يف اإطار 
فتح باب احلوار بني ال�سلطات املعنية واالأطباء 
املحتّجني . واأكد بيان التن�سيقية اأن احتجاجها 

و«ك�سب  النبيلة  غايتها  اإىل غاية حتقيق  م�ستّمر 
اجلزائر  يف  ال�سحة  قطاع  تطوير  معركة 
وامل�ساهمة يف بناء الوطن«. وتتمحور املطالب 
اإعادة  حول  املقيمون  االأطباء  يرفعها  التي 
ومتكني   ، املدنية  اخلدمة  اإجبارية  يف  النظر 
من  باالإعفاء  يتعلق  فيما  حقوقهم  من  االأطباء 
اخلدمة الوطنية ) الع�سكرية ( ، وترقية احلقوق 
و�سعية  وحت�سني   ، املقيم  للطبيب  االجتماعية 

التكوين يف التخ�س�سات الطبية.
ف.ن�صرين

الرحلة رقم 1117 القادمة من تلولوز بوهران

طائرة للجوية �جلز�ئرية تنزل 
بعجلة و�حدة وتتفادى �لكارثة

جنا ركاب طائرة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
حوايل  الدويل  وهران  مبطار  حطت  التي 
ال�ساعة الرابعة بعد الزوال من كارثة حقيقة 
بعد اأن واجه قائد الرحلة رقم 1117 القادمة 
من تولوز �سعوبة كبرية يف التحكم بها اأثناء 
هبوطها على املدرج ح�سب ما نقلته  �سبق 
خلف  الذي  احلادث  اأ�سباب  وترجع  بر�ص 
ب�سبب  هلعا كبريا يف �سفوف ركاب املطار 
اأمامية،  لعجلة   737 البوينغ  طائرة  فقدان 

ات�سح يف ما بعد اأنها �سقطت يف مطار تولوز 
احلادث  تفا�سيل  اإىل  وبالرجوع  بفرن�سا. 
طاقم  اأبلغ  تولوز  يف  املراقبة  برج  فاإن 
االإقالع،  اأثناء  منها  ج�سم  ب�سقوط  الطائرة 
الطريان  موا�سلة  قرر  الطائرة  قائد  اأن  اإال 
يف  ات�سح  حيث  وهران،  ملدينة  والتوجه 
العجليتني  اإحدى  فقدت  البوينغ  اأن  بعد  ما 
يت�سبب يف حتطمها  كاد  ما  االأماميتني وهو 

على املدرج.

�حتجاج وطني لالأطباء �ملقيمني يوم 12فيفري

  موقف ...
حافلة  املن�صرم  االأ�صبوع  نهاية  كانت 
،لكن  االجتاهات  كل  يف  باالأحداث 
ب�صكل  ح�صورهما  �صجال  بارزين  حدثني 
طاغ هما ق�صية النائب نعيمة �صاحلي و 
اإىل جانبه ق�صية ال�صيارة الفرن�صية التي 
اإىل  ان�صطرت  التي  و  اجلزائر  يف  ت�صنع 
ن�صفني بطريقة تطرح اآالف الت�صاوؤالت 
ع طبيعة و نوعية الغ�ص الذي ت�صبب يف 

هذا احلادث املوؤمل .
لن�صر  الوقت  اختيار  اأتقنت  نعيمة 

متر  مل  حيث  االإعالمية  فرقعتها 
اللغة  عن  تدخلها  بث  من  قليلة  دقائق 
االأمازيغية حتى حتولت بوؤرة ا�صتقطاب 
فال تكاد جتد �صفحة مفرن�صة اأو معربة 
كبريا  حيزا  نعيمة  فيها  احتلت  و  اإال 
فباتت كل االأل�صن عرب 48 والية و حتى 
و  نعيمة  ا�صم  تتداول  الوطن  خارج  يف 
وطاأة  حتت  تئن  هاتفها  خطوط  باتت 
الطلبات الكثرية للقنوات الف�صائية التي 

اأرادت ا�صت�صافتها 

العدل  حزب  رئي�صة  اأن  اأعتقد  �صخ�صيا 
اأرادات فقط �صرقة االأ�صواء يف  و البيان 
يلتفت  ع�صى  و  لعل  قامت  �صيا�صي  م�صهد 
اإليها اأحد والة االأمر وهي التي ال تخفي 
وزارة  من�صب  تقلد  يف  اجلامعة  رغبتها 
بنعم  �صادقت  ال�صيدة  ،نف�ص  الت�صامن 
اأنهت  التي  الد�صتورية  التعديالت  على 
من  االأمازيغية  اللغة  حمل  حول  اجلدل 
االإعراب الهوياتي، اإذا نعيمة و ما قالته 
التموقع  بغر�ص  اإعالمية  فرقعة  جمرد 

الذي عربت عنه  اأما موقفها    ، ال�صيا�صي 
فهو يلزمها دون �صواها .

ال�صيارة  ق�صية  تاأتي  ثان  مقام  يف 
ن�صفني  اإىل  ان�صطرت  التي  الفرن�صية 
عن  نت�صاءل  بطبيعة  و  غريب  ب�صكل 
و  ال�صناعة  و  التجارة  وزارتي  دور 
عدم  و  اجلدوى  مراقبة  يف  م�صوؤوليتهما 
هذه  تنتجه  ما  يف  نزيه  حتقيق  فتح 

ال�صركة ...االجابة قد ال تاأتي اأبدا.

�لليدي نعيمة �ساحلي و �سيارة رونو �سامبول
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