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�س3رئي�س جمعية اأولياء التالميذ خالد اأحمد

اإ�صراب كن�ب�صت له خلفي�ت �صي��صية

لريتفع عدد امل�ضتقيلني من الهيئة اإىل 3اأع�ضاء

الع�صكري ي�صتقيل من الهيئة الرئ��صية للأف�ف��س

 �س4

 �س3

وزارة الدفاع الوطني بالتن�ضيق مع 
موؤ�ض�ضات اقت�ضادية عمومية وخا�ضة

 ت�صلم 771  ح�فلة و�ص�حنة
 من علمة مر�صيدي�س-بنز

احلي ال�سعبي مناخ فرن�سا ببلدية وادي قري�ش:

املحظور"  نحو  االجتماعية  امل�شاكل  جترك  "عندما 
�س5

�س24�س4

تيبازة مت ك�ضفها اإثر عملية اختطاف تعر�س لها ر�ضيع 

الذكرى الث�لثة 
لرحيـــــل اآ�صــــــي� 

جــــــبــــــــــ�ر

عربية: نعمل على حم�ربة هذه الظ�هرة ميداني�

.     بداوي عبد احلليم 300 مليار قيمة ال�ضفقة 
ونظام جي، بي، اأ�س، ملحاربة التهريب

 مركز التاأهيل احلركي
 قا�ضدي مرباح ببئر خادم

مع�ن�ة مزمنة ملبتوري 
 الأع�ص�ء مع الأطراف 

�س24�س5ال�صـــــــطــــــن�عـــــــية  

�س24

�س4

�س3

 �س3

القيادي و م�ضوؤول التنظيم 
ال�ضابق يف احلزب رابح بو�ضتة :

فقط  "اأغبي�ء" ال�صي��صية 
من ي�صدقون ان�صح�ب �صعيد 

�صعـــدي مــــــــــن الأر�صيـــــدي
 رئي�س جمعية حماية 

امل�ضتهلك  م�ضطفى زبدي

�صي��صة الدعم احل�لية 
 يف خدمة الأغني�ء

 قبل م�صتحقيه� 
 حمكمة اجلنايات الإ�ضتئنافية

 مبجل�س ق�ضاء العا�ضمة

ت�أجيل ملف  اأحد رفق�ء   " 
درودك�ل" اإىل 18 م�ر�س 

باتنة

اكت�ص�ف19 خمب�أ 
للره�بيني 

عوا�ضف ثلجية بالبويرة

وف�ة 4 اأ�صخ��س 
وغلق الطرق�ت 

يعزل القرى

.       نثمن قرارات الو�ص�ية بتوظيف الأ�ص�تذة امل�صتخلفني واملتق�عدين

.       ل خوف من ال�صنة البي�ص�ء والوزارة اأخذت الإجراءات الك�ملة
.      ن�صبة الإ�صراب على امل�صتوى الوطني بلغت 4.7 ب�مل�ئة

جي 
ني را

ت�ضوير : يا�ض



حت�سي�سية  حملة  امل�سيلة  والية  اأمن  م�سالح  نظمت   
للوقاية من حوادث املرور حتت �سعار "متهل ال�سالمة 
احلملة  لهذه  �سطرت  حيث   " م�سوؤوليتنا  املرورية 
برناجما ثريا ت�سمن اأبواب مفتوحة و معار�ض ملختلف 
النا�سئة  الفئات  ن�ساطات و كذا حظرية مرورية لفائدة 
ق�سد تلقينها اأ�سول القيادة ال�سليمة ، مت اأي�سا باملنا�سبة 
توزيع مطويات و من�سورات تت�سمن اإر�سادات ال�سالمة 
مرورية  قافلة  �سمن  مرورية  قافلة  �سمن  املرورية 
الفاعلة  اجلمعيات  و  امليدانيني  ال�رشكاء  مع  التن�سيق 
حول  اإذاعية  ح�سة  تن�سيط  اىل  ،باالإ�سافة  امليدان  يف 

الوقاية املرورية على م�ستوى اإذاعة امل�سيلة .
ع.ب
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ر�ؤية من الواقع
جماعات  الأخرية  ال�سنوات  يف  ن�سطت 
املدين  املجتمع  م�سمى  حتت  وجمعيات 
على  اأطلقوا  انتهازيون  اأ�سخا�ص  منها  ،وبرز 
مكان  كل  ي�سرحون  )فعاليات(  الـ  اأنف�سهم 
وحني باأنهم هم املواطن بعدما ا�ستولوا على 
اأن  ورغم   . ان�سغالته  عن  التعبري  يف  حقه 
 ، جميل  وقع  والكنية  وامل�سطلح  للت�سمية 
ولتلك املنظمات ن�ساط كبري وموؤثر يف دول 
واملغاربة  التوان�سة  جرياننا  وعند  اأوربا 
اإن  اإل   ، نوبل  جائزة  على  ح�سولها  لدرجة 
لهذه اجلماعات التي انت�سرت كالفقاقيع يف 
فئوية  ومطالب  �سخ�سية  اأغرا�ص  اجلزائر، 
مفعول  لها  يكن  مل   ، �سعبوية  وحتركات 

امليدان يذكر. ول وقعا ول حتى ن�ساطا يف 
ما  منها  �سغط  وو�سيلة  عالة  اأ�سبحت  واإمنا 
واأخرى  الأحزاب  بع�ص  اأيدي  يف  و�سعها  مت 
ا�ستفردت بها جماعات الوليغار�سيا وثالثة 
ال�سلطة  يف  اأطراف  جناح  حتت  وقعت 
ن�سر  يف  منها  وت�ستفيد  ماآرب  بها  لتق�سي 
ان  ورغم   . للدعاية  وت�ستعملها  الإ�ساعات 
عينا  تكون  اأن  لها  ميكن  املجتمع  منظمات 
ينظر من خاللها املواطن ملا يقع و تعرب عن 
التنمية  يف  فاعال  �سريكا  اأو   ، حاله  ل�سان 
من  تت�سكل  ،باعتبارها  الت�سيري  يف  ورفيق 
يف  الفاعلون  واملواطنون  والإطارات  النخب 
على  اقت�سر  عندنا  دورها  اأن  اإل   ، امليدان 

مبداأ خذ وطالب .لأنها غري وا�سحة الأ�س�ص 
وتتحرك بدون تنظيم ول برامج وعنا�سرها 
يفتقدون للتكوين .حيث انطلقت ع�سوائيا 
امل�سهد  �سجيجها  ليمالأ  وجيز  ظرف  ويف 
على  �سغط  قوة  ت�سكل  اأ�سبحت  و   ، �سخبا 
ومل  واملوؤ�س�سات  واملنتخبني  الإدارة  عمل 
بالقطاعات  عالقتها  ول  هدفها  ل  يتنب 
من  الكثري  ويف  بل   ، واملواطن  الإدارية 
للتنمية  عرقلة  و�سيلة  باتت  الأحيان 
الع�سوائية  البناءات  عن  تدافع   . وامل�ساريع 
نظافة  عن  دفاعها  من  اأكرث  والق�سديرية 
ان  غرابة  ول  .؟  املحيط  وجمالية  املدينة 
اأو  امل�سوؤولني  بني  ال�سراع  يف  خا�سة  تربز 

عند ال�ستحقاقات النتخابية لت�ساند فالن 
�سد عالن ثم يق�سى منها وطرا لتجد نف�سها 
�سد  اأطراف  حتركها  ال�سارع  يف  اأخرى  مرة 
جهات وجماعات اأخرى .فال�ساحة اليوم يف 
املدين  املجتمع  جمعيات  تنظيم  اإىل  حاجة 
فائدة  يف  ين�سب  عملها  و  فاعلة  لتكون 
املواطن والوطن ، وميكن ترقيتها وتاأطريها 
املحلية  التنمية  يف  �سريكا  منها  لنجعل 
.ولي�ص  واملواطن  الإدارة  بني  وو�سيطا 
اأعمال  يف  وتوريطها  وتوجيهها  ا�ستغاللها 
قذرة كما نرى ونعاي�ص ون�سمع او نحر�سها 

على الفو�سى واخلروج اإىل ال�سارع.

ت�ساقط  ثلوج خفيفة على منطقة غرداية
خفيفة  طبقات  ت�ساقطت 
م�سحوبة  الثلوج  من 
فجر  املطر  بزخات 
منطقة  على  االأحد  اأم�ض 
هذه  منحت  و  غرداية  
النادرة  املناخية  الظاهرة 
بانخفا�ض  امل�سحوبة 
حم�سو�ض يف درجة احلرارة 
لدى  رائعا  طبيعيا  م�سهدا 
الذين  املواطنني  عديد 
�سالة  الأداء  يتاأهبون  كانوا 
هذه  اختفت  و  ال�سبح 
الثلوج  من  الرفيعة  الطبقة 
وادي  منطقة  م�ست  التي 

غرداية  و  بونورة   ( ميزاب 
و �ساية بن �سحوة ( و كذا 
متليلي  مدخل  و  بريان 
مبا�رشة بعد بزوغ ال�سم�ض 
االأر�ساد  و بح�سب م�سالح 
اجلوية بغرداية فقد دامت 
الثلجية  الطبقات  هذه 

باملنطقة 
 ، فقط  معدودة  دقائق 
�رشوق  مع  تذوب  اأن  قبل 
و  ال�سم�ض  خيوط  اأوىل 
لالإ�سارة فاإن هذه التقلبات 
جتتاح  ال�ستوية  املناخية 

�سمال الوطن و كذا �سمال

الأمن احل�سري ال�ساد�ص 
بامل�سيلة

حجز 2100 قارورة 
من امل�سروبات 

الكحولية

امن امل�سيلة 

  حملة حت�سي�سية للوقاية 
من حوادث املرور

الأمن  الق�سائية  ال�رشطة  م�سالح  متكنت 
نهاية  امل�سيلة  بوالية  ال�ساد�ض  احل�رشي 
االأ�سبوع، من توقيف ثالثة اأ�سخا�ض يقوم 
اأو�ساط  يف  الكحولية  امل�رشوبات  برتويج 
املواطنني دون ترخي�ض العملية جاءت اإثر 
معلومات وردت اإىل ذات امل�سلحة مفادها 
وجود ثالثة اأ�سخا�ض يقوم ببع امل�رشوبات 
با�رشت  وعليه  رخ�سة،  بدون  الكحولية 
امل�سالح االأمن حتقيقا اأف�سى اإىل توقيف 
امل�ستبه فيهم، وباأمر من وكيل اجلمهورية 
لدى حمكمة امل�سيلة مت تفتي�ض م�سكنهم 
على  االأمنية  امل�سالح  عرثت  اأين  العائلي 
امل�رشوبات من خمتلف  كمية معتربة من 
االأنواع قدرت بنحو 2100 قارورة خمر من 

خمتلف االأنواع  و االأحجام .
ع.ب

م�ساهل 

ا�ستقبال من�سقة كتابة الدولة الأمريكية يف جمال مكافحة الإرهاب
اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  ا�ستقبل 
م�ساهل  القادر  عبد  ال�سيد 
العا�سمة  باجلزائر  االأحد  اليوم 
امل�ساعدة  الرئي�سية  املن�سقة 
يف  االمريكية  الدولة  لكتابة 
ال�سيدة  االرهاب  مكافحة  جمال 
تقوم  التي  رومانف�سكي  األينا 
بزيارة عمل اإىل اجلزائر و جرى 
ال�سوؤون  وزارة  مبقر  اال�ستقبال 

اخلارجية. 

فعاليات املجتمع املدين املزيف

ت�سببت الثلوج املت�ساقطة يف قطع الطريقني الوطنيني 
رقم 33 الذي يربط مدينة البويرة باملحطة املناخية 
وزو،  تيزي  و  م�سدالة  بني  الرابط   30 رقم  و  تيكجدة 

ح�سبما ذكرته م�سالح احلماية املدنية للبويرة.
املت�ساقطة  الثلوج  كميات  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
ت�سببت يف  االأخرية على املنطقة  �ساعة  ال 24  خالل 
تيزي  و  تيكجدة  الطريقني على م�ستوى  اإغالق هذين 
نكويالل م�سريا اإىل عدم ت�سجيل اأي حادث مرور جراء 
م�ستوى  على  �سياحية  �سيارة  انحراف  عدا  ما  الثلوج 
منحدر اجلباحية وكان �سري املركبات قد توقف متاما 
الثلوج  ال�سبت يف منحدر اجلباحية ب�سبب  اأم�ض  م�ساء 
ب�رشعة  تدخلت  العمومية  االأ�سغال  م�سالح  اأن  غري 

الإعادة فتح الطريق بعد �ساعة من توقف املرور بها. 

ولت�سامن  مرمي  الوفاء  رئي�سة جمعية  زيارة من    يف 
�سيخي ام�ض  لل�سيد رئي�ض املجل�ض ال�سعبي  الوالئي 
برئا�سة  تهنئة  ملرتني  تهنئته  بهدف  اإ�سماعيل  ديلمي 
وانتخابه  امل�سيلة   لوالية  الوالئي  ال�سعبي   املجل�ض 
كان  بالوالية  اأف�سيو   االأعمال  رجال  منتدى  لرئا�سة 
مكتب  اليوم  الوطني  للت�سامن  الوفاء  جلمعية  ال�رشف 
ن�ساطاتها  ملختلف  وال�سماع  با�ستقبالها   امل�سيلة 
خدمة  اأجل  من  الت�سهيالت  كل  وبتقدمي  واأعمالها 
الوالية  عرب كل الدوائر والبلديات واملكاتب مع رئي�سة 
املكتب الوالئي االإعالمية والنا�سطة اجلمعوية �سيخي 
مرمي الذي ذاع �سيتها عرب كل ربوع الوالية والوطن اأين 
تعهد اأن يقف ويثمن كل ن�ساطاتها ويدعمها لالأعمال 

اخلريية.

البويرة 

الثلوج تقطع الطريقني 
الوطنيني رقم 30 و 33 

رئي�سة جمعية الوفاء 
 ولت�سامن  مرمي �سيخي

 يف املجل�س الولئي

احلفنـاوي بن عامـر غــول

بعد اإزهاقه لروح زميله

رئي�س ق�سم الأمن مبوؤ�س�سة خا�سة ي�ساب بحالة جنون 
باأحد  االأمن  ق�سم  رئي�ض   تعر�ض 
جنون  اخلا�سة حلالة  املوؤ�س�سات 
دخوله  عقب  عقلية  واإ�سطرابات 
لل�سجن من اأجل اإرتكابه جلرمية قتل 
راح �سحيتها زميله يف العمل وهو عون 

مزحة  ب�سبب  ال�رشكة  بذات  خمزن 
قررت  ذلك  والأجل   ، بينهما  دارت 
بالدار  االإبتدائية  اجلنايات  حمكمة 
خرباء  جلنة  تعيني  اأم�ض  البي�ساء 
اأطباء خمت�سني يف  ثالثة  من  تتكون 

االأمرا�ض العقلية مب�ست�سفى فران�ض 
فح�ض  اجل  من  بالبليدة  فانون 
املتهم " ب، عبد الرحمان " واإجراء 

خربة يف مدة اأق�ساها 3 اأ�سهر .
ل.م

حجز27 األف لرت مازوت يف �ساحنة مند�سة يف قافلة باأدرار
متكنت م�سالح االأمن موؤخر برقان 
عملية  اإحباط  من  اأدرار  والية  يف 
مازوت  نوع  الوقود  مادة  تهريب 
منت  على  لرتا  األف  ب27  قدرت 
القافلة  داخل  مند�سة  �ساحنة 
املنظمة واملتوجهة نحو برج باجي 
و�سول  رقان  من  انطالقا  خمتار 
�ساحنة    140 بتعداد  مايل  دولة  اإيل 
تندرج  التي  ال�سلع  حمملة مبختلف 
�سمن جتارة املقاي�سة  حيث تفطن 
اأعوان االآمن يف احلاجز االأمني اأين 

ظهر بان ال�ساحنة امل�سبوه ال متلك 
حتقيق  فتح  ومبا�رشة  تنقل  رخ�سة 
على  واأحيل  املهرب  �سد  امني 

املعباأة  ال�ساحنة  حجز  مع  العدالة 
مبادة املازوت  .

 بو�سريفي بلقا�سم 
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رئي�س جمعية اأولياء التالميذ خالد اأحمد

اإ�سراب كناب�ست له خلفيات �سيا�سية

اإميان لوا�س

الإجراءات  اأحمد  خالد  ثمن 
ة  وزير  اتخذتها  التي  ال�ستعجالية 
الرتبية فيما يخ�ص العزل واللجوء اىل 
لتدارك  واملتقاعدين  امل�ستخلفني 
الوطني  الإ�رضاب  ب�سبب  الدرو�ص 
كناب�ست، معتربا  نقابة  �سنته  الذي 
تقوم  القطاع  يف  الأوىل  امل�سوؤولة  اأن 
الذي  اجلزائر  حمكمة  قرار  بتطبيق 
ال�رضاب  هذا  �رضعية  ونفى  ف�سل 

الوطني.

ل خوف من ال�ضنة البي�ضاء 
والوزارة اأخذت الإجراءات 

الكامل

�سيناريو  املتحدث  ذات  وا�ستبعد 
خوف  ل  قائال:«  البي�ساء  ال�سنة 
ان  مفيدا   ، البي�ساء«  ال�سنة  من 
الإجراءات  كافة  الو�ساية  اتخذت 
ح�سبه،  ال�رضاب  بداية  منذ  لذلك 
للناجحني  ا�ستدعائها  خالل  من 
يف  واملوجودين  التوظيف  مب�سابقة 
ال�ساأن  وكذلك  الحتياطية،  القائمة 
بالن�سبة لالأ�ساتذة املتعاقدين، كا�سفا 
وبجاية  البليدة  وليتي  م�سالح  باأن 
الأ�ساتذة  اأجرة  بدفع  تتكفل  من  هي 
امل�رضبني،  لالأ�ساتذة  امل�ستخلفني 
بهاتني  الرتبية  مديريتي  عو�ص 

الوليتني.

 كناب�ضت اأخطاأت يف الإعالن 
عن الإ�ضراب املفتوح

املتحدث  اأكد  مت�سل،  �سياق  يف  و 
املفتوح،  لالإ�رضاب  رف�سه  على 
الإعالن  يف  اأخطاأت  »النقابة  قائال: 
عن الإ�رضاب املفتوح الذي يتناق�ص 
خا�سة  التمدر�ص  يف  التلميذ  حق  مع 
تالميذ الأق�سام النهائية، ونحن ل�سنا 
النقابة يف املطالب امل�رضوعة،  �سد 
مع  ت�سامنا  الإ�رضاب  يكون  اأن  لكن 
مكتب بليدة و بجاية هذا غري مقبول 
على  ال�رضاب  ن�سبة  مفيدا باأن   ،«
باملائة   4.7 بلغت  الوطني  امل�ستوى 
فقط، فيما قدرها بن�سبة 25 باملائة 
يف ولية بجاية، و24 باملائة يف ولية 
البليدة، مربزا اأن املكتب ا�ستطاع اأن 
ب  البليدة  ولية  يف  الإ�رضاب  يك�رض 

50 باملئة
جمعيته  باأن  امل�سوؤول  نف�ص  واأعلن 
ال�رضاب  �سد  ق�سائية  دعوة  برفع 
هو  الذي  البليدة  لكناب�ست  الوطني 
�سبب الإ�رضاب الوطني على حد قوله 
اإبراز  املحكمة  من  �ستطلب  حيث   ،
حق التلميذ يف تلقي تعليمه املجاين، 
م�سيفا باأن كناب�ست البليدة قد رف�ست 
اخلا�سة  الوزارية  اللجنة  مع  التحاور 
وليتهم  اإىل  بح�سورها  طالبوا  التي 
»العقل  باأنهم  اإياهم  وا�سفا  �سابقا، 
وم�سددا  ال�رضاب«،  لهذا  املدبر 
مطالبة  املعقول  غري  من  اأنه  على 
م�سوؤولني  حق  يف  بالتنحية  النقابات 

الوليتني،  لهاتني  الرتبية  مبديريتي 
للبليدة،  الرتبية  مديرة  غرار  على 

ورئي�سي م�سلحة مبديرية بجاية.

ال�ضراب الوطني له خلفيات 
اأخرى

باأن  املتحدث  نف�ص  ي�ستبعد  ومل 
له  الوطني  ال�رضاب  هذا  يكون 
ارتباطه  غرار  على  اأخرى،  خلفيات 
با�ستعرا�ص الع�سالت للنقابات تزامنا 
اخلدمات  انتخابات جتديد جلنة  مع 
قريب،  وقت  يف  املقررة  الجتماعية 
بكل  الحتجاجات  موجة  وارتباط 
الإ�سالحات  اأي�سا  ا�ستحقاق،  موعد 
هذه  اأن  م�سريا  الو�ساية،  تبنتها  التي 
الإ�سالحات ميكن اأن تكون وراء هذا 
جمعيته  باأن  يقول  مردفا  الإ�رضاب، 
رئي�ص  اإىل  ر�سالة  موؤخرا  وجهت  قد 
ذات  الرتبية  قطاع  بجعل  اجلمهورية 
�سيادة وطنية مثله مثل قطاع العدالة، 
هذا  واإيقاف  التدخل  على  ننا�سده  و 
ال�رضاب ب�سفة نهائية على حد قوله 

.

ل نريد التدخل يف احتجاج 
طلبة املدار�س العليا لالأ�ضاتذة

اأولياء  جمعية  موقف   وبخ�سو�ص 
يرفعها  التي  املطالب  من  التالميذ 
طلبة املدار�ص العليا لالأ�ساتذة، اأو�سح 
تريد  ل  باأن جمعيته  املتحدث  نف�ص 

املدار�ص  طلبة  احتجاج  يف  التدخل 
رفعوا جملة  والذين  لالأ�ساتذة،  العليا 
من املطالب للو�ساية ب�ساأن توظيفهم 
يف الوليات التي ي�سكنون بها، م�سريا 
باأن جمعيته قد طلبت يف وقت �سابق 
وزارة  من  عليهم  الو�ساية  حتويل 
اإىل  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
انهم  خا�سة  الوطنية  الرتبية  وزارة 

يوظفون على م�ستواها.
 ودعا ممثل جمعية اأولياء التالميذ يف 
اخلتام الأ�ساتذة امل�رضبني املن�سويني 
يف نقابة كناب�ست، اإىل العودة ال�رضيعة 

حلق  احرتام  عملهم  منا�سب  اإىل 
و�سونا  املجاين  التعليم  يف  التالميذ 
للوطن وتغليب امل�سلحة العليا للبالد 
حممال  النقابية،  امل�سلحة  على 
كافة  اىل  ان�سداد  حالة  م�سوؤولية 
جمعيات املجتمع املدين، وطلب من 
اأع�ساء الربملان بغرفتيه الو�ساطة من 
اأجل التحاور مع فرعي نقابة كناب�ست 
لإيقاف  خ�سو�سا،  وبجاية  بالبليدة 
ملقاعد  التالميذ  وعودة  الإ�رضاب 

الدرا�سة.
 

مت  م�ضتخلفني  اأ�ضتاذ   436
توظيفهم

من جهته رئي�ص مكتب بليدة جلمعية 
مداخلته،  خالل  من  التالميذ  اأولياء 
للغة  كناب�ست  نقابة  لتجاهل  ا�ستغرب 
احلوار مع الفاعلني، م�سريا اأنه و�سل 
الأمر بهم اىل حتري�ص التالميذ �سد 
ذات  وافاد  امل�ستخلفني،  الأ�ساتذة 
املتحدث، اأنه مت توظيف 436 اأ�ستاذ 
بطريقة  يدر�سون  وهم  م�ستخلف 

عادية

.     نثمن قرارات الو�ضاية بتوظيف الأ�ضاتذة امل�ضتخلفني واملتقاعدين   .  ل خوف من ال�ضنة البي�ضاء والوزارة اأخذت الإجراءات الكاملة   .   ن�ضبة الإ�ضراب على امل�ضتوى الوطني بلغت 4.7 باملائة

القيادي و م�ضوؤول التنظيم ال�ضابق يف احلزب رابح بو�ضتة :

»اأغبياء« ال�سيا�سية فقط من ي�سدقون ان�سحاب �سعيد �سعدي من الأر�سيدي
التنظيم  وم�سوؤول  القيادي   اأعترب 
الأر�سيدي  حزب  يف  ال�سابق 
الأميون  فقط  اأنه  بو�ستة  رابح 
ان�سحاب  ال�سيا�سيون من ي�سدقوا 
مثلما  احلزب  من  �سعدي  �سعيد 
كان قد �رضح به هذا الأخري خالل 

املوؤمتر العام .
على  له  تغريدة  يف  بو�ستة  وقال 
اأنه  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
من  ال�سيا�سيون  الأميون  فقط 
�سعيد   « ان�سحاب   « ي�سدقون 
اأن اإعالن  �سعدي ، وهو ما يوحي 
من  الن�سحاب  �سعدي  �سعيد 
 ، منا�سال  لو  و  حتى  الأر�سيدي 
للطبيب  تكتيكية  ح�سابات  جمرد 
اأنه  م�سادر  اأكدت  لطاملا  الذي   ،
احلزب  رئا�سة  من  تنحيه  رغم 
وتويل مكانه حم�سن بلعبا�ص ، اإل 
اأنه بقي الآمر الناهي يف احلزب .

الذي  �سعدي  ال�سعيد  اأن  ويبدو 
الأر�سيدي  رئا�سة  من  تنحيه  رغم 
بقي ا�سمه متداول يف اأنه هو من 
ي�سري احلزب فعليا من وراء ال�ستار 
باإعالنه  املرة  هذه  يحاول   ،
الن�سحاب نهائيا من احلزب حتى 
كمنا�سل الإظهار اأنه مل تعد هناك 
احلزب  بهذا  تربطه  عالقة  اأي 
املثري للجدل ، والذي قام بالعديد 
خمتلف  يف  ال�سيا�سية  الأدوار  من 

املحافل .
و ياأتي ت�رضيح رابح بو�ستة م�سوؤول 

الأر�سيدي  يف  ال�سابق  التنظيم 
لي�سري اإىل اأن اإعالن �سعيد �سعدي 
ل  الأر�سيدي  من  الن�سحاب 
ال�سيا�سيون  الأميون  اإل  ي�سدقها 
�سح  اإن  ال�سيا�سيني  الأغبياء  اأو   ،

التعبري .
حزب  يف  فعال  يحدث  الذي  فما 
و  الأ�سباب  هي  وما   ، الأر�سيدي 
الطبيب  من  جتعل  التي  الدوافع 
من  ان�سحابه  اأول  �سعدي  �سعيد 
له  ت�سيريه  وبقاء  احلزب  رئا�سة 
من وراء ال�ستار ، خا�سة اإذا علمنا 
الرئي�ص  اأن  م�سادر  عدة  ح�سب 

حم�سوب  بلعبا�ص  حم�سن  احلايل 
على �سعيد �سعدي وهو من و�سعه 

على راأ�ص احلزب .
�سعيد  ت�رضف  اأ�سباب  هي  وما 
�سعدي خالل موؤمتر احلزب الذي 
ملح�سن  فيه  الثقة  جتديد  مت 
بلعبا�ص ، ما اأ�سباب اإعالنه كل مرة 
 ، الأر�سيدي  من  الفعلي  ان�سحابه 
يوؤكد  اأن  �سعدي  �سعيد  »اأراد  هل 
اأنه مل يعد له اأي �سلة بالأر�سيدي 
�سعدي  �سعيد  ا�سم  اأ�سبح  هل   ،
ورقة  اأن  اأم   ، لالأر�سيدي  مقلق 
اأ�سبحت »حمروقة » حتى  �سعدي 

على  ويوؤكد  مرة  كل  يف  يخرج 
هي  وهل   . احلزب  من  ان�سحابه 
للعمل  �سعدي  من  تكتيكية  خطة 
 ، الأ�سواء  عن  بعيدا  الظالم  يف 
اأو على الأقل ن�سيانه من الواجهة 
موؤخرا  ارتبط  ا�سمه  اأن  ل�سيما   ،
مبحاولته اخلروج اإىل ال�سارع كل 
�سعيد  ب«  �سمي  حتى  �سبت  يوم 
عالقته  اإىل  اإ�سافة   ،  « �سامدي 
العربي  الربيع  بعراب  امل�سبوهة 
تداولته  ما  ح�سب  ليفي  برنار 

العديد من ال�سور .
ع�ضام بوربيع  

رئي�س جمعية حماية امل�ضتهلك  م�ضطفى زبدي

�سيا�سة الدعم احلالية يف خدمة 
الأغنياء قبل م�ستحقيها 

واإر�ساد  رئي�ص جمعية حماية  اأكد 
م�سطفى  وحميطه  امل�ستهلك 
لأي  جمعيته  رف�ص  عن  زبدي 
لدعم  التام  الإلغاء  نحو  توجه 
اأن  مو�سحا  اله�سة،  الفئات 
املالية  لوزير  الأخري  الت�رضيح 
بخ�سو�ص  راوية  الرحمن  عبد 
الجتماعي،  الدعم  �سيا�سة 
توجيه  اإعادة  احلكومة  بنية  يتعلق 
الدعم نحو م�ستحقيه احلقيقيني، 
�سيا�سة  لإلغاء  التوجه  ولي�ص 
م�سطفى  نهائيا  واأ�سار  الدعم 
ت�ساند  عزم  باأن  جمعيته  زبدي 
حول  اإ�سالحات  اإجراء  احلكومة 
بداية  الجتماعي  الدعم  �سيا�سة 
هذا  كان  ما  حال  يف   ،2019 من 
اإعادة  فقط  �سيم�ص  الإ�سالح 
م�ستحقيه  نحو  الدعم  توجيه 
جمعيته  اأن  اإىل  لفتا  احلقيقيني، 
قد طالبت بهذه ال�سيغة من الدعم 
اأكرث فعالية  يف وقت �سابق، كونها 
للفئات  الدعم  و�سول  �سمان  يف 
موؤكدا  باأن  ت�ستحقه،  التي  اله�سة 
من  عدد  دعم  عن  التام  الرفع 
اأحمر  خط  الأ�سا�سية  املواد 
انتحارية  اأثار  من  له  ملا  ح�سبه، 
املجتمع  من  كبرية  فئة  حق  يف 
على  يتعار�ص  اأنه  كما  اجلزائري، 
قامت  التي  اجلمهورية  مبادئ 

حد  على  اجلزائرية  الدولة  عليها 
امل�سدر  تعبريه.  واأو�سح  نف�ص 
الدعم احلايل �سعيفة  �سيا�سة  باأن 
م�ستحقيها،  غري  منها  وي�ستفيد 
على غرار البارونات احلليب الذي 
توجهه اإىل �سناعة م�ستقات احلليب 
من اأجبان وغريها، ورغم اعرتافه 
باأن اعتماد �سيا�سة الدعم املبا�رض 
�سيكون �سعبا نوعا ما، على اعتبار 
اعرتفت  قد  ال�سابقة  احلكومة  اأن 
التقنية  للو�سائل  امتالكها  بعدم 
الالزمة حل�رض الفئات املعوزة يف 
اجلزائر، اأكد باأن حتديد املعوزين 
من  �سيمكن  ناق�سة  بدقة  ولو 
اخلزينة  موارد معتربة على  توفري 
اأن اجلزائر  العمومية، على اعتبار 
حاليا ل تدعم 40 مليون جزائري 
فقط، بل اإنها تدعم حتى جريانها 
بعد انت�سار ظاهرة التهريب، داعيا 
يف  الفاعلني  خمتلف  اإ�رضاك  اإىل 
اإعداد قائمة املعوزين، مع  عملية 
وقابلة  مفتوحة  اإبقائها  �رضورة 
اعتماد  و�رضورة  �سنويا،  للتحيني 
الدخل،  مع  تنا�سبية  دعم  �سيا�سة 
فالدعم الذي يجب اأن ي�ستفيد منه 
ل  دينار،  األف   18 دخل  �ساحب 
يجب اأن يعادل الدعم الذي يتلقاه 

�ساحب دخل 100 األف دينار.
اإميان لوا�س

اتهم رئي�س جمعية اأولياء التالميذ خالد اأحمد نقابة كناب�ضت مبحاولة ت�ضليل وحتري�س التالميذ على الأ�ضاتذة امل�ضتخلفني، موؤكدا على عدم 
�ضرعية الإ�ضراب املفتوح الذي �ضنته هذه الأخرية والذي مي�س م�ضلحة التلميذ ويتناق�س مع اأخالقيات املهنة.
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وزارة الدفاع الوطني بالتن�صيق مع موؤ�ص�صات اقت�صادية عمومية وخا�صة

ت�سلم 771  حافلة و�ساحنة من عالمة مر�سيدي�س-بنز
.       بداوي عبد احلليم 300 مليار قيمة ال�سفقة ونظام جي، بي، اأ�س، ملحاربة التهريب.
.       ر�سيد �سحراوي ت�سلمنا 10 �ساحنات واأودعنا طلبية من اأجل احل�سول على 70 اأخرى

.      هيئة املطابقة الأملانية متنح �سهادة اجلودة لل�سركة الوطنية ل�سناعات الثقيلة لعالمة مر�سيدي�س-بنز

يحي عواق.

هياكل  وحاجيات  يتما�شى  مبا 
ال�شعبي وخمتلف  الوطني  اجلي�ش 
املوؤ�ش�شات االقت�شادية، حيث اأكد 
والتي  العملية  هذه  باأن  املتحدث 
اإىل جانب املوؤ�ش�شة  ا�شتفاد منها 
املوؤ�ش�شات  بع�ش  الع�شكرية 
�شمن  تدخل  واخلا�شة  العمومية 
من  امل�شطرة  االأهداف  نطاق 
قبل القيادة العليا للجي�ش الوطني 
ن�شيج  خلق  اإىل  الرامية  ال�شعبي 
اقت�شادي وطني متكامل، ويف ذات 
ال�شياق اأثنى العقيد رداوي تهامي 
على اجلهود التي تبدلها املوؤ�ش�شة 
اأفراد  مقدمتها  ويف  الع�شكرية 
اجلي�ش الوطني ال�شعبي يف خدمة 
البالد والعباد يف �شتى املجاالت.

هذا وقد اأكد ممثل �رشكة نفطال 
بداوي عبد احلليم باأن ال�شاحنات 
مليار   300 تكلفتها  بلغة  امل�شلة 
الكبرية  اجلودة  على  مثنيا  �شنتيم 
باأن  اأقر  حيث  بها  تتمتع  التي 
ال�شاحنات املزودة لنفطال مزودة 
بجهاز » جي،بي، اأ�ش« وهو االأمر 
متابعة  من   ال�رشكة  ميكن  الذي 
وزمان  مكان  ومعرفة  ال�شاحنات 
التي  اخلطوة  وهي  تواجدها 
على  ال�رشكة  خاللها  من  تهدف 
حماربة ظاهرة التهريب التي تكبد 

خزينة الدولة املليارات �شنويا.
باأن  املتحدث  واأ�شاف  هذا 
قبل  من  ا�شتلمت  نفطال  �رشكة 
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اأخرى  �شفقات  انتظار  يف  اأخرى 
م�شتقبال.

رئي�ش  �شحراوي  ر�شيد  اأما 
املخت�شة  �شال«  بيرتو   « موؤ�ش�شة 
البيرتولية  املواد  وتوزيع  نقل  يف 
باأن  واأقر  ال�شفقة  ثمن  فقد 
منتوج  هي  املنتجة  ال�شاحنات 
حملي جد ممتاز من ناحية اجلودة 
التي مت  ال�شاحنات  باأن  اأكد  حيث 
اأمان  باأجهزة  مزودة  ت�شلمها 
متطورة جدا خا�شة فيما تعلق يف 
جمال تخ�ش�ش �رشكته املتعلق يف 
نقل املواد البرتولية كما اأنها حتوز 
على جتهيزات توفر راحة بالن�شبة 
لل�شائقني، هذا و اأعرب املتحدث 
مع  التعامل  يف  الكبرية  الثقة  عن 
�رشكة مر�شيدي�ش- بنز التي متلك 
العامل  اأنحاء  جميع  عرب  �شمعة 
م�شريا باأن �رشكته كانت تتعامل مع 
مر�شيد�ش من قبل فتح فرعها يف 
اجلزائر ومل ت�شادف اأي اإ�شكاالت 

مع منتوجاتها.
هذا وقد اأكد املتحدث باأن �رشكته 
ا�شتلمت 10 مركبات وقدمة طلبية 
يف  اإ�شافيا  �شاحنة   70 لت�شلم 

امل�شتقبل.
الربي  النقل  �رشكة  ممثل  ملا 
ال�شيد  �رشق_غرب  للب�شائع 
فقد  الغاين  عبد  ح�شالف 
منتوجات  باأن   « للو�شط   « اأكد 
بجودة  م�شهورة  مر�شيدي�ش_بنز 
اأ�شادف  ومل  العالية  منتوجاتها 
تعامالته  بداية  مند  م�شاكل  اأي 
التي  الت�شهيالت  على  مثنيا  مها 

وكذا  طلبياته  تقدمي  اأثناء  قابلها 
للجدية  نظر  ا�شتالمها  بعد 
القائمني  للم�شوؤولني  الكبرية 
عليها مثنيا يف �شياق حديثه على 
املجهودات التي تقوم بها القيادة 
ال�شعبي  الوطني  للجي�ش  العليا 
تربمها  التي  ال�رشاكة  واتفاقيات 
عامليني  اقت�شاديني  متعاملني  مع 
االأملاين  ال�رشيك  غرار  على 

مر�شيدي�ش_بنز.
العام ل�رشكة  هذا واأ�شاف املدير 
زريبي  ال�شيد  بركة«  »بيرتو 

»للو�شط«باأن  ت�رشيحه  يف  فرادي 
ا�شتلمتها  التي  ال�شاحنات 
ت�شهل  اجلودة  يف  قمة  موؤ�ش�شته 
مقرا  مهامهم  تاأدية  العمال  على 
ن�شاهده  ال  كانا  املنتوج  هذا  باأن 
اإال يف اخلارج عرب و�شائل االإعالم 
اأما اليوم فهو ينتج يف بالدنا وهي 
دعمها  يجب  التي  املجهودات 
م�شتقبال  تطويرها  على  والعمل 
متا�شيا و التطور التكنلوجي الذي 

نعي�ش فيه.
هذا ومت القيام بجولة ا�شتك�شافية 

ال�رشكة  مرافق  خمتلف  اإىل 
لعالمة  الثقيلة  ل�شناعات  الوطنية 
مر�شيدي�ش-بنز اأين تعرف جمهور 
موؤ�ش�شات  روؤ�شاء  من  احل�شور 
اأفراد  وكذا  وخا�شة  عمومية 
خمتلف  على  االإعالمية  االأ�رشة 
وجتدر  كما  االإنتاج،  مراحل 
حت�شل  امل�شنع  اأن  اإىل  االإ�شارة 
على �شهادة اجلودة املمنوحة من 
االأملانية  املطابقة  هيئة  طرف 
تو�شل  التي  الكفاءة  درجة  نتيجة 

اإليها اإطارات وعمال امل�شنع. 

مت ك�صفها اإثر عملية 
اختطاف تعر�ض لها ر�صيع 

تاأجيل ملف منظفة 
مب�ست�سفى م�سطفى 

 با�سا تتاجر با
لأطفال الر�سع 

االإ�شتئنافية  اجلنايات  اأجلت  حمكمة 
�شابقة  ق�شية   منظفة  اأم�ش 
قامت  با�شا  م�شطفى  مب�شت�شفى 
بتحويل م�شكنها اخلا�ش مللجاأ تاأوي 
واحلوامل  العازبات  االأمهات  فيه 
،واإ�شتغالل  مالية  مبالغ  مقابل 
من  لتجريدهن  املالية  �شائقتهن 
�رشعيني بغر�ش  الغري  اأطفالهن 
م�شتحقات  الإيفاء  بهم  املتاجرة 
حال  عليهن  ،وهو  املرتتبة  االإيجار 
عازبة  اأم  وهي  ق�شية احلال  �شحية 
لعائلة  لبيعه  ر�شيعها  من  حرمتها 

اأخرى بقيمة 60 مليون �شنتيم.
لبالغ  وقائعها  تعود  التي  الق�شية  يف 
خطف ر�شيع يدعي « ع.ريا�ش« يبلغ 
م�شالح  تلقته  ا�شهر   04 العمر  من 
من   2014 دي�شمرب   24 بتاريخ  االأمن 
منظفة  ح.غنية«   »« امل�شماة  قبل 
�شد  ومربية  �شابقة بامل�شت�شفى 
ا�شتغلت  و�شام«بعدما  »ع.  امل�شماة 
لتحديد  املمر�شني  مع  ان�شغالها 
باأحد  الر�شيع  هذا  تلقيح  موعد 
لوجهة  به  وهربت  امل�شت�شفيات 
مل�شاعدتها  رافقتها  بعدما  جمهولة 
حيث اأكدت �شاحبة البالغ يف م�شمون 
�شكواها اأن الطفل الر�شيع ال يقربها 
لتقوم   ، برتبيته  تكفلت  طفل  وهو 
للبحث  حتريات  بفتح  االأمن  م�شالح 
متكنت  اأين  املختطف  الر�شيع  عن 
املتهمة  توقيف  من  اليوم  بنف�ش 
الثانية »« ع.و�شام« التي قامت بخطفه 
ا�شتجوابها  وبعد  الر�شيع،  وبحوزتها 
�رشحت اأن والدة الطفل ق�شدت بيت 
وقامت  الوقائع  قبل  يوم  املمر�شة 
يف  ترجتها  وهناك  معها  باملبيت 
قبل  ال�شرتجاع ابنها،  ت�شاعدها  اأن 
الباكر  ال�شباح  يف  املنزل  تغادر  اأن 
رفقة  اخلطف  لعملية  فخططت 
�شقة  اإىل  بنقلهما  قاما  الذي  �شخ�ش 
حاولت  وهناك   ، بالقبة  بقاريدي 
االت�شال بوالدته لت�شليمه لها غري اأنها 
مل ترد عليها، لت�شيف اأن الطفل كان 
يعي�ش يف ظروف غري مالئمة اأخالقيا 
 » املتهمة«  �شمعت  اأنها  على  ف�شال 
ح.غنية« تتوعد ببيعه اإىل عائلة مقابل 
60 مليون �شنتيم ،لتف�شح بذلك واقعة 
االأوىل  املتهمة  ن�شاط  االختطاف 
خالل  من  تبني  التي  املمر�شة  وهي 
على  بو�رشت  التي  االأمنية  التحريات 
�شوء ت�رشيحات خمتطفة الطفل اأنها 
قامت  التي  م�شكنها  بتحويل  قامت 
من�شب  من  ا�شتقالتها  بعد  بكرائه 
ب�شارع  مقره  التمري�ش والكائن 
فيه  تاأوي  مللجاأ  بوعلي  بن  ح�شيبة 
اأبنائهن،  رفقة  العازبات  االأمهات 
و�شع  غاية  اإىل  احلوامل  واالأمهات 
اأنها  كما  مالية،  مبالغ  مقابل  اأجنتهن 
على  ترتاد  واأنها  بهن  تتاجر  كانت 
وحال  واحلانات،  الليلية  املالهي 
ريا�ش  املدعو  املختطف  الر�شيع 
التي احتفظت به و حرمته من والدته 
نتيجة عجزها عن ت�شديد م�شتحقات 
االإيجار ، كما حجزت بطاقة تعريفها 
بف�شيحته  عائلتها  باأخبار  وهددتها 
،قبل اأن تقرر بيعه لعائلة غنية بقيمة 
متابعة  بذلك  ليتم   ، �شنتيم  مليون   60
�شخ�ش  حجز  بجناية  املتهمتان 
، حيث  ال�شلطات املخت�شة  اإذن  دون 
من جرم  لها  ن�شب  ما  االأوىل  اأنكرت 
اأنها كانت تربي الطفل و مل  اأكدت  و 

حترمه من والدته .
ل/منرية

�صلمت يوم اأم�ض مبقر فرع �صركة مر�صيد�ض_ بنز باجلزائر 771 حافة و�صاحنة متعددة املهام، ا�صتفادة املديرية املركزية 
للعتاد بوزارة الدفاع الوطني ب 454 منها على �صكل عربات تكتيكية ونفعية  وهي العملية التي اأقر ب�صاأنها العقيد رداوي 

التهامي ممثل املديرية، باأنها تدخل يف اإطار تطبيق تعليمات نائب وزير الدفاع الوطني ورئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني 
ال�صعبي الفريق قايد �صالح الهادفة اإىل تطوير خمتلف ال�صناعات الع�صكرية وباخل�صو�ض امليكانيكية منها.

حمكمة اجلنايات الإ�صتئنافية مبجل�ض ق�صاء العا�صمة

تاأجيل ملف  اأحد رفقاء  الإرهابي » درودكال« مبحكمة اجلنايات الإ�ستئنافية ل18 مار�س
اجلنايات  حمكمة  اأم�ش  اأجلت 
االإ�شتئنافية مبجل�ش ق�شاء العا�شمة لتاريخ 
اأحد  دفاع  لتح�شري  املقبل  مار�ش   18
املتهمني النظر يف ملف االإرهابي اخلطري 
» ع ،الوليد« الذي يعد احد اأخطر العنا�رش 
الفتح«  »كتيبة  ب  ي�شمى  ما  �شفوف  �شمن 
والقتال  للدعوة  ال�شلفية  للجماعة  التابعة 
حتت اإمارة دروكدال عبد املالك النا�شطة 
باأعايل جبال بوزقزة بقدارة بوالية بومردا�ش 
ارتكاب  وامل�شوؤولة عن  العا�شمة  واجلزائر 
اإرهابية بو�شع كمائن الأفراد  عدة عمليات 
ارتكاب  مع  ال�رشطة  وعنا�رش  اجلي�ش 
اأحكام  عدة  �شده  اغتياالت،و�شدرت  عدة 
ق�شائية اآخرها كان �شهر فيفري 2015 ، و 
الذي �شيتابع رفقته 4 متهمني  اآخرين على 
و«ج،�شليم«  »ع،اإبراهيم«  من  راأ�شهم  اأكل 
جماعة  اإىل  االنتماء  بجناية  املتابعني 
حربية  ذخرية  و  اأ�شلحة  حيازة  و  اإرهابية 
اإثر  على  انطلقت  احلالية  الق�شية  وقائع   ،
معلومات وردت م�شالح االأمن ،حول عملية 

بها  يخطط للقيام  كان  كبرية  انتحارية 
القب�ش  اإلقاء  مت  الذي  »ع،وليد«  املدعو 
عليه لدى توجهه ملنزله يف رم�شان 2011 
يف  ن�شط  باأنه  ا�شتجوابه  بعد  �رشح  اأين   ،
الذي  الف�شول  بعد  االإرهابية  اجلماعات 
من  �شبعه  و  املتطرف  الفكر  حول  اإنتابه 
يف  تقام  كانت  التي  احللقات  و  االأفالم 
و الذي   ، االرهابية  املواقع  مع  امل�شاجد 
االإرهابية  اجلماعات  يف  لالنخراط  دفعه 
ابن  بوا�شطة  اأمره  اأكت�شف  اأن  بعد  خا�شة 
حيث   ، عنه  ال�شلطات  اأبلغ  الذي  �شقيقه 
اإمام يف  اأن »ب. توفيق« وهو  �رشح املتهم 
م�شجد مالك بنو نبي هو من �شجعه وحمله 
على االنخراط ب�شفة ر�شمية يف اجلماعات 
م�شالح  اأن  ،غري  ببومردا�ش  تن�شط  التي 
 ، بتوقيفه  وقامت  لن�شاط  تفطنت  االأمن 
اأ�شدقائه  احد  اإىل  التوجه  اإىل  لي�شطر 
اأين  قور�شو  مدينة  اإىل  بنقله  قام  الذي 
ن�شط حتت اإمارة االإرهابي تيحال اإبراهيم 
ليلتحق بعدها ب�رشية الفرقان رفقة االأمري 

اأبو �شارية واالإرهابي خالد وليد وبعدها اإىل 
اهلل  بوعبد  االإرهابي  مبعية  قور�شو  �رشية 
ال�شماح  اجلند  اأمري  من  الذي طلب  ن�شيم 
حيث  العا�شمة  اإىل  املقر  مبغادرة  لهما 
اأرفق معه عن�رشان وقد �شاعدهم يف وولوج 
 ،« اإ�شالم  »رزيق  الدعم  عن�رش  العا�شمة 
»درودكال« ف�رشح  باالإرهابي  وعن عالقته 
املتهم اأنها بداأت عرب �شبكة االأنرتنيت اأين 
اإرهابية و بقي  عر�ش عليهم عدة عمليات 
عرب ات�شال معهم ، حيث ك�شفت التحريات 
اجلماعة  بها  قامت  التي  اجلرائم  اأكرب  اأن 
بو�شط مدينة عني  االإرهابي  االعتداء  هي 
 2011 جويلية  يف  وزو  تيزي  بوالية  احلمام 
مبفرتق  ال�رشطة  عنا�رش  ا�شتهدف  والذي 
عبد  »قوري  من  كل  ارتكبة  والذي  الطرق 
اأعلن  الذي  اخلالفة  جند  اأمري   « املالك 
وليد«  االإرهابي »ع.  رفقة  لداع�ش  والئه 
املكنى طلحة ، فيما مت الق�شاء على اأحد 
العنا�رش االإرهابية وحجز م�شد�ش من نوع 
يحوي  بال�شتيكي  كي�ش  داخل  »برييطا« 

ع�شكري  �رشوال   ، فغاين  زيا  خرطو�شة 
»الداخلية  مو�شوع  حتوي  جريدة  ق�شا�شة 
الربيطانية ترحل جزائريا بتهمة االإرهاب« 
اخلراطي�ش  من  حية  ذخرية  جانب  اإىل 

والعيارات.
حيث اأنكر »العدوي وليد » وهو من مواليد 
1988 الذي التحق باجلبل �شنة 2009 جميع 
التهجم  واقعة  ال�شيما  له  املن�شوبة  التهم 
مفرتق  م�شتوى  على  ال�رشطة  رجال  على 
وزو  بتيزي  احلمام  يحي بعني  ايت  طرق 
حيث تويف �رشطي واأ�شيب اآخر على م�شتوى 
البطن حيث كان املتهم رفقة عبد املالك 
قوري واإرهابي اآخر وقد �شهد �شده وتعرف 
عليه �شهود عيان بينهم موثق الذي اأكد اأنه 
الذي  ال�شخ�ش  اأنه  باملائة من   100 متاأكد 
و�شع �شالح على رقبة ال�رشطي وقتله وبعد 
ال�رشطة  اأفراد  بينهم وبني  ا�شتباكات  وقوع 
على  اآخر  �رشطي  اأ�شيب  البلدي  واحلر�ش 

م�شتوى البطن بجروح خطرية .
ل/منرية



24 �ساعةالإثنني  12 فيفري 2018 املوافـق   لـ24 جمادى الأول  1439ه 5
احلي ال�سعبي مناخ فرن�سا ببلدية وادي قري�ش:

»عندما جترك امل�ساكل االجتماعية نحو املحظور«
.      عربية: نعمل على حماربة هذه الظاهرة ميدانية       .       هي�سور: القانون اجلزائر �سارم يف حماربة اأفة املخدرات

»وا�ش خ�سك خونا؟«، »ماذا تريد اأن ت�سرتي اأخي؟«، بهذه العبارة ا�ستقبلنا اأحد �سكان »�سوفايل« بحي »مناخ فرن�سا« يف بلدية »وادي 
قري�ش«، ونحن نهم بدخول الباب الكبرية للحي، حينها ت�ساءلنا عن ماهية الأ�سياء املُباعة، لنتاأكد فيما بعد اأن مقدمي العر�ش هم جتار 

املخدرات بالتجزئة، فطريقتهم يف البيع جتعلك تغو�ش يف حارات بلدان اأمريكا اجلنوبية، وتعي�ش وكاأنك بينهم لفرتة من الزمن، فقررنا 
حينها تغيري املو�سوع الذي جئنا من اأجل حتريره.

علي عزازقة

اأنواع املخدرات موجودة عند  كل 
لنا  قاله  ما  ح�سب  احلي،  بوابة 
»املار�سي  اأو  ف�سوفايل  »�س،م«، 
مركز جتاري  وكاأنه  اأ�سبح  الكبري« 
كبري تُباع فيه مثل هكذا مواد التي 
ي�سيف  ولكن  القانون،  يحاربها 
م�سدرنا اأن ما يح�سل يوؤكد عك�س 
تعي�س  يجعلك  الواقع  لكون  ذلك 
فرن�سا  فمناخ  بلدك،  غري  بلد  يف 
يف  ويقع  القطار«  »مقربة  يتو�سط 
العديد من  فيه  تتوفر  جبل �سغري 
النقاط التي يُ�ستبه اأن تكون معاقل 
املحظورة  املادة  هذه  لبائعي 

قانونيا واجتماعيا.

الآفات تنهك �سكان 
و�سباب احلي

الرئي�سية  البوابة  من  ولوجنا   بعد 
كان  �سوفايل،  ب�سيتي  اخلا�سة 
الذي  قاطنيه،  اأحد  مع  لقاء  لنا 
ال�سيقة  احلي  �سقق  اإحدى  ي�سكن 
من  العديد  على  املتوزعة 
العمارات، فاأكد لنا بعد اأن اأخطرنا 
اأن البوابة دائما ما تكون على هذه 
املحظورة  املواد  هذه  اأن  احلالة 
احلي  داخل  كذلك  تعاطيها  يتم 
دون اأي ح�سيب اأو رقيب، ما يخلق 
مبوازين  يخل  مكهربا  جوا  دائما 
اأنه  قال:«بالرغم  حيث  اال�ستقرار 
املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل 
داخل احلي  املواجهات  قل حجم 

ال�سلطات  يُجرب  الواقع  اأن  اإال 
يح�سل  ما  لكون  التحرك  على 
اأ�سبح  احلي  متابعا:«  كارثة«، 
يتحمل  من  ونحن  للف�ساد،  مرتعا 
م�سوؤولية ما يح�سل لكوننا مل نقم 

بواجبنا اجتاه اأبنائنا«.

امل�ساعب الجتماعية 
اأجربتهم على ذلك

وبعد اجلولة اخلفيفة التي قمنا بها 
رفقة دليلنا يف احلي كان لنا وقت 
اإحدى املقاهي  ق�سري ق�سيناه يف 
كانت  احلي،  داخل  املوجود 
موجود  هو  مبا  مقارنة  �سغرية 
ال�سعبية  االأحياء  من  الكثري  يف 
لنا خالل هذه  واأو�سح  بالعا�سمة، 
االجتماعية  امل�ساكل  باأن  اجلل�سة 
وخا�سة  ال�سكان  فيها  يعي�س  التي 
منهم  ال�سباب  وحتى  املراهقون 
الكارثية  احلالة  يف  كبري  دور  لها 
ذات  ودعا  احلي،  اإليها  اٱل  التي 
اإىل  املحلية  ال�سلطات  امل�سدر 
�رضورة خلق متنف�س مهني لل�سباب 
بعد  يوما  �سوءا  يزداد  الو�سع  الأن 
عاد  بح�رضة  تنف�س  اأن  وبعد  يوم، 
بحذر  ال�سغرية  الطاولة  لي�رضب 
غري  االأمني  احلل  حتى  ويقول:« 
هنالك  يكون  اأن  يجب  منا�سب، 
تن�سيق بني اجلهات امل�سوؤولة ليتم 
ال�سباب من هذا امل�ستنقع  اخراج 

الذي هم فيه«.

فئة مروجي املخدرات 

منظمة رغم قلتها

ات�سال  له  كان  »الو�سط«  �سحفي 
وممثل  اجلمعوي  النا�سط  مع 
عربية«،  »منري  الك�سافة  قدامى 
بائعي  فئة  اأن  اأو�سح  الذي 
قليل  املخدرات عددها  ومروجي 
االأمر  ولكن  ال�سعبية  االأحياء  يف 
هو  ي�ستفحل  تاأثريها  جعل  الذي 
طريقة تنظيمها، وهذا عك�س باقي 
الفئات التي ترى فيها م�سكل يجب 
حله، قائال:« الفئات االأخرى ت�سري 
ذات  واأكد  را�سي«،  اأخطي  بعقلية 
امل�سدر اأن قدماء الك�سافة حاولت 
فعالة  ميدانية  بطريقة  الظاهرة 
واملحا�رضات  الندوات  عن  بعيدا 
يف  اأكلها  تاأتي  ال  اأ�سبحت  التي 
حاولنا  م�سيفا:«  ال�سباب،  و�سط 
العمر  مقتبل  يف  �سباب  تكوين 
ي�سمون  والذي  �سنة«،   18-15 من 
كو�سطاء  اجلوالة،  عربية  ح�سب 
اجتماعيني يكون لهم الدور الفعال 
يف خماطبة اقرانهم فهم لهم نف�س 

التفكري ونف�س الهيئة.

ومن جهة اأخرى ذكر ممثل قدامى 
قامت  التي  بالن�ساطات  الك�سافة 
اخل�سو�س  هذا  يف  جمعيته  بها 
تنظيم  مت  اأنه  على  �سدد  حيث 
ربوع  جابت  حت�سي�سية  قوافل 
يف  الغرب  اىل  ال�رضق  من  الوطن 
فيها  �سارك  والية   30 من  اكرث 
بعد  اجتماعي  و�سيط   350 حوايل 
وهذا  والتدريب  التكوين  تلقيهم 

والقيام  االأفة  هذه  حماربة  بغية 
هذه  اأن  موؤكدا  امليداين،  بعملهم 
اخلطوة وجدت �سدى كبري و�سط 

املواطنني.

هذا ما يراه القانون يف 
حق مروجي املخدرات

»�سحفي  القانونية  الناحية  من 
االأجوبة  هذه  له  كانت  الو�سط« 
هي�سور،  توفيق  احلقوقي  قبل  من 
اأن هذه االأفة  �سلوك ال  اأبرز  الذي 
قانوين،  ال  يكون  اأن  قبل  اأخالقي 
اأن  قبل  االإن�سانية  قيم  عن  وخروج 
يكون خروجا على القانون، م�سددا 
مينع  اجلزائري  القانون  اأن  على 
اأي جتارة باملهلو�سات  منعا قاطعا 
خانة  يف  وي�سنفها  واملخدرات 
مايطالها  غالبا  التي  اجلنايات 
ت�سديد العقوبة ملا حتمله من خطر 

لالإقت�ساد  وك�رض  املواطن  على 
عند  يتوقف  مل  م�سدرنا  الوطني، 
بع�س  ي�رضد  راح  لكونه  احلد  هذا 
بقانون  اخلا�سة  القانونية   املواد 
 «  :17 قال:«املادة  العقوبات، حيث 
�سنوات  ع�رض  من  باحلب�س  يعاقب 
مالية  بغرامة  و  �سنة،  ع�رضين  اإىل 
اإىل  5000000دج  بني  ما  ترتاوح 
500000000دج كل من قام بطريقة 
اأو  �سنع  اأو  باإنتاج  م�رضوعة  غري 
حيازة اأو عر�س اأو بيع اأو و�سع للبيع 
اأو  البيع  ق�سد  �رضاء  و  ح�سول  اأو 
التخزين اأو اإ�ستخراج اأو حت�سري اأو 
اأو  كانت  باأي �سفة  ت�سليم  اأو  توزيع 
�سم�رضة اأو �سحن اأو نقل عن طريق 
املخدرات  املواد  نقل  اأو  العبور 
م�سيفا:«و  العقلية.  املوؤثرات  اأو 
هذه  يف  ال�رضوع  على  يعاقب 
املقررة  ذاتها  بالعقوبات  اجلرائم 
للجرمية املرتكبة«، اأما املادة يوؤكد 

التي   15 املادة  يف  فتتمثل  هي�سور 
باحلب�س  يعاقب   »: يلي  ما  ت�رضد 
خم�س  اإىل  �سنوات  خم�س)05(  من 
ع�رضة )15( �سنة ، و بغرامة مالية ما 
بني 500.000 دج اإىل 1 . 000.000 
االإ�ستعمال  للغري  من:�سهل  كل  دج 
اأو  املخدرة  للمواد  امل�رضوع  غري 
املوؤثرات العقلية مبقابل اأو جمانا، 
مع و�سع خمدرات اأو موؤثرات عقلية 
يف مواد غذائية اأو يف م�رضوبات دون 
 16 املادة  اأما   ،« امل�ستهلكني  علم 
خم�س  من  باحلب�س  فتوؤكد:«يعاقب 
 )15( اإىل خم�س ع�رضة  �سنوات   )5(
�سنة و بغرامة من 500.000 دج اإىل 
1.000.000 دج، م�سيفا يف االأخري 
اأن ظاهرة املخدرات التي انت�رضت 
رهيب،  ب�سكل  ال�سعبية  االأحياء  يف 
اأكرث  قوانني  ن�سو�س  اإىل  حتتاج 
حماربتها  اأجل  من  ووعي  �رضامة 

والق�ساء عليها نهائيا.

مركز التاأهيل احلركي قا�سدي مرباح ببئر خادم

معاناة مزمنة ملبتوري االأع�ساء مع االأطراف اال�سطناعية 
.       امل�سلحة ل ت�ستوعب ع�سرات الوافدين اإليها     .        نق�ش فادح يف  امل�ستلزمات الطبية    .       الربوفي�سور بلميهوب: الإدارة م�سوؤولة عن تذبذب مواعيد املر�سى

اال�سطناعية  االأع�ساء  م�سلحة  تعرف 
يف  املخت�سة  اال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
النظري  منقطع  اكتظاظ  احلركي  التاأهيل 
،مر�سى  رجال  و  ،ن�ساء  طويلة  ،طوابري 
و�سولهم  وعند  طويلة  م�سافات  يقطعون 
على  وزيادة  �ساعات  و  �ساعات  ينتظرون 
كل هذا مواعيد الفح�س توؤجل »الو�سط« 
معاناتهم  املر�سى  بع�س  �ساركت  
االإمكانيات  يف  النقائ�س  بع�س  ور�سدت 
املر�سى  ثمنها  يدفع  التي  الت�رضفات  و 
توؤجل  ثم  بعيدة  واليات  من  ياأتون  الذين 

مواعيد النظر يف حالتهم.

نق�ش فادح يف امل�ستلزمات الطبية 

ا�سطحبتنا  التي  الزيارة  خالل  ومن 
اال�سطناعية  االأع�ساء  م�سلحة  اإىل 
التاأهيل  يف  املتخ�س�س  بامل�ست�سفى 
بتق�رضاين  مرباح  قا�سدي  احلركي 
قدموا  الذي  املر�سى  ببع�س  ،ولقاءنا 
مترنا�ست  غرار  على  بعيدة   مناطق  من 
و  ا�ستياءهم  عن  عربوا  ب�سار  و  اليزي  و 
تذمرهم ملا ت�سهده امل�سلحة من النق�س 

االأع�ساء  و  الطبية  االأجهزة  يف  الفادح  
اإىل   باالإ�سافة   ، التقنني  و  اال�سطناعية 
املواعيد التي من ال�سعب احل�سول عليها 
مواعيد  توؤجل  عليها  احل�سول  يتم  وحني 
هذه الفحو�سات  ، ومما زاد من معاناتهم 
يقطعونها  التي  الطويلة  امل�سافات 
التدين  اإىل  بع�سهم  توجه  ،باالإ�سافة اىل  
ق�سد توفري م�ساريف املبيت يف الفنادق 

اأو اإمتام اإجراءات بع�س الفحو�سات .

وافدين من اجلنوب، ال�سمال 
وال�سرق والغرب

وت�ستقبل  م�سلحة االأع�ساء اال�سطناعية  
جميع  من  متوافدين  املر�سى  مئات 
و   قدرة  �سعف  مع  و   ، الوطن  واليات 
طاقة املركز ووجود بع�س النقائ�س فيما 
يخ�س التجهيزات و امل�ستلزمات الطبية و 
الدعم  و التقنني وخروج بع�س �سبه الطبي 
اأ�سحاب التجربة اإىل التقاع مما فاقم  من 
يف  االأمل  وفقدانهم  املر�سى  معاناة 
احل�سول على اأع�ساء ا�سطناعية جتعلهم 
كاأنا�س  احلياة  يف  جديد  من  يندجمون 

عاديني .

اأعي�ش على اأمـــل اأن اح�سل على 
رجل ا�سطناعية 

�سدمة  واجه  �سيد  دندين41�سنة،  �سليم 
ق�سى  فقد  االأمل،  و  بال�سرب  مر�سها 
االأربع �سنوات بدون رجل بعد ما تعر�س 
اإىل حادث مرور مميت ،وعرب عن معاناته 
عملية   على  احل�سول  اأجل  من   املتكررة 

زرع لرجل ا�سطناعية .
اأن  جدا  ال�سعب  »من  حمدثنا   يقول 
اأن ت�سبح  االأ�سعب هو  يخونك ج�سدك،و 
 ، ا�سطناعية  برجل  مرتبطة  حياتك 
اإىل  التنقل امل�ستمرة  واالأ�سعب هو رحلة 
امل�ست�سفى من اجل احل�سول على موعد 
للفح�س  للح�سول على رجل ا�سطناعية 
على  احل�سول  االأمل يف  :«فقدت  قائال   ،
رجل ا�سطناعية ومعاناتي تزيد يوما بعد 
مرهق،  يوميا  فالتنقل  ماديا  اأما    ، يوم  
ثمن �سيارة االأجرة ، والرحلة يف حد ذاتها 

م�سنية«

امليزانية ل تغطي تكاليف الأجهزة 
و امل�ستلزمات الطبية

،اأكد  بلميهوب  الربوفي�سور  جهته  من 
تعرفه  الذي  احلقيقي  امل�سكل  اأن 
هو  اال�سطناعية  االأع�ساء  م�سلحة 
ال  التي  امل�ستلزمات  و  االإمكانيات  نق�س 
املتوافدين  املر�سى  حاجيات  ت�ستوعب 
م�سلحة  اأن  ،مفيدا  امل�سلحة  على 
االأع�ساء اال�سطناعية هي وحدة تكميلية 
فقط للعالج  وطاقتها ال ميكن اأن ت�ستوعب 

العدد الذي ت�ستقبله امل�سلحة  
امل�سكل  اأن  االإ�سارة  يجدر  ،«كما  م�سيفا 
التخ�س�س يف  هذا  اإىل  بالن�سبة  احلقيقي 
بالدنا يكمن يف اأن م�سالح اإعادة التاأهيل 
قبول  ترف�س  امل�ست�سفيات  م�ستوى  على 
ال  واأنها  ثقيل  العجز  اأن  بحجة  احلاالت 

متلك خمت�سني وم�ستخدمني كافني.«
ت�سلهم  بحاالت  الربوفي�سور  وا�ست�سهد 
تلك  على  م�ست�سفياتها  تتوفر  واليات  من 
عدم  بها  االأوىل  اأن  م�سيفا  امل�سالح، 
يف  اإال  العا�سمة  اإىل  مر�ساها  حتويل 
مع  �سيما  ال  جدا،  امل�ستع�سية  احلاالت 

خطرية  مب�ساعفات  االإ�سابة  احتمال 
�سمن  لي�ست  الأنها  بها،  التكفل  ميكن  ال 
يعر�س  ما  وهو  املوؤ�س�سة.  اخت�سا�س 
حياة املري�س للخطر اإذ ي�سطر االأمر اإىل 
اإىل م�ست�سفيات  االإ�سعاف  �سيارة  نقله يف 
جماورة، ما قد يفقده احلياة قبل الو�سول، 
واأرجع املخت�س االأمر اإىل »م�سكل تن�سيق 
وتعاون بني امل�سالح واأننا اأ�سبحنا نعتمد 
على مال ال�سخ�سية.. املفرو�س اأال يكون 
االأمر هكذا، واأن نخلق تعاونا ر�سميا وفق 

معايري معينة ».

الإدارة م�سوؤولة عن تاأخري مواعيد 
الفحو�سات

كما حمل بلميهوب م�سوؤولية تاأخر مواعيد 
الفحو�سات اإىل االإدارة ، م�سريا اأن الغالف 
مايل الذي حت�سل عليه امل�سلحة و ال ميكن 
اأن يغطي تكاليف االأجهزة و امل�ستلزمات 
نق�س  املايل  الغالف  ،م�سريا  الطبية 
التي  التق�سف  �سيا�سة  بعد  60باملئة  ب 
وي�سيف   « الدولة  قطاعات  جميع  م�ست 
لكن  موجودة،  العمل  »منا�سب  بلميهوب: 

اأغلبهم  الأن  قليلة،  املوؤهلة  العاملة  اليد 
ثقيال  امل�سالح  هذه  يف  العمل  يعترب 
اإننا  اأخرى.  م�سالح  اإىل  فيتجه  ومتعبا 
املمر�سني  بع�س  �سعوبة يف حتويل  جند 
االأمر  هوؤالء  ويعترب  االأجنحة.  بع�س  اإىل 
كامال  ح�سورا  يتطلب  الأنه  لهم،  عقوبة 
من  العاملني  من  اإن  حتى  اأكرب  وجهدا 
الكم  اأّن  التقاعد، كما  اإىل  الذهاب  يطلب 
والتوزيع  كاف  غري  املعاهد  يف  املوؤهل 
غري عادل وال يخ�سع لالحتياج والطلب«. 
اأن  املتحدث  ،اأو�سح  مت�سل  �سياق  ويف 
وقت  ياأخذ  اال�سطناعية  االأجهزة  تركيب 
طويل فهو ال يدخل يف اال�ستعجايل ،مما 

اأخر مواعيد الفحو�سات على حد قوله.
اإميان لوا�ش  



اأكد رئي�ض م�صلحة جلب العرو�ض 
بالوكالة  بالإعالم  املكلف  و 
الولئية للت�صغيل عبد القادر �صداد 
ا�صتمرار  يف  الت�صغيل   وكالة  اأن   ،
التح�صينات من  بع�ض  ن�صيان  دون 
خا�صة  تقني  كعمل  العمل  حيث 
العمل  بطالبي  بعالقتها  تعلق   ما 
اأو  بداية  اأنه  يعلم  الكل  اأن  رغم   ،
اأي �صنة تكون فيها عرو�ض  نهاية 
الوكالة   اأن  الإن  �صئيلة   العمل 
اجل  من  جبارة  مبجهودات  تقوم 
من  خ�صو�صا  العرو�ض  جلب 
املوؤ�ص�صات املعتربة ذات الأهمية 
والتي  املحلي  امل�صتوى  على 
اأو�صح  ،حيث  ت�صهد طلبا متزايدا 
نف�ض املتحدث يف ذات اجلانب اأن 
جميع عرو�ض العمل يتم معاجلتها 
يف  وذلك  ونزيهة  �صفافة  بطريقة 
املديرية  بتو�صيات  اللتزام  اإطار 

العامة للوكالة الوطنية للت�صغيل .
من جهة ثانية فقد اأكد عبد القادر 
�صداد اأن الوكالة الولئية للت�صغيل 
ا�صرتاتيجية  وفق  العمل  توا�صل 
امل�صطرة  الأهداف  لبلوغ 
مع  بعالقاتها  تعلق  ما  خ�صو�صا 
اأو  العمل  طالبي  �صواء  املحيط 
املوؤ�ص�صات العار�صة ، م�صيفا يف 
ذات ال�صياق اأن الوكالت املحلية 

و  الهدوء  ي�صوده  جو   يف  ت�صيري 
خ�صو�صا  وال�صفافية  ال�صتقرار 
كان  حيث    ، العمل  طالبي  لدى 
التح�صينات  هذه  غياب  ي�صكل 
بالأم�ض القريب عائقا لها وهو ما 
�صمح بتقدمي اخلدمة الالزمة يف 

الوقت املطلوب .
فقد  املوؤ�ص�صات  جانب  من  اأما 
الولئية  بالوكالة  الطار  ك�صف 
للت�صغيل اأن هذه الأخرية تتوا�صل 
ب�صكل  العار�صة  املوؤ�ص�صات  مع 
بينهما  ودية  وعالقات  م�صتمر 
اأكرب عدد  ي�صاعد على جلب  مما 

ومعاجلتها  العرو�ض  من  ممكن 
يبعث  ومما  املنا�صب  الوقت  يف 
وكالة  فاإن  ح�صبه  الإرتياح  على 
ب�صكل  تهتم   اأ�صبحت  الت�صغيل 
تقوم  التي  التن�صيبات  من  اأكرب 
على  للح�صول  املوؤ�ص�صات  بها 
احلقيقية  الأرقام  و  الأح�صائيات 
�صعيد  وعلى   . التن�صيبات  لهذه 
م�صلحة  رئي�ض  ذهب  فقد  اأخر 
واملتابعة  واملراقبة  التن�صيط 
واملحلية  الولئية  بالوكالت 
اجلهوية  باملديرية  للت�صغيل 
العرو�ض  جلب  م�صلحة  ورئي�ض 

الولئية  بالوكالة  ومراقبتها 
ذلك  من  اأبعد  اإىل   ، للت�صغيل 
عندما اأو�صح اأن هناك حماولت 
عمل  لعرقلة  الأطراف  بع�ض  من 
الوكالة وت�صويه �صورتها خ�صو�صا 
الوكالة  اأن  الإ  العمل  طالبي  مع 
يقول ذات املتحدث يقظة وتعمل 
الأطراف  جميع  مع  بالتعاون 
من  امللف  بهذا  حقيقة  املعنية 
املزايدات  وجتنيبه  ترقيته  اأجل 
بع�ض  حتاول  التي  ال�رضاعات  و 
امللف  بهذا  الزج  الأطراف 

باأغرا�ض ل متت له ب�صلة .
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.        وكالة الت�صغيل تعمل على جتنيب ملف الت�صغيل من املزايدات و ال�صراعات 

رئي�ض م�سلحة جلب العرو�ض بالوكالة الولئية للت�سغيل بورقلة عبد القادر �سداد يك�سف لـ«الو�سط« 

اأحمد باحلاج 

 عرو�ض العمل يتم معاجلتها بطريقة
 �صفافة ونزيهة ويف اأجالها املحددة 

احلكم حرم الفريق من هدف ثالث واحت�سب اأخر غري �سرعي لزوار

موؤامرة �صد م�صتقبل املجاهدين بعني �صالح بطلها احلكم بودة
�صهدت مقابلة امل�صتقبل الريا�صي 
للمجاهدين ب�صيفه احتاد الكهرباء 
اأم�صية اأول اأم�ض  حل�صاب اجلولة 
ال�صاد�صة من بطولة الق�صم ال�رضيف 
حكم  بطلها  كان  حتكيمية  مهزلة 
�صاحب  حرم  الذي  بودة  اللقاء 
هدف  من  واجلمهور  الأر�ض 
اأدى  الت�صلل  بحجة  �رضعي  ثالث 
نقاط  من  وحرمانه  خ�صارته  اىل 

املباراة الثالث .
�صبت جماهري وادارة ولعبي فريق 
للمجاهدين  الريا�صي  امل�صتقبل 
املقابلة  حكم  على  غ�صبهم  جام 
اخل�صارة  م�صوؤولية  حملوه  الذي 
اأر�صية  على  الفريق  تكبدها  التي 
ميدانه ب�صبب الأخطاء التحكيمية 
والتي  ارتكبها  التي  الفادحة 
مبا�رضا  �صببا  –ح�صبهم-  كانت 
هدفني  مقابل  بثالثية  هزمية  يف 
الكهرباء  احتاد  املت�صدر  اأمام 
ادارة  طالبت  ال�صياق  ذات  ويف 
الزقري  �صالح  برئا�صة  الفريق 

برابطة  الن�صباط  جلنة  من 
مترنا�صت الولئية ب�رضورة معاقبة 
بقوانني  �رضب  الذي  احلكم  هذا 
يكن  ومل  احلائط  عر�ض  اللعبة 
نزيها يف قراراته التي كلفت فريق 
للمجاهدين  الريا�صي  امل�صتقبل 
�صتكون  كانت  نقاط  خ�صارة ثالث 

مهمة يف ال�صباق نحو اللقب  .
على  وانتقد  القائمني 
املجاهدين  نادي  م�صتقبل 
�صيما  ل  مبكيالني  الكيل  �صيا�صة 
ما تعلق بتعيني احلكام التي كثريا 
النهائية  النتائج  على  تاأثر  ما 
ال�صقوط  للمباريات وحتدد م�صري 
قد  فادح  حتكيمي  بخطاأ  واللقب 

ي�صنع الفارق يف النتيجة .
داربي  مباراة  اىل  وبالعودة 
�صيطرة  �صهدت  فقد  التديكلت 
يون�ض  املهاجم  لرفقاء  كلية  �صبه 
فتح  من  متكنوا  الذين  عبا�ض 
منهني  منا�صبتني  يف  الت�صجيل 
ال�صوط الأول بنتجية هدفني مقابل 

هدف �صجلهما كل من املهاجمان 
 ، دقدوقة  وه�صام  بوكار  ه�صام 
هدف  املقابلة  حكم  رف�ض  فيما 
بداعي  الديار  ل�صحاب  ثالث 
الت�صلل رغم ان الهدف كان �رضعيا 
ب�صهادة اجلميع الإ حكم املباراة ، 
اأما ال�صوط الثاين فقد دخله لعبي 

بالأخطاء  متاأثرين  امل�صتقبل 
�صلبا  اأنعك�ض  ما  وهو  التحكيمية 
تلقى  الذي  الفريق  اأداء  على  
لتنتهي  الثاين  ال�صوط  يف  هدفني 
نتيجة  وقع  على  اجلارين  املباراة 

ثالثة اأهداف لهدفني .
اأحمد باحلاج 

ب�سمت من الوكالة الولئية العقارية 
وجتاهل من ال�سلطات الو�سية

حار�ض مرمى م�ستقبل املجاهدين اأكرم 
�سويد لـ«الو�سط« 

بارون عقاري ي�صتويل على 
اأرا�صي ملك للخوا�ض بحي 

بامنديل ببلدية ورقلة 

احلكم ظلمنا،الفوز باملقابلتني 
القادمتني �صروري و �صنقول 

كلمتنا يف االإياب  

ممتلكي  من  جمموعة  طالب 
تو�صيع  جتزئة  يف  الأرا�صي  قطع 
لبلدية  اداريا  التابعة   05 بامنديل 
العاجل  التدخل  ب�رضورة  ورقلة 
لردع  املعنية  امل�صالح  طرف  من 
ظل  التي  واخلروقات  التجاوزات 
ب�صبب  �صنوات  م�صكوت عنها منذ 
تعدي بارون عقاري على اأرا�صيهم  

.
املت�رضرين  ال�صكان  ممثلي  نا�صد 
على  وال�صطو  ال�صتيالء  من 
تو�صيع  بتجزئة  العقارية  اأوعيتهم 
بامنديل 05 بعا�صمة الواحات  ، يف 
»الو�صط«   جريدة  مع  لهم  ت�رضيح 
، وايل الولية عبد القادر جالوي 
على   الأول  امل�صوؤول  ب�صفته 
جمل�ض  رئي�ض  و  التنفيذية  الهيئة 
بالولية  العقاري  القطاع  ادارة 
ال�صخ�صي  التدخل  ب�رضورة   ،
الخت�صا�ض  دوائر  لدى  والعاجل 
حتقيق  فتح  اأجل  من   ، املعنية 
بخ�صو�ض  معمق  اإداري  و  اأمني 
تعدي اأحد اأ�صحاب املال والنفوذ 
دون  العقارية  اأوعيتهم  على 
نفو�ض  يف  يحز  ومما   ، حق  وجه 
حمدثينا اأن غالبيتهم يحوزن على 
عقود  اىل  ا�صافة  البناء  رخ�صة 

العقارية  لدى املحافظة  م�صهورة 
اأرا�صيهم حال دون  انتهاك  اأن  ال 

متكينهم من ت�صييد م�صاكنهم.
اأن ظاهرة   وقال ذات املتحدثني 
اجليوب  على  وال�صتيالء  ال�صطو 
حتت  نهارا  جهارا  تتم  العقارية 
املعنية  ال�صلطات  وم�صمع  مراأى 
العقارية  الولئية  الوكالة  فيها  مبا 
اأجل  من  �صاكنا  حترك  مل  التي 
لتفادي  الالزمة  الجراءات  اتخاذ 
جتاوزات   هكذا  مثل  ت�صجيل 

بتجزئة تو�صيع  بامنديل 05 .
و معلوم اأن وايل الولية عبد القادر 
جالوي ، كان قد توعد يف خرجاته 
القانون  بقوة  بالت�صدي  الأخرية 
التعدي  نف�صه  له  ت�صول  من  لكل 
وحتى  العمومية  املمتلكات  على  
اخلا�صة ، حيث يعترب ملف النهب 
العقاري من بني امللفات ال�صائكة 
املعنية  ال�صلطات  عجزت  التي 
حلحلتها وايجاد حلول جذرية لها 
بدليل اأن املجل�ض ال�صعبي الولئي 
ا�صتطاعوا  احلايل  ول  ال�صابق 
�صمن  العالق  امللف  هذا  ادراج 
التي ل تخلوا من  ا�صغال دوراتهم 

املناق�صات  غري املجدية .
اأحمد باحلاج

الريا�صي  امل�صتقبل  مرمى   حار�ض  اأبدى 
�صويد  اأكرم  �صالح  بعني  للمجاهدين 
 « »الو�صط  جريدة  به  خ�ض  ت�رضيح  يف 
الذي  التحكيمي  الظلم  من  الكبري  تاأثره 
اأمام  الأخرية  املقابلة  يف  فريقه  طال 
كلفهم  ما  وهو  الكهرباء  احتاد  املت�صدر 
اأن  نهاية املقابلة رغم  جترع اخل�صارة مع 
امل�صتقبل كانت متفوق يف النتيجة بهدفني 
لهدف  طيلة الـ 60 دقيقة من عمر اللقاء .

املجاهدين  م�صتقبل  مرمى  حار�ض  اأكد 
املنتمي لبطولة الق�صم ال�رضيف بتمرنا�صت 
اأكرم �صويد اأن فريقه قدم اأداء جيد و كان 
لول  الأخرية  باملقابلة  الفوز  على  قادر 
الأخطاء التحكيمية غري املربرة من طرف 
، حيث ك�صف  ذات املتحدث  اللقاء  حكم 
اأن الالعبون مطالبون بن�صيان هذه اخليبة 
الأداء  نظري  وذلك  متاما  غرياملتوقعة 
الت�صكيلة   قدمتها  التي  الكروية  والن�صوج 
قوله  ح�صب  اللقاء  تابع  من  كل  وب�صهادة 
الالعبني  طالب  فقد  مت�صل  �صياق  ويف   ،
اأمام  القادمتني  املقابلتني  على  بالرتكيز 
واحتاد جديد  الري  �صباب  فريقي  من  كل 
املقابلتني  نقاط  �صويد  و�صف  حيث   ،
بالواجب ح�صدها من اأجل الرتقاء يف �صلم 
رواق  اأح�صن  يف  ال�رضاع  ومراقبة  الرتتيب 

خالل مرحلة العودة على لقب البطولة .
واأ�صاف حار�ض عرين م�صتقبل املجاهدين 
اأن هذا الأخري ميلك ت�صكيلة قوية وتناف�صية 
اأي  املوازين حتت طائلة  قلب  على  قادرة 
ظرف دون نكران بع�ض النقائ�ض لعل من 
ابرزها نق�ض الن�صج التكيتيكي ناهيك عن 
على  املحافظة  يف  الالعبني  قدرة  عدم 
الدفاعية  الهفوات  بع�ض  ب�صبب  النتيجة 
عن  التنازل  الفريق  تكلف  ما  عادة  التي 
من  الأخرية  الأنفا�ض  يف  الثالث  النقاط 
 ، الفريق  لعبها  التي  املقابالت  عمر 
اأ�صبال  على   ال�صغط  لإبعاد  منه  و�صعيا 
اأكرم   اأو�صح  فقد  حيلو  خل�رض  املدرب 
امل�صتقبل  اأن  ال�صدد  ذات  يف  ك�صف  لكنه 
مبقابلة  مقابلة  البطولة  بت�صيري  مطالب 
اإذا ما اأراد حتقيق الأهداف امل�صطرة من 
طرف ادارة الفريق برئا�صة �صالح الزقري 
حار�ض  وجه  فقد  اأخر  �صعيد  وعلى   .
للمجاهدين  الريا�صي  امل�صتقبل  مرمى 
اأجل  ر�صالة اىل حمبي وع�صاق الفريق من 
موؤازرتهم واللتفاف خلفهم من اأجل جتاوز 
بها وذلك  التي ميرون  ال�صعبة  الفرتة  هذه 
حتى يت�صنى لهم العودة ل�صكة الإنت�صارات 

وا�صعاد جماهري الفريق الغفرية .
اأحمد باحلاج 

ك�سف املكلف بالإعالم ورئي�ض م�سلحة جلب العرو�ض بالوكالة الولئية للت�سغيل بورقلة عبد القادر �سداد 
يف ت�سريح �سحفي خ�ض به جريدة »الو�سط » ان عرو�ض العمل يتم معاجلتها بطريقة �سفافة ونزيهة مع 

احرتام اجالها املحددة ، كما اأو�سح �سداد اأن الوكالة الولئية للت�سغيل تعمل على جتنيب ملف اليد العاملة 
من املزيدات وال�سراعات ال�سيقة .



�أوالد  ببلدية  �لكرز  �أ�شجار  غر�س 
�إدري�س يف �إطار بعث ودعم �قت�شاد 
�لوالية ح�شب ما لوحظ وقد �أ�رشف 
�لتي  �لعقود  هذه  ت�شليم  على 
�أول  جزء  �شمن  هكتار�   367 ت�شمل 
�ملثمرة  �الأ�شجار  غر�س  ملحيط 
 1600 على  �ملرتبع  �إدري�س  باأوالد 
هكتار بعد خ�شوعها موؤخر� لعملية 
عبد  �لوالية  و�يل  و��شعة  ��شت�شالح 
�لغني فياليل بح�شور رئي�س جمل�س 
رجال �الأعمال �جلز�ئري-�الأمريكي 
�إىل  باالإ�شافة  �شيخون  �إ�شماعيل 
�لفالحية  للم�شالح  �ملحلي  �ملدير 
رئي�س  و  �لفالحة  غرفة  رئي�س  و 
ل�شوق  و�لتجارة  �ل�شناعة  غرفة 
�أهر��س ودعا و�يل �لوالية باملنا�شبة 
�المتياز  عقود  من  �مل�شتفيدين 
هذه �إىل �رشورة �لتوجه �إىل �لوكالة 
�لوطنية للقر�س �مل�شغر لال�شتفادة 
على  موؤكد�  فو�ئد  دون  قرو�س  من 
�رشورة �إعطاء �أهمية ق�شوى للجانب 
�ملثمرة  �الأ�شجار  لغر�س  �لتقني 

�لوطني  �ملعهد  مع  بالتن�شيق  وذلك 
لالأ�شجار �ملثمرة ل�شكيكدة.

ول�شمان  �أنه  �مل�شوؤول  ذ�ت  و�أكد 
�أف�شل �رشوط الإجناح عملية غر�س 
�لن�شاط  هو  و  �إدري�س  باأوالد  �لكرز 
خلق  يف  ي�شهم  �أن  �شاأنه  من  �لذي 
�لوالية  �قت�شاد  وبعث  للرثوة  �لرثوة 
-ح�شبه-  ي�شتدعي  �الأمر  فاإن 
�لت�شدير وجعل  �إمكانية  �لتفكري يف 

�شوق �أهر��س "قطبا وطنيا"
�لكرز  �إنتاج  جمال  يف  دوليا  ال  ومل 
�الأر��شي  م�شح  مديرية  و�شت�رشع 
حدود  وتر�شيم  حتديد  عملية  يف 

�أ�شار  كما  م�شتثمر   كل  �أر��شي 
�إطار  ويف  �أنه  �إىل  فياليل  �ل�شيد 
منا�شب  و��شتحد�ث  �لرثوة  خلق 
ب�شوق  �ملبادرة  متت  جديدة  �شغل 
�أهر��س بربنامج لرتبية �لنحل ي�شم 
باأن  مهني   20 منهم  م�شتثمر�   130
�ت�شاالت جارية الإنتاج "�شم �لنحلة" 
على  يوؤثر  معقد  حيوي  )م�شتح�رش 
على  قدرته  ويزيد  باأكمله  �جل�شم  
�لكيلوغر�م  ي�شل  �لذي  �ملقاومة( 
من  د.ج  ماليني   7 �إىل  منه  �لو�حد 
�الأعمال  رجال  رئي�س  عرب  جهته 
عن  �شيخون  �جلز�ئري-�الأمريكي 

�أهر��س  ب�شوق  بتو�جده  �رتياحه 
وموؤهالت  بقدر�ت  تزخر  �لتي 
�شياحية وفالحية بامتياز على غر�ر 
�أوغ�شتني  �شانت  �لقدي�س  �شجرة 
و�ملوقعني �الأثريني ملادور وخمي�شة 
�لفالحية  �شعبها  �إىل  باالإ�شافة 
و�لتني  و�حلبوب  �حلليب  �شعبة  مثل 
�شيخون  و�لزيتون.و�أو�شح  �ل�شوكي 
�أن  لل�شحافة  ق�شري  ت�رشيح  يف 
�جلز�ئرية  �ملنتجات  باإمكان 
جمال  يف  �الأمريكية  �ل�شوق  �قتحام 
�لغذ�ئية  �ل�شناعية  �ملنتجات 
�ملتعاملون  يقوم  �أن  �رشيطة 
�جلز�ئريون  �القت�شاديون 
وبعدما  �ل�شوق  هذه  با�شتيعاب 
�أعلن عن زيارة لوفد من �خلرب�ء 
�لفالحية  جمال  يف  �الأمريكيني 
من  �الأول  �لثالثي  "فيغ�شون 
�أهر��س  �شوق  �إىل   ""2017 �لعام 
�عترب ذ�ت �ملتحدث باأن �ل�شوق 
من  �شو�ء  جذ�بة  جد  �الأمريكية 
متطلباتها  �أو  حجمها  حيث 
نقل  �أهمية  على  يوؤكد  �أن  قبل 
وحتويل �خلرب�ت و�لتكنولوجيات 

�الأمريكية للجز�ئر.
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مت مبقر ولية �ضوق اأهرا�س تنظيم حفل لت�ضليم 15 عقد امتياز من �ضمن 60 عقد امتياز 
مقبولة وذلك لفائدة فالحني ين�ضطون يف

�ضوق اأهرا�س

ق.و

توزيع 15 عقد امتياز لغر�س اأ�شجار الكرز 
ببلدية اأوالد اإدري�س

رئي�ضة جلنة النظافة وال�ضحة ببلدية البويرة للو�ضط 

املواطن اأ�شا�س جناح حمالت تنظيف اأحياء املدينة
رئي�شة   " �شامية  تاين   " �أكدت 
و�لبيئة  و�ل�شحة  �لنظافة  جلنة 
دور  للمو�طن  �أن  �لبويرة  ببلدية 
�أ�شا�شي وفعال يف �إجناح �حلمالت 
�أحياء  بنظافة  �خلا�شة  �لتطوعية 
مت  �لتي  �لبويرة  مدينة  و�شو�رع 
�ل�رشوع  فيها موؤخر� ب�شفة دورية 
ت�شهد  �لتي  �الأحياء  �شتى  عرب 
ملختلف  كبري�  و�إنت�شار�  تر�كما 
ما  و�لقمامات  �لنفايات  �أنو�ع 
عن  ناهيك  �لعام  �ملنظر  �شّوه 
�شحة  على  �ل�شلبية  �إنعكا�شاتها 
ك�شفت  �ل�شياق  ويف   . �ل�شكان 
�ملتحدثة خالل لقاء جمعها بيومية 

لقاء على  عن برجمة   " �لو�شط   "
م�شتوى مقر �لبلدية لفائدة جميع 
وجلان  �ملحلية  �جلمعيات  روؤ�شاء 
�خلطوط  ت�شطري  بهدف  �الأحياء 
�لعري�شة لهذه �حلمالت �لتطوعية 
وكذ� حتي�شي�س وتوعية �ملو�طنني 
بالتن�شيق  �مل�شاهمة  �أجل  من 
�إعادة  يف  �لنظافة  عمال  مع 
�لبويرة  ملدينة  �جلمايل  �ملنظر 
�لنقاط  على  �لق�شاء  خالل  من 
رمي  مو�عيد  و�حرت�م  �ل�شود�ء 
�ملخ�ش�شة  �الأماكن  يف  �لنفايات 
لها لتفادي تر�كمها , كما �أ�شافت 
�لبويري  �ملو�طن  �أن  تاين  �ل�شيدة 

خالل  من  �لت�شامني  ح�شه  �أثبت 
�أحياء  من  بكل  �ل�شابقة  �حلمالت 
ذر�ع �لربج وحي 120 م�شكن �لتي 
�لنظري  منقطع  �إقباال  �شهدت 
ما  وهو  �ل�شباب  فئة  من  خا�شة 
جانب  �إىل  ح�شبها  باخلري  يب�رش 
�لقادمة  �الأيام  خالل  �إ�شتهد�ف 
بهدف  �لرتبوية  �ملوؤ�ش�شات 
�ملحيط  تنظيف  ثقافة  تر�شيخ 
�ل�شاعدة  و�الأجيال  �لنا�شئة  لدى 
يف  �لت�شجري  حمالت  تنظيم  مع 
و�ملد�ر�س  �خلا�شة  �مل�شاحات 
مب�شاهمة  �لعمومية  و�حلد�ئق 
�لنا�شطة  و�جلمعيات  �الأطفال 

حديثها  ختام  .ويف  �مليد�ن  يف 
�أ�شار�ت م�شوؤولة جلنة �لنظافة �إىل 
تو��شل حملة �لق�شاء على �لكالب 
با�رشت  �لتي  �ل�شالة  و�حليو�نات 
�الآونة  يف  �ملعنية  �مل�شالح  فيها 
على  �الآن  حلد  و�أ�شفرت  �الأخرية 
�أزيد من 70 كلبا �شاال وهي  �إبادة 
�لظاهرة �لتي �أرقت كثري� �ل�شكان 
بهم  �ملحدق  �خلطر  خلفية  على 
من  �ملد�ر�س  باأطفال  وخا�شة 
على  تتجول  �لتي  �حليو�نات  هذه 
�ملدينة  �شو�رع  يف  قطعان  �شكل 

ليال ونهار� .
اأح�ضن مرزوق

بعدما حددت بـ17 طن، عي�ضى من�ضور:

حجم �شادرات اجلزائر من احلم�شيات من امل�شحكات املبكيات
عي�شى  �لفالحي  �خلبري  �عترب 
�جلز�ئر  ت�شدير  خرب  من�شور, 
من  دوالر  �ألف   20 قيمته  ملا 
�حلم�شيات باأنه من �مل�شحكات 
طن,   17 يعادل  كونه  �ملبكيات, 
�نخفا�س  جمرد  ميثل  ال  كونه 
من  �جلز�ئر  �شادر�ت  يف 
�أن  معترب�  فقط,  �حلم�شيات 
 17 رقم  عن  �حلديث  جمرد 
غريب,  باأنه  ذ�ته  حد  يف  طن 
�ن"  م  ف  د  "�لـــ  �شاحنة  كون 
يجعل  ما  وهو  نقلها,  باإمكانها 
من نقل �لرقم مبكيا, مقارنا بني 
�لرقم وبني �جلار �ملغربي �لذي 
ي�شدر من يعادل  500 �لف طن 

بقيمة 300 مليون دوالر, يف حني 
ت�شدر  تون�س ما يعادل 26 �ألف 

طن بقيمة 11.1 مليون دوالر.
�لتي  �مل�شاكل  بخ�شو�س  �أما 
تعانيها �حلم�شيات يف �جلز�ئر, 
�شيخوخة  من  بد�ية  فحددها 
تعميم  عدم  وكذ�  �الأ�شجار 
�ل�شقي وعدم متابعة �ملحا�شيل 
تقنيا, موؤكد� �أنه ال ميكن ترقية 
ال  و  �ملنتوج,  هذ�  �شادر�ت 
�شمن  يكن  مل  �ن  �آخر,  منتوج 
��شرت�تيجية �لدولة و�شوف تبقى 
منعزلة  و  فردية  �لعمليات  هذه 
بكميات  و  منتجون  بها  يقوم 
قليلة جد� يجدون �أ�شو�قا لها عن 

ثانية  جهة  من  �ل�شدفة.  طريق 
�شبق و�أن �أو�شح �خلبري �لفالحي 
�أن �مل�شاكل يف  عي�شى من�شور, 
منذ  مرت�كمة  �لفالحي  �لقطاع 
�ليوم  وليدة  ولي�شت  �ال�شتقالل 
�لذي  �الأكرب  و�لدليل  فقط, 
يو�شح هذ� �الأمر هو �أن �جلز�ئر 
الز�لت ت�شتورد كميات كبرية من 
 13.6 كميتها  بلغت  �حلبوب, 
�شنويا,  بالرغم من  ماليني طن 
�أمو�ل �لدعم و�الإمكانات �لهائلة 
للنهو�س  �لدولة  ر�شدتها  �لتي 
�حل�شا�س, م�شيفا  �لقطاع  بهذ� 
�إمكانيات  ر�شدت  �ل�شلطات  �أن 
لكون  جدوى  بدون  هائلة 

ز�لت  ال  �جلز�ئر  يف  �لفالحة 
دون  مكانها  وتر�وح  تتخبط 
�شياق  ويف  تقدم,  �أي  ت�شجيل 
�الإح�شائيات  يخ�س  وفيما  �آخر 
�لفالحي, قال  بالقطاع  �خلا�شة 
�الإعالم  عرب  تقدميه  يتم  ما  �أن 
�أي عالقة  غري �شحيح ولي�س له 
بالو�قع �لفالحي على حد تعبريه, 
باملائة   99.99 ن�شبة  �أن  موؤكد� 
خاطئ,  عليه  �العتماد  يتم  مما 
�لتحرك  �ل�شلطات  يلزم على  ما 
�أجل �شبط ما يجب  و�لعمل من 
�شبطه تفاديا خل�شائر �أخرى يف 

هذ� �لقطاع �حل�شا�س.
�ضارة بومعزة 

 و�ضف البع�س بال�ضيادين 
يف املياه العكرة، الكنا�س:

على االإدارة حماية 
 اجلامعة من ا�شتغاللها 

يف ت�شفية احل�شابات

الأ�شاتذة  �لوطني  �ملجل�س  دعا 
�الإد�رة  "كنا�س",  �لعايل  �لتعليم 
�أمام  ��شتغالل  �لباب  ل�شد 
�خلالفات  لت�شفية  �جلامعة 
ح�شابات  لت�شفية  عنها  �لبعيدة 
تفعيل  مع  �أخرى,  مو�قع  وربح 
حني  يف  معهم,  �جلدي  �حلو�ر 
باإ�رش�ب  �لتحاقهم  �أعلنو� 

�لتكتل �لنقابي.
�لرتكيز  �إىل  �لكنا�س  عمد  كما 
�الأ�شاتذة,  م�شلحة  نقطة  على 
�لقائمة  �خلالفات  ظل  يف 
�أن  قال  حيث  جناحيه,  بني 
حقوق  عن  هو �لدفاع  رهانه 
و  كر�مته  على  �لذود  و  �الأ�شتاذ 
طرف  �أّي  من  �لف�شاد  حماربة 
��شتقر�ر  على  و�حلفاظ  كان 
مبادئه  يبّدل  وال  �جلامعة, 
دون  طرٍف  م�شالح  مع  متا�شيا 
بن�شاله  �أبد�  ينخرط  ال  و  �آخر, 
�أجل  من  ح�شابات  ت�شفية  يف 
النتز�ع  �البتز�ز  و  �مل�شاومة 
�آنية,  م�شيفا  �شخ�شيٍة  مكا�شب 
يف  �خلو�س  عن  بعيدون  �أنهم 
�ل�شخ�شيةوجتريح  �لق�شايا 

�الأ�شخا�س و�لت�شهري بهم.
تعرفه  �لذي  �حلر�ك  ظل  ويف 
�لوقت  يف  قطاعات  عدة 
�ملحلي  �ملجل�س  �أبرز  �لر�هن, 
ومو�قفه,  بياناِته  �أن  لب�شار, 
لي�شت منا�شباتية, و ال مو�شمية 
حتركها  مز�جية  ال  و  متقلبة, 
�خلفية,  �الأيادي  و  �ملطامع 
و  مو�قع  حرب  عن  ت�شدُر  ال  و 
م�شيفني  ح�شابات,  ت�شفية  ال 
خطو�ت  كل  �أنهم  ينا�رشون 
كانت  مهما  �لف�شاد  مكافحة 
لي�شيفو�  مر�كزهم,  و  مو�قعهم 
�أ�شموه  ملا  رف�شهم  ت�شجيل 
�أَتوِن  �لزج  باجلامعة يف  برف�س 
حرب وهمية مفتعلة قائمة على 
مو�قع,  ربح  و  ح�شابات  ت�شفية 
لكّل  باملر�شاد  و�أنهم  يقفون 
�لعبثية غري �مل�شوؤولة  �حلركات 
�لتي ترمي �إىل زعزعة ��شتقر�ر 
لنزو�ت  ��شتجابة  �جلامعة 
�عترب  ثانية  جهة  من  �شخ�شية. 
عزوف  �أّن  �ملحلي  �ملجل�س 
�مل�شاركة  عن  �الأ�شاتذة  عموم 

ال  موقف  �لعلمية  �لهيئات  يف 
د�أبْت  �لتي  �الأطر�ف  �إاّل  يخدم 
على �ال�شطياد يف �ملاء �لعكرة, 
�الأ�شاتذة  �قتحام  يف  ترى  و 
�لنزهاء و �الأكفاء و �ل�رشفاء لهذه 
مل�شاحلها  تهديد�  �ملجال�س 
يعرّب  �أنه  م�شيفني  تالعباتها,  و 
رف�س  و  عام  �إحباط  حالة  عن 
يعك�س  كما  �ملرتّدي,  �لو�قع 
ياأ�س  و  �لثقة  عدم  رقعة  �ّت�شاع 

من �الإ�شالح.
وبالعودة ملطالب طلبة �ملد�ر�س 
فاأعلنو�  لالأ�شاتذة  w�لعليا 
موقع  لتخ�شي�س  م�شاندتهم 
م�شتقل لها يليق باأهميتها, و�أنهم 
يرف�شون عمليات غلق �جلامعة 
من �أي طرف كان د�عني �الإد�رة 
و�ل�شجاعة  باجلر�أة  �لتحلي  �إىل 
�جلامعة  ملحا�رشة  حد  لو�شع 
طفا  كلما  �ليها  �لولوج  منع  و 

م�شكل �إىل �ل�شطح.
للتذكري  �ملجل�س  عاد  ذلك  �إىل 
�أن  قالو�  �لتي  مبطالبهم 
نّية  �أية  حيالها  تبد  �الإد�رة  مل 
حمذرين  عالجها,  ملبا�رشة 
�إىل ما ال  �الأمور  تتطور  من  �أن 
يُحمد عقباه موؤكدين على �الإد�رة 
�شيا�شة  من  �خلروج  �رشورة 
�ل�شمت وتفعيل دورها جديا مع 
�الجتماعي,  وتو�شيح  �ل�رشيك 
�تهامات,  من  �إليها  يوجه  ما 
من  �الأبي�س  �خلبط  يتبني  حتى 
تعلق  فيما  �أما  �الأ�شود.  �خليط 
باإ�رش�ب �لتكتل �لنقابي وتعزيز 
��رش�به بوقفات �حتجاجية �أمام 
�لواليات, فخالف جناح  مقر�ت 
مرو�ن عزي جناح عبد �حلفيظ 
ميالط, و�أعلن �ن�شمامه للتكتل, 
مرجعا ذلك �إىل تقاطع مطالبهم 
مع مطالب �لتكتل, د�عني للحد 
�لتع�شف يف طرد �الأ�شاتذة,  من 
على  �لنقابيني  بحق  و�لتع�شف 
�الأطباء  مع  حدث  ما  غر�ر 
�الأخري  و�الحتجاج  �ملقيمني 
يف  و�لتاأخر  بح�شبهم,  للتكتل 
ظل  يف  مر��شالتهم  على  �لرد 
�للجوء �إىل �لعد�لة و�شط �نهيار 

�لقدرة �ل�رش�ئية.
�ضارة بومعزة  
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تطابق اإ�سرتاتيجية ترامب مع الإ�سرتاتيجية 
الإ�سرائيلية وال�سعودية  لتهويد فل�سطني 

د. غازي ح�سني

اأطاحت الدول الغربية بالحتاد ال�سوفيتي واملع�سكر ال�سرتاكي  وحلف وار�سو، وجعلت من دول اأوروبا ال�سرقية التي كانت موؤيدة 
ملو�سكو معادية لرو�سيا الحتادية،  وعملت الوليات املتحدة بزعامة جمرم احلرب بو�ش البن على اإقامة �سرق اأو�سط جديد ، تكون 

فيه اإ�سرائيل مبثابة القائد واحلكم واملركز وت�سفية ق�سية فل�سطني

وقررت اإ�رسائيل واللوبيات 
الإدارات  ويهود  اليهودية 
الغربية  والدول  الأمريكية 
الأمراء  من  واأتباعهم 
والطاغية  العرب  وامللوك 
مبارك  ح�سني  املخلوع 
الق�ساء على الدول العربية 
للمقاومة  املوؤيدة  الوطنية 
واملوؤمنة  الفل�سطينية 
وحاولت  فل�سطني،  بعروبة 
اإ�رسائيل واليهودية العاملية 
التوراتي   واملجنون 
بولتون  جون  والتلمودي 
وبول فولفوفيت�ش ورت�سارد 
بريل جر الوليات املتحدة 
وتدمريه  العراق  غزو  بعد 
لأ�سلحة  امتالكه  باأكذوبة 
وتوجيه  ال�سامل،  الدمار 
اإىل  الأمريكية  القوات 
باجلنود  لتدمريها  �سورية 
بزعم  الأمريكية  والأ�سلحة 
اأ�سلحة  خّباأ  العراق  اأّن 
يف  النووية  ال�سامل  الدمار 
�سورية، وذلك كعادة اليهود 
اأ�ساتذة  وهم   ، الكذب  يف 
الكذب  و�سنع  كبار يف فن 

الأكاذيب وترويجها .
الإدارة  يهود  ورفع 
جمرم  عهد  يف  الأمريكية 
احلرب بو�ش �سعاراً لت�سفية 
ق�سية فل�سطني ن�ّش حرفّياً 
واأ�سعفوا  العراق  »دمروا   :
فريكع  واإيران  �سورية 

الفل�سطينيون« .
بو�ش  الرئي�ش  وا�ستغل 
تاريخ  يف  ظهر  كّذاب  اأكرب 
املتحدة  الوليات  روؤ�ساء 
�سعارات احلرية  الأمريكية 
وحقوق  والدميقراطية 
ومل  للتدمري،  الإن�سان 
وبقية  ال�سعودية  ي�ستهدف 
تفتقد  التي  اخلليج  دول 
اأب�سط مفاهيم احلرية  اإىل 
وحقوق  والدميقراطية 
ل�ستعدادهم  املواطنة 
ال�سهيوين  احلل  مترير 
حفاظاً  فل�سطني  لق�سية 
ومقابل  عرو�سهم  على 
املتحدة  الوليات  نهب 
وحتقيق  والغاز،  للنفط 
الإ�رسائيلية  ال�سرتاتيجية 
على ح�ساب حقوق ال�سعب 

وعروبة  الفل�سطيني 
فل�سطني.

وراء  ال�سعودية  وكانت 
وطالبان  القاعدة  اإن�ساء 
اجلي�ش  )ملحاربة 
اأفغان�ستان(  يف  ال�سوفيتي 
والن�رسة  وداع�ش 
الوهابية  واملجموعات 
التكفريية الأخرى، وفّجرت 
الوليات املتحدة ما �ُسّمي 
�سد  لي�ش  العربي   بالربيع 
ال�سعودية التي يعاين �سعبها 
وقمع  ا�ستبداد  من  العربي 
 ، الهائلة  الرثوات  وتبديد 
�سورية  ل�ستهداف  واإمنا 
املتم�سكة  بعروبة فل�سطني 
والداعمة حلركات املقاومة 
واللبنانية  الفل�سطينية 
واملتم�سكة  والعراقية 

بحقوق �سعبها واأمتها .
ليبيا  الناتو  حلف  وغزا 
عمرو  من  ر�سمي  بطلب 
العام  الأمني  مو�سى 
وبدعم  العربية  للجامعة 
وقطر  الإمارات  قوات  من 
وا�سنطن  واأ�سقطت   ،
وجاءت  مبارك  الطاغية 
للحكم  الإخوان  بجماعة 
واملغرب  وتون�ش  يف م�رس 
الدول  جامعة  واأ�سبحت   ،
ال�سعودية  بيد  اأداة  العربية 
لتمرير  والإمارات  وقطر 
الأمريكية  امل�ساريع 
واأر�سلت   ، والإ�رسائيلية 
واخلليجية  الغربية  الدول 
 /360/ حوايل  وتركيا 
لالإطاحة  اإرهابي  األف 
كما   ، ال�سورية  بالدولة 
وليبيا  العراق  يف  فعلوا 
ف�سلوا  ولكنهم   ، واليمن 
ال�سيطاين  هدفهم  بتحقيق 
وبطولت  بت�سحيات 
ال�سوري  العربي  اجلي�ش 
وبدعم من حزب اهلل واإيران 

ورو�سيا الحتادية .
املت�سهينون  ورّوج 
القيادات  من  واملتاأمركون 
بعد  والعربية  الفل�سطينية 
واملت�سهني  املتهّود  فوز 
اأن  ترامب  والأهوج 
ال�سيا�سة الأمريكية حتكمها 
الأفراد  ولي�ش  املوؤ�س�سات 

ي�ستطيع  ل  ترامب  واأّن   ،
الأمريكية  الثوابت  تغيري 
ال�سعب  �سالح  يف  وكاأنها 
املظلوم،  الفل�سطيني 
بني  الفرق  عن  وحتدثوا 
النتخابات  ت�رسيحات 
ت�رسيحات  وبني  الرئا�سية 
وذلك  الرئي�ش  ومواقف 
م�ساحلهم  من  انطالقاً 
وللمحافظة  ال�سخ�سية 
يتلقونه  الذي  التمويل  على 
ولكن  املانحة،   الدول  من 
�سفعة  لهم  وّجه  ترامب 
فور  اأعلن  عندما  قوية 
اخلليج  دول  اأّن   « انتخابه 
ول  للمال  خزائن  جمرد 
يوماً  تعي�ش  اأن  ت�ستطيع 
احلماية  بدون  واحداً 
الأمريكية وعليها دفع ثمن 

احلماية الأمريكية » .
زج  على  نتنياهو  ويعمل 
اإيران  مواجهة  يف  اأمريكا 
كما زّج املو�ساد والليكوديون 

احلرب  جمرم  الأمريكيون 
العدوانية  احلرب  بو�ش يف 
يف  واعترب   ، العراق  على 
مع  ال�سحفي  املوؤمتر 
من  النووي  التفاق  ترامب 
اإن  وقال   ، التفاقات  اأ�سواأ 
م�سالح  على  قائم  حتالفنا 
وقيم م�سرتكة ، اأي تتطابق 
الأمريكية  ال�سرتاتيجيتني 
معاداة  يف  والإ�رسائيلية 
ال�سعب الفل�سطيني  والأمة 
والإ�سالم  والعروبة  العربية 

ومبادئ القانون الدويل .
اأول  يف  ترامب  وحتّدث 
موؤمتر �سحفي مع نتنياهو 
الدولتني  حل  عن  وتراجع 
النووي  التفاق  واعترب 
التفاقات  من  واحد 
اجلانبني  ودعا   ، ال�سيئة 
والإ�رسائيلي  الفل�سطيني 
اأي  التنازلت   تقدمي 
اجلاّلد واملغت�سب املحتل  

والفل�سطيني  الإ�رسائيلي 
الإمربيالية  �سحية 
وال�سهيونية  الأمريكية 
والإمارات  العاملية 
اأقامتها  التي  واملمالك 
وعود  .ذهبت  بريطانيا 

العرب  تلّقاها  التي  اأوباما 
وتلّقت   ، الرياح  اأدراج 
اأ�سخم  منه  اإ�رسائيل 
الع�سكرية  امل�ساعدات 
عليها  واأغدق  والأمنية 

الأموال ال�سخمة.
العالقات  اأن  ترامب  واأّكد 
ترامب  قبل  اإ�رسائيل  مع 
�سيء  ترامب  وبعد  �سيء 
بذلك  جم�ّسداً   اآخر 
للعدو  املطلق  انحيازه 
هذا  ويعني   ، الإ�رسائيلي 
املوقف  تبّني  الكالم 
ق�سية  من  الإ�رسائيلي  
العربي  وال�رساع  فل�سطني 
يد  واإطالق  ال�سهيوين، 
اإ�رسائيل املغت�سبة لالأر�ش 
والرثوات  واملياه  واحلقوق 
وال�سورية  الفل�سطينية 
واللبنانية ويف كل فل�سطني 
التاريخية مبا فيها القد�ش 

ب�سطريها املحتلني لتتحكم 
الفل�سطيني  باملفاو�ش 
ال�سعيف والهزيل واملرّو�ش  
اإرادته  لك�رس  واملخ�سي 
عليه  خمططاتها  واإمالء 

لت�سفية الق�سية .
تفعل  اأن  هذا  ويعني 
بالفل�سطينيني  اإ�رسائيل 
ما  واللبنانيني  وال�سوريني  
فيها  مبا  ت�ساء  وما  تريد 
القد�ش  يف  اأرا�سي  تبادل 
 ، طربيا  بحرية  و�ساطئ 
الأمريكية  ال�سفارة  ونقل 
عودة  حق  على  والق�ساء 

الالجئني اإىل ديارهم .
خطراً  ترامب  وي�سّكل 
ال�رسق  بلدان  جميع  على 
اأوروبا  وعلى  الأو�سط 
جمعاء،  الب�رسية  وعلى 
اأبواب  على  العامل  وو�سع 
تقود  رمبا  عاملية  اأزمات 
 ، ثالثة  عاملية  حرب  اإىل 
النووي  ال�سالح  وا�ستخدام 
حدث  كما  فيها  الأمريكي 
ا�ست�سالم  بعد  اليابان  مع 
وتتطابق  النازية،   اأملانيا 
مواقف ترامب من فل�سطني 
وحركات  و�سورية  واإيران 
موقف  مع  املقاومة 
نتنياهو  والكّذاب  الفا�سي  
العدو  مواقف  مع  اأي 
توؤّكد  لذلك   ، الإ�رسائيلي 
اإ�رسائيل اأّن عملية التطبيع 
دول  وبقية  ال�سعودية  مع 

اخلليج واململكة الها�سمية 
ومت   ، الأمام  اإىل  م�ست 
القفز عن ق�سية فل�سطني، 
العدو بال�ستقواء  ويخطط 
العربي  الر�سمي  بالنظام 
على املفاو�ش الفل�سطيني 
حلمل قيادتي فتح وحما�ش 
النهائي  احلل  توقيع  على 
ويعلن   ، فل�سطني  لق�سية 
ا�ستعداده  عبا�ش  حممود 
لالنخراط مع اإدارة ترامب  
النهائي  احلل  على  للتوقيع 
، واأ�سدرت حما�ش وثيقتها 
عن  فيها  وتخلّت  املعّدلة 
زوال اإ�رسائيل وعن فل�سطني 
التوافق  لتحقيق  التاريخية 
والنخراط  فتح  قيادة  مع 
واإدارته  ترامب  مبادرة  يف 
الق�سية  لت�سفية  اليهودية  
فاحلل   ، ال�رساع  واإنهاء 
الإ�رسائيلي   – الأمريكي 
ياأتي  القادم  _ال�سعودي 
اإقليمية  منظومة  �سمن 
تفاهمات  تت�سمن  جديدة 
والدول  اإ�رسائيل  بني 
الوليات  برعاية  العربية 
لتهويد  الأمريكية  املتحدة 
القد�ش وت�سفية ق�سية  كل 
جامعة  وهرولة  فل�سطني 
ابو الغيط لتطبيع العالقات 
وتوجيه  ال�رساع  وانهاء 
التحالف ال�سيطاين اجلديد 
املقاومة  حركات  �سد 

و�سورية وايران .  

وظهر حتى الآن اأّن الكّذاب نتنياهو يتالعب باملهوو�ش  
والأهوج  واملتهور ترامب كما كان يتالعب بكلينتون 

واأوباما ، لأّن اللوبيات اليهودية ويهود الإدارات 
الأمريكية جعلت نتنياهو يف الكونغر�ش الأمريكي اأقوى 
من الروؤ�ساء الأمريكيني واأقوى من نتنياهو يف الكني�ست .
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 اجلمهورية اجلزائرية
 الدميقراطية ال�شعبية

 ولية برج بوعريريج دائرة برج بوعريريج بلدية برج بوعريريج
مديرية التنظيم وال�شوؤون القانونية م�شلحة التنظيم واملنازعات

رقم : 52_2017

 و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري
 الهيئة التنفيذية

طبقا لأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 
12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات .مت هذا الي�م 25 دي�سمرب 

ا�ستالم مذكرة التعديالت امل�ؤرخة يف : 02 فيفري2017 
املتعلقة بتجديد الهيئة التنفيذية للجمعية املحلية امل�سماة: 

جمعية ن�ميديا الثقافية برج ب�عريريج.
امل�سجلة حتت رقم : 14/2014 بتاريخ : 2014/05/27 الكائن 
مقرها بـ: املركز التجاري عبد القادر الربيكي الطابق الثاين 
املخ�س�ص للجمعيات بلدية برج ب�عريريج يرتاأ�سها ال�سيد)ة(: 
ب�عافية عقبة. تاريخ ومكان امليالد: 1993/01/04  بـ: بن داود.

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية :اجللفة
دائرة :اجللفة

بلدية :اجللفة
م�شلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم: 2017/52

 و�شل ت�شجيل الت�شريح 
بتاأ�شي�س جمعية حملية

طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 
06/12 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق 

لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات، مت 
هذا اليوم 31 دي�شمرب 2017 ت�شليم و�شل 

الت�شريح بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية 
امل�شماة : جمعية البهجة حلي قرية اولد 
عبيد اهلل باجللفة.   يراأ�شها ال�شيد: العيد 

اإبراهيم - الكائن مقرها : الفرع البلدي 
لقرية اأولد عبيد اهلل باجللفة.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية :اجللفة
دائرة :ال�شارف

بلدية : بن يعقوب
مكتب النتخابات واجلمعيات

رقم: 2018/01

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�س 
جمعية حملية

مبوجب الت�شريع والتنظيم املعمول بهما . ل�شيما 
القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 12 يناير �شنة2012 

املتعلق باجلمعيات والقانون رقم 05/13 املوؤرخ يف 23 
يوليو �شنة 2013 واملتعلق بتنظيم الأن�شطة البدنية 

والريا�شية وتطويرها واملر�شوم التنفيذي رقم 74/15 
املوؤرخ يف 16 فرباير �شنة 2015 الذي يحدد الأحكام 

والقانون الأ�شا�شي النموذجي املطبق على النادي 
الريا�شي الهاوي وكذا اأحكام هذا القانون الأ�شا�شي.
مت هذا اليوم 2018/02/08 ت�شليم و�شل الت�شريح 

بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية امل�شماة: 
النادي الهاوي * الرتجي الريا�شي * لبلدية بن يعقوب 

يراأ�شها ال�شيد: بن عمر �شعيد        الكائن مقرها ب : 
القاعة املتعددة اخلدمات ال�شهيد بن حفاف خملط 

بلدية بن يعقوب.

مكتبه بالعن�ان املذك�ر اأعاله.

اخلتم املح�شر الق�شائي 
الأ�شتاذ/ �شرابي عبد الكرمي



وقال  �شمخاين يف لقاء خا�ص مع 
يف  م�شاركته  هام�ص  على   ،RT
الذكرى  مبنا�شبة  حا�شدة  م�شرية 
الإ�شالمية  الثورة  لنت�شار   39
الطائرة  اإ�شقاط  "اإن  اإيران:  يف 
امل�شادات  قبل  من  الإ�رسائيلية 
توازن  عدم  معادلة  غريرّ  ال�شورية 

القوى يف املنطقة".
 ،RTلـ �شمخاين  نفى  ذلك  ومع 
اأي دور لإيران يف  اأن يكون هناك 
التي  الإ�رسائيلية  الطائرة  اإ�شقاط 
يف  مواقع  على  غارة  ت�شن  كانت 

�شوريا، وقال اإن الدفاعات اجلوية 
هذه  اأ�شقطت  التي  هي  ال�شورية 
الأجواء  اخرتقت  التي  الطائرة 
�شيادة  على  واعتدت  ال�شورية 
�شخرت  قد  طهران  البالد.وكانت 
الإ�رسائيلية  التهامات  من  اأم�ص 
دون  ة  م�شريرّ طائرة  بتوجيه  لها 
غاراتها  واأن  اأجوائها،  نحو  طيرّار 
جاءت  ال�شورية  الأرا�شي  على 
هذه  اإن  وقالت  ذلك،  على  ردا 
،وكان  ال�شحك  مثرية  التهامات 
اأن  اأيام،  قبل  اأو�شح  قد  �شمخاين 

الرئي�ص  وعداء  الأمريكي  العداء 
دونالد ترامب ب�شكل خا�ص يف هذه 
ت�شور  عن  بعيداً  يكن  املرحلة مل 
طهران. وقال اإن اأمريكا �شتح�شد 
منطقة  يف  زرعته  ما  كل  ما،  يوم 
بح�شب  الأو�شط.وت�شاءل:  ال�رسق 
راأيهم هم اأنفقوا اأكرث من تريليوين 
دولر، ولكن ما هي الأو�شاع اليوم 
يف اأفغان�شتان؟ ما هي الأو�شاع يف 
العراق و�شوريا ولبنان؟ وكيف هي 
اأمريكا  اإن  اأمريكا؟وقال  اأو�شاع 
يجتمعون  وحلفاءهما  واإ�رسائيل 

املوؤامرات  ويحيكون  با�شتمرار 
هيمنة  لك�رس  منافذ  عن  ويبحثون 
الهيمنة  الإيراين.  ال�شعب  واقتدار 
الحتالل  �شكل  تتخذ  ل  التي 
املنطقة  ل�شعوب  دعم  �شكل  بل 
وكما  واملقاومة.  امل�شت�شعفة 
عزل  اأمر  يف  يبحثون  يقولون 
وح�رسها  املنطقة  عن  اإيران 
�شمن حدودها اجلغرافية ومنعها 
ل�شعوب  منوذج  اإىل  التحول  من 
تاأثريات  من  واحلد  املنطقة 

ثورتها عام 1979.
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اأمني جمل�س الأمن القومي الإيراين، علي �شمخاين

اإ�سقاط "F16" الإ�سرائيلية غري معادلة عدم توازن القوى يف املنطقة

الوليات املتحدة تك�سف جوهر اخلطة ال�سينية لل�سيطرة على العامل

باحث م�شري

 �ساروخ "اإ�س – 200" قلب الطاولة على اإ�سرائيل يف اجلنوب ال�سوري

 National" جملة  كتبت 
Interst" الأمريكية اأن ال�شني 
ال�شرتاتيجية  ت�شتخدم  بداأت 
التي كتب عنها القائد الع�شكري 
ال�شيني امل�شهور �شون زي منذ 

2500 عام.
البحث  عن  املجلة  ونقلت 
 RAND" �رسكة  اأجرته  الذي 
هذه  اأن   "Corporation
على  تعتمد  ال�شرتاتيجية 
احلرب  يف  "النت�شار  حتقيق 
دون امل�شاركة يف املعركة"واأكد 

وقوع  حال  ال�شني  اأن  اخلرباء 
املواجهة مع الوليات املتحدة 
ملنع  بو�شعها  ما  �شتعمل 
ا�شتخدام  اإمكانية  وا�شنطن من 
بحرا  الدقة  العالية  الأ�شلحة 

وبرا وجوا.
و�شترتكز اأعمال اجلي�ص ال�شيني 
على تعطيل الأنظمة الأمريكية 
اأوامر  ونقل  املعلومات  لتحليل 
�شت�شبح  ذلك  ونتيجة  القيادة. 
واجلي�ص  الطريان  عمليات 
وم�شلولة.  فو�شوية  والأ�شطول 

التكتيك  هذا  وبا�شتخدام 
التاأثري  اأ�شاليب  مع  بالتعاون 
اجلي�ص  �شي�شبح  املعلوماتي 
"طرد"  على  قادرا  ال�شيني 

العدو من �شاحة املعركة.
هذا  اأن  البحث  موؤلفو  ويظن 
القوات  ا�شتخدمته  التكتيك 
عملية  خالل  الأمريكية 
"عا�شفة ال�شحراء" �شد العراق 
ال�شني  بداأت  والآن   .1991 عام 
اإىل  اخلرباء  وي�شري  ا�شتخدامه 
التي  اخلارجية  ال�شيا�شية  اأن 

لي�شت  حاليا،  ال�شني  متار�شها 
حتقيق  اإىل  وتهدف  �شلمية، 
باأ�شاليب  لكن  العاملية  الزعامة 
اإعالم  و�شائل  وكتبت  جديدة 
نهاية جانفي اأن ال�شني اختارت 
الذكاء  جمال  يف  عاملا   120
الكم  وتكنولوجيا  ال�شطناعي 
جديدة  اأنواع  اإنتاج  على  للعمل 
من الأ�شلحة. هكذا تاأمل ال�شني 
مع  الع�شكري  التكافوؤ  بتحقيق 
الوليات املتحدة يف امل�شتقبل 

القريب.

يف  امل�رسي  الباحث  اأكد 
العالقات الدولية بجامعة نيجني 
الدكتور  الرو�شية  نوفجورود 
عمرو الديب، اأن �شيناريو اإدخال 
اجلنوب ال�شوري يف �رساع جديد 
 "200  – "اإ�ص  �شاروخ  اأجه�شه 

ال�شوفيتي وباأقل الإمكانيات
الديب  عمرو  الدكتور  واأو�شح 

 ،"RT"لـ خا�شة  ت�رسيحات  يف 
اأنه  اأثبت  ال�شوري  اجلي�ص  اأن 
الإنتهاكات  �شد  على  قادر 
للمجال  املتكررة  الإ�رسائيلية 
ت�شتهدف  التي  ال�شوري  اجلوي 
�شواء  ع�شكرية  اأهداف  �رسب 
وباإ�شقاط  اإيرانية،  اأو  �شورية 
 "16-F" الإ�رسائيلية  الطائرة 

عن طريق �شاروخ �شوفيتي، يوؤكد 
اأن الأ�شلحة ال�شوفيتية ما  للعامل 
اإثبات جدارتها  زالت قادرة على 
الطائرات  اأحدث  مواجهة  يف 

الأمريكية.
املمكن  من  اأنه  الديب  واأ�شاف 
الطائرة  هذه  اإ�شقاط  نعترب  اأن 
 - ال�شوفيتية  لالأ�شلحة  هو جناح 

للجي�ص  جناح  هو  كما  الرو�شية، 
اأمهر  مواجهة  يف  ال�شوري 
واأحدث  الإ�رسائيليني،  الطيارين 
و�شدد  الأمريكية  الطائرات 
تاأجيج  اإ�رسائيل  اأن حماولة  على 
ال�شوري  اجلنوب  يف  ال�رساع 
نتنياهو  بنيامني  لزيارة  يرجع 
اأيام،  اإىل مرتفعات اجلولن منذ 

واإىل الرف�ص الإ�رسائيلي القاطع 
يف  الإيراين  الع�شكري  للوجود 
امل�رسي  الباحث  واأ�شار  �شوريا 
اإ�رسائيلية  اإ�شقاط طائرة  اأن  اإىل 
�شتكون  لذلك  معتادا،  اأمرا  لي�ص 
هناك نتائج خطرية لهذه العملية، 
القيادة  ا�شت�شفتها  النتائج  وهذه 
حتذيرها  راأينا  والتي  الرو�شية 

التواجد  يهدد  �رساع  لأي 
الع�شكري الرو�شي يف �شوريا.

اجلوي  الدفاع  قوات  وكانت  
اأم�ص  اأ�شقطت،  قد  ال�شوري 
من  اإ�رسائيلية  مقاتلة  ال�شبت، 
اأ�شاب  ب�شالح   "16-F" طراز 
احلربية  املقاتالت  اأكرث  اأحد 

تطورا يف العامل.

ال�سجن ملوظفني اثنني يف املركزي التون�سي

اأمن الدولة يف ال�سعودية: مت ا�ستهداف البالد بـ841 عملية اإرهابية

حترير اأكرث من 10 رهائن لدى "بوكو حرام" يف نيجرييا
مذكرات  التون�شي  الق�شاء  اأ�شدر 
البنك  من  اثنني  موظفني  ب�شجن 
بعد  وذلك  التون�شي،  املركزي 
ي�شتبه  للتحقيق  موظفني   5 اإحالة 
اقت�شادية  تورطهم  يف جرائم  يف 
وكالة  نقلته  ما  ذلك بح�شب  وجاء 
"تون�ص اأفريقيا لالأنباء" عن الناطق 
الر�شمي با�شم املحكمة البتدائية 

بتون�ص، �شفيان ال�شليطي، وي�شتبه 
الق�شاء بتورط املوظفني يف جملة 
اأموال  غ�شيل  منها  اجلرائم  من 
وا�شتغالل موظف عمومي من�شبه 

بدعوى احل�شول على امتيازات.
الباجي  التون�شي،  الرئي�ص  وكان 
قايد ال�شب�شي، قد اأحال اخلمي�ص 
احلكومة،  رئي�ص  مقرتح  املا�شي 

حمافظ  باإعفاء  ال�شاهد،  يو�شف 
البنك املركزي، ال�شاذيل العياري، 
وتعيني خلف له، اإىل جمل�ص النواب 

للت�شويت عليه.
وياأتي ذلك بعد م�شادقة الربملان 
تون�ص  ت�شنيف  على  الأوروبي 
�شمن الدول املعر�شة بقوة لتبي�ص 

الأموال ومتويل الإرهاب.

يف  الدولة  اأمن  رئا�شة  vقالت 
ال�شعودية اإن التنظيمات الإرهابية 
عملية  بـ841  اململكة  ا�شتهدفت 
منها 233 عملية  اأحبطت  اإرهابية 
 1979 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 

و2017.
واأ�شافت رئا�شة اأمن الدولة، اأم�ص 
ال�شبت، عرب جناحها يف مهرجان 
اجلنادرية 32، اأن هذه التنظيمات 
اململكة  م�شالح  ا�شتهدفت 

عملية،   22 بواقع  اخلارج  يف 
الدبلوما�شية  الهيئات  �شملت 
والقت�شادية، يف حني بلغ �شحايا 
هذه العمليات 3007 �شحايا، وقتل 
اإرهابيا،  و695  اأمن،  رجل   333
خارجا  عن�رسا   346 اأ�شيب  فيما 
رئا�شة  وح�رست  القانون  عن 
�شبط  ما  اإجمايل  الدولة  اأمن 
الإرهابية  التنظيمات  حوزة  يف 
من  طنا  بـ47  املتفجرات،  من 

من  واأكرث  املتفجرة،  اخللطات 
قنبلة  و450  نا�شفا،  حزاما   240
و3   ،RPG قذيفة  و374  يدوية، 
�شواريخ SAM7، جميعها تناوبت 
التنظيمات  من  كل  حيازتها  على 
نف�شها  عرفت  التي  الإرهابية 
و"حزب  احلجاز"،  اهلل  بـ"حزب 
و"القاعدة"،  الكويتي"،  اهلل 

و"داع�ص".

النيجريي  الرئي�ص  اإدارة  اأعلنت 
م�شلحي  اأن  بوهاري،  حممدو 
حرام"  "بوكو  الإرهابية  اجلماعة 
كانوا  رهينة   13 �رساح  اأطلقوا 
بعد  نيجرييا،  يف  خطفوا  قد 

مفاو�شات مع �شلطات البالد.
الرئا�شية  لالإدارة  بيان  يف  وجاء 
على ال�شفحة الر�شمية يف "تويرت" 
: " مت الإفراج عن ثالثة حما�رسين 
خطفوا  مايدوغوري،  جامعة  يف 
حرام"  "بوكو  مت�شددي  قبل  من 
يف ماغومريي، بولية بورنو، وعن 
10 ن�شاء، مت اختطافهن يف هجوم 
ع�شكرية  قافلة  على  للم�شلحني 
من  بالقرب  دامبوا،  طريق  على 
عن  الإفراج  و�شار  مايدوغوري" 
الرهائن ممكنا بف�شل عدة جولت 
اأجراها  التي  املفاو�شات،  من 
من  مب�شاعدة  بنف�شه،  الرئي�ص 
الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة 

جميع  اأن  الإدارة،  بيان  واأ�شاف 
الذين يطلق �رساحهم، يتم اإر�شالهم 
اأبوجا،  النيجريية  العا�شمة  اإىل 
حيث ينتظرهم الأطباء واأخ�شائيو 
علم النف�ص وتن�شط جماعة "بوكو 
نيجرييا.  �رسق  �شمال  يف  حرام" 

الغربي  النموذج  تعار�ص  وهي 
تطبيق  اإىل  وت�شعى  التعليم،  يف 
جميع  يف  الإ�شالمية  ال�رسيعة 
معظم  وراء  وتقف   البالد،  اأنحاء 

الأعمال الإرهابية يف نيجرييا.

اعترب اأمني جمل�س الأمن القومي الإيراين، علي �شمخاين، اأن اإ�شقاط الدفاعات اجلوية ال�شورية املقاتلة الإ�شرائيلية يوم ال�شبت، 
ي�شري اإىل اأن اأي خطاأ ترتكبه اإ�شرائيل يف املنطقة لن يبقى من دون رد.
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7 �سن�ات من املعارك و امل�ؤامرات و االغتياالت
رغم ما يعتربه البع�ض 7 �ضنوات عجاف عا�ضها اليمن منذ اندلع ثورته، ودفع كلفتها ول زال بدماء الآلف من اأبنائه، ف�ضال عن فقر ومر�ض 

عما البالد، لكن الكثري من اليمنيني ما زالوا على قناعة باأن ثورتهم يوما �ضتوؤتي ثمار حتقيق الدولة املدنية التي طال انتظارها، بح�ضب 
مراقبني و�ضباب ثوريني. 

الذكرى  يف  باقيا  يزال  ال  اأمل 
غاب  وقت  يف  للثورة،  ال�سابعة 
علي  ال�سابق  الرئي�س  فيه 
قامت  الذي  �سالح  عبداهلل 
 ،2011 يف  نظامه  �سد  الثورة 
االآن مبقتله  من امل�سهد متاما 
يد  على  املا�سي  العام  نهاية 

حلفائه ال�سابقني احلوثيني. 
الذكرى  االأحد،  اليوم  وحتل 
لالنطالقة  ال�سابعة  ال�سنوية 
فرباير   11 لثورة  احلقيقية 
2011، يف ظل ا�ستمرار احلرب 
والتحالف  ال�رشعية  قوى  بني 
وم�سلحي  جهة،  من  العربي 
جماعة »اأن�سار اهلل« )احلوثيني( 
من جهة اأخرى وخالل االأعوام 
اليمنية  الثورة  مرت  املا�سية 
التي  االإرها�سات  من  بعدد 
كامل  حتقيق  دون  حالت 
الثورة  على  فعالوة  اأهدافها، 
نظام  نفذها  التي  امل�سادة 
حرب  يف  البلد  دخل  »�سالح«، 
دامية مل يخرج منها حتى االآن، 
عقب اجتياح احلوثيني للعا�سمة 

�سنعاء اأواخر �سبتمرب 2014. 
ال�رشعية  احلكومة  وحتتفل 
االأحد بذكرى الثورة، باعتبارها 
اأجازة  اأعلنته  وطنيا«،  »يوما 
اخلا�سعة  املناطق  يف  ر�سمية 
احلوثيون  يعلن  مل  فيما  لها، 
�سنعاء  يف  ر�سمية  اأجازة  عن 
رغم  لهم،  اخلا�سعة  واملناطق 
امل�ساركني  من  كانوا  اأنهم 

بالثورة. 

ثورة خلقت واقعا جديدا

�سباب  من  الكثريون  ويقول 
نظام  حكم  رغم  اإنه  الثورة، 
 33 من  الأكرث  اليمن  »�سالح« 
اأن  اإال   ،)2012  -1978( عاما، 
ثورة  عقب  مغايرا  بات  الو�سع 

»دولة  �سعار  رفعت  التي   ،2011
وبات  وامل�ساواة«،  املواطنة 
من ال�سعوبة على ف�سيل اأو قوة 
واحدة اأن حتكم البلد مبفردها 
ويتفق معهم النا�سط ال�سيا�سي 
اليمني،  اال�سرتاكي  احلزب  يف 
را�سد حممد، يف اأن ثورة 2011 
والرتابة  اجلمود  حالة  »ك�رشت 
بفعلها  وخلقت  ال�سيا�سية 
واقعا  ال�ساب  وجيلها  الثوري 
بناء  تقييمه  يجب  ال  جديدا 
التي  ال�سابقة  القراءات  على 
كانت تختزل اليمن يف اأ�سخا�س 
اأو جماعات معينة« وقال را�سد 
وهو من �سباب الثورة يف مدينة 
تعز، جنوب غربي البالد،: »منذ 
2011 اأ�سبح ال�سعب هو الفاعل 
يدافع  وهو  اليوم  واإىل  االأبرز، 
عن ح�سوره احلقيقي يف ال�ساأن 
العامل  هذا  ولوال  للبلد،  العام 
با�ستطاعة  الأ�سبح  اجلديد 
ي�سمها(  )مل  االإقليمية  القوى 
الداخلي  الو�سع  على  ال�سيطرة 
وفر�س احللول التي تنا�سبها«. 

وفيما ت�سود حالة من االإحباط 
الثورة  �سباب  من  العديد  لدى 
اإليه  اآلت  الذي  الو�سع  جراء 
�سمنيا  ويعرتفون  البالد 
بقوة  ُهزمت  قد  ثورتهم  باأن 
اليمني  النا�سط  يوؤكد  ال�سالح، 
اأن »الثورات ال تُهزم، واأنه لي�س 
واخلال�س  منقذ  من  هناك 
حتقيق  غري  البلد،  تعي�سه  مما 
ببناء  املتمثلة  الثورة،  اأهداف 
واأ�ساف  حديثة«  مدنية  دولة 
الثورة  اأن  »�سحيح  را�سد: 
طابعا  اتخذت  قد  امل�سادة 
ثورة  على  انقالبها  يف  عنيفا 
الذين  ال�سباب  لكن  فرباير، 
عارية،  ب�سدور  يومها  خرجوا 
ال�سالح  يحملون  من  اليوم  هم 
ويدافعون عن الثورة«، يف اإ�سارة 

ال�سعبية  املقاومة  �سباب  اإىل 
احلوثيني  �سد  يقاتلون  الذين 

بجبهات خمتلفة. 

حققت اأهدافها منذ
 اليوم الأول 

لثورة  البع�س  ينظر  وفيما 
ال�سباب اليمنية على اأنها اأدخلت 
البلد يف نفق مظلم و�رشاعات 
ال نهاية لها، فاإن مراقبني يرون 
اأنها حققت اأهدافها منذ العام 
تت�سكل  نتائجها  وبداأت  االأول 
يرق  مل  ما  وهو  االأر�س،  على 
لها  حاك  الذي  ال�سابق  للنظام 

املكيدة تلو االأخرى. 
ووفقا للكاتب واملحلل ال�سيا�سي 
فقد  نعمان،  �سامي  اليمني، 
حققت ثورة 11 فرباير اأهدافها 
ال�سيا�سي،  »االنتقال  بتحقيق 
عبدربه  للرئي�س  ال�سلطة  بنقل 
 ،)2012 )فرباير  هادي  من�سور 
وفاق  حكومة  ت�سكيل  ثم  ومن 
اليمنيني،  كافة  مثلت  وطني 
مفخخة  ظلت  اأنها  رغم 
عليه«  منتف�س  نظام  بن�سف 
�سنوات   3 »طيلة  نعمان،:  وقال 
لثورة  نتاجاً  جاءت  انتقالية 
اأواخر  )حتى  املجيدة  فرباير 
�سوطاً  البالد  قطعت   ،)2014
ال�سيا�سي  اال�ستقرار  يف  كبرياً 
وا�ستقر  واالأمني،  واالقت�سادي 
 214 عند  الوطنية  العملة  �سعر 
ريال للدوالر مرتاجعة من 230 
عام 2010، و�ساد احلوار عو�سا 

عن ال�سالح«. 
هذا  اأن  اليمني  الكاتب  وذكر 
النظام  لقوى  يرق  »مل  النجاح 
يحيكون  جعلهم  ما  البائد 
م�ستغلني  للحكومة  املكيدة 
موؤ�س�سات  يف  القوي  تاأثريهم 
الدولة وحتالفوا مع امليلي�سيات 

ال�ستعادة  )احلوثيني(  امل�سلحة 
من  املقتطعة  ال�سوداء  احلقبة 

تاريخ اليمنيني واأجيالهم«. 
اأنه  اإىل  اليمني،  الكاتب  واأ�سار 
ورغم كل ما تعانيه البالد بفعل 
الثورة امل�سادة »اإال اأن اأهداف 
الدولة  تاأ�سي�س  ثورة فرباير يف 
الأنها  �ستتحقق،  واملواطنة 
حتمل م�سمون احل�سارة ولي�س 
والعربدة  والغوغاء  الهمجية 
نعمان،  وبراأ  القوة«.   وحكم 
اإليه  اآلت  مما  ال�سباب  ثورة 
اإىل  الفتا  حاليا،  البالد  اأو�ساع 
اأن الثورة امل�سادة ممثلة بنظام 
معهم،  حتالف  ومن  »�سالح« 
ما  اإىل  اليمن  اأو�سلوا  من  هم 
و�سل اإليه االآنوقال: ،«لو ا�ستمر 
دون  احلكم  يف  �سالح  نظام 
ماآالت  لكانت  االنتفا�سة،  تلك 
االأو�ساع اأ�سد ماأ�ساوية و قتامة 

ودمارا مما هي عليه االآن«. 

غياب �ضالح و�ضبح 
التوريث 

كان اجتاه �سالح لتوريث احلكم 
اأكرب  اأحد  اأحمد،  االأكرب،  لنجله 
اليمنيني  قادت  التي  االأ�سباب 
وعلى  نظامه،  �سد  لالنتفا�سة 
الرئي�س  غياب  من  الرغم 
بعد  ال�سابق عن امل�سهد حاليا 
عودة جنله  �سبح  اأن  اإال  مقتله، 
جمددا  للواجهة  عاد  للحكم 
قوى  من  بدفع  املرة  وهذه 

اإقليمية. 
اليمني،  ال�سارع  ويتخوف 
من  الثورة،  اأن�سار  وخ�سو�سا 
اإىل  ت�سعى  اإقليمية  حتركات 

تهيئة اأحمد علي عبداهلل �سالح، 
املقيم يف االإمارات، لقيادة البلد 
ال�سمال  مناطق  على  فر�سه  اأو 
الت�سدي  اأجل  من  بالتحديد 
راأى  ال�سدد  للحوثيني ويف هذا 
»ثورة فرباير  اأن  نعمان،  �سامي 
القرار  با�ستقاللية  تنادي 
املت�ساوية«  واملواطنة  الوطني 
من  اأياً  »عودة  اأن  اإىل  ولفت 
وباأدوات  ال�سابق  النظام  رموز 
اأهداف  من  لي�س  ذاتها  النظام 
ثورة فرباير، لكن عودة اأيا منهم 
الدولة  اأدوات  ا�ستقاللية  مع 
املت�ساوية  املواطنة  ومبعيار 
فهذا  الدميقراطية،  وبالطرق 
من  اأحد  ينتق�سه  لن  حق 
النا�سط  يتفق  وال  اليمنيني« 
مع  حممد  را�سد  ال�سيا�سي 
مقتل  اأن  يرى  اإذ  الروؤية،  تلك 
»�سالح«، ميكن اعتباره »مقدمة 
لكي يلتف اليمنيون جميعا خلف 
م�ساحلهم يف بناء دولة ال�سعب 
جماعات  خلف  التخندق  بدل 

القتل واال�ستبداد الديني«.
»يتطلب  االأمر  اأن  را�سد  وبني 
قوى  قبل  من  م�ساعفة  جهودا 
الثورة لتحقيق ذلك«، دون مزيد 

من التفا�سيل. 

ت�ضل�ضل دراماتيكي 

الثورة  اإرها�سات  وبداأت 
اليمنية يف 3 فرباير عام 2011 
بيوم  تُوجت  ثم  متقطع،  ب�سكل 
من   11 اجلمعة  يوم  يف  غ�سب 
االنطالقة  اعترب  ال�سهر،  نف�س 
يوم �سقوط  لها، وهو  احلقيقية 
نظام الرئي�س امل�رشي االأ�سبق 

ثورة  عقب  مبارك،  ح�سني 
�سعبية 25 جانفي مب�رش.

يف  االحتجاجات  تزايد  ومع 
البالد، وان�سمام قادة ع�سكريني 
املبادرة  ظهرت  للثورة، 
على  ن�ست  التي  اخلليجية 
وطني،  وفاق  حكومة  ت�سكيل 
بعد  ل�سالح  احل�سانة  ومنح 
جرى  عنه  وعو�سا  ا�ستقالته، 
فربايرذ   25 يف  هادي  انتخاب 
اأجمعت  وحيد  كمر�سح   ،2012
اليمنية  والقوى  االأحزاب  عليه 
انتخاب  من  عام  نحو  ،وبعد 
املتحدة  االأمم  رعت  هادي 
فيه  مت  وطني،  حوار  موؤمتر 
الد�ستور  تعديل  على  االتفاق 
اخلالفية،  الق�سايا  كافة  وحل 
للدولة  جديد  �سكل  واإقرار 
احتادي،  اأ�سا�س  على  اليمنية 
 4 ( اأقاليم  اإىل 6  بحيث تتحول 

يف ال�سمال و2 يف اجلنوب(. 
ينتظرون  اليمنيون  كان  وفيما 
اجلديد  الد�ستور  طرح 
»�سالح«  حتالف  لال�ستفتاء، 
»ثورة  بقيادة  اُتهم  الذي 
احلوثيني،  مع  م�سادة«، 
باجتياح �سنعاء يف 21  وقاموا 
هادي  فطلب   ،2014 �سبتمرب 
الإنقاذ  التدخل  ال�سعودية  من 
ال�سعودية  »ال�رشعية«وقادت 
بتنفيذ  وبداأت  عربيا  حتالف 
عمليات ع�سكرية �سد احلوثيني 
مار�س   26 يف  �سالح  وقوات 
املعارك  تزال  وال   ،  2015
خملفة  اليوم  حتى  مت�ساعدة 
اأكرث من 9 اآالف قتيل و50 األف 
�سعبة  اإن�سانية  واأو�ساع  جريح 

يف عموم البالد.



عن  نيمار  رحيل  ت�سبب 
املا�سي،  ال�سيف  بر�سلونة، 
ال�رشط  ك�رش  طريق  عن 
اجلزائي، يف تغيري اإ�سرتاتيجية 
�سوق  يف  الكتالوين  الفريق 
بر�سلونة  وبات  االنتقاالت 
مترد  �سيا�سة  على  يعتمد 
اأجل  من  املطلوبني،  الالعبني 
اأنديتهم،  اإدارات  ال�سغط على 
ل�سالح  خدماتهم  عن  للتخلي 

البلوغرانا .

مي�سي يختار 
�أقوى فريقني يف 

دوري �لأبطال

ليونيل  االأرجنتيني  ك�سف 
بر�سلونة  جنم  مي�سي، 
االإ�سباين، عن الفرق التي 
بلقب  تتويجها   يتوقع 
هذا  اأوروبا  اأبطال  دوري 

املو�سم.
يف  مي�سي  وقال 
ل�سحيفة  ت�رشيحات 
الربيطانية:  »مريور« 
واحد  �سيتي  »مان�س�سرت 
بجانب  الفرق  اأقوى  من 

باري�س �سان جريمان«.
اأ�ستطيع  »ال  وتابع: 
مدريد  ريال  ا�ستبعاد 
بف�سل اإمكانيات وخربات 
من  بالرغم  العبيه، 
للنتائج  حتقيقهم  عدم 
»كما  املتوقعة«واأ�ساف: 
ميونخ  بايرن  يوجد 
قادر  اآخر  عظيم  فريق 
النهاية،  اللعب حتى  على 
واليوم االأف�سل مان�س�سرت 
�سان  وباري�س  �سيتي 
جريمان«بخ�سو�س رحيل 
نيمار عن �سفوف البار�سا 
اجلاري،  املو�سم  مطلع 
جعل  »رحيله  مي�سي:  رد 
الفريق اأكرث توازًنا، ودفع 
طريقة  لتغيري  بر�سلونة 
مي�سي  لعبه«واختتم 
ت�رشيحاته: »فقدنا الكثري 
الهجومية،  قوتنا  من 
ولكن حت�سن الفريق على 
م�ستوى الدفاع، واأ�سبحنا 
اأكرث توازًنا و�سالبة«ي�سار 
�سيتي  مان�س�سرت  اأن  اإىل 
دور  يف  بازل  �سيواجه 
الـ16، بينما يلعب بر�سلونة 
االإجنليزي  ت�سيل�سي  مع 

باملرحلة ذاتها.
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�لدوري �لإنكليزي: �أغويرو يقود �سيتي 
لفوز �ساحق على لي�سرت

بارتوميو يزرع �جلو��سي�س 
يف حرب �ل�سفقات

عاد مان�س�سرت �سيتي املت�سدر اىل �سكة النت�سارات بفوز �ساحق على �سيفه لي�سرت �سيتي 
من  والع�سرين  ال�سابعة  املرحلة  يف  ال�سبت  اأغويرو،  للأرجنتيني �سريخيو  رباعية  بف�سل   5-1

الدوري النكليزي املمتاز لكرة القدم.

االحتاد«،  »�ستاد  على 
باأف�سل  �سيتي  حت�رش 
طريقة ملوا�سلة م�سواره 
اأوروبا  اأبطال  دوري  يف 
اىل  الثالثاء  وزيارته 
بازل  ملواجهة  �سوي�رشا 
النهائي،  ثمن  ذهاب  يف 
وذلك من خالل حتقيقه 
فوزه الثالث هذا املو�سم 
�سبق  الذي  لي�سرت  على 
رجال  اأمام  اخل�سارة  له 
االإ�سباين  املدرب 
يف  غوارديوال  جو�سيب 
)�سفر-2(   12 املرحلة 
وربع نهائي كاأ�س الرابطة 
الرتجيح(  )بركالت 
باأف�سل  �سيتي  وحت�رش 
يف  ينتظره  ملا  طريقة 
املقبلة،  القليلة  االأيام 
اأبطال  دوري  يف  لي�س 
اأنه  بل  وح�سب  اأوروبا 
يلتقي االإثنني املقبل مع 
ويغان اثلتيك من الدرجة 
الثانية يف الدور اخلام�س 

من م�سابقة الكاأ�س.
مع  �سيتي  يلتقي  ثم 
ال�سهر   25 يف  اأر�سنال 
كاأ�س  نهائي  يف  احلايل 
يجدد  اأن  قبل  الرابطة 
 1 االأخري يف  املوعد مع 
الدوري  يف  اذار/مار�س 
بعدها  يلتقي  اأن  على 
ت�سل�سي  مع  اأيام  بثالثة 
حامل اللقب يف املرحلة 
ر�سيده  �سيتي  ورفع   29

اىل 72 نقطة يف ال�سدارة 
بفارق 16 نقطة عن جاره 
اللدود مان�س�سرت يونايتد 
مع  االأحد  يلتقي  الذي 
فيما  نيوكا�سل،  م�سيفه 
لي�سرت  ر�سيد  جتمد 
يف  نقطة   35 عند 
اأن  بعد  الثامن  املركز 
الفوز  حتقيق  عن  عجز 
تواليا  الثالثة  للمرحلة 
اللقاء بابقاء  وبداأ لي�سرت 
حمرز  ريا�س  اجلزائري 
البدالء  مقاعد  على 
فريقه  عن  غاب  بعدما 
منذ نهاية كانون الثاين/
يناير املا�سي، مع اقفال 
ال�ستوية  االنتقاالت  باب 
انتقاله  �سفقة  وف�سل 
�سيتي.  مان�س�سرت  اىل 
اجلناح  ي�سارك  ومل 
مباراتني  يف  اجلزائري 
ايفرتون  اأمام  لفريقه 
�سيتي  و�سوان�سي   )2-1(

.)2-2(

اأغويرو يدخل 
التاريخ 

باكرا  �سيتي  و�رشب 
الت�سجيل  افتتح  حيث 
عرب   3 الدقيقة  منذ 
اإثر  �ستريلينغ  رحيم 
البلجيكي  من  عر�سة 
لكن  بروين،  دي  كيفن 

يف  التعادل  اأدك  لي�سرت 
الدقيقة 24 م�ستفيدا من 
التمرير  يف  فادح  خطاأ 
نيكوال�س  لالأرجنتيني 
فو�سلت  اوتاميندي، 
الكرة اىل جاميي فاردي 
املدافعني  قاوم  الذي 
الواحد تلو االآخر قبل اأن 
ي�سدد على ميني احلار�س 

الربازيلي ايدر�سون.
واأ�سبح فاردي اأول العب 
يف تاريخ الدوري ي�سجل 
يف املو�سم ذاته يف مرمى 
كل من ار�سنال وت�سل�سي 
ومان�س�سرت  وليفربول 
�سيتي ومان�س�سرت يونايتد 
ر�سيده  رافعا  وتوتنهام، 

اىل 13 هدفا حتى االآن.
ا�ستعاد  �سيتي  لكن 
ال�سوط  مطلع  تقدمه 
اأغويرو  بف�سل  الثاين 
من  اأخرى  بتمريرة 
رافعا   ،)48( بروين  دي 
اىل  ال�سخ�سي  ر�سيده 
ما  ثم �رشعان  هدفا   18
رفعه يف الدقيقة 53 اىل 
من  اأخرى  بتمريرة   19
الذي  املتاألق  البلجيكي 
متريرات  ثالث  يحقق 
حا�سمة يف مباراة واحدة 
للمرة االأوىل منذ و�سوله 
عام  االحتاد«  »�ستاد  اىل 
فولف�سبورغ  من   2015

االأملاين.
 62 الدقيقة  و�سهدت 

من  بدال  حمرز  دخول 
دياباتي  فو�سيني  املايل 
املدرب  من  حماولة  يف 
بويل  كلود  الفرن�سي 
اأجواء  العادة فريقه اىل 
الأن  جدوى  دون  اللقاء 
جمددا  �رشب  اأغويرو 
ثالث  �سخ�سي  بهدف 
من  فادح  خطاأ  بعد 
الدمناركي  احلار�س 
الذي  �سمايكل  كا�سرب 
لالأرجنتيني  الكرة  اأهدى 
االأخري  ف�سددها 
ال�سباك  يف  »�ساقطة« 
)77( ثم اأكمل االأرجنتيني 
رابع  بهدف  مهرجانه 
رائع بت�سديدة �ساروخية 
املنطقة  خارج  من 
ارتدت من العار�سة واىل 
لي�سبح   ،)90( ال�سباك 
يف  العب  اأول  بذلك 
املمتاز  الدوري  تاريخ 
اأكرث(  )اأو  رباعية  ي�سجل 
كما  منا�سبات  ثالث  يف 
اأ�سبح اأغويرو رابع العب 
يف تاريخ الدوري املمتاز 
اأكرث  اأو  ي�سجل 20 هدفا 
متتالية  موا�سم  الأربعة 
بعد الن �سرير والفرن�سي 
تيريي هرني وهاري كاين 
الذي فر�س نف�سه ال�سبت 
بطل »دربي« �سمال لندن 
للفوز  توتنهام  بقيادته 

على �سيفه اأر�سنال.

تقرير .. »�لبن �ملدلل« يف ريال 
مدريد على حافة �ل�سقوط

بنزميا،  كرمي  الفرن�سي  يعترب 
مهاجم ريال مدريد االإ�سباين، من 
ا  تعر�سً اأوروبا  يف  الالعبني  اأكرث 
ل�سيحات اال�ستهجان من جماهري 
مباريات  اأغلب  خالل  فريقه 
املو�سم �سواء اجلاري اأو املا�سي 
كلما  ال�سابق  ليون  اأوملبيك  العب 
تواجد يف اأر�سية ملعب »�سانتياجو 
�سافرات  اأذنيه  تخرتق  برنابيو«، 
من  الغا�سبة  امللكي  جماهري 
واإ�ساعته  املتوا�سع،  م�ستواه 
للفر�س ال�سهلة، مما يزيد �سعوبة 
املناف�سني،  على  الفوز  مهمة 

وتعقيد موقف الفريق.
التقرير،  هذا  يف  وي�ستعر�س  
ا�ستمرار  تهدد  التي  االأ�سباب 
جدران  داخل  الفرن�سي  املهاجم 

امللكي.

ح�سانة ثلثية

ريال  يف  بنزميا  كرمي  يحتمي 
برييز،  فلورنتينو  بالثالثي  مدريد 
رئي�س النادي امللكي، الذي �سمه 
وكري�ستيانو   2009 يف  ليون  من 
رونالدو، املقتنع باأن الفرن�سي هو 
االأف�سل له وللفريق ب�سبب التفاهم 
والطرف  بينهما،  واالن�سجام 
مواطنه  هو  احلماية،  يف  الثالث 

زين الدين زيدان.
برييز رف�س التعاقد مع مهاجمني 
وتخلى  املا�سية،  ال�سنوات  يف 
الفارو  واآخرهم  اأ�سماء كثرية،  عن 
ت�سيل�سي  اإىل  انتقل  الذي  موراتا 
املا�سي  ال�سيف  يف  االإجنليزي 
يف  مدريد  ريال  رئي�س  وقال 
يف  »ماركا«  ل�سحيفة  ت�رشيحات 
وقت �سابق: »بنزميا اأف�سل مهاجم 

يف العامل«.
الدين  زين  ردده  الت�رشيح  ونف�س 
ريال  تدريب  توليه  منذ  زيدان 
مدريد يف 4 جانفي 2016، ورف�س 
اأي  �سم  عن  حديث  يف  اخلو�س 
مهاجم، بل داأب على الدفاع عنه، 
اأف�سل  من  واحد  اأنه  اإىل  م�سرًيا 

املهاجمني يف العامل.
يف  ت�سبب  رونالدو  كري�ستيانو  اأما 
رحيل الكثري من املهاجمني لعيون 
منذ  معه  ين�سجم  الذي  بنزميا، 
 ،2009 �سيف  يف  مًعا  قدومهما 
النجم  مطالبة  ذلك  من  يعزز  وما 
املريينجي  جماهري  الربتغايل 
بالت�سفيق لبنزميا بداًل من اإطالق 
�سافرات اال�ستهجان �سده، وذلك 
 ،2-5 �سو�سيداد  على  الفوز  بعد 

اأم�س ال�سبت.

ميزان الأرقام

من  واحًدا  يعي�س  بنزميا  كرمي 
مدريد  ريال  مع  موا�سمه  اأ�سواأ 
 26 يف  اأهداف   6 �سجل  بعدما 
مباراة، منهم هدفني يف 16 جولة 

من الدوري االإ�سباين.
للمو�سم  تكرار  احل�سيلة  هذه 
فيه  يقدم  مل  الذي  املا�سي، 
حيث  قوية،  م�ستويات  الفرن�سي 
لعب 29 مباراة يف اللغا، �سجل 11 
الهجومية  القوة  بالرغم من  هدًفا 
وتتويجه  مدريد  لريال  الكبرية 

باللقب.
احللقة  الفرن�سي،  يعد  كما 
»بي  الهجوم  ثالثي  يف  االأ�سعف 
بي �سي« عقب ت�سجيل رونالدو 23 
هذا  لبيل  اأهداف   9 مقابل  هدًفا 
املو�سم، رغم ابتعاد االأخري فرتات 
مبقارنة  االإ�سابة  ب�سبب  طويلة 
عن  الراحل  الثنائي  مع  بنزميا 
اجلاري،  املو�سم  مطلع  امللكي 
موراتا وماريانو دياز مع  ت�سيل�سي 
الكفة  �ستميل  ليون،  واأوملبيك 
 12 �سجل  الذي  البلوز  ملهاجم 
هدًفا منهم 10 يف بطولة الدوري، 
دياز  ماريانو  ال�ساب  اأحرز  بينما 
بالدوري  مباراة   14 يف  هدًفا   16

الفرن�سي.

انتهاء احلماية

بنزميا  كرمي  حماية  فرتة  اأو�سكت 
يف ريال مدريد على النهاية، ب�سبب 
املتوا�سع  وامل�ستوى  النتائج  �سوء 

للفرن�سي هذا املو�سم.
زيدان الذي يحمي بنزميا يف ريال 
من  االإقالة  خطر  حتت  مدريد، 
ريال مدريد، اإذا خ�رش لقب دوري 
اأبطال اأوروبا وحتى مع ا�ستمراره، 
قرر  برييز  فلورنتينو  الرئي�س  فاإن 
�سم مهاجم يف  ال�سيف املقبل اأما 
كري�ستيانو رونالدو ال ي�ستطيع فعل 
اأمام تراجع م�ستوى بنزميا،  �سيء 
من  زيدان  واقرتاب  برييز  ورغبة 

الرحيل وقدوم مدرب اآخر.

خيارات بديلة

هجوم  لتدعيم  الرت�سيحات  تدور 
اأبرزها  اأ�سماء،  عدة  بني  امللكي 
من  الذي  كني،  هاري  واأغالها 
ريال  خزينة  يكلف  اأن  املتوقع 
وثانيها  يورو،  مليون   200 مدريد 
مهاجم  ليفاندوف�سكي  روبرت 
به  يفرط  لن  الذي  ميونخ،  بايرن 
البافاري باأقل من 80 مليون يورو، 
مهاجم  فرينر  تيمو  �سعًرا  واأقلها 
اليبزيج االأملاين )50 مليون يورو(.
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�شباب بلوزداد

ال�ضباب يعود اإىل املناف�ضة القارية من بابها العري�ض
بلوزداد  �شباب  د�شن 
خارج  القارية  انطالقته 
مايل  من  بعودته  القواعد 
 )1-1( التعادل  بنتيجة 
"اأونكرياتور"  مناف�شه  اأمام 
ذهاب  يف  وهذا  املايل 
الأول  التمهيدي  الدور 
وجاء  "الكاف"  كاأ�س  من 
بف�شل  ال�شباب  تعادل 
الذي  ب�شو  يو�شف  هدف 
الطاو�شي  املدرب  اعتربه 
عودة  وخالل  املباراة  جنم 
الوطن  اأر�س  اإىل  ال�شباب 
حتدث املدرب املغربي عن 
باأنه مهم جدا  التعادل  هذا 
واإيجابي قد ي�شمح لل�شباب 
باأن ي�شع خطوة نحو الدور 

املقبل، وعن املباراة ب�شفة 
عامة والأجواء التي �شادتها 
رغم ظروف التحكيم اإل اأن 
على  را�شيا  كان  الطاو�شي 
نتيجة  باأن  م�شريا  اأ�شباله 
كثريا  �شت�شاعدنا  التعادل 
باأكرث  العودة  لقاء  باإجراء 
الطاو�شي  وقال  اأريحية 
عن  الهامة  الغيابات  رغم 
البع�س  واإ�شابة  الت�شكيلة، 
التاأهيل  عدم  ب�شبب  الأخر 
اأن  اإل  اجلديد  الرباعي 
يف  كلمة  له  بلوزداد  �شباب 
اأ�شبحت  التي  الكاف  كاأ�س 
اأجندة  يف  بارزا  عنوانا 

الإدارة واجلهاز الفني.
فوؤاد بن طالب 

ك�شف اأن الت�شكيلة �شوف تتدعم بثالثة لعبني جدد باملركاتو ال�شتوي

احلكم انحاز لبارادو و�ضباب ق�ضنطينة يتعر�ض للموؤامرات

الدارة فاو�شت الفرن�شي فيلود واملغربي الطاو�شي

بوحف�ض يح�ضم م�ضري تودوروف ويقرتب من االقالة

طارق  ق�شنطينة  �شباب  لفريق  الريا�شي  املدير  فتح 
عرامة النار على احلكم �شعيدي الذي ادار املواجهة 
بارادو  نادي  اأمام  ام�س  اأول  فريقه  خا�شها  التي 
الثانية   الهزمية  »ال�شيا�شي«  و�شهدت ت�شجيل ت�شكيلة 
ح�شبه،  ي�شتحقها  يكن  مل  التي  للهزمية  فريقه  تلقي 
مو�شحا اأن قراراته كانت تهدف اإىل حماية م�شلحة 
النادي العا�شمي على ح�شاب فريقه، خا�شة واأنه كان 
و�شدد  املتحدث،  ي�شيف  الأر�س  لأ�شحاب  منحازا 
عرامة يف الت�رصيحات ال�شحافية التي اأدىل بها عقب  
اللعب  على طريقة  م�شيطرة  الرنفزة  وجعلت  لعبيه 

التي اعتمدوها على ار�شية امليدان.
وك�شف املعني ان �شباب ق�شنطينة يتعر�س للموؤامرات 
التي تهدف اإىل ايقاف النطالقة اجليدة التي يقدمها 
مع بداية املو�شم الكروي اجلاري، لكنهم جنحوا يف 

البطولة  ب�شالم، وحول فرتة توقف  اأمور  جتاوز عدة 
الوطنية واملركاتو ال�شتوي اأو�شح املعني ان الطاقم 
الفني بقيادة املدرب عبد القادر عمراين �شوف يعمل 
على اعادة �شحن البطاريات لالعبني من اجل احلفاظ 
على الريتم الذي بداأوا به املو�شم والإدارة لن تت�رصع 
يف جلب لعبني جدد و�شوف تكتفي بتدعيم الت�شكيلة 

بثالثة لعبني جدد هذا املركاتو.

هذا  بلوزداد  �شباب  فريق  اإدارة  حت�شم  اأن  ينتظر 
الأ�شبوع يف م�شري املدرب ال�رصبي ايفيكا تودوروف 
والذي  للنادي  الفنية  العار�شة  راأ�س  على  وم�شتقبله 
يف  ف�شل  واأنه  خا�شة  من�شبه  من  القالة  من  يقرتب 
اإعادة الت�شكيلة غلى ال�شكة ال�شحيحة والتي اأ�شحت 
ينتظر  الذي  الأمر  كاملة،  اأ�شهر  ثالث  منذ  تفوز  ل 
اأن يعجل املدرب ال�رصبي، حيث التحق ام�س رئي�س 
باأر�س الوطن بعد  العا�شمي حممد بوحف�س  النادي 
اجتماعا  يجري  ان  املنتظر  وهو  فرن�شا  تواجده يف 
حيث  املدرب  م�شتقبل  يف  البث  اأجل  من  حا�شما 

من�شبه  من  الأ�شبوع  هذا  اإقالته  تتم  اأن  ي�شتبعد  ل 
وامل�شوؤولني يبحثون عن ايجاد ال�شيغة املنا�شبة 
لنهاء مهامه دون تعوي�شات مالية كبرية، ويف هذا 
ال�شدد با�رصت الإدارة البلوزدادية املفاو�شات مع 
عدد من املدربني الذين تنوي التعاقد مع اأحدهم 
ويتواجد يف قائمة الدارة كل من الفرن�شي فيلود 
الذي �شبق له التدريب يف اجلزائر وا�رصف على 
اإىل  بالإ�شافة  اجلزائر  واحتاد  �شطيف  وفاق 

املغرب ر�شيد الطاو�سي.

حمار ي�شع الثقة يف زرقان لقيادة العار�شة الفنية لوفاق �شطيف

ما�ضوي يغادر ر�ضميا ويلتحق بالنجم ال�ضاحلي
غادر ر�شميا املدرب خري الدين ما�شوي العار�شة الفنية لفريق وفاق �شطيف بعدما قاد الت�شكيلة اول 

ام�س يف اآخر مباراة �شهدت ت�شجيلها الهزمية الثانية على التوايل امام احتاد بلعبا�س، حيث اأعلم ما�شوي 
اإدارة النادي بقيادة الرئي�س ح�شان حمار قراره النهائي بالرحيل عن العار�شة الفنية والذهاب خلو�س 
جتربة تدريبية جديدة، اأين تنقل ما�شوي ام�س اإىل تون�س وفق ما ك�شفت م�شادرنا من بيت الفريق من 
اأجل تر�شيم التحاقه لفريق النجم ال�شاحلي التون�شي الذي كان تفاو�س مع قبل اأيام وذلك قبل اللقاء 
الذي خا�شته ت�شكيلة »الن�رص الأ�شود« نهاية الأ�شبوع املن�رصم اأمام دفاع تاجنانت، حيث اتفق املعني 
على كافة تفا�شيل العقد مع رئي�س النجم ال�شاحلي ومل يتبق �شوى التوقيع على العقد وهو الذي �شوف 

يتقا�شى مبلغ 30 الف اأورو �شهريا وهو ما يعادل ما قيمته 600 مليون �شنتيم �شهريا، حيث يكون ما�شوي 
ح�رص  من املدرجات القمة التي جمعت اأم�س النجم ال�شاحلي بالنجم الفريقي �شمن الدوري التون�شي 
ملعاينة فريقه اجلديد. ورغم الت�رصيحات التي اطلقها الرئي�س ح�شان حمار عقب نهاية املواجهة امام 

احتاد بلعبا�س مطمئنا ببقاء املدرب مع الفريق غلى نهاية املو�شم احلايل على الأقل، اإل اأن املعني 
الذي قاد الت�شكيلة ال�شطايفية اإىل التتويج بلقب رابطة ابطال اإفريقيا عام 2014 قرر الرحيل ر�شميا عن 
النادي واأعلم الرئي�س يف �شاعة متاأخرة من ليلة اأول ام�س بقراره مربرا الأمر باأنه مل يعد قادرا على منح 
الإ�شافة للت�شكيلة والف�شل جلب مدرب جديد مينح دماء جديدة للفريق، حيث قام املعني بتوديع رفقاء 

القائد عبد املوؤمن جابو بعد نهاية اللقاء متمنيا حظا موفقا فيما تبقى من املناف�شة. ومنحت اإدارة 
»الكحلة« زمام قيادة العار�شة الفنية اإىل املدرب امل�شاعد مليك زرقان لالإ�رصاف على الت�شكيلة خالل 

الفرتة املقبلة والذي ينتظر بن�شبة كبرية اأن يخلف املدرب امل�شتقيل من اأجل موا�شلة ما تبقى من 
املو�شم احلايل خا�شة واأنه يعرف الفريق جيدا وهو الذي عمل اإىل جانب ما�شوي يف العار�شة الفنية، 
حيث �شوف تكون بداية العمل بالن�شبة لبن الفريق ابتداء من ترب�س ا�شبانيا الذي انطلق م�شاء البارحة 

ويدوم 10 اأيام يكتفي خاللها الالعبون بالتدريبات اأين مل يتم برجمة اأي مباراة ودية.

عاد اإىل الت�شكيلة الأ�شا�شية 
بعد غياب �شهر ون�شف

بن �ضبعيني ي�ضقط برباعية 
امام جنوم البي ا�ض جي

�شجل الالعب الدويل اجلزائري رامي بن �شبعيني عودته اإىل الت�شكيلة الأ�شا�شية خالل املقابلة التي 
خا�شها فريقه ملعب رين اأمام باري�س �شان جرمان اأول ام�س حل�شاب اجلولة 18 من دوري الدرجة الأوىل 
الفرن�شية والتي �شهدت �شقوطا حرا لرفقاء املدافع املحوري للت�شكيلة الوطنية على ملعبهم اأمام جنوم 
نادي العا�شمة الفرن�شية برباعية لهدف، وكان بن �شبعيني عاد جمددا اإىل الت�شكيلة ال�شا�شية التي غاب 
عنها ب�شبب معاناته من ال�شابة قبل اأن يدفع به املدرب الفرانكو تون�شي �شربي ملو�شي اأ�شا�شيا ولعب 

الت�شعني دقيقة كاملة يف من�شب الظهري الأي�رص بعدما كان متعودا على اللعب يف حمور الدفاع رفقة 
مدربه ال�شابق كري�شتيان غوركوف، حيث ف�شل يف ايقاف خطورة الثنائي نيمار ومبابي، يف املقابل اكتفى 

مواطنه مهدي زفان مبتابعة اللقاء من دكة الحتياط وهو الذي لك يخ�س دقيقة من اللقاء.
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الدوري الإ�سباين 

عر�ض هجومي ممّيز لريال مدريد اأمام �ضو�ضييداد

ال�ضبت �ضمن  �ضو�ضييداد 2-5  ريال  �ضباك �ضيفه  ودك  ريال مدريد عر�ضاً هجومياً مميزاً  قدم 
املرحلة الثالثة والع�رشين من الدوري اال�ضباين لكرة القدم.

 ترتيب الدوري اال�ضباين
وجه ريال مدريد ر�ضالة قوية قبل ا�ضتقبال باري�س �ضان جريمان الفرن�ضي يف ذهاب ثمن نهائي 
الربتغايل  لنجمه  بينها ثالثية  �ضو�ضييداد 2-5،  ريال  بفوز كبري على �ضيفه  اأوروبا،  اأبطال  دوري 

كري�ضتيانو رونالدو.
ورفع ريال الذي ميلك مباراة موؤجلة، ر�ضيده اإىل 42 نقطة يف املركز الثالث وبفارق 16 نقطة عن 

غرميه بر�ضلونة الذي يحلق بال�ضدارة وي�ضتقبل خيتايف احلادي ع�رش.
ومل يتبق اأمام النادي امللكي وخ�ضو�ضا مدربه زيدان �ضوى امل�ضابقة القارية التي اأحرز لقبها يف 
العامني االأخريين، الإنقاذ مو�ضمه وراأ�ضه من االإقالة بعد الرتاجع الرهيب يف النتائج هذا املو�ضم، 

علما باأنه خرج اأي�ضا من م�ضابقة الكاأ�س على يد ليغاني�س يف ربع النهائي.
على ملعب »�ضانتياغو برنابيو« وامام 63 الف متفرج، �ضجل ريال اأ�رشع هدف له هذا املو�ضم بعد 
49 ثانية من انطالق املباراة عرب لوكا�س فا�ضكيز براأ�ضية متقنة بعد عر�ضية من رونالدو اأف�ضل 
العب يف العامل خم�س مرات وعزز رونالدو النتيجة بت�ضديدة �ضهلة من داخل املنطقة بعد عر�ضية 
من الظهري االأي�رش الربازيلي مار�ضيلو )27(.واأ�ضاب رونالدو القائم االي�رش بت�ضديدة طائرة قوية 
من داخل املنطقة )33(، قبل ان ي�ضجل العب الو�ضط االأملاين طوين كرو�س هدفا ثالثا، بت�ضديدة 
اعتيادية للدويل االملاين من حافة املنطقة يف الزاوية اليمنى، م�ضجال هدفه الرابع هذا املو�ضم 
)34( و�ضجل رونالدو هدفه الثاين براأ�ضية اثر ركنية للكرواتي لوكا مودريت�س )37(، لينتهي ال�ضوط 

االأول برباعية نظيفة لريال.
ويف ال�ضوط الثاين، قل�س البديل جون باوتي�ضتا الفارق منفردا باحلار�س الكو�ضتاريكي كيلور نافا�س 
لي�ضجل هدف حفظ ماء الوجه )74( لكن رونالدو اأعاد الفارق اإىل �ضابق عهده م�ضتفيدا من كرة 
اأبعدها احلار�س اثر ت�ضديدة للويلزي غاريث بايل من خارج املنطقة، فرفع ر�ضيده اىل 11 هدفا 

هذا املو�ضم يف الدوري وحمققا الهاتريك بقدميه وراأ�ضه )80(.
ومرة جديدة قل�س �ضو�ضييداد الفارق عرب العب ريال ال�ضابق ا�ضيري يارامندي اثر ركنية و�ضط 

حالة من اال�ضرتخاء لدفاع ريال )83(.
 

تفا�سيل اللقاء

هدف ثان ل�ضو�ضييداد: ا�ضيي يارامندي ي�ضتغل ثغرة و�ضط دفاع ريال مدريد ليوقع على الهدف 
الثاين لفريقه.

�ضباك  يف  واخلام�س  »هاتريك«  الثالث  هدفه  يحقق  رونالدو  مدريد:  لريال  خام�س  هدف 
ويغالط  امللكي  الفريق  دفاع  داخل  يتوغل  البديل  باوتي�ضتا  ل�ضو�ضييداد: جون  �ضو�ضييداد.هدف 
احلار�س نافا�س.- كاد خوامني العب �ضو�ضييدا ان يقل�س الفارق لكن را�ضيته �ضدها القائم االمين 
ال�ضوط  يف  الت�ضجيل  من  وبنزمية  رونالدو  حرم  الذي  القائم  نف�س  وهو  نافا�س،  كيلور  للحار�س 
االول. -معلومة: هدف فا�ضكيز االول )49 ثانية( هو ا�رشع هدف لريال مدريد يف الليغا بعد هدف 

بنزمية يف مرمى بر�ضلونة يف دي�ضمرب 2011 )21 ثانية فقط (.
زحفه  مدريد  ريال  يوا�ضل  البا�ضكي  الفريق  دفاع  ه�ضا�ضة  و�ضط  مدريد:   لريال  الرابع  الهدف 

الهجومي ووقع رونالدو على هدفه الثاين والرابع لفريقه.

الهدف الثالث لريال مدريد

االملاين كرو�س يحقق الهدف الثالث للفريق امللكي من ت�ضديدة رائعة.
-قائم مرمى ريال �ضو�ضييدا يحرم رونالدو من حتقيق الهدف الثاين له والثالث لفريقه.

-بنزمية ي�ضتلم عر�ضية من رونالدو لكن الفرن�ضي �ضدد بيمناه قوية فا�ضطدمت بدفاع �ضو�ضييداد 
وحتولت اىل ركينة.-الهدف الثاين لريال مدريد: كري�ضتيانو رونالدو ي�ضاعف النتيجة لفريقه بعد 
متريرة حا�ضمة تلقاها من مار�ضيلو.- كاد الفرن�ضي كرمي بنزمية ان ي�ضاعف النتيجة لريال مدريد 
بعد ان ا�ضتلم كرة من مار�ضيليو يف عمق دفاع الفريق ال�ضيف لكن كرته ا�ضطدمت بالقائم االمين.
الهدف االول لريال مدريد: فا�ضكيز ي�رشب بقوة ويفتتح النتيجة لريال مدريد بعد 49 ثانية من 

انطالق املواجهة.
احلكم اليخاندرو خو�ضي هرينانديز هرينانديز يعطي ا�ضارة انطالق املواجهة

بايرن ميونيخ ينجو من فخ �سالكه ويبتعد بقمة »البوند�سليغا«

�ضمن مباريات اجلولة الثانية والع�ضرين للدوري 
الأملاين لكرة القدم 

بهدفني  عليه  وفاز  �ضالكه،  �ضيفه  فخ  من  ميونيخ،  بايرن  فريق  جنا 
االأملاين  للدوري  والع�رشين  الثانية  اجلولة  مباريات  �ضمن  لهدف، 

جدول  بقمة  االبتعاد  البايرن  ووا�ضل  )البوند�ضليغا(  القدم  لكرة 
نقاط   8 فارق  وجود  ظل  يف  اللقب  ح�ضم  من  واقرتابه  الرتتيب 
مع اأقرب مناف�ضيه اليبزيغ.اأحرز هديف بارين ميونيخ، البولندي 
روبرت ليفاندوف�ضكي وتوما�س مولر يف الدقيقتني 6 و36، فيما 
جاء هدف �ضالكه الوحيد عن طريق االأرجنتيني فرانكو دي �ضانتو 

يف الدقيقة 29 من زمن املباراة بهذه النتيجة، يت�ضدر بايرن ميونيخ 
الرتتيب بر�ضيد 56 نقطة، فيما جتمد ر�ضيد �ضالكه عند 34 نقطة 

يف املركز ال�ضاد�س ويحمل بايرن ميونيخ لقب اآخر 5 ن�ضخ من البطولة، 
وهو االأكرث تتويًجا باإجمايل 27 لقبًا.

�ضان جريمان يجتاز تولوز ويح�ضن �ضدارته
   

اجتاز باري�س �ضان جرمان مباراته املعقدة مع م�ضيفه تولوز بفوز �ضغري 1-�ضفر حمل توقيع جنمه الربازيلي نيمار، 
يف املرحلة 25 من الدوري الفرن�ضي لكرة القدم، قبل اأربعة اأيام من مواجهة ريال مدريد اال�ضباين يف ذهاب ثمن نهائي 

دوري اأبطال اأوروبا.

ترتيب الدوري الفرن�سي

وبلغ �ضان جرمان، بطل الدوري بني 2013 و2016، ربع نهائي الكاأ�س ونهائي كاأ�س الرابطة حمليا. وكان �ضان جرمان فاز 
ذهابا 6-2 بينها ثالثية يف الدقائق الع�رش االخرية، فيما جنح تولوز بالفوز يف مباراته االخرية على ار�ضه 2-�ضفر.

ودفع اال�ضباين اوناي اميري بالعب الو�ضط املخ�رشم ال�ضانا ديارا ا�ضا�ضيا، يف ظل غياب االيطايل تياغو موتا امل�ضاب. 
وهذه امل�ضاركة الثانية تواليا لديارا، بعد االوىل �ضد �ضو�ضو يف الكاأ�س، يف موؤ�رش اإىل امكانية 

الدفع به ا�ضا�ضيا �ضد فريقه ال�ضابق يف دوري االأبطال.
ولعب »ال�س« اىل جانب االرجنتيني املتاألق جيوفاين لو �ضيل�ضو وادريان رابيو، فيما غاب 

هجوم  فتاألف  وركه،  يف  اآالم  ب�ضبب  الإراحته  كافاين  ادين�ضون  االوروغوياين  الهداف 
فريق العا�ضمة من نيمار، اليافع كيليان مبابي واالرجنتيني انخل دي ماريا.

و�ضيطر �ضان جرمان على ال�ضوط االول و�ضدت العار�ضة اأخطر فر�ضه من ركنية 
مبا�رشة لدي ماريا، ابعدها ب�ضعوبة احلار�س ال�ضاب البان الفون )19 عاما( املتاألق 

يف ال�ضوط االول )45(.
اجلهة  من  عر�ضية  نيمار  فلعب  الثاين،  يف  الهدف  عن  بالبحث  جرمان  �ضان  بكر 

الي�رشى مرت بفارق �ضنتيمرتات عن القائم االي�رش لتولوز )54(، ثم �ضدد �رشبة حرة 
قريبة جدا من املق�س االمين )61(، قبل ان يرتك ديارا مكانه لاليطايل ماركو فرياتي.

وك�رش نيمار التعادل بعد مراوغة داخل املنطقة وت�ضديدة �ضعبة من زاوية �ضيقة ارتدت من 
الدفاع داخل ال�ضباك، م�ضجال هدفه التا�ضع ع�رش يف الدوري بفارق هدفني عن زميله كافاين مت�ضدر 

ترتيب الهدافني )68(.
وا�ضبح نيمار �ضالعا يف 30 هدفا ل�ضان جرمان بعد 18 مباراة يف الدوري، فيما حقق هذا الرقم بعد 37 مباراة مع فريقه 

ال�ضابق بر�ضلونة اال�ضباين الذي انتقل منه مقابل �ضفقة قيا�ضية )222 مليون يورو(.
وتابع نيمار تاألقه بت�ضديدة يف القائم )79(، ثم لعب كرة لولبية رائعة من خارج املنطقة هبطت على العار�ضة )80(. 

  

رباعية ملوناكو 
حافظ موناكو على �ضجله اخلايل من اخل�ضارة منذ نهاية نوفمرب املا�ضي بفوز كبري على م�ضيفه اجنيه ال�ضابع ع�رش 

4-�ضفر، برغم غياب هدافه الكولومبي امل�ضاب راداميل فالكاو.
واملونتينيغري  فريقه(  مرمى  يف  خطاأ   10( بوتيل  لودوفيك  من  كل  جاردمي  ليوناردو  الربتغايل  املدرب  لفريق  �ضجل 

�ضتيفان يوفيتيت�س )30 و60( وااليطايل اندريا راجي )71(.
تواليا على ح�ضاب  الرابع  فوزه  بوييت، فحقق   االوروغوياين غو�ضتافو  تعيني املدرب  بعد  انتفا�ضته  بوردو  ووا�ضل 
�ضيفه اميان ال�ضاد�س ع�رش 3-2، لريتقي اإىل املركز ال�ضابع. �ضجل لبوردو ال�ضاب جول كوندي )31( والعب الو�ضط 
 )79( مندوزا  �ضتيفن  الكولومبي  املهاجم  وللخا�رش   ،)78( كامانو  فران�ضوا  والغيني   )39( لرياغر  لوكا�س  الدمناركي 
والكونغويل الدميوقراطي غايل كاكوتا )90(.ومني ني�س بخ�ضارة ثالثة تواليا امام م�ضيفه ديجون الثاين ع�رش 3-2، 
والكوري  ركلة جزاء(  من  و78   61( االأخ�رش  الراأ�س  من  تافاري�س  خوليو  لديجون  الثامن.�ضجل  املركز  اىل  ليرتاجع 
اجلنوبي ت�ضانغ-هون كوون )84( وللخا�رش بيار لي�س-ميلو )65( واحل�ضان بليا )67( وتعادل غانغان التا�ضع مع �ضيفه 
العاجي  اأمام �ضيفه مونبلييه اخلام�س �ضفر-1 بهدف  اأهداف، فيما خ�رش متز االأخري  كاين احلادي ع�رش من دون 

جيوفاين �ضيو )24(.    



املقام يف  الكويت”،  “فرباير  ثالث حفالت   ، اأ�صالة  اأم�س  اأول  اأحيت 
“روتانا”  �رشكة  عليه  وت�رشف  وتنظمه  الثقايف،  الأحمد  جابر  مركز 

لل�صوتيات واملرئيات”، بالتعاون مع “مركز عبد اهلل الروي�صد”.
وبداأت  احلفل،  من  الأول  اجلزء  يف  اأ�صالة  ال�صورية  النجمة  وتاألقت 
باأغنية “يا كويت”، وجلجلت ب�صوتها القوي اأرجاء القاعة ليتفاعل معها 

اجلمهور يف كل اأغنية تقدمها.
وخطفت اأ�صالة ب�صوتها القوي قلوب احلا�رشين، خا�صة عندما �صدت 
باأغاين: “يا اأخي ا�صاأل، اأوقات ياخدنا احلكي، �صابني، اأوقات، يا را�صي 

التعب، كل اأما تفتكره، عقوبة، كام مرة، انا لك عدو، جرب ت�رشح”.
اجل�صمي،  ح�صني  املطربان  اأحياه  الأول  احلفل  اأن  بالذكر،  اجلدير 

ومطرف املطرف، اخلمي�س املا�صي.

فنيالإثنني  12 فيفري 2018 املوافـق   لـ24 جمادى الأول  1439ه 15
بعد ال�سغوطات.. مت�سابقة »ذو فوي�س« ال�سورية منال ابت�سام تن�سحب من الربنامج

فوي�س«  »ذو  مت�صابقة  اأعلنت 
من  ان�صحابها  ابت�صام  منال 
التي  ال�صجة  بعد  الربنامج، 
لها  �صابقة  تغريدات  اأثارتها 
فرن�صا  يف  الإرهاب  حول 
احلكومة  تعامل  وطريقة 
البالغة  منال،  ون�رشت  معه. 
اليوم  عاما،   22 العمر  من 
�صفحتها  على  اجلمعة، 
التوا�صل  موقع  يف  الر�صمية 
»في�صبوك«،  الجتماعي 
الذي  الن�صحاب،  فيديو 
ال�صعوبات  عن  فيه  حتدثت 

واجهتها  التي  وال�صغوطات 
بعد  املا�صية،  الفرتة  خالل 
�صابقة  تغريدات  ن�رش  اإعادة 
انتقدت  »تويرت«  على  لها 
احلكومة  تعامل  كيفية  فيها 
الأحداث  مع  الفرن�صية 
يف  ح�صلت  التي  الإرهابية 
وقالت   .2016 عام  ني�س 
منال يف الفيديو: »لقد ع�صت 
اأوقاتا  الأخرية  الأيام  خالل 
اأن  اأرغب  مل  جدا،  �صعبة 
�صخ�س،  اأي  م�صاعر  اأجرح 
كانت ر�صالتي هي بث ال�صالم 

لذلك  امل�صاكل..  اإثارة  ل 
املغامرة  اإنهاء  اليوم  قررت 

ومغادرة الربنامج«.
الأ�صخا�س  منال  و�صكرت 
موؤكدة  �صاندوها،  الذين 
على اأنها �صتوا�صل م�صوارها 
القناة  الفني.  وكانت 
تبث  التي   ،»TF1« الفرن�صية 
برنامج املواهب، قد اأعلنت 
كثب  عن  البحث  ب�صدد  اأنها 
م�صتبعدة  غري  امل�صاألة،  يف 
من  منال  اإق�صاء  احتمال 

امل�صابقة.

طارق عبد العزيز: دوري يف »خالوي�س؟«
 ال يحمل اإ�سقاطًا علي اإعالمي بعينه

حممد هنيدي يتحدى جمهوره ب�سورة 
البطاقة: »الكامريا ال ت�سنع و�سيًما«

طارق  امل�رشي  الفنان  اأعرب 
بردود  �صعادته  عن  العزيز،  عبد 
�صخ�صية  على  تلقاها  التي  الفعل 
يف  ج�صدها  التي  الإعالمي 
خالد  للمخرج  »خالوي�س«  فيلم 
بدور  حالياً  املعرو�س  احللفاوي، 

العر�س امل�رشية.
ل  دوره  اإن   ، العزيز  عبد  وقال 
اإعالمي  علي  اإ�صقاطاً  يحمل 
ال�صخ�صية  ج�صدت  »لأنني  بعينه، 
طارق  �صيفعل  ماذا  منطلق  من 

اإعالمياً؟«،  بات  لو  عبدالعزيز 
�صبهته  عديدة  اآراء  اأن  م�صيفاً 
عي�صي،  اإبراهيم  بالإعالمي 
يكون  رمبا  ال�صبه  اأن  يري  ولكن 
لي�س  بينهما  ال�صكلية  املالمح  يف 

اأكرث.
»خالوي�س؟«  بطولة  يف  وي�صارك 
واأحمد  عامر  واآينت  عيد  اأحمد 
فوؤاد �صليم وحممد ح�صني و�صامي 
في�صل  تاأليف  من  مغاوري، 

عبدال�صمد ولوؤي ال�صيد.

�صارك النجم الكوميدي حممد هنيدي – عرب ح�صابه على موقع 
بطاقته  ب�صورة  جمهوره،  “اإن�صتقرام”- 

يف  طعنوا  َمن  بها  ليتحدى  ال�صخ�صية، 
و�صامته يف �صورته ال�صابقة، يف اإطار 

كوميدي.
متابعي  من  جمموعة    وكانت 
�صورته  اأن  اأكدت  قد  “هنيدي” 
قبل،  من  ن�رشها  التي  ال�صيلفي 

ترجع جلودة الكامريا ولي�س لو�صامة 
يف  ب�صورته  “هنيدي”  لريد  وجهه. 
“مبا  قائاًل:  ال�صخ�صية  البطاقة 

اإن  بتقول  النا�س  اأن 
اللي  هي  الكامريا 
�صورة  اآدي  حلوة.. 

البطاقة باأ�صواأ كامريا 
يف العامل.. الكامريا ل ت�صنع و�صيما”.وبداأ حممد هنيدي حاليا 
مع  النفاق”  “اأر�س  م�صل�صل  التليفزيونية  اأعماله  اأحدث  ت�صوير 
الفنانة هنا �صيحة، متهيدا لعر�صه يف رم�صان املقبل لعام 2018، 
والعمل مقتب�س من رواية يو�صف ال�صباعي، و�صبق اأن قدمها فوؤاد 

املهند�س يف فيلم حقق جناحا جماهرييا كبريا.

وفاة املمثل االأمريكي جون جافن 
ب�سرطان الدم

»توازن« على خ�سبة م�سرح احلمراء
نبيل �سعيل يطرح جديده “من هنا”

اأ�سالة تتاألق يف فيفري الكويت

الذي  جافن،  جون  الأمريكي  املمثل  اأن  حملية  اإعالم  و�صائل  اأعلنت 
�صارك يف بطولة فيلم »�صيكو«، تويف عن 86 عاماً.

وتويف جافن يف منزل العائلة يف بيفريل هيلز بولية كاليفورنيا، وفقاً ملا 
ذكرته دورية »هوليوود ريبورتر«، نقاًل عن متحدث با�صم زوجته، املمثلة 

كون�صتان�س تاورز.
�رشطان  من  يعاين  كان  الذي  املمثل،  اأن  حملية  اإعالم  و�صائل  وذكرت 

الدم، تويف ب�صبب م�صاعفات الإ�صابة باللتهاب الرئوي.
لعب  هيت�صكوك،  األفريد  للمخرج  »�صيكو«  فيلم  دوره يف  اإىل  وبالإ�صافة 
دور البطولة اأي�صاً يف فيلم »ميد نايت لي�س« كما ج�صد �صخ�صية يوليو�س 
الأخرى.  الأدوار  العديد من  »�صبارتاكو�س« عالوة على  فيلم  قي�رش يف 
وف�صاًل عن ن�صاطاته التمثيلية، عمل جافن �صفرياً للوليات املتحدة لدى 

املك�صيك يف عهد الرئي�س رونالد ريغان يف ثمانينيات القرن املا�صي.

   ا�صت�صاف م�رشح احلمراء يف دم�صق االعر�س امل�رشحي )توازن( الذي 
اأقيم من طرف  مديرية امل�صارح واملو�صيقا بالتعاون مع �رشكة البازلت 

لالنتاج ال�صينمائي والتلفزيوين والتوزيع الفني.
وامل�رشحية عر�صت على مدى  يومني عبارة عن م�رشوع تخرج لطالب 
واإخراج  فكرة  من  وهي  البازلت  �رشكة  اأقامتها  التي  اإعداد ممثل  دورة 
كنان الع�صو�س ومعن دويعر وتطرح فكرة ال�رشاع الأزيل بني اخلري وال�رش 
بطريقة كاريكاتورية كما تعتمد على العر�س الب�رشي الذي يعتمد على 
)وليم  العر�س  ومثل  �صخ�صيات  احلوار.  ا�صتخدام  دون  اجل�صد  لغة 
دويعر-  مرام  الأعور-  طالل   – احلج  اأيهم   – �رشيوي  با�صل   – خ�رش 
اإنانة حميدان – كاتيا اأبو فخر -وليد اأبو حمدان – ا�صكندر اأبو �صقرا- 
حيدرة ال�صويف- �صم�س دويعر-ناديا زين الدين -عمران ن�رش- عمران 
عبد الباقي- راين ال�صاعر- وليم زين- نريفني حديفة- تيم نعيم- نا�رش 

ال�صعراين -عمرو الزغبي- عماد بالن- عبيدة رعد.

“من  التي حتمل عنوان:  الفنية،  اأعماله  اأحدث  نبيل �صعيل  النجم  طرح 
هنا” مب�صاركة الفنانة �صهد العمريي.

و�صارك “�صعيل”، جمهوره عرب ح�صابه ال�صخ�صي على موقع “اإن�صتقرام” 
مبقطع فيديو ترويجي لالأغنية، وعلق قائال: “من هنا.. كلمات د.�صعاد 
عبد  اإخراج  ال�صطي..  ب�صار  اأحلان  �صعيل..  نبيل  الفنان  غناء  ال�صباح.. 
العزيز اجل�صمي.. مب�صاركة الفنانة �صهد العمريي.. عبد الرحمن ب�صار 

ال�صطي.. توزيع ربيع ال�صيداوي.. وتريات اإ�صماعيل تون�صبالك”.
كان الفنان نبيل �صعيل، طرح اأغنية جديدة بعنوان “اأنا كويتي”، م�صورة 
على طريقة الفيديو كليب، مل�صاندة منتخب الكويت يف دورة كاأ�س اخلليج 

العربي الـ23.
“نبيل �صعيل  األبومه اجلديد  “�صعيل” طرح، موؤخرا،  اأن  بالذكر  اجلدير 

2018″، من اإنتاج �رشكة “روتانا لل�صوتيات واملرئيات”.
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لروبرت جرفي�س ولورين كاندو

ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية.. تاريخ وثمار وم�ستقبلية

مبدينة الأق�صر ب�صعيد م�صر

الك�سف عن النتائج الأولية لدرا�سة مقربة توت عنخ اآمون
 

الكائنة يف متحف طوقات �صمايل تركيا

تعرف على خمطوطة للم�سحف
 عمرها 8 قرون

كتاب للباحثة ر�صوى زكي

الإ�سكندرية "اإحياء علوم 
 من اليونانية اإىل العربية"

يف الربع الأخري من القرن الثامن ع�صر، خرجت اإىل الوجود العاملي- ال�صيا�صي دولة م�صتجدة حملت ال�صم التايل: الوليات 
املتحدة الأمريكية.

وعلى مدار القرن التا�سع ع�رش بدت 
م�ستغنية  وكاأنها  اجلديدة،  الدولة 
ذلك  عامل  يف  يدور  كان  عما  بذاتها 
مع  بالتفاعل  اكتفت  اأنها  اأو  الزمان 
الغربي  الن�سف  وكيانات  عنا�رش 
ارت�ست-  حيث  الأر�ض،  كوكب  من 
�سبل  لنف�سها،  فر�ست-  بالأدق  اأو 
الهيمنة على مقاليد هذا اجلزء الواقع 
الأطل�سي،  املحيط  غرب  جغرافياً 
املبداأ  تلخي�سه  على  حر�ض  ما  وهو 
الأمريكي  الرئي�ض  اإىل  املن�سوب 
 -1758( مونرو  چمي�ض  اخلام�ض 
1831(، وقد اأ�سدره الرئي�ض املذكور 
�سنة 1823، ليق�سي بالتايل: - مل يعد 
الأوروبية-  الدول  القوى-  حق  من 
ا�ستعمار اأ�سقاع الأمريكيتني، ال�سمالية 
غرب  اأوروبي  تدخل  واأي  واجلنوبية، 
الوليات  معه  �ستتعامل  الأطل�سي 
وال�ستياء،  الرف�ض  مبوقف  املتحدة 
القرن  حقبة  حلت  حني  ولكن 
الع�رشين، كانت اأمريكا قد بلغت �سن 
الر�سد ال�سيا�سي كما قد نقول: اأطلت 
ويف  املا�سي،  القرن  �سنوات  على 
اأقلها  يكن  مبهرة مل  اكت�سافات  يدها 
الربق- تلغراف »مور�ض« ول الهاتف- 
ول  ِبْل«،  غراهام  »األك�سندر  تليفون 
كما  وكلها-  »رايت«.  الأخوين  طائرة 
اإن  تغيري-  اإىل  اأدت  ترى- خمرتعات 
يف  احلياة  اأ�ساليب  »تثوير«،  يكن  مل 

طول الكرة الأر�سية وعر�سها.
الهتمام  اأ�سواء  بداأت  هنا   ومن 
اأن  بعد  وخا�سة  اأمريكا،  نحو  تتجه 

اأذاع رئي�سها ويل�سون )1856- 1924(، 
مبادئه ال14، الداعية اإىل تفعيل حق 
وذلك  امل�سري،  تقرير  يف  ال�سعوب 
الأوىل. العاملية  احلرب  ختام  عند 
من هنا، تزايدت اهتمامات اأهل العلم 
املطرد  املحوري  بالدور  وال�سيا�سة 
به وا�سنطن على  باتت ت�سطلع  الذي 
ذلك  يف  وي�ستوي  العاملي؛  امل�رشح 
ال�سالم.تلك  ويف  احلرب  يف  دورها 
التي  اخللفية  معامل  وباإيجاز-،  هي- 
نعاي�سه يف  الذي  الكتاب  عنها  ي�سدر 
هذه ال�سطور، وهو من اإعداد وحترير 
املتخ�س�سني  الأ�ساتذة  من  اثنني 
اخلارجية،  ال�سيا�سة  جمالت  يف 
ولورين  جرفي�ض  روبرت  وهما: 
بدايات  من  القارئ  كاندو.يالحظ 
اعتمدا  املحررين  اأن  الكتاب،  هذا 
العالقات  درا�سة  لدى  منهجاً حتليلياً 
اإىل  اإ�سافة  لوا�سنطن،  اخلارجية 
التي  والعنا�رش،  اجلوانب  حتليل 
الوليات املتحدة  اإ�سرتاتيجية  ت�سكل 
يف  وي�ستوي  وا�ستجابتها،  ومواقفها 
والإمكانات  القوى  اإىل  اللجوء  ذلك 
ذلك  يف  ي�ستوي  ما  بقدر  الع�سكرية، 
اإ�سافة  اجليو�سيا�سية،  القوى  اأي�ساً 
التعامل  اإىل  يُعزى  الذي  الدور  اإىل 
واحلريات  الإن�سان  حقوق  ق�سايا  مع 
ال�سيا�سة اخلارجية  املدنية يف �سياق 

الأمريكية.
القارئ،  يطالع  ال�سياقات،  هذه  ويف 
الرئي�سية  الأجزاء  امتداد  على 
الكتاب،  مادة  ت�سم  التي  الثالثة 

اأي�ساً،  واجلريح  العميق  الأثر  مدى 
ع�رش  احلادي  اأحداث  خلّفته  الذي 
احلياة  على   ،2001 �سبتمرب  من 
القرار  �سنع  وعمليات  وال�سيا�سة 
عواقب  اأف�ست  وكيف  اأمريكا،  يف 
ف�سائل  �سيطرة  اإىل  الأحداث  هذه 
كونز(  )نيو  اجلدد«  »املحافظني 
ال�سرتاتيجيات  و�سع  »مطبخ«  على 
تاأثري  عن  ناهيك  الأبي�ض،  البيت  يف 
التي  الأيديولوجي  التع�سب  روح 
اأروقة  يف  الف�سائل  هذه  اأ�ساعتها 
يف  �سواء  ال�سرتاتيجيات،  ر�سم 
دوائر  يف  اأو  الأبي�ض  البيت  مكاتب 
اأن  اإىل  الدفاع،  ووزارة  البنتاغون 
عملية  يف  املريرة  النتائج  جت�سدت 
من  عنها  جنم  ما  بكل  العراق  غزو 
كتابنا،  من  الثالث  الق�سم  كوارث.ويف 
اأذاعه  الكتاب عند ما  يتوقف حمررا 
القرن  من  الت�سعينيات  عقد  مع 
�سمويل  الأمريكي  املفكر  املا�سي 
ال�سيا�سة  علم  اأ�ستاذ  هنتنغتون، 
العنوان  حتت  هارفارد،  بجامعة 
التايل: » ت�سادم احل�سارات«.ويذهب 
اأن  اإىل  الكتاب  الثالث من  هذا اجلزء 
اأ�سيء ا�ستخدامها  النظرية املذكورة 
ال�سلم  تطبيق  بدعوى  وتطبيقها 
ال�سالم  عن  ناهيك  والدميقراطية، 
منطقة  يف   )!( اخلاّلقة  والفو�سى 
ال�رشق الأو�سط، حيث يرى املحرران 
اجلدد،  املحافظني  مواريث  فداحة 
التي تخلفت �سلباً على حياة ال�سعوب 
ولدرجة  املذكورة،  املنطقة  يف 

اخلارجية  ال�سيا�سة  م�سداقية  اأن 
�سد  الراهنة  احلرب  يف  الأمريكية 
لالأخذ  مو�سعاً  زالت  ما  الإرهاب، 

والرد اإىل حد لي�ض بالبعيد.
ومن منظور البحث التاريخي، يتوقف 
املحرران  يراه  ما  عند  ملياً  كتابنا 
من  ال11  اأحداث  بني  املقارنة  خطاأ 
وبني  نيويورك،  يف   2001 �سبتمرب 
اأحداث حتطيم الأ�سطول الأمريكي يف 
ميناء»بريل هاربور« الأمريكي يف بحر 
اليابان يف اأغ�سط�ض 1941. وهنا يرى 
الكتاب اأن الظروف التاريخية �سديدة 
اإىل  اأدى  اخللط  واأن هذا  الختالف، 
و�سلوكات  م�سارات  �سابت  اأخطاء 
ال�سيا�سة اخلارجية للوليات املتحدة 
بكل  الأو�سط،  ال�رشق  منطقة  يف 
ح�سا�سيتها وتنوع اأقطارها و�سعوبها.
هذه  اأدت  كيف  املحرران  ويو�سح 
املقارنة اإىل مبالغة الطرف الأمريكي 
احلادثتني:  اإزاء  ال�ستجابة  حيث  من 
اأن  عليها  كان  وا�سنطن  اأن  �سحيح 
اأ�سطولها  تدمري  حادثة  اإزاء  تبالغ 
اأن  فكان  اأجنبي،  ميناء  يف  بالكامل 
قررت دخول احلرب العاملية الثانية، 
اأ�سلوب  تتبع  اأن  عليها  يكن  مل  ولكن 
بعد  التطرف،  اإىل حد  ذاته،  املبالغة 
التجاري  املركز  حلادثة  تعر�ست  اأن 
يف نيويورك، وبحيث و�سل الأمر اإىل 
يف  ملياراتها  واإنفاق  بجيو�سها  الّزج 
اأفغان�ستان،  يف  الأوىل  بداأت  حربني 
دون  من  العراق،  يف  الثانية  واأ�سعلت 
بل  اإيجابية،  ثمار  اأية  منها  جتني  اأن 

الدمار  من  املزيد  اإىل  احلربان  اأدت 
التعر�ض  عن  ف�ساًل  الأرواح،  واإزهاق 

اإىل لعنة ا�سمها الإرهاب.
ويتحول الكتاب يف بابه الثالث ملناق�سة 
الباب:  هذا  يف  املن�سورة  الدرا�سات 
يف  وخا�سة  الإن�سان،  حقوق  ق�سايا 
املرحلة الراهنة، التي بداأت مع عقد 
انتهاء  الت�سعينيات املن�رشم- مرحلة 
املع�سكر  كيان  وزوال  الباردة  احلرب 
ال�سوفييتي.  الحتاد  بقيادة  ال�رشقي 
ما  على  الكتاب  مقولت  تركز  وهنا 
ظهور  من  التحولت  هذه  مع  تزامن 

كارثة الإرهاب الذي ا�ستطاعت فلوله 
اإليه  تو�سلت  ما  اأحدث  ت�ستغل  اأن 
ومنجزات  الإعالمي،  التحول  ثورات 
املعلومات،  تكنولوجيا  يف  التقدم 
وبلغ بها الأمر اإىل حد ت�سكيل واإعالن 
يف  اخلالفة«  دولة  باأنه«  و�سفوه  ما 
الأو�سط،  ال�رشق  من خريطة  اأ�سقاع 
وهو ما ل يزال ي�سكل حتديات بالغة 
اخلارجية  ال�سيا�سة  اأمام  ال�رشا�سة 
للوليات املتحدة، حاليا ويف م�ستقبل 

الأيام.
وكالت

مل�سح  اأولية  نتائج  ك�سفت 
اآمون  توت عنخ  راداري ملقربة 
م�رش  ب�سعيد  الأق�رش  مبدينة 
بعمق 15 مرتا خلف  عن فجوة 
وهو  للمقربة،  الغربي  اجلدار 
يكون  قد  لكت�ساف  ميهد  ما 

مدويا.
لكلية  العلمي  الفريق  وغادر 

تورينو  بجامعة  تكنيكو  بويل 
فرانكو  د.  برئا�سة  الإيطالية 
علماء  من  وفريق  بورت�سيلي، 
امل�رشيات الربيطانيني برئا�سة 
د. نيكول�ض ريفز مدينة الأق�رش 
م�ساركتهم  بعد  الثالثاء،  اأم�ض 
داخل  الراداري  امل�سح  باأعمال 

مقربة توت عنخ اآمون.

وجرت عملية امل�سح على مدار 
اأجهزة  اأربعة  با�ستخدام  اأ�سبوع 
ترددات  ذات  حديثة  رادار 
خمتلفة، وذلك بهدف التاأكد من 
�سحة الفرتا�سات والآراء التي 
ب�ساأن  ال�سابقة  ال�سنوات  اأثريت 
املقربة  داخل  فجوات  وجود 
لك�سف  للو�سول  توؤدي  رمبا 

�سحة  ومدى  جديد،  اأثري 
قرب  وجود  عن  ريفز  اأعلنه  ما 
جدران  خلف  نفرتيتي  امللكة 

مقربة توت عنخ اآمون.
قريبة  م�رشية  م�سادر  وقالت 
الربيطاين  من عامل امل�رشيات 
اإن »النتائج الأولية التي ظهرت 
من ال�سور واملعلومات التي مت 

عمل  فريق  خالل  من  جمعها 
ت�سري  بريطاين  م�رشي  اإيطايل 
اإىل وجود فجوة بعمق 15 مرتا« 
خلف اجلدار الغربي للمقربة.

واأ�سارت اإىل اأن النتائج النهائية 
�ستعلن  -والتي  امل�سح  لعملية 
قد  اجلاري-  ال�سهر  بنهاية 
اأثرى  ك�سف  اإىل  العامل  تقود 

ريفز  نظرية  وفق  يتمثل  مبهر، 
نفرتيتي  للملكة  قرب  وجود  يف 
خلف مقربة توت عنخ اآمون، اأو 
الفرعون  ملقربة  امتداد  وجود 
رمبا  اآخر  ك�سف  اأو  الذهبي، 
عامل  يف  مدوية  مفاجاأة  يكون 

الآثار.
وكالت

للم�سحف  خمطوطة  ت�ستقطب 
يف  قرون  ثمانية  عمرها  ال�رشيف 
متحف طوقات �سمايل تركيا اهتمام 

زوار املتحف.

وال�سياحة  الثقافة  مدير  وقال 
اإن  ت�ساقر  اآدم  طوقات  ولية  يف 
مكتوب  عمل  اأقدم  تعد  املخطوطة 
يدويا للم�سحف ال�رشيف يف متاحف 

من  الآ�سيوي  باجلانب  الأنا�سول 
تركيا.واأ�ساف ت�ساقر اأن تاريخ كتابة 
املخطوطة يعود لعام 1190 ميالدي، 

وهي خمطوطة نادرة.
واأو�سح اأن هذه املخطوطة تنق�سها 
اأن  اإىل  م�سريا  �سفحات،  ع�رش 
الفرتة  بتلك  املكتوبة  املخطوطات 
عدد  يف  نق�ض  فيها  يكون  ما  غالبا 
الثقافة  مدير  ال�سفحات.واأعرب 
عر�ض  يف  رغبته  عن  وال�سياحة 
املخطوطة يف عموم متاحف تركيا.
وكالت

العلمي  الرتاث  الكتاب  هذا  يتناول 
لالإ�سكندرية، منذ ن�ساأته بني اأروقة 
احلقبة  يف  الثقافية  موؤ�س�ساتها 
الهلين�ستية، الذي دّون باليونانية، لغة 
العلوم والثقافة اآنذاك، وحتى انتقل 
اإىل الل�سان العربي.وتدر�ض الباحثة 
املو�سوعات  جميع  زكي  د.ر�سوى 
»اإحياء  عنوان  حتت  اخل�سو�ض  يف 
اليونانية  من  الإ�سكندرية..  علوم 
تر�سد  ف�سول   5 العربية«، عرب  اإىل 
انطالقه  منذ  اليوناين،  العلم  رحلة 
الع�رش  اإبان  الإ�سكندرية  اأر�ض  يف 
و�سوله مل�ستقره يف  فاإىل  البطلمي 

العبا�سية،  اخلالفة  عا�سمة  بغداد؛ 
مدر�سة  علوم  بقيت  اأنه  مو�سحة 
لعلماء  اأ�ساء  نورا  الإ�سكندرية 
املعرفة. درب  الو�سطى  الع�سور 
فالعرب مل ياأخذوا علومهم مبا�رشة 
عن احل�سارة العراقية اأو امل�رشية 
اإليهم  وفدت  حيث  غريهما،  اأو 
الهلين�ستية  احل�سارة  طريق  عن 
العلوم  بوتقتها  يف  ان�سهرت  التي 
واتخذت  اليوناين،  بالقلم  القدمية 

من الإ�سكندرية م�ستقًرا لها.
وكالت
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بعد تن�سيبه اللجنة الوطنية للدرا�سات وحفظ وتثمني "ف�سيف�ساء اجلزائر" ميهوبي :

" �ضروري  �أمر  باجلز�ئر  �لف�ضيف�ضائي  �لرت�ث  و�إثر�ء  و�ضيانة  " �ضناعة 

ن�سب اأم�س وزير الثقافة عز الدين ميهوبي 
بق�سر الثقافة مفدي زكريا بالعا�سمة  اللجنة الوطنية 
للدرا�سات وحفظ وتثمني ف�سيف�ساء اجلزائر  ومكتبها 

التنفيذي الذي ي�سم اأ�سماء وخرباء جزائريني يف 
جمال الرتاث وعلم الآثار وجاء هذا خالل اإ�سرافه 

على  افتتاحه يوما اإعالميا حول "ف�سيف�ساء اجلزائر" 
كاإرث معر�س للزوال جدير بال�سيانة ، ولقد نظم 

هذا اليوم الدرا�سي املركز الوطني للبحث يف علم الثار 
مبعية املدر�سة الوطنية لرتميم و�سيانة الأمالك 

الثقافية بح�سور  خبري الآثار العاملي  منري بو�سناقي 
وجمع من املهتمني بامل�سائل الرتاثية والباحثني 

واجلامعيني واملخت�سني يف الرتميم بهدف درا�سة 
الكيفية التي تتم بها �سناعة و�سيانة واإثراء الرتاث 

الف�سيف�سائي باجلزائر .

حكيم مالك  

 وتتكون اللجنة الوطنية للدرا�سات 
"ف�سيف�ساء  وتثمني  وحفظ 
العاملي  اخلبري  ، من  اجلزائر" 
اخلا�ص  وامل�ست�سار  الآثار  يف 
منري  لليون�سكو  للمديرة  العامة 
بو�سناقي ويتاألف مكتبها التنفيذي 
�سباح  من  كل  اأع�ساء  وهم  من 
فردي ونعيمة عبد الوهاب وعائ�سة 
اأمينة مالك وحممد �رشيف حمزة 
عمرو�ص  و�سمري  دوماز  وفوزي 
ونا�رش  �سالح  بن  القادر  وعبد 
ومولود  عراب  و�سماعني  بوحلية 
اأحمد  و�سيد  بوكب�ص  وبوبكر  درام 

جيالحي.
اأمام  الثقافة  وزارة  اتخذت  ولقد 
اإن�ساء  قرار  املهمة  هذه  �سخامة 
واأخ�سائيني يف  جلنة جتمع خرباء 
لها مهام  واأ�سندت  الف�سيف�ساء  فن 
درا�سة و�سيانة وتثمني هذا الرتاث 
وبالإ�سافة اإىل املهام املنوطة بها ، 
فاإن اللجنة الوطنية لدرا�سة و�سيانة 
الف�سيف�ساء ت�سعى من بني اأهدافها 
ممكن  عدد  اأكرب  حت�سي�ص  اإىل 
اأ�سحاب  خا�سة   ، امل�سوؤولني  من 
على  ب�رشورة  احلفاظ   ، القرار 
الف�سيف�ساء  هو  الكنز  ففن  هذا 
الرتاثية  املزايا  اأجمل  اأحد 
ال�سعيد  على  �سواء   ، للجزائر 
مبثابة  فهو  ال�سياحي  اأو  الثقايف 
الغابر  تاريخنا  عن  عيان  �ساهد 
فهذا  وعليه  العريقة  ومهاراتنا 
بقدر  القدم  يف  ال�سارب  الرتاث 
عرف  فلقد  وثري  متنوع  هو  ما 
الأخرية  ت�ساعفا  ال�سنوات  يف 
نتج  الف�سيف�سائية  القطع  كمية  يف 
يف  تزايد  �سمنية  عنه  وب�سفة 
البالطات املهددة بالتلف ، والتي 
اهتمام من طرف  اليوم حمل  هي 
ي�ستدعي  الأمر  لأن   ، املخت�سني 
متخ�س�سة  و�سيانة  علمية  درا�سة 
مما  وتثمينها  حمايتها  ت�سمن 

ي�سكل حتديا حقيقيا .
 

اجلزائر بلد ف�سيف�سائي 
بامتياز

 
الدين  عز  الثقافة  وزير  واأكد 
بلد  تعد  اجلزائر  ميهوبي  اأن 

فلقد  وبالتايل  بامتياز  ف�سيف�سائي 
اجلزائر  الأثرية يف  احلياة  متيزت 
الف�سيف�ساء  وهو  اأ�سا�سي  بعن�رش 
يف  مهمة  واجهة  ت�سكل  التي 
وجاء  واملتاحف  الأثرية  املواقع 
باجلانب  منا  اهتماما  اللقاء  هذا 
اأردنا  من  حيث  والرتاثي  الأثري 
من  ن�سفي حيوية   خالله  اأن 
هذه املبادرة   اإقامة  خالل  
الهادفة لالأثرين والإعالميني على 

حد �سواء .
 

توجيه 
الدعوة  للباحثني 

والطلبة يف علم الآثار 
لكت�ساف الف�سيف�ساء

 
ميهوبي  ال�سياق  وجه  ذات  ويف 
دعوة  للباحثني اجلزائريني والطلبة 
يف علم الآثار للبحث حتت الأر�ص 
لكت�ساف عدد اأكرب من  الف�سيف�ساء 
طريق  عن  ثقتهم  جتديد  مع 
بالهتمام  الثقافة  قطاع  م�ساعدة 
ليكون  جدا   الهام  اجلانب  بهذا 
واقت�سادي  �سياحي  بعد  ثقايف  ذو 
وا�سع لنجعل اجلزائر وجهة كبرية 
يف هذا املجال ، مثلما  فعل منري 
بو�سناقي قبل 40 �سنة خلت الذي 
حاليا  متواجدة  ف�سيف�ساء  اكت�سف 
دللة  لها  والتي  تيبازة  مبتحف 
�سيا�سية مميزة وتتحدث عن الوئام 
املدين  و�سنعمل على ت�سجيل عدد 
اأكرب من املعادن الأثرية اجلزائرية 
لدى اليون�سكو  كرتاث عاملي بغية 
تعزيز الدرا�سات والبحوث لت�ستفيد 

منها اجلزائر بالدرجة الأوىل  .
 

م�سح اأثري با�ستخدام 
و�سائل تقنية  بحثية 
حديثة لكل مناطق 

الوطن
 

القطاع  وزير   وح�سب 
الثقايف  ف�سيتم القيام مب�سح اأثري 
الوطن  با�ستخدام  مناطق  لكل 
حديثة  تقنية  بحثية  و�سائل 
اآثار  عن  للبحث  متطورة  وجد 

اأنه  م�سريا   ، الأر�ص  ومدن  حتت 
قد مت اكت�ساف  العديد من التحف 
وميلة  الطارف  من  كل  الأثرية يف 
املدن  من  وغريها  البواقي  واأم 
هو  الأخرى  فهدفنا  اجلزائرية 
والثقافية  ال�سياحية  ال�ستفادة 
الأثرية  عن  املواقع  هذه  من 
طريق نقل هذه الآثار من  اأماكنها 
وهذا  بها  الإ�رشار  دون  الثابتة 
تقنيات  على  العتماد  بوا�سطة 
معتمدة  تكنولوجية  حديثة 

عامليا.
 

على الأيادي 
اجلزائرية  اأن 
تتكفل برتميم 

الف�سيف�ساء  املوجودة 
باجلزائر

 
يخ�ص  فيما  ميهوبي   واأو�سح 
وحفظ  للدرا�سات  الوطنية  اللجنة 
وتثمني ف�سيف�ساء اجلزائر املن�سبة 
علمية  ا�ست�سارية  هيئة  اأنها 
اخلربات  لكل  مفتوحة  اأكادميية 
املتعلقة  مبوؤ�س�سات  وامللحقة 
باجلانب الأثري وحفظ املمتلكات 
، حيث اأننا نعول عليها يف اأن تعمل 
هي  التي  الف�سيف�ساء  ترميم  على 
بحاجة لعملية الرتميم ونحن حاليا 
اأن تتكفل الأيادي اجلزائرية  نريد 
الف�سيف�ساء اجلزائرية ويف  برتميم 
عملية  تكثيف  �سيتم  الوقت  نف�ص 
ترى  التي  املواقع  يف  احلفر 
تتوفر  اأنها  على  الأثرية  البعثات 
على ف�سيف�ساء خا�سة يف منطقتي 
املتواجدتني  وتيمقاد  تازولت 
ال�رشق  يف  الواقعة  باتنة  بولية 
الأثري  اأن موقع  اجلزائري موؤكدا 
تيمقاد   توجد فيه 86 ف�سيف�ساء من 
مداورو�ص  خمتلفة  وكذا  اأحجام 
وعنابة  قاملة  و  اأهرا�ص  ب�سوق 
بع�ص  على  التي عرث  وامل�سيلة  
من  النماذج وبالتايل  �سنوا�سل يف 
للمواقع  والرتميم   البحث  عملية 

الأثرية  .
 

العمل على تعريف 

الف�سيف�ساء اجلزائرية 
اإعالميا و�سياحيا

 
ميهوبي  اأنه  الدين  عز  واأ�سار 
حت�سي�سيا  عمال  هناك  �سيكون 
ال�سياحي  لتتحول  اجلانب  على 
على  تتوفر  التي  املواقع  هذه 
اإىل مواقع تراثية  وهذا  ف�سيف�ساء 
بغر�ص التعريف بها مع اإن�ساء كتب 
الف�سيف�ساء ومواقع  يف  متخ�س�سة 
للتعريف  النرتنت  �سبكة  يف 
بالف�سيف�ساء اجلزائرية وتنوعها  مع 
اإر�سال بعثات اإعالمية اإىل املواقع 
تيبازة  يف  اجلزائرية  الأثرية 
وغريها مع خرباء ل�رشح م�سامني 
حتى  الف�سيف�سائية  اللوحات  هذه 

ن�سلط ال�سوء عليها  .
 

تن�سيب فريق 
خا�س بعملية 

الرتميم  الف�سيف�ساء يف 
القادم اأفريل   20

 
وتطرق الوزير  للندوة الدولية التي 
اأقيمت موؤخرا  حول الق�سبة والتي 
لزيادة  مهمة  بتو�سيات  خرجت 
التاريخي  الإرث  بهذا  الهتمام 
تتوفر  فاجلزائر  العاملي  الأثري 
عليها وميكن الو�سول اإىل 10 األف 
مرت وهذه املوقع موثقة وموجودة 
اأردنا  اأننا  املتاحف  م�سريا  اليوم 
ت�سليط ال�سوء عليها والهتمام بها 
الأوىل  بالدرجة  العلمي  بجانبها 
�سنوات  منذ  تتم  التكوين  وعملية 
لت�سكيل فريق خا�ص بعملية الرتميم 
وعملية التهيئة واحلفظ مع خمابر 
اأجنبية موؤكدا اأن اجلزائر اأ�سبحت 
تتوفر على فريق مهم �سيتم تن�سيبه 
اكت�سب  ولقد  القادم  اأفريل   20 يف 
هذا الأخري جتربة يف جمال ترميم 

الف�سيف�ساء .
 

ترميم موقع عني فوارة 
مل يكلفنا اأي �سيء

 
الرتميم  عمليات  يخ�ص  وفيما 
املتواجدة  فوارة  عني  ملوقع 

 120 لبالغ  عمرها   ب�سطيف  وا
لإتالف  �سنة  والتي   تعر�ست 
هذا  وعلى  اأجزائها  من  بع�ص 
الثقافة  وزير  ،  ك�سف  الأ�سا�ص 
عز الدين ميهوبي اأن عملية ترميم 
النتهاء  على  ت�رشف  فوارة  عني 
حيث اأننا ا�ستعنا بخرباء جزائريني 
والإبداع  الفن  على  غيورين 
واجلمال على راأ�سهم املرمم  عبد 

القادر بن �سالح   
 

توفيق حموم  : �سنقوم 
باإن�ساء جممع للف�سيف�ساء 

اجلزائرية
 

وك�سف توفيق حموم  مدير املركز 
الآثار  علم  يف  للبحث  الوطني 
يف  مداخلته  فيما يخ�ص امل�رشوع 
وحتديد  و�سع  يف  املتمثل  احلايل 
ف�سيف�ساء  حول  مبركزنا  برامج 
للزوال  معر�ص  اإرث  اجلزائر 
�سنقوم  بال�سيانة  حيث اأننا  جدير 
 " ا�سم  حتت  بيانية  قاعدة  بو�سع 
اأفو�ص " واإن�ساء جممع للف�سيف�ساء 
حتديد  على  مع  العمل  اجلزائرية 
بغر�ص  مو�سوعاتية  ب�سفة  برامج 
لكيفية  اإيجاد  ميكانيزمات 
تنظيم  الف�سيف�ساء  مع  ترميم 
البحث  جانب  من  درا�سية  اأيام 
الأكادميي والرتميم والتوثيق وكذا 
املتعلق  الأر�سيف  كل  ا�سرتجاع 

بالف�سيف�ساء.
 

منري بو�سناقي: طرح 
مو�سوع الف�سيف�ساء جد 

مهم
 

الآثار  اخلبري  العاملي يف  وحتدث 
املديرة  لدى  اخلا�ص  وامل�ست�سار 
منري  اجلزائري  لليون�سكو  العامة 
اجلزائري  الرتاث  باأن  بو�سناقي 
من  التاريخ  فرتات  كل  ي�سمل 
يومنا  اإىل  التاريخ  قبل  ما  ع�سور 
الرتاث  هذا  �سمنه  ومن  هذا 
على  �سرنكز  اأننا  حيث  العريق 
باأن  تربز  التي  اجلوانب  بع�ص 
معتربا  البلد   داخل  منبع  الرتاث 

جد  الف�سيف�ساء  مو�سوع  اأن طرح 
من  الو�سول  فالبد  وبالتايل  مهم 
اإىل فكرة جلمع اخلرباء يف جمال 
ا�سرتاتيجيات  نحو  لالجتاه  الآثار 
جناحا  ولقيت  العامل  يف  وظفت 
منقطع النظري من بينها موزايكول 
فلقد  قدم  مراد  املقابل  ويف   .
الرتاث  حفظ  مدير  بوتفليقة 
الثقافة  تقييما  وترميمه  بوزارة 
الن�ساطات  لأهم  �سامال 
الوزارة  هذه  طرف  املنجزة  من 
يف جمال  الرتاث واملحافظة عليه 
من  الوطن  وليات  خمتلف  عرب 
عر�ست  ولقد  تيبازة  ولية  بينها 
يف هذا اليوم الدرا�سي والإعالمي 
الف�سيف�ساء  و�سيانة  درا�سة  و�سعية 
فردي  �سباح  طرف  من  باجلزائر 
ت�سليط  الوهاب  ومت  عبد  ونعيمة 
الأثرية  البعثة  اأعمال  على  ال�سوء 
الفرن�سية  وف�سيف�ساء   – اجلزائرية 
طرف  -  ملباز  من  تازولت  موقع 
عر�ص  مع  مالك  اأمينة  عائ�سة 
لدرا�سة  الوطنية  للجنة  برنامج  عمل 
قبل  �سباح  الف�سيف�ساء  من  و�سناعة 

فردي عائ�سة اأمينة مالك.
 

تكرمي  ومنح ال�سهادات 
للمرممني واحلرفيني 

اجلزائريني
 

حياة  عن  نبذة  تقدمي  مت  الأخري  ويف 
مع  لومي"   بال�سار  "مي�سال  واأعمال 
للمرممني  ال�سهادات  تكرمي  ومنح 
للتزاماتهم  واحلرفيني  املرممني 
الرتاث  �سيانة  اأجل  من  املهنية 
الف�سيف�سائي باجلزائر منهم  املتوفون  
يف  خمت�ص  كاأول  قا�سي  قا�سدي   :
للحريف  اإ�سافة  باجلزائر  الف�سيف�ساء 
يف الف�سيف�ساء ب�رش�سال بن زاده جلول 
و احلريف املرمم بتيبازة جنار بلقا�سم 
يف  بتكرمي  املتقاعدون  حظي  ولقد 
ف�سيف�ساء  حول  الإعالمي  اليوم  هذا 
جدير  للزوال  معر�ص  اإرث  اجلزائر 
الرخام  يف  املرمم  من  بال�سيانة  كل 
عبد  �سالح  وبن  حممد  بويعقوب 
واملرمم  الآثار  يف  الباحث  القادر 
درام  الف�سيف�ساء   واملرمم  يف 

مولود . 
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الّنمل ير�صد العلماء اإىل دواء فعال!
�أمريكيون  علماء  �كت�شف 
�لت�شدي  على  �لّنمل  قدرة 
لوجود  خطر�  �اللتهابات  الأكرث 
�شو�ئل  يف  فّعالة  خ�شائ�ص 
�حل�رش�ت  هذه  دور�ن  جهاز 
ووجد علماء �الأحياء من جامعة 
كاروالينا �ل�شمالية �أن ج�شم �لّنمل 
�اللتهابات  �شّتى  قمع  على  قادر 
�لذي  )�ل�شائل  �لدملمف  لوجود 
يحل مان �لدم يف جهاز �لدور�ن 
�الأرجل  مف�شليات  بع�ص  لدى 
و�للمف(  �لدم  يتكون من  كالّنمل 
كبري  عدد  على  يحتوي  �لذي 
�مل�شببة  �لبكترييا  م�شاد�ت  من 
�لبيولوجيون  ويوؤكد  للأمر��ص 

م�شاد�ت  وجود  على  �أي�شا 
�جلر�ثيم يف تركيبة �لغطاء 

�خلارجي جل�شم �لّنمل، ما يف�رش 
�ملقاومة �لعالية الأنو�ع �لبكترييا 
�حل�رش�ت  هذه  لدى  �ملختلفة 

�لن�شيطة.
ويخطط �لعلماء الإنتاج م�شاد�ت 
�لنمل  �أج�شام  �شو�ئل  من  حيوية 

در��شة  بعد  �ملعروفة 
قتل  يف  فعاليتها 

و�جلر�ثيم  �لبكترييا 
�لب�رش،  ت�شيب  �لتي 
�أدوية  و�إنتاج 
جذريا  تختلف 

عن كل �لعقاقري 
مة  مل�شتخد �

حاليا.

اخلر�صوف

�لتبعّيات  من  �الأطباء  حّذر 
�لتعرق  لظاهرة  �ل�شحية 
�أو  �شاخن  طعام  تناول  بعد 
�لتعرق  ظاهرة  وتعد  حار 
�لكثري  بر�أي  �لطعام،  بعد 
طبيعي  فعل  رّد  �الأطباء،  من 
�أن  ميكن  �أنها  �إال  للج�شم، 
تتطلب  �شّحية  مب�شاكل  تنبئ 
حر�رة  وترتفع  طبيا  فح�شا 

تناول  بعد  عادة  �جل�شم 
�حلارة،  �أو  �ل�شاخنة  �الأطباق 
م�شامات  تن�شط  وبالتايل 
ب�شكل  �لعرق  وتفرز  �جل�شم 
طبيعي ويرجع �الأطباء ظاهرة 
تناول  بعد  �لغزير  �لعرق 
�الإ�شابة  �إمكانية  �إىل  �لطعام 
وهي  فر�ي،  مبتلزمة 
��شطر�ب ع�شبي نادر ي�شببه 

�لنكافية  �لغدة  ي�شيب  �رشر 
�مل�شوؤولة عن �شنع �للعاب، �أو 
للع�شب  يحدث  �رشر  ب�شبب 
يحذر  كما  �ل�شدغي  �الأذين 
�لتعرق  ظاهرة  من  �الأطباء 
بعد �لطعام الأنها من عو�ر�ص 
باركن�شون  �أو  �ل�شّكري  مر�ص 
)من �أمر��ص �لدماغ �لتنك�شية 

�لتي توؤدي �إىل �ملوت(.

�أكل �الأور�ق �لزهرية طازجة �أو مطبوخة يقلل من �لكولي�شتريول 
يف �لدم كما يخفف من �أ�رش�ر مر�ص ت�شلب �ل�رش�يني �أو �شفائه، 
عامة  ب�شفة  للج�شم  عام  ومقٍوّ  �ملرتفع  �لدم  �شغط  من  ويقلل 

ومطهر  �ال�شهال  ويعالج  للجن�ص  ومقٍوّ  خا�شة  ب�شفة  و�لقلب 
��شتخد�م  على  �الأ�شخا�ص  من  �لعديد  ويعتمد   . و�الأمعاء  للمعدة 

در��شة  توجد  لكن ال  �لكولي�شرتول،  لعلج  �الأع�شاب  �أنو�ع خمتلفة من 
كافية �أثبتت فعالية هذه �الأع�شاب يف علج �لكولي�شرتول

كيف تخدع الفريو�صات اجلهاز املناعي؟

ما عالقة الإنارة اخلافتة بالغباء؟

�لتي  �ملعقدة  �الآلية  عن  �لعلماء  ك�شف 
�جل�شم  مناعة  �لفريو�شات  بها  تخدع 
و�رشح  مميتة  باأمر��ص  وت�شيبه  �لب�رشي 
كيف  �لكندية  مكغيل  جامعة  من  علماء 
�ملزمنة  �الأمر��ص  �لفريو�شات  ت�شبب 
 ،c �لكبد  و�لتهاب  �الإيدز  وخا�شة 

وت�شعف خليا �جلهاز �ملناعي يف ج�شم 
عند  �لفريو�شات  هذه  وتنتج  �الإن�شان. 
كيميائية  مادة  �لب�رشي  �جل�شم  دخولها 
بن�شاط  تتحكم  �إنرتلوكني-10  ت�شمى 
)جمموعة  �لتائية  �لليمفاوية  �خلليا 
دور�  تلعب  �لبي�شاء  �لدم  خليا  من 

�أ�شا�شيا يف �ملناعة( وجتعلها �أقّل فعالية 
بر�أي  �حلديث  �لك�شف  هذ�  وي�شاعد 
جديدة  علجات  �إيجاد  على  �لعلماء، 
لعدد من �الأمر��ص �خلطرية �لتي ت�شيب 
�ملزمنة  �لفريو�شية  كااللتهابات  �لب�رش 

و�ل�رشطان و�أمر��ص نق�ص �ملناعة.

مي�شيغان  جامعة  من  باحثون  �أثبت 
يف  طويلة  لفرت�ت  �لبقاء  �أثر  �الأمريكية 
غرف مزودة باإ�شاءة خافتة، عقب جتارب 
�لتي  �لع�شبية  �لفئر�ن  على  بها  قامو� 
�لبيولوجية  دو�رتها  يف  �لب�رش  مع  تت�شابه 
�ليومية. و�ت�شح �أن �لبقاء ل�شهر و�حد يف 

عمل  من  خّف�ص  �خلافتة  �الإ�شاءة  �أماكن 
�حل�شني يف �لدماغ و�أّثر على قدرة �لتذكر 

عند �لفئر�ن.
�لتغرّي�ت  هذه  �أن  �إىل  �لباحثون  وي�شري 
�ل�شلبية لدى فئر�ن �لتجارب تنطبق �أي�شا 
مكاتب  يف  للعاملني  �لب�رشي  �لدماغ  على 

تفتقد للإنارة �جليدة.
�لعلماء  من  �أخرى  جمموعة  وكانت 
�الإ�شاءة  نق�ص  �أن   ،2015 عام  �كت�شفت، 
�ل�شبب  هو  �لبنف�شجية(  فوق  )�الأ�شعة 
�الأطفال  عند  �لنظر  لـق�رش  �لرئي�ص 

و�لبالغني.    

�أن يرى �أطباء �الأمر��ص �جللدية 
ظهور حب �ل�شباب مبثابة �إنذ�ر مبكر 

الأمر��ص نف�شية خطرية وتاأكدت 
تخمينات �الأطباء بعد ظهور نتائج 

�لفح�ص �الأوىل ملر�شى خ�شعو� ملر�قبة 
حب �أطباء نف�شيني، و�لتي تك�شف علقة 

�ل�شباب باأمر��ص �جلهاز �لع�شبي.
�جللدية وين�شح �لعلماء بزيارة طبيب �الأمر��ص 
�إن �أمكن، فور ظهور �لعلمات �الأوىل حلب �ل�شباب 

�لب�رشة الأن �لت�شخي�ص �ملبكر ال ي�شاعد على علج 
خطرية فقط، بل يجّنب �ملر�شى ��شطر�بات نف�شية 
�أن ن�شبة وي�شري �أطباء �جللد يف كند� وبريطانيا �إىل 

يف �ل�شنة �الإ�شابة باالكتئاب ملن يعانون من حب �ل�شباب 
�الأوىل تبلغ حو�يل 65% �أكرث من �الأ�شخا�ص �الأ�شحاء. وي�شتمر خطر ظهور �أ�شكال خفيفة ومتو�شطة من 

�ال�شطر�بات �لنف�شية يف �ل�شنو�ت �خلم�ص �الأوىل للم�شابني بحب �ل�شباب.

عالج �صريع للزكام عند الأطفالحب ال�صباب عالمة مر�ض خطري
�ملاء و�مللح: ويكون ذلك بخلط ن�شف ملعقٍة كبريٍة 

من �مللح، يف كوٍب من �ملاء �لد�فئ، وجعل 
كن عمل بخاٍخ للأنف  �لطفل يتغرغر بها، كما ميمُ
من �ملاء و�مللح، لتخلي�ص �لطفل من �حتقان 

�الأنف، وت�شهيل �شيلن �ملخاط و�لتخلّ�ص منه 
�رشيعاً. �رش�ب ماء �لنانخة: يتّم غلي بع�ص بذور 

�لنانخة، يف كوٍب من �ملاء، ثّم ي�رشب �لطفل مغلي 
�لنانخة على مر�حل. �لتدليك بالثوم وزيت �خلردل: 

يجب ت�شخني كميٍة قليلٍة من زيت �خلردل، 
مع ب�شع ف�شو�ٍص من �لثوم، بعدها يتّم 
��شتعمال �خلليط لتدليك �شدر �لطفل 
وظهره، باالإ�شافة �إىل �جلزء �أو �ل�شطح 

�خلارجي ملنطقة �حللق، وقدمي 
�لطفل، وتمُعترب هذه �لطريقة فعالًة 

من حيث �ملحافظة على ج�شم 
�لطفل د�فئاً، وبالتايل مكافحة 

نزالت �لربد. �حلليب و�للوز: 
تمُ�شاف كميٌة من �حلليب �لد�فئ 

�إىل عجينة �للوز، ويمُطلب 
�أو من �لطفل لعقها ثلث، 

�أربع مر�ت خلل �ليوم، و�شتخف حدة �لزكام بفعل ذلك. �لثوم: �إّن ع�شري �لثوم مفيٌد جد�ً لعلج �لزكام، 
�شت�شاغاً، يتّم تخفيفه بالقليل من �ملاء، �أو باإ�شافة ملعقٍة من  ولتخفيف حدة مذ�قه لدى �لطفل وجعله ممُ

�لع�شل �إليه. �لع�شل: يمُ�شاحب �لزكام يف بع�ص �الأحيان �الإ�شابة بالكحة، لذ� يمُن�شح بتقدمي �لع�شل للطفل يف 
كن خلط  هذه �حلالة، كاأن يتناول ملعقًة من �لع�شل يف �ل�شباح، و�أمُخرى يف �مل�شاء حّتى زو�ل �لكحة، كما ميمُ

�لع�شل مع �لقليل من ع�شري �لزجنبيل، �أو غلي �خلليط مع ملعقتني من ع�شري �لليمون و�رشبه

التعرق بعد الطعام 
عالمة ملر�ض خطري
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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�ساحلة  �لأعمال 
كَن  يمُ التي  ال�صاحلِة  الأعماِل  مَن 
الإيان  ياأتي:  ما  بها  القياممُ  للم�صلم 
ومبالئكتِه  باهللِ  الإيانمُ   : وي�صملمُ باهلل، 
وبكتبِه وبر�صلِه وباليوم الآخِر والإيان 
عمٍل  باأِيّ  القياممُ  و�رّشِه.  خريِه  بالَقَدِر 
الأعماِل  مَن  يعتربمُ  لل�رشِع  موافق 
معنى  عموِم  يف  تدخل  التي  ال�صاحلِة 
يكوَن  اأن  ب�رشِط  ال�صاحلات،  الباقيات 
�صبحانه  هللِ  تاٍم  باإخال�ٍص  اأداوؤها 
ابن  الإ�صالم  �صيخمُ  عّرَف  وقد  وتعاىل، 
تيمية العبادة باأّنها: )ا�صٌم جامٌع لكِل ما 
يحبمُّه اهللمُ وير�صاه من الأقواِل والأفعاِل 
على  املحافظة  والباطنِة(.  الظاهرِة 
اأداء ال�صلوات اخلم�ص يف اأوقتها، ومن 
الأدلة على وجوب ذلك قول اهلل تعاىل: 
ِكتَاًبا  امْلمُوؤِْمِننَي  َعلَى  َكانَْت  اَلَة  ال�صَّ )اإَِنّ 
بالقيام  ال�صالة  اأداء  ويجب  وًتا(،  ْوقمُ َمّ

التهاون  وعدم  وواجباتها،  باأركانها 
وقتها.  عن  تاأخريها  اأو  اأدائها،  يف 
احلجمُّ املربور: ويكونمُ ذلَك باأداِء احلِجّ 
واحلجمُّ  و�رشوطِه،  باأركانِه  وقتِه  يف 
وبالبتعاِد  حالٍل،  مباٍل  يكوَن  املربور 
واأداء  واجلداِل،  والإثِم  الف�صِق  عن 
ال�صّنة،  بها  جاءت  ما  وفَق  املنا�صِك 
الوالديِن  طاعةمُ  تعاىل.  هلل  والإخال�ص 
مبا  تكون  الوالدين  وطاعةمُ  ما،  همُ وبَرّ
يوافق طاعة اهلل تعاىل فال يجوز طاعةمُ 
ومن  تعاىل،  اهلل  مع�صيِة  يف  الوالدين 
عليهما  ال�صوِت  رفِع  عدممُ  الوالديِن  بِرّ 
وعدممُ اإيذائهما بالكالِم ال�صيئ. اجلهادمُ 
الإ�صالم،  لن�رِش  تعاىل  اهللِ  �صبيِل  يف 
ور�صالة التوحيد، ودفاعاً عن احلقوق، 
اهللمُ  اأعد  وقد  والعدوان،  للظلم  ورداً 
يف  للمجاهديَن  عظيماً  اأجراً  تعاىل 

�صبيله. احلبمُّ والبغ�صمُ يف اهللِ، وهو اأَنّ 
يمُحَبّ امل�صلم اأخاهمُ امل�صلم ب�صبِب قربِه 
وطاعتِه هللِ تعاىل، ل للونِه اأو جن�صِه اأو 
تدبمُِّر  مع  الكرمي  القراآن  قراءةمُ  مالِه. 

الطاعاِت  فعِل  على  املداومةمُ  معانيه. 
من النوافِل وال�صنِن وامل�صتحباِت. اأداءمُ 
واجباِت  من  فهي  مل�صتحقيها  الأمانِة 

امل�صلم ومن اأف�صِل الأعماِل.

�ل�سبيل ملر�ساة �هلل
 و�لتقّرب منه

 

بجميِع   - وجَلّ -عَزّ  رِبّه  من  املوؤمنمُ  العبدمُ  بمُ  يتقَرّ
على  احل�صوِل  يف  طمعاً  احل�صنِة  والأقواِل  الأعماِل 
ي�صتطيعمُ  النوِم  يف  حتى  تعاىل،  اهللِ  من  العظيِم  الأجِر 
وتعاىل-  -�صبحانهمُ  اهللِ  من  َب  التقرمُّ ينوي  اأن  املرء 
خالقِه  بيِد  اأمرِه  جميَع  اأَنّ  يمُدركمُ  املوؤمنمُ  فالعبدمُ 
طلباً  تعاىل  هللِ  ونّياته  واأقوالِه  اأفعالِه  جميَع  في�رشف 
اهللِ  من  والثواِب  والأجِر  احل�صناِت  ولنيِل  ملر�صاتِه 
تعاىل، وقد جاَء يف احلديِث القد�صِيّ اأَنّ اهللَ تعاىل قال: 
ب اإيَلّ  )من عاَدى يل ولياً فقد اآذنتمُه باحلرِب، وما تقَرّ
ا افرت�صتمُ عليه، وما يزالمُ  اإيَلّ مَمّ اأحَبّ  عبدي ب�صيٍء 
اأحببتمُه  فاإذا  اأمُحبَّه،  حتَّى  بالنَّوافِل  اإيَلّ  بمُ  يتقَرّ عبدي 
به،  يمُب�رِشمُ  الَّذي  وب�رَشه  به،  ي�صَمعمُ  الَّذي  �صمَعه  كنتمُ 
واإن  بها،  ي�صي  الَّتي  وِرجلَه  بها،  يبِط�صمُ  الَّتي  ويَده 
دتمُ  �صاألني لأمُعطينَّه، ولئن ا�صتعاذين لأمُعيذنَّه، وما ترَدّ
يكرهمُ  املوؤمِن،  نف�ِص  عن  تَردمُّدي  فاعلمُه  اأنا  �صيٍء  عن 
ال�صاحلِة هي  الأعماِل  اإّن  �صاءتَه(.  ممُ اأكرهمُ  واأنا  املوَت 
التي  النوافل  الأعمال  تلك  ومن  اهلل  ملر�صاة  ال�صبيل 
وقد  بها،  -تعاىل-  اهللمُ  اأمَر  التي  الفرائ�ِص  بعَد  توؤدى 
ذكَر اهللمُ -�صبحانه وتعاىل- يف القراآِن الكرمي، يف �صورِة 
بها  يتقّرب  التي  ال�صاحلِة  الأعماِل  على  مثالً  الكهف 
 ، ال�صاحلاتمُ الباقياتمُ  وهي  خالقه  اإىل  امل�صلم  العبدمُ 
خره امل�صلم حل�صابه يوم القيامة، حيثمُ  فهَنّ خريمُ ما يَدّ

فيهَنّ الأجرمُ والغنيمةمُ والفوزمُ يوم القيامة.

من هو �جلار
اجلار  اليوم  جمتمعنا  يف  ويعرف 
بيت  من  قريبا  بيته  يكون  بالذي 
جارا،  في�صمى  الآخر  الرجل 
يختلفان  ل  احلقيقة  يف  واملعنيان 
عن بع�صهما البع�ص، فاملعنى الأول 
نف�ص  من  اأ�صبحا  اأنهم  على  دللة 
بع�صهما،  لظلم  يثوران  الدم  ع�صبة 
ولعلنا  بع�صهما  عن  ال�صوء  ويدفعان 
تبينا اأول املعنى من لغة العرب قبل 
اأن ي�صعها الإ�صالم، وما هذا اإل حق 
العفو  »خذ  اهلل  قال  ملا  اللغة  بعرف 
واأمر بالعرف واأعر�ص عن اجلاهلني« 
عرف  هو  التقدمي  باب  من  فكان 

اللغة العربية واأهلها باأن هذه حقوق 
عقده  اأمر  اأّول  جارهاإّن  على  اجلار 
النبي -�صلى اهلل عليه واآله و�صلم يف 
املدينة هو بناء م�صجد قباء، ثم قام 
باملوؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار، 
اأن  يعلم  جيدا  التاريخ  يقراأ  وملن 
الإخوة  مبعنى  تكن  مل  املوؤاخاة 
جمتمع  بناء  كانت  واإمنا  احلقيقية 
كل  جاور  باأن  الإ�صتجارة  على  يقوم 
فاأ�صبح  جنبه  يف  اأن�صاري  مهاجر 
بحكم  للمهاجر  الأن�صاري  حماية 
املهاجر  ودفاع  واجبا،  اللغة  عرف 
فاأ�صبح  اأي�صا،  واجب  الأن�صار  عن 

املر�صو�ص  كالبنيان  يقال  كان  كما 
ال�صكل  بذلكم  بع�صا  بع�صه  ي�صد 
للجار  الظاهر  ومن احلقوق  الفريد، 
وجاره  بطنَا؛  يالأ  ل  اأن  جاره  على 
جائع، ول ي�صد عط�صا؛ وجاره ظمئ، 
ا  ول ينام ليلة؛ وجاره ي�صد بع�صه بع�صً
ي�صلمه،  ول  يطاق،  ل  ليل  برد  من 
عر�صه  على  يعتدي  ول  يخذله،  ول 
بجوارحه، ول يعتدي على ماله، ول 
ما  املقام يف  ويطول  بل�صانه  يعتدي 
والفطر،  ال�صليمة،  الأخالق  حتتويه 
واملعا�رشة،  املعاملة  يف  احل�صنة 

وي�صتبينها �صاحب نف�ص �صليمة،  

�لباقيات �ل�ساحلات 

اختلَف اأهلمُ العلِم يف تف�صرِي 
ال�صاحلات  الباقيات  معنى 
يف قوِل اهلل �صبحانه وتعاىل: 
) املالمُ َوالبَنوَن زينَةمُ احَلياِة 
احِلاتمُ  نيا َوالباِقياتمُ ال�صّ الدمُّ
َوَخرٌي  ثَواًبا  َرِبَّك  ِعنَد  َخرٌي 
العلماِء  اآراِء  وبيانمُ  اأََماًل(، 
واأقوالهم وتف�صرياتهم لهذه 
الآية على النحِو الآتي: يرى 
اأَنّ املراَد  بع�صمُ اأهِل العلِم 
هو:  ال�صاحلاِت  بالباقياِت 
والتكبريمُ،  والتهليلمُ  الت�صبيحمُ 
هذا  اأ�صحابمُ  ا�صتدَلّ  وقد 
ال�صحيِح  باحلديِث  القوِل 

اهلل  -�صلى  النبِيّ  عن 
قال:  حيث  و�صلم-  عليه 
الباقياِت  مَن  )ا�صتَكِثوا 
احِلاِت، قيَل: وما هَي يا  ال�صَّ
ِ؟ قال: امِللَّةمُ، قيَل:  ر�صوَل اهلَلّ
ِ وما هَي؟ قال:  يا ر�صوَل اهلَلّ
والتَّ�صبيحمُ  والتَّهليلمُ  التَّكبريمُ 
َة  ِ ول حوَل ول قَوّ واحلمدمُ هلَلّ
فاإَنّ  ذلك  وعلى   ،)ِ باهلَلّ اإَلّ 
هَنّ  ال�صاحلات  الباقيات 
اهلل،  �صبحاَن  امل�صلم:  قولمُ 
ول  حوَل  ول  هللِ،  واحلمدمُ 
اأكرب ول  واهللمُ  باهللِ،  اإّل  قّوَة 
بهذا  اأخَذ  اإّل اهلل، وقد  اإلَه 

واأهِل  العلماِء  من  القوِل 
التف�صرِي جماهد وعطاء بن 
اآخٌر  فريٌق  يرى  رباح.  اأبي 
املراد  اأَنّ  العلِم  اأهِل  من 
ال�صاحلاِت  بالباقياِت 
وروى  اخلم�ص،  ال�صلوات 
كتابِه  يف  العربيمُّ  ابنمُ  ذلك 
حيث  القراآِن،  اأحكاممُ 
هي  جماعٌة  )وقالت  قال: 
وذهَب  ال�صلواتمُ اخلم�ص(، 
اأي�صاً اإىل هذا الراأي الإماممُ 
مالك. يرى بع�صمُ اأهِل العلِم 
ال�صاحلات  الباقيات  اأَنّ 
كنمُ  ت�صملمُ كَلّ عمٍل �صالٍح يمُ

القياَم به، من غرِي ح�رشها 
راأي  على  فقط  بال�صالِة 
واأبو  عّبا�ص،  بن  اهلل  عبد 
جبري،  بن  و�صعيد  مي�رشة، 
كما  �رشحبيل،  بن  وعمر 
الباقيات  ح�رش  يكن  ل 
بالت�صبيِح  ال�صاحلات 
والتهليِل  والتحميِد 
من  غريها  دون  والتكبرِي 
على  ال�صاحلِة  الأعماِل 
اخلدري  �صعيد  اأبي  راأي 
بن  والنعمان  هريرة  واأبي 
اهلل  ر�صي  وعائ�صة  ب�صري 

عنهم جميعا
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر



�سياراتالإثنني  12 فيفري 2018 املوافـق   لـ24 جمادى الأول  1439ه 21
تويوتا تك�سف ر�سميًا عن موديالت TRD برو بتغيريات للطرق الوعرة

زاحت  اأ
تا  يو تو

ر�سميا  ال�ستار 
لعام  املحدثة  برو   TDR موديالت  عن 
والتي  لل�سيارات،  �سيكاغو  معر�ض  يف   2019

 4Runner اأب  بيك  �سيارات  ت�سمل 
ح�سلت  حيث  وتاكوما،  وتندرا 
على  الثالثة  املوديالت  جميع 
ممت�سات �سدمات جديدة كليا 
لتنا�سب  خ�سي�سا  وم�سنوعة 

كل بيك اأب على حدة.
ال�سدمات  ممت�سات  وتاأتي 
الوعرة  للطرق  اجلديدة 
ومكاب�ض  الألومنيوم  من  بج�سد 
ا�ستخدام  بدل من  ولكن  مليمرت،   46
الدامرب  �سغط  ل�سبط  خارجي  اأنبوب 
تويوتا  قررت  الهتزازات،  يف  والتحكم 
ممت�سات  داخل  متعددة  نطاقات  ا�ستخدام 

ال�سدمات ذاتها للتحكم يف الهتزازات، وهي 
ثباتا وهدوءا  اأكرث  بقيادة  ت�سمح  تقنية جديدة 

ومقاومة �سفلية ممتازة، ح�سب و�سف تويوتا.
بنواب�ض  الأمامية  ال�سدمات  ممت�سات  وتاأتي 
للحد  القيادة  راحة  لتح�سني  خا�سة   TRD
الأمثل وتوفري اأعلى ارتفاع ممكن بني ال�ساحنة 
�سدمات  ممت�ض  كل  وي�ستخدم  والأر�ض، 
جديد ال�سوائل وغاز النيرتوجني للقيام بعمله، 
بالتوازي مع خمزون خلفي ي�سمح بو�سع كميات 
تندرا  ملوديل  بالن�سبة  الزيوت  من  اإ�سافية 
األومنيوم  جنوط  على  ح�سل  فقد  املحدث 
 Michelin اإطارات  داخل  بو�سة   18 بطول 
منا�سبة جلميع اأنواع الطرق، وم�سابيح �سباب 

اأمامية   LED م�سابيح  بجوار  جديدة   LED
و�سبكة تهوية جديدة.

م�سارات  تو�سعت  فقد  لتاكوما  وبالن�سبة 
على  ح�سولها  بف�سل  بو�سة   1 بـ  عجالتها 
برو   TRD طراز  من  جديد  اأ�سود  جنوط 
 Goodyear اإطارات  داخل  بو�سة   16 بطول 
اأنواع  جلميع  منا�سبة   Wrangler Kevlar

الطرق.
على  ح�سل  املحدث   4Runner موديل 
اأ�سود   TRD وجنوط  لل�سقف  ق�سبان جديدة 
اأعر�ض  وم�سارات  بو�سة   17 بطول  غامق 
 Nitto Terra للعجالت بـ 1 بو�سة واإطارات

A/T 70R17/Grappler P265 جديدة. 

برتكيزها علي النمو املربح امل�ستدام

 
رينو‘  ’جمموعة  )Groupe renault( اأعلنت 

الدولية  خّطتها  �ست عن  لفرتة  اجلديدة 
حتمل  والتي  Drive The �سنوات  عنوان 
وتهدف   Future يل حتقيق اإيرادات �سنوية تزيد اإ

يل عن 70 مليار يورو1، والو�سول  م�ض اإ من ها باأكرث  للمجموعة  ت�سغيلي 
7 باملئة بنهاية اخلّطة، مع اأ�سا�ض يبلغ 5 باملائة، 
اإيجابي يف  نقدي حر  بتدّفق  التمّتع  اإيل  اإ�سافة 
 Drive The Future كل �سنة. وتتناغم خّطة
مع روؤية ’جمموعة رينو‘ املتمحورة حول توفري 
وغداً.  اليوم  للجميع،  امل�ستدامة  التنّقلية  �سبل 
ال�رشق  منطقة  يف  متنامية  �سعبية  ’رينو‘  ت�سهد 
ثالث  م�ساعفة  مبيعات  حتقيق  مع  الأو�سط 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف  تقريباً  مّرات 
ولقد  املا�سية+،  اخلم�ض  ال�سنوات  مدي  علي 
اأفريقيا،  يف  مركبة  األف   491 ببيع  ’رينو‘  قامت 
ال�رشق الأو�سط والهند خالل العام 2016، وحتت 
العالمة  ت�سعي  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  اخلّطة 
ال�سيارات  بقطاع  الرائدة  الفرن�سية  التجارية 
اإيل بيع ما يزيد عن 800 األف مركبة بحلول �سنة 

.2022

تركز على ال�سوق 
اجلزائري يف 

خمططاتها

"ماهندرا" 
تفتتح مكتبًا 

بالقاهرة 
لإدارة عمليات 
�سمال اأفريقيا

   
افتتحت �رشكة ماهندرا 

الهندية التي ت�ستثمر نحو 
19 مليار دولر يف نحو 100 
دولة العامل مكتبها اجلديد 

يف القاهرة ليكون م�سئولً عن 
متابعة كافة الأعمال اخلا�سة 
بال�رشكة من جتارة املعدات 

الآلية ومعدات الزراعة 
ومولدات الطاقة ومعدات 

البناء وجتارة املحا�سيل يف 
�سمال اأفريقيا.

جاء ذلك بح�سور �ساجناي 
باتا�ساريا ال�سفري الهندي 
 Arvindيف القاهرة، و

Mathewرئي�ض العمليات 
 Ashok الدولية بال�رشكة، و
Thakur رئي�ض العمليات 

الأفريقية بال�رشكة، و 
Bobby Salwanرئي�ض 
منطقة �سمال اأفريقيا ، 

وخمتلف م�سئويل ال�رشكة 
من دول اجلزائر واملغرب 
 Arvind وتون�ض. واأكد

Mathew رئي�ض العمليات 
الدولية بال�رشكة اأن �رشكة 

ماهندرا العاملية لديها اأر�سية 
قوية يف القارة الأفريقية حيث 

متتلك الآن بافتتاح مكتب 
القاهرة 4 مكاتب رئي�سية، 
ومكتب القاهرة حتديداً 

�سيعزز تواجدنا يف القارة 
اأجمع لإمياننا بدور م�رش 
القوي التي ميكن اأن تلعب 
كمحور جتارة عاملي وبلد 

ينمو اقت�سادياً ب�رشعة كبرية، 
وهدفنا احلايل العتماد علي 

اأف�سل الكوادر املحلية يف 
هذا ال�سوق الواعد لنتمكن 
من درا�سة وفهم ما يحتاجه 

عمالئنا لتقدمي اأف�سل 
املنتجات لهم التي تالئم 

احتياجاتهم.

 مر�سيد�س جي كال�س 2019 اجلديدة
 كليًا  تك�سف نف�سها ر�سميًا

اجلديدة   2019  G-Class عن  ر�سمياً  مر�سيد�ض  ك�سفت 
كلياً، وياأمل ال�سانع الأملاين بذلك اأن ي�ستمر جناح �سيارته 

للطرق الوعرة بعد اأن اأ�سبحت اأيقونة لعالمته التجارية.
هي �سيارة اأيقونية ما يعني اأن روحها الأ�سلية يتوجب اأن 
نرى  الأمامية  الواجهة  ففي  وبالفعل  معها،  حياتها  تتابع 
اط مب�سابيح اأمامية دائرية ال�سكل،  �سبك اأمامي ماألوف محُ
تطّوري  مرك  غطاء  لديها   2019  G-Class اأن  كما 
وم�سد اأمامي جديد مت ت�سميمه ب�سكل دائري للم�ساعدة 
اأنها حتافظ على �سكلها  بتح�سني الديناميكا الهوائية كما 
اأن �رشائطها املزخرفة م�ستمرة وكذلك  ال�سندوقي، كما 
على  اأحُجري  تغيري  اأكرب  بخلفها.  الإحتياطي  الإطار 
املق�سورة، حيث هنالك مقود جديد كلياً، مل�سات معدنية، 
بنظام   SUV الـ  وتتوفر  وكربونية،  خ�سبية  زخرفات 
تناظرية  قيا�سات  وعدادات  اإن�ض   12.3 وترفيه  معلومات 
 12.3 رقمية  قيا�سات  عدادات  طلب  للعمالء  ولكن ميكن 
اإن�ض، كما اأن املقاعد مدفئة والنظام ال�سوتي بـ 7 �سماعات 
عدة  هنالك  للتخزين.  ات�ساعاً  اأكرث  م�ساحة  توفري  مع 

يطي بـ  خيارات متاحة تت�سمن نظام برومي�سرت �سوتي محُ
 Multicontour 16 �سماعة، جلد فائق الفخامة، حزمة
والتربيد  التدفئة  وظائف  لها  ت�سيف  الأمامية  للمقاعد 
 Exclusive Interior Plus حزمة  وكذلك  وامل�ساج، 
وهي ت�سيف جلد ناّبا على الأبواب ولوحة القيادة وكذلك 
من  راحة  اأكرث   2019  G-Class اإن  الو�سطي.  الكون�سول 
جيلها ال�سابق وذلك بف�سل مميزاتها التي تقلل ال�سو�ساء 
والهتزاز واخل�سونة فيها، كما اأن زيادة اأبعاد املوديل توّفر 
م�ساحة اأكرب لل�سائق والركاب، خا�سة واأن املقاعد اخللفية 

ح�سلت على 5.9 اإن�ض اإ�سافية مل�ساحة الأقدام.
من  عدد  مع   G-Class �ستتوفر  املحرك،  غطاء  اأ�سفل 
مع  قيا�سيا  �ستاأتي  باأنها  مر�سيد�ض  تاأكيد  مع  اخليارات 
مرك تريبو مزدوج 4 لرت 8 �سلندر قوة 416 ح�سان و609 
اأوتوماتيكي بـ 9  نيوتن.مرت من عزم الدوران مت�سل بجري 
�رشعات مع نظام دفع رباعي، واإىل جانب ذلك فقد ذكر 
ديرت زيت�سه رئي�ض داميلر اأنه �سيتم توفري ن�سخة كهربائية 

بالكامل يف امل�ستقبل ل�سيارة الطرق الوعرة.

باري�ض  بلدية  مقر  م�سوؤول يف  قال 
الفرن�سية  العا�سمة  �سلطات  اإن 
التي  ال�سيارات  حلظر  تخطط 
الحرتاق  مبحركات  تعمل 
تعمل  التي  ذلك  يف  مبا  الداخلي، 
بالديزل والبنزين. وقال كري�ستوف 
عن  امل�سوؤول  ناجدوف�سكي، 
رئي�سة  مكتب  يف  النقل  �سيا�سة 
"الأمر  هيداجلو  اآن  باري�ض  بلدية 
الطويل  للمدي  بالتخطيط  يتعلق 

�ستخف�ض  اإ�سرتاتيجية  خالل  من 
w امل�سببة  الغازات  انبعاثات 
،اأ�ساف  احلراري"  لالحتبا�ض 
الإذاعية  اإنفو  فران�ض  ملحطة 
الرئي�سيني  املنتجني  اأحد  "النقل 
لذلك  احلراري  الحتبا�ض  لغازات 
نخطط للتخل�ض من ال�سيارات التي 
تعمل مبحركات الحرتاق الداخلي 
بوقود  تعمل  التي  ال�سيارات  اأو 

اأحفوري بحلول عام 2030".

اعتبارا من 2030

باري�س حتظر ا�ستخدام �سيارات 
البنزين والديزل 

تويوتا ُت�سارك ب�سيارة جديدة 
بالكامل يف رايل داكار 2018 

اأعلن فريق تويوتا غازو ري�سينغ عن ت�سكيلة �سائقيه للن�سخة 40 من رايل 
داكار الذي من املقّرر اأن تنطلق اأحداثه يف جانفي 2018.

�سيارته  مع   2012 العام  منذ  بها  يحُ�ستهان  ل  قّوًة  الياباين  ال�سانع  �سّكل 
تويوتا هايلوك�ض، اإذ ي�سعي للمناف�سة علي الفوز مع الطراز اجلديد من 
�سيارته عرب الثالثي القطري نا�رش العطية، واجلنوب اإفريقي جينيل دي 
�سبكة  ن�رشته  ما  بح�سب  وذلك  برينكي،  تن  برينارد  والهولندي  فيليريز 
موتور�سبورت ونحُ�سري اإيل اأّن العطية حّقق لقبه الرابع هذا العام يف كاأ�ض 
حّقق  اأنه  كما  كاونرتي"،  "كرو�ض  الطويلة  ال�سحراوية  للراليات  العامل 
الفوز مّرتني يف ال�سابق يف داكار عامي 2011 و2015 و�ستبداأ املناف�سات 
تويوتا غلني هول  اإذ قال مدير فريق  لأ�سبوعني،  وت�ستمّر  يف 6 جانفي 
تعليًقا علي تواجد ثالث �سيارات لتويوتا يف داكار "نحن متحم�سون جًدا 

لفريقنا يف رايل داكار 2018".

بور�س 992 تريبو تظهر اأثناء اختبارها على اجلليد بقوة 620 ح�سان
يبدو لنا اأن 992 تريبو هذه لديها ج�سد اإنتاجي، ما يعطينا 
نظرة وا�سحة على ما تنوي بور�ض اأن تفعله يف ت�سميمها، 
العري�سة  الرفارف  هو  مالحظته  ميكننا  ما  واأكرث 
امل�ستطيلة  الرباعية  اخللخفية  والعوادم  اخللفي  واجلناح 
 Mission E من  امل�ستوحاة  اخللفية  امل�سابيح  وكذلك 

الكهربائية.
نحن نعلم باأن بور�ض تخترب اجليل الأحدث من تريبو منذ 
ولكن  قوتها  كثرية حول  تكهنات  هنالك  وكانت  �سهراً،   12

مبحرك  �ستحظى  باأنها  لنا  موؤكدة  م�سادر  ذكرت  موؤخراً 
تريبو مزدوج 6 �سلندر قوة 600 ح�سان يف الن�سخة القيا�سية، 
اأما ن�سخة تريبو S ف�ستحظى بقوة 620 ح�سان، مع ت�سارع 

من 0-100 كيلومرت خالل 2.5 ثانية وح�سب.
هذا ومتوقع و�سول بور�ض 992 تريبو اجلديدة كلياً كموديل 
يف  �سيتم  تد�سينها  ولكن  بعيداً  يبدو  اأنه  و�سحيح   ،2020
وقت ما خالل العام املقبل، ومما نراه هنا فهي �ست�ستحق 

النتظار.



 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
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هو�تف 5T OnePlus تتفّوق على “�آيفون 
�إك�س” و”نوت 8 يف �ل�سحن �ل�سريع

بل�س”  “ون  �رشكة  هاتف  تفّوق 
على  الأخري  ال�صينية   OnePlus
ال�صادرة  الذكية  الهواتف  بقّية 
اختبار  على  بناء  وذلك   ،2017 يف 
الذي  الهواتف  يف  ال�رشيع  ال�صحن 
 Tom’s Guide موقع  به  قام 

موؤّخًرا.
وبعد ن�صف �صاعة من و�صل الهواتف 
الت  ب�صاحن �رشيع، يعتمد على مو�صّ
“يو اإ�س بي-�صي” USB-C، بلغت 
بل�س  “ون  يف   ٪59 ال�صحن  ن�صبة 
يف  و٪53   ،5T  OnePlus تي”   5
“اإل جي”،  هواتف V30 من �رشكة 
اآيفون  من  العا�رش  اجليل  بينما جاء 
�صحن  بن�صبة  الثالثة  املرتبة  يف 
50٪، متبوًعا بـ “اآيفون 8 و”اآيفون 8 
بل�س” بن�صبة �صحن 49٪ و47٪ على 

“بيك�صل 2” من قوقل  اأما  الرتتيب. 
وخلفه  فقط،   ٪38 بن�صبة  ف�ُصحن 
“نوت 8” من �صام�صوجن بن�صبة �صحن 
اأن جميع  اإىل  الإ�صارة  35٪. وجتدر 
بطاريات تلك الأجهزة كانت فارغة 

متاًما عند و�صلها بال�صاحن.
وبعد 60 دقيقة من ال�صحن ال�رشيع، 
بل�س  “ون  يف  ال�صحن  ن�صبة  بلغت 
“اإل  هاتف  يف  و٪86   ،٪93 تي”   5
اإك�س”،  “اآيفون  يف  و٪81  جي”، 
بـ   8 “اآيفون  ب�صيط  بفارق  وخلفه 
80٪ و”8 بل�س” بن�صبة 79٪. وحت�ّصن 
بالبقّية،  ُمقارنة  قوقل  هاتف  اأداء 
بعد   ٪75 �صحنه  ن�صبة  بلغت  حيث 
اأما هاتف �صام�صوجن فبلغت  �صاعة. 

ن�صبة �صحنه 74٪ تقريبًا.
تلك  ُمعظم  اأن  هو  بالذكر  اجلدير 

من  ب�صاحن  مزّودة  تاأتي  الأجهزة 
العلبة،  اإ�س بي-�صي”داخل  “يو  نوع 
خا�صّية  توفري  يعني  الذي  الأمر 
افرتا�صي.  ب�صكل  ال�رشيع  ال�صحن 
هواتف  يف  ُمتلف  الو�صع  لكن 
اآبل، حيث يحتاج امل�صتخدم ل�رشاء 
حدة،  على  والو�صلة  ال�صاحن 
فال�رشكة ل تقوم باإرفاق هذا النوع 
يف  العلبة  داخل  التو�صيالت  من 

الو�صع الطبيعي.

في�سبوك يخترب ميزة طال �نتظارها!
يخترب في�صبوك ميزة جديدة تتيح للم�صتخدمني اإمكانية »عدم الت�صويت« اأو رف�س 

التعليقات، ما ميكن اأن يب�رش باأحد اأهم عمليات تطوير املوقع الجتماعي يف ال�صنوات 

الأخرية. ويف �صل�صلة من التغريدات، ن�رشت خبرية التكنولوجيا، تايلور لورينز، �صورا من 

ح�صابها على في�صبوك، تُظهر وجود خيار »downvote« حتت التعليقات، اإىل جانب 

خيارات الرد والإعجاب. واأبلغ عدد من امل�صتخدمني عن روؤية هذا اخليار يف الأخبار 

الرئي�صية وباملقارنة مع ميزة موقع رديت، حيث ميكن للم�صتخدمني »رف�س الت�صويت« 

اأو »الت�صويت« على املحتوى، كتبت لورينز: »يخترب في�صبوك خيار عدم املوافقة على 

التعليقات، لتبدو امليزة م�صابهة لتوجهات موقع رديت«. وانت�رشت �صائعات منذ فرتة 

طويلة، تقول اإن في�صبوك يعمل على اختبار ميزة »عدم الإعجاب« اأو »رف�س الت�صويت«، 

ولكن يبدو اأن عمالق املواقع الجتماعية مل يتخذ الإجراءات التنفيذية حتى الآن. 

وبالإ�صافة اإىل ادعاءات العديد من امل�صتخدمني، نُ�رش مقطع فيديو على موقع تويرت، 

يظهر فيه خيار »downvote« اجلديد.

 �كت�ساف »�أكرب عملية ت�سريب بيانات«
 يف تاريخ �آيفون!

اآبل«ووفقا للمعلومات فاإن »ال�صيفرة )Mac OS وiOS( قوله اإن »الثغرة املكت�صفة يف iBoot يف نظام iOS قد تكون ونقل املوقع عن جوناثان ليفني، موؤلف العديد من الكتب عن اأنظمة ت�صغيل اآبل اآيفون، قد تكون الأخطر من نوعها لت�رشيب بيانات تلك الهواتف.اأكد موقع »GitHub« املهتم ب�صوؤون التقنية اكت�صاف ثغرة يف برجميات هواتف  للبيانات يف تاريخ  اأكرب ت�رشيب  اأن جوناثان ،وبالرغم من اأن هذا النوع من ال�صيفرات يعترب �رشيا و�رشوريا لعمل اأجهزة اآيفون هواتف اآيفون، وبع�س اأجزاء هذه ال�صيفرة ت�صتخدم يف اآخر اإ�صدارات نظام iOS« امل�صوؤولة عن هذه الثغرة الربجمية موجودة يف نظام الت�صغيل iOS 9.3 لت�صغيل ال�صبب وراء  اإل  ال�صيفرات،  النوع من  ت�رشب هذا  اأو  تعطي  واآبل ل  و�رشبوها على عدد من وبرجمياتها،  ال�صيفرة  لتلك  تو�صلوا  الإنرتنت  »قرا�صنة  اأن  اأكد  ليفني 
املواقع«.

مت�سفح كروم يعلن �حلرب على مو�قع 
»HTTP«

�سا�سات ما�سية ميكنها �لق�ساء 
على كابو�س حتطم �لهو�تف

ت�صنيف  غوغل  جميع تنوي 
اأنها  على   »HTTP« غري مواقع  «

نتها اآمنة«، بح�صب ما ذكرته ال�رشكة عرب  و مد
يف على الإنرتنت. و�صتبداأ غوغل تطبيق هذه  اخلطوة 

الن�صخة القادمة من مت�صفح كروم 68 والذي �صيتم اإطالقه 
يف يوليو املقبل، حيث �صيحذر املت�صفح امل�صتخدمني عن 
طريق اإ�صعار اإ�صايف يف �رشيط العناوين، ويقوم غوغل كروم 
الأخ�رش  القفل  رمز  مع   »HTTPS« مواقع  بتحديد  حاليا 
اأمن املوقع. وقد عملت غوغل  لتاأكيد   »Secure« وعالمة
على دفع امل�صتخدمني بعيدا عن املواقع غري امل�صفرة منذ 
�صنوات، اإل اأن هذه اخلطوة تعد الأقوى يف حتقيق ال�رشكة 
لهدفها ويحمي بروتوكول »HTTPS« القناة بني مت�صفحك 
وموقع الويب الذي تزوره، ما ي�صمن عدم عبث اأي �صخ�س 
ببياناتك والتج�ص�س على ما تفعله، حيث ميكن من دون هذا 
الت�صفري، لأي �صخ�س لديه اإمكانية الو�صول اإىل جهاز الراوتر 
اأو مزود خدمة الإنرتنت، اعرتا�س املعلومات املر�صلة اإىل 

مواقع الويب اأو اإر�صال برامج �صارة.

الوليات  يف  الذكية  الهواتف  ملكونات  م�صنعة  �رشكة  تقوم 
من  م�صممة  الإطالق  على  �صا�صة  اأول  بتطوير  املتحدة 
الهواتف  �صا�صات  حتطم  م�صكلة  جتعل  اأن  ميكنها  املا�س، 

�صيئا من املا�صي.
وذكرت �رشكة Akhan Semiconductor التي تعمل مع 
اأحد م�صنعي الهواتف الذكية، اأنه ميكن اإطالق التكنولوجيا 
احلديثة بحلول عام 2019، وفقا ملوقع CNET. واأ�صافت 
اأنها تعمل مع �رشكة مت�صة بت�صنيع اأدوات حماية �صا�صات 

الهواتف.
يجب  التي  العقبات  بع�س  هناك  اأن   Akhan واأو�صحت 
لالإنتاج  جاهزا  املا�س  زجاج  ي�صبح  اأن  قبل  عليها  التغلب 
ال�صخم، مثل مقدار ال�صوء املنعك�س من �صا�صات املا�س، اإذ 
ت�صّعب ال�صا�صات ذات التوهج الأعلى عملية القراءة، وميكن 
اإىل ا�صتنزاف عمر بطارية الهاتف  اأن توؤدي زيادة ال�صطوع 
 Akhan ب�رشعة وحاليا، تقوم ال�رشكة امل�صنعة بالتعاون مع
اأ�صا�س املا�س(،  القائمة على  بالأجهزة واملواد  )املخت�صة 
ال�صغط، ملعرفة مدى قوته  الزجاج حتت اختبارات  بو�صع 
 Miraj« وت�صتخدم �صا�صات املا�س الزجاجية، التي تُ�صمى
Diamond Glass«، منط »البلورة النانوية« ذا الأ�صلوب 
ت�صققات  حدوث  احتمال  تقليل  يف  للم�صاعدة  الع�صوائي، 
عميقة على �صا�صة الهاتف الذكي، كما مينع حدوث اأي تلف 
للمواد حتت ال�صا�صة، مثل لوحات LED واأجهزة ال�صت�صعار 
ولحظ اخلرباء مدى جودة الزجاج املا�صي، الذي ميكن اأن 
ي�صتجيب للّم�س، كما ميكن مزجه مع مواد اأخرى مثل زجاج 
اأن  بالذكر،  واجلدير  علوية  كطبقة   ،)Gorilla( الغوريال 
�صا�صات الهواتف الذكية احلالية تتكون اأ�صا�صا من الأملنيوم 
وال�صيليكون والأوك�صيجني. ويعتقد اخلرباء اأن املا�س )اأكرث 
ي�صع  اأن  ميكن  الأر�س(  كوكب  على  متانة  الطبيعية  املواد 

نهاية مل�صكلة حتطم ال�صا�صات.

مبيعات الهواتف الذكية يف الربع الثالث

�سام�سونغ يف �مُلقّدمة 

 

و�ساومي باأكرب ن�سبة منو

تن�رش ال�رشكات التقنية كل ثالثة اأ�صهر نتائجها املالية 
ُمق�ّصمة ال�صنة بذلك اإىل اأربعة اأرباع للوقوف ب�صكل �رشيح 

ا اأمام امُل�صتثمرين الذين يرغبون  ووا�صح على اأدائها خ�صو�صً
مبعرفة كل �صاردة وواردة على ال�صعيد املايل. لكن ُمعظم 
تلك ال�رشكات ل تن�رش املبيعات من ناحية الأجهزة، فهي 

تكتفي بذكر اإجمايل املبيعات من الناحية املالية فقط.
هنا ياأتي دور �رشكات التحليل والإح�صاء التي تقوم بدرا�صة 

اأكرث من عامل مثل املبيعات يف املتاجر الإلكرتونية، اأو 
الدخول اإىل متاجر التطبيقات، اأو ر�صد الأجهزة واأنواعها 

بناًء على الإعالنات، لتقوم بتقدمي درا�صة تقريبية بعد 
ال�صتفادة من الأرقام التي تذكرها ال�رشكات يف كل ربع.

موؤخًرا، اأ�صدرت �رشكة Gartner تقريرها ملبيعات الهواتف 
الذكية يف الربع الثالث، ذاكرة اأن ُمعّدل املبيعات على م�صتوى 

العامل ارتفع خالله بعدما مت �صحن ما ي�صل اإىل 383 مليون 
هاتف مب�صتوى منو 3٪ مقارنة بنف�س الربع من عام 2016.

اأما ومن ناحية ال�رشكات وترتيبها، احتلّت �صام�صوجن املرتبة 
الأوىل بعدما باعت 85.6 مليون هاتف لتح�صل بذلك على 

ة بلغت 22.3٪ يف �صوق الهواتف الذكية متبوعة باآبل التي  ح�صّ
ة 11.9٪ فقط. اأما هواوي  باعت 45.5 مليون هاتف بح�صّ

ة 9.5٪ ثم اأوبو  فهي جاءت ثالًثا ببيع 36.5 مليون هاتف بح�صّ
ة 7.7٪ بعدما باعت 29.4 مليون هاتف. اأما  ال�صينية بح�صّ
املرتبة الأخرية فكانت من ن�صيب �صاومي التي باعت 26.9 

ة �صوقية بلغت ٪7. مليون هاتف لتح�صد بذلك ح�صّ
مُيكن تناول الأرقام ال�صابقة من حيث ُمعّدل النمو، ف�رشكة 
�صام�صوجن منت مبيعاتها خالل الربع الثالث مبعّدل ٪19.3، 

وهذا للمّرة الأوىل منذ عامني تقريبًا بف�صل هواتفها 
اجلديدة وال�صا�صات التي متتد على كامل الوجه الأمامي. 

اأما اآبل، فهي حّققت ُمعّدل ل يتجاوز 6٪ نتيجة لنتظار 
هواتف “اآيفون اإك�س” التي مل تدخل يف ح�صابات هذا الربع. 

امُلفاجاأة كانت �رشكة �صاومي التي حّققت 80٪ من ناحية 
النمو، وهذا ب�صبب جهودها للتو�ّصع خارج ال�صني ودخول 

اأ�صواق جديدة، الأمر الذي بداأت حت�صد ثماره بح�صب اآخر 
الأرقام.



بلدية ملطارفة يف ادرار 

م�ستوى  على  �أم�س  م�ساء  وقع 
 05 رقم  �لوطني  �لطريق  مقطع 
�لأخ�رضية  بلدية  خمرج  عند 
 3 خلف  �لولية  عا�سمة  �سمال 
�سبان  وهم  �ملكان  بعني  �سحايا 
يبلغون ما بني 21 و24 �سنة على 
ب�سبب  �سيارتهم  �إنقالب  خلفية 
نف�س  ويف  �ملفرطة  �ل�رضعة 
�حلياة  �آخر  �ساب  فارق  �لأم�سية 
�أحد  يف  �سيارته  �إنحر�ف  بعد 
�أق�سى  �لريد�ن  بلدية  منعرجات 
جنوب �لولية ومت نفل جثته �ىل 
 . �لغزلن  �سور  د�ئرة  م�ست�سفى 
تز�ل عديد  ل  مت�سل  �سياق  ويف 

مغلقة  و�لولئية  �لوطنية  �لطرق 
�لرت�كم  بفعل  نهائية  ب�سفة 
�لكثيف كميات �لثلوج �ملت�ساقطة 
30و33و15  �لوطنية  �لطرق  منها 
�لبويرة  وليتي  بني  �لر�بطة 
طرق  جانب  �ىل  وزو  وتيزي 
بلديات  من  بكل  وبلدية  ولئية 
�أخري�س  وبرج  وحيزر  �سحاريج 
�لقرى  �أدخل  ما  و�لها�سمية 
عن  تامة  عزلة  يف  و�ملد��رض 
ظروف  و�سط  �خلارجي  �لعامل 
قا�سية يكون توفري قارور�ت غاز 
�مل�ستحيالت  من  فيها  �لبوتان 
�للجوء  �ىل  ي�سطرهم  ما  �ل�سبع 
للطهي  �حلطب  �إ�ستعمال  �ىل 
موؤ�سفة  م�ساهد  يف  و�لتدفئة 

ونحن يف �سنة 2018 . 

العدد : 4560/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
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عوا�سف ثلجية بالبويرة

وفاة 4 اأ�شخا�ص وغلق الطرقات يعزل القرى
ت�سببت العوا�سف الثلجية التي تهاطلت خالل 48 �ساعة االخرية عرب اإقليم والية البويرة يف ت�سجيل عديد 

اخل�سائر الب�سرية واملادية اأثقلها ح�سيلة حوادث املرور التي ادت اىل وفاة 4 اأ�سخا�ص يف حادثني األيمني اأخطرها.

اجناز م�شروع وحدة لإنتاج املياه املعدنية
قامت  �أم�س بلدية ملطارفة يف 
فتح  حول  باإعالن  �در�ر  ولية 
بهدف  �ل�ساكنة  �أمام  عمومي 
و�لقرت�حات  �ل�سكاوي  تقدمي 
طرف  من  خا�س  �سجل  يف 
�أفر�ن  مبنطقة  �ملو�طنني 

عميق  بئر  حفر  عملية  حول 
ل�ستخر�ج �ملياه �جلوفية وهذ� 
لفائدة �رضكة ميتو�ند بغية �جناز 
�ملعدنية   �ملياه  �إنتاج  م�رضوع 
بناء على قر�ر �ل�سيد حمو بكو�س 
بد�ية  �ملوؤرخ  �در�ر  ولية  و�يل 

كل  رفع  بهدف  �جلارية  �ل�سنة 
حتى  �مل�رضوع  على  �لتحفظات 
يكون يف ن�سابه �لقانوين ناهيك 
يف  �لأر��سي  و�متياز  ملكية  عن 
ذ�ت �ملنطقة من طرف �ل�ساكنة 
حتى ل يظهر م�ستقبال �أي لب�س 

�مل�رضوع  هذ�  يعيق  عائق  �أو 
بها  يوجد  �أدر�ر  ولية  بان  علما 
�ملعدنية  �ملياه  لإنتاج  وحدة 
حيز  دخل  �لذي  ترنكوك  ببلدية 

�لإنتاج .
بو�سريفي بلقا�سم 

�لوطني  للجي�س  مفرزة  �أوفقت 
باجي  بربج  �ثنني  مهربني  �ل�سعبي, 
من  لرت   7400 و�سبطت  خمتار 
�أخرى  مفارز  متكنت  فيما  �لوقود, 
من  تلم�سان  و  وهر�ن  من  بكل 
و�سبط  خمدر�ت  تاجر  �إيقاف11 
�أزيد من 66 كلغ من �لكيف �ملعالج, 

�لدفاع  لوز�رة  بيان  �أفاد  ما  ح�سب 
�لوطني.

يف  »�أنه   , �مل�سدر  ذ�ت  �أو�سح  و 
�جلرمية  و  �لتهريب  حماربة  �إطار 
للجي�س  مفرزة  �أوقفت  �ملنظمة, 
�لوطني �ل�سعبي بربج باجي خمتار/ 
�سبطت  و   )02( مهربني   , ن.ع.6 

رباعية  مركبات   )03( و  �ساحنة 
و  �لوقود  من  لرت   )7400( و  �لدفع 
)3,6( طن من �ملو�د �لغذ�ئية,فيما 
مع  بالتن�سيق  �أخرى  مفارز  �أوقفت 
من  بكل  �لوطني  �لدرك  عنا�رض 
وهر�ن و تلم�سان / ن.ع.2 , �إحدى 
ع�رض)11( تاجر خمدر�ت و �سبطت 

�لكيف  من  كيلوغر�م   )66,03(
�ملعالج و )500( قر�س مهلو�س ».

مفارز  �أوقفت  �أخرى,  جهة  »من 
�ل�سعبي  �لوطني  للجي�س  م�سرتكة 
من  �رضعي  غري  مهاجر�   )33(
تلم�سان  من  بكل  خمتلفة  جن�سيات 

و ب�سار و �أدر�ر«.

تلم�سان

�شبط اأزيد من 66 كلغ من الكيف املعالج 

�ل�سبت  �أم�س  �سهرة  �أحيى 
�ملثقفون  و  �لأدباء  من  جمموعة 
�لرئي�سية  �لعمومية  باملكتبة 
لرحيل  �لثالثة  �لذكرى  لتيبازة 
�آ�سيا  �جلز�ئري  �لأدب  �أيقونة 

 6 يوم  �ملنية  و�فتها  �لتي  جبار 
 79 ناهز  عمر  عن   2015 فرب�ير 
�دبي  ر�سيد  ور�ئها  تاركة  �سنة 

ثري و متميز.
فكرية  و  �أدبية  �أجو�ء  يف  و 

و  �لأفكار  �رض�ع  عليها  طغى 
�ليديولوجيات بني ثلة من �لدباء 
و �ملثقفون �مل�ساركون على غر�ر 
حممد  غبالو  و  �ساري  حممد 
�لر�سامة  �ل�ساعرة  و  �ل�رضيف 

يف  هوؤلء  �أكد  �سليحة  �إميكر�ز 
�ملكتبة  تنظمها  �لتي  �لفعالية 
للمرة  لتيبازة  �لرئي�سية  �لعمومية 
رحيل  منذ  �لتو�يل  على  �لثالثة 

�لأيقونة .

تيبازة 

الذكرى الثالثة لرحيل اآ�شيا جبار

اإت�سال باالإنرتنت، مكاملات غري حمدودة وحمتوى غني

 مع Sahla box لـ Ooredoo   تقا�شموا جتربة
 فريدة للإنرتنت عالية التدفق

يُو��سل Ooredoo يف تقدمي �حللول �لتكنولوجية �لأكرث �بتكار� 
لزبائنه �خلو��س, ويُطلق   Sahla box, عر�سه �جلديد للجيل 
فريدة  يقرتح  جتربة  �لذي  و  للعائلة  �ملوجه خ�سي�سا  و  �لر�بع 

لالت�سال �لعايل �لتدفق. 
و   ,4G : جهاز مود�م  �لزبون من  ي�ستفيد  دينار� فقط,  ب 6990 
(  لالإنرتنت,   Go( �أوكتيه  �أكرث من  20 جيغا  و   ,SIM �رضيحة 
يوما   30 ملدة  �ساحلة   Ooredoo نحو  مكاملات  دج   1000 و 
�حد  �ختيار  للزبون  ميكن    Sahla boxملميز� �لعر�س  مع   ,

�لر�سيدين �جلز�فيني �ل�سهريني �مُلقرتحني:
من:  �لزبون  ي�ستفيد  فقط  دج   2000 ب    2000  Sahla box:• 
نحو  مكاملات  دج   2000 و   لالإنرتنت,   )  Go( �أوكتيه  جيغا    5

Ooredoo, وربط جماين بالإنرتنت حتى بعد نفاذ �لر�سيد.

 : من  �لزبون  ي�ستفيد  فقط  دج   4000 ب   :  4000  Sahla box• 
12  جيغا �أوكتيه )Go ( لالإنرتنت, و مكاملات غري حمدودة نحو 

Ooredoo , وربط جماين بالإنرتنت حتى بعد نفاد �لر�سيد.

 ع�شو جمل�ص الأمة 
م�شيخ اأحمد يف ذمة اهلل

�لأمة  جمل�س   ع�سو  �هلل,  رحمة  �إىل  �نتقل 
عن  �أحمد,  م�سيخ  �حلالية,  �لربملانية  للعهدة 
�أم�س  �أعلن  عنه  ما  �سنة, ح�سب  ناهز 71  عمر 
�لأحد �ملجل�س يف بيان له.  وذكر ذ�ت �مل�سدر 
عن  �لأمة  مبجل�س  ع�سو�  كان  �ملرحوم  �أن 
�لوطني  �لتجمع  حلزب  ممثال  �سكيكدة  ولية 

�لدميقر�طي, و�ست�سيع جنازة �لفقيد �أم�س �لأحد 
مبقربة �لقل ب�سكيكدة, وبهذه �ملنا�سبة �لأليمة, 
يتقدم رئي�س جمل�س �لأمة, عبد �لقادر بن �سالح, 
�ملجل�س,  �أع�ساء  عن  ونيابة  نف�سه  عن  �أ�سالة 
بخال�س �لتعازي و�ملو��ساة لعائلة �لفقيد, �سائال 

�ملوىل عز وجل �أن يتغمده بو��سع رحمته.

تي�سم�سيلت 

انقطاعات يف حركة املرور جراء الثلوج
�إىل  �ل�سبت  ليلة  للثلوج  �لكثيف  �لت�ساقط  ت�سبب 
�لأحد بولية تي�سم�سيلت يف �نقطاعات و�سعوبات 
 , �لطرقات  من  بالعديد  �ملرور  حركة  يف  كبرية 

ح�سبما �أفادت به م�سالح �حلماية �ملدنية.
�إىل  �ل�سقيع  �لثلوج م�سحوبة مبوجة من  �أدت  وقد 
�سلل كلي للطريق �لوطني رقم 65 يف جزئه �لر�بط 

�حلدود  عند  و�حل�سنية  �حلد  ثنية  بلديتي  بني 
�سعوبات  ت�سجيل  مع  �لدفلى  عني  لولية  �لد�رية 
كبرية يف حركة �ل�سري مبقاطع �لطرق �لوطنية رقم 
60 بني برج �لأمري عبد �لقادر وثنية �حلد و14 )ثنية 
و�لأزهرية(  بونعامة  برج  )بني  و19  �حلد-�لعيون( 

ح�سبما �أو�سحته ل/و�أج/ نف�س �مل�سالح.

تلم�سان 

انخفا�ص يف مبيعات الوقود 
مت ت�سجيل بولية تلم�سان �نخفا�س يف مبيعات 
�لوقود بن�سبة 18 من �ملائة �سنة 2017 وذلك 
�لوقود  مادة  من  مكعب  مرت  �ألف   291 بحجم 
مقابل 343 �ألف مرت مكعب �سنة 2016, ح�سبما 
علم �ليوم �لأحد لدى �ملدير �لولئي للطاقة.

هذ�  �أ�سباب  بومدين  �سغريي  �أرجع  و 
�لنخفا�س �إىل »�لإجر�ء�ت �لردعية �ملتخذة 

تهريب  ملحاربة  �لأمنية  �لأجهزة  طرف  من 
للوطن«وذكر  �لغربية  هذه �ملادة عرب �حلدود 
�لوقود  حجم   �أن  ل/و�أج/  �مل�سوؤول  ذ�ت 
�مل�سوق �سنة 2017  �سمل 97 �ألف مرت مكعب 
من �لبنزين �ملمتاز و 11 �ألف مرت مكعب من 
�لبنزين بدون ر�سا�س و 183 �ألف مرت مكعب 

من �ملازوت .

اإبتداء من اليوم باجلزائر

الور�شة الإقليمية حول التكنولوجيات اجلديدة
�لثنني,  �ليوم  من  �بتد�ء  �جلز�ئر,  حتت�سن 
�لعربية  للبلد�ن  للتنمية  �لإقليمي  �ملنتدى 
�لتكنولوجيات  حول  �لإقليمية  و�لور�سة 
�لحد  �ليوم  به  �أفاد  ما  ح�سب  �جلديدة, 
�ل�سلكية  و�ملو��سالت  �لربيد  لوز�رة  بيان 

و�لال�سلكية و�لتكنولوجيات و�لرقمنة.
ينظمه  �لذي  �ملنتدى  هذ�  �أن  �لبيان  و�أو�سح 
�لدويل  لالحتاد  �لعربي  �لإقليمي  �ملكتب 

وز�رة  من  دعوة  على  بناء  لالت�سالت, 
و�لال�سلكية  �ل�سلكية  �ملو��سالت  و  �لربيد 
�إطار  يف  يندرج  و�لرقمنة,  و�لتكنولوجيات 
�ملفو�سني  �ملندوبني  موؤمتر  لو�ئح  »تنفيذ 
�سنة  كوريا(  )جمهورية  ببو�سان  �ملنعقد 
2014 وطبقا للقر�ر�ت �مل�سادق عليها خالل 
�ملنعقد  �لت�سالت  لتنمية  �لعاملي  �ملوؤمتر 

ببوين�س �آير�س )�لأرجنتني( �سنة 2017«.

باتنة

اكت�شاف19 خمباأ للرهابيني 
عملية  و�إثر  �لإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
ف�سالة  بني  مبنطقة  ومت�سيط  بحث 
ودمرت  ك�سفت  /ن.ع.5,  باتنة  بولية 
 11 يوم  �ل�سعبي,  �لوطني  للجي�س  مفرزة 
خمباأ   )19( ع�رض  ت�سعة   ,2018 فيفري 
 )02( قنبلتني  على  يحتوون  لالإرهابيني 
خا�سة  كب�سولة  و)200(  �ل�سنع  تقليديتي 

خمتلفة  معد�ت  وكذ�  باملتفجر�ت 
ووثائق  معتربة  غذ�ئية  ومو�د  للتفجري 

ومنا�سري خمتلفة.
�جلهود  �سياق  يف  �لعملية  هذه  تاأتي 
وحد�ت  تبذلها  �لتي  �مل�ستمرة  �حلثيثة 
�ل�سعبي ملطاردة هوؤلء  �لوطني  �جلي�س 
�لإرهابيني و�لق�ساء عليهم �أينما وجدو�.

  موقف ...
حاليا  االأعرج  وا�سيني  الروائي  يركز 
من  الثاين  اجلزاء  ال�ستكمال  جهوده 
رواية االأمري –م�سالك اأبواب احلديد- 
يف  مغيبة  جوانب  على  ت�ستغل  التي 
القيم  عن  املنافح  الرجل  هذا  �سرية 
االإن�سانية و الذي ظل متم�سكا بالقيم 
الرتبوية  حما�سنه  من  ر�سعها  التي 

االأوىل  على يد والده ال�سيخ ال�سويف.

اأي االأبواب �سيطرقها وا�سيني يف اجلزء 
من  رف�ص  اأن  بعد  الرواية  من  الثاين 
يكون  اأن  املختلفة  ت�سريحاته  خالل 
هي  اإمنا  و  تاريخي  طابع  ذا  العمل 
االأمري  حياة  من  خفي  ما  على  اأ�سواء 
عبد القادر يف عالقته باملكان و باالآخر 
الفرن�سي  الق�ص  �سخ�سية  يف  ممثال 
مع  يخو�ص  الذي  ديبو�ص  املون�سنيور 

اليوم  هي  خمتلفة  حوارات  يف  االأمري 
النقا�سات  كال  يف  حمورية  اأ�سئلة 
نقا�سات  و  احل�سارات  بحوار  املتعلقة 

الهوية.
ال�سك اأن وا�سيني �سيكون اأمام امتحان 
امل�ساهد  ترتيب  اإعادة  يف  �سعب 
باأكرث  الرمي  لالأحداث،و  اخللفية 
طبعا  ،هذا  الراكدة  املياه  يف  حجر  من 

جمرد ا�ستباق لالأحداث فاملعروف عن  
قدرته  هو  املقام   �سيدة  رائعة   موؤلف 
على ا�ستثمار االأحداث وو�سع ب�سمته 
عليها ب�سكل يفرق بني ثقل التاريخ و 
اإكراهاته و بني مقت�سيات العمل الفني 
التي  تفتح اأمام الكتب م�ساحات اأرحب 

من التفكري و التحليل و الر�سد.

ما خفي من حياة الأمري عبد القادر

وداد احلاج:

حتطم طائرة ركاب رو�شية 
بعد  �لأحد  �أم�س  رو�سية  ركاب  طائرة  حتطمت 
�إقالعها من مو�سكو وعلى متنها 71 �سخ�سا وقال 

م�سدر يف �أجهزة �لطو�رئ �لرو�سية �إن �لطائرة من 
�سار�توف  تابعة ل�رضكة »خطوط  »�أن-148«,  طر�ز 

ر�مين�سكويي  مدينة  منطقة  يف  حتطمت  �جلوية«, 
يف �سو�حي مو�سكو.
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