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�ص4بعد قرار العدالة بعدم �سرعيته:

الكنا�س يعلق اإ�سراب يوم غد اإىل اإ�سعار اآخر

اأغلفة مالية مبالغ فيها وتتنافى مع �سيا�سة تر�سيد النفقات 

امليزانية الأولية بورقلة ت�سرب بتعليمة اأويحي عر�س احلائط 

 �ص17

�ص6

 وايل املقاطعة االإدارية اأوالد 
جالل بب�سكرة  جلويل بو�سنتوف 

 و�سلنا لن�سبة اإ�سالح ت�سل
 اإىل 70% خا�سة يف قطاع الري 

ب�سبب تردي الأو�ساع الأمنية بدول ال�ساحل واجلوار 

تراجع ال�سياحة باجلنوب  ينعك�س �سلبا على احلرفيني والوكاالت ال�سياحية
  �ص6

�ص3�ص24

بعد اإ�سراب 
طويل

 بكل من برج باجي
 خمتار وعني قزام

�سبط �ساحنتني 
و17.5 طنا من 
املواد الغذائية

ك�شف متابعون للقطاع �ل�شياحي بايليزي �أن تر�جع �ل�شياحة مبناطق �جلنوب �لكبري  لقد �أثر �شلبا على ن�شاط �ل�شناعة �لتقليدية �لتي تعد ر�فد� �أ�شا�شيا للن�شاط 
�ل�شياحي حيث يتجلى ذلك يف ركود �لن�شاط �حلريف للمنتوجات �لتقليدية �لتي �رتبطت دوما باحلركية �ل�شياحية للمنطقة .

 .   نحن بحاجة اإىل  هياكل �سحية
 يف م�ستوى ال�سغط ال�سكاين

الناحية الع�سكرية 
الرابــــعة بورقــــلة

 زيـــــارة عــــمـــــل
 و تفتي�س للفريق 
اأحمد قايد �سالح   �ص3�ص3

�ص3

�ص3

�ص3 

�ص3

رئي�ص حركة جمتمع ال�سلم، 
عبد الرزاق مقري:

 الرئا�سيات ت�سعل
 فتيل ال�سراع بني 

�سكيب خليل واأويحيى
دعت اإىل حوار وطني جاد

 جبهة امل�ستقبل
 تنتقد اخليارات 

القت�سادية للحكومة 
تعاون

رو�ســــــيا ت�ســــــطب 
ديونا للجزائر بقيمة 
4,7ماليري دولر  

وزارة الداخلية 

 ندوة وطنية لالأميار
 يف 18 جانفي القادم

منظمة الدول امل�سدرة للنفط

�سعر �سلة خامات اأوبك  
 ي�سل اإىل  38ر67  

دولرا للربميل 

•       ميالط: احرتمنا العدالة و�سغوطات الوزارة ل تهمنا



دي�س  جون  اجلزائر  يف  الأمريكي  ال�سفري  ا�ستغّل 
رو�رش حلول ال�سنة الأمازيغية اجلديدة 2968 واحتفال 
قام  اأين  تهنئتهم،  اأجل  من  بيناير  ال�سنوي  اجلزائر 
ال�سفري الأمريكي بن�رش تغريدة عرب ح�سابه ال�سخ�سي 
حتية  بتوجيه  "تويرت"  الجتماعي  التوا�سل  موقع  يف 
اللبا�س  يرتدي  وهو  بزوجته  مرفوقا  اجلزائريني  اإىل 

التقليدي وخاطبهم "اأ�سقا�س اأمغاز".
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ر�ؤية من الواقع
 ، �سخرت  التي  ال�سخمة  الإمكانيات  رغم 
بع�ض  بها  تقوم  التي  اجلبارة  واملجهودات 
اجلمعيات من اجل الق�ساء على الأمية ، اإل 
لرتفاع  نظرا  يخيف،  مازال  ال�سبح  هذا  ان 
ول  يقراأ.  يعد  مل  الذي  ال�سعب  معدلت 
والكتابة  القراءة  عدم  على  املفهوم  يقت�سر 
اقراأ  لأمة  بالن�سبة  اأعمق  مدلوله  ولكن 
التعلم والتعليم قبل  والتي يحث دينها على 
كل �سيء. فالأرقام خميفة مقارنة مع ما كنا 
ال�ستعمار  دخول  فقبيل  املا�سي.  يف  عليه 
انوار  وكانت  يقراأ  اجلزائري  ال�سعب  كان 
العلم ت�سع يف كل القطر ، يف حني كان املجتمع 

ومل  وظلمات.  جهالة  يف  يعي�ض  الفرن�سي 
و)املح�سرة(  الكتاتيب  بف�سل  اإل  ذلك  يكن 
والبيوت  امل�ساجد  يف  منت�سرة  كانت  التي 
القرى  و  املدن  يف  وتتواجد   ، وال�سوارع 
والأرياف. والتي بقيت حمافظة على هويتنا 
و انتمائنا و موروثنا الثقايف.ورفعت من �ساأن 
نحوا  العربية  واللغة  القراآن  خا�سة  التعليم 
املدار�ض  تلك  ت�سريف  مت  واليوم   . و�سرفا 
اأعالم  خرية  منها  تخرج  التي   ) الكتاتيب   (
�ستى  يف  ب�سمات  لهم  كانت  ممن  اجلزائر 
اعتربها  من  وهناك  بل   ، والفنون  العلوم 
 . اأطفالنا  حياة  يف  م�ستدمية  عاهة  اليوم 

ول غرابة ان ل يعود الفرد اجلزائري يهتم 
انت�سار  على  ي�سجع  كان  الذي  وهو  بالتعليم 
تكاليفها  ودفع  فتحها  يف  وي�ساهم  الكتاتيب 
ملن  يحتاج  اليوم  وجيلنا   . اخلا�ض  ماله  من 
يقوم له ل�سانه خا�سة وان املدار�ض مل تعد 
املجتمع.  وتن�سئة  الرتبية  يف  بدورها  تقوم 
املدر�سة  من  املت�سربني  ن�سبة  ارتفاع  مع 
عن  والعزوف  الأطفال  فئة  من  خا�سة 
ان  اخرى.كما  و�سائل  عرب  الدرا�سة  اإمتام 
والتي  للرتبية  التكنولوجية  املعاهد  اإغالق 
من  زاد  والأ�ساتذة  املعلمني  تكون  كانت 
التعليمي  امل�ستوى  يف  وتراجع  الو�سع  تفاقم 

قطاعي  الرتبية  واأ�سبح   . والتلميذ  للمربي 
والتعليم يفتقد للمنهجية وطريقة التعليم 
مما اثر على قدرة ال�ستيعاب والتجاوب مع 
الكم الهائل من املعلومات التي حت�سى يف كتب 
والأهواء  الظروف  تغري  مع  �سنة  كل  تتغري 
التلميذ   ( املتلقي  مع  القطيعة  اأوقع  مما   ،
وازدادت  التعليم  تراجع  ولهذا   ) والطالب 
بعدد  تعالج  ان  ميكن  مل  التي  الأمية  ن�سبة 
بابتكار  تعالج  ما  بقدر  المية  حمو  اق�سام 

طرق جديدة للتلقني و�سقل العقول ..

وزير ال�سوؤون الدينية " حممد عي�سى " يك�سف من البويرة

تكوين الأئمة باللغة الأمازيغية يف 3 معاهد وطنية
ك�سف " حممد عي�سى " وزير 
ال�سوؤون الدينية والأوقاف عن 
ال�سنة  هذه  خالل  ال�رشوع 
املرتب�سني  الأئمة  تكوين  يف 
باللغة الأمازيغية يف 3 معاهد 
البويرة  معهد  وهي  وطنية 
وهي  وباتنة  وزو  وتيزي 
منها  �سي�ستفيد  التي  العملية 
يح�سنون  الذين  الأئمة  حتى 
اأجل  من  اللغة  بهذه  التكلم 
والإي�سال  امل�ستوى  حت�سني 
للخطاب  وال�سحيح  اجليد 
اىل  الدينية  وامل�سطلحات 

مثال  مانحا  النا�س  عامة 
اأغلبية  التي  البويرة  بولية 
تتحدث  ومدا�رشها  مناطقها 
بالل�سان الأمازيغي ، ويف ذات 
ال�سياق اأ�سار املتحدث خالل 
الإعالم  لو�سائل  ت�رشيحاته 
اأول  اإ�رشافه  هام�س  على 
على  بالبويرة  اخلمي�س  اأم�س 
اإفتتاح الطبعة الثانية للملتقى 
الوطني حول مو�سوع " القيم 
الوطني  الرتاث  احل�سارية يف 
درا�سة  عن   " الأمازيغي 
م�رشوع اإ�سدار ن�سخة لتف�سري 

بالأمازيغية  الكرمي  القراآن 
مع  وزارته  م�سالح  بتن�سيق 
و�سيوخ  اأكادمييني  اأ�ساتذة 
اأن  اآمال  القبائل  زوايا منطقة 
وقام  هذا   ، قريبا  النور  يرى 
خالل  عي�سى  حممد  الوزير 
معهد  بتفقد  الزيارة  هذه 
البويرة  مبدينة  الأئمة  تكوين 
القراآنية  املدر�سة  وكذا 
الولية  جنوب  الغزلن  ب�سور 
بتقدمي  القائمني عليها  ووعد 
التي  النقائ�س  ل�سد  اإعانات 

تعاين منها 

الوزير الأول املايل يف 
زيارة عمل للجزائر 

ال�سفري الأمريكي 
يهنئ اجلزائريني 
بحلول "يناير"

يقوم الوزير الأول جلمهورية مايل �سوميلو 
اجلزائر  اىل  عمل  بزيارة  مايغا  بوباي 
يومني،  ملدة  و  ال�سبت  اليوم  من  اعتبارا 
اأويحيى،  اأحمد  الأول  الوزير  من  بدعوة 
الأول،   الوزير  مل�سالح  بيان  اأفاد  ح�سبما 

اأم�س اجلمعة.
الأول  الوزير  "زيارة  اأن  البيان  واأو�سح 
اإطار  يف  تندرج  التي  مايل،  جلمهورية 
بني  القائم  الت�ساور  و  احلوار،  تقاليد 
املايل  للم�سوؤول  منا�سبة  �ستكون  البلدين، 
التعاون  اجلزائري   نظريه  مع  لبحث 

الثنائي واآفاق تدعيمه و تو�سيعه".
كما �ست�سمح الزيارة بالتطرق اإىل الق�سايا 
ومنها  امل�سرتك  الهتمام  ذات  اجلهوية 
ح�سب  ال�ساحل  منطقة  الو�سع يف  خا�سة 

نف�س امل�سدر

ميديا  براق  توحدنا" �سعار  "القد�س 
للت�سامن مع فل�سطني

توا�سل موؤ�س�سة براق ميديا حملتها 
اإعالن  اإثر  الت�سامنية مع فل�سطني، 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  رئي�س 
مع  القد�س  اإىل  بالده  �سفارة  نقل 
القد�س  اأن  على  ر�سميا  اعرتافه 
ال�رشيف عا�سمة للكيان ال�سهيوين، 
"القد�س  من  جعلت  ميديا  براق 
توحدنا" �سعارا لها يف هذه احللمة، 
كما تعاونت مبا�رشة مع فل�سطينيي 
اخلارج من اأجل اأن تكون خلطوتهم 
خا�سة  اخلارج،  يف  م�سموع  �سدى 
الغرب  يف  ال�سعوب  من  الكثري  واأن 
رمبا لي�ست على دراية اأن ما يح�سل 

من  اأكرب  املحتلة  فل�سطني  يف 
لقرار  املنددة  العرب  ت�رشيحات 
جهة،  اأي  يحرك  مل  الذي  ترامب، 

فحتى القاهرة ح�سب ما مت ت�رشيبه 
تكون  اأن  يجب  اهلل  رام  اأن  ترى 

عا�سمة لفل�سطني عو�س القد�س.

الطريق نحو الأمية ..!

تعر�ست اأول اأم�س عائلة ايل حادث مرور اليم وقع اثر 
رقم 52 يف �سطره  الوطني  بالطريق  �سيارتهم  انقالب 
حيث  اأدرار  يف  وتيميمون  مقيدن  منطقة  بني  الرابط 
خلف هذا احلادث وفاة الزوج يف عني املكان وزوجته 
الثالثة  اأبنائهم  اإىل امل�ست�سفي مع جرح  عند و�سولها 
اأين  النقالب  قوة  جراء  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
اإىل  متيمون  لوحدة  املدنية  احلماية  م�سالح  �سارعت 
مكان احلادث ونقلت ال�سحايا واجلرحى اإيل امل�ست�سفي  
ملعرفة  حتقيقا  الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  فيما 
الأ�سباب احلقيقية وراء هذا احلادث الأليم الذي م�س 

بعائلة بوفاة الأبوين تاركني اأبنائهم اأيتام.
ب.ب

اأدرار

وفاة زوجني يف حادث مرور

احلفنـاوي بن عامـر غــول

العثور على طفلة عمرها �سبعة اأيام بربيكة
مت العثور على م�ستوى بلدية بريكة ببلدية باتنة على طفلة �سغرية مل يتعدى 
التوا�سل  مواقع  على  ال�سفحات  من  العديد  اأكدت  حيث  اأيام،   7 عمرها 
الجتماعي باأن ال�سحية ال�سغرية تخلت عنها اأمها وتركت معها ورقة مكتوبة 
حادثة  اأم�س،  يوم  من  �سباحا  الثالثة  ا�ساعة  على  حية  لزالت  ابت�سام  فيها 
حركت ال�سارع الباتني الذي ا�ستنكر احلادثة، مطالبا من ال�سلطات الو�سية 
ال�رشب بيد من حديد كل �سخ�س ت�سول له نف�سه تعدي اخلطوط احلمراء 

التي بينها الدين وحتى القانون.

اجلزائر الو�سطى حتتل بيناير
اجلزائر  بلدية  م�سالح  نظمت 
خا�س  يوما  اأم�س،  يوم  الو�سطى 
الرببرية  ال�سنة  براأ�س  لالحتفال 
عديد  مع  بالتعاون  يناير، 
املوجودة  الثقافية  اجلمعيات 
اأين  البلدية،  قطر  م�ستوى  على 
بني  الرابط  الطريق  تطويق  مت 
غاية  اإىل  املركزية  اجلامعة 
وتخ�س�سه  املركزي  الربيد 
للمواطنني من اأجل التعرف على 

هذه  وتاأتي  المازيغي،  الرتاث 
تر�سيم  مت  اأن  بعد  الحتفالية 

عطلة  ويوم  وطني  كعيد  يناير 
مدفوعة الأجر.

براهيمي  يا�سني  اجلزائري  الدويل  الالعب  اأحدث 
حالة طوارئ يف �سفوف فريقه بورتو عقب تعر�سه اإىل 
اأمام  اأم�س  اأول  خا�سها  التي  املباراة  خالل  الإ�سابة 
حيث  الربتغال،  كاأ�س  مناف�سة  حل�ساب  موريرين�سي 
اأبدت اإدارة الفريق وجماهريه تخوفهم من تعر�س جنم 
الت�سكيلة اإىل اإ�سابة معقدة تهدده بالبتعاد طويال عن 
امليادين، خا�سة واأنه الركيزة الأ�سا�سية للفريق خالل 

الفرتة الأخرية.

 براهيمي يحدث 
حالة طوارئ

اأ.م
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�سعر �سلة خامات اأوبك  ي�سل اإىل  38ر67  دوالرا للربميل 
التي  اأوبك  خامات  �سلة  وت�سم 
�سيا�سة  م�ستوى  يف  مرجعا  تعد 
القطري  البحري  اخلام  الإنتاج 
واخلام العربي اخلفيف ال�سعودي  
وخام  الكويتي   الت�سدير  وخام 
مربان الإماراتي  وخام �سحارى 
الثقيل   واليراين  اجلزائري  
العراقي   اخلفيف  والب�رصة 
وخام  الليبي   ال�سدر  وخام 
مرياي  وخام   النيجريي   بوين 
الأنغويل   وجريا�سول  الفنزويلي  

وربيع اخلفيف الغابوين  واأورينت 
الكوادوري .

يوم  النفط  اأ�سعار  �سجلت   و 
انخفا�سا  ا�سيا  يف  اجلمعة 
بلغته  الذي  بامل�ستوى  باملقارنة 
الذي  و    2014 دي�سمرب  منذ 
ونزل  ال�سابق،  اليوم  يف  �سجلته 
مزيج  العاملي  القيا�س  خام 
برنت 29 �سنتا  اأو ما يعادل  4ر0  
باملائة  عن الت�سوية ال�سابقة اإىل 

97ر68 دولر للربميل.

�سجل  اأي�سا  برنت  كان  للتذكري 
اأعلى م�ستوى منذ دي�سمرب2014 
يوم اخلمي�س وبلغ 05ر70  دولر 
بلغت  جهتها   من  و  للربميل، 
غرب  خلام  الآجلة  العقود 
الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س 
34ر63 دولر للربميل بانخفا�س 
قدره 46 �سنتا  اأو ما يعادل 7ر0 
ال�سابقة  الت�سوية  عن  باملئة  
،وكان اخلام ارتفع يوم اخلمي�س 
منذ  م�ستوياته  اأعلى  اإىل 

دولر  77ر64  عند   2014 اأواخر 
للربميل.

اأن  اإىل  املحللني   بع�س  ا�سار  و 
اأو�ساع ال�سوق ب�سكل عام ما زالت 
ا�ستمرار  اأبرزها  لأ�سباب  قوية 
تقودها  التي  الإنتاج  تخفي�سات 
منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول 
)اأوبك( ورو�سيا وكان وزير الطاقة 
قد  املزروعي  �سهيل  الإماراتي 
خالل  املا�سي  اخلمي�س  �رصح 
الإماراتية  العا�سمة  يف  منا�سبة 

تتوازن  اأن  يتوقع  اأنه  اأبوظبي  
�سوق النفط يف 2018 واأن منظمة 
البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( 
باتفاق  العمل  مبوا�سلة  ملتزمة 
نهاية  حتى  املعرو�س  خف�س 
الوزير و هو  العام احلايل، وقال 
اوبك   ملنظمة  احلايل  الرئي�س 
قررته  مبا  ملتزمة  »اأوبك  ان 
عندما اجتمعنا يف نوفمرب 2017 
لعام  العمل  هذا  موا�سلة  وهو 
كامل« م�سيفا اأن حتقيق  التوازن 

الكامل بني العر�س والطلب على 
الوقت  النفط يتطلب مزيدا من 
وقال اإنه يتوقع اأن يتحقق توازن 
ت�رصيف  لكن   2018 يف  ال�سوق 
�سي�ستلزم  املعرو�س  فائ�س 
ذات  واأ�ساف  الوقت  من  املزيد 
امل�سوؤول اأنه غري قلق من حدوث 
ب�سبب  املعرو�س  يف  �سدمة 
تراجعات اإنتاج اخلام يف فنزويال 
يف  ال�سيا�سية  وال�سطرابات 

اإيران.

قالت  منظمة الدول امل�سدرة للنفط )اأوبك(على موقعها االلكرتوين اأم�س اجلمعة  اأن �سعر �سلة خاماتها ال 14  قد و�سل  يوم اخلمي�س 11 جانفي  اإىل 
38ر67  دوالر للربميل مقارنة بال�سعر امل�سجل يوم االأربعاء املا�سي  حيث و�سل اإىل 24ر67  دوالرللربميل. 

رئي�س حركة جمتمع ال�سلم، عبد الرزاق مقري:

الرئا�سيات ت�سعل فتيل ال�سراع بني �سكيب خليل واأويحيى
�رصح رئي�س حركة جمتمع ال�سلم، عبد 
وزير  خرجات  اأن  على  مقري،  الرزاق 
خالل  وليات  لعدة  الأ�سبق  الطاقة 
من  متهيد  اإل  هو  ما  الفارطة،  الأيام 
مل  اإذا   2019 لرئا�سيات  تر�سحه  اأجل 
اأخرى،  لعهدة  احلايل  الرئي�س  يرت�سح 
ما  الأول  للوزير  انتقاداته  اأن  موؤكدا 
اأن خليفة  اأجل  اإ�سرتاتيجية من  اإل  هي 

واأو�سح  منازع.  دون  من  بوتفليقة 
حوار  خالل  حلم�س،  العائد  الرئي�س 
مقت�سب خ�س به tsa  عربي باأن �سكيب 
خليل ينتقد اأويحيى لأنه يف موقع اأح�سن 
منه خلالفة بوتفليقة اإن مل يرت�سح هذا 
جهة  ومن  خام�سة،   لعهدة  الأخري 
التناف�س  اأن  اأخرى يرى ذات املتحدث 
القائم بني اأويحيى و�سكيب خليل حاليا 

لدى  جاهز  مر�سح  »غياب  عن  يعرب 
اخلام�سة  العهدة  يجعل  ما  ال�سلطة” 
اإىل  “الأقرب  هي  حم�س  رئي�س  ح�سب 
الواقع«، وبعيدا عن مو�سوع الرئا�سيات 
العائلة  اأبناء  داخل  املحتدم  وال�رصاع 
ذات  عر�س  الواحدة،  ال�سيا�سية 
امل�سدر نظرة حم�س مللف الأمازيغية 
واجهة  احتلت  تطورات  عرف  الذي 

الأخرية.  الأيام  يف  ال�سيا�سي  النقا�س 
التيار  على  حم�سوب  حزب  مرة  ولأول 
كيفية  حول  نقا�سا  يطرح  ال�سالمي 
ترقية الأمازيغية من خالل اأربع مراحل 
ثم  الثقافية  “املرحلة  مقري  �سماها 
الت�رصيعية  ثم  الجتماعية  املرحلة 

واأخريا املرحلة الأكادميية«.
علي عزازقة

ا�ستنتاجات املدعي العام ملحكمة العدل  االأوروبية 

اللجنة اجلزائرية للت�سامن مع ال�سعب ال�سحراوي تعرب عن ارتياحها 

وزارة الداخلية 

ندوة وطنية للأميار يف 18 جانفي القادم

الناحية الع�سكرية الرابعة بورقلة

زيارة عمل و تفتي�ش للفريق اأحمد قايد �سالح 

رو�سيا ت�سطب ديونا للجزائر بقيمة 4,7مليري دوالر 

مع  للت�سامن  اجلزائرية  اللجنة  تلقت 
الأربعاء  اأم�س  ال�سحراوي  ال�سعب 
العام  النائب  ا�ستنتاجات   كبري  بارتياح 
واتيلي ملحكمة   العدل الأوروبية الذي 
بني  البحري   ال�سيد  اتفاق  باأن  �رصح 
»باطل«،  واملغرب  الأوروبي  الحتاد 
و  للجنة.   بيان  به  اأفاد  ح�سبما 
اجلديد  النت�سار  بهذا  اللجنة  ا�سادت 
ثانية  يوؤكد  الذي  ال�سحراوي  لل�سعب 
العرتاف  واحدة،  �سنة  غ�سون  ويف 

اأعلى  طرف  من  ال�رصعية  مبطالبه 
الوروبي  لالحتاد  ق�سائية  �سلطة 
قرار  نهائية  ب�سفة   اأ�سدرت   التي 
واأقرت  الو�سع   هذا   �رصعية  بعدم 
و  ثرواتهم  على  ال�سحراويني  �سيادة  
و  احلرية  و  الكرامة  يف  الثابت  حقهم 
ال�سعب  بحق  تعرتف  والتي  ال�ستقالل 
منددة   امل�سري   تقرير  يف  ال�سحراوي 
القانون   انتهاك  و  بالحتالل  املغربي 
اأن  امل�سدر  نف�س  ي�سيف  و  الدويل«.  

»اللجنة اجلزائرية للت�سامن مع ال�سعب 
امل�ساندة  اللجان  كافة  و  ال�سحراوي 
الت�سامنية  الدولية  احلركة   تكون  التي 
حري�سة  تبقى  ال�سحراوي  ال�سعب  مع 
و  امللمو�س  و  الفعلي  التطبيق  على 
ال�رصيع  لهذه  القرارات  ال�سادرة عن  
اف�سال  مع  الأوروبية  العدل  حمكمة  
املناورات املماطلة و احللول التوفيقية 
ال�سيئة التي ترمي اىل عدم تنفيذ هذه  
من  اأ�سحابها  ت�رصف  ل  و  القرارات 

الدول  املتواطئة من الف�ساء الأوروبي 
وحقوق  الدميقراطية  مهد  يعد  الذي 
العام  للمدعي  بالن�سبة  و  الن�سان.  
فان اتفاق ال�سيد  البحري »باطل« كون 
اإبرامه  خالل  من  الأوروبي  »الحتاد 
لهذا التفاق خرق التزامه باحرتام حق 
امل�سري  تقرير  يف  ال�سحراوي  ال�سعب 
ليتم  ال�رصورية  ال�سمانات  ي�سع  مل  و 
لل�سحراء  الطبيعية  املوارد  ا�ستغالل 

الغربية لفائدة �سعب هذا القليم«.   

الداخلية  وزارة  حت�رص 
واجلماعات املحلية لعقد ندوة 

البالغ  البلديات  لروؤ�ساء  وطنية 
جانفي   18 يوم   1541 عددهم 

الأولويات  را�س  على  تاأتي  ،و 
و  املحلية  التنمية  ملفات 

مع  الت�سال  و�سائل  و  اجلباية 
املواطنني.

يقوم الفريق اأحمد ڤايد �سالح، 
الوطني،  الدفاع  وزير  نائب 
الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س 

ال�سعبي، من 13 اإىل 16 جانفي 
وتفتي�س  عمل  بزيارة   ،2018
الرابعة  الع�سكرية  الناحية  اإىل 

�سي�رصف  الفريق  بورقلة، 
خالل هذه الزيارة على تفتي�س 
�سيعقد  كما  قتالية،  وحدات 

اإطارات  مع  توجيهية  لقاءات 
الناحية  وحدات  واأفراد 

الع�سكرية الرابعة.

لدول  �سيادية  ديونا  رو�سيا  �سطبت 
قيمتها  ت�سل   2017 خالل  عديدة 
لدول  منها  دولر،  مليار   140.2 اإىل 
واجلزائر  و�سوريا  العراق  مثل  عربية 
»كوم�سمول�سكيا  �سحيفة  ون�رصت 
اجلمعة،  اليوم  الرو�سية،  برافدا« 
التي  الدول  عن  فيه  ك�سفت  تقريرا 
هذه  وحجم  ديونها  مو�سكو  �سطبت 
الديون  اأغلب  اأن  والالفت  الديون، 

ومنحت  ال�سوفيتية،  احلقبة  اإىل  تعود 
هذه الديون حتديدا يف الفرتة ما بني 
 .1991 العام  و  اخلم�سينيات  منت�سف 
الرو�سي،  املالية  وزير  نائب  واأو�سح 
�سريغي �ستور�ساك، خالل حديثه مع 
»كوم�سمول�سكيا برافدا« اأن احلكومات 
يف العامل متنح قرو�سا لدول يف العامل 
باملقابل  امتيازات  على  للح�سول 
اأو  ملنتجاتها  تف�سيلية  �رصوط  مثل 

مل�ستثمريها يف البالد املقرت�سة.
اإىل  تنق�سم  القرو�س  اأن  اإىل  واأ�سار 
نوعني، يف الأول يتم ا�ستخدام الأموال 
من  ومنتجات  ب�سائع  �رصاء  لتمويل 
ت�ستخدم  الثاين  ويف  املقر�س،  البلد 
املقرت�سة  للدول  مالية  كم�ساعدة 
واأ�ساف  تواجهها،  �سعوبات  لتجاوز 
�ستور�ساك اأن مبلغ الـ 140 مليار دولر 
ت�سكل بعد اإعادة اإجراء ح�سابات بناء 

اأ�سعار ال�رصف احلالية، ومعظم  على 
اأ�سلحة  توريد  عن  ناجت  املبلغ  هذا 
�سطبت  عربيا،  دفاعية.  ومعدات 
 21.5 بقيمة  ديونا  للعراق  رو�سيا 
 9.8 بقيمة  ول�سوريا  دولر،  مليار 
�سفقات  اإبرام  مقابل  دولر،  ماليري 
والنفط  البناء  مثل  عدة  جمالت  يف 
والغاز، وللجزائر، بقيمة 4.7 ماليري 

دولر.

دعت اإىل حوار وطني جاد

جبهة امل�ستقبل تنتقد اخليارات 
االقت�سادية للحكومة

بكل من برج باجي خمتار وعني قزام

 �سبط �ساحنتني و17.5 طنا
 من املواد الغذائية

امل�ستقبل،  جبهة  رئي�س  دعا 
اأم�س  بلعيد،  العزيز  عبد 
اجلمعة باجلزائر العا�سمة، اىل 
�رصورة فتح حوار وطني بني كل 

الأطراف 
»كل  حول  الفاعلة  ال�سيا�سية 
البالد«  تهم  التي  الق�سايا 
ير�سي  »اتفاق  اإىل  للو�سول 
لدى  بلعيد،  اجلميع«واأو�سح 
اخلام�سة  للدورة  افتتاحه 
للحزب،  الوطني  للمجل�س 
حوار  فتح  ال�رصوري  »من  اأنه 
خمتلف  بني  حقيقي  وطني 
الوطنية  ال�سيا�سية  القوى 
تر�سي  حلول  اإىل  للو�سول 
ما  اأن  معتربا  الأطراف«،  كل 
راجع  البالد  يف  اليوم  يجري 
موحد  م�رصوع  »انعدام  اإىل 
ت�سيري  حول  اجلميع  عليه  يتفق 
بهذا اخل�سو�س  واأ�سار  الأزمة« 
امل�ستقبل  جبهة  حزب  اأن 
وحوار  ا�ستقرار  عامل  »�سيكون 
فيه  يلم�س  اأي طرف  و�سي�ساند 
نية بناء جزائر قوية على جميع 
الأ�سعدة«، م�سيفا اأن حزبه »لن 
طرف  من  ي�ستعمل  اأن  ير�سى 
اي طرف كان من اأجل الو�سول 
فيها«.  البقاء  اأو  ال�سلطة  اىل 
نف�س  يف  احلزب  رئي�س  وانتقد 
القت�سادية  القرارات  الإطار 
من  احلكومة،  تبنتها  التي 

بع�س  ا�سترياد  جتميد  بينها 
--كما  تدل  والتي  املنتوجات، 
روؤية  انعدام  على  »تدل  قال-- 
للخروج  وا�سحة  اقت�سادية 
التبعية  واإنهاء  الأزمة  من 
للمحروقات«، مت�سائال يف نف�س 
مت  التي  »املعايري  عن  الوقت 
تراخي�س  منح  اأ�سا�سها  على 
هذا  اأن  معتربا  ال�سترياد«، 
الإجراء »�سيخلق لوبيات تتحكم 
الوطني«.  القت�ساد  ت�سيري  يف 
اأ�سحاب  »دخول  اأن  واأ�ساف 
اللعبة  يف  الأموال  روؤو�س 
ال�سيا�سية هو خطاأ كبري ويتعني 
على الطبقة ال�سيا�سية النظيفة 
باليقظة  يتحلوا  اأن  واملواطنني 
اأن  معتربا  البالد«،  حلماية 
»ال�سعف ال�سيا�سي والقت�سادي 
اليوم  اجلزائر  تعي�سه  الذي 
يجعلها موؤهلة لهزات اجتماعية 
امل�ستقبل«وبخ�سو�س  كبرية يف 
المازيغية  ال�سنة  راأ�س  تر�سيم 
)12 فرباير( يوم عطلة مدفوعة 
الجر من قبل رئي�س اجلمهورية، 
اعترب رئي�س جبهة امل�ستقبل اأن 
البواب  »�سيغلق  القرار  هذا 
اأمام من يحاول زعزعة ا�ستقرار 
البالد واملزايدة بهذه الق�سية«، 
اأن  اأجل  من  »العمل  اىل  داعيا 
مكانتها  المازيغية  اللغة  تاأخذ 

الطبيعية يف البالد«.

وحماربة  احلدود  تاأمني  اإطار  يف 
دوريات  واإثر  املنظمة،  اجلرمية 
ال�رصيط  قرب  وتفتي�س  ا�ستطالع 
للجي�س  احلدودي، �سبطت مفارز 
مع  بالتن�سيق  ال�سعبي  الوطني 
جانفي   11 يوم  احلدود،  حرا�س 
خمتار  باجي  برج  من  بكل   2018
�ساحنتني  قزام/ن.ع.6،  وعني 
املواد  من  طنا  و)17،5(   )02(
زيت  من  لرت  و)4000(  الغذائية 
الوقود  من  لرت  و)11200(  املائدة 

مادة  من  كيلوغرام  و)200( 
مفرزة  اأوقفت  فيما  النحا�س، 
�سبعة  بتمرنا�ست/ن.ع.6،  اأخرى 
معدات  وحجزت  مهربني   )07(
اإت�سال  وجهاز  الذهب  عن  تنقيب 
�سياق  يف  ال�سناعية  الأقمار  عرب 
للجي�س  مفارز  اأحبطت  مت�سل، 
تهريب  ال�سعبي حماولت  الوطني 
من  بكل  الوقود،  من  لرت   )10904(
والطارف/  وتب�سة  اأهرا�س  �سوق 

ن.ع.5.

ف.ن�سرين



�صخري  علي  �أم�س �صيد  �أول   ن�صط  
�لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  لدى  �مل�صت�صار 
حول  لقاء    « �أناب  و�لن�رش«  لالت�صال 
بالعام  �حتفاء  يناير  وتقاليد  عاد�ت 
»يناير  2968«  �لأمازيغي  �جلديد 
مبكتبة �صايب دز�ير بالعا�صمة ،  ولقد 
�أكد �صخري يف ت�رشيح  خا�س ليومية 
»�لو�صط » �أن هذ� �ليوم موعد  تاريخ 
رئي�س  فيه  �أين  ��صتجاب  مهم  
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلمهورية 
عيد�  »يناير  برت�صيم  �صعبه  لند�ء 
وطنيا م�صرتكا  يجمع كل �جلز�ئريني 
يف  �صت�صاهم  �ملنا�صبة  هذه  �أن  كما 
�لثقافات  خمتلف  بني  ج�صور�  خلق 
�جلز�ئرية و�صيمكن هذ� �لحتفال من 
بع�صها  مع  �جلز�ئرية  �لعائالت  جمع 
�لبع�س وربط �أو��رش �لأخوة و�ملحبة 
فيما بينها مع �لحتفاء بهذه �ملنا�صبة 
طريق توفري�حلاجيات  عن  �لعظيمة  
عند  �ملتاحة  و�لأ�صياء  �لأ�صا�صية 

جميع �أفر�د  �ملجتمع �جلز�ئري .
يف  و�لباحث  �ملوؤرخ  حتدث  كما 
�لرت�ث  عن  �صويف  فوؤ�د  �لأر�صيف 
�جلذور  وعن  �لأمازيغي  �لثقايف 
و�لثقافة  »يناير«   ملنا�صبة  �لتاريخية 
�أن  موؤكد�  �جلز�ئرية   ،  �ل�صعبية 
يكن  مل  �ملنا�صبة  بهذه  �لحتفال 
�لكني�صة  طرف  من  قبل  من  متاحا 
و�لفقهاء يف �لدين  كما عرفت �لندوة 
�لأمازيغي  عن  �مللك   �لتحدث 
�لفرعون  هزم  �لذي  �مللك  �صي�صنق 
خلق  �لنت�صار  بهذ�  و  �مل�رشي 

لالأمازيغ تاريخا باأر�س م�رش  ، ولقد 
من  �لعديد  م�صاركة  �للقاء  هذ  عرف 
�ملثقفني و�لكتاب و�ملهتمني بالرت�ث 
�جلز�ئري  و�ملمثلني �جلز�ئريني  من 
�حلميد  عبد  �لقدير  �ملمثل  بينهم 
ر�بية  ولقد تخللت هذه �لندوة قر�ء�ت 
حول«   �صلبي   عمر  لل�صاعر  �صعرية 
�لعالقات  توطيد  �إىل  تنادي    « يناير 
بهذه  �حتفاء  �جلز�ئرية   �لجتماعية 
ولية   48 م�صتوى  على  �ملنا�صبة  
�إىل  �لندوة  .  وتطرقت  جز�ئرية  
خمتلف �لت�صميات  ليناير  يف خمتلف 
�لغرب �جلز�ئري  �لوطن ففي  مناطق 
ي�صمى  » ناير »  ويف �جلز�ئر �لعا�صمة 
يطلق عليه ��صم  » �لعجوزة  »وي�صمى 
لولية   �لتابعة  �لقل  يف  �لعام  ر�أ�س 
�صكيكدة �لو�قعة يف �ل�رشق �جلز�ئري 
�ل�صوء  �للقاء  يف هذ�  ولقد  �صلط   ،
�ملتنوعة   �ل�صعبية  على  �لأكالت 
بهذه  �حتفاء�  �جلز�ئر  يف  �ملقامة 
ي�صادف  �لتي  �لكرمية   �ملنا�صبة 
كل  من  جانفي   12 يف  بها  �لحتفال 
�إطار �لعاد�ت  يف  تدخل  �لتي  و  �صنة 
عن  �لأجيال  تو�رثتها  �لتي  و�لتقاليد  
فيها   و�لتي حت�رش وتطبخ   �لأجد�د  
كطبق �لك�صك�صي  خمتلفة  �أطباق 
و�أطباق  �لقبائل  منطقة  يف  بالدجاج 
�أخرى  كالطبيخة  و�خلفاف 
من  �أخرى  مناطق  يف  و�ل�رش�صم 
�لثقايف يف  �لتنوع  �جلز�ئر وهذ� يربز 

�لبلد  .
حكيم مالك 

�مل�ست�سار لدى  »�أناب » �سيد علي �سخري  "للو�سط ":

»يناير« �سيخلق ج�سورا بني 
خمتلف الثقافات اجلزائرية
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�لوطنية   �لوحدة  •       »يناير« رمز من رموز                      �لأمازيغية  �للغة  �للي�سان�س يف  •       لبد من �لتفكري يف تغيري حمتويات 
�للغوية بتنوعات  �لأمازيغية  �للغة  •       علينا تنميط وتهيئة      �لأمازيغية مبختلف تنوعاتها  �للغة  �لدولة  �أن ت�سرتجع  �ل�سروري  •       من 

بعد قر�ر �لعد�لة بعدم �سرعيته:

الكنا�س تعلق اإ�سراب يوم غد اإىل اإ�سعار اآخر
تهمنا ال  الوزارة  و�سغوطات  العدالة  احرتمنا  •       ميالط: 

قرر �ملجل�س �لوطني لأ�ساتذة �لتعليم �لعايل CNES، تعليق �لإ�سر�ب �لوطني �ملوحد ملدة غري حمددة مع مقاطعة �متحانات 
�لدورة �لأوىل، �لذي كان مقرر� يوم غد �لأحد بعد قر�ر �لعد�لة �لأخري �لقا�سي بعدم �سرعيته، كما دعا �ملجل�س جميع 
فروعه �لنقابية �خلم�سني عرب �لوطن، �إىل عقد جمعيات عامة ��ستثنائية طارئة يف غ�سون �لأ�سبوع �ملقبل، و�لت�ساور مع 
�لقو�عد �لن�سالية حول �لأ�ساليب �لحتجاجية �لتي �سيتم تبنيها يف �ملرحلة �لقادمة. مع رفع تقارير �جلمعيات �لعامة �إىل 

�لأمانة �لعامة �ملكلفة بالتنظيم د�خل �ملكتب �لوطني.
علي عز�زقة

�ملن�صق �لوطني للمجل�س �لوطني 
 ،CNES  لعايل� �لتعليم  لأ�صاتذة 
له  كان  ميالط،  �حلفيظ  عبد 
من  و�أو�صح  �لو�صط،  مع  �ت�صال 
�لإ�رش�ب  تعليق  قر�ر  باأن  خالله 
وز�رة  �صغوطات  من  تخوفا  لي�س 
�لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
�ل�صغوطات  هذه  و�أن  خا�صة 
عن  حتى  �لإعالن  قبل  كانت 
تعليقه،  مت  �لذي  �لإ�رش�ب 
يف  �صيطعن  �لكنا�س  �أن  موؤكد� 
�لتعليم  وز�رة  لكون  �لعد�لة،  قر�ر 
غري  وثائق  للعد�لة  قدمت  �لعايل 
كل  �صنقدم  قائال:«  �صحيحة، 
عدم  توؤكد  �لتي  �لر�صمية  �لوثائق 

و�أننا  �ملدعية،  �دعاء�ت  �صحة 
�ملطعون  �لق�صائية  للجهة  �صنبني 
�أمامها كل �لأدلة �لتي توؤكد �صحة 
و�صالمة �ل�رشوط �ل�صكلية �ل�صابقة 
لإيد�ع �لإ�صعار بالإ�رش�ب، خا�صة 
ما تعلق منها بتاريخ �إيد�عه �لذي 
كان يوم 04 جانفي 2018 ولي�س 07 
جانفي 2018 كما جاء يف �دعاء�ت 
ذ�ت  جدد  �ملقابل  يف  �لوز�رة«، 
بخ�صو�س  تاأكيد�ته  �ملتحدث 
جاء  �أنه  �لإ�رش�ب،  تعليق  قر�ر 
�لتي  �لعد�لة �جلز�ئرية  قر�ر  بعد 
و�لكنا�س  �رشعيته  بعدم  ق�صت 
�لدولة  موؤ�ص�صات  حترتم  ح�صبه 
م�صاكل  �إىل  �جلامعة  جتر  ولن 
ذ�ت  ويف  �لعو�قب.  حممودة  غري 
�لوطني،  �ملن�صق  �أو�صح  �ل�صياق 

توؤكد  عليها  حت�صل  معلومات  �أن 
زعزعة  يف  �لأطر�ف  بع�س  نية 
�إذ�  ما  حال  يف  �جلامعة  حال 
�ملقرر  �ل�رش�ب  قر�ر  ��صتمر 
جميع  دعونا  م�رشحا:«  غد،  يوم 
لقر�ر  �لمتثال  �إىل  �لأ�صاتذة 
ممار�صة  لغاية  �جلز�ئرية  �لعد�لة 
�لق�صائي،  بالطعن  �لقانوين  حقنا 
�للتحاق  �لأ�صاتذة  من  ونطلب 
طبيعية  ب�صفة  عملهم  مبر�كز 
وتنفيذ   ،2018/01/14 من  بد�ية 
�لبيد�غوجية«،  �أعباءهم  جميع 
�ملوؤ�مرة  لإف�صال  وهذ�  متابعا:« 
�لتي كانت حتيكها بع�س �لأطر�ف 
د�خل  �لعنف  من  حالة  خللق 
وحماولة  �جلز�ئرية،  �جلامعة 
لأ�صاتذة  �لوطني  �ملجل�س  �تهام 

مكونات  وباقي  �لعايل  �لتعليم 
يف  �مل�صاركة  �جلامعية  �لأ�رشة 
يف  خلفها«،  بالوقوف  �لإ�رش�ب، 
حني �أكد ميالط �أن �لكنا�س لز�لت 
هذ�  مربز�  مبطالبها  متم�صكة 

بقوله:« نوؤكد على مت�صكنا ب�رشعية 
�ملرفوعة،  �ملطالب  وم�رشوعية 
وعدم تنازلنا عن �لدفاع عنها بكل 
و�ل�رشعية  �لقانونية  �لأ�صاليب 

و�لد�صتورية«.

وز�رة �لبيئة

"ت�سرف  "زرواطي 
على تن�سيب 

املجال�س العلمية
�أ�رشفت �أول �أم�س، وزيرة �لبيئة 
و�لطاقات �ملتجددة، فاطمة 

�لزهر�ء زرو�طي، على تن�صيب 
�ملجال�س �لعلمية للموؤ�ص�صات حتت 

�لو�صاية .
ومتثلت هذه �ملجال�س يف �ملركز 

�لوطني لتنمية �لرثو�ت �لبيولوجية، 
�ملحافظة �لوطنية لل�صاحل، 

و�لوكالة �لوطنية للتغري�ت �ملناخية 
وهي ذ�ت طابع �إد�ري تتمتع 

بال�صخ�صية �ملعنوية و�ل�صتقالل 
�ملادي و�أو�صحت �لوزيرة �ن 

هذه �ملوؤ�ص�صات ي�صريها جمل�س 
توجيهي و يديرها مدير عام و 
تزود مبجل�س علمي �لذي يتم 
��صت�صارته يف كل �مل�صائل ذ�ت 
�لطابع �لعلمي �لتي تدخل يف 
�إطار مهام هذه �ملوؤ�ص�صات 

و�أ�صافت �لوزيرة �نه ميكن له 
تقدمي �قرت�حات ب�صاأن �ملو��صيع 
�ل�صرت�تيجية �ملتعلقة بال�صاحل 
تغري �ملناخ و�ملو�رد �لبيولوجية 
وقدمت �لوزيرة �لتهاين مبنا�صبة 

�ل�صنة �لمازيغية �جلديدة وتبادلت 
�لتهاين مع �حلا�رشين.

ف.ن�سرين

عبد �لرز�ق دور�ري:

  اأكادمية اللغة االأمازيغية حتتاج  الأكرث من دكتوراه لتكوين النخبة اجلزائرية

 �أكد عبد �لرز�ق دور�ري مدير �ملركز 
�للغوي  و  �لبيد�غوجي  و  �لوطني 
�صيفا  حلوله  لدى   ، تامازيغت  لتعليم 
�للغة  ،   �أن  �لوطنية  �لإذ�عة  على 
و�قع  على  مفرد  ��صم  هو  �لأمازيغية 
تعددي  وهناك تنوع كبري وثري ينبغي 
�أن ل  نتعامل معه  �نطالقا من �أفكار 
ولقد  جتنبها  �إىل  توحيدية  د�عيا 
ووجود  2006   باإن�صاء  منذ  طالبنا 
تتوفر  �لأمازيغية  �لتي  للغة  �أكادميية 
من  باحثني  عن  كايف  عدد  على 
لهم  ت�صمح   �إيجاد  و�صائل  طريق 
بجلب متخ�ص�صني  يف �لأمازيغية من 
�خلارج  ولي�س فقط من �لد�خل  فهذ� 
بكل   �لأمور  بدر��صة  لنا  �صي�صمح 
�أن  ندر�س هذه  مو�صوعية،  وميكننا  
�لتنوع  لأن هذ�  �لتنوعات على  حدى 
 13 للقرن  تاريخي  يعود  نتاج  هو 
م  و�مل�صمى  ب�صمال �إفريقيا   ماعد� 
م�رش حيث كانت هذه �ملنطقة  ناطقة 
يف �لأغلبية باللغة �لأمازيغية ولكن بعد 
�لقرن 13  �أ�صبح 80 باملائة  يتحدثون  
و�أو�صح  �جلز�ئرية .    �لعربية  باللغة 
�إىل  بحاجة  دور�ري  �أن  �ملركز 
�لل�صانيات  يف  متخ�ص�صا  باحثا   150
�ملركز  �أن  �إىل  م�صري�    ، و�لتعليميات 
�لوطني و �لبيد�غوجي و �للغوي لتعليم 
تامازيغت ، لديه �أربعة معاهد  جامعية  
�لأمازيغية  �للغة  بتدري�س  �ملكلفة 
وبجاية  ويف  و�لبويرة  وزو  تيزي  يف 
�ملالحظ  �أن  من  و  وباتنة   خن�صلة 
 ، �لتدري�س  يف  متفاوتة   �مل�صتويات 
و  �ملاج�صتري  �إىل  �صهادتي  ��صتناد� 

�ملتحدث  ذ�ت  موؤكد�   ، �لدكتور�ه  
من  �أكرث  حتتاج  �لأكادميية  �أن 
�أي  بروفي�صور،  د�عيا  �إىل  دكتور�ه 
�لأمور  وجوب  معاجلة 
ب�صكل  مو�صوعي  لتكوين 
كله  بغية  �لنخبة  �جلز�ئرية  وهذ� 
�لكبرية  �لتي  �مل�صاكل  من  حت�صينها 
باجلامعة  تكوينها  يف  بها  ترتب�س 
�لرز�ق  عبد  .  و�عترب  �جلز�ئرية 
موقف  من  �نطلقنا  �إذ�  �أننا  دور�ري 
ونتاج  تاريخي  نتاج  بكوننا  فكري 
وكذلك  و�لثقافة  �لتاريخ  لتمخ�س 
�لجتماعية  �لق�صايا  من  جمموعة 
�لإن�صان  �صكلت  �لتي  و�لقت�صادية 
�جلز�ئري �لآن، وعليه فهذ� �ملخا�س 
تنوعا  �أنتج  �ل�صنني  مر  على  مت  �لذي 
وعليه فينبغي �لنطالق منه مع وجود 
بالن�صبة  ولغوية  ثقافية  �ختالفات 
�لأخرى،  للغات  وبالن�صبة  لالأمازيغية 
يف  تنوعا  �أنتج  �جلز�ئري  فاملجتمع 
وحدة   �لعربية حققت  و�للغة  �للغات 
يخ�س  وفيما  �جلز�ئري.  �ل�صعب 
�ملطالبة بالعرت�ف بالبعد �لأمازيغي 
 ، �لدولة �جلز�ئرية  له  ��صتجابت  �لتي 
جيدة  مبادرة  تعد  �أنها  دور�ري  قال 
بالرموز  عرفت  �لعرت�ف  جد�  
�لذي  �جلز�ئرية  كيناير  �لدولة 
وطني  كعيد  �جلمهورية  رئي�س  ر�صمه 
للجز�ئريني ويعد هذ� �لأخري رمز� من 
رموز �لوحدة �لوطنية �لتي ��صرتجعته 
خالل  من  موؤخر�  �جلز�ئرية  �لدولة 
�لحتفالت ، وعليه  فالفرد �جلز�ئري 
يعترب هذه �ملنا�صبة مهمة بالن�صبة له 

كر�أ�س  ت�صمياته  �ختلفت  و�إن  حتى 
�أ�صقا�س«  �أو بالأمازيغية« �إخف  �ل�صنة 
وعليه فهذ� يخلق رو�بط  بني  خمتلف 
يف  �ملوجودة  و�لتنوعات  �للغات  
علوم  يف  �جلز�ئر  .  ودعا  �لباحث 
�لدولة  دور�ري  �لرز�ق  عبد  �للغة  
��صرتجاع  �رشورة  �جلز�ئرية  �إىل 
بتنوعاتها،  معترب�  �لأمازيغية  �للغة 
�لركيزة  ت�صكل  �لأمازيغية  �أن 
�لوطنية  و�لتي  للهوية  �لأ�صا�صية 
�لوجود  من  �ل�صنني  �ألف  لديها 
غري  هذه  �للغة  �أن  جند  لكننا  و 
فهي  موحدة  كلغة  حاليا  موجودة 
فكرة فقط وعلينا تنميط وتهيئة �للغة 
هي  كما  �للغوية  �لأمازيغية  بتنوعات 
ت�صوره  مقدما  �لو�قع  موجودة  يف 
على  ت�صور  �لعتماد  طريق  عن 
بالدولة   �أ�صا�صا  �ملرتبط  قانوين 
مع  �لع�صوي   �لقانون  يف  و�ملتمثل 
�إن�صاء  �أكادميية �للغة �لأمازيغية  �لتي 
�إىل  خطو�ت  تخطو�  �أن  ميكنها 
�جل�رش  تعد  �لأخرية  �لأمام  فهذه 
�لذي ي�صهل لنا عملية �لنتقال �لتهيئة 
�ملدونة  وهي  تهيئة  �إىل  �لقانونية  
�للغوي �ملوجود   �لرث�ء  در��صة وجمع 
و�إخر�ج  ودر��صته  �لتنوع  كل  يف 
�لقو�عد  و�لقو�مي�س  و�مل�صتويات 
�ل�رشفية و�لنحوية و�لدللية و�لرتكيبية  
فبعد  �لعاطفة  عن  ��صتعمال  بعيد� 
،  كما هي م�صتعملة   �للغة  جمع هذه 
�جلز�ئريني  طرف  �ملتكلمني  من 
مرحلة  تليها  �أل�صنتهم  باختالف 
�أخرى  . وحتدث مدير �ملركز �لوطني 

و�لبيد�غوجي و�للغوي لتعليم تامازيغت 
�لأمازيغية  �للغة  تدري�س  �إمكانية  عن 
�لرتبوية  د�عيا  وز�رة  يف �ملوؤ�ص�صات 
�لرتبية �لوطنية �إىل �لعتماد على لغة 
�أ�صاتذة  توفري  مع  �أمازيغية  منمطة 
وز�رة  طرف  من  و�ملكونني  خمت�صني 
�لعلمي  مع  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
وعدم  �لعقل  �إىل  �ملطالبة  بال�صتناد 
،  مع  �لعقل  على  �لعاطفة  تغليب 
�رشورة  فتح منا�صب عمل لكون وز�رة 
�لرتبية  �لوطنية ل ميكنها  ��صتيعاب  
�جلز�ئرية   �جلامعات  تنتجه  ما  كل 
بغية  حتويلهم  �إىل �أ�صاتذة   معترب� �أن 
هذ� �لأمر م�صتحيل ، وعليه فالبد من 
�لتفكري يف تغيري حمتويات �للي�صان�س 
يف  ت�صمح  �لتي  �لأمازيغية  �للغة  يف 
�لقت�صاد  يف  عمل  فر�س  �إيجاد 
�أ�صبحت  بعدما  و�ملجتمع  و�لرتجمة 
�لعد�لة   ر�صمية  ويف  لغة  �لأمازيغية 
�ملحلية   و�لإد�رة  �ملركزية  و�لإد�رة 
لهم  ليكون  تكوين  �ملرتجمني   ولبد  
ب�صوق  و�ملرتبطة  للتوظيف   قابلية 
�لرتبية  بوز�رة  مرتبط  وجزء  �لعمل  
�أن يكون تخ�ص�س يف  �لوطنية وينبغي 
�لتنوعات �للغوية  �ملوجودة يف �لو�قع  
نحن  نتجه يف طريق  فاليوم  وبالتايل 
�مل�صاكل  طرح  بو��صطة  �لعقالنية  
�خلروج  من  حاليا  ومتكننا  �حلقيقية  
�لهوية  قانونيا  وعليه  م�صاكل  من 
�صعبة  هي  �لآن  �لأ�صا�صية  فامل�صاكل 
لها  ويعطى  تدر�س  �أن  ولبد  للغاية 

�لوقت �لكايف.
حكيم مالك

�إىل غاية 2019

396األف عائلة �ست�ستفيد من ال�سكن االجتماعي 
�لطبعة �لر�بعة جلائزة رئي�س �جلمهورية لل�سحفي �ملحرتف

الهوية الوطنية �ستكون مو�سوع  ال�سنة
�أعلن وزير �ل�صكن و�لعمر�ن و �ملدينة �خلمي�س باجلز�ئر 
�ل�صكن  من  �صت�صتفيد  عائلة  �ألف   396 عن  يزيد  ما  �أن 
�لعمومي �ليجاري )�لجتماعي( تدريجيا �ىل غاية 2019  
�لجتماعي  �ل�صكن  من  396.168  وحدة  ت�صليم  قال   و 
من  كليا  متول  �لتي  �ل�صيغة  وهي   ،  2019 غاية  �ىل 
�ملخ�ص�صة  �مليز�نية  بلغت   ،  1999 ومنذ  �لدولة  خزينة 
باإ�صكان   �صمحت   حيث  دولر  مليار   43 �ل�صيغة   لهذه 
�لأخرى   �لدعم  �أنو�ع  عن  ناهيك  عائلة،   1.141.113
دولر  مليار   3 �إىل  �إ�صافة  دولر،  مليار   20 بلغت  و�لتي 

 66 �ملايل  �ملجموع  بلغ  حيث  �لتهيئة  باأ�صغال  للتكفل 
منذ  �ل�صيغة  هذه  يف  �لت�صجيل  يفتح  ومل  دولر.  مليار 
�أكرث،  �لعملية  وتنظيم  �ل�صغط  لتخفيف   ،2015 �صنة 
ي�صيف �لوزير وتعرف 18 ولية �لتاأخري يف �لجناز، حيث 
�ملقاولت  مع  طمار-  -يتابع  �جتماعات  عقد  �صيتم 
على  �صيتخذ  �ملحليني  و�مل�صوؤولني  �لجناز  وموؤ�ص�صات 
�أ�صا�صها قر�ر�ت لف�صخ �لعقود �أو منح �إعذ�ر�ت �و �إعادة 
بعث للم�صاريع و�أ�صاف » مت �تخاذ كل �لإجر�ء�ت �لالزمة 

لتفعيل �لجناز وت�رشيع �لوترية«.

�أن  �لإت�صال جمال كعو�ن  بولية غرد�ية  �أعلن وزير 
�لر�بعة  �لطبعة  مو�صوع  �صتكون  �لوطنية«  �لهوية   «
جلائزة رئي�س �جلمهورية لل�صحفي �ملحرتف 2018 .

�خلا�صة  �لإحتفالت  هام�س  على  �لوزير  و�أو�صح 
�ملو�صوع  �ختيار هذ�  �أن  �لولية  بهذه    2968 بيناير 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�س  تر�صيم  مع  يتز�من 

بوتفليقة هذه �ملنا�صبة �لوطنية 12 يناير من كل �صنة 
عطلة مدفوعة �لأجر  وكان مو�صوع �آخر طبعة لهذه 
لل�صحافة  �لوطني  �ليوم  مبنا�صبة  �ملمنوحة  �جلائزة 
�لبيئة  �أكتوبر من كل �صنة( حول » �حلفاظ على   22(

..مفتاح �لرفاه �لعمومي و �ل�صعادة �لإجتماعية » . 
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7 �سنوات �سجنا البن الربملانية ال�سابقة عن قتله ل�سقيقه ب�سعيد حمدين
.      ال�سالح كان مو�سوعا رفقة �سالح اآخر معباأ باخلراطي�ش  كزينة يف قاعة اال�ستقبال 

ل/منرية

املتهم ينفي قتله 
ل�سقيقه

 « الرئي�سي املدعو  اأكد املتهم   
بجرم  املتابع  اأمني«  حممد   ، م 
القتل العمدي مع �سبق الإ�رصار 
و الرت�سد اأنه مل يقم بيوم الوقائع 
امل�سادف لتاريخ 6 اأكتوبر 2014 
بقتل �سقيقه و اأنه كان متواجدا 
ب�سدد  اأ�سدقائه  رفقة  يومها 
ق�ساء بع�ض احلوائج حيث تنقل 
نهارا   12 ال�ساعة  بحدود  يومها 
رفقة �سديقه ملنطقة بئر خادم 
ق�سد اإ�سرتجاع نقوده من قاب�ض 
اأنه  غري  بها  يعمل  التي  احلافلة 
مل يجده ومن مت توجه ملنطقة 
م�ساءا  اأدراجه  عاد  و  درارية 
ملنطقة  املغرب  �سالة  بع�ض 
و  بعامله  اإلتقى  اأين  خادم  بئر 
الأثناء  تلك  ويف  نقوده  اإ�سرتجع 
غري  ليال  والدته  به  اإت�سلت 
و  عليها  الرد  من  يتمكن  مل  اأنه 
عاود  زوجته  به  اإت�سلت  اأن  بعد 
حينها  اأخطرته  و  بها  الإت�سال 
للمنزل  توجه  اأين  �سقيقه  بوفاة 
�سقيقه  بوفاة  تفاجئ  و  مبا�رصة 
كون  اإنتحار  احلادثة  باأن  موؤكدا 
قد  و  خمدرات  مدمن  �سقيقه 
حاول لعدة مرات الإنتحار وقام 
للم�ست�سفى  به  بالتوجه  بنف�سه 
املتعلق  اجلرمية   دافع  وعن   ،
اأكدت  التي  ياري�ض«   « ب�سيارة 
زوجة املرحوم اأنه قد قام بقتل 
�سقيقه من اأجلها حم�ض اإفرتاء 
لوالدته و هو  ال�سيارة ملك  كون 
�سيارته  ميلك  كونه  عنها  بغنى 
ال�سياق  نافيا يف ذات   ، اخلا�سة 
ما جاء على ل�سان هاته الأخرية 
بكونه قد تقدم من منزل �سقيقه 
و حدثت بينهما مناو�سات اإنتهت 
بجرمية القتل اأنها حم�ض اإفرتاء 
لأ�سباب يجهلها نافيا لوجود اأي 
من  �سقيقه  بني  و  بينه  خالف 

هذا  زوجة  وبني  بينه  و  جهة 
الأخري من جهة اأخرى .

املتهم اأزهق روح 
�سقيقه ب�سبب �سيارة  

زوجة  اأكدت  اأخرى  جهة  من 
لتغيري  تتعمد  مل  اأنها  ال�سحية 
اأن  بخ�سو�ض  الأولية  اأقوالها 
داخل  جرت  التي  اجلرمية 
اإنتحار  عقر منزلها هي جرمية 
من  لتهديدات  تعر�ست  بعدما 
طلبت  التي  زوجتها  والدة  قبل 
الأمن  مل�سالح  الت�رصيح  منها 
كونه  اإنتحر  قد  زوجها  باأن 
و�رصحت   ، خمدرات  مدمن 
اأنه  الوقائع  حقيقة  بخ�سو�ض 
يومها وبينما كانت رفقة زوجها 
يطلب  باملتهم  تفاجاأت  ليال 
منها مناداة زوجها و بعد ولوجه 
منها  طلب  الإ�ستقبال  لقاعة 
الإن�رصاف  املرحوم  زوجها 
فتوجهت  ملفردهم  تركهم  و 
اأثناء  و  الباب  اأقفلت  و  لغرفتها 

تواجدها هناك تفاجاأت ب�رصاخ 
من  تنبعث  كالمية  مناو�سات  و 
مل  اأنها  غري  الإ�ستقبال  غرفة 
تعر اإهتماما لالأمر كونها متعودة 
على الأمر ب�سبب امل�ساكل التي 
�سقيقه  و  زوجها  جتمع  كانت 
التي  ياري�ض«   « �سيارة  ب�سبب 
اإ�ستغالل  و  بيعها  ينويان  كانا 
اأملانيا  لدولة  الهجرة  يف  ثمنها 
والدها  رفقة  هناك  للعي�ض 
للمتهم  يرق  الذي مل  الأمر  وهو 
وجعله يدخل يف خالفات دائمة 
دقائق  ب�سع  وبعد   ، زوجها  مع 
من  ينبعث  ناري  بطلق  تفاجاأت 
ب�سخ�ض  و  الإ�ستقبال  غرفة 
ين�رصف من ال�سالة غري اأنها مل 
بعد  و  تتمكن من حتديد هويته 
لل�سالة �ساهدت زوجها  توجهها 
ملقيا اأر�سا وهو غارق يف دمائه 
اإخرتقت  ر�سا�سة  جراء  من 
مل  امل�سهد  هول  ومن  راأ�سه 
باحلماية  الإت�سال  من  تتمكن 
ملنزل  مبا�رصة  فتوجهت 
اللحاق  منها  وطلبت  الربملانية 
ولدها  باأن  اأخطرتها  بعدما  بها 
بعد  و  ناري  لطلق  تعر�ض  قد 
ل�سقتها  اأخرى  مرة  توجهت  اأن 
قامت  بها   الربملانية  حلاق  و 
هاته الأخرية ودون اأي مقدمات 
بنزع حلي ولدها الذي كان يلفظ 
اأبعدت �سالح  اأنفا�سه الأخرية و 
اخلا�ض  �سالحها  تاركتا  الوالد 
منها  طلبت  و  اجلثة  اأمام  ملقيا 
باأن  الإدعاء  و  الأمر  عن  التكتم 
اإياه  مهددتا  اإنتحر  قد  زوجها 
اأكدت  كما   ، جدا  حادة  بلغة 
اأن ال�سالح الذي  ذات املتحدثة 
اإ�ستعمله اجلاين هو �سالح والدته 

الذي كان مو�سوعا رفقة ال�سالح 
الثاين بالقرب من التلفاز وكان به 
خراطي�ض ، وبعد الواقعة بحوايل 
اأمن  عن�رص   18 حلق  دقيقة   20
املدنية  احلماية  م�سالح  رفقة  
و  اجلثة  بحمل  قاموا  و  للمنزل 
اجلرمية  يف  امل�ستعمل  ال�سالح 
التي  املهلو�سة  الأقرا�ض  رفقة 
اأكدت  التي  و  باملنزل  كانت 
باأنها ل تخ�سها و اأن زوجها كان 
متعود على اإ�ستهالكها مع نفيها 
معه  تعاطت  قد  تكون  اأن  التام 
القا�سي  تدخل  على  ردا  يومها 
يف  تكن  مل  اأنها  بخ�سو�ض 
وعيها يومها ونفيها التام لوجود 
زوجها  وبني  بينها  م�ساكل  اأي 
وكانا  كونهما عري�سان  املرحوم 
وب�سدد  حب  ق�سة  يعي�سان 
للتوجه لالإقامة بدولة  التح�سري 

اأملانيا .

الزوجان كانا يعي�سان 
يف خالفات دائمة 

جهتها  من  اأكدت  الربملانية 
باأقوالها  اإدلئها  خالل 
متت  التي  اجلرمية  بخ�سو�ض 
اإنتحار  جرمية  اأنها  اإبنيها  بني 
من  لأكرث  حاول  قد  اإبنها  كون 
يوم  منها  وطلب  الإنتحار  مرة 
جميع  عن  مب�ساحمته  الوقائع 
حقها  يف  اإرتكبها  التي  الأفعال 
غري اأنها مل تعره اإهتمام لتعودها 
باأنه  �رصحت  كما   ، الأمر  على 
وبعد  الوقائع   يوم   �سبيحة  يف 
زيارتها  من  اإبنها  اإن�رصاف 
تفاجاأت ب�رصاخ ينبعث من �سقة 
حتاول  وبزوجته  الأخري  هذا 

اأن املرحوم  ال�سقة غري  مغادرة 
رف�ض ال�سماح لها بذلك اإل اأنها 
تعودت  اأنها  بحكم  تتدخل  مل 
ب�سبب  ال�سجارات  هاته  على 
جتمع  كانت  التي  اخلالفات 
حدود  ويف   ، زوجته  مع  ابنها 
تفاجاأت  ليال  العا�رصة  ال�ساعة 
ابنها  بزوجة  و  الباب  بطرق 
و  لل�سقة  احل�سور  منها  تطلب 
اإنقاذ اإبنها فطلبت منها الذهاب 
بعد  بها  حلقت  و  اأخرى  مرة 
ولوجها  ومبجرد  دقائق  ب�سع 
�سالة  باب  عند  وقفت  لل�سقة 
اإبنها  باأن  لالطمئنان  ال�ستقبال 
مل يلقي نف�سه من ال�رصفة بحكم 
القيام  مرة  من  لأكرث  حماولته 
اأر�سا  ملقيا  بابنها  لتفاجاأ  بذلك 
و زوجته حتت�سنه فاقرتبت منها 
البتعاد لالطمئنان  منها  وطلبت 
احللي  بنزع  قامت  ومن مت  عليه 
لطاملا  التي  لو�سيته  تنفيذا  منه 
اأن  بها خمافة  القيام  منها  طلب 
حللي  مرتديا  هو  و  حتفه  يلقى 
 ، الدين  لتعاليم  تنفيذا  ذهبي 
وبعدها قامت بحمل �سالح والده 
و  جريان  اأي  يلتقطه  اأن  خمافة 
احلماية  ب«عقيد«  ات�سلت  منه 
بزوجة  ات�سلت  و  النجدة  لطلب 
لطلب  املتهم  ابنها  و  ابنها 
حينها  يرد  مل  اأين  ح�سورهم 
اإت�سالتها كون  الأخري على  هذا 
موؤكدتا   ، م�سغول  كان  هاتفه 
ت�سمع  مل  باأنها  املحكمة  لهيئة 
اأي طلق ناري وهو الرد الذي اأثار 
ال�سقتان  كون  القا�سي  اإ�ستغراب 
عدم  امل�ستحيل  ومن  متقبلتان 
باأن  ردت  اأنه  غري  له  �سماعها 
كانوا  اأن اجلريان  و  �سعبي  احلي 

 « لعب  ب�سدد  الأثناء  تلك  يف 
العمارة  مدخل  اأمام   « الدومينو 
�سماعها  دون  حال  الذي  وهو 
بيع  ، وعن حقيقة  الناري  للطلق 
كان  الذي  اخلالف  و  ال�سيارة 
فاأكدت  املتهم  و  املرحوم  بني 
قبل  من  اإفرتاء  حم�ض  باأنه 
ملكها  ال�سيارة  كون  اإبنها  زوجة 
و ل يوجد اأي �سبب يجعل اإبنيها 
باأن  ، م�سريتا  ب�سببها  يت�ساجران 
من  يعاين  كان  لطاملا  املرحوم 
كان  و  زوجته  مع  اأ�رصية  م�ساكل 
ينوي النف�سال عنها ب�سبب �سوء 
الدائم بها  �سلوك زوجته و �سكه 
لل�سالح  حازتها  وبخ�سو�ض   ،
فاأكدت  عهدتها  اإنتهاء  رغم 
اإٍجاع  بطلب  تقدمت  باأنها 
الرد  تتلقى  مل  اأنها  غري  ال�سالح 
حتتفظ  جعلها  مبا  ال�ساعة  حلد 
اجلرمية  يف  امل�ستعمل  بال�سالح 
اجلرمية  لتفا�سيل  وبالرجوع   .
 2013 اأكتوبر   6 ليوم  تعود  فاإنها 
حني اإ�ستفاق �سكان منطقة �سعيد 
حمدين على طلق ناري يف حدود 
ال�ساعة العا�رصة ليال  ينبعث من 
�سقة اأحد العر�سان اجلدد و يعرث 
مل�سدر  تتبعهم  بعد  اجلريان 
�ساحب  جثة  على  الناري  الطلق 
�سنة  العمر 24  البالغ من  املنزل 
غارق  وهو  الأر�ض  على  ملقيا 
ج�سمه  يف  ور�سا�سة  دمائه  يف 
اأمامه  ل�سالح ملقي  مع ر�سدهم 
و   ، اأمامه  مهلو�سة  حبوب  مع 
الأمن  عنا�رص  بتبليغ  ي�سارعوا 
اجلرمية  مل�رصح  تنقلت  التي 
ال�سحية  والدة  با�ستجواب  و 
املرحوم  اإبنها  باأن  لهم  �رصحت 
م�سالح  اأن  غري   ، اأنتحر  قد 
و  بالفر�سية  تقتنع  مل  ال�رصطة 
لتكت�سف  التحريات  يف  تو�سعت 
فاعل  بفعل  متت  اجلرمية  اأن 
من خالل رفعها للب�سمات ،حيث 
وجود  اإىل  التحريات  تو�سلت 
ال�ساب  اأن  تثبت  قاطعة  اأدلة 
اجلاين  واأن  ينتحر،  ومل  قتل 
ما  على  بناءا  وهذا  �سقيقه  هو 
البالي�ستية«  »م�سلحة  له  خل�ست 
الولية  باأمن  العلمية  لل�رصطة 
ال�رصعي  الطبيب  تقارير  وكذا 
العتبار  بعني  بالأخذ  خا�سة   ،
با�ستعمال  متت  اجلرمية  اأن 
ال�سابقة عن حزب  النائبة  �سالح 
الدميقراطي  الوطني  التجمع 
اإىل  التحقيق  خل�ض  اأن  وبعد   ،
حتويل م�سار الق�سية من جرمية 
اإنتحار جلرمية قتل مت على هذا 
ال�سحية  �سقيق  متابعة  الأ�سا�ض 
�سبق  مع  العمدي  القتل  بتهمة 
متباعت  و  الرت�سد  و  الإ�رصار 
الربملانية و زوجة اإبنها و �سقيقته 
بتهمة عدم الإبالغ عن جناية  .  

فتحت حمكمة اجلنايات البتدائية بالدار البي�ساء نهاية الأ�سبوع الفارط اأحد اأهم امللفات الق�سائية التي اأ�سالت الكثري من احلرب حول جرمية القتل الب�سعة التي 
متت بني جدران منزل الربملانية ال�سابقة وب�سالحها اخلا�ص الذي كان مو�سوعا كزينة بقاعة ال�ستقبال قام بوا�سطته اإبنها البكر باإزهاق روح �سقيقه وحاولت الأم 

حتويل م�سار الق�سية جلرمية اإنتحار ا�ستغالل حلالة الإدمان التي كان يعي�ص فيها ال�سحية قبل اأن تفجر زوجته باجلل�سة العلنية تفا�سيل مثرية ك�سفت الوجه 
الأخر للق�سية وكيف حاولت الأم طم�ص معامل احلقيقة من خالل حماولتها اإخفاء �سالح زوجها ونزع امل�سوغات التي كان يرتديها ال�سحية خللق فر�سية جرمية 
�سرقة و تواجهها املحكمة بتقارير اخلربة الدقيقة التي كانت باملر�ساد وتدينها على هذا الأ�سا�ص بعقوبة عام حب�سا موقوف النفاذ فيما اأدين الإبن القاتل بعقوبة 7 

�سنوات �سجنا نافذا مع عقوبة 6 اأ�سهر حب�سا موقوف النفاذ لباقي املتهمني بعدما كانوا مهددين باملوؤبد للمتهم املتابع بالقتل و5 �سنوات �سجنا للباقي ..



ال�سياحي  للقطاع  متابعون  ك�سف 
ال�سياحة  تراجع  ان  بايليزي  
لقد  الكبري   اجلنوب  مبناطق 
ال�سناعة  ن�ساط  على  �سلبا  اثر 
التقليدية التي تعد رافدا اأ�سا�سيا 
يتجلى  حيث  ال�سياحي  للن�ساط 
احلريف  الن�ساط  ركود  يف  ذلك 
التي  التقليدية  للمنتوجات 
ارتبطت دوما باحلركية ال�سياحية 

للمنطقة .
احلرفيني  ن�ساط  اأ�سبح  وقد   
القليلة  امل�ساركات  على  يقت�رص 
والتظاهرات  يف بع�ض املعار�ض 
ذكر  كما  فقط  املنا�سباتية 
نا�سطني  احلرفيني  من  عدد 
تعاين  جهتها  ومن   ، باملنطقة 
بواليات  ال�سياحية  الوكاالت 
اإيليزي  و   اأدرار   ، مترنا�ست 
كان  حيث  لن�ساطها  تراجع  من 
خالل  من  قبل  من  مزدهرا 
االأجانب  لل�سياح  الكبري  التوافد 
الذي  الو�سع  وهو  املنطقة  اإىل 
جعل ع�رصات الوكاالت ال�سياحية 
تهدد  قد  مالية  م�ساعب  تواجه 
املتعامل  �سفة  على  حمافظتها 

ال�سياحي
يف  متحدث  من  اأكرث  وقال 
املو�سوع اأن قطاع ال�سياحة بتلك 
الواليات يتطلع لغد اأف�سل  ، رغم 
هذه ال�سعوبات الظرفية من اأجل 
ا�ستدامة الن�ساط ال�سياحي بعيدا 
عن الفعل املنا�سباتي حيث تعمل 
مديرية القطاع على اإعداد برامج 

وموؤ�س�سات  هيئات  مع  بالتن�سيق 
ال�سياحي  الن�ساط  لدفع  اأخرى 
بهذه املنطقة والتي يراهن عليها 
كثريا يف ترقية امل�سار االقت�سادي 
الوطنية  ال�سياحة  وترقية  للوالية 

عموما .
اأمنية  م�سادر  قالت  جهتها  من 
اأبرز  بني  من  اأن   « »الو�سط   لـ 
االأ�سباب التي �ساهمت يف تراجع  
ب�سحراء  االأجانب  ال�سواح  عدد 
االأو�ساع  تردي  هي   ، الطا�سيلي 
 ، وليبيا   وموريتانيا  مايل  بدول 
التدخل   « »الناتو  قوات  ونية 
ع�سكريا ملالحقة عنا�رص تنظيم 
 « »داع�ض  االأ�سالمية  الدولة 
مبدن  احلدودية  التما�ض  بنقاط 
لكن   ، –بركات  –غات  غدام�ض 
اأكدت جهات حم�سوبة  رغم ذلك 
ال�سياحة  مديريات  م�سالح  على 
جلاأت  املعنية  ال�سلطات  باأن 
لت�سجيع ال�سياحة الداخلية كحال 

بديل الإنقاذ املو�سم .
�أحمد باحلاج 

املن�رصم  االأ�سبوع  نهاية  متكنت 
الغري  االجتار  مكافحة  فرقة   ،
التابعة  باملخدرات  م�رصوع 
لل�رصطة  الوالئية  للم�سلحة 
تندوف  والية  باأمن  الق�سائية 
اجلمارك  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
اإحباط  من  بتندوف  اجلزائرية 
من  كمية  ترويج  حماولة 
املخدرات كانت موجهة للرتويج 

داخل مدينة تندوف .
على  بناءا  العملية  جاءت   
الفرقة  ذات  اإىل  واردة  معلومات 
حاجز  اإقامة  اإثرها  على  ليتم   ،
 50 رقم  الوطني  بالطريق  اأمني  
اجلزائرية  اجلمارك  م�سالح  مع 
ال�سيارة  توقيف  مت  حيث   ،
كان  تويوتا  نوع  من  امل�سبوهة 

يتعلق  �سخ�سني  متنها  على 
املدعو/)ب.ب.ع  من  بكل  االأمر 
 25 )ب.ب.ل،  واملدعو  ،22�سنة( 
اإىل  ال�سيارة  اإخ�ساع  بعد  �سنة( 
على  العثور  مت  التفتي�ض  عملية 
وزنها  يقدر  كمية من املخدرات 
من  غرام  و814.6  3كلغ  بحوايل 
الكيف املعالج كانت خمباأة داخل 
اأين  لل�سيارة  اخللفية  االأبواب 
امل�سبوطة   ال�سلعة  م�سادرة  مت 
اأق�سام  ملفت�سية  وت�سليمها 
بتيندوف  اجلزائرية  اجلمارك 
اإىل  املوقوفان  ،فيما  مت حتويل 
مقر امل�سلحة على ذمة التحقيق 
اإجراءات  جميع  ا�ستيفاء  بعد  و 
تقدمي  مت  االأويل  التحقيق 
اجلهات  اأمام  فيهما  امل�ستبه 
الق�سائية  ، اأين �سدر يف حقهما 
املوؤقت  احلب�ض  رهن  اإيداع  اآمر 
بتهمة  حماكمتهما  اإنتظار  يف 
باملخدرات  واملتاجرة  احليازة 

بطريقة غري �رصعية .
�أحمد باحلاج 

ب�ضبب تردي �لأو�ضاع �لأمنية بدول 
�ل�ضاحل و�جلو�ر 

 يف عملية �أمنية نوعية بني �لأمن
 و�جلمارك �جلز�ئرية 

تراجع ال�سياحة باجلنوب  
ينعك�س �سلبا على ن�ساط 

احلرفيني والوكاالت ال�سياحية

اإحباط حماولة ترويج 3كلغ 
من الكيف املعالج بتيندوف 

�أغلفة مالية مبالغ فيها وتتنافى مع �ضيا�ضة تر�ضيد �لنفقات 

امليزانية االأولية لـ 2018 بورقلة 
ت�سرب تعليمة اأويحي عر�س احلائط 

.       جمعيات تطالب الوايل ب�سد احلزام ومعاجلة الق�سايا امل�ستعجلة 
�أثارت �مليز�نية �لأولية ل�ضنة 2018 لولية ورقلة جدل و��ضعا لدى �ملتابعني لل�ضاأن �ملحلي ، كما 

خلف  �ملبلغ �ملايل �لإجمايل و�ملقدر بـ 4.190.281.703.94 دج وما ت�ضمنه من تخ�ضي�ضات يف عدد 
من �مل�ضاريع ، ��ضتفهامات وكذ� حتليالت �عتربت منافية ل�ضيا�ضة �حلكومة لرت�ضيد و �لإلتز�م 

ب�ضيا�ضة �لتق�ضف .
�أحمد باحلاج 

بال�ساأن  مهتمني  اعترب 
اأن  ورقلة  يف  املحلي 
ل�سنة  االأولية  امليزانية 
الكثري  يكتنفها   2018
يتعلق  فيما  الغمو�ض  من 
التي  املالية  املخ�س�سات 
ر�سدت الإقتناء التجهيزات 
العمليات  وجت�سيد 
تعلق  ما  ال�سيما  االإمنائية 
الإقامة  جتهيزات  باإقتناء 
ال�سيافة  ودار  الوالية 
الر�سمية  االإقامة  وترميم 
للوالية ، ف�سال عن تهيئات 
الإقامة  وترميمات خمتلفة 
الكهرباء  اإي�سال  و  الوالية 
اإجناز  و  املحول  فيها  مبا 
ال�ساحلة  املياه  �سبكة 
من  وغريها  لل�رصب  
العمليات التي خ�س�ض لها 
مبلغ مايل �سخم اعترب اأنه 
بحاجة اإىل حتيث من خالل 
تقدمي تف�سيالت اأكرث حول 

هذه املخ�س�سات .

ماليري فرع 
�لتجهيز 

و�لإ�ضتثمار تثري 
�لإ�ضتغر�ب 

امليزانية  تقرير  ت�سمن  
لوالية   2018 ل�سنة  االأولية 
جريدة  حتوز  الذي  ورقلة 
ن�سخة  على   « »الو�سط 
اأثارت  مالية  ،اأغلفة  منه 
املنتخبني  بني  كبريا  لغطا 
حملية  جمعيات  وكذا 

املبالغة  اأنتقدوا  الذين 
االأموال  الكبرية يف �رصف 
عمليات  على  الطائلة 
املثال  �سبيل  على  ب�سيطة 
ال احل�رص اقتناء 12 نظام 
هاتفي م�سغر لديوان وايل 
 ، الدوائر  وروؤ�ساء  الوالية 
اأنظمة  اإقتناء  اإىل  ا�سافة 
بقاعة  الدقة  عر�ض عالية 
باملجل�ض  االإجتماعات 
ال�سعبي الوالئي اإىل جانب 
اإدارية  و  مكتبية  جتهيزات 
و اأجهزة التكييف ملختلف 
احلديث  ،دون  امل�سالح 
مالية  اأخرى  عمليات  عن 
و�سفت باأنها منافية لتعليمة 
الوزير االأول اأحمد اويحي 
النظر  اإعادة  اإىل  والرامية 
يف ميزانيات ال�رصف على 
املجدية  غري  امل�ساريع 
املركز  تهيئة  بينها  من 
االإداري  واحلي  التجاري 
م�ست  اأخرى  وترميمات 
على  زيادة  الوالية  م�سالح 
اإجناز مراأب �سيارات  ذلك 
املجل�ض  حلظرية  مظلل 

الوالئي .

�ل�ضلطات عجزت 
عن حتديد 

�أولويات �لولية 

جمعيات  روؤ�ساء  وقدم 
املكتب  زارو  حملية 
الو�سط  جلريدة  اجلهوي 
�سلبية  ،قراءات  بورقلة 
حول اعداد هذه امليزانية 
بعيدة عن  اأنها  اأكدوا  التي 
ومل  املن�سودة  التطلعات 

مت�ض االأولويات ال�رصورية 
، ناهيك �رصف مبالغ كان 
لعمليات  توجه  ان  ميكن 
امنائية هادفة بدل اإقرتاح 
م�ساريع بعيدة عن الواقع  . 
ذات املتحدثني يف  واأ�سار 
نف�ض ال�سياق ، اأن امليزانية 
عمليات  حتوي  االأولية 
على  مدرو�سة  غري  اقتناء 
احل�رص  ال  املثال  �سبيل 
اإقتناء م�سخات غاط�سة و 
اأغطية من حديد الزهري 
الثقيل لتجديد االغطية من 
�سبكة التطهري ، باالإ�سافة 
من  عدد  اإجناز  درا�سات 
اإجناز  بينها  من  امل�ساريع 
�سعة  مرتفع  مائي  خزان 
1000مرت معكعب مع هدم 
مبنطقة  القدمي  املربد 
احلدب ببلدية الروي�سات ، 
اإجناز وجتهيز  وكذا تكملة 
وكهربة حمطة ل�سخ املياه 

امل�ستعملة مع اإجناز قنوات 
اإقتناء  عن  ف�سال   ، لل�سخ 
�ساحنات �سهاريج ملعاجلة 
وعديد  امل�ستعملة  املياه 
واملخ�س�سات  العمليات 
حولها  اأثريت  التي  املالية 
باملبالغة  تتعلق  ت�ساوؤالت 
رغم ت�سديد احلكومة على 
النفقات  تر�سيد  �رصورة 
واالإلتزام ب�سيا�سة التق�سف 
البرتول  اأ�سعار  تهاوي  بعد 

يف االأ�سواق العاملية  .

�لو�يل مطالب ب�ضد 
�حلز�م ومعاجلة 

�لق�ضايا �مل�ضتعجلة 

اأطلعوا  متحدثون  قال 
امليزانية  تقرير  على 
لوالية   2018 ل�سنة  االأولية 
اأن هذا االأخري مل  ورقلة ، 

االإن�سغاالت  بع�ض  يت�سمن 
ظلت  التي  والنقائ�ض 
يف   ، كاأولويات  مطروحة 
الوقت الذي خ�س�ست فيه 
مبالغ مالية لعمليات تو�سف 
باملهمة  لي�ست  اأنها  على 
املتحدثني  نف�ض  .و�سدد 
ورقلة  والية  وايل  اأن  على 
عبد القادر جالوي ب�سفته 
امل�سوؤول االأول على الهيئة 
ب�سد  مطالب  التنفيذية 
الق�سايا  ومعاجلة  احلزام 
�سلة  لها  التي  امل�ستعجلة 
بيوميات املواطن املحلي 
عرب خمتلف بلديات الوالية 
�سعود  ظاهرة  غرار  على 
و�سيانة  القذرة  املياه 
الطرقات املهرتئة و اإجناز 
اخل�رصاء  امل�ساحات 
�سبكات  جتديد  وكذا 
واالإنارة  والكهرباء  املياه 

العمومية..يتبع 

بعد عملية �لقرعة �لتي �أجريت بتمرن��ضت 

عبد املالك �سليماين م�ست�سار باملديرية املنتدبة لل�سباب والريا�سة بعني قزام 
�سالح  عني  مدينة  ابن  تعيني  مت 
كم�ست�سار  �سليماين  املالك  عبد 
املنتدبة  باملديرية  لل�سباب 
لل�سباب والريا�سة بعني قزام 420 
وهذا   ، والية مترنا�ست  مقر  كلم 
اجريت  التي  القرعة  عمليه  بعد 
بديوان  الفارط   االأ�سبوع  نهاية 

موؤ�س�سات ال�سباب لتمرنا�ست .
دوائر  ثالث  القرعة  �سملت  و 
وبلديات وهي تني زواتني .�سيلت 
.وعني قزام وقد مت منح ابن عني 
�سالح املديرية املنتدبة لل�سباب 
االإدارية  باملقاطعة  والريا�سة 
هناك  للعمل  كوجهة  قزام  عني 

لل�سباب  املنتدبة  باملديرية 
�سالح  عني  فقدت  والريا�سة 
الن�سطة  ال�سبانية  اطاراتها  احد 

لهته  نا�سف  والتي  واملنا�سلة 
اخل�سارة لعدم تعينه على م�ستوى 
لل�سباب  املنتدبة  املديرية 

والريا�سة بعني �سالح كم�ست�سار .
املالك  عبد  قال   ثانية  من جهة 
به   خ�ض  ت�رصيح  يف  �سليماين 
�سيع�سى  اأنه  »الو�سط«   جريدة 
جاهدا الإ�ستغالل من�سبه  دوما يف 
خدمة ال�سباب  ، م�سيفا يف ذات 
ا�ستحداث  من  الغاية  اأن  ال�سياق 
قزام  بعني  املنتدبة  املديرية 
خالل  من  وذلك  القطاع  خدمة  
من  ال�سباب  بان�سغاالت  التكفل 
خمتلف ال�رصائح العمرية بتطبيق 
مبداأ ح�سب االأولويات واالمكانات 

املتاحة .
�أحمد باحلاج 
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املحليني  الفاعلني  كل  وباإ�رشاك 
ن�سبة  رفع  اإيل  الأ�سا�س  يف  ترمي 
الإطار  اأكرث  وحت�سني  النمو 
يف  خا�سة  للمواطن   املعي�سي 
 290 ل  امل�سكلة  الق�سور  مناطق 
على  وجب  قائال  واأ�ساف  ق�رشا 
روؤ�ساء البلديات حتريك امل�ساريع 
خمططات  للقانون  وفق  املحلية 
الوايل ح�سبه  التنمية املحلية لن 
هو  بل  املنتخبني  عمل  يعمل  ل 
كل  حلل  واملوجه  العام  املن�سق 
الو�سول  بغية  القائمة  الإ�سكاليات 
بالفائدة  ترجع  تنمية حقيقية  اإيل 
الدولة  وان  خا�سة  املواطن  على 
للرقي  هائلة  اأموال  ر�سدت 
القطاعات  جميع  يف  بالولية 
البنية  ببناء  يتعلق  فيما  خ�سو�سا 
مبلغ  لها  خ�س�س  والتي  التحتية 
هام و�سل اإيل 5 األف مليار �سنتيم 
اإيل  عميقة  وبدرا�سة  يوجه  �سوف 
امل�سكل   هذا  من  الولية  تخلي�س 
اأولها فيما يتعلق بال�رشف ال�سحي 
والربط  الق�سور  مناطق  يف 
الطبيعي  والغاز  املاء  ب�سبكات 
جراء التو�سع العمراين التي ت�سهده 
من  وغريها  الغاز  وكذا  املنطقة 
النتقال  ن�ستطيع  حتى  ال�سبكات 
اأر�سفة  من  العمرانية  التهيئة  اإيل 
من  عدد  يف  معبدة  وطرقات 
خا�سة  ال�سكنية  الق�سوروالأحياء 
ح�سب  يريح  مما  منها  اجلديدة 
ظروفهم  ويح�سن  ال�سكان  الوايل 
بان  ال�سكن  قطاع  عن  اأما  اأكرث  
ذات  برامج  من  ا�ستفادت  الولية 
الختيار  ويبقي  خمتلفة  �سيغ 
املنا�سب اأمام املواطن وعن قريب 
�سوف  �سكني  برنامج  اإطالق  يتم 
والق�سور  الريفية  للمناطق  يوجه 

قال  الجتماعي  ال�سكن  عن  اأما 
عملية  يعرف  اأجنز  ما  بان  الوايل 
درا�سة  ظل  يف  اخلارجية  التهيئة 
الإدارية  والتحقيقات  امللفات 
حتى ن�سل اإيل قائمة ا�ستفادة ملن 
هو يف حاجة ايل �سكن مع مراعاة 
البطاقية الوطنية وغريها اأما عن 
م�سكل قطاع ال�سحة خا�سة فيما 
يتعلق بنق�س الأطباء الأخ�سائيني 
�سحي  جممع  وجود  من  بالرغم 
اأكد  �رشير   240 يت�سع  جديد 
الوايل باأنه مت تخ�سي�س 30 �سكن  
وظيفي جمهز لأطباء الأخ�سائيني 
للعمل  اللتحاق  رغبة  لهم  ملن 
الطرقات  م�سكل  عن  اما  بالولية 
خا�سة منها النقاط ال�سوداء ك�سف 
تلقي ر�سالة من وزارة  باأنه  الوايل 
التجميد  برفع  العمومية  الأ�سغال 

الطرقات  ترميم  م�رشوع  عن 
والذي خ�س�س له مبلغ هام  بهدف 
اإ�سالح مقاطع ت�سهد �رشرا ت�سبب 
يف حوادث املرور كما طرح م�سكل 
الريا�سة على الوايل خا�سة لفريق 
ق�سم  يف  ين�سط  الذي  القدم  كرة 
من  يعاين  الذي  الرابطات  مابني 
اأين قال امل�سوؤول  الأموال  م�سكل 
مببلغ  الفريق  دعمنا  باأننا  الأول 
قررت  والولية  �سنتيم  مليون   200
النوادي  تنقل  مب�ساريف  التكفل 
والفرق الريا�سة اإيل خارج الولية 
كما طرح اأي�سا م�سكل التوظيف يف 
ال�رشكات التي تن�سط يف املنطقة 
يف  الأولوية  بان  الوايل  اأكد  حيث 
ال�سباب  داعيا  لأبنائها  التوظيف 
خمتلف  يف  التكوين  �رشورة  اإيل 
فر�س  لهم  يتيح  التخ�س�سات مما 

اأخر  ويف  اأولوية  اأكرث  التوظيف 
كالمه الوايل اأ�سار اإيل عدة نقاط 
بكل  والتكفل  حلها  يتم  �سوف 
الن�سغالت التي تطرح من �سكان 
وحت�سني  الغنب  رفع  لأجل  الولية 
ظروفهم املختلفة وهذا لن يتم اإل 
بتكاثف اجلهود بني جميع امل�سالح 
وتر�سيد املال العام وو�سع  الأولوية 
ت�سهد  والتي  اأكرث  لتنمية املنطقة 
�سوف  ا�ستثمارية  حركية  موؤخرا 
ومنا�سب  الرثوة  م�ستقبال  تعطي 
ا�ستغالل  اجلميع  وعلى  �سغل 
ترتبع  التي  ال�سا�سعة  امل�ساحات 
اإيل  وحتويلها  اأدرار  ولية  عليها 
اأقطاب �سياحية و�سناعية �سياحية 
اللتحاق  اإيل  امل�ستثمرين  داعيا 
كل  وت�سهيل  توفري  مع  باملنطقة 

الإجراءات . 
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نزل اأول اأم�ش حمو بكو�ش وايل ولية اأدرار اإيل مقر الإذاعة اجلهوية  من اجل لقائه مبا�سرة مع املواطنني عرب اأثريها اأين ا�ستمع 
خالل �ساعتني من الزمن ملختلف تدخالت املواطنني ومن جميع الق�سور والبلديات حيث طرح اأمام امل�سوؤول الأول للولية 

جملة من الن�سغالت ت�سب كلها حول حت�سني ظروف معي�سة ال�سكان خا�سة فيما يتعلق بفك العزلة وال�سحة والنقل والرتبية 
والريا�سة وال�سرف ال�سحي والتهيئة العمرانية وغريها من الن�سغالت اأين رد الوايل مبا�سرة على هذه الق�سايا املطروحة 

بالقول بان هناك منهجية عمل �سطرتها الولية

الوايل حمو بكو�ش عرب اأثري اإذاعة اأدرار

بو�سريفي بلقا�سم 

5 اأالف مليار�سنتيم  لبناء البنية 
التحتية لتح�سني االإطار املعي�سي 

اأدرار

اأدرار

مدير جديد للمكتبة الرئي�سية 
للمطالعة العمومية 

 تفكيك �سبكة تزوير
 وثائق ر�سمية 

وزير  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية  قام 
على  ميهوبي  الدين  عز  الثقافة 
م�سطفي  زيطة  بن  ال�سيد  تعيني 
الرئي�سية  للمكتبة  جديدا  مديرا 
للمطالعة العمومية خلفا ملديرها 
ال�سابق الذي مت ترقيته اإيل مديرا 
ولئيا للثقافة بنف�س الولية وهذا 
لأجل اإعطاء حركية اأكرث يف تفعيل 

الفعل الثقايف باملنطقة التي تزخر 
مبوروث ثقافيا كبري وهذه املكتبة 
التي هي قبلة للدار�سني والباحثني 
موؤخرا  جهزت  واإنها  خ�سو�سا 
اأمام  متطور  جد  الكرتوين  بنظام 
الطلبة والقراء  بغية ال�ستفادة من 

خدماتها عن بعد
بو�سريفي بلقا�سم .

الوطني  الدرك  م�سالح  متكن 
املا�سيني   اليومني  خالل  بادرار 
مكونة  ب�سبكة  الإطاحة  من 
بعمل  تقوم  اأفراد  خم�سة  من 
ر�سمية  حمررات  يف  التزوير 
وجاءت  املدنية  للحالة  ووثائق 
و�سول  اأثرا  النوعية  العملية 
بوجود جمموعة  تفيد  معلومات 
مب�ساركة  التزوير  مهنة  متتحن 
حيث  بالبلدية  تعمل  موظفة 
الوطني  الدرك  م�سالح  داهمت 

دفاتر  وحجز  امل�سبوه  امل�سكن 
وحمررات  زواج  وعقود  الزواج 
اإحالة  مت  كما  خمتلفة  ادارية 
املوقوفني على  كيل اجلمهورية 
خ�س  الذي  ادرار  حمكمة  لدي 
موظفة البلدية با�ستدعاء مبا�رش 
الآخرين  الأربعة  حب�س  مت  فيما 
حمررات  يف  التزوير  بتهمة 
الف�سق   على  والتحري�س  ر�سمية 

يف انتظار حماكمتهم
بو�سريفي بلقا�سم. 

بعلي منجلي بق�سنطينة 

ت�سليم مفاتيح 276 وحدة �سكنية �سمن �سيغة االجتماعي الت�ساهمي 
وحدة   276 مفاتيح  ت�سليم  مت 
�سكنية �سمن �سيغة الجتماعي 
بالوحدة  واقعة  الت�ساهمي 
منجلي  بعلي   17 رقم  اجلوارية 
خالل  )ق�سنطينة(  باخلروب 
ال�سلطات  عليه   اأ�رشفت  حفل 
التي  الكلمة  وخالل  املحلية 
اأو�سح رئي�س  األقاها باملنا�سبة 

اجلهاز التنفيذي املحلي عبد 
توزيع  باأن  �سعيدون  ال�سميع 
تعد  التي  ال�سكنات  هذه 
ب  اإجمالية  ح�سة  من  جزءا 
اإطار  يف  يندرج  م�سكن   328
الحتفالت املخلدة لذكرى 11 

اأنه  اإىل  م�سريا   1960 دي�سمرب 
املتبقية  احل�سة  ت�سليم  �سيتم 
على  ال�سيغة  ذات  �سكنات  من 
جانفي  �سهر  يف  م�ستحقيها 

املقبل  كاأق�سى تقدير.
اإجناز  م�رشوع  اإ�سناد  ومت 
اإجمايل هذه احل�س�س ال�سكنية 
التي انطلقت الأ�سغال بها �سنة 
الوطنية  املوؤ�س�سة  اإىل   2014
العقارية، ح�سب ما مت  للرتقية 
اإي�ساحه بعني املكان كما ك�سف 
ال�سيد �سعيدون يف ذات ال�سياق 
عن "توزيع ما يفوق 4400 �سكن 
متواجدة  اإيجاري  عمومي 

ما�سيني�سا  احل�رشي  بالقطب 
املقبل  جانفي  �سهر  خالل 
بعملية  القيام  عقب  ذلك  و 
قنوات  ملختلف  التجارب 
الطرف ال�سحي و مياه ال�رشب 
الطبيعي."   الغاز  و  الكهرباء  و 
بذات  �سعيدون  اأ�رشف  كما 
املنا�سبة على ت�سمية م�ست�سفى 

طب و جراحة الأطفال 
بق�سنطينة  املن�سورة  ب�سطح 
عبد  اأحمد  املجاهد  با�سم 
 –  1926( عراب  بن  الرحمان 
م�سلحة  تد�سني  كذا  و   )  2016
بذات  التخدير  و  الإنعا�س 

التي  ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 
ت�سم 7  قاعات ا�ست�سفاء ب14 
�رشيرا و مكتب معاينة و قاعة 
�سمارة  عني  وببلدية   ، عالج 
و  املدنية  ال�سلطات  اأ�رشفت 
اأحد  ت�سمية  على  الع�سكرية 
ال�سهيد  با�سم  �سوارعها  
بعدا�س مبارك )1908 – 1958( 
كما قام رئي�س اجلهاز التنفيذي 
املحلي  بهذه املنا�سبة بزيارة 
مبقر  قط�س  يون�س  املجاهد 
تكرمي  على  اأ�رشف  و  �سكناه 
و  الثورية  الأ�رشة  من   اأفراد 

احلر�س البلدي.

املدية

ورقلة 

حجز اأنواع من الثدييات املحمية 
و اإعادتها اإىل الو�سط الطبيعي

ما بني 10 �سنوات �سجنا نافذا و الرباءة 
ملتورطني يف ق�سية اإرهاب

الوطني  الدرك  عنا�رش  متكنت 
من  موؤخرا  املدية(  )�سمال  للحمدانية 
حجز عدة اأنواع من الثدييات املحمية 
و  رخ�سة  بدون  �سيدها  مت  التي  و 
لإعادة  الغابات  مل�سالح  ت�سليمها  مت 
الطبيعي، ح�سبما  الو�سط  اإىل  اإرجاعها 
املحلية  باملديرية  م�سوؤول  من  علم 
للغابات. واأو�سح رئي�س م�سلحة حماية 
الرثوة الغابية اأحمد �سامل اأنه مت يف هذا 

ال�سدد حجز عدد من حيوان ال�سيهم و 
حمميني،  نوعني  هما  و  برية  اأرانب 
مت  التي  احلجل  طيور  اإىل  بالإ�سافة 
ال�سيد  عمليات  من  عليها  التح�سل 
غري  الأفراد  طرف  من  القانوين  غري 
ا�سرتجعتها  الوطني  الدرك  م�سالح  اأن 
�سلمتها  و  روتينية  خالل عملية مراقبة 
لأعوان احلظرية الوطنية لل�رشيعة لتعيد 

اإطالقها يف الطبيعة.

ملجل�س  اجلنايات  حمكمة  اأ�سدرت 
ق�ساء ورقلة  اأول اأم�ساخلمي�س اأحكاما 
�سجنا  �سنوات   10 بني  ما  تراوحت 
يف  متورطني  حق  يف  الرباءة  و  نافذة 
اإرهابي.و قد  ق�سية ذات �سلة بن�ساط 
�سلطات املحكمة غيابيا عقوبة ال�سجن 
غرامة  و  �سنوات  ع�رش  ملدة  النافذ 
 / املدعو  �سد  األف   500 بقيمة  مالية 
م - �س/ بعد اإدانته بجناية "الت�سجيع و 
الإ�سادة بالأفعال الإرهابية"كما نطقت 
برباءة  ح�سوريا  الق�سائية  الهيئة  ذات 
كل من امل�سميني �س – ي – ن 38 �سنة  
اإىل املدعو   اإ�سافة  �سنة  م 35   – ز  و  
ز- �س41 �سنة  و ذلك بعد نفي عنهم 
التهم التي كانت من�سوبة اإليهم يف اإطار 

نف�س الق�سية.
ح�سب   - الق�سية  هذه  وقائع  تعود  و 

حم�رش الإحالة الق�سائية - اإىل مطلع 
القب�س  األقي  حينما  اجلارية  ال�سنة 
م  ي-   - �س  امل�سمى  الإرهابي  على 
العقابية  باملوؤ�س�سة  حاليا  املوقوف 
كان  اأنه  لحقا  تبني  حيث  باحلرا�س 
من  جمموعة  مع  م�ستمر  توا�سل  يف 
التوا�سل  الأ�سخا�س عن طريق مواقع 
م�سالح  حتريات  ومكنت  الإجتماعي 
هوية  بتحديد  اأدرار  بولية  الأمن 
يف  توقيفهم  مت  الذين  فيهم  امل�ستبه 
26 فرباير 2017 وهم كل من املدعوين 
ز- م  و  ز- �س اإ�سافة اإىل امل�سمى �س 
–ي–ن الذي وعك�س �رشيكيه الآخرين 
التحقيق  قد اعرتف يف جميع مراحل 
طريق  عن  يتوا�سل  فعال  كان  اأنه 
م    – –ي  �س  باملوقوف  املواقع  ذات 

باعتباره ابن عمه ، 
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 اأمـــن ال�سلـــــطة يجهــــــــ�ض غـــ�ســــــبة
 القـــد�ض  ويــــــطعن ظـــــهر الـ�سعب

غريٌب جداً ما يجري يف مدن وبلدات ال�سفة الغربية، وم�ستنكٌر للغاية ما تقوم به اأجهزة ال�سلطة الأمنية يف الأو�ساط ال�سعبية الفل�سطينية، اإذ يف 
الوقت الذي نطالب فيه دول العامل واملوؤ�س�سات الدولية والهيئات الأممية بالوقوف معنا واإىل جانبنا �سد قرار ترامب الأخري بحق مدينة القد�س، الذي 
ق�سى بها عا�سمًة للكيان ال�سهيوين، و�سد ال�سيا�سات الأمريكية املنحازة كليًا اإىل �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي، تطالعنا اأجهزة اأمن ال�سلطة الفل�سطينية 

ب�سل�سلٍة طويلٍة من الإجراءات التع�سفية واملمار�سات ال�ستفزازية بحق قطاعاٍت خمتلفٍة من اأبناء �سعبنا الفل�سطيني، الذي يعاين من نري الحتالل، 
ويقا�سي من ويالت احل�سار واجلدار، ويواجه بثباته ووجوده الأطماع ال�سهيونية اليمينية املت�سددة، واأحالم امل�ستوطنني اجل�سعة.

ال�شعب  اأن  من  الرغم  على 
اإىل  ما�شٍة  حاجٍة  يف  الفل�شطيني 
التما�شك والوحدة، واإىل االئتالف 
التن�شيق  واإىل  واالتفاق،  والوفاق 
وحاجته  والتفاهم،  والتنظيم 
ظل  يف  واملنطقية  الطبيعية 
والتحديات  املت�شاعدة  االأحداث 
اإىل  املتفاقمة  والدولية  املحلية 
قيادٍة وطنيٍة موحدٍة عاقلٍة ر�شيدٍة 
االأمان،  بر  اإىل  بيده  تاأخذ  واعية، 
والعوا�شف  االأنواء  و�شط  وت�شوقه 
االأمنية  واالأخطار  ال�شيا�شية 
الوطنية،  اأهدافه  نحو  والع�شكرية 
ويحمي  ت�شحياته  يحفظ  مبا 
اأجلها،  من  ينا�شل  التي  ثوابته 
عليها،  احل�شول  �شبيل  يف  ويقاوم 
تعمل  ال�شلطة  اأمن  اأجهزة  اأن  اإال 
وتخطط  ذلك،  من  ال�شد  على 
عامٍة  وطنيٍة  م�شاٍع  اأي  الإف�شال 
للحيلولة  خا�شٍة،  فرديٍة  جهوٍد  اأو 
دون جناح ال�شعب يف تاأطري قيادته 
اأي  واإبطال  لالنتفا�شة،  املوحدة 
م�شعى له لتنظيم الفعاليات اليومية 
الوطنية  االأطراف  بني  والتن�شيق 
لل�شعب  تريد  ال  وكاأنها  الفاعلة، 
الرئي�س  قرار  ملواجهة  يهب  اأن 
االأمريكي، وال ترغب يف اأن ينجح 
يف اإبطال القرار اأو اأن يت�شدى له، 
وكاأنها تلتزم جتاه املجرم باتفاق، 
وتتعهد اإزاء املعتدي ب�شمان عدم 

اإغ�شابه اأو اإزعاجه.
االأمنية  االأجهزة  االأجهزة  تقوم 
وا�شعة  بحمالٍت  الفل�شطينية 
الفل�شطينيني  الن�شطاء  ال�شتدعاء 
معهم،  للتحقيق  �شباطها  ملقابلة 
ل�شمان  منهم  التعهدات  واأخذ 
اأو  اأن�شطٍة  اأي  م�شاركتهم يف  عدم 

الوقت  يف  احتجاجيٍة،  فعالياٍت 
الذي تقوم فيه باعتقال الع�رشات 
والطالب  امليدانيني  ال�شبان  من 
باقتحام  تقوم  كما  اجلامعيني، 
حرمة  وانتهاك  واملنازل،  البيوت 
املواطنني واالآمنني، يف تقليٍد �شافٍر 
االإ�رشائيلي،  االحتالل  ل�شلطات 
التي اعتادت على انتهاك احلرمة 
الفل�شطينية، ولكننا ال نعيب عليها 
احتالٍل  �شلطات  فهي  فعلها، 
غا�شمٍة، وال ينتظر اأحٌد من حمتٍل 
خلقاً اأو ليناً ورفقاً، ولكننا ن�شتنكر 
وطنيٌة  �شلطٌة  تقوم  اأن  ون�شتغرب 
مبثل اأفعال العدو وممار�شاته. هل 
تريد ال�شلطة الفل�شطينية اأن تنهي 
االحتجاجات ال�شعبية، واأن حتبط 
الهبة اجلماهريية، واأن تق�شي على 
حلم الفل�شطينيني بابتداع انتفا�شٍة 
�شعبيٍة ثالثٍة، لها اأهدافها وعندها 
على  تعتدي  فهي  لهذا  غاياتها، 
وحتاول  وامل�شريات،  املظاهرات 
جموع  وتفريق  املحتجني  قمع 
ال  الذي  الوقت  يف  املتظاهرين، 
عمليات  يف  ا�شتمرارها  فيه  تنكر 
�شلطات  مع  االأمني  التن�شيق 
تقوم  التي  االإ�رشائيلي،  االحتالل 
مبداهمة  يومياً  االأمنية  اأجهزتها 
البيوت واملنازل واعتقال ع�رشات 
الفئات  جميع  من  الفل�شطينيني 
ال�شيا�شية  واالنتماءات  العمرية 
عن  ف�شاًل  معاً،  اجلن�شني  ومن 
يبلغوا  الذين مل  واالأطفال  ال�شبية 

بعد عامهم ال�شاد�س ع�رش.
احلياء  من  بالكثري  ن�شعر  اإننا 
ال�شعوب  نطالب  ونحن  واخلجل 
العربية واالإ�شالمية باأن تقف معنا 
وتن�رشنا  توؤازرنا  واأن  وت�شاندنا، 

االأمريكية  ال�شيا�شات  �شد 
الظاملة واملمار�شات االإ�رشائيلية 
اجلائرة، يف الوقت الذي تقوم فيه 
يفرت�س  التي  االأمنية،  اأجهزتنا 
ال�شلطة  تتبع  وطنية  اأجهزة  اأنها 
خلدمة  اأنها  وتدعي  الوطنية، 
وال�شهر  الفل�شطينيني  املواطنني 
اأبداً  تقوم  ال  واأنها  راحتهم،  على 
االإ�رشار  �شاأنه  من  عمٍل  باأي 
الفل�شطينية،  الوطنية  بامل�شالح 
�شلطات  باأوامر  تاأمتر  ال  واأنها 
وال  �شيا�شتهم،  تنفذ  وال  االحتالل 
تت�شرت على جرائمهم وت�شكت على 
هي  احلقيقة  لكن  خمططاتهم، 
عك�س ما تدعي ونقي�س ما تقول.

على ال�شلطة الفل�شطينية اأن تعلن 
واأن  الفل�شطيني،  ل�شعبها  والءها 
التي  الوطنية  مبواقفها  جتاهر 
هذه  يف  تتخذها  اأن  بها  يفرت�س 
تاريخ  من  احل�شا�شة  املرحلة 
وعليها  اأمتنا،  وم�شرية  �شعبنا 
واأن  �شعبها،  جانب  اإىل  تكون  اأن 
قوًة  له  تكون  واأن  معه،  ت�شطف 
واأن  عنه،  تدافع  و�شلطًة  حتميه 
ا�شتفراٍد  اأو  عليه  تغوٍل  اأي  متنع 
يغفر  لن  �شعبها  فاإن  واإال  به، 
على  يرحمها  ولن  جرميتها،  لها 
فعلتها، والتاريخ دوماً يحفظ �شري 
كما  الوطنيني،  وقرارات  االأبطال 
املتخاذلني  اأ�شماء  دائماً  يحفظ 

و�شري املتعاونني واخلائنني.
كما يجب على ال�شلطة الفل�شطينية 
واأجهزتها االأمنية اإىل جانب اإعالن 
تعلن  اأن  واالأمة،  لل�شعب  الوالء 
ومن  ال�شهيوين  العدو  من  الرباءة 
يتعاون  اأو  ب�شلة،  له  ميت  ما  كل 
وين�رشه،  يوؤيده  اأو  وي�شانده،  معه 

وال  اليوم  مربر  وال  معنى  ال  اإذ 
العرتاٍف  االأحوال  من  حاٍل  باأي 
بالعدو، اأو تعاوٍن وتن�شيٍق معه، كما 
ال معنى للقبول بالواليات املتحدة 
وراعيًة  ل�شالم،  و�شيطاً  االأمريكية 
اأ�شبحت  اأنها  اإذ  ال�شلمية،  للعملية 
و�شيا�شاتها  االأخري  بقرارها 
واجلديدة،  القدمية  الدائمة، 
ال�شهيوين،  الكيان  مع  �رشيكاً 
واالعتداء،  العدوان  يف  متاثله 
اإر�شاء  ويف  والظلم،  الغ�شب  ويف 
مفاهيم العن�رشية والكراهية، ويف 
واإ�شعال  واحلقد  الفتنة  بذور  زرع 

نريان احلروب يف املنطقة.
التي  تلك  هي  كبريةٌ  جرميٌة 

ترتكُب يف حق ال�شعِب الفل�شطيني 
احلِر،  الثائِر  االأبي،  ال�رشيف 
املقاوِم املنتف�س، الغيور اجل�شور، 
الذي انتف�س ب�شبابه وثار ب�شيوخه 
وقاوم  واأطفاله،  بن�شائه  وخرج 
بروحه وج�شده ونف�شه وماله، غري 
خائٍف  وغري  العدو،  بجربوت  اآبٍه 
مرتدٍد  وغري  و�شالحه،  قوته  من 
ي�شكنه  اإذ  يف مواجهته ومقاومته، 
االعتقاد  وميالأه  بالن�رش،  اليقني 
العدو  فعجز  والتمكني،  بالغلبة 
اإ�شكاته،  يف  وف�شل  قمعه،  عن 
النيل  من  اأدواته  كل  تتمكن  ومل 
اأعيا  فقد  واإرادته.  عزميته  من 
العدَو �شرُبه، واأتعبه ثباتُه، واأ�شناه 

ت�شحياتُه،  وفت يف ع�شده  يقينُه، 
الرعَب  وبَث  �شموُده،  واأعجزه 
وهزم  اإقداُمه،  جنوده  قلوِب  يف 
على  فحراٌم  ا�شتعداُده،  نفو�َشهم 
�شلطٍة هذا �شعبها، وهوؤالء ال�شيد 
اأن  اأبناوؤها،  االأبطاُل  الكماة  االأباة 
جته�س  واأن  ثورتهم،  على  تنقلب 
انتفا�شتهم، واأن تخونهم وتطعنهم 
الظهر،  اأو  القلب  يف  بخنجرها 
ر�شاه  لنيل  و�شعياً  للعدو  خدمًة 
عدله  يف  واأماًل  يدرك،  ال  الذي 
ال  الطعنات  فهذه  امل�شتحيل، 
بل  مبقتٍل،  فقط  ال�شعب  ت�شيب 
والوطن  واالأق�شى  القد�س  ت�شيب 

واالأمة. 

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  ال�سعبية
الديوان العمومي  للمح�سرة الق�سائية الأ�ستاذة/ بوزرطيط  منرية

حم�سرة ق�سائية  لدى  حمكمة بوفاريك اخت�سا�س جمل�س ق�ساء البليدة 
الكائن مكتبها جتزئة اقزيب رقم 10 ببئر التوتة 

الهاتف/الفاك�س  021444624 
ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية 

طبقا للمادة 412 فقرة 4 5 6 من ق.اإ.م.اإ 
طبقا لن�س املادة 412 فقرة 4 5 6 من قانون االإجراءات املدنية واالإدارية

وبناء على االأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة بوفاريك املوؤرخ يف 2017/12/24 حتت الرقم 17/01886.
نحن االأ�شتاذة بوزرطيط  منرية حم�رشة ق�شائية  بدائرة اخت�شا�س حمكمة بوفاريك  جمل�س ق�شاء البليدة  الكائن مكتبها بالعنوان املذكور اأعاله 

و املوقعة اأذناه. قمنا بالن�رش م�شمون التبليغ  الر�شمي لل�شند التنفيذي  والتكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية بعد ان قمنا بالن�رش يف بلدية 
اأوالد ل�شبل  بتاريخ 2017/08/09 وحمكمة بوفاريك بتاريخ 2017/08/10.لفائدة عرقوب ف�شيل .

ال�شاكن ب/حي  3216 م�شكن ال�شعايبية عمارة 111رقم 22 اأوالد ال�شبل  
تنفيذا لل�شند التنفيذي  ال�شادر بتاريخ  2015/05/20حتت رقم فهر�س 15/08071ورقم جدول 15/07312عن حمكمة بوفاريك  الق�شم / اجلنح 

واملمهور بال�شيغة التنفيذية         قمنا بتكليف/ مهدي عبد النور 
ال�شاكن ب/حي  150م�شكن ال�شعايبية والد �شبل .        بتنفيذ  حمتوى ال�شند التنفيذي  املذكور اأعاله  بدفع املبالغ التالية وامل�شاريف مقابل 

و�شل على االأداء     مبلغ 1.000.000.00دج بالت�شامن مع دليخ جميد وبوعلي  الهادي و�رش�شو  براهيم  كتعوي�س عن ال�رشر 
م�شاريف التنفيذ املقدر ب 6798دج

احلق التنا�شبي امل�شتحق للمح�رش الق�شائي على مبلغ الدين واملقدر ب 73.780.00دج
ونبهناه بان له مهلة 15 يوم ت�رشي ابتداء من تاريخ تبليغه هذا املخ�رش واإال نفذ علية جربا بكافة الطرق القانونية.

كما اأعلمناه   اأن اأجال التبليغ الر�شمي ت�رشي ابتداء من تاريخ ن�رش م�شمون عقد التبليغ ال�شند التنفيذي  مع تكليف بالوفاء باجلريدة اليومية 
الوطنية ويعترب التبليغ الر�شمي مبثابة التبليغ ال�شخ�شي.    ولتباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش للعمل مبوجبه ملا يقت�شيه القانون . 

املح�سرة الق�سائية
بوزرطيط منرية
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فل�سطني املحتلة

5.9  مليون الجئ ُتغيثهم "اأونروا" وُيقلقهم "ترامب" 
يف دي�سمرب املا�سي، حّذرت "اأونروا" من تداعيات العجز املايل الذي ي�سرب خزينتها واملقّدر بـ)60( مليون دوالر اأمريكي، ومن عدم توفر ال�سيولة 

املالية. اأكرث من 69 عامًا مّر على تاأ�سي�س وكالة غوث وت�سغيل الالجئني "اأونروا"، وال زالت الوكالة االأمُمية تقّدم خدماتها، التي ي�سفها مراقبون 
قوائمها. يف  م�سجلني  االأو�سط،  ال�سرق  يف منطقة  الجئ فل�سطيني  مليون   5.9 لنحو  االأ�سا�سية"،  املعي�سية  "باخلدمات 

مهددة  باتت  اخلدمات  هذه  لكن 
الأمريكية  الإدارة  تهديد  بعد 
للوكالة،  متويلها  بوقف  الأخري 
الإن�سانية  الظروف  ظل  يف 
الالجئون  يعي�سها  التي  ال�سعبة 
تواجدهم  اأماكن  الفل�سطينيون يف 
و�سوريا،  ولبنان،  الأردن،  يف 

والأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.
حّذرت  املا�سي،  دي�سمرب  ويف 
العجز  تداعيات  من  "اأونروا" 
خزينتها  ي�رضب  الذي  املايل 
دولر  مليون  بـ)60(  واملقّدر 
ال�سيولة  توفر  عدم  ومن  اأمريكي، 
خدمات  ،و�سهدت  املالية 
القليلة  ال�سنوات  خالل  "اأونروا"، 
املا�سية، تقلي�سا ملحوظاً، خا�سة 
الغذائية  امل�ساعدات  برنامج  يف 
اأثر على  الذي  الأمر  بقطاع غزة، 
)املتدهورة  املعي�سية  الأو�ساع 
اأ�سال( للم�ستفيدين من الربنامج. 
الفل�سطينيني  الالجئون  ويتخّوف 
لتهديدات  وا�سنطن  تطبيق  من 
بوقف  ترامب،  دونالد  رئي�سها 

الدعم املايل للوكالة. 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  وكان 
ترامب قد هدد بقطع امل�ساعدات 
عدم  حال  يف  الفل�سطينيني،  عن 
املفاو�سات  طاولة  اإىل  عودتهم 
مع اإ�رضائيل و�سبقته مندوبة بالده 
لدى الأمم املتحدة، نيكي هايلي، 
بقولها لل�سحفيني يف نيويورك، اإنه 
لوكالة  امل�ساعدات  خف�س  �سيتم 
)الأونروا( اإذا مل يعد الفل�سطينيني 
الإ�سارة  وجتدر  املفاو�سات  اإىل 
اجلانبني  بني  املفاو�سات  اأن  اإىل 
متوقفة  والإ�رضائيلي  الفل�سطيني 

تل  رف�س  اإثر   ،2014 اأفريل  منذ 
والإفراج  ال�ستيطان  وقف  اأبيب 
وتن�سلها  قدامى،  معتقلني  عن 
اأ�سا�س  على  الدولتني  حل  من 
دولة فل�سطينية على حدود 1967، 

وعا�سمتها القد�س ال�رضقية. 

الن�ساأة 

وت�سغيل  غوث  وكالة  تاأ�س�ست 
والتي  الفل�سطينيني،  الالجئني 
 8 يف  بـ"اأونروا"،  اخت�ساراً  عرفت 
دي�سمرب عام 1949، مبوجب قرار 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
منذ  الوكالة،  واعتربت   302 رقم 
وخم�س�سة  موؤقتة  وكالة  ن�ساأتها، 
للفل�سطينيني  امل�ساعدات  لتقدمي 
الذين هاجروا من اأرا�سيهم عقب 
وبذلك  اإ�رضائيل،  دولة  تاأ�سي�س 
�سنوات،  ثالث  كل  وليتها  تتجدد 
للق�سية  عادل  حل  اإيجاد  حّتى 
الفل�سطينية، اإل اأنها ل زالت تعمل 

حّتى هذا اليوم. 
م�ساعداتها  "اأونروا"  وتقّدم 
مقريْن  عرب  للفل�سطينيني 
والثاين  فيينا،  يف  الأول  رئي�سينْي 
مع  عمان،  الأردنية  العا�سمة  يف 
يف  )فرعية(  اأخرى  مقّرات  وجود 
املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي 
ولبنان"  كـ"�سوريا  ال�ستات  وبالد 
 ،1950 عام  ماي  من  الأول  ويف 
لوكالة  امليدانية  العمليات  بداأت 
"اأونروا" ووفق اآخر الإح�سائيات، 
فاإن "اأونروا" تقّدم خدماتها لنحو 
فل�سطيني،  لجئ  مليون   5.9
م�سجلني لديها يف كل من "الأردن، 

الغربية،  وال�سفة  و�سوريا،  ولبنان، 
يتم  اأن  اإىل  وذلك  غزة"؛  وقطاع 

اإيجاد حل ملعاناتهم. 
خدماتها  بتقدمي  "اأونروا"  وتلتزم 
ال�رضق  منطقة  يف  للفل�سطينيني 
الهدوء  اأوقات  يف  الأو�سط، 
النزاعات،  اأوقات  اأو  الن�سبي 
وتلك ال�سيا�سية اتبعتها منذ بداية 

عملياتها امليدانية عام 1950. 
بيانات  وفق  اأونروا،  تُ�ساهم  كما 
توفري حياة طويلة  لها، يف  �سابقة 
الفل�سطينيني،  لالجئني  و�سحية 
م�ستويات  حتقيق  جانب  اإىل 
بـ"الالئقة"،  ت�سفها  معي�سية 
يف  الالجئني  اأولئك  وم�ساعدة 
باأق�سى  الإن�سان  بـ"حقوق  التمتع 

درجة". 

اأعداد الالجئني

وت�سري �سجالت وكالة )اأونروا( اإىل 
الفل�سطينيني  الالجئني  عدد  ان 
 2016 عام  نهاية  لديها  امل�سجلني 
وهذه  لجئ  مليون   5.9 نحو 
لعدد  الأدنى  احلد  متثل  الأرقام 

الالجئني الفل�سطينيني. 
لالإح�ساء  ويذكر اجلهاز املركزي 
تقرير  يف  )حكومي(  الفل�سطيني 
يونيو/حزيران   20 يف  اأ�سدره، 
األف   957 )حوايل   %66 اأن   ،2017
عربي فل�سطيني( من الفل�سطينيني 
فل�سطني  يف  يقيمون  كانوا  الذين 
عام  تهجريهم  مت  التاريخية 
تقديرات  ح�سب  وذلك   ،1948
و�سكل   1950 عام  املتحدة  الأمم 
املقيمون  الفل�سطينيون  الالجئون 

وامل�سجلون  الغربية  ال�سفة  يف 
لدى وكالة الغوث يف العام 2016 ما 
ن�سبته 17.0% من اإجمايل الالجئني 
امل�سجلني لدى وكالة الغوث )نحو 
نحو  وي�سكلون  لجئ(،  مليون 

26.2% من �سكان ال�سفة. 
عددهم  فبلغ  غزة،  قطاع  يف  اأما 
ن�سمة،  مليون   1.445 نحو 
من   %24.5 ن�سبته  ما  وي�سّكلون 
اإجمايل الالجئني، وي�سكلون اأي�سا 
القطاعاأما  �سكان  من   %65.3
فقد  العربية،  الدول  م�ستوى  على 
بلغت ن�سبة الالجئني الفل�سطينيني 
الغوث  وكالة  لدى  امل�سجلني 
 2.306 )نحو   %39.1 الأردن  يف 
لبنان  يف  الن�سبة  وبلغت  مليون( 
يف  اأما  األفا(    519 نحو   (  %8.8
�سوريا فتبلغ الن�سبة )ما قبل اندلع 
الثورة ال�سورية( 10.6%، )نحو 625 
األفا(، ول تتوافر اإح�سائيات دقيقة 
الوقت احلايل،  اأعدادهم يف  حول 
هجرة  اإىل  تقارير  ت�سري  حيث 
اأوربا  اإىل  منهم  الآلف  ع�رضات 

والدول املجاورة. 
اإىل  ال�سابقة  الإح�سائيات  وت�سري 
اأن حوايل 42% من جممل ال�سكان 
الوطنية  ال�سلطة  اأرا�سي  يف 
الغربية  )ال�سفة  الفل�سطينية 

وقطاع غزة(لجئون. 

خدمات اأونروا 

تقّدمها  التي  اخلدمات  وتتنوع 
وكالة "اأونروا" لالجئني امل�سجلني 
"التعليم،  خدمات  بني  ما  لديها 
واخلدمات  والإغاثة،  وال�سحة، 

ثلث  نحو  ويعي�س  الجتماعية" 
يف  امل�سجلني،  الالجئني  اإجمايل 
وكالة  عليها  ت�رضف  خميماً،   58
الالجئني  وتتوزع خميمات  اأونروا 
و10  لبنان،  يف  خميماً   12 بواقع 
خميمات  و9  الأردن  يف  خميمات 
اأرا�سي  يف  و27 خميماً  �سوريا  يف 
موزعة  الفل�سطينية،  ال�سلطة 
بواقع 19 خميما يف ال�سفة الغربية 
وعن  غزة  قطاع  يف  خميمات  و8 
املن�ساآت التابعة لها يف الدول التي 
الفل�سطينيني،  الالجئني  ا�ستقبلت 
"اأونروا" نحو 900 من�ساأة  اأ�س�ست 
مثل املدار�س والعيادات ال�سحية 
يعمل  املهني  التدريب  ومراكز 
موظف  األف   30 يقارب  ما  فيها 
عملياتها  مناطق  يف  وموظفة 
و�سوريا  ولبنان  )الأردن  اخلم�س 

وال�سفة الغربية وقطاع غزة(. 
التعليمي  بالربنامج  يتعلق  وفيما 
الذي تقّدمه "اأونروا"، فاإنه يعترب 
للوكالة،  التابعة  الربامج  اأكرب  من 
ن�سف  من  اأكرث  على  ي�ستحوذ  اإذ 
)البالغة  للوكالة  العادية  امليزانية 

�سنويا(،  دولر  مليار   1.2 تقريبا 
اأممني  م�سوؤولني  ت�رضيحات  وفق 
تدير  فاإنها  "اأونروا"،  وبح�سب 
ال�رضق  يف  مدر�سي  نظام  اأكرب 
من  اأكرث  بوجود  وذلك  الأو�سط 
703 مدار�س" واإىل جانب التعليم، 
مراكز  اأ�س�ست  "اأونروا"  فاإن 
جمالت  عدة  يف  مهني  تدريب 
وال�سباكة،  كـ"الأزياء،  متنوعة 
والت�سميم  وال�سيدلة،  والنجارة، 
اجلرافيكي، والإدارة واحلا�سوب"، 
يف  املهني  التدريب  "مركز  مثل: 
غزة ومركز تدريب دم�سق" بينما 
تهدف "اأونروا" من خالل برنامج 
الالجئني  متكني  اإىل  ال�سحة، 
و�سحية  طويلة  حياة  العي�س  من 
كما  �سحية،  معي�سية  بيئة  وتوفري 

تقول. 
الإغاثة  بربامج  يتعلق  وفيما 
واخلدمة الجتماعية، فاإنه يهدف 
اإىل تزويد الالجئني الذين يعانون 
من الفقر مب�ساعدة �سبكة الأمان 
وتعزيز  دوري،  ب�سكل  الجتماعي 

التنمية والعتماد على الذات.
املغرب

تنديد بـ"�ضرب جمانية التعليم" 
يف  التعليمية  النقابات  تتهم 
املغرب احلكومة بـ "الإجهاز على 
التعليم من خالل م�رضوع  جمانية 
قانون يفر�س ر�سوما على التعليم 
مبوؤ�س�سات الدولة"، وترد احلكومة 
باأن "الأ�رض املي�سورة وحدها دون 
الفقرية واملتو�سطة. �ستكون معنية 
بهذه الإجراءات ". وتفجر اجلدل 
م�سادقة  بعد  املا�سي،  اخلمي�س 
م�رضوع  على  احلكومي،  املجل�س 
على  ين�س  التعليم  لإ�سالح  قانون 
فر�س ر�سوم ت�سجيل يف موؤ�س�سات 
طالب  على  العامة  التعليم 
املرحلة الثانوية واجلامعية، تقول 
تطبيقه  �سيقت�رض  اإنه  احلكومة 
وبح�سب  املي�سورة.   الأ�رض  على 
با�سم  الناطق  اخللفي،  م�سطفى 
�سحفي،  موؤمتر  يف  احلكومة، 
يف  الرباط،  بالعا�سمة  عقده 
القانون  م�رضوع  فاإن  نف�سه،  اليوم 
مقبل  اجتماع  على  عر�سه  �سيتم 
العاهل  يراأ�سه  الوزاري  للمجل�س 
ال�ساد�س  حممد  امللك  املغربي 
اأمام  للم�سادقة عليه، قبل طرحه 
والت�سويت  ملناق�سته  الربملان 

لذلك  موعد  حتديد  دون  عليه، 
،وتقول احلكومة اأنه مبوجب هذا 
جمانية  الدولة  "ت�سمن  القانون 
ي�سمل  الذي  الإلزامي،  التعليم 
التعليم الأويل لالأطفال املرتاوحة 
اأعمارهم بني 4 و6 �سنوات، والتعليم 
)اأي  الإعدادي  والتعليم  البتدائي 
بح�سب  عاما("،   15 اإىل   4 من 
املتحدث  واعترب  اخللفي  
التعليم  "اإ�سالح  اأن  احلكومي 
وم�سوؤولية  ملحة  وطنية  اأولوية 
والأ�رضة  الدولة  بني  م�سرتكة 
هيئات املجتمع املدين والفاعلني 
والجتماعيني  القت�ساديني 
وغريهم من الفاعلني يف جمالت 

الثقافة والإعالم والت�سال." 

خط اأحمر

اأحمر"،  خط  التعليم  "جمانية 
الإله  عبد  بداأ  الكلمات  بهذه 
العام  )الأمني(  الكاتب  دحمان، 
لنقابة "اجلامعة الوطنية ملوظفي 
التعليم"، موؤكدا اأنها "مت�س ب�سكل 
باعتباره  التعليم  مبا�رض باحلق يف 

املهام  ومن  د�ستوريا،  حًقا 
الأ�سا�سية للدولة جتاه مواطنيها". 
واعترب اأن "مفهوم الأ�رض املي�سورة 
غري  احلكومة  عنه  تتحدث  الذي 
الواردة يف  "التقارير  مفهوم"، لأن 
هذا ال�ساأن من جهات ر�سمية وغري 
اإطار  تقدمي  ت�ستطع  مل  ر�سمية، 
الجتماعي  للت�سنيف  مرجعي 

لالأ�رض املي�سورة من غريها". 

متييز طبقي

ولفت دحمان اإىل اأنه بغ�س النظر 
عن املعوقات امليدانية التي تعيق 
تنفيذ هذا الإجراء، فاإن "احلديث 
غري  واأخرى  مي�سورة  اأ�رض  عن 
اأولياوؤهم  يدفع  تالميذ  مي�سورة، 
من  يدفعون،  ل  واآخرين  ر�سوما، 
�ساأنه تعزيز جمموعة من الفوارق 
الجتماعية والطبقية من باب هذا 
�ساأن  "من  غني وهذا فقري"،وقال 
من  نوع  يخلق  اأن  الإجراء  هذا 
واأبناء  الفقراء  اأبناء  بني  التمييز 
"احللول يجب  اأن  الأغنياء"، لفتا 
الت�سنيفات  عن  بعيدة  تكون  اأن 

اأي  بها  يوجد  ل  والتي  التقليدية 
"ل  واأ�ساف  الإبداع".   من  نوع 
التعليم  متويل  للمواطن  ميكن 
دافع  باعتباره  اأول  جهتني،  من 
وثانيا  الدولة،  لفائدة  لل�رضائب 
)الدرا�سة(  التمدر�س  لر�سوم  دافع 
دحمان  واأكد  قيمتها"  كانت  اأيا 
�رضائب  "فر�س  الدولة  على  اأن 
الرثوة،  على  كال�رضيبة  ت�سامنية، 
اأو على القطاع اخلا�س، للم�ساهمة 

يف متويل التعليم". 

تعليم نخبوي 

جمانية  ب�رضب  احلكومة  متهما 
التعليم بهذا القانون، يقول يو�سف 
العام  )الأمني(  الكاتب  عالكو�س، 
للتعليم  احلرة  "اجلامعة  لنقابة 
ال�ستقالل  حزب  من  )مقربة 
احلكومة  "حديث  اإن  املعار�س(، 
هي  املي�سورة  الأ�رض  كون  عن 
التي  بالإجراءات  املعنية  وحدها 
تنكرا  يعترب  القانون،  عليها  ن�س 
التعليم  جمانية  �رضب  هدفه 
اأن  حديث  يف  ويرى  بالبالد".  

واإثبات  لتحديد  �سعوبة  "هناك 
مقدرة الأ�رض بني الغنية والفقرية، 
على  يقع  ما  هو  لدينا  والدليل 
)دون  اجلامعية  املنح  م�ستوى 
"هذه  اأن  معتربا  تو�سيح("، 
واقع  تعزيز  �ساأنها  من  اخلطوة 
ي�ستفيد  نخبوي  تعليم  على  ينبني 

منه املي�سورون فقط". 

اأزمة املدر�سة 

يقول  لالأزمة  روؤيته  وعن 
يف  املدر�سة  "اأزمة  اإن  عالكو�س 
يتداخل  مركبة  اأزمة  املغرب، 
بالأخالقي  املوؤ�س�ساتي  فيها 

بالبيداغوجي )الرتبوي(".
يف  يتمثل  العالج  اأن  واأ�سار 
املنظومة  يف  قوية  رجة  "اإحداث 
لكيانها  التوازن  لإعادة  التعليمية 
التطور  تدارك  من  ومتكينها 
املت�سارع للمعرفة وت�سحيح اأدوار 
املدر�سة كاآلية للرتقي الجتماعي 
الب�رضي  العن�رض  لتاأهيل  وف�ساء 
واأخريا ال�ستجابة ملتطلبات �سوق 
الأمم  منظمة  وت�سنف  ال�سغل".  

والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة 
ي�سم  الذي  املغرب  "يون�سكو" 
عاطل  األف  و100  مليون  من  اأكرث 
الـ25  الدول  "اإحدى  كـ  العمل  عن 
بقطاع  يتعلق  ما  يف  تقدما  الأقل 
عالكو�س  وعزا  املدار�س".  
بالبالد"  التعليمي  الو�سع  "تردي 
"غياب  بينها،  عدة  عنا�رض  اإىل 
و�سعف   البيداغوجي  النموذج 
على  الب�رضية  باملوارد  الهتمام 
واملعنوي،  املادي  امل�ستوى 
فيها".  النمطية   ال�سورة  وانت�سار 
على حد تعبريه بدوره، دعا حزب 
يف  )م�سارك  وال�سرتاكية  التقدم 
"اإعمال  اإىل  احلكومي(،  الئتالف 
املو�سوع  لهذا  �سمولية  مقاربة 
و�سدد احلزب  اأبعاده"  يف خمتلف 
يف بيان له، ، على اأن اإيجاد حلول 
يكون  ل  بالبالد  التعليم  مل�ساكل 
بـ"مبداأ جمانية  التقيد  اإل يف ظل 
التعليم"، و"واإعمال مبداأ الت�سامن 
كل  اإ�سهام  يتيح  الذي  الوطني 
متكني  يف  املنظومة  مكونات 
اإىل  الولوج  من  املغرب  اأطفال 

الرتبية اجليدة والتعليم النافع". 
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�سدف غريبة

�صهر جانفي.. �صهر العوا�صف يف تون�س
منذ ا�ستقالل تون�س عن فرن�سا يف 1956، متّيز �سهر جانفي يف هذا البلد برمزية خا�سة ب�سمت 
تاريخه املعا�سر، و�سنعت نقاطا فارقة نقاط ارتكاز حادة األقت بظاللها على الوعي اجلماعي 
التون�سي، حتى غدا يناير �سهر العوا�سف بامتياز، و�سهر املخاطر مبختلف اأنواعها يف ما يلي، 

ن�ستعر�س اأبرز »اأحداث يناير« الفارقة يف تاريخ تون�س بعد اال�ستقالل:

اأحداث جانفي 2018

يقول اخلرباء اإن الو�ضع االجتماعي 
بتون�س مرهون على الدوام ببداية 
تطبيق املوازنة العامة يف جانفي، 
الدولة  خيارات  حتدد  والتي 
االقت�ضادية واالجتماعية، وهذا ما 
قد يف�رس العوا�ضف التي غالبا ما 
تهب خالل هذا ال�ضهر مظاهرات 
تون�س  تهز  بالغالء،  منددة 
اندلعت  املا�ضي،  االثنني  منذ 
)و�ضط  الق�رسين  مبحافظة 
غرب(، و�رست عدواها �رسيعا اإىل 
اإ�ضافة اإىل  اأخرى،  نحو 15 مدينة 
و�ضط  التون�ضية،  بالعا�ضمة  اأحياء 
مواجهات بني املتظاهرين وقوات 

االأمن.
ملظاهرات  ت�ضاعدي  ن�ضق 
اأ�ضحت ليلية يف معظمها، ما اأجرب 
احلكومة على ن�رس اجلي�س يف عدد 
من املواقع والنقاط اال�ضرتاتيجية 
واملقرات احليوية بالبالد ومع اأن 
االأن  حتى  ت�ضفر  مل  االحتجاجات 
�ضفوف  يف  اإ�ضابات  اأو  قتلى  عن 
امل�ضادر  وفق  املتظاهرين، 
املحلي  االإعالم  اأن  اإال  الر�ضمية، 
م�ضاء  حمتج،  وفاة  عن  حتدث 
االثنني املا�ضي، اإثر ده�ضه ب�ضكل 

اأمنية،  غري متعمد من قبل �ضيارة 
وهو ما نفته الداخلية يف بيان. 

ثورة جانفي 2011

3 اأ�ضابيع و6 اأيام من االحتجاجات 
كافية  كانت  الدامية  ال�ضعبية 
الذي  علي  بن  حكم  الإ�ضقاط 
اإياه على  ا�ضتمر 23 عاما، جمربة 
من  مزيج  يف  البالد  تاركا  الفرار 
مثيال  له  تخترب  مل  الذي  الغليان 
�ضعبية  ثورة  املعا�رس  تاريخه  يف 
دي�ضمرب   17 يف  �رسارتها  اندلعت 
حممد  ال�ضاب  مع  ت�ضامنا   ،2010
البوعزيزي الذي اأحرق نف�ضه حتى 
م�ضادرة  على  احتجاجا  املوت، 
عربته وهي م�ضدر رزقه، من قبل 
ال�رسطية فادية حمدي مبحافظة 
�ضيدي بوزيد )و�ضط غرب( وبوفاة 
البوعزيزي يف اخلام�س من جانفي 
البالغة،  بحروقه  متاأثرا   2011
االحتجاجات،  رقعة  تو�ضعت 
نوعي،  تطور  يف  العا�ضمة  وبلغت 
قبل اأن ت�رسي عدواها اإىل معظم 
مناطق البالد، قوبلت بقمع وح�ضي 
واإطالق الر�ضا�س احلي، ما اأ�ضفر 
عن �ضقوط املئات من القتلى ويف 
يفلح  مل  لالأحداث،  �رسيع  تطور 

 13 يوم  املرتبك  علي  بن  خطاب 
تاأ�ضرية  على  احل�ضول  يف  جانفي 
ووجوه  لفظته،  قلوب  اإىل  العودة 
وقف  �ضوى  يومها  تريد  تكن  مل 
نزيف اأكرث من عقدين من البطالة 

والفقر والتهمي�س. 
مغادرة  من  بدا  علي  بن  يجد  مل 
مرحلة  االأخرية  لتدخل  البالد، 
انتقالية قادت نحو بناء موؤ�ض�ضات 
جناحا  ح�ضبت  خطوة  يف  دائمة، 
الدميقراطية  التجربة  لهذه 
من  له  تتعر�س  ما  رغم  الوليدة، 

هزات بني احلني واالآخر. 

اأحداث احلو�س 
املنجمي جانفي 2008

املنجمي  احلو�س  مدن  اهتزت 
غرب(،  )جنوب  قف�ضة  مبحافظة 
على وقع احتجاجات �ضعبية دامية، 
مبنطقة  االأوىل  �رسارتها  انطلقت 
االإعالن  اإثر  باملحافظة،  الرديف 
ل�رسكة  وطني  اختبار  نتائج  عن 

»ف�ضفاط قف�ضة« )حكومية(.
انتظارات  خيبت  املعلنة  النتائج 
الوا�ضح  من  بدا  حيث  ال�ضكان، 
وعقلية  للمح�ضوبية  خا�ضعة  اأنها 
الوالءات، ما جعل حالة الغ�ضب متر 

فاالنفجار،  االحتقان  اإىل  �رسيعا 
لتمتد �رسارة املظاهرات اإىل مدن 
اأخرى وتت�ضع نطاق االحتجاجات، 
غ�ضب  اأتون  اإىل  قف�ضة  لتتحول 
البالد  ت�ضهدها  مل  اأحداث  يف 
 1984 يف  اخلبز  انتفا�ضة  منذ 
اأ�ضهر،   6 توا�ضلت  مظاهرات 
و�ضاركت فيها �رسيحة وا�ضعة من 
بقمع  وقوبلت  املنطقة،  �ضكان 
ما  االأمن،  قوات  قبل  من  �ضديد 
اأ�ضفر عن �ضقوط 4 قتلى وع�رسات 
وفق  املعتقلني،  ومئات  اجلرحى، 
باملحافظة  العمالية  النقابات 
االحتجاجات  هذه  يعترب  البع�س 
للثورة  قاد  طويل  م�ضار  بداية 
 3 بـ  بهدها  املندلعة  التون�ضية 
اأ�ضقطت  والتي  تقريبا،  �ضنوات 
بن  العابدين  زين  الرئي�س  نظام 

علي. 

انتفا�سة اخلبز يف 
جانفي 1984

حكومي  قرارا  تال  �ضعبي  غليان 
�ضدر اأواخر دي�ضمرب 1983، يق�ضي 
برفع �ضعر العجني بـ 70% وم�ضاعفة 
�ضيدخل  كان  القرار  اخلبز  ثمن 
 ،1984 جانفي  اأول  التطبيق  حّيز 

املظاهرات  من  �ضل�ضلة  اأت  غري 
وامل�ضادمات عمت مدنا باجلنوب 
م�ضادمات  تخللتها  التون�ضي، 
احتجاجات  االأمن  قوات  مع 
االقت�ضادية  االأزمة  عن  عربت 
ما  و�رسعان  حينها،  واالجتماعية 
�رست عدواها اإىل االأحياء الفقرية 
لت�ضهد  التون�ضية،  بالعا�ضمة 
جانفي  من  الثالث  يف  �ضوارعها 
حا�ضدة  مظاهرة   ،1984 ثان 
ال�ضلطة  رموز  هاجمت  وغا�ضبة، 
وجميع مظاهر الرتف االجتماعي 
التي  املظاهرات  هذه  اعتربت 
توا�ضلت 8 اأيام، اأكرب غليان �ضعبي 
واجهته ال�ضلطة عقب اال�ضتقالل، 
واآالف  القتلى  مئات  وخلف 
امل�ضادر  حتدثت  بينما  اجلرحى، 
من  واأكرث  قتيال   84 عن  الر�ضمية 

900 جريح.
قادت  فقد  الكوالي�س،  يف  اأما 
التون�ضية حينذاك حملة  احلكومة 
اعتقاالت وا�ضعة وحماكمات �ضملت 
والنا�ضطني  والنقابيني  املنتف�ضني 

الي�ضاريني واالإ�ضالميني. 

اأحداث جانفي 1978

يف  تون�س  هزت  دامية  مواجهات 

26 جانفي 1978، عقب �ضدامات 
ال�ضغيلة بقيادة  الطبقة  عنيفة بني 
لل�ضغل  التون�ضي  العام  االحتاد 
ونظام  العمالية(،  )املركزية 
بورقيبة  احلبيب  االأ�ضبق،  الرئي�س 
يطلق  اأطلق  يوم   )1987  -1957(
»اخلمي�س  ا�ضم  البع�س  عليه 
من  حتّول  التون�ضي،  االأ�ضود« 
االحتاد  اأعلنه  عام  اإ�رساب 
راف�ضة  �ضعبية  احتجاجات  اإىل 
مبرور  لي�ضبح  احلكم،  ل�ضيا�ضات 
التاريخ  يف  فارقا  حدثا  الزمن، 
مهمة  مرحلة  ويختزل  التون�ضي، 
ال�ضيا�ضي واالجتماعي  يف امل�ضار 

للبالد.
ملا  الكاملة  الف�ضول  اأن  ورغم 
اليوم  حتى  الزالت  يومها  حدث 
لنظام  ال�رسية  الدفاتر  مقبورة يف 
املعتقلني  روايات  اأن  اإال  بورقيبة، 
�ضنعوا  االأحداث،  واكبوا  ومن 
عذابات  ي�ضتعر�س  موثقا  تاريخا 
جيل من التون�ضيني عانى االأمّرين 

من التعذيب والقتل.
نحو  اإن  قالت  امل�ضتقلة  التقارير 
400 قتيل ق�ضوا يف تلك االأحداث، 
واأ�ضيب اأكرث من األف �ضخ�س، فيما 
حتدثت حكومة بورقيبة حينها عن 

مقتل 52 واإ�ضابة 365. 

بعد 7 �سنوات من »ثورة اليا�سمني«

ما حتقق وما ت�صبب يف احتجاجات 2018 
بني جانفي 2011 و2018، 7 �سنوات انق�ست على اندالع الثورة التون�سية، وما بني التاريخني، تتاأرجح م�ساهد االحتجاجات واملواجهات العنيفة مبختلف ال�سوارع واملدن، لرت�سم �سورة مت�سابهة 

ال�سكل خمتلفة ال�سياق وامل�سمون، غري اأن القا�سم امل�سرتك بني الزمنني؛ يظل ا�ستمرار الفقر والبطالة يف املناطق الداخلية االأكرث عزلة، رغم حماولة احلكومات املتعاقبة تطبيق »التمييز 
االإيجابي« ل�سالح هذه املناطق الواقعة مبعظمها غربي وجنوبي البالد وميكن تلخي�س اأهم ما حتقق وما مل يتحقق بعد 7 �سنوات من »ثورة اليا�سمني«، فيما يلي:

ما مل حتققه الثورة و�ضاهم يف تفجري 
احتجاجات 2018

التنمية ونق�س  الفقر   1-

نف�ضه  البوعزيزي  حممد  اأحرق  حني 
 17 يف  )و�ضط(،  بوزيد  �ضيدي  يف 
يكن  مل   ،2010 االأول  دي�ضمرب/كانون 
بن  بنظام  لالإطاحة  منه  �ضعيا  ذلك 
العربي،  الربيع  فتيل  اأوالإ�ضعال  علي، 
ولقطع  للظلم  رف�ضا  كان  ما  بقدر 

م�ضدر رزقه )عربة لبيع اخل�ضار(.
ومن البوعزيزي، اندلعت �رسارة ثورة 
�ضلة  ذي  اجتماعيا،  طابعا  حتمل 
خ�ضو�ضا  التنمية،  ونق�س  بالبطالة 
باملناطق الداخلية الغربية واجلنوبية، 
طابعا  حينها  احلراك  يتخذ  اأن  قبل 

�ضيا�ضيا.
احلالية  االحتجاجات  تنبع  بدورها، 
التي تهر تون�س، من اأ�ضباب اجتماعية 
بزيادة  مبا�رسة  مرتبطة  واقت�ضادية، 
مطلع  االأ�ضا�ضية  املواد  بع�س  اأ�ضعار 

.2018
لهذه  الزمني  االمتداد  اأن  غري 
حلراك  يحولها  قد  االحتجاجات 
�ضيا�ضية،  مطالب  وي�ضمنها  نوعي، 
اجلبهة  مثل  اأحزاب  واأن  خا�ضة 
ي�ضارية  الأحزاب  )تكتل  ال�ضعبية 

والتيار   ،)217 نائب/   15 وقومية 
مل  معار�س(  نواب/   3( الدميقراطي 

يخفيا دعمهما لالحتجاجات.

مرتفعة -2 بطالة 

يف 2017، بلغت ن�ضبة البطالة بتون�س، 
اإىل ن�ضب  نحو 15.3 باملائة، وترتفع 
وتزداد  ال�ضباب،  اأو�ضاط  يف  اأعلى 
الغربية  املناطق  يف  اأكرث  ن�ضبتها 
اإحدى  ومتثل  واجلنوبية،  والداخلية 
اأخفقت  التي  الرئي�ضية  العقبات 
يف  الثورة  بعد  متتالية  حكومات   9

تقلي�ضها اإىل ن�ضب مقبولة.

اقت�سادية خانقة اأزمة   3-

رغم حماولة تون�س بعد الثورة اخلروج 
من اأزمتها االقت�ضادية، اإال اأن الو�ضع 
ال�ضيا�ضي  االحتقان  ب�ضبب  اأكرث  تاأزم 
االإرهاب  وجهها  التي  وال�رسبات 
اأحد  ميثل  الذي  ال�ضياحي،  لقطاعها 
ينتع�س  اأن  قبل  اقت�ضادها،  ركائز 

ن�ضبيا يف 2017.

كثريا  اأ�رست  االحتجاجات  اأن  كما 
بالقطاعات الرئي�ضية القت�ضاد البالد، 
تنتج  الذي  والبرتول  الفو�ضفات  مثل 

منه البالد كميات حمدودة.

الف�ساد ا�ستمرار تف�سي   4-

اأحد االأ�ضباب التي قامت عليها الثورة 
التون�ضية كانت حماربة الف�ضاد، اإال اأنه 
وبعد 7 �ضنوات، ورغم اإعالن احلكومة 
على  احلرب  ال�ضاهد،  يو�ضف  بقيادة 
تتملك  را�ضخة  قناعة  اأن  اإال  الف�ضاد، 
التون�ضيني حتى اليوم باأن »الف�ضاد مل 

يكافح بال�ضكل الكايف«.
�ضوقي  يقول  ال�ضدد،  هذا  ويف 
التون�ضية  الهيئة  رئي�س  الطبيب، 
ملكافحة الف�ضاد واحلوكمة )د�ضتورية 
اإعالمية  ت�رسيحات  يف  م�ضتقلة(، 
م�ضاكل  من  باملائة   70« اإن  �ضابقة، 
تون�س كان باالإمكان جتاوزها يف حال 

قاومنا الف�ضاد«.

اإجنازات الثورة
عرب  ال�سلطة  على  التداول   1-

مناف�سة مفتوحة

قبل الثورة، مل يكن باالإمكان التداول 
على ال�ضلطة عرب انتخابات مفتوحة، 
انتخابات يف  اأن تون�س �ضهدت  ورغم 
هذه املرحلة، اإال اأنها كانت حم�ضومة 
اأن اأهم اإجناز حقته  م�ضبقا، ما يعني 

الثورة ل�ضعبها هو متكينه من انتخاب 
ممثليه ب�ضكل دميقراطي.

حرة -2 �سحافة 

العمومية  ال�ضحافة  كانت  بعدما 
ال�ضلطة،  لرقابة  خا�ضعة  واخلا�ضة 
وتنوعا،  حرية  اأكرث  االإعالم  اأ�ضبح 
و�ضنفه تقرير مرا�ضلون بال حدود، يف 
احت�ضاب  )دون  عربيا  االأوىل  املرتبة 

موريتانيا وجزر القمر(.

وحقوق  العدالة االنتقالية   3-
االإن�سان

�ضكلت تون�س، يف 2014، هيئة احلقيقة 
بهدف  م�ضتقلة(،  )د�ضتورية  والكرامة 
العدالة  قانون  تطبيق  على  االإ�رساف 
من  يرتدد  فيما  والنظر  االنتقالية، 
االأول  بني  االإن�ضان  حقوق  جتاوزات 
من يوليو/ متوز 1955 و24 دي�ضمرب/ 
هذا  �ضدور  تاريخ   ،2013 اأول  كانون 

القانون.

التظاهر حق   4-

عليها  ح�ضل  التي  احلقوق  من  وهو 
كان  حيث  الثورة،  بعد  التون�ضيون 

اإال  علي،  بن  زمن  حمظورا  التظاهر 
يف نطاق �ضيق.

االأخرية،  ال�ضبعة  ال�ضنوات  يف  لكن 
جتمعات  عدة  تون�س  �ضهدت 
بدل  ال�رسطة  حمتها  ومظاهرات 
قمعها، رغم اأن هذا احلق اأ�ضبح حمل 
املحتجني  بع�س  جلوء  ب�ضبب  جدل 

اإىل العنف.

احلجاب  5-

وبن  بورقيبة  كان احلجاب يف عهدي 
علي، حمظورا بن�س القانون رقم 108 
القيادية يف  1981، ح�ضب  ال�ضادر يف 
لكن  العبيدي،  فريدة  النه�ضة  حركة 
القانون،  هذا  اإ�ضقاط  مت  الثورة  بعد 
�ضخ�ضية«  »حرية  احلجاب  واأ�ضبح 

للن�ضاء التون�ضيات.

االإرهاب عقبة بوجه اال�ستقرار

اإىل  تنعم  تون�س  كانت  الثورة،  قبل 
حد كبري باالأمان، رغم وقوع عمليات 
يناير  بعد  لكنها  حمدودة،  اإرهابية 
2011، تعر�ضت لعدة �رسبات اإرهابية 
اأمن  ورجال  �ضيا�ضيني  ا�ضتهدفت 

وع�ضكريني و�ضياح اأجانب.

االإرهابي  »داع�س«  تنظيم  حاول  كما 
تاأ�ضي�س اإمارة له يف بن قردان )جنوب 
بن  عقبة  كتيبة  تتمركز  كما  �رسق(، 
نافع، التابعة لتنظيم القاعدة يف جبال 
مئات  عاد  فيما  )غرب(،  ال�ضعانبي 
ليبيا  التوتر يف  مناطق  التون�ضيني من 
النا�س  قلق  اأثار  ما  والعراق،  و�ضوريا 
من تزايد خماطر التهديد االإرهابي.

الثورة  حت�س  فلم  خارجيا،  اأما 
على  دولية  اأطراف  بدعم  التون�ضية 
وغري  مفاجئة  كانت  الأنها  االأغلب، 

متوقعة و�رسيعة )قرابة �ضهر(.
حمللون  يخ�ضى  اليوم،  لكن 
خارجية  اأطراف  ا�ضتغالل  اإمكانية 
واأن  خا�ضة  احلالية،  لالحتجاجات 
جنت  التي  الوحيدة  التون�ضية  الثورة 
التي  املاأ�ضاوية  ال�ضيناريوهات  من 
ليبيا  مثل  العربي  الربيع  دول  عرفتها 

وم�رس و�ضوريا واليمن.
من  �ضنوات   7 بعد  اأنه  القول  وميكن 
على  قفزات  التون�ضيون  حقق  الثورة، 
واحلريات  الدميقراطي  امل�ضتوى 
العامة، لكنها على ال�ضعيد االقت�ضادي 
ترتاجع  مل  اإن  مكانها  تراوح  الزالت 
الف�ضاد  مكافحة  ميثل  حني  يف  قليال 
حتديا كبريا واإن قطعت فيه احلكومة 
خطوات عديدة، اإال اأن الطريق اأمامها 

مازال يبدو بعيدا.



املنتخب الوطني 
للمالكمة اأكابر

تعيني املدرب 
دين على راأ�س 
العار�ضة الفنية

 
مت تعيني �أحمد دين على ر�أ�س 

�لعار�ضة �لفنية للمنتخب 
�جلز�ئري للمالكمة �أكابر 

ح�ضب ما �أعلن عنه �أول �م�س 
رئي�س �الحتادية �جلز�ئرية 
للمالكمة در�ع عبد �ل�ضالم، 

�أو�ضح در�ع خالل ندوة �ضحفية 
ن�ضطها بد�ر �الحتاديات 

�لريا�ضية بد�يل بر�هيم �أن قر�ر 
تعيني �أحمد دين مت �تخاذه 
من قبل كل �أع�ضاء �ملكتب  
�لفيدر�يل حيث �ضي�ضاعده يف 

مهمته كال من بلوني�س �ضليمان 
وحفيظ بوبكري، م�ضيفا: 

»علينا م�ضاندة هذ� �لطاقم 
�مل�ضكل من �أبطال �ضابقني يف 
�ملالكمة و �لتح�ضري �جليد 

حت�ضبا لال�ضتحقاقات �ملقبلة 
�الإفريقية منها و�لدولية«، 

ويعد �أحمد دين من بني خرية 
ما �أجنبته �ملالكمة �جلز�ئرية 
حيث �ضيقوم مبز�ولة مهامه 
خلفا البر�هيم بجاوي �لذي 
ي�ضغل حاليا من�ضب مدير 

�ملنتخبات �لوطنية باالحتادية 
�جلز�ئرية للمالكمة.

من جهة �أخرى، ��ضتغل رئي�س 
�الحتادية هذه �لفر�ضة 

لتوجيه ند�ء �ىل كل �لفاعلني 
من ريا�ضيني ومالكمني نخبة 

للعمل �ضويا ق�ضد �إرجاع 
�ملالكمة �جلز�ئرية �إىل �ضابق 
عهدها وتفادي كل �ل�رص�عات 
و�الن�ضقاقات �لتي من �ضاأنها 

�لتفريق بني �أفر�د �لعائلة 
�لو�حدة، مو�ضحا: »�أنا جد 
و�ع بالتحديات �لتي تنتظر 
�ملالكمة �جلز�ئرية خالل 

�ل�ضنو�ت �لثالث �ملقبلة �لتي 
�ضت�ضهد تنظيم �ألعاب �لبحر 
�الأبي�س �ملتو�ضط مبدينة 
تر�غون �ال�ضبانية �ل�ضيف 
�ملقبل و �الألعاب �الوملبية 
2020 بطوكيو، �أدعو �جلميع 
�إىل �لتحلي بالهدوء من �أجل 
تطوير هذه �لريا�ضة �لتي 

قدمت �لكثري من �مليد�ليات 
للجز�ئريني«، للتذكري فاإن 
�لتغيري�ت �لتي طر�أت على 

ر��س �لطو�قم �لفنية �لوطنية 
للمالكمة مت �التفاق حولها 

خالل �ملجمع �لفني �لوطني 
�لذي نظم �ضهر �أكتوبر �لفارط 

باملركب �لريا�ضي زفلتا�س 
بال�رص�قة.

وكاالت
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الدور 16 لكاأ�س اجلمهورية

القمة يف ب�ضكرة والإثارة 
بالبليدة وبو�ضعادة

�سوف ت�سهد مباريات الدور ال�ساد�س ع�سر ملناف�سة كاأ�س اجلمهورية 
املرتقبة اأم�سية اليوم مباريات قوية جتعل التكهن بهوية املتاأهل اإىل 

الدور ثمن النهائي �سعبة خا�سة واأن موعد اليوم �سوف ي�سهد ا�سطداما 
قويا بني فريقني ين�سطان يف الرابطة املحرتفة االأوىل، عندما يجد احتاد 

احلرا�س نف�سه اأمام تنقل �سعب ملواجهة امل�سيف احتاد ب�سكرة يف لقاء 
قوي ومثري للتناف�س حول تاأ�سرية التاأهل

عي�سة ق.

�للقاء�ت  تقل  ال  بينما 
عن  �أهمية  �الأخرى 
�لذكر،  �ل�ضالف  �للقاء 
�ضوف  �أنها  باعتبار 
قويني  لقاءين  ت�ضهد 
يجمعان بني فرق تن�ضط 
�ملحرتفة  �لر�بطة  يف 
حيث  و�لثانية،  �الأوىل 
�جلز�ئر  مولودية  يتنقل 
�لقيا�ضي  �لرقم  �ضاحب 
يف  �الألقاب  لعدد 
�لكاأ�س  �ل�ضيدة  مناف�ضة 
كوؤو�س  ثمانية  بجموع 
�جل  من  �لديار  خارج 

�أمل  �مل�ضيف  مو�جهة 
مناف�س  وهو  بو�ضعادة، 
�ملنال  �ضهل  يكون  لن 
بينما  ملعبه،  على 
ترتيب  متذيل  ي�ضتقبل 
�حتاد  �الأوىل  �لر�بطة 
جمعية  �لز�ئر  �لبليدة 
على  يبحث  وهو  وهر�ن 
و�لتاأهل  �لبطولة  ن�ضيان 

�إىل �لدور �ملقبل.
يف �ملقابل تتو�جد �أندية 
�أمام  �الأوىل  �لر�بطة 
عندما  متباينة  مهام 
مولودية  فريقي  يجد 
بلعبا�س  و�حتاد  وهر�ن 
�لز�مية  �أمام  نف�ضيهما 

م�ضيلة  �إىل  �لتنقل 
ملو�ججهة  و�خلروب 
و�ضباب  �لتالغمة  جنم 
�لتو�يل  على  قاب�س 
وتنتظرهما مهمة �ضعبة 
لتفادي �ي مفاجاأة، بينما 
�ضبيبة  مهمة  �ضتكون 
�ضعوبة  �قل  �لقبائل 
د�خل  ت�ضت�ضيف  عندما 
رهيو  و�د  �ضباب  �لديار 
وهي تاأمل يف �الحتفاظ 
على  �لتاأهل  بتاأ�ضرية 

ميد�نها.

برنامج �ملباريات

�أمل بو�ضعادة / مولودية 
�جلز�ئر

�حتاد   / ب�ضكرة  �حتاد 
�حلر��س

جمعية   / �لبليدة  �حتاد 
وهر�ن

جنم �لتالغمة / مولودية 
وهر�ن

�حتاد   / قاي�س  �ضباب 
بلعبا�س

�بتد�ء  تنطلق  �للقاء�ت 
من 14:00

�ضباب   / �لقبائل  �ضبيبة 
و�د رهيو

على  جتري  �ملبار�ة 
�ل�ضاعة 16:00

احتاد ب�سكرة / احتاد احلرا�س

اأبناء الزيبان ي�ضتهدفون م�ضاحلة 
اأن�ضارهم وال�ضفراء للتدارك

 اإني�ضتا: كوتينيو لن يجربين 
على التقاعد

�سبيبة القبائل / �سباب واد رهيو

الكناري يبحثون جتاوز اأزمة البطولة 
وواد رهيو خللق املفاجاأة

مبلعب  جتري  �لتي  �لقمة  تلفت 
�ضوف  �لتي  وهي  �الأنظار  ب�ضكرة 
ب�ضكرة  �حتاد  فريقي  بني  جتمع 
ين�ضطان  و�للذ�ن  و�حتاد �حلر��س 
�الأوىل،  �ملحرتفة  �لر�بطة  يف 
و�ضعية  يف  �ملو�جهة  تدري  حيث 
يو�جهان  �للذ�ن  للفريقني  خا�ضة 
�لوطنية  �لبطولة  يف  �ضعوبات 
من  نف�ضيهما  �إنقاذ  على  ويلعبان 
هذ�  ويف  �ملو�ضم،  هذ�  �ل�ضقوط 
ب�ضكرة  �حتاد  فريق  يعول  �ل�ضدد 
مبلعبه  �ال�ضتقبال  ��ضتغالل  على 
�لبطولة  خيبة  جتاوز  �أجل  من 
بطاقة  �أن�ضاره  و�إهد�ء  �لوطنية 
�لتاأهل �إىل �لدور ثمن �لنهائي من 
�لفر�ضة  تكون  و�ضوف  �ملناف�ضة، 

�أجل مو��ضلة �مل�ضو�ر  مو�تية من 
يدخل  �ملقابل،  يف  �ملناف�ضة.  يف 
فريق �حتاد �حلر��س �للقاء ب�ضالح 
�ملعنويات وهم �لذين يريدون فتح 
�ضفحة جديدة مع �لنتائج وجتاوز 
تعرث �جلولة �لفارطة مبيد�نه �أمام 
�حتاد �حلر��س، حيث يبحثون على 
�لعودة ببطاقة �لتاأهل رغم �ضعوبة 
�ملهمة، خا�ضة و�أن �لفريق ��ضتفاد 
�لتون�ضي حمدي  مدربه  عودة  من 
�الأ�ضبوع  �أعلن  كان  �لذي  �لدو 
من�ضبه  من  �ال�ضتقالة  �ملن�رصم 
�لديركتو�ر  �أع�ضاء  يتمكن  �أن  قبل 
�إىل  جمدد�  بالعودة  �إقناعه  من 

�لعار�ضة �لفنية.
عي�سة ق.

�إني�ضتا  �أندري�س  �ملخ�رصم  رف�س 
العب و�ضط فريق بر�ضلونة �ال�ضباين 
�أن  موؤخر�  حتدثت  �لتي  �لتقارير 
�ضانع  �جلديدة  �لبار�ضا  �ضفقة 
يح�ضل  قد  كوتينيو  فيليب  �الألعاب 
�لت�ضكيلة �الأ�ضا�ضية،  على مكانه يف 
�لنادي  عن  رحيله  يف  �ضببا  ويكون 
�لكتالوين، وقال �إني�ضتا يف ت�رصيحات 
الإذ�عة �أوند� �ضريو: »لقد قلت د�ئما 
يلعبو�  �أن  �أف�ضل �لالعبني ميكن  �أن 
يف هذ� �لنادي، وهذ� يجعل كوتينيو 
و�حد� من �الأف�ضل، �نه �ضاب ولديه 
�ضيتطور  �أنه  كما  فطرية،  موهبة 
»لن  و�أ�ضاف:  بر�ضلونة«،  يف  �أكرث 

يكون هناك العب ميكن �أن يجعلني 
�لرحيل  على  يجربين  �أو  �أتقاعد، 
ولكن  �ضنة   33 عمري  �لنادي  من 
جاء  كوتينيو  م�ضكلة،  لي�ضت  هذه 
�ضعيد  �أنا  �أف�ضل،  ليجعلنا  فقط 
يف  �لالعبني  �أف�ضل  من  و�حد  الأنه 
نحبها«،  �لتي  �الأ�ضياء  لديه  مركزه، 
�رصيع  العب  »�نه  �لر�ضام:  و�ختتم 
ب�ضكل جيد جد�  ويتفاهم   وماهر، 
�لقدمني  كلتا  ي�ضتخدم  زمالئه،  مع 
وي�ضجل  وي�ضنع  للغاية،  جيد  ب�ضكل 
جيدة  بيئة  يجد  �ضوف  �الأهد�ف، 

جد� للنمو و�لتطور هنا«.
وكاالت

تالقي �ضبيبة �لقبائل �أم�ضية �ليوم 
مبار�ة  يف  رهيو  و�د  �ضباب  فريق 
تندرج �ضمن �لدور �ل�ضاد�س ع�رص 
لكا�س �جلمهورية، وهي �ملو�جهة 
نوفمرب  �أول  ملعب  يحت�ضنها  �لتي 
بتيزي وزو و�لتي يبدو �أنها متيل �إىل 
يلعب  و�لذي  �ملحلي  �لفريق  كفة 
على ملعبه و�أمام جمهوره وهو ما 
يجعله مر�ضحا من �جل بلوغ �لدور 
ثمن �لنهائي من �ملناف�ضة، خا�ضة 
ي�ضتهدف  �لقبائلي  �لنادي  و�أن 
�أدو�ر متقدمة وهو ما  �إىل  �لتاأهل 
يجعله �أمام فر�ضة ثمينة من �أجل 

بلوغ �لهدف �ملن�ضود.
�أمام  »�لكناري«  ت�ضكيلة  �ضتكون 
فر�ضة ثمينة من �جل جتاوز خيبة 
ال  �أين  �لوطنية  �لبطولة  مباريات 
�ضوى  �آخر  خيار�  �لفريق  ميلك 
�لتاأهل يف �ألكا�س من �أجل طماأنة 
�الأن�ضار �لذين عربو� عن غ�ضبهم 
�لبطولة  يف  نتائج  تر�جع  من 
�ضل�ضلة  ظل  يف  خا�ضة  �لوطنية 

يف  فوزهم  عدم  ظل  يف  �لتعرث�ت 
�آخرها  �الأخرية،  �لت�ضع  �ملباريات 
هزمية خارج �لقو�عد �أمام �ضبيبة 

�ل�ضاورة.
و�د رهيو  �ضباب  يتنقل  من جهته، 
يعول  وهو  وزو  تيزي  مدينة  �إىل 
على جت�ضيد نكهة مناف�ضة �ل�ضيدة 
�لكاأ�س عرب خلق �ملفاجاأة و�لعودة 
�إىل مدينة غليز�ن بتاأ�ضرية �لتاأهل 
م�رصين  �أنهم  يبدو  �لذي  �الأمر 
على حتقيقه، خا�ضة يف ظل نكهة 
�الأندية  تاأهل  يف  �ملتمثلة  �لكاأ�س 

�ل�ضغرية.
عي�سة ق.

 �ستوف يح�سر ال�ستدعاء اجلمعية العامة
 ويهدد كاالم بالعدالة

اأزروال يتعاقد مو�ضمني مع �ضباب بلوزداد
تعاقدت �إد�رة فريق �ضباب بلوزد�د رفقة �لالعب مزيان �أزرو�ل �لذي مت ��ضتقد�مه من �ضفوف 
�حتاد بلعبا�س، حيث جرت �إجر�ء�ت �لتعاقد مع �لالعب �ضهرة �أول �م�س بعدما وقع مع �لرئي�س 
بوحف�س عقد� ميتد مو�ضمني، وهو �لالعب �لذي ين�ضط يف من�ضب �لظهري �الأي�رص، حيث ف�ضل 
�ملباريات  �أج منحه دفعة قوية يف  �لت�ضكيلة من  �لعا�ضمي تدعيم هذ� �ملن�ضب يف  �لنادي  رئي�س 
�ل�ضتوي �حلايل بعدما مت  �ل�ضباب خالل �ملركاتو  �لثاين يف �ضفوف  �لالعب  تعاقد  وياأتي  �ملقبلة، 
�إنهاء  �نتظار  يف  �جلز�ئر  �حتاد  من  قادما  �لعقد  وقع  �لذي  قالية  بن  حممد  �ملهاجم  مع  �لتعاقد 
�إجر�ء�ت �لتوقيع مع �ملايل �ضيديبي يف ظل عدم �تفاق �إد�رة �لفريقني حول �ل�ضفقة، بينما يتو�جد 
�لالعب �ل�ضابق ل�ضبيبة بجاية مباركي �ضمن مفكرة �الإد�رة من �جل �لتعاقد معه قبل نهاية �ملركاتو 

�حلايل.
��ضتدعاء �جلمعية  �إىل  �ضتوف  �لبلوزد�دي كرمي  للفريق  �لهاوي  �لنادي  رئي�س  �أخرى، يح�رص  من جهة 
�لعامة ملجل�س �إد�رة �لفريق، خا�ضة و�أن �لفريق �لهاوي ميثل �أغلبية �الأ�ضهم يف �ل�رصكة �لريا�ضية �أتلتيك 
بلوزد�د، �أين يتوجه �ضتوف نحو توجيه ��ضتدعاء �إىل �أع�ضاء جمل�س �الإد�رة �مل�ضاهمني ويتعلق �الأمر بكل 
من �لرئي�س حممد بوحف�س، عز �لدين قانا وريا�س مالك من �أجل ح�ضور �أ�ضغال �جلمعية للتطرق �إىل 

�حل�ضيلة �ملالية و�الأدبية للرئي�س بوحف�س و�حلديث حول �مل�ضاكل �لتي تعرت�س �لنادي �لعا�ضمي.
وال ي�ضتبعد �ن يتم �ضحب �لثقة من بوحف�س يف حال عدم �القتناع مب�رصوعه، خا�ضة بعد �التهامات �لتي مت 

توجهيها �ضده باأخذ �لقر�ر�ت حول ت�ضيري �لفريق بطريقة فردية دون م�ضاورة �أع�ضاء جمل�س �الإد�رة.
يف �ملقابل، طالب �ضتوف �لرئي�س �ل�ضابق للنادي �لهاوي خمتار كاالم مبنحه �الأور�ق �لر�ضمية للفريق �لتي 
الز�لت يف حوزته خا�ضة و�أن عهدته �نتهت ومل يعد رئي�ضا للنادي �لهاوي، ووجه تهديد� له مبتابعته ق�ضائيا 

يف حال عدم �ال�ضتجابة لالأمر.
عي�سة ق.
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اكد اأنه لن ي�ستدعي الالعبني ح�سب اأهواء بع�ض الأطراف

ماجر: اخل�ضر بداأوا ي�ضرتجعون هيبتهم وامنحونا الوقت الكايف للعمل
جّدد الناخب الوطني رابح ماجر املطالبة من اجلميع منحه رفقة اأع�ساء الطاقم الفني الوقت الكايف من اأجل تطبيق برنامج العمل الذي قدموا به للعار�سة الفنية 
الوطنية من اأجل تطبيقه على ار�ض الواقع، مو�سحا اأن الوقت احلايل يتطلب ال�سرب من اجلميع و�سرورة عدم ال�سغط عليهم حتى يقوموا بعملهم على اأكمل وجه، 

مو�سحا اأنهم �سوف يوا�سلون معاينة جميع لعبي اأندية البطولة الوطنية خا�سة يف ظل رغبته يف اإحداث توازن داخل الت�سكيلة الوطنية

عي�سة ق.
حمرتفني  العبني  على  خاللها  االعتماد  عرب 
وحمليني من اجل اإعادة بعث املنتخب الوطني 
عليه  كان  مثلما  االعتبار  ومنحه  جديد  من 
احلال يف االأعوام ال�شابقة، واأ�شار ماجر خالل 
ت�رصيحات اأم�س للقناة االإذاعية االأوىل اأن ثمار 
خالل  من  الظهور  يف  بداأت  يقوم  الذي  العمل 
رواندا  اأمام  خا�شوها  التي  الودي  املباراة 
من  املحلي  املنتخب  خاللها  متكن  والتي 
الناحية  الفوز برباعية وهي نتيجة ايجابية من 
اأكرث  لالجتهاد  الدفع  على  وم�شاعدة  املعنوية 

وتقدمي االأف�شل م�شتقبال.
الفنية  العار�شة  على  االأول  امل�شوؤول  و�شّدد 
كان  الرواندي  املنتخب  اأن  التاأكيد  الوطنية 
مناف�شا قويا واعتربه مرجعيا الأ�شباله من اأجل 
الرتب�س  خالل  به  قاموا  الذي  العمل  تقييم 
مركز  يف  به  قاموا  الذي  الق�شري  التح�شريي 

مو�شى،  ب�شيدي  الوطنية  املنتخبات  حت�شري 
اأدىل  التي  للت�رصيحات  انده�س  اأنه  واأو�شح 
الرواندي  املنتخب  �شعف  حول  املحللون  بها 
واجهوا  اأنهم  املباراة، مو�شحا  يتابعوا  اأن  دون 
ومعيارا  قوية  كانت  واملباراة  االأول  املنتخب 
العنا�رص  عن  للحديث  ماجر  وعاد  لهم.  جيدا 
التي ينوي ا�شتدعائها م�شتقبال لتدعيم الت�شكيلة 
الوطنية، اأين اأو�شح اأنه �شوف ي�شتعني بالعنا�رص 
يقوم  ولن  الوطنية  االألوان  حمل  ت�شتحق  التي 
با�شتدعاء اأي العب خدمة جلهة معينة ، مو�شحا 
اأنه لن يتعامل "بال�شو�شيال" خالل و�شع قائمة 
الذي يعتمده �شيكون وفق  الالعبني بل املعيار 
يفرق  ال  انه  م�شريا  بها،  يتعامل  التي  املبادئ 
بني الالعب املحلي واملحرتف ويرف�س ت�شمية 
املنتخب االأول واملحلي، خا�شة بعد تاألق بع�س 
ت�شتحق  اأنها  يرى  والتي  رواندا  اأمام  الالعبني 

مكانة مع اخل�رص خالل الفرتة املقبلة.

لن اأعتمد على اأونا�ض حاليا 
وم�سا�ض مل اأتابعه

واأو�شح خريج مدر�شة ن�رص ح�شني داي و�شعية 
الالعب اآدم اأونا�س، باعتبار اأنه لن يعتمد عليه 
ال�شعبة  الو�شعية  ظل  يف  املقبلة  الفرتة  خالل 
وعدم  االيطايل  نابويل  ناديه  مع  بها  مير  التي 
خدماته  على  �شاري  ماوري�شيو  مدربة  اعتماد 
بعدم اإقحامه يف اللقاءات، م�شيفا انه �شيوا�شل 
متابعة م�شوار اأونا�س لكنه يف الوقت احلايل ال 
و�شعيته  ظل  يف  عليه  باالعتماد  اجلزم  ميكنه 
الدين  زين  بالالعب  يتعلق  وفيما  احتياطي، 
اأكد  م�شا�س الذي ان�شم بدوره اإىل نابويل فقد 
العبني  على  االعتماد  ميكنه  وال  يعرفه  ال  انه 
ميلك  اأنه  مو�شحا  االإعالم،  و�شائل  يف  يربزون 
االأولوية،  ومينحها  معها  يعمل  جمموعة  حاليا 
بكنه �شوف يتابع الالعبني النا�شطني يف اأوروبا.

ملّحت اإىل جاهزيتها للجوء اإىل الفيفا حول الرت�سح لع�سوية املكتب التنفيذي للكاف

الفاف تطعن يف رف�ض ملف تر�ضح ولد زمرييل
اجلزائرية  االحتادية  اأعلنت 
القرار  يف  الطعن  القدم  لكرة 
االإفريقي  االحتاد  اأ�شدره  الذي 
ملف  رف�س  بخ�شو�س  للعبة 
ب�شري  الفدرايل  املكتب  ع�شو 
ولد زمرييل الذي تر�شح لع�شوية 
املكتب التنفيذي للهيئة الكروية 
�شمال  منطقة  عن  القارية 
هيئة  اأو�شحت  حيث  اإفريقيا، 

يف  زط�شي  الدين  خري  الرئي�س 
االلكرتوين  موقعها  على  بيان 
تذهب  حقوقها  ترتك  لن  اأنها 
جميع  ت�شتعمل  و�شوف  �شدى 
اأجل  من  القانونية  الطرق 
ظل  يف  خا�شة  حقوقها  اإعادة 
ملف  اإر�شال  على  اإ�رصارها 
االآجال  يف  زمرييل  ولد  تر�شح 
عليه  ت�رص  ما  عك�س  املحددة 

اأحمد  احمد  امللغا�شي  هيئة 
رئي�س  ملف  رف�شها  بررت  التي 
ن�رص ح�شني داي اإىل كونه و�شل 
خارج االآجال املحددة ال�شتالم 
ملفات الرت�شح لع�شوية املكتب 
وافقت  املقابل  يف  التنفيذي، 
على ملف املر�شح الليبي جمال 

اجلعفري
االحتادية  تبلغ  اأن  ي�شتبعد  وال 

االحتاد  اإىل  للعبة  اجلزائرية 
الدويل من اجل و�شع الطعن يف 
الطعن  ملف  الكاف  رف�س  حال 
خالل  اإر�شاله  على  تعول  الذي 
ظل  يف  خا�شة  املقبلة،  الفرتة 
اإ�رصار الفاف على ا�شتعادة وزن 
والفوز  الكاف  داخل  اجلزائر 

مبقعد يف املكتب التنفيذي.
عي�سة ق.

بويال يوؤكد بقاءه رفقة لي�سرت  �سيتي اإىل نهاية املو�سم

اأوين يعار�ض انتقال حمرز اإىل ليفربول
اأبدى النجم الدويل االجنليزي ال�شابق 
بخ�شو�س  معار�شته  اأوين  مايكل 
الدويل  الالعب  انتقال  احلديث حول 
�شفوف  اإىل  حمرز  ريا�س  اجلزائري 
اأجل  من  االجنليزي  ليفربول  نادي 
الذي  كوتينيو  الربازيلي  خالفة 
اال�شباين،  بر�شلونة  نادي  نحو  غادر 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  اأوين  وقال 
اأنه  الربيطانية  ميل"  "ديلي  جلريدة 
على  باملوافقة  القول  ي�شتطيع  ال 
الالعب  باإمكانية  املتعلق  الطرح 
املحرتف رفقة لي�شرت �شيتي بخالفة 
كوتينيو يف �شفوف ت�شكيلة "الريدز"، 
جيد  العب  حمرز  العب  اأن  مو�شحا 
اال�شم  لي�س  لكنه  االإمكانيات  وميلك 
يورغن  االأملاين  املدرب  يبحث  الذي 
يحتاجها  التي  خ�شائ�شه  عن  كلوب 
يف فريقه ح�شب املتحدث، م�شتطرد 
الت�شكيلة  يف  له  مكانة  ال  حمرز  ان 
ي�شتطيع  ال  وانه  خا�شة  االأ�شا�شية 

من  �شالح  حممد  امل�رصي  اإزاحة 
الرواق االأمين. من جهته، عاد مدرب 
اإىل احلديث  بويال  لي�شرت �شيتي كلود 
التحويالت  ب�شوق  العبه  ارتباط  عن 
ال�شك  قطع  اين  احلايل،  ال�شتوية 
التي  الت�رصيحات  خالل  من  باليقني 
االجنليزي  االإعالم  اإىل  بها  اأدىل 
ت�شكيلة  رفقة  باق  حمرز  اأن  وك�شف 
املو�شم  نهاية  غاية  اإىل  "الثعالب" 
الثاين  الن�شف  يوا�شل  احلايل و�شوف 
يغادر  ولن  �شفوفها  يف  املو�شم  من 
بويال  واأو�شح  جديدة،  وجهة  اأي  اإىل 
اأ�شا�شية لفريقه زوال  اأن حمرز ركيزة 
خالل  خدماته  يف  التفريط  ينوي 
املعني  اأن  م�شتطرد  احلالية،  الفرتة 
يوا�شل التدريبات ب�شكل عاد ويح�رص 
مع لي�شرت ب�شفة عادية للمواعيد التي 
وال  املقبلة  الفرتة  خالل  تنتظرها 

م�شكلة معه بهذا اخل�شو�س.
عي�سة ق.

اأكد اأنه قبل بالتحدي رغم �سعوبة املهمة وي�سرع الأ�سبوع املقبل يف العمل

�ضعدي: وافقت على تدريب ال�ضبيبة لأنها فريق القلب
منح  اأنه  �شعدي  الدين  نور  املدرب  ك�شف 
القبائل  �شبيبة  فريق  تدريب  اأجل  من  موافقته 
خالل الفرتة املقبلة من املو�شم احلايل معتربا 
اأن موافقته على عر�س الرئي�س اجلديد للفريق 
�رصيف مالل يعود اإىل كون ال�شبيبة فريق القلب 
�شهلة  تكون  لن  مهمته  اأن  واعترب  له،  بالن�شبة 
ظل  يف  تنتظره  التي  التحديات  ظل  يف  خا�شة 

التي  الت�شكيلة  بها  متر  التي  ال�شعبة  الو�شعية 
تغيب عنها النتائج، م�شريا ان الفريق اأ�شحى ال 
يلعب االأدوار االأوىل خالل املوا�شم ال�شابقة وهو 
االإدارة  مع  البقاء  هدف  حتديد  على  يجربه  ما 
اجلديدة، مو�شحا اأن موافقته على العر�س جاء 
عر�شه  الذي  الريا�شي  بامل�رصوع  اقتناعه  بعد 
اإىل  املتحدث  وتطرق  مالل.  امل�شتثمر  عليه 

املغربي  املدرب  مع  ال�شابقة  االإدارة  اتفاق 
اأن  بادو الزاكي قبل �شحب الثقة منها، مو�شحا 
االأخري مدرب قدير ويحرتمه لكنه ميلك االألقاب 
بدوره ورف�س التقليل من قيمة املدرب املحلي، 
م�شيفا انه �شيلتقي اليوم الالعبني قبل اأن ينطلق 

يف العمل بداية من االأ�شبوع املقبل.
عي�سة ق. 

اأكد اأن حنا�سي عر�ض م�ساعدته ولن يق�سي اأبناء الفريق

مالل: هديف اإعادة الهيبة لل�ضبيبة و�ضعدي �ضيكون املدرب اجلديد
لفريق  القادم  والرئي�س  امل�شتثمر  ك�شف 
ي�شتهدف  اأنه  مالل  �رصيف  القبائل  �شبيبة 
والعمل  ال�شحيحة  لل�شكة  الفريق  اإعادة  اإىل 
على بناء فريق تناف�شي قويا حت�شبا للموا�شم 
املقبلة، واأو�شح مالل اأم�س لدى نزوله �شيفا 
على القناة االإذاعية الثالثة اأنه ال ميلك ع�شا 
ال�شبيبة  بيت  ترتيب  اإعادة  اأجل  من  �شحرية 
ب�رصعة لكنه يعول على بناء النادي من جديد 
االأعوام  يف  يتمتع  كان  التي  �شمعته  واإعادة 
مو�شحا  النتائج،  يف  الرتاجع  قبل  املا�شية 
اأن االأهم هذا املو�شم حتقيق البقاء وحت�شني 
مركز الفريق يف جدول الرتتيب من اأجل اإنهاء 

يف  التفكري  قبل  م�رصف  مركز  يف  املو�شم 
للمو�شم  حت�شبا  جمددا  الفريق  ترتيب  اإعادة 

املقبل.
اأنه �شوف  وقال الرئي�س امل�شتقبلي للكناري، 
تقييم  اأجل  من  خبري  ا�شتقدام  على  يعمل 
اأغلبية  اأجل �رصاء  لل�شبيبة من  القيمة املالية 
انه  م�شريا  الفريق،  يف  واال�شتثمار  االأ�شهم 
�شوف يعمل خالل الفرتة املقبلة على توجيه 
اأجل االجتماع حول  ال�شبيبة من  لعائلة  دعوة 
طاولة واحدة والك�شف عن اخلطط العري�شة 
مل�رصوعه يف الفريق واال�شتماع اإىل اأرائهم من 
اأجل مناق�شة الو�شع اجلديد للفريق، مو�شحا 

�رصيف  حمند  ال�شابق  الرئي�س  التقى  اأنه 
امل�شاعدة  يد  االأخري  عليه  وعر�س  حنا�شي 
اأحد  اإق�شاء  ينوي  ال  انه  خا�شة  عليها  وافق 
مع  اتفق  اأنه  واأعلن مالل  الفريق.  عائلة  من 
تعيينه  اأجل  من  �شعدي  الدين  نور  املدرب 
منذ  ال�شاغرة  الفنية  العار�شة  راأ�س  على 
اأن  م�شريا  جودي،  اآيت  الدين  عز  ا�شتقالة 
اإىل  للفريق  اجلديد  املدرب  �شيكون  �شعدي 
اال�شتقدامات  وحول  اجلاري،  املو�شم  نهاية 
الوقت  بناء على  العملية  �شيوا�شل  اأنه  اأو�شح 

املتبقي قبل غلق �شوق املركاتو.
عي�سة ق.

خرج نهاية ال�سوط الأول متاأثرا بالإ�سابة 
وفريقه تاأهل يف الكاأ�ض

 براهيمي يعاين �ضدا ع�ضليا 
والطبيب مينحه راحة

الطبية  الفحو�شات  نتائج  اأفرزت 
الدويل  الالعب  لها  خ�شع  التي 
ال  اأنه  براهيمي  يا�شني  اجلزائري 
واالإ�شابة  اإ�شابة خطرية  من  يعاين 
يف  اأم�س  اأول  لها  تعر�س  التي 
بورتو  فريقه  جمعت  التي  املباراة 
اأمام موريرن�شي حل�شاب ربع نهائي 
وال  خفيفة  كانت  الربتغال  كاأ�س 
يعاين �شوى من �شد ع�شلي خفيف 
�شيخ�شع على اإثره اإىل راحة ق�شرية 
العودة  قبل  االأطباء  من  ن�شيحة 
التدريبات  يف  واالندماج  جمددا 
بعد  وذلك  زمالئه  مع  اجلماعية 

من  والتخل�س  ال�شفاء   من  التاأكد 
متو�شط  وكان  نهائيا،  االإ�شابة 
قد  الوطني  املنتخب  ميدان 
م�شتوى  على  االإ�شابة  اإىل  تعر�س 
الفخذ ا�شطّرته اإىل مغادرة ار�شية 
االأول  ال�شوط  نهاية  قبل  امليدان 
وترك مكانه الأحد زمالئه حتى ال 
املدرب  وقّرر  االإ�شابة،  تت�شاعف 
بالعبه  املخاطرة  عدم  كون�شي�شاو 
خا�شة واأن الت�شكيلة كانت متقدمة 
يف النتيجة بهدفني ومتكنت يف نهاية 

اللقاء من الفوز بهدفني لواحد.
ع.ق.
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با�ضتوري ينفي ت�ضريحات �ضيلفا
ك�سف املدافع الربازيلي تياغو �سيلفا قائد باري�س �سان جريمان رغبة زميله لعب الو�سط الأرجنتيني خافيري 

با�ستوري بالرحيل عن فريق العا�سمة يف فرتة النتقالت ال�ستوية، يف خطوة رد عليها الثاين بالنفي، وقال 
�سيلفا يف ت�رصيحات �سحافية بعد تاأهل �سان جريمان اإىل ن�سف نهائي كاأ�س رابطة الأندية املحرتفة،:«اأعتقد 

اأن با�ستوري اأبلغ النادي رغبته بالرحيل، لكنهما مل يتو�سال اإىل اتفاق«، وتاأخر با�ستوري بالعودة اإىل �سفوف 
فريقه بعد عطلة الأعياد ونقلت عنه و�سائل اإعالم اأرجنتينية اأنه عمل على حل م�ساكل خا�سة، فيما اأكد 

الالعب اأن تاأخره يف العودة ل يعني باأي �سكل من الأ�سكال اإنه يرغب يف ترك النادي، وقال الالعب: »اأحب 
باري�س واأحب نادي باري�س �سان جريمان، لدي بع�س امل�ساكل اخلا�سة حللها«، ويف رد على ت�رصيحات زميله، 

قال با�ستوري عرب ح�سابه على ان�ستغرام »مل اأحتدث اأبداً مع �سيلفا ل عن م�سكلتي ول م�ستقبلي، مل اأ�سغط 
اأبًدا على اأي اأحد، هذا لي�س اأ�سلوبي. مل يكن على بينة بامل�سكلة التي ح�سلت معي والتي دفعتني اإىل التاأخر 
عن العودة اإىل �سفوف الفريق«، واأ�ساف: »اأكرر اأن حلمي دائماً اأن اأكون اآخر من يرحل. كنت دائماً وفًيا، لي�س 

�سحيحاً اأنني اأريد الرحيل! اأحب البقاء هنا لإنهاء م�سريتي«. وخا�س با�ستوري مباراته الأخرية مع �سان جريمان 
يف 20 دي�سمرب املا�سي، ودع بعدها جماهري ملعب »بارك دي بران�س« بحركة بيديه يف ظل �سياح اجلماهري 
»با�ستوري يف باري�س!«، بينما نقلت تقارير �سحافية رغبة اإنرت الإيطايل ب�سمه اإىل �سفوفه، ونقلت �سحيفة 

»لوباريزيان« املحلية قول با�ستوري لزمالئه اآنذاك »�ساأذهب ال�سهر املقبل، ل تقلقوا علي«، يف رغبة وا�سحة من 
الالعب يف حجز مكان اأ�سا�سي مع ناد ليتاح له امل�ساركة مع منتخب بالده يف مونديال رو�سيا 2018 الذي ينطلق يف 

جوان القادم.

بر�ضلونة يكت�ضح �ضيلتا فيغو   ويبلغ ربع نهائي كا�س امللك
اكت�سح بر�سلونة �سيفه �سيلتا فيغو بخما�سية نظيفة اأول ام�س يف اياب ثمن نهائي كاأ�س 

ملك اإ�سبانيا ليلحق بركب املتاأهلني اإىل ربع نهائي امل�سابقة،  كان الفريقان تعادل يف 

مباراة الذهاب 1-1، وتفوق بر�سلونة يف جمموع املباراتني، وح�سم بر�سلونة املباراة منذ 

ال�سوط الأول بتقدمه برباعية، حملت توقيع الأرجنتيني ليونيل مي�سي ثنائية وجوردي البا 

والوروغوياين لوي�س �سواريز، ويف ال�سوط الثاين عزز الكرواتي اإيفان راكيتيت�س النتيجة 

بتحقيقه الهدف اخلام�س 87، وحلق بر�سلونة بركب املتاأهلني اىل ربع نهائي امل�سابقة 

ا�سبيلية وا�سبانيول واتلتيكو مدريد وفالن�سيا وريال مدريد وليغاني�س وديبورتيفو األفي�س.

والتحق اإ�سبيلية واإ�سبانيول بالفرق املتاأهلة اإىل ربع نهائي كاأ�س ملك اإ�سبانيا، بعد 

تخطيهما لكل من قاد�س من الدرجة الثانية وليفانتي على الرتتيب، وعلى ملعب »رامون 

�سان�سيز بيثخوان« كرر الفريق الأندل�سي فوزه على قاد�س بهدفني لواحد، بعد اأن تفوق 

عليه ذهابا بهدفني نظيفني لت�سبح النتيجة الإجمالية 4-1، وقع على هديف اإ�سبيلية كل 

من الفرن�سي و�سام بن يدر والأرجنتيني خواكني كوريا فيما �سجل لل�سيوف الالعب، 

األفارو جارثيا. من جانبه، عو�س اإ�سبانيول تاأخره و�سط اأن�ساره، ذهابا بنتيجة 1-2 ليفوز 

بهدفني نظيفني على ملعب »�سيوداد دي فالن�سيا«، ويتاأهل على ح�ساب م�سيفه باإجمايل 

2-3، افتتح الربازيلي ليو بابتي�ستاو النتيجة ل�سالح ال�سيوف، ثم �ساعفها الإ�سباين جريارد 
مورينو.

كابيلو: مورينيو وكونتي فقدا عقلهما
اعترب املدرب ال�سابق للمنتخب الجنليزي اليطايل فابيو كابيلو اأن مواطنه مدرب ت�سيل�سي 

اأنطونيو كونتي ومدرب مان�س�سرت يونايتد الربتغايل جوزيه مورينيو فقدا عقلهما يف 
احلرب الكالمية امل�ستمرة بينهما، وتبادل املدربان خالل الأيام املا�سية �سل�سلة 

من الإهانات اللفظية، منها اتهام مورينيو لكونتي بالتورط يف ف�سيحة تالعب 
رجل  باأنه  اليطايل  نعته  بينما  باملهرج،  وو�سفه  ايطاليا  يف  مباريات  بنتائج 
�سغري، وياأتي التوتر قبل اأ�سابيع من مباراة بني ت�سيل�سي حامل لقب الدوري 
الجنليزي املمتاز ويونايتد الذي يحتل املركز الثاين يف ترتيب هذا املو�سم يف 
25 فيفري املقبل، ويف تعليق على الرتا�سق، قال كابيلو لقناة �سكاي �سبورت�س 

ايطاليا: »اعتقد ان كونتي مل يكن على علم مبن يواجهه، هذا قمي�س ت�سيل�سي 
مدربا  كان  مورينيو عندما  كان  كيف  اأتذكرون  متوتري،.  املدربني  يجعل  الذي 

لت�سيل�سي، كونتي يقوم فقط مبا �سبق ملورينيو القيام به«، واأ�ساف: »جميعنا نتذكر 
مورينيو جاثيا على ركبته يف و�سط امللعب، ويرك�س ب�سكل ه�ستريي بعد فوز فريقه«.

باملهرج  اأ�سبه  كونتي  اأن  مورينيو  اأملح  بني املدربني عندما  الأخرية  الكالمية  وبداأت احلرب 
على اأر�س امللعب، نظرا للطريقة التي يحتفل فيها باأهداف فريقه، وقال كابيلو: »فقدا عقلهما ب�سكل كامل، مل اأعتقد 
اأبدا اأن الأمر قد ي�سل اإىل هذا احلد«، ولي�س هذا التوتر الأول من نوعه بني املدربني هذا املو�سم، ففي نوفمرب رف�س 
كونتي م�سافحة مورينيو بعد مباراة بني الفريقني فاز بها النادي اللندين 1-0 بعدما كان الربتغايل قد انتقد اليطايل على 
خلفية �سكواه الدائمة من الإ�سابات يف �سفوف ت�سيل�سي، وقام كونتي بالرك�س اىل امل�ستطيل الأخ�رص يف نهاية املباراة 

لالحتفال مع لعبيه بالفوز، بدل من القيام بامل�سافحة التقليدية مع مدرب اخل�سم.

ليفربول ي�ضر على انتقال كيتا واليبزيغ يرف�س
ذكرت جملة »كيكر« الملانية ان نادي ليفربول الجنليزي ي�رص على النتقال 

الفوري لالعب و�سط ليبزيغ الأملاين الدويل الغيني نابي كيتا على رغم 
ال  التنفيذ قبل جويلية  لن يدخل حيز  بينهما  يربط  الذي  العقد  اإن 

الأملانية  املجلة  وكتبت  الأملاين،  النادي  من  برف�س  قوبل  انه 
و�سطه  لعب  ليفربول  لبيع  »نتيجة  القدم  بكرة  املتخ�س�سة 

الدويل الربازيلي فيليبي كوتينيو اىل بر�سلونة ال�سباين نهاية 
كيتا  انتقال  لتقدمي  الآن  احلمر  ي�سغط  املا�سي،  الأ�سبوع 
اىل �سفوفهم والذي كان مقررا يف الأول جويلية املقبل«، 
الر�سوخ  الآن  ان م�سوؤويل ليبزيغ يرف�سون حتى  م�سيفة 
ملطالب الفريق النكليزي. ومل تقدم »كيكر« تفا�سيل عن 
امل�سعى اجلديد، اإل اإن �سحيفة »بيلد« الأملانية اأوردت 
اأن ليفربول م�ستعد لدفع 15 مليون يورو لالإمتام الفوري 
التو�سل  مت  التي  ال�سفقة  قيمة  اإىل  اإ�سافة  الغيني  ل�سم 
اليها �سابقا، والتي تراوح بني 65 و75 مليونا، واأ�سارت اإن 
بدا  وانه  ل�سيما  الأملاين  النادي  يغري  قد  الإجراء  هذا 

وا�سحا منذ فرتة اأن تركيز كيتا هو على م�ستقبله مع النادي 
املو�سم  ليبزيغ  مع  لفت  ب�سكل  تاألق  وبعدما  الجنليزي، 

املا�سي وقاده اإىل و�سافة البوند�سليغا للمرة الأوىل يف تاريخه، 
بدا كيتا بعيدا عن م�ستواه يف مباريات عدة هذا املو�سم، واكتفى 

حتى الآن بت�سجيل 5 اأهداف مع متريرة حا�سمة واحدة فقط يف 20 
مباراة.

الت�ضحية بكري�ضتيانو خطوة 
برييز  ال�ضتقدام نيمار

�سحفية  تقارير  ك�سفت 
اإ�سبانية اأن نادي ريال مدريد 
كبري  جنم  على  عينه  ي�سع 
اجلالكتيكو�س  اأبرز  يعد 
القمي�س  املر�سحني لرتداء 
املقبل،  ال�سيف  يف  الأبي�س 
ماركا  �سحيفة  واأكدت 
املدريدية، اأن النادي امللكي 
قد  جديدة  ملرحلة  يح�رص 
ينفق فيها ما يزيد على 400 
التعاقدات،  يف  يورو  مليون 
لإعادة هيكلة الفريق وال�سم 
الأول من دون منازع حالًيا يف 
ال�سوق نيمار جونيور، فالنجم 
متفوًقا  يبقى  الربازيلي 
هاري  هازارد،  اإيدين  على 
من  �سواء  فرينر،  وتيمو  كني 
الناحية الفنية اأو من اجلانب 
والعائدات  القت�سادي 
بعد  النادي  �سيجنيها  التي 
�سم  اأن  كما  معه،  التعاقد 
�سيكون �رصبة موجعة  نيمار 
بتلك  تذكره  بر�سلونة،  لنادي 
التي تلقاها عند التعاقد مع 

ال�سحيفة  لكن  فيغو،  لوي�س 
اعرتفت باأن العملية لن تكون 
�سهلة مطلًقا، خا�سة اأن اإدارة 
احرتاًما  تكن  امللكّي  النادي 
باري�س  يف  لنظريتها  كبرًيا 
اجلو  اأن  جريمان.غري،  �سان 
التي  املوؤ�رصات  ل يخلو من 
قد ت�ساعد ريال مدريد على 

اإمتام هذه ال�سفقة.
ريال  اأن  ماركا  اأكدت  فقد 
من  العديد  ا�ستقبل  مدريد 
الر�سائل والإ�سارات الرمزية 
برغبته  توحي  نيمار،  من 
البالنكو  قمي�س  ارتداء  يف 
اختيار  حفل  يف  اأولها  كان 
اأف�سل لعب يف العامل، حيث 
يف  الربازيلي  الالعب  جل�س 
بعثة  من  جدا  قريب  مكان 
هذه  وتوالت  امللكي،  النادي 
احلني،  ذلك  منذ  الإ�سارات 
لريال  مبعوث  بتواجد  انتهاًء 
خالل  نيمار  مع  مدريد 
ويبدو  ال�سنة،  راأ�س  عطلة 
اأقنعت  الإ�سارات  هذه  اأن 

ببدء  برييز  فلورنتينو  اإدارة 
لن  الأمد  طويلة  مفاو�سات 

تكون �سهلة مطلًقا.
وبالإ�سافة اإىل رغبة الالعب 
فاإن �سان جريمان ي�سع عينه 
ريال  جنم  على  الآخر  هو 
رونالدو،  كري�ستيانو  مدريد 
م�ستعد  الباري�سي  والنادي 
اأجل  من  كبري  مبلغ  لدفع 
احل�سول على خدماته، وهي 
عملية قد تدخل على اخلط 
من اأجل ت�سهيل و�سول نيمار 
اإىل �سانتياغو برينابيو، ويعد 
يف  مدريد  ريال  دخول  عدم 
ال�ستوية،  النتقالت  �سوق 
هو  ملا  يح�رص  اأنه  موؤ�رًصا 
املو�سم،  نهاية  بعد  اأكرب 
حالًيا  امللكي  النادي  وميلك 
مليون   200 خزينته  يف 
يف  ل�رصفها  جاهزة  يورو 
ال�سيفية،  النتقالت  �سوق 
انقالبات  ي�سهد  قد  الذي 
كرة  معامل  تغري  دراماتيكية 

القدم الأوروبية.

تعليق تكنولوجيا خط املرمى يف الدوري الفرن�ضي
بحالته احلالية غري موثوق به.مقبولني، خا�سة اأنهما ح�سال مبا�رصة بعدما اأبلغنا غول كونرتول«، م�سرياً اأن النظام اأنذر النظام حكم املباراة عن طريق اخلطاأ عرب ال�ساعة«، وتابع: »هذين اخلطاأين غري وجاء احت�ساب الهدف عرب ال�ستعانة بالفيديو، والثاين يف مباراة اجنيه ومونبلييه حني وباري�س �سان جريمان، فلم ينذر النظام حكم املباراة عرب ال�ساعة التي يحملها يف يده الليلة املا�سية خطاأين خطريين يف نظام تكنولوجيا خط املرمى، الأول يف مباراة اأميان الفارط يف مباريات الدور ربع النهائي لكاأ�س الرابطة، وقال كييو »ل�سوء احلظ �سهدنا واأبرزها دوري الدرجة الأوىل وكاأ�س الرابطة، وياأتي غداة ح�سول خطاأين الأربعاء دوري كرة القدم ديدييه كييو، وي�سمل القرار كل املباريات التي تقام باإ�رصاف الرابطة، بعد �سل�سلة من الأخطاء التي �سابت ا�ستخدامها بح�سب ما اأعلن املدير العام لرابطة قررت رابطة الدوري الفرن�سي لكرة القدم تعليق تكنولوجيا خط املرمى ب�سكل فوري، 



ت�صدر األبوم »وات ميك�س يو كنرتي« للمغني لوك بريان قائمة بيلبورد 200 
الأكرث االألبومات الغنائية مبيعاً يف الواليات املتحدة لي�صبح رابع األبوم لربيان 
مبيعات  لتتبع  ميوزيك«  »نيل�صن  �صبكة  اأرقام  واأظهرت  القائمة.  يت�صدر 
خالل  ن�صخة  اآالف   107 من  اأكرث  باع  اجلديد  بريان  األبوم  اأن  االألبومات 
اأ�صبوع تراجع خالله فريق »يو تو« من املركز االأول الذي احتله االأ�صبوع 
اإك�صبريين�س«.  اأوف  »�صوجن�س  باألبومه  ع�رش  الثالث  املركز  اإىل  املا�صي 
يذكر �صعدت  نحو  األبومات جديدة على  اإ�صدار  ي�صهد  اأ�صبوع مل  وخالل 
تيلور �صويفت واإد �صريان اإىل املركزين الثاين والثالث بالرتتيب على قائمة 
بيلبورد 200، وباع األبوم »ريبيوتي�صن« ل�صويفت والذي �صدر يف نوفمرب 99 
�صريان  الربيطاين  للمغني  »ديفايد«  األبوم  باع  حني  يف  اأخرى  ن�صخة  األف 
االأ�صبوع.  خالل  اأخرى  ن�صخة  األف   69 من  اأكرث  مار�س  يف  �صدر  والذي 
ومبيعات  األبوم  اأي  من  املباعة  الن�صخ  عدد   200 بيلبورد  قائمة  وحت�صي 
االأغاين »ع�رش اأغان تعادل األبوماً واحداً« واال�صتماع املبا�رش على االإنرتنت 

)1500 ا�صتماع يعادل األبوماً(.
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الك�سف عن موا�سيع الن�سخة اجلديدة من وادي الذئاب
ك�سف املمثل واملنتج الرتكي جناتي �سا�سماز، املعروف عربيا باأداء �سخ�سية مراد علمدار يف م�سل�سل "وادي الذئاب"، عن تفا�سيل 

الن�سخة اجلديدة من امل�سل�سل وقال املمثل "جناتي �سا�سماز" اإن الن�سخة اجلديدة من امل�سل�سل �ستحمل ا�سم "وادي الذئاب- الفو�سى"، 
وتت�سمن ق�س�سا عن ميامنار.

على  مقابلة  يف  �صا�صماز،  واأ�صاف 
توزيع  حفل  يف  م�صاركته  هام�س 
واالأفالم  احلديث  "م�صابقة  جوائز 
و�صط  قونية  مبدينة  الق�صرية"، 
اجلديدة  الن�صخة  عر�س  اأن  تركيا، 
املقبل   فرباير  من   اعتبارا  �صيبداأ 
الن�صخة  اأن  �صا�صماز  واأو�صح 
حاولت،  امل�صل�صل  من  اجلديدة 
ال�صابقة، معاجلة ق�صايا  الن�صخ  كما 
يف  املهمة  االأجندة  املتابعني  تهم 
كانت  "الفو�صى"  ق�صية  واأن  العامل، 
اأبرز الق�صايا التي ركزت عليها هذه 
الن�صخة وتابع قائاًل: "لقد ا�صتكملنا 
ن�صخة  وهو  امل�صل�صل،  �صيناريو 
بثه  �صيبداأ  اهلل  �صاء  واإن   ،2018 عام 

من  اعتبارا  التلفزيون  �صا�صات  على 
فرباير املقبل".

الذئاب"،  "وادي  م�صل�صل  اأن  واأ�صار 
 ،2003 عام  ن�صخه  اأوىل  بُثَّت  والذي 
وحظي  عالية،  متابعة  ن�صبة  حقق 
املتابعني  اأن  الفتا  مميزة،  ب�صعبية 
القناة  ا�صم  عن  دوًما  يت�صاءلون 
ن�صخة  ببث  �صتقوم  التي  التلفزيونية 
عام 2018، دون اأن يحدد - مع ذلك 

- ا�صم القناة.
امل�صل�صل  بث  "�صيبداأ  واأ�صاف: 
اأن  كما  )فرباير(،  �صباط  يف  قريبا 
القناة التلفزيونية التي �صتبث ن�صخة 
اأي�صا  قريبًا  �صتعلن  املقبل  العام 
مقاطع  عر�س  عرب  امل�صل�صل،  عن 

التي  الق�صايا  اأبرز  تظهر  خمت�رشة 
تتناولها ن�صخة العام املقبل".

"ن�صخة  فاإن  الرتكي،  النجم  ووفق 
العام املقبل �صتتناول ق�صية الفو�صى 
اأو لنقل نظرية الفو�صى، يف ظل وجود 
الفو�صى،  باإدارة  تعنى  اإيديولوجية 
من  وتوجيهه  العامل  الإدارة  وتهدف 
الن�صخة،  هذه  الفو�صى"ويف  خالل 
التخل�س  �صبل  امل�صل�صل  طرح 
انت�صارها،  و�صبط  الفو�صى  من 
تكتف  مل  اأنها  غري  منها،  واخلروج 
بطرق حماربة حالة الفو�صى، واإمنا 
احلالة  تلك  اإفرازات  اأي�صا  تناولت 
واملجتمع،  الفرد  على  وانعكا�صاتها 
وكيفية معاجلة املعاناة الناجتة عن 

فة التي ينبغي على  تلك احلالة؛ وال�صّ
تركيا اأن تقف فيها يف ظل املعادالت 
املتغرية  واجلغرافية  ال�صيا�صية 
وموا�صيع  ،ق�ص�س  باملنطقة 
وتهم  اجلددية،  الن�صخة  تتناولها 
�رشيحة وا�صعة حول العامل، انطالًقا 
من ميامنار اإىل اأفغان�صتان ومقدونيا 

والواليات املتحدة. 
واأ�صاف �صا�صماز اأن "وادي الذئاب" 
ناجحة  ق�ص�صا  قّدم جلمهوره  الذي 
املا�صية،   15 الـ  االأعوام  مدار  على 
على  ا  اأي�صً االأثناء  هذه  يف  يعمل 
ع�صكري،  م�صل�صل  الإنتاج  م�رشوع 
االأيام  حتمل  اأن  يف  اأمله  عن  معربا 
هذا  حول  جيدة  اأخباًرا  املقبلة 

املو�صوع. وقال �صا�صماز اإن م�صل�صل 
اهتمام  جذب  الذئاب"  "وادي 
على  واخلارج  الداخل  يف  املتابعني 

يتوزعون  متابعيه  واأن  �صواء،  حد 
وخ�صو�صا  بلًدا؛   60 حوايل  على 

بلدان ال�رشق االأو�صط.

مهرجان ال�سينما الأفريقية 
يكرم الفنان جميل راتب

هذا موعد حفل ماجدة الرومي 
يف ال�سعودية

اأعواد القمح تتحول بني اأنامل اإمام تركي اإىل لوحات فنية

املغني الأمريكي لوك بريان يت�سدر 
قائمة بيلبورد 200

لل�صينما  االأق�رش  مهرجان  اأعلن 
م�رش  جنوب  يف  يقام  الذي  االأفريقية 
راتب  جميل  امل�رشي  املمثل  تكرمي 
يف  توريه  مو�صى  ال�صنغايل  واملخرج 
دورته املقبلة، وقال ال�صيناري�صت �صيد 
فوؤاد رئي�س املهرجان يف بيان اأم�س »من 
بني املكرمني يف الدورة ال�صابعة النجم 
املتميز  لعطائه  راتب  امل�رشي جميل 
واأ�صاف  والعاملية«.  لل�صينما امل�رشية 
»كذلك املخرج ال�صنغايل الكبري مو�صى 

دولية  جوائز  على  احلا�صل  توريه 
اأفالم  ع�رشة  من  اأكرث  واأجنز  عديدة 
بني  ما  املا�صية  �صنوات  الع�رش  يف 
وتقام  والت�صجيلي«،  والروائي  الق�صري 
الفرتة  يف  للمهرجان  ال�صابعة  الدورة 
ويعر�س   .2018 مار�س   22 اإىل   16 من 
»عودة  فيلم  املنا�صبة  بهذه  املهرجان 
اأنتج يف 1976 كما  االبن ال�صال« الذي 
�صي�صدر ن�رشة خا�صة عن اأعمال وحياة 

املخرج الراحل.

هيئة  اأعلنت 
يف  الرتفيه 
ية  د ل�صعو ا
احلفل  عن 
تقب  ملر ا
نة  للفنا
ة  جد ما

 28 يوم  يف  الرومي 
احلايل  دي�صمرب  من 

فقط،  للن�صاء  الريا�س  يف 
الهيئة  وا�صتعانت روزنامة 
»تويرت«  عرب  ح�صابها  يف 

احلفل  عن  لالإعالن 
كلمات  باأغنية 
تقلُب  »كلماٍت 

تاريخي جتعلني امراأة يف حلظات«.
داخل  الرومي  ماجدة  للفنانة  غنائية  اإقامة حفالت  عن  االإعالن  واأثار 
تكهن  البع�س  اأن  ال�صيما  كبرياً،  جدالً  �صدوره  منذ  ال�صعودية،  اململكة 
الغناء  لها  ي�صبق  مل  اأنها  اإذ  الرومي،  ملاجدة  غنائي  حفل  اإقامة  بعدم 
اللبنانية  الفنانة  باأن  تفيد  اأخبار  انت�رشت  فيما  قبل،  من  ال�صعودية  يف 
العامة  الهيئة  ح�صمت  اأن  اإال  اململكة،  بالغناء يف  قرارها  عن  تراجعت 

للرتفيه اجلدل، معلنة عن اإقامة احلفل، وك�صفت عن موعده.
وتفاعل ن�صطاء التوا�صل االجتماعي ب�صكل وا�صع مع اخلرب، وعربوا عن 

�صعادتهم للفر�صة التي اأتاحت لهم اال�صتماع للفن الراقي.
دي�صمرب   28 يوم  االأول  غنائيني  حفلني  الرومي  حتيي  اأن  املقرر  ومن 
دي�صمرب يف   29 يوم  ف�صيكون  الثاين  اأما حفلها  اجلاري يف مدينة جدة، 

العا�صمة ال�صعودية الريا�س.

اإبراهيم  »ديركاه«،  م�صجد  اإمام  ينفرد  نظريها،  قل  بحرفية 
اأونات، يف خِطّ لوحات فنية، من اأعواد القمح.

تعلّم اأونات احلرفة الفريدة، من والده، ليطور مهاراته، خالل 
فرتة وجيزة، واإنتقل بهذا الفن اإىل ف�صاء اأو�صع.

ويخط اأونات باأعواد القمح، اآيات من القراآن الكرمي، واأحاديث 
نبوية، والب�صملة، واأ�صماء اهلل احل�صنى.

واأ�صار االإمام الرتكي، اإىل خطه نحو 500 لوحة، ونظم العديد 
من املعار�س ملحبي فنون اخلط.

م�صاهدته،  عند  البالغة  بال�صعادة  �صعوره  عن  اأونات  واأعرب 
للوحة من لوحاته معلقة على جدران، اإحدى املنازل، اأو مكان 

للعمل.
التي حتمل ا�صم اهلل تعاىل وا�صم  اللوحات تلك  »اأ�صعب  وقال: 
نبينا الكرمي، قد ي�صتغرق عمل لوحة واحدة من هذه اللوحات 

10 اأيام، كلما �صغرت احلروف كان العمل اأكرث �صعوبة«.

اإعالن البو�سرت الدعائي لفيلم البطولة 
8 Ocean>s الن�سائية

الدعائي  البو�صرت  8 عن   Ocean>s لفيلم املنتجة  ال�رشكة     ك�صفت 
االأول، والذي �صيجمع نخبة من اأملع جنمات هوليوود وهن �صاندرا بلوك، 
واآن هاثواي مع املمثلة االأ�صرتالية كيت بالن�صيت، واملغنية ريهانا وذلك 

بح�صب ما نقله موقع اإنرتتيمنت تونايت.
وظهرت بالن�صيت يف البو�صرت مرتدية معطف مزين بنق�س جلد النمر، 
العاملي  النجم  والتي �صتقوم بدور زوجة  اآن هاثواي  النجمة  فيما بدت 

جورج كلوين م�صابهة متاماً لزوجته يف احلقيقة اأمل علم الدين.
وارتدت النجمة �صاندرا بلوك، والتي جت�صد دور الراأ�س املدبر للمجموعة 
بدور  وتقوم  االأ�صود،  باللون  طويل،  جلدي  معطفاً  الع�صابات  ورئي�صة 

�صقيقة النجم جورج كلوين، بينما ظهرت ريهانا باجلاكيت الف�صفا�س.
رئي�صة  وتدبرها  تنظمها  التي  القرن  �رشقة  حول  الفيلم  اأحداث  وتدور 
الع�صابة �صاندرا بولوك مع �صديقاتها النجمات يف حفل ميت غاال الذي 

يُقام �صنوياً يف نيويوك ويح�رشه اأملع اأ�صماء هوليوود.
جوان  يف  ال�صينمائي  العر�س  دور  يف  الفيلم  طرح  يتم  اأن  املقرر  ومن 

2018 القادم.



ثقافةاجلمعة12 ال�سبت  13  جانفي 2018 املوافـق  لـ24 ربيع الثاين  1439ه 16
تهديدات م�سفرة:

ملاذا تلجاأ التنظيمات االإرهابية ال�ستخدام »تليغرام«؟
�سعت التنظيمات الإرهابية خالل ال�سنوات املا�سية اإىل التكري�س لوجودها باملن�سات امل�سفرة على �سبكة الإنرتنت، ويف مقدمتها تطبيق »تليجرام«. فقد بات 
التطبيق ي�ستحوذ على م�ساحة هامة من اأن�سطة التنظيمات الإرهابية يف خ�سم ال�سغوط التي تعر�ست لها هذه التنظيمات يف اأر�س الواقع، وكذلك �سبكات 

التوا�سل الجتماعي التقليدية، حيث اجته عدد من �سركات التكنولوجيا واحلكومات اإىل الت�سييق على الأن�سطة ال�سيربانية للتنظيمات الإرهابية. 

حممد ب�سيوين/ مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث

تهديدات م�سفرة

الإرهابية  التنظيمات  حتول  ارتبط  وقد 
»تليغرام«،  نحو  بها  املرتبطة  والعنا�رص 
ملا  امل�شفرة،  املن�شات  من  وغريه 
لعل  رئي�شية،  مزايا  من  التطبيق  يوفره 
بالتطبيق  اخلا�شة  الت�شفري  قوة  اأهمها 
ب�شورة جتعل املرا�شالت عليه اأكرث اأمًنا 
مقارنة بتطبيقات اأخرى، ومن ثَمّ ي�شعب 
الأمنية،  الأجهزة  جانب  من  اخرتاقه 
اإمكانية  من  التطبيق  يتيحه  عما  ناهيك 

حتديد اجلمهور امل�شتهدف بدقة.

ملاذا »تليغرام«؟

العملياتي  الأمن  مفهوم  يعد 
مدخاًل   )operational security(
التنظيمات  تعاطي  كيفية  لفهم  جوهرًيّا 
خالل  الإلكرتوين  الف�شاء  مع  الإرهابية 
العملياتي،  فالأمن  املا�شية،  ال�شنوات 
 ،)Ellen Zhang( �شاجن«  »لإلني  وفًقا 
تدفع  املخاطر  لإدارة  عملية  مبثابة 
كافة  على  ينطبق  ما  )وهو  املنظمة 
املنظمات مبا فيها الإرهابية( اإىل حتليل 
نظر  وجهة  من  وا�شتعرا�شها  العمليات، 
املعلومات  حماية  اأجل  من  اخل�شوم، 
الهامة، ومنعها من الوقوع يف اأيدي هوؤلء 
اخل�شوم. وهو ما يرتبط بفكرة »الت�شفري« 
)encryption( التي تُعد اأحد ال�شواغل 
لتجنب  الإرهابية  للتنظيمات  الرئي�شية 
ففي  الأمنية.  الأجهزة  اأمام  انك�شافها 
ال�شنوات التي اأعقبت هجمات 11 �شبتمرب 
ال�شتخبارات  اأجهزة  متكنت   ،2001
الهجمات  بع�ض  اإحباط  من  الغربية 
موؤامرة  غرار  على  »القاعدة«،  لتنظيم 
تفجري طائرة عرب املحيط الأطل�شي عام 
2006 خالل رحلتها من لندن اإىل الوليات 
الإخفاق  هذا  دفع  وقد  وكندا.  املتحدة 
بوترية  التحرك  اإىل  »القاعدة«  التنظيمي 
والربامج  الت�شالت  نحو  مت�شارعة 
برناجًما  التنظيم  اأ�شدر  امل�شفرة، ولهذا 
يف عام 2007 با�شم »اأ�رصار املجاهدين« 
يف  ا�شتخدامه  ميكن  ت�شفريي  كربنامج 

التوا�شل الآمن بني عنا�رص التنظيم.
زخًما  امل�شفرة  املن�شات  واكت�شبت 
واإعالن  »داع�ض«،  بزوغ  مع  متزايًدا 
فالتنظيم  املزعومة،  دولته  عن  التنظيم 
باعتباره  الإلكرتوين  الف�شاء  اإىل  نظر 
اأداة يف ال�رصاع مع القوى الأخرى، ولعل 
بن�رص  التنظيم  اهتمام  يف�رص  ما  هذا 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  اأفكاره 
للتنظيم،  جديدة  عنا�رص  ل�شتقطاب 
�شفوف  يف  اخلوف  ن�رص  عن  ف�شاًل 
الأوىل  البدايات  واأثناء  املجتمعات. 
تف�شل  التنظيم  عنا�رص  كانت  للتنظيم 
عدًدا من �شبكات التوا�شل، ويف مقدمتها 
تعر�ض  الوقت  مبرور  ولكن  تويرت، 
لعدة  ال�شبكات  التنظيم على هذه  تواجد 
ح�شابات  اإغالق  خلفية  على  اإ�شكاليات 

تابعة لعنا�رص التنظيم.
حتول  اإىل  الإ�شكاليات  هذه  واأدت 
على  املتنامي  العتماد  اإىل  »داع�ض« 

ميتلكه  ملا  نظًرا  »تليجرام«،  تطبيق 
قد  هائلة  حماية  معدلت  من  التطبيق 
ل تتوافر يف تطبيقات اأخرى، فقد �شجع 
ومواقع  »تويرت«  على  اأتباعه  التنظيم 
على  الأخرى  الجتماعي  التوا�شل 
التوا�شل مع من�شقي »داع�ض« وجمنديها 
»م�شائل  ملناق�شة  »تليجرام«  على 
اإىل الأرا�شي التي  ح�شا�شة«، مثل ال�شفر 
»داع�ض«  واأن�شاأ  »داع�ض«،  عليها  ي�شيطر 
لبث  »تليجرام«  على  عامة  قنوات  ا  اأي�شً
ون�رص  اأن�شطته،  عن  اإخبارية  حتديثات 
وكالت  خالل  من  اأخرى  دعائية  مواد 

الأنباء التابعة له.
يف  اأُطلق  الذي  التطبيق،  هذا  ويت�شم 
من  الر�شائل  ت�شفري  بخا�شية   2013 عام 
 end-to-end( النهاية  اإىل  النهاية 
 ،)encrypted messaging apps
والتي متنع اأي �شخ�ض -با�شتثناء املر�شل 
الر�شائل  اإىل  الو�شول  من  واملتلقي- 
املتبادلة، وتعتمد تقنية الت�شفري اخلا�شة 
امل�شتخدمني،  هواتف  على  بالتطبيق 
ولي�ض عرب خادم و�شيط، وهو ما يفر�ض 
على  التج�ش�ض  اإمكانية  على  �شعوبات 

حمادثات امل�شتخدمني.
للتنظيمات  اآمًنا  و�شيًطا  التطبيق  ويوفر 
امللفات  وحتميل  مل�شاركة  الإرهابية 
دون  التطبيق  مبا�رصة عن طريق  الكبرية 
خارجية،  و�شالت  فتح  اإىل  ال�شطرار 
عالوة على احتواء التطبيق على خا�شية 
مُيكن  حيث  للر�شائل؛  الذاتي  التدمري 
الر�شالة،  ير�شل  اأن  قبل  للم�شتخدم، 
الذاتي، وهو  التدمري  حتديد مدة موؤقت 
قراءة  من  مدة حمددة  بعد  اأنه  يعني  ما 
وب�شكل  تلقائًيّا  تختفي  فاإنها  الر�شالة 
فاإن  وهكذا  اجلهازين،  كال  من  دائم 
الأجهزة الأمنية، حتى يف حالة ح�شولها 
بالعنا�رص  اخلا�شة  التوا�شل  اأجهزة  على 
الإرهابية، لن تتمكن من الو�شول اإىل اأدلة 
يُعتد بها، لأنها �شتكون قد اختفت بالفعل 

من الأجهزة.

تطبيقات متعددة:

املف�شل  التطبيق  اإىل  »تليجرام«  حتول 
الأخرية؛  ال�شنوات  خالل  لالإرهابيني 
حيث ظهرت ب�شمات التطبيق يف العديد 
�شهدتها  التي  الإرهابية  الهجمات  من 
دول خمتلفة، على غرار هجمات باري�ض 
يف  امليالد  عيد  �شوق  وهجوم   ،2015
راأ�ض  ليلة  هجوم  وكذلك   ،2016 برلني 
»رينا  ملهى  على   2017 اجلديدة  ال�شنة 
توظيفات  وتنوعت  اإ�شطنبول.  الليلي« يف 
الهجمات  هذه  يف  »تليجرام«  تطبيق 
وغريها، وبدا خاللها اأن التطبيق يتداخل 
العنا�رص  وجتنيد  ا�شتقطاب  مراحل  يف 
الإرهابية.  الهجمات  وتنفيذ  اجلديدة 
التوظيفات  اأهم  تتمثل  عام  وبوجه 

الإرهابية لتطبيق »تليجرام« فيما يلي:

غارات التوا�سل الجتماعي: 

 Nico( برو�شا«  »نيكو  ي�شري  حيث 
عالقة  عن  درا�شته  يف   ،)Prucha
 IS and الإلكرتوين  بالف�شاء  »داع�ض« 
 the Jihadist Information
»تليجرام«  تطبيق  اأن  اإىل   ،Highway
وح�شد  لتن�شيق  من�شة  ميثل  اأ�شحى 

الجتماعي  التوا�شل  )هجمات(  غارات 
لتنظيم »داع�ض«، وذلك عرب ن�رص الأخبار 
»تليجرام«،  على  وهجماته  التنظيم  عن 
وحتويلها اإىل و�شوم وتغريدات يتم تناقلها 
�رصيًعا داخل و�شائل التوا�شل الجتماعي 

الأخرى مثل »في�شبوك« و«تويرت«.
التوظيف،  من  النمط  هذا  ظهر  وقد 
بروك�شل  املثال، يف هجمات  �شبيل  على 
الإعالم  نا�شطو  قام  مار�ض 2016 حينما 
باإعداد  »تليجرام«  على  بـ«داع�ض« 
م�شحوبة  الفرن�شية  باللغة  تغريدات 
مع  بالتزامن   hashtags بو�شوم 
الهجمات، وذلك للح�شول على اأكرب قدر 

ممكن من الدعم والتاأييد للتنظيم.

للعمليات  التخطيط   2-
الإرهابية: 

مرحلة  يف  يتداخل  »تليجرام«  فتطبيق 
 pre attack( ما قبل الهجوم الإرهابي
بني  للتوا�شل  اأداة  باعتبارها   )phase
والتخطيط  لالإعداد  الإرهابية  العنا�رص 
الإطار،  هذا  ويف  الإرهابية.  للعمليات 
اأ�شارت بع�ض امل�شادر الأمنية الفرن�شية 
نفذوا  الذين  »داع�ض«  عنا�رص  اأن  اإىل 
بدرجة  اعتمدوا   2015 باري�ض  هجمات 
و«وات�شاب«  »تليجرام«  تطبيقي  على  ما 
كما  للهجمات.  والتخطيط  التن�شيق  يف 
ذكرت اأجهزة الأمن الرو�شية اأن العنا�رص 
»تليجرام«  ا�شتخدمت  قد  الإرهابية 
بطر�شربج  �شان  لهجوم  التخطيط  يف 

الإرهابي يف اإبريل 2017.

ال�سورة:  �سناعة   3-

 post( الهجوم  بعد  ما  مرحلة  ففي 
attack phase( تبدو ثمة حاجة ملحة 
مبنفذيه،  والحتفاء  للهجوم،  للدعاية 
تو�شيل  بالهجوم  الحتفاء  من  فالهدف 
وتعزيز  الإرهابي،  التنظيم  ر�شالة 
الإرهابية  املنظومة  يف  التنظيم  اأ�شهم 
التنظيمات  مقابل  يف  التناف�شية  وقدرته 
الأخرى، اأو مبعنى اآخر الرتويج »للعالمة 
واإحداث  للتنظيم،   Brand التجارية« 
يف  اخلوف  ن�رص  عرب  الدولة  يف  اإرباك 
جنكينز«  »بريان  يفرت�ض  ولذا  املجتمع. 
من  الكثري  يريدون  »الإرهابيني  اأن 
امل�شتمعني،  من  والكثري  امل�شاهدين، 

ولي�ض الكثري من القتلى«.
التابعة  »اأعماق«  وكالة  وت�شتخدم 
بالهجمات  لالحتفاء  التطبيق  لـ«داع�ض« 
على   ،2017 مار�ض  ففي  الإرهابية. 
»داع�ض«  تنظيم  ا�شتخدم  املثال،  �شبيل 
الهجوم  »تليجرام« لإعالن م�شئوليته عن 
ال�شهر  يف  لندن  يف  وقع  الذي  الإرهابي 

»داع�ض«  اأعلن   ،2017 مايو  ويف  ذاته. 
م�شئوليته  »تليجرام«  طريق  عن  جمدًدا 
عن الهجوم الذي وقع يف مان�ش�شرت اأرينا 
التنظيم  قنوات  قدمت  كما  بربيطانيا، 
على »تليجرام« حمتوى حتليلًيّا للعمليات 
بقدرات  الحتفاء  اإطار  يف  الإرهابية، 

التنظيم.

املنفردة«:  »الذئاب  دعم   4-

التاأ�شي�ض  يف  الإنرتنت  �شبكة  �شاهمت 
 virtual( الفرتا�شية  ال�رصاكة  من  لنوع 
العنا�رص  تلجاأ  حيث   ،)partnership
اأفكارها  ت�شتقي  التي  الراديكالية 
اإىل  الإرهابي  التنظيم  من  وتوجهاتها 
لالطالع  الإنرتنت  �شبكة  ا�شتخدام 
والت�شجيالت  الفكرية  املواد  على 
بالتنظيم  ال�شوتية والفيديوهات اخلا�شة 
وعرب  الإنرتنت،  �شبكة  على  واملنت�رصة 
التحالف  من  منوذج  ين�شاأ  امل�شار  هذا 
تكون  اأن  دون  الفرتا�شي  الأيديولوجي 
هناك اأي �شالت ر�شمية يف الواقع. ومن 
هذا املنطلق تزايد ظهور منط »الذئاب 

املنفردة« يف تنفيذ العمليات الإرهابية.
اأحد املن�شات  وي�شكل تطبيق »تليجرام« 
يف  �شيما  ول  املنفردة،  للذئاب  الداعمة 
على  النماذج  ولعل  الغربية،  املجتمعات 
على  املجاهدين«  »اأ�رصار  قناة  ذلك 
قبل  ت�شتهدف،  كانت  التي  »تليجرام« 
اإغالقها يف مايو 2016، تقدمي الإر�شادات 
املنفردة.  للذئاب  الع�شكري  والتدريب 
اهتمت  التي  املو�شوعات  �شمن  ومن 
من  املعلومات  جمع  وظيفة  القناة،  بها 
تخزين  مواقع  عن  ال�شيرباين  الف�شاء 
اإعداد  اأجل  من  الكيميائية،  الأ�شلحة 
الأ�شلحة  ل�رصقة  للقر�شنة  التحتية  البنية 
الهجمات  يف  ل�شتخدامها  الكيميائية 
ن�رصت  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  الإرهابية. 
متفجرات  ت�شنيع  كيفية  عن  اأدلة  القناة 

من املواد املوجودة يف املنزل.
ويف جويلية 2017، دعت قناة اأخرى على 
الوحيد«،  »املجاهد  ت�شمى  »تليجرام«، 
وميبلدون  يف  اإرهابي  هجوم  تنفيذ  اإىل 
على غرار الهجوم الذي وقع يف مان�ش�شرت 
اأرينا، وت�شمنت هذه الدعوة ن�رص خريطة 
فعاليات بطولة وميبلدون التي اأُقيمت يف 
يوليو 2017،كما قامت القناة باإعداد و�شوم  
 ،Wimbledon# »من قبيل »وميبلدون
copycat_( »و«ا�شتن�شاخ مان�شت�رص اأرينا

.)#ManchesterArena

واملوارد  التمويل   5-
الب�سرية: 

مثل  مثله  »تليجرام«،  تطبيق  ا�شطلع  اإذ 

التوا�شل  وو�شائل  التطبيقات  من  غريه 
لأفكار  الرتويج  يف  بدور  الجتماعي، 
التنظيمات الإرهابية، �شواء كانت »داع�ض« 
عرب موؤ�ش�شاتها الإعالمية وظهورها على 
متتلك  التي  »القاعدة«  اأو  »تليجرام«، 
ا على »تليجرام«، ظهر على  ح�شوًرا اأي�شً
�شبيل املثال عرب ن�رص حلقات من �شل�شلة 
»اإن الدين عند اهلل الإ�شالم« والتي كانت 

مبثابة دعاية لأفكار التنظيم.

لأفكار  الرتويج  من  النمط  هذا 
ب�شكل  ا�شتهدف  الإرهابية  التنظيمات 
جديدة،  عنا�رص  ا�شتقطاب  اأ�شا�شي 
واحل�شول على املزيد من التمويل، حيث 
مكافحة  م�رصوع  �شادر عن  تقرير  ي�شري 
 counter extremism التطرف 
اأن  اإىل   2017 دي�شمرب  يف   ))project
تطبيق  »ت�شتخدم  الإرهابية  املجموعات 
اأع�شاء  لتجنيد  امل�شفر  »تليجرام« 
والتحري�ض  التربعات،  وجمع  جدد، 
الإرهابي،  الن�شاط  وتن�شيق  العنف،  على 
ون�رص  للتنظيم  التجارية  العالمة  وتطوير 

الدعاية«.

حتديات اأمنية:

الإرهابية  التنظيمات  توظيف  اأدى 
الدول  �شغط  اإىل  امل�شفرة  للتطبيقات 
اأجل  من  التطبيقات  هذه  م�شنعي  على 
التعاون معها لفك ت�شفري هذه التطبيقات 
الوقت  ويف  الإرهابية،  العنا�رص  لتتبع 
حجب  اإىل  الدول  بع�ض  اجتهت  ذاته 
هذه التطبيقات. فاإندوني�شيا، على �شبيل 
املثال، اأعلنت يف �شهر يوليو 2017 حجب 
اإىل  ذلك  واأرجعت  »تليجرام«،  تطبيق 
»دعاية  لن�رص  ا�شتخدامه  من  تخوفها 

اإرهابية متطرفة« داخل الدولة.
الأمنية  املحاولت  هذه  من  وبالرغم 
»التليجرام«، فاإن ثمة  للتعامل مع تهديد 
هذا  يف  الدول  تواجه  رئي�شية  حتديات 
اإمكانية  من  وتعرقل  تعقد  قد  ال�شياق 
مواجهة التنظيمات الإرهابية يف الف�شاء 
وتتبلور  امل�شفرة،  واملن�شات  الإلكرتوين 

هذه التحديات يف بُعدين جوهريني:

الإرهابي  البتكار   1-
كرين�شاو«)  »مارثا  تفرت�ض  حيث   
البتكار  اأن   )Martha Crenshaw
امل�شكالت  حلل  اآلية  مبثابة  يكون 
لها  يتعر�ض  التي  الإخفاقات  ومواجهة 
التنظيم الإرهابي. ومن ثم، فاإن ال�شغط 
على التنظيمات الإرهابية على »تليجرام« 
يدفعها  قد  الأخرى  امل�شفرة  واملن�شات 
اإىل تطوير اآليات جديدة، و�شناعة برامج 
برنامج  غرار  على  بها  خا�شة  م�شفرة 
»اأ�رصار املجاهدين« الذي اأ�شدره تنظيم 
»القاعدة« عام 2007، كما اأن ثمة تقارير 
برامج  »داع�ض«  امتالك  عن  تتحدث 
التنظيمات  ومتتلك  به،  خا�شة  ت�شفري 
امل�شفرة،  اللغة  خيار  ا  اأي�شً الإرهابية 
 Steganography املعلومات  واإخفاء 

لت�شليل الأجهزة الأمنية.
مت  التي  الإرهابية  الهجمات  وتك�شف 
عن  املا�شية  ال�شنوات  خالل  تنفيذها 
الإرهابي  البتكار  من  متطور  م�شتوى 
فيما يتعلق بالأمن الت�شغيلي، ل �شيما مع 
الهواتف  العنا�رص الإرهابية على  اعتماد 

الآي  اأجهزة  �شيما  ل  بالكامل،  امل�شفرة 
فون، ناهيك عن ا�شتخدام الهواتف لفرتة 
الأمنية  لالأجهزة  تتيح  ل  ا  جًدّ ق�شرية 
الأدبيات  عليه  تطلق  ما  اأو  ر�شدها، 
 ،burner phone امل�شتعل«  »الهاتف 
باري�ض  هجمات  يف  هذا  ظهر  وقد 
الإرهابية، حيث جلاأ منفذو الهجمات اإىل 
ق�شرية  لفرتة  جديدة  هواتف  ا�شتخدام 
الأجهزة  فت�شت  وحينما  الهجمات،  قبل 
املتورطني  بع�ض  اإقامة  اأماكن  الأمنية 
يف الهجمات وجدت هواتف جديدة غري 

م�شتعملة.

الفردي الأمن  هاج�س   2-

من  قدًرا  اأبدى  »تليجرام«  اأن  �شحيح   
عرب  الغربية  احلكومات  مع  التعاون 
لتنظيم  التابعة  القنوات  من  عدد  اإغالق 
»داع�ض«، بيد اأن التطبيق ل يرغب يف اأن 
يذهب اأبعد من ذلك، وال�شتجابة ل�شغوط 
عن  معلومات  بت�رصيب  الأمنية  الأجهزة 
للم�شتخدمني  ال�شخ�شية  احل�شابات 
وتوفري اأبواب خلفية )back doors( يف 
للو�شول  ال�شتخبارات  لوكالت  التطبيق 

اإىل الر�شائل امل�شفرة. 
تطبيق  موؤ�ش�ض  دوروف«،  »بافيل  ويعتقد 
الفردي  الأمن  فكرة  اأن  »تليجرام«، 
ت�شفري  فك  من  بكثري  اأهم  للم�شتخدمني 
مع  له  مقابلة  يف  اأو�شح  حيث  التطبيق، 
�شبكة »�شي اإن اإن« يف �شبتمرب »اأن توفري 
التوا�شل  و�شائل  من  النوع  هذا  مثل 
اخلا�ض للذين ل متت لهم �شلة بالإرهاب 
امل�شتخدمني  من   %99،99 حوايل  وهم 
يعد اأكرث اأهمية من التهديد الذي ميكننا 

اأن نراه من اجلانب الآخر«.
املعلومات  و�رصية  الأمن  قيمة  وحتظى 
لدى  مركزية  باأهمية  ال�شخ�شية 
املجتمعات الغربية، وبالتايل فاإن ال�شماح 
باخرتاق املن�شات امل�شفرة، وخلق نقاط 
امل�شتخدم  الإلكرتوين  الف�شاء  �شعف يف 
يرجح  العاديني،  الأفراد  قبل ماليني  من 
ملخاطر  الأو�شع  املجتمع  �ض  يُعِرّ اأن 
على  فقط  تقت�رص  لن  متزايدة  اأمنية 
ال�شدد،  هذا  ويف  الإرهابية.  التهديدات 
 Aaron( برانتلي«  »اآرون  يعتقد 
خماطر  عن  له  درا�شة  يف   ،)Brantly
 banning encryption منع الت�شفري
اأن الق�شاء على   ،to stop terrorists
اإىل  �شيُف�شي  امل�شفرة  املر�شالت  فكرة 
كما  الغربية،  للمجتمعات  اأمني  تهديد 
املدى  على  باهظة  تكاليف  �شيحمل  اأنه 
الأفراد  لأن  الأمريكية  لل�رصكات  الطويل 
هذه  منتجات  عن  �شيبتعدون  حينها 

ال�رصكات لأنها مل حترتم خ�شو�شياتهم.
خال�شة القول، فاإن ال�شغوط التي تتعر�ض 
بعد  خا�شة  الإرهابية،  التنظيمات  لها 
بـ«داع�ض« يف �شوريا  الهزائم التي حلقت 
والعراق، �شتدفع العنا�رص الإرهابية نحو 
النزواء يف الف�شاء الإلكرتوين، والن�شاط 
عن  والبحث  امل�شفرة،  املن�شات  داخل 
مبا  الف�شاء  هذا  داخل  مغايرة  م�شارات 
 dark web املظلم  الويب  ذلك  يف 
قنوات  واإيجاد  بينها،  فيما  للتوا�شل 
ب�شكل  تعتمد  الإرهابية  الأن�شطة  لتمويل 
مثل  الرقمية  العمالت  على  باآخر  اأو 
ما  واقع  مع  للتكيف  كمحاولة  البيتكوين، 

بعد »داع�ض«. 
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الوالية املنتدبة لي�ست هياكل فقط،بل هي مفتاح التنمية املحلية
حاوره: �سماتي اآمنة 

مع قرارات رفع م�ساف بع�ض 
الدوائر اىل واليات منتدبة، 

كيف كان هذا التغيري 
على ار�ض الواقع وكيف 

�سارت اأمور العمل بعدها يف 
مقاطعتكم؟ 

�أوال بعدما جرى تن�صيبنا من طرف 
معايل وزير �لد�خلية و �جلماعات 
�ملحليةعلى ر��س �لوالية �ملنتدبة 
يف  مبا�رشة  �رشعنا   ، جالل  �أوالد 
�إيجاد �لهياكل �لتنظيمية للمقاطعة 
مديريات  �صتكون  �لتي  �الإد�رية 
�ملتعلق  �لرئا�صي  للمر�صوم  طبقا 
للهياكل  �لتنظيمي  باالإن�صاء 
�الإد�رية، و فعال مت تن�صيب جميع 
�لهياكل  كل  �إيجاد  و  �ملديريات 
 ، مديرية  ع�رش  باإحدى  �خلا�صة 
و بعد �الن�صاء و تن�صيب �ملديرين 
�لوالئيني �ملنتدبني، مت �ل�رشوع يف 
عملية �لتوظيف الأنه ال ميكن الأي 
هيكل �إد�ري �ل�رشوع يف �لعمل بدون 
كبقية  ��صتفدنا  عليه  و   ، موظفني 
�لوالية �ملنتدبة باجلنوب مبنا�صب 
حاجة  لتغطية  تكفي  معتربة 
حاجة  كذ�  و  �الإد�رية  �ملقاطعة 
�ملنتدبة  �لتنفيذية  �ملديريات 
يف  �النطالق  لنا  يت�صنى  حتى  و   ،
�لرتكيز  و  �لتنمية  متابعة  و  �لعمل 
�هتمامات  و  �ن�صغاالت  على 
عمل  خطة  و�صعنا   ، �ملو�طن 
بالتنمية  �لنهو�س  لكيفية  بالن�صبة 
�لبلديات  م�صتوى  على  �ملحلية 
�الإد�رية  للمقاطعة  �لتابعة  �ل�صته 
�الطار  هذ�  يف  و  جالل،  باأوالد 
باإعانة  �ملنتدبة  �لوالية  ��صتفادت 
وز�رة  طرف  من  معتربة  مادية 
�ملحلية،  �جلماعات  و  �لد�خلية 
بعملية  بالقيام  لنا  �صمح  �لذي  و 
لبلديات  �حل�رشية  للتهيئة  م�صح 
�ملقاطعة ، و يف هذ� �ل�صاأن ركزنا 
كانت  �لتي  �لبنية�لتحتية  على  �أوال 
على  خا�صة  �لبلديات  منها  تعاين 
من  جالل،  �أوالد  بلدية  م�صتوى 
�ملياه  قنو�ت  �ىل  �لتطهري  قنو�ت 
عدد  �صجلنا  و  لل�رشب،  �ل�صاحلة 
ن�صتطيع  حتى  �لتطور�ت  من  كبري 
��صالح  لن�صبة  و�صلنا  باأننا  �لقول 
قطاع  يف  خا�صة   %70 �ىل  ت�صل 
�لري، وكذلك �ولينا �هتماما كبري� 
�لتي  �لتح�صينات �حل�رشية  بعملية 
مع  مبا�رشة  �إيجابي  �نعكا�س  لها 
�ملو�طن يف �طار حت�صني �لظرف 
�ملعي�صي له، و كذ� خ�ص�صنا مبالغ 
مالية لتعبيد �لطرقات الأننا وجدنا 
�لبلديات يف و�صعية ال حت�صد عليها 

ب�صفة  �لعمر�نية  �لتهيئة  من حيث 
عامة، و يف هذ� �جلانب ��صتفدنا 
كذلك من �لرب�مج �لقطاعية، و مل 
نعتمد فقط على �الإعانات �ملادية 
قطاعية  بر�مج  هناك  كانت  بل   ،
�حل�رشي  �لتح�صني  �طار  يف 
كانت  �صو�ء  �لقطاعات  ملختلف 
�و  �لري،  �حل�صارية،�و  �لتهيئة 
و  �لعمومية،  �ال�صغال  �و  �لتعمري، 
جمعنا كل هذه �لعمليات حماولني 
�الأقل يف  �ملدينة على  تغيري وجه 
هدفنا  هو  الأنه  �ملو�طن،  نظر 
فالوالية �ملنتدبة مل تاأتي من �جل 
تن�صيب هياكل فقط، بل من �جل 
�ظن  و  �ملو�طن،  و  �لوطن  خدمة 
نظرة  لهم  �لذين  �ملو�طنني  �ن 
مو�صوعية و روح حقة جتاه وطنهم 
هم يدركون هذ� �لو�صع و يعرتفون 
�صو�ء  ل�صاحلهم،  تغري�ت  بوجود 
�الأر�صفة  �و  �لعمومية  �النارة  عن 
ربط  و  �ملعبدة  �لطرقات  �و 
عملية  لت�صهيل  بالطرقات  �الحياء 

�لتنقل. 

ماهي القطاعات التي اوليتم 
لها االهتمام االأكرب يف 

املقاطعة؟

كبري  قطاع  هو  �لرتبية  قطاع 
من  يعاين  كان  وقد  وح�صا�س، 
نقائ�س كبرية خا�صة على م�صتوى 
ر��س  بلدية  مثل  �لنائية  �لبلديات 
و�ل�صعيبة،  و�لب�صبا�س،  �مليعاد، 
حققنا  تقريبا  �الطار  هذ�  يف  و 
كل  �إيجاد  يف  �ملو�طنني  �منية 
�الطو�ر  من  �الإد�رية  �لهياكل 
�لثالثة »�بتد�ئي، متو�صط، ثانوي« 
كان  �ذ  �لثانوي،  بالذكر  �خ�س  و 
�لتالميذ يتنقلون من بلدية الأخرى 
�ملتو�صط  للطور  �نتقالهم  عند 
نتيجة عدم وجود موؤ�ص�صات تخ�س 
�الن  لكن  فيه،  هم  �لذي  �لكور 
ن�صتطيع �لقول �نه و ب�صفة ر�صمية 
�ن جميع �لبلديات �لتي كانت تعاين 
قلة �ملر�فق �لرتبوية تخل�صت من 
هذه �مل�صكلة �ىل حد ما، و ��صبح 
لكل بلدية ثانوية  م�صتقلة، و ملدة 
قلة  ب�صبب  م�صاكل  تقع  لن  طويلة 
�ملر�فق، كذلك هناك م�صكل �خر 
تعاين منه �لبلديات �لكربى خا�صة 
�جنزنا  حيث  �البتد�ئي  �لطور  يف 
�صت  تقريبا   2017/2015 خالل 
جتمعات مدر�صية على م�صتوى كل 
كان  �لتي  و  �أوالد جالل  بلدية  من 
لها ن�صيب يف �أربعة، و �صيدي خالد 
بو�حد، و �لدو�صن بو�حد، �أي نعم 

بقي لنا م�صكل �الكتظاظ يف �لطور 
مثل  �لكربى  �لبلديات  يف  �لثانوي 
لكن  خالد  �صيدي  و  جالل  �أوالد 
ن�صتب�رش خري� ب�صبب رفع �لتجميد 
على �مل�صاريع �مل�صجلة يف قطاع 
�لرتبية لكنها كذلك مقت�رشة على 
تكن  مل  �لثانويات  الن  �ملتو�صط 
�ىل  نطمح  هذ�  مع  و  مربجمة، 
حتقيق طلبنا �مللح بالن�صبة للطور 

�لثانوي. 

ت�ستكي كل بلديات املقاطعة 
ان مل اقل كل واليات اجلنوب 
من عدم توافق عدد ال�سكان 

وخدمات القطاع ال�سحي 
فيها، ما تعليقكم عن القطاع 

يف مقاطعتكم؟

بالن�صبة جلانب �ل�صحة كما تعلمون 
�نه على م�صتوى �ملقاطعة �الإد�رية 
��صت�صفائية  موؤ�ص�صة  هناك  ككل 
يف  مركزيتها  متمثلة  و�حدة 
�لذي  زيان،  عا�صور  م�صت�صفى 
�إقبال  يعترب م�صت�صفى هام و عليه 
بلديات  عدة  من  ي�صتقبل  و  كبري 
عدد  مع  يتو�فق  ال  ما  هذ�  و 
فقط،  �أوالد جالل  لبلدية  �ل�صكان 
�أوالد   2014 الإح�صائيات  طبقا  �إذ 
جالل �صجلت تعد�د �صكاين �صتة و 
�لعدد،  يزيد  و  ن�صمة  �لف  �صبعون 
و بالتايل هذه �ملوؤ�ص�صة غري كافية 
�حتمالية  حتى  و  �لعدد  ال�صتيعاب 
�أمر��س متنوعة، فزيادة عن عدد 
منا�صب  يف  عجز  هناك  �ل�صكان 
�الأطباء �الخ�صائيني، و هذ� �المر 
��صبح �صغلنا �ل�صاغل على م�صتوى 
حل  الإيجاد  �ملحلية  �ل�صلطات 
قد  �لتح�صينات  بع�س  هناك  و 
�مر��س  م�صلحة  منها  ��صتفادت 
يبقى  �المر  لكن  �لتوليد  و  �لن�صاء 
ناق�س و غري كايف و ن�صعى حللول 
�أخرى  فو�ئد  ��صتقطاب  و  �كرث 
كمكا�صب حملية لقطاع �ل�صحة يف 

�ملقاطعة �الإد�رية.

هناك م�سكل ن�سمع عنها 
يف كل مكان وهي االإ�سكان، 

فكيف ت�سري الربامج 
اال�سكانية يف املقاطعة؟

�صاأكون �رشيحا الأبعد �حلدود، �أن 
على  �ملوجود  �ال�صكاين  �ل�صغط 
م�صتوى �ملقاطعة �الإد�رية موجود 
و  جالل  �أوالد  بلديتي  يف  فقط 
�صيدي خالد، و لكن باقي �لبلديات 
ر�حة  يف  �أنهم  �لقول  ن�صتطيع 

�ل�صكنية  �لرب�مج  لتنوع  هذ�  تامة، 
و  ح�رشية،  جتزئات  و  ريفي  من 
هذه  فمثل  �جتماعية،  جتزئات 
�لبلديات  يف  فائدة  القت  �لرب�مج 
�لوعاء  له  �لفالحية، فمن  �الأخرى 
��صتفاد من �لريفي و على �ختالف 
طبقا  هذ�  و  �ل�صكنية،  �لرب�مج 
ال�صتفادة  �ملفرو�صة  لل�رشوط 
�لرب�مج  هذه  لكن  منها،  �ملو�طن 
على قدر تنوعها �ال �نها ال تخدم 
و  فالطبيب   ، �الفر�د  كل  كثري� 
ت�صملهم  ال  �ملوظف  و  �ملهند�س 
هذه �مل�صاريع �ل�صكنية من جهة ، 
�حل�ص�س  حتى  �أخرى  جهة  من  و 
�ملوجهة  �الجتماعية  �ل�صكنية 
كح�ص�س للمقاطعة هي قليلة جد� 

هل هناك ح�س�ض ت�ستفيد 
منها املقاطعة من برامج 

الرتقوي املدعم او الرتقوي 
احلر؟

�و  �ملدعم  للرتقوي  بالن�صبة 
خالل  من  فعال  �حلر  �لرتقوي 
بر�مج  لديها  �لعقارية  �لوكالة 
على  �الإجناز  عملية  يف  �رشعت 
م�صتوى بلدية �أوالد جالل و بلدية 
�صيدي خالد، و موؤخر� �نطلقت يف 
�صكنات ترقويه، و رغم ذلك ماز�ل 
�لطلب كبري و هذ� �ن دل على �صيء 
�أنا�س  هناك  �نه  على  يدل  فهو 
من  �ال�صتفادة  �إمكانيات  لديهم 
مهمة  هي  و  �صكنية  بر�مج  هكذ� 
�الجتماعية،  �ل�صكنات  مثل  مثلها 
و نحن ننتظر �ن �صاء �هلل يف 2018 
�ن ت�صتفيد �ملقاطعة �الإد�رية من 
برنامج  يف  �صو�ء  خا�صة  ح�ص�س 
�لرتقوي  �و   ، �ملدعم  �لرتقوي 
�الآن  حلد  الأنه   ،  ADL �و  �حلر 
على  �لرب�مج  هذه  من  ن�صتفد  مل 
خا�صة  �ملقاطعة  بلديات  م�صتوى 
�ين  خالد،  �صيدي  و  جالل  �أوالد 
�ملو�طنني  جند طلبات من طرف 
و   ، منها  �ال�صتفادة  يف  �لر�غبني 
على  و�صلت  �مل�صاريع  هذه  للعلم 
ما  هذ�  و   ، ب�صكرة  والية  م�صتوى 
على  م�صجلني  مو�طنينا  �أن  يعني 
م�صتوى ب�صكرة، لكن مبا �نه وجدت 
طلبات كبرية و ملحة بطبيعة �حلال 
هذه  يف  �كرب  بح�ص�س  �صن�صتقل 

�لرب�مج و بر�مج �أخرى.

كما تف�سلتم ان هناك برامج 
�سكنية من بينها الرتميمات 
التي ت�ستفاد منها البلديات 

عن نواتها ال�سكنية القدمية، 

وكذا تباعا حلديث بني 
مثقفي املدينة انه ال تتم 

عمليات الرتميم ح�سب 
الو�سع الالزم، اذ اأ�سبح االمر 
عملية هدم وبناء ال ترميم 

وبالتايل حمو الطابع االأ�سا�سي 
الذي يعترب ارثا تاريخي، ما 

تعليقكم عن االمر؟

فكل  �لرتميم  مل�صاريع  بالن�صبة 
�لبلديات ��صتفادت تقريبا من هذ� 
تقريبا  �لبلديات  �لربنامج، الن كل 
�لقدمية،  �ملدينة  يف  نو�ة  لديها 
و  موجودة  �لظاهرة  هذه  فعال  و 
على  �حلفاظ  عدم  يف  �ملتمثلة 
�لطابع �لعمر�ين �لقدمي يف �ملدينة 
�لرت�ث  يف  ي�صمى  ما  �و  �لقدمية 
و  �لتام  بالهدم  قامو�  �ين  »لق�رش« 
بعبارة  و  جديد،  من  �لبناء  �إعادة 
ع�رشنة  عملية  �أ�صبحت  �أو�صح 
ترميمها،  بدل  �لقدمية  �ملدينة 
�جلانب  مع  يتنافى  �صيء  هذ�  و 
�حل�صاري  �الإرث  و  �حل�صاري 
لكل منطقة ، فكل منطقة البد �ن 
به  تفتخر  �رث ح�صاري  لها  يكون 
عن  منطقة  مميز�ت  من  يعترب  و 
�أخرى، لكن مع �الأ�صف هذ� �ل�صيء 
يف  لالأمر  �عتبار  ال  �نه  �ملالحظ 
م�صتقبال  علينا  بقي  لكن  �ل�صابق، 
�أخرى  بر�مج  فيه  كانت  �ذ� 
��رش�ك  �الإمكان  قدر  �صنحاول 
لتحافظ  خمت�صة  در��صة  مكاتب 
�مل�صا�س  �لرتميم دون  �أ�ص�س  على 
�خلطاأ  الن  له،  �الأ�صا�صي  بالطابع 
دون  �ل�صري  ب�صبب  كان  �ل�صابق 
ما  هذ�  و  للتعمري،  عميقة  در��صة 
�المر  ف�صيكون  م�صتقبال  يكون  لن 
�صو�ء  خمت�صني  ��رش�ف  حتت 
�مل�صاجد  �و  �ل�صكنية  �ملباين  يف 
من  غريها  و  �لزو�يا  و  �لعتيقة 

عنا�رش �و �أجز�ء »لق�رش«.

باعتباركم قائمني على عدة 
بلديات، كيف هي نظرتكم 
لل�سري امل�ستقبلي للمجال�ض 

البلدية املن�سبة موؤخرا؟

باخلري  متفائلون  نحن  �حلقيقة  يف 
بعد  �جلديدة  للبلديات  بالن�صبة 
تن�صيبها  مت  فتقريبا  �النتخابات، 
خري  بد�ية  هذه  و  م�صاكل،  �ية  دون 
كلهم  و  للمو�طنني،  بالن�صبة  تفاوؤل  و 
�ل�صفات  فيهم  تتوفر  �إطار�ت  �أنا�س 
�لعلمية و �ملنهجية �لتي متكنهم من 
و  ب�صكل جيد،  �لبلديات  هذه  ت�صيري 
من �لطبيعي مع �لبد�ية تكون هناك 

�صعوبات و �ن كان غالبية �ملجال�س 
�لبلدية �ملنتخبني فيها كانو� �أع�صاء 
�أوالد  مثل  روؤ�صاء  �صو�ء   ، �صابقا 
جالل و �لدو�صن ، �و نو�ب و �أع�صاء 
و  خالد  �صيدي  و  �لب�صبا�س  مثل 
��صكال  هناك  لي�س  مبعنى  �ل�صعيبة، 
بالن�صبة للت�صيري م�صتقبال خا�صة يف 
�لثانية،  �لعهدة  �أ�صحاب  �لبلديات 
�نطالقا  ��صتمر�رية  مبثابة  فعملهم 
كل  للعلم  و  �ل�صابقة،  خرب�تهم  من 
�لطليعة  يف  كانو�  �ملقاطعة  بلديات 
�ذ  قاطبة،  ب�صكرة  والية  بلديات  بني 
كان فوز كل �ملجال�س �لبلدية بالفوز 
�ملو�طن  خيار  �أن  �أي  �ل�صاحق، 
مي�صله  من  حتديد  يف  في�صال  كان 
�رشب  عن  ناهيك  يخدمه،  من  و 
عليها  �صارت  �لتي  بالوترية  �ملثل  
�الن�صباط  و  �لتنمية  يف  �لبلديات 
و  م�صتقبال،  باخلري  يب�رش  هذ�  و 
�أبو�بنا مفتوحة و هدفنا  نحن د�ئما 
�ل�صهر على دفعها �إىل �الأمام للتنمية 
�هلل  �صاء  �إن  و  �لقانوين  �إطارها  يف 
��صكال م�صتقبال  �أي  يكون هناك  لن 
و  بالو�جبات  وعي  هناك  د�م  ما 
عملهم  الأن  �ليهم،  �ملوكلة  �ملهام 
لي�س بال�صهل بالن�صبة لت�صيري بلديات 
�جلنوب خا�صة مع �لظروف �ملادية 
ي�صع  م�صوؤول  كل  يبقى  و  �حلالية، 
�القت�صادية  �لظروف  �عتباره  يف 
�ل�صعبة و ال يقدم وعود كبرية كي ال 
يحدث ت�صادم مع �ملو�طن و �لو�قع 
مع  خا�صة  كبري  �مل  لنا  و  �ملعا�س، 
كبرية  ،و  جديدة  برب�مج   2018 عام 
النطالقة  �ملقاطعة  منها  ت�صتفيد 

جديدة .

كلمة اأخرية، متى �ستكون 
اأوالد جالل والية 

م�ستقلة بكل هياكلها 
وادارتها؟

�لقول  �أ�صتطيع  �جلانب  هذ�  من 
نقوم  كو�جب  منا  �ملطلوب  �أن 
من  ووفاء،  م�صد�قية  بكل  به 
وتن�صيب  �إد�رية،  لهياكل  حت�صري 
ونحن  �ملنتدبني،  �ملديرين  جميع 
كوالية  �الأ�صا�س  هذ�  على  نعمل 
منتدبة بكل �جتهاد ووقت �لرت�صيم 
تاأكيد،  بكل  له  جاهزون  نحن 
وزير  معايل  مطمئنا  �رشح  وكما 
�ن  �ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية 
�أدنى،  �و  قو�صني  قاب  بات  �المر 
��صتعد�د  وكلنا  �النتظار  فنحن يف 
لالأمر. ون�صكر جريدتكم على هذه 
و�لوقوف على  للمقاطعة  �اللتفاتة 

�صريها.

.        و�سلنا لن�سبة اإ�سالح ت�سل اإىل %70 خا�سة يف قطاع الري
.       نحن بحاجة اإىل  هياكل �سحية يف م�ستوى ال�سغط ال�سكاين

.       ا�ستفدنا من منا�سب معتربة لتلبية احلاجيات املحلية

ارتقت يف االآونة االأخرية بع�ض الدوائر اىل م�ساف واليات 
منتدبة، ومن بني هذه الواليات كانت املقاطعة االإدارية اأوالد 
جالل بوالية ب�سكرة، وعني على را�سها الوايل املنتدب ال�سيد 

جلويل بو�سنتوف، ورغبة منا يف االطالع على و�سع هذه الرتقيات 
كيف �سار وكيف كان نهج العمل فيه اخرتنا ان نتوا�سل مع القائم 
االأول على هذه املقاطعة االإدارية ال�سيد بو�سنتوف الذي جتاوب 
معنا وكان جد مو�سوعي يف و�سف الو�سع يف املقاطعة واأعرب عن 

طموحه للرت�سيم وا�ستعداده له يف اأي وقت 
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املناعة جهاز  تاريخ  اال�صطناعي  الذكاء  "مايكرو�صوفت" تعلم 
اأعلنت �سركة "مايكرو�سوفت" عن اإطلق م�سروع يق�سي بتعليم الذكاء ال�سطناعي تاريخ مكافحة جهاز املناعة للأمرا�ض، الأمر الذي 

�سي�سمح بك�سف اأي م�ساكل متعلقة ب�سحة الإن�سان يف مراحلها املبكرة.

معقدة  �آلية  �ملناعة  جهاز  يعد 
�أهمها  من  كثرية،  مكونات  ت�ضم 
�لتي  �لتائية  �للمفاوية  �خلاليا 
خا�ص  بروتني  بتخليق  تقوم 
جديدة  خماطر  تو�جه  عندما 
عدوى  �أو  �ل�رسطان  خاليا  مثل 
هذ�  على  �أطلقت  وقد  ما. 
�لربوتني ت�ضمية م�ضتقبل �خلاليا 

.)T-cell receptor( لتائية�
بروتني  �لأمر��ص  من  نوع  ولكل 
م�ضتقبالت  من  به  خا�ص 
ومن   ."T-cell receptor"
تلك  مكونات  معاجلة  خالل 
معرفة  ميكن  �لربوتينات، 
�لإن�ضان  و�جهها  �لتي  �لأمر��ص 
�أو يعاين منها يف �لوقت �لر�هن. 
ويعترب هذ� �لأمر مهما جد�، لأن 
عن  عاجزة  �لطبية  �لختبار�ت 
مر�حلها  يف  �لأمر��ص  �كت�ضاف 

�ملبكرة.
�رسكة  يف  �خلرب�ء  وقرر 
�لذكاء  تكليف  "مايكرو�ضوفت" 
تنفيذ  بتويل  �ل�ضطناعي 
وتتعاون  �ل�ضعبة.  �ملهمة  تلك 
�ملجال  هذ�  يف  �ل�رسكة 
 Adaptive" �رسكة  مع 
�لتي   "Biotechnologies
�جلانب  حتقيق  م�ضوؤولية  تولت 
تقدم  حيث  للم�رسوع،  �حليوي 
وقو�عد  �حليوية  �لتكنولوجيا 
بت�ضل�ضل  �خلا�ضة  �لبيانات 
بروتني  يف  �لأمينية  �لأحما�ص 

."T-cell receptor"
و�ضيحقق هذ� �مل�رسوع يف حال 
جمال  يف  حقيقية  ثورة  جناحه 
يف  �لأطباء  و�ضي�ضاعد  �لطب، 
من  �ملاليني  و�ضحة  حياة  �إنقاذ 

�لنا�ص.

اخلر�صوف

لتقليل  جيد�ً،  �لطفل  تدفئة 
خا�ضًة  �لربد،  بنزلت  �ضعوره 
تقدمي  �ل�ضتاء.  ف�ضل  يف 
كان  فاإذ�  للطفل،  �ل�ضو�ئل 
ذلك  يكون  ر�ضيعاً  �لطفل 
من  �إ�ضافية  وجبًة  باإر�ضاعه 
�لقليل  �إ�ضافة  �أو  �حلليب، 
�لأطعمة  �إىل  �ملاء  من 
مع  �ل�ضلب،  �لقو�م  ذ�ت 

�مل�رسوبات  �إعطائه  جتنب 
�لتي  �مل�رسوبات  �أو  �لغازية، 
جتّنب  �لكافيني.  حتتوي 
�لّزكام،  �أدوية  �لطفل  �إعطاء 
�ملوجودة يف �ل�ضيدليات دون 
��ضت�ضارة �لطبيب، خا�ضًة �إذ� 
كان عمر �لطفل يقّل عن �لعام 
�لطفل  �إعطاء  �لعام.  ون�ضف 
ك�ضوربة  �لد�فئة،  �ل�ضو�ئل 

�خل�ضار،  �ضوربة  �أو  �لدجاج 
ومغلي �لبابوجن، فذلك يُخّفف 
تقّرح �حللق، و�حتقان �لأنف. 
�لطفل  ر�حة  على  �حلفاظ 
حمام  عمل  �لإمكان.  قدر 
د�فئ له لتخفيف �ضعوره باآلم 
�جل�ضم، �لناجتة عن �لإ�ضابة 

بالزكام و�أعر��ضه

�أكل �لأور�ق �لزهرية طازجة �أو مطبوخة يقلل من �لكولي�ضتريول 
يف �لدم كما يخفف من �أ�رس�ر مر�ص ت�ضلب �ل�رس�يني �أو �ضفائه، 
عامة  ب�ضفة  للج�ضم  عام  ومقٍوّ  �ملرتفع  �لدم  �ضغط  من  ويقلل 

ومطهر  �ل�ضهال  ويعالج  للجن�ص  ومقٍوّ  خا�ضة  ب�ضفة  و�لقلب 
��ضتخد�م  على  �لأ�ضخا�ص  من  �لعديد  ويعتمد   . و�لأمعاء  للمعدة 

در��ضة  توجد  لكن ل  �لكولي�ضرتول،  لعالج  �لأع�ضاب  �أنو�ع خمتلفة من 
كافية �أثبتت فعالية هذه �لأع�ضاب يف عالج �لكولي�ضرتول

ت�صخم الربو�صتاتا وعالجها 
�لربو�ضتاتا و�لعياذ باهلل هو مر�ص ي�ضيب �لرجال وهو مر�ص خطري ي�ضاب به �لرجل 
ت�ضخم   : وعالجه  �ملر�ص  هذ�  ��ضباب  �ليوم  لكم  �قدم  و�ضوف  �لربعني  عمر  بعد 
�لربو�ضتات هو ت�ضخم حميد يف غدة �لربو�ضتات ويحدث عند �لرجال عادة بعد �ضن 
�لأربعني مما قد يوؤدي �إىل ت�ضييق بطيء يف جمرى �لبول م�ضبباً �ضعوبة يف �لتبول، وهناك 
�إح�ضائيات عاملية ت�ضري �ىل �أن ت�ضخم �لربو�ضتات ي�ضيب �ملاليني من �لرجال �لذين جتاوزو� 
و�لثمانني،  �خلام�ضة  �ضن  بعد  و%90  �ل�ضتني  �ضن  بعد   %40 حو�يل  بن�ضبة  �لعمر  من  �ضنة   50
توؤثر  قد  �حلالة  تلك  �أن  عن  ف�ضاًل  منهم   %50 حو�يل  عند  منغ�ضة  بولية  �أعر��ص  حدوث  مع 
على �لطاقة �جلن�ضية بن�ضبة 70% وت�ضبب �لعجز �جلن�ضي يف حو�يل 50% من تلك �حلالت، 
وقد وجد �أنه غالباً ما يحدث ت�ضخم حميد �أو ت�ضخم �ضيخوخي يف هذه �لغدة عند 25 
�إىل 30% من �لرجال لأ�ضباب كثرية تتعلق بالور�ثة و�ل�ضن و�لهرمونات وهذ� �لت�ضخم 
�لإخر�جية  �لعملية  فيعيق  عليه  ي�ضغط  كما  �لبول  جمرى  طول  زيادة  �إىل  يوؤدى 
للبول. وهذ� �لت�ضخم من �لناحية �لت�رسيحية هو عبارة عن ورم ليفي ين�ضاأ غالباً 
يف �جلزء �لأو�ضط من غدة �لربو�ضتات وي�ضبه �إىل حد كبري ت�ضخم �للوزتني �لذي 
ي�ضبب �إعاقة يف �لبلع، ول تقت�رس م�ضكلة ت�ضخم �لربو�ضتات على �لت�ضخم ذ�ته �أو 
�إىل وجود �حتقان و�نقبا�ضات يف  تتعد�ه  �لبول، بل  �لذي مينع نزول  �لعائق  حجم 

�لربو�ضتات تعيق �أي�ضا نزول �لبول  

�أثبتت در��ضة حديثة �أن �لزيت �مل�ضتخل�ص من بذور �لتني 
�ل�ضوكي يلعب دور�ً مهماً يف خف�ص ن�ضبة �لكول�ضرتول 

و�جللوكوز يف �لدم ويعمل على خف�ص 
معدلت �لأك�ضدة �حليوية باجل�ضم، ملا لهذه 
�لبذور من غنى يف حمتو�ها من �لزيت ذي 
�لقيمة �لغذ�ئية و�ل�ضحية �لعالية �إن �لزيت 

�مل�ضتخل�ص من بذور �لتني �ل�ضوكي، وي�ضتمل 
على ن�ضبة مرتفعة من �لأحما�ص �لدهنية 
�لأ�ضا�ضية للتغذية كما يحتوي على ن�ضبة 

مرتفعة من �أحما�ص دهنية عديدة غري م�ضبعة، 
و�لتي تلعب دور�ً مهماً يف خف�ص ن�ضبة �لكولي�ضرتول يف 
�لدم، كما يحتوي هذ� �لزيت على ن�ضبة عالية من �لفيتامينات �لذ�تية 

يف �لدهن حيث تقوم هذه �لفيتامينات بدور مهم يف �لتغذية �لب�رسية وقد 
بد�أت �ملغرب و�ملك�ضيك ذ�ت �لإنتاجية �لعالية من نبات �لتني �ل�ضوكي يف �لتطبيق �لعملي لنتائج تلك �لدر��ضة 

حيث بد�أت يف ��ضتخد�م خملفات ت�ضنيع �لتني �ل�ضوكي خا�ضة �لبذور يف �نتاج زيت غذ�ئي عاٍل يف قيمته 
�لغذ�ئية بالإ�ضافة �إىل توجيهه �إىل �أغر��ص دو�ئية وعالجية

عالج �صريع للزكام عند االأطفالفوائد زيت بذور التني ال�صوكي يف عالج الكولي�صرتول 
�ملاء و�مللح: ويكون ذلك بخلط ن�ضف ملعقٍة كبريٍة 

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

�لأنف، وت�ضهيل �ضيالن �ملخاط و�لتخلّ�ص منه 
�رسيعاً. �رس�ب ماء �لنانخة: يتّم غلي بع�ص بذور 

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

يجب ت�ضخني كميٍة قليلٍة من زيت �خلردل، 
مع ب�ضع ف�ضو�ٍص من �لثوم، بعدها يتّم 
��ضتعمال �خلليط لتدليك �ضدر �لطفل 
وظهره، بالإ�ضافة �إىل �جلزء �أو �ل�ضطح 

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

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

نزلت �لربد. �حلليب و�للوز: 
تُ�ضاف كميٌة من �حلليب �لد�فئ 

�إىل عجينة �للوز، ويُطلب 
�أو من �لطفل لعقها ثالث، 

�أربع مر�ت خالل �ليوم، و�ضتخف حدة �لزكام بفعل ذلك. �لثوم: �إّن ع�ضري �لثوم مفيٌد جد�ً لعالج �لزكام، 
ولتخفيف حدة مذ�قه لدى �لطفل وجعله ُم�ضت�ضاغاً، يتّم تخفيفه بالقليل من �ملاء، �أو باإ�ضافة ملعقٍة من 

�لع�ضل �إليه. �لع�ضل: يُ�ضاحب �لزكام يف بع�ص �لأحيان �لإ�ضابة بالكحة، لذ� يُن�ضح بتقدمي �لع�ضل للطفل يف 
هذه �حلالة، كاأن يتناول ملعقًة من �لع�ضل يف �ل�ضباح، و�أُخرى يف �مل�ضاء حّتى زو�ل �لكحة، كما مُيكن خلط 

�لع�ضل مع �لقليل من ع�ضري �لزجنبيل، �أو غلي �خلليط مع ملعقتني من ع�ضري �لليمون و�رسبه

 ن�صائح للتقليل 
من اأعرا�ض الزكام
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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 

�لت�سبيح و�ال�ستغفار
 يعترب الت�سبيح واال�ستغفار من نعم اهلل عز 
وجل على االإن�سان، فقال تعاىل يف كتابه 
غفاراً  كان  اإنه  ربكم  "ا�ستغفروا  الكرمي: 
وميددكم  مدراراً  عليك  ال�سماء  ير�سل 
ويجعل  جنات  لكم  ويجعل  وبنني  باأموال 
لكم اأنهاراً"، الت�سبيح واال�ستغفار ال وقت 
ي�سبح  اأن  االإن�سان  في�ستطيع  له،  حمدد 
وي�ستغفر يف اأي وقت، ويف اأي مكان فهما 
طاعة هلل عز وجل، ويتقرب االإن�سان من 
خاللها اإىل ربه، وجتلب له الربكة والرزق 
وفيهما  االإن�سان،  على  االأمور  وتي�سري 
يرتكبها  التي  واخلطايا  للذنوب  تكفري 
االإن�سان يف الليل والنهار. لذلك يجب على 
االإن�سان االإكثار من الت�سبيح واال�ستغفار، 
واأطراف  الليل  اأناء  عليه  واملداومة 
ال�رشع،  خمالفة  من  واحلذر  النهار، 
وال�سري على نهج �سيدنا حممد -�سلى اهلل 

�سنتعرف  املقال  و�سلم-، ويف هذا  عليه 
وفوائدهما  واال�ستغفار  الت�سبيح  على 
على االإن�سان امل�سلم. ومن اأكرث عبارات 
-�سلى  الر�سول  عن  وردت  التي  الت�سبيح 
اإال  قوة  وال  حول  "ال  و�سلم-:  عليه  اهلل 
وال  اهلل،  واحلمد  اهلل،  "�سبحان  و  باهلل"، 
�سبحان   " و  واأكرب"،  واهلل  اهلل،  اإال  اإله 
وبحمده،  اهلل  �سبحان   " و  وبحمده"  اهلل 
و�سبحان اهلل العظيم" و "ال اإله اإال وحده 
وهو  احلمد  وله  امللك  له  له،  �رشيك  ال 
على كل �سيء قدير"، وغريها الكثري من 
على  الت�سبيح  وميكن  واالأذكار،  الت�سابيح 
كبري،  ب�سكل  حمبب  وهذا  اليد  اأ�سابع 
على  القيامة  يوم  ت�سهد  اليد  اأ�سابع  الأن 
امل�سبحة.  وعلى  القلب،  ويف  �ساحبها، 
اال�ستغفار  عبارات  من  العديد  وهناك 
اأف�سلها:  ومن  االإن�سان،  اإليها  يلجاأ  التي 

خلقتني  اأنت،  اإاّل  اإله  ال  ربي  اأنت  "اللهم 
واأنا على عهدك، ووعدك ما ا�ستطعت، 
لك  اأبوء  �سنعت،  ما  �رش  من  بك  اأعوذ 
يل،  فاغفر  بذنبي،  واأبوء  علي،  بنعمتك 

فاإنه ال يغفر الذنوب اإاّل اأنت"، و "اأ�ستغفر 
اإله اإال هو  اهلل"، و " اأ�ستغفر اهلل الذي ال 
اغفر  رّب  و"  اإليه"  واأتوب  القيوم،  احلي 

يل"، و"ا�ستغفر اهلل العلي العظيم".

خ�سائ�ص �لنار
 من خ�سائ�ص النار خا�سية احلرق والتعذيب والتنكيل 
التنكيل  االإ�سالم  حّرم  وقد  وحده  هلل  ُملك  هي  لذلك 
بالنار؛ �سواءاً كان املعذب بها اإن�ساناً اأو حيواناً اأو اأَيّ 
بعثنا  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  عن  اآخر  كائٍن 
فقال:«اإن  بْعث  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
�سّماُهما  قري�ص  من  لرجلني  وفالناً«  فالناً  وجدُت 
اهلل  �سلّى  اهلل  ر�ُسول  قال  ثم  بالنار«،  »فاأحرقوهما 
اأَْن  اأََمْرتُُكْم  ُكنُْت  »اإِنّ  اأردنا اخلروج:  عليه و�سلم حني 
ُب ِبَها اإِال  ِرُقوا ُفالًنا َوُفالًنا ِبالنَّاِر، َواإَِنّ النَّاَر ال يَُعِذّ ُتْ
ُ، َفاإِْن َوَجْدُتُوُهَما َفاْقتُلُوُهَما« رواه البخاري. النار  اهلَلّ
لها خا�سية االإيذاء و�رشعة االنت�سار وهي يف اإ�ستعالها 
اإبقاء  تاأكل االأخ�رش والياب�ص لذلك نهى االإ�سالم عن 
ابن عمر ر�سي اهلل عنه  النْوم عن  النار م�ستعلًة عند 
عن النبي �سلّى اهلل عليه و�ّسلم قال: »ال ترتكوا النار يف 
بيوتكم حني تنامون« متفق عليه ورد ِذكر الّنار يف موا�سَع 
كثريٍة يف القراآن الكرمي؛ منها ما مبعنى النور والدفء 
كما يف ق�سة مو�سى عليه ال�سالم، ومنها الّنار للتعذيب 
يف الدنيا والعقاب اجل�سدي كما يف نار اإبراهيم عليه 
االأ�سا�سية  خا�سيتها  النار  هذه  فقدت  حيث  ال�ّسالم 
وهي احلرق باأمر من اهلل، ومنها ما هو مبعنى احلديد 
يُ�سبح كاجلمِر كما يف ق�سة  املحمى امل�سهور حتى 
ذي القرنني، واالأغلب ذكرت الّنار باأنها العقاب الّذي 
ينتظر الكفار واملجرمني يف االآخرة. الّنار هي املادة 
التي ُخلق منها اإبلي�ص وذريته وب�سببها راأى اأنه اأف�سل 
واأعلى قدراً من اأن ي�سجد الآدم عليه ال�ّسالم املخلوق 
ُخلقت  ى اهلل وُطرد من رحمته، وقد  الطني فع�سّ من 
النار قبل خلق اآدم عليه ال�ّسالم وهي منذ ذلك احلني 
ن واالإن�ص  تتهياأ ال�ستقبال الكفرة واملجرمني من اجِلّ
اللون  حمراء  اأ�سبحت  حتى  عاٍم  األف  اأوقدت  فالنار 
لتُ�سبح  اأخرى  واألف  اللون  لتُ�سبح بي�ساء  اأخرى  واألٍف 
ت�ساعفت  الآخر  لوٍن  من  انتقلت  وكلما  اللون  �سوداء 
اأعاذنا  الّنار  ويف  اهلل،  اإال  يعلمه  ال  مبقدار  حرارتها 
اهلل منها ي�رشب الكفار املاء ولكنه ب�سور خمتلفة فهو 
اإما اأن يكون احلميم اأو الغ�ساق اأو ال�سديد اأو املهل. 
للكفار  تُ�سقى  التي  اأنواع املاء االأربعة  اأحد  ال�سديد: 
يف النار وهي مكونٌة من الّدم والقيح فال ي�ستطيعون 
ن َوَراِئِه َجَهنَُّم  �رُشبها وا�ست�ساغة طعمها قال تعاىل:« ِمّ
ُعُه َواَل يََكاُد يُ�ِسيُغُه  ِديٍد )16( يَتََجَرّ اٍء �سَ َويُ�ْسَقىٰ ِمن َمّ
ِيٍّتۖ  َوِمن َوَراِئِه  َويَاأِْتيِه امْلَْوُت ِمن ُكِلّ َمَكاٍن َوَما ُهَو مِبَ

َعَذاٌب َغِليٌظ« ]�سورة اإبراهيم :17،16[

�لزبري حو�ري �لر�سول
مولد �لزبري

 ولد الّزبري بن العّوام ر�سي اهلل عنه 
يف ال�ّسنة الّثامنة والع�رشين للهجرة 
الّنبوّية ال�رّشيفة يف املدينة املنّورة، 
ووالده هو العّوام بن خويلد بن اأ�سد 
خويلد  بنت  خديجة  ال�ّسيدة  اأخو 
ر�سي اهلل عنها زوجة الّنبي الكرمي، 
عبد  بنت  �سفّية  هي  الّزبري  ووالدة 
قد  الكرمي.  الّر�سول  عّمة  املطلب 
ال�ّسيدة  من  العّوام  بن  الّزبري  تزّوج 
ديق ر�سي  اأ�سماء بنت اأبي بكر ال�سّ
ذات  بلقب  ا�ستهرت  التي  عنه،  اهلل 
للّنبي  تمل  كانت  الأّنها  الّنطاقني 
كانا  الّطعام حينما  والأبيها  الكرمي، 

خمتبئني يف غار ثور

بطوالت الزبري 
يف غزوة اخلندق كان للّزبري بن العّوام 
ر�سي اهلل عنه موقف م�سهود حينما 
وال�ّسالم  الة  ال�سّ عليه  الّنبي  وقف 
على روؤو�ص امل�سلمني منتدباً اأحداً 
منهم لياأتيه بخرب القوم، فقام الّزبري 
معلناً ا�ستعداده للقيام بهذه املهّمة 
ثالث مّرات، فقال الّنبي الكرمي: اإّن 
لكّل نبّي حوارياً، واإّن حواريي الّزبري 
اأما يف غزوة خيرب فقد  العّوام.  بن 
بب�سالة يف  العوام  بن  الّزبري  �سارك 
يا�رش  فبارز  اليهود،  �سّد  املعارك 
اليهودي  مرحب  اأخا  اليهودي 
الّرا�سد  اخلليفة  عهد  ويف  فقتله، 
عنه  اهلل  ر�سي  اخلّطاب  بن  عمر 

راأ�ص  على  العّوام  بن  الّزبري  اأر�سل 
مدٍد جلي�ص عمرو بن العا�ص الذي 
كان  حيث  لفتحها،  م�رش  اإىل  اجّته 
تعجيل  الكبري يف  االأثر  املدد  لهذا 

الّن�رش للم�سلمني على اأعدائهم .
 موقف الّزبري اأّيام الفتنة

 عندما ح�سلت الفتنة بني امل�سلمني 
اهلل  ر�سي  عثمان  �سّيدنا  عهد  يف 
عنه، برز الّزبري بن العّوام كواحد من 
باالقت�سا�ص  ب�رشعة  طالبوا  الّذين 
من قتلة عثمان ر�سي اهلل عنه، وقد 
يد  على  غيلًة  عنه  اهلل  ر�سي  قتل 
يف  وذلك  جرموز،  ابن  ا�سمه  رجٍل 
�سنة �ستة وثالثني للهجرة رحمه اهلل 

ور�سي عنه

من �أجو�ء �جلنة للمر�أة

املراأة  تظى  اجلنة  ففي 
بزوجها، وان كان اأحداهما 
االأخر،  من  منزلة  اقل 
كما  بزوجها  اهلل  فيجمعها 
جمعها به يف احلياة الدنيا، 
يف  ي�ساوي  وجل  عز  اهلل 
كانا  ما  يتم  حتى  منزلتهما 
الدنيا،  احلياة  يف  عليه 
لدنه  من  نعيم  لهما  ويهب 
اجلنة،  يف  وتعاىل  �سبحانه 
اأالمراأة  زوج  من  اهلل  وينزع 
ما  من  ال�ساحلة  املوؤمنة 
�سيئة  �سفات  من  به  كانت 
ثم  والت�سلط  الع�سبية  مثل 

احلب  قلبه  يف  اهلل  يجعل 
فتنول  والراأفة،  واحلنان 
من  تتاجه  ما  املراأة 
التي  املراأة  واأما  زوجها، 
الدنيا،  يف  زوجان  تزوجت 
تختار  حتى  اهلل  يخريها 
التي  الفتاة  واأما  اأحداهما، 
مل تتزوج قط، فيزوجها اهلل 
من من تقر به عينها وينعم 
به قلبها، جزاًء مبا �سربت 
وحفظت نف�سها من الوقوع 
و�سارت  واالآثام،  بالزالت 
ال�سحيح،  الدرب  على 
فنالت ر�سا اهلل، فكان حقاً 

على اهلل اأن ير�سيها، ويرفع 
ويجعلها  ويكرمها  درجاتها 
ال�سديقني  مراتب  يف 
عز  اهلل  اأن  كما  وال�سهداء، 
املراأة  بكرم  كذلك  وجل 
ثم  زوج  من  تزوجت  التي 
وهي  وماتت  منه  ُطلقت 
كذلك، ويجمعها اهلل مبثيلها 
اأّن املراأة  من الرجال. كما 
لدينها  احلافظة  املوؤمنة 
وا�ستع�سمت  وا�ستعفت 
نف�سها عن الوقوع يف احلرام 
يكرمها  اهلل  مر�سات  بغية 
اهلل عز وجل حلظة دخولها 

بزينة  فتاة  اجلنة، فيعيدها 
اجلمال،  فاتنة  ال�سباب 
ويتوجها على احلور العني، 
ويعطيها  الق�سور  ومينحها 
كما  احللي،  من  ت�ستهي  ما 
بعني  امراأة  كل  من  ويجعل 
زوجها وجعلها اأبهى واأجمل 
فكلما  العني  احلور  من 
عادت  زوجها  يجامعها 
رونقاً  اأكرث  وبدت  بكراً 
كما  زوجها،  عني  يف  وبهاًء 
املوؤمنة  املراأة  جمال  اأّن 
يف اجلنة يعادل �سبعني األف 

من جمال احلور العني
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�سابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �سميت بهذا اال�سم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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هيونداي ت�ستعر�س اأحدث �سياراتها الكرو�س اأوفر

�ضت  �ضتعر ا
منذ  هيونداي  ة �رشكة  مد

م�رشوع �ضيارة كرو�س اأوفر جديدة من املتوقع 

تلقى  اأن 
كبريا  رواجا 
الأ�ضواق  يف 

العاملية.
تتميز  و
 "N e x o "
لتي  ا
�ضتها  �ضتعر ا
ي  ا ند هيو
معر�س  خالل 
كليا  املختلف  ب�ضكلها   "2018-CES"
التي طرحتها  اأوفر  الكرو�س  عن جميع مناذج 
جاء  الذي  اخلارجي  فهيكلها  �ضابقا،  ال�رشكة 

بت�ضميم غاية يف الأيروديناميكية وم�ضابيحها 
 "LED" بتقنيات  املزودة  ال�ضيقة  الأمامية 
عليها  ت�ضفي  ال�ضكل  مثلثة  ال�ضباب  وم�ضابيح 

طابع الع�رشية والريا�ضية بنف�س الوقت.
بالقت�ضادية  للخرباء  وفقا  ال�ضيارة  تتمتع  كما 
يف الوقود، وقدرتها على قطع م�ضافة ل باأ�س 
بها بالكمية املوجودة يف خزان وقودها، فهي 
قادرة على قطع 596 كلم، اأي اأكرث بـ 169 كلم 
هيونداي  �ضيارات  تقطعها  التي  امل�ضافة  من 
وقودها  بخزان   "Tucson FCEV"

الأ�ضا�ضي.
وي�ضمن �رشعة و�ضال�ضة احلركة لهذه ال�ضيارة 
القادر  ح�ضانا،   163 بقوة  املتطور  حمركها 

على زيادة ت�ضارعها من 0 اإىل 100 كلم/ �ضاعة 
يف اأقل من 10 ثوان، والذي يتميز وفقا للخرباء 
يف هيونداي بقدرته على العمل دون اأي م�ضاكل 
ولو  حتى  املناخية  الظروف  اأبرد  يف  حتى 
حرارة  درجات  يف  كامل  ليوم  ال�ضيارة  توقفت 

اأقل من 29 درجة مئوية حتت ال�ضفر.
التي  اجلديدة   "Nexo" اأن  اخلرباء  ويوؤكد 
وقلة  القت�ضادية  من  عال  بقدر  تت�ضف 
الأ�ضواق  يف  �ضتطرح  منها  ال�ضارة  النبعاثات 
على  هيونداي  يف  اخلرباء  يعمل  حيث  قريبا، 
تطوير العديد من مناذج هذا ال�ضم التجاري، 
حيث من املفرت�س وحتى عام 2025 اأن تطرح 

هيونداي نحو 18 منوذجا منه.

برتكيزها علي النمو املربح امل�ستدام

 
رينو‘  ’جمموعة  )Groupe renault( اأعلنت 

الدولية  خّطتها  �ضت عن  لفرتة  اجلديدة 
حتمل  والتي  Drive The �ضنوات  عنوان 
وتهدف   Future يل حتقيق اإيرادات �ضنوية تزيد اإ

يل عن 70 مليار يورو1، والو�ضول  م�س اإ من ها باأكرث  للمجموعة  ت�ضغيلي 
7 باملئة بنهاية اخلّطة، مع اأ�ضا�س يبلغ 5 باملائة، 
اإيجابي يف  نقدي حر  بتدّفق  التمّتع  اإيل  اإ�ضافة 
 Drive The Future كل �ضنة. وتتناغم خّطة
مع روؤية ’جمموعة رينو‘ املتمحورة حول توفري 
وغداً.  اليوم  للجميع،  امل�ضتدامة  التنّقلية  �ضبل 
ال�رشق  منطقة  يف  متنامية  �ضعبية  ’رينو‘  ت�ضهد 
ثالث  م�ضاعفة  مبيعات  حتقيق  مع  الأو�ضط 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  تقريباً  مّرات 
ولقد  املا�ضية+،  اخلم�س  ال�ضنوات  مدي  علي 
اأفريقيا،  يف  مركبة  األف   491 ببيع  ’رينو‘  قامت 
ال�رشق الأو�ضط والهند خالل العام 2016، وحتت 
العالمة  ت�ضعي  اجلديدة  ال�ضرتاتيجية  اخلّطة 
ال�ضيارات  بقطاع  الرائدة  الفرن�ضية  التجارية 
اإيل بيع ما يزيد عن 800 األف مركبة بحلول �ضنة 

.2022

تركز على ال�سوق 
اجلزائري يف 

خمططاتها

"ماهندرا" 
تفتتح مكتبًا 

بالقاهرة 
لإدارة عمليات 
�سمال اأفريقيا

   
افتتحت �رشكة ماهندرا 

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

يف القاهرة ليكون م�ضئولً عن 
متابعة كافة الأعمال اخلا�ضة 
بال�رشكة من جتارة املعدات 

الآلية ومعدات الزراعة 
ومولدات الطاقة ومعدات 

البناء وجتارة املحا�ضيل يف 
�ضمال اأفريقيا.

جاء ذلك بح�ضور �ضاجناي 
باتا�ضاريا ال�ضفري الهندي 
 Arvindيف القاهرة، و

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

الأفريقية بال�رشكة، و 
Bobby Salwanرئي�س 
منطقة �ضمال اأفريقيا ، 

وخمتلف م�ضئويل ال�رشكة 
من دول اجلزائر واملغرب 
 Arvind وتون�س. واأكد

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

ماهندرا العاملية لديها اأر�ضية 
قوية يف القارة الأفريقية حيث 

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

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

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

اأف�ضل الكوادر املحلية يف 
هذا ال�ضوق الواعد لنتمكن 
من درا�ضة وفهم ما يحتاجه 

عمالئنا لتقدمي اأف�ضل 
املنتجات لهم التي تالئم 

احتياجاتهم.

فولك�سفاغن

34 مليار يورو ا�ستثمارات ب�سيارات امل�ستقبل بحلول 2022
اأعلنت جمموعة فولك�ضفاغن الأملانية العمالقة ل�ضناعة ال�ضيارات، خطتها ل�ضتثمار اأكرث من 34 مليار يورو 
يف ال�ضنوات اخلم�س املقبلة، علي التقنيات اجلديدة لت�رشيع تقدمها يف جمال ال�ضيارات الكهربائية، وحتقيق 

وقال  امل�ضمار.  هذا  يف  بعد الريادة  مولر،  ماتيا�س  التنفيذي  الرئي�س 
يف  الإ�رشاف  جمل�س  اخرتاع اجتماع  نعيد  "نحن  املجموعة: 

ال�ضادر عن الجتماع اإيل اأن ال�ضيارة"، بينما اأ�ضار البيان 
�ضتذهب غالبية الإنفاق بني عامي  و2022   2018

ال�ضيارات  والهجينة، لتطوير  الكهربائية 
ذاتية القيادة، وتتجه اإ�ضافة اإيل ال�ضيارات 
 ، " غن لك�ضفا فو �ضانعي " باقي  مثل 
ت  ا ر ل�ضيا التقليديني، لتعزيز ا
علي  تقنيات امل�ضتقبل، الرتكيز 
للحاق  "تي�ضال" وت�ضابق  ب�رشكة 
التي  ق�ضب الأمريكية  لها  كان 
هذا  يف  وتعترب ال�ضبق  املجال، 

ل  التي  انبعاثات ال�ضيارات  اأي  ت�ضدر 
مهما  حمورا  لدي ال�رشكة الأملانية، ملوثة 

اآثار  حمو  حتاول  جايت" التي  "ديزل  ف�ضيحة 
علي  ال�ضوء  �ضلطت  حمركات الديزل امللوثة.التي 

التي  "فولك�ضفاغن"  واأعلنت  منها   جتارية  عالمة   12 متلك 
�ضبتمرب  يف  و�ضكودا،  وبور�س  اأ�ضطولها اأودي  كامل  �ضتحول  اأنها  املا�ضي، 

اإيل الكهرباء بحلول العام 2030، متعهدة بن�ضخ كهربائية اأو هجينة لنحو 300 طراز.
وقال املتحدث با�ضم املجموعة اإنه خالل اجتماع جمل�س الإ�رشاف جري اإقرار خطة متكاملة لالإنفاق خلم�س 
�ضنوات ت�ضل اإيل 70 مليار يورو، ويعد هذا اأقل قليال من ال�ضتثمارات التي اأُعلنت يف 2014 ملرحلة 2015/ 

2019، عندما وعدت املجموعة باإنفاق ما يقارب 86 مليار يورو.
 وكانت "فولك�ضفاغن" قد اأ�ضارت يف ال�ضابق اإيل اأنها �ضتتبع �ضيا�ضة متق�ضفة، بعد ا�ضطرارها لدفع 25 مليار 

يورو من الغرامات والتعوي�ضات وكلفة ا�ضتعادة ال�ضيارات من الأ�ضواق جراء ف�ضيحة "ديزل جايت".

باري�س  بلدية  مقر  م�ضوؤول يف  قال 
الفرن�ضية  العا�ضمة  �ضلطات  اإن 
التي  ال�ضيارات  حلظر  تخطط 
الحرتاق  مبحركات  تعمل 
تعمل  التي  ذلك  يف  مبا  الداخلي، 
بالديزل والبنزين. وقال كري�ضتوف 
عن  امل�ضوؤول  ناجدوف�ضكي، 
رئي�ضة  مكتب  يف  النقل  �ضيا�ضة 
"الأمر  هيداجلو  اآن  باري�س  بلدية 
الطويل  للمدي  بالتخطيط  يتعلق 

�ضتخف�س  اإ�ضرتاتيجية  خالل  من 
امل�ضببة  الغازات  انبعاثات 
،اأ�ضاف  احلراري"  لالحتبا�س 
الإذاعية  اإنفو  فران�س  ملحطة 
الرئي�ضيني  املنتجني  اأحد  "النقل 
لذلك  احلراري  الحتبا�س  لغازات 
نخطط للتخل�س من ال�ضيارات التي 
تعمل مبحركات الحرتاق الداخلي 
بوقود  تعمل  التي  ال�ضيارات  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�ضينغ عن ت�ضكيلة �ضائقيه للن�ضخة 40 من رايل 
داكار الذي من املقّرر اأن تنطلق اأحداثه يف جانفي 2018.

�ضيارته  مع   2012 العام  منذ  بها  يُ�ضتهان  ل  قّوًة  الياباين  ال�ضانع  �ضّكل 
تويوتا هايلوك�س، اإذ ي�ضعي للمناف�ضة علي الفوز مع الطراز اجلديد من 
�ضيارته عرب الثالثي القطري نا�رش العطية، واجلنوب اإفريقي جينيل دي 
�ضبكة  ن�رشته  ما  بح�ضب  وذلك  برينكي،  تن  برينارد  والهولندي  فيليريز 
موتور�ضبورت ونُ�ضري اإيل اأّن العطية حّقق لقبه الرابع هذا العام يف كاأ�س 
حّقق  اأنه  كما  كاونرتي"،  "كرو�س  الطويلة  ال�ضحراوية  للراليات  العامل 
الفوز مّرتني يف ال�ضابق يف داكار عامي 2011 و2015 و�ضتبداأ املناف�ضات 
تويوتا غلني هول  اإذ قال مدير فريق  لأ�ضبوعني،  وت�ضتمّر  يف 6 جانفي 
تعليًقا علي تواجد ثالث �ضيارات لتويوتا يف داكار "نحن متحم�ضون جًدا 

لفريقنا يف رايل داكار 2018".



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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م�شتخدم يك�شف عن عيب غريب يف �أحدث هو�تف �آبل
كرثت ال�شائعات والأقاويل حول 
"اآيفون-X" بعد ظهوره مبدة، 
اأحد م�شتخدمي هذا  اأن  حتى 
عيب  من  ي�شتكي  بداأ  الهاتف 
من  اأحد  يذكره  مل  فيه  جديد 

قبل.
 PhoneArena ووفقا ملوقع
ب�شوؤون  املتخ�ش�ص  ال�شهري 
الهواتف والأجهزة الذكية، فاإن 
 X-اآيفون م�شتخدمي  "اأحد 
الهاتف  اأن  من  موؤخرا  ا�شتكى 
�شاربيه  �شعر  بنتف  يت�شبب 
واأثناء  اأنه  ولحظ  وحليته. 
وجهه  اإىل  الهاتف  تقريب 
يف  ال�شعر  يدخل  للتكلم، 
الفراغات املوجودة بني هيكل 
اإبعاد  واأثناء  الهاتف وال�شا�شة، 
له  وت�شبب  بقوة  ت�شد  الهاتف 

اآلما مربحة".

ال�شكوى  هذه  على  وردا 
بع�ص  قرر  الطريفة، 
و�شبكات  الإنرتنت  م�شتخدمي 
الرد  الجتماعي  التوا�شل 
ب�شورة  املذكور  الرجل  على 
اأحد  له  كتب  حيث  فكاهية، 
امل�شتخدمني �شاخرا: "ميكنك 
اجلهاز  اإعدادات  �شبط 
من  ال�شعر  نتف  ميزة  وحتويل 
الو�شع الأومتاتيكي اإىل الو�شع 

اليدوي".
هذا  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
 3 يف  �شدر،  الذي  الهاتف 
�شعبية  حقق  الفائت،  نوفمرب 
عالية  مبيعات  ون�شب  وا�شعة 
التي  العديدة  النتقادات  رغم 
وجهت اإليه، حيث ادعى البع�ص 
يعاين من م�شاكل يف عمل  اأنه 
الآخر  البع�ص  واأكد  ال�شا�شة، 

اأن هيكله لي�ص متينا 
بهواتف  مقارنة 

ال�شابقة،  اآيفون 
اأن  حتى 
تابعون  خرباء 
�ش�شة  ملوؤ
اجلودة  رقابة 
�شية  و لر ا
جلمعية  ا و
لية  و لد ا
حلماية حقوق 
مل�شتهلك  ا
اإن  قالوا 
 "x - ن يفو اآ "

مل  اجلديد 
جدارته  يثبت 

اختبارات  يف 
املتانة.

�ملزيد من �ملعلومات �مل�شربة لهو�تف 

�شام�شوجن جالك�شي 
 S9 و S9 بل�ص اأحدث الت�رسيبات حول هواتف �شام�شوجن جالك�شي S9 وجالك�شي 

S9 بل�ص ت�شري اإىل رغبة �شام�شوجن يف تقليل حواف الهاتفني اكرث من هواتف 2017 

وخ�شو�شاً من اجلهة ال�شفلية على ان تكون بنف�ص روح الت�شميم 

الهاتفني من اخللف �شيح�شالن على التغيري البرز حيث ا�شتجابت �شام�شوجن 

لالنتقادات الالذعة ملكان الب�شمة يف S8 ونوت 8 وقامت بتعديل الت�شميم من 

اخللف لت�شبح الكامريات ب�شكل عمودي والب�شمة يف املن�شف 

اأي�شاً ي�شري امل�شدر ان �شام�شوجن تنوي زيادة البطارية 200 مللي امبري يف مال 

الهاتفني لت�شبح 3200 يف اإ�ص 9 و رمبا 3700 مللي امبري يف اإ�ص 9 بل�ص وهذه زيادة 

مرحب بها بكل تاأكيد 

 في�س بوك �شتخربك �إن رفع 
�أحدهم �شورة لك بدون �إ�شارة

فرن�شا تطلب من و�ت�شاب وقف م�شاركة 
معلومات �مل�شتخدمني مع في�س بوك

ومع  الوجوه،  على  التعرف  تدعم  بوك  وفي�ص  �شنوات  منذ 
اأ�شبحت  لتقنيتها،  اأ�شافته  الذي  والتطور  امل�شتمر  التدريب 
قادرة على اكت�شاف ال�شور التي يرفعها لك اأ�شدقائك اأو اأي 
�شخ�ص اآخر اإن كنت فيها اأم ل، و�شتخربك بذلك، حتى لو مل 

ي�شع امل�شتخدم اإ�شارة لك فيها
تظهر  بوك  في�ص  على  �شورة  �شخ�ص  اأي  رفع  لو  يعني  هذا 
اإ�شعار حتى لو مل تكن  اأنت، فاإنها �شتخربك بذلك عرب  فيها 
لوجهك  اإ�شارة  و�شع  ميكنك  عليها  وبالإطالع  اإ�شارة.  لك 
اأن  لالهتمام  واملثري  اإ�شار  بدون  تركها  اأو  بح�شابك،  وربطه 
هذه امليزة �شتعمل حتى مع �شورة امللف ال�شخ�شي، مبعنى 
لو انتهكت اأحدهم هويتك واأن�شئ ح�شاب مزور عنك وو�شع 
بوك  في�ص  فاإن  ال�شخ�شي،  امللف  �شورة  مكان  �شورتك 

�شتكت�شف ذلك وتخربك به
اأو كندا فاإن هذه امليزة لن تعمل  اأوروبا  واإن كنت تعي�ص يف 
نظراً للقيود التي تفر�شها تلك الدول على في�ص بوك وتقنية 
التعرف على الوجوه حيث تراها خمالفة لقوانني اخل�شو�شية 
قد  من  تكت�شف  �شتجعلك  اأنها  امليزة  هذه  من ح�شنات  لعل 
اجلميع،  اأمام  بظهورها  ترغب  ل  اأو  لك  م�شيئة  �شور  ين�رس 
بوك  في�ص  فاإن  �شديقك،  ن�رسها  الذي  يكن  مل  لو  حتى 
�شتخربك بذلك تطور كبري اأجرته في�ص بوك بتقنيات التعرف 
على الوجوه والذكاء ال�شنعي وتعلم الآلة، وهنا ميكن اأن نفكر 
حول  م�شتقباًل  و�شنعرفها  حالياً  املتاحة  غري  بالإمكانيات 
اإدارة الهوية الرقمية، والبداية اإن كانت مع في�ص بوك فلي�ص 
ورمبا  لحقاً،  الفيديوهات  مع  يوتيوب  تفعلها  اأن  م�شتبعداً 

�رسكات اأخرى مع ال�شوت

طالبت وكالة فرن�شية �رسكة وات�شاب التوقف عن م�شاركة بيانات 
امل�شتخدمني مع في�ص بوك، واأمهلتها ا�شبوع واحد لتنفيذ الأمر 
و�شدر الأمر من اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات الفرن�شية 
CNIL وهي هيئة م�شوؤولة عن تطبيق قوانني خ�شو�شية البيانات 
يف فرن�شا بحيث حتمي امل�شتخدمني من ممار�شات ال�رسكات التي 
بياناتهم  ا�شتخدام  اأو  تخزين  اأو  بجمع  �شواء  اخل�شو�شية  تنتهك 
ال�شخ�شية وكانت وات�شاب قد بداأت مب�شاركة بيانات م�شتخدميها 
اأو  باإعالنات  ا�شتهدافهم  اأجل  من  املا�شي  العام  بوك  في�ص  مع 
موافقة  تطلب  وات�شاب  اأن  من  بالرغم  جديدة  �شداقات  تكوين 
امل�شتخدم اأولً قبل البدء مب�شاركة بياناته، اإل اأن اخليار املفعل 
افرتا�شياً يكون على قبول امل�شاركة، وهو ما يثري حفيظة الهيئات 

الدولية
باأنها  م�شتخدميها  تخرب  مل  وات�شاب  اأن  الفرن�شية  الهيئة  وتقول 
ل  اأنه  كما  ال�رسكات،  ا�شتخبارات  يف  للم�شاعدة  بيانات  جتمع 
توجد طريقة ملنع ذلك بدون اإلغاء تن�شيب التطبيق بالكامل، وهذا 
انتهاك للحريات الأ�شا�شية للم�شتخدمني تاأتي حماولت فرن�شا بعد 
م�شل�شل من املحاولت الأوروبية يف اإيقاف في�ص بوك من القيام 
بهذه املمار�شات. حيث �شبق اأن طالبت اأملانيا ال�شبكة الجتماعية 
بالتوقف عن جمع البيانات من وات�شاب، وكذلك اململكة املتحدة 
يف اأواخر العام املا�شي وغّرم الإحتاد الأوروبي �رسكة في�ص بوك 
�شفقة  حول  م�شللة  معلومات  لتقدميها  دولر  مليون   22 مببلغ 
ا�شتحواذها على وات�شاب، حيث اأدعت حينها اأنها غري قادرة على 

ربط ح�شابات امل�شتخدمني من وات�شاب مع في�ص بوك

�شام�شونغ تك�شف عن هاتف  
Plus  A8 و   Galaxy A8

للعام  الذكية  هواتفها  اأول  عن  قليل  قبل  �شام�شوجن  اأعلنت 
اجلديد 2018 حيث ك�شفت ال�رسكة عن هاتفني من فئة A التي 
العليا وهذا ظاهر يف  املتو�شطة  الفئة  ت�شنف �شمن هواتف 
�شام�شوجن  ت�شاميم  لغة  الهاتفني  يحمل  الهاتفني   موا�شفات 
اجلديدة مع �شا�شات Infinity Display ولكن بدون حواف 
مائلة ويتميزان بوجود كامريتني �شيلفي مزدوجة من الأمام يف 

خطوة هي الوىل من نوعها يف هواتف �شام�شوجن
 موا�شفات هاتف 

2018 Galaxy A8 
ال�شا�شة : �شوبر اموليد بحجم 5.6 اإن�ص بدقة FHD+ ن�شبة 

العر�ص 18.5:9
Exynos املعالج : ثماين النواة من �شام�شوجن فئة

4GB : الذاكرة الع�شوائية
64GB ذاكرة التخزين : 32 و

F1.7 16 بفتحة عد�شةMP الكامريا اخللفية : بدقة
الكامريا الأمامية : كامريتني بدقة 16MP و 8MP الكامريتني 

F1.9 بفتحة عد�شة
البطارية : ب�شعة 3000 مللي امبري تدعم ال�شحن ال�رسيع

النظام : اندرويد نوجا 7.1
2018 Pius Galaxy A8 موا�شفات هاتف

ال�شا�شة : �شوبر اموليد بحجم 6.0 اإن�ص بدقة FHD+ ن�شبة 
العر�ص 18.5:9

Exynos املعالج : ثماين النواة من �شام�شوجن فئة
6GB الذاكرة الع�شوائية : 4و
64GB ذاكرة التخزين : 32 و

F1.7 16 بفتحة عد�شةMP الكامريا اخللفية : بدقة
الكامريا الأمامية : كامريتني بدقة 16MP و 8MP الكامريتني 

F1.9 بفتحة عد�شة
البطارية : ب�شعة 3500 مللي امبري تدعم ال�شحن ال�رسيع

النظام : اندرويد نوجا 7.1
الهاتفني مقاومة للماء وفقاً ملعايري IP68 ومن املفرت�ص ان 

تتوفر يف يناير املقبل

مناف�س قوي قد يطيح بـ »علي بابا« 
من على عر�س �لبيع �لإلكرتوين

اأكد خرباء يف جمال التجارة الإلكرتونية اأن �رسكة »Tencent« باتت ت�شكل مناف�شة قوية 
ملوقع »علي اإك�شرب�ص« ال�شهري للبيع عرب الإنرتنت.

متجرها  مب�شاعدة   Tencent »�رسكة  اإن  اخلرباء  قال  املو�شوع  عن  حديثهم  ويف 
دولر.  مليار   500 بـ  تقدر  اأرباح  اإىل  ت�شل  اأن  ا�شتطاعت  الإنرتنت  للبيع عرب  الإلكرتوين 
با�شتثمار 604  قامت منذ مدة  الإلكرتوين،  البيع  �شوق  مواقعها يف  لتعزيز  منها  نية  ويف 
قويا  مناف�شا  لت�شبح  الإلكرتونية،  للتجارة  ال�شينية   Vipshop �رسكة  يف  دولر  ماليني 
ال�رسكات  من  العديد  يف  الكبرية  ا�شتثماراتها  عن  ف�شال  ال�شهري،  اإك�شرب�ص  علي  ملوقع 
 »Tencent« يحذو حذو  بداأ  الذي  الآخر  املناف�ص  اأما  الأخرية«.  ال�شنوات  الكربى يف 
دولر  مليون   259 الأخرى  هي  ا�شتثمرت  والتي   »JD.com« �رسكة  فهو  للخرباء،  وفقا 
يف »Vipshop« لي�شبح جمموع ما ا�شتثمرته ال�رسكتان يف ال�شوق ال�شينية موؤخرا 863 
مليون دولر، الأمر الذي من املفرت�ص اأن يثري قلق خرباء »علي اإك�شرب�ص« على م�شتقبل 

مبيعاتهم يف هذه ال�شوق الكبرية.



بعد اإ�ضراب طويل

العامة  ال�ش�ؤون  ق�شم  رئي�س  واأو�شح 
اأن  �شغري  ط�بال  ر�شا  لل�رشكة, 
اجلزائرية  اجل�ية  اخلط�ط  طائرة 
عادي خالل خروجها  ب�شكل  حت�لت 
اإىل  اجلزائري  اجل�ي  الف�شاء  من 
الفرن�شية  اجل�ية  املراقبة  ذبذبات 
رادار و�شمحت  لها رمز  اأعطت  التي 

لها بالن�شاط مبا�رشة 
التعليمة  وهي  مالحي  خط  �شمن 
التي طبقها طاقم ال�رشكة اجلزائرية 
بعد  اأنه  امل�ش�ؤول  ذات  اأبرز  كما 
يتلق فريق اجل�ية  »مل  االت�شال  هذا 
املراقبة  من  ات�شال  اأي  اجلزائرية 
ا�شتقبال  غاية  اإىل  الفرن�شية  اجل�ية 
من  الط�ارئ  ذبذبات  عرب  ات�شال 
تن�شط  كانت  اأجنبية  طريان  �رشكة 
يف نف�س الف�شاء تطلب منه الت�ا�شل 
مع املراقبة  اجل�ية الفرن�شية«,وبعد 

اجل�ية  املراقبة  مع  الت�ا�شل 
ط�بال,  ال�شيد  ي�شيف  الفرن�شية, 
الطاقم  باإعالم  االأخرية  هذه  قامت 
اأنها ب�شدد اجراء عملية تعرف يق�م 
ار�شال  عرب  الفرن�شي  اجلي�س  بها 
طائرة حربية وه� اجراء يُطبُق على 
التحقق  يتم  اإذ  الطريان  �رشكات  كل 
من اأن الطائرة ال تت�اجد حتت تدخل 
يف  وذلك  اآخر  اأمر  اأو  �رشعي  غري 
اأو  الت�ا�شل عرب الرادي�  حال فقدان 
االنحراف عن امل�شار دون ترخي�س, 
وقال ط�بال �شغري »اأن الطاقم يبقى 
يف جميع الظروف يف اال�شتماع على 
بذبذبة  االأمر  يتعلق  اإذ  الذبذبتني 
املراقبة اجل�ية للمنطقة التي تت�اجد 
ال�حيدة  الذبذبة  وكذا  الطائرة  بها 
من  امل�شتخدمة  واحلماية  لليقظة 
اجل�يني  واملراقبني  الطيارين  طرف 
وج�د  حالة  يف  الع�شكريني  وكذا 
ذات  وتابع  العمل«.  ذبذبة  م�شكل يف 
طاقمنا  يتلق  »مل  قائال  امل�ش�ؤول 

الط�ارئ  ذبذبة  على  ات�شال  اأي 
احلاالت«   هذه  ملثل  املخ�ش�شة 
اخلط�ط  »وفرت  ذلك  اإىل  اإ�شافة 
اجل�ية اجلزائرية  مل�شالح املراقبة 
اإمكانية  والع�شكرية  املدنية  اجل�ية 
مراقبة  مركز  مديرية  مع  الت�ا�شل 
الدائمة  املراقبة  )مركز   العمليات 

اأي�شا  ي�شطلع  والذي  للرحالت( 
مبهمة التبليغ عن كل حالة ا�شتثنائية 
االأطقم  بني  الت�ا�شل  باإبقاء  ت�شمح 
على منت الطائرات وامل�ش�ؤولني على 
بالر�شائل  ات�شال  نظام  عرب  االأر�س 
املكت�بة )نظام الت�شاالت واملعاجلة 

.»)acars والتقارير للطائرة

العدد : 4537/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�ضا €1
www.elwassat.com
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انطلقت من ق�ضنطينة نحو ليون يوم الثالثاء 9 جانفي

طائرة ع�سكرية فرن�سية تعرت�ض طائرة للجوية اجلزائرية
قدمت �ضركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية تو�ضيحات حول اعرتا�س احدى طائراتها التي انطلقت من مطار 

ق�ضنطينة نحو مدينة ليون يوم الثالثاء 9 جانفي من قبل القوات اجلوية الفرن�ضية.

ا�ستئناف الدرو�ض بتيزي وزو 
يف  مقررا  كان  كما  الدرو�س  ا�شت�ؤنفت 
وزو  تيزي  ل�الية  الرتب�ية  امل�ؤ�ش�شات 
اال�رشاب  بعد  الثان�ي  الط�ر  خ�ش��شا 
نقابة  الفارط  ن�فمرب  منذ  �شنته  الذي 
مل�شتخدمي  امل�شتقل  ال�طني  املجل�س 
االأط�ار  الثالثي  للقطاع  التدري�س 

)كنابا�شت(.
تالميذ  خ�ش��شا  منهم  التالميذ  واأ�شاد 
يح�رشون  الذين  النهائية  االق�شام 
واالأولياء  البكال�ريا  �شهادة  المتحان 

بالع�دة اإىل مقاعد الدرا�شة معربني عن 
اال�رشاب  هذا  انتهاء  اإزاء  »ارتياحهم« 
واأو�شح   , بي�شاء  ب�شنة  يل�ح  كان  الذي 
العقيد  و  اخلن�شاء  ثان�يتي  من  تالميذ 
عمريو�س لدى خروجهم من االأق�شام عند 
باأق�شامهم  التحق�ا  اأنهم  النهار  منت�شف 
احلما�س«  من  »الكثري  ب  ال�شباح  يف 
ا�شتئناف  و  اأ�شاتذتهم  للقاء  م�شتاقني 
الدرو�س للعمل �ش�يا و ا�شتدراك ال�قت 

ال�شائع خالل فرتة اال�رشاب.

م�شابني  اأ�شخا�س   )3( ثالثة  غادر 
اأ�شل  من  »اأ«  الكبدي  بااللتهاب 
حتت  املت�اجدين  الثمانية 
الطبية مب�شت�شفى حممد  املراقبة 
ح�شب  بجيجل,  يحيى  بن  ال�شديق 
الي�م اخلمي�س مدير  اأعلن عنه  ما 
�شيدهم  �شعبان  ال�شكان,  و  ال�شحة 
خم�شة  اأن  امل�ش�ؤول  ذات  اأو�شح  و 

حتت  يزال�ن  ما  اآخرين  اأ�شخا�س 
امل�ؤ�ش�شة  بذات  الطبية  املراقبة 
اأ�شل  من  باأنه  م�ؤكدا  اال�شت�شفائية 
»اأ«  الكبدي  لاللتهاب  حالة  ال100 
م�شالح  طرف  من  ت�شجيلها  مت 
ال�شحة غادر ما جمم�عه 95 منهم 

امل�شت�شفى.
فيه  متحكم  ال��شع  اأن  اأ�شاف  و 

اأن  اعتبار  على  ال�شاعة  حلد 
اللجنة ال�الئية ملكافحة االأمرا�س 
قامت  املياه  طريق  عن  املتنقلة 
ب�ج�ج�  و  حنا�شة  منبعي  بغلق 
ي��شف و خزان ب�ج� �شالح الدين 
هذا  يف  املت�شببني  تاك�شنة  ببلدية 
منبعي  مياه  اإعالن  مت  و  املر�س. 
)تاك�شنة(  الغريانة  حنا�شة مبنطقة 

ب�ج�  خزان  و  ي��شف  ب�ج�ج�  و 
غري  تاك�شنة  ببلدية  الدين  �شالح 
اأ�شا�س  على  لال�شتهالك  �شاحلني 
التي  امليكروبي�ل�جية  التحاليل 
على  املعنية  امل�شالح  بها  قامت 
من  اأخذها  مت  التي  املياه  عينات 
املذك�رين  اخلزان  و  املنبعني 

اآنفا. 

جيجل

3 اأ�سخا�ض م�سابون بااللتهاب الكبدي »اأ« يغادرون امل�ست�سفى 

ب�شاط  من  االأوىل  ال�شحنة  و�شلت 
ملعب 8 ماي 1945  ملدينة �شطيف, 
و  ال�شباب  مدير  به  اأفاد  ما  ح�شب 
طهري,  عزيز  ال�الية,  لذات  الريا�شة 
ت�رشيح  يف  امل�ش�ؤول  ذات  اأو�شح  و 

ملعب  ب�شاط  من  االأوىل  ال�شحنة  اأن 
الثامن ماي 1945 املتمثلة يف اإحدى 
مدينة  و�شلت  قد  الب�شاط  طبقات 
غاية  اإىل  م�شتمرة  العملية  و  �شطيف 
اكتمال  م�عد  القادم  االثنني  ي�م 

 12 مبجم�ع  الدفعات  اآخر  و�ش�ل 
حاوية .

الريا�شة  و  ال�شباب  مدير  اأ�شاف  و 
ل�الية اأن االنتهاء من عملية ا�شترياد 
ب�شاط امللعب  �شتمكن من االنطالق 

اأر�شية ملعب 8 ماي  تهيئة  اإعادة  يف 
االأح�ال  بذلك  �شمحت  متى   1945
اجل�ية و رزنامة فريق وفاق �شطيف 
م�بيلي�س  االأوىل  املحرتفة  )الرابطة 

لكرة القدم(.

�ضطيف 

و�سول ال�سحنة االأوىل من ب�ساط ملعب 8 ماي 1945 

الأغواط

151 حالة جديدة لداء ال�سرطان 
االإ�شابة  من  جديدة  حالة   151 ت�شجيل  مت 
ال�شنة  خالل  االأغ�اط  ب�الية  ال�رشطان  بداء 
مديرية  م�شالح  من  علم  ح�شبما  املنق�شية, 
ال�شحة وال�شكان . وتت�زع هذه احلاالت اأ�شا�شا 
من  املائة  يف   45 بنح�  الثدي  �رشطان  بني 

يف   8 ب  االأمعاء  و�رشطان  احلاالت  جمم�ع 
املائة يليه �رشطان الرئة والربو�شتات ب 3 يف 
املائة لكل منهما والباقي لالأن�اع االأخرى, كما 
املجل�س  اأ�شغال  خالل  القطاع  مدير  اأو�شح 

التنفيذي لل�الية .

 توقيف �سخ�سني بحوزتهما قرابة 4 
كلغ من املخدرات بتندوف

متكنت فرقة مكافحة املخدرات التابعة للم�شلحة 
تندوف  والية  باأمن  الق�شائية  لل�رشطة  ال�الئية 
وبالتن�شيق مع م�شالح اجلمارك اجلزائرية بتندوف 
ترويج  حماولة  اإحباط  من  الفارط  االأ�شب�ع  نهاية 
داخل  للرتويج  م�جهة  كانت  املخدرات  من  كمية 
على  بناءا  العملية  هذه  وجاءت  تندوف   مدينة 
مت  وبعدها  الفرقة   ذات  اإىل  و�شلت  معل�مات 
ال�طني  بالطريق  امني   حاجز  اإقامة  اإثرها  على 
حيث  اجلزائرية    اجلمارك  م�شالح  مع   50 رقم 
كان  ت�ي�تا  ن�ع  من  امل�شب�هة  ال�شيارة  ت�قيف  مت 
على متنها �شخ�شني يتعلق االأمر بكل من املدع�/

�شنة(    25 )ب.ب.ل,  واملدع�  ,22�شنة(  )ب.ب.ع 
وبعد اإخ�شاع ال�شيارة اإىل عملية التفتي�س مت العث�ر 
على كمية من املخدرات يقدر وزنها بح�ايل 3كلغ 
خمباأة  كانت  املعالج  الكيف  من  غرام  و814.6 
داخل االأب�اب اخللفية لل�شيارة اأين مت حت�يلهما اإىل 
ا�شتيفاء  بعد  و  التحقيق  ذمة  على  امل�شلحة  مقر 
جميع اإجراءات التحقيق االأويل مت تقدمي امل�شتبه 
فيهما اأمام اجلهات الق�شائية  اأين �شدر يف حقهما 
احلب�س يف انتظار حماكمتهم بتهمة نقل واملتاجرة 

يف املخدرات
بو�ضريفي بلقا�ضم  

م�ضالح الدرك بتيارت

138 حادث مرور اأدت اىل وفاة 71 �سخ�سا

الذكرى ال 16 للتاأ�سي�ض بريد اجلزائر

�شجلت م�شالح الدرك ال�طني ب�الية تيارت ال�شنة 
املا�شية 138 حادثا مرور اأدت اىل وفاة 71 �شخ�شا 
واإ�شابة 253 بجروح مقابل 245 حادثا خالل �شنة 
به  اأفاد  ح�شبما  جريحا(  و445  قتيال   73(  2016
الرائد  الهيئة  بذات  الطرقات  اأمن  مكتب  رئي�س 
تراجع  اأ�شباب  امل�شدر  واأرجع  ب�بدرة.  يحي 
تكثيف  اإىل  املرور  ح�ادث  �شحايا  وح�شيلة  عدد 
ال�الية  والرقابية عرب طرقات  الردعية  االإجراءات 
 18.905 املن�رشمة  ال�شنة  خالل  �شحب  مت  حيث 

مقابل  الردار  اأجهزة  طريق  عن  �شياقة  رخ�شة 
تكثيف  مع   2016 �شنة  يف  �شياقة  رخ�شة   10.693
ومت  الطرقات,  عرب  االأمنية  وال�شدود  الدوريات 
املحررة  اجلزافية  الغرامات  عدد  ارتفاع  ت�شجيل 
 38.848 مقابل  غرامة   51.848 عددها  بلغ  ةالتي 
عددها  بلغ  التي  واملخالفات   2016 �شنة  خالل 
خمالفة   9.654 مقابل   2017 يف  خمالفة   14.691
يف �شنة 2016 وهذا رغم االنخفا�س يف عدد اجلنح 

و�شحب رخ�س ال�شياقة دون اجهزة ردار.

يف ج� احتفايل , نظم بريد اجلزائر ,اأول اأم�س اخلمي�س 
مبنا�شبة   بهيج  حفل  العامة,  املديرية  مبقر  جانفي   11
اإحياء الذكرى ال 16 للتاأ�شي�س بريد اجلزائر التي تتزامن 
التي   ,2968 اجلديدة  االأمازيغية  بال�شنة  االحتفال  مع 
كر�شت م�ؤخرا, عيدا وطنيا من قبل فخامة ال�شيد  رئي�س 
العام,  املدير  قدم  االحتفال,  هذا  وخالل   . اجلمه�رية 
العمال  جلميع  التهاين  اأحر  الكرمي,  عبد  دحماين  ال�شيد 
اأ�شاد بجه�دهم املبذولة على مدى  16 عام من ن�شاأة  و 
بريد اجلزائر , من اأجل اأن ترقى امل�ؤ�ش�شة الأعلى املراتب 

كما  وم�اطنة  ع�رشية  عم�مية  خدمة  بتقدمي  وت�شطلع 
كافة   , املنا�شبة  ,بذات  للم�ؤ�ش�شة  االأول  امل�ش�ؤول  دعا 
متكني  اأجل  من  جه�دهم  الربيد  مل�شاعفة  عمال 
امل�اطنني  من اال�شتفادة من خدمات بريدية يف م�شت�ى 
 , العام  املدير  ال�شيد  تقدم  اأخرى  جهة  من  تطلعاتهم. 
بتهانيه اخلال�شة لكل اجلزائريني, مبنا�شبة حل�ل  ال�شنة 
اجلديدة االأمازيغية , معربا على فخره و اعتزازه بالتن�ع 
الثقايف الذي تزخر به بالدنا و متت اإىل عراقة ح�شارتنا 

باأبعادها الثالثة, االإ�شالم, العروبة ,االأمازيغية. 

 املوافقة على تعيني ال�سفري 
اجلديد لغامبيا باجلزائر

م�افقتها  اجلزائرية  احلك�مة  اأعطت 
جارا  بابا  تاما�شا  حبيب  ال�شيد  تعيني  على 
�شفريا مف��شا ف�ق العادة جلمه�رية غامبيا 

الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمه�رية  لدى 
ل�زارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�شب  ال�شعبية, 

ال�ش�ؤون اخلارجية.

البويرة

 اإنزال وزاري غري م�سبوق 
تتعدى  ال  وجيزة  الب�يرة خالل فرتة  والية  �شهدت 
من  كل  بحل�ل  م�شب�ق  غري  وزاريا  اإنزاال  اأيام   10
الدينية  وال�ش�ؤون  والريا�شة  وال�شباب  النقل  وزراء 
وهي  البيئة  وزيرة  ت�شتقبل  والي�م  واالأوقاف 
يطرح  املحلي  امل�اطن  جعلت  التي  الزيارات 
ت�شاوؤالت عن �رش هذا االإنزال ال�زاري الذي ربطه 
االأخرية  االأحداث  عقب  ف�قية  باأوامر  البع�س 

اإ�شرتاتيجي  التي حتتل م�قع  ال�الية  التي �شهدتها 
�شفى حفرة  وكانت على  البالد  قريب من عا�شمة 
اأن تنزلق االأم�ر بها , ومهما يكن ياأمل امل�اطن�ن 
يف ت�رشيحاتهم لي�مية » ال��شط » اأن ت�شاهم هذه 
التنمية يف كل املجاالت  الزيارة يف حتريك عجلة 

واأن ال تك�ن �شكلية فقط .
 اأ.م

  موقف ...
قبل ت�ش�يت جمل�س االأمن على قرار ترامب ت�عدت 
امل�شاعدات  بقطع  هيلي  نيكي  االأمريكية  ال�شفرية 
�شتتخندق يف �شف امل�قف  التي  البلدان  املالية عن 
»ال�كالة  تقارير  تك�شف   , له  الداعمة  و  الفل�شطيني 
االأمريكية للتنمية الدولية«, اأنه يف العام املن�رشم2016 
االأمريكية  امل�شاعدات  من  عربية   20دولة  ا�شتفادت 
بينها  من  و  االإفريقي  ال�شمال  منطقة  يف  وخ�ش��شا 
التي تلقت م�شاعدات بقيمة عام 2016 على  اجلزائر 
للمجال  خ�ش�شت  منها   %  91 دوالر,  ملي�ن   17.8
االإغاثة  للحاجيات  كان  االأعلى  الدعم  التنم�ي, 

للحك�مة  امل�جه  الدعم  ثم  ملي�نا,  بـ12  االإن�شانية 
يتجاوز  بينما مل  دوالر,  بـ4 ماليني  املدين  واملجتمع 

الدعم االأمني 1.4 ملي�نا.
و تك�ن اجلزائر اقل الدول تعلقا مبا جت�د به اخلزينة 
االأمريكية  ال�كالة  ن�رشته  تقرير  فح�شب  االأمريكية  
للتنمية يف 2016 ه� العام الذي تلقت فيه اجلزائر اأكرب 
قدر من امل�شاعدات, فيما يعد 2005 العام االأقل, اإذ 

مل تتجاوز قيمة الدعم االأمريكي 2.5 ملي�نا.
 82 على  ح�شلت   فقد  املغربية  اململكة  اجلارة  اأما 
ملي�ن دوالر, 84 % منها للمجال التنم�ي و16 باملائة 

للمجال الع�شكري,  اأما ليبيا فقد كان من ن�شيبها  26.6 
ماليني دوالر, خ�ش�شت كلها للدعم التنم�ي, لكن 13 

ملي�نا منها كانت خم�ش�شة لـ«بناء ال�شلم املدين« .
ليك�شف  امل�شاعدات  بقطع  االأمريكي  التل�يح  ياأتي 
ترمي  ال  فهي  االأمريكية  االإدارة  تخفيه  مما  جانبا 
دوالر  كل  اأمام  لتجني  اإال  ال�رشائب  دافعي  بدوالرات 
تنفقه ع�رشات املاليري عرب كثري من القن�ات ,ف�شال 
عن ذلك ه� تر�شيم لالبتزاز مبعيار دولة عظمى فحتى 
ال�شع�دية و االإمارات و الك�يت يتلق�ن دعما ماليا ال 
يتجاوز عتبة امللي�ن و ن�شف امللي�ن دوالر واالإمارات 

هي اأكرث دولة تتلقى دعما اأمريكيا مبقدار 1.1 ملي�ن 
اأمريكية  اأم�ال  اإىل  بحاجة  الدول  هذه  ..فهل  دوالر 
املدين.. املجتمع  دعم  و  املحلية  التنمية  لتحقيق 

حتدث اأ�شياء غريبة حتتاج اإىل وقفة متاأنية معها ل�شرب 
البتزاز  اأخرى  اأوراقا  متلك  ترامب  اأغ�ارها..اإدارة 
اأقل  الدول  تلك  تعترب حكام  و م�شاومتها وهي  الدول 

من مرتبة �شفري من �شفرائها.
اجلزائر من بني الدول التي �ش�تت �شد قرار ترامب 
ما  االأمريكية..هذا  االإدارة  تل�يحات  �شتطالها  فهل 

�شتكت�شفه االأيام القادمة

اجلزائر اأقل تعلقا مبا جتود به اخلزينة االأمريكية

وداد احلاج:


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

