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�ص3اخلبري الأمني علي الزاوي بخ�صو�ص حركة اأبناء ال�صحراء

بارونات التهريب وراء ت�سفية عبد ال�سالم طرمون

ا�صتعمل جواز �صفر مزور و اأدىل مبعلومات خطرية

القب�س على اإرهابي مطلوب لدى الأمن اجلزائري يف تون�س

 �ص4

�ص4

اخلبري االقت�صادي فريد بن يحيى 

الرئا�سة مل حت�سل على حجج مقنعة بخ�س��س قرار فتح راأ�س مال امل�ؤ�س�سات
�ص3 

�ص3

بالعا�صمة املالية باماكو

وزارة الدفاع 
الوطني تعر�س 

منتجاتها 

.    قيادي يف الأفالن : مل نطلع بعد على تعليمة الرئا�سة باإلغاء قرار فتح راأ�س مال املوؤ�س�سات
 »Closer« جملة كلوزر
الفرن�صية اأم�ص الأحد

الرئي�س الفرن�سي 
متورط يف كتابة 
�ص5�ص24روايات اإباحية  

�ص4

�ص4

�ص3 

 �ص6

ملنع ت�صلل الإرهابيني بتمويل 
غربي –اأوروبي خليجي 

اجلزائر ترف�س التعاون 
 مـــــــع جيو�س اأجنــــبية 

فـــــــي دول جمــــاورة
اخلبري القت�صادي حممد قدي�ص :

الزيـــــادات فــي اأ�ســـعار
  الــــوقـــــود مـــــن �ساأنها 

احلد من تـبذير الطاقة 
وزارة ال�صكن :

انطـــــالق تــــ�سجيالت 
 الرتقـــــــوي املـــــدعم

 ال lpa عرب العـا�سمة
املكلف بالإعالم مبنظمة املرقني 

العقاريني بخ�صو�ص الرتقوي املدعم

ل نـــــدري كيــــف حــــــددت 
الوزارة �سعر املرت املربع

 حمكمة اجلنايات البتدائية 
بالدار البي�صاء

 �ســــبكة اإرهابية م�سوؤولة 
عن اغتيال عنا�سر �سرطة  

اأمـــام حمكمة اجلنايات 

.     بلمختار اجلزائري قتل وهناك اإرهابي تون�سي ين�سط با�سمه  

ف�سل اجتماع 
 نقابة �سبه 

طبي مع الوزير 
�ص4

الإ�صراب متوا�صل 

وزير املوارد املائية ح�صني ن�صيب لـ "الو�صط "

 م�سكل ملوحة مياه ال�سرب بعني 
�سالح �سيتم حلها هذا العام
قال وزير املوارد املائية ح�صني ن�صيب على هام�ص زيارة 

العمل والتفقد التي قادته يوم اأم�ص الأحد  لولية ورقلة، 
اأن م�صالح قطاعه ت�صهر جاهدة من اأجل حل م�صكل ملوحة 

مياه ال�صرب بعني �صالح قبل نهاية العام اجلاري...

جي 
ني را

 ت�صوير : يا�ص



يبدو اأن رغبة الالعب اجلديد يف �شفوف فريق �شبيبة 
قرر  اأن  بعد  نهائيا  تبددت  قد  الرحيل  يف  القبائل 
من  قريبة  م�شادر  اأكدت  حيث  فريقه،  مع  املوا�شلة 
االإدارة اأن الالعب قرر البقاء لكونه ال ي�شتطيع اللعب 
الأي نادي داخل اجلزائر بعد اأن ا�شتنفذ اإجازتيه، حيث 
مع  والثانية  العا�شمة  احتاد  فريقه  مع  االأوىل  كانت 

فريق �شبيبة القبائل.
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ر�ؤية من الواقع
النقل باجلزائر مازالت �شائكة  اأن حل م�شاكل  يبدوا 
ولي�شت بالقريب ، وملفها ملغم مثل باقي القطاعات ، 
فباالأم�س حتدثنا على ال�شكك احلديدة وما متثله يف 
بعث التنمية والتقريب بني املدن وربطها باعتبارها 
�رشيان حياة وبادرة الأي تطور. لكن ق�شية اخلطوط 
وتراجع  انتكا�شات  تعرفه من  وما  اجلزائرية  اجلوية 
اإليه يف  اآلت  لنندب حالها وما  اأقف عندها  ، جعلني 
ظل الفو�شى و�شوء الت�شيري والتدبري والتوظيف الغري 
للخدمات  موؤ�ش�شة  اأ�شبحت  حتى  اأ�ش�س  على  مبني 
وعالقة  معريفة  له  من  كل  فيها  يعمل  االجتماعية 
اأو�شولوها  قرابة مع القائمني على �شوؤونها ، والذين 
اإىل و�شعية غري م�شتقرة وعند حدود اإعالن اإفال�شها 
الغري مرغوب  اأنها و�شعت يف اخلانة احلمراء  ، كما 

التعامل معها يف الكثري من مطارات العامل باعتبارها 
والركاب  املطارات  اأمن  وتهديدا على  ت�شكل خطرا 
؟،ولنا ف�شائح يف ال�شني وا�شبانيا وفرن�شا هذه االأخرية 
م�شافرين  تقل  طائرة  احلربي  �رشبها  اعرت�س  التي 
مع  التجاوب  ورف�س طاقمها  ق�شنطينة  من  انطلقت 
جو  جو-  ب�شاروخ  ت�شقط  وكادت  االت�شال  نداءات 
لوال لطف اهلل. وال نن�شى احلديث عن الف�شائح التي 
�شوهت �شمعتها وما يقع من م�شاجرات بني طاقمها 
�رشقات  معدل  ،وارتفاع  ال�شماء  يف  حملقون  وهم 
اىل غالء  احلقائب.باالإ�شافة  والتهريب عرب  االمتعة 
اخلطوط  ترتيب  موؤخرة  تقع يف  جعلها  التذاكر مما 
على  خطرا  ت�شكل  باأنها  ت�شنيفها  و  العاملي  يف 
اجلوية  اخلطوط  هي  و�شالمتهم،هذه  الركاب  امن 

رواتب  �شداد  يف  ميزانيتها  ت�رشف  التي  اجلزائرية 
ومل  اخلزينة  على  ثقل  اأ�شبحت  اأن  بعد  املوظفني 
تعد حتتمل حتى �شيانة اآخر طائرة من ) املاتريال( 
ال�شخم والذي يعود اىل الع�شور القدمية ، اإذ ت�شطر 
يف مو�شمي احلاج وال�شيف اإىل تاأجري طائرات اأجنية 
لنقل احلجاج واملغرتبني العائدين اإىل ار�س الوطن ، 
والذين مل يعودوا يف�شلون التنقل عرب اجلو ويختاروا 
التي ال ميكن  اأخرى على اجلوية اجلزائرية  خطوط 
لها اأن ترتقي يف ظل هاته الفو�شى والت�شيري الع�شوائي 
التي  واالإ�رشابات  اال�شطرابات  و�شل�شلة  والالمباالة 
واملوظفني  العمال  نقول  وال  لها  )املنت�شبون(  ي�شنها 
اأو  خو�ش�شتها  اإن  ،ورمبا  االأ�شباب  الأتفه  وذلك 
اال�شتعانة  اأو  لت�شيريها  االأجانب  مع  �رشاكة  اإقامة 

فيها  �شيبعث  حيث  واالأتراك  واملغاربة  باخلليجيني 
جويا  اأ�شطوال  نبني  كيف  االأقل  على  ونتعلم  الروح 
هذا  اإىل  اأو�شلناها  بعدما  بخطوطه  ن�شريرّ مطارا  اأو 
امل�شتوى من االنحطاط والعجز امل�شجل يف التنقل 
وان  خا�شة   ، اخلارج  اأو  الداخل  م�شتوى  على  اأن 
املواطن امل�شكني الذي يريد اأن ينتقل من مترنا�شت 
اأو اأدرار اأو اأي  من اجلنوب نحو العا�شمة اأو املري�س 
املركزية  لل�شلطات  مبظلمة  يتقدم  اأن  يريد  من  اأو 
ي�شفر  حتى  طاقته  يفوق  كبريا  مبلغا  يدفع  اأن  عليه 
اإىل بر االأمان  بـ ) ركبة ( على طائرة قد ال ت�شل به 
الأنه م�شطرا اإىل التحليق واملغامرة بحياته على منت 

اخلردة اجلوية ؟ 

اإثر عملية بحث ومت�شيط بولية عني الدفلى

تدمري14 خمباأ لالرهابيني
يف اإطار مكافحة االإرهاب، 
واإثر عملية بحث ومت�شيط 
بوالية عني الدفلى/ن.ع.1، 
مفرزة  ودمرت  ك�شفت 
ال�شعبي،  الوطني  للجي�س 
يوم 13 جانفي 2018، اأربعة 
و)11(  خمباأ   )14( ع�رشة 
يف  لالإرهابيني،  خندقا 
اأخرى  مفرزة  اأوقفت  حني 
عن�رش  بالوادي/ن.ع.4 
دعم للجماعات االإرهابية.

ويف اإطار حماربة التهريب 

املنظمة،  واجلرمية 
للجي�س  مفرزة  �شبطت 
�شباح  ال�شعبي،  الوطني 
اليوم 14 جانفي 2018 ببني 
ونيف، والية  ب�شار/ن.ع.3، 
الكيف  من  �شخمة  كمية 
بـ)305(  تُقدر  املعالج 
اأوقفت  حني  يف  كيلوغرام، 
من  بكل  اأخرى  مفارز 
باجي  وبرج  مترنا�شت 
 )07( �شبعة   ،6 ع  خمتار/ن 
 )2،52( و�شبطت  مهربني 

الغذائية  املواد  من  طن 
عن  التنقيب  ومعدات 

الذهب. 
�شبطت  اأخرى،  جهة  من 
الوطني  للجي�س  مفرزة 
بب�شكرة/ن.ع.4،  ال�شعبي 
)2835( علبة من مادة التبغ، 
فيما اأوقف عنا�رش الدرك 
بتلم�شان/ن.ع.2،  الوطني 
وحجزوا  اثنني  مهربني 
من خمتلف  وحدة   )1864(

امل�رشوبات.

 ب�شبب زيادات
 يف الت�شعرية

حملة مقاطعة 
 الكب�سوالت 

مبدينة البويرة

 زيري حمار باق
 يف اجليا�سكا

مدينة  مواطنو  الفارط  االأ�شبوع  منذ  �شن 
عرب  التنقل  مقاطعة  حملة  البويرة 
 " الكب�شوالت   " امل�شماة  النقل  و�شائل 
فر�س  على  اأ�شحابها  جلوء  خلفية  على 
زيادات ع�شوائية يف ت�شعرية النقل منذ 10 
الت�شعرية  لت�شبح  دج   5 جانفي اجلاري ب 
اجلديدة ب 25 دج رغم اأن م�شافة التنقل 
وبداأت   . كلم   3 حد  اأق�شى  يف  تتعدى  ال 
التوا�شل  �شفحات  عرب  املقاطعة  حملة 
االإجتماعي " الفاي�شبوك " ولقيت جتاوبا 
جميع  طرف  من  النظري  منقطع  وترحيبا 
ت�رشيحاتهم  يف  اأكدوا  الذي  املواطنني 
" اأنهم يف غنى عن مثل  " الو�شط  ليومية 
الع�شوائية يف و�شائل النقل  هذه الزيادات 
والبنزين  الوقود  اأ�شعار  اأحرقت  اأن  بعد 
وكذا خمتلف املواد االإ�شتهالكية جيوبهم 
الناقلني  هوؤالء  ال�شياق  ذات  يف  وا�شفني 
 " " الزوالية  باجل�شع وال�شطو على جيوب 
وطالبوا اجلهات املعنية التدخل لردع هذه 

املمار�شات غري القانونية .
اأ.م

خالل زيارتها لولية البويرة

الوزيرة زرواطي تّلح على اإجناح االقت�ساد االأخ�سر
ت " فاطمة الزهراء زرواطي "  اأحلرّ
املتجددة  والطاقات  البيئة  وزيرة 
نهائي  حد  و�شع  �رشورة  على 
للبرتول  الوطني  االقت�شاد  لتبعية 
اأخرى  اأنواع  اإىل  اللجوء  خالل  من 
ت�شمن مداخيل جديدة للبالد على 
املتمثل يف  غرار م�رشوع قطاعها 
االقت�شاد  اأو  االأخ�رش  اال�شتثمار 
�شاأن  له  �شيكون  الذي  االأخ�رش 
كبري يف امل�شتقبل و�شيوفر منا�شب 
وان  البطال خا�شة  لل�شباب  ال�شغل 

 2900 يقارب  ما  توجد  االآن  حلد 
موؤ�ش�شة تن�شط يف املجال ، واأكدت 
املتحدثة خالل الزيارة التي قادتها 
هذه  اأن  البويرة  والية  اإىل  اأم�س 
لهذا  هاما  قطبا  �شتكون  الوالية 
املحوري  ملوقعها  نظرا  امل�رشوع 
املثال  مانحة  واالإ�شرتاتيجي 
بر�شكلة املواد املنتهية ال�شالحية 
املطاطية  العجالت  غرار  على 
املواد  بع�س  تدوير  اإعادة  وكذا 
واأن  خا�شة  والكارطون  كالزجاج 

ال�شلطات املركزية والوالئية منحت 
يف  للراغبني  وحتفيزات  ت�شهيالت 
الوزيرة  واأ�رشفت  ، هذا  اال�شتثمار 
على  الزيارة  هذه  خالل  رزواطي 
الرتاث  اأ�شبوع  تظاهرة  اإختتام 
مقر  احت�شنها  التي  االأمازيغي 
حممد   " ال�شباب  موؤ�ش�شات  ديوان 
اإ�شياخم " وكرمت باملنا�شبة روؤ�شاء 
اجلمعيات املحلية امل�شاركة وكذا 
الفائزين يف م�شابقة االإمالء باللغة 

االأمازيغية .

اخلطوط اجلزائرية ومغامرات التحليق اجلوي

جتمع، �شباح اأم�س، عدد من العمال التقنيني التابعني 
العمل  مفت�شية  مقر  اأمام  اجلزائرية  اجلوية  للخطوط 
الوالئية بالعا�شمة، اإحتجاجا على ما و�شفوه “متاطل 

الهيئة يف درا�شة ملف خالفهم مع اإدارة ال�رشكة.

فر�شة  العربية  االإمارات  اجلزائر يف  �شفارة  ت�شيع  مل 
"يناير"  احتفال اجلزائريني مبنا�شبة ال�شنة االأمازيغية 
اخلليجي،  البد  اإىل  اجلزائرية  التقاليد  تنقل  اأن  دون 
ال�شفارة رفقة اجلالية اجلزائرية  حيث احتفل موظفو 
بالتعريف  وقامت  باملنا�شبة،  االإمارات  يف  املقيمة 
يف  اجلزائري  اجلناح  خالل  من  اجلزائرية  بالتقاليد 
مت  حيث  الرتاثي،  زايد"  "ال�شيخ  مهرجان  معر�س 
القبائلي بح�شور  الزي  وارتداء  تقليدية  اأكالت  جتهيز 

عدد من ال�شياح واالأجانب.

 تقنيو اجلوية اجلزائرية 
يحتجون اأمام مفت�سية العمل

 ال�سفارة اجلزائرية
 باالإمارات حتتفل بيّناير

احلفنـاوي بن عامـر غــول

بلفو�سيل يعاين مع االإ�سابة

املدية  جريحان يف حادثي مرور خمتلفني 

توا�شل لعنة االإ�شابات يف مالحقة الالعب 
الذي  بلفو�شيل  اإ�شحاق  اجلزائري  الويل 
التي  املباراة  اإ�شابة جديدة خالل  تلقى 

جمعت فريقه اول ام�س بنادي هوفنهامي 
حل�شاب الدوري االأملاين، حيث مل يتمكن 
من  الفرن�شي  ليون  اأوملبيك  نادي  خريج 

اإىل  وا�شطر  املقابلة  اأطوار  موا�شلة 
مغادرة ار�شية امليدان بعد حوايل �شاعة 

من اللعب.

م�شتوى  على  مرور  حادث  اأم�س  اأول  وقع 
امل�شمى  باملكان   01 رقم  الوطني  الطريق 
يف  متثل  حقري  بن  اخلدمات  حمطة  اأمام 
 01 خلف  �شياحية  �شيارات   02 ا�شطدام 
العمر  من  البالغ  ا.ت(   ( املدعو  و  م�شاب 
باإ�شابات متفاوتة اخلطورة  اأ�شيب  48 �شنة 
مت اإ�شعافه يف عني املكان و نقل من طرف 

الرئي�شية  للوحدة  املدنية  احلماية  رجال 
لوالية املدية اإىل امل�شت�شفى املدين حممد 
م�شتوى  على  و  الوالية  لعا�شمة  بو�شياف  
مرور  حادث  وقع   62 رقم  الوطني  الطريق 
حنا�شة  بلدية  احلرامل  امل�شمى  باملكان 
الثقيل  الوزن  من  �شاحنة  انحراف  يف  متثل 
 01 خلف  طن   30 حوايل  بالقمح  حمملة 

العمر  البالغ من   ) د.ب   ( و املدعو  م�شاب 
باإ�شابات متفاوتة اخلطورة  اأ�شيب  40 �شنة 
مت اإ�شعافه يف عني املكان و نقل من طرف 
الثانوية  للوحدة  املدنية  احلماية  رجال 
موؤ�ش�شة  اقرب  اإىل  املحجوب  �شي  لدائرة 

ا�شت�شفائي ملكان وقوع احلادث .
ه.ب

فيزا ف�شاء �شنغن

مركز TLS Contact يعلن عن اإجراءات دفع يف مكاتب الربيد 
اأعلن مركز معاجلة ملفات التاأ�شرية 
كونتاكت"  ا�س  األ  "تي  الفرن�شية  
اأم�س االأحد، عن  يف بيان �شادر له 
بدء اإجراءات عملية الدفع امل�شبق 
مكاتب  يف  الفيزا  مواعيد  حلجز 

 " البيان:  يف  وجاء  قريبا.  الربيد 
 "TLS Contact" مركز  يعلمكم 
للر�شوم،  امل�شبق  الدفع  عملية  اأن 
التاأ�شريات  مواعيد  حجز  اأجل  من 
اإىل  مراكزنا،  يف  متاحة  تزال  ال 

العملية  لتتم  االإجراء،  تغيري  حني 
 CCP الربيد  مكاتب  طريق  عن 
قريبا" م�شريا اإىل اأنه �شيتم االإعالن 
موعد  عند  اجلديد  االإجراء  عن 

اإطالقه. 

االجتماعي  التوا�شل  مواقع  رواد  من  العديد  ت�شاءل 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  جعل  الذي  ال�شبب  عن 
فيما  احلكومة  به  جاءت  ما  كل  باإلغاء  يقرر  بوتفليقة 
مو�شحني  العمومية،  املوؤ�ش�شات  بخ�شخ�شة  يتعلق 
راأى  معدودة، يف حني  اأ�شبحت  اأويحيى  اأحمد  اأيام  اأن 
اأخرون اأن عودة اأ�شعار النفط لالرتفاع جعلت بوتفليقة 

يرتاجع عن هذه اخلطوة.

ماذا ح�سل بال�سبط؟
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اخلبري القت�صادي فريد بن يحيى 

الرئا�سة مل حت�سل على حجج مقنعة بخ�س��س قرار فتح راأ�س مال امل�ؤ�س�سات
.     قيادي يف الأفالن : مل نطلع بعد على تعليمة الرئا�صة باإلغاء قرار فتح راأ�س مال املوؤ�ص�صات

.      غويني :  قرار فتح راأ�س مال املوؤ�ص�صات كان قرارا غري مدرو�س

ع�صام بوربيع 
ت�رصيحه  يف  يحيى  بن  وقال   
هذا  خلفيات  حول   « الو�سط  ل« 
بالدرجة  �سيا�سي  هو  وهل  القرار 
 ، اأويحيى  عني  من   « قائال  الأوىل 
فرئي�س   ، اجلمهورية  رئي�س  األي�س 
العام  املدير  هو  اجلمهورية 
اإىل  ينظر  ما  مديرا  يعنيا  وعندما 
كان  واإل   ،« ل  اأم  قدم  ما  منفعة 
لأنه  عليه  �سيح�سب  القرار  هذا 
فمن  لذلك   ، الفريق  م�سوؤول  هو 
اأو  فكرة  اأي  عن  ال�ستغناء  حقه 
طرح راآها غري منا�سبة ، و اأ�ساف 
قرار  اأن  املوؤكد  اأنه من  املتحدث 
فتح راأ�س مال املوؤ�س�سات مل يتخذ 

الأخري  يف  لكن  اأحادية،  بطريقة 
جادا،  لي�س  القرار  هذا  اأن  وجد 
اأننا  هو  الكبري  الإ�سكال  اأن  معتربا 
وا�سح  اقت�ساديا  منطا  منلك  ل 
الثانية فيقول  اأما النقطة  املعامل، 
من  قرار  اأي  اتخاذ  قبل  يجب  اأنه 
النوع فالبد من ت�سكيل جلان  هذا 
تعمل حتاليل يف هذا ال�ساأن ، وحول 
اإن كان قرار اأويحيى والثالثية بفتح 
مت�رصعا،  املوؤ�س�سات  مال  راأ�س 
قرارات  اتخاذ  اأن  يحيى  بن  قال 
ذلك  قبل  يتطلب  احلجم  بهذا 
اآثار وهو  توخي ما ينجم عنها من 
للوقوف  الأو�ساط  ببع�س  اأدى  ما 
املتحدث  وقال  القرار.  هذا  �سد 

بالثالثية  و�سف  ملا  كان  اأن  حول 
الأفالن  عقدتها  التي  املوازية 
اإ�سقاط  وراء  الأ�سباب  اأحد  يكون 
ثالثية اأويحيى قال القرار مل يخرج 
لي�س  الأفالن، كون ولد عبا�س  من 
خبريا اقت�ساديا ، لكن ما كان هناك 
بحزب  ات�سلت  �سخ�سيات  اأن عدة 
للوقوف  الوطني  التحرير  جبهة 
 ، املوؤ�س�سات  ببيع  و�سف  ما  �سد 
ومن   ، ي�سارية  حزبية  �سخ�سيات 
الباك�س ، وكذلك جامعيون ت�ساءلوا 
وقال  القرارات   بهذه  نذهب  اأين 
اجلمهورية  رئي�س  اإن  املتحدث 
بتوقيف  قام  بوتفليقة  العزيز  عبد 
املوؤ�س�سات  مال  راأ�س  فتح  قرار 

اأقدم له حجج  العمومية عندما مل 
اأنه  مقنعة عن هذا القرار، خا�سة 
اأجل  من  فر�سيات  على  يحتوى  ل 
والتحرر  قوي،  باقت�ساد  اخلروج 
ي�سمن  ومن  للطاقة،  التبعية  من 
وعقب  اخلا�س؟  القطاع  ينجح  اأن 
به  اأتى  الذي  املبداأ  اأن  املتحدث 
، لكن الطريقة  اأويحيى �سيء جيد 
مل تكن جيدة ، �ساربا مثال » فاإذا 
اخلطوط  مال  راأ�سمال  فتحنا 
اجلوية اجلزائرية ، من �سي�سرتيها 
فهناك  اأم طحكوت،  ترى حداد  يا 
مت  اأن  لكن   ،  « الأمر  يتقبل  ل  من 
ال�رصكة  مال  راأ�س  بفتح  القول 
مثال يف البور�سة فهناك قد يكون 

املتحدث  انتهى  و   . مقبول  الأمر 
اأنه يجب تقدمي درا�سات جادة يف 
لبد  هذا  وقبل  اخل�سو�س،  هذا 
اأو  الرئا�سة  تعتمد  اأن  و  ت�سور  من 
م�ست�سارين  جلنة  او  هيئة  ت�سكل 
مثل  لدرا�سة  لها  تابعة  تكون 
ذات  حول  ودائما  امللفات،  هذه 
رئا�سة  تعليمة  يخ�س  فيما  النقطة 
اجلمهورية القا�سية باإلغاء قرارات 
اأويحيى ،و الثالثية بفتح راأ�س مال 
 « ات�سلت  العمومية،  املوؤ�س�سات 
جبهة  حزب  يف  بقياديا   « الو�سط 
التحرير الوطني، هذا الأخري الذي 
هذه  على  بعد  يطلع  مل  اأنه  قال 
ح�سبه  اأنه  و  الرئا�سية،  التعليمة 

اجلرائد  يف  ين�رص  ما  كل  لي�س 
�سحيح، م�سيفا » هل اأطلعتم على 
التعليمة » ؟ من جهته رئي�س حركة 
تعليقه  الإ�سالح فياليل غويني يف 
مال  راأ�س  فتح  قرار  اإلغاء  على 
الرئا�سة،  طرف  من  املوؤ�س�سات 
الذي  القرار  اأن  املتحدث  اأعترب 
احلكومة  طرف  من  اتخاذه  مت 
يهدد  وكان  مدرو�س  غري  تدبري 
العمومية  املوؤ�س�سات  املوؤ�س�سات 
ينتج  اإقالع خاطئ  اأن كل  ، معتربا 
انتقد  كما  ا�سطراري،  هبوط  عنه 
و�سف  ما  انعقاد  الوقت  ذات  يف 
احت�سنها  التي  موازية  بثالثية 

الأفالن �سابقا .

اعترب اخلبري القت�صادي فريد بن يحيى يف تعليقه على تعليمة رئا�صة اجلمهورية القا�صية باإلغاء جميع قرارات الثالثية 
الأخرية التي قادها الوزير الأول اأحمد اأويحيى و التي ت�صمنت فتح راأ�س مال املوؤ�ص�صات العمومية باأن الرئا�صة قامت باإلغاء 

قرار خو�ص�صة املوؤ�ص�صات بعد اأن مل جتد هناك حجج مقنعة ملثل هذا القرار .

اخلبري الأمني علي الزاوي بخ�صو�س حركة اأبناء ال�صحراء

بارونات التهريب وراء ت�سفية عبد ال�سالم طرم�ن
.       بلمختار اجلزائري قتل وهناك اإرهابي تون�صي ين�صط با�صمه  

اأن  الزاوي  علي  الأمني  اخلبري  اأعترب 
اأمري  طرمون  ال�سالم  عبد  ت�سفية 
والتنمية  للعدالة  اجلنوب  اأبناء  حركة 
الإرهابية متت بعد خالف مع �رصكائه 
الرعايا  اختطاف  يف  �ساهموا  الذين 
حيث   ،2016 اأكتوبر  يف  الإيطاليني 
املنطقة  يف  الأ�سا�سي  العن�رص  يعترب 
جماعة  اأو  املرابطني  جماعة  لدعم 
كان  اأن  بعد  �سابقا  بلمختار  خمتار 
قد �سارك يف عملية ا�ستهدفت قيادة 
وراء  وكان   ، بورقلة  الوطني  الدرك 
مع  جانت  يف  الطائرة  على  الهجوم 
منفذ  الأخري  هذا   ، �سنب  بن  ملني 
الزاوي  . وقال علي  تيقنتورين  عملية 
جماعة  اأن   « الو�سط   « مع  لقاء  يف 
بعدما  ت�سم حوايل 60عن�رص  طرمون 
كانت حتتوي على 100اأو اأكرث، ان�سقت 
التحق  حيث   ، البع�س  بع�سها  عن 
يف  الإ�سالمية  الدولة  بتنظيم  نائبه 
الذي  املايل  النزاع  بعد  وذلك   ، ليبيا 
وقع بينهم م�سريا اىل اأن طرمون �سنة 
2015قد ذهب لتاأدية منا�سك احلج وهو 
مزور ذهب  �سفر  بجواز  عنه  مبحوث 
التوحيد  اأمراء  بتواطوؤ   ، املغرب  من 
ولد  ال�رصيف  مقدمتهم  يف  اجلهاد  و 

الطاهر ، ومع علم ال�سلطات املغربية 
اأغلب  يعرف  املغرب  اأن  معتربا   ،
بحمايتهم  وتقوم  تعرفهم  الإرهابيني 
. ويف هذا ال�سدد قال اأن العديد من 
اجلهاد  و  التوحيد  موؤ�س�سي  و  اأمراء 
�سفر  بجواز  املغرب  يف  متواجدون 
مغربي يتنقلون من املغرب اىل �ساحل 
بجواز  م�رصيون  بينهم  من  العاج، 
اجلزائريني  وبخ�سو�س   ، مايل  �سفر 
الإرهابية  اجلماعات  يف  املتواجدين 
الزاوي  اأعترب  ال�ساحل،  منطقة  يف 
جماعة  ن�سبنا  اإذا  قليل  عددهم  اأن 
يتعدى  ل  فعددهم  فهم  طرمون 
كلها  املنطقة  و  ليبيا  بني  100�سخ�س 
�سياق  ويف   ، طرمون  جماعة  60من   ،
اآخر اأعترب املتحدث اأن قب�سة اجلي�س 
اىل  بطرمون  دفع  ما  هو  حتكمه  و 
اأين  بليبيا  اأوباري  منطقة  اىل  التوجه 
، حيث  اأغلب اجلماعة هناك  تتمركز 
اأن يتم ت�سفيته هناك  �ساءت ال�سدف 
من طرف جماعة بارونات التهريب و 
التي كانت وراء اختطاف الإيطاليني يف 
اأكتوبر 2016، حيث ا�ستفاد اجلميع من 
ت�سفية  اأن  الزاوي  اأكد  وهنا   . الفدية 
و  الفدية  اأموال  ب�سبب  كان  طرمون 

ي�سلم  اأن  من  خوفا  وكذلك  امل�سالح 
نف�سه، حيث كان ح�سبه يح�رص لت�سليم 
اأنه  ي�سيف  لكن  وجماعته،  هو  نف�سه 
اأن  بعد  مفاو�ساته،  يف  جادا  يكن  مل 
الوطني  للدرك  كمينا  ن�سبت جماعته 
له  طرمون  م�رصع  كان  اأن  وحول   ،
عالقة بالت�سوي�س على جهود اجلي�س 
و املوؤ�س�سات الع�سكرية و الأمنية لفتح 
اأبواب احلوار مع املغرر بهم لال�ستفادة 
،قال  الوطنية  امل�ساحلة  قانون  من 
بهذا  له  لعالقة  اجلي�س  اأن  الزاوي 
بعد اأنه هناك ح�سبه ككل مرة ال�ساق 
كل �سيىء باجلي�س ، قائال اأن طرمون 
مت اغتياله داخل الأرا�سي الليبية ، يف 
مكان تن�سط فيه اجلماعات الإرهابية 
املت�سددة ، واأن اغتياله من طرف هذه 
ت�سليم  من  خوفا  يكون  اأول  اجلماعة 
لرتاجع  و  امل�ستور  ويف�سح  نف�سه 
اأتباعه عن ت�سليم اأنف�سهم مفندا بذلك 
بع�س التهامات التي تقول اأن اجلي�س 
وراء ت�سفية طرمون. وقال اأن طرمون 
كان مبفرده على منت �سيارة طويوطا 
اأ�سخا�س  ثالثة  باغته  اأين   ، �ستاي�سن 
كانوا على منت �سيارة اأخرى يف منطقة 
حيث   ، الليبيتان  �سبها  و  اأوباري  بني 

كانوا يف طريقهم من غاط اإىل اأوباري 
ل  كي  طرمون  اإتباع  على  للت�سوي�س 
ال«اأخري  هذا  لأن   ، اأنف�سهم  ي�سلموا 
لت�سليم  ي�ستعد  كان  اأنه  حمدثنا  يوؤكد 
نف�سه مع كل التحفظات ، وبخ�سو�س 
خمتار  حول  امل�ساربات  ا�ستمرار 
علي  اخلبري  اأكد   ، بلعور  او  بلمختار 
الزاوي اأن خمتار بلمختار انتهى اأمره 
بعد اأن تاأكد اأن زوجته اأعادت الزواج 
اأن  و  مايل  �سمال  �سيدي  حا�سي  يف 
بعد  عليه  الق�ساء  مت  بلمختار  خمتار 
الق�سف اجلوي يف 15نوفمرب 2016يف 
و  هو  فيه  اأ�سيب  الذي  �سبها  منطقة 
بعدما  باجلروح  متاأثرا  ومات  اتباعه 
مات  حيث   ، درنة  اىل  حتويله  مت 
يوم 22نوفمرب 2016، وبال�سبط بعد 

حترير الرهائن الإيطاليني .
لكن يو�سح املتحدث اأنه الآن من هو 
بلمختار  خمتار  با�سم  الن�ساط  كثري 
بن  خمتار  بن  خمتار  التون�سي  هو 
25اأكتوبر  مواليد  من  العكوري  عمر 
1985 من �سيدي بوزيد ، فاجلزائري 
بن  فهو  التون�سي  اأما  بلمختار  هو 

خمتار .
ع�صام بوربيع

اخلبري القت�صادي حممد قدي�س :

الزيادات يف اأ�سعار ال�ق�د من �ساأنها احلد من تبذير الطاقة
تاأ�سف نائب رئي�س املجل�س القت�سادي 
لتوقعات  قدي�س  م�سطفى  والجتماعي 
اجلزائري  الفرد  ا�ستهالك  بارتفاع 
 2 يعادل  ما  اجلاري  خالل العام 
 1.36 مقابل  النفط  من  مكافئ  طن 
 2014 خالل  النفط  من  طن مكافئ 
غري  ا�ستهالكا  يعد  ذلك  اأن  م�سريا   ،
يف  ت�سعى  وقت  يف  وتبذيرا  عقالنيا 
انهيار  بعد  النفقات  لرت�سيد  اجلزائر 

اأ�سعار النفط
الوقود  اأ�سعار  الزيادات يف  قيد�س  ثمن 

 ،2018 مطلع  مع  احلكومة  اأقرتها  التي 
الطاقة،  التبذير يف  من  حتد  باعتبارها 
قانون  يف  تتوقف  اأن  ح�سبه  يجب  ول 
الدولة  اأرادات  ما  اإذا   2019 املالية 
لالنتقال  ا�سرتاتيجيتها  يف  تنجح  اأن 
ال�سدد  هذا  يف  م�ستح�سنا  الطاقوي، 
�سريغاز  �سيارة  األف   500 بلوغ  م�ساعي 
اأن  مقيد�س  واأو�سح   .2020 خالل 
ا�سرتاتيجية  بت�رصيع  مطالبة  اجلزائر 
معاملها  وتو�سيح  الطاقوي  النتقال 
من اأجل �سمان اأمنها الطاقوي، م�سريا 

يجيب  الطاقوي  النتقال  خطة  اأن  اإىل 
اأن ترتكز على ثالثة حماور خل�سها يف 
تو�سيع احتياطات البالد من املحروقات 
وجت�سيد  التقليدية،  وغري  التقليدية 
الطاقات  يف  ال�ستثمارية  امل�ساريع 
ال�سلطات،  اأعلنتها  التي  املتجددة 
ف�سال عن تعزيز �سيا�سة عقلنة وتر�سيد 
ا�ستعمال الطاقة على امل�ستوى املحلي 
وهو اأهم خطوة ح�سب اخلبري مقيد�س. 
ري�س  ونائب  القت�سادي  اخلبري  واأ�سار 
اإن  والجتماعي  القت�سادي  املجل�س 

بـ  الوقود املقدرة  وارادات اجلزائر من 
�سادرات  تعادل   ، �سنويا  دولر  مليار   2
ما  املحروقات  قطاع  خارج  اجلزائر 
يعني اأن �سادرات اجلزائر من املنتجات 
خارج القطاع النفطي تذهب يف فاتورة 

ا�سترياد الوقود.
ترتاوح  اأن  اخلبري القت�سادي  وتوقع 
اأ�سعار النفط بني 60 و65 دولر للربميل 
خالل 2018، معتربا بلوغ الأ�سعار حوايل 
70 دولر وهو اأعلى م�ستوى منذ 2014. 
اإميان لوا�س

اإثر �صكوى اأودعها �صدهم عميد جامعة اجلزائر 3

اأع�ساء من  ممثلي جمل�س اأ�ساتذة التعليم 
العايل اأمام العدالة بتهمة القذف

�صيدي ال�صعيد:

 القرارات االقت�سادية ترجع 
اإىل رئي�س اجلمه�رية 

وزارة الدفاع ال�طني تعر�س 
منتجاتها بالعا�سمة املالية باماك�

�سكوى   3 اجلزائر  كلية  عميد  اأودع 
ق�سائية �سد ثالثة ممثلني من املجل�س 
 c n الوطني لأ�ساتذة التعليم العايل » 
a s« بتهمة القذف على خلفية ن�رصهم 
لنداء داخل حرم اجلامعة حتدثوا فيه 
جتاوزات  و  خروقات  جمموعة  عن 
وم�ست  اجلامعة  حرم  داخل  متت 
دفاع  اأكد  حيث   ، الأ�ساتذة  م�سالح 
الطرف املدين خالل مثوله للمحاكمة 
اأن خلفية البيان الذي ن�رصه املتهمني 
عدة  2017داخل  عام  جانفي  ب�سهر 
اأماكن باجلامعة مبا فيهم لوحة تعليق 
اأ�سدرتها  ك�سف النقاط ،تعود لتعليمة 
العلمي  البحث  و  العايل  التعليم  وزارة 
هيئة  ا�ستحداث  حول   100 رقم  حتت 
نقابة املتهمني  تناف�س  نقابية جديدة 
اأوقفت من خاللها ن�ساط هاته الأخرية 
و  الخت�سا�سات  يف  الف�سل  حلني 
الذي  القرار  وهو  بينهما  توزيعها 
بني  جدا  �سديدة  غ�سب  موجة  اأثار 
خا�سة  الكنا�س«   « اأع�ساء  نقابة 
ركود  اأمام حالة  نف�سها  بعدما وجدت 
لخت�سا�ساتها  جتميد  الوزارة  نتيجة 
الذي  الأمر  وهو  اجلامعة  حرم  داخل 
�رصعية  غري  بطريقة  جعلها  تنتف�س 
وتقوم بن�رص و توزيع بيانات و �سكاوى 

ال�سحة داخل حرم  لها من  ل  اأ�سا�س 
اجلامعة دون توجيهها لالأ�ساتذة حيث 
الأ�سخا�س  كافة  بني  بتوزيعها  قامت 
اجلميع  متناول  يف  و�سعها  طريق  عن 
،وهي  الأ�ساتذة  قاعة  داخل  لي�س  و 
�سارخا  قذفا  ت�سكل  التي  الت�رصفات 
فيها  امل�سوؤولني  و  اجلامعة  حق  يف 
برفع  اجلامعة  عميد  حمل  والذي 
اأمام  مدين  باإدعاء  م�سحوبة  �سكوى 
بئر  حمكمة  حتقيق  قا�سي  ال�سيد 
كل  متابعة  عن  اأ�سفر  و  راي�س  مراد 
بتهم  اآخران  ع�سوان  و  النقابة  من�سق 
الطرف  جهته  من  ،ويطالب  القذف 
دج   1 بدفع  املتهمني  باإلزام  املدين 
كتعوي�س رمزي عن الأ�رصار الالحقة 
املتهمني  نفى  اأخرى  جهة  من   ، بهم 
اأن  اأكدوا  و  لهم  املن�سوب  اجلرم 
ت�سكل  ل  بالبيان  املرفقة  العبارات 
�سكاوى  و  مطالب  اأنها جمرد  و  قذفا 
مت تعليقها يف قاعة الأ�ساتذة و اأكدوا 
الت�رصف هي  اأن ما حملهم على هذا 
تتخبط  التي  التجاوزات  و  اخلروقات 
فيها اجلامعة ،وطالبوا بذلك باإفادتهم 
بالرباءة ويلتم�س لهم ممثل احلق العام 

بتغرمبهم ب20 الف دج. 
ل/منرية

قال الأمني العام لحتاد العام للعمال 
اأن  اأم�س  ال�سعيد  �سيدي  اجلزاىريني 
القرارات القت�سادية ترجع اإىل رئي�س 
قائال:«نحن  واأ�ساف  اجلمهورية 
رئي�س اجلمهورية  يكون  باأن  فخورون 
القت�سادية  القرارات  يتخذ  من  هو 
على  التعليق  ال�سعيد  �سيدي  ورف�س 

قرار رئي�س اجلمهورية اخلا�س باإلغاء 
الدولة  م�ساهمات  جمل�س  قرارات 
العمومية  املوؤ�س�سات  ببيع  املتعلق 
حيث تفادى ال�سحفيني وغادر الفندق 
عقدة  �سحفي  موؤمتر  احت�سن  الذي 

بولية برج بوعريريج .
ف.ن�صرين

القت�ساد  اإنعا�س  ديناميكية  اإطار  يف 
ها رئي�س اجلمهورية،  الوطني التي اأقَرّ
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وزير 
بعث  اإىل  والهادفة  الوطني  الدفاع 
وت�سجيع املنتوج الوطني  و ت�سديره . 
وتطبيقا لتعليمات ال�سيد الفريق نائب 
اأركان  رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير 
اإىل  الرامية  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
تطوير قاعدة �سناعية ع�سكرية قوية 

اإنتاجية  وحدات  ت�سارك  وم�ستدامة، 
اإىل   13 من  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
عدة   جانب  اإىل   2018 جانفي   29
خمتلف  من  اأخرى  جزائرية  �رصكات 
الدويل   املعر�س  يف  القطاعات، 

لبماكو بدولة مايل. 
املعر�س الذي افتتح يوم  ال�سبت 13 
اجلزائر  فيه  ت�سارك   ،  2018 يناير 

ك�سيف �رصف.

يو�صف يو�صفي

فتح راأ�س مال امل�ؤ�س�سات العم�مية من �سالحية الرئي�س
اأفاد وزير ال�سناعة واملناجم يو�سف يو�سفي، 
العمومية  املوؤ�س�سات  راأ�س مال  فتح  قرار  اأن 

باأن  مربزا  اجلمهورية،  رئي�س  �سالحيات  من 
الرئي�س قد نّبه اأع�ساء احلكومة على �رصورة 

ا�ست�سارته قبل فتح راأ�سمال ال�رصكات العمومية 
واأن يبقى على اإطالع باأي قرار.



الت�صجيل اخلا�صة  انطلقت عملية 
  LPAاملدعم الرتقوي  ب�صكنات 
70األف وحدة  اأزيد من  ت�صم  التي 
العا�صمة  بلديات  كامل  عرب   ،
عقاري  مرقي  ينجزه  امل�رشوع 
�رشوط  و  تقنية  موا�صفات  وفق 

مالية حمددة م�صبقا.
اإىل   LPA ال  �صيغة  وتوجه   
قانونا  املوؤهلني  املواطنني 
و  الدولة  اإعانة  من  لال�صتفادة 
تخ�ص متو�صطي الدخل، حيث يتم 
احل�صول عليه ح�صب تركيبة مالية 
تت�صمن امل�صاهمة املالية الذاتية 
و  االقت�صاء  عند  مي�رش  قر�ص   ،
من  ممنوحة  مبا�رشة  مالية  اإعانة 
موجه  وامل�رشوع  الدولة  طرف 
18الف  من  االأجور  ذوي  لالأ�رش 
الذين  دينار  األف   108 اإىل  دينار 

مل ي�صبق لهم وا�صتفادوا من اإعانة 
اأو  بناء   ، �رشاء  اإطار  يف  الدولة 
التي  ال�رشوط  وهي  م�صكن  تهيئة 
طالب  زوج  على  اأي�صا  تنطبق 
االإعانة  م�صتويات  ،وحتدد  ال�صكن 
طرف  من  املمنوحة  املبا�رشة 
الدولة للح�صول على ملكية ال�صكن 
 700.000 ب:  املدعم  الرتقوي 
مرة  الدخل  يتجاوز  عندما  دج 
االأدنى  الوطني  االأجر  واحدة 
ي�صاوي  اأو  اأقل  يكون  و  امل�صمون 
االأدنى  الوطني  االأجر  مرات   4
عندما  دينار  امل�صمونو400.000 
االأجر  مرات  اأربع  الدخل  يتجاوز 
يكون  و  امل�صمون  االأدنى  الوطني 
االأجر  مرات  �صتة  ي�صاوي  اأو  اأقل 

الوطني االأدنى امل�صمون.
ف.ن�سرين 

وزارة ال�سكن :

انطالق ت�سجيالت الرتقوي 
املدعم ال lpaعرب العا�سمة
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املكلف بالإعالم مبنظمة املرقني العقاريني بخ�سو�ص الرتقوي املدعم

ال ندري كيف حددت الوزارة �سعر املرت املربع
�سدد براح زياد، املكلف بالإعالم على م�ستوى املنظمة الوطنية للمرقني العقاريني، على اأن �سعر 50 األف دينار للمرت املربع الذي مت 

تخ�سي�سه ل�سيغة �سكن الرتقوي املدعم ل تخدمهم، مت�سائال عن الأ�سباب التي جعلت اجلهات الو�سية تقرر هذا ال�سعر، رغم اأن الواقع 
يوؤكد ا�ستحالة ت�سييد بنايات بهذا ال�سعر.

علي عزازقة

ت�رشيح  يف  املتحدث  ذات  واأو�صح 
املرت  �صعر  باأن  »الو�صط«  به  خ�ص 
ال�صكن  وزارة  اأقرته  الذي  املربع 
يبنون  العقاريني  املرقني  يجعل  لن 
ومطابقة  اجلودة  عالية  �صكنات 
دينار  األف  و50  الدولية،  للمعايري 
اأن  الواجب  ال�صعر  اإال  ح�صبه ما هو 
يكون الأن الفائدة لن يجنيها املرقني 
العقاريني منه، ودعا حمدثنا اجلهات 
الو�صية اإىل �رشورة اإعادة النظر يف 
دينار  األف   60 قيمة  ال�صعر مقرتحا 
اإىل 68 األف دينار للمرت املربع، ومن 
ناحية اأخرى هدد املكلف باالإعالم 
الوطنية  املنظمة  م�صتوى  على 
باالن�صحاب من  العقاريني،  للمرقني 

بناء هذه ال�صيغة اإذا ا�صتمرت وزارة 
م�صيفا:«  الطريق،  هذا  يف  ال�صكن 
هذه  بناء  من  االن�صحاب  اأن  اأظن 
اأ�صحى �رشورة، الأن ال�صعر  ال�صيغة 
بناءات  ن�صيد  يجعلنا  لن  املقرر 
هذه  متابعا:«  دولية«،  معايري  ذات 
ان�صحبنا،  ولو  حتى  �صتتم  ال�صيغة 
عقارين  مرقني  بها  �صيتكفل  ولكن 
غري حمرتفني، ما قد يجعلنا ند�صن 
وجدد  كارثية«،  معايري  ذات  بناءات 
بخ�صو�ص  تو�صيحاته  حمدثنا 
حيث  العمل،  يف  منظمتهم   طريقة 
املن�صويني  العمال  اأن  اإىل  اأ�صار 
م�رشح  جميعهم  مظلتهم  حتت 
ذات  يف  احلكومة  �صارت  واإذا  بهم، 
العقلية ح�صبه، فاإنها �صتقع يف ذات 
من  خلفت  والتي  ال�صابقة  االأخطاء 

قطاع  م�صتوى  على  كوارث  ورائها 
ال�صكن.

املادية  باالإمكانات  يتعلق  وفيما 
اخلا�صة  بالو�صائل  املرتبطة 
ال�صكن  وزارة  اأكدت  والتي  بالبناء، 
اأنها متوفرة، جعلت براح زياد  على 
يربز باأن املنظمة لي�ص لها علم مبا 
ما  قائال:«  الواقع،  يف  موجود  هو 
هذا  يف  ت�رشيحات  من  تداوله  يتم 
اأن يكون �صحيحا«،  املو�صوع نرجو 
العاجل  بالتدخل  الو�صاية  مطالبا 
على  الق�صاء  اأجل  من  بالتدخل 
مبواد  املرتبطة  املوازية  ال�صوق 
ذات  ح�صب  ا�صتمرارها  الأن  البناء، 
امل�صدر �صيجعل اجلزائر تعي�ص ذات 
امل�صاكل التي كانت من قبل، خا�صة 
املكلف  ي�صيف  ال�صكن  ملف  واأن 

املنظمة  م�صتوى  على  باالإعالم 
يعد  العقاريني،  للمرقني  الوطنية 
الوطني  لالقت�صاد  اأ�صا�صيا  حمركا 

نظرا للعدد الهائل من العمال الذين 
احل�صا�ص  القطاع  هذا  �صي�صغلهم 

واحليوي. 

نائب رئي�ص غرفة 
ال�سناعة الأردنية 

فتحي جغيرب 
لالإذاعة:

اأكرث من 400 
موؤ�س�سة اأردنية 
تن�سط باجلزائر

�رشح نائب رئي�ص غرفة 
ال�صناعة االردنية وع�صو 

جمل�ص االأعمال اجلزائري 
االأردين املهند�ص فتحي 

جغيرب، اأم�ص االأحد لربنامج 
�صيف ال�صباح عرب االإذاعة 
اجلزائرية عن �صعي اللجنة 

اجلزائرية االأردنية امل�صرتكة 
التي �صتنعقد اليوم اإىل توقيع 

اتفاقيات واإقامة عالقات 
�رشاكة يف عدة جماالت 

اقت�صادية يف اإطار رابح رابح . 
واأ�صار فتحي جغيرب اإىل وجود 

اأكرث من 400 موؤ�ص�صة اأردنية 
تن�صط باجلزائر غري اأن التبادل 
التجاري بني البلدين يبقى دون 

امل�صتوى املرجو كما اأعرب 
عن اأمله يف اأن تتوج اللجنة 

اجلزائرية االأردنية امل�صرتكة 
بتفعيل تطبيق االتفاقية التي 
توقيعها يف �صنة 1997 الإزاحة 
كل العقبات اجلمركية والنقل 
بني البلدين والتي �صت�صب يف 

فائدة كال الطرفني .
واعترب نائب رئي�ص 

غرفة ال�صناعة اأن منع 
اجلزائر موؤخرا لدخول 
حوايل 900 منتجا لي�ص 

من االأردن  فقط واإمنا من 
كل الدول اإغالق لي�ص ل�صالح 

ال�صناعة وال ل�صالح البلد على 
املدى البعيد

واأ�صاف قائال »اإن تطور 
ال�صناعة يرتبط مبدى انفتاح 

ال�صوق الذي يخلق اجلودة 
واملناف�صة مع وجود �صوابط«

ف.ن�سرين

الإ�سراب 
متوا�سل 

ف�سل اجتماع 
 نقابة �سبه 

طبي مع الوزير
ف�صل اأم�ص اجتماع وزير 

ال�صحة ح�صبالوي مع 
نقابة �صبه الطبي ممثلة 

يف رئي�صها لونا�ص غا�صي 
الذي اأكد يف ات�صال مع 

الو�صط اأنه مل يتم التوافق 
على حلول الأزمة االإ�رشاب 

و بالتايل التم�صك بخيار 
االإ�رشاب  الذي القى 

ا�صتجابة وا�صعة و الذي 
يتزامن مع اأزمة االأطباء 

املقيمني االأمر الذي 
ينذر باالأ�صواأ يف القطاع و 
يفاقم من توترات اجلبهة 

االجتماعية باعتبار 
املواطن هو من يدفع الثمن 

اأوال و اأخريا. 

وزير املوارد املائية ح�سني ن�سيب يك�سف لـ "الو�سط "

 م�سكل ملوحة مياه ال�سرب بعني �سالح �سيتم حلها هذا العام
.    رفع التجميد عن 500 مليار �سنتيم لرتميم �سبكة ال�سرف ال�سحي بورقلة

قال وزير املوارد املائية 
ح�صني ن�صيب على هام�ص 
زيارة العمل والتفقد التي 
االأحد   اأم�ص  يوم  قادته 
لوالية ورقلة، اأن م�صاحله 
قطاعه ت�صهر جاهدة من 
ملوحة  م�صكل  حل  اأجل 
�صالح  بعني  ال�رشب  مياه 
قبل نهاية العام اجلاري ، 
ال�صدد  ذات  يف  مو�صحا 
رفع  ر�صميا  مت  قد  اأنه 
مليار   500 التجميد عن  
الإعادة  املوجهة  �صنتيم 
ال�رشف  ل�صبكة  االعتبار 
وزير  اأكد   . ال�صحي 

ح�صني  املائية  املوارد 
خ�ص  ت�رشيح  يف  ن�صيب 
 « »الو�صط  جريدة  به 
بالغ  باهتمام  يتابع  اأنه 
ا�صتهالك  م�صكل   ،
ملياه  �صالح  عني  �صكان 
عالية  ملوحة  ذات 
 ، اال�صتقالل  فجر  منذ 
اأن  الوزير  ك�صف  حيث 
جمهودات الدولة مبذولة 
االأ�صعدة  جميع  وعلى 
جميع  مع  وبالتن�صيق 
القطاع  مع  ال�رشكاء 
القائم  امل�صكل  حللحلة 
ن�صيب  ينكر  مل  حيث   ،

عموما  اجلنوب  اأن  على 
وجه  على  �صالح  وعني 
من  اليعاين  اخل�صو�ص 
بل  املياه  كميات  نق�ص 
امل�صكل يكمن يف النوعية 
وتاأخر ال�صلطات املحلية 
النقاط  على  الق�صاء  يف 
ال�صوداء ، وما اأجنر عنها 
اأثرت  �صلبية  تبعيات  من 
 . املواطنني  �صحة  على 
اأكد  مت�صل  مو�صوع  ويف 
الدولة  اأن  ن�صيب  ح�صني 
مبلف  كبري  اهتمام  تويل 
بوالية  املحلية  التنمية 
ورقلة من خالل الت�صديد 

يد  رفع  �رشورة  على 
مليار   500 على  التجميد 
الإعادة  املوجهة  �صنتيم 
ال�رشف  ل�صبكة  االإعتبار 
لدخول  ،اإ�صافة  ال�صحي 
لتحلية  حمطات   09
لل�رشب  ال�صاحلة  املياه 
حلول  قبل  اخلدمة  حيز 
املبارك  رم�صان  �صهر 
احلكومة  دعم  وكذا 
حلل  منقبا   11 بـ  للوالية 
الفادح  النق�ص  مع�صلة 

يف مياه ال�صقي .

ورقلة :اأحمد باحلاج 

ا�ستعمل جواز �سفر مزور و اأدىل مبعلومات خطرية

االأمن التون�سي يلقي القب�ض على اإرهابي 
مطلوب لدى االأمن اجلزائري

نقلت اأم�ص وكالة االأنا�صول الرتكية 
نقال عن م�صوؤول ق�صائي تون�صي، 
اأمر  بالبالد  التحقيق  قا�صي  اإن   ،
ب�صجن »اإرهابي جزائري اجلن�صية 
و�صقيقه الذي �صاعده على الت�صلل 
ذلك  ،جاء  التون�صي«  الرتاب  اإىل 
�صفيان  بها  اأدىل   ، ت�رشيحات  يف 
القطب  با�صم  الناطق  ال�صليطي، 
االإرهاب  ملكافحة  الق�صائي 
بتون�ص )جمّمع ق�صائي خمت�ص يف 
ال�صليطي  ،وقال  االإرهاب(  ق�صايا 
بتون�ص  التحقيق  »قا�صى  اإن 
بال�صجن  اإيداع  بطاقتي  اأ�صدر 
حتقيقات  ذمة  على  )ال�صجن 
اإرهابي  �صاأن  يف  حماكمته(  حلني 
الذي  و�صقيقه  اجلن�صية  جزائري 
الرتاب  اإىل  الت�صلل  على  �صاعده 

التون�صي«، دون ذكر ا�صمهما. 
اجلزائري  »االإرهابي  واأ�صاف: 
وهناك  جدا،  باخلطري  م�صنف 
تو�صطت  يحددها(  )مل  اأطراف 

بعد  التون�صي  الرتاب  لدخول  له 
ملك  �صفر  جواز  ا�صتعمل  اأن 
بطريقة  تون�ص  اإىل  ودخل  اأخيه 
»االإرهابي  ،وتابع:  قانونّية«  غري 
جّدا  هامة  معطيات  اأعطى 
لديه  اأن  تثبت  معه  الّتحقيق  لدى 
تون�صية  اإرهابية  بعنا�رش  عالقة 
الق�رشين  مبرتفعات  متمركزة 
جند  تنظيم  وبقيادات  )غرب( 
داع�ص  لتنظيم  )املوايل  اخلالفة 
تون�ص«  يف  املوجودين  االإرهابي( 
اإثر  على  اأنه  ال�صليطي  ،واأو�صح 
اأ�رشفت  ونوعية  ا�صتباقية  عملية 
متكنت  العمومية،  النيابة  عليها 
على  القب�ص  من  االأمن  قوات 
دون  اجلزائري«،  »االإرهابي 
تفا�صيل عن مكان وتوقيت القب�ص 
ما  تو�صيح  ودون  بال�صبط،  عليه 
اأم  اأي�صا  موقوف  �صقيقه  كان  اإذا 
كان  عليه  املقبو�ص  اأن  وبني  ال.  
ن�رشات  من  العديد  يف  مدرجا 

ال�صلطات  اأ�صدرتها  التي  التفتي�ص 
اجلزائرية  والق�صائية  االأمنية 
باالن�صمام  تتعلق  تهم  اأجل  من 
عن�رشا  وكان  اإرهابي،  تنظيم  اإىل 
االإرهابية  التنظيمات  ن�صطا �صمن 
ال�صليطي،  ووفق  �صنوات،   10 منذ 
االنتماء  االإرهابي،  لهذا  �صبق 
ببالد  »القاعدة«  تنظيم  اإىل 
االن�صقاق  قبل  االإ�صالمي  املغرب 
واالن�صمام اإىل تنظيم جند اخلالفة 
يف  وتتمركز  باجلزائر  االإرهابي 
اجلبال الغربية مبحافظات الكاف 
احلدودية  وجندوبة  والق�رشين 
وبجبل  غرب(  )�صمال  اجلزائر  مع 
بوزيد  �صيدي  مبحافظة  مغيلة 
اإرهابية  جمموعات  )و�صط( 
تنتمي لكتيبة عقبة بن نافع التابعة 
اخلالفة،  جند  وكتيبة  للقاعدة 
األغام يف اجلبال  والتي قامت بزرع 

ملنع تقدم قوات االأمن نحوها. 
م.�ص

البويرة

 مواطنون يجددون االحتجاج
 �سد ارتفاع االأ�سعار

مواطنو  اأم�ص  �صبيحة  جدد 
الواقعة  ال�رشفة  بلدية 
والية  عا�صمة  �رشق  اأق�صى 
البويرة حركتهم االحتجاجية 
املواد  اأ�صعار  ارتفاع  �صد 
االآونة  يف  اال�صتهالكية 
اأقدموا منذ  االأخرية ، حيث 
على  ال�صبيحة  �صاعات  اأوىل 
رقم  الوطني  الطريق  قطع 
واليتي  بني  الرابط   26
خلق  ما  وبجاية  البويرة 
اختناقا مروريا كبريا ، ويف 
املحتجون  ندد  ال�صياق 
خالل ت�رشيحاتهم ليومية 
باالرتفاع   « الو�صط   «

الفاح�ص يف اأ�صعار املواد 
طرف  من  اال�صتهالكية 
يف  وجدوا  الذين  التجار 
اجلديد  املالية  قانون 
فزاعة لل�صطو على جيوب 
 ، ال�صعب  من  الغالبى 
اأنهم تفاجاأوا من  موؤكدين 
الع�صوائية  الزيادات  هذه 
كافة  تقريبا  م�صت  التي 
املواد الوا�صعة اال�صتهالك 
دون ن�صيان الناقلني الذين 
يف  زيادات  اأي�صا  فر�صوا 
ت�صعرية النقل دون مراعاة 

امل�صافة القانونية .
اأح�سن مرزوق



متكنت م�صالح اأمن والية اجلزائر 
فيما  تدخالت  عدة  ت�صجيل  من 
العمران  على  املحافظة  يخ�ص 
وحماية البيئة على م�صتوى قطاع 
االخت�صا�ص وهو ما حتر�ص عليه 
ذات امل�صالح اإىل جانب حماربة 
احل�رضية  االأو�صاط  يف  اجلرمية 
على  املحافظة  و  االأمن  لتوفري 
يعترب  الذي  املواطن  ممتلكات 
العملية،  هذه  يف  اأ�صا�صيا  طرفا 
�صيء  كل  عن  التبليغ  خالل  من 
اخل�رضاء  اخلطوط  عرب  م�صبوه 

التي و�صعت حتت ت�رّضفه.
فرقة  �صّجلت  ال�صدد،  هذا  يف 
البيئة  وحماية  العمران  �رضطة 
�صهر  خالل  اجلزائر  والية  الأمن 
تعلق  تدخل   )119( دي�صمرب، 
 )03( و  بدون رخ�صة  بناء  باإجناز 
مطابقة  عدم  حول  تدخالت 
امل�صلّمة،  البناء  لرخ�صة  البناء 
وفيما تعلق بتطهري الطريق العام 
متعلق  تدخل   )23( ت�صجيل  مت 

بالتجارة غري ال�رضعية.
النفايات  ت�صيري  يخ�ص  فيما 
مّت  فقد  واإزالتها،  ومراقبتها 
اإح�صاء )244( تدخل متحور حول 
رف�ص  اأو  النفايات  واإهمال  رمي 
ا�صتعمال نظام النفايات املو�صوع 
من طرف الهيئات املعنية، )152( 
اأو  رمي  اأو  باإيداع  متعلق  تدخل 

الناجتة  الهامدة  النفايات  اإهمال 
عن ا�صتغالل املحاجر و املناجم 
الرتميم،  و  والبناء  الهدم  واأ�صغال 
الطريق  اإعاقة  حول  تدخل   )14(
من  مواد  ترك  اأو  بو�صع  العام 
اأو  املرور  حرية  متنع  اأن  �صانها 
اإىل  باالإ�صافة  اآمن،  غري  جتعله 
غري  ومفرغة  موقع   )26( اإزالة 
ال�صلطات  مع  بالتن�صيق  �رضعية 
 )07( عن  ناهيك  املحلية، 
و�صع  اأو  باإلقاء  متعلقة  تدخالت 
اأو  اأقذار  العمومي  الطريق  يف 
كنا�صات اأو مياه قذرة اأو اأي مواد 
اأخرى يوؤدي �صقوطها اإىل اإحداث 
روائح  منها  تت�صاعد  اأو  �رضر 

كريهة �صارة بال�صحة.
وال�صحة  بالنظافة  تعلق  فيما 
ذات  �صجلت  فقد  العمومية، 
متعلقة  تدخالت   )04( امل�صالح 
اأو  امليتة  احليوانات  برمي 
الف�صالت ذات امل�صدر احليواين 
طريق  عن  اإتالفها  عدم  و 
اأما يف جانب  الرتميد،  اأو  الدفن 
فقد  اخل�رضاء،  امل�صاحات 
العمران  �رضطة  فرق  اأح�صت 
تدخالت   )04( البيئة  وحماية 
وف�صالت  نفايات  بو�صع  متعلقة 
خارج  خ�رضاء  م�صاحات  يف 
املخ�ص�صة  الرتاتيب  اأو  االأماكن 

و املعينة لهذا الغر�ص.

االإقليمية  الكتيبة  متكنت 
للدرك الوطني بالدار البي�صاء 
اإجرامية  ب�صبكة  االإطاحة  من 
الن�صب  حترتف  منظمة 
م�صريي  على  واالحتيال 
ببيع  اخلا�صة   ال�رضكات 
وهذا  البناء  اآليات  و  معدات 
تكبد  وهمية  �صفقات  باإبرام 
�صخمة،  مالية  مبالغ  ال�صحايا 
حيث تن�صط هذه ال�صبكة على 
م�صتوى العا�صمة و عدة واليات  
اأخرى منها �صطيف، ق�صنطينة 
بوعريريج،  برج  ،بجاية، 

بومردا�ص و عني الدفلى .
         

احلال   ق�صية  يف  التحريات 
االإقليمية  الفرقة  با�رضتها 
للدرك الوطني بالدار البي�صاء 
طرف  من  �صكوى  تلقيها  بعد 
�رضكة  م�صري  )ن.اأ(  امل�صمى 
الذي  و  الرافعة  االآالت  لبيع 
احتيال  و  ن�صب  �صحية  كان 
من طرف هذه الع�صابة، حيث 
الوطني  الدرك  عنا�رض  متكن 

و  ال�صبكة  اأفراد  توقيف  من 
على راأ�صهم رئي�صها الذي تبني 
اأوامر   )05( خم�صة  حمل  اأنه 
جهات  عن  �صادرة  بالقب�ص 
اأجل  من  خمتلفة  ق�صائية 
اإ�صدار  و  االحتيال  و  الن�صب 
كان  والذي  ر�صيد  بدون  �صك 
مزورة  هوية  بوثائق  يتنقل 
االأجهزة  قب�صة  من  لالإفالت 

االأمنية.
اأن  ك�صف  املنجز  التحقيق 
اأغلب �صحايا هذه ال�صبكة هم 
ببيع  خا�صة  موؤ�ص�صات  م�صريو 
كما   ، البناء  واآليات  معدات 
متكنت م�صالح الدرك الوطني  
اأي�صا من ا�صرتجاع العديد من 
هذه االآليات و التي مت ت�صليمها 
الق�صية  اأطراف  الأ�صحابها، 
اجلهات  اأمام  تقدميهم  مت 
ا�صتكمال  بعد  الق�صائية 
اإجراءات التحقيق لتورطهم يف 
اأ�صـرار،  جمعيـة  تكويــن  جناية 
اإ�صدار  االحتيال،  و  الن�صب 

�صك بدون ر�صيد.

قامت بها فرق �شرطة العمران وحماية 
البيئة باأمن والية اجلزائر

الراأ�س املدبر للع�شابة حمل خم�شة )05( 
اأوامر بالقب�س

اإزالة )26( مفرغة ع�شوائية 
وت�شجيل )119( اجناز بناء 

بدون ترخي�ص 

درك العا�شمة يفكك �شبكة حترتف 
الن�شب و االحتيال
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حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار البي�شاء

�شبكة اإرهابية م�شوؤولة عن اغتيال عنا�شر 
�شرطة  بالقبة اأمام حمكمة اجلنايات

�شتنظر حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار البي�شاء خالل الدورة اجلارية   يف ملف  �شبكة اإرهابية 
خطرية من 29 �شخ�شا من اجلماعة ال�شلفية للدعوى والقتال النا�شطة مبنطقة القبة بالعا�شمة 

ومنطقة مفتاح امل�شوؤولة عن  عملية اغتيال �شرطي مرور بحي البدر وحماولتها اغتيال �شرطي اآخر 
وعدة عنا�شر اآخرين نظرا لت�شييقهم عليهم يف عملية نقل املوؤونة للجماعات االإرهابية باأعايل 

جبال منطقة مفتاح و كذا جتنيدهم لعدة �شباب من داخل و خارج اأ�شوار ال�شجون  .

ل/منرية

تعود  التي  الق�صية  يف 
ح�صب  وعلى  جمرياتها 
التي  الق�صائي  امللف 
»الو�صط«  جريدة  حتوز 
منه  ن�صخة  عن 
�رضطي  حلادثة اغتيال 
البدر  تنظيم املرور بحي 
نوفمرب2015   15 بتاريخ 
خل�رض«  »عي�صى  املدعو 
م�صالح  متكنت  اأين 
على  التعرف  من  االأمن 
اإ�صتعملت  التي  ال�صيارة 
االغتيال  عملية  تنفيذ  يف 
وبناءا على املعلومات مت 
التو�صل للك�صف عن هوية 
اجلماعة التي نفذتها فتم 
توقيف » ب، ح�صني« الذي 
ال�صجن  اأطلق �رضاحه من 
يف  تورطه  اإثر   1999 �صنة 
تعرف  و  اإرهابية  ق�صية 
يف  تواجده  فرتة  خالل 
االإرهابي  على  ال�صجن 
عر�ص  الذي  ،في�صل«  »خ 
عليه فكرة موا�صلة العمل 

امل�صلح بتمويل اجلماعات 
و  باالأدوية  االإرهابية 
االألب�صة و املواد الغذائية 
ونقلها اإيل منطقة »زيان« 
ذات  كلفه  كما  مبفتاح 
ل  ت�صا الإ با بي  ها ر الإ ا
و«مالح«   « ب«بحوري 
و  يزيد«  »�صقرة  ،و 
اإح�صارهم للجبل و كلفهم 
الدعم  و  االإ�صناد  مبهمة 
و   2015 اأكتوبر  غاية  اإىل 
عنا�رض  ل�صيطرة  نظرا 
فكر  االأو�صاع  على  االأمن 
عملية  يف  ،في�صل«  خ   «
االأمن  رجال  اإغتيال 
و  ،ح�صي«  »ب  ،وكلف 
و  بالرت�صد  ،مزيان«  »م 
التي  املعلومات  جمع 
�رضطيان يقومان  تخ�ص 
املرور  حركة  بتنظيم 
على  ،وبناءا  البدر  بحي 
قاموا  املعلومات  تلك 
لعملية  بالتخطيط 
اليوم  ويف  االإغتيال 
اجلميع  اإلتقى  املحدد 
»بالبروفال«  مبنطقة 

بالقبة وبعد تق�صيم االأدوار 
بو�صومة«   « حينها  وقام 
بالتنقل  حوري  و  مالح  و 
االإنتظار  و  احلياة  حلي 
م�صتوى  على  هناك 
بعد  ال�رضيع و  الطريق 
دقائق ح�رض »عبد الفتاح« 
الغاين«  ،عبد  ب   « رفقة 
علة  يحيى«  »اأبو  املدعو 
نوع  من  اأجرة  �صيارة  منت 
�صائقها  اأرغموا  و   »405«
اإثنان  وكلف  النزول  على 
يطلقا  اأن  على  بحرا�صته 
�رضاحه بعد �صاعة و كلف 
ال�صيارة  بقيادة  بو�صمة«   «
»خومي�صي«وتنقلوا  رفقة 
البدر  حلي  متنها  على 
عملية اغتيال  نفذوا  و 
ال�رضطي » ع ،خل�رض«، يف 
حني مل يتنمكن املدعو » 
بن نابي« من تنفيذ مهمة 
الثاين  ال�رضطي  اغتيال 
لعطب  كمال«  »بوطابونة 
اأ�صاب م�صد�صه ، ثم الذوا 
ال�صيارة  وتركوا  بالفرار 
وبعدها  الطريق  يف 

رفقة  بو�صمة«   « �صافر 
»وهران«  لوالية  »�صمري« 
ذلك  بعد  وعاد  للتموين 
اأين مت  العا�صمة  اإىل 
وخالل   . عليهما  القب�ص 
تبني  املتهمني  ا�صتجواب 
اأن  التحقيق  مل�صالح 
اجلماعة  عنا�رض  جميع 
علم  على  كانت  االإرهابية 
ال�رضطي  بعملية اغتيال 
من  جميعا  كانوا  اأنهم  و 
اإ�صناد  و  دعم  عنا�رض 
االإرهابية  اجلماعات 
القتال  و  للدعوى  ال�صلفية 
القبة  مبنطقة  النا�صطة 
وكانوا  بالبليدة  مفتاح  و 
النا�صطات  ي�صتغلون 
التجارية لدعم اجلماعات 
�صواء من خالل  االإرهابية 
من  اأو  املالية  االإيرادات 
املحالت  ا�صتغالل  خالل 
العنا�رض  التجارية الإيواء 
قيامهم  وكذا  االإرهابية 
ل�صالح  �رضقة  بعمليات 
 ، االإرهابية  اجلماعات 
االأ�صا�ص  هذا  على  ليتم 

عنا�رض  جميع  توقيف 
االإرهابية  ال�صبكة 
املتكونة  و  اخلطرية 
اإحالتهم  و  متهما   29 من 
التحقيق  جهات  على 
اأ�صفرت  التي  الق�صائي 
مبوجب  متابعتهم  عن 
االإتهام  غرفة  من  قرار 
بني  خطرية تراوحت  بتهم 
و  اأ�رضار  جمعية  تكوين 
ال�رضقة املو�صوفة و القتل 
العمدي مع �صبق االإ�رضار 
و الرت�صد و حماولة القتل 
العمدي وجناية االإنخراط 
اإرهابية  جماعات  يف 
على  على  تعمل  م�صلحة 
اأو�صاط  يف  الرعب  بث 
ال�صكان و خلق جو اإنعدام 
االإعتداء  خالل  من  االأمن 
املعنوي على االأ�صخا�ص و 
تعري�ص ممتلكاتهم للخطر 
حمكمة  على  اإحالتهم  و   ،
ق�صاء   مبجل�ص  اجلنايات 
جل�صة  عنه  �صت�صفر  ما 
تفا�صيل  من  املحاكمة 

اأكرث .

�شتتنظر فيها حمكمة اجلنايات االبتدائية نهاية ال�شهر اجلاري

�شقيقان يقتالن �شخ�شا ب�شبب كلب باالأبيار

اإيليزي 

54 حالة ملر�ص جلدي باإن اأمينا�ص 

�صتفتح حمكمة اجلنايات االإبتدائية 
جرمية  ملف  اجلاري  ال�صهر  نهاية 
بحي  متت  التي  الب�صعة  القتل 
من  جوان  ب�صهر  باالأبيار  �صكالة 
يف  �صقيقان  قام  2016  اأين  عام 
اأخر  و  العمر  من  الثاين  العقد 
حيهم  اإبن  روح  اإزهاق  و  بطعن 
باالأبيار  ال�صكالة  مبنطقة  ب�صكني 

ب�صبب بقايا اأكل كلب .
وقائعها  تعود  التي  اجلرمية  يف 
االأولية  املعلومات  ح�صب  وعلى 
»الو�صط«  جريدة  لدى  املتوفرة 
حني   2016 جوان  �صهر  لبداية 
اأمام  من  مارا  ال�صقيقان  اأحد  كان 

حدود ال�صاعة  يف  ال�صحية  م�صكن 
وقام  الكلب  وبرفقته  زواال  الثالثة 
برمي بقايا اأكل الكلب اأمام م�صكن 
ال�صحية الذي خرج مبا�رضة بعدما 
راح  و  منزله  �رضفة  من  �صاهده 
للف�صالت  رميه  �صبب  عن  يوبخه 
املتهم  عليه  لريد  م�صكنه  اأمام 
لدخولهما  اأدت  م�صتفزة  بطريقة 
اأن  كادت  كالمية  مناو�صات  يف 
اأبناء  لوال تدخل  لعراك  تتطور 
باإبعاد املتهم و  الذين قاموا  احلي 
يتوجه ال�صحية مل�صكنه ظنا منه اأن 
الواقعة قد طويت غري اأنه تفاجئ يف 
حدود ال�صاعة العا�رضة و ن�صف ليال 

باملتهم و�صقيقه واأخر يتقدمون من 
منزله و بحوزتهم �صكني قام اأحدهم 
ال�رضبة  اأمعائه وهي  داخل  بغر�صه 
الإزهاق روحه  كفيلة  كانت  التي 
اأع�صائه  ال�صكني  اخرتق  بعدما 
اإثرها  نقله على  احليوية ومت على 
يد  على  ال�رضعة  جناح  م�صتوى 
اأبناء احلي مل�صت�صفى عام اأين لفظ 
بعدها  يتم  و  اأنفا�صه  اأخر  هناك 
من  فرارهم  بعد  املتهمني  توقيف 
بالتايل حتويلهم  و  اجلرمية  م�رضح 
راي�ص  اأين  مراد  بئر  حمكمة  على 
اجلمهورية  وكيل  ب�صماعهم  قام 
من  لهم  ن�صب  اأمامه ما  اأنكروا  و 

معر�ص  يف  مت�صكوا  بعدما  جرم 
قام  من  الكلب  اأن  ت�رضيحاتهم 
بع�ص ال�صحية و قتله و نفوا بذلك 
وجود اأي �صكني اأ�صتعمل من قبلهم 
يف اجلرمية ويقوم من جهته ال�صيد 
وكيل اجلمهورية باإحالة امللف على 
قا�صي حتقيق الغرفة الثانية  الذي 
املتورطني  باإحالة  التحريات  اأنهى 
القتل  بجرم  احلال  حمكمة  على 
و  االإ�رضار  �صبق  مع  العمدي 
ما  اإنتظار  يف  الرت�صد  ،وهذا 
من  املحاكمة  جل�صة  عنه  �صت�صفر 

تفا�صيل اأكرث .
ل/منرية

�صجلت 54 حالة ملر�ص جلدي 
لدى فئات عمرية خمتلفة يرجح 
»احل�صبة«  ملر�ص  تكون  اأن 
بوالية  اإمينا�ص  اإن  مبدينة 
اأم�ص  اأ�صتفيد  ، ح�صبما  اإيليزي 
مديرية  م�صالح  لدى  االأحد 

واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة 
امل�صت�صفيات .

املوؤ�ص�صة  ا�صتقبلت  وقد 
اجلوارية  لل�صحة  العمومية 
االأ�صبوع  نهاية  اأمينا�ص  باإن 
التي  احلاالت  تلك  املن�رضم 

اأ�صيبت بها فئات عمرية ترتاوح 
مابني اأقل من �صنة و 44 �صنة 
ت�صكيل فريق طبي  ، حيث مت 
م�صلحة  رئي�صة  من  متكون 
العمومية  باملوؤ�ص�صة  الوقاية 
وان  تارقي   « االإ�صت�صفائية 

يف  واأخ�صائي   « تيمي�صي 
ملعاينة  اجللدية  االأمرا�ص 
اأو�صحت  كما   ، احلاالت  تلك 
الوقاية  م�صلحة  رئي�صة 
الدكتورة  القطاع  مبديرية 

اأحميم ن�صرية.



اجلنوب  واليات  ت�شهد 
رهيب  انت�شار  ال�رشقي  
وذلك   ، الفو�شوية  للتجارة 
األف    25 قرابة  اإح�شاء  بعد 
ين�شطون  فو�شوي  تاجر 
 ، للقانون  خمالفة  بطرق 
اأكدت  فقد  ذلك  مع  موازاة 
جمعيات حملية مهتمة ب�شحة 
امل�شتهلك ، اأن قرارات الوالة 
ومديريات  التنظيم  القا�شية  
الكلي  للق�شاء  اجلميع  بتجند 
مل  الفو�شوية  التجارة  على 
جتد نفعا. نا�شدت اجلمعيات 
ب�شحة  املهتمة  املحلية 
الوالئية  ال�شلطات  امل�شتهلك 
املخت�شة  االأمنية  وامل�شالح 
من  املزيد  تفعيل  ب�رشورة   ،
وذلك   ، ال�شارمة  القرارات 
االنت�شار  جمابهة  بهدف 
الفو�شوية  للتجارة  املقلق 
 ، ،غرداية  ورقلة  واليات  عرب 
 ، الوادي   ، ب�شكرة   ، االأغواط 
للق�شاء   ، ومترنا�شت   ايليزي 
تاجر  األف    25 زهاء  على 
االأر�شفة  يحتلون  اأ�شبحوا 

بعر�ض  العمومية  وال�شاحات 
تعلق  ما  خا�شة   ، منتوجاتهم 
ال�رشيعة  باملواد اال�شتهالكية 
التلف ، و�شط مظاهر تطاير 
املائية  الربك  وانت�شار  الغبار 
ك�شف  حيث   ، امل�شتعملة 
اأن  اجلمعيات  نف�ض  ممثلي  
ال�شلطات الو�شية وعلى راأ�شها 
ومديريات   اجلمهورية   والة  
 ، العامة  وال�شوؤون  التنظيم 
وقت  يف  اأ�شدرت  قد  كانت 
الهامة  القرارات  �شابق عديد 
، التي من �شاأنها اإعادة تنظيم 
جوارية  اأ�شواق  بفتح  التجارة 
وبلدية جديدة ، دون احلديث 
�شارمة  تعليمات  اإ�شدار  عن 
فرق  و  مفت�شيات  من  لكل 
 ، التجارة  مبديرية  املراقبة 
والدرك  االأمن  م�شالح  مبعية 
التجارة  ملحاربة   ، الوطنيني 
وم�شادرة  ال�رشعية  غري 
تباع جهارا  التي  املحجوزات 
جتارة  �شجالت  وبدون  نهارا 
التعليمات  هذه  اأن  حيث   ،
يف  ايجابية  نتائج  حققت 

وقت معني ، لكن تعنت التجار 
يف  ومت�شكهم  الفو�شويني 
املذهل  انت�شارهم  موا�شلة 
�شكاوى  ح�شب  ي�شتدعي  بات 
جتند   ، اجلمعيات  ذات 
ذلك جمعيات  اجلميع مبا يف 
املدنية  وال�شلطات  االأحياء 
الظاهرة  ، ملكافحة  واالأمنية 
ال�شالفة الذكر والتي اأ�شبحت 
يف  مبا�رشا  �شببا  ح�شبهم-   –
ت�شويه املنظر اجلمايل  لهاته 
اإقدام  جراء  وذلك   ، البلدية 
على  القانونيني  غري  التجار 
نهاية  اأثناء  خملفاتهم  ترك 
االأمر   ، يوميا  عملهم  ن�شاط 
مذهل  انت�شار  خلف  الذي 

للنفايات و االأو�شاخ واالأكيا�ض 
ثانية  جهة  من   . البال�شتيكية 
اأرجع متتبعون لل�شاأن املحلي 
للتجار  املقلق  االنت�شار   ،
خا�شة  الفو�شوية  والتجارة 
باجلنوب  الكربى  بالواليات 
الفادح  للنق�ض   ، ال�رشقي  
وقمع  الرقابة  اأعوان  عدد  يف 
 ، التجارة  مبديريات  الغ�ض 
التي حملوها م�شوؤولية تبعات  
باتت  التي  املتعفنة  الو�شعية 
وت�شكل  القطاع  ج�شد  تنخر 
اأ�شبحت  حقيقية  خماطر 

حتدق بامل�شتهلكني .

�أحمد باحلاج

اأخبار  تداول  بعد  هذا  جاء    
افريقية  دول   اعتزام  حول 
تتخ�ش�ض  يف   قوة  ان�شاء  
 ، مايل  يف   احلدود    حماية 
باجلنوب  ومناطق   النيجر   
ت�شلل  ملنع   الليبي  
غربي   االإرهابيني،بتمويل 
خليجي« ،   اأوروبي    اأمريكي  
حيث  طلب  الرئي�ض الفرن�شي  
اميانويل ماكرون ر�شميا  دعم 
ال�شعودية  لتمويل  قوة افريقية 
االإرهاب  ملكافحة  م�شرتكة 
ع�شكرية  وحدات  من  تتكون  
من 5 دول هي موريتانيا ،مايل 
، النيجر بوركينافا�شو  وت�شاد 
عليم  م�شدر   وقال    .  «
للغاية  اإن اجلزائر عربت عن 
غري  لوجود  قوات  رف�شها 
يف  احلدود  حلرا�شة  وطنية  
بحدود  ترتبط  التي  الدول 
ويتعلق  اجلزائر  مع  م�شرتكة  
النيجر  مايل   من   بكل  االأمر 
م�شدرنا  اإىل  وا�شار  وليبيا، 

اأن  الرف�ض اجلزائري  انطلق 
اأن  هو  االأول   اأمرين  من 
تكون  الوطنية  غري  القوات 
تكون  و  باالأر�ض    ملمة   غري 
احلدود   تاأمني  يف  مهمتها 
ولو  حتى   ، ال�شعوبة  �شديدة  
اثبتت  حيث   افريقية   كان 
ال�شعوبات  مايل  يف  التجربة 
القوات  واجهت   التي 
االفريقية  املوجودة يف  اقليم 
اأن   كما  مايل،   �شمال  اأزواد 
اجلزائري   يرف�ض   اجلي�ض 

مع  التن�شيق   والتعاون  
يف  موجودة  اأجنبية  قوات 
حاالت  يف  اإال  جماورة  دول 

ال�رشورة  الق�شوى.
التحفظ  تف�شري  مت   وبينما 
منطلق  من  باأنه  اجلزائري  
رف�ض  جزائري  مل�رشوع القوة 
الع�شكرية  امل�شرتكة  التي 
ت�شم وحدات من 5 دول هي  
و  بوركينافا�شو   النيجر  مايل 
توا�شل    ، وموريتانيا  ت�شاد  
اجلزائر ال�شغط يف الكوالي�ض  

لتغيري  اال�شرتاتيجية الفرن�شية 
يف منطقة  ال�شاحل االإفريقي 
�رشبت  فقد  ثانية  جهة  من   .
نية  االأمنية  امل�شادر  ذات 
االأمني  التعاون  على  اجلزائر 
دول  مع  االأمني  اجلانب  من 
االإفريقي  وال�شاحل  اجلوار 
وتف�شيال  جملة  رف�شت  كما 
دعمها  يف  الدول  هذه  طلب 
وذلك  ولوج�شتيا  ع�شكريا 
عجزها  وهو  وحيد  ل�شبب 

الفادح يف تاأمني اأمن بلدها .
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عار�ست �جلز�ئر عرب ممثليها يف  لقاء�ت تن�سيقية  �أمنية ودبلوما�سية  مع فرن�سا و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية   
تو�جد قو�ت  �أجنبية   يف  خطوط   �حلدود �ملتقدمة  يف كل من �سمال مايل و�سمال �لنيجر و جنوب غرب ليبيا.

 .ماكرون طلب ر�سميا دعم �ل�سعودية لتمويل قوة �إفريقية م�سرتكة  

ملنع ت�سلل �لإرهابيني بتمويل غربي –�أوروبي خليجي 

�أحمد باحلاج 

�جلز�ئر ترف�ش �لتعاون مع جيو�ش  �أجنبية 
تتو�جد يف دول �إفريقية جماورة

قر�ر�ت �لولة  ومديريات �لتنظيم للق�ساء على �لظاهرة يف مهب �لريح 

25 �ألف تاجر فو�شوي باجلنوب �ل�شرقي يتحدون تعليمات �حلكومة 

حول دور �لتو��سل �لإلكرتوين يف مر�فقة 
�لتنمية �ملحلية 

ب�سبب تكد�س �أطنان �لنفايات
 �ملنزلية و �لأو�ساخ  

جمموعة �لتيديكلت تنظيم 
 يوما �إعالميا برعاية 

يومية �لو�شط 

200 �إ�شابة بد�ء �لل�شمانيا 
�جللدية بورقلة ومترن��شت 

خالل �ل�شنة �ملنق�شية

التيديكلت  حكماء  جمموعة  ت�شعى 
االإدارية  باملقاطعة  التنمية  اأجل  من 
عني �شالح بتمرنا�شت ، اىل تنظيم يوم 
اعالمي حول دور التوا�شل االلكرتوين يف 
مرافقة التنمية وتقوية دور الن�شطاء يف 
النا�رشين واالهتمام  �شلوكيات  تذهيب 
يف  وامل�شاهمة  اجلوارية  باالأعمال 
عام  ب�شكل  اجلمعوية  االأن�شطة  ترقية 
التيديكلت  حكماء  جمموعة  بادرت   .
املنتدبة  بالوالية  التنمية  اأجل  من 
و�شع  اىل  بوالية مترنا�شت  عني �شالح 
اخلطوط العري�شة لتنظيم يوم اعالمي 
االلكرتوين  التوا�شل  يتمحور حول دور 
الذي  املحلية  التنمية  مرافقة  يف 
مار�ض  �شهر  تنظيمه  املنتظر  من 
املبادرة  هذه  �شتكون  ، حيث  املقبل  
جمموعتني  طرف  من  بدعم  مرفوق 
با�شدقاء  االأمر  ويتعلق  الكرتوتني 
واقع  التيديكلت وجمموعة عني �شالح 
و اأفاق ويف �شياق مت�شل ف�شيكون هذا 
الو�شط  يومية  برعاية  االإعالمي  اليوم 
يف   قيا�شيا  رقما  ت�شكل  ا�شبحت  التي 

الكبريو  باجلنوب  االإعالمية  ال�شاحة 
الثالث  اأن  ومعلوم   . وجيز  ظرفا  يف 
اأنفا  املذكورة  االلكرتونية  جمموعات 
متكنت خالل الثالث �شنوات املن�رشمة 
من ن�رش وا�شت�شدار اأكرث من 100 األف 
خرب و�شورة كلها اإيجابية لواقع و اأفاق 
التنمية مبنطقة التيديكلت عموما ، كما 
اأن من بني اأولوياتها التنمية الب�رشية ثم 
دور  وتقوية  املحلية  املوارد  تثمني 
املراأة يف التوازن االأن�شطة ذات ال�شلة 
باملوا�شيع ال�شياحية ، ومما ال يختلف 
عليه اثنان اأن منطقة التيديكلت بجنوب 
جذابية  االأكرث  اأ�شبحت  الكبري  البالد 
 ، االإلكرتونية  الو�شائط  خمتلف  عرب 
املجموعات  اأكرب  و  اأكرث  تعد  حيث 
. وعلى  االأزرق  الف�شاء  االلكرتونية يف 
مفتوحة  االأبواب  تبقى  االأ�شا�ض  هذا 
اأمام اجلميع للم�شاركة االفرتا�شية عرب 

خمتلف الو�شائط االلكرتونية .
�أحمد باحلاج

املخت�شة  امل�شالح  اأح�شت 
ورقلة  بواليتي  النائية  بالبلديات 
ومترنا�شت  زهاء 200 اإ�شابة بداء 
الل�شامنيا خالل ال�شنة الفارطة   ، 
وهو ما اأرجعته اجلمعيات املحلية 
والبيئي  ال�شحي  بال�شاأن  املهتمة 
لالنت�شار املقلق الأطنان القمامات 
والنفايات املنزلية .  ك�شفت م�شادر 
حملية لـ »الو�شط » ، اأن ال�شلطات 
املعنية ببلديات عني �شالح ، عني 
 ، احلجرية   ، تينزاوتني   ، قزام 
العالية ، متا�شني واملقارين بواليتي 
 ، التوايل   على  وورقلة  تامرنا�شت 
حالة   200 يقارب  ما  اأح�شت  قد 
اجللدية  الل�شامنيا  بداء  اإ�شابة 
لتبقى   ، املن�رشمة   ال�شنة  خالل 
 ، هذه احل�شيلة مر�شحة لالرتفاع 
وذلك على خلفية اإح�شاء اأكرث من 
املنزلية  النفايات  من  طن   85700
ال�شوارع  يف  املكد�شة  وال�شلبة 
ان�شدادات  ت�شجيل  اإىل  اإ�شافة   ،
املياه  ت�رشيف  بالوعات  يف  كبرية 
دفع  الذي  االأمر   ، امل�شتعملة 
اآبار  الجناز  املواطنني  بغالبية 
تقليدية بجوار جتمعاتهم ال�شكنية 
لت�رشيف املياه القذرة ، موازاة مع 
ذلك فقد ت�شاءلت جمعيات حملية 
البيئي وبنربة حادة  بال�شاأن  مهتمة 

املالية  املخ�ش�شات  م�شري  عن 
املوجهة يف اإطار تغطية ن�شاطات 
بهاته  والوقاية  النظافة  م�شالح 
البلديات ، ف�شال عن ال�شح الكبري 
التح�شي�شية  احلمالت  تنظيم  يف 
 ، املخاطر  باأهم  والتوعية 
يوؤرق  هاج�ض  ت�شكل  باتت  التي 
املقلق  االرتفاع  ب�شبب  يومياتهم 
مبختلف  امل�شابة  احلاالت  لعدد 
العديد  رغم   ، الفتاكة  االأمرا�ض 
وال�شكاوى  املرا�شالت  من 
والعرائ�ض االحتجاجية املرفوعة 
لل�شلطات الوالئية النت�شال املئات 
من العائالت من التدهور امل�شتمر 
للواقع البيئي بوالية الوادي ، اإال اأن 

دار لقمان بقيت على حالها .
من�شق  طالب  فقد  جهته  من 
املجتمع املدين واحلركة اجلمعوية 
تقار  القادر  الكبري  عبد  باجلنوب 
 ، معنا  له  مقت�شب  ت�رشيح  يف 
حول  معمق  حتقيق  فتح  ب�رشورة 
ال�شجالت ال�رشية اخلا�شة بالعدد 
بداء  امل�شابة  للحاالت  احلقيقي 
فتحت  التي  اجللدية،   الل�شامنيا 
االأموال  م�شري  عن  الت�شاوؤل  باب 
للنهو�ض  املر�شودة  ال�شخمة 

بواقع التنمية املحلية .
�أحمد باحلاج
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حيث مت و�سع ا�ستمارات اال�ستبيان 
اال�ستقبال يف  ومكاتب  قاعات  يف 
عليها  االإطالع  بغية  املراكز  تلك 
من قبل من يزور الأمر ما من اجل 
بارائم بكل حرية يف مدي  االإدالء 
للمواطن  املقدمة  اخلدمة  تقييم 
كما  اال�ستقبال  حيث  من  خا�سة 
على  اال�ستمارات  هذه  حتتوي 
انطالقات  املعلومات  من  جملة 
وامل�ستوي  اجلن�س  معلومات  من 
اأ�سئلة  طرح  مع  وال�سن  الدرا�سي 
جاء فيها كيفية ا�ستقبال املواطن 
واملعاملة التي لقي بها من طرف 
رجال ال�رشطة باالإ�سافة اإيل حالة 

من  خا�سة  ال�رشطية  املوؤ�س�سة 
حرية  طرح  مع  النظافة  جانب 
اأكرث  ت�سهب  االقرتاحات  تقدمي 
اال�ستقبال  ظروف  حت�سني  يف 
اال�ستمارة مبا�رشة  تو�سع  وبعدها 
اأين ترفع مبا�رشة  يف بريد خا�س 
اإيل رئي�س االأمن الوالئي لالإطالع 
العملية  االإجراءات  واتخاذ  عليها 
املرفق  حت�سني  الأجل  املنا�سبة 
من  عدد  وبح�سب  ال�رشطي 
املواطنني حول هذه املبادرة اأين 
وهي  ا�ستح�سانها  على  اجمعوا 
ال�رشطة  احرتافية  لرتقية  فر�سة 
مع االهتمام اأكرث يف ترقية وحفظ 
مع  التعاطي  يف  املواطن  حقوق 

مراكز االأمن .

قامت املديرية الولئية لالأمن الوطني باأدرار موؤخرا من اإطالق عملية ا�ستبيان يف اأو�ساط 
املواطنني عرب جل مراكز ال�سرطة والأمن احل�سري املتواجدة عرب اإقليم الولية بهدف معرفة 

اأراء املواطنني الزائرين وم�ساركتهم يف التح�سني الدائم يف ل�ستقبال والتوجيه

اأدرار

ا�شتبيان حول خدمة ال�شرطة اأمام املواطن 

امل�سيلة

تيندوف

املدية

�شباب يطالبون بتهيئة امللعب البلدي

مراقبة اأمنية ل 1709 مركبة 

اإ�شعاف ونقل 04 خمتنقني بالغاز

الهامل  بلدية  �سباب   يزال  ال 
الواقعة غرب  جنوب  ببو�سعادة 
عا�سمة الوالية ينتظرون جت�سيد 
يخ�س  فيما  م�سوؤوليهم  وعود 
اإعادة تهيئة امللعب البلدي الذي 

وعدوا به يف العديد من املرات 
به بع�س �سباب  ،وح�سبما �رشح 
هذا  مع  معاناتهم  فان  البلدية 
ال�سيما  ذروتها  بلغت  امل�سكل 
يواجهونها  التي  امل�ساكل  اأمام 

يف امللعب الوحيد هذا املوجود 
الذي  بلديتهم    م�ستوى  على 
بها  املعمول  للمعايري  يفتقر 
االأمر   الذي عر�س حياة الكثري 
منهم اإىل االأخطار جراء اأر�سيته 

يجدد  الغر�س  لهذا  و  املتاآكلة 
االألف   وللمرة  الهامل  �سباب 
اجل  من  ل�سلطاتهم  نداءهم 
الوحيد  امللعب  تهيئة  اإعادة 

بالبلدية .

الوالئية  امل�سلحة  �سجلت   
والية  باأمن  العمومي  لالأمن 
دي�سمرب   �سهر  خالل  تندوف 
املنق�سية   ال�سنة  من  الفارط 
مراقبة 1709 مركبة من خالل 
املرورية  املراقبة  حواجز 

على  الراكبة  والدوريات 
االخت�سا�س  اإقليم  م�ستوى 
عن  ذلك  نتائج  اأ�سفرت  حيث 
اإىل  مرورية  جنحة   15 ت�سجيل 
 25 منها  خمالفة     175 جانب 
االأوىل  الدرجة  من  خمالفة 

الدرجة  من  خمالفات   05 و 
من  خمالفة   122 مع  الثانية  
خمالفة    23 و  الثالثة  الدرجة 
من الدرجة الرابعة و يف نف�س 
حالة   35 اإح�ساء  مت  ال�سياق 
والدراجات  للمركبات  توقيف 

و�سع  ا�ستوجبت  اين  النارية 
مع   احلظرية   يف  مركبة   18
�سياقة لغر�س التعليق ملدة 03 
اأ�سهر و 31 حالة �سحب لرخ�س 
ملدة  التعليق  لغر�س  ال�سياقة 

06 اأ�سهر .

اأم�س نقل 03 خمتنقني  اأول   مت 
بلدية  بو�سط  واحدة  عائلة  من 
اأعمارهم  ترتاوح  �سيكاو  بن 
�سنة   44 و  �سنوات   08 بني  ما 
يف  اآالم  و  بغثيان  اأ�سيبوا 
للغاز  ا�ستن�ساقهم  جراء  الراأ�س 

املدفاأة  من  املنبعث  املحروق 
و  املكان  عني  يف  اإ�سعافهم  مت 
احلماية  رجال  طرف  من  نقلوا 
لدائرة  الثانوية  للوحدة  املدنية 
امل�ست�سفى  اإىل  البخاري  ق�رش 
الربواقية و بحي  لدائرة  املدين 

البخاري  ق�رش  بلدية  الهند�سة 
املدعو  و  خمتنق   01 نقل  مت 
 66 العمر  من  البالغ   ) م.ط   (
يف  اآالم  و  بغثيان  اأ�سيب  �سنة 
التنف�س  يف  �سعوبة  و  الراأ�س 
املنبعث  للغاز  ا�ستن�ساقه  جراء 

اإ�سعافه يف  املاء مت  �سخان  من 
طرف  من  نقل  و  املكان  عني 
للوحدة  املدنية  احلماية  رجال 
البخاري  ق�رش  لدائرة  الثانوية 
احمد  املدين  امل�ست�سفى  اإىل 

مرتيني لذات الدائرة .

اأدرار

تعليم االأمازيغية يف اأق�شام حمو االأمية بتميمون  
حمافظة  احمد  ال�سيد جويل  اأكد 
اهليل  الثقايف  الوطني  املهرجان 
قورارة  باأن�سودة  يتغني  الذي 
اأن  االمازيغي   الرتاث  من  االأزلية 
الطبعة   لهذه  التو�سيات  بني  من 
بتميمون  موؤخرا  اختتمت  التي 
تزامنا واإحياء مئوية الباحث مولود 

معمري واإعالن رئي�س اجلمهورية 
اللغة  تعليم  اأكادميية  اإن�ساء  عن 
تكون  اأن  الناير  وعيد  االأمازيغية 
البداية وعرب 10 بلديات وق�سورها 
اإعالن وعلى مراحل اإطالق تعليم 
حمو  اأق�سام  يف  االأمازيغية  اللغة 
اأمكنة  عرب  تن�سط  التي  االأمية  

عند  خ�سو�سا  باملنطقة  متعددة 
املجتمع  مكونات  الن  الن�ساء  
كما  الزناتية  اللهجة  عليها  تغلب 
مت االتفاق م�ستقبال بني حمافظة 
واملحافظة  الهليل  املهرجان 
تنظيم  يف  لالمازيغية  ال�سامية 
اإ�رشاك  مع  القادمة  الطبعات 

يف  والباحثني  الثقافية  اجلمعيات 
ترقيته  الأجل  االمازيغي  الرتاث 
اأكرث يف الوالية مع تكوين املكتبة 
للغة االأمازيغية حتى تكون مرجعا 
يف  لها  واملوؤطرين  للدار�سني 
عن  اإن�سائها  املنتظر  االأق�سام 

بو�سريفي بلقا�سم قريب  

البي�س

غرداية

146 مليار دج حجم الربامج 
التنموية منذ �شنة 1999

حرث اأكرث من 3.130 هكتارا 

ا�ستفادت والية البي�س منذ 1999 اإىل 
غاية ال�سنة اجلارية من برامج تنموية 
خمتلفة بلغ حجمها املايل االإجمايل 
146،5 مليار دج منها 129،8 ملياردج 
غري  القطاعي  بالربنامج  خا�سة 
�سمن  دج  و16،7مليار  املمركز 
للتنمية  البلدية  خمططات  برامج 
الوالية  م�سالح  من  علم  ح�سبما 
يقدر  ماليا  غالفا  الوالية  و�سجلت 
الربنامج  �سمن  دج  مليار  بنحو39،7 
القطاعي غري املمركز و 2،5 مليار 
دج �سمن خمططات التنمية البلدية 
كباقي لالإجناز اإ�سافة اإىل570عملية 
القطاعات  مبختلف  حية  تنموية 
خالل  االأ�سغال  بها  جتري  تزال  ال 
اأ�سغال دورة عادية االأخرية للمجل�س 
عوامل  و�سكلت  الوالئي   ال�سعبي 
االإجناز  و�سائل  غياب  و  نق�س 
مكاتب  عزوف  اأي�سا  و  املوؤهلة 
االإجناز  موؤ�س�سات  و  الدرا�سات 
خمتلف  يف  امل�ساركة  عن  الكربى 
الربامج التنموية بالوالية اإ�سافة اإىل 
والتاأطري  الكفاءات  �سعف  و  نق�س 
البلديات  و  القطاعات  م�ستوى  على 
اأهم االأ�سباب الرئي�سية لتاأخر عملية 
مل  حيث  امل�ساريع  خمتلف  جت�سيد 
جمموع  عرب  االإجناز  ن�سبة  تتعدى 
�سنة  منذ  امل�سجلة  الربامج  هاته 
1999 حدود 55 باملائة ح�سب نف�س 

امل�سدر.
و�سكلت عوامل نق�س و غياب و�سائل 
عزوف  اأي�سا  و  املوؤهلة  االإجناز 

موؤ�س�سات  و  الدرا�سات  مكاتب 
يف  امل�ساركة  عن  الكربى  االإجناز 
بالوالية  التنموية  الربامج  خمتلف 
اإ�سافة اإىل نق�س و �سعف الكفاءات 
القطاعات  م�ستوى  على  والتاأطري 
الرئي�سية  االأ�سباب  اأهم  البلديات  و 
خمتلف  جت�سيد  عملية  لتاأخر 
ن�سبة  تتعدى  مل  حيث  امل�ساريع 
الربامج  هاته  جمموع  عرب  االإجناز 
 55 حدود   1999 �سنة  منذ  امل�سجلة 

باملائة ح�سب نف�س امل�سدر.
التاأخر  ذات  ا�ستدراك  وبهدف 
من  جملة  الوالية  م�سالح  تبنت 
جلنة  تفعيل  خالل  من  التدابري 
خالل  عقدت  التي  ال�سفقات 
و  االأخريين)�سبتمرب  ال�سهرين 
درا�سة  خالل  اأكتوبر(13اإجتماعتم 
75م�رشوع  �سمنها  من  135ملف 
�سفقة و 18ملحق و 28 دفرت �رشوط 
كما  الوالية  م�سالح  ح�سب  جديد 
التجاوب  عن  امل�سدر  ذات  ك�سف 
املركزية  لل�سلطات  االإيجابي 
عدد  عن  التجميد  رفع  بخ�سو�س 
خالل  من  التنموية  العمليات  من 
الربامج  من  عملية   22 اإدراج  اإعادة 
كان  والتي  �سنة 2009  قبل  امل�سجلة 
قد م�سها الغلق التلقائي ''حر�سا من 
اال�ستجابة  على  العمومية  ال�سلطات 
ما  وهو  للوالية  التنموية  للحاجيات 
التنموي  اجلهد  تكثيف  ي�ستدعي 
هذه  جمموع  وتنفيذ  جت�سيد  الأجل 

امل�ساريع �سمن اآجالها املحددة''.

املزروعة  امل�ساحات  بلغت 
املحوري  بالر�س  باحلبوب 
غرداية  والية  عرب  3.134هكتار 
مديرية  لدى  علم  ما  ح�سب 
هذه  وتتوزع  الفالحية  امل�سالح 
الواقعة  الفالحية  امل�ساحات 
الغنية  الوالية  جنوب  مبناطق 
هكتار   2.435( املائية  بالرثوة 
مبنطقة  هكتار  و634  باملنيعة 
حا�سي لفحل و60 هكتار ب�سب�سب 
القمح  من  هكتار   2.899 على   )
ال�سعري    من  هكتار  و235  ال�سلب 
ح�سب ما اأو�سح مديرالقطاع علي 

بن جودي. 
وقد ارتفعت امل�ساحات املزروعة 
الأكرث  غرداية  بوالية  باحلبوب 
من  انتقلت  حيث  باملائة   40 من 
املو�سم  خالل  هكتار   2.137
 )2015   2014( املا�سي  الفالحي 
املو�سم  3.134هكتارخالل  اإىل 
اأ�ساف  مثلما  احلايل    الفالحي 
اأن  اإىل  م�سريا  امل�سوؤول    ذات 
"مر�سية"  للحبوب  النباتية  احلالة 
امل�ساحات  ملجمل  بالن�سبة 
االأرا�سي  عرفت  كما  املزروعة.  
املخ�س�سة لزراعة القمح وال�سعري 
خالل هذا املو�سم ارتفاعا نتيجة 
ملنتوج  اخلريفي  االإنتاج  جلني 
يف  تاأخرا  ت�سجل  مل  التي  الذرة 
املقدرباأكرث730  املح�سول  جني 
األف قنطار من الذرة   والتي تزرع 
باملناوبة بعد مو�سم ح�ساد القمح 

يف جويلية

مدير  اأفاد  ما  ح�سب  االأخري  
جني  الفالحيةو�سيتم  امل�سالح 
يقدر  الذرة  من  متاأخر  حم�سول 
ال�سهر  نهاية  هكتار   600 ب  
االأحوال  تغري  ب�سبب  اجلاريوذلك 
ما  ح�سب  باملنطقة    اجلوية 
اأ�ساف مدير القطاع   الفتا اإىلاأنه 
ال ميكن جني حم�سول الذرة بذور 
  17 الرطوبة  معدل  بلغ  اإذا  اإال 

باملائة. 
احل�سن  ال�سري  �سمان  اأجل  ومن 
ت�سخري  مت  فقد  احلرث  حلملة 
2.781 قنطار من البذور )2.311 
و470  ال�سلب  القمح  من  قنطار 
ال�سعري( منتقاة لفائدة  قنطار من 
تعاونية  احلبومبن طرف  مزارعي 
احلبوب والبقول اجلافة لالأغواط 
املواد  من  كافية  كمية  جانب  اإىل 
الرتبة  لتخ�سيب  الفالحية موجهة 
فالحي  عتاد  تعبئة  عن  ف�سال 
اإليه والإجناح  اأ�سري  �رشوري   كما 
اأطلقت  فقد  الفالحي  املو�سم 
حملة  الفالحية  امل�سالح  مديرية 
فالحي  ت�ستهدف  حت�سي�سية 
العنا�رش  �رشح  اأجل  من  املنطقة 
�سيانة  وطرق  التقنية  الفالحية 
اقتالع  خالل  البذورمن  زراعة 
االأع�ساب ال�سارة وتخ�سيب الرتبة 
�سجلت  فقد  للتذكري  املحروثة 
اإنتاجا   2015 يف  غرداية  والية 
احلبوب  من  قنطار  األف   90 قدره 
حمروثة  اإجمالية  م�ساحة  على 

قوامها 2.135 هكتار.
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قمة الريا�ض العربية والتخلي عن عروبة فل�سطني
د. غازي ح�سني

اأّدت هزمية البلدان العربية يف حربي عام 1948 و 1967 العدوانيتني اإىل اغت�ساب العدو الإ�سرائيلي لكل فل�سطني التاريخية من 
راأ�س الناقورة حتى رفح ومن البحر اإىل النهر.

العربي جمال  القائد  فاأطلق 
عبد النا�رص مقولة: »ما اأُخذ 
بالقوة«  اإلاّ  يُ�سرتداّ  ل  بالقوة 
الدول  جميع  والتزمت   ،
اخلرطوم  قمة  يف  العربية 
لل�سعب  الوطنية  باحلقوق 
وبعروبة  الفل�سطيني  العربي 
فل�سطني وا�سرتداد الأرا�سي 
واملياه واحلقوق الفل�سطينية 

والعربية املغت�سبة.
العربية  الريا�ض  ة  قماّ جاءت 
بعد تفجريات 11 اأيلول وبعد 
العدوانية  الأمريكية  احلرب 
اآذار2003،  يف  العراق   على 
قمة  قرارات  عن  وتخلاّت 
للوليات  اإر�ساًء  اخلرطوم 
ة الأمريكية واليهودية  املتحداّ
الإدارات  ويهود  العاملية 
حفاظاً  واإ�رصائيل  الأمريكية 
وحماية  كرا�سيهم  على 
التي  واملمالك  للإمارات 
وحتميها  بريطانيا  اأقامتها 

اأمريكا.
الريا�ض  قمة  تخلاّت 
القمم  قرارات  عن  العربية 
واملوؤمترات العربية ال�سابقة 
وتنازلت عن عروبة فل�سطني 
من  طبق  على  وقدمتها 
الإ�رصائيلي،  للعدو  ذهب 
اخلرطوم  لءات  وا�ستبدلت 
عليها  اأجمع  التي  الثلثة 
وجميع  والأمة  ال�سعب 
وا�ستبدلتها  العربية  الدول 
لليهودية  فل�سطني  لبيع  بنعم 
العر�ض  حماية  لقاء  العاملية 

ال�سعودي.
الريا�ض  قمة  ت�ستحق  لذلك 
الثلث  بقمة  ت�سميتها 
معها  للتفاو�ض  نعم  نعمات: 
ونعم للعرتاف بها والتطبيع 
الرغم  على  معها،  اجلماعي 
العدوانية  احلروب  من 
اجلماعية  واملجازر 
واخلراب  والدمار  والقتل 
اإ�رصائيل  مار�سته  الذي 
والبلدان  فل�سطني  يف 
النكبة  وا�ستمرار  العربية 
الإ�رصائيلي  والهولوكو�ست 
ال�ستعمار  وت�سعيد   ،
والأبارتايد  ال�ستيطاين، 
واأب�سع  اأخطر  الإ�رصائيلي 
اأبارتايد على كوكب الأر�ض، 
فما هي الأ�سباب التي دفعت 
ونهيان  وثاين  �سعود  باآل 
اخلرطوم  لءات  تغيري  على 
قمة  يف  نعمات  ثلث  اإىل 

الريا�ض؟؟
ال�سيا�سيون  املحللون  يجمع 
ومنهم  الإ�رصائيليون 

الأ�سباب  هذه  �سلوموغازيت 
املجموعة  �سعف  اإىل 
العربية، وعدم وجود قوا�سم 
د م�سالح  اليوم توحاّ م�سرتكة 
اجلامعة  يف  الأع�ساء  الدول 
اإجراء  اأي  وفقدان  العربية، 
د،  موحاّ ع�سكري  اأو  �سيا�سي 
الإذعان(  )اتفاقات  ودور 
ديفيد  كامب  يف  عة  املوقاّ
عربه،  ووادي  واأو�سلو 
للأو�ساع  امل�ستمر  والتهديد 
يف  واخلارجية(   ( الداخلية 

البلدان العربية.
واأبدى �سلومو غازيت راأيه يف 
الت�سوية يف �سحيفة معاريف 
ال�سادرة يف 10 ني�سان 2007 
قائًل: »يجب اأن نتوقع �سلفاً 
ما  اإذا  يغ�سانا  الذي  اخلطر 
انهارت نظم احلكم املعتدلة 
اليوم  لإ�رصائيل  حولنا،  التي 
ل  نادرة  �سيا�سية  فر�سة 

يجوز لنا اأن ن�سياّعها«.
واأعلنت اجلامعة العربية بعد 
التي  مبا�رصة  الريا�ض  قمة 
ت�سيطر عليها ال�سعودية وقطر 
ح�سني  املخلوع  والطاغية 
اإر�سال  عن  نياّتها  مبارك 
اخلارجية  وزراء  من  وفد 
لعر�ض  اإ�رصائيل  اإىل  العرب 
و�سع  التي  العربية  املبادرة 
الأمريكي  ال�سحفي  اأ�س�سها 
فريدمان  توما�ض  اليهودي 
العهد  ويل  اإىل  مها  وقداّ
اهلل  الأمريعبد  ال�سعودي 
قمة  يف  ال�سعودية  وطرحتها 
 ،2002 عام  العربية  بريوت 
واأ�سبحت  عليها  ووافقت 
العربية  باملبادرة  تُعرف 
عودة  حق  عن  تخلاّت  والتي 
اإىل  الفل�سطينيني  اللجئني 
لإ�رصائيل  وتنازلت  ديارهم، 
م�ساحة  من   %78 عن 
فيما  نت  وت�سماّ فل�سطني، 
ل�سم  الأرا�سي  تبادل  بعد 
للعدو  امل�ستعمرات  كتل  كل 

الإ�رصائيلي.
هاآرت�ض  افتتاحية  اعتربت  
ال�سادرة يف 16 ني�سان 2007 
اإن زيارة الوفد العربي املكواّن 
م�رص  خارجية  وزيري  من 
كامب ديفيد اأبو الغيط )�سيء 
والأردين  واملوقف(  ال�سرية 
املت�سهني واملتاأمرك نا�رص 
م انعطافه  اجلودة اأنها » تقداّ
العلقات  �سبكة  يف  تاريخية 
بني اإ�رصائيل والدول العربية 
وميتلك �سلحيات مزدوجة: 
اجلامعة  من  �سلحيات 
هت  توجاّ التي  العربية 

اإطار  يف  مبا�رصة  لإ�رصائيل 
الريا�ض،و�سلحيات  قمة 
العربية  الرباعية  خلل  من 

.«
نت ال�سحيفة الإ�رصائيلية  وثماّ
قائلًة:  الريا�ض  قمة  خطوة 
املبالغة  املمكن  من  »لي�ض 
العربية  املبادرة  اأهمية  يف 
مبا�رصة  العربي  ه  والتوجاّ
هذه  لأناّ  وذلك  لإ�رصائيل، 
خطوة  عن  عبارة  املبادرة 
للإقناع  وحماولة  تنفيذية 
ال، ولأول مرة تقوم الدول  الفعاّ
خدماتها  بعر�ض  العربية 
واإمنا  فقط  لي�ض  كو�سيط، 
ت�سع  نطاقاً  اأو�سع  روؤية  عرب 
اأمام  الإقليمية  امل�سلحة 
ا�ستعدادها  وتبدي  ناظريها 
من  كجزء  اإ�رصائيل  لتبناّي 
احلل ولي�ض فقط كجزء من 

امل�سكلة«.
وعبد  الغيط  اأبو  وو�سل 
اإ�رصائيل  اإىل  اخلطيب  الإله 
تنفيذاً   2007 متوز   25 يف 
لقمة  اجلديد  ه  للتوجاّ
ال�سحف  وو�سفت  الريا�ض، 
زيارتهما  الإ�رصائيلية 
لأناّ  وذلك  تاريخية،  باأنها 
مرة  لأول  ياأتيان  الوزيرين 
للجامعة  ر�سميني  كممثلني 
العربية،  واجتمعا مع رئي�ض 
�سفاح  ومع  اأوملرت  الوزراء 
وزارا  بريي�ض  �سمعون  قانا 

الكني�ست.
وقال الرئي�ض الإ�رصائيلي اأبو 
مفاعل دميونة الذري �سمعون 
ل  ت�سكاّ زيارتهما  اأناّ  بريي�ض 
لهما  د  واأكاّ لل�سلم،  ت�سجيعاً 
كما ورد يف هاآرت�ض ال�سادرة 
 « قائًل:  متوز2007   26 يف 
للقيادة  حقيقي  احرتام  لدياّ 
الفل�سطينية، اأبو مازن و�سلم 
فيا�ض �رصيكان حقيقيان يف 

ال�سلم )الإ�رصائيلي(«.
يديعوت  �سحيفة  واأوردت 
ال�سادرة بتاريخ 26 متوز2007 
اخلطيب  الوزير  قاله  ما 
 « لإ�رصائيل  زيارته  عن 
عظيمة  زيارة  هذه  كانت 
باأناّ  كلنا مقتنعون  وتاريخية، 
اأن يُحل  هذا النزاع ل ميكن 
بالو�سائل الع�سكرية بل فقط 
ت�سمح   التي  باملفاو�سات 
احلل  حتقيق  اإىل  بالو�سول 

الو�سط التاريخي«.
والفرادة  العظمة  اأين 
عنها  ث  حتداّ التي  التاريخية 

اخلطيب واأبو الغيط ؟؟
والأغنياء  اإ�رصائيل  حتلم 

بالتغلغل  العامل  يف  اليهود 
وبقية  ال�سعودية  الأ�سواق  يف 
النفطية،  اخلليج  بلدان 
ويعتقدون اأناّ ال�سعودية قادرة 
العربية  البلدان  جر  على 
للعرتاف  والإ�سلمية 
العلقات  وتطبيع  باإ�رصائيل 
معها واإنهاء ال�رصاع وت�سفية  

ق�سية فل�سطني.
الإ�رصائيلي  الكاتب  �ض  وخلاّ
هاآرت�ض  يف  املوقف  حقيقة 
29متوز2007  يف  ال�سادرة 
 : قائًل  ال�سعودية  من 
احللم  اأ�سبحت  »ال�سعودية 
ال�سيا�سة  ملقرري  الرطب 
�سار  اأن  بعد  اإ�رصائيل  يف 
اجليب،  يف  م�رص  و  الأردن 
فاإ�رصائيل تعي�ض ذروة مو�سم 
ا ال�سعودية  مغازلة جديد، اإماّ
ال�سعودية  هاتوا  �سيء،  ل  اأو 
مناطق،  على  و�ستح�سلون 
تقبل  اأن  لإ�رصائيل  يريد  من 
فليعمل  ال�سعودية  املبادرة 
ال�سعودية  يجلب  اأن  على 

اأولً«.
الإ�رصائيلي  الكاتب  وك�سف 
لإ�رصار  احلقيقي  ال�سبب 
اإح�سار  على  اإ�رصائيل 
بو�ض  املوؤمتر  اإىل  ال�سعودية 
اهلل  عبد  وافق  »اإذا   : قائًل 
لقاء  على  ال�سعودية  ملك 
رئي�ض  اأو  اإ�رصائيل  رئي�ض 
زعماء  كل  �سيُ�سرياّ  حكومتها 
العرب باجتاه القد�ض وت�سبح 
اً جزءاً ل  اإ�رصائيل عندها حقاّ
اأ من ال�رصق الأو�سط«. يتجزاّ

الإ�رصائيلي  الكاتب  ل  و�سجاّ
اخلا�ض  الدور  برئيل  ت�سفي 
به  قامت  الذي  املميز 

لإنهاء  ال�سعودية  اململكة 
لت  »�سجاّ وقال:  ال�رصاع 
على  اً  هاماّ اإجنازاً  ال�سعودية 
اأن  ودون  عندما  خا�ض  نحو 
عربي  زعيم  اأي  مع  تت�ساور 
ال�سلم  مبادرة  عر�ست 
اخلا�سة بها )مبادرة اليهودي 
املبادرة  وجعلتها  فريدمان( 
قد  تكون  وهكذا  العربية، 
يف  جديداً  اإجماعاً  اأحدثت 
بنية  هذه  الأو�سط،  ال�رصق 
للتفاهمات  جديدة  حتتية 
الإ�رصائيلي  النزاع  لإنهاء 

العربي«.
القمم  قرارات  تغيري  اإناّ 
الذي  العربية  واملوؤمترات 
ويف  الريا�ض  قمة  يف  جرى 
وويل  فهد  الأمري  مبادرتي 
تعود  اهلل  عبد  الأمري  العهد 
اإىل هيمنة الوليات املتحدة 
ال�سعودية  على  الأمريكية 
الإمارات  بقية  وعلى 
واملمالك العربية يف اخلليج، 
التاأ�سي�ض  عند  وارتهانها 
العربية  فل�سطني  ببيع 
لأنظمتهم  حمايًة  لليهود 
ولأمتها  ل�سعوبها  املعادية 
م�ساحلهم  على  وحفاظاً 
وكرا�سيهم،  ال�سخ�سية 
ال�سيا�سي  ق  التمزاّ وب�سبب 
خلدمة  مار�سته  الذي 
املعادية  الأجنداتالغربية 
والوحدة  والإ�سلم  للعروبة 
فل�سطني،  وق�سية  العربية 
للمخططات  وحتقيقاً 
الأمريكية  وال�سرتاتيجيات 

وال�سهيونية.
فالت�سوية التي ي�سعى الرئي�ض 
ترامب  املت�سهنياّ  الأمريكي 

انحيازاً  اأ�سًل  واملنحاز 
الإ�رصائيلي  للعدو  اأعمى 
تر�سيخ  �سالح  يف  هي 
بالعرتاف  اإ�رصائيل  وجود 
بها،  والعربي  الفل�سطيني 
اللجئني  عودة  حق  و�سطب 
اإىل ديارهم، واإقامة التحالف 
اآل  مملكتي  بني  اجلديد 
بقيادة  واإ�رصائيل  �سعود 
�سد  وتوجيهه  وا�سنطن 
املقاومة  وحمور  حركات 
فاحلل  اإيران،  ومواجهة 
ع اأن  النهائي الذي من املتوقاّ
يفر�سه ترامب ودول اخلليج 
الفل�سطيني  املفاو�ض  على 
وال�سعيف واملرواّ�ض  الهزيل 
احلل  هو  واملت�سهني 
فل�سطني  لق�سية  الإ�رصائيلي 
اإ�رصائيل  وجود  لتخليد 
ال�رصق  لبلدان  وقيادتها 
احلقوق  و�سد  الأو�سط، 
لل�سعب  امل�رصوعة  الوطنية 
العربية  والأمة  الفل�سطيني 
م�سلمني  من  العرب  وحقوق 
وال�سعوب  وم�سيحيني 
قيادة  وبتوقيع  الإ�سلمية 
فتح وحما�ض، بعد اأن غرياّت 
ال�سيا�سية  وثيقتها  حما�ض 
مبادرته  يف  ترامب  ليقبلها 
التي  للتو�سية  وحتقيقاً 
املخابرات  اأجهزة  قدمتها 
توقيع  بوجوب  الإ�رصائيلية 
احلل  على  وحما�ض  فتح 
ق�سية  لت�سفية  النهائي 
ال�رصاع  وانهاء  فل�سطني 
واإقامة  ال�سهويني  العربي 
ا�رصائيل العظمى القت�سادية 
ال�رصق  م�رصوع  خلل  من 

الأو�سط اجلديد.
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مكتب الأ�ضتاذ حميد ن�ضيم حم�ضر ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن 
مكتبه/ الكائن / عمارة املن�ضور مدخل ب الطابق 02 حديقة مريمون بوزريعة

تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر 
ا" م  ا  ق  من   4 فقرة   412 " املادة 

بطلب من : ال�ضيد / ا�ضولح مروان 
ال�ضاكن ب :   ح 10 �ضارع احللفاء املكان اجلميل احلرا�س 

احلكم ال�سادر عن املحكمة :الدار البي�ساء , الق�سم : العقاري ,بتاريخ  2017/05/22 رقم الفهر�س : 
17/00980 رقم اجلدول 17/00250, و املمهوربال�سيغة التنفيذية  ال�سادرة  بتاريخ 2017/10/17 حتت 

رقم :  17/284 -�سعينا من اجل تبليغ ال�سيد / �سعيدي ندير اإال اأننا مل نتمكن من مقابلة املطلوب تبليغه 
يف العنوان فاأر�سلنا املح�رض مع ن�سخة من ال�سند التنفيذي  عن طريق الربيد بتاريخ : 2017/11/20 

عمال باملواد  411 و 412  من قانون االإجراءات املدنية  واالإدارية.
كما قمنا بالتعليق حم�رض التكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي على لوحة اإعالنات حمكمة احلرا�س بتاريخ 
2017/12/06. -بناء على اأمر باإذن الن�رض ال�سادر عن رئي�س حمكمة احلرا�س بتاريخ  2017/12/31  
يحمل رقم  17/3958 وتطبيقا الأحكام املادة 412 فقرة 4 من ق ا م ا  كافنا نحن املح�رض الق�سائي 

االأ�ستاذ   حميد  ن�سيم والزمنا ال�سيد  / �سعيدي ندير بت�سديد مبلغ 14.000.000.00 اأربعة ع�رض مليون 
دينار جزائري يف خالل  اجل 15 يوم ابتداء من تاريخ الن�رض   يف اجلريدة الوطنية  وبعد انق�ساء املدة 
القانونية  تتخذ كافة االإجراءات القانونية لتنفيذ العقد طبقا للمادة 612 من قانون االإجراءات االإدارية. 

املح�ضر الق�ضائي 

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
تعزية اإىل ال�ضيد:رئي�س املجل�س ال�ضعبي الولئي بامل�ضيلة

من طرف ال�ضادة :
ال�ضيد وايل ولية تيارت

ال�ضادة املدراء التنفيذيون
ال�ضادة روؤ�ضاء الدوائر و روؤ�ضاء البلديات

 ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 لقد تعبنا وتاأثرنا بوفاة والدتكم، وفجعنا كما فجعتكم، فعند اهلل نحت�ضبها، واإنا هلل 
كم على م�ضيبتكم،  م اهلل اأجركم، و�ضبرّ واإنا اإليه راجعون، اأح�ضن اهلل عزائكم، وعظرّ
وجعلها اهلل يف ميزان ح�ضناتكم، اإن هلل ما اأخذ و له ما اأعطى وكل �ضيء عنده باأجل 

م�ضمى، فال�ضب والحت�ضاب له باأن يغفر لها اهلل، واأن ي�ضكنها ف�ضيح جناته.
هلل ما اأعطى و هلل ما اأخذ و تقبل اهلل املرحومة يف جملة عباده ال�ضاحلني.



واجلهاد  حما�س  رف�س  �سبب 
امل�ساركة يف املركزي "ال�سعبية" 
رمزي  بتمثيل  امل�ساركة  تعلن 
دعوة  "املركزي"  اجتماع  يف 
حل�سور  الأمريكي  القن�سل 
تناق�س  هل   .. "املركزي" 
نف�سها؟مقاطعة حما�س  ال�سلطة 
واجلهاد لـ"املركزي".. ماذا راأى 

املحللون؟
يعقد املجل�س املركزي ملنظمة 
اأم�س  الفل�سطينية،  التحرير 
يف  اجتماعه   )1-14( الأحد 
 )28( دورته  يف  اهلل  رام  مدينة 
و�سط  اأع�ساء،   110 مب�ساركة 
حما�س  حركتي  من  مقاطعة 
واجلهاد الإ�سالمي وال�سخ�سيات 
قد  املجل�س  وكان  امل�ستقلة، 
دورته  يف  له  اجتماع  اآخر  عقد 
)27( يف عام 2015، حيث اأ�سدر 
قرارات  عدة  حينه  يف  املجل�س 
كان اأبرزها وقف التن�سيق الأمني 
مع الحتالل ال�سهيوين يف �سوء 
بالتفاقيات  التزامه  عدم 
املوقعة، ويف الوقت ُكلفت اللجنة 
التنفيذية مبتابعة الأمر ت�ساعف 
الفرتة  تلك  الأمني منذ  التن�سيق 

اأكرث مما كان عليه يف ال�سابق.
ويف ت�رصيح �سابٍق له اأّكد رئي�س 
اأّن  عبا�س،  حممود  ال�سلطة 
"مناق�سة  اإىل  تهدف  اجلل�سة 

واتخاذ  ا�سرتاتيجية،  ق�سايا 
للحفاظ  احلا�سمة  القرارات 
حيث  القد�س"،  مدينة  على 
ياأتي انعقاد املجل�س احلايل يف 
اأعقاب اإعالن الرئي�س الأمريكي 
دي�سمرب/  6 يف  ترمب  دونالد 
اعرتافه  املا�سي،  الأول  كانون 
عا�سمًة  املحتلة  بالقد�س 
والبدء  لـ"اإ�رصائيل"،  مزعومة 
نقل �سفارة بالده من  باإجراءات 
"تل اأبيب" اإىل املدينة املحتلة، 
املجل�س  اأعمال  وتت�سمن 
ال�سلطة  لرئي�س  مطولة  كلمة 
كلمة  تليها  عبا�س،  حممود 
�سليم  املركزي  املجل�س  رئي�س 
تقرير  مناق�سة  ثم  الزعنون، 
اللجنة  وتقرير  ال�سلطة،  رئي�س 
التحرير،  ملنظمة  التنفيذية 
الأمريكي  القرار  مواجهة  و�سبل 
ومراجعة  القد�س،  �ساأن  يف 
اإىل  اإ�سافة  ال�سيا�سية،  امل�سرية 
الداخلية،  امل�سائل  مناق�سة 
واملقاومة  امل�ساحلة  مثل 
منظمة  وتفعيل  ال�سعبية 
حركتا  وكانت  وغريها.  التحرير 
"حما�س"، و"اجلهاد الإ�سالمي"، 
مقاطعة  �سابق،  وقٍت  يف  اأعلنتا 
الجتماع لأ�سباب عدة من بينها 
لعدم  اإ�سافة  انعقاده،  مكان 
يف  الفل�سطيني  الكل  م�ساركة 

ورف�س  اأعماله،  جدول  �سياغة 
املوؤقت  القيادي  الإطار  انعقاد 
اأعلنت  فيما  التحرير،  ملنظمة 
ع�سو  هي  التي  ال�سعبية  اجلبهة 
م�ساركتها  التحرير  منظمة  يف 
الذي  الوقت  ويف  ن�سبي،  بتمثيل 
قدرة  من  مراقبون  فيه  قلل 
اتخاذ  على  املركزي  املجل�س 
الق�سايا  جتاه  حا�سمة  قرارات 
اأثارت  احل�سا�سة،  ال�سيا�سية 
بع�س الأخبار عن دعوة القن�سل 
للم�ساركة  القد�س  يف  الأمريكي 
لدى  الفتتاحة حتفظا  باجلل�سة 
ميكن  كيف  وت�سالوا  املراقبني، 
الإعالن  الجتماع  يناق�س  اأن 
دعوة  يتم  بينما  الأمريكي 
حركة  ذهبت  فيما  له!.  القن�سل 
"اجلهاد" لتوؤّكد واأ�سارت احلركة 
يف بيان �سحفي، اإىل اأن الجتماع 
لكل  وُمتجاِوزاً  ُمتجاِهاًل  جاء 
فل�سطينياً،  عليه  التوافق  مت  ما 
وبريوت،  القاهرة،  لقاءات  يف 
اللجنة  ع�سو  وك�سف  وغزة 
ال�سعبية  لـ"اجلبهة  املركزية 
وم�سوؤول  فل�سطني"،  لتحرير 
الإعالمي يف قطاع غزة  مكتبها 
قررت  اجلبهة  اأن  الثوابتة  هاين 
"بتمثيل  الجتماع  يف  امل�ساركة 
مذكرة"  تقدمي  عرب  رمزي 
الجتماع  اأمام  �سي�ستعر�سها 

ممثلها يف اللجنة التنفيذية عمر 
من  موقفها  "تت�سمن  �سحادة 
ال�ساحة  على  الرئي�سية  الق�سايا 
جتمع  اأعلن  الفل�سطينية"،كما 
عن  امل�ستقلة  ال�سخ�سيات 
رئا�سته  لأن  للجل�سة  مقاطعته 
تنفيذ  الأدنى من  تلتزم احلد  مل 
ما اأُقر يف اجتماعه ال�سابق عام 
2015، فيما طالبت جبهة الن�سال 
الفل�سطينية  الف�سائل  الوطني 
اجتماعات  يف  امل�ساركة  بعدم 
توفري  وعدم  املركزي  املجل�س 
لهيئات وقيادات  غطاء و�رصعية 
القانونية  انتهت وليتها وفرتتها 
ال�سحفي  ون�رص  والد�ستورية. 

الفل�سطيني داود كتاب ن�سخة من 
اللجنة  من  املقدمة  التو�سيات 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
الفل�سطيني،  املركزي  للمجل�س 
الذي يبداأ جل�ساته الأحد، حيث 
على   "21 "عربي  موقع  ح�سل 
اأبرزها تعليق  ن�سخة منها، وكان 
حلني  بـ"اإ�رصائيل"  العرتاف 
وفيما  فل�سطني  بدولة  اعرتافها 
القرارات  الفل�سطينيون  ينتظر 
الجتماع،  بها  يخرج  قد  التي 
ن�رص بع�س ال�سحفيني واملواقع، 
اأنها التو�سيات التي مت  ما قالوا 

التفاق عليها ومن بينها:
من  الوفاق  حكومة  متكني   -

غزة،  بقطاع  م�سوؤوليتها  حتمل 
ثم اإجراء النتخابات العامة.

- عقد اجتماع املجل�س الوطني 
التح�سريات؛  ا�ستكمال  حال 
وجلنة  مركزي  جمل�س  لنتخاب 

تنفيذية.
اإنهاء  عام   2018 عام  جعل   -
وو�سع  الإ�رصائيلي،  الحتالل 

خطة اإقليمية ودولية لذلك.
العالقات  بتحديد  البدء   -
وال�سيا�سية  والقت�سادية  الأمنية 

مع "اإ�رصائيل".
ال�سعبية  املقاومة  تفعيل   -
ودعمها،  وحمايتها،  ال�سلمية، 

وتعزيز قدرتها.
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مبقاطعة حما�س واجلهاد وامل�ستقلني

قراراته! حول  و�شكوك  اهلل  برام  "املركزي" ينعقد 

�سدد على اأن التغيري يكون داخل املنظومة الدميقراطية

املرزوقي: اأهم �شيء بالن�شبة للتون�شيني هو اال�شتقرار

ال�سب�سي

 االإعالم االأجنبي هّول االأحداث االأخرية

ال�سابق  التون�سي  الرئي�س  اعترب 
اأن  ال�سبت،  املرزوقي،  املن�سف 
ال�ستقرار  اإىل  حاجة  "يف  بالده 
القت�سادي  وال�ستثمار  ال�سيا�سي 
متوفر  غري  وهذا  والزدهار 
بال�سيا�سة احلالية"وقال املرزوقي 
على  لالإعالميني  ت�رصيح  يف 
"حراك  حلزبه  اجتماع  هام�س 
 )217  / نواب   3( الإرادة"  تون�س 
اأن  يهمني  "ما  نابل  حمافظة  يف 
ا�ستقرار �سيا�سي،  البالد يف  تبقى 

قواعد  الأطراف  كل  حترتم  واأن 
يقع  اأن  دون  الدميقراطية،  العبة 
واأ�ساف  فتنة"  ول  وحرق  عنف 
املرزوقي "املنظومة احلاكمة)يف 
تون�س( ب�سدد التفتت لأنها لي�ست 
مبنية على قاعدة �سلبة وتوافقات 
�سيا�سية"  �سفقة  على  بل  مبدئية 
اأوت  منذ  ال�ساهد  يو�سف  ويقود 
2017 حكومة وحدة وطنية حتظى 
ومنظمات  اأحزاب  عدة  بدعم 
 6  ( تون�س  نداء  حركة  بينها  من 

نائبا( وحركة النه�سة – 68 نائبا(  
واأ�ساف املرزوقي "هذا )التوافق 
و"النه�سة"(  "النداء"  بني  القائم 
وانا  اأفق  بدون  التون�سيني  يرتك 
 2019 هو  الأفق  للتون�سيني  اأقول 
)النتخابات الرئا�سية والت�رصيعية 
داخل  يكون  والتغيري  املقبلة( 
بجموع  الدميقراطية  املنظومة 

املواطنني"
ال�سلمي  التداول  وقت  "جاء  وتابع 
�سلمت  اأنني  كما  ال�سلطة  على 

املنظومة  هذه   2014 يف  ال�سلطة 
ت�سلم  اأن  ميكن  اأنه  تفكر  اأن  لبد 
"ال�سلطة  وا�ستطرد  ال�سلطة" 
�ساحب  هو  ال�سعب  وراثة،  لي�ست 
اإعطاء  ال�سعب  قرر  واذا  ال�سلطة 
حتقق  اخرى  ملنظومة  ال�سلطة 
اأحالمه فله ذلك" ونّبه املرزوقي 
اأنه " اإذا عاد ال�ستبداد فمن حق 
املقاومة  اإىل  يعود  اأن  ال�سعب 
املا�سي  الإثنني  ومنذ  املدنية"، 
على  احتجاجات  تون�س  ت�سهد 

اأحداث  �سحبتها  الأ�سعار  غالء 
اجلهات  عديد  يف  ونهب  عنف 
اجلديد،  العام  ومطلع  التون�سية. 
�سهدت الأ�سعار يف تون�س ، زيادات 
طالت  القطاعات،  من  العديد  يف 
وبطاقات  املحروقات،  اأ�سا�ًسا 
والنرتنيت،  الهواتف،  �سحن 
تفعياًل  التجميل،  ومواد  والعطور، 
موازنة  ت�سمنتها  التي  لالإجراءات 
هذه  احلكومة  وتعترب   ،2018
الإجراءات "مهّمة" للحد من عجز 

املوازنة البالغ 6 باملائة من الناجت 
الإجمايل املحلي يف 2017.

احلكومة  رئي�س  اتهم  اأن  و�سبق 
و�سفها  ما  ال�ساهد،  يو�سف 
و"اجلبهة  الف�ساد"  بـ"�سبكات 
 15 له  ي�ساري  )ائتالف  ال�سعبية" 
جمموع  من  بالربملان  مقعدا 
اأعمال  على  بـ"التحري�س   ،)217
نفته  ما  وهو  وتخريب"،  عنف 
يف  حتقيق  بفتح  وطالبت  اجلبهة، 

الغر�س. 

الباجي  التون�سي  الرئي�س  انتقد 
التعاطي  ال�سب�سي،  قائد 
الأجنبية  لل�سحافة  الإعالمي 
مع الأحداث التي �سهدتها بالده 
"هولتها"  اأنها  معتربا  موؤخرا، 
ت�رصيحات ال�سب�سي جاءت خالل 
باملوقعني  ال�سبت،  اجتماعه، 
املحّددة  قرطاج"  "وثيقة  على 

لأولويات احلكومة.
"بع�س  ال�سب�سي:  وقال 
)الأطراف(  احل�سا�سيات 
الإعالم  اإىل  تلتجئ  ال�سيا�سية 
عن�رص  اأنه  منها  ظنا  الأجنبي 
فينا  يوؤثر  ل  وهذا   )..( موؤثر 
"هناك  اأن  )..("واأ�ساف 
والنزول  للتعبئة  ودعاية  تهييج 
ال�سب�سي  قال  لل�سارع"باملقابل، 
كانت  املحلية  "ال�سحافة  اإن 

واأنها  دورها  وهو  معتدلة 
اأمور  من  وقع  ما  كل  اأظهرت 

�سلبية واإيجابية".
وثيقة  هي  قرطاج"،  و"اتفاق 
ب�ساأن حتديد اأولويات احلكومة، 
يوليو/متوز  يف  عليها  وقع 
العام  الحتاد  من  كل   ،2016
عمالية(  )نقابة  لل�سغل  التون�سي 
لل�سناعة  التون�سي  والحتاد 
التقليدية  وال�سناعات  والتجارة 
املزارعني  واحتاد  )الأعراف(، 
�سيا�سية،  واأحزاب  )م�ستقل(، 
و"نداء  "النه�سة"  اأبرزها 
الأولويات  تلك  تون�س"وت�سمل 
احلرب  ك�سب  بينها،  اأمور  عدة 
ن�سق  وت�رصيع  الإرهاب،  على 
النمو والت�سغيل )العمل(، ومقاومة 
ت�رصيحات  وتاأتي  الف�ساد 

احتجاجات  ظل  يف  ال�سب�سي، 
الإثنني  منذ  البالد  �سهدتها 
لإجراءات  راف�سة  املا�سي 
ل�سنة  )املوازنة(  املالية  قانون 
ال�ّسلع  اأ�سعار  ولغالء   2018
�سهدت  اجلديد،  العام  ومطلع 
يف  زيادات  تون�س،  يف  الأ�سعار 
طالت  القطاعات،  من  العديد 
وبطاقات  املحروقات،  اأ�سا�ًسا 
والنرتنت،  الهواتف،  �سحن 
التجميل،  ومواد  والعطور، 
تفعياًل لالإجراءات التي ت�سمنتها 

موازنة 2018.
ويتزامن ذلك مع اإحياء التون�سيني 
التي  للثورة  ال�سابعة  للذكرى 
دي�سمرب/كانون   17 يف  اندلعت 
اآلف  بخروج   2010 الأول 
اأو�ساع  اعتربوه  ملا  الراف�سني 

العدالة  وجود  وعدم  البطالة 
يف  الف�ساد  وتفاقم  الجتماعية 
زين  الأ�سبق  الرئي�س  نظام  ظل 

العابدين بن علي.

ونتج عن هذه املظاهرات التي 
تون�س  يف  عديدة  مدن  �سملت 
القتلى  من  العديد  �سقوط 
املتظاهرين  من  واجلرحى 

قوات  مع  ت�سادمهم  نتيجة 
على  علي  بن  اأجرب  ما  الأمن، 
ومغادرة  ال�سلطة  عن  التنحي 

البالد يوم 14 يناير 2011.
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وزير خارجية باك�ستان

 م�ستعدون لأي مواجهة نووية مع الهند
قال وزير اخلارجية الباك�ستاين، خواجة اآ�سف، اإن بالده م�ستعدة لأي مواجهة نووية مع الهند 

رًدا على ت�سريحات قائد اجلي�ش الهندي الذي حتّدى قدرة باك�ستان النووية ولّوح بجاهزية قواته 
للدخول اإليها واأم�ش الأول اجلمعة قال بيبني روات، قائد اجلي�ش الهندي اإن »قواته م�ستعدة لعبور 

احلدود )نحو باك�ستان( وتنفيذ اأي عملية ع�سكرية يف حال طلبت احلكومة الهندية ذلك«.
نقلت  ما  بح�سب  و�أ�ساف، 
هندو�ستان«  »ديلي  �سحيفة 
�لهندية »�ذ� ��سطررنا ملو�جهة 
ومت  �لباك�ستانيني،  مع  فعلية 
لن  فاإننا  مهمة،  لأي  توكيلنا 
عبور  ن�ستطيع  ل  �إننا  نقول 
)�لباك�ستانيني(  لأنهم  �حلدود 
بل  نووية،  �أ�سلحة  ميلكون 
يجب علينا �أن نتحد�هم ليثبتو� 
�لنووية«و��ستنكر  )قدرتهم( 
�لباك�ستاين،  �خلارجية  وزير 
تلك  �أم�س،  م�ساء  تغريدة  يف 
باأنها  وو�سفها  �لت�رصيحات، 

�إىل  وترقى  م�سوؤولة  »غري 
نووية«وقال  ملو�جهة  دعوة 
قائد  »ت�رصيحات  �لتغريدة  يف 
م�سوؤولة،  غري  �لهندي  �جلي�س 
من�سبه،  مع  تتنا�سب  ول 
ملو�جهة  دعوة  �إىل  وترقى 
كان  »�إذ�  و�أ�ساف  نووية.«  
مو�سع  فهم  يريدونه،  ما  هذ� 
ترحيب لختبار مدى �سالبتنا، 
�جلي�س  قائد  �سكوك  و�سنزيل 
رّد  �هلل«كما  �ساء  �إن  ب�رصعة 
�لباك�ستانية  �خلارجية  مكتب 
�جلي�س  قائد  ت�رصيحات  على 

»متثل  باأنها  وو�سفها  �لهندي، 
على  م�سيطرة  �رصيرة  عقلية 

�لهند«.
�ملتحدث  في�سل  حممد  وقال 
�خلارجية  وز�رة  با�سم 
»�إن  بيان،  يف  �لباك�ستانية، 
على  قدرتها  �أثبتت  باك�ستان 
�أّل  يجب  �لأمور  وهذه  �لرّدع، 
يجب  ول  با�ستخفاف،  توؤخذ 
على  خطاأ  �أي  هناك  يكون  �أن 
و�إن  �لتقدير،  �سوء  �أ�سا�س 
على  متاما  قادرة  باك�ستان 

�لدفاع عن نف�سها«.

ا  �أي�سً �لباك�ستاين  �جلي�س  ورّد 
�جلي�س  قائد  ت�رصيحات  على 
باك�ستان  »�إن  بالقول  �لهندي، 

دولة نووية م�سوؤولة«.
بني  �لنز�ع  تاريخ  �أن  وي�سار 
�لبلدين يعود �إىل عام 1947 منذ 
�لربيطاين  �ل�ستعمار  خروج 
خا�سا  عندما  �ملنطقة،  من 
و1965   1948 �أعو�م  حروب   3
و�أ�سعل خالفهما حول  و1971، 
�لغالبية  ذو  ك�سمري،  �إقليم 
د�مًيا  �رص�ًعا  �مل�سلمة، 

م�ستمر� حتى �ليوم. 

 جولة جديدة
 ملحادثات الكوريتني

�لكورية  �لوحدة  وز�رة  قالت 
�جلنوبية يف بيان �إن �لكوريتني 
حمادثات  �إجر�ء  على  و�فقتا 
على م�ستوى جمموعات �لعمل 
يف 15 جانفي يف توجنيل على 
من  �ل�سمايل  �لكوري  �جلانب 
�حلدودية  بامنوجنوم  قرية 
�لتي تعرف با�سم قرية �لهدنة 

بيانها  يف  �لوز�رة  و�أ�سافت 
ت�سو  �لوزير  برئا�سة  وفد�  �أن 
لإجر�ء  �سيتوجه  جيون  ميوجن 
�إر�سال  فر�س  ب�ساأن  حمادثات 
كوريا �ل�سمالية فريق عرو�سها 
�ل�ستوي  �لأوملبياد  �إىل  �لفنية 

يف كوريا �جلنوبية.
وتعقد �ملحادثات بني �لكوريتني 
يف  هاو�س  بي�س  يف  تبادليا 
من  �جلنوبي  �لكوري  �جلانب 
منزوعة  باملنطقة  بامنوجنوم 
كوريا  يف  توجنيل  ويف  �ل�سالح 
�لوحدة  وز�رة  وقالت  �ل�سمالية 
كوريا  �إن  �م�س  �سابق  وقت  يف 
�إجر�ء  �قرتحت  �ل�سمالية 
كانون  يناير/   15 حمادثات يف 
و�أ�سافت  �لأمر  ب�ساأن  �لثاين 
»طلبت �لوز�رة �أي�سا رد� �رصيعا 
يف  �جلنوبية  كوريا  طلب  على 
حمادثات  لإجر�ء  جانفي   12
على م�ستوى جمموعات �لعمل 
�ل�سمالية  كوريا  م�ساركة  ب�ساأن 
يف  �ل�ستوي  �لأوملبياد  يف 

بيونغت�ساجن«.
�لبلدين  من  م�سوؤولون  وقال 
�لثالثاء  يوم  �تفقو�  �إنهم 

حلل  مفاو�سات  �إجر�ء  على 
وقوع  وتفادي  �مل�سكالت 
�رص�ع غري مق�سود وذلك بعد 
منذ  بينهما  ر�سمي  حو�ر  �أول 
توتر  و�سط  عامني  من  �أكرث 
�أ�سلحة  برنامج  ب�ساأن  �سديد 

كوريا �ل�سمالية.
قالت  �جلنوبية  كوريا  وكانت 
فريق  لت�سكيل  ت�سعى  �إنها 
كوريا  مع  م�سرتك  ن�سائي 
�لهوكي.  لعبة  يف  �ل�سمالية 
�لأوملبية  �للجنة  وقال م�سوؤول 
�إن  �ل�سمالية  كوريا  يف  �لدولية 
بينما  �لقرت�ح  تبحث  �للجنة 
حمادثات  �جلانبان  �سيعقد 
 20 يوم  �للجنة  برعاية  �أخرى 
م�سرتك  بيان  ويف  جانفي 
��ستمرت  حمادثات  عقب 
قالت  �لثالثاء  يوم  �ساعة   11
على  �تفقتا  �إنهما  �لكوريتان 
ع�سكرية  حمادثات  �إجر�ء 
وفد�  �سرت�سل  بيونغياجن  و�إن 
دورة  يف  للم�ساركة  كبري� 
يف  �ل�ستوية  �لأوملبية  �لألعاب 
بيوجنت�ساجن يف كوريا �جلنوبية 

�ل�سهر �ملقبل.
باملحادثات  و��سنطن  ورحبت 
بني �لبلدين و��سفة �إياها باأنها 
كوريا  �أزمة  حلل  �أوىل  خطوة 
بالأ�سلحة  �ملتعلقة  �ل�سمالية 
بيوجنياجن  �أن  رغم  �لنووية 
موجهة  �أ�سلحتها  �إن  قالت 
فقط �سوب �لوليات �ملتحدة 

ولي�ست حمل نقا�س. 

روحاين

رويرتز

ترامب:

الوليات املتحدة ف�سلت يف تقوي�ض التفاق النووي

الوليد بن طالل يتفاو�ض على ت�سوية حمتملة مع ال�سلطات ال�سعودية

موؤلف »نار وغ�سب« خمتل عقليا!

ح�سن  �لإير�ين  �لرئي�س  قال 
�لوليات  �إن  �لأحد،  روحاين، 
تقوي�س  يف  �أخفقت  �ملتحدة 
�لتفاق �لنووي بني طهر�ن و�لدول 
�أنه  على  بالتفاق  م�سيد�  �لكربى، 
بالن�سبة  �لأجل«  طويل  »�نت�سار 
�لأمريكي  �لرئي�س  كان  لإير�ن. 
�لأول  �أم�س  قال  تر�مب  دونالد 
�جلمعة �أنه ميدد جتميد �لعقوبات 
على �إير�ن يف �إطار �لتفاق �لنووي 

هذ�  باأن  تعهد  �أنه  �إل  معها، 
يتم  مل  �إذ�  �لأخري  هو  �لتمديد 
تر�مب:  و�أ�ساف  �ل�سفقة،  تعديل 
�ملحورية  �لأوروبية  �لدول  »�أدعو 
�ملتحدة  �لوليات  �إىل  لالن�سمام 
�لهائلة  �لعيوب  تعديل  �ساأن  يف 
تعار�س  خطوة  يف  �ل�سفقة،  لهذه 
وتدعم  �لإير�ين،  �لنظام  عدو�ن 
تكن  مل  و�إذ�  �لإير�ين.  �ل�سعب 
�لعمل  على  قادرة  �لأخرى  �لدول 

�لآن، ف�ساأنهي �ل�سفقة مع �إير�ن«.
بثه  خطاب  يف  روحاين  وقال 
»�أخفقت  �لر�سمي:  �لتلفزيون 
تقوي�س  يف  �لأمريكية  �لإد�رة 
�أخفق  وكذلك  �لنووي..  �لتفاق 
�ملتكررة..  تر�مب رغم حماولته 
وهذ� �لتفاق �نت�سار طويل �لأجل 
ف�سل  �أن  لإير�ن«و�أ�ساف  بالن�سبة 
حماولت تر�مب لتقوي�س �ل�سفقة 
تدل على جناح �لتفاقيات �لدولية. 

�لتفاقيات  �أن  يعني  »ما  وتابع: 
�لقانون  و�أن  ناجحة،  �لدولية 
ي�سود على �لديكتاتورية. مل ينجح 
�إر�دتهم  فر�س  يف  �لأمريكيون 
�لعام«وكانت وز�رة  �لر�أي  وجتاهل 
�خلارجية �لإير�نية قالت �سابقا �إن 
و�سرتد  �إجر�ء�ت  �ستتخذ  طهر�ن 
�خلطو�ت  على  منا�سب  ب�سكل 
�لوليات  جانب  من  �لعدو�نية 

�ملتحدة.

�أفادت وكالة »رويرتز« باأن �لأمري 
بن  �لوليد  �ملحتجز  �ل�سعودي 
ت�سوية  على  يتفاو�س  طالل 
لكنه  �لبالد  �سلطات  مع  حمتملة 
حلد  �تفاق  �إىل  �لتو�سل  يتم  مل 
م�سوؤول  عن  �لوكالة  ونقلت  �لآن، 
قوله:«�إن  �مل�ستوى  رفيع  �سعودي 
�لأمري �ملحتجز منذ نحو �سهرين 
بتهمة �لف�ساد، �قرتح �لتربع مببلغ 
عنه،  �لإفر�ج  مقابل  للحكومة 
تطلبه  مما  �أقل  �ملبلغ  هذ�  لكن 
�ل�سلطات، ومل يو�فق عليه �لنائب 

�لعام �ل�سعودي حلد �لآن«.

ثان  مطلع  �سعودي  م�سدر  و�أكد 
ر  تقَدّ �لذي  �لأمري  �أن  للوكالة 
دولر،  مليار   17 بنحو  ثروته 
�قرتح  »فورب�س«،  جملة  ح�سب 
و�أ�سار  �حلكومة  ل�سالح  »تربعا« 
طوعا  �لقر�ر  هذ�  يتخذ  �أنه  �إىل 
لتفادي �أي �أحاديث عن خمالفات 
بحقه، لكن �ل�سلطات رف�ست هذه 

�ملبادرة.
�لأمري  �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر 
�لوليد بن طالل �حتجز يف �أو�ئل 
نوفمرب �ملن�رصم مع نحو مائتني 
ورجال  و�مل�سوؤولني  �لأمر�ء  من 

�لأعمال، يف �إطار حملة مكافحة 
�لعهد  ويل  يقودها  �لتي  �لف�ساد 
و�أفادت  �سلمان  بن  �لأمري حممد 
من  �لع�رص�ت  �أن  �لإعالم  و�سائل 
عنهم  �أفرج  �ملوقوفني  هوؤلء 
بعد �لتو�سل �إىل �تفاق ت�سوية مع 
�سلطات �ململكة يق�سي بت�سليمهم 

جزء� من �أ�سولهم �إىل �حلكومة.
�سرتيت  »وول  �سحيفة  وذكرت 
�ململكة  �سلطات  �أن  جورنال« 
طالل  بن  �لوليد  �لأمري  تطالب 
مقابل  دولر  مليار�ت   6 بدفع 
يرف�س  كان  لكنه  عنه،  �لإفر�ج 

�لأخرية،  �لآونة  حتى  �لت�سوية 
وزعمت  �إعالمية  تقارير  ح�سب 
�لربيطانية  ميل«  »ديلي  �سحيفة 
نُقل  طالل  بن  �لوليد  �لأمري  �أن 
عدد  مع  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  يف 
�لآخرين،  �ملوقوفني  �لأمر�ء  من 
و�سط  ريتز«  »كارلتون  فندق  من 
�لريا�س، حيث كان حمتجز� منذ 
�سجن  �إىل  نوفمرب،  يف  �عتقاله 
ت�سليم نحو  بعد رف�سه  »�حلاير«، 
993 مليون دولر من �أ�سوله و�إد�رة 
�ل�ستثمارية  �ل�رصكات  من  عدد 

�لتابعة له �إىل �حلكومة.

�لأمريكي  �لرئي�س  و�سف 
دونالد تر�مب موؤلف كتاب »نار 
عقليا،  خمتل  باأنه  وغ�سب«، 
�لو�ردة  �ملعلومات  �أن  موؤكد� 
يف  تر�مب  وقال  خاطئة،  فيه 
على  ح�سابه  عرب  له  تغريدة 
�لعديد  ي�سم  »�لكتاب  »تويرت«: 

ي�سعى  ول  �لز�ئفة،  �لأخبار  من 
عندما  ت�سحيحها  على  �سناعه 
فهم  خمطئون،  باأنهم  يعلمون 
تاأليف  من  لكتاب  يروجون 
و�ملعروف  عقليا،  خمتل  كاتب 
خاطئة.  ملعلومات  بتقدميه 
فالإعالم فقد �سو�به من فوزنا 

يف �لنتخابات �لرئا�سية!«.
�لبيت  دح�س  �سابق،  وقت  ويف 
�لكاتب،  �دعاء�ت  �لأبي�س 
مايكل وولف، �لتي قال فيها �إن 
يف  فوز�  يتوقع  يكن  مل  تر�مب 
�لنتخابات، و�أن زوجته ميالنيا 
�سعقها �حتمال �أن ت�سبح  تر�مب 

�لقانوين، طالب باعتذ�ر وتر�جع 
متهما  �لكتاب،  ن�رص  عن  كامل 
هذ�  بالت�سهري،   ونا�رصه  موؤلفه 
»ز�ئف«  باأنه  وو�سفه  �لكتاب، 
مايكل  ملوؤلفه  يكون  �أن  ونفى 
�لبيت  �إىل  �لدخول  حق  وولف، 

�لأبي�س.



برييز 
يح�ضر 

ملقاي�ضة 
كري�ضتيانو 

بنيمار
ك�صفت تقارير �صحفية عن 

خطة نادي ريال مدريد 
الإ�صباين للتعاقد مع النجم 
الربازيلي نيمار خالل فرتة 
النتقالت ال�صيفية املقبلة، 
وان�صم نيمار لباري�س �صان 
جريمان ال�صيف املا�صي 
قادما من بر�صلونة مقابل 
222 مليون يورو، اإل اأن 
تقارير قالت موؤخرا اإن 

جنم ال�صامبا غري �صعيد يف 
العا�صمة الفرن�صية، ويريد 
العودة لإ�صبانيا لكن هذه 

املرة بقمي�س ريال مدريد.
ووفقا لإذاعة كادينا �صري فاإن 
فلورنتينو برييز رئي�س امللكي 
و�صع خطته خلطف �صاحر 
ال�صيل�صاو، حيث �صيتقدم 

النادي الأبي�س بعر�س �صخم 
ل�صم �صاحب 25 عاما مبجرد 

انتهاء بطولة كاأ�س العامل 
ال�صيف املقبل يف رو�صيا، 

وينوي برييز عر�س مبلغ كبري 
من املال على اإدارة �صان 

جريمان، بالإ�صافة اإىل اإدراج 
النجم الربتغايل كري�صتيانو 

رونالدو �صمن ال�صفقة، 
وكان برييز اأملح من قبل يف 
ت�رصيحات اإىل رغبة ناديه 
يف �صم نيمار، حيث قال اإن 
الالعب �صيح�صل على الكرة 
الذهبية ب�صهولة اإذا انتقل 
ل�صفوف لو�س بالنكو�س، 

ويلعب ريال مدريد مع �صان 
جريمان يومي 14 فيفري و6 
مار�س املقبلني �صمن دور 
ثمن النهائي لبطولة دوري 

اأبطال اأوروبا.
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10 فرق من الرابطة املحرتفة الأوىل تبلغ ثمن النهائي

احتاد احلرا�س يودع الكاأ�س والكبار يتاأهلون
وّدع فريق احتاد احلرا�س مناف�صة كاأ�س اجلمورية من الدور ال�صاد�س ع�صر بعدما اق�صي يف 
مباراة القمة التي جمتعه م�صاء اول ام�س اأمام احتاد ب�صكرة على ميدان الأخري حيث ف�صل 
اأ�صبال املدرب التون�صي حمادي الدو يف موا�صلة املغامرة يف ال�صيدة الكاأ�س والعودة بتاأ�صرية 

الدور ثمن النهائي بعدما انهزموا بهدف وحيد، وهو ما يجعل الفريق م�صطرا للرتكيز خالل 
الفرتة املقبلة على البطولة الوطنية وال�صراع من اأجل حتقيق البقاء باعتبار اأن النادي 

العا�صمي ثالث املهددين بال�صقوط اإىل الرابطة الثانية.

عي�صة ق.

وعك�س  املقابل  يف 
اجلمعة املن�رصم احرتام 
الأندية  وتاأهلت  املنطق 
الكبرية اإىل الدور املقبل 
بعدما متكن حامل الرقم 
الكوؤو�س  لعدد  القيا�صي 
مولودية اجلزائر بثمانية 
القاب رفقة فريقي وفاق 
اجلزائر  واحتاد  �صطيف 
فخ  يف  ال�صقوط  من 
متكن  عقب  املفاجاأة 
اهلل  عبد  الالعب  رفقاء 
املوؤذن من العودة بالتاأهل 
قادهم  الذي  التنقل  من 

بو�صعادة،  امل  ملواجهة 
فيما كانت مغامرة احتاد 
بعد  ناجحة  بلعبا�س 
العودة بالتاأهل من خارج 
وعلى  بدورها  القواعد 
قاي�س  �صباب  ح�صاب 
فيماغ  نظيفني،  بهدفني 
التاأهل  مولودية  ح�صمت 
نادي  امل�صيف  اأمام 
ا�صتغل  بينما  التالغمة، 
البليدة  احتاد  فريقي 
فر�صة  القبائل  و�صبيبة 
ال�صتقبال على ملعبيهما 
وتاأهال اإىل الدور املقبل 
جمعية  ح�صاب  على 
رهيو  واد  ونادي  وهران 

على التوايل.
الدور  ي�صهد  و�صوف 
 16 تناف�س  النهائي  ثمن 
بلوغ  تا�صرية  على  فريقا 
والقرتاب  النهائي  ربع 
بالتتويج  احللم  من 
�صمنت  اأ�صن  باللقب، 
الرابطة  من  اأندية   10
التاهل  الأوىل  املحرتفة 
من  بكل  الأمر  ويتعلق 
�صباب  اجلزائر،  مولودية 
البليدة،  احتاد  بلوزداد، 
مولودية  بلعبا�س،  احتاد 
القبائل  �صبيبة  وهران، 
واحتاد ب�صكرة بال�صافة 
لقائي  من  املتاأهل  اإىل 

ووفاق  ال�صاورة  �صبيبة 
اجلزائر  احتاد  �صطيف، 
اللذان  ق�صنطينة  و�صباب 
على  وغدا  اليوم  يلعبان 
التوايل، بينما بلغ فريقني 
عن الرابطة الثانية نف�س 
الأمر  ويتعلق  الدور 
عني  جمعية  من  بكل 
بجاية،  ومولودية  مليلة 
الدار  �صباب  جانب  اإىل 
اإىل  املنتمي  البي�صاء 
وثالث  الهاوية  البطولة 
الرابطات  من  اأندية 
اجلهوية وهي مولللودييية 
بلخري  احتاد  ااالبي�س، 

و�صباب الزاوية.

 ال�ضلطات االيطالية تنفي
 التحقيق حولبيع ميالن

 �ضقوط خميب لريال
 مدريد اأمام فياريال

ما  اليطالية  الق�صائية  ال�صلطات  نفت 
فتح  عن  حملية  �صحافية  تقارير  اأوردته 
حتقيق ب�صاأن عملية بيع نادي ميالن لكرة 
اإىل م�صتثمرين �صينيني بقيمة 740  القدم 
يف  »مبالغة«  بوجود  ل�صكوك  يورو  مليون 
اأفريل  يف  ال�صفقة  هذه  واأجنزت  قيمتها، 
نادي  ملكية  مبوجبها  وانتقلت  املا�صي، 
اليطايل  الوزراء  رئي�س  من  القدم  كرة 
جمموعة  اىل  برلو�صكوين  �صيلفيو  ال�صابق 
�صحيفة  واأوردت  ال�صني،  من  م�صتثمرين 
»ل �صتامبا« ان ال�صلطات الق�صائية ت�صتبه 
باأن ال�صفقة كانت اأكرب من القيمة الفعلية 
ال�صعر  هذا  مبوجب  اإبرامها  وان  للنادي، 
من  كبرية  كميات  ت�صدير  اىل  يهدف  كان 
العام  املدعي  وقال  ايطاليا،  اإىل  الأموال 
يوجد  ل  غريكو  فران�صي�صكو  ميالن  يف 
حتقيق يف هذه الق�صية، م�صيفا ان اخلرب 
برلو�صكوين  �صيلفيو  بحق  حتقيق  حول 
خاطىء متاما. واعترب حمامي برلو�صكوين 
ال�صحيفة  اأوردته  ما  ان  غيديني  نيكولو 
النتخابات  قبل  وذلك  �صيا�صي،  هدفه 
الت�رصيعية املقررة يف 4 مار�س والتي يبدو 
حزب برلو�صكوين »فورزا ايطاليا« من اأبرز 
فيها،  اإيجابية  نتائج  لتحقيق  املر�صحني 
»فينينف�صت«  �رصكة  بني  ال�صفقة  وكانت 
وامل�صتثمرين  ميالن  لنادي  املالكة 
جمموعتهم  على  اأطلقوا  الذي  ال�صينيني 
لوك�س«  اينف�صتمنت  �صبورت  »رو�صونريي 
اأجنزت ر�صميا يف 13 اأفريل 2017 لتنتهي 
والتي  ميالن  يف  برلو�صكوين  حقبة  بذلك 
وتوزعت  عقود،  ثالثة  لنحو  امتدت 
ابتاع  النادي  اأ�صول  بني  ال�صفقة  قيمة 
اأ�صهمه  من  باملائة   99،93 امل�صتثمرون 
وجمموع الديون املرتتبة عليه 220 مليون 

يورو.
ال ان ال�صفقة كانت مدار اأخذ ورد على 
نهائي،  ب�صكل  اإبرامها  قبل  اأ�صهر  مدى 
يف  �صعوبة  امل�صتثمرون  واجه  بعدما 
تطبق  التي  ال�صني  من  اأموالهم  اإخراج 
روؤو�س  اإخراج  ب�صاأن  �صارمة  معايري 
حقبة  خالل  ميالن  وتوج  املحلية.  املال 
برلو�صكوين بلقب الدوري 8 مرات، ودوري 
7 مرات  اأ�صل  5 مرات من  اأوروبا  اأبطال 
واأنفق   ،2007 عام  اآخرها  تاريخه،  يف 
ل�صم  الدولرات  ماليني  مئات  ال�صينيون 
�صعيا  النادي  �صفوف  اىل  جدد  لعبني 
لإعادته اإىل اأجماد املا�صي، اإل ان النتائج 
كبري،  حد  اىل  خميبة  تزال  ل  امللعب  يف 
ويحتل النادي حاليا املركز 11 يف ترتيب 
»�صريي اأ« بعد 20 مرحلة بفارق 23 نقطة 

عن املت�صدر نابويل.  

يف  مدريد  ريال  معاناة  توا�صلت 
خ�صارته  بعد  ال�صباين  الدوري 
اأمام   1-0 اأر�صه  على  ام�س  اأول 
�صيفه فياريال يف املرحلة 19 من 
امللكي  النادي  وا�صل  امل�صابقة، 
حتقيق  يف  وف�صل  النقاط  نزيف 
التوايل  على  الثالثة  للمرة  الفوز 
الثالثة  بخ�صارته  ومني  الليغا  يف 
على اأر�صه بعد �صقوطه اأمام ريال 
بعد  والرابعة  وبر�صلونة،  بيتي�س 
جريونا،  م�صيفه  اأمام  خ�صارته 
عند  مدريد  ريال  ر�صيد  وجتمد 
32 نقطة يف املركز الرابع بفارق 
التقليدي  غرميه  خلف  نقطة   16
الذي  املت�صدر  بر�صلونة  وو�صيفه 
ميلك فر�صة تو�صيع الفارق اىل 19 

نقطة عندما حل �صيفا اأم�س على 
ريال �صو�صييداد.

مباراة  ميلك  الذي  مدريد  ريال 
الأف�صل  الطرف  كان  موؤجلة، 
لالعبيه  و�صنحت  املباراة  طيلة 
بيد  للت�صجيل  الفر�س  من  الكثري 
ان دفاع فياريال كان حا�رصاً بقوة 
�صريخيو  مرماه  حار�س  خ�صو�صاً 
لفت  ب�صكل  تاألق  الذي  ا�صينخو 
املحاولت  من  للعديد  وت�صدى 
بخم�صة  املتوج  امللكي  النادي 
األقاب املو�صم املا�صي، �صدد 28 
وهي  فياريال  مرمى  باجتاه  مرة 
هذا  الليغا  يف  لفريق  عدد  اعلي 
هز  يف  يوفق  مل  لكنه  املو�صم، 

ال�صباك.

�صبيبة ال�صاورة / وفاق �صطيف

 ال�ضاورة ي�ضرون على التاأهل 
والن�ضر االأ�ضود ملوا�ضلة املغامرة

ي�صهد ملعب 20 اأوت بب�صار مباراة قوية ومثرية جتمع 
فريقي �صبيبة ال�صاورة ووفاق �صطيف حل�صاب الدور 

ال�صاد�س ع�رص ملناف�صة كاأ�س اجلمهورية، اأين ينتظر اأن 
يكون التكهن �صعبا حول تهديد هوية املتاأهل اإىل الدور 
ثمن النهائي، ويف ها ال�صدد يدخل لعبو �صبيبة ال�صاورة 
اللقاء وهم ي�صتفيدون من عاملي الأر�س واجلمهور من 

اأجل احلفاظ على تاأ�صرية التاأهل مبعقلهم، ويف هذا 
ال�صدد يعول املدرب فوؤاد بوعلي على الإرادة القوية التي 
يتحلى بها اأ�صباله منه اأجل حتقيق الأهم اأم�صية اليوم، اأين 
�صوف تكون الفر�صة مواتية امام الالعبني من اجل تاأكيد 
ال�صتفاقة امل�صجلة يف الن�صف الثاين من البطولة الوطنية 

بعد الفوز الذي �صجلوه اأمام �صبيبة القبائل، اإثر تراجع النتائج 
يف اجلولتني الأخريتني من مرحلة الذهاب، و�صتكون املنا�صبة 

فر�صة من اأجل الذهاب بعيدا يف مناف�صة ال�صيدة الكا�س خا�صة واأن ممثل اجلنوب يعول على ال�رصب بقوة هذا املو�صم 
وهو الذي يلعب الأدوار الأوىل يف البطولة الوطنية ويتناف�س على التتويج باللقب الأول يف تاريخ الفريق. يف املقابل، 

فاإن �صاحب الرقم القيا�صي يف عدد التتويجات بلقب الكاأ�س -ثمانية األقاب- يتنقل اإىل مدينة ب�صار وهو ي�صتهدف رفع 
التحدي والعودة بتا�صرية التاأهل والتي تعبد له الطريق من اأجل التناف�س على اللقب التا�صع والنفراد بالرقم القيا�صي الذي 
�صيعه املو�صم الفارط يف النهائي الذي جمعه ب�صباب بلوزداد، و�صيكون وفاق �صطيف م�صتفيدا من التعداد كامال من اجل 
العودة اإىل �صكة النت�صارات التي تغيب عن ت�صكيلة »الن�رص الأ�صود« يف املباريات الثالث الأخرية، ويريد املدرب عبد احلق 

بن �صيخة حتقيق اأول انت�صار على راأ�س العار�صة الفنية للوفاق بعدما مت تعيينه موؤخرا على راأ�س العار�صة الفنية.
عي�صة ق.



البطولة الوطنية للجيدو فردي رجال و�سيدات

 املجمع البرتويل ونادي بابا ح�سني
 ي�سيطر على املناف�سة

 
�صيطر م�صارعو املجمع البرتويل بر�صيد ثالث ميداليات منها ذهبية لدى الرجال يف حني تقا�صمت م�صارعات املجمع البرتويل ال�صيطرة بح�صد 
ثالث ميداليات منها ذهبية مع نظرياتهن من نادي بابا ح�صن بنف�س الر�صيد لدى ال�صيدات خالل مناف�صات اليوم الثاين من بطولة اجلزائر فردي 
لالأكابر التي جرت بالقاعة املتعددة الريا�صات ك�صال عبد القادر  بالرويبة، وتوج لدى الرجال هود زرداين من املجمع البرتويل بذهبية وزن 
اأقل من 66 كغ متفوقا على حمزة عمرو�س من جمعية الأمن الوطني املتح�صل على الف�صية، يف حني عادت  امليدالية الربونزية لكل من وائل 
الزين املجمع البرتويل واأحمد مهيبل نادي احلرا�س، ويف وزن اأقل من 81 كغ �صيطر فريق مركز جتمع و حت�صري الفرق الريا�صية الع�صكرية 

ح�صاب زميله  يف الفريق وحامل اللقب حممد الطاهر على النهائي بتواجد م�صارعني، حيث توج ا�صماعيل عكا�صة بالذهبية على 
حداح الذي اكتفى هذا املو�صم بالف�صية، بينما عادت الربونزية لكل من عبد 

الرحيم لعور املجمع البرتويل وابراهيم حمودان جمعية الأمن الوطني.
مو�صى على  البرتويل مرمي  ال�صيدات حافظت م�صارعة املجمع  لدى  اأما 
لقبها يف وزن  اأقل من 52 كغ بفوزها على فايزة عي�صاهني من نادي بابا ح�صن 
الف�صية بيمنا عادت امليدالية الربونزية لكل من ن�رسين هادل  التي نالت 
املجمع البرتويل و خديجة بخرية نادي بابا ح�صن، و اأبدت مرمي مو�صى 
�صعادتها بهذا التتويج اجلديد لـ "واج" : "احتفظت بلقبي  لثامن مرة كبطلة 
للمرة  اللقب  بلقا�صي  اأمينة  اأقل من 63 كغ حققت  للجزائر، ويف وزن 
الثالثة على التوايل متفوقة على كنزة نايت عمار من جمعية الأمن 
الوطني �صاحبة الف�صية، و عادت املرتبة الثالثة و الربونزية 
لكل من اإميان اأقوار املجمع البرتويل وعائ�صة بن عبد 

الرحمان جمعية الأمن الوطني.
وكالت
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حمدي: ح�سرنا جيدا ل�سباب ق�سنطينة والتاأهل يقودنا حللم الكاأ�س
�سّدد مدرب فريق احتاد اجلزائر ميلود حمدي على رغبته يف جتاوز عقبة �سباب ق�سنطينة يف مناف�سة كاأ�س اجلمهورية واقتطاع التاأهل اإىل الدور 

الثمن النهائي للمناف�سة، اأين اأو�سح ان لقاء الكاأ�س املقرر غدا على ملعب عمر حمادي ببولوغني مغاير عن لقاء البطولة الذي خ�سره النادي العا�سمي 
على ميدانه اأمام نف�س اخل�سم، وهو الذي ك�سف اأنه تابع اللقاء عرب �سريط فيديو والذي كان خالله الفريق حتت قيادة مدربه ال�سابق بول بوت 

عي�سة ق.

مو�صحا اأن الالعبني بذلوا جهودا 
لالأ�صبوع  التدريبات  خالل  كبرية 
حتت  �صاق  بعمل  وقاموا  احلايل 
اأجل  من  الفني  الطاقم  قيادة 
غدا  جاهزية  اأف�صل  يف  التواجد 
للقاء  التح�صري  اإىل  بالإ�صافة 
نهاية  املقرر  الوطنية  البطولة 
�صيق  ظل  يف  احلايل  الأ�صبوع 

الوقت.
الندوة  خالل  حمدي  وقال 
�صباح  عقدها  التي  ال�صحافية 
اأم�س بقاعة ال�صحافة مللعب عمر 
كبرية  رغبته  اأن  ببولوغني  حمادي 
يف اإفراح الأن�صار الذين ينتظر ان 
فريقهم  ت�صجيع  اجل  من  يتنقلوا 
ومنحهم الأمل من موا�صلة احللم 

عنهم  تغيب  التي  الكاأ�س  يف حمل 
وتطرق  الأخرية،  الأعوام  خالل 
وقائد  حار�صه  غياب  اإىل  املعني 
امني  حممد  "�صو�صطارة"  ت�صكيلة 
ب�صبب  اللقاء  اأطوار  زمامو�س عن 
العقوبة اأين اأو�صح اأهمية احلار�س 
الأ�صا�صية  بالت�صكيلة  التواجد  يف 
لكنه ا�صتطرد ان النادي العا�صمي 
ميلك حار�صني اثنني ويتعلق الأمر 
ويجب  وبرفان  من�صوري  من  بكل 
و�صع الثقة فيهما من اجل تقدمي 

اأف�صل ما لديهما يف اللقاء.
الأن�صار  تعليقه حول رد فعل  ويف 
يف  اأ�صباله  اأداء  حول  الغا�صبة 
التي  بارادو  اأمام  الداربي  مباراة 
اإياب  مرحلة  افتتاح  يف  جرت 
يتفهم  اأنه  اأو�صح  الوطنية  البطولة 
غ�صب اجلماهري وحتم�صها يف كل 

مرة من اجل حتقيق الفوز، م�صيفا 
انه وقف على الغ�صب الذي ظهر 
عليهم بعد ت�صييع الفريق لنقطتني 
الفرتة  خالل  بالعمل  وعد  لكنه 
الأمور  ت�صليح  اأجل  من  املقبلة 

وجتاوز الأخطاء املرتكبة.
اأكد امل�صوؤول الأول على العار�صة 
الفنية للنادي العا�صمي اأن مرحلة 
ولزال  يغلق  مل  ال�صتوي  املركاتو 
انه قد  اليوم، م�صريا  اإىل  م�صتمرا 
بيت  يف  املفاجاآت  بع�س  ي�صهد 
الحتاد، ويف�صل ترك التعاقد مع 
الأ�صخا�س  اإىل  اجلدد  الالعبني 
وا�صتنطرد  بالأمر،  املكلفني 
لبع�س  الحتاد  اإدارة  ت�رسيح  اأن 
نق�س  ب�صبب  جاء  الالعبني 
املغرتب  �صورة  يف  املناف�صة 
فوزي بورنان بينما ا�صتعاد النادي 

عقب  وبودربال  عرجي  الثنائي 
ت�صوية الأخري مل�صكلته مع الإدارة، 
واأ�صاف اأنه ل يتاأ�صف على رحيل 
ان  باعتبار  التعداد  عن  الالعب 
الفرق متعودة على رحيل الالعبني 
اأمر  وهو  والرئي�س  واملدربني 

بديهي. 
املدافع  رحيل  امكانية  وحول 
الت�صكيلة  عن  الالوي  عبد  اأيوب 
اأ�صار  ال�صتوي  املركاتو  غلق  قبل 
اأنه ميلك البدائل بتواجد �رسيفي، 
على  القادرين  وبلح�صن  �صيديبي 
تعوي�صه يف حمور الدفاع، م�صيفا 
اأن الإدارة �صتكون مطالبة بتعوي�س 
عبد الالوي يف حال رحيله باعتبار 
عدة  على  يناف�س  الحتاد  اأن 
جبهات املو�صم احلايل وهو الذي 
جانب  اإىل  الكاف  كاأ�س  يخو�س 

البطولة الوطنية وكاأ�س اجلمهورية 
ظل  يف  عليها  التناف�س  ميكنه  ول 

النقائ�س التي تعانيها الت�صكيلة. 
الندوة  ختام  يف  املتحدث  واأ�صار 
جويلية   5 ملعب  اأن  ال�صحافية 

يعترب م�رسحا من اأجل تطبيق كرة 
جميلة ت�صمح للفرق بتقدمي اأف�صل 
ما لديها على اأر�صيته، واأف�صل من 
حجم  حيث  من  بولوغني  ملعب 

ا�صتوعابه لالأن�صار.

الكونفدرالية 
الإفريقية 
للبادمنتون

انتخاب زوبريي 
رئي�سا جديدا 

 للهيئة
انتخب رئي�س الحتادية  

اجلزائرية للبادمنتون 
اأمني زوبريي نهاية 

الأ�صبوع املن�رسم رئي�صا 
جديدا للكونفدرالية 

الفريقية للعبة خالل 
اأ�صغال اجلمعية العامة 
غري العادية التي جرت 
بالعا�صمة بريتوريا يف 
جنوب اإفريقيا، وخلف 

زوبريي يف املن�صب 
الرئي�س ال�صابق النيجريي 

دنالمي زاما �صان�صي 
وذلك بعدما  قام اأكرث 

من 23 مندوبا من دول 
الأع�صاء ب�صحب الثقة منه 
اإ�صافة اإىل انتخاب زوبريي 

مت خالل اإ�صغال اجلمعية 
مناق�صة عدة نقاط اأبرزها 

م�صاألة  تعيني اأمني عام 
جديد للهيئة الفريقية، 

وكانت هذه اجلمعية غري 
العادية تهدف اإىل ا�صتعادة 
القيم الأخالقية الريا�صية 

وتغري طريقة احلكم 
لبع�س اجلهات الفاعلة 

يف هذه الهيئة الريا�صية  
الإفريقية.

وكالت

التقني �سافاج يوؤكد قيمة الالعب 75 مليون جنيه ا�سرتليني

حمرز يتاألق اأمام جنوم البلوز ويوؤكد تعر�سه للظلم
حمرز  ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  يقدم 
�صيتي  لي�صرت  فريقه  رفقة  موا�صمه  اأف�صل  ثاين 
عودة  يف  و�صاهم  لفتة  ب�صورة  تاألق  الذي  وهو 
بردج"  "�صتامفوردج  ملعب  من  بالتعادل  فريقه 
اأمام ت�صيل�صي �صمن الدوري الجنليزي املمتاز، 
الوطني  املنتخب  ميدان  متو�صط  اأيان  حيث 
فريق  مع  اللعب  وا�صتحقاقه  جمددا  كعبه  علو 
عليه  اتفق  ما  وهو  الأوروبية،  بالدوريات  كبري 
لديه  الالعب  اأن  يرون  الذي  واملحللون  الفنيون 
عمالقة  احد  اإىل  الن�صمام  اجل  من  المكانيات 

الأندية الأوروبية والرحيل عن ت�صكيلة "الثعالب"، 
خا�صة بعد اقرتان ا�صمه خالل املركاتو ال�صتوي 
ليفربول  باأندية اجنليزية كبرية يف �صورة  احلايل 
واأر�صنال لكن الالعب مل ينجح يف التوقيع مع اأي 
فريق كبري رغم اأنه كان قريبا جدا من الن�صمام 
اإىل ت�صكيلة "الريدز" خالل الفرتة املن�رسمة من 

ال�صهر احلايل.
ويف �صياق احلديث عن قيمة خريج نادي لوهافر 
الفرن�صي يف �صوق التحويالت ال�صتوية فاإن الالعب 
الويلزي ال�صابق روبي �صافاج اأكد اأن حمرز ي�صتحق 

قيمة اأعلى من التي مت احلديث عنها خا�صة بعد 
الأداء الذي ا�صحى يقدمه منذ انطالق املو�صم 
بي  "بي  �صبكة  حملل  واأو�صح  اجلديد،  الكروي 
�صي" اأن قيمة حمرز يف املركاتو تعاقد قيمة 75 
مليون جنيه ا�صرتليني، وعرب �صافاج عن اندها�صه 
من اإقدام اإدارة ليفربول على �رساء عقد الالعب 
فان ديك بقيمة 84 مليون اأورو بينما ترف�س دفع 
بالدوري  لعب  اف�صل  انتداب  يف  القيمة  نف�س 

الجنليزي مو�صم 2016/2015.
عي�سة ق.

براهيمي يتعافى 
وجاهز ملباراة 

اأ�ستوريل
تعافى الالعب الدويل اجلزائري يا�صني 

براهيمي من الإ�صابة التي تلقاها 
الأ�صبوع املن�رسم رفقة ناديه بورتو 

الربتغايل �صمن مناف�صة كاأ�س الربتغال، 

حيث ا�صطر للخروج من اأر�صية امليدان 

بعدما تلقى اإ�صابة على م�صتوى الفخذ، 
لكن الإ�صابة مل تكن بليغة وجنح يف 

التخل�س منها بعد الركون اإىل رابحة 

ق�صرية، ويف هذا ال�صدد ك�صفت اأم�س 

�صحيفة "اأبول" الربتغالية اأن براهيمي 

اأ�صحى جاهزا للعب مع بورتو يف مباراته 
اليوم اأمام اأ�صتوريل �صمن الدوري 

الربتغايل، ومن املنتظر اأن يتم اإقحامه 

يف الت�صكيلة الأ�صا�صية، خا�صة وان عودته 

اأراحت املدرب كون�صي�صاو الذي يعتربه 

ركيزة اأ�صا�صية ل ميكن ال�صتغناء عنها 

يف ظل التاألق الذي يقدمه مع الفريق 

والذي يقوده اإىل �صدارة الدوري الربتغايل 
والقرتاب منن التتويج باللقب نهاية 

املو�صم.

ع.ق.

قرباج: وافقنا على ا�ستقبال احتاد اجلزائر مبلعب 5 جويلية
ك�صف رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم حمفوظ قرباج اأن هيئته الكروية وافقت على طلب اإدارة فريق احتاد 

اجلزائر من اأجل ا�صتقبال مبارياتها خالل مرحلة الإياب من البطولة الوطنية على ملعب 5 جويلية، حيث اأو�صح 

الن�صف  الأوملبي خالل  اللعب على امللعب  اأجل  اأن رئي�س الحتاد ربوح حداد تقدم بطلب ر�صمي من  قرباج 

اأن الأمر مل ي�صكل  اإدارة امللعب الأوملبي، م�صتطرد  البطولة الوطنية وهو الطلب الذي وافت عليه  الثاين من 

�صعوبات بالن�صبة لهيئة الرابطة التي وافقت بدورها على تغيري النادي العا�صمي امللعب وال�صتقبال فيما تبقى 

من املناف�صة على ملعب 5 جويلية، مربرا اأن اللعب عليه مينح ت�صهيالت كبرية من حيث التنظيم خا�صة يف ظل 
امتالكه عدة مداخل ت�صمح بالتنظيم احل�صن لدخول الأن�صار.

ع.ق.



جوزيه  يونايتد،  ملان�س�سرت  الفني  املدير  قال 
مورينيو، اإنه ي�سعر بـ »الإهانة« ب�سبب اخلالف 
اأنطونيو  لت�سيل�سي،  الفني  املدير  وبني  بينه 
كونتي، وتبادل الت�رصيحات املهينة وقال كونتي، 
الثالثاء، اإنه »لن ين�سى« العداء مع مورينيو لكن 
باأنه  »اأعتقد  اجلمعة:  قال،  الربتغايل  املدرب 
فيمكنك  اآخر،  �سخ�سا  �سخ�ص  يهني  عندما 
اإهانة  تتوقع  اأن  ميكنك  اأو  فعل،  رد  تتوقع  اأن 
التي  الأوىل  املرة  »يف  ذلك«واأ�ساف:  مقابل 
اأهانني فيها، كان يل رد فعل اأعلم اأنه بلغ احلد 
قائال:  بالإهانة«وم�سى  حقا  فيه  �سعر  الذي 
تغريت.  الآن  لكني  الثانية،  للمرة  اأهانني  »ثم 
فبالن�سبة يل الإهانة تعني نهاية الق�سة«ويحاول 
مورينيو و�سع حد للحرب الكالمية مع خ�سمه 
الأ�سبوع  اأخرى،  مرة  اندلعت  التي  الإيطايل 
قال  اجلاري،  الرابع من جانفي  ففي  املا�سي 
»الت�رصف  اإىل  باحلاجة  ي�سعر  ل  اإنه  مورينيو 
اخلام�ص  ويف  املباريات  خالل  كالبهلوان« 

يجب  مورينيو  باأن  كونتي  رد  ذاته،  ال�سهر  من 
ال�سابق  يف  يت�رصف  كان  كيف  يتذكر  اأن  عليه 
يتعر�ص  اإنه »مل  اليوم، قال مورينيو  نف�ص  ويف 
لالإيقاف على الإطالق ب�سبب التالعب يف نتائج 
كونتي،  اإىل  �رصاحة  الإ�سارة  دون  املباريات، 
الذي اأوقف اأربعة اأ�سهر عندما كان مديرا فنيا 
ليوفنتو�ص الإيطايل يف مو�سم 2012-2013، لكن 
حمكمة براأت �ساحته من ارتكاب اأي خمالفات 
رّد  ال�سهر،  نف�ص  مع  ال�ساد�ص  ويف   2016 عام 

كونتي قائال اإن مورينيو »رجل تافه«.
تاريخ احلرب بالكلمات بني املدربني

يف 19 اأكتوبر 2017، قال كونتي اإن مورينو يحتاج 
اإىل اأن »ين�سغل بنف�سه« واأن يتوقف عن التهجم 
 ، ال�سابق يف 29 من جويلية 2017  على فريقه 
مورينو  »فوز  يتفادي  اأن  عليه  اإن  كونتي  قال 
باأنه على  قاله  ما  الإجنليزي«، مربرا  بالدوري 

بطل الدوري احلفاظ على اللقب.
ت�سيل�سي  مورينو جلمهور  قال   ، مار�ص   14 يف 
تعر�ص  م�سايقات  عقب   »1 رقم  اأزال  ل  »اأنا 
لها من اجلمهور اأثناء املباراة التي خ�رص فيها 
ملعب  على  اأهداف  باأربعة  يونايتد  مان�س�سرت 
قال   ،2017 فرباير   12 يف  بريدج  �ستامفورد 
»مزاح«  يروقه  ل  اإنه  لت�سيل�سي  الفني  املدير 
مورينيو عقب ت�رصيحات للربتغايل قال فيها اإن 
ت�سيل�سي »ل ميكن �سده، لأنه فريق دفاعي«يف 
»ي�سخر  يكن  مل  اإنه  كونتي  قال   ، اأكتوبر   23
عداء  اأنه يف  البع�ص  اأعتقد  اأن  بعد  اأحد«  من 
بهزمية  انتهت  التي  املباراة  اأثناء  مورينيو  مع 

اليونايتد من ت�سيل�سي باأربعة اأهداف نظيفة.
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زيدان.. دجاجة مل تعد تبي�ض ذهبا!مورينيو ي�ضعر بـ »الإهانة« ب�ضبب خالفه مع كونتي

برييز يهني رونالدو!
الربازيلي كوتينيو

�ضعور رائع اللعب لأعظم ناد يف العامل

قدم: »طوران« ينتقل من 
بر�ضلونة ل�ضفوف نادي »با�ضاك 

�ضهري« الرتكي
ال�سبت،  اأم�ص  الرتكي  �سهري«  »با�ساك  نادي  اأعلن 
النتهاء من �سفقة انتقال »اأردا طوران« املحرتف 
يف �سفوف نادي بر�سلونة الإ�سباين، اإىل �سفوفه جاء 
كوك�سال  الرتكي  النادي  رئي�ص  ن�رصه  بيان  ذلك يف 
كومو�ص داغ، عرب ح�سابه يف موقع »تويرت«. وقال 
»كومو�ص داغ«، اإن »طوران �سيعود اليوم اإىل تركيا 
لريتدي قمي�ص النادي«، موؤكدا اأن اخلطوة »ل تهم 

با�ساك �سهري وحده، بل كل تركيا«.
اأعلن بر�سلونة يف بيان، انتقال طوران  من جانبه، 

اإىل �سفوف با�ساك �سهري على �سبيل الإعارة، ملدة 
مو�سمني ون�سف املو�سم.

جتدر  التفاق  تفا�سيل  اإىل  الطرفان  ي�رص  ومل 
الإ�سارة اأن طوران من مواليد اإ�سطنبول عام 1987، 
وانتقل   ،2006 عام  تركيا  منتخب  مع  اللعب  وبداأ 
اإىل اأتلتيكو مدريد من نادي غالطة �رصاي الرتكي 
عام 2011، مببلغ 13 مليون يورو، قبل النتقال اإىل 
مقابل  �سنوات،   5 بعقد ملدة   2015 عام  بر�سلونة 

34 مليون يورو.

قال الربازيلي فيليبي كوتينيو 
�سفوف  اإىل  حديًثا  املنتقل 
بر�سلونة الإ�سباين لكرة القدم 
اإنه �سعور رائع اللعب لأعظم 

ناد يف العامل.
كوتينيو  ت�رصيحات  وجاءت 
اللكرتوين  النادي  ملوقع 
الن�سمام  عقود  توقيعه  فور 
واأكد  الكتالوين  الفريق  اإىل 
اأن  رائع  »�سعور  كوتينيو 

ناٍد يف  اأعظم  قمي�ص  اأرتدي 
ال�سرب  بفارغ  اأتطلع  العامل، 
املغامرة«واأ�ساف  هذه  لبدء 
مع  اللقاء  بتجدد  »�سعيد 
لوي�ص  الأورغوياين  زميلي 
عزيز  �سديق  اإنه  �سواريز، 
عندما  كثرًيا  �ساعدين  وقد 

كان معي يف ليفربول«.
»لطاملا  كوتينيو  واأو�سح 
لرب�سلونة،  باللعب  حلمت 

اإنها فر�سة فريدة من نوعها، 
هذا  حيال  اأبدا  اأتردد  مل 

العر�ص«.
ت�رصيحاته  كوتينيو  وتابع 
اأمتكن  لن  اأين  »�سحيح  قائاًل 
دوري  يف  اللعب  من  الآن 
ولكن  الأوروبي،  الأبطال 
ذلك  با�ستطاعتي  �سيكون 
اخلم�سة  املوا�سم  خالل 

املقبلة«.

زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  تويل  منذ 
عام  مدريد  ريال  نادي  �سفينة  قيادة 
الدجاجة  مبثابة  »زيزو«  اأ�سبح   ،2016
التي تبي�ص ذهبا للنادي امللكي، قبل اأن 
تنقلب الأمور موؤخرا راأ�سا على عقب .

يف  الفرن�سي  املدرب  جنح  فبعدما 
دوري  بلقب  التتويج  يف  الريال  قيادة 
ح�سد  ثم   ،2016 عام  اأوروبا  اأبطال 
املا�سي،  العام  يف  والياب�ص  الأخ�رص 
دوري  بلقب  امللكي  النادي  تتويج  بعد 
الإ�سباين،  الدوري  ولقب  اأوروبا،  اأبطال 
والأوروبي،  الإ�سباين  ال�سوبر  وكاأ�ص 
الأمور  انقلبت  لالأندية،  العامل  وكاأ�ص 
خا�سة  املو�سم،  هذا  عقب  على  راأ�سا 

يف الدوري الإ�سباين.
واإذا كان ريال مدريد ح�سابيا، ما يزال 
يحافظ على كل حظوظه يف املناف�سة 
املتاحة  البطولت  جميع  األقاب  على 
ونتائجه  اأداءه  فاإن  املو�سم،  هذا 
ال�سكوك،  من  الكثري  تثري  الأخرية 
حول  ا�ستفهام  عالمة  من  اأكرث  وتطرح 

م�ستقبل النادي امللكي مع »زيزو«.

زيزوز يقود الريال اإىل 
الهاوية يف الليغا

وا�سل الريال نزيف النقاط يف الدوري 
�سقوطه  بعد  القدم،  لكرة  الإ�سباين 
اأم�ص، يف عقر داره اأمام فياريال بهدف 

نظيف، يف املرحلة الـ19 من الليغا.
م�سيفه  على  بر�سلونة  فوز  حال  ففي 
ريال �سو�سيداد، اليوم، ف�سي�سل الفارق 
وريال  املت�سدر  الكتالوين  النادي  بني 
 19 اإىل  الرابع  املركز  �ساحب  مدريد 
يف  الأكرب  النقاط  فارق  وهو  نقطة، 
اآخر، مع  واأي فريق  الريال  التاريخ بني 
انت�ساف املو�سم، ويعود اأكرب فارق من 
-2012 مو�سم  اإىل  ال�سابق  يف  النقاط 
نقطة   18 الفارق  كان  عندما   2013
جوزيه  الربتغايل  املدرب  عهد  يف 

مورينيو.

ريال زيزو ف�صل يف ت�صدر 
جمموعته

 يف دوري الأبطال

ت�سدر  من  امللكي  النادي  يتمكن  مل 
واكتفى  الأبطال،  دوري  يف  جمموعته 
باملركز الثاين خلف توتنهام، ما فر�ص 
دور  يف  �سعبة  مواجهة  خو�ص  عليه 

الـ16، اإذ اأوقعته القرعة يف �سدام قوي 
مع نادي باري�ص �سان جريمان الفرن�سي 

املدجج بالنجوم.

تاأهل باهت لريال زيزو 
اإىل ربع نهائي

 كاأ�س ملك اإ�صبانيا

حجز الريال بطاقة العبور اإىل ربع نهائي 
كاأ�ص اإ�سبانيا، ولكن تاأهله كان باهتا، اإذ 
نومان�سيا  الـ16 على  دور  فاز يف ذهاب 
الثانية  الدرجة  دوري  يف  ين�سط  الذي 
بثالثية نظيفة، قبل اأن يتعادل الفريقان 

يف مدريد بهدفني ملثلها.
يف  مدريد  ريال  نتائج  تراجع  ورغم 
م�ستوى  تذبذب  ب�سبب  الأخرية  الفرتة 
الربتغايل  راأ�سهم  على  جنومه  اأبرز 
ح�سه  فقد  الذي  رونالدو،  كري�ستيانو 
كرمي  والفرن�سي  الليغا،  يف  التهديفي 
ال�سباك  اإىل  اأ�ساع طريقه  الذي  بنزميا 
زيدان  فاإن  امل�سابقات،  جميع  يف 
ذهبا(  تبي�ص  تعد  مل  التي  )الدجاجة 
اأي تعاقدات خالل فرتة  اإجراء  يرف�ص 

النتقالت ال�ستوية احلالية

�سري«  »كادينا  �سحيفة  ك�سفت 
ي�سع  ريال مدريد  نادي  اأن  الإ�سبانية 
دا  نيمار  الربازيلي  النجم  على  عينه 
جريمان  �سان  باري�ص  لعب  �سيلفا، 
معه  التعاقد  يف  ويرغب  الفرن�سي، 

ال�سيف املقبل.
امللكي  النادي  فاإن  لل�سحفية  ووفقا 
التاريخي،  هدافه  لإدخال  م�ستعد 
يف  رونالدو،  كري�ستيانو  الربتغايل 
�سفقة التعاقد مع نيمار، لإقناع النادي 
الأول  التخلي عن جنمه  الباري�سي يف 
اأن  اإىل  الإ�سبانية  ال�سحيفة  واأ�سارت 
�سفقة التعاقد مع نيمار قد تربم بعد 

كرة  يف  العامل  كاأ�ص  بطولة  نهائيات 
ال�سيف املقبل  اإقامته  القدم املزمع 
النادي  اإدخال  و�سي�سكل  رو�سيا  يف 
رونالدو  الربتغايل  لنجمه  امللكي 
اإهانة  نيمار  مع  التعاقد  �سفقة  يف 
لأف�سل لعب يف العامل خم�ص مرات، 
له  �سبق  ماديرا«  »�ساروخ  واأن  خا�سة 
»اأنا  فيه  بت�رصيح مثري جاء  اأدىل  واأن 
التاريخ.. مل يولد من هو  الأف�سل يف 
اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  مني!«   اأف�سل 
لعبي  اأف�سل  من  حاليا  يعترب  نيمار 
ال�سيف  وان�سم  العامل،  القدم يف  كرة 
اإىل �سان جريمان قادما من  املا�سي 

بلغت  قيا�سية،  �سفقة  يف  بر�سلونة، 
من  جعلت  يورو،  مليون   222 قيمتها 
يف  الأغلى  الالعب  الربازيلي  النجم 

تاريخ كرة القدم.



يعتزم جنم هوليوود ال�شهري ليوناردو 
مع  جمدداً  التعاون  كابريو،  دي 
املخرج الأمريكي كوينتني تارانتينو 

يف فيلم جديد.
الأمريكية  »فارايتي«  جملة  وذكرت 
اأن  كوم«،  دوت  »ديدلين  وموقع 
املمثل الأمريكي احلائز على جائزة 
يف  امل�شاركة  على  وافق  الأو�شكار 

فيلم تارانتينو املقبل.
دي  �شيلعب  التقارير،  وبح�شب 
م�شن  ممثل  دور  عاماً(   43( كابريو 
اأحداث  وتدور  العمل.  عن  عاطل 
الفيلم يف لو�س اأجنلي�س عام 1969، 

تيت  �شارون  املمثلة  ُقتلت  حيث 
عام 1969 على يد ع�شابة املجرم 
وكانت  مان�شن،  ت�شارلز  الأمريكي 

حاماًل يف �شهورها الأخرية.
واأُعلن يف دي�شمرب املا�شي اأن الفيلم 
�شيعر�س يف دور العر�س ال�شينمائي 

يف اأوت عام 2018 مبنا�شبة مرور 50 
عاماً على مقتل تيت.

اأي�شاً  يتفاو�س  تارانتينو  اأن  ويرتدد 
مع جنوم مثل توم كروز وبراد بيت 
يجرى  كما  الفيلم،  يف  للم�شاركة 
الأ�شرتالية  املمثلة  مع  التفاو�س 

مارغوت روبي للعب دور تيت.
اأعمال  تبداأ  اأن  املخطط  ومن 
و�شيكون  العام.  هذا  الفيلم  ت�شوير 
دي  فيه  ي�شارك  فيلم  اأول  هذا 
جائزة  على  ح�شوله  عقب  كابريو 
يف  دوره  عن   2016 عام  الأو�شكار 

فيلم »العائد«.

وتتوا�شل الدورة احلالية ملهرجان 
الثالثاء  حتى  العربي  امل�رسح 
العربية  الهيئة  وتنظمها  املقبل، 
وزارة  مع  بالتعاون  للم�رسح 
ال�شوؤون الثقافية التون�شية. ويجمع 
واملفكرين  املبدعني  املهرجان 
الأجيال  كل  من  امل�رسح  و�شناع 
فيه  وي�شارك  العربي،  الوطن  يف 
خمتلف  يف  م�رسحي  �شتمئة 

الفعاليات.
امل�شاركة يف  امل�رسحيات  وتتوزع 
متناف�شة  عرو�س  بني  املهرجان 
بن  �شلطان  ال�شيخ  جائزة  على 
عر�س  لأف�شل  القا�شمي  حممد 
 2017 لعام  عربي  م�رسحي 
وعددها 11 عر�شا، اإ�شافة اإىل 11 

عر�شا اآخر للمهرجان.
مع  موعد  للجمهور  �شيكون  كما 
م�رسح  ميثالن  تون�شيني  عر�شني 

لالأطفال  عرو�س  وثالثة  الهواة، 
لفن  الوطني  املركز  اإجناز  من 
مبرور  يحتفي  الذي  العرائ�س 
وعقب  تاأ�شي�شه.  على  عاما   25
يف  املقررة  امل�رسحية  العرو�س 
ندوات  تقام  املهرجان  برنامج 
اأي�شا  وتقام  نقا�شية،  فكرية 
املتعلقة  الور�س  من  جمموعة 

بالعمل امل�رسحي.
ويت�شمن برنامج مهرجان امل�رسح 
يحمل  فكريا  موؤمترا  العربي 
يف  واملعرفة  »ال�شلطة  عنوان 
ثالثة  اإىل  مق�شم  وهو  امل�رسح«، 
عالقته  يف  »امل�رسح  هي  حماور 
املوؤلف  و«�شلطة  بال�شلطة« 
ومعارف  و«�شلطات  ومعارفه« 

�شناع العر�س«.
للم�رسح  العربية  الهيئة  وقالت 
املبدعني  من   600 من  اأكرث  اإن 

وال�شيوف  والإعالميني  والباحثني 
ي�شاركون يف املهرجان من الوطن 
من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  العربي، 
من  باملهجر  العرب  امل�رسحيني 

دول اأجنبية.
الثقافية  ال�شوؤون  وزير  وقال 
يف  العابدين  زين  حممد  التون�شي 
حفل افتتاح املهرجان اإنه ل تنمية 
لل�شعوب العربية دون اأ�ش�س ثقافية 
هذه  »مثل  اأن  واأ�شاف  ثابتة، 
التظاهرات ت�شجعنا على مزيد من 
والهيئات  النفتاح على اجلمعيات 
الرابع  الفن  جعل  اأجل  من  الفنية 
يف  وم�شعا«.   م�شاركون  متاألقا 
املقامة  الفكرية  الندوات  اإحدى 
مبنا�شبة مهرجان امل�رسح العربي 
ومنح  اإلكرتونية(  )مواقع  بتون�س 
لعدد  تكرمي  اأو�شمة  املهرجان 
من جنوم امل�رسح التون�شي، بينهم 

فاحتة املهدوي ودليلة املفتاحي 
ونورالدين  م�شدق  و�شالح 
الكاتب  �شوريا  ومن  الورغي، 
امل�رسحي فرحان بلبل. وكان من 
تن�شيطية  تظاهرة  اإقامة  املقرر 

اأمام  بورقيبة  احلبيب  �شارع  يف 
العا�شمة،  و�شط  البلدي  امل�رسح 
اإل اأنها األغيت ب�شبب الحتجاجات 
الجتماعية التي ت�شهدها البالد.  
العربية  الهيئة  اأن  اإىل  ي�شار 

للم�رسح اأ�ش�شت مهرجان امل�رسح 
واحت�شنت   ،2009 عام  العربي 
القاهرة دورته التاأ�شي�شية اآنذاك. 
كما �شبق لتون�س تنظيم املهرجان 

يف دورته الثانية عام 2010.

العام،  لهذا   12 دورته  الدويل يف  لل�شريك  بوداب�شت  مهرجان  يحيي 
ذكرى مرور 250 عاماً على تاأ�شي�س ال�شريك احلديث على يد لعب 
يقدم  حيث   ،1768 عام  لندن  يف  اأ�شتلي  فيليب  الجنليزي  ال�شريك 
ظهور  ميتطون  لعبون  بينهم  ومن  العامل،  اأنحاء  جميع  من  فنانون 
ولعبو  و�شحرة  بهلوانية  واألعاباً  عرو�شاً  يقدمون  واآخرون  اخليول 

اأكروبات.
مهرجان  اإن  �شابلن  �شاريل  الراحل  املمثل  ابن  يوجني  وقال 
باأجواء  مغرما  زال  ما  اجلمهور  اأن  اأثبت  الدويل  لل�شريك  بوداب�شت 
يف  التحكيم  جلنة  رئي�س  يوجني  واأ�شاف  احلية.  ال�شريك  عرو�س 
واأعتقد  والدي  اأحبها  كبرية  قيمة  ذات  ال�شريك  املهرجان:«عرو�س 
اأن تتحلى ببع�س العاطفة واإذا انطلق هذا  اأنت، يجب  اأن املهم هو 
ال�شعور منك فاإنه ينتقل اإىل اجلمهور«. وكان �شاريل �شابلن جنم جنوم 
�شابلن  اأبناء  اأحد  هو  ويوجني  هوليوود،  يف  ال�شامتة  ال�شينما  ع�رس 

الـ11، وهو مهند�س �شوت ذائع ال�شيت وخمرج اأفالم وثائقية.
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27 عر�سا يف مهرجان امل�سرح العربي بتون�س
ت�شتمر اأن�شطة الدورة العا�شرة من مهرجان امل�شرح العربي يف تون�س، الذي يحمل �شعار »نحو م�شرح جديد ومتجدد«. وي�شارك يف 

املهرجان 27 عر�شا من 22 دولة، وافتتح يوم 10 جانفي اجلاري، الذي يتزامن مع اليوم العربي للم�شرح.

با�سل اخلياط �سبب ان�سحاب اأحمد 
زاهر من »الرحلة 710«

خالد ال�ساوي يطيح بـ »بيكيا
« ملحمد رجب

اأثار الفنان امل�رسي، اأحمد زاهر، 
ان�شحابه  اإثر  اجلدل،  من  حالة 
م�شل�شل  بطولة  يف  امل�شاركة  من 
عر�شه  املقرر   ،»710 »الرحلة 
اكتفى  والذي  املقبل،  رم�شان  يف 
بالتعليق عليه عرب �شفحته مبوقع 
وما  اهلل  »قدر  قائاًل:  بوك  في�س 
اعتذار  �شبب  و  فعل«.  اهلل  �شاء 
زاهر الذي جاء غ�شباً من تهمي�س 
دوره ل�شالح الفنان ال�شوري با�شل 

الفنان امل�رسي  اأن  اخلياط، رغم 
اجلهة  اإيل  بامل�رسوع  اأتى  من  هو 
الت�شدي  يف  منه  �شعياً  املنتجة، 
زمالئه،  اأحد  مب�شاركة  لبطولته 
بتقليل م�شاحة دوره  ولكنه فوجئ 
�شخ�شية  فيه  يج�شد  كان  الذي 
موؤلف. وي�شارك يف بطولة »الرحلة 
واآينت  الغفور  عبد  ريهام   »710
الدايل  عمرو  تاأليف  من  عامر، 
واأحمد وائل، واإخراج ح�شام علي.

اأحمد  امل�رسي  املنتج  قرر 
ال�شبكي تاأجيل موعد عر�س فيلم 
حمدي،  حممد  للمخرج  »بيكيا« 
اإىل مو�شم  وبطولته حممد رجب 
كان  بعدما  املقبل،  الفطر  عيد 
منت�شف  يف  عر�شه  املقرر  من 
ال�شهر اجلاري. وعلم اأن ال�شبكي 
»اطلعويل  فيلمه  عر�س  ف�شل 
برة« للمخرج وائل اإح�شان، بطولة 
حممود  وكرمي  ال�شاوي  خالد 

هذا  فتحي  واأحمد  عبدالعزيز 
ال�شهر، بعد اتفاق بينه وبني جهة 
»بيكيا«  يُعر�س  اأن  على  التوزيع، 
واأبلغ  الفطر،  عيد  مو�شم  يف 
بقراره،  »بيكيا«  وخمرج  رجب 
وي�شارك  عليه.  يعرت�شا  ومل 
عامر،  اآينت  »بيكيا«  بطولة  يف 
و�شامية  وبو�شي،  لطفي،  وحممد 
من  �شيف،  و�شيماء  طرابل�شي، 

تاأليف حممد �شمري مربوك.

دي كابريو عاطل م�سن.. يف فيلم 
تارانتينو اجلديد

اأحمد عز ي�ستعيد »مالكي اإ�سكندرية« اأثناء ت�سويره م�سل�سله اجلديد

ابن �ساريل �سابلن: اجلمهور ما زال 
مغرمًا بعرو�س ال�سريك

مع  جمدداً  التعاون  كابريو،  دي  ليوناردو  ال�شهري  هوليوود  جنم  يعتزم 
املخرج الأمريكي كوينتني تارانتينو يف فيلم جديد.

وذكرت جملة »فارايتي« الأمريكية وموقع »ديدلين دوت كوم«، اأن املمثل 
فيلم  يف  امل�شاركة  على  وافق  الأو�شكار  جائزة  على  احلائز  الأمريكي 
التقارير، �شيلعب دي كابريو )43 عاماً( دور  تارانتينو املقبل. وبح�شب 
ممثل م�شن عاطل عن العمل. وتدور اأحداث الفيلم يف لو�س اأجنلي�س عام 
1969، حيث ُقتلت املمثلة �شارون تيت عام 1969 على يد ع�شابة املجرم 

الأمريكي ت�شارلز مان�شن، وكانت حاماًل يف �شهورها الأخرية.
واأُعلن يف دي�شمرب املا�شي اأن الفيلم �شيعر�س يف دور العر�س ال�شينمائي 

يف اأوت عام 2018 مبنا�شبة مرور 50 عاماً على مقتل تيت.
بيت  وبراد  كروز  توم  مع جنوم مثل  اأي�شاً  يتفاو�س  تارانتينو  اأن  ويرتدد 
للم�شاركة يف الفيلم، كما يجرى التفاو�س مع املمثلة الأ�شرتالية مارغوت 
روبي للعب دور تيت. ومن املخطط اأن تبداأ اأعمال ت�شوير الفيلم هذا 
العام. و�شيكون هذا اأول فيلم ي�شارك فيه دي كابريو عقب ح�شوله على 
جائزة الأو�شكار عام 2016 عن دوره يف فيلم »العائد«. يذكر اأن دي كابريو 

�شارك يف فيلم »جاجنو احلر« من اإخراج تارانتينو عام 2012.
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ي�صرد بالتف�صيل وقائع واأحداث جرت معه �صخ�صيا

�سدور كتاب »معاٍد لل�سامية« للمفكر الفرن�سي بونيفا�س
�صدر حديثا يف فرن�صا كتاب للمفكر الأكادميي الفرن�صي املعروف با�صكال بونيفا�س، حتت عنوان »معاٍد لل�صامية«، ي�صرد بالتف�صيل وقائع واأحداث جرت معه 
�صخ�صيا، وتتقاطع كلها حول ما عاناه من »ابتزاز وحماولت ترهيب« بتهمة معاداة ال�صامية من طرف اللوبي ال�صهيوين يف فرن�صا ومن لف لفه، ب�صبب موقفه 

الراف�س لالنتهاكات الإ�صرائيلية يف فل�صطني املحتلة. و�صدر الكتاب عن دار ن�صر ماك�س مالو، ويقع يف مئتي �صفحة.

اأراجيف

يف �أوىل �سفحات »معاد لل�سامية«، 
»مل  يقول  بونيفا�س  با�سكال  كتب 
�أو  تفوهت  �أين  يوما  عني  يثبت 
كتبت كلمة �أو جملة و�حدة توحي 
باأين معاد لل�سامية«، وي�سيف »ومل 
مرة  -ولو  دعوى  �أية  �سدي  ترفع 
هذ�  يف  �ملحاكم  �أمام  و�حدة- 
�ل�سدد«؛ ورغم ذلك فهذه »�لتهمة 
نحو  منذ  تالحقني«  �جلاهزة 

عقدين.
�أ�سباب  �رشح  يف  ومي�سي �لكاتب 
وجذور هذه �التهامات، موؤكد� �أن 
»�الفرت�ء�ت  لهذه  �الأوىل  �لبد�ية 
و�الأر�جيف« ترجع �إىل عام 2001، 
�حلزب  لدى  م�ست�سار�  كان  حني 
كان  �لتي  �لفرتة  يف  �ال�سرت�كي 
عاما  �أمينا  هوالند  فر�ن�سو�  فيها 
تقرير�  بونيفا�س  وكتب  للحزب. 
�الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  �نتقد فيه 
فيه  ودعا  �ملحتلة،  فل�سطني  يف 
موقف  �تخاذ  �إىل  �ال�سرت�كيني 
�سارون؛  �أرييل  حكومة  من  حازم 

من  �رش�سة  لهجمة  تعر�س  لكنه 
د�خل  �الإ�رش�ئيلي  »�للوبي  طرف 
وقامت  �ال�سرت�كي«،  �حلزب 
للدولة  مو�لية  ي�سارية  قياد�ت 
يف  جاء  ما  بتحريف  �لعربية 
بالتحري�س  و�تهموه  تقريره، 
لكن  �ل�سامية.  ومبعاد�ة  عليها 
جمرد  �الأمر  �عترب  بونيفا�س 
�إ�سكاته  بهدف  وخديعة  �أر�جيف 
و�إجباره على �ال�ستقالة من �حلزب 

�ال�سرت�كي.
  

حملة �صيطنة

وي�رشح بونيفا�س يف كتابه كيف �أن 
»حملة �سيطنة ممنهجة« تو��سلت 
�سده على يد خ�سومه، من خالل 
�لتي  �الإعالمية  �الآلة  ��ستخد�م 
يتحكم فيها �للوبي �ل�سهيوين �لتي 
و��ستق�ساء  بحث  »�إجر�ء  رف�ست 

حول �التهامات �لكاذبة« �سده.
و�عترب �ملفكر �لفرن�سي �أن �لهدف 
»ترهيب  يف  ويتمثل  و��سحا  كان 
�أي �سخ�س �آخر يجروؤ على �نتقاد 

�إ�رش�ئيل«.
»معاٍد  كتاب  �ساحب  وي�رشح 
لل�سامية« كل �أ�سكال �لرتهيب �لتي 
تهديد  ر�سائل  بينها  لها،  تعر�س 
و�لت�سييق  �جل�سدية،  بالت�سفية 
له  �ألغيت  حيث  �أكادمييا،  عليه 
�لعديد من �لندو�ت و�ملحا�رش�ت 
يف عدد من �جلامعات و�ملعاهد.

باملفكر  �ملرتب�سون  وجنح 
�لفرن�سي يف دفعه على �ال�ستقالة 
 ،2003 يف  �ال�سرت�كي  �حلزب  من 
ف�سح  و��سل  ذلك  رغم  لكنه 
�نتهاكات �إ�رش�ئيل مندد� مبحاباة 
�حلكومة �لفرن�سية للوبي �ليهودي 
�لتمثيلي  »�ملجل�س  يف  �ملتمثل 
فرن�سا«،  يف  �ليهودية  للمنظمات 
�ملوؤ�س�سات  �أهم  من  يعترب  �لذي 

�لفرن�سية �ملد�فعة عن �إ�رش�ئيل.
 

اغتيال اأكادميي

�سده  �حلملة  �أن  بونيفا�س  ويعترب 
و�أن  �الآن،  حتى  متو��سلة  تز�ل  ال 
ال  نافذة  �سيا�سية  �سخ�سيات 

»�غتياله  �أجل  من  ت�سغط  تز�ل 
�أكادمييا«.

وي�سري �ملفكر �لفرن�سي �إىل �أنه بعد 
»للمجل�س  �ل�سابق  �لرئي�س  ف�سل 
�ليهودية  للمنظمات  �لتمثيلي 
يف  كوكرمان  روجي  فرن�سا«  يف 
�لفرن�سية  �حلكومة  على  �ل�سغط 
»معهد  �إد�رة  من  �إقالته  بهدف 
�لدر��سات �لدولية �ال�سرت�تيجية«، 
يف  �لبحثية  �ملوؤ�س�سات  �أكرب  �أحد 
رئي�س  �أ�سهر  قبل  طالب  �أوروبا؛ 
مانويل  �ل�سابق  �لفرن�سي  �لوزر�ء 
�ل�سيا�سيني  �أكرب  -�أحد  فال�س 
من  باإقالته  الإ�رش�ئيل-  �لد�عمني 
وقطع  �ملعهد  �إد�رة  من  جديد 
�لتمويل �لعمومي عنه، على خلفية 

مو�قفه من �لدولة �لعربية.
�لعار  من  �أن  بونيفا�س  ويرى 
تتمثل  جاهزة«  »تهمة  ��ستغالل 
حلماية  �ل�سامية  معاد�ة  يف 
�ملتعاقبة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات 
جر�ئمها  وتربير  �ملحا�سبة  من 
�ل�سعب  بحق  �ملتو��سلة 
�للوبي  �أن  و�عترب  �لفل�سطيني، 

ي�سهر هذه  فرن�سا  �الإ�رش�ئيلي يف 
يتجّر�أ  من  كل  وجه  يف  �لفّز�عة 
على �نتقاد �إ�رش�ئيل، وملنع كل ما 

من �ساأنه ف�سح �أو �نتقاد �نتهاكاتها 
للقر�ر�ت �لدولية.

 وكالت

ي�صتعيد  لبنان 

ثالث قطع اأثرية كانت م�سروقة باأمريكا
 عادت �إىل لبنان �أم�س �جلمعة ثالث قطع �أثرية من نيويورك كانت قد �رشقت من معبد »�آ�سمون« مبدينة �سيد� 

وجاءت  و1990،   1975 عامي  بني  �ندلعت  �لتي  �للبنانية  �الأهلية  �حلرب  �إبان   1981 عام  �لبالد  �ل�ساحلية جنوبي 
�ال�ستعادة بف�سل تعاون �ل�سلطات �الأمريكية. وو�سلت �لقطع �الأثرية د�خل �سناديق خ�سبية �إىل ق�سم �ل�سحن مبطار 

معروفة  �لرخام  من  قطعة  عبارة عن  م�رشوقة  كانت  �لتي  �الأوىل  و�لقطعة  �أمنية،  �إجر�ء�ت  و�سط  �لدويل  بريوت 
ن�سفي  رخامي  متثال  هي  �لثانية  و�لقطعة  دوالر،  مليوين  حو�يل  وقيمتها  عام،   2400 عمرها  �لثور«  »ر�أ�س  با�سم 

بثمانية ماليني دوالر. وكانت  �ليمنى حيو�نا �سغري�، وقدرت قيمته  و�أقد�م يحمل بيده  ر�أ�س،  جل�سم رجل من دون 
وز�رة �لثقافة �للبنانية با�رشت منذ عام ون�سف �لعام جهود ��ستعادة �لقطع �الأثرية �لثالث �ملنهوبة، �إذ �أبلغ متحف 

�إد�رة �ملتحف  �لثور« د�خل �ملتحف على �سبيل �الإعارة، ثم تنبهت  �أن ثريا و�سع »ر�أ�س  لبنان  بنيويورك  مرتوبوليتان 
�إىل �أن هذه �لقطعة موجودة على الئحة �الآثار �ملفقودة من لبنان يف �لعام 2014. وقال وزير �لثقافة �للبناين غطا�س 

خوري لل�سحفيني �إن �لقطع �مل�ستعادة »تاأتي من مدينة نيويورك بعد معركة ق�سائية و�أمنية، وحتقيقات مطولة قامت 
بها مديرية �الآثار يف وز�رة �لثقافة مب�ساعدة �ملدعي �لعام يف والية نيويورك و�ل�سفارة �الأمريكية و�ل�سلطات �الأمريكية 

وخرب�ء �أي�سا عرفو� عن هذه �لقطع، وقالو� �إنها تاأتي من معبد �آ�سمون يف �سيد� وكانت ملكا للبنان و�رشقت خالل �حلرب«. 
ويف �ل�سنو�ت �الأخرية، �أدت �حلروب يف �لعر�ق و�سوريا �ملجاورة للبنان �إىل �إهد�ر �لرت�ث �لثقايف وظهور �سوق �سخمة من 

�الآثار �ملنهوبة، مما �ساعد على متويل تنظيم �لدولة �الإ�سالمية. وقال مكتب حمامي مقاطعة مانهاتن يف مدينة نيويورك 
�ل�سهر �ملا�سي �إنه �أعاد �لتماثيل �لثالثة �إىل لبنان لوقف �لتجارة يف �لقطع �الأثرية �ملنهوبة. و�إبان �حلرب �الأهلية بلبنان، قام 

�لقيمون على �ملتحف �لوطني بحماية �الآثار �لتي مل تنهب عرب �إخفائها د�خل قبو �أو تغطيتها باالإ�سمنت، ونقل بع�س منها 
�إىل مو�قع �أخرى يف �أنحاء لبنان، مبا يف ذلك جبيل، وهي مدينة قدمية ت�سم مرفاأ �أثريا. وقال وزير �لثقافة �للبناين يف مقابلة 

له يف �ل�سهر �ملا�سي �إن �لقطع �لثالث من بني حو�يل 500 قطعة نهبت من �أحد �ملخازن يف جبيل، و�أ�ساف �أن �سلطات بالده 
 وكالت��سرتجعت ق�سما منها، لكن �لق�سم �لكبري ما ز�لت �ل�سلطات تعمل على ��ستعادته .

 10 دول عربية حتلم بالفوز ببريق “�ساعر املليون8”
ينتظر م�رشح �ساطئ �لر�حة يف �أبوظبي، م�سمار�ً ل�سباق �سعري كبري بني 48 فار�سا وفار�سة 
ينتمون لع�رش دول عربية هي: �الإمار�ت، �ل�سعودية، �لكويت، �لبحرين، �سلطنة عمان، �الردن، 
�لعر�ق، �ليمن، م�رش، �سوريا. ياأتي ذلك و�سط توقعات للكثريين باأن تكون �لن�سخة �لثامنة من 
�لربنامج �لذي تنظمه جلنة �د�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لرت�ثية باأبوظبي، من �قوى �لن�سخ يف 
تاريخ �لربنامج، وذلك نظر�ً للم�ستويات �لكبرية �لتي قدمها �ل�سعر�ء خالل جوالت �لربنامج 

�الربع �لتي �سهدتها عو��سم �أربع دول عربية هي �الأردن و�لكويت و�لريا�س و�أبوظبي. باالإ�سافة 
�إىل �ملعايري �لدقيقة �يل �تبعتها جلنة �لتحكيم يف �ختبار�ت ومقابالت �ل�سعر�ء، يف قائمتي 

�لـ150 و�لـ48 �ساعر�ً. يذكر باأن �أوىل �حللقات �ملبا�رشة من �مل�سابقة تنطلق م�ساء يوم �لثالثاء 
�لقادم من على م�رشح �ساطئ �لر�حة، من خالل تغطية مبا�رشة لقناتي بينونة و�الإمار�ت.   

  وكالة اأنباء ال�صعر

م�سر: العثور على لوحة اأثرية للملك رم�سي�س الثاين
�آثار مفتوح منذ منت�سف دي�سمرب 2017، كجزء من خطة رم�سي�س  �لبعثة �لفرن�سية �إال �أن �ملنطقة ظلت تعاين من �الإهمال �الأمر �لذي دفع �لبعثة �الأثرية �مل�رشية �الأعلى لالآثار، �لدكتور م�سطفى وزيري، �أثناء تفقده الآخر �أعمال تطوير �ملنطقة، �أن �للوحة ت�سور �مللك �أثناء �أعمال تطوير منطقة �سان �حلجر �الأثرية مبحافظة �ل�رشقية. و�أعلن �الأمني �لعام للمجل�س �مل�رشي متكنت �لبعثة �الأثرية �مل�رشية، من �لعثور على لوحة من �جلر�نيت �لوردي للملك رم�سي�س �لثاين، وذلك  �لقرن 19 �إىل �أن منطقة  هاتني �الأ�رشتني، حيث كانت تلعب دور�ً هاماً يف �حلياه �ل�سيا�سية و�لدينية حتى �لفتح �لعربي، �أعمال �لتطوير �أي�سا متحف تل ب�سطة. و�أ�سار رئي�س قطاع �مل�رشوعات باملجل�س �مل�رشي �الأعلى لالآثار، �لوز�رة لتطوير �ملناطق �الأثرية مبحافظة �ل�رشقية، مبا يتنا�سب مع قيمتها �الأثرية و�لتاريخية حيث �سملت للبدء يف م�رشوع تطويرها وحتويلها �إىل متحف  �ل�سمال، ومنذ منت�سف  �سهدت �ملنطقًة �أعمال حفائر على يد عدد من �لبعثات �الأجنبية و�لتي متكنت من �لك�سف عن �لعديد من وحتاكي �سان �حلجر يف عمارتها مدينة طيبة وكان يطلق عليها طيبة 

�ملعابد �الأثرية و�أهمها معابد �آمون وموت وحور�س، ومعبد �ل�رشق.
 وكالت  
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من الدميقراطية اإىل بوليوود

الدر�س الهندي يف بناء القوة الناعمة يف العامل
اأدى ت�صاعد العتماد على م�صادر القوة 

الناعمة يف العالقات الدولية اإىل تركيز عدد 
كبري من دول العامل على اإعادة اكت�صاف التاريخ 
والثقافة املحلية واخل�صائ�ص القومية الفريدة 
لتعزيز مقومات القوة الناعمة لديها، و�صناعة 

ا. منوذج ذي جاذبية للدولة ميكن الرتويج له عاملًيّ
 Palgrave« ويف هذا الإطار ن�صرت جملة

قوة  »من  بعنوان  Communications« درا�صة 
كامنة اإىل قوة ناعمة قوية.. تطور الدبلوما�صية 

الثقافية الهندية«، وقام باإعداد هذه الدرا�صة 
»ديبيداتا اأوروبيندا ماهاباترا« الباحث مبركز 

ال�صالم والدميقراطية والتنمية التابع جلامعة 
ما�صات�صو�صت�ص الأمريكية. وت�صعى هذه الدرا�صة 

لر�صد خ�صائ�ص القوة الناعمة الهندية، وكيف 
يتم ا�صتخدامها كاإحدى اأدوات ال�صيا�صة اخلارجية 

الهندية.

امل�صدر: shutterstock /عر�ص: مريال ح�صني 
عبد الغني، باحثة يف العلوم ال�صيا�صية 

الهند.. من الإقليمية 
اإىل العاملية

مطلع  منذ  الهند  قامت 
العديد  بتاأ�سي�س  الأربعينيات 
العابرة  الثقافية  املراكز  من 
للحدود، مثل: املجل�س الهندي 
 )ICCR( الثقافية  للعالقات 
لل�سئون  الهندي  واملجل�س 
مت  وقد   .)ICWA( العاملية 
 1950 عام  يف  الأول  تاأ�سي�س 
بني  الثقافية  العالقات  لتقوية 
ويقدر  الأخرى،  والدول  الهند 
الوقت احلايل  فروعه يف  عدد 
دول  يف  مركًزا   35 بحوايل 
ويخطط  العامل،  من  خمتلفة 
يف  املزيد  لإن�ساء  املجل�س 
وفرن�سا،  املتحدة،  الوليات 

واإيطاليا، والكويت.
الهندي  املجل�س  تاأ�س�س  فيما 
عام  يف  العاملية  لل�سئون 
العالقات  تقوية  بهدف   1943
الأخرى  والدول  الهند  بني 
الطالبي،  التبادل  طريق  عن 
واملحا�رضات  والأن�سطة 
الأفكار.  وتبادل  امل�سرتكة، 
من  اأنه  على  ت�سنيفه  مت  وقد 
الأكادميية  املنظمات  اأكرب 
 2015 عام  يف  وذلك  العاملية، 
من قبل الأمم املتحدة. ومتتلك 
هذه املنظمة يف الوقت احلايل 
حوايل 38 �رضاكة مع منظمات 
يف  خمتلفة  دول  من  اأكادميية 

العامل.
كان  اأنه  يت�سح  �سبق  ومما 
القادة  كافة  من  اإدراك  هناك 
الهنود منذ تاأ�سي�س دولة الهند 
الناعمة  القوى  لدور  احلديثة 
يف تعزيز العالقات مع الدول؛ 
اإل اأنها مل حتَظ بهذا القدر من 
التاأثري اإل يف بداية الت�سعينيات 
اأدوات  وانت�سار  العوملة  مع 
واجتاه  احلديثة،  التكنولوجيا 
تهدف  �سيا�سة  تبني  اإىل  الهند 
دول  مع  العالقات  تعزيز  اإىل 
وعقد  اآ�سيا،  �رضق  جنوب 
وجتارية  اقت�سادية  معاهدات 
يف  تنجح  مل  اأنها  اإل  معها، 

ب�سكل  الهدف  هذا  حتقيق 
للتفكري  دفعها  ما  وهو  كامل، 
الناعمة  قوتها  توظيف  يف 

للتاأثري على الدول املجاورة.
التوا�سل  مواقع  و�ساهمت 
اأكرب  انت�سار  يف  الجتماعي 
اإن�ساء  فتم  الهندية؛  للثقافة 
اخلارجية  لوزارة  �سفحة 
الهندية على الفي�سبوك، وقناة 
اإىل  بالإ�سافة  اليوتيوب،  على 
يف  تويرت  على  �سفحة  اإن�ساء 

عام 2010.
الوزراء  رئي�س  ميتلك  كما 
مودي«  »ناريندا  الهندي 
عدد  يقدر  تويرت  على  �سفحة 
مليون   21،6 بحوايل  متابعيها 
التغريدات  عدد  وُقدر  متابع، 
 2009 عام  منذ  كتبها  التي 
بحوايل 12 األف تغريدة، وو�سل 
اخلارجية  وزيرة  متابعي  عدد 
الهندية »�سو�سما �سوراج« على 
ماليني   5،47 حوايل  اإىل  تويرت 

متابع.
الهند  اأن  الدرا�سة  وترى 
بلورة  الوقت  مع  ا�ستطاعت 
لقوتها  وا�سحة  مالمح 
التوا�سل  يف:  تتمثل  الناعمة، 
يف  الهندية  اجلاليات  مع 
اخلارج، والعمل على امل�ساركة 
يف برامج التنمية مع موؤ�س�سات 
وا�ستخدام  اأجنبية،  ودول 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
الأجيال  مع  للتوا�سل  بكثافة 
املقيمني  ومواطنيها  اجلديدة 
خارج الدولة، وي�ساهم كل هذا 
بالعالمة  يعرف  ما  خلق  يف 
 Nation( للدولة  املميزة 

.)Brand

ركائز النموذج 
الهندي:

حالة  اأن  اإىل  الدرا�سة  ت�سري 
يف  ال�سائدة  الدينية  التعددية 
م�سادر  اأهم  اأحد  تُعد  الهند 
الناعمة، فتعاي�س جميع  قوتها 
من  حالة  يف  مًعا  الأديان  هذه 
اإىل  تتحول  جعلها  ال�سالم 

�سعود  ظل  يف  جذاب  منوذج 
العديد  يف  الدينية  ال�رضاعات 
اإىل  ي�ساف  العامل،  اأنحاء  من 
اإ�سفاء  على  الهند  قدرة  هذا 
هويتها يف كافة املجالت التي 
ما  وهو  فيها،  بالدخول  تقوم 

ميكن اإي�ساحه فيما يلي:
النموذج   1-

الدميقراطي: 
اأنها  اأن توؤكد  ا�ستطاعت الهند 
الرغم  على  دميقراطية  دولة 
من اأن الدول املحيطة بها قد 
�سهدت العديد من ال�رضاعات 
حول ال�سلطة، فعلى الرغم من 
ن�سب  ارتفاع  من  تعاين  اأنها 
العديد  اإىل  بالإ�سافة  الفقر 
من امل�سكالت القت�سادية، اإل 
دورية  بانتخابات  حتظى  اأنها 
تداول  خاللها  من  يتم  �سلمية 

ال�سلطة.
 2014 انتخابات  حظيت  وقد 
ما  وهو  عالية،  م�ساركة  بن�سبة 
دفع �سحيفة »وا�سنطن بو�ست« 
قد   2014 عام  »اإن  القول:  اإىل 
اأ�سبح اأعظم الأعوام يف تاريخ 

الدميقراطية بف�سل الهند«.

اليوجا:  ريا�صة   2-

اإىل  الريا�سة  هذه  اأ�سول  تعود 
نقل  يف  �ساهمت  وقد  الهند، 
العديد  اإىل  الهندية  الثقافة 
انت�سار  واأدي  العامل،  دول  من 
�سورة  بناء  اإىل  الريا�سة  هذه 
خا�سة  الهند،  عن  اإيجابية 
واأن فل�سفتها تقوم على التاأمل 
الرتباط  من  والتحرر  والزهد 
اإىل  يوؤدي  ما  وهو  باملاديات، 
رفع قدرة الإن�سان على التفكري 

بحرية ودون قيود.
املتحدة  الأمم  قامت  وقد 
كل  من  يونيو   21 يوم  بجعل 
عام »اليوم العاملي لليوجا«، ل 
ميار�سون  من  عدد  واأن  �سيما 
اإىل  و�سل  قد  الريا�سة  هذه 
يف  �سخ�س  مليون   125 حوايل 

العامل.
عام  يف  دبي  ا�ست�سافت  كما 

الهندي  اليوجا  معلم   2016
يف  رامديف«  »بابا  ال�سهري 
ما  فيها  �سارك  كبرية  فعالية 
يُقدر بحوايل 100 األف �سخ�س، 
�سمن  ت�سجل  جعلها  ما  وهو 
لالأرقام  »جيني�س«  موؤ�س�سة 

القيا�سية. 
اليوجا  توظيف  مت  كذلك 
فقد  ال�رضاعات،  كو�سيلة حلل 
قام معلم اليوجا الهندي ال�سهري 
�سانكار«  رايف  �رضي  »�رضي 
ال�رضاعات،  دول  اإىل  بال�سفر 
ديفوار،  وكوت  العراق،  مثل: 
و�رضيالنكا،  والكامريون، 
من  اليوجا  مبادئ  اإىل  للدعوة 
�سالم، وزهد، وتاأمل، والدعوة 
والنفتاح  البناء،  احلوار  اإىل 

على اأفكار الآخرين.

الهندي:  الطب   3-

متكن  اليوجا  لنت�سار  ونتيجة 
اأو  الهندي«الأيورفيدا«  الطب 
من  احلياة،  بعلم  يعرف  الذي 
العامل املتقدم  اأن يقتحم دول 
عالقته  بف�سل  تدريجًيّا 
الوثيقة بريا�سة اليوجا. ويُعترب 
هذا النوع من العالج نوًعا من 
ويعتمد  البديل،  الطب  اأنواع 
النباتات  على  رئي�سي  ب�سكل 

الطبيعية.
املجال  هذا  درا�سة  وت�ستغرق 
يف الهند حوايل خم�س �سنوات. 
يف  الت�سكيك  من  الرغم  وعلى 
اإل  البع�س؛  قبل  من  فعاليته 
العالجية  املراكز  عدد  اأن 
قد  الأيورفيدا  نظام  تتبع  التي 
مركز   2000 حوايل  اإىل  و�سل 
مركز يف   100 منها  العامل،  يف 
الوليات املتحدة، الأمر الذي 
القوة  اأدوات  تطور  على  يدل 
الناعمة الهندية، وو�سولها اإىل 
كافة دول العامل، مبا فيها تلك 

الدول املتقدمة.

انت�رضت  ال�سينما:  �سناعة   -4
يف  )بوليوود(  الهندية  ال�سينما 
العديد من دول العامل، خا�سة 

وي�سري  الأو�سط،  ال�رضق  دول 
على  اأمثلة  عدة  اإىل  الكتاب 
ب�سكل  الهندية  الأفالم  انت�سار 
كبري على الرغم من ميزانيتها 
الأحيان.  بع�س  يف  املحدودة 
ففي �سوريا كان يتم رفع �سور 
النجم الهندي ال�سهري »اأميتاب 
العامة  امليادين  يف  بات�سان« 
الرئي�س  �سور  حجم  بنف�س 

حافظ الأ�سد.

الهندي:  املطبخ   5-

ا�ستطاعت الأكالت الهندية اأن 
النطاق  وا�سع  بانت�سار  حتظى 
العامل،  دول  من  العديد  يف 
احلايل  الوقت  يف  ويوجد 
العديد من الربامج التليفزيونية 
طرق  تقدمي  يف  املتخ�س�سة 

اإعداد الطعام الهندي. 
وقد اأ�سار تقرير �سادر يف عام 
املطاعم  عدد  اأن  اإىل   2003
املتحدة  اململكة  يف  الهندية 
حوايل  اإىل  و�سل  قد  وحدها 
بها  يعمل  هندي  مطعم   9000
ما يقارب من 70 األف موظف، 
الوقت  بلغ يف ذلك  براأ�س مال 
3،2 مليارات يورو، ويرتاد هذه 
مليون   2،5 يعادل  ما  املطاعم 

�سخ�س اأ�سبوعًيّا.

دبلوما�صية الثقافة 
والتنمية: 

مع  مودي«  »ناريندا  حر�س 
الوزراء  رئي�س  من�سب  توليه 
توظيف  على   2014 عام  يف 
الهندية  الناعمة  القوة  اأدوات 
�سابقيه؛  عن  خمتلفة  بطريقة 
حيث حر�س على التوا�سل مع 
خالل  من  الهندية  اجلاليات 

زياراته اخلارجية.
قادة  من  العديد  وا�ست�ساف 
املنا�سبات  حل�سور  الدول 
والدينية.  ال�سعبية  الهندية 
 2015 دي�سمرب  يف  قام  فمثال 
الياباين  الوزراء  رئي�س  بدعوة 
»�سينزو اآبي« حل�سور احتفالت 

دينية هندو�سية، كما اأ�سار اأكرث 
والتقاليد  الثقافة  اإىل  مرة  من 
ويف  خطاباته.  يف  الهندية 
باإطالق  قام   ،2014 �سبتمرب 
لن�رض  الهند«  يف  »�سنع  مبادرة 
العامل،  يف  الهندية  املنتجات 
وتعزيز ثقة الدول ال�سديقة يف 
الت�سنيع،  على  وقدرتها  الهند، 
وذلك  اقت�سادي،  منو  وحتقيق 
الهند،  يف  »�سنع  �سعار  حتت 
عالمة  اأو  �سعار،  جمرد  لي�س 
قومية«،  حركة  بل  جتارية، 
الدول  من  العديد  بزيارة  وقام 
مت  كما  احلملة.  هذه  لن�رض 
لت�سدير  املنا�سبات  توظيف 
توؤكد احرتام  العامل  اإىل  �سورة 
وقبول  والختالف،  التعددية، 
عام  ففي  الهند،  يف  الآخر 
بالحتفال  »مودي«  قام   2015
يف  العاملي  اليوجا  بيوم 
الهند،  ميادين  اأكرب  من  واحد 
يف  �ساركوا  الذين  عدد  وُقدر 
 35 عن  يزيد  مبا  الحتفال 
 84 اإىل  ينتمون  �سخ�س  األف 
ذلك  ويرتبط  خمتلفة.  جن�سية 
العديد  الهند  تقدمي  بت�ساعد 
القت�سادية  امل�ساعدات  من 
للدول  التقني  والدعم 
»مودي«  قام  فمثال  ال�سغرية؛ 
جزر  جلمهورية  زيارته  خالل 
فيجي يف نوفمرب 2014 بتقدمي 
ماليني   5 قدرها  مالية  منحة 
ال�سغرية  القرى  لدعم  دولر 
املتو�سطة،  وال�سناعات 
عن  الزيارة  هذه  خالل  واأعلن 
التقني  للدعم  �سندوق  اإن�ساء 
والتدريب ملجموعة من الدول، 
كوك،  وجزر  فيجي،  منها: 
ومل  وغريها.  �سليمان،  وجزر 
يقم فقط بالتوا�سل مع الدول 
بزيارة  قام  حيث  املجاورة، 
الإفريقية  الدول  من  جمموعة 
يف يوليو 2016، هي: موزمبيق، 
وتنزانيا،  اإفريقيا،  وجنوب 
وكينيا، وقدم م�ساعدات مالية 
مبا  اأفغان�ستان  اإعمار  لإعادة 
يقدر بحوايل 290 مليون دولر 
الهندي  ال�سداقة  �سد  لبناء 

الأفغاين. 



للجهاز  مفيداً  ال�سم�سم  يعّد   
الحتوائه  نظراً  وذلك  اله�سمي، 
يف  دور  لها  والتي  االألياف،  على 
عملها  وحتّفز  االأمعاء،  تنظيف 
لل�سعر:  مفيد  اله�سم.  وتنّظم 
يعمل  زيٌت  ال�سم�سم  من  ي�ستخرج 
وال�سعر،  الراأ�س  فروة  تقوية  على 

التي  املرّكبات  ب�سبب  وذلك 
عند  ال�سم�سم.  عليها  يحتوي 
ال�سم�سم  بزيت  االأطفال  تدليك 
نوماً  اإعطائهم  يف  ذلك  ي�ساهم 
يخلّ�سه  اإّنه  حيث  ومريحاً؛  هادئاً 
من االلتهابات، ويخّفف من جفاف 
اجللد. ي�ساعد تناول زيت ال�سم�سم 

الكّحة  نوبات  من  التخفيف  يف 
وال�سعال، وذلك عند تناول ملعقة 
الزيت امل�ستخرج من  �سرية منه. 
يف  جداً  مفيد  ال�سم�سم  حبوب 
اجلن�سّية  والقدرة  االإثارة  تعزيز 
خالل  من  وذلك  الرجال،  لدى 

تناول مقدار ملعقة �سغرية يومّياً
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اكت�صاف عالقة مثرية بني 

�صوء ال�صم�س والوزن الزائد
كندية  جامعة  علماء  اكت�سف 
الدهون  حلرق  جديدة  اآلية 
ووفق  ال�سم�س  باأ�سعة  ترتبط 
األبريتا  جامعة  علماء  معطيات 
اخلاليا  عدد  يقل  الكندية، 
الدهنية يف جلد االإن�سان حتت 
وهو جزء  االأزرق،  ال�سوء  تاأثري 
ال�سم�س )طول  اأ�سعة  من طيف 

موجته 450-480 نانومرتا(.
امل�رشف  اليت  بيرت  ويقول 
تخرتق  "عندما  الدرا�سة:  على 
الأ�سعة  الزرقاء  املوجات 
اإىل  وت�سل  اجللد  ال�سم�س 
يتقل�س  الدهنية حتته،  اخلاليا 

الدهنية  القطرات  حجم 
اخلاليا"،ويعتقد  من  وتتحرر 
الدهون  حرق  اآلية  اأن  العلماء 
قد  االأزرق  ال�سوء  تاأثري  حتت 
تنظيم  يف  لتاأثريه  مماثلة  تكون 
ال�ساعة البيولوجية للج�سم. الأن 
اخلاليا الدهنية حتت اجللد قد 
بيولوجية  ب�ساعة  �سبيهة  تكون 

حميطية.
ا�ستنادا اإىل هذا، ين�سح اخلرباء 
االأجهزة  ا�ستخدام  بعدم 
قبل  الظالم  يف  االإلكرتونية 
ال�سوء  بنف�س  ت�سع  الأنها  النوم، 
اجل�سم  ي�سعر  الذي  االأزرق 

ب�رشورة اال�ستيقاظ وهذا يخلق 
خلال يف ال�ساعة البيولوجية.

تنظيم  اآلية  اأن  يحتمل  كما 
ترتبط  ال  البيولوجية  ال�ساعة 
بل  والنهار  الليل  بدورة  فقط 
الأن  وال�ستاء.  بال�سيف  واأي�سا 
ال�سم�س  �سوء  كمية  انخفا�س 
زيادة  اإىل  يوؤدي  طويلة  لفرتة 
الوزن، والعك�س �سحيح كما يوؤكد 
العلماء على اأن هذا االكت�ساف 
متابعة  اإىل  بحاجة  يزال  ما 
البحث، لذلك يجب درا�سة اآلية 
التاأثري  هذا  لفهم  اجل�سم  عمل 
جيدا. فالنتائج احلالية ال تعني 

لفرتة  ال�سم�س  الأ�سعة  التعر�س 
من  للتخل�س  كو�سيلة  طويلة 

الوزن الزائد، عدا عن اأن �سدة 
ال�سوء واملدة الالزمة للتعر�س 

له لتن�سيط االآلية املكت�سفة ما 
تزال جمهولة حتى االآن.

اأوراق التوت
 يطلق على ال�ساي امل�سنوع من اأوراق التوت بـ » �سانغ انتم« ، والتي يتّم قطفها من اأ�سجار التوت وتزرع يف اأغلب 
مناطق العامل، ثم حت�سد وجتفف يف ف�سل اخلريف من اأجل اأن ت�ستخدم يف العالجات الع�سبية، يتمّيز مذاق اأوراق 

باملرارة واحلالوة ب�سكل قليل، وتتمّيز باخل�سائ�س املهّدئة، كان ال�سينيون ي�ستخدمونها يف تقاليد طبية من 
خالل الوخز باالإبر لعالج احلمى املفرطة، واإخراج �سموم اجل�سم   فوائد اأوراق التوت تناول م�رشوب اأوراق 
بجامعة  الباحثني  من  جمموعة  بها  قام  درا�سة  اأثبتت  حيث  بالدم:  ال�سكر  م�ستوى  توازن  يف  ي�ساعد  التوت 
لنتيجة  لوا  تو�سّ بحيث  �رشيرية  جتارب  اأجروا  حيث  االأمريكية،  املتحدة  بالواليات  توجد  والتي  ميني�سوتا 

ال�سكر يف  توازن  على  الفعالة  قدرته  اإىل  باالإ�سافة  الثاين(  )النوع  ال�سكري  ت�ساعد يف عالج  التوت  اأوراق  اأّن 
اإىل ذلك القدرة على تقليل م�ستويات ال�سكر بن�سبة تقارب )44%(. ي�ساعد  يف اجل�سم وامت�سا�س الكربوهيدرات، وي�ساف 

اأعرا�س عالج اأمرا�س الكبد والرئة: حيث اإّن ي�ستخدم يف الطب ال�سيني كعالج تربيد الكبد والرئة وذلك من خالل قدرتها على التخل�س  من 
درجات حرارة الرئة مثل احلمى باالإ�سافة اىل حاالت ال�سعال والتهابات احللق ويخلّ�س من اآالم الكبد واأعرا�س جفاف العيون، ولكن يتم ا�ستخدام 
ني والطبيب قبل ذلك. تناول �ساي اأوراق التوت ي�ساعد يف عالج اأمرا�س املعدة مثل القرحة املعدية وي�ساعد يف  اأوراق التوت اإاّل با�ست�سارة املخت�سّ
التخفيف من اآالم املغ�س الكلوي. ي�ستخدم �ساي اأوراق التوت يف رجيمات اإنقا�س الوزن والتخل�س من ال�سمنة وذلك الأّن هذا ال�ساي يعمل على تقليل 

حجم املعدة مما ينتج عنه تقليل كميات الطعام املتناول

فوائد اخلل 
الطبيعّي

  يفيد يف تنظيف وتطهري اجل�سم من البكترييا واجلراثيم، 
الحتوائه  وحيوّيته  ون�ساطه  اجل�سم  �سّحة  على  واحلفاظ 
اإنقا�س  على   « التفاح  خّل   « يعمل  البوتا�سيوم.  مادة  على 
الوزن الزائد، وحرق الدهون يف اجل�سم، واإذابتها عن طريق 
د�سمة.  وجبة  كل  بعد  باملاء  خملوطاً  بتناوله  االنتظام، 
الناجتة  احلروق  لعالج  الطبيعّي  اخلّل  ا�ستخدام  ميكن 
املناطق  على  مبا�رشة  بو�سعه  وذلك  ال�سم�س،  اأ�سعة  عن 
املتاأّثرة بوا�سطة قطعة من القما�س. يفيد اخلل الطبيعّي 
وال�سعال،  والتهاباتها،  واللوزتني،  احللق،  اآالم  عالج  يف 
العقد  ان�سداد  اأو  تعقد  وم�ساكل  واالحتقان،  واحلازوقة، 
الدورة  ين�ّسط  كغرغرة.  ا�ستخدامه  مّت  اإذا  الليمفاوّية، 
يفيد  لذا فهو  وال�رشايني  االأوعية  الدّم يف  الدموّية وتدّفق 
يف عالج التهاب املفا�سل والدوايل وتوّرم االأقدام واآالمها 
اجل�سم،  يف  ال�ساّر  الكولي�سرتول  ن�سبة  يخف�س  املزعجة. 
القيء،  عالج  يف  يفيد  املرتفع.  الدّم  �سغط  ويخف�س 
واالإ�سهال، وت�سكني املغ�س املعوّي. يفيد يف عالج �سداع 
الراأ�س املزمن، وحاالت الدوار » الدوخة » املفاجئة. يفيد 
احلروق  اآالم  وت�سكني  وتطهريها،  اجلروح  عالج  يف  اخلل 
والتقرحات اجللدّية، والطفح ويزيل اآثار الكدمات. يفيد يف 
عالج م�سكلة االأرق الليلّي، وي�ساعد على اال�سرتخاء والنوم 
ا�ستقالب  وينّظم  واالإخراج،  اله�سم،  ينّظم عملّية  العميق. 
تقدم  واأعرا�س  ال�سيخوخة،  مظاهر  يوؤّخر  الكالي�سيوم. 

ال�سّن.  

فوائد طلع النخل  
مفيد 

؛  ء للن�سا
يعمل  حيث 

املباي�س  تن�سيط  على 
اأّنه  اإىل  باالإ�سافة  الطمث،  وينّظم 
لدى  البوي�سات  تكوين  يف  ي�ساهم 
الن�ساء. يعترب من�ّسطاً جن�سّياً للرجال 
تقوية اجل�سم  ويعمل على  والن�ساء، 
االإجناب  فر�سة  من  يزيد  عموماً. 
زيادة  على  ويعمل  الرجال،  عند 
عدد احليوانات املنوّية. يعمل على 

املعدة.  ويقّوي  االأمل  ثائرة  ت�سكني 
التنف�س.  و�سيق  ال�ّسعال  من  ي�سفي 
يزيد يف قّوة الرجل اجلن�سية ب�سكل 
املنوّية  احليوانات  وين�سط  كبري، 
حيث  البوي�سة؛  لتلقيح 
الدرا�سات  اأثبتت 
عندما قامت بالتجربة 
املر�سى  اأحد  على 
عدم  من  ي�سكون  الّذين 
يف  و�سعف  االإجناب  على  القدرة 
احليوانات املنوّية، فمن بعد تناوله 
اأ�سبحت  �سهر  ملّدة  النخيل  لطلع 
املنوّية  احليوانات  يف  قّوة  لديه 
بن�سبة و�سلت اإىل )80(% ، باالإ�سافة 
ا�ستخدمته  لو  املراأة  اإّن  لذلك 
ما  ارتداوؤها  ومّت  حّفا�سة  داخل 

يف  ويفيد  يعني  فذلك  اجلماع  قبل 
خالل  من  اأو  كبرية،  ب�سورة  احلمل 
عمل حّمام مائي بطلع النخيل مّدة 
امل�ساء  ويف  باح  ال�سّ يف  اأيام   )10(
اأّيام،  ب�سّتة  ال�سهرية  الدوّرة  بعد 
من  ي�سكني  اللواتي  للن�ساء  وذلك 
طلع  �رشب  عند  التبوي�س.  �سعف 
يفيد  فذلك  الع�سل  مع  النخيل 
مر�س  ويعالج  املناعة،  تقوية  يف 
ثالث  تناوله  مّت  حال  يف  االأنيميا 
وهو  والّرجال،  للن�ساء  يومياً  مّرات 
ويقّوي  االإ�سهال  حاالت  يف  مفيد 
النخل  طلع  تناول  ميكن  املعدة. 
مع ال�سمن البلدي وذلك عن طريق 
الكثري  يف  مفيد  فهو  واأكله؛  طبخه 
من االأمرا�س، ومينع نزيف الدم يف 

على  الق�ساء  يف  وي�ساعد  اجلروح، 
النخيل  والتقّرحات. طلع  اخلراريج 
على  الحتوائه  نظراً  الب�رشة  يفيد 
الكثري من الربوتينات، واالإنزميات، 
واالأحما�س االأمينية، والفيتامينات، 
وال�سكرّيات، واملعادن، فعند القيام 
فذلك  النخل  طلع  من  كرمي  بعمل 
الب�رشة  على  وينعك�س  اجللد  يغّذي 
الن�سارة  ويعطيها  اإيجابّي  ب�سكٍل 
املوجودة  فاالإنزميات  وال�سحة، 
داخل طلع النخيل لها دور يف حتليل 
يف  الدهنّية  والغدد  الد�سم  طبقات 
اأو  الزيوان  ت�سّكل  ومتنع  الب�رشة، 
البثور، وتعالج املوجود منها، ومتنح 
الب�رشة الليونة والنعومة املمتازتني

يحتوي  عام  ب�سكل  للج�سم  مفيد  هو 
العنا�رش  من  الكثري  على  ال�سم�سم 
املعدنّية املهّمة واملفيدة ل�سحة اجل�سم 
والنحا�س،  واحلديد،  الكال�سيوم،  مثل: 

ويعترب  والنحا�س،  والف�سفور،  واملنغنيز، 
من م�سادر الربوتني املفيد للج�سم. مهم 
ال�سم�سم  الحتواء  نظراً  العظام:  ل�سّحة 
تعزيز  على  يقوم  والّذي  الزنك،  على 

من  حمايتها  يف  وي�ساعد  العظام،  �سحة 
ي�ساعد  ال�سن.  يف  التقّدم  عند  اله�سا�سة 
يف  الكول�سرتول  تخفي�س  يف  ال�سم�سم 
ال�سم�سم على  الحتواء  وذلك نظراً  الدم، 

تقوم  التي  �سيرتوالت  الفايتو  مرّكبات 
بذلك. عند تناول ال�سم�سم فذلك ي�ساعد 
وذلك  االأمرا�س،  من  الكثري  حماربة  يف 

الحتوائه على فيتامني هـ.

اجلهاز اله�صمي

فوائد تناول ال�صم�صم



فوائد قراءة 
القراآن الكرمي

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

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

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

و�الإحباط و�الكتئاب.

اإ�سالميات
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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 

احلكمة من جعل النبي اأميًا 
و�سف  يف  �الأخوة،  �أيه�  دققو� 
 [  ﴾ ِ ٌد َر�ُسوُل �لَليّ َميّ �لل له:  ﴾ ُمَ

�سورة �لفتح: 29 [
كله  �لل  ر�سول  كالم  �لل  جعل 
وينبغي  و�سدقً�   ووحيً�  ت�سريعً� 
�إذ�  �لَو�سف،  بهذ�  ك  نتم�َسيّ �أن 
قلن�: ر�سول �لل �إذ�ً ال ينطق عن 
�إذ�ً  �لل  ر�سول  قلن�:  �إذ�  �لهوى، 
�لل  ر�سول  قلن�:  �إذ�  يخطئ،  ال 
ر�سول  قلن�:  �إذ�  مع�سوم،  هو  �إذ�ً 
�لل �إذ�ً هو �ملَُعِليّم �الأول، �إذ� قلن�: 
ن�أخذ  �أن  ينبغي  �إذ�ً  �لل  ر�سول 
م� �أمرن� به، لقوله تع�ىل:  ﴾ َوَم� 
�ُسوُل َفُخُذوُه َوَم� َنَه�ُكْم  �آََت�ُكُم �لَريّ

َعْنُه َف�ْنَتُهو� ﴾

]  7 ] �سورة �حل�سر: 
�لر�هب  �أن  من  يق�ل  م�  لذلك 
�س�بً�،  ك�ن  حينم�  عَليّمه  بحرية 
�أخذ  �إنه  يق�ل  ولئال  �سبيً�،  �أو 
جعله  ُعبيد،  عن  �أو  زيد  عن 
بثق�فة  �سلته  ليقطع  يً�،  �أُِميّ �لل 
كَليّه  كالمه  وليجعل  �الأر�ض، 
تختلط  لئال  �ل�سم�ء،  وحي  من 
�ل�سم�ء  بوحي  �الأر�ض  ثق�ف�ت 
من  �لنبي  ية  و�أميّ �أميً�،  جعله 
لكن  َنْق�ض،  فين�  �الأمية  كم�له، 
الأنه  كم�ل،  �لنبي  يف  �الأمية 
قطعه عن ثق�ف�ت �الأر�ض كله�، 
ت�سريعً�،  كله  كالمه  وجعل 

وحقً�، ووحيً�، و�سدقً�.

الكلمة الطيبة رحيق الأنبياء
ولغة  �الأنبياء  رحيق  �لطييِّب  �لكالم  �إن 
هو  �لُقّ  و�ملوؤمن  �ل�سادقني،  �ملوؤمنني 
تفكريه،  ف�سما  �لقر�آن،  بخلق  تخلَّق  من 
كلُّه  هذ�  فانعك�س  م�ساعره،  بت  وتهَذّ
على كالمه وت�رسفاته، فهو هادئ، رزين، 
طاهر�ً  موزوناً  كالماً  �إال  يلفظ  ال  وقور، 
ينهى  �أو  ياأمر مبعروف  �أن  ا  �إَمّ نقّياً، فهو 
�أو  �لنا�س،  بني  ي�سلح  �أن  ا  و�إَمّ منكر،  عن 
�لقر�آن  ه  وَجّ وقد  نافع  عمل  على  يعني 
جمال�س  عليه  تكون  �أن  ينبغي  ما  �إىل 
كثري  يف  خرَي  ال  تعاىل-  بقوله  �ملوؤمنني 
�أو  ب�سدقـٍة  �أََمـَر  مـن  �إالَّ  َو�ُهْم  َنْ من 
ه  �لنَّا�س- كما وَجّ �إ�سالٍح بني  �أو  معروٍف 
�لقر�آن �إىل وجوب �أن يكون كالمنا �سادقا 
و�إىل   ، �لقيِّ �إىل  �لو�سول  به  ير�د  موزونا 
�لبنية،  �ل�سليم  �ل�سالح  �ملجتمع  �إقامة 

�هلل  �تَّقو�  �آَمنو�  �لَّذيَن  �أَيَُّها  تعاىل-يا  قال 
�َسديد� ي�سلح لكماأعمالكم و  وقولو� قوالً 
يغفر لكم ذنوبكم و من يطع �هلل و ر�سوله 
بني  فيما  هذ�  عظيما-  فوز�  فاز  فقد 
ا  �أَمّ �الإن�سانية،  يف  �إخو�نه  وبني  �الإن�سان 
فيما بينه وبني ربيِّه، فل�سانه د�ئم �لت�سبيح 
و�لتحميد و�لتمجيد و�لدعاء، وال يدور �إال 
كر و�ل�سكر هلل، فاملوؤمن قر�آن  بكلمات �لذيِّ
و�أقو�له  �الأتقياء،  ك، �سلوكه �سلوك  متحريِّ
�أقو�ل �الأنبياء، ال غ�سب، وال ُفح�س، وال 
و�إذ� غ�سب  لغو،  وال  مبالغة،  وال  �إ�سفاف 
�النزالق  عن  وي�سونها  نف�سه  ميلك  فاإنه 
يف مهاوي �ل�سفاهة و�البتذ�ل، قدوته يف 
ذلك ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �لَّذي 
ملك قلوب �لنا�س بكالمه �لطييِّب، وقوله 
كنوز  منه  ي�ستلهم  �لَّذي  منهله  ا  �أَمّ  ، ّ �للنييِ

�لَّذي  �لكرمي  �لقر�آن  فهو  والآلئه،  �لكليِم 
اذ، وكالمه �لعذب  �سبى �لقلوب ببيانه �الأَخّ
�ل�سل�سبيل وهكذ� فاإن من طهـرت �أل�سنتهم 
و�لتوحيد،  �الإميان  بكلمة  �إال  تنطق  فلم 
�ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  و�الأمر 
يثبيِّتهم �هلل تعاىل ويوؤييِّدهم يف �لدنيا، فال 
عليهم  تق�سي  وال  �ل�رسيِّ،  رياح  تزعزعهم 
�الآخرة؛  يف  ويثبيِّتهم  ويوؤييِّدهم  �مل�سائب، 
منازلها  من  منزل  �أَوّل  �إىل  و�سولهم  منذ 
�ل�رس�ط  يجتازو�  �أن  و�إىل  �لقرب،  وهو 
يحزنون  فال  �جلنَّة،  يف  ق�سورهم  �إىل 
حني  فزع  ينالهم  وال  �لنا�س،  يحزن  حني 
و�الأمان،  �الأمن  ون  يُلََقّ بل  يفزعون، 

الم و�لطماأنينة و�لتحيَّة و�ل�َسّ

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

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

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

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

�ملحرمات، و�سور �ملوبقات

�الإثنني  15  ج�نفي 2018 �ملو�فـق  لـ26 ربيع �لث�ن  1439ه
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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بي اإم دبليو تطرح اأفخم �سياراتها

الواليات  يف  دبليو  اإم  بي  معمل  بداأ 
اأفخم   "X7" باإنتاج  املتحدة 
ال�رشكة  �سيارات  واأكرب 
رباعية الدفع 

ع�ساق  دبليو  اإم  بي  اأذهلت  بعدما 
فرانكفورت  معر�ض  يف  �سياراتها 
2017 با�ستعرا�سها لـ "X7" املنتظرة، 
اأكدت ال�رشكة اأن معملها يف الواليات 
ال�سيارة  هذه  باإنتاج  بداأ  املتحدة 
ب�سكل  لطرحها  ا�ستعدادا 
 2018 اأواخر  جتاري 
اأنظار  لفت  ما  واأكرث 
املاركة  ع�ساق 
احلجم  هو  البافارية 
الكبري واملظهر االأنيق 
التي  ال�سيارة  لهذه 
غاية  مبالمح  جاءت 
الع�رشية  يف 

من  امل�سنوع  وهيكلها  والفخامة، 
اخلفيفة  املعادن  خلطات  اأحدث 
باخلطوط  تزين  والذي  واملتينة، 
احلديثة  وامل�سابيح  االن�سيابية 

والعجالت مبقا�ض 23 اإن�سا.
�سممت ال�سيارة لتت�سع لـ 6 اأ�سخا�ض 
باأحدث  جمهزة  مبق�سورة  وزودت 
من  قدر  اأكرب  توؤمن  التي  التقنيات 
الراحة والرفاهية للركاب، كاملقاعد 
الوا�سعة املك�سوة باأفخم اأنواع اجللود 
والتي ميكن التحكم بو�سعيتها ودرجة 
اأحدث  اإىل  باالإ�سافة  اآليا،  حرارتها 
الداخلية  واالإ�ساءة  التكييف  اأنظمة 
تعمل  التي  ال�سا�سات  عن  ف�سال 

من  ومتكنه  راكب،  كل  اأمام  باللم�ض 
ال�سيارة  اأنظمة  من  بالعديد  التحكم 
وم�ساهدة  املولتيميديا  واأنظمة 
اإجراء  وحتى  والتلفاز  االأفالم 

ات�ساالت الفيديو.
على  دبليو  اإم  بي  تكتم  من  وبالرغم 
اإال  ال�سيارة،  لتلك  النهائية  التفا�سيل 
اأن املعلومات توؤكد اأنها اختربتها يف 
الباردة،  املناخية  الظروف  اأ�سعب 
بنزين  مبحركات  �ستزودها  كما 
اأ�سطوانات  بثماين  قوية  توربينية 
توليد  على  قادرة  لرت،   4.4 ب�سعة 
ب�سعة  ديزل  وحمركات  ح�سانا،   445

3 لرتات وعزم 300 ح�سان.

ر�ؤية  على  قادرة  "تويوتا" اختبارية 
اجلهات الأربع ليال

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

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

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

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

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

االأقدام.  على 
تتمتع  و

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

يكون هجينا.

هل 
اقرتفت تويوتا 

خطاأً بالوثوق 
يف م�ستقبل 
ال�سيارات 

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

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

االأمر الذي يجعلهم 
يطورون باإ�ستمرار من 

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

عوادم.
ولكن على اجلانب االأخر 

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

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

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

من جمموعة مرياي املعتمدة 
على خاليا وقود الهيدروجني 

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

.2025
وبالرغم من اأن ن�سخة مرياي 

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

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

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

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

الذي �سيتمكن من قطع 
م�سافة 1000 كيلومرت قبل 

�سحنه مرة اأخرى.
 

ر�لز ر�ي�س لن تطلق ا�سم كولينان على 
SUV اأ�ل �سيارتها الـ

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

. Rolls Royce Cullinan – كوينان
موقع  ن�رشها  ر�سمية  لت�رشيحات  وفقاً 

 SUVAuthority
بها  اأدىل 

ل�سيد  ا

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

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

اجلديدة كلياً العام القادم ".

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

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

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

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

 XE SV جاكوار
 Project8 

اأ�سرع �سيارة بـ 4 اأبواب يف العامل

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

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

321 كم/�ض.  



 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
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ويندوز 10 يح�صل على خا�صية عدم الإزعاج
�أر�سلت مايكرو�سوفت ن�سخة معاينة 
ت�سمنت   10 ويندوز  من  جديدة 
عرب  �لقر�ءة  جتربة  يف  حت�سينات 
�حلو��سب �ل�سخ�سية وكذلك و�سعية 
عدم �لإزعاج لتمنع �لإ�سعار�ت من 

�لو�سول �إليك.
�لن�سخة  يف  �لو�سعية  هذه  ظهرت 
 17074 �لبناء  رقم  حتمل  �لتي 
�لإزعاج  عدم  خا�سية  فيها  وتعمل 
�لهدوء”  “�ساعات  ��سم  حتت 
حو��سب  يف  كما   Quiet Hours
قائمة  و�سع  ميكنك  حيث  �ملاك 
بالأ�سخا�ص و�لتطبيقات �لتي ي�سمح 
لها �لو�سول �إليك، وكل �سيء عد�ها 
لن يظهر كاإ�سعار يقطع ��ستخد�مك 
تفعيل  �أوقات  خالل  وت�سفحك 

�لو�سعية �أو بتفعيلها يدوياً.
�ألعاب  لعب  عند  �لألعاب  وملحبي 

كامل  و�سعية  DirectX يف  تدعم 
�ل�سا�سة وكذلك عند تكر�ر �ل�سا�سة 
�أثناء �لعر�ص �سيتم تفعيل �لو�سعية 

وعدم �إظهار �لإ�سعار�ت.
يتعلق  وفيما  �أخرى  ناحية  من 
 EPUB مللفات  �سو�ء  بالقر�ءة 
�إيدج  مت�سفح  عرب   PDF �أو 
مع  للقر�ءة  جديدة  و�جهة  هناك 
و�سل  �سفحة  لأي  مز�منة  خا�سية 
�مل�ستخدم يف �لقر�ءة عرب خمتلف 
�لأجهزة مع �أدو�ت جديدة للتدقيق 

�لنحوي.
�أقل  خ�سائ�ص  هناك  لهذ�  �إ�سافة 
حتديد�ً يف �أهميتها مثل خيار عدم 
للنطاقات  �ملرور  كلمات  حفظ 
لكلمات  �لتلقائي  �لإكمال  وحتى 
�إ�سافات يف  ��ستخد�م  �ملرور عند 

و�سعية �لت�سفح �خلفي وغريها.

اإل جي توقف �صيا�صة “هاتف 
ذكي رائد جديد �صنويًا”

�أعلنت �ل�رشكة �لكورية �إل جي عن �إيقاف �سيا�ستها �ملتبعة باإطالق 
هاتف ذكي ر�ئد جديد كل �سنة كما تفعل باقي �ل�رشكات �ملناف�سة، 

بل �ستتبع �سيا�سة “هاتف جديد عند �حلاجة”
هذ� �لتغيري �أ�سبح �رشورياً نتيجة �خل�سائر �ملالية �لكبرية �لتي تلحق 
كبرية  مبيعات  حتقق  ل  ر�ئدة  ذكية  هو�تف  تطوير  ب�سبب  بال�رشكة 

وغالباً ما تت�سبب بخ�سائر مالية لل�رشكة.
�إل  �أن  Cho Sung-jin نائب رئي�ص جمل�ص �لإد�رة �رش�حة  وقال 
جي لن تطلق هاتف ذكي فقط لأن مناف�سيها يفعلون ذلك، بل �ستطلق 
�لت�رشيح رد�ً  لها جاء هذ�  هو�تف جديدة عندما ت�ستدعي �حلاجة 
لالإلكرتونيات عن موعد   CES له يف معر�ص  �ل�سحافة  �سوؤ�ل  على 
�إطالق �لهاتف �لر�ئد �جلديد G7، وتخطط �إل جي حالياً لإطالة فرتة 
حياة �لهو�تف �ملتاحة �سابقاً عرب �إطالق ن�سخ معدلة منها بدلً من 
�إطالق هو�تف جديدة وتعاين �إل جي وحتديد�ً قطاع �لهو�تف �لذكية 

من خ�سائر مالية منذ 11 ربعاً متو��ساًل �أي تقريباً ثالثة �أعو�م.
عائد�ت  لل�رشكة  حقق  �لعادية  �لهو�تف  قطاع  �أن  لالهتمام  و�ملثري 
�سافية �أكرب من قطاع �لهو�تف �لذكية ما �أدى لتخفي�ص �خل�سائر �إىل 

650 مليون دولر.

كوندور اليكرتونيك�س ي�صارك يف 
الطبعة 12 باملعر�س الدويل بباماكو 

�خلا�سة   12 �لطبعة  يف  �إلكرتونيك�ص”  “كوندور  و�لإفريقي  �جلز�ئري  �لعمالق  ي�سارك 
باملعر�ص �لدويل بباماكو “فيباك 2018”، من �لفرتة �ملمتدة بني 13 و29 جانفي �جلاري 
بحظرية �ملعار�ص بالعا�سمة �ملالية،ح�سب �لبيان ت�سلمت« �لو�سط« ن�سخة منه  ويعر�ص 
من  ومتنوعة  خمتلفة  ت�سكيلة  �ملعر�ص  هذ�  يف  جناحه  خالل  من  �جلز�ئري  �لعمالق 
�أجهزة “�آي تي” و�لهو�تف �لنقالة و�لأجهزة �لكهرومنزلية �ل�سغرية و�لعديد من �ملنتجات 
“كوندور” ومنذ فرتة يف دولة مايل �ل�سقيقة وذلك بف�سل �سيا�سة  �لأخرى �لتي ي�سوقها 
�لت�سويق و�لتوزيع �ملحكمة �لتي ينتهجها “كوندور”،  و�أ�سار �لبيان  �نه يهدف �لعمالق 
�جلز�ئري من خالل م�ساركته يف هذ� �ملعر�ص، �إىل تو�سيع �سبكة توزيعه يف مايل، وكذلك 
يف كل �إفريقيا، وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �جلز�ئر ت�سارك يف �لطبعة 12 من معر�ص “فيباك” 

ب�سفتها �سيف �ل�رشف، 
و�خري� ��ساف �لبيان �نه على هام�ص هذ� �ملعر�ص من �ملنتظر �أن يتم تنظيم ملتقيات 
�إىل جانب تنظيم  �ل�رشكات و�ملوؤ�س�سات،  �أرباب  لت�سمل  �فريقية مو�سعة  وغرف جتارية 
�لفدر�لية  �جتماع  و�أي�سا  و�لزر�عة  للتجارة  �لإ�سالمية  بالغرفة  خا�سة  �أخرى  ملتقيات 

�خلا�سة بغرف �لتجارة و�ل�سناعية لإفريقيا �لغربية
�سمرية .بوجلطي  

اأين �صنع الآيفون الأ�صلي

�صام�صونغ تزيح ال�صتار عن 
تلفازها اجلديد اأول �صا�صة 

�لإنتاج �لأ�سلي يتّم �إنتاج جميع �إ�سد�ر�ت �آيفون �لأ�سلّية ب�سكل 
خا�ص من قبل جمموعة فوك�سكون تكنولوجي �ملوجودة يف 
تايو�ن، وتعّد فوك�سكون �أكرب م�سنع لالإلكرتونيات يف �لعامل، 
وتهتم  �لإير�د�ت،  حيث  من  تكنولوجّية  �رشكة  �أكرب  وثالث 
و�لأوروبّية،  �لأمريكّية،  �لإلكرتونيات  ب�سناعة  �ملجموعة 
و�لباد،  بريي،  �لبالك  ت�سمل  و�لتي  �لكربى  و�ليابانّية 
توىل  وعندما  بوك�ص،  و�لإك�ص  �ستي�سن،  وبالي  و�لآيفون، 
�ل�سيد تيم كوك من�سب �لرئي�ص �لتنفيذّي ل�رشكة �أبل يف عام 
�ل�رشكة بزيادة  �ألفني و�أحد ع�رش، وقام لأّول مرة يف تاريخ 
�لآيفون  �أجهزة  ت�سنيع  قّرر  حيث  �ل�رشكة؛  ت�سنيع  �إمد�دت 
ووبيجاترون  فوك�سكون،  وهما  خمتلفتني  �رشكتني  قبل  من 

�ملوجودتان يف تايو�ن

�أز�حت �رشكة �سام�سونغ لالإلكرتونيات، �ل�ستار عن  تلفازها 
 146 بحجم  �سا�سة عر�ص  �أول   – ”  The Wall“ �جلديد 
نظام  وتعتمد   MicroLED تكنولوجيا  ت�ستخدم  بو�سة 

�لوحد�ت �ملجز�أة على م�ستوى �لعامل. 
�إعالن  وجاء  منه  ن�سخة  �لو�سط«  ت�سلمت«  �لبيان  ح�سب 
�ل�سنوي  حدثها  يف  �جلديد  �لتلفاز  عن  �سام�سونغ 
جانب  �إىل  �ل�رشكة  ��ستعر�ست  حيث   ،2018FirstLook
�لإ�ساءة  تقنية  ت�ستخدم  �لتي  �ملبتكرة،  �لعر�ص  �سا�سة 
تكنولوجيا  يف  �بتكار�تها  �أحدث  من  جمموعة  �لذ�تية، 
كيفية  �حلدث  خالل  �ل�رشكة  �لعر�ص.و��ستعر�ست  �سا�سات 
�أجهزة �لتلفاز لتوفري جتربة م�ساهدة معززة للعمالء  تطور 
�إىل جانب حتولها �إىل مركز ذكي مت�سل لتعزيز منط �حلياة 
�ليومية.و�أ�سار �لبيان و�سهد حدث First Look هذ� �لعام، 
ح�سور �أكرث من 300 و�سيلة �إعالمية و�سخ�سية موؤثرة على 
م�ستوى �لعامل، كما قدم كل من جونغ هي هان، رئي�ص ق�سم 
�سام�سونغ  �رشكة  يف  �لعر�ص  و�سا�سات  �ملرئية  �لأجهزة 
لالإلكرتونيات  �لرئي�ص  نائب  د��ص،  وديف  لالإلكرتونيات، 
باأمريكا  لالإلكرتونيات  �سام�سوجن  �رشكة  يف  �ل�ستهالكية 
–و�لتي تركز  عر�ص موجز حول روؤية �سام�سونغ للم�ستقبل 
�لتميز  من  جديد  م�ستوى  �إىل  �لتلفاز  �سا�سات  نقل  على 
تندمج  �لدقة  فائقة  و�سور  مثالية  عر�ص  جودة  لتوفري 
ب�سكل �سل�ص مع �أ�سلوب حياة �لعمالء. وقال جونغ هي هان، 
�رشكة  يف  �لعر�ص  و�سا�سات  �ملرئية  �لأجهزة  ق�سم  رئي�ص 
�سام�سوجن  يف  حري�سون  نحن   ”  : لالإلكرتونيات  �سام�سوجن 
جتارب  �أحدث  من  و��سعة  مبجموعة  عمالئنا  تزويد  على 
�أول جهاز  وباعتباره  و�ملبتكرة.  �ملتطورة  �لعر�ص  �سا�سات 
�لت�سميم  منطية   MicroLED تكنولوجيا  ي�ستخدم  تلفاز 
نوعية  نقلة   The Wall تلفاز  ميثل  �لعامل،  م�ستوى  على 
و�نطالقة نحو ع�رش جديد من �أجهزة �لتلفاز، حيث ميكن 
�لعمالء.ويوفر  يف�سله  �لذي  �حلجم  �إىل  �لتلفاز  يتحول  �أن 

�لتلفاز �جلديد م�ستويات �سطوع ل مثيل لها، 
�ألو�ن  وحجم  �للون  يف  تدرج  �إىل  �إ�سافة  �لبيان  و��ساف 
متحم�سون  نحن  �ل�سود�ء.  لالألو�ن  وم�ستويات مميزة  مثايل 
�بد�عاً  �أكرث  نحو م�ستقبل  �ملميزةيف طريقنا  لهذه �خلطوة 
�ملطاف  نهاية  يف  يعزز  مبا  �لعر�ص  �سا�سات  لتكنولوجيا 

جتربة �مل�ساهدة �لتي تقدمها للعمالء “.
�سمرية.بوجلطي

ن�صيحة بعدم ا�صتخدام برنامج 
“كا�صرب�صكي”

�أر�سل م�سوؤول �لأمن �لرقمي يف �ململكة �ملتحدة ر�سالة بريدية 
جلميع �لوكالت �لأمنية هناك ين�سحهم فيها بعدم ��ستخد�م برنامج 

“كا�سرب�سكي” Kaspersky يف حماية �لأجهزة. وقال �مل�سوؤول، 
ويُدعى “�سيارن مارتن” Ciaran Martin، �إن ��ستخد�م هذ� �لربنامج 
�سيمنح وكالت �أمنية خارجية �سالحيات �لتج�ّس�ص على �لأجهزة �لأمنية 

يف �ململكة �ملتحدة و�سّن هجمات �إلكرتونية عليها. وطالب “مارتن” 
�حلو��سب �لتي حتتوي على بيانات تتعلّق بالأمن �لقومي بعدم ��ستخد�م 

�لربنامج �لذي تُطّوره �رشكة رو�سية تدعمها جهات حكومية هناك ب�سبب 
�إمكانية �لتج�ّس�ص على بيانات �مل�ستخدمني ،و�تُهمت �ل�رشكة يف وقت 

�سابق بو�سع برناجمها حتت �سيطرة �جلهات �لأمنية �لرو�سية �لتي قامت 
بالتج�ّس�ص على �لوكالت �لأمنية يف �أمريكا وفل�سطني �مُلحتلّة كذلك، 

وبناًء على ما �سبق، قّررت �رشكة “كا�سرب�سكي” توفري �ل�سيفرة �مل�سدرية 
للر�غبني بالطالع عليها وعلى �آلية عمل �لربنامج، كما تعمل �لآن مع وكالة 

�لأمن �لرقمي يف �ململكة �ملتحدة لو�سع بروتوكول ي�سمن فيه �جلميع 
عمل �لربنامج دون م�ساكل �أو تهديد�ت من هذ� �لنوع.

th Century Fox 20« و«بانا�صونيك
th Century Fox« و«بانا�سونيك« و«�سام�سوجن لالإلكرتونيات«، عن حتديثات جديدة لربنامج  �أعلنت �رشكات »20 

�ل�سعار و�سهاد�ت �لت�سديق �مل�سرتكة �خلا�ص مبن�سة �لبيانات 
�ملدى  لتكنولوجيا  منه  ن�سخة  �لو�سط«  ت�سلمت«  �لبيان  ح�سب  �لر�سوم  من  �خلالية  �ملفتوحة  �لديناميكية  �لو�سفية 
�لديناميكي �لعايل )HDR( و�لتي �أطلق عليها ��سم »HDR10+«. وكانت �ل�رشكات �لثالث قد �أعلنت �لعام �ملا�سي 

عن �إطالق �ملن�سة �جلديدة خالل فعاليات »معر�ص �إيفا IFA �لدويل« بالعا�سمة �لأملانية برلني.
و�ستكون من�سة »HDR10+« متاحة قريباً ل�رشكات �ملحتوى و�أجهزة �لتلفاز فائقة �لدقة و�لو�سوح، و�أ�ساف �لبيان �نه 

�إ�سافة �إىل م�سغالت �أقر��ص بلو- ر�ي وم�سنعي �أجهزة �ل�ستقبال �لرقمي وفك �لت�سفري set-top box، ف�ساًل عن مزودي �لأنظمة على رقاقة SoC؛ 
حيث �سيكون باإمكانهم �ل�ستفادة من ميز�ت �ملن�سة �جلديدة بدون �أي ر�سوم �أو تكلفة عد� ر�سم �إد�ري �سكلي. وميكن لل�رشكات م�ساهدة �ل�سعار �جلديد 
ت�سبح  عندما  �إخطار�ت  لتلقي  و�ل�سرت�ك  بالربنامج  �خلا�سة  و�لتفاقات  �لنهائية  �ملو��سفات  ذلك  �لرتخي�ص مبا يف  برنامج  خ�سائ�ص  على  و�لتعرف 

 .http://www.hdr10plus.org  متاحة على �لر�بط »+HDR10« ملو��سفات �لفنية �خلا�سة مبن�سة�
�سمرية.بوجلطي



الإعالم احلربي التابع حلزب اهلل 

كلوزر  جملة  وذكرت 
�أم�س  �لفرن�سية   »Closer«
كتب  ماكرون  �أن  �لأحد، 
من عمره،  �لـ16  �سّن  وهو يف 
ر�سم  مثرية  �إباحية  رو�ية 
ووقائع  ق�سة  بالكلمات  فيها 
�لغر�مية مع معلمته  عالقاته 
�آنذ�ك  �لعمر  من  �لبالغة 
�أ�سبحت  و�لتي  عاما،   40
يف  لفرن�سا  �لأوىل  �ل�سيدة 
�ملد�م  �لر�هن،  �لوقت 
وف�سحت  ترونييه،  بريجيت 
ماكرون  عبقرية  �ملجلة  هذ� 

�ل�سرية  طرح  ع�سية  �لرو�ئية، 
�لدولة  رئي�س  لزوجة  �لذ�تية 
فرن�سا،  يف  �لأ�سو�ق  �إىل 
نقال  كلوزر،  جملة  و�أوردت 
عن كلمات جارة ماكرون، �لتي 
بطباعة   1993 عام  يف  قامت 
جمموعة من �لن�سو�س مقابل 
طلب  �أن  »مبجرد  مايل:  �أجر 
 300 طباعة  )ماكرون(  مني 
�سفحة من �لكتاب �لذي كتبه 
للتو، �عتربت �أنه �أر�د �أن يعرب 
عما �سعر به يف ذلك �لوقت. 
حارة،  جريئة،  رو�ية  كانت 
�لأ�سماء  وكانت  �إباحية. 
بالطبع خيالية، ولكني عرفت 

من يعني بها« تقول يف �ل�سرية 
ماكرون،  لزوجة  �لذ�تية 
زوجته  ماكرون  و�لتقى 
�مل�ستقبلية، بريجيت ترونييه، 
يف  طالبا  بعد  كان  عندما 

مع  تدر�سه  وكانت  �ملدر�سة، 
�أقر�نه �للغة �لفرن�سية، وقاما 
زو�جهما  بت�سجيل  ر�سميا 
وتوثيق عالقتهما �لزوجية يف 

عام 2007.

العدد : 4539/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
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�لرئي�س �لفرن�سي متورط يف كتابة رو�يات �إباحية 
ك�سفت جملة فرن�سية، اأن رئي�س البالد اإميانويل ماكرون، ميتلك عالوة على مواهبه ال�سيا�سية وامل�سرفية 

والغرامية، موهبة كتابة روايات اإباحية مثرية، واأنه خّط اأول رواية من هذا القبيل وهو يافع.

ن�سر �سورة لن�سر�هلل ومغنية من د�خل تل �أبيب
�لتابع  �حلربي  �لإعالم  ن�رش 
حلزب �هلل �للبناين، �سورة لأحد 
�لأ�سخا�س من د�خل مدينة تل 
لالأمني  �سورة  بيده  يحمل  �أبيب 
�هلل  ن�رش  ح�سن  للحزب  �لعام 

مغنية  عماد  �مليد�ين  و�لقائد 
وعلق  دم�سق  يف  قتل  �لذي 
�ل�سورة  على  �حلربي  �لإعالم 
�سفحته  على  ن�رشها  �لتي 
�لتو��سل  موقع  يف  �لر�سمية 

قائال:  »تويرت«  �لجتماعي 
»�سور �أمني عام حزب �هلل �ل�سيد 
ح�سن ن�رش �هلل و�ل�سهيد �لقائد 
نفتايل  �سارع  يف  مغنية  عماد 
�أبيب«ومل  تل  يف  �إميرب  هرت�س 

�أي  �ل�سهيوين  �لعدو  عن  ي�سدر 
وعد  قد  �هلل  ن�رش  وكان  تعليق. 
�ملقاومة  �أن  �سابق  وقت  يف 
�لقد�س،  مدينة  تدخل  �سوف 

خالل هذه �حلقبة �لزمنية.

�سي�سهد �آخر يوم يف �سهر يناير 
�لأنفا�س،  حتب�س  ليلة  �جلاري 
مع  موعد  على  �سنكون  حيث 
ما  وفق  كونية،  ظو�هر  ثالث 
»فورب�س«ويرتقب  موقع  ذكره 
علماء �لفلك، �أو�خر هذ� �ل�سهر، 
3 ظو�هر هي »�لقمر �لعمالق« 
و»�لك�سوف  �لأزرق«  و»�لقمر 
�لكلي للقمر«و�سهدت ليلة ر�أ�س 
�ل�سنة ظهور »�لقمر �لعمالق«، 
نا�سا  �أي�سا  عليه  �أطلقت  �لذي 

وذلك  �لذئب«،  »�لقمر  ��سم 
بعدما ظهر ب�سكل و��سح، على 
�أنه يبلغ �أقرب نقطة له  �عتبار 
موعد  على  �لعامل  �لأر�س  من 
يف  نادرة  فلكية  ظو�هر   3 مع 

�آخر يوم من جانفي
قالت  »نا�س«�  وكالة  وكانت 
�لعمالق  �لقمر  �إن  �آنذ�ك 
�أخرى  مرة  �لظهور  �سيعاود 
�ستتميز  كما  �ل�سهر  هذ�  نهاية 
ليلة 31 جانفي، بظاهرة نادرة، 

للقمر  كلي  ك�سوف  �أول  وهي 
�لأزرق منذ 150 عاًما. وو�سفت 
�لأزرق  بـ«�لقمر  �لظاهرة  نا�سا 
يوم  �لعظيم«و�سي�سهد  �لدموي 
�ملقبل  مار�س  �سهر  من   31
�لأزرق  �لقمر  �لآخر ظهور  هو 
�لعامل على موعد مع 3 ظو�هر 
من  يوم  �آخر  يف  نادرة  فلكية 

جانفي
�لزرقاء  �لأقمار  وظاهرة 
ون�سف  عامني  كل  حتدث 

�آخر  �لعام يف �ملتو�سط، ولكن 
�لأزرق  للقمر  كلي  ك�سوف 
 1866 عام  �أو�خر  يف  حدث 
�ل�سم  هو  �لأزرق  و�لقمر 
�لذي يطلق على �لقمر �لكامل 
�مليالدي  �ل�سهر  يف  �لثاين 
هذه  حتظى  �أن  �ملنتظر  ومن 
باإعجاب  »�لفريدة«  �لظو�هر 
�سيحر�س  كما  و��سعني،  وتتبع 
على  �مل�سورين  من  كبري  عدد 

توثيق �للحظة.

يف اآخر يوم من جانفي

�لعامل على موعد مع 3 ظو�هر فلكية نادرة 

 13 بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل 
�إىل 14 جانفي 2018 �إىل غاية 
�سبيحة هذ� �ليوم على �ل�ساعة 
�ساعة    24 خالل  )�أي  �لثامنة 

وحد�ت  �سجلت  �لأخرية( 
�حلماية �ملدنية  2381  تدخل 
من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف 
تلقي  �إثر  على  وهذ�  �لوطن 

مكاملات �ل�ستغـاثة من  طرف 
�لتدخالت  هذه  �ملو�طنني، 
جمالت  خمتلف  �سملت 
�أن�سطة �حلماية �ملدنية �سو�ء 

�ملرور،  بحو�دث  �ملتعلقة 
�لإجالء  �ملنزلية،  �حلو�دث 
و  �حلر�ئق  �إخمــاد  �ل�سحي 

�لأجهزة �لأمنية.

بني 13 اإىل 14 جانفي 2018

2381  تدخل لوحد�ت �حلماية �ملدنية

اأمن ولية اجلزائر 

وجبات �ساخنة للأ�سخا�س بدون ماأوى 
موجة  و  �جلوية  �لأحو�ل  رد�ء  مع  تز�منا 
�لربد �لتي تعرفها �لعا�سمة، قامت م�سالح 
�أمن ولية �جلز�ئر ممثلة يف خاليا �لإ�سغاء 
�لن�ساط  مكاتب  مبعية  �لوقائي  و�لن�ساط 
ليلية  خرجات  عدة  بتنظيم  �لجتماعي، 
عرب قطاع �لإخت�سا�س، قدمت من خاللها 
و  �ملعوزين  فئة  لفائدة  �ساخنة  وجبات 
�لأ�سخا�س بدون ماأوى، على غر�ر �سو�رع 
�ل�رش�قة،  �لدر�رية،  �أحممد،  �سيدي 

�لرويبة، وهذ� مب�ساركة �أطباء من م�سلحة 
�لبع�س  مع حتويل  �لجتماعي،  �لإ�سعاف 
�لإيو�ء على غر�ر مركز  مر�كز  �إىل  منهم 

�لإيو�ء للن�ساء بالرغاية �ساطئ.
و�لت�سامنية  �لإن�سانية  �ملبادر�ت  هذه 
�ل�رشطة  مبد�أ  تكري�س  �سمن  تدخل 
لهذه  �مل�ساعدة  يد  تقدمي  يف  �جلو�رية 
�لفئة �له�سة و بدون ماأوى، و هي م�ستمرة 

طيلة هذه �لفرتة �ل�ستوية.

املدية

�إ�سعاف ونقل 09 خمتنقني بالغاز
لثالثة  �ختناق  حالة  �أم�س  �أول  وقع   
�أ�سخا�س من عائلة و�حدة بو�سط مدينة 
�أعمارهم  ترت�وح  �مل�سلى  بحي  �ملدية 
�أ�سيبو�  �سنة   33 و  �سنو�ت   03 بني  ما 
جر�ء  �لر�أ�س  يف  �آلم  و  �لتنف�س  ب�سيق 
من  �ملنبعث  �ملحروق  للغاز  ��ستن�ساقهم 
�ملكان  عني  يف  �إ�سعافهم  مت  �ملدفاأة 
ونقلو� من طرف رجال �حلماية �ملدنية 
�إىل  �ملدية  لولية  �لرئي�سية  للوحدة 
بو�سياف  حممد  �ملدين  �مل�ست�سفى 
لعا�سمة �لولية و بحي 800 م�سكن بلدية 
�لربو�قية حالة �ختناق ل04 خمتنقني من 
عائلة و�حدة ترت�وح �أعمارهم ما بني 05 
�سنو�ت و 39 �سنة �أ�سيبو� ب�سيق �لتنف�س 
للغاز  �لر�أ�س جر�ء ��ستن�ساقهم  �آلم يف  و 

�ملنبعث من �ملدفئة مت �إ�سعافهم يف عني 
�ملكان و نقلو� من طرف رجال �حلماية 
�ملدنية للوحدة �لثانوية لد�ئرة �لربو�قية 
�لد�ئرة  لذ�ت  �ملدين  �مل�ست�سفى  �إىل 
ل�سخ�سني  �آخر  �ختناق  حالة  وقعت  كما 
�ل�سو�قي  بلدية  �سامل  �أولد  بفرقة   02
ترت�وح �أعمارهم ما بني 10 �سنو�ت و 40 
يف  �آلم  و  �لتنف�س  يف  ب�سيق  �أ�سيبا  �سنة 
�ملنبعث  للغاز  ��ستن�ساقهم  جر�ء  �لر�أ�س 
عني  يف  �إ�سعافهما  مت  �لغاز   قارورة  من 
�حلماية  رجال  من طرف  نقال  و  �ملكان 
�ل�سو�قي  �لثانوية لد�ئرة  للوحدة  �ملدنية 
ملقر  ��ست�سفائي  موؤ�س�سة  �قرب  �إىل 

�إقامتهم .
الهواري بلزرق

�سيليا �جلز�ئر توؤكد �سلمة منتجاتها 

وهران 

�فتتاح 25 موؤ�س�سة فندقية 

الروائي اأمني الزاوي من امل�سيلة

 �أثمن قر�ر�ت رئي�س �جلمهورية بخ�سو�س �لهوية �لأمازيغية

حلليب  �جلز�ئر  �سيليا  �رشكة  �أ�سدرت 
�سالمة  على  فيه  �أكدت  بيانا  �لأطفال 
�ل�رشكة  طرف  من  �مل�ستوردة  منتجاتها 
بحكم  �لفرن�سية،  “لكتالي�س”  �ملالكة 
�ملخرب  طرف  من  لتحاليل  خ�سعت  �أنها 
ولتحاليل  لتلم�سان  �جلهوي  �لبيطري 

م�سادة من طرف معهد با�ستور �جلز�ئر.
وجود  عدم  �أثبتت  �لتحاليل  �أن  وقالت 
�أن  موؤكدة  جرثومي،  تلوث  حالة  �أي 
كل  �سحب  يف  �جلز�ئر”م�ستمرة  “�سيليا 
كاإجر�ء  �جلز�ئرية  �ل�سوق  من  منتوجاتها 

وقائي �حرت�زي.

يرتقب دخول حيز �خلدمة زهاء 25 موؤ�س�سة 
فندقية  بولية وهر�ن خالل مو�سم �ل�سطياف 
�لقادم ، وفقا ملا �أفاد به �أم�س �لأحد  �ملدير 

�لولئي لل�سياحة و�ل�سناعات �لتقليدية.
 30 وجود  عن  عمر  بن  قامي  بلعبا�س  وك�سف 
تفوق  بن�سبة  �لتج�سيد  قيد  فندقيا  م�رشوعا 
�ستدخل  م�رشوعا   25 منها  باملائة   50 �ل 
حيز �خلدمة خالل مو�سم �ل�سطياف �لقادم 

 500 من  �أزيد  وتوفر  �رشير   2.150 مبجموع 
 159 �جمال  هناك  �أن  و�رشح  �سغل   من�سب 
قيد  �ل�سياحي  �ل�ستثمار  �طار  يف  م�رشوعا 
متفاوتة  بن�سب  �لولية  �إقليم  عرب  �لجناز 
فور  �ستوفر  باملائة  و95   5 بني  ما  ترت�وح 
دخولها حيز �ل�ستغالل 25.323 �رشير وزهاء 

1.000 من�سب عمل مبا�رش.
ف.ن�سرين

�لوطنية  للمكتبة  �ل�سابق  �ملدير  �أمـ�س  قال 
باملكتبة  حما�رشته  خالل  �لز�وي  �أمني  �لأديب 
�لأمازيغية  حول  بامل�سيلة  للمطالعة  �ملركزية 
�لقر�ر�ت  كل  يثمن  �أنه  على  �لوطنية،  و�لهوية 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئيـ�س  �أ�سدرها  �لتي 
بوتفليقة و�لتي �سبت يف ترقية �لأمازيغية وجعلها 
خالل  �لأخري  هذ�  و�أعترب   ، ر�سميـة  وطنية  لغة 
مدير  من  كل  �لتي ح�رشها  للمحا�رشة  تن�سيطه 
�ملكتبة  ومدير  ظريف"  "ر�بح  بالولية  �لثقافة 

�أن  على  طيايبة"  "�حلاج  للمطالعة  �ملركزية 
وعطلة  لالأمازيغية  وطنيا  عيد�  يناير   12 جعل 
تثمينها  يجب  كبرية  خطوة  �إمنا   ، �لأجر  دفوعة 
�لوطنية  �لهوية  هي  �أنها  باعتبار   ، بها  و�لتفاخر 
�ختيار  �رشورة  �لأديب  �قرتح  كما   ، للجز�ئريني 
كتابتها باحلرف �لالتيني ب�سبب �لأر�سيف �لكبري 
�لتاريخ  كتابة  ، مع مر�جعة  لالأمازيغية  �ملرتجم 

لكي ي�سمل �لأمازيغ .
عبدالبا�سط بديار                                                      

  موقف ...
يف  �ل�سني   يف  �ل�سرت�كي  �لنظام  خ�سو�سية  رغم 
�جلانب �لقت�سادي ،مل يكن �لأمر عائقا �أمام �إبد�ع 
م�سادر جديدة للرثوة و �لقيمة �مل�سافة،ففي �لوقت 
على  ت�سجع  �لقر�ر  �سناعة  خمابر  فيه  كانت  �لذي 
ذ�ته  على  �ل�سيني  �لنغالق  �أ�سمته  ما  مهاجمة  
،يف نف�س �لتوقيت كان �سناع �لقر�ر من بناء �سبكة 
قوية جد� لالت�سالت و معها تو�سعت رقعة �نت�سار 
�لنرتنت و بات �أي مو�طن يف كل �لأقاليم من �لولوج 

�إىل �لنرتنت و ب�رشعة تدفق عالية.

كهذه �لبنية �لتحتية �ملتطورة مكنت من بروز ظاهرة 
�لتجارة �للكرتونية حيث حت�سي �حلكومة �ل�سينية 
يف �سجالتها 80 مليون تاجر ميلك متجر� �لكرتونيا 
و �أكرث من 900 �ألف موظف  يف جمال �لنقل و �لفرز و 
�لت�سليم ،�إىل جانب ذلك مت تخ�سي�س كليات باأكملها 
لتخريج خمت�سني يف �ملجال،و يقوم �لطلبة يف �سنتهم 
�لأوىل من ممار�سة فعلية للتجارة �للكرتونية و منهم 
من حتول يف �ل�سنتني �لأوليتني �إىل خلق للرثوة و رب 
عمل و د�فع لل�رش�ئب ،مل تتوقف تطور�ت �لتجربة 

�ملتاجر  من  جعلت  بل  �حلد  هذ�  عند  �ل�سينية 
�للكرتونية يف خدمة �لطب �لتقليدي �أين باتت قرى 
بكاملها متار�س بيع �لعالجات �لطبية عن بعد،زيادة 

على تقدمي �ل�ست�سار�ت �لطبية عن بعد.
�أن  �لظاهرة  هذه  ر�فقو�  �سينيون  خرب�ء  يقول  و 
�رتباط �ملو�طن �ل�سيني بالتجارة �للكرتونية و منو 
عدد �ملتاجر �للكرتونية  �سيوؤدي قريبا �إىل �ختفاء 
�لأ�رش  تقوم  حيث  �لتقليدية  �لتجارية  �لف�ساء�ت 

ب�رش�ء �أب�سط �حتياجاتها �ليومية من �لنت.

 3.8 مبلغ  �ل�سينية حول  �لتجربة  تدور  كمح�سلة  و 
تريليون دولر حاليا ولنتخيل مع هذ� حجم �لطفرة 
�لتي ت�ستفيد منها �خلزينة �لعمومية و من �مت�سا�س 
تكون  طبعا   �جلز�ئر  ،يف  �إبد�عية  بطرق  للبطالة 
ظلم  على  حتتوي  �ل�سينية   �لتجربة  مع  �ملقارنة 
و  �مل�ساكل  حل  يف  �لإبد�ع  �نعد�م  كبري..م�سكلتنا 
ترهل �لإد�رة و غياب �لبنية �لتحتية...و رمبا غياب 

�لنية �أي�سا لدى كثري من �مل�سوؤولني.؟
وداد احلاج

80 مليون تاجر �لكرتوين يف �ل�سني 
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