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�س4جامعة طاهري حممد بب�شار

�صرقة علمية لنيل �لدكتور�ة و ترب�صات تكوينية يف �خلارج ملتقاعدين

كانوا ي�شتعملون هويات مزورة لت�شليل م�شالح الأمن

�صرطي مبيناء �جلز�ئر يدير ع�صابة لتهريب �لب�صر 

�س3

�س5

علي حداد بخ�شو�س م�شار اخلو�ش�شة

 ال كالم بعد كالم
 رئي�س �جلمهورية

رئي�س جمعية الأن�سار للم�ستثمرين الفالحيني بورقلة حممد قاق لـ"الو�سط " 

 �سرنفع �لتحدي بـ199 م�ستثمر� فالحيا يف 10 �آالف هكتار  
�س6

�س3�س4

املدير العام للوكالة الوطنية 
للت�شغيل حممد الطاهر �شعالل

البليدة 

وفاة ثالثة �أ�صخا�س 
ب�صـــــبب �الأنفـــــلونز� 

�ملــــــو�صــــــــميـــــــة 

.     »�لغاية من تاأ�صي�س تعاونية هي جلب �ل�صر�كة �الأجنبية يف �ال�صتثمار �لفالحي« 

.     لنية يف خو�شو�شة اإحدى 
موؤ�ش�شات �شوناطراك

�س4�س6

�س 3

�س3

�س3 

�س3

علي حداد :

 غياب �أويحيى عادي 
وال عالقة له بتعليمة 
رئيـــــ�س �جلــــمهورية 
املدير العام للمركز الوطني للبحث 

يف علم الآثار،  توفيق حموم:

�صت�صرتجع  "�جلز�ئر 
 بعـــــ�س �أر�صيــــــــــفها 

مـــــن فــــــــــــرن�صـــــــــــــا"  
اجلزائر والأردن 

�لتوقيع على 7 �تفاقيات 
تعاون يف عدة جماالت   

اجتماع مكتب جمل�س الأمة

�إحالــــة 31 �صوؤ�ال عـــــلى 
�حلكومة و تاأجيل جل�صة 
�الأ�صئــــــلة �لــــــ�صفويــــــة  

وزارة التجارة

رقمنة طلبات ممار�صة 
 �لبيـــــــع بالتخفـــــيــــــ�س 
و�لبيــــع �لـــــرتويــــجي 

.      مطالبات بفتح حتقيق عاجل من �جلهات �لو�صية
.     تطبيق �لقر�ر رقم 933 �ملوؤرخ يف 28 جويلية 2016 

حديث عن دولة يف �شرق ليبيا غنية 
بالنفط بدعم اأمريكي  وقبول م�شري

م�صاهل ناق�س  خماوف 
�جلز�ئر من تق�صيم ليبيا 

مع �لفريق خليفة حفرت



نظمت اأول اأم�س م�صالح الأمن العمومي بادرار حملة 
حت�صي�صية لفائدة تالميذ املدار�س البتدائية مبدر�صة 
تن�صيط  من  ادرار  مدينة  و�صط  القادر  عبد  الأمري 
اأين  التالميذ  موؤطري  مع  وبالتن�صيق  ال�رشطة  رجال 
املرورية  ال�صالمة  حول  �رشوحا  التالميذ  اأمام  قدم 
اأي�صا حظرية  اإ�صارات املرور كما نظم  والتعرف على 
م�صغرة لتعليم التالميذ قواعد ال�صياقة ال�صليمة وكيفية 
ال�صري يف الطرقات مع توزيع مطويات تهدف وتر�صد 
 235 قرابة  ا�صتفاد  الطرقات  حيث  فعله يف  يجب  ما 
تلميذ وتلميذة من هذه احلملة التي تتوا�صل عرب جل 
مناطق الولية بهدف الو�صول اإيل غر�س ثقافة مرورية 
�صواق  هم  اأ�صا�س  على  املدار�س  تالميذ  عند  �صليمة 

يف امل�صتقبل
ب.ب
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ر�ؤية من الواقع
البلديات  عدد  باأن  ر�صمية  ال�صبه  الإح�صائيات  توؤكد 
ثلثي  بن�صبة  اي  الألف،  يقارب  عجزا  تعرف  التي 
تتوفر  ل  اأغلبيتها  املنتخبة،ولن  املحلية  املجال�س 
امليزانية  فان  �صوؤونها،  لت�صيري  كافية  مداخيل  على 
املخ�ص�صة رمبا تذهب يف تغطية الأجور فقط ،وهذا 
ما جعل وزارة الداخلية واجلماعات املحلية تفكر يف 
اجلمهورية  اأميار  كل  فيها  وطنية جتمع  ندوة  تنظيم 
من اجل تدار�س الأو�صاع .لكن عودة قليال اإىل الوراء 
الولة  خاللها  ومن  الداخلية  وزارة  بان  لنا  يتاأكد 
وبتواطوؤ من الأحزاب ، كلهم ي�صرتكون يف ما اآلت اإليه 
خالل  من  باملجال�س  عبثوا  بعدما  البلديات  اأو�صاع 
تر�صيح الغري اأكفاء واعتماد مقايي�س الولء واملعريفة 
مكررين  اأميارا  وتلد  املحليات  واجلهوية،لتتمخ�س 

منهم املتابع ب�صوء الت�صيري ومنهم املتورط يف ق�صايا 
الف�صاد وخريجوا ال�صجون وفيهم الكهول و الأمييون 
عملية  ورغم  بلدية.  اإدارة  كيفية  يجهلون  الذين 
الغربلة والت�صفيات اإل اأنهم اأ�صبحوا اأمرا واقعا يجب 
والق�صية  والأحوال.  الظروف  كل  يف  معه  التعامل 
يف  واإمنا   ، اأميتهم  حمو  اأو  الميار  تكوين  يف  لي�صت 
مهمة الإداريني التابعني للجماعات املحلية هذا اإذا 
اعتربنا ان هناك كفاءات ؟ اإذ من املفرو�س اأن يجد 
م�صالح  طرف  من  وامل�صاعدة  العون  البلدية  رئي�س 
اإدارية وتقنية ممثلة يف الكاتب العام الذي يتم تعيينه 
يتحمل  ل  رئا�صي،وهو  مبر�صوم  البلديات  اغلب  ويف 
تبعات �صوء الت�صيري رغم اأن له عالقة مبا�رشة بذلك؟. 
وعلى وزارة الداخلية ان تفكر يف اآلية جديدة للت�صيري 

اقرتاح  قوة  املحليني  املنتخبني  من�صب  من  جتعل 
يعتمد  اأداة  الإداريني  الت�صيري،ومن  على  والإ�رشاف 
عليها يف الت�صيري واملراقبة والإ�رشاف اإداريا وتقنيا 
وماليا ،مع �رشورة اإ�رشاك املواطن وخا�صة جمعيات 
الأحياء التي من �صانها ان ت�صاهم يف التنمية وتقدمي 
و�رشف  امل�صاريع  وتراقب  تقرتح  الالزمة  املعونة 
وي�رشف  هكذا  الندوات  تعقد  ان  .اأما  العام  املال 
بالأم�س  الوزارة  فعلت  ما  غرار  على  املاليري،  فيها 
يف حمو اأمية الميار عرب ندوات جهوية  فال جدوى 
واتخاذ  و�صمري  حزم  ق�صية  الق�صية  ذلك.لن  من 
وروؤ�صاء  الولة  �صغوطات  ،بعيدا عن  ال�صائب  القرار 
الدوائر او توجيهات الأحزاب واجلماعات ال�صاغطة 
ممثلة يف )رجال( املال والأعمال .فال ميكن ان ن�صري 

بلدية بعقلية الد�رشة و الدوار ، كما ل ميكن للتنمية 
امل�صوؤولية  بحجم  واعي  املري  يكن  اإذا مل  تتقدم  ان 
امللقاة على عاتقه . ويجب ان يتحرر من عقلية ) انا 
وحدي ن�صوي لبالد ( لن امل�صوؤولية م�صرتكة وتتطلب 
.وعلى  والإدارة  املواطنني  ومعونة  اجلهود  تكاتف 
التعامل  يف  الأف�صل  نحو  ترتقي  ان  الداخلية  وزارة 
ا�صتثمارات  جلب  يف  والتفكري  البلدية  املجال�س  مع 
وت�صجيع روح املبادرات والدفع بعقد اتفاقات �رشاكة 
بني املجال�س واملوؤ�ص�صات العمومية واخلا�صة لبعث 
ن�صاطات ذات فائدة تعود بالنفع على ال�صاكنة وتدعم 
الندوات  عقد  و  الديون  م�صح  ميزانياتها.ولي�س  بها 

وقدميا قيل )بعد ان �صاب علقولو كتاب ( .

بريد اجلزائر يلتزم بت�سوية عماله املتعاقدين
وفاء بالتزامه بتقدمي خدمات عمومية 
ال�صتمرارية  �صمان  و  نوعية،  ذات 
اإحالة عدد  بعد  �صيما  العام،  للمرفق 
اإىل  املوؤ�ص�صة  موظفي  من  كبري 
بت�صوية  اجلزائر  بريد  ،بادر  التقاعد 
و�صعية العمال ذوي العقود املوؤقتة و 
ذلك كخطوة اإيجابية ،من �صاأنها منح 
الفئة  لهذه  الكايف  والدعم  التحفيز 
من العمال و الذين يبلغ عددهم 5584 
عامل موزعني على امل�صتوى الوطني.   
لالئحة  تطبيقا  العملية،  هذه  جاءت 
الإدارة يف دورته ال�صتثنائية  جمل�س 
الذي  و   2017/07/23 يف  املنعقدة 
للعمال  التدريجي  بالإدماج  يق�صي 
�صواء  املوؤقتة  العمل  عقود  ذوي 

اأو   CTA املدعم  العمل  اإطار  يف 
الإدماج  على  امل�صاعدة  جهاز  عقود 
ال�صنة  يف  ا�صتفاد  حيث   ،  DAIP
املن�رشمة 2017، 641 عامل يف اإطار 
الإدماج  على  امل�صاعدة  جهاز  عقود 
املهني من عقود عمل مدعم، اإ�صافة 
اإىل اإ�صتفادة 632 عامل يف اإطار عقود 
غري  عمل  عقود  من  املدعم  العمل 
حمددة املدة. و �رشع بريد اجلزائر، 
ل�صنة  امل�صطر  الربنامج  اإطار  يف 
الإدماج  عملية  با�صتكمال   ،  2018
يف  املتواجدين  للعمال  التدريجي 
ذلك  و  املوؤقت،  التوظيف  و�صعية 
حتويل  يف  تتمثل  ثانية  ح�صة  باإدراج 
اإطار جهاز امل�صاعدة  584 عقود يف 

اإىل عقود عمل  على الإدماج املهني 
 502 حتويل  يعادل  ما  و  مدعمة  
املدعم  العمل  اإطار  يف  عمل  عقد 
املدة  حمددة  غري  عمل  عقود  اإىل 
غاية  اإىل  متوا�صلة  العملية  ذات  .و 
املتواجدين  املوظفني  كل  ت�صوية 
اأي  موؤقت،  توظيف  و�صعية  يف 
و�صعية  يف  عامل   3225 جمموع 
اأفق  يف  بال�صيغتني،  موؤقت  توظيف 
الإدماج  عملية  تراعي   .2019 �صنة 
يف  املتواجدين  للعمال  التدريجي 
اأولويات   ، املوؤقت  التوظيف  و�صعية 
يلي:الأقدمية،الو�صع  كما  ترتتب 
ال�صوابق  الأخري  يف  و  العائلي،ال�صن 

التاأديبية .

برج باجي خمتار
توقيف 6 اأ�سخا�ص بحوزتهم 

م�سد�ص ر�سا�ص

235 تلميذا ي�ستفيد من درو�ص 
وقائية من خواطر املرور

واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف 
ال�رشيط  على  دورية  واإثر  املنظمة 
خمتار/ن.ع.6،  باجي  بربج  احلدودي 
ال�صعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
اليوم 16 جانفي 2018، �صتة )06( اأ�صخا�س، 
 )01( ر�صا�صا  م�صد�صا  بحوزتهم  و�صبطت 
وكمية   )01( نوع كال�صنيكوف وخمزنا  من 
 )02( مولدين  اإىل  بالإ�صافة  الذخرية  من 

كهربائيني و)05( مطارق �صاغطة. 
تابعة  وحدة  متكنت  اأخرى،  جهة  من 
ال�صواحل  حلرا�س  الإقليمية  للمجموعة 
واإنقاذ  بحث  عملية  اإثر  بوهران/ن.ع.2، 
بحرية  اأميال  ثالثة  بعد  على  بحري 
من  بوهران،  فالكون  راأ�س  غرب  �صمال 
للهجرة  مر�صحا   )15( ع�رش  خم�صة  اإنقاذ 
كان  �صخ�س  وانت�صال جثة  ال�رشعية،  غري 
اإىل  بالإ�صافة  القارب،  نف�س  على  معهم 
اإجالء اإمراأة كانت يف حالة �صحية حرجة 
تابعة  والنقاذ  للبحث  مروحية  بوا�صطة 
للقوات البحرية اإىل م�صت�صفى وهران اأين 

لفظت اأنفا�صها.

املدية
اإ�سدال ال�ستار على فعاليات الرتاث الأمازيغي

ال�صتار  الأ�صبوع  هذا  بحر  اأ�صدل 
الأمازيغي  الرتاث  فعاليات  على 
التي انطلقت منذ العا�رش يناير من 
هذه ال�صنة بح�صور الفرقة املجرية 
للغناء و الرق�س و هذا حتت الرعاية 
اجلمهورية  رئي�س  لفخامة  ال�صامية 
باإ�رشاف  و  بوتفليقة  العزيز  عبد 
ولية  وايل  ال�صيد  و  الثقافة  وزير 
حفل  يف  بو�صمة  حممد  املدية 
تن�صيط  من  فلكلوري  مو�صيقي  فني 
املنظم  املجر  لبلد  الفنية  الفرقة 
بالولية  الثقافة  قطاع  طرف  من 
الوطني  الديوان  مع  بالتن�صيق 
قاعة  ح�صنتها  الإعالم  و  للثقافة 

العلوم  و  احلقوق  لكلية  العرو�س 
من خالله  امل�صلى  بحي  ال�صيا�صية 
الرتاث  على  املدية  جمهور  تعرف 
بينها  يربط  الذي  املجري  الثقايف 
منذ  وطيدة  عالقة  اجلزائر  بني  و 
امتزج  كامل  اأ�صبوع  طيلة  و  �صنني 

كل  من  متنوعة  تقاليد  الركح  على 
زاد  ما   و  الولية  بربوع  منطقة 
بالرتاث  الحتفال  لنهاية  جمال 
متثل  املجري  العر�س  المازيغي 
يف الغناء املو�صيقى و الرق�س الذي 

جتاوب معه اجلمهور .

اأميار بني ال�سغوطات و�سوء الت�سيري ..!

جّدد الالعب الدويل اجلزائري �صفيان فيغويل اإحداث 
اأر�صية امللعب خالل املباراة الودية التي  العنف على 
غالتا�رشاي  ناديه  رفقة  اجلاري  الأ�صبوع  يف  خا�صها 
على  خ�صن  بتدخل  قام  اأين  الرتكي،  توزل�صبور  اأمام 
احد لعبي املناف�س، مربرا الأمر ردا منه على لقطة 
غري ريا�صية قام بها الالعب نحوه، وهو ما جعل اللقاء 
اأر�صية  تتحول  وكادت  اللقطة  ب�صبب  لدقائق  يتوقف 

امليدان اإىل حلبة املالكمة.

فيغويل يثور جمددا

احلفنـاوي بن عامـر غــول

املنتخب مق�سى من ال�ساأن وماجر فخور به
مدوين  من  الكثري  حديث  حمل  اإىل  ماجر  رابح  الوطني  املدرب  حتول 
باأن  خاللها  موؤكدا  بها،  خرج  التي  الأخرية  الت�رشيحات  بعد  الفاي�صبوك، 
املنتخب الوطني ي�صري يف الطريق ال�صحيح، بعد الفوز الأخري على رواندا 
اأين قال الكثري من املدونني باأن املنتخب الرواندي  برباعية لهدف واحد، 
الدورة،  بهذه  فائزا  يكون  ود  املغرب  يف  وقائعه  جتري  الذي  لل�صان  تاأهل 
وماجر لزال يتحدث عن انت�صاره عليه، مذكرا مبا كان يقول يف ال�صابق ملا 

تعادل مع املنتخب البلجيكي.

ترب�ص تكويني حلكام العا�سمة يف كوان كي داو
تنظم رابطة اجلزائر العا�صمة للفنون 
يف  للحكام  تكوينيا  ترب�صا  القتالية 
اخت�صا�س كوان كي داو وذلك غدا 
يف  الريا�صات  املتعددة  بالقاعة 
الرتب�س  يجري  حيث  ال�صمار،  واد 
التابعني  احلكام  لفائدة  التكويني 
للولية من اأجل التعرف على اأحدث 
التقنيات امل�صتعملة يف الخت�صا�س 

والتحديثات الواقعة يف القرارات
اخلا�صة بالخت�صا�س القتايل.
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علي حداد بخ�صو�س م�صار اخلو�ص�صة

ال كالم بعد كالم رئي�س اجلمهورية

ع�صام بوربيع

العزيز  عبد  الرئي�س  اأ�شار  و 
قراأها  التي  الر�شالة  يف  بوتفليقة 
يف  قيتوين  م�شطفى  الطاقة  وزير 
عدة  ح�رضتها  التي  الندوة  هذه 
احلكومي  الطاقم  من  ووزراء  والة 
 ، حداد  علي  االأف�شيو  ورئي�س 
العمالية  للنقابية  العام  واالأمني 
ال�شعيد  �شيد�س  املجيد  عبد 
احتياط  متلك  اجلزائر  اأن  اإىل 
 ، طن  ب4مليار  يقدر  حمروقات 
توجد  التي  الكبرية  باالآفاق  منوها 
ال  هذا  لكن   ، القطاع  هذا  يف 
على  االعتماد  يف  نبقى  اأن  عني 
، لذلك البد من  الريعي  االقت�شاد 
خارج  القدرات  خمتلف  حتريك 
خالل  من  املحروقات  قطاع 

املتجددة  الطاقات  يف  اال�شتثمار 
، وكذلك اجلباية البرتولية ، وو�شع 

برامج بعيدة املدى .
كما احتوت ر�شالة الرئي�س بوتفليقة 
ح�رضتها  الذي  امللتقى  هذا  يف 
للقطاع على  تابعة  عدة موؤ�ش�شات 
للجزائر  الكبرية  للقدرات  جرد 
تعلق  ما  ال�شيما  امليدان  هذا  يف 
موؤكدا على ح�شن  الطبيعي  بالغاز 

ا�شتغالل هذه امل�شادر.
عرفت  اجلزائر  اأن  الرئي�س  وقال 
اأول انتقال طاقوي ما بني �شنوات 
ال�شتينات و ال�شبعينات ، يف خمتلف 
التخ�ش�شات مبا ي�شبه ثورة �شامتة 
حتريك  �رضورة  على  موؤكدا   ،
امل�شعى  وهو  املتجددة  الطاقات 
بربامج  الدولة  فيه  با�رضت  الذي 
اأن  وقال   ، البعيد  امل�شتوى  على 

تغطية االحتياجات الطاقوية على 
اأهدافنا  من  هي  البلد  م�شتوى 
املدى  على  وا�شعة  روؤيا  اإطار  يف 
لذلك   ، البيئة  مراعاة  مع  الطويل 
هو  الطاقوي  االنتقال  فم�شعى 

ملف يف غاية االأهمية .
هذا وقد غاب الوزير االأول اأحمد 
اآخر  امللتقى يف  اويحيى عن هذا 
اأن  املنتظر  كان من  بعدما  حلظة 
اأثار  ما  وهو   ، بافتتاحه  هو  يقوم 
الكثري من الت�شاوؤالت ، فيما ح�رض 
 ، يو�شفي  يو�شف  ال�شناعة  وزير 
ووزيرة البيئة زروا طي وعدة وزراء 

متقاعدين و اأخ�شائيني .
حداد  علي  اأعترب  قد   و  هذا 
املوؤ�ش�شات  اأرباب  منتدى  رئي�س 
اجلزائرية االأف�شيو يف رده عن �شبب 
عن  اآخر حلظة  يف  اويحيى  غياب 

افتتاح هذه الندوة الطاقوية وحول 
اأنه  الغياب وتداعياته  اأ�شباب هذا 
ال توجد اأية تداعيات .  وقال عن 
هناك  كون  اأويحى  غياب  �شبب 
الوقت  ذات  يف  م�شريا   ، برنامج 
الطاقم  وزراء  من  العديد  حل�شور 
رئي�س  تعليمة  وحول   . احلكومي 
بالغاء  القا�شية  التي  اجلمهورية 
كل خو�ش�شة للموؤ�ش�شات العمومية 
لقرارات  مبطلة  جاءت  والتي 
االأول  الوزير  بني  االأخرية  الثالثية 
االأف�شيو  رئي�س  و  اويحي  احمد 
اأن  حداد  قال  ال�شعيد  �شيدي  و 
الرئي�س هو من يقرر ، وله قوله يف 
هذا ال�شاأن وله �شالحيته وله احلق 
نفى علي حداد  كما   . التدخل  يف 
ما مت تداوله عن نيته يف خو�ش�شة 

موؤ�ش�شات تابعة ل�شوناطراك . 

علي حداد :

غياب اأويحيى عادي وال عالقة 
له بتعليمة رئي�س اجلمهورية

رد رئي�س منتدى روؤ�شاء املوؤ�ش�شات علي حداد عن 
غياب اأويحيى وقال  اإن اإلغاء الوزير االأول« اأحمد 

اأويحيى »م�شاركته يف معر�س الطاقات املتجددة هو 
غياب عادي،واأ�شاف حداد يف افتتاح اأ�شغال املعر�س 
اإن الغياب ال عالقة له اأبدا بتعليمة رئي�س اجلمهورية 
حول اإلغاء قرارات فتح راأ�شمال ال�رضكات العمومية 

ال�شغرية واملتو�شطة واأكد »علي حداد« على اأن 
منتدى روؤ�شاء املوؤ�ش�شات يوؤيد كل قرارات رئي�س 

اجلمهورية.

.       النية يف خو�سو�سة اإحدى موؤ�س�سات �سوناطراك

املدير العام للمركز الوطني للبحث يف علم الآثار،  توفيق حموم:

»اجلزائر �ست�سرتجع بع�س اأر�سيفها من فرن�سا«
وفرن�شا  اجلزائر  بني  االتفاق    مت 
من  الن�شخ  ال�شرتجاع  بع�س 
فرن�شا  يف  املتواجد  اأر�شيفها 
جمموعة  االأخري  هذا  ويت�شمن 
ال�شور  و  الوثائق  والكتب  من 
املتعلقة بالرتاث واالأثار اجلزائرية 
املكتبات  لدى  املحفوظة  
والتوثيق  حيث  االأر�شيف  وم�شالح 
للتعامل  كبريا  ا�شتعدادا  يوجد 
عن  االإطار  هذا  يف  اجلزائر  مع 
و�شع  ن�شخا  مع  طريق  تقدمي 
حتت  اجلزائر  تهم  التي  اخلزائن 
ل�شان   على  هذا  ت�رضفها  وجاء 
الدكتور توفيق حموم املدير العام 
علم  يف  للبحث  الوطني  ..للمركز 
االآثار لدى حلوله اأم�س  �شيفا على 
برنامج »�شجاالت ومعنى« لالإذاعة 

الثقافية  باجلزائر العا�شمة 
 

»اجلزائر ع�صو دائم للمجل�س 
ال�صت�صاري العلمي التقني 

لليون�صكو«
 

املمثل  اخلبري  الع�شو  واأو�شح 
املجل�س  �شمن  للجزائر 
التقني  العلمي  اال�شت�شاري 
تنتخب الأول  اأن اجلزائر  لليون�شكو 
كع�شو  املن�شب   هذا  يف  مرة 
اليوني�شكو  اتفاقية  ح�شب  دائم 
الرتاث  حماية  حول   2001 لعام 
باملياه  موؤكدا  املغمور  الثقايف 
يف  دورنا  االأ�شا�شي  يكمن  اأن 
الرتاث  يف  البحث  جمال  فتح 
مل  الذي  اجلزائر  يف  املغمور 
الأمور  االعتبار  بعني  ناأخذه 
حمفوظ  تتجاوزنا  ولكن  تراثنا 
كما  للنهب  معر�س  وغري 

االأخرى  الدول  باقي  يف  يحدث 
والف�شل  يعود  للمجهودات 
القوات  بها  تقوم  التي  اجلبارة 
فاجلزائر  اجلزائرية،  البحرية  
وكنوز  حتت  لديها  ثروة  هامة 
البواخر  واملتمثلة يف حطام  املاء 
فهذه   ، بالبحرية   يتعلق  ما  وكل 
املواقع  اأهم  على  حتتوي  االأخرية 
باملياه  التي  املغمورة  االأثرية  
قبل  و8   6 تاريخها  للقرن  يعود 
الفينيقية  ومنها  وللفرتة  امليالد 
من يعود تاريخها  اإىل فرتة احلرب 
ذكر حموم  ولقد   ، الثانية  العاملية 
بع�س  املواقع االأثرية املهمة  يف 
اجلزائر املتواجدة على  ال�رضيط 
بجاية  خليج  من  ال�شاحلي 
التي  ووهران  العا�شمة  واجلزائر 
عرفت  معاركا  كثرية يف ال�شابق .

 
»فتح جمال البحث الأثري 

والتكوين يف الرتاث املغمور 
باملياه م�صتقبال«

 
كما ك�شف حموم  عن اأبرز  امل�شاريع  
للبحث  الوطني  اجلديدة   للمركز 
يف علم االآثار موؤكدا اأننا ب�شدد فتح 
جمال للبحث يف هذا االخت�شا�س 
االأثريني  بتكوين  القيام  طريق  عن 
الغو�س  تخ�ش�س   يف  اجلزائريني 
وهذا   املاء  االأثري حتت  والبحث 
االعتماد على منهجية   عن طريق 
اأكادميية مطبقة حتت املاء وياأتي 
التعاون  التي  وفق  اتفاقية   هذا 
ايك�س  جامعة  مع  موؤخرا   اأبرمت 
اإىل  فرن�شا  اإ�شافة  من  مار�شيليا 
جامعة  مع  اتفاقيات  جمعتنا 
اإ�شبانيا يف جمال الغو�س  والبحث 

اإىل  اإ�شافة  االأثري حتت املائي  ، 
م�شاريع اأخرى مع مراكز بحث من 
البحوث  بينها  مركز  من  اإيطاليا  
يف علم   الزالزل والرباكني يف روما  
عامليا  م�شيفا  مركزا  باعتباره 
على  اأننا  نقوم  املتحدث  ذات 
جتديد  بعد  بحثية  م�شاريع  بناء 
من  العلمي  املتكون  جمل�شنا 
خرباء جزائريني لهم �شمعة عاملية 
و�شع  يف  �شدد  نحن  وبالتايل   ،
كل  ت�شم  م�شتقبلية  بحث  برامج 
وحتتوي  االأثري  البحث  جوانب 
االأثري  للبحث  جديدة  دائرة  على 
�شنخ�ش�شها  املغمور  الرتاث  يف 
الوقائي،  وي�شم  االآثار  لعلم 
يف  اهتمام   2018 برنامج 
البحث  حيث  بجانب  املركز 
تكوين  �شنخ�ش�س  م�رضوع  اأننا 
للطلبة  الفخاريات  تخ�ش�س  يف 
القطاع  يف  اجلامعات  والعاملني 
واملتاحف ومراكز البحث لي�شبحوا 
وفقا  االأثريات  جمال  يف   خرباء 
معمقة  ودرا�شات  حديثة  ملناهج 
اأن  املفرو�س  ومن  وكيميائية   
من  بداية  الربنامج  هذا  ينطلق  

�شهر اأفريل القادم.
 

»لبد من اإدماج الرتاث يف 
بع�س امل�صاريع التنموية«

 
اإدماج  اإىل  حموم   ودعا  توفيق 
بع�س  امل�شاريع  يف  الرتاث 
على  البد  اأنه  التنموية  قائال 
كافة  عليها  من  القائمني 
القطاعات املختلفة  التي البد اأن 
تتجاوب معنا فمن واجبهم حماية 
نكون  ال  حتى  الرتاث  الوطني 

بوا�شطة  امل�شاريع  لهذه  عائقا 
االعتماد على  حلول توافقية  عن 
اإدماج  بع�س احلاالت لهذا الرتاث 
لت�شبح  امل�شاريع  من   املكت�شف 
هذه  بني  اإ�شافية  ومن  قيمة 
وبجاية  ال�شهداء  امل�شاريع  �شاحة 
وبرج بوعريريج  وهذا ما ينتج عنه 
احلفاظ  يف  فعالة  ت�شاهم  عملية 
على الرتاث واملعامل االأثرية الذي 
الوطنية وعلى  الهوية  يدخل �شمن 
لديه  يكون  اأن  اجلزائري  املواطن 
ت�شويه  عدم  يخ�س  فيما  وعيا 
يف  املوجودة  االأثرية  املعامل 

اجلزائر .

حت�صني طاقة ا�صتيعاب موقع 
» اأطل�س«

االأر�شية  يخ�س   وفيما 
واملعلوماتية  االإلكرتونية 
لعلم  الوطني  الرقمية  للمركز 
ت�شم  جلنة  اأنه  قال  حموم  االآثار 
الغر�س  لهذا  خم�ش�شة  علمية 
االقرتاحات  كل  لدرا�شة  وامل�شكلة 
النقائ�س  معتربا  الإدراك 
املوقع  طاقة  ا�شتيعاب  اأن 
للمركز  التابع   « امل�شمى   »اأطل�س 
الوطني لعلم االآثار  اأ�شبحت كبرية 
مع  باالتفاق  قمنا  ال�شبب  ولهذا 
والتلفزي  االإذاعي  البث  موؤ�ش�شة 
يحتوي  و  لبوزريعة  اجلزائري 
املعلومات  على  املوقع  هذا 
وكل  الوطني  بالرتاث  املتعلقة 
باملواقع  املعلومات اخلا�شة  
اجلزائر  يف  املوجودة  االأثرية 

امل�شنفة كرتاث عاملي و وطني .
حكيم مالك

اجتماع مكتب جمل�س الأمة

اإحالة 31 �سوؤاال على احلكومة و تاأجيل 
جل�سة االأ�سئلة ال�سفوية 

اجلزائر والأردن 

التوقيع على 7 اتفاقيات تعاون 
يف عدة جماالت   

يف  االأمة  جمل�س  مكتب  قرر 
برئا�شة  االأربعاء  اأم�س  اجتماعه 
  31 اإحالة  �شالح،  بن  القادر  عبد 
ال�شتفائها  احلكومة  اإىل  �شوؤاال 
املطلوبة،  القانونية  ال�رضوط  
ال�شفوية  االأ�شئلة  جل�شة  وتاأجيل 
املربجمة يوم اخلمي�س 18 جانفي 
اإىل تاريخ الحق، ح�شب ما اأفاد به 
اأن  بيان للمجل�س. و جاء يف البيان 
لدرا�شة  خ�ش�س  املكتب  اجتماع 
التي  الكتابية  و  ال�شفوية  االأ�شئلة 
من  لعدد  االأع�شاء  بها  تقدم 
»اإحالة  و قرر  الوزارية،  القطاعات 
16 �شوؤال �شفوي و 15 �شوؤال كتابي 
ال�رضوط  ال�شتفائها  احلكومة  على 
قرر  ،كما  املطلوبة«  القانونية 
االأ�شئلة  جل�شة  تاأجيل  املكتب 
ال�شفوية املربجمة يوم اخلمي�س اإىل 
تاريخ الحق، ي�شيف ذات امل�شدر، 
م�شريا اأنه مت خالل هذا االجتماع، 

اأربع  اأي�شا على  درا�شة و املوافقة 
تطبيق  كيفيات  تعليمات حتدد   )4(
و  االأمة،  ملجل�س  الداخلي  النظام 
تتعلق هذه التعليمات بتحديد اآليات 
اأ�شغال  االأع�شاء  ح�شور  تثبيت 
تطبيق  كيفيات  حتديد  املجل�س، 
املتعلقة  الداخلي  النظام  اأحكام 
بواجب امل�شاركة يف اأ�شغال اللّجان 
و يف اجلل�شات العامة و كذا حتديد 
الر�شمية  اجلريدة  حمتوى  و  �شكل 
و تخ�س  االأمة.  ملناق�شات جمل�س 
ال�رضوط  بتحديد  االأخرية  التعليمة 
على  التعديالت  لقبول  ال�شكلية 
يف  القوانني  اقرتاحات  و  م�شاريع 
امل�شائل املتعلقة بالتنظيم املحلي 
و تهيئة االإقليم و التق�شيم االإقليمي 
املجل�س  بيان  يفيد  االأخري  يف  و 
بلقاء  �شبق  قد  املكتب  اجتماع  اأن 
ت�شاوري لل�شيد بن  �شالح مع روؤ�شاء 

املجموعات الربملانية. 

وقعت كل من اجلزائر واالأردن  على 
جماالت  تخ�س  تعاون  اتفاقيات   7
والنقل  العمومية  واالأ�شغال  التجارة 

وال�شناعة واملناجم 
والثقافة   الريا�شة  وال�شباب  والتجارة 
للدورة  الندوة  حم�رض  اإم�شاء  مع 
اجلزائرية  املختلطة  للجنة  الثامنة 
االأربعاء  اأم�س  التمئت  التي  االأردنية 

باجلزائر العا�شمة .
من  كل  يف  االتفاقيات  هذه  وتتمثل 
بروتوكول التعاون يف جمال اال�شتثمار 
بني الوكالة الوطنية لتطوير اال�شتثمار 
لال�شتثمار  االأردنية  والهيئة  اأندي«   «
للتعاون  تفاهم  مذكرة  جانب  اىل   ،
تهيئة  جمال  يف  اخلربات  وتبادل 
واجناز املناطق ال�شناعية بني الوكالة 

العقاري  وال�شبط  للو�شاطة  الوطنية 
ال�شناعية  املدن  و�رضكة  باجلزائر 

االأردنية.
يف  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  كما 
الطرق   ( القاعدية  املن�شاآت  جمال 
، واخرى يف جمال حماية  واجل�شور( 
امل�شتهلك وقمع الغ�س ومراقبة ال�شلع 
�شملت  كما  البلدين  بني  واخلدمات 
للتعاون  بروتوكول  اي�شا  االتفاقيات 
اخلارجية  التجارة  ترقية  حول  الفني 
التجارة  لرتقية  الوطنية  الوكالة  بني 
االأردنية،  اال�شتثمار  وهيئة  اخلارجية 
للتعاون  التنفيذي  الربنامج  وكذا 
 ،2020 اإىل   2018 لالأعوام  الثقايف 
والربنامج التنفيذي للتعاون يف جمال 

ال�شباب ميتد من 2018  اإىل 2020.

اأكد الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة يف ر�صالته على اثر امللتقى و الندوة حول التحول الطاقوي التي نظمتها �صوناطراك مع الأف�صيو اأن الدولة تويل 
اهتماما كبريا اإىل قطاع الطاقة و التحول الطاقوي الذي هو من ان�صغالت مو�صوع اهتمام خا�س لل�صلطات العمومية وبرنامج احلكومة .

البليدة 

وفاة ثالثة اأ�سخا�س ب�سبب م�ساعفات االأنفلونزا املو�سمية 
بوالية  ال�شحة  مديرية  اأح�شت 
اأ�شخا�س  ثالثة  وفاة  البليدة 
االنفلونزا  م�شاعفات  ب�شبب 
بداية  منذ  هذا  و  املو�شمية 

ح�شبما  املن�رضم،  اأكتوبر  �شهر 
االأربعاء مدير  اأم�س  ك�شف عنه 
يتعلق  و  القطاع حممد جمعي. 
جمعي  اأو�شحه  ح�شبما  االأمر 

املدية  والية  من  ب�شخ�شني 
و�شلوا اإىل والية البليدة يف حالة 
�شحية »جد معقدة« و اآخر من 
اإىل  م�شريا  يعي�س  اأوالد  بلدية 

يقوموا  مل  ال�شحايا  جميع  اأن 
االأنفلوزا  مر�س  �شد  بالتلقيح 
اإ�شابتهم   رغم  املو�شمية 

باأمرا�س مزمنة. 
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�سرقة علمية لنيل الدكتوراة و ترب�سات تكوينية يف اخلارج ملتقاعدين
.        مطالبات بفتح حتقيق عاجل من اجلهات الو�سية

التحرير

�إ�ستفادة  �لوثائق  يف  ورد  وقد 
)�لأمني  حل�سن  جماعي  �ل�سيد 
منحة  من  للجامعة(  �ل�سابق  �لعام 
يف  بال�سبط  و  �خلارج  يف  ترب�ص 
�إحالته  يوما رغم   15 فرن�سا ملدة 
ن�سخة  ح�سب  وهذ�  �لتقاعد  على 
�إجتماع  حم�رض  م�ستخرج  من 
�ملجل�ص �لعلمي للجامعة �ملم�سي 
و�لذي  �جلامعة  مدير  طرف  من 
ل�سنة 2017 حيث  يحمل رقم 996 
من  �لعا�رض  يف  عقد  �جتماع  �أقر 
جويلية �سنة 2017 قائمة ت�سم 12 
�سخ�سا حتت ��سم ترب�سات �لطاقم 
�لد�ري �لذي �أقر ترب�سات لفائدة  
�لقائمة  هذه  �لإد�ري،  �لطاقم 
بينها  تناق�سات من  عليها  �سجلت 
ورود ��سم �سخ�سني بنف�ص �ل�سفة 
�لعام  �لأمني  �سفة  وهي  �لد�رية 
للجامعة مع �لعلم �أن �أحدهما وهو 
�أنهيت  قد  حل�سن  جماعي  �ل�سيد 
من�سورة يف  �أمرية  مهامه مبوجب 
�ل�سادرة يف 28  �لر�سمية  �جلريدة 
ماي �سنة 2017 مبعنى �أن �ملعني 
�أد�ء مهامه بعد  ��ستمر يف  بالأمر 

�إنهاء مهامه ر�سميا. هذ� �لتقاعد 
�لذي طاملا متاطلت �إد�رة جامعة 
�إىل  �إدى  مما  تنفيذه  على  ب�سار 
خمطط  على  �ملو�فقة  عدم 
�لب�رضية  للمو�رد  �ل�سنوي  �لت�سيري 
�إىل   2014 �سنة  منذ  للجامعة 
�لتقاعد  �إىل  �ملعني  �إحالة  غاية 
�لأمر  رغم  وهذ�   2017 �أوت  يف 
�ملدير  عن  �ل�سادر  �لإ�ستعجايل 
�لعام للوظيفة �لعمومية و�لإ�سالح 
�لإد�ري يف 10 مار�ص 2016 حتت 
�لو�سط  حت�سلت  و�لذي   831 رقم 
ت�سمن  و�لذي  منه  ن�سخة  على 
�رضورة �إحالة �ملعني على �لتقاعد 
مثل  لتفادي  �لآجال  �أقرب  يف 
يطالب  وهنا  �لإنعكا�سات.  هاته 
بالوثائق  و�فانا  �لذي  �مل�سدر 
طرف  من  عاجل  حتقيق  بفتح 
�لو�ساية و�جلهات �ملخولة قانونا 
للوقوف على �لكيفية �لتي حت�سل 
عمومية  �أمو�ل  على  �ملعني  بها 
على  �إحالته  بُعيد  ترب�ص  لتغطية 
�لقو�نني  �أن  حني  يف  �لتقاعد 
�سارية �ملفعول حتدد بدقة كيفية 
لتمويل  �ملوجهة  �لأمو�ل  �رضف 

�لرتب�سات �لعلمية.

هذه  يف  �لف�سائح  تتوقف  مل 
�جلامعة عند هذ� �حلد بل يتجاوز 
�لعام  �ملال  �رضف  م�ساألة  �لأمر 
تورط  علمية  �رضقة  ت�سجيل  �إىل 
و�ملتمثل   ب�سار  جامعة  مدير  بها 
لطالبة  دكتور�ه  �سهادة  قبول  يف  
�لربوفي�سور  من  برعاية  قدمتها 
�لعبا�سي بوجمعة )مدير �جلامعة( 
بحث   ن�رض  لإعادة  وجهها  �لذي  
و�أن  ن�رض �سنة 2013  وهو  �سبق  
�ملبادئ  مع  يتنايف  �لذي  �لأمر 
�لعلمية  و�لقانونية �ملحددة لطرق 
�ل�سهاد�ت  من  �ل�سنف  هذ�  منح 
�أو  �لبحث  يكون  �أن  مقدمتها  ويف 
ن�رضه  يتم  ومل  �لأطروحة جديد�  

من قبل.
 933 رقم  �لقر�ر  بتطبيق  مطالب 

�ملوؤرخ يف 28 جويلية 2016 
�أن  �لعايل  �لتعليم  لوز�رة  �سبق 
قر�ر  مبثابة  من�سور�  عممت 
يف  موؤرخ   933 رقم  يحمل  د�خلي 
يحدد  و�لذي   2016 جويلية   28
من  بالوقاية   �ملتعلقة   �لقو�عد 
�ل�رضقة �لعلمية و مكافحتها حيث 
تعريف  �لثاين  ف�سله  يف  ين�ص 
�أين يقول منطوق  �ل�رضقة �لعلمية 

ن�سه  �لف�سل ما  �لثالثة من  �ملادة 
» تعترب �رضقة علمية مبفهوم هذ� 
�لطالب  به  يقوم  عمل  كل  �لقر�ر 
�لأ�ستاذ  �أو  �لباحث  �لأ�ستاذ  �أو 
�أو  �جلامعي  �ل�ست�سفائي  �لباحث 
�لباحث �لد�ئم �أو كل من ي�سارك 
يف عمل ثابت لالنتحال و تزوير 
�لأعمال  يف  غ�ص  �أو  �لنتائج 
�أي  يف  �أو  بها  �ملطالب  �لعلمية 
بيد�غوجية  �أو  علمية  من�سور�ت 

�أخرى.

تعترب  �أنه  �ملادة  نف�ص  توؤكد  و 
�لكلي  �لقتبا�ص  علمية   �رضقة 
�أو �جلزئي لأفكار �أ معلومات �أو 
ن�ص �أو فقرة �أو مقطع من مقال 
جمالت  ،�أو  كتب  من  �أو  من�سور 
،�أو در��سات ،�أو تقارير �أو مو�قع 
�سياغتها  �إعادة  �أو  �لكرتونية 
�أ�سحابها  و  م�سدرها  ذكر  دون 
�لأ�سليني وتف�سل نف�ص �ملادة يف 
�لتي حتدد  �لتفا�سيل  �لكثري من 

ما يطلق عليه �رضقة علمية. 

وزارة التجارة

رقمنة طلبات 
ممار�سة البيع 

بالتخفي�ض 
والبيع الرتويجي

�أكدت وز�رة �لتجارة يف بيان 
لها عن مبا�رضة عملية رقمنة 
طلبات ممار�سة �لبيع �ملقنن 

و�لذي ي�سمل �لبيع بالتخفي�ص 
و�لبيع �لرتويجي و�لبيع خارج 
�ملجالت �لتجارية بو��سطة 
فتح �لطرود و�لبيع يف حالة 

ت�سفية �ملخزونات و�لبيع عند 
خمازن �ملعامل وهي �لأ�سناف 

�ملذكورة يف ن�ص �ملر�سوم 
�لتنفيذي �ملوؤرخ يف جو�ن 

.2006
وقد �أكد ن�ص �لبيان على �أن 

�لعملية يف مر�حله �لأوىل 
�ستم�ص �سنف �لبيع بالتخفي�ص 

و�لبيع �لرتويجي على م�ستوى 
ولية �جلز�ئر �ملختارة كولية 
منوذجية لإطالق هد� �لنمط 

�جلديد من �ملعامالت و�لعمل 
م�ستقبال على ن�رضها لت�سمل 

كافة ربوع �لوطن.
كما دعت وز�رة �لتجارة كافت 

�ملتعاملني �لقت�ساديني 
�ملعنيني بالعملية �إىل �رضورة 
�مل�ساهمة �لفاعلة يف �إجناح 

�لعملية �لتي تهدف بالأ�سا�ص 
�إىل تب�سط عملية تقدمي 

طلباتهم من �أجل ممار�سة 
مثل هكذ� �أمناط من �لبيع 

�لتي �أ�سبحت �أكرث تد�ول يف 
�ل�سوق �لقت�سادي �لقائم 

على تكنلوجيا �لرقمنة �ليوم، 
فاحتتا �ملجال �أمامهم لتقدمي 

�قرت�حاتهم �لهادفة لتح�سني 
هد� �لنمط من �لتعامالت.

هد� وقد �أو�سح ن�ص �لبيان 
باأن عملية تقدمي طلب 

ممار�سة �لبيع �ملقنن عن 
طريق �لأنرتنت ومعاجلة 

طلبات مقدم �خلدمة، ل تلغي 
�لإجر�ء�ت �لتقليدية �ملعمول 

بها حاليا عن طريق تقدمي 
ملف متعلق بطلب �خلدمة 
�إىل م�سالح مديرية �لتجارة 

لولية �جلز�ئر وهي �لطريقة 
�لتي ت�سعى م�سالح وز�رة 
�لتجارة �إىل �لق�ساء عليها 

ب�سورة تدريجية و�لتوجه �إىل 
�ملعامالت �لإلكرتونية كبديل 

يفر�سه �لو�قع �لقت�سادي 
�ليوم. هد� و�ألزمت �لوز�رة 
كل �ملتعاملني �لقت�ساديني 

�لر�غبني يف ممار�سة ن�ساط بيع 
�لتخفي�ص �أو �لبيع �لرتويجي 

على حتميل وملئ ��ستمارة 
طلب ممار�سة هد� �لن�ساط 

وكد� �جلدول �ملت�سمن 
للمالحق �ملتعلقة بالن�ساط 
بالإ�سافة �إىل وثيقة �لإعالم 

�لتي يل�سقها على و�جهة 
�ملحل �لتجاري وهي �لوثائق 

�ملتو�جدة على �ملو�قع 
�لإلكرتونية �لر�سمية �لتابعة 

لوز�رة �لتجارة.
يحي عواق.

املدير العام للوكالة الوطنية للت�شغيل حممد الطاهر �شعالل

توظيف اأربعمائة األف  طالب عمل يف القطاع االقت�سادي

للوكالة  �لعام  �ملدير  توقع 
�لطاهر  حممد  للت�سغيل  �لوطنية 
�أربعمائة  توظيف  �سعالل 
�لقطاع  يف  عمل  من�سب  �ألف 
يف   10000 و�إدماج  �لقت�سادي، 
ل  خال  C T A  D A I P د   عقو
�ل�سنة �حلالية 2018 ، مو�سحا باأن 
�جلز�ئريني  لدى  �لتق�سف  هاج�ص 
يف  �لعام  من �ل�ستهالك  خف�ص 
�لوطن على �ملنتجات و�خلدمات، 
ما �سيوؤثر ح�سبه على توفر منا�سب 

عمل يف �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية.
عند  �لأم�ص  طماأن   �سعالل 
جريدة  فروم  على  �سيفا  حلوله 
�ملتخوفني  �ملوظفني  �ملجاهد 
�ملالية  �لأزمة  تاأثري  �إمكانية  من 
��ستمر�ر  على  �حلالية،  موؤكد� 
من  ق�سطها  لدفع  »لنام«  تغطية 
عرو�سها،  عرب  �ملوظفني  �أجور 
و��سح  برنامج  هناك  مربز�  باأن 
للتكفل بامل�سجلني �حلاليني بعقود 
ل�سنة  �ملالية  لقانون  طبقا  »لنام« 
للمنا�سب  بالن�سبة  وكذ�   ،2018
فتحها  �ملقرر  من  �لتي  �ملالية 
باأنه يف  �جلارية، مذكر�  �ل�سنة  يف 
 450 م�ساحله  �سجلت   2017 �سنة 
منها  �ألف   398 عمل،  عر�ص  �ألف 

�ألف  و54  �قت�سادية،  كمنا�سب 
معربا  �لدماج،  كمنا�سب يف  منها 
 2018 �سنة  يف  م�ساحله  عزم  عن 
�ألف   400 �إىل  �لو�سول  �جلارية، 
�ملنا�سب  �إطار  يف  عمل  من�سب 
يف  عمل  �ألف  و100  �لقت�سادية، 
�إطار منا�سب �لإدماج .  و�أفاد ذ�ت 
�مل�سوؤول باأن �لقطاع �لعمومي هو 
�ملتعاقدين  من  عليه  طلبا  �لأكرث 
عن  كا�سفا  »لنام«،  وكالة  مع 
يريد  معتربة،  توظيف  طلبات 
�أ�سحابها ولوج موؤ�س�سات من طينة 
و�خلطوط  �لجتماعي  �ل�سمان 
تعترب  و�لتي  �جلز�ئرية  �جلوية 
للطالبني  �ملف�سلة  �ملوؤ�س�سات 
للعمل �ملتعاقدين مع »لنام«  وبلغة 
�لأرقام �أبرز �سعالل  باأن م�ساحله 
 2017 �سنة  خالل  �سجلت  قد 
و669  �ألف  و142  مليون   1 حو�يل 
طالب عمل يف �جلز�ئر عرب وكالة 
منهم  باملائة   77 وباأن  »لنام«، 
�سنهم �أقل من 35 �سنة، كا�سفا عن 
�أن 47 باملائة من طالب �لعمل يف 
�سدد  دبلوم، حيث  لهم  لي�ص   2017
يعد  �لتكوين  باأن  �ل�سياق  ذ�ت  يف 
70 باملائة من ن�سبة �حل�سول على 
�غتنام  �إىل  �لبطالني  د�عيا  �لعمل، 

�ل�ستوي  �ملهني  �لدخول  فر�سة 
�حل�سول  �أجل  من  فيفري،  ل�سهر 
يف  بيد�غوجية  مقاعد  على 
و�لتمهني،  �ملهني  �لتكوين  مر�كز 
و�حلر�ص على �ختيار �لتخ�س�سات 
�حلايل  �لعمل  �سوق  مع  �ملنا�سبة 
وجتنب  �لقت�سادي،  �لقطاع  يف 
�أمامه  �لعقيمة  �لتخ�س�سات  تلك 
م�سيفا  �لإد�رة،  كتخ�س�سات 
 750 حو�يل  وجهت  م�ساحله  باأن 
وظائف  �إىل  عمل  طالب  و16  �ألف 
و�سمنت  موؤهالتهم،  مع  تتنا�سب 
بذلك 398 �ألف و749 وظيفة عمل 
باملائة   21 لأ�سحابها،   2017 يف 
و79  �لعمومي،  �لقطاع  يف  منها 
�خلا�ص،  �لقطاع  يف  منها  باملائة 
من  باملائة   80 باأن  يقول  مردفا 
وكالة  عرب  عمل  عن  �لباحثني 
عرو�ص  على  يح�سلون  »لنام«، 
تقدمي  �أ�سهر من  �ستة  �أقل من  يف 
�ألف   31 �أن  عن  كا�سفا  طلبهم، 
و372 طالب لل�سغل قد رف�سو� 213 
�ألف و837 عر�ص عمل، تتوزع على 
 35 وهي  فقط،  قطاعات  ثالث 
و34  �ل�سناعة،  قطاع  يف  باملائة 
و29  �خلدمات،  قطاع  يف  باملائة 
و�لأ�سغال،  �لبناء  باملائة يف قطاع 

كما �أن 3 باملائة من �مل�سجلني يف 
وظائفهم،  يز�ولون  »لنام«  وكالة 
حت�سني  عن  عربها  ويبحثون 

و�سعيتهم مبنا�سب عمل �أف�سل.
�لعام  ثمن �ملدير  �أخر  �سياق  ويف 
للوكالة �لوطنية للت�سغيل بالإ�سافة 
م�ساحله  موقع  قدمها  �لتي 
لين«،  �أون  »و�سيط  �للكرتوين 
�لنوع من �ملو�قع  باأن هذ�  م�سري� 
ت�سهيل  على  عالوة  �للكرتونية 
»لنام«،  وكالة  يف  �لت�سجيل 
�لطالبني  بني  �لتو��سل  وتب�سيط 
يعد  فهو  �لعمل،  و�أرباب  لل�سغل 
�أخرى،  لقطاعات  مرجعية  مبثابة 
باإح�ساء  �خلا�سة  وظيفتها  يف 
�جلز�ئر،  يف  �لبطالني  لعدد  دقيق 
وكذ� �لإطار�ت �لتي متلك خمتلف 
�ل�سعب  يف  �لعلمية  �ل�سهاد�ت 
�ملهنية،  �حلرف  �أو  �لدر��سية 
من  ومدينة  ولية  كل  يف  وحتى 
�إىل  طبعا  �إ�سافة  �لوطني،  �لرت�ب 
عدد �لوظائف �ملتاحة يف خمتلف 

�لقطاعات �لقت�سادية.
بوجود  �مل�سدر  نف�ص   و�عرتف 
ما  عقود  �أ�سحاب  طرد  ظاهرة 
�لعمل  عقد  بنظام  �لت�سغيل  قبل 
�نتهاء  بعد  مبا�رضة   ،cta ملدعم�

عقدهم مع �ل�رضكات �لتي توظفهم، 
هو  ت�رضيحهم  �أن  على  م�سدد� 
�عتبار  �ل�رضكات، على  تع�سف من 
�أن ثالث �سنو�ت يف عقد cta، هي 
�لمتياز�ت  من  �ل�ستفادة  فرتة 
ول  �لعقد،  �نتهاء  فرتة  ولي�ست 
عمالها  طرد  موؤ�س�سة  لأي  يحق 
�لتوظيف  من  �لنمط  هذ�  يف 
�سنو�ت،  �لثالث  فرتة  �نتهاء  بعد 
و�لت�سغيل  �لعمل  وزير  باأن  موؤكد� 
زمايل  مر�د  �لجتماعي  و�ل�سمان 
وقد  �لو�سعية،  بهذه  علم  على 
ملفت�سية  �سارمة  �أو�مر  �أعطى 
�لعمل، تن�ص على و�سع كل �رضكة 
�قت�سادية تطرد �ملوظف من منط 
�لقائمة  يف  �لعمل،  عقد cta من 
من  جمدد�  ت�ستفيد  ولن  �ل�سود�ء 
لفت  كما  ح�سبه،  »لنام«  خدمات 
منح  عليهم  �لعمل  �أرباب  �أن  �إىل 
للموظفني  كاملة  �ملن�سب  �أجرة 
حيث  �ملدعم،  �لعمل  عقد  بنظام 
 12000 مبلغ  �لدولة  خزينة  تدفع 
لهم  �لباقي  تدفع  و�ملوؤ�س�سة  دج، 
ولي�ص  �ملن�سب،  �أجرة  ي�ساوي  مبا 
لالأجور  �لأدنى  �حلد  ي�ساوي  مبا 

�ملحدد وطنيا ب 18000 دج.
اإميان لوا�س 

.      اإدماج 10000يف عقود CTA و DAIP  يف 2018   
.       الكنا�ض واخلطوط اجلوية اجلزائرية املوؤ�س�سات املف�سلة لدى متعاقدي »النام

.        موقع »و�سيط اأون الين« �سّهل التو�سل بني طالبي ال�سغل واأرباب العمل

تعي�س جامعة ب�شار يف الفرتة الأخرية على وقع ف�شائح ت�شيري من العيار الثقيل، حيث حت�شلت الو�شط من م�شدر مطلع على وثائق 
تثبت وجود �شوء ت�شيري وجتاوزات يف ا�شتعمال و �شرف املال العام.



اجلنايات  حمكمة  فتحت 
البي�ضاء  بالدار  االبتدائية 
الذي  املهاجرين  تهريب  ملف 
بامليناء  فيه  �رشطي  تورط 
اأخرين  4  اأ�ضخا�ص  رفقة 
فرار  حالة  يف  يتواجدون 
االأ�ضخا�ص  له  يجلبون  كانوا 
اأوروبا  بالهجرة  نحو  الراغبني 
وهي  مزورة  وثائق  با�ضتعمال 
جلها  الأ بعني   ملتا ا ل   فعا الأ ا
املهاجرين  تهريب  بجرم  جناية 
الفاعل  وظيفة  بت�ضهيل 
اإ�ضاءة  و  اجلرمية  ،ارتكاب 
جنحة  و  ا�ضتغالل الوظيفة 
وجنحة  املهاجرين  تهريب 
بطريقة  الوطني  الرتاب  مغادرة 
غري �رشعية و الت�رشيح الكاذب، 

انتحال ا�ضم الغري .
وهي الق�ضية التي مت ك�ضفها من 
قبل م�ضالح �رشطة احلدود على 
اجلزائر بعدما  ميناء  م�ضتوى 
تفطن اأعوان االأمن على م�ضتوى 
متعلقة  غريبة  حلركة  امليناء 
بطريقة  ي�ضافرون  باأ�ضخا�ص 
غري قانونية نحو اخلارج ، وتبني 
اأن  املنجزة  التحريات  اإطار  يف 
و هوية  ي�ضتغل ا�ضم  كان  اأحدهم 
اأر�ص  خارج  يقيم  اآخر  �ضخ�ص 
التحريات  بتكثيف  و   ، الوطن 

املعنية  امل�ضالح  اإخطار  بعد 
املهاجرين  من  عدد  توقيف  مت 
�ضماعهم  خالل  اإعرتفوا  الذين 
التحقيق االأمني  جهات  اأمام 
اأنهم كانهوا ب�ضدد الهجرو الغري 
مع  بتواطئ  اأوروبا  نحو  �رشعية 
�رشطي بامليناء الذي كان ي�ضهل 
لهم عملية العبور رفقة �ضخ�ضني 
و  به  بتعريفهما  قاما  اأخرين 
م�ضالح  اأن  غري  العملية  لهم  دبر 
ك�ضف  من  تتمكن  مل  االأمن 
اأكد  كما   ، احلقيقية  هويتهم 
�رشعيني  الغري  املهاجرين  اأحد 
بتلك  لفرن�ضا  اإ�ضطرلل�ضفر  باأنه 
بهدف  �رشعية  الغري  الطريقة 
اإنقا�ص قريبته من املوت بعدما 
لها  للتربع  لها  ال�ضفر  ينوي  كان 
الهوية  تزوير  حول  و   ، بكليته 
�ضخ�ص  هوية  اإنتحل  باأنه  فاأكد 
االأمن  عنا�رش  لت�ضليل  مغرتب 
اخل�ضوع  دون  عبوره  ت�ضهيل  و 
ليتكم   ، التفتي�ص  الإجراءات 
و  االأخر  رفقة  حتويله  بذلك 
اجلنايات  حمكمة  ال�رشطي على 
بعدما  البي�ضاء  بالدار  االإبتدائية 
ن�ضبت لهم التهمة �ضالفة الذكر ، 
مواجهتهم  اإنكروها خالل  والتي 

لهيئة املحكمة .
ل/منرية

والية  امن  م�ضالح  توا�ضل   
التوعوية  حمالتها  امل�ضيلة 
خماطر  حول  والتح�ضي�ضية 
م�ضتوى  على  االأنرتنت  اإ�ضتعمال 
يف  تدخل  الرتبوية،  املوؤ�ض�ضات 
املديرية  برنامج  جت�ضيد  اإطار 
الهادفة  الوطني،  لالأمن  العامة 
حت�ضي�ضية  حمالت  تنظيم  اإىل 
اإر�ضادهم  التالميذ ق�ضد  لفائدة 
االأف�ضل  اال�ضتعمال  اأجل  من 
م�ضالح  ا�ضتهلت  وقد  لالأنرتنت 
هذه  خالل  ن�ضاطها  االأمن 
مدر�ضة«  م�ضتوي  على  احلملة 

لعويجي الب�ضري » الذين ا�ضتفادوا 
من الن�ضائح واالإر�ضادات العملية 
االأمن  اإطارات  طرف  من 
املجال،  هذا  يف  املتخ�ض�ضني 
االأمثل  اال�ضتعمال  كيفية  حول 
مبخاطر  التوعوية  مع  لالأنرتنت 
حيث  االإلكرتونية  املواقع  بع�ص 
يف  كبري  جتاوب  ت�ضجيل  مت 
اأن  باعتبار  املدر�ضي،  الو�ضط 
املعنية  هي  اله�ضة  الفئة  هذه 
خماطر  من  املبا�رش  واملت�رشر 

�ضوء ا�ضتعمال االأنرتنت .
عبدالبا�سط بديار 

رئي�ص   « اخلري  زيد  »احمد  اأعلن 
وفاق امل�ضيلة النا�ضط يف الق�ضم 
)فوج  للهواة  الثاين  الوطني 
من�ضبه  من  ا�ضتقالته  الو�ضط( 
» قرار  »احمد زيد اخلري  واأرجع 
املجل�ص  قيام  هو  ا�ضتقالته 
اإعانة  مبنح  الوالئــي  ال�ضعبي 
كــ )بو�ضعادة  مالية الأندية الوالية 
الوفاق  واإق�ضاء  مقرة(  جنم  و 

الذي  االأمر  هو  منها  امل�ضيلي 
اال�ضتقالة  اإىل  به  واأدى  اأغ�ضبه 
اإىل  بالنظر  منتظرة  كانت  التي 
العام  الرتتيب  يف  النادي  و�ضعية 
اأن�ضار  �ضغط  وكذا   ، للبطولـة 
الذين  القدماء  والالعبني  الوفاق 
ملطالبته  مرة  من  اأكرث  احتجوا 

بالرحيل .
عبدالبا�سط بديار 

لتطوير  الوطنية  الوكالة  توزع 
وحدة  حت�ضينه  1182  و  ال�ضكن 
 02 عدل  ملكتتبي  �ضكنية 
،وهران  االأغواط  من  اليوم  بكل 

و�ضيدي بلعبا�ص و تزود االأغواط 
بح�ضة 300 �ضكن، وهران بح�ضة 
بلعبا�ص  و�ضيدي  �ضكنا،   520

بح�ضة 362 وحدة �ضكنية. 

كانوا ي�ستعملون هويات مزورة لت�سليل م�سالح الأمن

�شرطي مبيناء اجلزائر يدير 
ع�شابة لتهريب الب�شر نحو اأوروبا  

ا�شتمرارللحمالت التوعوية 
والتح�شي�شية لفائدة تالميذ

رئي�س وفاق امل�شيلة لكرة 
القدم يقدم ا�شتقالته

توزيع 1182وحدة �شكنية ملكتتبي عدل
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توبع عن هاته الوقائع اأمام الق�ساء الفرن�سي و اأدين بعقوبة 8 �سنوات �سجنا

تاأجيل ملف اإرهابي انتحل هويات مزورة 
للحاق بتنظيم "القاعدة " باأفغان�شتان

اأجلت املحكمة اجلنائية الإ�ستئنافية لدى جمل�س ق�ساء العا�سمة اأم�س ملف  لجئ �سيا�سي مرحل 
من فرن�سا ينحدر من ولية ال�سلف املكنى »البغدادي« املتابع لأجل انخراطه  �سمن اجلماعات 

الإٍرهابية لكل من كتيبة »الفرقان« بولية ال�سلف و  كتيبة »الأهوال«بولية غيليزان التي حاول 
من خاللهما النخراط �سمن تنظيم القاعدة قبل اأن يلقى عليه القب�س و ينتحل هوية �سخ�س اأخر 
لطلب اللجوء ال�سيا�سي بربيطانيا   ، وهي الأفعال التي اأدين لأجلها بدولة فرن�سا بعقوبة 8 �سنوات 

�سجنا نافذا  وحول من جديد على الق�ساء اجلزائري ملحاكمته عن نف�س الأفعال .
ل/منرية

متابعة  جرت  وقد  هذا 
 »  ( املتهم  املدعو 
بجناية  ط.البغدادي( 
جماعة  يف  االنخراط 
داخل  تن�ضط  اإرهابية 
بانق�ضاء  اإفادته  مع  الوطن، 
ب�ضاأن  العمومية  الدعوى 
جماعة  يف  االنخراط  جناية 
والتزوير  باخلارج  اإرهابية 
وانتحال  املزور  وا�ضتعمال 
هوية الغري بغر�ص قيد حكم 
العدلية  ال�ضوابق  �ضفيحة  يف 
االأوامر  على  للغري، بناءا 
حقه  يف  ال�ضادرة  بالقب�ص 
اإٍرهابية  حول تورطه بق�ضايا 
هرب  التي  االأفعال  وهي 

التي  فرن�ضا  لدولة  الأجلها 
بت�ضليمه  جهتها  من  قامت 
بتاريخ  اجلزائرية  لنظريتها 
رحلة  عرب   2009 اأفريل   28
جوية قادمة باملطار الدويل 
وهذا  بومدين«،  »هواري 
التحريات  خل�ضت  بعدما 
اأنه  حوله  االأمنية املنجزة 
اجلماعات  يف  اإنخرط  قد 
بتزكية   1995 عام  االإرهابية 
كتيبة  �ضمن  عمه  من 
»الفرقان« النا�ضطة يف  جبال 
ال�ضلف  بوالية  »�ضنجا�ص« 
كتيبة  انتقل  اإىل  ،و  بعدها 
اأين  »االأهوال«بوالية غيليزان 
على  هناك  تدريبات  تلقى 
االأ�ضلحة  ا�ضتعمال  كيفية 

النارية بدءا من بندقية �ضيد 
اأثناء فرتة تواجده هناك  ، و 
تعرف على �ضخ�ص حثه على 
�ضفوف  �ضمن  االنخراط 
باأفغان�ضتان  القاعدة  تنظيم 
جعله  الذي  االأمر  وهو 
ي�ضافر نحو املغرب وبالتايل 
 « باإ�ضم  مزورة  بهوية  فرن�ضا 
مكوثه  وبعد  بلحوت«  اأحمد 
عامني بفرن�ضا  اإنتقل  مدة 
فرانكفورت  مدينة  اإىل 
هناك  اإلتقى  اأين  االأملانية 
بدعوته  قام  باإرهابي اآخر 
و  باأفغان�ضتان  للحاق 
القاعدة  بتنظيم  االإنخراط 
نحو  ي�ضافر  جعله  ما  وهو 
جويلية  يف  �ضهر  بريطانيا 

بوا�ضطة   2000 عام  من 
مزور،  فرن�ضي  �ضفر  جواز 
 ، اأمره  اكت�ضاف  مت  وهناك 
وقام بطلب اللجوء ال�ضيا�ضي 
اأنه من �ضحايا  هناك بحجة 
هوية  م�ضتعمال  االإرهاب 
تواجده  واأثناء   ، مزورة 
حلاقه  فكرة  جتددت  هناك 
خالل  من  القاعدة  بتنظيم 
اإرهابيني  عدة  على  تعرفه 
التي  امل�ضاجد  داخل اأحد 
بربيطانيا  عليها  يرتد  كان 
االأو�ضاع  تدهور  اأن  غري   ،
يعدل  جعلته  باأفغان�ضتان 
التوجه  ويقرر  فكرته  عن 
االإلتحاق  و  لل�ضي�ضان 
باملقاتلني هناك و ال�ضتحالة 

تواجده  ب�ضبب  االأمر 
بربيطانيا عاد لفرن�ضا بهوية 
هناك  من  انتقل  و   ، مزورة 
اإنخرط  و  ال�ضي�ضان  لدولة 
 2001 بعام  باملقاتلني هناك 
هناك  امل�ضوؤولني  اأن  غري   ،
للمقاتلني كونه  رف�ضوا �ضمه 
لفرن�ضا  اأدراجه  فعاد  عربي 
كانت  اأين   ،  2002 بعام 
انتظاره  يف  هناك  ال�ضلطات 
و  بن�ضاطه  علمت  اأن  بعد 
عن  هناك  حماكمته  جرت 
اجلرم ال�ضالف الذكر و اأدانته 
لـجله بعقوبة 8 �ضنوات �ضجنا 
جديد  من  اأعادته  و   ، نافذا 
للجزائر ، على اأن يحاكم على 

نف�ص الوقائع من جديد .

اأمن ولية اجلزائر

توقيف 05 م�شبوهني بحوزتهم 600 غ من القنب الهندي 
اجلزائر  والية  اأمن  م�ضالح  عاجلت 
تتعلق  االأوىل  خمتلفتني  ق�ضيتني 
والرتويج  املتاجرة  و  باحليازة 
الهندي،  القنب  نوع  من  للمخدرات 
حيث مت توقيف �ضخ�ص )01( م�ضتبه 
فيه مع حجز )600( غرام من القنب 
متعلقة  الثانية  الق�ضية  اأما  الهندي، 
بتكوين جمعية اأ�رشار لغر�ص االإعداد 
توزيع  يف  ق�ضد  عن  االإ�ضهام  جلناية 
�ضعر  ذات  مزورة  نقدية  اأوراق  وبيع 
مت  حيث  الوطني،  االإقليم  يف  قانوين 
 )23( وحجز  اأ�ضخا�ص   )04( توقيف 

األف دينار مزورة.

اأمن  م�ضالح  عاجلتها  االأوىل  الق�ضية 
االإدارية لرباقي من خالل  املقاطعة 
اأمنية مفادها قيام �ضخ�ضني  معلومة 
م�ضتبه فيهما باملتاجرة و الرتويج يف 
الذي  احلي  م�ضتوى  على  املخدرات 
د  تر�ضّ عملية  اإثر  على  فيه،  يقيمان 
فيه  بامل�ضتبه  االإيقاع  مّت  حمكمة، 
املن�ضوب  باجلرم  متلّب�ضا  الرئي�ضي 
بتفتي�ص  نيابي  اإذن  اثر  وعلى  اإليه 
منزله مت �ضبط وحجز )07( �ضفائح 
الهندي،  القنب  خمتلفة االأحجام من 
باالإ�ضافة  غرام،  بـ)600(  وزنها  قّدر 
بقي  فيما  ابي�ص حمظور،  اإىل �ضالح 

امل�ضتبه فيه الثاين يف حالة قرار.  
اأمن  الثانية عاجلتها م�ضالح  الق�ضية 
وذلك  للحرا�ص  االإدارية  املقاطعة 
حيازة  مفادها  معلومة  ورود  اثر 
�ضخ�ص على اأوراق نقدية مزورة على 
م�ضتوى قطاع االخت�ضا�ص، مببا�رشة 
فيه  امل�ضتبه  توقيف  مت  التحريات 
فئة  من  نقدية  اأوراق   )04( وبحوزته 
الرقم  نف�ص  حتمل  دينار   )1000(
طرف  من  معاينتها  بعد  الت�ضل�ضلي، 
اأنها  تبنّي  اجلزائر،  بنك  م�ضالح 
امل�ضتبه  لت�رشيحات  ا�ضتنادا  مزورة، 
فيهم  م�ضتبه  هوية  حتديد  مت  فيه، 

اآخرين، حيث اأثمر االأمر عن توقيف 
ب�ضدد  كانوا  اآخرين  اأ�ضخا�ص   )03(
االأوراق  يف  املتاجرة  و  الرتويج 
نقدية  ورقة   )19( بحوزتهم  النقدية، 
نف�ص  حتمل  دينار   )1000( فئة  من 
الرقم الت�ضل�ضلي املوجود يف االأوراق 
النقدية التي �ضبطت مع امل�ضتبه فيه 

االأول.
القانونية  االإجراءات  با�ضتكمال 
امل�ضتبه  تقدمي  مت  بها،  املعمول 
اجلمهورية  وكيل  ال�ضيد  على  فيهم 
بو�ضعهم  اأمر  اأين  اإقليميا،  املخت�ص 

احلب�ص املوؤقت.

وزارة ال�سحة

جلنة قطاعية للتكفل بان�شغالت الأطباء املقيمني

من تنظيم مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة بامل�سيلة  

 افتتاح فعاليات اليوم الدرا�شي حول تنظيم و �شري م�شلحة املنازعات

و  ال�ضكان  و  ال�ضحة  وزارة  ك�ضفت 
االأربعاء  اأم�ص  امل�ضت�ضفيات  ا�ضالح 
قطاعية  جلنة  ان�ضاء  عن  لها  بيان  يف 
م�ضرتكة مكلفة باإعداد ومتابعة  تطبيق 
اجلوانب  كامل  تخ�ص  طريق  خارطة 
طلبة  م�ضتقبل  و  بالتكوين  املرتبطة 

العلوم الطبية.
»يف  اللجنة   هذه  تن�ضيب  يندرج  و 
العلوم  طلبة  بان�ضغاالت  التكفل  اطار 
تدابري  تطبيق  و  املقيمني  الطبية 
دائمة« بالت�ضاور مع »كل القطاعات و 

اللجنة  هذه  ت�ضم  املعنية«و  االأطراف 
ممثلني  و  معروفة  طبية  �ضخ�ضيات 
عن خمتلف الدوائر الوزارية و ممثلني 
املقيمني،  الطبية  العلوم  طلبة  عن 
اللجنة  هذه  اأن  الوزارة  بيان  واأو�ضح 
االأحد  يوم  �ضباح  تن�ضيبها  �ضيتم  التي 
»متابعة  من  املعنيني  لكافة  �ضتمكن 
املقررة  للتدابري  الفعلي  التطبيق 
هوؤالء  بان�ضغاالت  التكفل  اإطار  يف 
التن�ضيقية  فاإن  للتذكري،  و  الطلبة« 
يوم  قررت  املقيمني  لالأطباء  الوطنية 

اإىل  االإ�رشاب  موا�ضلة  الفارط  االأحد 
طرف  من  ملطالبهم  اال�ضتجابة  غاية 
مطالب  »لكون  متاأ�ضفة  احلكومة، 
منذ  بها  التكفل  يتم  مل  املقيمني 
االحتجاج  حركات  رغم  �ضنوات  عدة 
و   .»2015 و   2011 يف  نظمت  التي 
ال�ضحة  وزير  جمع  الذي  اللقاء  �ضمح 
ال�ضبت  املقيمني  االأطباء  مبمثلي 
الفارط بالتو�ضل اإىل اتفاق حول بع�ص 
املطالب املرفوعة اإليه يف حني مل يتم 
وخا�ضة  اأخرى،  مطالب  حول  التوافق 

لي�ضت  لكونها  الوطنية،  اخلدمة  منها 
من �ضالحيات وزارة ال�ضحة و ميار�ص 
احلايل  الوقت  يف  املقيمني  االأطباء 
على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات اال�ضت�ضفائية 
بالواليات  املتواجدة   14 ال  اجلامعية 
ال�ضمالية وذلك نظرا خل�ضو�ضية هذا 
ال�ضلك من حيث التكوين و يتم توظيفهم 
يف اإطار اخلدمة املدنية بعد احل�ضول 
العليا  اله�ضاب  مبناطق  ال�ضهادة  على 
االأطباء  نق�ص  لتعوي�ص  واجلنوب 

املخت�ضني يف هذه املناطق. 

اأ�رشف �ضباح ام�ص وايل والية امل�ضيلة 
اليوم  افتتاح  علي   « مقداد  »حاج 
م�ضلحة  و�ضري  تنظيم  حول  الدرا�ضي 
املنازعات على امل�ضتوى املحلي من 
تنظيم مديرية التنظيم مديرية التنظيم 
روؤ�ضاء  بح�ضور  العامة،  ال�ضوؤون  و 

االأمناء  و  البلدية  ال�ضعبية  املجال�ص 
م�ضالح  روؤ�ضاء  للبلديات،  العامون 
جلامعتي  جامعيني  ا�ضاتذة  تاأطري  من 
وتناول هذا  بوعريريج  برج  و  امل�ضيلة 
اليوم الدرا�ضي جمل من املحاور منها 
احرتام مبداأ امل�رشوعية ك�ضبيل لتجاوز 

العملي  اجلانب  و  االإدارية  املنازعة 
لتنفيذ االأحكام و القرارات الق�ضائية و 
اإ�ضكاالت التنفيذ وكذا اجلانب املحلي 
للتكفل بق�ضايا املنازعات املحلية وقد 
باملنا�ضبة  مداخالت  عدة  تقدمي  مت 
اتيح  كما  امل�ضيلة  وايل  مداخلة  منها 

ت�ضاوؤالتهم  لطرح  للحا�رشين  املجال 
حول �ضري م�ضلحة املنازعات االإدارية 
ويهدف هذا اليوم الدرا�ضي اإىل تقدمي 
املنازعات  معلومات حديثة يف جمال 

االإدارية .
عبدالبا�سط بديار  
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زواويد  ال�شيخ  عائلة  تعي�ش    
البي�شاء  عني  ببلدية  القاطنة 
قا�شية  اجتماعية  بورقلة ظروفا 
العائلي  م�شكنها  تعر�ش  بعدما 
قابله   الو�شع  ،هذا  للإنهيار 
احلالة  مع  ال�شلبي  التعاطي 
طرف  من  للعائلة  املزرية 
ف�شلت  التي  املحلية  ال�شلطات 
انتهاج �شيا�شة الهروب اىل الأمام 
البحث عن حلول جذرية  عو�ش 
املتكونة  العائلة  هذه  لإنت�شال 
من 12 فردا من �شبح الت�رشد يف 

ال�شارع .
زواويد  ال�شيخ  عائلة  رفعت 
والعرائ�ش  ال�شكاوى  عديد 
اأحمد  الأول  للوزير  الحتجاجية 
للتدخل  دعوته  اأجل  من  اأويحي 
العاجل لدى م�شالح وزير ال�شكن 
الوحيد  عبد  والعمران  واملدينة 
التجاوب مع  طمار وذلك بهدف 
يف  واملتمثل  امل�رشوع  مطلبها 
اجتماعي  م�شكن  على  احل�شول 
تعر�ش  بعدما  كرامتها  يحفظ 
بفعل  للإنهيار  العائلي  م�شكنها 
عن  الناجمة  اجلوية  التقلبات 

وت�شاقط  الهوجاء  الرياح  هبوب 
الأمطار ، ويف �شياق مت�شل قال 
يف  زواويد   ال�شيخ  الأ�رشة  رب 
ت�رشيح له مع جريدة »الو�شط » 
اأنه �شئم من الوعود الع�شلية التي 
ال�شلطات  له  تقدمها  فتئت  ما 
لل�شتف�شار  جلاأ  كلما  املحلية 
تعلق  ما  خا�شة  و�شعيته   عن 
احل�شول  يف  امل�رشوع  بحقه 
يوؤيه  اجتماعي  م�شكن  على 
رفقت اأفراد ا�رشته الـ 12 ، حيث 
باللجوء  املتحدث  ذات  هدد 
للإعت�شام اأمام مقر ولية ورقلة 
مطالبه  جتد  مل  ما  حالة  يف 
اأذانا  قوله  ح�شب  امل�رشوعة 
العاجل من  القريب  �شاغية ويف 
مبلف  املعنية  ال�شلطات  طرف 

ال�شكن .
التاأخر  اأثار   ثانية  جهة  من   
الفادح يف الإفراج عن احل�ش�ش 
اكرث  منذ  ورقلة  بولية  ال�شكنية 
ال�شارع  قلقل  �شنوات   05 من 
املحلي ،رغم اإح�شاء املئات من 

الوحدات ال�شكنية اجلاهزة .
اأحمد باحلاج 

اجلاري  الأ�شبوع  منت�شف  متكنت 
فرقة البحث و التدخل باأمن الولية   
احل�رشي  المن  عنا�رش  كذا  و 
ال�شابع  بولية ورقلة   يف عمليتني 
معلومات  على  وبناءا  متفرقتني 
كمية  حجز  من  موؤكدة   ميدانية 
و  الجنبية  ال�شجائر  من  معتربة 
هذا اثر معلومات وردت اىل دوائر 
مفادها  املعنية   الإخت�شا�ش 
ال�شجائر الجنبية  عبور كمية من 
و  بورقلة  الخت�شا�ش  اقليم  عرب 
ال�رشطة  قوات  قامت  الفور  على 
توقيف  مت  حيث  كمني  بن�شب 
بعد  و  رونو  نوع  من  �شاحنتني 

القانونية   التفتي�ش  عملية  اجراء 
مت حجز 26000 علبة من ال�شجائر 
 bon انرتنا�شيونال  بون  نوع  من 
م�شادرة  ليتم   ،international
للم�شلحة  وحتويلها  املحجوزات 
املعنية فيما مت حتويل املوقوفني 
الثلثة ملقر الأمن وبعد ا�شتكمال 
و  معهم  القانونية  الإجراءات 
�شدهم  ق�شائية  ملفات  اإجناز 
وكيل  اأمام  تقدميهم  مبوجبها  مت 
اجلمهورية لدى حمكمة ورقلة اأين 
�شدر يف حقهم اأمر بالإيداع رهن 

احلب�ش .
اأحمد باحلاج 

 العائلة ا�ستنجدت بوزير ال�سكن
 بعدما رف�ست ال�سلطات التجاوب 

يف عمليتني متفرقتني مل�سالح اأمن الوالية 

ال�شيخ زواويد عائلة متكونة من 
12 فرد مهددة بالت�شرد يف ال�شارع 

اإجها�ض حماولة اغراق ورقلة بـ 26000 
علبة من ال�شجائر من نوع بون انرتنا�شيونال

حديث عن دولة يف �سرق ليبيا غنية بالنفط بدعم اأمريكي  وقبول م�سري

م�شاهل ناق�ض  خماوف اجلزائر من 
تق�شيم ليبيا مع الفريق خليفة حفرت

ناق�س وزير اخلارجية وال�سوؤون املغاربية  االحتاد االفريقي واجلامعة العربية عبد القادر م�ساهل 
مع الفريق خليفة حفرت يف مدينة بن غازي  الليبية  خماوف اجلزائر   من م�سروع  تق�سيم ليبيا .

اأحمد باحلاج 

م�شدر  وقال 
دبلوما�شي جزائري طلب 
عدم الك�شف عن هويته   اإن 
اجلزائر تتحرك على اأكرث 
من �شعيد  لوقف  اأي تطور 
مل�رشوع  تق�شيم  ليبيا 
اإن  م�شدرنا  ، واأ�شاف 
ال�شلطات اجلزائرية كانت 
دائما تتعامل ببع�ش احلذر 
حفرت  خليفة  الفريق   مع 
اأن التطورات الأخرية   اإىل 
تزايد  الليبية  ال�شاحة   يف 
احلديث عن دولة يف �رشق 
بدعم  بالنفط  غنية  ليبيا  
 ، م�رشي  اأمريكي  وقبول 
الوزير  اإن  م�شدرنا  وقال 
اأوامر  تلقى   م�شاهل 
حملة  اإت�شالت  باإطلق  
بتوعية كل �رشكاء اجلزائر 
�رشكاء  اأو  ليبيا  يف  �شواء 
اخلارجيني  اجلزائر 
مو�شوع   تق�شيم  بخطورة 

ليبيا           
ومعلوم اأن اجلزائر ح�شلت 

موؤكدة  معلومات  على 
دبلوما�شية  قنوات  من 
الرئي�ش  اأمريكية  باأن  
ترامب  دونالد   الأمريكي 
تق�شيم  ناق�ش  مو�شوع 
الأخرية  لقاءه  اثناء  ليبيا 
عبد  امل�رشي   بالرئي�ش 
ما    ، ال�شي�شي  الفتاح 
اأن  م�رشوع   تق�شيم  يعني 
مناق�شته  بداأت  قد  ليبيا 
عليم  بالفعل، وقال م�شدر 
على  اجلزائر  اإن  للغاية   
علم باأن  م�رش لن  تعار�ش  
ليبيا  تق�شيم  كبري  ب�شكل 
لأن  اأي دولة  حدث  اإن 
ال�رشق  يف  غنية  نفطية 
الليبي  �شتوفر  دعما مهما  

للقت�شاد امل�رشي.
امل�شدر  نف�ش  اأ�شاف  و 
تبلغ   اجلزائر  مل  اإن 
املتحدة  الوليات 
رف�ش اأي م�شا�ش بالوحدة 
الرتابية لليبيا  مرة واحدة 
بل ابلغتها باملو�شوع عدة 
اللقاءات  يف اأغلب  مرات 
م�شوؤولني  بني  متت  التي 

اجلزائرية   اخلارجية  يف 
ا�شاف  و   ، والأمريكية 
اجلزائر  اإن  م�شدرنا 
قنوات  عرب  علمت 
اأمريكية  دبلوما�شية 
طرحوا  الأمريكيني  باأن 

ليبيا  تق�شيم  م�رشوع 
الذي  يف  اللقاء  للنقا�ش 
الأمريكي  الرئي�ش  بني  مت 
الرئي�ش  ترامب  دونتالد  
الفتاح  امل�رشي عبد 
يعد  ما  وهو  ال�شي�شي  

تطورا مهما يف املو�شوع  
ن�رش  اجلزائر   على  حتم 
الأنباء  وكالة  يف  رد  
اجلزائرية  يت�شمن تاكيدا 
من  اجلزائر  موقف  على 

م�شاألة تق�شيم ليبيا .

رئي�س جمعية االأن�سار للم�ستثمرين الفالحيني بورقلة حممد قاق لـ"الو�سط" 

 �شرنفع التحدي بـ199 م�شتثمرافلحيا للإ�شتثمار يف 10 اآالف هكتار 
.     »الغاية من تاأ�شي�ض تعاونية هي جلب ال�شراكة االأجنبية يف االإ�شتثمار الفلحي« 

الأن�شار  جمعية  رئي�ش  ك�شف   
بورقلة  الفلحيني  للم�شتثمرين 
�شيفا  نزوله  خلل  قاق  حممد 
 ، »الو�شط«   يومية  منتدى  على 
اأ�شخم  اطلق  تعتزم  اجلمعية  اأن 
ورقلة  بولية  فلحي  م�رشوع 
 10 على   ترتبع  م�شاحة  على 
البي�شاء  عني  ببلدية  هكتار  األف 
وايل  قدمها  التي  الت�شهيلت  بعد 
جمال  يف  للجمعية   ورقلة  ولية 
با�شتثناء  الفلحي  ال�شتثمار 

امل�شاريع الكربى .
الأن�شار  جمعية  رئي�ش  اأكد 
بورقلة  الفلحني  للم�شتثمرين 
حممد قاق يف معر�ش حديثه معنا 
، اأن جمعيته �شت�رشع مبا�رشة بعد 
اللجنة  اجتماع  على  امل�شادقة 
الولئية يف جت�شيد اأ�شخم م�رشوع 
الفلحي  اجلانب  يف  ا�شتثماري 
موزعني  م�شتثمر   199 طرف  من 
على 10 اآلف هكتار وذلك بهدف 
من  الفلحي  بالقطاع  النهو�ش 
وانتاج  املوا�شي  تربية  ناحية 
الذاتي  الكتفاء  وتاأمني  احلبوب 
اخل�رش  ناحية  من  ورقلة  بولية 
ا�شافة  احللوب  البقار  وتربية 
لرتبية املائية والنحل ، ويف �شياق 
مت�شل قال حممد قاق اأن اجلمعية 
الفلحني  للم�شتثمرين  الولئية 

الراهن  الظرف  يف  تقوم  بورقلة 
امل�شتثمرين  ملفات  مبتابعة 
كل  وخمطط  الولية  بالدرا�شة 
قطعة  كل  ت�شيري  وخمطط  قطعة 
كل  اأن  ال�شدد  ذات  يف  م�شيفا   ،
منخرط يف اجلمعية تعهد مع هذه 
م�شتحقات  دفع  بالتزام  الخرية 
ويف  بالت�شامن  امل�رشوع  هذا 
قرو�ش  وبدون  املحددة  الجال 

بنكية ،
رئي�ش  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
للم�شتثمرين  الولئية  اجلمعية 
ولية  وايل  قرارات  الفلحيني 
الذي  جلوي  القادر  عبد  ورقلة 
التنفيذية  الهيئة   - –ح�شبه  اأمر 
وامل�شالح امل�شرتكة معها بتقدمي 

وذلك  للجمعية  الت�شهيلت  كافة 
يف اطار اللتزام بتعليمة احلكومة 
الت�شهيلت  لتقدمي  الرامية 
والعراقيل  البريوقراطية  وا�شقاط 
امل�شتثمرين  تواجه  قد  التي 
هذه  تندرج  حيث   ، الفلحني 
ا�شرتاتيجية  اإطار  يف  القرارات 
عمل احلكومة الرامية للبحث عن 
الوطني  للإقت�شاد  حقيقية  بدائل 
املحروقات  لقطاع  التبعية  لإنهاء 
الذي تهاوت اأ�شعاره يف البور�شات 

العاملية .
نف�ش  اأكد  اأخر  �شعيد  وعلى 
قامت   جمعيته  اأن  املتحدث 
بو�شع طلب من اأجل احل�شول على 
تعاونية  لتاأ�شي�ش  الولية  املوافقة 

امل�شتثمرين  تعاونية  امل�شماة 
للمزرعة النموذجية الذكية  .

كما ك�شف قاق  اأن عدد املنخرطني 
تعدادهم  بلغ  املذكورة  باجلمعية 
الإجمايل  398 منخرط منهم 199 
حميط  من  م�شتفيدين  م�شتثمر 
البي�شاء  ببلدية عني  زكار 03  عني 
والباقي م�شتثمرين فلحيني على 
رئي�ش  تعهد  كما  الولية  م�شتوى 
ال  لي�ش  امل�رشوع  ان  اجلمعية 
ما  بتوظيف  فقط  ذات  اكتفاء 
وتغيري  عامل  األف   04 يتجاوز 
ورقلة  ولية  م�شتوى  على  املناخ 
بانطلقة 199 مر�ش حموري �شعة 

25 هكتار للواحد يف ان واحد .
اأحمد باحلاج 

حق الرد 
تبعا للمقال املن�شور �شمن جريدتكم بتاريخ11-01-2018�ش04 

العدد 4548 حتت عنوان الأمن يفتح ملف ف�شاد بالوكالة اجلهوية 
للعمال غري الأجراء بورقلة وعمل مببداأ حق الرد ومن اأجل اإنارة 

الراأي العام املحلي والوطني وعليه : 
-الإدعاءات املذكورة يف ال�شحيفة من�شوبة للوكالة اجلهوية  ورقلة 

رغم اأن هذه الت�شمية األغيت منذ اعادة هيكلة ال�شندوق طبقا 
للقرار رقم 01 املوؤرخ يف 15 جانفي 2015 املت�شمن اعادة هيكلة 

ال�شندوق الوطني لل�شمان الجتماعي لغري الأجراء اىل وكالت 
ولئية بدل عن الوكالت اجلهوية فاإن الوليات املذكورة يف مقالكم 

»غرداية ، الوادي » ل تخ�شع اأبدا اإىل اإقليم �شلحيات وكالة 
ولية ورقلة . -مل ت�شهد الوكالة الولئية اأي حتقيقات اأمنية خلل 

ال�شنتني املا�شيتني مع اأي فرد من طاقم الوكالة الولئية .
- الزيارات لإطارات املديرية العامة للوكالت الولئية روتينية 
دورية وعادية هدفهامتابعة العمل امليداين ل تاأخذ اأبدا طابعا 

خ�شو�شي 
- النتائج املحققة خلل ال�شنتني املا�شيتني ل تاأتي ال بتكاتف 

اجلهود وفق اإن�شجام وتوافق جميع العمال وهو عك�ش ما ذهب اليه 
�شاحب املقال ال�شالف الذكر 

تقبلوا عبارات التقدير والحرتام   



امبارك"  و"�سيدي  "بيطايف" 
"طريق  الأخر  الق�سديري  وحي 
�سفيح  اأحياء  كلها  ال�سحاولة"، 
من  بعد  منها  التخل�ص  يتم  مل 
رغم  اجلزائر،  ولية  م�سالح  قبل 
املتحدة  الأمم  هيئة  من  وفد  اأن 
عبد  اإعالن  على  كان �ساهدا 
اجلزائر  العا�سمة  زوخ  القادر 
بدون  اأفريقية  عا�سمة  كاأول 
يقول  اأخرى  مرة  لنتاأكد  ق�سدير، 
جمرد  تداوله  مت  ما  باأن  "م.�ص" 
اإعالمية ل ت�سمن ول  ا�ستهالكات 
زوخ  الوايل  داعيا  جوع،  من  تغني 
ب�ساأنهم،  اإيجابي  ب�سكل  بالتحرك 
الكاذبة،  الوعود  من  ملوا  لأنهم 
خميلتهم  زينت  ما  دائما  التي 
منذ  جحيم  يف  يعي�سون  وجعلتهم 

�سنوات طويلة.
 

�لرتحيل �أ�ضحى 
�ضرورة بالن�ضبة 

لل�ضكان

الرتحيل  عملية  واقع  عن  بعيدا 
الكربى التي انطلقت منذ منت�سف 
حي  �سكان  يرى   ،2014 عام 
خادم  ببئر  الق�سديري  "بيطايف" 
ترحيلهم  ليتم  الوقت  حان  اأنه 
عانوا  بعدما  لئقة،  �سكنات  اإىل 
التي  الوعود  واأن  خا�سة  كثريا، 
عدد  من  اأكرث  عليهم  تهاطلت 
تداولوا  الذين  البلديات  روؤ�ساء 
على رئا�سة املجل�ص ال�سعبي لبئر 
يف  ال�ساكن  حممد"  "عمي  خادم، 
عانوا  الذين  من  يعد  احلي  ذات 
التي  العديدة  امل�ساكل  من  كثريا 
اأكد  اأين  "بيطايف"،  فيها   يتخبط 
بيته  يف  يقطن  باأنه  ل"لو�سط" 
طويلة  �سنوات  منذ  الق�سديري 
اأنهكت  عاي�ص فيه الأمرا�ص التي 
الكريهة  والروائح  النحيل،  ج�سده 
املنبعثة من النفايات التي ترتاكم 
ين�سى  اأن  دون  �سيفا،  بيته  اأمام 

عدو  كانت  ما  دائما  التي  املياه 
جعله  واقع  �ستاءا،  احلي  �سكان 
القادر  عبد  العا�سمة  وايل  يدعو 
اإىل  ترحيلهم  �رضورة  اإىل  زوخ 
عمره  واأن  خا�سة  لئقة  �سكنات 
اأ�سحى يتناق�ص دون اأن يرى ذلك 
من  �سمعه  ما  دائما  الذي  النور 
م�سكن  على  حت�سلوا  اأنا�ص  قبل 

عرب القنوات الوطنية.
 

�آفات �جتماعية 
تنخر �حلي تدريجيا

احلي  �سكان  ترحيل  مطالب 
تقت�رض  مل  جديدة  �سكنات  اإىل 
ال�سفيح  حي  قاطني  على  فقط 
الدين"  "نور  اأكد  حيث  "بيتايف"، 
اأ�سبحت  الجتماعية  الآفات  اأن 
املتوزعة  الأحياء  وتنخر  تنخره 
اأن  م�سيفا  رهيب،  ب�سكل  اأمامه 
من  اأخر  عدد  توافد  عرف  احلي 
ال�سنوات  ع�رض  خالل  العائالت 
الأخرية من اأجل اأن تك�سب م�سكنا، 
ول يعد "نور الدين" الوحيد الذي 
حيث  النقطة  هذه  اإىل  اأ�سار 
وقال  كذلك،  عليها  "عمار"  �سدد 
ت�سكل  اأ�سبحت  املهلو�سات  اإن 
البلدية  �سكان  على  كبرياً  خطراً 
القريبني من احلي، وترحيلهم الأن 
اأجل  من  ق�سوى  �رضورة  اأ�سبح 

الأفات  من  البلدية  تتخل�ص  اأن 
التي �سيطر مت�سببوها على احلي 
البلدية  يجعل  ما  يطاق،  ب�سكل ل 
بالتدخل  مطالبة  "عمار"  ح�سب 
من اأجل اإيقاف هذه املهازل التي 
بئر  مواطني  راحة  تهدد  اأ�سحت 

خادم ب�سكل كبري

خر�فة عا�ضمة 
بدون ق�ضدير ت�ضقط

بالعودة للوراء وحتديدا قبل عامني 
من الأن، كان لوايل العا�سمة عبد 
جميع  جعل  ت�رضيح  زوخ  القادر 
عا�سمته  يرى  اجلزائر  يف  من 
تُقارن مع عوا�سم الدول العظمى، 
املحرو�سة  اأن  على  فاإعالنه 
القارة  يف  عا�سمة  اأول  اأ�سبحت 
يف  ظهر  �سفيح  بدون  الفريقية 
ُوجه  قول  جمرد  اأنه  على  الأخري 
اأكرث،  ل  الإعالمي  لال�ستهالك 
لكون ما هو موجود يف الواقع يُبني 
منظر  يُ�سوه  لزال  الق�سدير  اأن 
مبتغى  اإىل  والو�سول  العا�سمة، 
عمل  اإىل  يحتاج  اجلزائريني  كل 
اجلهات  قبل  من  وم�ستمر  دوؤوب 
الكربى  العملية  الو�سية على هذه 
ثالث  منذ  العا�سمة  تعرفها  التي 
الكتفاء  وعدم  ون�سف،  �سنوات 
بالت�رضيحات والوعود التي جعلت 

الأحالم  يعي�سون  العا�سمة  �سكان 
بعد  تتحقق  يروها  اأن  دون  من 
م�ساحب  النوم  من  ا�ستيقاظهم 
لأي ندوة �سحفية للو�ساية ب�سكل 

عام.

عملية �لرتحيل 
م�ضتمرة ح�ضب زوخ

العا�سمة  لوايل  كان  هذا  كل  ومع 
من  العديد  زوخ  القادر  عبد 
بداية  منذ  الإعالمية  التدخالت 
العا�سمة  الكربى  الرتحيل  عملية 
اأكد  ما  ودائما   ،2014 جوان  يف 
ولن  م�ستمرة  الرتحيل  عملية  اأن 
كل  تُ�ستنفذ  اأن  غاية  اإىل  تتوقف 
ال�سكنات املخ�س�سة لهذه العملية 
وايل  وكان  ح�سبه،  التاريخية 
خرجاته  يف  اأ�سار  قد  العا�سمة 
لتوزيع  املخ�س�سة  ال�سابقة 
ال�سكنات على اأ�سحابها اإىل عديد 
امل�ساكل التي يعرفها ملف ال�سكن 
يف العا�سمة، يف ظل مطالب �سكان 
دون  بالرتحيل،  والأ�سطح  الأقبية 
ال�سيقة  ال�سكنات  قاطني  ن�سيان 
تدريجيا،  ينفذ  بداأ �سربهم  الذي 
الولية  اأن  على  طماأنهم  والذين 
ولكن  �سكناتهم،  لهم  خ�س�ست 
عليهم بال�سرب ل غري ح�سب وايل 

العا�سمة عبد القادر زوخ.  

واليات�خلمي�س  18  جانفي 2018 �ملو�فـق  لـ29 ربيع �لثاين  1439ه 7

تفاجاأ "م.�س" من مقالت  �ل�ضحف �لتي �ضدرت يف عهد وزير �ل�ضكن و�لعمر�ن �لأ�ضبق عبد �ملجيد تبون، موؤكد� من خاللها �أن 
�لعا�ضمة �أ�ضحت �أول عا�ضمة يف �فريقيا بدون �ضفيح،  فهو لز�ل يقطن يف حي "بيطايف" �لق�ضديري ببلدية بئر خادم، �لتي 

لز�لت حتوي على ثالث �أحياء ق�ضديرية �أخرى، رغم ت�ضريحات عبد �لقادر زوخ �ل�ضابقة �لتي �أو�ضحت قبل �ضنتني �أن ولية 
�جلز�ئر �نتهت من �لأحياء �لق�ضديرية وهي ُت�ضري ما تبقى من �ضكنات �لتي تدخل يف �إطار برنامج عملية �لرتحيل �لكربى ل�ضالح 
�ضكان �لأ�ضطح و�لأقبية، يف مقابل ذلك ي�ضري �لو�قع �أن ما مت �لت�ضريح به جمرد حرب على ورق لكون �لبيوت �لق�ضديرية لز�لت 

ت�ضيطر على وعاء�ت عقارية �ضا�ضعة يف �لكثري من بلديات �لعا�ضمة.  

تعد عينة من بلديات �أخرى لز�لت تعاين ذ�ت �لظاهرة:

علي عز�زقة

ق�صدير بئر خادم ُيعري "�أ�صطورة" عا�صمة بدون �صفيح

معاناة �لطالب يف جامعة ب�صكرة هل �صتطول؟
تعي�ص اإقامات و اإدارات جامعة ب�سكرة 
حممد خي�رض نوعا من التوتر الداخلي 
اإجحاف  من  الطلبة  �سكاوي  ب�سبب 
اخلدمات ، اأو عدم و�سولها للم�ستوى 
و  الإقامة  ناحية  من   ، املطلوب 
التي  الأمور  من  غريها  و  الإطعام 
حمفوظا  حقا  تكون  ان  الواجب  من 
�سيء حتى ل  منه  ينق�ص  ول  للطالب 
لكن  البحثي،  و  العلمي  منتوجه  يتاأثر 
و  الواقع،  يطلبه  ما  عك�ص  يحدث  ما 
روؤ�ساء  احد  توا�سلنا  ال�سدد  هذا  يف 
املن�سمات الطالبية التي لها ال�سدارة 
يف الن�ساط الطالبي باجلامعة، ال�سيد 
الولئي  رئي�ص املكتب  بركات  يو�سف 

لالحتاد الوطني للطلبة اجلزائريني و 
حممد  جامعه  اأن  على  لنا  اأكد  الذي 
ال�سدارة  على  ب�سكرة حتافظ  خي�رض 
يف اجلانب البيداغوجي وذلك لت�سافر 
اجلهود خلدمة الطالب واجلامعة ككل 
معتربا اأن جامعة ب�سكره مثال يقتدى 
به من حيث كاريزما العمل ففي اخر 
الأوىل  املراتب  احتلت  �سنوات  ع�رض 
من حيث الت�سنيف الوطني للجامعات 
وذلك مل ينتج عبثا بل بخطط مدرو�سة 
واأفكار عملية وجهد طبق يف امليدان 
ملتزمة  اإدارة  من  �ساهرة  ورجالت 
�سالطينه  بلقا�سم  الربوفي�سور  بحجم 
رئي�ص اجلامعة �سابقا ومدير اجلامعة 

بطرفاية  احمد  الربف�سور  احلايل 
الواحد  عبد  �ساله  والربوفي�سور 
للطلبة  الوطني  الحتاد  كذا  و   ...
الطلبة  اأمام  دائما  يلتزم  اجلزائريني 
الطالب  �سوت  رفع  دائما  ويحاول 
وخلق قناة توا�سل �رضيحة مع الإدارة 
يخدم  مهم  وكل  جديد  كل  ملواكبة 
دائما  يعتمد  اذ  واجلامعة...  الطالب 
وعلى  الهادف  الطالبي  الن�ساط  على 
الدرا�سي  م�ساره  يف  الطالب  توعية 
ومابعد اجلامعة.... والقيادة الوطنية 
على راأ�سها الأمني العام عبد اللطيف 
بو�سياف التي تعتمد على تقدمي مبداأ 
دوريا  وجتتمع  تغري  كو�سيلة  احلوار 

ال�سنن  من  تعترب  وطنيه  لقاءات  يف 
احلركة  عميد  ينتهجها  التي  احلميدة 
منها  يعاين  م�ساكل  لدرا�سة  الطالبية 
الوطن  تراب  عرب  اجلزائري  الطالب 
مدرو�سة  عمليه  بحلول  تنتهي  بحيث 
الوزير  ملعايل  تقدم  �رضيحة  �سهلة 
ارتياحه  دائما  يبدي  والذي  �سخ�سيا 
مع  جهويه  لقاءات  يف  ويناق�سها  لها 
روؤ�ساء اجلامعات .... وقد اأكد يو�سف 
"...ان اجلهود املبذولة  بركات قائال 
الإقامات  ويف  الجتماعي  ال�سق  يف 
اجلامعية ل ننكرها لكن نتحفظ على 
يتابعها  التي  النقائ�ص  من  العديد 
اجلزائريني  للطلبة  الوطني  الحتاد 

عن طريق منا�سليه ميدانيا ويحر�ص 
ب�سكل  الطالب  حق  ي�سل  اأن  على 
ال�سيد  و�رضيح..."وي�سدد  وا�سح 
الجتماعي  اجلانب  ان  قائال  بركات 
ذكرها  رئي�سة  نقاط  عدة  يف  يعاين 
الحتاد يف عدة تقارير لكنه ومنا�سلو  
ل  اإذ  الطالب  حق  نهب  نف�سه  ت�سول 
يحملون م�سوؤولية اجلانب الجتماعي 
وا�سحة  ر�سالة  يوجهون  لكن  لأحد 
عمل  نية  كل  مع  نحن  و�سفافة"... 
ونرف�ص  للتغري  ميداين  تواجد  يتبعها 
م�سلحة  وتغيب  لالأمام  الهروب  متام 
القطاع  م�ساكل  اأن  بحجة  الطالب 
م�ست  ل�سنوات  مرتاكمة  م�ساكل 

داخل  باملحاباة  يعرف  مبا  نرف�ص 
القطاع، ندعم من يعمل من يلتزم امام 
التالعب  نقبل  لن  لكننا   .... الطالب 
�سيقه  لأهداف  الطالب  مب�سلحة 
ثانيا،  حاور  اأول،  ...حاور  فقناعتي 
احلوار  عن  البديل  لأن  دائما،  حاور 
هو خراب الديار .... الأمر الأكيد اأننا 
مع الطالب بالتوعية والإر�ساد ون�سعى 
مكت�سبات  واأكرث  اأكرث  حتقيق  اإىل 
الوطني  الحتاد  اأ�رضة  فنحن  للطالب 
ال�سليل ال�رضعي لالحتاد العام للطلبة 
ثوار  احفاد  اجلزائريني  امل�سلمني 

الم�ص على العهد باقون ..." 
�ضماتي �آمنة

 �ضعيدة

باتنة

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

هالك حار�س مدر�صة 
�بتد�ئية �ختناقا بالغاز

ب�سعيدة  ال�رضطة  عنا�رض  متكنت 
خمر  قارورة   4.392 حجز  من  موؤخرا 
رخ�سة  بدون  لها  مروجني  توقيف  و 
اإثر عمليتني ح�سبما علم الأم�ص  وذلك 
لدى ذات ال�سلك الأمني.  واأو�سح ذات 
على  متت  الأوىل  العملية  اأن  امل�سدر 
كمية  بوجود  تفيد  معلومات  ورود  اإثر 
معتربة من امل�رضوبات الكحولية خمباأة 
مبزرعة بقرية عني املانعة )بلدية عني 
العثور  ليتم  احلجر(، حيث مت تفتي�سها 

على 3.152 وحدة من الكحوليات.

دورية  اإثر  الثانية  العملية  وجاءت   
التدخل  و  البحث  فرقة  لعنا�رض 
حيث  �سعيدة  ملدينة  الغربي  باملدخل 
لفت انتباههم �سخ�ص على منت مركبة 
و  بدت على مالحمه عالمات اخلوف 
الرتباك ليتم توقيفه و تفتي�ص املركبة 
وحدة   240 كمية  على  بها  عرث  التي 
تقدمي  مت  وقد  امل�سدر،  لنف�ص  وفقا 
�سنة   31 و   27 البالغني  فيهما  امل�ستبه 
على التوايل اأمام نيابة اجلمهورية لدى 

حمكمة �سعيدة للنظر يف ق�سيتيهما.

 43 العمر  من  يبلغ  �سخ�ص  تويف 
�سنة وهو حار�ص مدر�سة ابتدائية 
باتنة  بولية  املاء  وادي  مبدينة 
املحرتقة  بالغازات  اختناقا 
ح�سبما  مدفاأة  من  املنبعثة 
املكلف  من  الأم�ص  به   �رضح 
احلماية  م�سالح  لدى  بالإعالم 
املدنية زهري نكاع، الذي اأو�سح 
باأن فرقة التدخل التابعة للوحدة 
متكنت  مروانة  ملدينة  الثانوية 
الذي  ال�سحية  جثة  انت�سال  من 
مدر�سة حريزة  داخل  ميتا  وجد 
يعمل  اأين  املاء  بوادي  الطاهر 
حتويلها  مت  والتي  ليلي  كحار�ص 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  نحو 

مب�ست�سفى مروانة.
الوفاة  اأ�سباب  تكون  اأن  ويرجح   
املحرتقة  الغازات  اإىل  راجعة 
ح�سب  املدفاأة  من  املنبعثة 
الذي  مل�سدر  ذات  اأردفه  ما 
اأن امل�سالح املخت�سة  اإىل  اأ�سار 
اأ�سباب  ملعرفة  حتقيقا  فتحت 
اأن  يذكر  احلادث،  ومالب�سات 
باتنة  ولية  من  خمتلفة  مناطق 
�ساعة  ال48  خالل  �سهدت 
ميزتها  جوية  تقلبات  الأخرية 
م�سحوبة  كانت  غزيرة  اأمطار 
اأحيانا بحبات الربد مما اأدى اإىل 
درجات  يف  حم�سو�ص  انخفا�ص 

احلرارة.
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Nous suivre sur:
PUB

- 

�جلمهورية  �جلز�ئرية  �لدميقر�طية  �ل�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي 

الأ�ضتاذة بلمداين ح�ضينة
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�س 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 38 �ضارع بوعمامة احلرا�س

الهاتف 95 92 99 0550/ 87 36 83 021

 ن�ضر م�ضمون �ضند تنفيذي مع تكليف بالوفاء
 عن طريق الن�ضر املواد 412,  612 ,613 ق.ا.م.ا

نحن الأ�ضتاذة بلمداين ح�ضينة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�س جمل�س الق�ضاء اجلزائر.
املوقعة اأذناه الكائن مكتبها ب 38 �ضارع بوعمامة احلرا�س

لفائدة / ال�رضكة الوطنية لأبحاث الإنتاج النقل التحويل وت�ضويق املحروقات �ضون طراك 
�رضكة ذات اأ�ضهم ممثلة من طرف مديرها العام ممثلها القانوين .  

- الكائن مقرها ب/ �س ب 08 منطقة �ضيدي الرزين براقي.
- املختار موطنها لدى مكتب الأ�ضتاذ/ بو�ضعيب عدنان, حمامي لدى املجل�س.

- الكائن مكتبه A 20   �ضارع كلود ديبو�ضي- اجلزائر الو�ضطى .
- بعد الإطالع على املواد 406 , 407 ,412, 612, 613 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية.

- بناءا على ال�ضند التنفيذي للحكم ال�ضادر عن حمكمة :�ضدي حممد ,الق�ضم التجاري / البحري بتاريخ :17/02/21 رقم  اجلدول : 
16/06044 ,رقم الفهر�س 17/01420 املمهور بال�ضيغة التنفيذية  ال�ضادرة عن حمكمة �ضيدي حممد بتاريخ 2017/09/28 حتت 
الرقم 2017/1469 املوؤيد بالقرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء اجلزائر بتاريخ 2017/06/21 رقم الق�ضية 17/02210 رقم الفهر�س  

.17/03616
- بعد الإطالع على املواد 406 ,416 407, و412 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية .

- بناء على حم�رض تبليغ قرار وحم�رض �ضند تنفيذ وحم�رض تبليغ تكليف بالوفاء وحم�رض تكليف بالوفاء املحرر بتاريخ 17/10/05 
واملر�ضلة عن طريق ر�ضالة م�ضمنة مع اإ�ضعار بال�ضتالم و�ضل رقم 003981.

- اإىل / ميزايل رابح.
- العنوان :170 �ضارع ح�ضيبة بن بوعلي املركز التجاري احلامة بلوزداد اجلزائر .

- بناء عل حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي وحم�رض تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق بالبلدية واملحكمة بتاريخ 2017/11/07.
- بناء على ادن بالن�رض ,  ال�ضادر  عن رئي�س حمكمة �ضدي حممد  بتاريخ 2018/01/09 رقم 2018/134 الذي يت�ضمن اإذن بالن�رض  

م�ضمون  عقد تبايغ ر�ضمي يف جريدة وطنية يومية.
- كلفنا  بالوفاء /ميزايل رابح

- العنوان /170 �ضارع ح�ضيبة بن بوعلي املركز التجاري  احلامة بلوزداد اجلزائر .
للمدعية مبلغ 4.160.339.47دج   اإلزام املدعي عليه بان يدفع  اأعاله والقا�ضي ب  التنفيذي املذكور  ال�ضند  بتنفيذ حمتوى   -

املحكوم به مبوجب اأمر الأداء امللغى مبوجب القرار ال�ضادر بتاريخ   07دي�ضمرب 2015..
احلقوق التنا�ضبية 155.206.78دج     -م�ضاريف التنفيذ 8322دج.

�ضنتيم  وع�رضون  وخم�ضة  دينار  و�ضتون  وثمانية  األف  وع�رضون  وثالثة  وثالثمائة  ماليني  اأربعة  قدره  اإجمايل  مبلغ  دفع  اأي   -
4.323.868.25دج

- ونبهناهم /  بان لهم مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض واإل نفذ عليهم جربا بكافة الطرق القانونية ولكي ل يجهل 
ما تقدم 

- اإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر اأعاله و�ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رض للخاطب الكل طبقا للقانون 
حم�ضرة ق�ضائية 

ولية البويرة

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية 

الأ�ضتاذة : معزوز نبيلة 
حم�ضرة ق�ضائية  لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة

حي 100 م�ضكن عمارة �س 11 �ضقة رقم 05ال�ضراقة
 الهاتف :05.51.19.61.45

حم�ضرة تبليغ ر�ضمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر
املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذة  معزوز نبيلة حم�رضة ق�ضائية  معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء  تيبازة  املوقعة اأدناه والكائن مقر مكتبا  بحي 100 م�ضكن عمارة �س 11�ضقة رقم 02 ال�رضاقة 
تنفيذا  لالأمر ال�ضادر عن  رئي�س حمكمة ال�رضاقة  بتاريخ 2016/09/25 فهر�س رقم 2016/3071 املت�ضمن الإذن بن�رض  تبليغ  ر�ضمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا 

يقت�ضيه القانون  على اأن يكون  الن�رض على نفقة الطالب .
بطلب من  ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية  املحدودة امل�ضماة  امل�ضتقبل للخدمات الفالحية �رضكة ذات طابع جتاري واملمثلة يف �ضخ�س م�ضريها ال�ضيد خلف العيد 

 الكائن مقرها ب  املنطقة اجلديدة  القمار الوادي.
بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة  الق�ضم التجاري / البحري بتاريخ 2012/02/13 جدول رقم 11/05288 فهر�س رقم 12/00863 املمهور بال�ضيغة التنفيذية 

امل�ضلمة 2016/05/17 حتت رقم 2016/719.
كلفنا عن طريق الن�رض

ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة امل�ضماة SIMTUD �رضكة ذات طابع جتاري واملمثلة يف �ضخ�س م�ضريها ال�ضيد حجاز �رضيف.
الكائن مقرها ب  36 م�ضكن درارية .

بدفعها بني اأيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالب مقابل ت�ضليمها و�ضال على الأداء 
مبلغ قدره3.742.981.31 دج الذي ميثل مبلغ ال�ضلعة امل�ضرتجعة والتعوي�س  عن الأ�رضار ومبلغ 182.144.94دج م�ضاريف التنفيذ واحلقوق التنا�ضبية والر�ضم على 

القيمة  امل�ضافة له ونبهناها بان لها اجل  خم�ضة ع�رض » 15 « يوم للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض واإل �ضيتم التنفيذ �ضدها جربا بكافة الطرق القانونية .
وليكن على علم وحتى ل يجهل

اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه ب�ضحيفة وطنية طبقا للقانون .
املح�ضرة الق�ضائية معزوز نبيلة 

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

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة
م�ضلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�ض�ضات امل�ضنفة واملهن املنظمة
قرار رقم 2558 موؤرخ يف 07 �ضبتمرب 2017

يت�ضمن فتح حتقيق عمومي حول م�ضروع ا�ضتغالل

موؤ�ض�ضة م�ضنفة " حمطة خدمات "
باقرتاح من ال�ضيد مدير التنظيم وال�ضوؤون العامة

يقرر
املادة الأوىل: يفتح حتقيق عمومي حول م�رضوع ا�ضتغالل موؤ�ض�ضة م�ضنفة » حمطة خدمات » الكائنة مبحاذاة الطريق املزدوج اجلديد عني و�ضارة ـ بوغزول ببلدية 

بنهار لفائدة املوؤ�ض�ضة م.�س.و.ذ.م.م لغواطي للخدمات مل�ضريها ال�ضيد لغواطي حممد اإ�ضحاق. 
املادة 02: يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير مدى التاأثري على البيئة, ومدى املالئمة اأو عدم املالئمة لهذا امل�رضوع.

املادة 03 يعني ال�ضيد بن نعوم اأحمد رئي�س ق�ضم ال�ضكن والتجهيزات العمومية بدائرة البريين حمافظا حمققا لهذا الغر�س ويف حالة ال�رضورة يخلفه ال�ضيد بن حليمة 
جلويل رئي�س ق�ضم البناء و التعمري بالبريين. املادة04: ين�رض هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على ح�ضاب �ضاحب امل�رضوع.

املادة05: يقوم املحافظ املحقق بفتح �ضجل مرقم وموؤ�رض عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي يو�ضع حتت ت�رضف املواطنني املعنيني بالتحقيق العمومي 
لت�ضجيل مالحظاتهم واآرائهم حول هذا امل�رضوع خالل مدة �ضهر واحد, ابتداء من ن�رض الإعالن عن فتح التحقيق مبقر البلدية بعد ن�رضه يف ال�ضحف اليومية.

املادة06: بعد انتهاء مدة التحقيق العمومي, يقوم رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي بقفل �ضجل التحقيق واإر�ضاله اإىل ال�ضيد وايل الولية )مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة( 
مقرونا براأيه وتقرير املحافظ املحقق ال�رضيح حول هذا امل�رضوع.

املادة 07: يكلف ال�ضادة: الأمني العام للولية, مدير التنظيم وال�ضوؤون العامة, مدير البيئة, مدير الطاقة, مدير ال�ضناعة واملناجم, مدير امل�ضالح الفالحية, مدير 
املوارد املائية, مدير احلماية املدنية, رئي�س دائرة البريين, رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية بنهار, كل فيما يخ�ضه بتنفيذ هذا القرار الذي �ضين�رض يف م�ضنف 

القرارات الإدارية للولية.
الوايل
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يوم 12 ماي املقبل

االنتخابات الربملانية العراقية.. جتاذبات مبكرة
جترى يف العراق يوم 12 ماي املقبل انتخابات برملانية مهمة، ا�ضرتط جمل�س الوزراء اأال تكون للأحزاب التي تخو�ضها اأجنحة م�ضلحة. ووفق املفو�ضية العليا 

امل�ضتقلة للنتخابات، مت ت�ضجيل 204 كيانات �ضيا�ضية خلو�س االنتخابات التي �ضت�ضكل نتائجها حكومة تقود بغداد يف مرحلة ما بعد الق�ضاء على تنظيم "داع�س" 
العام املا�ضي وقبل اإقرار جمل�س الوزراء موعد اإجراء االنتخابات ر�ضميا، �ضارعت الكيانات ال�ضيا�ضية واالأحزاب اإىل جتديد اأن�ضطتها، بعد دحر "داع�س" يف 

املحافظات ال�ضمالية والغربية )نحو ثلث م�ضاحة العراق( التي �ضيطر عليها، منذ �ضيف 2014، وعملت هذه الكيانات واالأحزاب على ترتيب حتالفات لتتمكن من 
خو�س انتخابات مثمرة لها، باعتبار اأن احلكومة املقبلة �ضيكون لها دور اأ�ضا�ضي يف ر�ضم �ضيا�ضة وم�ضتقبل العراق الداخلي واخلارجي.

التوجهات  مالمح  تظهر  وبداأت 
املعلنة  والربامج  ال�سيا�سية 
لالأطراف ال�سيا�سية، والتي تعك�س 
خالل  ال�سيا�سية  العملية  مالمح 
مرحلة  على  و�ستوؤثر  االنتخابات، 
�سيما  ال  االنتخابات،  بعد  ما 
التي متتلك  الكيانات  اإىل  بالن�سبة 
عربها  ت�ستطيع  برملانية  مقاعد 

طرح م�رشوعها، ومنها:
الذي  ال�سدري  التيار  م�رشوع  ـ 
وزراء من خارج  اختيار  اإىل  يدعو 
تقدمي  عرب  ال�سيا�سية  االأحزاب 
ويقع  تكنوقراط،  �سخ�سيات 
)ثائرون(،  �سمي  الذي  م�رشوعه 
رئي�س  م�رشوع  من  النقي�س  على 
املالكي  نوري  ال�سابق  الوزراء 
)2006ـ  2014(، املعرب عن االأغلبية 
"ائتالف  بـ  واخلا�س  ال�سيا�سية 
م�رشوع  من  القانون".  دولة 
العملية  تداول  ح�رش  هو  املالكي 
يف  ال�سيعية،  القوى  بني  ال�سيا�سية 
اإ�سارة وا�سحة اإىل ا�ستمرار النهج 
و�سكل  املالكي.  الطائفي يف فكر 
با�سم  حتالفا  ال�سدري  التيار 
�سيا�سية،  قوى  ي�سم  "ثائرون" 
الوطني،  اال�ستقامة  حزب  بينها 
اإىل  اإ�سافة  ال�سيوعي،  واحلزب 
قوى �سيا�سية مبباركة زعيم التيار 
ال�سدر  ويعار�س  ال�سدر  مقتدى 
"ائتالف  وقائمته  املالكي  تر�سيح 
حزب  ي�سم  الذي  القانون"  دولة 
النور،  وحركة  االإ�سالمية،  الدعوة 
املدين،  واحلزب  الو�سط،  وتيار 
وكتلة  ال�سبابية،  الب�سائر  وحركة 
الثقايف  والتيار  للقانون،  معا 

املدين، وحزب دعاة االإ�سالم.
انتخاب  عدم  اإىل  ال�سدر  ويدعو 
رئي�سا  اختياره  اأو  املالكي 
ويتوافق  املقبلة،  للحكومة 
كثريا  ال�سدري  التيار  م�رشوع 
وهو  املدنية،  الدولة  برنامج  مع 
العراقية  الوطنية  الكتلة  م�رشوع 
املعار�سة  عراب  عالوي،  الإياد 
بناء  اإىل  يدعو  والذي  العراقية، 
وت�سكيل  علمانية،  مدنية  دولة 
حكومة تكنوقراط، كرد فعل على 
ال�سيعية يف  االأحزاب  ف�سل جتربة 
احلكم وبهذا يتوافق عالوي كثريا 

مع ما طرحه ال�سدر.

تكتل  ت�سكيل  عن  اأنباء  وحتدثت 
نتائج  ظهور  بعد  �سيتبلور  رمبا 
ال�سدر  تكتلي  بني  االنتخابات 
التكهنات  هذه  اأن  اإال  وعالوي، 
عن  عالوي  اإعالن  بعد  �سقطت 
مي�سون  ك�سفت  فقد  وا�سع،  تكتل 
با�سم  املتحدثة  الدملوجي، 
بزعامة  الوطنية"  الكتلة  "ائتالف 
عالوي، موؤخرا، عن ائتالف ي�سم 
اأكرث من 30 كتلة وتيارا، ويهدف اإىل 
بناء دولة مدنية ت�سمن حقوق جميع 
العراقيني، واأ�سافت الدملوجي اأن 
"ائتالف الكتلة الوطنية" �سيخو�س 
االنتخابات يف جميع املحافظات، 
�سادق  لكياناته  اجتماعا  واأن 
الراف�س  االئتالف  منهاج  على 
املقيتة،  واملحا�س�سة  للطائفية 
تقوم  مواطنة  دولة  اإىل  والداعي 
ومن  وامل�ساواة.  العدل  على 
االئتالف:  هذا  �سخ�سيات  اأبرز 
)ال�سني(  االإ�سالمي  رئي�س احلزب 
القائمة  ورئي�س  اجلبوري،  �سليم 
والوا�سح  املطلك.  �سالح  العربية 
واجلبوري  عالوي  ائتالف  اأن 
اإحدى مفاجاآت  واملطلك �سيكون 
اختيار  اأح�سن  لو  االنتخابات 

مر�سحني تكنوقراط.
هذا  يدعم  اأن  الطبيعي  ومن 
الوزراء  رئي�س  قائمة  التحالف 
نهاية  يف  العبادي  حيدر  احلايل 

الرت�سيحات  عند  املطاف، 
الالحقة ملجل�س الوزراء ورئا�سته 
طرحه  ما  فاإن  نف�سه،  الوقت  يف 
عمار  الوطني  التحالف  رئي�س 
ت�سميته  اإىل  يرقى  قد  احلكيم 
اآلية  وجود  دون  لكن  م�رشوعا، 
اأخرى،  بعبارة  لتنفيذه،  عملية 
ال�سيا�سية  الت�سوية  م�رشوع  فاإن 
تروج  الذي  الوطنية  وامل�ساحلة 
له كتلة احلكيم، هو ما ذهبت اإليه 
من  ولكن  الوطنية،  الكتل  معظم 

دون خطوات عملية لتنفيذه.
اأما العبادي في�ستند اإىل النجاحات 
على  الق�ساء  يف  حققها  التي 
التحالف  من  )بدعم  "داع�س" 
املتحدة  الواليات  بقيادة  الدويل 
الدعم  اإىل  اإ�سافة  االأمريكية(، 
ما  كل  والربيطاين  االأمريكي 
يف  اال�ستمرار  هو  العبادي  يبتغيه 
ال�سلطة لوالية اأخرى، دون م�رشوع 
اأن  بعد  خا�سة  وا�سح،  انتخابي 
"ن�رش  ائتالف  �رشيعا  انف�س 
اأعلنه  الذي  االنتخابي،  العراق" 
مع اأبرز ف�سائل "احل�سد ال�سعبي" 
اإيران  من  مدعومة  �سيعية  )قوات 
وموالية للحكومة العراقية( ال�سيء 
يف  العبادي  من  املاأمول  الوحيد 
البدء  هو  انتخابه،  اإعادة  حال 
املايل  الف�ساد  حماربة  بعملية 
العراق  يف  امل�ست�رشي  واالإداري 

التقارب  اأن  ترى  التي  اإيران  لكن 
�سلبا  يوؤثر  ووا�سنطن  العبادي  بني 
العراق،  يف  نفوذها  خارطة  على 
املالكي،  لكتلة  دعمها  تزيد  قد 
باعتبارهما  اأي�سا،  احلكيم  ورمبا 
هنا  من  بغداد  يف  حلفائها  اأوثق 
متتلئ  العراقية  ال�ساحة  اأن  نرى 
االإقليمية  التجاذبات  من  بالكثري 
مبا�رشة  توؤثر  والتي  والدولية، 
على اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني 
تلك  بقاء  حال  يف  العراق،  يف 
التحالفات القلقة. تقاطع الربامج 

وامل�ساريع االنتخابية
تقاطع  وبعد  القول،  الطبيعي  من 
االنتخابية  وامل�ساريع  الربامج 
بني  اخلالفات  اأن  ال�سيعية، 
ال�سيا�سية  والقوى  التكتالت 
ا�ستعدادها  وقع  على  ت�ساعدت 
على  توؤ�رش  قد  التي  لالنتخابات، 
بعد  جديدة  حتالفات  خارطة 
النتائج، ورمبا قبلها. ـ يف املقابل 
�سيطرة  من  ال�سنة  مدن  حتررت 
اأهاليها  جل  يزال  وال  "داع�س"، 
لذا  نزوح،  خميمات  يف  يعي�سون 
اإىل مدنهم هي على  فاإن عودتهم 
ال�سنة،  قيادات  اأولويات  قمة 
خا�سة واأن اإعادتهم اإىل مناطقهم 
هي مبثابة املنقذ الوحيد لتمثيلهم 

يف الربملان.
ويرى البع�س اأن عددا من القيادات 

والئهم  بقوة  تظهر  مل  ال�سنية 
�سواء  ملواطنيهم،  واإخال�سهم 
طائفتهم،  اأو  مدينتهم  مواطنو 
الذي  الدور  ازدواجية  ب�سبب 
عرب  ال�سابقة،  الفرتات  يف  لعبوه 
التيار  بني  التي مزجت  حتالفاتهم 
واأي�سا  املدين،  والتيار  الديني 
تقلبهم بني دور املعار�س ودورهم 
ذلك  �سوء  يف  ورمبا  ال�سيا�سي، 
الكثري من  ال�سنية  القوى  �ستخ�رش 
مواقعها ل�سالح التحالف ال�سيعي، 
وزعاماتها  ال�سنية  القوى  اأن  كما 
االأول  اخلا�رش  �ستكون  التقليدية 
مدنية  قوى  زعامات  ظهور  اأمام 
اإحباطهم  ب�سبب  لي�س  جديدة، 
وقلة حيلتهم اأمام الهيمنة ال�سيعية، 
كيانات،  يف  تفرقهم  ب�سبب  ولكن 
قياديني  من  الكيانات  تلك  وخلو 
واحلفاظ  احل�سول  ي�ستطيعون 

على حقوق مر�سحيهم.
على  احلفاظ  فاإن  هذا  رغم 
الزعامات ال�سنية التقليدية واإعادة 
للتيار  ملح  مطلب  هو  انتخابها 
ال�سيعي الذي يتقن التعامل معها، 
�سبابية  قيادات  و�سول  ويخ�سى 
ال�سفوة  مزاج  تعكر  جديدة  �سنية 

ال�سيا�سية يف ال�سالونات املغلقة.
االأحزاب  فاإن  عامة،  ب�سورة 
والليربالية  الدينية  ال�سيا�سية 
على  القدرة  يفقدها  ما  مرتهلة، 

قيادة جمهورها املطالب بالق�ساء 
ال�سيا�سي  والف�ساد  الطائفية  على 
احلال  فكيف  واملايل،  واالإداري 
باالأحزاب ال�سنية، التي مل ت�ستطع 
مطالب  معظم  حتقيق  االآن  حتى 
العي�س كمواطن  ال�سنة يف  وحقوق 
بكافة  يتمتع  االأوىل  الدرجة  من 
مقارنة  واالمتيازات  احلقوق 
ال�سنية  امل�ساريع  وكما  ـ  بغريهم. 
الكردي  امل�رشوع  فاإن  وال�سيعية، 
هو اأي�سا م�ساب بالرتهل االإداري 
والتنظيمي، مع عدم وجود برنامج 

اإ�سالحي عملي وعلمي.
لكن هناك طرفا اآخر وهو الطرف 
الكردي، فرمبا يخ�رش اأي�سا الكثري 
من مقاعده يف االنتخابات املقبلة، 
القوائم  كافة  جمع  ي�ستطع  مل  اإن 
يف قائمة موحدة، وهي التي كانت 

متتلك الزعامة التقليدية.
الوطني  االحتاد  حزب  خ�سارة  اإن 
الرئي�س  )بزعامة  الكرد�ستاين 
الطلباين(  جالل  الراحل  العراقي 
يف  الكردية  التغيري"  "حركة  اأمام 
قيادته  توؤرق  املا�سية  االنتخابات 
يواجه  هنا  من  الدوام.  على 
مع�سلة  الكرد�ستاين  التحالف 
التي  جماهريه،  اأمام  حقيقية 
ال  باختياراتها،  اجلميع  �ستفاجئ 
�سيما مع وجود تفاهمات وموؤازرة 
قيادات  وبني  �سيعية  قيادات  بني 

بع�س االأحزاب الكردية.
الكردية  التغيري  "حركة  واأعلنت 
مع  حتالفها  املا�سي  اخلمي�س 
والتحالف  االإ�سالمية،  اجلماعة 
والدميقراطية  العدالة  اأجل  من 
برئا�سة برهم �سالح، يف حمافظة 
واملناطق  )�سمال(  كركوك 
واإقليم  بغداد  )بني  عليها  املتنازع 
ا�ستطاع  كما  ـ  العراق(.  �سمايل 
يف  �سفوفهم  توحيد  الرتكمان 
حيث  خا�سة،  كركوك  حمافظة 
مت االتفاق على خو�س االنتخابات 
من  كال  ت�سم  موحدة،  بقائمة 
القرار  وحزب  الرتكمانية،  اجلبهة 
وحزب  بدر،  ومنظمة  الرتكماين، 
االحتاد االإ�سالمي، وحزب العدالة 
الرتكماين، وحزب "توركمن اإيلي"، 
القومية  احلركة  اإىل  اإ�سافة 

الرتكمانية، وحزب الوفاء. 
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اقت�صاد غزة املاأزوم عند اآخر نقطة قبل االنهيار
ل تبدو احلياة القت�شادية والقوة ال�شرائية يف الأ�شواق الغزية طبيعية، وبعبارة اأدق »كما كانت عليه 

يف �شنوات احل�شار الع�شر املا�شية«منذ 8 اأ�شهر م�شت، تكاد تخلو املحال التجارية يف اأ�شواق القطاع من 
حركة امل�شرتين، لب�شائع فا�شت بها خمازن التجار واملوردين وقالت جلنة تن�شيق الب�شائع على معرب 

كرم اأبو �شامل )املعرب التجاري الوحيد حاليا بني اإ�شرائيل وغزة( للأنا�شول، اإن تراجعا بن�شبة 60 باملائة 
طراأ على عدد ال�شاحنات املحملة بالب�شائع الداخلة اإىل القطاع لرتاجع القوة ال�شرائية.

نتيجة  اليقني  وعدم  ال�شك  حالة 
اليوم،  حتى  املرتبكة  امل�شاحلة 
النفقات  خف�ض  اإىل  املواطنني  دفعت 
ال�رضبات  تتوا�شل  فيما  الأدنى،  للحد 
ردا  القطاع،  يف  لأهداف  الإ�رضائيلية 
اإنها  الإ�رضائيلي  اجلي�ض  يقول  ما  على 
غزة   حدود  داخل  من  تطلق  �شواريخ 
عامه  املاأزوم  غزة  اقت�شاد  ودخل 
احلادي ع�رض، فيما تتوا�شل التهامات 
الفل�شطينية  احلكومة  بني  املتبادلة 
وحركة حما�ض بتعطيل بنود امل�شاحلة 
وبح�شب  املا�شي  اأكتوبر  منذ  املوقعة 
وجهه  عاجل«  »نداء  يف  وردت  اأرقام 
ممثلو القطاع اخلا�ض يف غزة للرئي�ض 
الفقر يف  حممود عبا�ض، �شجلت ن�شبة 

غزة 65 باملائة، يف حني ارتفعت ن�شبة 
يف  الأ�رض  لدى  الغذائي  الأمن  انعدام 

القطاع 50 باملائة عام 2017.

تبعات النق�شام

حملل  وهو  الطباع  ماهر  يقول 
فر�شتها  اأخرية  عقوبات  اإن  اقت�شادي، 
موظفيها  على  الفل�شطينية  ال�شلطة 
من  ن�شبة  بخ�شم  املا�شي،  العام 
يف  دور  لها  كان  ال�شهرية،  رواتبهم 
اأفريل  ويف  املحلي،  القت�شاد  تراجع 
فل�شطيني  رئا�شي  اأمر  ق�شى  املا�شي، 

بخ�شم 30 باملائة من رواتب املوظفني 
تقاعد  تبعه  غزة،  قطاع  يف  العموميني 
يف  اأمن،  عن�رض   7000 من  لأكرث  مبكر 
حماولة لل�شغط على حما�ض حلل جلنة 
ا�شتجابت  التي  القطاع،  لإدارة  �شكلتها 

لل�شغوطات يف اأكتوبر املا�شي.
ن�شب اخل�شم تعدت 30 باملائة وو�شلت 
»تقدر   ، الطباع  وفق  باملائة،   50 اإىل 
قيمتها ال�شهرية بنحو 20 مليون دولر.. 
فقدت  املا�شي  اأفريل  منذ  غزة  �شوق 
دولر«ويعتمد  مليون   160 من  اأكرث 
رئي�ض  ب�شكل  واأ�شواقها  غزة  اقت�شاد 
على رواتب املوظفني العموميني البالغ 
عددهم حتى نهاية 2016، نحو 58 األف 
اإليهم  ي�شاف  وع�شكري،  مدين  موظف 

بعد  حما�ض  عينتهم  موظف  األف   40
موظف  األف   40 وينتظر  النق�شام 
النق�شام  بعد  حما�ض  عينتهم  كانت 
جانب  من  رواتبهم  �رضف   ،2007
احلكومة الفل�شطينية منذ توقيع اتفاق 
امل�شاحلة، لكن احلكومة اأكدت مرارا 
اهلل،  احلمد  رامي  الوزراء  رئي�ض  عرب 
ا�شتيعابهم يف املوؤ�ش�شات �شيكون  اأن 
وفق احلاجة واأ�شدر القطاع اخلا�ض 
يف غزة اأم�ض الثنني، بيانا طالب فيه 
وامل�رضي  عبا�ض  حممود  الرئي�شني 
عبد الفتاح ال�شي�شي، بفتح معرب رفع 
املوظفني،  عن  اخل�شومات  واإلغاء 

غزة  عن  واجلمارك  ال�رضائب  واإلغاء 
طالب  كذلك  اقت�شادها  تعايف  حلني 
النقد  بيانه، �شلطة  القطاع اخلا�ض يف 
الفل�شطينية )املوؤ�ش�شة القائمة باأعمال 
تعليمات  باإ�شدار  املركزي(،  البنك 

للبنوك للتخفيف عن القطاع اخلا�ض.

عقوبات اأمريكية

ويعتمد اأكرث من مليون لجئ فل�شطيني 
امل�شاعدات  على  غزة  قطاع  يف 
و�شط  »اأونروا«،  تقدمها  التي  الإغاثية 
امل�شاعدات  تلك  انقطاع  من  تخوفات 
بوقف  وا�شنطن  تهديد  عقب  عنهم، 
الطباع  ويعتقد  الأممية  للوكالة  متويلها 
دعم  بتقلي�ض  الأمريكي  التهديد  اأن 
ب�شكل  �شينعك�ض  »اأونروا«،  لـ  وا�شنطن 
الذي  القت�شادي  الو�شع  على  �شلبي 
التهديد  ياأتي  النهيار  من  اأ�شال  يعاين 
»اأونروا«،  تعانيها  مالية  اأزمة  ظل  يف 
و�شل  خزينتها  يف  مايل  بعجز  ت�شببت 
املتوقع  ومن  دولر  مليون   »60« اإىل 
تقدمها  التي  اخلدمات  تنخف�ض  اأن 
»اأونروا« يف قطاع غزة، يف حال نفذت 

وا�شنطن تهديدها.

تراجع الودائع والقرو�س

النقد  ل�شلطة  حديثة  اأرقام  بينت 
ودائع  حجم  يف  تراجعا   ، الفل�شطينية 
اإىل  غزة  قطاع  يف  وال�رضكات  الأفراد 

الربع  نهاية  حتى  دولر  مليار   1.122
بلغت  الودائع  قيمة  كانت   2017 الثالث 
1.137 مليار دولر يف الربع الثاين للعام 
الربع  يف  دولر  مليار  و1.125  ذاته، 
الثالث 2016 كذلك، انكم�شت القرو�ض 
الربع  يف  وال�رضكات  لالأفراد  البنكية 
دولر،  مليون   990.4 اإىل   2017 الثالث 
الثالث 2016  الربع  اأدنى رقم منذ  وهو 
بلغت  امل�رضفية  القرو�ض  قيمة  كانت 
الثاين  الربع  يف  دولر  مليون   993.5
للعام ذاته، 885.8 مليون دولر يف الربع 

الثالث 2016.

ح�شار م�شتمر

اأول  العربية  هاآرت�ض  �شحيفة  واأوردت 
اأم�ض الثنني، اأن الأمن الإ�رضائيلي يرى 
يف  القت�شادي  والتدهور  ال�شغط  باأن 
قطاع غزة قد ميهد »اإىل انفجار خارج 

عن ال�شيطرة«.
وتبلغ ن�شبة البطالة يف غزة 45 باملائة 
بح�شب الإح�شاء الفل�شطيني )حكومي(، 
�شفوف  يف  باملائة   60 اإىل  وترتفع 
ال�شباب، حتى نهاية الربع الثالث 2017 
وتعد ن�شبة البطالة امل�شجلة يف القطاع 
وفق   ،2002 منذ  الأ�شواأ  املا�شي  العام 
اإح�شائية  لبيانات  الأنا�شول  ر�شد 
ر�شمية وحتى اإ�شعار اآخر، يدخل اإغالق 
اإ�رضائيل  بني  الوحيد  التجاري  املعرب 
وغزة )معرب كرم اأبو �شامل( يومه الثالث 
على التوايل. وتتحكم اإ�رضائيل باملعرب 
الواردة،  اأو  ال�شادرة  الب�شائع  وحركة 
ال�شلع،  واردات  على  قيودا  وت�شع 
املزدوج«  ال�شتخدام  »اإمكانية  بداعي 
)لأغرا�ض مدنية وع�شكرية( لها ونفذت 
منذ  احل�شار  �شنوات  خالل  اإ�رضائيل 
اآخرها  غزة،  على  حروب  ثالث   2007
جوانبها  يف  اأدت  التي   ،2014 �شيف 
األف  قرابة 150  تدمري  اإىل  القت�شادية 

من�شاأة �شكنية وجتارية.

الدولر املرتاجع
انخفا�ض  القت�شادية  الأو�شاع  ويفاقم 
ال�شيكل  مقابل  الأمريكي  الدولر  قيمة 
�رضف  �شعر  و�شل  حيث  الإ�رضائيلي، 

الدولر اإىل 3.39 �شيكالت، وهو الأدنى 
ويقول   2011 منذ  الأمريكية  للعملة 
الطباع اإن هذا الأمر يفاقم من �شعوبة 
معظم  اإن  حيث  القت�شادية،  الأو�شاع 
اإيرادات القطاع تكون بالعملة الأجنبية، 
الدولية  املوؤ�ش�شات  موظفو  ويتقا�شى 
الكربى،  اخلا�شة  وال�رضكات  والبنوك 

رواتبهم بـ »الدولر الأمريكي«.

حركة ال�شوق

الفل�شطيني عبد القادر اأبو �شعبان )62 
للخ�رضوات  بائعا  يعمل  والذي  عاما(، 
منذ )52 عام(، ي�شكي قلة بيع ب�شاعته، 

ب�شكل يوؤثر على مردوده املايل الوحيد 
الذي يعيل من خالله اأ�رضته.

ويقول اأبو �شعبان: »مل نَر اأ�شواأ من 2017 
تنظر  الزبائن  القت�شادية،  الناحية  من 
اإىل الب�شاعة يف الأ�شواق دون اأن ت�شرتي 

لعدم توافر ال�شيولة النقدية لديها«.

ق�شايا »ذمم مالية«

لدى  الدخل  م�شادر  انعدام  وت�شبب 
التجار  اأو  املوظفني  من  املواطنني 
اأوامر  اأعداد  بزيادة  غزة،  قطاع  يف 
مالية خالل  ق�شايا  على خلفية  احلب�ض 
األف   60 ـ   50 و�شلت  بحيث   ،2017 عام 
مواطن، وقال اأمين البطنيجي املتحدث 
حديثه  يف  الفل�شطينية  ال�رضطة  با�شم 
ب�شكل  القت�شادي  الو�شع  لتعرث  »نظرا 
غزة،  جتار  اأ�شابت  التي  والع�رضة  كبري 
�شهدت اأرقام اأوامر احلب�ض على خلفية 
العام  خالل  ارتفاعا  املالية،  الق�شايا 
اإىل  ذلك  البطنيجي  املا�شي«ويرجع 
من  املتدهورة،  القت�شادية  »الظروف 
انعدام توافر ال�شيولة النقدية بني التجار، 
اإىل جانب عدم وجود طاقة �رضائية لدى 
اأ�شبحت  »النا�ض  قائال:  النا�ض«وي�شيف 
اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  ال�رضاء،  تخ�شى 
وجود ب�شائع كبرية، وقلة يف حجم ال�رضاء 
اأ�شحاب  التجار  على  ي�شعب  ب�شكل 
�رضاء  يف  ا�شتخدمت  )التي  ال�شيكات 
البطنيجي  وبني  ت�شديدها«.  الب�شاعة( 
هم  املالية  »الذمم  حالت  معظم  اأن 
ال�شعب  القت�شادي  الو�شع  �شحايا 
التزامات  لديهم  ومواطنني  جتار  )من 
الذي  ت�شديدها(  عليهم  وي�شعب  مالية 
اآخر،  جانب  غزة«،من  قطاع  به  مير 
يف  الفل�شطينيني  التجار  بع�ض  اأطلق 
توؤجر«،  »�شامح  ا�شم  حتت  حملة  غزة 
الفل�شطينية ويف  ال�شوق  لقت رواجا يف 
التاجر  بتنازل  وتق�شي  التجار،  �شفوف 
عن الديون امل�شتحقة له من املواطنني 

)املع�رضين(.

تداعياته على »الو�شع 
الإن�شاين«

الأورومتو�شطي  املر�شد  ويقول 
يف  )مقره  الإن�شان  حلقوق 
القت�شادية  الأو�شاع  اإن  جنيف(، 
»بداأت  غزة  قطاع  يف  والإن�شانية 
�شيام  حممد  بالنهيار«،واأرجع 
الباحث القانوين يف املر�شد، خالل 
احل�شار  اإىل  النهيار  ذلك  حديثه  
الذي تفر�شه اإ�رضائيل لأكرث من 11 
عاما على القطاع، ووثق املر�شد، 
الفقر يف  ن�شبة  ازدياد  وفق �شيام، 
و�شط   ،%  65 يجاوز  ما  اإىل  غزة 
ويرى  اأي�شا  البطالة  ن�شب  ارتفاع 
اأنه يف حال نفذت وا�شنطن  �شيام 
�شيكون  القطاع  فاإن  تهديداتها، 
يف  حقيقة«،  اإن�شانية  كارثة  »اأمام 
باملائة   80 حوايل  اعتماد  ظل 
خدمات  على  القطاع  �شكان  من 

»اأونروا«. 



اجلولة 17 للرابطة 
املحرتفة الثانية

 الرائد والو�صيف 
يف خطر 

واملالحقون 
ي�صغطون

ت�شهد اجلولة 17 للرابطة 
املحرتفة الثانية لقاءان يف 
القمة الأول يجري يف مدينة 

غليزان ويجمع ال�رسيع املحلي 
بالرائد جمعية علني مليلة اأين 
يجد مت�شدر جدول الرتتيب 

نف�شه يف تنقل حمفوف املخاطر 
اإىل الغرب اجلزائري من اأجل 
الدفاع على �شدارته وهو الذي 

يبحث على ال�شتفاقة بعد 
ثالث مباريات دون فوز، مقابل 

اإ�رسار ت�شكيلة »اأ�شود مينا« 
على ا�شتغالل اللعب داخل 

القواعد من اأجل ا�شتعادة نغمة 
النت�شارات عقب هزميتني 

متتاليتني والقرتاب من ثالثي 
املقدمة، بينما جتري القمة 

الثانية يف اله�شاب العليا وجتمع 
اجلارين اهلي برج بوعريريج 

و�شبيبة �شكيكدة اللذان ي�شارعان 
على لعب الأدوار الأوىل، حيث 
�شيكون الفوز كافيا »للكابا« من 
اأجل القفز اإىل ثالثي املقدمة 

وت�شييق اخلناق على املت�شدر يف 
حال تعرثه، بينما الو�شيف »اأبناء 
رو�شيكادا« �شيكونان يف ورطة 

الرتاجع يف الرتتيب.
بينما جتري مواجهة ل تقل اإثارة 
بعا�شمة ميا قورايا عندما يلتقي 
مولودية بجاية �شاحي املركز 
الثالث برائد القبة العائد بقوة 
يف اللقاءات الأخرية، اأين ميلك 
املوب فر�شة البقاء رفقة كوكبة 
املقدمة، بينما النادي العا�شمي 

يبحث على تاأكيد ال�شتفاقة 
والبتعاد عن منطقة اخلطر، 
بينما �شتكون اأندية جمعية 

وهران، جمعية ال�شلف و�شبيبة 
بجاية اأمام مهام �شعبة خارج 

الديار من اأجل موا�شلة ال�شغط 
للعب على ال�شعود عندما جتد 
نف�شها على موعد مع اللعب 

خارج الديار اأمام �شباب مولودية 
العلمة، وداد تلم�شان و�شباب عني 

الفكرون التي تلعب على البقاء
برنامج املباريات

�شباب عني الفكرون / �شبيبة 
بجاية

�رسيع غليزان / جمعية عني 
مليلة

اأهلي برج بوعريريج / �شبيبة 
�شكيكدة

اأمل بو�شعادة / مولودية �شعيدة
مولودية العلمة / جمعية وهران
اللقاءات جتري على ال�شاعة 

15:00
وداد تلم�شان / جمعية ال�شلف
مولودية بجاية / رائد القبة
اللقاءان ينطلقان على 16:00
غايل مع�شكر / �شباب باتنة 

ابتداء من 17:00
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داربي عا�صمي يف 20 اأوت 
والو�صيف يتطّلع اإىل ال�صدارة
ي�شهد يوم الغد خو�س ثالث مباريات عن اجلولة 17 من الرابطة املحرتفة 

الأوىل قبل ا�شتكمال بقية اللقاءات بعد غد ال�شبت، ويت�شدر الداربي العا�شمي 
الذي يجمع الفريقني اجلارين �شباب بلوزداد واحتاد احلرا�س قمة مواجهات 

الغد خا�شة واأوه يجري يف ظروف خا�شة للفريقني اللذان يبحثان عن طوق 
النجاة عرب حتقيق الفوز الذي يغيب عن مبارياتهما يف اجلولت الأخرية من 

البطولة الوطنية

عي�شة ق.

النادي  وي�شعى 
اإيقاف  اإىل  البلوزدادي 
التي  التعرثات  �شل�شلة 
ع�رس  من  لأكرث  امتدت 
اأجل  من  مباريات 
معانقة الفوز من جديد، 
ت�شكيلة  تتواجد  فيما 
الزامية  اأمام  »ال�شفراء« 
للتم�شك  النت�شار 
البقاء،  يف  بفر�شتها 
اأول  ملعب  �شيكون  بينما 
على  وزو  بتيزي  نوفمرب 
موعد مع مواجهة �شبيبة 
جدول  ومتذيل  القبائل 

البليدة،  احتاد  الرتتيب 
التي  الفر�شة  وهي 
املدرب  اأ�شبال  يعتزم 
عدم  �شعدي  الدين  نور 
تفويتها من اأجل ا�شتعادة 
على  النت�شارات  نعمة 
الر�شيد  وتدعيم  ملعبهم 
يف  ت�شاهم  نقاط  بثالث 
منطقة  عن  ابتعادهم 

اخلطر.
الو�شيف  �شيكون  فيما 
على  ال�شاورة  �شبيبة 
اإىل  التنقل  مع  موعد 
ملالقاة  الزيبان  عا�شمة 
لقاء  يف  ب�شكرة  احتاد 
املدرب  لعبو  يدخله 

منت�شني  بوعلي  فوؤاد 
من  الكاأ�س  يف  بالتاأهل 
اأجل بالزاد كامال وت�شدر 
اأمام  الرتتيب  جدول 
فريق مل يجد معامله يف 

دوري الأ�شواء.

برنامج 
املباريات:

اجلمعة: 
احتاد ب�شكرة 

/ �شبيبة 

ال�شاورة 
ابتداء من 

15:00
          �شبيبة 

القبائل / احتاد 
البليدة

         �شباب 
بلوزداد / احتاد 

احلرا�س
اللقاءان 

يجريان على 
ال�شاعة 16:00

�شبيبة القبائل / احتاد البليدة

الكناري ي�صرون على فك 
العقدة والبليدة تتحّدى

اأكد اأن عدم حت�شيل الالعبني لأموالهم دفعه 
اإىل الرحيل عهن �شباب بلوزداد

الزاكي: جاهز للعمل جمددا 
باجلزائر اإذا وجدت م�صروعا جديا

اأكد اأن عدم حت�صيل الالعبني لأموالهم 
دفعه اإىل الرحيل عهن �صباب بلوزداد

مباراتها  القبائل  �شبيبة  تدخل 
البليدة  احتاد  اأمام  اليوم 
جدول  يف  املوؤخرة  �شاحب 
ت�شتهدف  وهي  الرتتيب 
عرب  الأن�شار  مع  الت�شالح 
يغيب عنها  الذي  الفوز  حتقيق 
ت�شع  منذ  الوطنية  البطولة  يف 
التوايل، حيث ل  مباريات على 
»الكناري« خيارا  متلك ت�شكيلة 
اآخر �شوى اخلروج بالزاد كامال 
تتواجد  التي  وهي  ملعبها  من 
بعد  ومنت�شية  عالية  مبعنويات 
النهائي  ثمن  الدور  اإىل  التاأهل 
ملناف�شة كاأ�س اجلمهورية على 
ح�شاب �شباب واد رهيو، الأمر 
اجلديد  املدرب  يعول  الذي 
الدين  نور  القبائلية  للت�شكيلة 
�شعدي على ا�شتغالله من اأجل 
الفريق  مع  له  فوز  اأول  حتقيق 
املن�رسم  الأ�شبوع  عني  الذي 

على عار�شته الفنية.
ت�شكبلة  لعبو  يجد  ول 
�شوى  اآخر  خيارا  »الكناري« 

من  التخل�س  اأجل  من  الفوز 
الذي  نوفمرب  اأول  ملعب  عقدة 
عليه  للفوز  �شعوبات  يجدون 
واأنهم  خا�شة  املو�شم،  هذا 
كامال  الزاد  اإىل  ما�شة  بحاجة 
منطقة  عن  البتعاد  اجل  من 
يف�شلهم عنها  والتي ل  اخلطر 
�شوى اأربع نقاط، ول ي�شتبعد اأن 
ي�شجل املدافع الأمين ر�شواين 
تلقيه  ب�شبب  اللقاء  عن  غيابه 
لإ�شابة على م�شتوى الع�شالت 

املقربة.
اإىل  البليدة  احتاد  يتنقل  بينما 
وزو وهو متم�شك  تيزي  مدينة 
رغم  البقاء  يف  بحظوظه 
واأنه  خا�شة  املهمة  �شعوبة 
وتف�شله  الرتتيب  جدول  يتذيل 
من  للخروج  كاملة  نقاط  ت�شع 
اأمام  خيار  ول  اخلطر  منطقة 
�شوى  »الورود«  مدينة  ت�شكيلة 
جديدة  هزمية  ت�شجيل  تفادي 
والتي جتعلها ت�شع قدما للعودة 

اإىل الرابطة الثانية.

ك�شف املدرب املغربي بادو الزاكي 
اإىل  جمددا  للعودة  ا�شتعداده  عن 
اجلزائر والعمل مع اأنديتها بعدما 
املو�شم  ايجابية  جتربة  خا�س 
العار�شة  راأ�س  على  املن�رسم 
الذي  بلوزداد  لفريق �شباب  الفنية 
ونال  التتويجات  �شكة  اإىل  قاده 
وقال  اجلمهورية،  كاأ�س  لقب  معه 
ن�رستها  ت�رسيحات  يف  الزاكي 
للعمل  م�شتعد  اأنه  »رويرتز«  وكالة 
ب�رسط  لكن  اجلزائر  يف  جمددا 
ريا�شي  م�رسوع  على  احل�شول 
ال�رسوط  توفري  اأجل  من  جدي 
بالقيام  ت�شمح  التي  ال�رسورية 
واأ�شار  وجه،  اأكمل  على  بالعمل 
البلوزدادية  الت�شكيلة  غادر  اأنه 
ب�شبب وقوفه على جدية امل�رسوع 
اأن  مو�شحا  لالإدارة،  الريا�شي 
كثرية  هزات  اإىل  تعر�س  الفريق 

خالل املو�شم املا�شي، يت�شدرها 
التي  املالية  امل�شتحقات  م�شكل 
لالعبيها،  الإدارة  بها  توف  مل 
الالعبني  معاناة  توا�شلت  حيث 
الكاأ�س  نهائي  مواجهة  ليلة  اإىل 
اأمام وفاق �شطيف،  الذي خا�شوه 
م�شيفا ان ذلك العامل كان ال�شبب 
عن  الرحيل  اإىل  دجفعه  الذي 

الفريق يف نهاية املو�شم.
ال�شابق  الدويل  احلار�س  وعربرّ 
للمنتخب املغربي واملتوج بالكرة 
لعام 1986 عن  الإفريقية  الذهبية 
اف�شل  بلقب  بالتتويج  �شعادته 
مدرب يف البطولة الوطنية املو�شم 
كان  التتويج  اأن  م�شريا  املنق�شي، 
ثمرة العمل اجلماعي الذي قامت 
اأ�رسة �شباب بلوزداد من طاقم  به 

اإداري، فني والالعبني.
ع.ق.

خمتار  اجلزائري  الالعب  نفى 
فريقه  اإىل  عودته  ربط  بلخيرث 
اتلون�شي  النادي الإفريقي  ال�شابق 
اإىل  الن�شمام  �شفقة  بف�شل 
على  وقع  الذي  ق�شنطينة  �شباب 
بعد  ف�شخه  قبل  اإدارته  مع  العقد 
مل  اإ�شابة  من  معاناته  اكت�شاف 
املفاو�شات  خالل  عنها  يك�شف 
بلخيرث  واأو�شح  الفريق،  اإدارة  مع 
ال�رسوق  جلريدة  ت�رسيحات  يف 

�شفوف  اإىل  عاد  اأنه  التون�شية 
الرائعة  الأجواء  بعد  الإفريقي 
الفرتة  خالل  معه  عا�شها  التي 
وحمل  �شفوفه  يف  ق�شاها  التي 
وجده  الذي  والتقدير  القمي�س 
يف  ق�شاها  من  الفرتة  تلك  خالل 
�شفوفه، م�شيفا اأنه تلقى عرو�شا 
وخارجه  الوطن  داخل  اأندية  من 
غلى انه ا�شتقر على اللعب جمددا 

مع ت�شكيلة »باب جديد«.

�شباب بلوزداد / احتاد احلرا�س

اأبناء العقيبة لرد العتبار وال�صفراء 
للتم�صك بطوق النجاة

يحت�شن ملعب 20 اأوت بالعا�شمة مباراة الداربي العا�شمي الذي يدور بني اجلارين �شباب 
بلوزداد واحتاد احلرا�س، وهو اللقاء الذي يعول خالله لعبو ال�شباب على معانقة النت�شارات 

من جديد وهم الذين يخو�شون اللقاء مبيدانهم وعينهم على النقاط الثالث التي يتواجدون 
اأمام حتمية الفوز بها لتفادي الرتاجع يف جدول الرتتيب خا�شة واأن الفريق يجد نف�شه دون 
انت�شارات يف البطولة الوطنية منذ اأكرث من 10 مباريات، ومل يتمكن �شوى من النت�شار يف 
لقاءين �شمن كاأ�س اجلمهورية وبالتايل يجد اأ�شبال املدرب املغربي ر�شيد الطاو�شي اأمام 

�رسورة الحتفاظ بالزاد كامال من اجل تدعيم الر�شيد والبتعاد عن ثالثي املوؤخرة، خا�شة 
واأن اأي تعرث جديد مبنا�شبة لقاء الغد �شوف ي�شع ت�شكيلة اأبناء »العقيبة« يف ورطة باعتبار اأنها 

�شتكون معنية بال�رساع على البقاء خا�شة يف ظل ف�شلها يف اجلولت الأخرية من البطولة الوطنية 
من حتقيق اي انت�شار داخل اأو خارج القواعد، وهي مباراة ا�شتعادة العتبار والعودة اإىل ال�شكة 

ال�شحيحة. يف املقابل، يخو�س احتاد احلرا�س اللقاء يف ظروف مماثلة ملناف�شه، خا�شة وانه �شوف 
يكون اأمام �رسورة الرتكيز على البطولة الوطنية واللعب من اأجل حتقيق البقاء بعد الإق�شاء من 

مناف�شة كاأ�س اجلمهورية نهاية الأ�شبوع املن�رسم اأمام احتاد ب�شكرة، وبالتايل يجد املدرب التون�شي 
حمادي الدو نف�شه اأمام عل معنوي كبري من اجل جتاوز املرحلة ال�شعبة التي متر بها ت�شكيلة 

»ال�شفراء« والتي تتواجد امام الزامية التم�شك بطوق النجاة عرب اإحراز الفوز من اجل ال�رساع ملغادرة 
منطقة اخلطر.

عي�شة ق
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القائم اأنقذ احلار�س برفان من تلقي هدف التعادل يف لقاء الكاأ�س

احتاد اجلزائر يبلغ ثمن النهائي وحلم الأن�ضار بالتا�ضعة يزداد
ك�سب فريق احتاد اجلزائر تاأ�سرية التاأهل اإىل الدور ثمن النهائي لكاأ�س اجلمهورية بعد جتاوز عقبة �سباب ق�سنطينة يف قمة الدور 16 من مناف�سة ال�سيدة الكاأ�س، 

حيث جنح النادي العا�سمي يف اقتطاع تاأ�سرية التاأهل يف مباراة �سعبة اأمام رائد البطولة الوطنية يف فر�سة موا�سلة امل�سوار يف املناف�سة التي مل يتذوق طعم 
التتويج بلقبها منذ عام 2013 يف اآخر نهائي يخو�سه النادي العا�سمي اأمام الغرمي التقليدي مولودية اجلزائر بف�سل هدف املدافع بن مو�سى

عي�سة ق.

الك�أ�س  مع�نقة  حلم  ازداد  حيث 
الذين  االحت�د  اأن�ص�ر  بني  جمددا 
التن�ف�س  على  ن�ديهم  بقدرة  يوؤمنون 
عليه� رغم �صعوبة املهمة اأم�م اأندية 
االأعوام  يف  به�  التتويج  على  تعودت 
اجلزائر  مولودية  �صورة  يف  االأخرية 
و�صب�ب بلوزداد. ويعود اإحت�د اجلزائر 
اجلمهورية  ك�أ�س  من�ف�صة  غم�ر  اإىل 
الب�رك  اخلروج  بعد  الوا�صع  ب�به�  من 
املو�صم الف�رط عندم� اأق�صي الن�دي 
االأول،  الدور  من  ب�رادو  ن�دي  اأم�م 
�صعيود  اأمري  الالعب  رفق�ء  يعول  اأين 

اللق�ء  يف  الوحيد  الهدف  م�صجل 
التتويج  على  واللعب  بعيدا  الذه�ب 
به� جمددا واالنفراد ب�لرقم القي��صي 
يتق��صمونه  حيث  التتويج�ت  لعدد 
ومولودية  �صطيف  وف�ق  فريقي  مع 
فريق،  لكل  األق�ب  بثم�نية  اجلزائر 
على  التعرف  الفريق  اأن�ص�ر  ويرتقب 
الك�أ�س  يف  املقبل  املن�ف�س  هوية 
القرعة  �صحب  عملية  جتري  عندم� 
الثالث�ء  النه�ئي  وربع  ثمن  للدورين 

املقبل.

حمدي: خمالفة ال�سيا�سي 
حب�ست الأنفا�س وعلينا ال�سرب 

على حامية

ميلود  اجلزائر  احت�د  مدرب  اعترب 
يف  مب�راة  قدموا  اأ�صب�له  اأن  حمدي 
امل�صتوى اأم�م �صب�ب ق�صنطينة خ��صة 
خالله  ك�نوا  الذي  االأول  ال�صوط 
التكتيكية  الن�حية  االأف�صل خ��صة من 
الذي  الع�مل  ك�ن  الف�علية  نق�س  لكن 
يف  الف�صل  ظل  يف  الفريق  منه  ع�نى 
الت�صجيل، واأ�ص�ر حمدي خالل الندوة 
ال�صح�فية التي عقده� بعد نه�ية اللق�ء 
االحت�د  اأن�ص�ر  اإىل  الت�هل  يهدي  اأنه 
الذين ك�ن وعدهم به قبل اللق�ء وهو 
م� متكن من جت�صيده، وتطرق حمدي 

ح�ر�صه  له  تعر�س  الذي  الطرد  اإىل 
ال�ص�ئع  الوقت  يف  من�صوري  �صم�عيل 
من اللق�ء واأو�صح اأنه مل يكن ي�صتحق 
خروجه  خالل  احلمراء  البط�قة 
للكرة  واإبع�ده  العملي�ت  منطقة  من 
ي�صتحق  ك�ن  احل�ر�س  اأن  وراأى  ب�ليد، 
اثنني  مدافعني  واأن  خ��صة  االإنذار 
االأخري  املدافع  يكن  ومل  خلفه  ك�ن� 
لقطة  ان  املتحّدث  و�صّدد  للفريق. 
التي ج�ءت عقب  املب��رشة  املخ�لفة 
يف  االأنف��س  حب�صت  من�صوري  طرد 
امللعب خ��صة واأنه� ك�نت م�صريية يف 
ظل اأن فريقه ك�ن متقدم� بهدف ويف 
�صيعدلون  الزوار  ك�ن  ت�صجيله�  ح�ل 

اأ�ص�مة  مه�جمه  اأن  مو�صح�  النتيجة، 
اإ�ص�بة  يع�ين  وهو  اللق�ء  لعب  درفلو 
على م�صتوى الظهر، وتطرق امل�صوؤول 
لالحت�د  الفنية  الع�ر�صة  على  االأول 
للت�صكيلة  اجلديدين  امل�صتقدمني  اإىل 
ق�ل  اأين  ال�صتوي،  املرك�تو  خالل 
ح�مية  اأمني  امله�جم  اإىل  حتدث  اأنه 
مرت  التي  امل�ص�كل  بن�صي�ن  وط�لبه 
عليه يف فريقه ال�ص�بق �صب�ب بلوزداد، 
مو�صح� اأنه ال ميكن ا�صتب�ق االحداث 
واحلكم امل�صبق على الالعب الذي مل 
وم�  ال�صب�ب  مع  ذهني�  مرت�ح�  يكن 
م�  وانتظ�ر  عليه  ال�صرب  �صوى  عليهم 

�صوف يقدمه مع االحت�د.

عناد زيدان ميهد الطريق لبوكتينيو وكني

يبدو اأن مت�صك زين الدين زيدان 
مدريد  لري�ل  الفني  املدير 
االإ�صب�ين ب�مله�جم كرمي بن زمية 

اأ�ص��صًي�،  به  الدفع  واإ�رشاره على 
اأ�صوار  خ�رج  ب�لثن�ئي  ينتهي  قد 
املو�صم  بنه�ية  امللكي  الن�دي 

اجل�ري، وك�ن املدرب الفرن�صي، 
قد دافع عن مواطنه بن زمية يف 
اأكرث من من��صبة هذا املو�صم رغم 
تراجع م�صتوى الالعب وانخف��س 

معدله التهديفي.
ف�إن  �صبورت،  ل�صحيفة  ووفًق� 
ن�دي  رئي�س  برييز  فلورنتينو 
زيدان  اإق�لة  يدر�س  مدريد  ري�ل 
وتعيني  احل�يل،  املو�صم  نه�ية 
بوكيتينو  م�وري�صيو  االأرجنتيني 
لتوتنه�م  احل�يل  الفني  املدير 

واأ�ص�رت  منه،  بداًل  هوت�صبري 
ال�صحيفة اأنه لي�س بوكيتينو وحده 
للري�ل  ين�صم  اأن  ميكن  الذي 
من  ق�دم�  املقبل  ال�صيف  يف 
توتنه�م، ولكن �صي�أتي معه مه�جم 
احتل  والذي  ال�صبريز ه�ري كني، 
الع�م  الع�مل  هدايف  �صدارة 
امل��صي بر�صيد 56 هدًف� متفوق� 
وكري�صتي�نو  مي�صي  ليونيل  على 

رون�لدو.
ق.ر.

يوا�سل اليوم مغامرته بكاأ�س اإفريقيا لكرة 
اليد مبواجهة البلد املنظم

ال�ضباعي اجلزائري ي�ضجل بداية 
موفقة ويطيح بالكامريون

�صّجل املنتخب الوطني لكرة اليد 
من�ف�صة  يف  موفقة  بداية  رج�ل 
ك�أ�س اإفريقي� لالأمم التي انطلقت 
الغ�بون،  يف  اأم�س  فع�لي�ته� 
مب�راتهم  يف  الفوز  حققوا  حيث 
ام�م  خ��صوه�  التي  االفتت�حية 
املنتخب الك�مريوين وهي املب�راة 
ال�صيطرة  التي متكنوا خالله� من 
والعر�س  ب�لطول  اأطواره�  على 
مريح  بف�رق  ل�ص�حلهم  واأنهوه� 
وبنتيجة 31-23، اأين متكن اأ�صب�ل 
املدرب حيواين من الدخول بقوة 
مبكرة  اأهداف  و�صجلوا  اللق�ء  يف 
�ص�همت يف اإنه�ئهم ال�صوط االأول 
النتيجة  يف  متقدمني  اللق�ء  من 
16-11، قبل اأن يوا�صلوا يف ال�صوط 
الث�ين على نف�س االإيق�ع ويتمكنوا 
ل�ص�حلهم،  املواجهة  اإنه�ء  من 
لل�صب�عي  املوفقة  البداية  وهي 
اجلزائري الذي ح�رش يف ظروف 
وتعيني  الوقت  ب�صبب �صيق  �صعبة 
ط�قم فني وطني قبل فرتة ق�صرية 

مل يتمكن من احل�صول على الوقت 
الالعبني  مع�ينة  اأجل  من  الك�يف 
ك�ف.  عمل  برن�مج  وحت�صري 
وتتوا�صل من�ف�صة الدور االأول من 
عندم�  اليوم  لالأمم  اإفريقي�  ك�أ�س 
منتخب  الوطنية  العن��رش  تالقي 
الغ�بون يف مواجهة  البلد املنظم 
رفق�ء  خالله�  �صيكون  �صعبة، 
اأم�م  بركو�س  م�صعود  الالعب 
جت�وز  اأجل  من  حقيق  امتح�ن 
وحتقيق  االأر�س  اأ�صح�ب  عقبة 
لهم  ي�صمح  التوايل  على  ث�ين  فوز 
ربع  الدور  اإىل  املرور  ب�صم�ن 
يف  امل�صوار  وموا�صلة  النه�ئي 
امل�صطر  الهدف  حتقيق  �صبيل 
اجلزائرية  االحت�دية  طرف  من 
لكرة اليد ب�إنه�ء املن�ف�صة الق�رية 
االأوىل  الثالثة  املراكز  �صمن 
ك�أ�س  يف  امل�ص�ركة  اإىل  املوؤهلة 
املقبل  الع�م  املقررة  الع�مل 

ب�أمل�ني� والدامن�رك.
عي�سة ق.

يوا�سل عالج الإ�سابة وم�ساركته غدا اأمام تونديال م�ستبعدة

براهيمي يوا�ضل الغياب عن تدريبات بورتو
ي��صني  اجلزائري  الدويل  الالعب  يوا�صل 
التدريبية  احل�ص�س  عن  الغي�ب  براهيمي 
لفريقه بورتو الربتغ�يل، اأين مل ي�صجل ح�صوره 
ب�صبب  اأم�س،  زمالئه  خ��صه�  التي  للتدريب�ت 
بعد  منه�  ي�صف  مل  التي  اال�ص�بة  من  مع�ن�ته 
ويوا�صل تلقي العالج مع الط�قم الطبي للن�دي 
وهو االأمر الذي اأّجل عودته اإىل مداعبة الكرة، 

م�صتوى  على  اإ�ص�بة  تلقى  براهيمي  ك�ن  حيث 
الربتغ�يل  ب�لدوري  مب�راة  يف  االأمين  الفخذ 
اأر�صية امليدان  اإىل مغ�درة  اإثره  وا�صطّر على 
يف  الف�رطة  اجلولة  مب�راة  عن  يغيب  ان  قبل 
تواجد  والتي  اأ�صتوريل  اأم�م  الربتغ�يل  الدوري 
وال  ب�للق�ء،  املعنية  الق�ئمة  خ�رج  خالله� 
املنتخب  ميدان  متو�صط  ي�صجل  اأن  ي�صتبعد 

الوطني غي�به جمددا عن لق�ء اجلولة الف�رطة 
ملعب  على  غدا  املقررة  تونديال  ن�دي  اأم�م 
"الدراغ�و"، خ��صة واأنه بن�صبة كبرية لن يتواجد 
و�صيكون  كون�صي�ص�و،  املدرب  ح�ص�ب�ت  �صمن 
على اأق�صى تقدير احتي�طي� ب�عتب�ر اأن االأخري 

لن يج�زف به يف اللق�ء ب�إقح�مه اأ�ص��صي�.
ع.ق.

الثاين مر�سح اإىل النتقال لبي�سكتا�س

حمرز و�ضليماين يقودان لي�ضرت اإىل التاأهل يف كاأ�س الحتاد الجنليزي
حمرز  ري��س  اجلزائري  الدويل  الثن�ئي  ق�د 
واإ�صالم �صليم�ين فريقه لي�صرت �صيتي اإىل الت�أهل 
يف من�ف�صة ك�أ�س االحت�د االجنليزي على ح�ص�ب 
بثن�ئي  عليه  الفوز  بعد  ت�ون  فيلتوود  ن�دي 
مب�راة يف  و�صليم�ين  قدم حمرز  نظيفة، حيث 
امل�صتوى و�ص�هم� يف الت�أهل وهم� اللذان دخال 
املواجهة �صمن الت�صكيلة االأ�ص��صية، حيث منح 
�صجلته  الذي  االأول  الهدف  متريرة  �صليم�ين 
اإيهي�ن�ت�صو  الالعب  عرب  "الثع�لب"  ت�صكيلة 
االأول،  ال�صوط  نه�ية  على  دقيقتني  قبل  وذلك 
الث�ين  الهدف  توقيع  اإىل  الالعب  نف�س  وع�د 
ال�صخ�صي له وللمب�راة بف�صل متريرة ث�نية من 
االأخري  هذا  حمرز،  ري��س  االآخر  اجلزائري 
بف�صل  االجنليزية  املي�دين  على  ت�ألقه  وا�صل 
الذي  وهو  به�  يقوم  ك�ن  التي  املراوغ�ت 
من  زميله  اإىل  الكرة  واإي�ص�ل  مترير  يف  جنح 
يكمل  ومل  للي�صرت،  الث�ين  الهدف  اإ�ص�فة  اأجل 

اللق�ء  وحمرز  �صليم�ين 
يف  االأول  غ�در  حيث 
ترك  بينم�   56 الدقيقة 
قبل  امليدان  حمرز 
نه�ية  على  دق�ئق  ت�صع 

املواجهة.
�صبكة  نفت  املق�بل،  يف 
�صبورت�س"  "�صك�ي 
املتعلقة  االأخب�ر 

من  الرتكي  ب�صيكت��س  ن�دي  اإدارة  ب�ن�صح�ب 
واأكدت  �صليم�ين،  الالعب  مع  التع�قد  �صب�ق 
اأن الالعب على بعد خطوة من اأجل االن�صم�م 
وق�المل�صدر  الرتكي،  الدوري  عم�قة  اأحد  اإىل 
متقدمة   مف�و�ص�ت  يف  ب�صيكت��س  م�صوؤويل  اأن 
مع نظرائهم من لي�صرت �صيتي من اأجل اإقن�عهم 
فريقهم  �صفوف  اإىل  اخل�رش  مه�جم  بت�رشيح 
امل�رشحني  ق�ئمة  �صمن  يتواجد  الذي  وهو 

منحه  بعدم� 
االأخ�رش  ال�صوء  بوي�ل  كلود  الفرن�صي  املدرب 
جديد  فريق  اإىل  واالن�صم�م  الرحيل  اأجل  من 
يتم  اأن  ينتظر  اأين  ال�صتوي،  املرك�تو  هذا 
االإعالن عن �صفقة قريب� يف ظل اإ�رشار الن�دي 
الرتكي يف انتداب خريج ندي جمعية ال�رشاقة 
والذي ت�أكد ب�نتق�ل رئي�صه �صخ�صي� اإىل اجنلرتا 

من اأجل التف�و�س مع م�صوؤويل لي�صرت.
ع.ق.
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�ضان�ضيز يف�ضل مان�ض�ضرت يونايتد على ال�ضيتي

ك�سفت تقارير �سحفية اإجنليزية اأم�س عن �سبب تف�سيل األيك�سي�س �سان�سيز مهاجم اأر�سنال الرحيل 
اإىل مان�س�سرت يونايتد على جاره مان�س�سرت �سيتي، خالل االنتقاالت ال�ستوية احلالية، ووفًقا ل�سحيفة 
»مان�س�سرت اإيفينينج نيوز«، فاإن �سان�سيز ي�سعر بالقلق من �سيا�سة التدوير التي ي�ستخدمها املدرب 
بيب غوارديوال يف ال�سيتي، وميتلك املدرب االإ�سباين خيارات عديدة، يف خط الهجوم مثل �سريجيو 
لن ي�سمن  الت�سيلي  النجم  اأن  يعني  �ساين، ما  �ستريلينغ ولريوي  اأغويرو، غابرييل خي�سو�س، رحيم 
امل�ساركة كاأ�سا�سي بانتظام، ويبدو �ساحب 29 عاًما، مقتنًعا باأنه �سيجد فر�سة اأف�سل يف اليونايتد، 
واأ�سارت ال�سحيفة اأن �سان�سيز كان ال يخفي غ�سبه عندما ي�ستبدله املدرب اأر�سني فينغر، ما يوؤكد 
مدى حر�سه على امل�ساركة دائًما يف املباريات. وكانت تقارير �سحفية متواترة، قد اأكدت موؤخًرا 

اقرتاب الدويل الت�سيلي من االن�سمام ملان�س�سرت يونايتد.

مر�ضيليا ينتزع و�ضافة الدوري الفرن�ضي
انتزع مر�سيليا املركز الثاين بفوزه على �سيفه �سرتا�سبورغ 2-0 اأول اأم�س على ملعب »فيلودروم« يف مر�سيليا يف 
الكامريوين كلينتون جني ودمييرتي باييت الهدفني،  البديالن  الفرن�سي، و�سجل  افتتاح املرحلة 21 من الدوري 
ووا�سل مر�سيليا �سحوته وحقق فوزه الثالث على التوايل و13 هذا املو�سم فرفع ر�سيده اإىل 44 نقطة وبات يتقدم 
بفارق نقطة على موناكو حامل اللقب الذي تعادل مع جاره ني�س 2-2 وفقد الو�سافة، وكان ني�س يتجه لتحقيق 
فوز غال خارج اأر�سه بعد اأن كان متقدماً 2-1، اإال اأن املهاجم الكولومبي راداميل فالكاو اأدرك التعادل يف الدقيقة 
92، وكان دياكابي افتتح الت�سجيل ملوناكو قبل اأن يعادل االإيطايل ماريو بالوتيلي النتيجة لني�س وي�سيف الالعب 

نف�سه الهدف الثاين.
ويف مباراة اأخرى على ملعب »ماموت اتلنتيك«، عاد كان ل�سكة االنت�سارات بفوز ثمني على م�سيفه بوردو بهدفني 

نظيفني �سجلهما ايفان �سانتيني من ركلة جزاء و�سيلفيو روين رودالن.
وذكرت م�سادر لرويرتز اأن تقرير ال�رشطة اأ�سار اإىل وجود معامالت مالية حتتوي على موؤ�رشات على عمليات مثرية 
لل�سبهات، ورف�ست موؤ�س�سة فينينف�ست القاب�سة واململوكة لربل�سكوين والتي باعت النادي التعليق على التقرير، ونفى 
كبري املدعني يف ميالنو تقريراً ن�رشته �سحيفتا ال �ستامبا وايل �سيكولو وذكر اأن مكتبه فتح حتقيقاً يف مزاعم غ�سل 
اأموال خالل عملية البيع، ونفى برل�سكوين الذي يقود اأكرب حزب �سيا�سي �سمن تيار ميني الو�سط يف اإيطاليا �سحة 
التقرير. وباع برل�سكوين الذي توىل رئا�سة وزراء اإيطاليا اأربع مرات، النادي بقيمة 740 مليون يورو وتنحى من من�سب 

الرئي�س الذي تواله الأكرث من 30 عاماً.

بر�ضلونة يتحرك لتاأمني بقاء اومتيتي
اأم�س  اإ�سبانية  �سحفية  تقارير  ذكرت 
على  للحفاظ  حتركاته  بداأ  بر�سلونة  اأن 
الكربى،  االأندية  بقية  اأطماع  من  جنمه، 
ديبورتيفو«  »موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
الكتالونية، فاإن اإدارة البار�سا قد اأخربت 
بالفعل وكالء الالعب �سامويل اأومتيتي، 
�سيتم  له  تعتزم تقدمي عقد جديد  باأنها 
ا  واأي�سً اجلزائي  ال�رشط  قيمة  رفع  فيه 
اأومتيتي  وكان  ال�سنوي.  الراتب  زيادة 
يف  لرب�سلونة  ان�سم  قد  عاما   24 البالغ 
�سيف عام 2016، قادما من ليون مقابل 

عام  حتى  ممتد  بعقد  يورو  مليون   25
للدرا�سات  الدويل  املركز  وقدر   ،2021
اأومتيتي  قيمة  موؤخًرا،  الريا�سية، 
ال�سوقية مقابل 101 مليون يورو اأكرث بـ41 
مليوًنا من قيمة �رشطه اجلزائي احلايل. 
ان�سمامه  منذ  الفرن�سي  الدويل  وتاألق 
اأندية كبرية تطمع يف  للبار�سا، ما جعل 
الذي  �سيتي،  مان�س�سرت  اأبرزها  خدماته 
مليون   60 دفع  يف  �سعوبة  اأي  يجد  لن 
يورو القتنا�س الالعب من البلوغرانا، يف 

حال عدم رفع قيمة ال�رشط اجلزائي.

و�ضف فينغر للحكم بالعار �ضبب العقوبة
و�سف اأر�سني فينغر مدرب اأر�سنال احلكم مايك دين باأنه عار على التحكيم وذلك عقب لقاء 

فريقه �سد و�ست بروميت�س األبيون وفقاً ملا ت�سمنه تقرير احلكم ون�رش االحتاد االإجنليزي 
للعبة جزءاً منه، وعوقب فينغر باالإيقاف لثالث مباريات ل�سوء الت�رشف بعد التعادل 1-1 

�سمن الدوري املمتاز، وذلك بعد ح�سول و�ست بروميت�س على ركلة جزاء مثرية للجدل قبل 
النهاية، ويف ا�ستعرا�س كتابي لالأ�سباب التي دفعته ملعاقبة فينغر، ك�سف االحتاد االإجنليزي 

عن �سهادة احلكم دين التي قال فيها اإن فينغر دخل يف مواجهة مع طاقم التحكيم بعد 
املباراة.    وقال دين: »كان فينغر عدائياً جداً واقرتب مني وحتدث بلهجة عنيفة قائاًل 

اأنت غري نزيه و كررها عدة مرات، �ساألته هل ت�سفني باملخادع، فاأجاب اأمت�سك مبا  قلته، 
اأنت ل�ست نزيهاً«، واأ�ساف: »ثم قال يل، فعلت هذا معنا عدة مرات قبل ذلك، يفرت�س اأن 

تكون حمرتفاً، اأنت عار«، ودعمت �سهادات من م�ساعدي احلكم واحلكم الرابع رواية دين، 
وعاقبت جلنة ان�سباطية م�ستقلة فينغر يف وقت �سابق هذا ال�سهر باالإيقاف لثالث مباريات 
مع تغرميه 40 األف جنيه ا�سرتليني، واأنهى املدرب الفرن�سي العقوبة يف اخل�سارة 2-1 اأمام 

بورمنوث بالدوري املمتاز يوم االأحد املا�سي، و�سبق للمدرب الفرن�سي اأن عوقب باالإيقاف 
الأربع مباريات مطلع العام املا�سي ل�سوء الت�رشف بعد دفعه للحكم الرابع بعد الفوز 1-2 

على برينلي.

رئي�س ميالن ينفي اتهامه بالعمليات امل�ضبوهة
قال رئي�س نادي ميالن االيطايل اإن اإجراءات �رشاء النادي من رئي�س الوزراء االأ�سبق �سيلفيو 
الرقابة  ل�رشطة  تقرير  على  رداً  الت�رشيح  هذا  جاء  و�سفاف،  قانوين  ب�سكل  متت  برل�سكوين 
املالية يف ايطاليا اأ�سار لوجود بنود يحتمل اأن تكون مثرية لل�سبهات يف العقد، واأ�ساف ال�سيني 
»كافة  املا�سي:  العام  النادي  على  ال�ستحواذه  اإ�سارة  يف  بيان  النادي يف  رئي�س  يونغهونغ  يل 
االإجراءات راعت وبكل احرتام القوانني واملمار�سات املتبعة واملطبقة«، وتابع: »ما قراأته يف 

االأيام املا�سية ال يعك�س باأي طريقة حقيقة الو�سع«.  

مان�ض�ضرت يونايتد القوة القت�ضادية الأقوى باأوروبا
حقق مان�س�سرت يونايتد اأعلى دخل الأي ناد اأوروبي يف ال�سنة املالية االأخرية بعدما �ساعدته 

زيادة قدرها 32% على اجتياز عمالقي اإ�سبانيا ريال مدريد وبر�سلونة، وذكر تقرير 
�سنوي �سادر عن االحتاد االأوروبي لكرة القدم،اأن جمموع اإيرادات ما يزيد على 
700 ناٍد يف الدرجة االأوىل يف اأوروبا بلغ 18.5 مليار يورو يف 2016 مقابل 16.9 
مليار يف العام ال�سابق و2.8 مليار يف 1996، لكن التقرير اأقر باأن ما يقرب من 
ن�سف هذه االإيرادات 9.1 مليار يورو حققها 30 نادًيا فقط، واأن الفجوة تت�سع 

بني اأندية ال�سفوة والبقية، و�ساعدت عائدات البث التلفزيوين يف الدوري 
االإجنليزي املمتاز اأن ينال ناد يف و�سط الرتتيب مثل بورمنوث نف�س ما جناه 

اإنرت ميالن بطل اأوروبا 3 مرات.
وبلغت اإيرادات املان يونايتد 689 مليون يورو يف 2016 مقابل 521 مليون 

يورو يف 2015 وفقا للتقرير، وجاء بعد يونايتد يف قائمة االإيرادات بر�سلونة 
وريال مدريد وحقق كل منهما 620 مليون يورو، ثم بايرن ميونخ 592 مليون 
يورو وباري�س �سان جريمان 542 مليون يورو، ومان�س�سرت �سيتي )533 مليون 

يورو، وكانت اأرباح الت�سغيل يف يونايتد التي بلغت 232 مليون يورو هي االأعلى 
ا، تاله ريال مدريد وباري�س �سان جريمان وبايرن ميونخ واآر�سنال ومان�س�سرت  اأي�سً

�سيتي، وميلك يونايتد يف املقابل اأكرب �سايف دين وبلغ 561 مليون يورو، يليه بنفيكا واإنرت 
ميالن وجوفنتو�س وليفربول.

واأكد التقرير اأن الدوري االإجنليزي املمتاز، ي�ستمتع باأكرب اإيرادات يف اأوروبا ويبلغ متو�سط النادي الواحد 244.4 
مليون يورو، خلفه الدوري االأملاين مبتو�سط 149.6 مليون يورو لكل ناٍد، ثم اإ�سبانيا 126.3 مليون يورو واإيطاليا 

100.2 مليون يورو، وتراجع متو�سط االإيرادات ب�سكل �سخم يف باقي امل�سابقات حتى يف الدول الكربى يف كرة القدم 
مثل هولندا 26.7 مليون يورو والربتغال 20.3 مليون يورو، وبلغ متو�سط اإيرادات اأندية اليونان 8.9 مليون يورو، بينما 

كانت االأرقام اأقل يف اأوروبا ال�رشقية وبلغت خم�سة ماليني يورو يف املجر، 4.4 مليون يورو يف الت�سيك و1.5 مليون 
يورو يف �سلوفينيا.

ويف قائمة اأعلى 20 نادًيا من حيث اإيرادات البث التلفزيوين املحلي كان هناك 16 نادًيا اإجنليزًيا، وت�سدر مان�س�سرت 
يونايتد القائمة بر�سيد 146 مليون يورو متفوًقا على العمالقني ريال مدريد وبر�سلونة، وينال بورمنوث 99 مليون يورو 

وهو نف�س ما يح�سل عليه اإنرت ميالن، الذي يعد بجانب جوفنتو�س املمثلني الوحيدين للدوري االيطايل يف اأول 20 
نادًيا.، اأكد التقرير اأن اإجمايل االإنفاق على االنتقاالت و�سل اإىل رقم قيا�سي بلغ حوايل 5.6 مليار يورو يف اأوروبا خالل 

�سيف 2017، مبا يف ذلك �ست من اأغلى 20 �سفقة يف التاريخ.

الريال اأمام فر�ضة ت�ضحيح امل�ضار يف كاأ�س امللك
ترتكز االأنظار اليوم على ريال مدريد الذي عجز عن حتقيق الفوز يف اآخر 3 مباريات يف الدوري، ما ت�سبب منطقياً 
بفقدانه االأمل مبناف�سة غرميه بر�سلونة البتعاده عنه بفارق 19 نقطة قبل انطالق دور االإياب، ويف ظّل ال�سغط على 
مدربه الفرن�سي زين الدين زيدان، الذي حقق مو�سماً رائعاً يف 2017 بتتويجه يف الدوري املحلي ودوري اأبطال اأوروبا، 
ياأمل ريال يف تخطي جاره ليغاني�س �ساحب املركز 13 يف الدوري والذي يخو�س ربع النهائي للمرة االأوىل يف تاريخه. ومل 
يكن تاأهل ريال، �سل�ساً الأّنه وبعدما ح�سم مباراة الذهاب اأمام م�سيفه نومان�سيا من الدرجة الثانية بثالثية نظيفة بينها 
ثنائية يف الدقائق االأخرية، �سقط يف فخ التعادل 2-2 على اأر�سه اإياباً بت�سكيلة رديفة، وفجر ليغاني�س مفاجاأة من العيار 
الثقيل عندما حجز بطاقة التاأهل اإىل ربع النهائي على ح�ساب فياريال بعدما تغلب على االأخري 1-0ذهاباً يف مدريد 

وخ�رش اأمامه 1-2 يف فياريال و�سمن تاأهله بف�سل ت�سجيله هدفاً خارج قواعده.   



 يابانيون  يحولون
 »اأغطية الت�صريف« لأعمال فنية

 
يف ظاهرة لفتت �نتباه �ليابانيني، �سعى جمموعة من �لفنانني �إىل 

حتويل �أغطية فتحات �لت�رصيف للوحات فنية جتذب �هتمام �ملارة 
و�مل�ساة، كما لقيت هذه �للتفاتة �لإبد�عية �سدى يف و�سائل �لتو��سل 

�لجتماعي.
وجلاأ �لفنانون �إىل �لزخارف �لقدمية لي�سعوها حتت �ملارة للتعرف على 
ثقافة �ليابان وتاريخها مبجرد �لنظر �إىل هذه �للوحات، و�أكد بع�سهم 
�أن �للم�سات �جلمالية �لتي �أ�سيفت للأغطية خلقت م�سهد� خمتلفا يف 

�لطرقات، على نحو يلهم مدنا �أخرى لتحذو حذوها.
و�نت�رصت �سور هذه �للوحات �لفنية على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، 

وهو ما منحها �نت�سار� �أكرب.
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هل يحمي ال�صباب املقام العراقي من الندثار؟

بقبعته البغدادية التقليدية التي تعرف بـ«ال�شدارة«، يتنقل مغني املقام العراقي ال�شاب 
حممد �شجاد عز الدين بني املهرجانات واملحافل املختلفة لأداء هذا الفن والتعريف به، 

بعدما بات ي�شهد انح�شارا كبريا يف ال�شنوات الأخرية.

�إنه يرغب يف  �لدين  ويقول عز 
وت�سجيل  �ملقام  �إحياء  �إعادة 
ح�سور له يف حياة �ل�سباب، بعد 
�أن طغت موجات �لغناء �حلديثة 
على و�سائل �لإعلم. ورغم �أنه 
موؤ�س�سة  �أية  برعاية  يحظى  ل 
جهوده  �أن  يوؤكد  فاإنه  فنية، 
�لب�سيطة تلقى ترحيبا كبري� يف 

�أو�ساط �لعر�قيني.
�لفن  لهذ�  �لطبيعي  �لنمو  ولأن 
مبوت  توقف  قد  �لتقليدي 
معظم رو�ده �لكبار مثل حممد 
�لقباجني ويو�سف عمر وها�سم 
�ل�سباب  فاإن  و�آخرين،  �لرجب 
يف  ي�سريو�  �أن  قررو�  �لذين 
يجدون  �لفن  هذ�  طريق 
تقدمي  يف  كبرية  �سعوبات 

�أعمال جديدة.
مع  �جلمهور  يتفاعل  ما  وعادة 
باملزيد  ويطالبونه  �لدين  عز 
�أو  يقدمها،  �لتي  �لأغاين  من 
ي�ساألونه عن �سفحاته يف مو�قع 
ليتابعو�  �لجتماعي  �لتو��سل 

�أعماله، كما يقول.

�ل�سباب  هوؤلء  معظم  وتتلمذ 
على يد مغني �ملقام �ملعروفني 
�ليوم، كحامد �ل�سعدي وح�سني 
وبد�أت  و�آخرين،  �لأعظمي 
�ل�سابة  �لأ�سو�ت  هذه  بع�ض 
تنال �سهرة ومتابعة يف �ل�ساحة 

�لفنية رغم غياب �لدعم.
�لآلت  معظم  غابت  وقد 
ت�ستخدم  كانت  �لتي  �لقدمية 
�ل�سنطور  مثل  �ملقام  غناء  يف 
مغنو  وبد�أ  و�جلوزة،  و�لرق 
�ملقام يف ��ستخد�م �آلتي �لعود 
فعل  كما  وتطويعها،  و�لقانون 
�لذي  زياد  عمر  �ل�ساب  �لفنان 
عازيف  م�ساهري  من  �أ�سبح 

�لقانون يف �لعر�ق.
غناء �ملدينة

�ملقام  يف  �لباحث  ويقول 
�إن  �إدري�ض  يحيى  �لعر�قي 
تاريخيا  منطا  ميثل  �ملقام 
وجل  �لعر�قية،  �ملدينة  لغناء 
كبغد�د  �ملدن  �أبناء  من  رو�ده 
و�لب�رصة  وكركوك  و�ملو�سل 
كثري�  تر�جع  لكنه  وبعقوبة، 

�لريفية  �لأمناط  زحف  �أمام 
�ل�رصيع  �لإيقاع  تعتمد  �لتي 

و�لر�ق�ض �أحيانا.
وي�سيف �أن �لكلمات �لتي كانت 
-�أو  �ملقام  �أغاين  يف  ت�ستخدم 
كانت  بـ«�لب�ستة«-  تعرف  ما 
للأغاين  خلفا  بعناية،  تنتقى 
لغة  ت�ستخدم  �لتي  �حلديثة 
خفيفة �أقرب ما تكون �إىل ل�سان 

�ل�سارع.
وي�ستكي �إدري�ض من عدم وجود 
�ملقام  ترعى  فنية  موؤ�س�سات 
ل  �لف�سائيات  �أن  كما  �ليوم، 
تقوم بالرتويج له �أو دعم مغنيه، 
مرغوبا  �لفن  هذ�  يعد  مل  لذ� 
عند �لأجيال �ل�سابة، مما �أ�سهم 
و�ملتاأثرين  متابعيه  تر�جع  يف 

به.
�لعر�قية  �حلكومة  �أن�ساأت  وقد 
عرفت  موؤ�س�سة   1988 عام 
�لعر�قي«  �ملقام  بـ«بيت 
باإ�رص�ف �ملو�سيقار منري ب�سري، 
بغر�ض رعاية هذ� �لفن ورو�ده، 
�سعيفا جد�  �أ�سبح  �أد�ءها  لكن 

ميز�نية  �إىل  تفتقر  وهي  �ليوم، 
ن�ساطها،  بتطوير  لها  ت�سمح 

بح�سب ما يقول �إدري�ض.
�ل�سباب  �لفنانون  ويو�جه 
�سعوبات كبرية يف تقدمي �أعمال 
خا�سة بهم، فهم يقدمون �أغايَن 
مما  عقود،  منذ  معظمها  �أّدي 
دو�مة  يف  للدخول  ي�سطرهم 
�لتمّيز  ي�ستطيعون  ول  �لتكر�ر، 
بع�سهم  قدر�ت  خلل  من  �إل 

�ل�سوتية �لعالية.
ف�سل عن �أن �ل�سعر�ء �أ�سبحو� 
منذ �سنو�ت يحجمون عن كتابة 
�لفن،  من  �لنوع  لهذ�  ق�سائد 
عدم  من  وخ�سيتهم  ل�سعوبتها 

تقبل موؤدي �ملقام لها.
ويرى ناقدون فنيون �أن �لقالب 
�لتقليدي �لذي و�سع فيه �ملقام 
ودفع  كثري�،  تر�جعه  يف  �ساهم 
على  للق�سوة  موؤديه  بع�ض 
مما  يغنونه،  �لذين  �ل�سباب 
عن  لتثبيطهم  عامل  ي�سكل 

�ل�ستمر�ر يف هذ� �ملجال.
قلة �لدعم

من  عدد  حماولت  ورغم 
تقدمي  �ل�سباب  �لفنانني 
�ملقامات باإيقاع �رصيع وحديث، 
فاإن معظم متابعي هذ� �لنمط 
�لفني يتحفظون على ذلك، مما 
�لأ�سطو�نات  حبي�ض  يجعله 
و�ملقاطع �لقدمية �مل�سجلة.

�ملقام  قارئي  بع�ض  وي�ستكي 
من �سعف �لدعم �لذي يتلقونه 
�لعر�قية،  �لثقافة  وز�رة  من 
يعي�سون  معظمهم  �إن  حيث 
ما  على  معتمدين  رو�تب  دون 
يح�سلون عليه من مبالغ زهيدة 
ي�ساركون  �لتي  �ملنا�سبات  من 

فيها بني �حلني و�لآخر.
لكن �لباحثة �ملو�سيقية يف وز�رة 
�لثقافة �إميان �ملر�سومي تقول 
ل�ستقطاب  ت�سعى  �لوز�رة  �إن 
هوؤلء �لفنانني، وخا�سة من فئة 
�ل�سباب، وقامت بتعيني بع�سهم 
�ملو�سيقية  �لفنون  د�ئرة  يف 
جتديد  يف  منها  »م�ساهمة 
�لدماء ورفد هذ� �للون �لغنائي 

�لرت�ثي«.

هذ�  يدعمون  �أنهم  وت�سيف 
�ملهرجانات  خلل  من  �لفن 
و�لحتفالت �لتي تقيمها �لفرق 
للوز�رة  �لتابعة  �ملو�سيقية 
»�أنغام  ب�سكل دوري، مثل فرقة 
�ملقام  »بيت  وفرقة  �لر�فدين« 
�لدر��سات  ومعهد  �لعر�قي« 
�ملو�سيقية ومدر�سة �ملو�سيقى 

و�لباليه وغريها.
د�ئرة  �أن  �ملر�سومي  وتوؤكد 
تقوم  �ملو�سيقية  �لفنون 
يف  �ل�سباب  هوؤلء  باإ�رص�ك 
ول  �ملتنوعة،  �ملهرجانات 
باملقام،  �ملتخ�س�سة  �سيما 

ت�سجيعا ملو�هبهم.
عن  يقال  ما  �لباحثة  وت�ستبعد 
متجذر  لأنه  �ملقام  �نقر��ض 
ورمبا  �لعبا�سي  �لع�رص  منذ 
وثق  �أنه  �إىل  بالإ�سافة  قبله، 
و�لكتب  و�ل�سوت  بال�سورة 
�ملو�سيقية،  و�لنوتات  و�لبحوث 
تفا�سيله  كل  �سيحفظ  مما 
حد  على  �لقادمة،  للأجيال 

قولها.

 ح�صن وح�صنة على خ�صبة 
امل�صرح القومي بالالذقية

عمل  طاقم  يقف  جديد   من 
م�رصحية “ح�سن وح�سنة” للمخرج 
�مل�رصح  خ�سبة  على  �سبوح  فايز 
عرو�ض  يف  باللذقية  �لقومي 
�ل�سهر  من   19 �لـ  حتى  ت�ستمر 
م�رصح  مهرجان  �سمن  �حلايل 

�لطفل 2018 باملحافظة.
وتدور فكرة �مل�رصحية �لتي �أعدها 
ن�ض  عن  كوك�ض  ر�ساد  �لكاتب 
�سك�سبري  وليام  �لإجنليزي  للكاتب 
خمرج  وفق  �ل�رص�سة”  “تروي�ض 
ت�رصيحه  يف  �سبوح  فايز  �لعمل 
حول �لأمري ح�سن �لذي �دعى �أنه 
�لتي  ح�سنة  �لأمرية  �أمام  حطاب 
�سبق �أن رف�ست عرو�ض زو�ج من 
�أمر�ء كرث بعد �أن ��سرتطت عليهم 
حل �ألغازها �ملعقدة لينجح يف حل 

�ألغازها و�لظفر بالزو�ج بها.
يح�ض  �لعمل  �أن  �سبوح  و�أو�سح 
على حب �لعمل و�لأر�ض و�لتم�سك 
م�سري�  لل�سوريني  حاجة  وهي  بها 
ور�سالته  �لعمل  مقولة  �أن  �إىل 
ولكل  معا  و�لكبار  للأطفال  ت�سلح 
هناك  كان  “طاملا  �أنه  �إذ  �لنا�ض 
�لوطن  فاإن  و�لأر�ض  للعمل  حب 

�لفنان  و�عترب  بخري”.  و�لإن�سان 
�أدى دور �مللك  نبيل مري�ض �لذي 
�بنته  ت�رصفات  �سوء  يعاين  �لذي 
�لأمرية ويتعاطف مع ح�سن �إميانا 
منه بقدرته على حت�سني ت�رصفاتها 
�أن �لعر�ض يحمل ر�سالة حب �لعمل 
و�لوطن و�رصورة �إخل�ض �لفرد يف 
�لكبار  يتلقاها  كاأفكار  وهي  عمله 
ليكون  �سو�ء  حد  على  و�ل�سغار 
�لعمل موجها �إىل �لأ�رصة باأكملها. 
كان  �لعر�ض  يف  �لب�سيط  �لديكور 
�عتمد  و�لذي  �لرو�ية  من  جزء� 
حيث  وخل�سته..  �لن�ض  عليه 
�مل�رصح ق�رص  �جتمع على خ�سبة 
�مللك وكوخ �حلطاب يف ثنائية من 
�لت�ساد �أبدع بها �لفنان �لأوغاريتي 

كما ي�سف نف�سه نز�ر علي بدر.
�أجو�ء �لفرح �لتي �أبد�ها �لأطفال 
جناح  تعك�ض  �لعر�ض  خلل 
طابعا  �أخذت  �لتي  �مل�رصحية 
طاملا  حكاية  نقل  يف  كوميديا 
�لأطفال  بر�مج  يف  �ساهدوها 
عرب  لتنجح  كرتونية  ب�سخ�سيات 
و�إثارة  �لأطفال  �إمتاع  يف  ممثلني 

�سحكاتهم. 

جيم كاري يحّمل ترامب 
م�صوؤولية »الإنذار الكاذب«

ت�سبب �إنذ�ر »كاذب« بقرب �سقوط 
�ساروخ بالي�ستي يف جزيرة هاو�ي 
�ملا�سي،  �ل�سبت  يوم  �لأمريكية 
بحالة من �لذعر و�لتاأهب خلروج 
�لآلف من �سكانها، وعلى ر�أ�سهم 
�ألقى  �لذي  كاري  جيم  �ملمثل 
�لأمريكي  �لرئي�ض  على  باللوم 

دونالد تر�مب.
من  كان  �أنه  كاري  جيم  و�أو�سح 
عندما  �آنذ�ك،  �ملوجودين  بني 
عرب  ن�سية  ر�سالة  على  ��ستيقظ 
خدمة  من  �ملحمول  هاتفه 
هاو�ي،  جزيرة  يف  �لطو�رئ 
ب�ساروخ  و�سيك  من هجوم  حتذر 
�ملا�سي  �ل�سبت  يوم  بالي�ستي 
�لذي  �سباحاً،  �لثامنة  �ل�ساعة 
تبني فيما بعد �أنه »�إنذ�ر خاطئ«، 
بح�سب ما ذكر موقع �لد�يلي ميل 

�لربيطاين.
كاري  غ�سب  �لر�سالة  و�أثارت 
ذلك  عن  عرب  ما  �رصعان  �لذي 
ح�سابه  على  ن�رصها  بتغريدة 
ملا  تويرت،  موقع  على  �خلا�ض 
توتر  من  حالياً  �ملنطقة  ت�سهده 
�ل�ساروخية  �لتجارب  خلفية  على 

كوريا  جتريها  �لتي  �لبالي�ستية 
باللوم على  �ألقى  �ل�سمالية، حيث 
�لرئي�ض �لأمريكي دونالد تر�مب، 
�ل�سيا�سة  تغيري  �رصورة  موؤكد�ً 
و�لكونغر�ض  تر�مب  يتبعها  �لتي 
تنفري  يف  وت�سببت  �جلمهوري 

�لعامل.
وقال جيم يف �لتغريدة: »��ستيقظت 
�سباح هذ� �ليوم، وكلفني �لأمر 10 
دقائق يف حماولة ��ستيعاب �أين ما 
زلت على قيد �حلياة، �سحيح �أنه 
�لإنذ�ر  �أن  �إل  كاذباً،  �إنذ�ر�ً  كان 
وتابع  نف�سياً«،  كان  �حلقيقي 
�لرجل  لهذ�  �سمحنا  »�إذ�  حمذر�ً 
�جلمهوري  وكونغر�سه  )تر�مب( 
تنفري  يف  �ل�ستمر�ر  يف  �لفا�سد 
معاناة  يف  �سنعي�ض  منا،  �لعامل 

م�ستمرة ل ميكن ت�سورها«.
ديفيد  هاو�ي  حاكم  �أن  يذكر 
منف�سلة  تغريد�ت  �أكد يف  �إيجي، 
هاو�ي  جزيرة  �أن  تويرت  على 
غري  �لهادي  �ملحيط  يف  �لو�قعة 
ب�ساروخ  �لإطلق  على  مهددة 
�إر�ساله  مت  �لإنذ�ر  و�أن  بالي�ستي، 

عن طريق �خلطاأ.
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»جوار اجلوار«:

الأبعاد اجليو�سيا�سية ل�سيا�سة اجلوار الأوروبية
يكت�ضب مفهوم اجلوار عند احلديث عن العالقات الدولية، اأبعاداً اأكرث تعقيداً، خا�ضة اأن اأول ما يتبادر اإىل الذهن فيما يرتبط بعالقات الدول املتجاورة مع بع�ضها 

البع�س، اأنه ي�ضودها جو من االن�ضجام واالعتماد املتبادل، اإال اأن هذا االأمر ال يعك�س الواقع دائمًا يف �ضوء امل�ضكالت التي تقع بني اخل�ضوم يف اإقليم معني، والتي 
ينتج عنها العديد من ال�ضراعات.

 Sieglinde Gstöh : تاأليف
and Erwan Lannon

»جوار اجلوار«: اإعداد: 
با�ضم را�ضد/مركز امل�ضتقبل 

للدرا�ضات

وقد تاأ�س�س الحتاد الأوروبي ذاته كنتاج 
دوله؛  الكارثية بني  وال�رصاعات  احلروب 
بناء  �رصورة  اإىل  احلاجة  برزت  ثم  ومن 
لتجاوز  اأوروبا  دول  بني  التعاون  من  نوع 
تطورت  الوقت  ومبرور  الأزمات.  تلك 
العالقات بني هذه الدول، واأ�سبح الحتاد 
يتعلق  فيما  به  يُحتذى  الأوروبي منوذجاً 
اأ�سبح  ولذا  يتبعها،  التي  ب�سيا�سة اجلوار 
على  يجب  هل  الآن:  امُلثار  الت�ساوؤل 
اأن تتوقف عند  �سيا�سة اجلوار الأوروبية 
حدود الدول احلالية املجاورة لالحتاد؟ 
تلك  جلريان  ت�سل  حتى  ذلك  تتجاوز  اأم 

الدول املجاورة؟!
موؤ�س�سة  اأ�سدرت  الإطار،  هذا  يف 
»Ashgate« كتاباً يحمل عنوان: »جريان 
الأوروبي:  لالحتاد  املجاورة  الدول 
واجليو�سيا�سية  الدبلوما�سية  الأبعاد 
لعدد  الأوروبية«،  اجلوار  �سيا�سة  وراء 
خالل  من  يركز  حيث  املوؤلفني،  من 
ف�سوله الثالثة ع�رص، على تو�سيح ماهية 
تواجه  التي  ال�سرتاتيجية  التحديات 
مع جريان  التعامل  يف  الأوروبي  الحتاد 
وفعالية  اأهمية  ومدى  املجاورة،  الدول 
تلك  ت�سم  �ساملة  ا�سرتاتيجية  اتباع 
الدول املجاورة، واأبعادها اجليو�سيا�سية 
وتاأثريها على حدود دور  والدبلوما�سية، 

الحتاد الأوروبي على املدى الطويل.

التحديات االإ�ضرتاتيجية اأمام 
االحتاد االأوروبي

ي�سري الكتاب اإىل اأن مفهوم »جريان الدول 
تقدميه  الأوروبي« مت  املجاورة لالحتاد 
طريق  عن   2006 عام  يف  الأوىل  للمرة 
احلديث  اإطار  يف  الأوروبية  املفو�سية 
عن تقوية �سيا�سة اجلوار الأوروبية، والتي 
اأكدت على �رصورة العمل مع جريان دول 

اجلوار الأوروبي.

عام  يف  امل�رصوع  هذا  اإطالق  ومنذ 
درامي؛  ب�سكل  املواقف  تطورت   ،2012
نتيجة  �سخونة  اأكرث  الأقاليم  اأ�سبحت  اإذ 
ناهيك  املختلفة،  وال�رصاعات  للحروب 
عن كون بع�سها مرتابط مع الآخر، وكلها 
الحتاد،  لدول  املجاورة  الدول  تدور يف 
الأمن  زعزعة  اإىل  النهاية  يف  يوؤدي  مبا 

وال�ستقرار يف الحتاد الأوروبي.
التحديات  طبيعة  تت�سح  ولكي 
الحتاد  يواجهها  التي  ال�سرتاتيجية 
اأو  الأوروبي يف عالقاته مع دول اجلوار 
اإىل  ابتداًء  الإ�سارة  جتدر  اجلوار،  جوار 

من هم هوؤلء اجلوار وكذلك جريانهم.
دول  ت�سنيف  ميكن  ال�سدد،  هذا  ويف 

اجلوار الأوروبي اإىل فئتني:
املجاورة  الدول  ت�سم  الأوىل:  الفئة 
�سمن  تدخل  والتي  الأوروبي،  لالحتاد 
تعد  والتي  الأوروبية؛  اجلوار  �سيا�سة 
�رصكاء لالحتاد الأوروبي، بحيث ت�ستفيد 
من اتفاقيات ال�رصاكة والتعاون امل�سرتك 
ثالث  اإىل  تق�سيمها  وميكن  الحتاد،  مع 

فئات:ـ
ت�سم  املتو�سط:  و�رصق  جنوب  دول  ـ   1
وفل�سطني  وم�رص  وتون�س  املغرب 

واإ�رصائيل والأردن.
اأرمينيا  ت�سمل  القوقاز:  جنوب  دول  ـ    2

وجورجيا واأذربيجان.
مولدوفا  وت�سم  اأوروبا:  �رصق  دول  ـ   3

واأوكرانيا.
الدول  تلك  بع�س  اأن  من  الرغم  وعلى 
)وهي اأرمينيا واأذربيجان والأردن( لي�ست 
دول جوار مبا�رص من الناحية اجلغرافية 
�سمن  تدخل  فاإنها  الأوروبي،  لالحتاد 
�سيا�سة اجلوار، وهو ما يعني اأن الحتاد 
اعتمد على اقرتاب جيو�سيا�سي اأكرث منه 
ال�سرتاتيجية.  تلك  ت�سميم  يف  جغرايف 
يجب  كان  الدول  بع�س  ثمة  اأن  غري 
اجلوار  �سيا�سة  داخل  ت�سمينها  يتم  اأن 
الأوروبية لكنها مل تدخل حتى الآن؛ وهي 
و�سوريا(،  وليبيا،  وبيالرو�سيا،  )اجلزائر، 
حول  املفاو�سات  جتري  لتزال  حيث 
ال�سرتاتيجية  تلك  الدول يف  اإدماج هذه 

من عدمه.
الحتاد  جريان  ت�سم  الثانية:  الفئة 
�سيا�سة  داخل  املت�سَمنني  غري  الأوروبي 
وتركيا،  رو�سيا  وهما  الأوروبي؛  اجلوار 
والتي يرى الكتاب اأنهما ي�ستحقان اهتماماً 
خا�ساً من جانب الحتاد الأوروبي، نظراً 

لأهميتهما اجليو�سيا�سية.
وقد رف�ست رو�سيا اأن يتم ت�سمينها ب�سكل 
كامل يف �سيا�سة اجلوار الأوروبية، لكنهما 
من  امل�ستفيدة  الدول  قائمة  يف  نت  َمّ �سُ
الحتاد،  مع  والتعاون  ال�رصاكة  عالقات 
ال�سرتاتيجية  ال�رصاكة  اأ�سبحت  ثم  ومن 
طبيعة  ت�سكل  الرو�سية  ـ  الأوروبية 
اأن مو�سكو  العالقات بني كل منهما، بيد 
الأوروبية  اجلوار  �سيا�سة  يف  تدخل  مل 

اجلديدة.
اأما تركيا فتعد قوة اإقليمية ذات ثقل، كما 
اأن لديها طموحات كربى، لكنها مل تدخل 
حتى الآن �سمن �سيا�سة اجلوار الأوروبية، 

واإن كانت مدرجة يف عملية التفاو�س.
ويف عام 2006 اأكدت املفو�سية الأوروبية 
الثنائية  العالقات  تنمية  �رصورة  على 
رو�سيا  من  كل  وبني  الحتاد  دول  بني 
ثم  ومن  ر�سمي.  ب�سكل  حتديداً  وتركيا 
ال�سيا�سية  العتبارات  اأن  وا�سحاً  يبدو 
يف  احلا�سمة  هي  كانت  واجليو�سيا�سية 
طبيعة  ويف  الأوروبية،  اجلوار  �سيا�سة 

حتديد ماهية دول اجلوار.

ات�ضاع نطاق �ضيا�ضة اجلوار 
االأوروبي

جريان  مفهوم  اأن  اإىل  الكتاب  ي�سري 
وميتد  يت�سع  اأن  ميكن  الأوروبي  الحتاد 
لي�سمل دولً ل ت�سرتك بال�رصورة مع اأي 
دولة من دول الحتاد الأوروبي يف حدود 
لالإطار  تنتمي  لكنها  بحرية،  اأو  برية 
الأوروبية.  اجلوار  ل�سيا�سة  اجليو�سيا�سي 
ثالثة  العتبار  يف  الأخذ  ميكن  وهنا 
واخلليج  اأفريقيا  وهي  اأ�سا�سية،  اأقاليم 
العربي واآ�سيا الو�سطى، من اأجل التعرف 

على دول جوار اجلوار الأوروبي.
اقرتابني؛  ابتاع  ميكن  ال�سياق  هذا  ويف 
والقرتاب  اجلغرايف،  القرتاب 

اجليو�سيا�سي، وذلك كالتايل:
يف  ي�سم  اجلغرايف؛  املنظور  اأولً- 
النيجر،  مايل،  )موريتانيا،  اأفريقيا: 
الأو�سط  ال�رصق  ويف  وال�سودان(،  ت�ساد، 
العربية  واململكة  اإيران،  )العراق،  ي�سم: 
ال�سعودية(، اأما يف اآ�سيا الو�سطى في�سم: 
وجتدر  وتركمان�ستان(.  )كازاخ�ستان 
مالحظة اأن كل الدول الآ�سيوية املجاورة 
جوار  دول  املبداأ  حيث  من  هي  لرو�سيا 
اجلوار لالحتاد الأوروبي وت�سم )ال�سني، 

اأنها  الوا�سح  اليابان، ومنغوليا(، لكن من 
تنتمي اإىل اإطار جيو�سيا�سي �رصق اآ�سيوي 

اآخر.
والذي  اجليو�سيا�سي؛  املنظور  ثانياً- 
يعمد اإىل تو�سيع قاعدة اجلوار الأوروبي، 
وذلك  كربى،  اأقاليم  ثالثة  ي�سم  بحيث 

على النحو التايل:
اأ�سا�سياً  اإقليماً  تعد  والتي  اأفريقيا:   -1
الأوروبي  الحتاد  مع  التعاون  ناحية  من 
ال�سرتاتيجية  ال�رصاكة  لعالقات  نتيجة 
الحتاد  مع  خ�سو�ساً  تربطهما  التي 
الأفريقي، ف�ساًل عن اأن الحتاد الأوروبي 
قد اأ�س�س اإطارين اإ�سافيني للتعاون فيما 
الأوروبي  اجلوار  �سيا�سة  وهما  بينهما، 
با�سم  والأخرى  اأفريقيا،  �سمال  دول  مع 
»اإطار كوتونو« مع بقية الدول الأفريقية، 
اأقاليم  اإدماج  ميكن  اأنه  اإىل  بالإ�سافة 
فرعية كما يراها القائمون على الكتاب، 

وهما اإقليما ال�ساحل والقرن الأفريقي.
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فيها  مبا  العربية،  اجلزيرة  �سبه  دول 
واليمن،  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
واإيران. ففي عالقات  العراق  اإىل جانب 
العربي،  اخلليج  مع  الأوروبي  الحتاد 
بينهما  احلرة  التجارة  اتفاقية  اأن  جند 
اأجندة  على  طويلة  لفرتة  ا�ستمرت  قد 
العالقات الأوروبية ـ اخلليجية، لكن رغم 
تاأ�سي�س �رصاكة ا�سرتاتيجية يف يونيو 2004 
الأو�سط، مل  وال�رصق  املتو�سط  دول  مع 
يتم حتقيق الكثري يف العالقات الأوروبية ـ 
العربية حتى ال�سنوات الأخرية، والتي مت 
العالقات بني الحتاد  تفعيل  اإعادة  فيها 

الأوروبي واجلامعة العربية.
حالة  تقليل  ميكن  اأنه  الكتاب  ويوؤكد 
بني  العالقات  يف  املفقودة  التما�سك 
الحتاد الأوروبي والدول العربية والناجتة 
لأع�ساء  الأوروبية  النظرة  ق�سور  عن 
اجلامعة العربية والتطورات التي حتدث 
عالقات  تطوير  طريق  عن  دولها،  يف 
ت�سم  جديدة  اأوروبية  عربية  ديناميكية 
الـ28 دولة الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي، 
والـ22 دولة الأع�ساء يف اجلامعة العربية، 

يف اإطار تعاوين م�سرتك.
على  العمل  ميكن  اأخرى،  ناحية  من 
دول  مع  العالقات  وتقوية  تفعيل  اإعادة 
يرتبطان  واللذين  واليمن،  العراق  مثل 
بعالقات  اأي�ساً  الأوروبي  الحتاد  مع 
�رصورة  اإىل  الإ�سارة  جتدر  كما  ثنائية. 

غري  بالدول  الهتمام  من  مزيد  اإعطاء 
العربية يف منطقة ال�رصق الأو�سط، وهي 
تاأ�سي�س  عند  وتركيا  واإ�رصائيل  اإيران 
لأدوارها  نظراً  اإقليمية،  ا�سرتاتيجية  اأية 
املحورية يف معادلت املنطقة املختلفة 

ويف املتغريات التي تلحق بها.
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واأي�ساً  وتركمان�ستان،  كازاخ�ستان 
من  كل  جانب  اإىل  قزوين،  بحر  منطقة 
قرغيز�ستان وطاجيك�ستان واأوزباك�ستان. 
اجلديدة«  ال�رصاكة  »ا�سرتاتيجية  وتعد 
الو�سطى،  واآ�سيا  الأوروبي  الحتاد  بني 
والتي مت تبنيها يف يونيو 2007 هي اإطار 
ميكن  كذلك  بينهما.  الأ�سا�سي  التعاون 
القول اإن قرار الحتاد الأوروبي يف 2004 
�سيا�سة  اإىل  القوقاز  جنوب  دول  ب�سم 
تغيري  يف  �ساهم  قد  الأوروبية  اجلوار 
ن الحتاد  مَكّ ال�سيا�سة، حيث  تلك  تطاق 
الأوروبي من الرتابط مع البحار الثالثة: 
)البحر املتو�سط، والبحر الأ�سود، وبحر 
ان�سمام  ذلك  اإىل  ويُ�ساف  قزوين(. 
يف  الأوروبي  لالحتاد  وبلغاريا  رومانيا 
عام 2007 والذي جعل الحتاد الأوروبي 
ف�ساًل  الأ�سود،  البحر  حدود  اإىل  ي�سل 
الحتاد  ظهور  اأمام  نفوذه  م  دَعّ اأنه  عن 

القت�سادي الأوروا�سي.
لهذا  طبقاً  تربز،  اأخرى  ناحية  من 
امل�سالح  بع�س  اجليو�سيا�سي،  املنظور 
حيث  بالطاقة؛  املتعلقة  ال�سرتاتيجية 
يف  الو�سطى  اآ�سيا  دول  دعوة  متت 
الربامج  يف  »امل�ساركة  اإىل   2010 عام 
اجلوار  �سيا�سة  مظلة  حتت  الإقليمية 
ق�سايا  اأولوية  على  بالرتكيز  الأوروبية 
والبيئة واملياه«.  والتعليم  والنقل  الطاقة 
دولتي  اإىل  املحللني  بع�س  وي�سري 
ميكن  ل  واللذين  وباك�ستان،  اأفغان�ستان 
اأقاليم  معادلت  عن  متاماً  ف�سلهما 

ال�رصق الأو�سط اأو اآ�سيا الو�سطى.

»دائرة من االأ�ضدقاء« اأم »قو�س 
لالأزمات«؟

اأثرت  اأحداثاً  ثمة  اأن  اإىل  الكتاب  ي�سري 
واأعاقت  الأوروبية  اجلوار  �سيا�سة  على 
جوار  دول  لي�سمل  نطاقها  تو�سيع  فكرة 
اجلوار الأوروبي؛ ومن اأبرز تلك الأحداث 
الرو�سي يف  الع�سكري  التدخل  قرار  كان 
اإعالن  وبعدها  جورجيا،  يف   2008 عام 

اأوكرانيا  عن  م�ستقلة  القرم  جزيرة  �سبه 
�ساهمت  حيث  الأخري،  ال�ستفتاء  بعد 
اأوروبا  خريطة  تغيري  يف  الأحداث  تلك 
ومثلت اختبارات حقيقة لفعالية الحتاد 
تاأثريه  وحدود  القارة  داخل  الأوروبي 
عدم  �ساهم  اأخرى،  ناحية  من  ونفوذه. 
الحتاد  قدمها  التي  املبادرات  فعالية 
الأوروبي يف بع�س الأقاليم الفرعية مثل 
املتو�سط  �رصق  مع  ال�رصاكة  مبادرات 
اجلوار  �سيا�سة  �سورة  على  التاأثري  يف 
تتبدى  ثم  ومن  عام،  ب�سكل  الأوروبية 
اأقوى  ا�سرتاتيجيات  تبني  اإىل  احلاجة 
مت  التي  الأخطاء  يف  التفكري  واإعادة 
تبني  فاإن  ثم،  ومن  �سابقاً.  فيها  الوقوع 
تتجاوز  الأوروبي  لالحتاد  ا�سرتاتيجية 
الحتاد  لدول  املبا�رص  اجلوار  فكرة 
وتتعامل مع جريان تلك الدول، بحيث يتم 
اإىل  توؤدي  اأن  �ساأنها  من  نطاقها،  تو�سيع 
وجيو�سيا�سية  دبلوما�سية  م�سالح  حتقيق 
الأوروبي  الحتاد  ونفوذ  دور  من  ويو�سع 
من  ذاته  الوقت  يف  يزيد  كما  العامل،  يف 
وقد  والقت�سادية.  الع�سكرية  قدراته 
 - اخلتامي  جزءه  يف   - الكتاب  اقرتح 
التي  للتحديات  ال�ستجابة  �سوء  يف 
من  العديد  يف  الأوروبي  الحتاد  تواجه 
ا�سرتاتيجية  الحتاد  يتبنى  اأن  الأقاليم، 
جوار  دول  مع  التعاطي  يف  واقعية  اأكرث 
اأ�سبحت  احلاجة  لأن  الأوروبي،  اجلوار 
ولتو�سيع  الأمر،  هذا  لتحقيق  ُملحة 
ب�سكل  الأوروبية  اجلوار  �سيا�سة  نطاق 
التحديات  طبيعة  مع  ومت�سق  نظامي 
املدى  على  ميكن  بحيث  املطروحة، 
البعيد حتويل »قو�س الأزمات« التي مير 
الأ�سدقاء«  من  »دائرة  اإىل  العامل  بها 
فيما  امل�سرتكة  ال�ستفادة  حتقيق  ميكن 
ال�سرتاتيجية  تلك  �ساأن  ومن  بينها. 
امُلقرتحة اأن ت�ساهم يف تعزيز ال�ستقرار 
الأوروبي،  لدول الحتاد  والرخاء  والأمن 
كي  لكنها  اجلوار،  دول  اإىل  بالإ�سافة 
للتطورات  ا�ستباقية  تكون  اأن  تنجح لبد 
التي  وبالأقاليم  بالعامل  حتدث  التي 
يتعاون مع الحتاد الأوروبي، واأن تتجاوز 
تقوم  اأن  يجب  بل  العامل،  »اأوربة«  فكرة 
ل  العاملية  القيم  وتدعيم  احرتام  على 
احرتام  وعلى  فقط،  الطابع  الأوروبية 
القانون، وهو ما �سينمي ما ميكن ت�سميته 
»روح ال�رصاكة« بني جميع الدول وي�ساهم 

يف جناح ا�سرتاتيجية التو�سع الأوروبي. 

ق�ضيدة بلقي�س

بلقي�ُس ..

يا َكنَْزاً ُخَرافّياً ..

اً ِعَراقّياً .. ويا ُرْمَ

وغابََة َخيُْزَراْن ..

النُجوَم  يِت  حتَدّ َمْن  يا 
عاً .. ترُفّ

هذا  بكِلّ  جئِت  اأيَن  ِمْن 
الُعنُْفواْن ؟

بلقي�ُس ..

اأيتها ال�سديقُة .. والرفيقُة 
..

َزْهرِة  مثَل  والرقيقُة 
اأُْقُحَواْن ..

�ساقْت بنا بريوُت .. �ساَق 
البحُر ..

�ساَق بنا املكاْن ..

التي  اأنِت  ما   : بلقي�ُس 
ِريَن .. تَتََكَرّ

فما لبلقي�َس اثْنَتَاْن ..

بلقي�ُس ..

التفا�سيُل  تذبُحني 
ال�سغريةُ يف عالقِتنَا ..

وجتلُدين الدقائُق والثواين 
..

 .. �سغرٍي  دّبو�ٍس  فلُكِلّ 
ٌة ق�سَّ

ُعُقوِدِك  من  ِعْقٍد  ولُكِلّ 
تاِن ِق�سَّ

�َسْعِرِك  مالقُط  حتى 
َهِبِيّ .. الَذّ

تغُمُرين ،كعادِتها ، باأمطار 
احلناِن

العراقُيّ  ال�سوُت  �ُس  ويَُعِرّ
اجلميُل ..

على ال�ستائِر ..

واملقاعِد ..

والأَواين ..

ومن امَلَرايَا تْطلَِعنَي ..

من اخلوامت تْطلَِعنَي ..

من الق�سيدة تْطلَِعنَي ..

ُموِع .. من ال�ُسّ

من الُكوؤُو�ِس ..

من النبيذ الأُْرُجواين ..

بلقي�ُس ..

يا بلقي�ُس .. يا بلقي�ُس ..

املكاِن  َوَجُع  ما  تدريَن  لو 
..

يف ُكِلّ ركٍن .. اأنِت حائمٌة 
كع�سفوٍر ..

وعابقٌة كغابِة بَيْلَ�َساِن ..

ِننَي .. فهناَك .. كنِت تَُدِخّ

هناَك .. كنِت تُطالعنَي ..

كنخلٍة  كنِت   .. هناَك 
ِطنَي .. تَتََم�َسّ

وتدُخلنَي على ال�سيوِف ..

يُْف اليََماين .. كاأنَِّك ال�َسّ

بلقي�ُس ..

اأين زَجاَجُة ) الِغريلَِن ( ؟

والَوّلعُة الزرقاءُ ..

 ) )الَكنِْت  الـ  �ِسَجارةُ  اأيَن 
التي

ما فارَقْت �َسَفتَيِْك ؟

اأين )الها�سمُيّ ( ُمَغِنّيَاً ..

فوَق القواِم امَلْهَرَجاِن ..

ما�سيها  الأْم�َساُط  ُر  تتذَكّ
..

َفيَْكُرُج َدْمُعَها ..

من  الأْم�َساُط  تُرى  يا  هل 
اأ�سواقها اأي�ساً تُعاين ؟

ْعٌب اأْن اأهاجَر  بلقي�ُس : �سَ
من دمي ..

األ�سنَِة  بني  امُلَحا�رَصُ  واأنا 
اللهيِب ..

وبني األ�سنَِة الُدَخاِن ...

بلقي�ُس : اأيتَُّها الأمرَيةْ

يف   .. حترتقنَي  اأنِت  ها 
حرِب الع�سريِة والع�سرَيةْ

رحيل  عن  �ساأكتُُب  ماذا 
مليكتي ؟

اإَن الكالَم ف�سيحتي ..

اأكواِم  بني  نبحُث  نحُن  ها 
ال�سحايا ..

عن جنمٍة �َسَقَطْت ..

وعن َج�َسٍد تناثََر كامَلَرايَا 
..

ها نحُن ن�ساأُل يا َحِبيبَْة ..

َقرْبَِك  القرُب  هذا  كاَن  اإْن 
اأنِت

اأم َقرْبَ الُعُروبَْة ..
بلقي�ُس :

ْرَخْت  اأَ اَفًة  ْف�سَ �سَ يا 
�سفائَرها علَيّ ..

ويا ُزَراَفَة كربياْء
بلقي�ُس :

اأن  العربَيّ  اَءنَا  َق�سَ اإَنّ 
يغتالَنا َعَرٌب ..

َمنَا َعَرٌب .. وياأُكَل حَلْ

ويبُقَر بْطنَنَا َعَرٌب ..

ويَْفتََح َقرْبَنَا َعَرٌب ..

هذا  من  نُفُرّ  فكيف 
اْء ؟ الَق�سَ

لي�َس   .. العربُيّ  فاخِلنَْجُر 
يُِقيُم َفْرَقاً

بني اأعناِق الرجاِل ..

وبني اأعناِق الن�ساْء ..
بلقي�ُس :

ُروِك .. فعندنا اإْن هم َفَجّ

يف  تبتدي  اجلنائِز  كُلّ 
َكْرباَلَء ..

وتنتهي يف َكْرباَلْء ..

لَْن اأقراأَ التاريَخ بعد اليوم

اإَنّ اأ�سابعي ا�ْستََعلَْت ..

يها الدَماْء .. واأثوابي تَُغِطّ

ع�رْصَنَا  ندُخُل  نحُن  ها 
احَلَجِرَيّ

عاٍم  األَف   ، يوٍم  كَلّ  نرجُع 
للَوَراْء ...

البحُر يف بريوَت ..

بعد رحيل َعيْنَيِْك ا�ْستََقاْل 
..

عن  ي�ساأُل   .. ْعُر  وال�ِسّ
ق�سيَدِتِه

التي مل تكتِمْل كلماتَُها ..

على  يُِجيُب   .. اأََحٌد  ول 
ال�سوؤاْل

احُلْزُن يا بلقي�ُس ..

كالرُبْتَُقالَْة  مهجتي  يع�رُصُ 
..

ماأَزَق  اأَعرُف   .. الآَن 
الكلماِت

اأعرُف َوْرَطَة اللغِة امُلَحالَْة 
..

واأنا الذي اخرتَع الر�ساِئَل 
..

بْتَِدُئ  ل�سُت اأدري .. كيَف اأَ
الر�سالَْة ..

حلم  يدُخُل  ال�سيف 
خا�رِصَتي

وخا�رِصَِة العباَرةْ ..
يا  اأنِت   ، احل�سارِة  كُلّ 
ح�ساَرةْ  والأُنثى   ، بلقي�ُس 

..
ب�سارتي  اأنِت   : بلقي�ُس 

الُكربى ..
نزارقباين

ج2
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وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف حممد عي�سى 

نهدف للو�سول اإىل مالمح خطبة جمعة موحدة على كافة م�ساجد الوطن

نريد من الإمام اأن ي�ستمع من اأهل 
الخت�سا�س يف الإلكرتونيات وعلماء 

النف�س واملربني من اأجل فعالية اأكرب يف 
عمليته التوا�سلية مع النا�س نريد من 
اأئمة اجلزائر اأن يكونوا خداما لوطنهم 

ونا�سحني لأولياء اأمرهم واإن كان 
يف ن�سحهم �سدة ل يوجد يف اجلزائر 
اأقليات دينية بل هناك جالية غري 

م�سلمة قرعة احلج �ستقام على اأ�سا�س 
36 األف حاج جزائري ول�سنا بحاجة اإىل 

منية اأحد.

يحي عواق.

الدرا�سي  اليوم  هام�ش  على 
الإمام  بدار  اأم�ش  يوم  املنعقد 
بهدف  جاء  والذي  بالعا�سمة 
الأنرتنت  خماطر  من  التوعية 
و�سبكات التوا�سل الجتماعي اأكد 
والأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  وزير 
وعي  ب�رضورة  عي�سى  حممد 
الأئمة بخطورة امل�سائل املرتتبة 
للأنرتنت  ال�سلبي  ال�ستعمال  عن 
اإىل  الو�سل  �رضورة  اإىل  داعيا 
عرب  موحدة  جمعة  خطبة  ملمح 
الق�سايا  تعالج  الوطن  ربوع  كافة 

الراهنة
قطاع  باأن  عي�سى  حممد  اأكد 
قطاع  والأوقاف  الدينية  ال�سوؤون 
مكمل لباقي القطاعات احلكومية 
اأجل  من  الأخرى  هي  تعمل  التي 
اأبنائنا من خماطر الف�ساء  حماية 
الإلكرتوين خا�سة يف الآونة الأخرية 
اأين زادت حدت هده املخاطر التي 
اأدت اإىل �سقوط �سحايا من اأبنائنا 
الأزرق،موؤكدا  احلوت  لعبة  جراء 
على اأن كافة م�سالح وزارته وعرب 
التي  وموؤ�س�ساتها  هياكلها  كافة 
التي  امل�سجد  موؤ�س�سة  تتقدمها 
وحدها  اجلمعة  يوم  ت�ستقطب 
للأداء  جزائري  مليون   20 حوايل 
الذي  املكان  وهو  اجلمعة  �سلة 
الأولياء  توعية  خلله  من  ميكن 
ال�سلبي  ال�ستعمال  خماطر  من 
للتكنلوجيا خا�سة من قبل الأطفال 

الق�رض
كما واأقر الوزير باأن هذا اللقاء هو 
اإن�ساء جدار �سد  اأجل  فر�سة من 
�سد هده املخاطر، ولي�ش الق�سد 
من وراء ذلك اأن مننع على اأبنائنا 
ت�سفح  و  الأنرتنت  عامل  ولوج 
خمتلف املواقع الإلكرتونية  واإمنا 
نتحول نحن  اأن  املق�سود هنا هو 
كموؤ�س�سات ر�سمية، علمية بحثية، 
فعاليات  وكافة  توعوية  وتربوية 
فاعلني  اإىل  املدين  املجتمع 
وذلك  املخاطر  لهذه  مواجهني 
للنقا�ش  ف�ساءات  خلق  خلل  من 
هذه  مثل  حول  اجلاد  العلمي 
اإعلمية  بربامج  القيام  الق�سايا، 
وكذا  ال�سباب  لفئة  توعوية خا�سة 
زرع الثقة يف اأبنائنا اليوم من اأجل 
مواجهة موجات الإحباط والياأ�ش 
الذي  الأمر  وهو  بهم  املرتب�سة 
رد  مرحلة  من  النتقال  ي�ستدعي 
اجلاد  الفعل  مرحلة  اإىل  الفعل 
من  اجلديد  النمط  هذا  ملواجهة 
�سلمة  تهدد  التي  التهديدات 

واأمن وطننا اجلزائر.
على  عي�سى  حممد  واأقر  هذا 
والأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  وزارة 
تهيئ لإقامة خزان فكري ) مركز 
خا�ش   )   Tenk Tanksتفكري
املح�سنني  اأموال  على  يعتمد  بها 
الوقفية  اأموالهم  مقمتها  ويف 
الظواهر  ودرا�سة  بتحليل  يهتم 

اقرتاحات  وتقدمي  الجتماعية 
حلول ب�ساأنها

وكل ذلك طبعا بالتن�سيق مع جمع 
الأئمة عرب خمتلف ربوع الوطن.

كما مل يغفل املتحدث اأ�سفه على 
واقع الأمة الإ�سلمية ب�سفة عامة 
واجلزائر ب�سفة خا�سة التي تعترب 
اأمة ا�ستهلكية فقط حيث ل ننتج 
مهمتنا  الأنرتنت  جمال  يف  �سيء 
ال�ستهلك  على  فقط  مقت�رضة 
بل  الإنتاج  يف  التفكري  وعدم 
الأمر من ذلك حتى يف ا�ستهلكنا 
ال�سلبي فقط  نحو  نتجه  ما  دائما 
دائما  يجعلنا  الذي  الأمر  وهو 
لدى  املنتج  قبل  من  مهددين 
بكيفية  التوعية  �رضورة  ي�ستوجب 
ال�ستهلك ما دمنا مل نرتقي بعد 
امل�ستويني  على  الإنتاج  ملرحلة 
الأمر  وهو  والتطبيقي  النظري 
الذي ي�ستوجب علينا التوجه نحوه 
اأكرث وذلك من خلل فتح  بفعالية 
والنقا�ش بني خمتلف  باب احلوار 

فواعل املجتمع.
اأحد  �سوؤال  على  اإجابة  ويف 
اجلزائر  ح�سة  حول  ال�سحفيني 
على  الوزير  اأكد  فقد  احلج  يف 
تراجع  ل  ال�سعودية  اململكة  اأن 
ارتفع  كلما  احلجاج  احل�س�ش 
ارتفعت  كلما  واإمنا  ال�سكان  عدد 
موؤكدا  ال�ستقبال  اإمكانية  قلة  اأو 
ال�سعودي  احلج  وزير  ل�سان  وعلى 

باأن منن مل تعد ت�سع العدد الهائل 
عليها  املتوافدين  احلجاج  من 
بال�سلطات  دفع  ما  وهو  �سنة  كل 
اإقامة  يف  املبا�رضة  اإىل  ال�سعودية 
م�ساريع �سكنية وخميمات جديدة 
امل�رضوع  وهو  احلجاج  لفائدة 
النظر يف  اإعادة  اإىل  الذي �سيدفع 
احل�س�ش بعد النتهاء منه، موؤكدا 
ال�سلطات  مبرا�سل  قام   اأنه  على 
ح�سة  رفع  اأجل  من  ال�سعودية 
اجلزائر اإىل 41 األف حاج جزائري 
وهو الطلب الذي اأعربت ال�سلطات 
ال�سعودية عدم اإمكانيته يف الوقت 
اجلزائر  ح�سة  اأن  على  الراهن، 
قابلة للرتفاع يف حال مل ت�ستهلك 
الكاملة  ح�س�سها  الدول  بع�ش 
باأنه  مقرا  للمنا�سبة،  املخ�س�سة 
مت عر�ش األف جواز اإ�سافية على 
اجلزائر غري اأن القرعة احلج لهذا 
األف   36 اأ�سا�ش  على  �ستقام  العام 

حاج دون انتظار منية اأحد.
اأ�ستح�سن  ال�سياق  ذات  ويف 
املفاو�ش  اأداء  املتحدث 
والذي  ال�سنة  لهذه  اجلزائري 
اإيجار  �سعر  تخفي�ش  ا�ستطاع 
ريال   70 بحوايل  مكة  �سكنات 
من  رفع  املا�سية،  ال�سنة  عن 
من  واأنق�ش  الإعا�سة  وجبة  قيمة 
رمبا  واحلج  املخيمات  م�ساريف 

يكون م�ستقرا عند قيمة العام 
املا�سي، م�سريا اإىل اأن ال�سعودية 

ال�رضيبة  نظام  ال�سنة  هذه  دخلت 
العاملي فاأي عقد يتم عقده على 
عليه  تاأخذ  ال�سعودية  الأرا�سي 
اأن  ال�سلطات ال�سعودية %5 مبعنى 
الطرف  مع  اإليها  ن�سل  قيمة  اأي 
قيمته  ما  عليها  ن�سيف  ال�سعودي 
توفري  ا�ستطعنا  اإذا  اأنه  اأي   %5
هذه  �سنتيم  مليون   50 بقيمة  حج 
�ستفر�ش  ال�رضيبة  فاإن  ال�سنة 
اما  �سنتيم.  مليون   52 دفع  علينا 
ال�ستثمار  قانون  يخ�ش  فيما 
اأكد  فقد  الوقفية  الأملك  يف 
املتحدث على اأن هذا النمط من 
ومن  بقانون  حمكوم  ال�ستثمار 
القانون �سدرت مرا�سيم تنفيذية، 
وال�سيغ التي ين�ش عليها املر�سوم 
التنفيذي اخلا�ش بهذا ال�ستثمار 
بواقعنا  مقراتنا  �سيغ قدمية  هي 
الذي  الأمر  وهو  القت�سادي 
جديدة  �سيغ  عن  للبحث  بنا  دفع 
ال�سوق  ومتطلبات  تتما�سى 
اجلزائر  يف  اليوم  ال�ستثمارية 
م�سوؤولون  �سياغتها  يف  �سارك 
الإ�سلمي  البنك  من  وخرباء 
رجال  اجلامعة،  من  للتنمية، 
اإطارات  وكذا  والأعمال  املال 
واخلا�ش  العمومي  القطاعني  من 
هوؤلء  كافة  جهد  عرب  تو�سلنا 
قمنا  دفرت�رضوط  �سياغة  اإىل 
احلكومة  اأمانة  على  باقرتاحه 
اإىل  بتحويله  قامت  بدورها  التي 

جملتها  ومن  املعنية  القطاعات 
ولتها،  يف  ممثلة  الداخلية  وزارة 
انتظار  يف  م�ساحله  باأن  موؤكدا 
امل�رضوع  على  احلكومة  موافقة 
و�سدوره يف اجلريدة الر�سمية حتى 
تبا�رض مهامها يف توزيع العقارات 
امل�ستثمرين خدمتا  على  الوقفية 

يف ذلك لقت�سادنا الوطني
ويف رده حول �سوؤال حول جتاوزت 
عن  وحتدثهم  الأئمة  بع�ش 
اأكد  فقد  خطبهم  يف  اجلهوية 
املتحدث بانه ل توجد جتاوزات 
هو  املوجود  واأن  القبيل  هذا  من 
تاأثر بع�ش الأئمة بتوجهات معينة 
بتوجه  اأو  معينة  ب�سخ�سية  اأو 
وجود  حال  يف  واأنه  معني  فكري 
املذكورة  التجاوزات  تلك  مثل 
هو  للولية  العلمي  املجل�ش  فاإن 
امل�سوؤول الأول للتدخل من خلل 
واإذا  ون�سحه  الإمام  هذا  دعوة 
اللجنة  اإىل  يحول  فاإنه  ينت�سح  مل 
عليه  ويطبق  الأع�ساء  مت�ساوية 
ما  وهو  العمومية  الوظيفة  قانون 
وكذا  وهران  يف  اإمام  مع  حدث 
اإمامني  اأوقفنا  اأين  العا�سمة  يف 
وحذرنا ثالثا فنحن ندعو اإىل اأمن 
يكون اأئمة اجلزائر خداما لوطننا 
حتى  اأمورنا  لأولياء  ونا�سحني 
واإن كان يف ن�سحهم �سدة ل اأئمة 
اجلمهورية  قوانني  خارج  يعملون 

بدعوى ن�رضة الدين. 

وفاة ابت�سامة يف مهرجان وا�سط ال�سينمائي 
واملخرج  املمثل  ي�ستعد 
اأمداحابن  اأكلي  امل�رضحي 
والذي  وزو  تيزي  مدينة 
الأورا�ش  مبدينة  ترعرع 
كتاب  اأكرب  ملناف�سة  الأ�سم 
العرب على اجلائزة الذهبية، 
وا�سط  مهرجان  جائزة 
لأف�سل  الدويل  ال�سينمائي 
الوطن  يف  �سيناريو  كاتب 
العربي يف طبعته الثالثة �سهر 
حتت  بعمله  القادم  فيفري 
ابت�سامة«وهي  »وفاة  عنوان 
واقع  من  م�ستن�سخة  ق�سة 

ذاته  حد  يف  الكاتب  عا�سه 
مهرج  الق�سة  هذه  ،بطولة 
ثلثني  ومب�ساركة  ومهرجة 
الكاتب  و�سعهم  مما  مهرج 
ميار�سون  للمهرجني  قلعة  يف 
اجلميل  وعاملهم  فنونهم 
على  بالإيجاب  انعك�ش  الذي 
البهجة  زرع  يف  الأطفال 
املدينة  اأرجاء  يف  وال�رضور 
الألعاب  تظهر  اأن  قبل 
الإلكرتونية وتنعك�ش �سلباً على 
ليتعر�سوا  املهرجني  حياة 
النا�ش حتى  قبل  للإهانة من 

ونه�سها  قريتهم  احلزن  عم 
األوانهم  وتل�ست  اخلراب 
فقرروا الن�سحاب اإل املهرج 
القائد رف�ش اأن ين�سحب فلجاأ 
اإىل الت�سول لي�سرتي  به الأمر 
لهم  ويعيد  للأطفال  هدايا 
ووجه  لكنه  الأمل  ب�سي�ش 
اأنه  حتى  املطلق  برف�ش 
تعر�ش لإهانات وغريها فقرر 
اأن ي�سع حد حلياته بالنتحار 
املهرجون  قرر  انتحاره  بعد 
من  املدينة  بحرم  النتقام 
بهجتهم و�رضورهم وذات يوم 

زار املهرج �سديقته املهرجة 
اأجمل  رفقة  وهو  احللم  يف 
اأطفال يف العامل ويف الناحية 
فاأخذ  بوؤ�ساء  اأطفال  املقابلة 
ا�ستعادوا  حتى  اإليهم  بيدها 
ا�ستيقظت  اأن  بعد  ب�سمتهم 
اأخذت  النوم  من  املهرجة 
توقظ قلعة املهرجني لإعادة 
�سوارع  يف  وال�رضور  البهجة 
م�سوار  واإكمال  املدينة 
للكاتب   . املتويف  �سديقهم 
على  ت�سقط  نظرية  فل�سفة 
احلروب وال�رضاعات اجلارية 

والعامل  العربي  العامل  يف 
الطفل  حرم  حيث  باأ�رضه 
فيها  همه  كل  كان  حياة  من 
اأحبه  وعامل  �سادقة  ابت�سامة 
اإىل  الكاتب  جلاأ  به  واأمن 
واأدوات  الإلكرتونية  الألعاب 
انعك�ست  التي  التكنولوجيا 
مما  اأطفالنا  على  �سلباً 
دوامة  يف  يدخلون  جعلتهم 
ن�ساهد  حيث  ال�سن  ت�سارب 
يف  رجل  وكاأنه  �سغري  طفل 
طفولته  من  حرم  ت�رضفاته 
حمطماً  فكرياً  معقد  ليكرب 

الكاتب  قد �رضح  و   ، طفولياً 
هذا  عمله  عن  اأمداح  اأكلي 
الفكرة  هذه  :«...انطلقت 
تبعث  حياة  لتحيا  العدم  من 
بالأمل واحلب وال�سعادة على  
ال�سكون  لطاملا عمها  اأطلل 
لتخ�سع  الأمل  دموع  و�سقتها 
ذاك  تك�رض  حتى  وتركع 
احلاجز العامت الذي يحجبها 
عن  �سوتها الرنان بني احلياة 
واملوت ...احلياة اأب�سط مما 

تتوقعون...«
�سماتي اآمنة  



يعتقد �لباحثون �أن ع�شاق 
�لأكيا�س«  »�شاي  �رشب 
من  �لكثري  يتناولون 
�لتي  �ل�شارة  �لإ�شافات 
�لتغليف  �أكيا�س  تفرزها 
�لباحثني  تقارير  وت�شري 
�ل�شاي  �رشب  �أن  �إىل 
يدمر  �أكيا�س  يف  �ملعباأ 
و�لكلى  �له�شمي  �جلهاز 
�أحد  �أنه  كما  و�لعظام، 
�أ�شباب �أمر��س �ل�رشطان 
على  لحتو�ئه  و�لعقم 
�لكثري  وعلى  �لكلور 
�ل�شارة  �ملركبات  من 

بال�شحة.
هذ�  يف  �لكلور  وياأتي 

من  �ل�شعبي  �مل�رشوب 
�أكيا�س  تبيي�س  مو�د 
�لتي حتتوي يف  �لتغليف 
على  �لأحيان  من  كثري 
�لذي  )�إبيكلوروهيدرين( 
ي�شتخدم كمبيد للآفات، 
�ملاء  مع  تفاعله  وعند 
ميكن �أن يوؤدي �إىل �لعقم 
مناعة  يف  م�شاكل  و�إىل 
مر�س  و�إىل  �جل�شم 

�ل�رشطان.
�أن  �خلرب�ء  وي�شيف 
�أكيا�س �ل�شاي �مل�شنوعة 
بل�شتيكية  مو�د  من 
يف  )�شاحلة  خا�شة 
�لغذ�ء( تنبعث منها مو�د 

�شامة لدى �رشب �ل�شاي 
ر  � �شتمر و با �أ

ى  لد
غليها 

كرث  لأ
من 

 ، ة مر
مما 

عف  ي�شا
من تركيز �ملو�د �ل�شامة 

�أن  كما  �جل�شم.  يف 
فيها  �مل�شتخدم  �ل�شاي 

لبا  من غا يكون  ما 
�أور�ق  بقايا 
ي  ل�شا �
وغبارها 
قيقة  لد �
ل  �لتي 
من  تولّد 
ي  ل�شا �
ى  �شو
نه  لو
حمر  لأ �
ي  لذ �
�ملاء  ي�شبغ 

فقط. 
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�لرئي�شة  �لعو�مل  �لعلماء  حدد 
�جلهاز  �أمر��س  يف  تت�شبب  �لتي 
تقل  �لذين  �لأطفال  لدى  �لتنف�شي 
جملة  ون�رشت  �ل�شنة  عن  �أعمارهم 
 Environmental Science«
علمية  مقالة   »and Technology
لتق�شي  �لباحثون  بها  قام  جتربة  عن 
�لأ�شباب �ملبا�رشة يف �نت�شار �أمر��س 
�لتنف�شي �ملختلفة لدى �شغار  �جلهاز 
عن  �أعمارهم  تقل  �لذين  �لأطفال 
ب�شنع منوذج  �لعلماء  قام  حيث  �ل�شنة 
روبوتي لطفل يحبو، وجمعو� �لبيانات 
�لبيولوجية  �لدقيقة  �جل�شيمات  عن 

ب�شبب  �لطفل  يلتقطها  �لتي  �ملختلفة 
�لأر�س  على  وقته  معظم  ق�شائه 
هذ�  �أطفال  �أن  فوجدو�  )�ل�شجاد(. 
�جل�شيمات  هذه  ي�شتن�شقون  �ل�شن 
�لدقيقة �خلطرة �أكرث من �لكبار باأربعة 

مر�ت.
�لدقيقة،  �جل�شيمات  هذه  وتتكون 
من  عادة،  �لإن�شان  ي�شتن�شقها  �لتي 
�لكائنات �حلية �لدقيقة مثل �جلر�ثيم 
�ملختلف،  �لطلع  وغبار  و�لفطريات 
�لتي تت�شبب يف �أغلب �لأحيان باأمر��س 
�حل�شا�شية  من  بدء�  �لتنف�شي  �جلهاز 

و�شول �إىل �أمر��س �لرئتني �خلطرية.

 رو�صيا تقدم تقنية ناجعة لعالج
 اأخطر اأمرا�س البنكريا�س

�أكدت م�شادر يف وز�رة �ل�شحة 
حمليني  �أطباء  تو�شل  �لرو�شية 
لعلج  وجديدة  فعالة  لطريقة 
يف  وجاء  �لبنكريا�س  �رشطان 
�لوز�رة  عن  �ل�شادر  �لبيان 
للمعلومات  »تبعا  موؤخر�: 
�ملتو�فرة لدينا، فقد مت حتويل 
مو�طنة، يف نهاية نوفمرب 2017،  
�لرو�شية  توبول�شك  مدينة  من 
�إىل �أحد م�شايف مدينة تيومني، 
حيث كانت تعاين من �ألم مربحة 
ووهن �شديد. وبعد �لت�شخي�س 
�للزمة  �لفحو�شات  و�إجر�ء 
ب�رشطان  م�شابة  �أنها  تبني 

يف  و�ملر�س  �لبنكريا�س، 
مر�حل متقدمة، �أي �أن �ل�شفاء 
كان �شبه م�شتحيل و�شعبا جد�. 
بو�شعها  �ملري�شة  �إعلم  وبعد 
فا�شيلي  عليها  عر�س  �ل�شحي 
�لعلج  رئي�س ق�شم  �أو�شيبكوف 
زميل  مع  بامل�شفى  �لإ�شعاعي 
طريقة  بطر�شبورغ  من  له 
من  م�شتخدمة  وغري  جديدة 
وبعد  �لبنكريا�س،  لعلج  قبل 
مو�فقة �ملري�شة بد�أ �لطبيبان 
نتائج  �إىل  �أدى  �لذي  بالعلج 

مبهرة«.
ب�شكل  �لعلج  طريقة  وتركزت 

نظائر  حقن  على  �أ�شا�شي 
مكان  �ليود  من  خا�شة  م�شعة 
�لورم، �لأمر �لذي �أدى لختفاء 
�شبه  ب�شكل  �مل�شابة  �خلليا 
كلي، و��شتجابة �خلليا �لباقية 
وحت�شن  �لكيميائي،  للعلج 
�لتي  للمر�أة  �ل�شحي  �لو�شع 
خلل  حياتها  لتفقد  كانت 
�أ�شهر قليلة �أو حتى �أ�شابيع لول 

تدخل �لأطباء.
كما جتدر �لإ�شارة �إىل �أن رو�شيا 
�لأخرية  �ل�شنو�ت  يف  قدمت 
و�لعلجات  �حللول  من  �لكثري 
لعلج  و�ملبتكرة  �جلديدة 

يف  �ملري�شة  �لأع�شاء  خمتلف 
�جل�شم، وخ�شو�شا �لبنكريا�س. 
فمنذ مدة متكن عدد من �لعلماء 
�لرو�س من �كت�شاف 3 �أمناط من 
مركبات �لـ )ثياديازول( ب�شيغها 
�لبنيوية )1 و3 و4( و�لتي تتميز 
للأك�شدة،  م�شادة  بخ�شائ�س 
على  قادرة  نف�شه  �لوقت  ويف 
يف  �ملري�شة  �خلليا  ترميم 
م�شاعدة  وبالتايل  �لبنكريا�س، 
�مل�شابني بال�شكري من �لنمط 
�لأول، �لأمر �لذي �عترب خطوة 
من  �لأوىل  هي  مهمة  علمية 

نوعها يف �لعامل.

�أ�شفل  لوجع  �لرئي�شي  �ل�شبب   
�لأع�شاب  تعر�س  هو  �لظهر 
�إىل  �لفقري  بالعمود  �ملرتبطة 
يوؤدي  مما  �لإ�شابات  من  نوع 
من  عك�شية  فعل  ردة  حلدوث 
�لأع�شاب  حلماية  �لع�شلت 
�ل�شد  �إىل  �لع�شلت  فتتعر�س 

وهو ما ي�شمى بالت�شنج �لع�شلي 
�آلم  لوجع  �آخر  �شبب  وهنالك 
�أ�شفل �لظهور وهو �لقيام ببع�س 
تهيئة  دون  �ملفاجئة  �حلركات 
�جل�شم و�شد �لع�شلت و�لوقوف 
حلدوث  يوؤدي  مما  �شليمة  وقفة 
ي�شمى  ما  وهو  �لآلم  بع�س 

بالتوتر �لع�شلي 

فقر�ت  بع�س  يف  فتق  حدوث   
�إىل حترك  يوؤدي  �لفقري  �لعمود 
�لفقر�ت وبروزها ونتيجة  �إحدى 
بال�شغط  يعمل  �لفتق  هذ� 
يف  �آلما  مولد�  �لأع�شاب  على 
�لوركني  �إىل  متتد  �لظهر  �أ�شفل 
�شبيهة  �آلما  حمدثة  و�لفخدين 
ب�شيخ �لنار وهو من �لآلم �حلادة 
عرق  عليه  يطلق  ما  وهو  جد� 

�لن�شا 
يف  �مل�شاكل  بع�س  وجود   
كتمزق  �لفقري  �لعمود  بنية 
بع�س  �نزلق  �أو  �لأربطة  �أحد 
باأ�شفل  �آلما  يولد  �لغ�شاريف 
على  �ل�شغط  نتيجة  �لظهر 

�لأع�شاب 

�لعمود  يف  خلقية  عيوب  وجود   
�لفقري منذ �لولدة كالتقوي�شات 
�أو  �لتحدبات  بع�س  وجود  و  �أو 
�لتقعر�ت �لتي قد ت�شبب �أمل حاد 

يف �لظهر و�أ�شفله 
�لعظام  �أمر��س  بع�س  وجود 
حتدث  �لتي  �لعظام  كه�شا�شة 
�لكتلة  ويف  �لكال�شيوم  يف  نق�س 
�لعظمية مما يوؤدي لتو�جد عظام 
للك�رش  تتعر�س  قد  رقيقة  ه�شة 
يف �أي وقت وعند بذل �أي جمهود 
لل�شعور  توؤدي  قد  �لك�شور  وهذه 

باآلم حادة 
�إلتهابات �ملفا�شل  حدوث بع�س 
�لذي  �لعظمي  �لف�شال  كالتهاب 
فقر�ت  حول  �ل�شغط  من  يزيد 

�لعمود �لفقري حمدثا �آلم حادة 
يعمل  �لذي  �ل�شخ�س  وزن  ثقل   
�لعمود  على  �ل�شغط  زيادة  على 
�آلما  ويولد  و�لع�شلت  �لفقري 

يف �أ�شفل �لظهر
�لعمود  �أربطة  بع�س  تقطع   
من  بع�س  حمدثة  �لفقري 
م�شببة  �لغ�رشوفية  �لإنزلقات 
�أ�شفل  يف  و�شديدة  حادة  �آلما 
�لقدمني  لأحد  وقد متتد  �لظهر 

وهو ما ي�شمى بالدي�شك 
�لهلمية  �ملادة  وجود  عدم   
�ملفا�شل  تليني  على  تعمل  �لتي 
خل�شونة  يوؤدي  مما  وتزييتها 
�ملفا�شل و�حتكاكها معا حمدثة 

�آلما حادة جد� 

ع؟ ملاذا تكرث اأمرا�س اجلهاز التنف�صي لدى الر�صّ

ما اأ�صباب وجع الظهر ؟

كرّي الثوم وال�صّ

�ملناعة،  ت�شيب  �لتي  �لأمر��س  �أنو�ع  من  نوع  هو  �ل�شكري   
وهو عبارة عن �ختلل يف تو�زن ن�شبة �ل�شكر يف �لدم، و�شبب 
هذ� �ملر�س هو عدم ��شتفادة �جل�شم من �جللوكوز بالطريقة 
�أن ي�شتمد طاقته من  �إن �جل�شم ل ي�شتطيع  �ل�شحيحة، حيث 
هذ� �جللوكوز، �أو �أن ن�شبة �جللوكوز تزيد عن �ملعدل �لطبيعي 
يف �لدم، ومر�س �ل�شكري لي�س له علٌج قطعياً، وهناك �لكثري 
�ل�شكري،  مر�س  لعلج  ت�شتخدم  �لتي  �ل�شعبية  �لعلجات  من 
ومن �أهم هذه �لعلجات �لتي تعترب ذ�ت �أهمية كبرية يف هذ� 

�ملجال، هو �لثوم
وهذ�  �لرت�بط،  على  �لكيميائيَة  �مل�شتقبلِت  �لثوم  ي�شاعد   
�لهرمون  وهو  �لأن�شولني،  ن�شبة  تنظيم  عنه  ينتج  �لرت�بط 
�مل�شوؤول عن تنظيم ن�شبة �ل�شكر يف �لدم، وبالتايل، يلعُب �لثوم 

دور�ً هاماً يف تنظيم ن�شبة �ل�شكر يف �لدم 
يحفز �لثوم �لبنكريا�س على �أن يقوم باإفر�ز هرمون �لأن�شولني 
على  يحفز  حيث  �جل�شم،  يحتاجها  �لتي  �ملنا�شبة  بالكمية 
فهو  لذ�  �لوزن،  زيادة  ت�شبب  �لتي  �ملادة  عن  منفرد�ً  �إفر�زه 
حمفز طبيعي لإفر�ز �لأن�شولني يعمل �لثوم على حرق �لدهون 
�ل�شارة �لز�ئدة يف �جل�شم، مما ي�شاعد يف تخفيف ن�شبة �ل�شكر 
مر�س  ت�شاحب  �لتي  �لأعر��س  �أكرث  من  �إن  حيث  �لدم،  يف 
�لدهون،  �لكولي�شرتول و�رتفاع ن�شبة  �ل�شكري هي زيادة ن�شبة 
وعندما يق�شي �لثوم على �لدهون �لز�ئدة، فاإنه يثبط من زيادة 

ن�شبة �ل�شكر يف �لدم
 �إن مر�س �ل�شكري، قد ي�شاعد ب�شكل كبري يف �إ�شابة �ملري�س 
يف  و�ل�شكر  �لدهون  تر�كم  �إىل  ذلك  ويعود  �لقلبية،  بالنوبات 
�مل�شبب  هو  وهذ�  كثيفاً،  ويجعله  حركته  من  يقلل  مما  �لدم، 
�لرئي�ُس للجلطات، ويعمل �لثوم بدوره على تخفيف كثافة �لدم، 
�ل�شكري،  �لناجتة عن مر�س  �ل�شكر و�لدهون  �إذ�بة  من خلل 

فيحمي مري�س �ل�شكري من �لإ�شابة بالنوبات �لقلبية
 يعترب �لثوم من �لأطعمة �لتي ت�شاهم يف تخفيف �لوزن �لز�ئد 
ب�شكل كبري، مما يقلل من خطر �لإ�شابة مبر�س �ل�شكري، حيث 
�إن �أحد �لعو�مل �لتي ت�شاعد على �لإ�شابة مبر�س �ل�شكري هي 

�ل�شمنة
 ين�شح �لبالغني بتناول مايقارب �شتمائة غر�م من �لثوم يومياً، 
�أعر��س  من  للتخفيف  �أو  �ل�شكري،  مبر�س  �لإ�شابة  لتفادي 

�ملر�س لدى �لأ�شخا�س �مل�شابني به  .

اأخطار اأكيا�س ال�صاي



ال�سلوكّي  التوازن  يعترب 
اهلل  ر�سول  �سخ�سية  يف 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
الأ�سباب  اأبرز  اأحد 
قدوة  منه  جعلت  التي 
لغري  وحتى  للم�سلمني، 
امل�سلمني، الذي يبحثون 
املثايل،  ال�سخ�ص  عن 
بنوره،  لي�ست�سيئوا 
حياتهم.  خالل  وهديه 
فقد  ذلك،  جانب  اإىل 
�سلى  اهلل  ر�سول  كان 
د  ُمتعِدّ و�سلم،  عليه  اهلل 
الر�سول،  فهو  الأدوار؛ 
والعابد، ورئي�ص الدولة، 
الع�سكري،  والقائد 
واجلد،  والزوج،  والأب، 

جعل  مما  وال�ساحب، 
على  قادرين  اجلميع 
الر�سيدة  الطرق  اإيجاد 
نهم من التعامل  التي ُتِكّ
مع �سائر اأنواع املواقف 
لها  �سون  يتعَرّ قد  التي 
اأبرز  من  حياتهم.  يف 
مظاهر التوازن ال�سلوكي 
النبوية  ال�سخ�سية  يف 
التوازن  ذلك  اجلليلة؛ 
بني  والدقيق  العجيب 
فبع�ص  واأفعاله؛  اأقواله، 
اأتباعهم  يحّثون  القادة 
�سلوكات  فعل  على 
وي�ستثنون  ُمّددة، 
ر�سول  اأّن  غري  اأنف�سهم، 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 

كان اأّول من يطّبق كّل ما 
اأقوال،  من  عنه  ي�سدر 
اإذا  وكان  واإر�سادات، 
من  امل�سلمون  عانى 
منه  معاناته  فاإّن  �سيء، 
معاناة  �سعفي  تكون 
جانب  اإىل  اأحدهم. 
ر�سول  جمع  فقد  ذلك، 
و�سلم  عليه  �سلى  اهلل 
بني احلزم، واللني، فكان 
�سديداً  غ�سباً  يغ�سب 
احلق،  ولأجل  للحق، 
مارم  انتهكت  ما  واإذا 
كان  اأّنه  حني  يف  اهلل، 
دائماً يغ�ُصّ الطرف عن 
اإ�ساءة اأدب بع�سهم معه، 
اجلهلة  بع�ص  عن  اأو 

اإثارة  يحاولون  الذين 
ا�ستفزاز  اأو  الت�سغيبات، 
احللم  فكان  امل�سلمني، 

مرافقاً لر�سول اهلل �سلى 
 ، حَلّ اأينما  و�سلم  عليه 
وارحتل، هذا وقد جمع 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
الأخالق  ما�سن  و�سلم 

كِلّها.
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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 

�لتو�زن �ل�سلوكي يف �سخ�سية �لر�سول �سلى �هلل عليه و �سلم

عائ�سة �أم �ملوؤمنني
عائ�سة بنت اأبي بكر، عبد اهلل بن 
اأبي قحافة بن عامر بن عمرو بن 
�سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
لوؤي من قري�ص، تلتقي مع ر�سول 
بن  مرمة  ال�ساد�ص  اجلد  يف  اهلل 
من  رومان،  اأم  زينب  اأمها  كعب، 
املهاجرات،  امل�سلمات  اأوائل 
املكناة باأم عبد اهلل. خطب النبي 
عائ�سة وهو يف مكة، وكانت ابنة 
وفاة  بعد  �سنني،  �سبع  اأو  �ست 
ال�سيدة خديجة، و كانت من اأوائل 
الذين اأ�سلموا مع بداية الدعوة مع 

والدها واأمها واأختها، وهي اأحب 
خلق اهلل اإىل قلبه، وعندما هاجر 
الر�سول اإىل املدينة، تركها وترك 
هناك،  اإىل  و�سل  وملا  بناته، 
اأر�سل اليهم من ياأخذهم اإليه، ومت 
ر�سول  اإىل  عائ�سة  ال�سيدة  زفاف 
�سنة  اأول  من  �سوال  �سهر  يف  اهلل 
بعد الهجرة. عا�ست اأم املوؤمنني 
عليه  الر�سول  كنف  يف  عائ�سة 
يفقدها  فلم  وال�سالم،  ال�سالة 
اإح�سا�سها ب�سباها، واإمنا عا�ست 
دون حتمل  كزوجة  الأوىل  الفرتة 

اأية م�سوؤولية، ثم اأدركت بعد ذلك 
اأنها اأ�سبحت ذات مكانة تدفعها 
وامل�سوؤوليات  الأعباء  حلمل 
فقد  واللهو،  اللعب  وترك 
فجعلت  املوؤمنني،  اأم  اأ�سبحت 
اهلل  ر�سول  عن  احلديث  حتفظ 
وتعي وت�ستف�رس ما ت�سمع، وتعلم 
تعلّمته من ر�سول اهلل،  الن�ساء ما 
وو�سحتها،  اأمورهم  لهم  وبينت 
رواية  الر�سول  ن�ساء  اأكرث  وكانت 
املب�رسين  من  كانت  و  للحديث، 

باجلنة. 

ثمار �لتوكل 
الكربى  الثمرات  من 
هي  اهلل  على  للتوكل 
عباده  اأمر  فاهلل  الن�رس: 
عليه  بالتوكل  املوؤمنني 
ليدل  للن�رس؛  ذكره  بعد 
اأ�سباب  من  اأنه  على  ذلك 
على  العتماد  هو  الن�رس 
اأفعال  من  اللهاحلفظ 
اإن  الرجيم  ال�سيطان 
التوكل على اهلل يف اأمورك 
وق�ساء حوائجك، ل يجعل 
هناك فر�سة لل�سيطان من 
ويحفظك  عليك،  التاأثري 
غدر  من  اأو  �سوء  كل  من 
مبداأ  ال�سيطانيقوي 
العبد  عند  ال�سجاعة 

موؤمناً  قلبه  كان  فمن 
فلم  اهلل  على  بالتوكل 
اأحد،  من  اخلوف  عليه 
يعطي  اهلل  فالتوكل على 
يف  والثقة  القوة  العبد 
نف�سه، وال�سجاعة للقيام 
حوائجهالإميان  بق�ساء 
الرزق  على  باحل�سول 
العبد  توكل  فعند 
اأموره  كل  يف  اهلل  على 
�سيعلم  فقط  عندها 
اأنه �سيح�سل على رزقه 

يف  ال�سعوبة  كانت  مهما 
ذلكالطري  ومثال  ذلك، 
للح�سول  ذهابها  عند 
على الطعام تذهب يف اأول 

ع�سها  اإىل  وترجع  النهار، 
حتمل  النهار  اآخر  يف 
رزقهاالتوكل على اهلل دليٌل 
م�سداقية  على  �رسيح 
عنده  فيكون  العبد  اإميان 

ورعاية  وحماية  اكتفاء 
اهلل،  مبحبة  ويفوز  ربانية 
للتوكل  ثمرة  اأعظم  ولعل 
على اهلل هي �رسف دخول 

جنة اهلل

�خلمي�س  18  ج�نفي 2018 �ملو�فـق  لـ29 ربيع �لث�ن  1439ه

كيف تكون عفيفا
فات  تعترب عّفة الّنف�ص ب�سورها املختلفة من ال�سّ
يكون مّبباً  العفيف  والإن�سان   ، الكرمية  احل�سنة 
يعّف  حيث  بالل�سان  العّفة  تكون  وقد   ، للّنفو�ص 
القول  الفواح�ص من  الّتكلم يف  الإن�سان نف�سه عن 
الكالم  عن  نف�سه  يعّف  كما   ، الكالم  من  والبذيء 
يف اأعرا�ص الّنا�ص والّتعر�ص لهم بال�ّسوء ، وكذلك 
تعاىل  اهلل  ير�سي  ل  ما  الّتكلم يف  عن  نف�سه  يعّف 
من  تبنّي  خرباً  اأو  اأمراً  �سمع  اإذا  وتراه  القول  من 
ذلك متمّثال قول اهلل تعاىل )يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا اإِْن 
يبُوا َقْوًما ِبَجَهالٍَة  َفتَبَيَّنُوا اأَْن تُ�سِ َجاَءُكْم َفا�ِسٌق ِبنَبَاأٍ 
ِبُحوا َعلَى َما َفَعلْتُْم نَاِدِمنَي ( وكذلك حني يتكلّم  َفتُ�سْ
فاملتهم   ، بهم خرياً  يظّن  من  اأعرا�ص  يف  الّنا�ص 
ذلك  عك�ص  ويثبت  اإدانته  تثبت  حّتى  بريء  عنده 
اهلل  ر�سي  جح�ص  بنت  زينب  ال�ّسيدة  كانت  وقد   ،
عنها مثالً يف ذلك حني تكلّم الّنا�ص واملنافقني يف 
عر�ص ال�ّسيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها فقالت اأعّف 
ل�ساين وب�رسي واهلل ما علمت عليها اإل خرياً ، ومن 
عّفة الل�سان كذلك اأن ل يتكلّم الإن�سان كالماً تافهّا 
واأن يبتعد عن القيل والقال وكرثة ال�ّسوؤال فهي من 
عّفة الل�سان ، واأن ل يتكلّم مبا ل يعرف من العلم 
تلقي  وقد   ، تعرف  تعرف مبا ل  ذلك ل  وقيل يف 
الكلمة التي ل يلقي لها بالً ب�ساحبها اإىل الّنار كما 
ت�سمل العّفة عّفة الفرج عن ما حّرم اهلل تعاىل من 
الفواح�ص والّذنوب ، بل وحفظ الب�رس عن الّنظر 
العفيف  فامل�سلم   ، ومفاتنهن  الّن�ساء  عورات  اإىل 
يحر�ص على ذلك كلّه فرتاه يجتنب املواطن التي 
بذلك  وهو   ، للعورات  وك�سف  اختالط  فيها  يكون 
العمل يقّرب نف�سه من اجلّنة ور�سوان اهلل تعاىل ، 
ويف احلديث من ي�سمن يل ما بني حلييه وفخذيه 

ا�سمن له اجلّنة
كما على امل�سلم ال�ّساعي لأن يكون عفيفاً اأن يكون 
عفيف الّنف�ص طاهراً من اأدران ال�ّسهوات وتطلّعات 
ارتكاب  اإىل  توؤّدي  التي  امللّذات  نحو  الّنف�ص 
اأن ل ينظر اإىل  اأّن عليه  املعا�سي والّذنوب ، كما 
ما يف يد اأخيه من اخلري ، بل يتمّنى له اخلري حتى 
يعطيه اهلل ما اأعطاه ، وكذلك من عّفة الّنف�ص اأن 
وليمٍة  على جماعٍة يف  الّدخول  ياأبى  امل�سلم  ترى 
ذلك  اإىل  يدعى  اأن  دون  من  اأو غريها  منا�سبٍة  اأو 
، جعلنا اهلل تعاىل جميعاً مّمن يعّف ل�سانه وب�رسه 

ونف�سه عّما حّرم جّل وعال

ف�صل �صالة احلاجة
يف  اإليه  ونتو�ّسل  وال�رساء،  ال�رساء  يف  اهلل  ندعو  اأن  علينا  حٌقّ 
ال�سدة والرخاء، ونلجاأ اإليه يف الكربات، فاإّن الدعاء عبادة، وهو 
ال�سلة بني العبد ورّبه، فلرنفع اأيدينا مت�رّسعني، ولنطلق ل�ساننا 
يف ذكره اإىل اأن يجيب اهلل دعاءنا، وي�ستجيب لرجائنا، قال تعاىل: 

ا�ِسِعنَي نََّها لََكِبرَيةٌ اإَِلّ َعلَى اخْلَ الِة َواإِ رْبِ َوال�سَّ َوا�ْستَِعينُوا ِبال�سَّ
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- 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 االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�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 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�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 االأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية 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�س ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف االإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر
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اأ�سياء يف �سيفروليه �سيلفرادو 

2019 جتعلها مميزة للغاية
�سيفروليه �سيلفرادو 2019 اجلديدة كليا 
تتميز بحجمها الأكرب وجراءة ت�سميمها 
املحرك  وخيارات  الكثرية  ومزاياها 
ال�سهل مالحظة  من  وبينما  الإ�سافية.. 
العنا�رص اخلارجية لت�سميم املوديل من 
مبزايا  اأب  البيك  تتميز  الأوىل،  الوهلة 
�سيارات  باقي  يف  تراها  ل  قد  خفية 
البيك الأخرى داخل فئتها، ونعر�ض لكم 
فيما يلي اأهم ثمانية اأ�سياء متيز ال�سيارة 

عن مناف�سيها.

1( فتحات هواء اأمامية

ل �سك يف اأن مقدمة البيك اأب فريدة من 
 LED نوعها، بف�سل امل�سابيح الأمامية
املل�ساء وت�سميم اجل�سد املنحني حول 
امل�سابيح  اأ�سفل  ولكن  املربد..  �سبكة 
هواء  فتحة  مالحظة  ميكن  النهارية، 
اإ�سافة  وهي  جانب،  كل  على  واحدة 
اجلديدة،  كامارو  يف  راأيناه  ملا  مماثلة 
يف   %7 بن�سبة  حت�سن  اإىل  توؤدي  حيث 
مقارنة  الديناميكي  الهوائي  الأداء 

باملوديل املا�سي.

2( رفرف دائري

اجلديدة  �سيلفرادو  مييز  ما  اأهم  من 
الرفرف  هي  ال�سابقة  املوديالت  عن 
الدائري اجلديد، وهذا الت�سميم الفريد 
ال�سم  تد�سني  منذ  نوعه  من  الأول  هو 
اأنه  كما   ،1998 يف  ل�سيلفرادو  التجاري 
الأول من نوعه يف اأي بيك اأب �سيفروليه 

منذ ع�رصين عاما.

3( باب خلفي كهربائي

كهربائي  خلفي  باب  �سيفروليه  قدمت 
يف �سيلفرادو 2019 لأول مرة يف فئتها، 
ال�سندوق  باب  فتح  الآن  ميكن  حيث 
جزءا  الإ�سافة  لتمثل  بعد،  عن  وغلقه 
من اجتاه ال�سانع الأمريكي نحو تقدمي 
�سياراته  يف  متطورة  جديدة  تقنيات 

البيك اأب.

4( �صعار ت�صميم جرنال 
موتورز

من 

ت  للم�سا ا
البيك  يف  اخلفية 

اأب هي �سعار جرنال موتورز الذي و�سعه 
امل�سممون يف ركن فر�ض الأر�سية اأمام 
مقعد ال�سائق، لتعرب عن التقدير جلهود 
جلب  يف  موتورز  جرنال  يف  العاملني 

البيك ب للحياة.

5( م�صاحة تخزينية فريدة 
من نوعها

تتميز املق�سورة باأماكن التخزين املتعددة 
فيها، حيث حتتوي على �سلتني بحجم 10 
لرت مكعب يف ظهر مقاعد ال�سف الثاين 

�سع  لو
اأ�سياء مثل التابليت واأجهزة 

الالبتوب ال�سغرية، كما توجد 
م�ساحة خا�سة تخزينية ذات �سعة 24 لرت 
لو�سع  الثاين من املقاعد  ال�سف  اأ�سفل 

البقالة وغريها من احلاجيات.

6( حمرك ديزل ب�صت 
�صلندرات م�صتقيمة

ب�ست  اجلديدة   2019 �سيلفرادو  تتوفر 
خمتلفة  حمركات 

مدار  على 
لها  جما

املتنوع، 
حمرك  هو  اأهمهم  ولكن 
ب�ست  لرت   3.0 �سعة  اجلديد  الديزل 
و�سفته  والذي  م�ستقيمة،  �سلندرات 
الديزل  “حمرك  بـ  موتورز  جرنال 

الأف�سل على الإطالق يف هذه الفئة”.

7( �صندوق اأو�صع

�سيلفرادو  اأن  موتورز  جرنال  اأ�سارت 
حتتوي “على اأكرث �سندوق عملي لأي بيك 
ب  اأ

ملة  كا
والف�سل  احلجم”، 

تو�سيع  اإىل  يعود  لذلك 
باملوديل  مقارنة  بو�سة   7 بـ  ال�سندوق 
حلمولت  ا�ستيعابه  يعني  ما  املا�سي، 

اأكرب ب�سهولة.

8( �صا�صة عر�س راأ�صية

راأ�سية  اأ�سافت �سيفروليه �سا�سة عر�ض 
الأغلى   High Country لن�سخة 
ثمنا �سمن جمال �سيلفرادو، حيث تقوم 
كما  واملالحة،  ال�رصعة  بيانات  بعر�ض 
متثل عن�رصا جديدا يف حزمة التقنيات 

املتطورة للبيك اأب.

"وح�ش" 
ريا�سي جديد

ا�ستعر�ست تويوتا خالل معر�ض 
طوكيو-2018 لل�سيارات �سيارة 

�سباق ريا�سية جبارة فائقة 
 GR" الأناقة وخالل حديثهم عن
Super Sport" اجلديدة، قال 
اخلرباء يف تويوتا: "هذه ال�سيارة 
 TS050 التي اأتت خلفا ل�سيارة
Hybrid هي مركبة ريا�سية 

بامتياز، ت�سميمها الأنيق واملميز 
�سيجعل منها �سيارة �سباق و�سيارة 

لال�ستخدام اليومي لع�ساق 
ال�سيارات ال�رصيعة والفاخرة".

وفيما مل تدل تويوتا باأي تفا�سيل 
دقيقة عن املوا�سفات الفنية 
والتقنية لهذه ال�سيارة، اإل اأن 

املعلومات ت�سري اإىل اأنها �ستاأتي 
مبحرك هجني بـ 6 اأ�سطوانات 

قادر على توليد عزم 986 ح�سانا.
ومن املفرت�ض اأن تطرح هذه 

ال�سيارة يف الأ�سواق ب�سكل 
ر�سمي عام 2019، حيث يتوقع 
اأن ت�سبح مناف�سا قويا ل�سيارات 
لمبورغيني وبنتلي ومر�سيد�ض 
الريا�سية، وذلك بف�سل تقنياتها 
احلديثة واأنظمة التحكم بالقيادة 

والثبات على الطرقات، والتي 
�ستخولها لتكون من اأ�رصع 

ال�سيارات واأقواها.

اأ�ستون مارتن ت�سحب اآلف ال�سيارات من الأ�سواق
تبداأ �رصكة اأ�ستون مارتن الربيطانية 
ال�سهرية حملة وا�سعة ل�سحب اآلف 
من �سياراتها املطروحة يف اأمريكا 

اأوائل العام املقبل.
ال�رصكة  من  مقربة  مل�سادر  ووفقا 
يناير  يف  �ستبداأ  التي  "احلملة  فاإن 
 5000 من  اأكرث  �ست�سمل   ،2018
يف  طرحت  مارتن  اأ�ستون  �سيارة 
مناذج  من  املتحدة،  الوليات 
 Rapideو DBSو DB9 متعددة كـ
وVirage، بالإ�سافة اإىل اأعداد من 
�سيارات Vanquis التي بيعت يف 

اأمريكا ما بني 2009 و2016".
املتحدثني  بع�ض  اأكد  جانبهم  من 

يف  "الفنيني  اأن  ال�رصكة  با�سم 
يف  عيوبا  اكت�سفوا  مارتن  اأ�ستون 
تتعلق  �سابقا،  املذكورة  النماذج 
الأوتوماتيكي،  احلركة  بناقل 
الق�سم امل�سوؤول عن  وخ�سو�سا يف 
قد  الذي  الأمر  الوقوف،  و�سعية 
لوحة  على  حتذيرات  لظهور  يوؤدي 
املوجودة على  الإلكرتونية  التحكم 
املنظومة  القيادة وخلل يف  واجهة 
الإلكرتونية، بالإ�سافة اإىل اأن بع�ض 
مناذج  DB9 وDBS ر�سدت فيها 
عن  امل�سوؤولة  الكوابل  يف  عيوب 

تو�سيل البطارية".
وحر�سا  ال�رصكة  اأن  واأو�سحوا 

�ستبداأ  عمالئها  �سالمة  على  منها 
وابتداء  املذكورة،  ال�سحب  حملة 
�ستقوم  املقبل،  فرباير  مطلع  من 
مل  التي  الأعطال،  تلك  باإ�سالح 
حوادث  باأي  الآن  حلد  تت�سبب 

تذكر.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن اأ�ستون مارتن 
الربيطانية، تعترب اليوم واحدة من 
العامل  يف  ال�رصكات  واأقوى  اأكرب 
الريا�سية  لل�سيارات  امل�سنعة 
عام  تاأ�سي�سها  ومنذ  الفاخرة. 
من  العديد  بت�سنيع  قامت   ،1913
ال�سيارات التي تركت ا�سما مرموقا 

يف جمال �سباقات ال�رصعة.

بي اإم دبليو ورولز روي�ش يختربون 8 
�سيارات  يف وادي املوت

ي�ستمر اختبار SUV رولز روي�ض اجلديدة، حيث ظهر منوذجها اأثناء اختباره بوادي املوت بولية كاليفورنيا 
اإىل جانب اأ�سطول من �سيارات بي اإم دبليو.

املجموعة الأملانية بي اإم دبليو هي املالكة للعالمة الربيطانية رولز روي�ض، لذا فظهور مناذجها الختبارية 
ال�ساحة  على  للنزول  ا�ستعداداً  النهائية  بتطويراتها  كولينان متر  فاإن  والآن  بالغريب،  لي�ض  اأمر  ال�سكل  بهذا 

ملناف�سة بنتلي بنتايجا ورينج روفر SVAutobiography وكذلك لمبورجيني اأورو�ض.
فهي  يبدو  وكما  لت�سميمها،  وا�سحة  توقعية  �سورا  �ساهدنا  اأننا  اإل  بالتمويهات،  خمفي  �سكلها  اأن  �سحيح 
�ستت�سابه كثرياً مع فانتوم اأكرث �سيارات العامل فخامة، وذلك نظراً لكون SUV الفخامة �ستت�سارك عديداً من 
املكونات معها، ولكن بغ�ض النظر عن ذلك فاإننا �سرنى كولينان بنظام دفع رباعي وعددا من خيارات ال�سا�سيه 

والإعدادات للتعليق الهوائي، وكذلك قدرات عالية على الطرق الوعرة.

اإنتاج �سيارة "لدا بريورا" الرو�سية 
مهدد بالتوقف

بريورا"  "لدا  �سيارة  اإنتاج  وقف  الرو�سية  "اأوتوفاز"  �رصكة  تعتزم 
اأن  الرو�سي  "اأوتو" الإلكرتوين  )Lada Priora( وجاء على موقع 
ال�رصكة قد ت�سحب ال�سيارة بحلول منت�سف العام القادم من خط 
التجميع، فيما �ستنتج خالل ن�سف ال�سنة الثاين نحو 7 اآلف �سيارة. 

ومل تن�رص ال�رصكة تاأكيدا ر�سميا لهذا اخلرب.
اأعلن يف  قد  كان  الرو�سية  "اأوتوفاز"  با�سم �رصكة  ناطقا  اأن  يذكر 
الربيع املا�سي يف حديث اأدىل به ملرا�سل وكالة "رامبلر" الرو�سية 
بيعت  ،وقد  قائما  عليه  الطلب  دام  ما  �سينتج  "بريورا"  موديل  اأن 
األف �سيارة من  اأكرث من17  اإح�ساءات عام 2016 يف رو�سيا  ح�سب 
طراز "لدا بريورا". بينما انخف�ض هذا املوؤ�رص ح�سب اإح�ساءات 
ت�سنيف  ال�سيارة يف  لعام 2017، ومل تدخل   11 الـ  الأ�سهر  مبيعات 
املوديالت الـ 25 الأكرث مبيعا يف رو�سيا، كما اأن اأ�سعار هذا املوديل 
تنطلق من 400 األف روبل )ما يعادل نحو 6.5 األف دولر(، ما يجعله 

اأرخ�ض املوديالت يف ال�سوق الرو�سية.

هيونداي توك�سون 2018 دخلت ر�سمياً يف موديل العام اجلديد، لتح�سل 
ن�سخة  على  ح�سلت   2018 توك�سون  اجلديدة  التح�سينات  بع�ض  على 
SEL جديدة تاأتي قيا�سيا بنظام �سوتي عايل الدقة و�سا�سة 7 اإن�ض مع 

اأندرويد اأوتو واآبل كاربالي، كما اأنه متاح مقاعد مدفئة.
اأما توك�سون SEL بل�ض فهي تاأتي بنظام �سوتي جم�سم ومقود مديفء 

وات�سال بال�سيارة عرب تطبيق بالهاتف الذكي ملعرفة بياناتها.

هيونداي توك�سون 2018 حت�سل 
على مميزات جديدة



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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مو��سفات »�إك�سبرييا �إل 2«:
الدقة،  الثالث من �صوين على �صا�صة متو�صطة احلجم مبقيا�س 5.5 بو�صة، عالية  يحتوي اجلهاز 
ال�رسيع، كما  ال�صحن  بتقنية  اأي�صا  ال�صاعة، وهو مزود  اأمبري يف  ب�صعة 3300 ميللي  وي�صم بطارية 

ح�صل على كامريا اأمامية بزاوية 120 درجة.
وتاأتي هواتف �صوين الثالثة باألوان خمتلفة هي الأ�صود والذهبي والوردي، وتقول ال�رسكة اإن هواتف 
الت�صغيل  نظام  من  ن�صخة  باأحدث  �صتزود  األرتا«   2 اإيه  اإك�س  و«اإك�صبرييا   »2 اإيه  اإك�س  »اإك�صبرييا 
�صي�صل  فيما  املقبل،  فرباير  �صهر  من  بداية  الأ�صواق  يف  اإطالقها  و�صيتم   ،»8.0 »اأوريو  اأندرويد 
هاتف »اإك�صبرييا اإل 2«، اإىل الأ�صواق يف وقت اأبكر قليال، اأي يف اأواخر �صهر يناير اجلاري، لكنه لن 

يح�صل على »اأندرويد اأوريو« واإمنا �صيزود بنظام ت�صغيل »اأندرويد نوغا 7.1.1«.

 امل�صائب تالحق اآبل من جديد 
ب�صبب اأجهزتها القدمية

تهافتت  التي  ال�صكاوى  بعد 
اآبل من عدد من  موؤخرا على 
البلدان  خمتلف  يف  الهيئات 
اإبطاء  �صابقا  تعمدها  ب�صبب 
عمل هواتفها القدمية، برزت 
�صينية  مطالبات  موؤخرا 
تلك  اأ�صباب  بتو�صيح  لل�رسكة 
امل�صكلة، وردت اآبل على الآراء 
باإبطائها  املتعلقة  وال�صكاوى 
عمل بع�س اأجهزتها بالقول اإن 
»تلك العملية حلماية الأجهزة 
وبطارياتها، ولي�س بهدف خلق 
واإجبار  �رسيفة  غري  مناف�صة 
الأجهزة  �رساء  على  الزبائن 
الأحدث«، الأمر الذي �صجت 
به العديد من و�صائل الإعالم 
والهيئات املتخ�ص�صة بحماية 
حقوق امل�صتهلكني يف العديد 

من بلدان العامل.
التي  التطورات  اآخر  وحول 

ذكرت  املو�صوع  بهذا  تتعلق 
ال�صينية  »�صينخوا«  وكالة 
حلماية  �صينية  جماعة  اأن 
موؤخرا  طلبت  امل�صتهلك 

معلومات  اآبل  �رسكة  من 
وتف�صريات بخ�صو�س 

بع�س  عمل  بطء 
اآيفون  اأجهزة 

حتديث  بعد  القدمية 
لنظام  امل�صتخدمني 

الت�صغيل.
وقالت �صينخوا اإن »طلب 

امل�صتهلكني  جمل�س 
�صنغهاي  يف 
ا�صتجابة  جاء 

من  لإفادات 
باأن  امل�صتهلكني 

اأجهزة اآيفون القدمية 
بعد  بطيئة  اأ�صبحت 

 I( الت�صغيل  برنامج  حتديث 

 ،)10.2.1  O S
املجل�س  وطلب 
يف ر�صالة بعث 
بها اإىل �رسكة 

 ، بل اآ
يناير،   15 الثنني  يوم 

ومعلومات  للبطء  تف�صريا 
اآبل عمله لإ�صالح  تعتزم  عما 
ذكر  مدة  امل�صكلة«،ومنذ 
موقع Patently Apple اأن 
كاليفورنيا  ولية  من  »مواطنة 
فيوليتا  تدعى  الأمريكية 
تقدمت  مايليان، 
ق�صائية  بدعوى 
مطالبة  اآبل  �صد 
بتعوي�صها  اإياها 
)تريليون(  مببلغ 
لتعمد  دولر 
اإبطاء  ال�رسكة 
بعد  الأجهزة 
مبدة،  اإ�صدارها 
واأ�صارت املدعية اإىل 
هذا  بت�رسفها  »اآبل  اأن 
املناف�صة  خالفت �رسوط 
واحتالت  الأ�صواق،  يف 
تلك  باإخفاء  زبائنها  على 

املعلومات«.

مو��سفات هاتف »�إك�سبرييا 
�إك�س �إيه 2 �ألرت�«:

بحجم  الدقة  عالية  كبرية  عر�س  ب�صا�صة  الهاتف  يتميز 
بن�صف  بل�س   8 اآيفون  �صا�صة  من  اأكرب  وهي  بو�صات،   6
اإيه  اإك�س  لـ«اإك�صبرييا  النموذج م�صابه جدا  بو�صة، وهذا 
2«، حيث ي�صم كامريا خلفية بقيا�س 23 ميغابيك�صل، اإل 
اأن �صوين ت�صري اإىل اأن هذا الهاتف »م�صمم خ�صي�صا ل�صور 

ال�صيلفي« بف�صل الإعداد الفريد للكامريا الأمامية.
اإذ زود اجلهاز بكامرياتني بدقة 8 ميغابيك�صل لكل واحدة، 
ما  وهو  اأمامي،  بفال�س  ومزودتني  درجة،   120 وبزاوية 
ينتج عنه لقطات وا�صحة ب�رسف النظر عن الإ�صاءة اأو 
من  املزيد  �صمول  اإمكانية  اإىل  اإ�صافة  املحيطة  البيئة 

الأ�صدقاء واملناظر املحيطة ب�صور ال�صيلفي.
مثل   630 دراغون  �صناب  معالج  اجلهاز  هذا  ويدعم 
ميللي   3580 ب�صعة  قليال  اأكرب  ببطارية  ومزود  �صابقه، 

اأمبري يف ال�صاعة، لدعم �صا�صة العر�س الأكرب حجما.
وكما هو احلال مع هاتف »اإك�صبرييا اإك�س اإيه 2« ، فاإنه 
ب�صمة  حل�صا�س  واحدة  بلم�صة  القفل  فك  ال�صهل  من 
 loop« الإ�صبع اخللفي. ويتكون هيكل هذا الهاتف من
surface« من الأملنيوم املوؤك�صد اأي�صا يف اجلوانب، مع 

مل�صة ناعمة يف الأعلى والأ�صفل.

مو�سفات وميز�ت هاتف 
»�إك�سبرييا �إك�س �إيه 2«:

مزودة  ميغابيك�صل،   23 بدقة  كامريا  الهاتف  ي�صم 
لل�صورة   »2.3/1  Exmor RSTM« �صوين  بح�صا�س 
ت�صوير  اأجل  ISO 12800 من  املتحركة مع ح�صا�صية 

فوتوغرايف وا�صح اأثناء الإ�صاءة اخلافتة.
كما اأن الكامريا قادرة على ت�صوير الفيديوهات بتقنية 
املكلفة  الذكية  الهواتف  بها  تزود  ما  عادة  التي   ،4K
بحجم  تاأتي  الهاتف  �صا�صة  فاإن  لالأ�صف،  ولكن  للغاية، 
 Full« الدقة  عالية  عر�س  �صا�صة  وهي  بو�صة،   5.2
HD resolution«، لذلك لن يكون بالإمكان م�صاهدة 
بجودته  الهاتف  على   »4Kvideo« بتقنية  الفيديو 

الأ�صلية.
 ،630 دراغون  �صناب  كوالكوم  مدعوم مبعالج  والهاتف 
يف  اأمبري  ميللي   3300 �صعتها  ببطارية  مزودا  وياأتي 
ال�صاعة، باإمكانها العمل طوال يوم كامل، ف�صال عن اأن 
الهاتف يدعم خا�صية ال�صحن ال�رسيع، حيث اأن ال�رسكة 
ال�صحن  عند  الت�صغيل  من  »�صاعات  بـ  العمالء  وعدت 

لب�صع دقائق فقط«.

»�ملعدن-12«.. م�ستقبل �أجهزة �سام�سونغ

اأكد املكتب الأوروبي للملكية الفكرية اأن �صام�صونغ تقدمت بطلب لت�صجيل براءة اخرتاع 
جديدة تتعلق بخلطة معدنية خا�صة �صت�صتخدمها يف هياكل اأجهزتها امل�صتقبلية.

ووفقا للبيان ال�صادر عن املكتب موؤخرا فاإن »�صام�صونغ تقدمت، يف 12 يناير اجلاري، 
الذي  الوزن  خفيف  املتني  )املعدن-12(  بـ  تتعلق  جديدة  اخرتاع  براءة  لت�صجيل  بطلب 
من  عدد  تكوين  يف  و�صيدخل  واملغني�صيوم،  الألومينيوم  من  خا�صة  خلطة  من  يتكون 

اأجهزتها التي �صتنتجها يف امل�صتقبل«.
ويتوقع اأن يدخل املعدن يف تركيب نظارات 3D التي �صت�صنعها �صام�صونغ بالإ�صافة اإىل 
عدد من الهواتف وال�صاعات الذكية وال�رسائح الإلكرتونية والبطاريات والطابعات واأنظمة 
ال�صوت والتلفزيونات وغريها من الأجهزة. كما يتوقع اأن �صام�صونغ قد بداأت فعال بالعمل 
لإدخاله يف حا�صبها ال�صخ�صي اجلديد »Notebook 9« الذي �صتطرحه العام اجلاري، 

والذي �صياأتي مبوا�صفات مناف�صة.
 S9« وت�صري بع�س امل�صادر اإىل اأن �صام�صونغ قد تعتمد »املعدن-12« يف هواتف غالك�صي

.»2018 MWC« التي ينتظر اأن تظهر العام اجلاري والتي �صتطرح يف معر�س »+S9و
ول تعترب تقنية ا�صتخدام املعادن اخلفيفة واملتينة كالألومينيوم يف �صناعة هياكل الأجهزة 
الإلكرتونية جديدة، فالعديد من �رسكات التقنية باتت تعتمد على تلك املعادن يف ال�صنوات 
الأخرية لتطوير اأجهزتها، حتى اأن بع�س امل�صادر اأفادت باأن اآبل �صتعيد الهيكل املعدين 
لهواتفها امل�صتقبلية بعد اأن تخلت عنه يف هواتف »اآيفون-8« و«اآيفون-X« التي طرحتها 

موؤخرا. 

هاتف مميز من »�إت�س تي 
�سي« ب�سعر مناف�س

 »U11« اإت�س تي �صي« موؤخرا هاتف« ا�صتعر�صت �رسكة 
اجلديد الذي يتوقع اأن يلقى رواجا كبريا ب�صبب موا�صفاته 

املميزة و�صعره املناف�س.
وخالل ا�صتعرا�صهم لهذا الهاتف موؤخرا يف تايوان، قال 
الرابع  للجيل  �صي: »خالل تطويرنا  تي  اإت�س  اخلرباء يف 
ن�صنع هواتفا ممتازة  اأن  من هواتف U11 حر�صنا على 
الهاتف  تزويد  وكان  مناف�س.  و�صعر  جيدة  مبوا�صفات 
ال�صاعات  من  ممكن  عدد  لأكرب  وكافية  كبرية  ببطارية 
نف�صها  البطارية  اأولوياتنا، و�صي�صاعد على ذلك  اأهم  من 

والتوافق يف العمل بني املعالج وباقي اأجزاء الهاتف«.
ويف تعديد لأهم موا�صفات تلك الهواتف ذكر اخلرباء:

- ال�صا�صة: اأتت Super LCD3 مبقا�س 6 بو�صات ودقة 
.»1080х2160« عر�س

.652 Snapdragon :املعالج -
- الذاكرة الداخلية: 64 اأو 128 غيغابايت قابلة للتو�صيع 

با�صتخدام بطاقات الذاكرة اخلارجية.
- ذاكرة الو�صول الع�صوائي: 4 غيغابايت.

- كامريا اأمامية مزدوجة »5+5« ميغابيك�صل.



وزارة التعليم العايل

لل�صحافة   ت�رصيح  يف  بدوي  وقال 
برنامج  باأن  املواطنني  كل  نطمئن 
الإ�صكان والق�صاء على الأحياء اله�صة 
متوا�صل اإىل غاية الق�صاء النهائي على 
هذه الأحياء مربزا اأن الربامج ال�صكنية 
املوجهة لهذه الأحياء �صخمة و تندرج 
اجلمهورية  رئي�س  برنامج  اإطار  يف 
»عبد العزيز بوتفليقة«  م�صريا اإىل اأن 
جزء من هذه الربامج جاري اجنازها 

بلدية و اأخرى �صتنجز قريبا. لعمال  الداخلية  وزير  واأكد 
عن  تتخلى  لن  م�صاحله  اأن  براقي  

العمال املتعاقدين كما اأو�صح  الوزير 
بلدية براقي لحت�صان  اأنه مت اختيار 
باليوم  اخلا�صة  الحتفاليات  هذه 
حتمل  لكونها  للبلدية  الـ51  الوطني 
�صد  الت�صحية  و  للمعاناة  رمزية 
الإرهاب من اأجل اجلزائر و لكن اليوم 
بف�صل  وال�صتقرار  الأمن  اإليها  عاد 
وقيم  اجلزائر  اأبناء  ت�صحيات  و  دفاع 
بادر  التي  الوطنية  وامل�صاحلة  ال�صلم 
بها الرئي�س بوتفليقة �صنة 2005 داعيا 
امل�صاحلة  قيم  اإىل“تر�صيخ  اجلميع 
الوطنية و الدفاع الدائم عن الوطن و 
تعزيز العمل بالدميقراطية الت�صاركية 

التي اأ�صبحت قيمة د�صتورية. 

العدد : 4542/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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وزير الداخلية نورالدين بدوي من براقي

برامج الإ�صكان متوا�صلة ولن تتوقف
اأكد وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي اأم�س الأربعاء خالل زيارة قادته اإىل 

براقي اأن برنامج الإ�سكان والق�ساء على الأحياء اله�سة متوا�سل اإىل غاية الق�ساء نهائيا على هذه الأحياء

�صرف اأزيد من 300مليار �صنة2015
والبحث  العايل  التعليم  وزير  ك�صف 
الإعتمادات  اأّن  الطاهر حجار،  العلمي، 
لقطاعه  املخ�ص�صة  الإجمالية  املالية 
مليار   383،24 بلغت   ،2015 �صنة  خالل 
الت�صيري  اعتمادات  اأن  مو�صحا  دينار، 
التي بلغت 300.51 مليار دينار ا�صتهلك 

اإقفال  عند  دينار  مليار   276،91 منها 
 92،15 بن�صبة%  اأي   ،2015 املالية  ال�صنة 
خالل  ا�صتفاد  القطاع  اأن  اإىل  م�صريا   ،
نف�س الفرتة، من اعتماد اإ�صايف يقدر بـ 
للتكفل  تخ�صي�صه  دينار، مت  مليون   180
مبركز  البي�صاء  القاعة  ت�صيري  بنفقات 

تنمية التكنولوجيات للمتطورة.  واأ�صاف 
بخ�صو�س  قدمه  عر�س  خالل  الوزير 
درا�صة م�رصوع القانون املت�صمن ت�صوية 
امليزانية لل�صنة املالية 2015، بالربملان، 
املخ�ص�صة  الت�صيري  اعتمادات  اأن 
التعليم  موؤ�ص�صات  على  توزعت  للقطاع 

اخلدمات   ،%  64،91 بن�صبة  العايل 
وكالت  و  مراكز   ،%  32،49 اجلامعية: 
مبا  املركزية  الإدارة   ،%  1،94 البحث: 
العلمي  للبحث  العامة  املديرية  فيها 
ديوان  و   %  0،65 التكنولوجي:  والتطوير 

املطبوعات اجلامعية: 0،01 %.

�صمال  تيميزارت  ببلدية  بريد  مكتب  اأم�س  تعر�س 
�رصق تيزي وزو اإىل عملية �صطو م�صلح مت على اإثرها 

�رصقة 40 مليون دينار جزائري ح�صب ت�رصيح م�صادر 
قبل  من  العملية  ونفدت  هدا  البالد.  جلريدة  اأمنية 

وا�صتولو  الربيد  مقر  اإىل  دخلو  ثالثة  اأ�صخا�س  اأربعة 
يف  الرابع  �رصيكهم  انتظرهم  حني  يف  الأموال  على 

ال�صيارة التي فرو بها بعد العملية  
يحي عواق

تيزي وزو

�صرقـــة 40 ملـــيون دينــــار جزائـــــري

ا�صتطاع الطفل » ميتهان �صلفي » ومب�صاعدة 
مل�صاعدة  جهاز  يطور  اأن  معلمته  من 
من  الطريق  ا�صتك�صاف  عرب  املكفوفني 

اأمامهم هدا وقد ا�صتحوذ الطفل العبقري 
فكرة اجلهاز عقب م�صاهدته ل�رصيط فيديو 
يظهر �صخ�س اأعمى ي�صقط يف حفرة و�صط 

ا�صتك�صاف  على  اجلهاز  وي�صاعد  الطريق. 
عقبات الطريق على امتداد مرتين وميكن 
تثبيت اجلهاز على اليد او القدم اأما عملية 

طريق  عن  فتتم  للخطر  ال�صخ�س  تنبيه 
الهتزاز والرنني.

يحي عواق

طفل تركي يطور جهاز مل�صاعدة املكفوفني
البويرة

اجلامعة حتتفل بعيد يناير
حمند  اأكلي   « اجلامعي  بالقطب  اأم�س  انطلقت 
الثقايف  الربنامج  فعاليات  البويرة  » مبدينة  اأوحلاج 
اخلا�س باإحياء منا�صبة عيد يناير بت�صطري برنامج 
الأمازيغي  للكتاب  معار�س  تخللته  ثري  ثقايف 
واإلقاءات �صعرية باللغة الأمازيغية ن�صطها جمموعة 
علي   « والكاتب  ال�صعار  منهم  والأدباء  ال�صعراء  من 
خروبي » وال�صاعر » قاري �صليم » اإىل جانب عر�س 
فيلم بعنوان » �صليلوان » الذي اأنتجته فرقة اإخولف 
من بلدية م�صدالة والذي ج�صده ممثلون �صباب حول 
ت�صوير  مت  الغابر  الزمن  من  حملية  �صعبية  حكاية 
مبنطقة  وابلن�صف  �صاعة  مدار  على  م�صاهده 
الغفري  احل�صور  به  وا�صتمتع  اجلبلية  اإمزذورار 

بالقاعة ، ويف ذات ال�صياق ن�صط كل منم الأ�صتاذان 
» ح�صان حلوان » و« حميد بيالك » حما�رصات حول 
التاريخ العريق واملوروث املادي والالمادي لراأ�س 
الإهتمام  �رصورة  على  معرجان  الأمازيغية  ال�صنة 
بالكتابة التي تعرب حافظة اللغات من الإندثار على 
املجال  هذا  يف  قاده  الذي  الكبري  الن�صال  غرار 
الكاتب الراحل » مولود معمري » الذي و�صع اأ�ص�س 
اللغة الأمازيغية والآن �صياأتي دور الأكادميية  كتابة 
مكانتها  الأمازيغية  لتاأخذ  تن�صيبها  املنتظر 
امل�صتحقة بني اللغات الأخرى لتعميم تعليمها يف كل 
 . الإدارة اجلزائرية  وا�صتعمالها يف  الوطني  القطر 
�أح�سن مرزوق

احلماية  قبل  من  حريقا   12 ت�صجيل 
باأدرار اأ�صبوع  يف  املدنية 

اأكد املالزم املكلف بالإعالم لدي املديرية الولئية 
عرب  امل�صالح  خمتلف  اأن  بادرار  املدنية  للحماية 
اإقليم الولية تدخلت و�صجلت 12 حريقا من بينها 
الفالحية وحمالت جتارية  الب�صاتني  حرائق م�صت 
واإ�صطبالت بالإ�صافة اإيل حريق بالإقامة اجلامعية 
2000 �رصير جراء احرتاق اخلزانة الرئي�صية لتوزيع 

الكهرباa كلها  اأدت اإيل خ�صائر مادية دون ت�صجيل 
 9 ت�صجيل  على  املالزم  ب�رصية  واأ�صاف  اأ�رصار 
جرح  عن  اأ�صفرت  الفرتة  ذات  يف  مرور  حوادث 
20 �صخ�صا ووفاة �صخ�س واحد كل هذه احلوادث 

تدخلت فيها امل�صالح وقدمت الإ�صعافات الأزمة.
بو�سريفي بلقا�سم .

انفجار مدفاأة بق�صم يف ابتدائية بباتنة
اهتزت مدر�صة ال�صهيد تريعة ببلدية بيطام ولية 
باتنة على وقع دوي انفجار قوي يف حدود ال�صاعة 
النريان يف  ا�صتعال  �صببه  �صباحا،  ربع  اإل  الثامنة 
مدفاأة باأحد الأق�صام على اإثر ت�رصب غاز املدفاأة، 

ومل يخلف احلادث اأي خ�صائر ب�رصية حيث تزامن 
اأ�صوار  خارج  التالميذ  تواجد  مع  حدوثه  وقت 
التالميذ  ت�صبب يف هلع كبري لدى  املدر�صة، وقد 

والأ�صاتذة.

املركز الثقايف الإ�صالمي بالعا�صمة
النمو  دعم  يف  ودورها  الدينية  ال�صياحة  حول  ندوة 
والعلمية  الثقافية  الن�صاطات  اإطار  يف  القت�صادي 
اأجل  ومن  الإ�صالمي  الثقايف  املركز  بها  يقوم  التي 
الدينية  ال�صياحة  جمال  يف  الوطني  القت�صاد  دعم 
ندوة   2018 جانفي   23 الثالثاء  يوم  املركز  ين�صم 

يف  ودورها  الدينية  ال�صياحة  ب:«  م�صومة  علمية 
دعم النمو القت�صادي« ين�صطها اخلبري القت�صادي 
ب�صري م�صيطفى واملكلفة بالإعالم بالوكالة الوطنية 

للتنمية ال�صياحية ال�صيدة �صايح فتيحة.
يحي عواق 

  موقف ...
التي  اجلزائرية  الأ�سماء  هي  كثرية 
العربي  الإبداعي  امل�سهد  �سماء  اأ�ساءت 
حققت  الأخرية،و  ال�سنوات  خالل 
اإعادة تغيري ال�سورة  جناحات �ساهمت يف 
النمطية التي تر�سخت عن اجلزائر  بعيد 

�سنوات الع�سرية ال�سوداء
عالوة  و  ق�سيمي  �سمري  و  يربير  الأخوين 
اأمينة  و  غول  مي  و  عقيل  عزوز  حاجي  
لزالت  التي  الأ�سماء  من  وغريها  �سيخ 

اجلوائز  و  املحافل  كربيات  يف  تتوهج 
الخت�سا�س  اأهل  اإليها  يلتفت  اأن  دون  
القرار،ورمبا  �سناع  من  اأو  اأكادمييني  من 
يختفي هذا التجاهل وراء مربرات كثرية 

ل تقنع ول تفي بالغر�س
بع�س  لتفوق  الر�سمي  التجاهل  هذا 
الأ�سماء خارج الرتاب الوطني  من نتائجه 
بيئة  اإىل  اجلزائر  حتويل  على  العمل 
اأو  هاجر  من  هوؤلء  فمن  لالإبداع  طاردة 

تلقفته جهات تقدر قيمة العطاء الأدبي و 
من هوؤلء الروائي امل�ساك�س �سمري ق�سيمي 
تقريبا  الأبطال  ا�ستقبال  ي�ستقبل  الذي 
اأخرى  اأوروبية  دول  و  فرن�سا  يف  �سهر  كل 
و احتفت ال�سودان و دول عربية بالروائي 
اإ�سماعيل يربير و منجزه الروائي و حت�سل 

على جائزة الطيب �سالح ال�سهرية .
و  مثال   م�سر  يف  اأ�س�ست  ن�سر  دور  هناك 
لالحتفاء  طائلة  اأموال  اأ�سحابها  ا�ستثمر 

ت�سنع  باتت  التي  اجلزائرية   بالن�سو�س 
الكربى  العربية  املعار�س  يف  احلدث 
بريوت  و  ال�سارقة  و  الكويت  و  كالقاهرة 
و تون�س،ما نحن بحاجة اإليه اإعادة �سبط 
البو�سلة و عقارب ال�ساعة نحو اأفق اأرحب 
الإبداع  يتحول  و  �سالته  املبدع  فيه  يجد 
بذاتها  قائمة  �سناعة  و  م�سافة  قيمة  اإىل 
يف  عمدا  املن�سي  و  املفقود  الأمر  وهو 

اجلزائر. 

الإبداع قيمة م�صافة

وداد احلاج:

هل يعلم الوزير بن مرادي
هذه  من  بداية  الأخري  ال�صترياد  قانون  اأن  يبدو 
ال�صنة حتول اإىل كابو�س يقلق ال�صناعيني و املنتجني 
و  بالطرد  العمال  من  كبرية  اأعداد  بت�رصيع  يهدد  و 
عدد  مبنع  التجارة  وزارة  قرار  �رصيان  بعد  هذا 
ل�صناعة  الأولية  املواد  بينها  من  و  املنتجات   من 
النكهات ال�صطناعية  التي تعترب عامال اأ�صا�صيا يف 
املنتجات ومل جتدي حتركات اجلمعيات  كثري من 
التدخل  القطاع  وزير  نا�صدت  التي  و  املخت�صة 
جميع  تخ�صاه  ما   حدوث  دون  للحيلولة  ال�رصيع 

الأطراف.

طبيب ترامب

 جينات الرئي�س 
»ا�صتثنائية«

احلالة ال�صحية للرئي�س، قائال اإن حالته يف املجمل الدكتور جاك�صون لل�صحفيني يف البيت الأبي�س اأثار تكهنات ب�صاأن ال�صحة العقلية للرئي�س وو�صف الأول منذ توليه الرئا�صة وجاء ذلك بعد �صدور كتاب املا�صي لفح�س طبي ا�صتغرق 3 �صاعات، وهو ترامب، البالغ من العمر 71 عاما، يف الأ�صبوع قدراته الإدراكية اأو الوظائف الع�صبية«،وقد خ�صع الطبيب روين جاك�صون قائال »لي�س لدي قلق اإزاء اختبار اإدراكي، واإنه يتمتع ب�صحة جيدة واأو�صح دونالد ترامب مل يظهر اأية عالمات غري عادية يف قال طبيب البيت الأبي�س اإن الرئي�س الأمريكي 
»ممتازة«. 

تيلر�صون ي�صلح ما اأف�صده ترامب!
اأعرب وزير خارجية اأمريكا، ريك�س تيلر�صون، عن 
اإفريقيا،  اهتمام بالده بتطوير عالقاتها مع دول 
و�صف  اأحدثه  الذي  ال�صدع  لراأب  حماولة  يف 

الرئي�س دونالد ترامب املهني.
ويف موؤمتر �صحفي عقده يف فانكوفر بكندا، وبث 
مبا�رصة على موقع وزارة اخلارجية على الإنرتنت، 
كانت  اإذا  عما  تيلر�صون  الوزير  ال�صحفيون  �صاأل 
مهددة  الإفريقية  الدول  مع  وا�صنطن  عالقات 
دونالد  للرئي�س  القا�صية  الت�رصيحات  ب�صبب 
ترامب؟فاأجاب وزير اخلارجية الأمريكي عن هذا 
ال�صوؤال ب�صكل موارب وغري مبا�رص قائال: »اإن لدينا 
عالقات اإيجابية جدا مع الدول الإفريقية، ونحن 
الأمن  جمالت  يف  الق�صايا  من  عدد  يف  نتعاون 
اأن قادتهم يعرفون  والتنمية القت�صادية، واعتقد 
هذه  تطوير  موا�صلة  تريد  املتحدة  الوليات  اأن 
»تكون  اأن  اأمله يف  تيلر�صون عن  ال�رصاكة«واأعرب 

دول اإفريقيا راغبة اأي�صا بذلك«.

�صواريز ومي�صي: على بيكيه العتزال!
الفريق،  زميلهما يف  بر�صلونة،  مي�صي، جنما  ليونيل  والأرجنتيني  �صواريز،  لوي�س  الأوروغوياين  طالب 

جريارد بيكيه، بالعتزال عن ممار�صة كرة القدم.

فيديو  مقطع  برفقة  التعليق  هذا  كتب  �صواريز  اأن  الأربعاء،  اأم�س  الإ�صبانية،  »اآ�س«  �صحيفة  وذكرت 

يظهر فيه مع املدافع الإ�صباين يف مقابلة ل�صالح موقع »باليرز تريبيون« حتدث فيها الأوروغوياين عن 

م�صريته كالعب، ون�رص �صواريز املقطع م�صاء اأم�س الثالثاء على ح�صابه الر�صمي يف موقع التوا�صل 

الجتماعي »اإن�صتغرام« مرفقا بر�صالة، قائال على �صبيل الدعابة: »ال�صفافية يف املقابلة مع �صديقي 

جريارد بيكيه.. الآن ميكنك اعتزال كرة القدم«.

وزير الطاقة الرو�صي األك�صندر نوفاك ل نعتزم الن�صحاب من اتفاق »اأوبك«
األك�صندر  الرو�صي  الطاقة  وزير  اأكد 
خف�س  باتفاق  بالده  التزام  نوفاك 
بلدان  بني  املربم  النفط  اإنتاج 

نوفاك  وقال  »اأوبك«.  جمموعة 
 « ال�صنوي«:  »جايدار  منتدى  خالل 
بالدرجة  ننظر  �صيء  كل  قبل  نحن 

الأوىل اإىل ميزان الطلب واملقرتحات 
اإلينا  بالن�صبة  الأ�صعار  املطروحة. 
لتخاذ  الرئي�صي  العامل  ت�صكل  ل 

اأن  قرار الن�صحاب من التفاق، كما 
من  املزيد  اإىل  يحتاج  القرار  هذا 

الدرا�صة«.
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