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 �ص3ا�ستئناف املرحلة الثانية من العملية 23

زوخ يك�صف عن ترحيل اأكرث من األفني عائلة 

03 اإرهابيني �سلموا اأنف�سهم يوؤكدون يف التحقيق مل�سالح الأمن : 

 18 اإرهابي جزائري ان�صقوا ب�صمال مايل  والتحقوا بجماعة بلعور 

�ص24

  �ص6

 رئي�ص اجلمهورية مبنا�سبة
 اليوم  الوطني لل�سهيد

 قانون امل�صاحلة الوطنية 
اأفرز ال�صتقرار الأمني

خمابرات خليجية �ساعدته يف العودة 

تفا�سيل عودة جزائري من معاقل داع�ش  ب�سوريا و العراق 
�ص5

�ص6�ص3

كرا�سي فارغة وحمادثات 
و�سط املجل�ص:

ب�سبب عجز مندوبية 
الفالحة يف حل الرتاكمات 

اأزمــــــة الـــعطــــ�ش 
تهدد بزوال ثروة 

النخيل  بعني �صالح  

.     عملية توقيف طلب جامعي تك�صف اأكرب �صبكة لتجنيد ال�صباب ب » داع�ش« يف براقي

اأكد رئي�ص اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة اأم�ص الأحد على 
اأن الأمن اأ�سحى معززا اليوم يف �ستى ربوع البالد, رغم الو�سع 

املتاأزم و  اخلطري املحيط بها, بف�سل الوئام وامل�ساحلة الوطنية 
و ت�سحيات اجلي�ص الوطني  ال�سعبي.

لقمان مغراوي رئي�ص جلنة 
التكوين يف الدكتوراه ل الو�سط

تقومي ال�صيا�صات
 العامة مو�صوع 

�ص4�ص4مهمل  يف اجلزائر

�ص3

�ص3

�ص4

�ص3

الدكتور بوعالم اهلل غالم اهلل 

 املجـــل�ش الإ�صـــــالمي 
 مل يـحرم ل "احلرقة"

 و ل الإ�صــــــــرابــــــات 
قالت اأن قطاعها قادر على 

ا�ستدراك الدرو�ص ال�سائعة

بن غربيــــط تعــــقد
 لقاءات ماراطونية 

لتفـــــادي الـــــكارثـــة  
النائب عن الأفالن �سليمان 

�سعداوي يوؤكد:

على جمل�ش املحا�صبة 
متابعة الفا�صدين ق�صائيا

وزير املالية عبد الرحمن 
راوية يك�سف:

ن�صبة الت�صخم يف 2015 
تعادل 4.80 باملائة   
خل�سر قنون الأمني العام للمجل�ص 

الوطني القت�سادي والجتماعي

نــــ�صـــــعى  اإلــــى اإ�صــــــفاء 
الإلزامية عـــلى  قــــرارات 

املجل�ش الإ�صرتاتيجية 

200 م�صكن اجتماعي لأ�صحاب ال�صكنات ال�صيقة  اخلمي�ش القادم



بوجناح  بغداد  اجلزائري  الدويل  الالعب  احتفل 
بطريقته بعد الفوز الذي حققه فريقه ال�سابق مولودية 
بلعبا�س  باحتاد  جمعه  الذي  الغرب  داربي  يف  وهران 
يف  املحرتف  الالعب  وقام  الوطنية  البطولة  �سمن 
�سفوف ال�سد القطري بن�رش �سورة له على ح�سابه يف 
موقع التوا�سل االجتماعي "اأن�ستغرام" رفقة جمموعة 

من اأن�سار "احلمراوة".
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ر�ؤية من الواقع
دقات  اح�سب  يوم  بعد   يوما 
قلبي و عدد االأحرف واجلمل 
واالأ�سطر ، واأنا اأهم بالدخول 
التوا�سل  مبوقع  ح�سابي  اىل 
ما  كرثت  من   ، االجتماعي 
اأجد فيه من الف�سائح و ال�سور 
االألبومات امل�سينة  املريبة و 
خ�سو�سياتنا  انتهكت  التي 
.فانحط  �سرتنا  ك�سفت  و 
اإىل  امل�ستوى وبرزت عوراتنا 
عر�سنا  هتك  ،بعدما  العلن 
من  يعد  مل  الذي  وحيائنا 
االإميان بعدما ا�ستبيح علنا . 

وعند كل دخول اأتعوذ باهلل من 
الذي  واأنا  واخلبائث  اخلبث 
م�ساهدته  خالل  من  تاأكد 
واللخبطات  لتلك املن�سورات 
بني  فرقا  هناك  يعد  مل  باأنه 
االأزرق  احلوت  يفعله  ما 
ما  وبني   ، ال�سغار  باالأطفال 
ببع�س  االأزرق  الف�ساء  فعله 
النخب واملثقفني واالإعالميني 
وال�سيا�سيني .ا�سحك _ رغم 
 _ ي�سحك  ما  البلية  �رش  ان 
واأنا اجنر  اأحيانا  نف�سي  على 
واأ�سارك  تافهة  تعليقات  وراء 

موا�سيع اأتفه منها ،بل واأتلقى 
كل  تتفيه  على  حتى  )اجلام( 
اأمر عظيم . فم�ستوى النقا�س 
اجلميع  واأ�سبح  انحط 
واالألفاظ  بالكلمات  يرتا�سق 
البذيئة . وبرز الل�سان الدارج 
ال�سوقي اىل  الكالم  و  االأعوج 
دخول  من  تخجل  انك  درجة 
فيها من  العامة ملا  ال�سفحة 
عيب وريب وحيف وجيف.بل 
وهناك دعاوى للجاهلية ممثلة 
اإحياء النعرات والعرو�سية  يف 
ذلك  على  اأدل  وال   . والقبلية 

اأخذتْها  التي  التعليقات  من 
الكثري من ق�سايانا امل�سريية 
واللغة  االمازيغية  ق�سية  مثل 
وفو�سى  االأطباء  واإ�رشاب 
والتعليم  الرتبية  قطاعي 
عاجلناها  مهمة  واأحداث 
. فهل يعقل  ب�سطحية وتهكم 
الفي�سبوك  عندنا  يتحول  ان 
وتويرت اإىل درجة �سن البع�س 
اأبناء  بني  قذرة  حروبا 
والدعوة   ، الواحد  الوطن 
ودغدغة  واإثارة  التفرقة  اإىل 
؟  للجهة  االنتماء  م�ساعر 

لها  املحرك  اأن  واملوؤ�سف 
اىل  ينتمون  نح�سبهم  من 
النخبة ممن نقراأ لهم ون�ستمع 
يلوكون  ون�ساهدهم  خلطبهم 
االأحاديث يف الو�سائل املرئية 
ما  يقولون  وهم  وامل�سموعة 
لتظليل  ويكتبون  يفعلون  ال 
اىل  اإ�سافة  املوقع.  رواد 
االأ�سماء  اختارت  جمموعات 
كاحلمر  وهي  امل�ستعارة 
الواقف  مع  مرة  امل�ستنفرة 
ومرة  وتطبل  ت�سفق  ومرة 
ت�سنفها  جهة  اأي  يف  حتتار 

علينا  ت�سابه  البقر  ان  ورغم 
غري  اأ�سبح  الفي�سبوك  ان  اال 
اآمنا على حياتنا واأبنائنا ، ومل 
والت�ساور  للكتابة  ف�ساءا  يعد 
واإبداء الراأي .بل حان الوقت 
لرنفع راية اال�ست�سالم ونغادر 
فلمن   . علينا  ماأ�سوف  غري 
واجلو  ال�سادة  اأيها  نكتب 
وال�سب  باالأحقاد  م�سحون 
والتعليقات  والقذف  وال�ستم 
التي منلئها بالكلمات البذيئة 

وغريها ؟!

تلم�سان

�سبط 73 كلغ من الكيف املعالج
الدرك  عنا�رش  �سبط 
الوطني، يوم 17 فيفري 2018، 
الكيف  من  كيلوغراما   )73(
بتلم�سان/ن.ع.2،  املعالج 
احلدود  حر�س  حجز  فيما 
 )25،6( بـ  تقدر  اأخرى  كمية 

كيلوغرام بب�سار/ن.ع.3.
حجز  مت�سل،  �سياق  يف 
الوطني  الدرك  عنا�رش 
خمتلف  من  وحدة   )948(
مب�ستغامن/ امل�رشوبات 

توقيف  مت  حني  يف  ن.ع.2، 
�سخ�س )01( بحوزته )3539( 

بتندوف/ االأدوية  من  علبة 
اأخرى،  جهة  من  ن.ع.3. 
ال�سواحل  حر�س  اأحبط 
حماولة هجرة غري �رشعية لـ 
)09( اأ�سخا�س كانوا على منت 
قارب تقليدي ال�سنع بعنابة/

عنا�رش  اأوقف  فيما  ن.ع.5، 
وحر�س  الوطني  الدرك 
غري  مهاجرا   )81( احلدود 
�رشعي من جن�سيات خمتلفة 
والنعامة  وهران  من  بكل 
متو�سنت  وعني  وتلم�سان 

وب�سار واأدرار.

5 ماليني م�ساهدة 
لكليب بن ح�سني

 بظرف اأ�سبوع

بوجناح يحتفل بفوز 
احلمراوة على 

املكرة

اجلزائري  امل�سارك  فيديو  ا�ستقطب 
خالل  املتتبعني  اإعجاب  حاج  بن  ح�سني 
م�ساركته يف برنامج "ذا فوي�س" الذي تبثه 
قناة "اأم بي �سي"، حيث متكن من جمع 5 
ماليني م�ساهدة له بعد اأ�سبوع من اإطالقه 
يف  م�ساركته  خالل  وذلك  اليوتوب"  على 
مرحلة ال�سوت فقط وهي املرحلة االأوىل 
انتباه  خاللها  لفت  والتي  املناف�سة  من 
اأغنية  تاأديته  التحكيم خالل  اأع�ساء جلنة 

"اأنا املغبون" لل�ساب خالد وا�ستدار
الي�سا وحممد حماقي قبل ان  الفنانني  له 

يختار االن�سمام اإىل فريق االأخري.

احت�سنه ديوان موؤ�س�سات ال�سباب بالبويرة

ملتقى والئي حول عالقة ال�سباب باجلماعات املحلية
ديوان  مقر  اأم�س   ، احت�سن 
حممد   " ال�سباب  موؤ�س�سات 
البويرة  مبدينة   " اإ�سياخم 
حول  الوالئي  امللتقى  فعاليات 
ال�سباب  وعالقة  دور  مو�سوع 
تنظيم  من  املحلية  باجلماعات 
مديرية ال�سباب والريا�سة وديوان 
 " �سعار  حتت  ال�سباب  موؤ�س�سات 
من  الت�ساركي  اجلماعي  العمل 
التنمية  خلدمة  ال�سباب  اجل 
املحلية " .وتهدف هذه التظاهرة 
التي �سهدت ح�سور وايل الوالية " 
وال�سلطات   " م�سطفى  ليماين 
وروؤ�ساء  والع�سكرية  املدنية 
اإىل  النا�سطة  اجلمعيات  وممثلو 
ما  االأدوار  تو�سيح  على  العمل 

والريا�سة  ال�سباب  قطاع  بني 
واجلماعات املحلية اجتاه ال�سباب 
ال�سباب  موؤ�س�سات  دور  وتفعيل 
الذي  لل�سباب  خدمة  والريا�سة 
اأ�سا�سية  يعترب عن�رش هام وركيزة 
يف املجتمع اجلزائري وكذا العمل 

القطاع  اإطارات  الت�ساركي ما بني 
وهي  املحلية  اجلمعوية  واحلركة 
النقطة االأ�سا�سية التي ركز عليها 
التي  الكلمة  خالل  الوالية  وايل 

األقاها باملنا�سبة .
اأ.م

ف�ساء ) القتبة ( والنميمة واإثارة الّنعرات  ..

يف اإطار مكافحة االإرهاب وبف�سل اجلهود النوعية لقوات 
اجلي�س الوطني ال�سعبي،  �سلّم اإرهابي نف�سه، اليوم 18 
فيفري 2018، لل�سلطات الع�سكرية بتمرنا�ست/ن.ع.6، 
ويتعلق االأمر بامل�سمى "ت. عبد القادر" املكنى "عبد 
النبي"،  الذي التحق باجلماعات االإرهابية  �سنة 2011، 

وعلى اإثر ذلك مت ا�سرتجاع ما يلي:
     - )01( م�سد�س ر�سا�س من نوع كال�سنيكوف؛

نوع  من  تكرارية  بندقية   )01( اآيل؛-  م�سد�س   )01(  -
M14؛- )01( بندقية مبنظار؛- )05( خمازن ملختلف 
االأ�سلحة؛      - كمية معتربة من الذخرية من خمتلف 
مرة  لتوؤكد  النوعية  النتائج  هذه  تاأتي  العيارات     
اأخرى العمل الدوؤوب لوحدات اجلي�س الوطني ال�سعبي 
املنت�رشة عرب كامل الرتاب الوطني للدفاع عن الوطن 

والت�سدي لكل حماوالت امل�سا�س باأمن البالد.  

اإرهابي ي�سلم نف�سه 
للجي�ش بتمرنا�ست

احلفنـاوي بن عامـر غــول

نتيجة ا�ستن�ساق  الغاز بربج بوعريريريج

247حالة  اختناق وت�سمم  و 65حالة وفاة 
اأول  بغاز  االختناقات  عدد  بلغ  
ح�سيلة   يف  الكربون  اأك�سيد 
توزيع  �رشكة  عن  �سادرة   تف�سيلية 
الغاز والكهرباء برج بوعريريريج 65 
حالة   247 ت�سجيل  مع  وفاة،  حالة 
ت�سمم يف 93 تدخال الأعوان ال�رشكة 
والغاز  الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية 
لها،  التابعة  املديريات  كل  عرب 
فيما بلغت احل�سيلة االإجمالية ل�سنة 
امل�سجل  الن�سف  يعادل  ما   2016

لهذا املو�سم
بذات  املخت�سة  امل�سالح  واأرجعت 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  املوؤ�س�سة 
االرتفاع املح�سو�س لهذه احل�سيلة 

وكرثة  التهوية  غياب  اإىل  ال�سوداء 
الظروف  اإثر  للغاز  اال�ستهالك 
املناخية االأخرية وانخفا�س درجات 
اله�ساب  مبناطق  خا�سة  احلرارة، 
العليا، اأين مت ت�سجيل اأكرب ح�سيلة، 
التدفئة  اأجهزة  ِقدم  اإىل  باالإ�سافة 

املتعلقة  التو�سيالت  �سيانة  وعدم 
الع�سوائي  بها، وكذا عامل الرتكيب 
لهذه االأجهزة دون احرتام مقايي�س 
فيما  ال�سيما  تركيبها،  اأثناء  االأمان 
ال�سمامات  واإغالق  بالتهوية  يتعلق 

ب�سكل جيد، .

وقع الطرفان اتفاقية �سراكة  
باجلزائر العا�سمة

»كوندور املجموعة« 
ال�سريك الر�سمي للهالل 

االأحمر اجلزائري
 وقعت جمموعة كوندور والهالل االأحمر اجلزائري 
غني  برنامج  الإن�ساء  عامني  ملدة  �رشاكة  عقد 
لالإجراءات االإن�سانية واالجتماعية، لي�سبح ال�رشيك 
مقر  يف  وقع  الذي  العقد   .ARC ل  الر�سمي 
بن  ال�سيدة   الرئي�س  قبل  من  اجلزائر  يف   CRA
الهالل االأحمر اجلزائري   جمموعة  حبيل�س ممثل 
كوندور،ال�سيد مو�سى بن حمادي �سيمكن املجموعة 
جمال  يف  تعمل  ال�رشكات  مواطنة  �سورتها  لتعزيز 
االأعمال االإن�سانية. و�ستكون كوندور املجموعة اأول 
�رشكة جزائرية الإبرام مثل هذه ال�رشاكة مع الهالل 
االأحمر اجلزائري. و�سوف ي�سارك يف تنفيذ العديد 
خمتلف  جتميع  كرا  ل  الت�سامنية  االإجراءات  من 

ال�رشكات التابعة للمجموعة.
�س.ب
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الدكتور بوعالم اهلل غالم اهلل 

املجل�س الإ�سالمي مل يحرم ل »احلرقة« و ل الإ�سرابات 
.       �سنت�سدى لفو�سى �سم�س الدين وعلي عّية

ع�صام بوربيع 

ا�ضت�ضافته  خالل  اهلل  غالم  واعترب 
بخ�ضو�ص  املجاهد  مبنتدى 
العدالة  اأن  الأخرية  الإ�رضابات 
واإذا   ، الأمر  هذا  يف  براأيها  ق�ضت 
 ، نحرتمها  اأن  يجب  العدالة  ق�ضت 
معتربا اأنه اإذا مل نحرتم قرار العدالة 
، فاإنه مل يعد لنا اأي �ضيء نحتكم اإليه 
. وبخ�ضو�ص فو�ضى الفتوى ، ل�ضيما 
بو�ضائل  منابر  عدة  يف  املوجودة 
الفتوى  اأن  اهلل  غالم  قال   ، الإعالم 
لأن  الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  ت�ضدرها 
لذلك   ، اإليها  ترجع  كلها  امل�ضوؤولية 
اأي مفتي  اعتماد  م�ضاألة  فاإن ح�ضبه 

يوؤخذ  اأن  يجب  اإعالمية  و�ضيلة  يف 
فيه راأي وزارة ال�ضوؤون الدينية ، التي 
اإن مل توافق على اأي �ضخ�ص فيجب 

اأن ل تعتمده القناة بذلك .
هذه  من  الكثري  اأن  املتحدث  وقال 
 ، جتارة  خ�ضارة  يف  تت�ضبب  الفتاوى 
هو  والذي   ، اأ�رض  وف�ضح  وانحالل 
اأنهم  ح�ضبه  لذلك   ، للدين  خمالف 
الأعلى  الإ�ضالمي  املجل�ص  يف 
ال�ضوؤون  وزير  على  �ضيقرتحون 
�ضلطة  مع  بالتن�ضيق  و  الدينية 
املعتمد  ال�ضخ�ص  يكون  اأن  ال�ضبط 
يكون  اأن  الإعالم  و�ضائل  يف  للفتوى 
و  الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  يف  معتمدا 

الأوقاف .

واأعرتف  غالم اهلل بخ�ضو�ص يف رده 
على �ضوؤال حول العديد من الظواهر 
الدينية يف القنوات على غرار ال�ضيخ 
وبع�ص   ، عية  وعلي   ، الدين  �ضم�ص 
العائلة  حلياء  اخلاد�ضدة  احل�ض�ص 
الفو�ضى  هذه  بوجود  اجلزائرية  
بع�ص  يف  م�ضجعة  غري  وم�ضاهد 
يقرتحون  جعلهم  مما   ، القنوات 
و  الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  تتوىل  باأن 

الأوقاف م�ضوؤولية الفتوى العامة .
ينبغي  ل  اأنه  املتحدث  اأ�ضاف  و 
اىل  اخل�ضو�ص  بهذا  اللوم  توجيه 
جهة معنية اأو لوزارة الداخلية ، كون 
و�ضول  عنها  اأجنر  الفتاوى  بع�ص 
ق�ضايا  اإىل  املواطنني  من  العديد 

هي موجودة على م�ضتوى  العدالة و 
اللوم  ينبغي توجيه  ، بقدر ما  الأمن 
ملن فتحوا الباب للعديد من املفتني 

الغري اأكفاء .
و دائما و يف ذات ال�ضياق ، ويف اإطار 
التلفزيونية  القنوات  بع�ص  جتاوز 
وم�ضا�ضها ببع�ص املقد�ضات الدينية 
دون وجود رد رادع ، اأعترب غالم اهلل 
املقد�ضات  قانون حلماية  هناك  اأن 
الدفاع  يكفل  القانون  اأن  معتربا   ،
�ضد هذه التجاوزات ل�ضيما يف حال 
وجود �ضكاوي . وبخ�ضو�ص احلراك 
الأجانب  تدخل  و  الأخري  ال�ضلفي 
اأن  اأعترب غالم اهلل   ، يف هذا امللف 
احلراك  هو  لي�ص  ال�ضلفي  احلراك 

الوحيد يف املجتمع ، وهناك حركات 
البدع  من  الكثري  اإىل  ،م�ضريا  كثرية 
اخلارج  اأو  الداخل  من  كانت  �ضواء 
يقدمون  اأ�ضخا�ص  ي�ضبح  وعندما   ،
موقع  يوؤ�ض�ص  اأن  مبجرد  الفتوى 
نتيجة  هو   ، اآراوؤه  يذيع  و  الكرتوين 
الجتماعية  الو�ضائط  يف  الت�ضيب 
بع�ص  احرتام  عدم  نتيجة  وكذلك   ،
اأهل  من  اأنف�ضهم  ويعتربون  النا�ص 
على  رد  قد  اهلل  غالم  وكان   . العلم 
ال�ضيخ  حتركات  بخ�ضو�ص  �ضوؤال 
فركو�ص . وقال غالم اهلل اأن التدخل 
اأمورنا الدينية ل  الأجنبي يف ت�ضيري 
اأخرى   جهة  من  م�ضريا   ، به  نر�ضى 
اإىل ما يقوم به الرئي�ص الفرن�ضي يف 

قانونا  ي�ضع  اأن  يريد  عندما  فرن�ضا 
لالإ�ضالم كي ي�ضري الإ�ضالم ، مت�ضائال 
فقط  الإ�ضالم  ا�ضتهداف  يتم  ملاذا 
برامج  وبخ�ضو�ص  اليهودية   ولي�ص 
املقررات  يف  الإ�ضالمية  الرتبية 
اجلزائرية  املدار�ص  يف  الدرا�ضية 
لتطور  اهلل عن طموح  ك�ضف غالم   ،
لأن   ، اأح�ضن  هو  ملا  مدر�ضتنا 
، م�ضريا  لها عوائق  مدر�ضتنا ح�ضبه 
اإطار  يف  قريبا  موؤمتر  عقد  اإىل 
العامل  لها  يعرت�ص  التي  التهديدات 
القوى  تدخل  و  كره  من  الإ�ضالمي 
اخلارجية يف املجتمعات الإ�ضالمية 
اإ�ضالمي  بلد  كل  ملعرفة  موؤمتر   ،

كيف يتناولون هذه املقررات . .

نفى اأبو عبد اهلل غالم اهلل رئي�س املجل�س الإ�صالمي الأعلى اأن يكون هذا الأخري قد اأ�صدر فتوى بتحرمي احلرقة و الإ�صرابات الأخرية ، موؤكدا اأن يف املجل�س 
الإ�صالمي الأعلى مل يقل بهذا اأبدا ، مع اأن احلرقة التي اأ�صماها بالهجرة »الغري متوح�صة »ح�صبه ملف �صيتم درا�صة خمتلف اأبعاده قريبا يف ندوة فكرية .

النائب عن الأفالن �صليمان �صعداوي يوؤكد:

»على جمل�س املحا�سبة متابعة الفا�سدين ق�سائيا«

اأعلن عن ا�صتئناف املرحلة الثانية من العملية 23يوم الأربعاء

زوخ يك�سف عن ترحيل اأكرث من الفني عائلة تقطن بالبنايات اله�سة

التحرير  جبهة  عن حزب  النائب  اأبرز 
العديد  �ضليمان،  �ضعداوي  الوطني، 
على  توجب  التي  الف�ضاد  نقاط  من 
املجل�ص الد�ضتوري معاجلتها ق�ضائيا، 
يف ظل الت�ضيب املايل الواقع يف الكثري 
من القطاعات منذ �ضنوات عدة، داعيا 
بواجبتها  القيام  اإىل  املوؤ�ض�ضة  هذه 
اأو�ضلت  التي  اجلهات  وحما�ضبة 

اجلزائر ملا هي عليه الأن.
القانون  م�رضوع  مناق�ضة  واأثناء 
ل�ضنة  امليزانية  ت�ضوية  املت�ضمن  
2015، و�ضط ح�ضور وزير املالية عبد 
الرحمن راوية، اأعاب ذات امل�ضدر دور 
ق�ضايا  معاجلة  يف  املحا�ضبة  جمل�ص 
يوميا  عنها  الإعالن  يتم  التي  الف�ضاد 
فقط  يقوم  اأنه  موؤكدا  اجلزائر،  يف 
اجلهات  متابعة  دون  التقارير  برفع 
الأمر  هذا  اأن  رغم  ق�ضائيا  الفا�ضدة 
الأفالن  ممثل  وراح  �ضالحيته،  �ضمن 
هنالك  اأن  اأفاد  ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل 
املعروفني  الأعمال  رجال  من  العديد 
متابعتهم  دون  لكن  �رضيبيا  تهربوا 
املال  وكاأن  املجل�ص  هذا  قبل  من 
�ضعداوي  واأو�ضح  ال�ضعب،  مال  لي�ص 
اإىل عديد  اأ�ضاروا  النواب دائما ما  اأن 
ال�ضلطة يف  فيها  وقعت  التي  الأخطاء 
ال�ضابقة،  املالية  امل�ضاريع  من  الكثري 
لكن دون اأي جدوى، ما جعل القناطري 
اأدراج  يف  تذهب  املال  من  املقنطرة 

الرياح ح�ضب و�ضفه.

تعزيبت: �صيا�صة احلكومة يف 
حت�صيل املال العام �صعيفة

رم�ضان  العمال  حزب  عن  النائب  اأما 
ذات  يف  مداخلته  ف�ضارت  تعزيبت، 
اأكد  حيث  العتيد،  احلزب  ممثل  فلك 
يف  تقدميها  مت  التي  املالحظات  اأن 
حممل  اتخاذها  يتم  مل  املجال  هذا 
الو�ضية،  اجلهات  قبل  من  اجلد 
من  العديد  مي�ص  الف�ضاد  جعل  ما 
واأ�ضار  باجلزائر،  الهامة  القطاعات 
منا�ضب  عدد  اإىل  املتحدث  ذات 
األف   800 تبلغ  والتي  املفتوحة  ال�ضغل 
باملائة   50 ت�ضغيل  فقط  مت  من�ضبا 
منها، ما يعطي ت�ضورا على اأن الواقع 
من  التحرك  ال�ضلطات  وعلى  كارثي 
اأجل مراقبة ما يجب مراقبته، رغم اأن 
ال�ضلطة غيبت كل املوؤ�ض�ضات الرقابية 
وجعلتها �ضعيفة غري قادرة على تقدمي 
اأي �ضيء. ومن جهة اأخرى تطرق ذات 
القت�ضادي  الو�ضع  اإىل  املتحدث 
بالكارثي  و�ضفه  الذي  باجلزائر، 
اجتماعي  احتقان  خلق  يف  املت�ضبب 
رهيب مل ت�ضهده اجلزائر منذ �ضنوات 
عدة، وهذا يف ظل �ضل�ضلة الإ�رضابات 
احل�ضا�ضة،  القطاعات  ت�ضهدها  التي 
اإىل  �ضيء  من  ت�ضري  الأمور  اأن  موؤكدا 

فتح  ال�ضلطات  على  يوجب  ما  اأ�ضوء 
�ضيا�ضة  من  والتخل�ص  �ضامل  حوار 
التق�ضف برفع التجميد على امل�ضاريع 
والزيادة يف الأجور، لأن احلكومة غري 
قادرة على خلق البديل ح�ضب ما �ضدد 

عليه ممثل حزب العمال.

بن خالف: جمل�س املحا�صب اأثبت 
التالعب باملال العام

بن  خل�رض  النائب  اأو�ضخ  جهته  ومن 
النه�ضة  اأجل  من  الحتاد  عن  خالف 
جمل�ص  تقرير  اإن  والبناء  والعدالة 
خالل  من   2015 ل�ضنة  املحا�ضبة 
بها  جاء  التي  والأرقام  املالحظات 
العبث  و  الت�ضيري  �ضوء  بو�ضوح  بينت 
املالية  البحبوحة  اأثناء  العام  باملال 
الزمة  اإىل  ح�ضبه  اأو�ضلنا  ما  وهذا 
بن  اأ�ضتغرب  الراهنة، كما  املالية 
م�رضوع  حول  مداخلته  خالل  خالف 
 2015 ل�ضنة  امليزانية  ت�ضوية  قانون 
لعدم ت�ضوية م�ضاريع املالية بعد �ضنة 
واحدة من علقها كما هو معمول به يف 
ت�ضري  يف  ب�ضفافية  تعمل  التي  البلدان 
املال العام ح�ضبه وهذا ملناق�ضته قبل 
معتربا  احلالية.  ال�ضنة  ميزانية  و�ضع 
هو  �ضنوات  ثالث  عقب  مناق�ضته  اأن 
تهوين دور الربملان وتغيبه عن كل فعل 

�ضيا�ضي.

كما و�ضف نف�ص املتحدث توزيع 135 
مليار دج على الوليات كما توزع النقود 
»الترباح  اإطار  امللوك يف  �ضعراء  علي 
تقرير  اأي  حولها  يقدم  مل  النتخابي« 
اأين و كيف �رضفت ل يف قانون املالية 
2015 و ل يف تقرير جمل�ص املحا�ضبة 
ح�ضبه، و ت�ضال عن عجز احلكومة يف 
حت�ضيل 15 مليار دينار خا�ص ببواقي 
كما  اجلمركي،  واحلقوق  ال�رضائب 
اإطارات  ا�ضتفادة  خالف  بن  اأو�ضح 
رغم  اأجورهم  من  الت�ضال  بوزارة 
احالتهم على التقاعد وا�ضتفادة غرباء 
املهمة  م�ضاريف  من  الوزارة  عن 
اآخرين من  بالعملة ال�ضعبة و ا�ضتفادة 
»يوجود  قال  كما  البنزين،  و�ضولت 
16 دبلوما�ضيا فائ�ضا عن احلاجة هم 

موظفون باخلارج«.
اإخفاق  عن  النائب  حتدث ذات  كما 
توظيف  يف  للت�ضغيل  الوطنية  الوكالة 
و  املنا�ضب  رغم  اجلزائري  ال�ضباب 
فمن  لها.  امل�ضخرة  املالية  للموارد 
اأجنزت  من�ضب  األف   280 جمموع 
ما  باملائة   48 بن�ضبة  فقط  األف   135
يف  دينار  مليار  األف   155 برتاكم  اأدى 
م�ضيفا   ا�ضتغاللها،  دون  ح�ضاباتها 
يف  عمل  من�ضب  األف   135 ذلك  اإىل 
لها  ر�ضدت  الوزارية  القطاعات  كل 

ميزانية و لكن مل يتم التو�ضيف فيها.
علي عزازقة

لأ�ضحاب  اجتماعي  م�ضكن   200 
بلديتي  من  ال�ضيقة  بكل  ال�ضكنات 

ال�رضاقة واملعاملة  اخلمي�ص القادم
 ك�ضف وايل العا�ضمة عبد القادر زوخ 
اأن م�ضاحله �ضت�ضتاأنف املرحلة الثانية 
الرتحيل  يوم  لإعادة   23 العملية  من 
�ضتم�ص  العملية  اأن  ،م�ضريا  الأربعاء 
اأكرث من األفني عائلة تقطن بالبنايات 
الأم�ص  القادر  عبد  ك�ضف   . اله�ضة 
هام�ص  على  �ضحفية  ندوة  خالل 
احتفالت اليوم الوطني  لل�ضهيد ،  عن 
العملية  من  الثانية  املرحلية  انطالق 
عائلة  األفني  برتحيل  تتعلق  23  والتي 
، مفيدا يف ذات ال�ضدد ،اأن العائالت 
�ضرتحل للحي اجلديد » 1400 م�ضكن« 
بالدويرة ، والذي �ضيتم تد�ضينه لأول 
بجميع  مزود  احلي  بان  م�ضيفا  مرة، 

الهياكل واملرافق ال�رضورية للقاطنني 
 ، الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  غرار  على 

البتدائية واملتو�ضطات والثانويات.
واو�ضح  زوخ ،  اأن م�ضاحله �ضت�ضبط 
التي  والأحياء  امل�ضتفيدين  ملفات 
الذي  اللقاء  خالل   ، منها  �ضريحلون 

�ضيجمعه اليوم مع اإطارات الولية .
اأن  العا�ضمة،  وايل  واأ�ضاف 
بالأحياء  متوا�ضلة  الأ�ضغال  تزال 
اجناز  اأ�ضغال  ل�ضتكمال  اجلديدة 
يحتاجها  التي  ال�رضورية  الهياكل 

املواطن يف حياته اليومية .
كما ك�ضف عبد القادر زوخ، عن توزيع 
لأ�ضحاب  اجتماعي  م�ضكن   200
بلديتي  من  ال�ضيقة  بكل  ال�ضكنات 
ال�رضاقة واملعاملة  اخلمي�ص القادم ، 
امل�ضتفيدين  قائمة  اأن مت �ضبط  بعد 

زوخ،  تواجد  ونفى   . ال�ضيغة  من 
البالد  بعا�ضمة  الق�ضديرية  البيوت 
بعد عمليات الرتحيل التي قامت بها 
عن  عبارة  تبقى  ما  وان   ، م�ضاحله 
 . ال�ضيقة  وال�ضكنات  اله�ضة  البيوت 
واأعلن الوايل، اأن م�ضاحله تعمل اأي�ضا 
 24 العملية  لنطالق  التح�ضري  على 
لإعادة الإ�ضكان، م�ضريا اإىل اأن يطمح 
اإىل  ترحيل اأزيد من 6 األف عائلة اإىل 

8 اآلف عائلة.
املودوعة  الطعون  يخ�ص  وفيما 
ذكر  الوايل  املق�ضني  ،  طرف  من 
منذ  طعن  األف   15 ت�ضجيل  مت  انه   ،
اإىل  م�ضريا   ، الرتحيل  عمليات  بداية 
ي�ضتويف  طعن  وموافقة  األف  قبول 
اأ�ضحابها  اإ�ضكان  ال�رضوط  ،  ومت 
األف  ا�ضتثناء  14  ثم  حني  يف   ،

للدرا�ضة  قابلة  اأنها  طعن ،مو�ضحا 
�ضكوى  اأو  طعن  �ضحة  ثبوت  حال  يف 
الطعون  جلنة  اأن  موؤكدا   ، �ضاحبها 
عملها  متار�ص  الولية  م�ضتوى  على 
ب�ضكل يومي وم�ضتمر يف �ضبيل حماربة 
ثبت  اأن  بعد   ، والتزوير  الحتيال 
�ضكنات  من  واحد  �ضخ�ص  ا�ضتفادة 
اأخرى  الأمني  جهة  من   . عديدة 
األولئي للمنظمة الوطنية للمجاهدين 
عرباجي  مولود  يف كلمة له مبنا�ضبة 
مبادرة  ثمن   ، لل�ضهيد  الوطني  اليوم 
يف  متحف  لإن�ضاء  املجاهدين  وزارة 
57 بلدية ،داعيا الو�ضاية اإىل ا�ضتدعاء 
الذين  بيوت  املجاهدين  زيارة  و 
تدوين  اأجل  من  التنقل  لي�ضتطيعون 

�ضهادتهم و جتربتهم  يف التاريخ .
اإميان لوا�س 

وزير املالية عبد الرحمن راوية يك�صف:

 ن�سبة الت�سخم يف 2015 
تعادل 4.80 باملائة  

كرا�صي فارغة وحمادثات و�صط املجل�س:

 النواب يوا�سلون متييع دور
 الغرفة ال�سفلى للربملان

الرحمان  عبد  املالية  وزير  اأف�ضح 
الت�ضخم  ن�ضبة  عن  اأم�ص،  يوم  راوية 
ل�ضنة 2015، والتي و�ضلت بلغت 4.80 
ال�رضف  احتياط  بلغ  فيما  باملائة 
دون احت�ضاب الذهب يف نف�ص ال�ضنة 
مع  مقارنة  دولر  مليار   144.10

150.50 مليار دولر يف 2014.
مناق�ضة  خالل  امل�ضدر  ذات  واأكد 
التقرير ت�ضوية امليزانية ل�ضنة 2015 
باملجل�ص ال�ضعبي الوطني اأن نفقات 
اأما  دينار،  مليار   7249.40 بلغت 
املداخيل  و  احلوا�ضل  و  اليرادات 
النهائية  النفقات  على  املطبقة 
امل�ضجلة  لدولة  العامة  للميزانية 
فبلغت   2015 د�ضيمرب   31 غاية  اإىل 
بلغ  دينار، فيما  مليار   4.536.796
العجز النهائي ح�ضب ذات املتحدث 
جزائري،  دينار  مليار   2.860.536
من  اجلبائية  اليرادات  بلغت  فيما 
مليار   2.360.37 الجنازات  حيث 
 90.21 بن�ضبة  اأي  العادية  للمواد 
قانون  بتقديرات  مقارنة  باملائة  

املالية التكميلي ل�ضنة 2015
الطابع  عن  حديثه  خ�ضم  ويف 
املالية  وزير  اأكد  لدولة  الجتماعي 
من  اأكرث  خ�ض�ضت  احلكومة  اأن 
الطبقات  لدعم  دينار  مليار   1700
اجتماعية، كما  كتحويالت  اله�ضة 
بكل  الدولة  تكفل  ن�ضب  راوية  قدم 
التمدر�ص  ن�ضبة  بلغ  حيث  الفئات 
لالأطفال البالغني �ضتة �ضنوات 98.85 
باملائة و الأطفال بني 6 و15 �ضنوات  
اأما  باملائة   95.55 ن�ضبتهم  بلغت 
ن�ضبتهم  فبلغت  �ضنوات  15و19  بيم 
اجلانب  يف  باملائة، اأما   52.91
ح�ضب   2015 �ضنة  فعرفت  ال�ضحي 
ذات امل�ضدر تخ�ضي�ص 1.67 �رضير 
ا�ضت�ضفائي لكل 1000 ن�ضمة، وطبيب 
طبي  �ضبه   ، �ضخ�ص   600 لكل  واحد 
 23 لكل  عيادة  و  �ضخ�ص،   850 لكل 
األف و قاعة عالج لكل 6800 �ضخ�ص 
 54.21 فبلغت  ال�ضغل  ن�ضبة  اأما 

باملائة.
علي عزازقة

اجلزائري  ال�ضعب  اهتمامات  اأن  يبدو 
الذين  للنواب  بالن�ضبة  ذاتها  لي�ضت 
يو�ضف،  زيغود  مبنى  داخل  ميثلونه 
اأثناء  عرو�ضها  على  اخلالية  فالكرا�ضي 
مناق�ضة م�رضوع القانون املت�ضمن ت�ضوية 
امليزانية ل�ضنة 2015 يوم اأم�ص، ما هي اإل 
دليل على �ضعف هذا املجل�ص املنتخب 
متابعني  ح�ضب  يقدم  لن  الذي  حديثا، 
الذي  لل�ضعب   اأي جديد  ال�ضيا�ضي  لل�ضاأن 
يف  لتمثيلها  اختارها  باأنه  الأغلبية  تُروج 

الغرفة ال�ضفلى للربملان اجلزائري.
يوا�ضل الكثري من نواب املجل�ص ال�ضعبي 
املعار�ضة  اأو  الأغلبية  من  �ضواء  الوطني 
مناق�ضة  جل�ضات  ح�ضور  عن  الغياب 
على  تُعر�ص  التي  القوانني  م�ضاريع 
على  ت�ضورا  يعطي  ما  بغرفتيه،  الربملان 
احلملة  اأثناء  اأطلقوها  التي  الوعود  اأن 
ما   ،2017 ماي  ت�رضيعيات  يف  النتخابية 
قبل  من  اأُ�ضتعملت  ا�ضرتاتيجية  اإل  هي 
اأجل  من  ال�ضعب  ميثلون  الذين  النواب 
حلقات  واأخر  غري،  ل  املجل�ص  ولوج 
م�ضل�ضل التجاهل املمنهج ح�ضب متابعني 
اأحد  مناق�ضة  اأثناء  وهذا  اأم�ص،  يوم  كان 

للمواطنني  بالن�ضبة  املهمة  القوانني 
منذ  مالية  م�ضاكل  يف  يتخبطون  الذين 
منت�ضف 2014، وهذا باعرتاف جميع من 
من  الكثري  يف  اأكدوا  الذين  ال�ضلطة،  يف 
للجزائر  املالية  اخلزينة  باأن  خرجاتهم 
ت�ضري نحو الإفال�ص بعد عامني من الأن. 

قبل  من  املتبعة  الإ�ضرتاتيجية  هذه 
على  مبا�رض  ب�ضكل  تعمل  ال�ضعب،  ممثلي 
متييع دور النائب داخل املجل�ص ال�ضعبي 
الوطني،  ما جعل ال�ضلطة ح�ضب متابعني 
قبلهم  من  املقدمة  بالقرتاحات  تهتم  ل 
اأثناء  قلتها  رغم  بالتدخالت  حتى  ول 
قبل  من  املقدمة  امل�ضاريع  مناق�ضة 
احلكومة للربملان، ويف هذا ال�ضدد اأو�ضح 
يتحملون  النواب  اأن  خالف  بن  خل�رض 
يف  احلا�ضل  للواقع  امل�ضوؤولية  من  جزء 
امل�ضدر  ذات  حمل  حني  يف  الربملان، 
اأنها  اأكد  ملا  الأكرب  امل�ضوؤولية  ال�ضلطة 
غري  وطنيا  �ضعبيا  ترى جمل�ضا  اأن  ترغب 
والأغلبية  الأف�ضل،  تقدمي  على  قادر 
ال�ضيا�ضة  هذه  على  دليل  ح�ضبه  املزيفة 

املتبعة من قبلها.
علي عزازقة
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قالت اأن قطاعها قادر على ا�ضتدراك الدرو�س ال�ضائعة

بن غربيط تعقد لقاءات ماراطونية لتفادي »كرة الثلج« بقطاعها
جلاأت وزارة الرتبية الوطنية، اإىل لقاءات وم�ضاعي مراطونية مع ال�ضركاء الحتماعيني من اأجل حلحلة الأزمة املتفاقمة، والتي باتت تهدد اأكرث 

من اأي وقت م�ضى ال�ضنة الدرا�ضية، موؤكدة اأنه ينبغي للمجتمع بكل مكوناته اللتفاف حول املدر�ضة حلمايتها وجعلها ف�ضاء هادئا يحفز على 
الدرا�ضة، عائدا اإىل قرار العدالة اخلا�س بعدم �ضرعية اإ�ضراب الكنابا�ضت، يف ظل التوقفات عن العمل، والتي اأ�ضحت متكررة يف اأحد الأطوار 

التعليمية، قائلة اأن الأ�ضاتذة يعودون باملئات يوميا ملزاولة عملهم بعد الك�ضف عن مربراتها احلقيقية بح�ضب الو�ضاية، » والتي تنم عن درجة 
عالية من امل�ضوؤولية واحرتام كبري لقوانني اجلمهورية، والتي تعد قرارات العدالة اجلزائرية جزءا منها«.

�ضارة بومعزة

اأما بخ�ضو�ص احل�ض�ص ال�ضائعة والربنامج 
النهائية  للأق�ضام  بالن�ضبة  خا�ضة  ال�ضنوي 
الأ�ضاتذة  قدرة  من  واثقة  اأنها  فقالت 
وا�ضتعدادهم بكل اخل�ص وتفاين لتعوي�ص 
الرتبية  واأن  وزارة  ال�ضائعة،  الدرو�ص 
التدابري  الوطنية توؤكد على اتخاذها لكافة 
يف  املت�رضرين  التلميذ  بكافة  للتكفل 
ذلك  كان  �ضواء  املمكنة،  الظروف  اأح�ضن 
التنظيمي  اأو  البيداغوجي  امل�ضتوى  على 
يف  التقرب  للأ�ضاتذة  وميكن  الب�رضي،  اأو 
على  للح�ضول  موؤ�ض�ضاتهم  من  وقت  اأي 
كونه  التكفل،  بهذا  املتعلقة  التفا�ضيل  كل 
خا�ضة  عناية  لإيلء  تعليمات  مت  اإ�ضداء 
لتلميذ وليتي البليدة وبجاية، يف حني اأنه 
مل يتم تو�ضيح طريقة ال�ضتدارك، م�ضيفة 
عليهم  يتوجب  اأنه  التلميذ  بخ�ضو�ص 
اللتزام باملثابرة واملواظبة على الدرو�ص 

املقدمة من قبل اأ�ضاتذتهم. 
اأما بخ�ضو�ص الو�ضاطات التي متت، فقالت 
ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  �ضواء  م�ضكورة  اأنها 
اأوالربملانيني وفاعلي املجتمع املدين الذين 
عربوا عن ت�ضامنهم مع اجلماعة الرتبوية، 
احلوار  اإطار  ا�ضتقبالهم يف  اأنه مت  م�ضيفة 
يق�ضي  ل  الذي  والت�ضاور  للجميع  املفتوح 
جلميع  للإ�ضغاء  القطاع  من  �ضعيا  اأحدا، 
النوايا احل�ضنة، متداركة  ال�ضخ�ضيات ذوي 
اأن م�ضاحلها مل تغلق اأبواب احلوار يف وجه 
الذين ي�ضعون املور  ال�رضكاء الجتماعيني 
يف ن�ضابها ويحرتمون الت�رضيع الذي يحكم 

ما  وهو  العدالة،  وقرارات  العمل  علقات 
اأكدته وزارة الرتبية الوطنية يف ت�رضيحاتها 
وخماطبيها،  وحمادثيها  �رضكائها  جلميع 
حكم  ب�ضاأنه  �ضدر  ما  اأن  على  م�ضددة 
ق�ضائي ل ميكن اأن يكون حمل و�ضاطة، ومل 
ي�ضبق للوزارة مطلقا، اأن رف�ضت التحاور مع 
�رضيك اجتماعي حري�ص. ويف ال�ضياق ذاته 
احلوار  باب  تغلق  مل  الو�ضاية  اأن  اأ�ضافت 
اأمام ال�رضكاء الجتماعيني، موؤكدة اأن غالبية 
النزاعات املطروحة هي نزاعات حملية يف 
اإ�ضارة منها اإىل اإ�رضاب الكنابا�ضت بالبليدة 
للإ�رضاب  ت�ضعيدهم  دفع  الذي  وبجاية 
الوطني، مربزة اأن غالبية تع النزاعات تعود 
خللفيات اإدارية تتعلق بالرتقية يف الدرجة، 
داعيا  مالية،  خملفات  الرتبة،  يف  الرتقية 
التدارك، خا�ضة  اأجل  لل�ضرب من  الأ�ضاتذة 
األقت باللئمة على الوزراء ال�ضابقني،  اأنها 
ل�ضنوات  دام  تاأخر  تدارك  اأن  اأكدت  حيث 
الرهان  اأن  حني  يف  الهني،  بالأمر  لي�ص 
البيداغوجي،  بالأداء  الرتقاء  يبقى  الأكرب 
التي  املهنة  اأخلقيات  ميثاق  اإىل  عائدة 
الإ�ضلحات  تطبيق  على  يعكف  اأنه  قالت 
اللزمة على م�ضتوى القطاع فوقا لتو�ضيات 
الندوتني اخلا�ضتني بتقييم اإ�ضلح املدر�ضة 

اجلزائرية.
  

اللتقاء بنقابات
 اإ�ضراب الثالثاء

 والأربعاء كان فرديا
 

حلحلة  غربيط  بن  حماولة  اإطار  ويف 

ومنع  اأكرث  تفاقمها  تفادي  اأو  الأزمة 
ت�ضعيد 5 نقابات جديدة من الدخول يف 
خلفها  التي  الزمة  بعد  الثلثاء  اإ�رضاب 
للجتماع  الكنابا�ضتعمدت  اإ�رضاب 
ب النقابات املوقعة على ميثاق اإ�ضتقرار 
املدر�ضة اجلزائرية، ب�ضكل اإنفرادي  من 
اأجل تفادي الت�ضعيد، من طرف كل من: 
الأ�ضنتيو  الكل،  ال�ضنابا�ضت،  “الأنباف، 

وال�ضتاف«.
النقابات  مطالب  بخ�ضو�ص  اأما 
نظام  “اإعتماد  يف  فتلخ�ص  املجتمعة 
تعوي�ضي حمفز، واإعادة النظر يف ال�ضبكة 
متا�ضيا  املوظفني  لأجور  ال�ضتدللية 
القانون  املعي�ضة، تعديل  غلء  وموؤ�رض 
الأ�ضا�ضي لقطاع الرتبية 12-240 ومعاجلة 
لأحكام  الفوري  اختللته، التطبيق 
املر�ضوم الرئا�ضي 14-266 املعدل املتعلق 

اجلامعية  الدرا�ضات  �ضهادتي  بتثمني 
DEUA واللي�ضان�ص، تخ�ضي�ص  التطبيقية 
منا�ضب كافية لكل الرتب والأ�ضلك  مبا 
اإىل  اإ�ضافة  مبداأ  العدالة.  يحقق 
املتعلق  الوزاري  القرار  “مراجعة 
النظر  واإعادة  املهنية،  بالمتحانات 
مادة  غري  يف  الإق�ضائية  النقطة  يف 
الو�ضعية  الخت�ضا�ص، حت�ضني 
الجتماعية للأ�ضلك امل�ضرتكة والعمال 
املهنيني بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر 
وا�ضتحداث منحة  حمفزة معتربة حتفظ 
يف  المتياز  منح  ن�ضب  كرامتهم، توحيد 
منحة  ووجوب حتيني   ، املعنية  املناطق 
الرئي�ضي  الأجر  اأ�ضا�ص  على  املنطقة 
ال�ضاعات  قيمة  من  اجلديد، والرفع 
وتعميما  للجهود  تثمينا  الإ�ضافية 

للفائدة.

خل�ضر قنون الأمني 
العام للمجل�س 

الوطني القت�ضادي 
والجتماعي

ن�سعى  اإىل اإ�سفاء 
الإلزامية على  

قرارات املجل�س 
ال�سرتاتيجية 

احت�ضنت املدر�ضة الوطنية العليا للعلوم 
ال�ضيا�ضية يوم اأم�ص يوما درا�ضيا حول » 

دور املوؤ�ض�ضات الر�ضمية يف عملية تقييم 
ال�ضيا�ضات العامة باجلزائر درا�ضة حالة 
جمل�ص املحا�ضبة واملجل�ص القت�ضادي 

والإجتماعي« قدم من خلله خل�رضقن
ونالأمينالعامللمجل�ضالوطنيالقت�ضاديوال
اجتماعي مداخلة اأكد من خللها عمل 

املجل�ص على اأن تكون قراراته ذات البعد 
ال�ضرتاتيجي قرارات اإلزامية.

اأكد الأمني العام للمجل�ص الوطني 
القت�ضادي والجتماعي خل�رض قنون 

يف ت�رضيح »للو�ضط« باأن مو�ضوع تقييم 
ال�ضيا�ضات العامة باجلزائر من بني اأهم 

املوا�ضيع التي يجب العناية بها والتوجه 
نحو التعمق العلمي الأكادميي يف درا�ضتها، 

م�ضريا باأن كل املهام وال�ضلحيات 
املنوطة باملجل�ص الوطني القت�ضادي 

ترتكز حول جمال تقييم ال�ضيا�ضات 
العامة، ذلك التقييم والفح�ص الدقيق 

الذي يقوم به جمع خرباء وخمت�ضي 
املجل�ص قائم على كم املعطيات 

واملتغريات املطروحة لي�ضلو يف الأخري 
اإىل �ضياغة قراراتهم النهائية ورفعها يف 

�ضكل تقارير اإىل ال�ضلطات العليا يف البلد 
وهي العملية التي اأكد ب�ضاأنها املتحدث 

باأنها ت�ضب يف �ضالح ال�ضلطات العمومية 
وت�ضاعدهم يف عملية اتخاذ القرار 

وذلك من خلل جمع الربامج العملية 
البديلة التي تقوم باقرتاحها وهي املهمة 

الأ�ضا�ضية املنوطة باملجل�ص.
هذا واأكد املتحدث على �ضعي املجل�ص 
الذي يعترب هيئة ا�ضت�ضارية لدى رئا�ضة 

اجلمهورية اإىل جعل قراراته تت�ضف 
بالإلزامية على الأقل تلك التي حتمل 

اأبعاد ا�ضرتاتيجية
اأما فيما يخ�ص التن�ضيق وبرامج ال�رضاكة 

بني املدر�ضة العليا للعلوم ال�ضيا�ضية 
واملجل�ص القت�ضادي والجتماعي فقد 

اأكد املتحدث باأن املجال مفتوح على 
م�رضعيه من اأجل مثل هده ال�رضاكات 
التي ت�ضب بالأ�ضا�ص يف خدمة الطلبة 

وكذا الأ�ضاتدة الباحثني، م�ضريا يف 
ذات ال�ضياق اإىل اأن املجل�ص هو الأخر 

مدر�ضة قائمة بحد داته من خلل جملة 
الهياكل واملرافق البيداغوجية التي يحوز 
عليها ويف مقدمتها مكتبة املجل�ص التي 
ت�ضم جملة من امل�ضادر واملراجع التي 

من �ضاأنها تقدمي الإ�ضافة لطلبة العلم 
املهتمني.

هذا واأ�ضاف املتحدث باأن العمل جاري 
من اأجل توقيع اتفاقية تعاون بني الطرفني 

يف جمال دعم عملية تكوين وتاأطري طلبة 
املدر�ضة.

هذا ومن جانبه  اأكد م�ضطفى �ضايج 
مدير املدر�ضة الوطنية العليا للعلوم 

ال�ضيا�ضية على جهود القائمني على �ضري 
مهام املجل�ص القت�ضاديوالجتماعي 
وكذا تفاعلهم الإيجابي مع املدر�ضة 

وذلك من خلل متكني الطلبة من اإجراء 
ترب�ضات ميدانية على م�ضتوى املجل�ص 

وكذا و�ضع كافة الكفاءة والو�ضائل التقنية 
وكذا الهياكل البيداغوجية حتت خدمتهم 
وهي اجلهود التي اأكد املتحدث ب�ضاأنها 
باأنها جهود وجب دكرها ووجب �ضكرها 

من باب من مل ي�ضكر جهود العباد مل 
يحي عواقي�ضكر اهلل.

لقمان مغراوي رئي�س جلنة التكوين يف الدكتوراه تخ�ض�س �ضيا�ضات عامة  يوؤكد »للو�ضط«

تقييم وتقومي ال�سيا�سات العامة مو�سوع غري م�ستثمر فيه يف اجلزائر
على هام�ص اليوم الدرا�ضي املقام يوم اأم�ص 
انفردت  ال�ضيا�ضية  للعلوم  العليا  باملدر�ضة 
»الو�ضط« بحوار مع الأ�ضتاذ لقمان مغراوي 
ال�ضيا�ضات  �ضنع  يف  البحث  فرقة  رئي�ص 
الهوية  م�ضاألتي  على  وتاأثريها  اللغوية 
وال�ضتقرار يف اجلزائر ورئي�ص جلنة التكوين 
يف الدكتوراه تخ�ض�ص �ضيا�ضات عامة على 
اإىل  خلله  من  تطرق  املدر�ضة  م�ضتوى 
ال�ضيا�ضات  وتقومي  تقييم  مو�ضوع  اأهمية 
العامة يف اجلزائر من خلل درا�ضة حالت 
للنتقال  حماولة  يف  الوطنية   ملوؤ�ض�ضاتنا 
من الأطر النظرية اإىل امليدان العملي الذي 

يعرف خ�ضو�ضية خا�ضة بالن�ضبة للجزائر. 

ملاذا مو�ضوع تقييم ال�ضيا�ضات 
العامة بالذات؟

تقييم  مو�ضوع  مثل  مهم  مو�ضوع  اإختيار 
اإختيارا  لي�ص  باجلزائر  العامة  ال�ضيا�ضات 
الذي  الفادح  النق�ص  نتيجة  بل  اإعتباطيا 
نعاين منه هنا يف اجلزائر فالأطر النظرية 
الكتابات  موجودة،  باملو�ضوع  املتعلقة 
تقييم  م�ضالة  حول  املتخ�ض�ضة  العلمية 
وبكافة  متوفرة  العامة  ال�ضيا�ضات  وتقومي 
مهمة  نقطة  اإىل  اأ�ضري  اأن  اأود  وهنا  اللغات 
وهي �رضورة التفريق بني التقومي والقيا�ص 
وهي املهمة التي يقوم بها املركز الوطني 
اإح�ضائيات  بتقدمي  يقوم  حيث  للإح�ضاء، 

اإىل  حتتاج  بدورها  التي  كمية  وبيانات 
من  جملة  وكذا  تو�ضيات  معمقة،  حتاليل 
اإىل  قادنا  الذي  املدخل  وهو  القرتاحات 
حول  درا�ضي  بيوم  القيام  اأجل  من  العمل 
ببلدنا،  العامة  ال�ضيا�ضات  تقييم  م�ضاألة 
مداخلت  جمع  خلل  من  فيه  نتطرق 
هذا  اإىل  الباحثني  وطلبتنا  اأ�ضاتذتنا 
بلدنا  فيه يف  امل�ضتثمر  املجاللبحثي غري 
الزماين  املعطى  خ�ضو�ضية  مراعاة  مع   ،
اأجله مثل  واملكاين الذي برجمت فيه ومن 

هذه ال�ضيا�ضات.
» الأطر النظرية والكتابات العلمية يف جمال 
اجلانب  اأن  العامة موجودة غري  ال�ضيا�ضات 
غري امل�ضتثمر فيه هو حماولة تطبيقها على 
موؤ�ض�ضاتنا املخولة ب�ضنع تلك ال�ضيا�ضات« 

ماهو تقييمكم كمخت�س لعملية 
�ضنع ال�ضيا�ضات العامة يف 

اجلزائر؟

اول لبد من الإ�ضارة اإىل اأنه من اأجل تقييم 
لبد  اجلزائر  العامة يف  ال�ضيا�ضات  وتقومي 
�ضنع  خل�ضو�ضية  دقيقة  معرفة  من  اأول 
الأطر  وكذا  باجلزائر  العامة  ال�ضيا�ضات 
يف  ت�ضاغ  التي  والد�ضتورية  القانونية 
يف  به  ومعمول  موجود  هو  فما  حدودها، 
بلدنا خمالف للأطر النظرية التي تدر�ضنا 
الربامج  نعتمد  حالتنا  ففي  عليها،  وتكونا 

اأهداف  اإىل  اإ�ضافة  عامة،  ك�ضيا�ضات 
متو�ضطة وبعيدة املدى كاأهداف ل�ضيا�ضاتنا 
العامة وهو الهدف الدي اأقيم من اأجله هذا 
والتعمق  البحث  اأجل  من  الدرا�ضي  اليوم 
اأدوار  وكذا  بها  املعمول  الأليات  هذه  يف 
بامل�ضاهمة  تقوم  التي  موؤ�ض�ضات  خمتلف 
العامة  ال�ضيا�ضات  و�ضنع  اقرتاح  عملية  يف 
على  الد�ضتور  قبل  من  واملكفولة  ببلدنا 
الوطني  واملجل�ص  املحا�ضبة  غرار جمل�ص 
ال�ضوؤال  عن  اأما  والجتماعي،  القت�ضادي 
اأن  اإىل  الإ�ضارة  بالتقييم فلبد من  املتعلق 
فقط  الكمي  القدر  لي�ص  بالتقييم  املراد 
الختللت  لت�ضحيح  عملية  ماهي  بقدر 

واحلفاظ على املكت�ضبات.

» يف اجلزائر نعتمد على 
الربامج واخلطط متو�ضطة 
املدى والطويلة ك�ضيا�ضات 

عامة »

متى ن�ضل اإىل امتلك �ضيا�ضات عامة ذات 
اأبعاد ا�ضرتاتيجية ولي�ضت جمرد ردود اأفعال 

كما هو احلال اليوم؟
احلديث  العامة  ال�ضيا�ضة  �ضنع  اأدبيات  يف 
عن ردود الأفعال يعني باأن ال�ضيا�ضة العامة 
اإيجاد حلول للم�ضاكل املوجودة  تهدف اإىل 
مبعنى اأنها لي�ضت حرة ول اإرادية يف ت�رضفها 
الهدف املراد حتقيقه  وتوجهاتها، اما عن 

العامة  �ضيا�ضاتنا  �ضنع  اأعمال  تكون  اأن  هو 
مبنية على اإرادة، حرية �رضفة وانطلقا من 
الوحيدة  الطريقة  وهي  ا�ضرتاتيجي  ت�ضور 
م�ضاألة  لأن  الدول  اأ�ضا�ضها  على  تبنى  التي 
حل امل�ضاكل �ضتجعلنا يف و�ضعية ثابةوحتى 
بطيء  جد  يكون  تقدمنا  فاإن  تقدمنا  اإن 
منظور  وفق  املنطلق  كان  فاإذا  ون�ضبي، 
ا�ضرتاتيجي وهو املنظور الذي تعمل وفقه 
الدول التي حترتم نف�ضها قال مثل اجلزائر 
على مدى 20 اإىل30 �ضنة فاإن عملية التقومي 
الثلث:  مراحلها  وعرب  العامة  لل�ضيا�ضة 
وفق  �ضتكون  الأخرى  هي  وبعد  اأثناء  قبل، 

هذا املنطق.

» الهدف املراد حتقيقه هواأن 
تكون اأعمال �ضنع �ضيا�ضاتنا 

العامة حرية �ضرفة وانطالقا 
من ت�ضورا�ضرتاتيجي«

نتائج وتو�ضيات مثل هذه اللقاءات والندوات 
اإىل اجلهات املخت�ضة  العلمية هل �ضرت�ضل 

اأم اأنها �ضتبقى حبي�ضة اأ�ضوار املدر�ضة؟
به  القيام  علينا  يجب  ما  باأداء  نقوم  نحن 
على م�ضتوانا واأكيد �ضتكون هناك ا�ضتفادة 
من كافة التو�ضيات والقرتاحات املتو�ضل 
من  هناك  واأكيد  بالعمل  علينا  نحن  اإليها، 

�ضيجني الثمار.
يحي عواق. 

 الكنابا�ست يتحدى الوزارة 
والإ�سراب متوا�سل 

�رضب الكنابا�ضت، اأم�ص، كل ت�رضيحات التفاوؤل حول التو�ضل حلل الأزمة القائمة 
على م�ضتوى قطاع الرتبية، معلنا مت�ضكه بالإ�رضاب الوطني املتوا�ضل منذ نهاية 
ال�ضهر الفارط، وعلى م�ضتوى البليدة وبجاية منذ 3 اأ�ضهر، متحديا الوزارة بقوله 
اأن كل اإجراءات ال�ضارمة مل تزدهم اإل عزما، خا�ضة اأنها اأعلنت عن بداية تعيني 

م�ضتخلفني للأ�ضاتذة بعد ف�ضل الأخريين، موؤكدا اأنهم لن يرتاجعوا دون احلوار غري 
امل�رضوط، بعد مت�ضك بن غربيط باحلوار بعد توقيفهم للإ�رضاب بناء على قرار 

العدالة بعدم �رضعيته.
�س.ب
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خمابرات خليجية �ضاعدته يف العودة و ال�ضلطات الرتكية حر�ضته على البقاء

تفا�سيل عودة » جزائري« من معاقل » داع�ش« ب�سوريا و العراق
.       تاجر متابع بدعمه اجلماعات من عائدات جتارته باحللوى ..

ل/منرية

ولوج املجندين  �ضمن 
معاقل   » داع�ش«

ح   « املدعو  املتهم  �رصح  كما 
�سابعة  م�ستوى  ذو   « اهلل  عبد   ،
و  لروايته  �رصده  اأ�سا�سي  خالل 
اأنه  داع�ش«   « تنظيم  مع  جتربته 
خالل  من  اجلهادي  بالفكر  ت�سبع 
اأين كان  تردده على م�سجد احلي 
اإبراهيم«   ، ع   « باملدعو  يلتقي 
كان  الذي  مهاجر«  اأبو   « املكنى 
يعلمه يف بادئ الأمر اأ�سول الدين 
يقنعه  راح  مت  ومن  ال�رصيعة  و 
معاقل  وهي  باجلنة  باللتحاق 
اأين  ب�سوريا  داع�ش«  جماعات » 
ال�سفر بغاية م�ساعدة  اإقتنع وقرر 
مبلغ  ت�سلمه  بعد  هناك  الأطفال 
و  التنظيم  من  �سنتيم  مليون   20
احلدود  عرب  لهناك  ترحيله  بعد 
الرتكية  التقى هناك مع الإرهابي 
» اأبو دجانة« ومكث هناك متنقال 
املو�سل وخالل فرتة  و  بني حلب 
تواجده هناك التي دامت 8 اأ�سهر 
ك�سفت  رهيبة  حقائق  اكت�سف 
 « للتنظيم  احلقيقية  ال�سورة  له 
داع�ش« الذي كان مبنتهى الوح�سية 
الن�ساء  و  الأطفال  حق  يف  خا�سة 
وقرر ب�سبب ذلك الرجوع للجزائر 
ول�سعوبة املهمة لبث بع�ش الوقت 
حظرية  حرا�سة  مهمة  ومار�ش 
لأي  م�ساركته  دون  ال�سيارات 
ارتاب  عملية قتالية و ب�سبب ذلك 
�سكوك  راودتهم  و  التنظيم  لأمره 
من  بتزويجه  فقامت  عميل  باأنه 
نوع  من  �سالحا  منحوه  و  �سورية 
» كال�سينكوف« قبل اأن يتمكن من 
الفرار عن طريق اأحد معارفه وهو 
الذي  القطرية  عامل باملخابرات 
بال�سفر  م�ساعدته  عليه  عر�ش 
مبعية جهاز املخابرات اجلزائري 
من  الرحيل  ذلك  ب�سبب  متكن  و 
ذكريات  جمموعة  حامال  هناك 
 ، التنظيم  عن  ووح�سية  دموية 
�سديد  اأنه  املحكمة  لهيئة  موؤكدا 
نحو  الرحل  يف  قراره  حول  الندم 

ال�سطات  اأن  ك�سف  كما  داع�ش«   «
الرتكية حاولت منعه من العودة اإىل 
اجلزائر بعدما �ساهمت ب�سكل كبري 
املعاقل  لداخل  ولوجه  عملية  يف 

مثلما حدث لباقي املجندين .

عملية توقيف طلب 
جامعي تك�ضف اأكرب 

�ضبكة لتجنيد ال�ضباب ب 
» داع�ش« يف براقي

هذا وقد جاءت ت�رصيحات هذا 
 « اهلل  عبد   ، ح   « املدعو  املتهم 
حماكمته  جل�سة  خالل  اأم�ش 
يف   9 اأخرين  متهما   16 رفقة 
حالة فرار جرت متابعتهم بجرم 
الإلتحاق بجماعة اإرهابية تن�سط 
باخلارج و التمويل وهي اجلماعة 
لتجنيد  خلية  ت�سكل  كانت  التي 
»داع�ش«  معاقل  �سمن  ال�سباب 
ك�سف  مت  والتي  براقي  مبنطقة 
ن�ساطها من خالل التحقيق الذي 
الإرهاب  مكافحة  فرقة  اأجنزته 
الولئية  بامل�سلحة  التحري�ش  و 

ولية  الق�سائية باأمن  لل�رصطة 
اجلزائر  بتاريخ 24 جانفي 2016 
امل�ستمرة  املتابعة  على  بناءا 
لعنا�رص  امل�سبوهة  للتحركات 
بالأخ�ش  و  ال�سلفي  التياري 
ا�ستبه  الذي  ، علي«  املدعو » ح 
بالتحاقه بتنظيم » داع�ش« والذي 
دي�سمرب   15 بتاريخ  توقيفه  مت 
2015 على م�ستوى املطار الدويل 
» هواري بومدين« بعد ترحيله من 
و  الأمنية  الرتكية  ال�سلطات  قبل 

باأنه  الأويل  �سماعه  خالل  �رصح 
ما�سرت  اأوىل  �سنة  جامعي  طالب 
اإخت�سا�ش  الزوار  باب  بجامعة 
ال�سفر  وحاول  تقني  اإلكرتونيك 
لليونان  الدخول  بغر�ش  لأملانيا 
توقفه  اأن  قبل  هناك  العمل  و 
عر�ش  الرتكية يف  ال�سلطات 
البحر وهو على منت قارب رفقة 
عدة اآخرين متوجهني لليونان غري 
اأن التحريات ك�سفت غري ذلك من 
خالل تفتي�ش هاتف نقاله اأين مت 

العثور داخله على فيديوهات 
و اأحاديث جمعته مع اأ�سخا�ش 
داع�ش«   « متواجدين مبعاقل 
عرب تطبيق » فاي�سبوك« وبعد 
امل�ستجدات  بهاته  مواجهته 
باأنه كان حقيقة على  اعرتف 
اجلهادي  بالفكر  تامة  قناعة 
للجماعات  الن�سمام  و 
الإرهابية التي تن�سط ب�سوريا 
 9 منذ  لذلك  يخطط  وكان 
من  ثالثة  التحاق  بعد  اأ�سهر 
الأمر  ويتعلق  لهناك  معارفه 
اإبراهيم«   ، ع   « من  بكل 
 « و  و  اهلل«  اأبو عبد   « املكنى 
عبد  اأبو   « املكنى  يعقوب«  ر، 
عبد اهلل«   ، ح   « و  الرحمان« 
منه  طلب  الأول  اأن  موؤكدا 
اأبو   « املكنى  بخليفته  الت�سال 
اأمين« املكلف بالتجنيد مبنطقة 
رغبته  عن  له  عرب  الذي  براقي 
و  تزكيته  ومتت  لهناك  باحلاق 
ع ،حمزة« عن  ات�سل ب«  من مت 
مت  ومن  التليغرام  تطبيق  طريق 
جن�سية  من  �سخ�ش  مبعية  تنقل 

 « املدعو  املن�سق  وهو  تركية 
تنقل  هناك  احل�سن« ومن  اأبو 
تركيا  لدولة  الأقدام  على  م�سيا 
من  اآخرين  اأ�سخا�ش  رفقة 
اأنهم  غري  اجلن�سيات  خمتلف 
تفاجوؤهم  بعد  اأدراجهم  عادوا 
املفرو�سة  امل�سددة  باحلرا�سة 
هناك من قبل ال�سلطات الرتكية 
للم�سلحة  اقتيادهم  مت  اأين 
مركز  يف  و�سعهم  بعد  التحقيق 
يتم  اأن  قبل  باإ�سطنبول  الالجئني 
 ، كامل  اأ�سبوع  بعد مرور  ترحيله 
كما ك�سف خالل ت�رصيحاته عن 
اأ�سماء الأ�سخا�ش اللذين حاولوا 
اجلماعات  ومتويل  معه  اللحاق 
املتهم  ك�سف  حيث   ، الإرهابية 
يدر�ش يف  كان  اأنه  ، حمزة«  ع   «
تعرف  و  برباقي  احلي  م�سجد 
على » اأبو املهاجر« وغريه اللذين 
كانوا يحملون األقابا و يحر�سوهم 
وتزداد  ليتاأثر بهم  اجلهاد  على 
بالفكر من خالله تطلعه  قناعته 
على مواقع التنظيم يف الأنرتنيت 
مع  توا�سل  على  ظل  باأنه  اأكد  و 
اأبو   « املدعو  اإبراهيم«   ، ع   «
تليغرام  تطبيق  عرب   « املهاجر 
اأبو   « الإرهابي  الذي عرفه على 

دجانة العنابي«.

الأموال املوجهة ل�ضالح 
جماعات » داع�ش« من 

عائدات بيع احللوى 
باجلملة

 ، ب   « املدعو  ك�سف   كما 
ر�سيد« خالل �سماعه اأنه كان 
 « للمدعو  مالية  مبالغ  يقدم 
بغر�ش  وهذا  ياحو«  �سالح 
لل�سباب  ال�سفر  ت�سهيل 
بتنظيم »  باللحاق  الراغب 
تام  علم  على  وكان  داع�ش« 
وكان  الأموال  تلك  بوجهة 
يطلب من �رصيكه اإبقاء الأمر 
يف �رصية تامة واأكد باأن تلك 
مينحها  كان  التي  الأموال 
جتارته  عائدات  من  للتنظيم 

يف بيع احللويات باجلملة .

فجر اأم�ش اأحد العائدين من معاقل اجلماعات الإرهابية لتنظيم الدولة الإ�ضالمية لل�ضام والعراق » داع�ش« ت�ضريحات نارية بجل�ضة حماكمته اأمام 
حمكمة اجلنايات البتدائية حني ك�ضف اأن اجلي�ش الرتكي من �ضهل له مهمة الولوج ملعاقل التنظيم ب�ضوريا كغريه من املجندين و اأن ق�ضائه ملدة 8 اأ�ضهر 

يف التنظيم كانت كافية لكت�ضاف اجلحيم احلقيقي الذي كان يطلقون  عليه و�ضف  اجلنة من خالل مظاهر تعذيب الأطفال و الن�ضاء التي �ضاهدها 
طيلة ق�ضائه تلك املدة وجعلته يرجع اأدراجه بف�ضل جهود املخابرات القطرية و نظريتها اجلزائرية .

ال�ضرطة الق�ضائية لالأمن الوطني

تعالج 21 ق�سية جنائية وتوقف مقرتفيها الـ 56 
لالأمن  اجلنائية  الفرق  متكنت 
الرتاب  عرب  املوزعة  الوطني 
جانفي  �سهر  خالل   الوطني، 
2018، من معاجلة وفك لغز 21  
بجرائم  متعلقة  جنائية  ق�سية 
اأغلبها  اإرتكبت  القتل العمدي، 

باإ�ستعمال اأ�سلحة بي�ساء.
ال�رصطة  حيث مكنت حتريات 

مب�ساعدة  املنجزة  الق�سائية 
فرق ال�رصطة العلمية والتقنية 
 21 خيوط  وفك  معاجلة  من 
عن  نتائجها  اأ�سفرت  جرمية، 
اإيقاف 56 �سخ�سا م�ستبه فيه، 
رئي�سي  فاعل   21 بينهم  من 
جميعا  قدموا  �رصيك،  و35 
ال�سادة وكالء اجلمهورية  اأمام 

مبوجب  اإقليميا،  املخت�سني 
م�سفوعة  جزائية  ملفات 

بالأدلة القاطعة.
خلية  ت�سيف  ال�سياق،  هذا  يف 
للمديرية  وال�سحافة  الإت�سال 
اأن  الوطني،  لالأمن  العامة 
العمدي،  القتل  ق�سايا  دوافع  
جانفي  �سهر  خالل  امل�سجلة 

الأوىل  بالدرجة  تعود   ،2018
اإىل ال�سجارات والإ�ستفزازات، 
حالة   14 لوحدها  �سجلت  اأين 
للجرائم  الجمايل  العدد  من 
ن�سبة  يعادل  ما  اأي  امل�سجلة، 
اخلالفات  لتليها   ،%66.66
الأداب  ق�سايا  العائلية، 
بن�سبة 33.34 %، مت  وال�رصقة 

معاجلتها بن�سبة 100%، بف�سل 
التي  ال�رصطة  م�سالح  جهود 
العلمية  الأدلة  على  اعتمدت 
العينات  خمتلف  وفح�ش 
والب�سمات، وكذا على التحكم 
ورفع  حفظ  عملية  يف  العايل 
م�رصح  من  اجلنائية  الأدلة 

اجلرمية.

     كما ت�سري، خلية الإت�سال 
وال�سحافة اأن م�سالح ال�رصطة، 
ببالغات  للتكفل  جمندة  تبقى 
املواطنني، مبا فيها تلك التي 
ت�سلها عن طريق خط النجدة 
 15  48 الأخ�رص  واخلط   17
ت�رصفهم  حتت  املو�سوعني 

24 �سا/24�سا.



تو�صل حمققون �أمنيون  مكلفون 
بالتحقيق مع 03 �رهابيني قامو� 
�لأمن  مل�صالح  �أنف�صهم  بت�صليم 
�لرهاب  مكافحة  يف  �ملخت�صة 
و�جلرمية �ملنظمة �ىل معلومات 
�لرهابيني  ن�صاط  عن  جديدة 
مبنطقة  �لنا�صطني  �جلز�ئريني 
قيام  مفادها  �لفريقي  �ل�صاحل 
ين�صطون  جز�ئري  �رهابي   18
�صمن ما ي�صمى بكتائب �ل�صحر�ء 
بتنظيم �لقاعدة ب�صمال �فريقيا 
�بو  يحي  �لرهابي  بزعامة 
بكتيبة  و�للتحاق   �لهمام 
يتزعمها  �لتي  بالدم  �ملوقعون 
�جلز�ئري  �خلطري  �لرهابي 
خمتار بلمختار �ملعروف بخالد 
�أفادت  وح�صبما   ، �لعبا�س  �أبو 
�لإرهابيني  فاإن  م�صادرنا  به 
حتديد  مت  قد  �جلز�ئريني 
 10 بينهم  من  يوجد  ��صمائهم 
�لأمن  م�صالح  لدى  مطلوبني 
�لتخطيط  بتهمة  �جلز�ئرية 
�لعتد�ء�ت   حلادثة  و�لتدبري 
لها  تعر�صت  �لتي  �لرهابية  
�لقليمية  �ملجموعة  من   كل 

بتمرن��صت  �لوطني  للدرك 
مبنطقة  �لنفطية  و�ملن�صاأة 
ح�صبما  �صالح  بعني  خلري�صبة 
.  من جهة  به م�صادرنا  �أفادت 
�لأولية  �ملعطيات  فاإن  ثانية 
�لرهابي  �أن  توؤكد  �ملتوفرة 
مفاو�صات  يف  يتو�جد  بلعور 
بتنظيم  قياديني   03 مع  متقدمة 
من  مايل  ب�صمال  �لقاعدة 
�برزهم �لناطق �لر�صمي للتنظيم 

بال�صلحة  �لتموين  وم�صوؤول 
عن  بالن�صقاق  لإقناعهم  و�لعتاد 
ب�صبب  بكتيبته  و�للتحاق  �لقاعدة 
ت�صليمه  �ل�صورى  جمل�س  رف�س 
�لقاعدة  لتنظيم  �لقيادة  �أمور 
وتف�صيل �لرهابي يحي �بو �لهمام 
زعيم كتائب �ل�صحر�ء عليه ح�صب 
جدير   . �ملتاحة  �ملعلومات 
بالذكر �أن م�صالح �لأمن �ملخت�صة 
و�جلرمية  �لرهاب  مكافحة  يف 

على  ن�رشية  وزعت  قد  �ملنظمة 
وحد�ت �لأمن �ملنت�رشة بال�رشيط 
�حلدودي �جلنوبي مع دولتي مايل 
و�لنيجر ، ت�صم ��صماء 12 �رهابي 
�لوطني  للرت�ب  �لت�صلل  يحاولون 
�صد  �نتحارية  عمليات  لتنفيذ 
بهويات  و�د�رية  �أمنية  من�صاء�ت 
جز�ئريني متوفني مل يتم �لت�رشيح 
كتابة هاته  بحالت وفياتهم حلد 

�لأ�صطر .
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ك�شف م�شدر اأمني عليم جلريدة "الو�شط " اأن ما يزيد عن 18 ارهابي جزائري ان�شقوا عن تنظيم القاعدة ب�شمال مايل والتحقوا 
بجماعة داع�ش بالنيجر التي يتزعمها الإرهابي اخلطري اأبو الوليد ال�شحراوي وذلك ح�شبما اأفاد 03 ارهابيني قاموا بت�شليم 

انف�شهم مل�شالح الأمن بالناحية الع�شكرية ال�شاد�شة بتمرنا�شت يف وقت �شابق .

03 اإرهابيني �شلموا اأنف�شهم يوؤكدون يف التحقيق مل�شالح الأمن : 

اأحمد باحلاج 

18 اإرهابي جزائري ان�شقوا ب�شمال مايل  
والتحقوا بجماعة بلعور بالنيجر   

ب�شبب تف�شي الأدوات الرقابية وعجز مندوبية الفالحة يف حل الرتاكمات 

 اأزمة العط�ش تهدد بزوال ثروة النخيل  
باملقاطعة  االإدارية عني �شالح 

�أ�صبحت ثروة �لنخيل باملحيطات 
و�مل�صتثمر�ت  �لقدمية  و�لب�صاتني 
�لإد�رية عني  باملقاطعة  �جلديدة 
مهددة  مترن��صت  بولية  �صالح 
يف  �لفادح  �لنق�س  ب�صبب  بالزو�ل 
مياه �ل�صقي و�لعر�قيل و�ل�صعوبات 
�إيجاد  �لفالحني يف  يو�جهها  �لتي 
على  لإن�صغالتهم  جذرية  حلول 
م�صتوى �ملديرية �ملنتدبة للفالحة  
�لفالحني  من  �لع�رش�ت  نا�صد   .
ببلديات عني �صالح وفقارة �لزو�ى  
 ، �صالح  عني  �لإد�رية  باملقاطعة 
يف ت�رشيح لهم مع جريدة »�لو�صط 
�لدومي  مترن��صت  ولية  و�يل   «
�لأول  �مل�صوؤول  ب�صفته  �جلياليل 
ب�رشورة  �لتنفيذية  �لهيئة  على 
برجمة زيارة ميد�نية ملحيطاتهم 
، ب�صاتينهم �لقدمية وم�صتثمر�تهم 
�لتيديكلت   مبنطقة  �جلديدة 
�ملعاناة  على  �لوقوف  �أجل  من 
�لتذبذب  ب�صبب  يكابدونها  �لتي 
مياه  توفري  يف  �لفادح  و�لنق�س 
مئات  يهدد  مابات  وهو  �ل�صقي 
�لنخيل  ثروة  �أ�صجار  من  �لألف 
نفو�س  يف  يحز  ومما   ، بالزو�ل 
من  �ملطبق  �ل�صمت  حمدثينا 
طرف �ملديرية �ملنتدبة للفالحة 
بعني �صالح �لتي مل حترك ح�صبهم 
حلد كتابة هاته �لأ�صطر من �أجل 

�لتكفل �جلاد بان�صغالتهم �لقائمة 
�كرث  ذهب  فقد  ذلك  مع  مو�ز�ة   ،
�بعد  �ملو�صوع  يف  متحدث  من 
بهجرة  هددو�  عندما  ذلك  من 
�لفالحية  وب�صاتينهم  حميطاتهم 
بديلة  رزق  م�صادر  عن  و�لبحث 
نحو  بالنزوح  �لفالحي  لن�صاطهم 
�ملناطق �حل�رشية بعدما ��صبحت 
ثروة �لنخيل مهددة بال�صياع  رغم 

بالأم�س  كانت  �لأخرية  هذه  �أن 
�لقريب مبثابة رزق �ل�صو�د �لأعظم 

من فئة ذوي �لدخل �ملحدود .
 من جهة ثانية فقد طالب رئي�س 
و�ملجتمع  �جلمعوية  �حلركة 
�لقادر  عبد  بتمرن��صت  �ملدين 
له  مقت�صب  ت�رشيح  يف  تقار 
و�لتنمية  �لفالحة  وزير  معنا 
عبد  �لبحري  و�ل�صيد  �لريفية 

�لتدخل  ب�رشورة  بوعزقي  �لقادر 
يف  حتقيق  جلنة  و�يفاد  �صخ�صيا 
ظل  �لتي  و�خلروقات  �لتجاوز�ت 
�لفالحة  مبندوبية  عنها  م�صكوتا 
بعني �صالح و�نقاذ ما ميكن �نقاذه 
وفاة  �صهادة  ��صتخر�ج  وتفادي 
للقطاع ب�صبب تعنت �لقائمني عليه 
يف ممار�صة �ملح�صوبية و�ملحاباة 
�لتي حالت  �لرت�كمات  يف معاجلة 
دون متكني  �ل�صلطات �ملحلية من 

�إخر�جه من عنق �لزجاجة.
�لأول  �لوزير  حكومة  �أن  ومعلوم 
يف  توعدت  قد  �أويحي  �أحمد 
بال�رشب  �ملنا�صبات  من  �لعديد 
له  ت�صول  من  كل  حديد  من  بيد 
�لفالحي  �لن�صاط  عرقلة  نف�صه 
وعدم تقدمي �لت�صهيالت للر�غبني 
يف �إنعا�س هذ� �ملجال �لذي يعترب 
�ملعول  �حلقيقية  �لبد�ئل  بني  من 
عليها لإخر�ج  �لبالد من �ل�صائقة 
باإنهاء  وذلك  �ل�صعبة  �لقت�صادية 

�لتبعية لقطاع �ملحروقات .
منطقة  �أن  بالذكر  جدير   
�لتيديكلت تعترب من بني �ملناطق 
�لر�ئدة يف �نتاج �لتمور كما ونوعا 
كما تعترب من بني قو�عد �لت�صدير 
نحو بلد�ن ما ور�ء �لبحر ومنطقة 

�ل�صاحل �لإفريقي .
اأحمد باحلاج 

رئي�ش امل�شتقبل الريا�شي للمجاهدين بعني 
�شالح �شالح الزقري لـالو�شط : 

مب�شاركة 622 عداء من بينهم 10 عدائني 
باملنتخب الوطني 

الكرة يف مرمى الالعبني و احلديث 
عن اللقب �شابق الأوانه 

وايل ورقلة ي�شرف على انطالقة 
ن�شف مارطون الواحات يف 

طبعته ال�شابعة 

�مل�صتقبل  رئي�س  ك�صف   
�صالح   بعني  للمجاهدين  �لريا�صي 
ما  لبطولة  �ملنتمي  بتمرن��صت 
يف   ، �لزقري  �صالح  �ل�رشيف  قبل 
»�لو�صط  به جريدة  ت�رشيح خ�س 
» �أن مرحلة �لعودة �صتكون حا�صمة 
يو��صل  �لذي  لفريقه  بالن�صبة 
�لزحف  ثابتة  بخطى  �لزحف 
�أكد  و   . �ملقدمة  كوكبة  نحو 
ببيت  �لأول  �لرجل  �لزقري  �صالح 
للمجاهدين  �لريا�صي  �مل�صتقبل 
�أن  معنا  حديثه  معر�س  يف   ،
تناف�صية  ت�صكيلة  ميلك  فريقه 
قوية قادرة على قلب �ملو�زين يف 
�لعودة وبعث �ل�رش�ع على  مرحلة 
حيث   ، جديد  من  �لبطولة  لقب 
على  تاأكيده  حمدثنا   يخفي  مل 
حيلو  خل�رش  �ملدرب  ��صبال  �أن 
�مللقاة  �مل�صوؤولية  بحجم  و�عون 
ت�رشيف  �أجل  من   ، عاتقهم  على 
�ل�رش�ع  خالل  من  �لفريق  �ألو�ن 
على لقب �لبطولة ومن ثم �إقتطاع 
�لق�صم  لبطولة  �ملرور  تاأ�صرية 
�صياق  ويف   ، بتمرن��صت  �ل�رشيف 
�ل�صلطات  �لزقري  نا�صد  ذي �صلة 
مدير  ر�أ�صها  وعلى  �ملحلية 
و  بتمرن��صت  و�لريا�صة  �ل�صباب 
�لبلدي  �ل�صعبي  �ملجل�س  رئي�س 
�لقادر  عبد  �صالح  عني  ببلدية 

طيبي من �أجل تقدمي �مل�صاعد�ت 
�ملادية للفريق لتمكينه من جتاوز 
�ل�صائقة �ملالية �لتي تعد من بني 
يف  �صاهمت  �لتي  �لأ�صباب  �برز 
�لنطالقة �ل�صيئة للفريق مع بد�ية 
ويف   . �حلايل  �لكروي  �ملو�صم 
�ملتحدث  ذ�ت  قال  مت�صل  �صياق 
�لطاقم  مع  �جتماعا  �صيعقد  �أنه 
�لفني و�لالعبني مبا�رشة بعد نهاية 
�جلولة  حل�صاب  �ملوؤجلة  �ملقابلة 
من  �لذهاب  مرحلة  من  �ل�صاد�صة 
ببذل  مطالبتهم  و  حتفيزهم  �أجل 
�أجل  من  بهدف  جهدهم  ق�صارى 
�إعادة  و  �لفريق  �ألو�ن  ت�رشيف 
نف�س  �أكد  حيث   ، له  �لإعتبار 
مرور  وبعد  �لفريق  �أن  �ملتحدث 
عن  �للعب  بان  �قتنع  جولت  �صبع 
�لبقاء ��صبح جمرد حت�صيل حا�صل، 
م�صدد� على �رشورة ت�صيري مرحلة 
��صارة  يف  مبقابلة  مقابلة  �لعودة 
لن  �أنه  �لزقري  �صالح  من  و��صحة 
�ل�صعود  ورقة  لعب  على  يتنازل 
من  باأرمدة  �ملدججة  بت�صكيلته 
�لالعبني �لذين يوؤكدون من مقابلة 
للم�صوؤولية  �أهل  باأنهم  ملقابلة 
�فتقارهم  رغم  كعبهم  علو  باثبات 
مثل  يف  و�لتجربة  �خلربة  لعاملي 

هذه �ملناف�صات .
اأحمد باحلاج 

�جلاري  �لأ�صبوع  بحر  �أ�رشف 
�لقادر  عبد  ورقلة  ولية  و�يل 
على  �لقائمني  مبعية  جالوي 
و�لريا�صة  �ل�صباب  �صوؤون 
رئي�س  وبح�صور  بالولية 
�لر�بطة �لولئية لألعاب �لقوى 
�نطالق  ��صارة  �عطاء  على 
�ل�صهيد  �لو�حات  مارطون 
بولعيد يف طبعته  م�صطفى بن 

�ل�صابعة  .
طبعته  ويف  �لو�حات  مارطون   
�ل�صابعة   ��رشف على �نطالقه 
عبد  ورقلة  ولية  و�يل  من  كل 
مدير  مبعية  جالوي   �لقادر 
�ل�صباب و�لريا�صة بورقلة بوبكر 
لل�صلطات  ��صافة  �صتحونة  
�ملحلية و �لأمنية ، حيث عرف 
م�صاركة40  �ملارطون  ذ�ت 
م�صارك   622 �صمت  ولية 
�صنف  من  عد�ء   52 بينهم  من 
خمتلف  ميثلون  �لذين  �لإناث 
مل�صاركة  ��صافة  �لأندية 
من  �نطلق  �أحر�ر،  عد�ئني 
بلدية حا�صي بن عبد �هلل و�صول 
�ىل بلدية �صيدي خويلد و�صط 
، مع  تنظيمة حمكمة   ظروف 
توفري كافة �لمكانيات �ملادية 

و �لب�رشية �لالزمة لإجناح هذه 
فر�صة  كانت  و�لتي  �لتظاهرة 
للتناف�س و �لتعارف بني خمتلف 

ريا�صي وليات �لوطن .
مدير  �أكد  فقد  جهته  من 
بورقلة  و�لريا�صة  �ل�صباب 
هذه  �أن   ، �صتحونة  بوبكر 
م�صاركة  عرفت  �لتظاهرة 
�لولية  عد�ئي  ملختلف  كبرية 
حيث   ، �لوطن  وليات  ومعظم 
جريدة  حمدث  يخفي  مل 
من  �جلاد  �ل�صهر   ،« »�لو�صط 
طرف م�صالح قطاعه من �أجل 
�لريا�صيني  مبتطلبات  �لتكفل 
من �طعام و�يو�ء ونقل ، كما مت 
عنا�رش  من  مهم  عدد  ت�صخري 
�لأمن و�لدرك �لوطني و �أعو�ن 
�حلماية �ملدنية ل�صمان ت�صابق 
 ، جيدة  ظروف  يف  �لعد�ئيني 
ثمن  فقد  مت�صل  �صياق  ويف 
درد�صة  يف  �لعد�ئني  من  عدد 
عبد  �لولية  بو�يل  جمعتهم 
�لقادر جالوي تكفل �ل�صلطات 
بهم وحر�س �لو�يل على �جناح 
مثل هذه �لتظاهر�ت �لريا�صية 

بعا�صمة �جلنوب �ل�رشقي .
اأحمد باحلاج 



املقدمة  ال�رشوحات  وفق 
م�ؤ�س�سة  مدير  نائب  وك�سف 
للغرب  والغاز  الكهرباء  ت�زيع 
عن  ل"واأج"  غنيم  القادر  عبد 
الأول  الثالثي  نهاية  قبل  ربط 
من  لأزيد  اجلارية  ال�سنة  من 
غاز  ت�زيع  ب�سبكة  م�سكن   230
بالتجمعني  وذلك  املدينة 
)بلدية  "زغاري�ش"  الريفيني 
)برج  و"احلرا�سي"  لرجام( 
الأول  ال�سطر  �سمن  ب�نعامة( 
و�سمحت  ال�سندوق   لذات 

املدينة  غاز  اإي�سال  م�ساريع 
التي ا�ستهدفت عديد التجمعات 
الريفية النائية بال�لية يف اإطار 
ن�سبة  برفع  ال�سندوق  نف�ش 
احلي�ية  الطاقة  بهذه  الربط 
اإىل اأكرث من 85 باملائة ا�ستنادا 
الكرمي  عبد  الطاقة  مدير  اإىل 
امل�ساكن  عدد  وي�سل  اأو�سعبان 
غاز  ت�زيع  ب�سبكة  امل��س�لة 
ال�لية  م�ست�ى  على  املدينة 
م�سكن  األف   45 ح�ايل  اإىل 
باأن  يذكر  بلدية   18 عرب  وذلك 
مرا�سم الحتفال بالي�م ال�طني 
ببلدية  اأقيمت  التي  لل�سهيد 

باإ�رشاف  كذلك  متيزت  لرجام 
و�سع  على  ال�لئية  ال�سلطات 
البلدي  للطريق  اخلدمة  حيز 
امل�ؤدي اإىل  دوار الق�ا�سم على 
�سهد  الذي  كلم  7ر7  م�سافة 
اأ�سغال �سيانة بغالف مايل فاق 

�سندوق  �سمن  دج  ملي�ن   64
للجماعات  والت�سامن  ال�سمان 
املحلية كما مت باملنا�سبة زيارة 
متحف املجاهد والقيام بزيارة 
حممد  ال�سهيد  لأرملة  تكرميية 

عمارين. 
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جرى بدوار "حم�شية" التابع لبلدية لرجام )تي�شم�شيلت( ربط 124 م�شكن ب�شبكة غاز املدينة وذلك خالل مرا�شم اأ�شرف عليها وايل الولية 
عبد القادر بن م�شعود مبنا�شبة اإحياء اليوم الوطني لل�شهيد  و�شملت هذه العملية املندرجة يف اإطار ال�شطر الأول من �شندوق ال�شمان 

والت�شامن للجماعات املحلية اجناز 7ر2 كلم من �شبكة توزيع الغاز الطبيعي والتي ر�شد لتج�شيدها غالف مايل فاق 8ر4 مليون دج.

تي�شم�شيلت

ق.و

ربط اأزيد من 120 م�صكن ب�صبكة غاز املدينة بدور "حم�صية"

الوادي 

بلدية برهوم  بامل�شيلة

عنابة 

اأكرث من 52 كلم من �صبكة االألياف الب�صرية قيد االإجناز 

مطالب بطريق اجتنابي لفك االختناق 

حمطة �صيدي اإبراهيم لنقل امل�صافرين ما بني البلديات حيز اخلدمة 

جتري اأ�سغال اإجناز اأكرث من 52 كلم 
الب�رشيةب�لية  الألياف  �سبكة  من 
   2016 خمطط  اإطار  يف  ال�ادي 
املديرية  م�س�ؤول�  اأفاد  ح�سبما 

العمليةلت�سالت اجلزائر.    
امل�سطرة  امل�ساريع  هذه  وتندرج 
برنامج  جت�سيد  اأهداف  �سمن 
لت�سالتاجلزائر  العامة  املديرية 
الألياف  �سبكة  تعميم  اإىل  الرامي 
خدمات  ن�عية  لتح�سني  الب�رشية 

الهاتف الثابت�الإنرتنيت ذات التدفق 
العايل  مما �سي�ساهم يف و�سع حد 
للتذبذبات والإنقطاعات يف ال�سبكة 
الهاتفية   مثلما اأو�سح مدير م�ؤ�س�سة 
على  بالنيابة  اجلزائر  ات�سالت 
الأول  ال�سدا�سي  خالل  مت  بنين�قد 
من ال�سنة اجلارية اإجناز ح�ايل 38 
املربجمة   اإجماليال�سبكة  من  كلم 
امل�سدرواأ�سار  ذات  اأو�سح  كما 
ال�سفقات  جلنة  اأن  املتحدث  ذات 

اإجراءات  اأنهت  ال�رشكة  لإدارة 
5ر14  باإجناز  املناق�سةاملتعلقة 
كلم املتبقية من الربنامج امل�سطر   
م�ؤ�س�ساتالإجناز  انتقاء  مت  حيث 

امل�ست�فاة لل�رشوط .    
وي�ستفيد من امتيازات هذه ال�سبكة 
�سكان اأحياء بلديات ال�لية الثالثني  
ال�رشيط  بلديات  منها  ل�سيما 
و  العربي  )الطالب  احلدودي 
اإىلجانب    ) ق�سة  بن  و  املاء  دوار 

معزولة    قرية  ثالثني  نح�  �سكان 
�سبكة  برنامج  من  �سطر  اإطار  يف 
قد  كان  الذي  الأليافالب�رشية 
ي�سيف  النائية    للمناطق  خ�س�ش 
اأن  الإ�سارة  امل�س�ؤولتجدر  ذات 
م�سالح املديرية العملية لإت�سالت 
منذانطالق   اأجنزت  قد  اجلزائر 
هذا الربنامج ح�ايل 1.000 كلم من 
�سبكة الألياف الب�رشية عرب خمتلف 

بلديات�لية ال�ادي .

�رشق  بره�م  بلدية  ت�سهد 
مقر  عن  تبعد  امل�سيلة،والتي 
كثيفة  حركة  كلم،   50 بـ  ال�لية 
ت�سبب  ما  اأن�اعها،  بكل  للمركبات 
والف��سى  الختناق  من  حالة  يف 
رقم  ال�طني  الطريق  ط�ل  على 
تقريبا،  كلم   5 م�سافة  40،على 
وامل�ؤدي  املدينة  ب��سط  واملار 
ال�رشقية  البلديات  باقي  اإىل 
ال�رشق  وليات  وكذا  لل�لية، 
تعرف  حيث  اجلزائري،  واجلن�ب 
النظري  منقطع  اإقبال  البلدية 

ال�لية  عا�سمة  �سكان  طرف  من 
املجاورة  وال�ليات  باخل�س��ش 
احلمراء  اللح�م  اإقتناء  اأجل  من 
اأ�سعارها،التي  انخفا�ش  ب�سبب 
900دج،للكيل�غرام  تتجاوز  ل 
ال�احد، وكذا قطع الغيار الأ�سلية 
و  لالإنتباه  ملفت  ب�سكل  املت�فرة 
فاملنطقة  ال�سيارات،  اأن�اع  لكل 
تعترب حمجا للعديد من ال�ليات، 
ظاهرة الختناق هذه مل جتد لها 
بره�م  لبلدية  املحلية  ال�سلطات 
حل�ل اإىل ي�منا هذا، وه� الت�ساوؤل 

على   " "ال��سط  طرحته  الذي 
راأ�سها  وعلى  املحلية  ال�سلطات 
اع�ساء  اأحد  اأو�سح  اأين  البلدية 
الق�ساء على  البلدي  اأن  املجل�ش 
ال�سكان  اأرقت  التي  امل�سكلة  هذه 
والعابرين للطريق، املرتبط بتنفيذ 
الذي  للمدينة،  حم�ل  م�رشوع 
ت�سبب يف  ما  واجه عدة �سع�بات 
م�س�ؤويل  تاأخر برجمته من طرف 
قطاع الأ�سغال العم�مية اإىل ي�منا 
هذا، و لالإ�سارة فان املح�ل متت 
املا�سية  ال�سن�ات  خالل  برجمته 

للبدء  الأخ�رش  ال�س�ء  اإعطاء  ومت 
ال�لية  وايل  من طرف  تنفيذه  يف 
ال�سابق ، اإل اأن امللف ط�ي وو�سع 
يف اأدراج مكاتب اجلهات املخت�سة 
ال��سية  ال�زارة  تدخل  انتظار  يف 
املخ�لة لأخذ قرار اجناز املح�ل 
الذي انتظرته البلدية ل�قت ط�يل، 
البلدية  ال�سلطات  نا�سدت  وقد 
التدخل  العم�مية  الأ�سغال  وزير 
وجت�سيده  امل�رشوع  هذا  لتنفيذ 

على ار�ش ال�اقع .
عبدالبا�شط بديار 

حيز  و�سع  الأحد  اأم�ش  مت 
اإبراهيم  �سيدي  حمطة  اخلدمة 
لنقل امل�سافرين ما بني البلديات 
وذلك بعد اأن كانت حمل عمليات 

لإعادة 
تاأهيل  م�رشوع  ويندرج  تاأهيلها 
التي تقع باملخرج  هذه املحطة 
عنابة  ملدينة  الغربي  اجلن�ب 
كمحطة  �سابقا  ت�ستغل  وكانت 
بني  ما  امل�سافرين  لنقل  برية 
تنفيذ خمطط  اإطار  ال�ليات يف 
عنابة  مبدينة  اخلا�ش  النقل 
القطاع  حتديث  اإىل  الرامي  و 
وحركة  النقل  �سبكات  وتنظيم 
احل�رشي  الن�سيج  داخل  املرور 
اأو�سحه  كما  ال�لية،  لعا�سمة 

مدير النقل بال�لية ، عبد املالك 
اإعادة  عمليات  و�سملت  ج�يني  
التاأهيل ، التي خ�س�ش لها مت�يل 
حملي م�سرتك من طرف بلدية و 
ولية عنابة وذلك بغالف اإجمايل 
جتديد  د.ج،  ملي�ن   70 بقيمة 

وتاأهيل الف�ساءات 
وا�ستحداث  واخلارجية  الداخلية 
واخلدمات  للراحة  ف�ساءات 

والت�س�ق خا�سة بامل�سافرين.
هذه  ت�سيري  عملية  وعهدت 
بع�ش  لها  ح�لت  التي  املحطة 
البلديات  بني  ما  النقل  خط�ط 
والتي  الطارف  ل�لية  التابعة 
تربطهم  التي  امل�سافة  فيها  تقل 
مبدينة عنابة عن ال 30 كيل�مرت 

املحطات  ت�سيري  �رشكة  اإىل 
باجلزائر  للم�سافرين  الربية 
اأبرمت  اتفاقية  اإطار  يف  وذلك 
وبلدية  ال�رشكة  ذات  بني  ما 
،  مثلما  لتدوم 10 �سن�ات  عنابة 
وو�سعت  امل�س�ؤول  نف�ش  اأ�ساف 
يف  اخلدمة  حيز  املحطة  هذه 
اخلط�ط  بتح�يل  اأوىل  مرحلة 
من  حت�يل  عملية  �سملتها  التي 
الت�ايل  على  الطارف  ولية 
الدرعان  بلديات  من  خط�ط 
مهيدي  وابن  وع�سف�ر  وال�سط 
يف  عنابة  مدينة  باجتاه  وزريزر 
خط�ط  باقي  حت�يل  انتظار 
حمطة  من  عنابة  ولية   بلديات 
�سيدي  حمطة  اإىل  حاليا  ك��ش 

اإليه   الإ�سارة  كما متت  اإبراهيم،  
ا�ستيعاب احلافالت  وتقدر قدرة 
بهذه املحطة مبا جمم�عه 280 
 30 ح�ايل  ي�ميا  تنقل  حافلة 
األف م�سافر، ح�سبما ذكره مدير 
اإعادة  اأن  اأو�سح  الذي  النقل، 
تاأهيل و اإعادة فتح حمطة �سيدي 
البلديات  بني  ما  للنقل  اإبراهيم 
ا�ستحداث ما جمم�عه  مكن من 
ولت�سهيل  �سغل جديد  50 من�سب 
بني  ما  امل�سافرين  تنقل  حركة 
وحمطة  عنابة  مدينة  و�سط 
خط�ط  فتح  مت  اإبراهيم  �سيدي 
ب��سط  احلطاب  منطقة  تربط 
املحطة،وفق  بهذه  عنابة  مدينة 

ما علم من نف�ش امل�س�ؤول.

جيجل

ميلة 

5 م�صاريع لبعث القطاع ال�صياحي 
ببلدية اإيراقن �صوي�صي    

 توقع اإنتاج 1,5 مليون
 لرت من زيت الزيتون 

خم�سة  لإجناز  طلبات  اإيداع  مت 
)5( م�ساريع �سياحية على م�ست�ى 
بلدية اإيراقن �س�ي�سي بجيجل من 
بهذه  ال�سياحي  القطاع  بعث  اأجل 
علىالكثري  تت�فر  التي  املنطقة 
تتعلق  من املزايا  هذه امل�ساريع 
مرافق  مع  �سياحي  مركب  باإجناز 
وبيت  �سياحية  قرية  وكذا  ملحقة 
للت�سلية  مركز  اإىل  اإ�سافة  �سباب 
مبحاذاة  املائية  والريا�سات 
ال�سد املائي لهذه البلدية ال�اقعة 
باأعايل زيامة من�س�رية من الناحية 

اجلن�بية الغربية.
ن�عها  من  الأوىل  امل�ساريع  هذه 
التي بادر بها م�ستثمرون ومرق�ن 
خ�ا�ش على م�ست�ى هذه املنطقة 
وعاء  اإىل  حتتاج  واجلبلية  الريفية 
الكلية  م�ساحته  ت�سل  عقاري 
ا�سرتجاعها  �سيتم  هكتار  اإىل11 
الإجراءات  ا�ستكمال  خالل  من 
القان�نية الالزمة مع قطاع الغابات 
�رشعت  فقد  ال�سياق  هذا  ويف 
على  الأوىل  اخلط�ات  يف  البلدية 
اأجل  م�ست�ى امل�ساحلاملعنية من 
العقاري  ال�عاء  على  احل�س�ل 
الذي من املنتظر اأن يحت�سن هذه 
امل�ساريعذات الأهمية الجتماعية 
ح�سب  والثقافية  والقت�سادية 

البلدي  ال�سعبي  املجل�ش  رئي�ش 
بع�ش  اأن  اإىل  نف�سهم�سريا 
امل�ساريع اأنهيت الدرا�سة بها وهي 
بعد  مبا�رشة  لالنطالق  جاهزة 

حتريرالأر�سية.
هذه  باأن  امل�س�ؤول  ذات  واأ�سار 
الهامة  ال�سياحية  امل�ساريع 
ت�فري  ت�ساهمفي  اأن  �ساأنها  من 
ديناميكية  واإعطاء  العمل  منا�سب 
جديدة بهذه البلدية التي ا�ستفادت 
جمال  يف  م�ساريع  عدة  اأخريامن 
والت�سالت  الطرقات  �سبكة 
حملية  تنمية  حتقيق  ي�سمن  مبا 
مت�ازنة وي�ساهم يف ع�دة ال�سكان 
الأ�سليةوقد  اإقامتهم  مناطق  اإىل 
الن�ساط  تط�ير  عملية  عرفت 
�س�ي�سي  اإيراقن  ببلدية  ال�سياحي 
بف�سل  م�ؤخرا  جيدة  انطالقة 
والرتفيهية  الريا�سية  الن�ساطات 
منذ  بها  بادرت  التي  العديدة 
بالتن�سيق  اجلمعياتالريا�سية  مدة 
على  تقع  التي  البلدية  م�سالح  مع 
نح� 30 كلم من مقر دائرة زيامة 
اإىل  ي�سل  ارتفاع  وعلى  من�س�رية 
كثريا  م�سه�رة  وهي  مرت   661
لإنتاج  املخ�س�ش  املائي  ب�سدها 
ت�ستفيد  التي  الكهربائية  الطاقة 

منها مناطق معتربة من ال�طن.

ملي�ن   1،5 اإنتاج  حتقيق  �سيت�قع 
حملة  الزيت�نرب�سم  زيت  من  لرت 
للم��سم  الزيت�ن  وع�رش  جني 
احلايل ب�لية ميلة  ح�سب ما اأفاد 
امل�سالح  مدير  الأحد  اأم�ش  به 
وت�قع   ، فردا�ش  رابح  الفالحية 
اإنتاج  يعرف  اأن  امل�س�ؤول  نف�ش 
امل��سم  خالل  الزيت�ن  زيت 
الراهن ن�سبةزيادة ب10 يف املائة 

مقارنة بامل��سم الفارط.
وقدر ال�سيد فردا�ش حجم الإنتاج 
خالل  جنيه  املت�قع  الزيت�ن  من 
قنطار  األف   20 اجلاريب  امل��سم 
 17 و  للزيت  امل�جه  الزيت�ن  من 
املائدة،  زيت�ن  من  قنطار  األف 
عبد  ال�لية  وايل  اأ�رشف  وقد 
الرحمان مدين ف�اتيح الي�م ببلدية 
عمرية اآرا�ش الريفية على انطالق 
ذلك  و  الزيت�ن  ع�رش  حملة 
خا�ش،   مبع�رشة حديثة مل�ستثمر 
ب�لية  الزيت�ن  زراعة  وتنت�رش 
مدير  اأو�سحه   ما  ح�سب  ميلة  
 6800 تف�ق  م�ساحة  القطاععلى 
الزيت�ن  باأ�سجار  مزروعة  هكتار 
فالحية  م�ستثمرات  يف  �س�اء 
ن�ساطات  اأو  خا�سة  عم�ميةاأو 
من  الذاتي،   لال�ستهالك  عائلية 
ولية  باأن  فالح�ن  اأفاد  جهتهم 
ميلة متتلك م�ؤهالت كبرية لتنمية 
مبنطقتيها  الزراعةخا�سة  هذه 
تت�فر  حيث  ال�سمالية  و  ال��سطى 
القابلة  الهكتارات  اآلف  على 

اإىل  الزراعة   هذه  لت��سيعم�ساحة 
جانب م�ساحات اأخرى من اأ�سجار 
التجديدو  تنتظر  التي  الزيت�ن 

الرعاية.
على  فالحي�ن  م�ستثمرون  واأ�سار 
غرار ال�ساب حممد م�سيت�ة الذي 
اأغلبها  �سجرةزيت�ن   4500 ميلك 
مب�ستة  الزيت�ن  لزيت  م�جهة 
اإىل  الروا�سد  ببلدية  الرحبات 
امل��سم  جيدةملح�س�ل  ن�عية 
مت�قعا  الزيت�ن  جمال  يف  الراهن 
حتقيق مردودية ترتاوح ما بني 18

اإىل 22 لرتا من الزيت يف القنطار 
للتذكري  الزيت�ن،   من  ال�احد 
ال�سن�ات  يف  ميلة  ولية  �سهدت 
العديد  ن�ساط  انطالق  املا�سية 
احلديثة  معا�رشالزيت�ن  من 
عزز  الذي  الأمر  الدولة  بدعم 
الن�سطة  القدمية  املعا�رش  عمل 

باملنطقة. 
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ابت�سامة عمر العبد ل تطفئها امل�ؤبدات الأربعة
بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

واثقًا جرئيًا راب�س اجلاأ�س قويًا كان حتت قو�س حمكمة الظلم ال�سهيونية، واأمام ق�ساة البغي الإ�سرائيليني، مل يخف اأنه حماٌط ب�سريٍة من جنود 
الحتالل، ومكبٌل بالقيود وال�سال�سل والأغالل، وممنوٌع عليه الكالم اأو القرتاب من اأي فرٍد من عائلته، ورغم ذلك كله فقد كان با�سم الثغر و�ساء 

املحيا، ي�سحك بكربياء ويقف بزهٍو وعلياء، ل يبدي ندمًا ول يظهر خوفًا، ول ي�ستجدي قا�سيًا، ول يطلب ال�سفح من الطغاة، ول يعرتف اأمامهم باأنه 
مذنٌب اإذ قاتلهم، اأو اأنه اأخطاأ اإذ قاومهم، وارتكب جرميًة اإذ قتلهم، وقد وثقت عد�سات امل�سورين ِوقفته، و�سجلت كربياءه، واأظهرت ابت�سامته، وكانت 

�ساهدًة على ا�ستعالئه و�سموخه، وعلِو �سوته واإ�سراره على عمليته، واعرتافه مفاخراً بها، مزهواً بنتائجها.
بلدة  ابن  العبد  عمر  ال�شاب  اإنه 
منفذ  اهلل،  رام  مدينة  غربي  كوبر 
فيها  قتل  التي  حلمي�ش  عملية 
رابعًة  واأ�شاب  م�شتوطنني  ثالثة 
جنح  قد  وكان  خطرية،  بجراٍح 
يوليو/ من  والع�رشين  احلادي  يف 
اإىل  الدخول  يف   2017 عام  متوز 
غرب  �شمال  حلمي�ش  م�شتوطنة 
بعمليته  فاأثار  اهلل،  رام  مدينة 
واأربك  الإ�رشائيليني،  بني  الرعب 
�شابط  وكبار  الأمنية  الأجهزة 
كثرياً  اأرعبهم  اإذ  الحتالل،  جي�ش 
هذه  مبثل  مبفرده  �شاٌب  يقوم  اأن 
العملية النوعية، فينفذها بحرفيٍة 
يف  جناحه  من  ويتاأكد  عاليٍة، 
الو�شول اإىل اأهدافه، قبل اأن يتوارى 
ويختفي  مبتعداً،  الأنظار  عن 
وتالحق،  تراقب  التي  العيون  عن 
لعل  املعلومات.  وتتبادل  وتن�شق 
الفل�شطينيون يذكرونه جيداً، فهو 
اأحد الذين هبوا من اأجل القد�ش، 
عن حرمة امل�شجد  دفاعاً  وثاروا 
من  غ�شبه  واأبدى  الأق�شى، 
املتكررة  الإ�رشائيلية  العتداءات 
وعلى  عموماً  الفل�شطينيني  على 
على  الأق�شى  امل�شجد  حرمة 
عزم  فقد  لذا  اخل�شو�ش،  وجه 
غريًة  والثاأر  ل�شعبه  النتقام  على 
ودون  والأق�شى،  القد�ش  على 
ينطلق على �شفحته على  اأن  قبل 
بهمٍة  وم�شى  و�شيته،  الفي�شبوك 
اأو  يقتل  قد  اأنه  يعلم  وهو  وعزٍم 
يعتقل، وما كان يظن اأنه �شيتمكن 
امل�شتوطنة  من  اخلروج  من 
ما  ذلك  ورغم  �شاملاً،  املح�شنة 
الذي  عزمه  عن  تراجع  ول  تردد 
كان  ما  اأنه  علماً  لأجله،  انطلق 

التي  ال�شكني  غري  بيديه  يحمل 
امل�شتوطنني  طعن  يف  ا�شتخدمها 
الأربعة. غ�شب ليربمان وزير حرب 
جي�ش  و�شباط  وجرنالت  العدو 
الكني�شت  يف  واأع�شاءٌ  الحتالل 
ابت�شامته،  من  الإ�رشائيلي 
وا�شتهزاًء  بهم  �شخريًة  وها  َوَعُدّ
منهم، ولمبالًة مبحكمتهم، وعدم 
كثرياً  فاغتاظوا  بحكمهم،  اكرتاٍث 
قلٌق  طماأنينته  من  وانتابهم  منه 
قليل،  ثباته غري  كبري، وخوٌف من 
ال�شامخ  اأمامهم،  ام  الب�َشّ وهو 
بينهم، العايل اجلبني رغم اأغاللهم، 
رغم  الواثق  بط�شهم،  رغم  العنيد 
كرثة  رغم  مبفرده  القوي  قوتهم، 
فطالب  �شالحهم،  ووفرة  عددهم 
من  الغا�شبون  عليه  الناقمون 
الإعدام  حكم  تنفيذ  ابت�شامته، 
ب�شمته  يقتل  الإعدام  عَلّ  فيه، 
عينيه،  يف  الأمل  بريق  ويطفئ 
ويطم�ش  العايل،  �شوته  وي�شكت 
املبني  حلمه  وينهي  املتني  حقه 

ووعده الأمني.
الحتالل  حمكمة  ق�شاة  لكن 
الع�شكرية مل يكتفوا باإ�شدار حكٍم 
اأربعة  مدة  عمر  على  بال�شجن 
غرامٍة  بدفع  األزموه  بل  موؤبداٍت، 
قيمتها  تتجاوز  باهظة  ماليٍة 
ن�شف مليون دولر اأمريكي، وذلك 
امل�شتوطنني  لعائالت  تعوي�شاً 
الثالثة الذين قتلوا، وللرابعة التي 
واأو�شوا  خطرية،  بجراٍح  اأ�شيبت 
اأي  �شمن  عنه  الإفراج  يتم  باأل 
اأُي  ي�شمله  اأن  ول  كانت،  �شفقٍة 
الأحكام  هذه  ورغم  قادم،  عفٍو 
البنِيّ  احلقد  وهذا  القا�شية، 
تغادر  مل  الب�شمة  اأن  اإل  اجللي، 

من  ي�شتهزئ  وكاأنه  عمر،  حميا 
باهلل  ق�شماً  لهم  ويقول  �شجانيه 
و�شاأحطم  �شجنكم،  من  �شاأخرج 
رغم  الأغالل  و�شـاأنزع  قيودكم، 
بالن�رش  وبالدي  و�شاأنعم  اأنوفكم، 
باأم  قريباً  و�شرتون  واحلرية، 

اأعينكم ما اأعدكم به يقيناً.
بني  من  الوحيد  لي�ش  لعله 
الأ�رشى  الفل�شطينيني  املقاومني 
البغي�ش،  الحتالل  �شجون  يف 
ومثلوا  حماكمتهم،  �شبق  الذين 
مثله اأمام قو�ش الظاملني، ووقفوا 
مطمئنني،  واثقني  املحكمة  يف 
الق�شاة  �شاخرين حلكم  وا�شتمعوا 
جنانهم،  اهتز  فما  الع�شكريني، 
ارتعدت  ول  جفنهم،  رَفّ  ول 
باأي م�شاومٍة  فرائ�شهم، ول قبلوا 
ت�شهد  بل  عدوهم،  وبني  بينهم 
الإ�رشائيلية  واملعتقالت  ال�شجون 
الذين  الأبطال  من  الكثري  غريه 
بابت�شامتهم،  الق�شاة  اأغاظوا 
باطمئنانهم،  واأغ�شبوهم 
ليقينهم  طورهم  عن  واأخرجوهم 
القريب.  والفرج  القادمة  باحلرية 
املحاكم  ق�شاة  اعتاد  وقد 
من  الطلب  الإ�رشائيلية  الع�شكرية 
عر�ش  الع�شكرية  العامة  النيابة 
والدخول  املعتقلني،  على  �شفقٍة 
بذنبهم،  معرتفني  املحكمة  اإىل 
ومقرين بخطاأهم، لي�شدر الق�شاة 
املخفف  حكمهم  الع�شكريون 
املخفف  احلكم  اأن  علماً  عليهم، 
اإ�شدار  اأو  العفو  اأبداً  يعني  ل 
اأحكاٍم ب�شيطٍة، اإذ اأن اأغلب اأحكام 
الواحد  املوؤبد  تتجاوز  ال�شفقات 
ولهذا  اأي�شاً،  ال�شنوات  وع�رشات 
ال�شفقات،  رف�ش  الأ�رشى  اعتاد 

م�شاراتها  يف  اخلو�ش  وعدم 
الكاذبة  ودهاليزها  املهينة 
املعتقلون  و�شجل  املخادعة. 
اآخرهم  كان  الذين  الفل�شطينيون 
الع�شكرية  العبد يف املحاكم  عمر 
ال�شفات،  اأن�شع  الإ�رشائيلية 
واأبهاها  وكرامًة،  عزًة  واأكرثها 
بطولًة  واأروعها  وقوميًة،  وطنيًة 
كان  الذي  الأمر  وهو  وحتدي، 
علماً  دوماً،  الإ�رشائيليني  يغيظ 
اأن بع�ش الق�شاة الع�شكريني الذين 
الأ�شري  ب�شمة  من  يغتاظون  كانوا 
جنودهم  بني  وهو  جنانه  وثبات 
م�شفداً  بال�شالح  املدججني 
اإىل  ي�شيفون  والأغالل،  بالقيود 

اأ�شهر  �شتة  عليه  ال�شادر  حكمهم 
عقوبًة  اأو  البت�شامة،  عقوبة 
وعباراته  العزيزة،  ردوده  على 
اخلطرية،  وتهديداته  امل�شتفزة، 
الأكيدة  واآماله  الواثقة  ونظراته 
وزوال  والتحرير  والعودة  بالن�رش 
الحتالل ورحيل الإ�رشائيليني.    

قبل  اأمت  الذي  ال�شاب  عمر  اإنه 
فما  ع�رش،  التا�شع  عامه  اأياٍم 
عمره،  وحداثة  �شنه  �شغر  اأقعده 
و�شعف  خربته  قلة  �شده  وما 
بل  �شالحه،  ورداءه  اإمكانياته 
م�شى واثقاً ونفذ قا�شداً فالتحق 
الأيقونات  بركب  الرائدة  بعمليته 
والرموز  اخلالدة،  الفل�شطينية 

بعمليته  فحفر  الباقية،  الوطنية 
املقاومني،  بني  ا�شمه  اجلريئة 
الأبطال  الأ�رشى  مع  ذكره  وخلد 
لل�شعب  فحق  الكرام،  وال�شهداء 
واأن  ا�شمه  يحفظ  اأن  الفل�شطيني 
مبقاومته  يفاخر  واأن  فعله،  يذكر 
اأن  العدو  وليعلم  بعمليته،  ويزهو 
اأمثاله من �شعبنا الكثري، واأ�شباهه 
اأحداً  واأن  اأكرث،  اأجيالنا  ويف  بيننا 
ين�ش  لن  ال�شعب  هذا  اأبناء  من 
ولن  ق�شيته،  يف  يفرط  ولن  وطنه 
والذود  عنها  الدفاع  يف  يرتدد 
وبقاعها  ال�رشيفة  حيا�شها  عن 
الظاهرة  واأر�شها  املقد�شة 

واأق�شاها املبارك.

كيف ا�ستطاع ال�سهيد اأحمد جرار ك�سر هيبة »اإ�سرائيل«؟
اإثر  مطاردته  من  �شهر،  من  اأقل  خالل 
حتّول  البطولية،  جلعاد«  »حفات  عملية 
اأيقونة  اإىل  جرار،  ن�رش  اأحمد  البطل 
للمقاومة الفل�شطينية، من جهة وكابو�ش 
جنحت  بعدما  لالحتالل،  مرعب 
ر�شا�شته و�شجاعته من نابل�ش اإىل جنني 

يف ك�رش هيبة اجلي�ش »الإ�رشائيلي«.
لبط�شه  الحتالل  ركون  غمرة  ففي 
ال�شلطة  مع  الأمني  تن�شيقه  ومفاعيل 
ومل�شتوطنيه  له  احلماية  وفر  الذي 
بال�شفة، جاءت ر�شا�شات جرار ورفاقه 
قرب  �شيفح  ازرائيل  احلاخام  لت�شطاد 
املا�شي،  يناير  من  التا�شع  يف  نابل�ش 

لتفر�ش معادلة جديدة اأربكت املحتل.

ثالثية الف�سل »الإ�سرائيلي«

»اإ�رشائيل«  عجزت  اأ�شبوع  مدار  وعلى 
اخللية  عن  معلومة  لطرف  الو�شول  عن 
الطراز  من  فدائية  عملية  نفذت  التي 
الأول، ما �شكل �رشبة موجعة لالحتالل 

وو�شعه واأجهزته الأمنية اأمام حالة ف�شل 
خربوها  اأنهم  ظنوا  �شاحة  يف  مركبة 
بعدما اأحبطوا قدرتها على ت�شكيل حالة 
ال�رشب وال�شتمرار  مقاومة قادرة على 
اإىل  الحتالل  و�شل  عندما  ولحًقا، 
طرف خيط لل�شيارة التي نفذت العملية 
عربها، م�شتفيًدا من تن�شيقه الأمني مع 
ال�شلطة – وفق ما اأكدت و�شائل الإعالم 
البطل  دور  مرة  لأول  تك�شف   – العربية 
اأحمد ابن ال�شهيد القائد الق�شامي ن�رش 
الت�شحية  يف  مدر�شة  كان  الذي  جرار، 

والبطولة.
ال�رشبة الثالثة لالحتالل، كانت م�شاء 17 
ال�رشطة  جابهت  عندما  املا�شي،  يناير 
ووحدة  »اليمام«  اخلا�شة  »الإ�رشائيلية« 
جنني  يف  قا�شية  ليلة  »جفعاتي«  النخبة 
جرار  للبطل  الو�شول  يف  ف�شلت خاللها 
اأعني  حتت  الن�شحاب  ا�شتطاع  الذي 

الحتالل.
 »طنجرة ال�شغط« - ال�شم الذي اأطلقه 
جي�ش الحتالل على عمليته يف حينه - 

انفجرت يف وجه جي�ش الحتالل، بعدما 
اأن جرار متكن من الإفالت، بينما  تاأكد 
اإ�شابة  بعد  اأحمد  عمه  ابن  ا�شت�شهد 
خطرية  بجروح  ال�شهاينة  ال�شباط  اأحد 
العربية  اأحرونوت«،  »يديعوت  �شحيفة 
كابو�ش  اإىل  جرار  حتول  كيف  ر�شدت 
واأجهزته  الإ�رشائيلي  لالحتالل  مزعج 
الأمنية، بعدما بات �شاحب اأطول عملية 
منذ  الغربية  ال�شفة  يف  حدثت  مطاردة 

�شنوات.

اأ�سطورة

وعلقت �شحيفة »اإ�رشائيل هيوم«، على ما 
فعله جرار بجي�ش الحتالل، بقولها: اإنه 
الأوىل  اللحظة  منذ  اأ�شطورة  اإىل  حتول 
والن�شحاب  احلاخام  قتل  عملية  لتنفيذ 
اأمنية  حنكة  واأثبت  وجناح،  �شهولة  بكل 
ال�شتخبارية  اخلطط  على  التغلب  يف 
جرار  »اأ�شبح  »الإ�رشائيلية«واأ�شافت: 
ال�شباب  وبني  الفل�شطيني  ال�شارع  يف 

اأ�شطورة حية، بطال حقيقيا تغلب وخدع 
على  وتغلب  الأخرى،  تلو  مرة  اجلي�ش 
واجلرافات  اخلا�شة  الوحدات  مقاتلي 
»ل  وتابعت  املعلومات«.  وبالأخ�ش 
حقيقة  ينكر  اأن  اإ�رشائيلي  اأي  ي�شتطيع 
حرب  يف  اإ�رشائيل  على  تفوق  جرار  اأن 
يف  املتكرر  الف�شل  خالل  من  الأدمغة، 
امليدان والناجم عن ف�شل ا�شتخباراتي، 
واإذا �شاألت كل طفل يف منطقة جنني من 
اأحمد جرار واأين يختبئ، �شي�شريون  هو 
واأماكن  التبغ  زراعة  حقول  اإىل  جميعا 
حرق الفحم يف �شواحي املدينة«واأكدت 
ال�شحيفة، اأنه لن يكون مفاجئا اأن يخرج 
»زورو«  الفل�شطيني  ال�شباب  بني  من 
)بطل اأ�شطوري( اآخر يحذو حذوه ويقلد 
اإىل  اجلي�ش  و�شل  لو  ولكن حتى  اأفعاله، 
ذلك  ميحو  لن  قتله،  اأو  واعتقله  جرار 
ال�شاب  ذلك  �شنعه  الذي  الن�رش  �شورة 
احلرب  وزير  باأكملها  »اإ�رشائيل«  على 
من  كان  ليربمان  اأفيغدور  »الإ�رشائيلي« 
اأوائل قادة الحتالل الذين اأعلنوا اغتيال 

معه،  احل�شاب  ت�شفية  زاعما  جرار، 
الهاج�ش  حجم  على  موؤ�رًشا  اأعطى  ما 
والكابو�ش الذي �شكله البطل ابن البطل 

لالحتالل يف اأقل من �شهر.

ن�سر ابن ن�سر

عدنان  »الإ�رشائيلي«  ال�شاأن  يف  اخلبري 
»اإ�رشائيل«  ا�شتنفار  اأن  راأى  عامر،  اأبو 
با�شت�شهاد  لل�شماتة  وقادتها  اإعالمها 
اأبو  واأ�شاف  له!   ن�رش  فهذا  اأحمد.. 
»اأن  »في�شبوك«  عامر عرب �شفحته على 
قدراته  الإ�رشائيلي  اجلي�ش  ي�شتنزف 
وجي�ش  النخبة  ووحدات  الع�شكرية 
يبحث  كمن  اأحمد؛  ملالحقة  العمالء 
عن اإبرة يف كومة ق�ش؛ فهذه خيبة وعار 
اأحمد  ميكث  اأن   « عليها«وتابع  و�شنار 
اأياما واأ�شابيع يتنقل بني بيت وبيت؛ مكان 
بيئة �شعبية  اأمام  واآخر؛ فنحن قد نكون 
حا�شنة يف ال�شفة الغربية؛ مل تنجح معها 

حماولت الرتوي�ش والتدجني«.
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و�شل ت�شجيل ت�شريح 
بتاأ�شي�س جمعية حملية
طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 06-12 

املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 
املتعلق باجلمعيات  

     مت هذا اليوم 13 فيفري 2018  ت�صليم و�صل 
ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س جمعية حملية 

امل�صماة : جمعية اأولياء التالميذ مدر�صة الب�صري 
الإبراهيمي البويرة

مقرها : مدر�صة الب�صري البراهيمي البويرة 
رئي�س اجلمعية  : بانوح عبد احلميد ابن حمدان

تاريخ ومكان امليالد: 27/ 10 / 1980 القبة

املالحظة: ين�رص هذا الو�صل خالل ثالثني 30 يوما 
على الأكرث التي تلي ت�صليمه يف جريدة يومية وطنية 
اإعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�صابها 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية
التحرير للواب  والوسائل االلكترونية

تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 
السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق
 اإلعالم اآللي و احملاسبة

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 
يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 
 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900
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بل�صان �أحد منفذي �لعملية ...تفا�صيل جديدة العتقال �أوجالن
�إفادة  "�لأنا�ضول"  وكالة  ن�رشت 
وز�رة  م�ضت�ضار  بها  �أدىل  جديدة 
في�ضا  و�رشح  �لرتكية،  �ملو��ضالت 
حزب  زعيم  �عتقال  تفا�ضيل  من 
�لعمال �لكرد�ضتاين عبد �هلل �أوجالن 

يف كينيا �ضتاء 1999.
�إ�ضغوز�ر  ح�ضن  �لربوفي�ضور  وك�ضف 
�أنقرة، و�لذي كان ي�ضغل  من جامعة 
وز�رة  م�ضت�ضار  من�ضب  �لعملية  �إبان 
من  في�ضا  �لرتكية  �ملو��ضالت 
�لتفا�ضيل قائال: "�لأمر بد�أ مع قدوم 
�ل�ضتخبار�ت  جهاز  من  م�ضوؤولني 
يف  يل  بحاجتهم  و�إبالغي  �لرتكية 
�لالزمة  �لوثائق  من  عدد  توفري 
على  للقب�ض  تركيا  �ضتغادر  لطائرة 

�أوجالن و�قتياده �إىل �لبالد".
�ل�ضتخبار�ت  �إىل  "و�ضلت  و�أ�ضاف: 
معلومات تفيد بتاأجري �ليونان طائرة 
كان  �لتي  كينيا  من  �أوجالن  لنقل 
متو�ريا فيها �إىل هولند�، وبد�أ جتهيز 
وحتمل  �لطر�ز،  نف�ض  من  طائرة 
�لطائرة  ومو��ضفات  �للون  نف�ض 
ل�ضتخد�مها  لأوجالن،  �مل�ضتاأجرة 

يف خطفه ونقله �إىل تركيا".
حتمل  طائرة  تركيا  يف  جند  "مل 
�إل لدى رجل  �ملو��ضفات �ملطلوبة 
�لتفاهم  ومت  و�حد،  تركي  �أعمال 
�إبالغه  دون  منه،  و��ضتئجارها  معه 
�لعملية""وبعد  عن  معلومات  باأي 
�لالزمة  �لإجر�ء�ت  كافة  �إمتام 

وجعلها  �لطائرة،  معامل  وتغيري 
مطابقة لنظريتها �لهولندية، غادرت 
 5 �أو   4 و  متنها طيار�ن  وعلى  تركيا 

�أ�ضخا�ض من �ملخابر�ت �لرتكية".
وجهة  باأن  �لطيارين  �إبالغ  "ومت 
وبعدها  م�رش  �إىل  �ضتكون  �لطائرة 
�لركاب  بيانات  �إر�ضال  ومت  �أوغند�، 
�ملدين،  للطري�ن  �لعامة  �لإد�رة  �إىل 
لكنها كانت مزيفة وتوؤكد �أنهم جتار 
بعد  �أوغند�،  مطار  من  موز""�أقلعنا 
مغادرة  موؤكدة عن  معلومات  و�ضول 
وهبطت  هولند�.  �حلقيقية  �لطائرة 
و�ضول  قبل  كينيا  مطار  يف  طائرتنا 
�لطائرة �لهولندية ب�ضاعتني متاما". 

ويف �رشده لتفا�ضيل �عتقال �أوجالن، 

كان  "�أوجالن  �أن  �إ�ضغوز�ر  �أو�ضح 
كينيا،  يف  �ليونان  �ضفارة  �إىل  يلجاأ 
يف  �ملطار  �إىل  منها  حترك  �لتي 
تقل  �أولها  �ضيار�ت،   4 من  موكب 
عنا�رش من �ل�رشطة �لكينية، و�لثانية 
فريق حماية تابع لل�ضفارة �ليونانية، 
و�لثالثة تقل �أوجالن و�لر�بعة عنا�رش 
من منظمته"و تابع �إ�ضغوز�ر: "�لأمر 
�ضار يف �إطار طبيعي وتلقائي للغاية، 
قبل  �أوجالن  �ضيارة  دخلت  حيث 
غاية  يف  هو  وكان  �ل�ضيار�ت،  بقية 
�لر�حة و�لطمئنان، ويف �ضورة �أنيقة 
عنق"  وربطة  ر�ضمية  بدلة  يرتدي 
،و�أ�ضاف: "يف غ�ضون 60 ثانية، ُفتح 
على  �لقب�ض  و�ألقي  �لطائرة  باب 

ما  و�رشعان  دخوله،  حال  �أوجالن 
�أغلق �لباب، ثم غادرت �لطائرة على 
�لفور قبل و�ضول �ضيار�ت �ملر�فقني 

لأوجالن".
�ملخاطر  �إىل  �أي�ضا  �إ�ضغوز�ر  ولفت 
عند  �لطائرة  لها  تعر�ضت  �لتي 
لقرب�ض،  �جلوي  �ملجال  دخولها 
بالقو�عد  طائرة  كل  للتز�م  نظر� 
�لدولية �ملتبعة يف مثل هذه �حلالت، 
�لقبار�ضة  �مل�ضوؤولني  "�أن  و�أ�ضاف: 
ومت  �لطائرة  ذيل  رمز  �إر�ضال  طلبو� 
�إىل  ي�ضلو�  مل  لكنهم  به،  �إخبارهم 
ومتت  �لطائرة،  هذه  توثق  بيانات 
مماطلتهم و�إبالغهم ببيانات خاطئة 
و�لتذرع بعدم �إتقان �للغة �لإجنليزية، 

بعدها  دخلنا  دقيقة   18 مرت  حتى 
�ملجال �جلوي �لرتكي".

يذكر �أن �عتقال �أوجالن مت يف �لـ15 
من فرب�ير 1999، و�قتيد �إىل قاعدة 
باندرما  منطقة  يف  تركية  ع�ضكرية 

�ضمال غربي تركيا يف �ليوم �لتايل.
بال�ضجن  حكما  �أوجالن  ويق�ضي 
بحر  يف  �إمر�يل  بجزيرة  يف  �ملوؤبد 
�لق�ضاء  �أمام  مثوله  بعد  مرمرة، 
بتهمة  بالإعد�م  عليه  و�حلكم 
تخفيف  قبل  �لعظمى"،  "�خليانة 
�إثر  �ملوؤبد  �ل�ضجن  �إىل  عليه  �حلكم 
�إلغاء عقوبة �لإعد�م يف تركيا عمال 
بقو�نني تو�أمة �لت�رشيعات مع �لحتاد 

�لأوروبي. 

ترامب ل�ستخباراتهمقتل 66 �صخ�صا بتحطم طائرة ركاب �إير�نية

  �ن�صغالكم بـ"�لتدخل �لرو�صي" حال دون 
منع جمزرة فلوريد�

بتحطم  �ليوم  �ضخ�ضا   66 قتل 
تابعة  �إير�نية  ركاب  طائرة 
كانت  �جلوية  "�آ�ضمان"  خلطوط 
مدينتي  بني  د�خلية  رحلة  يف 

طهر�ن ويا�ضوج.
�لعامة  �لعالقات  مدير  و�أكد 
للطري�ن  "�آ�ضمان"  �رشكة  يف 
 6 �إىل  بالإ�ضافة  ر�كبا   60 مقتل 
�أ�ضخا�ض هم طاقم �لطائرة وقال 
�ل�ضاعة  عند  �أقلعت  �لطائرة  �إن 
مطار  من  �ليوم  �ضباح  �خلام�ضة 
�إىل  يف طهر�ن متجهة  "مهر�آباد" 
جنوب  �لو�قعة  يا�ضوج،  مدينة 
غربي �إير�ن، و�ختفت عن �لر�د�ر 
�إقالعها،  من  دقيقة   50 بعد 

دنا  بجبل  ��ضطدمت  �أنها  موؤكد� 
مبحافظة  �ضمريم  منطقة  يف 

�أ�ضفهان.
�لطو�رئ  منظمة  م�ضوؤول  وذكر 
�أن  كوليوند  بريح�ضني  �لإير�نية 
�ضو�حي  يف  �ضقطت  "�لطائرة 
مدينة  جنوب  �ضمريم  منطقة 
عن  �ختفائها  بعد  �أ�ضفهان 
�لر�د�ر" و�أ�ضار �إىل �أنه مت ��ضتدعاء 
مروحية طو�رئ توجهت �إىل مكان 
فرق  على  "يتعذر  و�أنه  �حلادث 
مكان  �إىل  �لنتقال  �لطو�رئ 
�جلبلية  �لطبيعة  ب�ضبب  �حلادثة 
فيها  �ضقطت  �لتي  للمنطقة 
منطقة  حاكم  �أكد  كما  �لطائرة". 

�ضقوط  يا�ضوج  يف  �أحمد  بوير 
مرجحا  دنا،  جبال  يف  �لطائرة 
يغطي  �لذي  "�ل�ضباب  يكون  �أن 
باحلادث"،  ت�ضبب  قد  �ملكان 
و�أ�ضار �إىل عجز طائر�ت �لطو�رئ 
�حلادث  مكان  يف  �لهبوط  عن 
�لإير�نية  "ت�ضنيم"  وكالة  ونقلت 
عن  �لنائب  �ضليمي  �أ�ضغر  عن 
منطقة �ضمريم يف جمل�ض �ل�ضورى 
�لإير�ين قوله �إن "�لفرق �ملخت�ضة 
مكان  حتديد  على  حاليا  تعمل 
�ضليمي  �لطائرة"،ولفت  �ضقوط 
�لأولية،  للمعلومات  وفقا  �أنه  �إىل 
"�لطائرة �ضقطت يف منطقة  فاإن 
دنا كوه �جلبلية مبنطقة �ضمريم".

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  �عترب 
مكتب  �ن�ضغال  �أن  تر�مب 
�لتحقيقات �لفدر�يل "�إف بي �آي" 
�نتخابات  يف  �لرو�ضي"  بـ"�لتدخل 
�لرئا�ضية �لأمريكية، حال دون منع 
�لثانوية  فلوريد�  مدر�ضة  جمزرة 
تغريدة  يف  تر�مب  وكتب  موؤخر�  
"تويرت":  �ضفحته يف  على  ن�رشها 
مكتب  يغفل  �أن  للغاية  "حمزن 
�لعديد  عن  �لحتادي  �لتحقيقات 
من �لإ�ضار�ت �ملر�ضلة من مطلق 
�لنار يف مدر�ضة فلوريد�. هذ� �أمر 
"يق�ضون  و�أ�ضاف:  مقبول".  غري 
حماولة  يف  �لوقت  من  �لكثري 
حمله  يف  �لرو�ضي  �لتدخل  �إثبات 
تر�مب. لي�ض هناك تدخل. عودو� 
و�جعلونا  �لأ�ضا�ضي  عملكم  �إىل 
فخورين!" و�ضهدت ولية فلوريد� 
�لأمريكية �لأربعاء �ملا�ضي �إطالق 
نار يف مدر�ضة مارجوري �ضتومنان 
مدينة  يف  �لثانوية  دوغال�ض 

 17 مقتل  عن  �أ�ضفر  باركالند، 
و�ألقت  �لع�رش�ت  و�إ�ضابة  �ضخ�ضا 
�لنار  �لقب�ض على مطلق  �ل�رشطة 
من  ويبلغ  كروز  نيكول�ض  و��ضمه 
تلميذ �ضابق  �لعمر 19 عاما، وهو 
�ضبق  و�لتي  نف�ضها  �ملدر�ضة  يف 

وطرد منها ل�ضوء �ضلوكه.
�لتي  �ملحكمة  �أمام  كروز  ومثل 
متعمد،  قتل  تهمة   17 �إليه  وجهت 
�إن  لحق  وقت  يف  حماميه  وقال 

مذنب  باأنه  �لإقر�ر  يعتزم  موكله 
�لنيابة  تطالب  فيما  �لق�ضية،  يف 
�لأثناء،  هذه  ويف  باإعد�مه  �لعامة 
�لأمريكي  �لكونغر�ض  يجري 
"�لتدخل  يف  م�ضتقلة  حتقيقات 
�لرو�ضي" يف �لنتخابات �لرئا�ضية 
�نفكت رو�ضيا  �لأمريكية، فيما ما 
�ضلوع  �أي  وتف�ضيال  جملة  تنفي 
�لأمريكيني  �نتخابات  �ضري  لها يف 

ونتائجها.

تر�جع معدل تاأييد ماكرون الأقل من %50
تر�جع  للر�أي،  ��ضتطالع  �أظهر 
مانويل  لرئي�ضهم  �لفرن�ضيني  تاأييد 
�أدنى  يف   ،%  50 من  لأقل  ماكرون 
�ملا�ضي،  �أكتوبر  منذ  له  م�ضتوى 
حكومته  ��ضتمر�ر  مع  تز�منا 
�إنفاق  تر�ضيد  خطط  تطبيق  يف 
�ل�ضتطالع  وك�ضف  �لعام،  �لقطاع 
يف  �إيفوب  موؤ�ض�ضة  نظمته  �لذي 

�حلايل  فرب�ير  من  �لـ7  بني  �لفرتة 
�ضحيفة  حل�ضاب  منه  �لـ17  حتى 
"جورنال دو دميان�ض"، عن �أن 44 
% ممن �ضملهم �ل�ضتطالع ر��ضون 
عن ماكرون و�أد�ئه. و�ضبق للحكومة 
�ل�ضهر  مطلع  و�أعلنت  �لفرن�ضية 
�جلاري عن خطة لتحديث �لإد�رة 
يف  �لعام  �لإنفاق  وتر�ضيد  �لعامة 

فرن�ضا �لتي تتو�ضط قائمة �لبلد�ن 
�لأكرث �إنفاقا يف �لعامل، و�أكد رئي�ض 
�لوزر�ء �لفرن�ضي �إدو�رد فيليب يف 
هذ� �ل�ضدد، �أنه ل تر�ود �حلكومة 
�أي هو�ج�ض تنذر باحتمال ف�ضلها 
لالإ�ضالح  خططها  تطبيق  يف 
تنفيذ  على  وم�رّشة  و�لرت�ضيد، 

برناجمها.

حما�س

�دعاء�ت و��صنطن "وقحة" و"�إ�صر�ئيل" تتحمل �مل�صوؤولية
رف�ست حركة املقاومة الإ�سالمية "حما�س"، ادعاءات البيت الأبي�س حول م�سوؤوليتها عن اأزمة  قطاع غزة الإن�سانية املتفاقمة، موؤكدة اأن هذه املزاعم عبارة عن 

�سوء اأخ�سر لالحتالل ملوا�سلة نهجه العدواين على �سعبنا الفل�سطيني.
�ضحفي،  بيان  يف  �حلركة  و�أكدت 
�لفل�ضطيني  "�ملركز  و�ضل 
�ليوم  عنه،  ن�ضخة  لالإعالم" 
�لأحد، �أن �لحتالل يتحمل ب�ضكل 
�لتي  �لإن�ضانية  �لكارثة  مبا�رش 
لها قطاع غزة من خالل  يتعر�ض 
لقى  �لذي  و�لعدو�ن  �حل�ضار 
�أمريكًيا  "دعًما  �ملحطات  كل  يف 
لكل  خمالفًة  وقح"،  وب�ضكل  علنًيا 
�لقيم  ومتجاوزًة  �لدولية،  �لقو�نني 
كافة من خالل موقفها  �لإن�ضانية 

�لذي يغطي على جر�ئم �ملحتل.
ترمب  �إد�رة  �أن  �لبيان،  و�أردف 
�لإد�ر�ت  باقي  عن  تختلف 
�لأمريكية �ل�ضيئة ب�ضوئها وعد�ئها 
وق�ضيته،  �لفل�ضطيني  لل�ضعب 
بهدف  �حل�ضار  حدة  من  وترفع 
وقو�ه  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  تركيع 
ت�ضفوية  حلول  لفر�ض  �ل�ضيا�ضية 
بد�أت  �لفل�ضطينية،  للق�ضية 
"عندما  �لبيان:  وتابع  بالقد�ض. 

باإهد�ئها  باأنه  ترمب  تخيل 
تنتهي  �لحتالل  لدولة  عا�ضمة 
�لق�ضية وتنقطع �ل�ضلة بها، لينتقل 
�إىل ق�ضية �لالجئني جوهر �لق�ضية 
�أن  متوهماً  �لفقري،  وعمودها 
�ملتو��ضلني،  و�حل�ضار  �ل�ضغط 
للعدو؛  �ملحدود  غري  و�لدعم 
للت�ضليم  �ضعبنا م�ضتعد�ً  يجعل من 
�لذي  �لإقليمي  باحلل  و�لقبول 
ويقطع  ق�ضيته  ت�ضفية  �إىل  يهدف 
�رتباطه �ملمتد يف �أعماق �لتاريخ 

ويف �حلا�رش و�مل�ضتقبل".
وعز� بيان حما�ض، ما حل بال�ضعب 
�ضيا�ضة  ��ضتمر�ر  من  �لفل�ضطيني 
من  �ملتعاقبة  �لأمريكية  �لإد�ر�ت 
بد�يات �لحتالل لأر�ض فل�ضطي، 
�لقت�ضادي  �لدعم  بف�ضل 
لالحتالل،  و�لع�ضكري  و�ل�ضيا�ضي 
يف  دبلوما�ضية  وحماية  وبغطاء 
خالل  من  �لدولية  �ملوؤ�ض�ضات 
يف  حاجز�ً  وقف  �لذي  "�لڤيتو" 

كانت  �لتي  �لدولية  �لقوى  وجه 
�لأعزل،  �ضعبنا  لإن�ضاف  تتطلع 
�لبط�ض  من  له  �حلماية  وتقدمي 
بد�أت  متعاقبة  و�لقتل عرب مذ�بح 
يزيد على  ما  تنتِه على مد�ر  ومل 
�إن  �حلركة،  وقالت  عاماً.  �ضبعني 
يتعر�ض  مل  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب 
يف  و�لقتل  و�لدمار  للح�ضار 
�ضجل  �إمنا  فقط،  �لأخري  �لعقد 
�لحتالل،  هذ�  مع  �ل�رش�ع  تاريُخ 
�إىل  ووقوفه  �لأمريكي  �لنحياَز 
متجاهاًل  �لقاتل،  �جلالد  جانب 
حق �ل�ضعب �لفل�ضطيني يف �حلياة 
وطنه  �أر�ض  على  و�أمان  �أمن  يف 

وم�ضقط ر�أ�ضه فل�ضطني.
يف  ذلك  "جتلى  �لبيان:  و�أ�ضاف 
�لعقد �لأخري ب�ضكل و��ضح، عندما 
قبول  �لأمريكية  �لإد�رة  رف�ضت 
�لفل�ضطينية،  �لنتخابات  نتائج 
و�لتي منح �ل�ضعب �لفل�ضطيني كتلة 
�لتابعة حلما�ض  و�لإ�ضالح  �لتغيري 

باأن  �لبيان،  و�أو�ضح  فيها".   �لثقة 
�ل�ضعب  بح�ضار  تكتِف  مل  �أمريكا 
يد  على  و�ل�ضد  �لفل�ضطيني 
جانبه،  �إىل  و�لوقوف  �لحتالل 
مبحا�رشة  وتوعدت  هددت  �إمنا 
ومعاقبة كل من يحاول تقدمي �أي 
دعم من �أي نوع يف �ملجال �ملدين 
�لبنية  يف  يدخل  �لذي  و�لإن�ضاين 

�لتحتية و�ملر�فق �لأ�ضا�ضية"ز�أ�ضار 
هذ�  على  ت�رش  ز�لت  ما  �أنها  �إىل 
يرتتب  ما  كل  متجاهلًة  �ملوقف، 
على ذلك من ويالت مت�ض حقوق 
ول   �لأ�ضا�ضية،  �لفل�ضطيني  �ضعبنا 
�ل�ضحية و�خلدمات  �لرعاية  تلقي 
و�ل�ضفر  �لتنقل  وحرية  �لأ�ضا�ضية، 
من �أجل �لعالج و�لتعليم و�لتو��ضل 

ودعت  �خلارجي".  �لعامل  مع 
حركة حما�ض، �لعامل �حلر و�لدول 
�لعربية و�لإ�ضالمية، لرفع �حل�ضار 
�لفل�ضطيني،  �ل�ضعب  عن  �لظامل 
و�لعذ�ب  �لتنكيل  م�ضل�ضل  و�إنهاء 
�لذي يتعر�ض له؛ ليعي�ض حر�ً على 
�ل�ضعوب  باقي  مثل  ووطنه  �أر�ضه 

�حلرة .
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تركيا وديناميات ال�سراع اجلديدة يف �سوريا
بعد ك�سر �سوكة تنظيم »داع�ش« الإرهابي اإىل حد كبري يف �سوريا، كان من املنتظر خالل العام اجلاري 2018، اأن تنتهي احلرب يف هذا البلد ويتم 

النتقال اإىل مرحلة احلل ال�سيا�سي لكن قرب النتهاء من مكافحة تنظيم داع�ش الإرهابي، اأ�سعل فتيل �سراعات جديدة يف �سوريا، فاحلدود الفعلية 
امل�سطنعة داخل هذا البلد، غري مر�سية للعديد من اجلهات الفاعلة، وهذه اجلهات تطالب باإعادة توزيع القوى من جديد.

ب�أن  القول  املمكن  ومن 
داع�ش  تنظيم  مك�فحة  انته�ء 
دين�مي�ت   4 اظهرت  الإره�بي، 
وهي  �سوري�،  يف  جديدة  �رصاع 

على ال�سكل الت�يل.
1 – جتدد ال�ستب�ك�ت بني قوات 
واملع�ر�سة،  ال�سوري  النظ�م 
ال�رصقية  الغوطة  يف  خ��سة 
لدم�سق وحم�فظة اإدلب)�سم�ل( 
امل�سمولتني �سمن اتف�ق من�طق 
اتف�ق  مبوجب  التوتر  خف�ش 
ت�س�عد  ا�ستمرار   –  2 اأ�ست�ن�. 
الرتكية  الع�سكرية  احلمالت 
�سد تنظيم »ب ي د/ بي ك� ك�« 

الره�بي يف ال�سم�ل ال�سوري.
3 – ظهور �رصاع جديد يف �رصق 
الرو�سي  التح�لف  بني  �سوري� 
والتح�لف  الإيراين،  ال�سوري 
ك�  بي  د/  ي  »ب  مع  الأمريكي 

ك�« الره�بي.
وغري  مب��رصة  مواجهة   –  4
مب��رصة بني اإيران واإ�رصائيل يف 

�سوري�.

الوجود الع�سكري الرتكي 
يف اإدلب مبثابة �سمام اأمان

واإيران  ال�سوري  النظ�م  يعتقد 
احل�سول  ا�ستط�عتهم�  بعدم 
يف  �سي��سية  تن�زلت  على 
ت�سيطر  التي  ال�سغرية  اجليوب 
اأن  ورغم  املع�ر�سة،  عليه� 
وقعت�  ال�سوري  والنظ�م  طهران 
خف�ش  من�طق  اتف�ق  على 
ت�ستغالنه  اأنهم�  اإلاّ  التوتر، 
كو�سيلة لك�سب مزيد من الوقت، 
وت�سييق اخلن�ق على املع�ر�سة، 
اأخرى  جبه�ت  على  واللتف�ف 

خمتلفة.
ودم�سق  طهران  اأن  ويبدو 
م�سممت�ن على موا�سلة احلرب 
اإىل اأن يتم ب�سط �سيطرة النظ�م 
الأرا�سي  ك�مل  على  ال�سوري 
ولعل  ت�م،  ب�سكل  ال�سورية 
له�  تعر�ست  التي  العتداءات 
يف  املتواجدة  الرتكية  القوات 
لدى  ال�سورية  اإدلب  حم�فظة 
لوقف  مراقبة  نق�ط  ت�أ�سي�سه� 
اإطالق الن�ر، من ِقبل امليلي�سي�ت 
خري  النظ�م،  وقوات  الإيرانية 
والنظ�م  طهران  نية  على  دليل 

يف ال�ستمرار ب�حلرب.
هو  ذلك،  على  الث�ين  والدليل 
قوات  ال�سوري  النظ�م  توجيه 
النخبة لديه اإىل منطقة الغوطة 
عملي�ته  اإمت�م  بعد  ال�رصقية، 
الع�سكرية �سداّ مط�ر اأبو الظهور 
يف حم�فظة اإدلب، ومن املتوقع 
ال�رصقية  الغوطة  ت�سهد  اأن 
من�طق  اتف�ق  �سمن  امل�سمولة 
التوتر، ا�ستب�ك�ت عنيفة  خف�ش 

جدا.
اخلي�ر الوحيد املت�ح اأم�م قوات 
املقرتح�ت  هو  املع�ر�سة، 
الأخرية  ف�لعتداءات  الرتكية، 

على  النظ�م  قوات  نفذته�  التي 
مق�ومة  ب�أن  اأو�سحت  اإدلب، 
تتال�سى،  بداأت  املع�ر�سة 
واملدنيني  املع�ر�سة  وا�ستقرار 
وتوفري المن لهم يف اإدلب يكمن 
يف بدء تركي� بت�أ�سي�ش 12 نقطة 
مراقبة يف املنطقة، ف�ملع�ر�سة 
واملدنيون يف اإدلب يعتقدون ب�أناّ 
نق�ط مراقبة يف  تركي�  ت�أ�سي�ش 
احلم�ية  لهم  �سيوفر  من�طقهم، 
ويجناّبهم  النظ�م  هجم�ت  من 

الغ�رات اجلوية الرو�سية.
يحول  الذي  الأهم  الع�ئق  لكن 
والأمن  ال�ستقرار  ن�رص  دون 
املق�تلني  وجود  هو  اإدلب،  يف 
داخل  املتطرفني  الأج�نب 
املوجودة  ال�س�م  حترير  هيئة 
من  الرغم  وعلى  املنطقة  يف 
تلك  قي�م  احتم�ل  ا�ستمرار 
ب�سن  املتطرفة  العن��رص 
هجم�ت �سد القوات الرتكية، اإلاّ 
اأنقرة اتخذت قرارا بت�رصيع  اأناّ 
يف  املراقبة  نق�ط  ت�أ�سي�ش 
اإدلب، وذلك ب�لتوازي مع عملية 
غ�سن الزيتون يف عفرين)بريف 
ويرغب  �سوري�(  �سم�يل  حلب 
املدنيون الق�طنون قرب جبه�ت 
املع�ِر�سة املوجودة خ�رج اإدلب، 
نق�ط مراقبة يف  تركي�  ت�أ�سي�ش 
من�طقهم حلم�يتهم من هجم�ت 
حتقيق  لكن  ال�سوري،  النظ�م 
التن�سيق  هذا املطلب ي�ستدعي 

مع رو�سي� واإيران.
يف  يرغبون  الرو�ش  اأن  ويبدو 
الداخل  يف  تركي�  دور  اإبراز 
التوازن  ال�سوري، بهدف حتقيق 
مع اإيران، لكن ل يبدو اأن النظ�م 
ال�سوري وطهران �سريحب�ن بهذه 

اخلطة.

ا�ستداد التناف�ش الرو�سي 
المريكي يف �سوريا

التوازن  تود تركي� احلف�ظ على 
النظ�م  بني  واحلدود  الع�سكري 

ال�سوري واملع�ر�سة، وت�رص على 
د/  ي  »ب  تنظيم  �سيطرة  اإنه�ء 
بي ك� ك�« الره�بي على من�طق 
هذا  ولتحقيق  البالد،  داخل 
نف�سه� منذ  تركي�  الهدف جتهز 
فرتة طويلة، وقد بداأت بحملته� 
د/  تنظيم«ب ي  الع�سكرية �سد 
بي ك� ك�« موؤخرا يف عفرين بعد 

التن�سيق مع الرو�ش.
تكون  اأن  املحتمل  ومن 
يف  الأوىل  هي  عفرين  حملة 
الع�سكرية  احلمالت  �سل�سلة 
هذا  �سد  تركي�  �ست�سنه�  التي 
اأحد  على  ولي�ش خفي�ً  التنظيم، 
اأن م�س�ألة تطهري منبج و�رصقي 
ي  »ب  عن��رص  من  الفرات  نهر 
�ستكون  الره�بي  ك�«  ك�  بي  د/ 
لذا  لحق�،  تركي�  اأولوي�ت  من 
ال�سم�ل  يكون  اأن  املتوقع  من 
لتطورات  م�رصح�  ال�سوري 
�س�خنة خالل املرحلة املقبلة.

النظ�م  بني  الق�ئمة  والعالقة 
ال�سوري وتنظيم »ب ي د/ بي ك� 
ك�« الره�بي ك�نت متذبذبة منذ 
بداية احلرب يف هذا البلد، لكن 
الطرف�ن  ي�سكل  مل  ع�م  ب�سكل 
البع�ش،  بع�سهم�  �سد  تهديدا 
بل تع�ون� يف بع�ش الأحي�ن �سد 
اأهداف معينة، لكن هذا التع�ون 

ك�ن ينق�سه الثقة املتب�دلة.
ب�إ�سع�ف  قي�مهم�  وبعد 
بداأ  امل�سرتكة،  التهديدات 
تنظيم »ب ي د/ بي ك� ك�« بتعزيز 
املتحدة  الولي�ت  مع  عالقته 
التي  الأرا�سي  وو�سع  الأمريكية 
على  يده  وو�سع  عليه�  ي�سيطر 
موارد النفط يف البالد، وط�لب 
مبن�طق حكم ذاتي، الأمر الذي 
بني  العالقة  طبيعة  من  غرياّ 

اجل�نبني.
يف  جلي�  ظهر  التن�ف�ش  هذا 
ال�سيطرة  فر�ش  على  ال�سب�ق 
على حم�فظة دير الزور)�رصق(، 
هذا  ك�سب  ا�ستط�ع  ف�لنظ�م 
ي  ب  ك/  ب  »ي  لكن  ال�سب�ق، 

د« وبدعم من الولي�ت املتحدة 
على  �سيطرته  ب�سط  من  متكن 
الرغم  وعلى  املح�فظة  اأري�ف 
اأهم  على  النظ�م  �سيطرة  من 
واملعرب  ال�سكنية  املن�طق 
احلدودي مع العراق، اإل اأن اأهم 
والزراعية يف  النفطية  املن�طق 
دير الزور بقيت يف يد »ب ي د«، 
وهذا الأمر اأ�سعل فتيل ال�رصاع 
النظ�م  جمددا  الطرفني  بني 
الرو�سية  وامليلي�سي�ت  ال�سوري 
ب�جت�ه  ع�سكرية  حملة  اأطلقت 
الزور  بدير  الفرات  نهر  �رصق 
يخطع  نفطي  حقل  ل�ستع�دة 
الرد  وك�ن  ك«،  ب  »ي  ل�سيطرة 
احلملة  هذه  على  الأمريكي 
اأ�سفرت  حيث  جدا،  ق��ش 
وقذائف  اجلوية  الغ�رات 
مقتل  عن  الأمريكية  املدفعية 
اكرث من 100 مق�تل من النظ�م 
الرو�سية.  وامليلي�سي�ت  ال�سوري 
الولي�ت  اأعلنت  ال�رصبة  وبهذه 
مل  التي  الأمريكية  املتحدة 
ب  )ي  حليفته�  حم�ية  ت�ستطع 
ت�سمح  لن  اأنه�  عفرين،  يف  ك( 
لأحد ب�لعبور اإىل �رصق الفرات، 
حم�ية  على  م�رصة  واأنه� 

التنظيم يف اجل�نب ال�رصقي من 
الفرات. ولعل الولي�ت املتحدة 
بعثت عرب هذه ال�رصبة بر�س�لة 
تطهري  تعتزم  التي  تركي�  اإىل 
منبج من »ي ب ك«، ولكن هذه 
ول  تركي�  توقف  لن  الر�س�لة 
ي�ستعد  الذي  ال�سوري  النظ�م 
ل�سن حملة جديدة �سد التنظيم 

يف ريف دير الزور.
ومن املتوقع اأن ت�سهد جبهة دير 
الزور اأي�م� �س�خنة خالل الفرتة 
الأمر  وهذا  الق�دمة،  القريبة 
الرو�سي  التن�ف�ش  من  �سي�سعد 

الأمريكي يف �سوري�.

التحركات يف اجلبهات 
اجلنوبية

بعد �سمت طويلة ك�ن مطبق� على 
�سوري�،  يف  اجلنوبية  اجلبه�ت 
ال�ستب�ك�ت  اأنب�ء  تتوارد  بداأت 
ف�ملق�تالت  الأخرية،  الآونة  يف 
الأجواء  اخرتقت  الإ�رصائيلية 
امل�س�دات  فواجهته�  ال�سورية، 
وا�سقطت  ال�سورية  اجلوية 

واحدة موؤخرا.
وردا على ذلك ق�سفت املق�تالت 

الإ�رصائيلية مواقع ت�بعة للنظ�م 
داخل  واإيران  اهلل  وحزب 
الأرا�سي ال�سورية، حيث تراقب 
اإيران  اأبيب بقلق تع�ظم قوة  تل 
وميلي�سي�ته� يف الداخل ال�سوري 
تكن  مل  لكنه�  طويل،  زمن  منذ 
لعرقلة  مب��رص  ب�سكل  تتدخل 
ذلك. وقبل التكهن مبوعد انته�ء 
احلرب يف �سوري�، يجب الو�سع 
اإ�رصائيل  ب�أن  اأول  احل�سب�ن  يف 
اإيران  مع  ح�س�ب�ته�  �ست�سفي 

داخل الأرا�سي ال�سورية.
ت�سري  التطورات  هذه  وكل 
احلرب  انته�ء  موعد  اأن  اإىل 
الداخلية يف �سوري�، يبدو بعيدا، 
دائرة  ف�إن  لرتكي�  ب�لن�سبة  واأم� 
وتواجه  ب�لتو�سع  اآخذة  اللعبة 
ال�سورية  امل�س�ألة  يف  تركي� 
حلهم�،  عليه�  يجب  مع�سلتني 
»ب  تنظيم  مك�فحة  الأوىل 
الره�بي،  ك�«  ك�  بي  د/  ي 
والث�نية اإيج�د خمرج للمع�ر�سة 
يف  جنحت  فرتكي�  ال�سورية، 
تهدف  التي  املع�ر�سة  دفع 
اإىل  النظ�م،  لإ�سق�ط  ب�لأ�س��ش 
و«ي  »داع�ش«  تنظيمي  حم�ربة 
ب ك«ف�ملع�ر�سة املعتدلة التي 
كبرية  اأجزاء  خ�رصت  قد  ك�نت 
ع�دت  �سيطرته�،  من�طق  من 
لت�سيطر  الفرات  درع  عملية  مع 
ال�سم�ل  يف  وا�سعة  اأجزاء  على 
ال�سوري، وبداأت بتو�سيع من�طق 
نفوذه� يف عفرين وربطت اإدلب 
مبن�طق درع الفرات. ويف الوقت 
كبريا  �سوط�  تركي�  قطعت  ذاته 
الفرات  نهر  غربي  تطهري  يف 
وعززت  »ي ب ك«  عن��رص  من 

وجوده� يف تلك املن�طق.
بني  التن�ف�ش  حدة  ارتف�ع  ولعل 
يزيد  �سوري�،  يف  الف�علة  القوى 
ف�لطريق  تركي�،  خي�رات  من 
تركي�  �ست�سلكه  الذي  الأمثل 
تن�ف�ش  ال�ستف�دة من  الآن، هو 
موؤقتة  حت�لف�ت  وعقد  القوى، 
والق�س�ء على مك�من اخلطر يف 

هذا البلد عرب تو�سيع نفوذه�.



البطولة 
الإفريقية لكرة 

الري�شة فردي

ت�أهل اجلزائر 
يف اأربعة ن�صف 

نه�ئي�ت
ت�أهل �لالعبون �جلز�ئريون �إىل 
�أربعة ن�صف نه�ئي�ت من بني 
ع�رشة ممكنة �صمن �لبطولة 

�لإفريقية لكرة �لري�صة-
ب�دمينتون- �جل�رية بق�عة 

حر�صة ح�ص�ن و�ختتمت �أم�س 
�إثر فوزهم يف لق�ء�ت �لدور ربع 
�لنه�ئي ملن�ف�ص�ت �لفردي �لتي 

لعبت م�ص�ء �أول �أم�س، ويعد �لدور 
ن�صف �لنه�ئي لخت�ص��س زوجي 
ذكور �لأبرز ب�لن�صبة للم�ص�ركة  
�جلز�ئرية بعد بلوغ ثن�ئيني لهذه 

�ملرحلة وهم� ك�صيلة معمري 
ومد�ل �صربي، حممد  بلعربي 
رفقة ع�دل ح�مق و�لذين ف�زو� 

يف �لربع نه�ئي �أم�م غودوين 
�أولوف� و�آنيولو�بو جوون �أوبيوري 
من نيجريي� ود�ني�ل �ص�م رفقة 
�إمي�نويل ي�و  دونكور من غ�ن� 
على �لتو�يل، ويو�جه �لزوجي 
ك�صيلة معمري-مد�ل �صربي 

نظريه �ملوري�صي يف حني يلتقي 
حممد بلعربي رفقة ع�دل ح�مق 
ب�مل�رشيني عبد  �لرحمن عبد 

�حلكيم و�أحمد �صالح.
ويف �لزوجي �صيد�ت متكن �لثن�ئي 
ه�لة بوك�ص�ين وليندة م�زري من 

�لو�صول �إىل  �ملربع �لذهبي، بعد 
فوزه يف �لربع نه�ئي على ثن�ئي 

جز�ئري �آخر فرد  هدي-عمروين 
كهينة ب�صوطني دون مق�بل لت�رشب 

موعد� مع  �لثن�ئي �ملوري�صي، 
�أم� ب�لن�صبة للزوجي خمتلط فقد 
�فتك �لزوجي معمري ك�صيلة رفقة 

ليند� م�زري ت�أ�صرية �لت�أهل بعد 
�لإط�حة بثن�ئي جز�ئري �آخر 

مت�صكل من ه�لة بوك�ص�ين و�ص�مي 
خ�لدي مبجموعتني دون رد، 

ويو�جه يف �ملربع �لذهبي �لثن�ئي 
�مل�رشي �حمد �صالح وه�دية 

ح�صني.
ب�ملق�بل، عرف �لدور ربع 

�لنه�ئي �إق�ص�ء �جلز�ئر يف �أربع 
من��صب�ت وك�ن ذلك يف  �لفردي 
ذكور وفردي �ن�ث وزوجي �إن�ث 

وزوجي خمتلط، وي�ص�رك يف هذه 
�ملن�ف�صة 95 ري��صي� من بينهم 35 

لعبة ينتمون �إىل 15 دولة.
وكالت
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 الت�شكيلة ت�شل �شبيحة اليوم اإفريقيا الو�شطى والت�شكيلة

 تخو�ض ح�شة تدريبية واحدة

الن�صر الأ�صود تنقل اإىل ب�نغي يف غي�ب حدو�ش
�شّد فريق وفاق �شطيف الرحال نحو اإفريقيا الو�شطى ظهرية البارحة عرب رحلة عادية من 

مطار هواري بومدين حت�شريا للمقابلة التي تنتظره غدا اأمام نادي ريال بانغي حل�شاب اإياب 
الدور التمهيدي ملناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا والذي ينتظر اأن يتجاوزوه دون م�شاكل بعد 

الفوز العري�ض الذي حققوه قبل اأ�شبوع يف الذهاب على ملعب الثامن ماي ب�شدا�شية نظيفة، 
وتوجه الوفد ال�شطايفي اإىل مدينة الدار البي�شاء املغربية قبل اأن يوا�شلوا الرحلة نحو 

ياوندي الكامنريونية ومنها اإىل بانغي التي ي�شلونها �شبيحة اليوم. 

عي�شة ق.

بوفد  �ل�صط�يفي  �لوفد  وتنقل 
برئ��صة  ع�صو�   30 جمموع  �صم 
�لن�دي ر�صيد جرودي يف  �صكرتري 
�لذي  �لرئي�س ح�ص�ن حم�ر  غي�ب 
�صهدت  حيث  �لوفد،  ير�فق  مل 
تنقلو�  �لذين  �لالعبني  ق�ئمة 
من  لعب�   19 تو�جد  �لفريق  مع 
�ملرمى،  حر��س  ثالثة  بينهم 
�ملد�فع  بتنقل  متّيزت  و�لتي 
�نتظ�ر  يف  زمالئه  رفقة  �ص�عد 
من  �ملب�ر�ة  يف  م�ص�ركته  حتديد 
ب�نغي  �إىل  �لو�صول  عند  عدمه� 

بعد �ل�ص�بة �لتي تعر�س له� على 
م�صتوى �لرقبة خالل مب�ر�ة �صب�ب 
بلوزد�د يف �لبطولة �لوطنية، بينم� 
غ�ب م�صجل ثالثية �لذه�ب زكري� 
حدو�س عن مر�فقة زمالئه ب�صبب 
�صحية  ح�لة  يف  و�لده  تو�جد 
�لط�قم  �إثره�  على  �أعف�ه  حرجة 
و�صيخو�س  �لتنقل.،  من  �لفني 
�عمر  و  �آيت  �لالعب حمزة  رفق�ء 
�لوحيدة  �لتدريبية  ح�صتهم  �ليوم 
توقيت  نف�س  يف  جتري  و�لتي 
�ملب�ر�ة  يحت�صن  �لذي  و�مللعب 
م�ص�ء،  �لث�لثة  من  �بتد�ء  وذلك 
�ملدرب  فر�صة  تكون  �صوف  و�لتي 

عبد �حلق بن �صيخة من �أجل و�صع 
�آخر �لروتو�ص�ت وحتديد �لت�صكيلة 
�لتكتيكية  �خلطة  وو�صع  �لأ�ص��صية 
�للق�ء. يف مو�صوع  به�  �لتي يدخل 
يف  �لوف�ق  �إد�رة  تو��صل  منف�صل 
�لبحث عن �حلل فيم� يتعلق بق�صية 
�لالعب �ل�ص�بق للوف�ق فر�نك م�دو 
من �أجل ت�صديد م�صتحق�ته �مل�لية 
�لدولية  �لحت�دية  به�  ط�لبت  �لتي 
لكرة �لقدم و�ملقدرة قيمته� مببلغ 
2.1 ملي�ر �صنتيم، حيث تنتظر رد 
بت�صوية  �لقي�م  بخ�صو�س  �لف�ف 
�لبث  حقوق  من  و�قتط�عه  �ملبلغ 

�لتلفزيوين للفريق.

عادت بنقاط داربي الغرب اأمام احتاد بلعبا�ض

 مولودية وهران تك�صر 
اأني�به� وحتلم ب�للقب

فوزي �شاو�شي حار�ض مولودية اجلزائر للو�شط

اأكدن� اأن مولودية اجلزائر فريق 
كبري و�صرنفع التحدي اأم�م اأوتوهو

بقوة  وهر�ن  مولودية  فريق  ع�د 
بلقب  �لتتويج  على  للتن�ف�س 
�لفوز  بعد  �لوطنية  �لبطولة 
من  به  ع�دت  �لذي  �لعري�س 
د�ربي �لغرب �م�م �حت�د بلعب��س، 
بو�ص�فة  �لفريق  �نفرد  حيث 
�لف�رق  وقل�س  �لرتتيب  جدول 
فقط  نق�ط  �أربع  �إىل  �لر�ئد  عن 
�لن�دي ق�در� على  وهو م� يجعل 
قلب �لط�ولة وحلم �لتتويج بلقب 
خ��صة  ق�ئم،  �لوطنية  �لبطولة 
لأ�صب�ل  �لقوية  �لعودة  ظل  يف 
�ملدرب �لتون�صي معز بوعك�ز يف 
�ملن�ف�صة وهم �لذين مل ينهزمو� 
�لأخرية  �لثم�نية  �للق�ء�ت  يف 
وهو  �لوطنية،  �لبطولة  من 
�لكبرية  �لرغبة  جعل  �لذي  �لأمر 
بخ�صو�س  تزد�د  �لفريق  ملحيط 

�لبطولة  لقب  على  �لتن�ف�س 
�لوطنية و��صتغالل مرحلة �لفر�غ 
و�رشبت  �لر�ئد،  به�  مير  �لتي 
ع��صمة  لن�دي  �لهجومية  �لآلة 
خ��صة  بقوة  �جلز�ئري  �لغرب 
يف ظل ت�ألق لعب �لو�صط زكري� 
يف  ثن�ئية  �صجل  �لذي  من�صوري 
�لذين  زمالئه  وت�ألق  �ملق�بلة، 
�أ�صح�ب  رغم عودة  يرت�جعو�  مل 
للنتيجة عندم�  �لأر�س وتعديلهم 
رد  دون  بهدف  متقدمني  ك�نو� 
لكنهم �رشبو� بقوة ووقعو� رب�عية 
و�لتي  �لث�ين  �ل�صوط  يف  ك�ملة 
�لأفر�ح  منح  يف  رغبتهم  توؤكد 
لأن�ص�ر �لفريق �لذين ��صت�قو� �إىل 
تغيب عنهم منذ  �لتي  �لتتويج�ت 

فرتة.
ع.ق.

يف لق�ء جمع »�لو�صط« مع ح�ر�س 
�ص�و�صي  فوزي  �جلز�ئر  مولودية 
�لذي ك�ن رجل �ملب�ر�ة �أم�م �صب�ب 
�أو�صح يف هذ� �حلديث  ق�صنطينة 
ب�أن �لعميد يبقى من �لفرق �لكبرية 

و�ص�حب �ملن��صب�ت �لكربى.
 

* ما تعليقك على 
الفوز الذي حففتموه 
اأمام �شباب ق�شنطينة؟

�ملولودية  ت�صكيلة  �صنعته  �إجن�ز   
�لفوز  هذ�  ت�صتحق  وك�نت 
للمحط�ت  �ل�صهية  �صيفتح  �لذي 

�لق�دمة.

* فوز من هذا النوع، 
ماذا يعني لك؟

 عندم� تفوز على فريق من حجم 
مت�صدر  وهو  ق�صنطينة  �صب�ب 
كبري،  ف�أنت  �لوطنية  �لبطولة 
له�  �لثالث  �لنق�ط  ف�إن  ولذلك 

طعم خ��س، �صو�ء لدى �لأن�ص�ر �أو 
�لالعبني و�لق�دم �أف�صل.

* معنى هذا اأن اللقب 
اأ�شبح مفتوح على كل 

الحتمالت؟

ل ميكن �أن نتحدث عن �للقب يف 
�لوقت �لر�هن لأن هن�ك مب�ري�ت 
نكون  �أن  ويجب  تنتظرن�  قوية 

ج�هزين بدني� وفني� وذهني�.

* وماذا عن مباراة 
اأوتوهو التي تنتظركم 

الأربعاء املقبل على 
ملعبكم؟ 

�أن نح�رش له� جيد�، ولن  - يجب 
�لكر�م،  مر  متر  �لفر�صة  نرتك 
ميد�نن�  فوق  �لتحدي  رفع  ويجب 
�لق�در  �لدور  �إىل  �لت�أهل  ل�صم�ن 

من ك�أ�س �إفريقي�.
حاوره: فوؤاد بن طالب

بعد اختتام البطولة الوطنية املفتوحة لل�شباحة

حتطيم ثم�نية اأرق�م قي��صية وطنية
تو��صل �صقوط �لأرق�م �لقي��صية �لوطنية يف �ل�صب�ح، ب�إ�ص�فة ثالثة �أرق�م جديدة �أول �م�س 
بف�صل �أني�س ج�ب �هلل يف 1500 م �صب�حة حرة وفريقي �ملجمع �لبرتويل للت�بع �أربع مر�ت 

100 م �أربع �صب�ح�ت رج�ل و �صيد�ت لي�صل �ملجموع �إىل حتطيم ثم�نية �أرق�م قي��صية وطنية 
يف خت�م من�ف�ص�ت �ليوم �لر�بع و�لأخري من �لبطولة �لوطنية �ملفتوحة لل�صب�حة يف �حلو�س 
�ل�صغري، و �أحرز �صب�ح �حت�د �جلز�ئر �أني�س ج�ب �هلل ذهبية �صب�ق 1500 م �صب�حة حرة بزمن 
15 د 34 ث� 92 ج متفوق� على حممد موب�ركي )من ن�دي بريد �جلز�ئر ونزمي بن يل�س  ب�هية 

نوتيك وهر�ن و بف�صل توقيته �ملميز متكن ج�ب �هلل 19 �صنة من جت�وز �لرقم �لقي��صي �لوطني 
�ل�ص�بق �لذي ك�ن بحوزة زميله رمزي �صو�ص�ر 15 د 37 ث� 55 ج منذ �صهر ج�نفي 2016 يف 

�لبطولة �لوطنية لالأ�صب�ل و�لأو��صط .
بينم� فر�صت عن��رش �ملجمع �لبرتويل منطقه� يف �صب�ق �لتت�بع �أربع مر�ت 100 م �أربع �صب�ح�ت 
ب�لتتويج ب�ملعدن �لنفي�س وكذ� حتطيم �لرقم �لقي��صي لدى �جلن�صني، حيث حقق رف�ق �صحنون 
توقيت 3 د 41 ث� 27 ج متج�وزين �لرقم �ل�ص�بق 3 د 44 ث� 23 ج �لذي ك�ن بحوزة �حت�د �جلز�ئر 

منذ �صنة 2011 خالل �لبطولة �لوطنية �ملفتوحة، ليكتفي �لحت�د ب�ل�صف �لث�ين  ن�دي بريد 
�جلز�ئر ب�ملركز �لث�لث، وعند �ل�صيد�ت �حتلت زميالت مليح �ملرتبة �لأوىل بزمن 4 د 26 ث� 50 ج 
لتحطم �صب�ح�ت �ملجمع �لرقم �لقدمي 4 د 27 ث� 82 ج �لذي �صيطر عليه ن�دي بريد �جلز�ئر منذ 

�لبطولة �لوطنية �ملفتوحة ل�صنة 2011 �ص�حل نوتيك �لأبي�ر حل ث�ني� و�حت�د �جلز�ئر ث�لث�.
و فيم� يخ�س �لرتتيب �لع�م ملجموع �مليد�لي�ت لدى �لرج�ل، �أحرز �ملجمع �لري��صي �لبرتويل لقب 

�لبطولة بر�صيد 11 ميد�لية ذهبية، 5 ف�صي�ت و برونزيتني، بينم� حل �حت�د �جلز�ئر ث�ني� بو�قع 6 
ذهبي�ت، 11 ف�صية و 7 برونزي�ت، وع�دت �ملرتبة �لث�لثة لن�دي بريد �جلز�ئر 3 ذهبي�ت، ف�صية و�حدة 

و برونزيتني.
وكالت

�شابر �شريف م�شاعد مدرب بارادو:

فريقي ق�در على لعب الأدوار الأوىل
�صبيبة  مرمى  �أمطرت  بدليل  �ملو�صم،  �لن�دي هذ�  �لتي خ��صه�  �ملب�ري�ت  �أح�صن  من  ك�نت  كبرية  مب�ر�ة  ب�ر�دو  ن�دي  ت�صكيلة  �أدت 

�ل�ص�ورة بثالثية دون مق�بل، �أبن�ء ب�ر�دو ك�نو� �لأف�صل و�لأجدر فوق ميد�ن عمر حم�دي وهذ� من جميع �لنو�حي، و�لأكرث ثقة ورغبة 

يف حتقيق نتيجة عري�صة �رتقت بهم �إىل �ملرتبة �لر�بعة وبر�صيد 31 نقطة تبقيه� يف برج �ملر�قبة ومن خالل �حلديث �جل�نبي للمدرب 

�مل�ص�عد �ص�بر �ل�رشيف ف�إنه �أكد ب�أن فريقه �أدى مب�ر�ة كبرية �أم�م �ل�ص�ورة وهو ق�در على حتقيق �لأهم فيم� هو ق�دم، كم� �أن �أبن�ء 

ب�ر�دو ق�درين على لعب �لأدو�ر �لأوىل، ومل� ل �للعب على �للقب �لوطني �لذي �صيفتح �صهية �مل�ص�ركة يف �إحدى �ملن�ف�ص�ت �لق�رية 

�أو �لعربية. وق�ل حمدثن�: »�أيجب علين� طي �صفحة �ل�ص�ورة ون�صتعد ب�أكرث و�قعية ملب�ر�ة �لأ�صبوع �لق�دم«، وح�صب �ص�بر يجب �أن 

ل يغرتو� بهذ� �لفوز �لعري�س، ولكن يجب تثمينه، لأن م� قدمه �لفريق �أم�م �ملن�ف�س يبعث على �لطم�أنينة يف بيت �لفريق، ي�صيف: 

»�لفوز �لثمني قل�صن� �لف�رق بينن�. وبني �لثالث �لأو�ئل ولك هذ� ل يعني �أنن� �صنفوز ب�للقب يف نه�ية �ملو�صم، هن�ك مب�ري�ت قوية 

تنتظرن� يف �مل�صتقبل �لقريب على غر�ر لق�ء �لن�رشية يف �جلولة �لق�دمة ومب�ري�ت �أخرى يجب �أن تكون يف �مل�صتوى خالله�، وبعده� 

ميكن �لتفكري يف مرتبة مرموقة، لأن م�صو�ر �لبطولة لز�ل �ص�ق� ويتطلب ز�د� كبري� و�أن نكون ق�درين على �لتن�ف�س �إىل �أخر جولة 
من �لبطولة«.

فوؤاد بن طالب
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الالعب منح متريرة حا�سمة وت�سبب يف ركلتي جزاء

جماهري رين تطالب االإدارة اال�ضتغناء عن بن �ضبعيني نهاية املو�ضم
يتواجد الالعب الدويل اجلزائري رامي بن �سبعيني حتت مق�سلة جماهري ناديه ملعب رين الفرن�سي والتي رفعت مطالبها اإىل اإدارة 

الفريق من اأجل طرد الالعب من �سفوف الفريق خالل التحويالت ال�سيفية املقبلة، وجاءت التعليقات التي ن�سرتها جماهري ملعب رين 
عرب موقع التوا�سل الجتماعي "تويرت" ثائرة حول املردود الذي قدمه املدافع املحوري للمنتخب الوطني خالل اللقاء الذي جمع فريقه 

�سهرة اأول اأم�س اأمام امل�سيف كان حل�ساب اجلولة 26 من دوري الدرجة الأوىل الفرن�سية

عي�سة ق.

واأ�رصوا  بالكارثي  و�صفوه  والذي 
الفريق  عن  رحيله  �رصورة  على 
التي  الغ�صب  ثورة  يوؤكد  ما  وهو 
يتواجد عليها جماهري على العب 
فريقهم اأين حملوه م�صوؤولية ف�صل 
ايجابية  بنتيجة  العودة  الفريق يف 
وانه  خا�صة  كان،  اإىل  التنقل  من 
للهزمية  رين  تلقي  يت�صبب يف  كاد 
اخل�صم  منح  يف  ت�صبب  بعدما 
ت�صجيلها،  يف  ف�صلوا  جزاء  ركلتي 

اأن  على  يجمعون  جعلهم  ما  وهو 
خريج اأكادميية بارادو اأحد حلقات 
واالإدارة  للفريق  بالن�صبة  ال�صعف 
�رصيعا.  منه  بالتخل�ص  مطالبة 
ت جماهري الفريق عن اأ�صفها  وعبرّ
من عدم رحيل بن �صبعيني خالل 
الذي  وهو  املن�رصمة  ال�صائفة 
االأندية  بع�ص  من  مطلوبا  كان 
 10 مبلغ  عر�صت  والتي  الفرن�صية 
اإدارة  رف�صته  ما  وهو  اأورو  مليون 
رين، وهو ما جعل اجلماهري تتفق 
رحيله  يتوجب  كان  الالعب  اأن 

ح�صبها.  الفارط  املو�صم  بنهاية 
ق�صنطينة  مدينة  ابن  وخا�ص 
اأقحمه  حيث  اأ�صا�صيا  اللقاء 
�صبي  تون�صي  الفرانكو  املدرب 
اأي�رص  ظهري  من�صب  يف  ملو�صي 
ولعب الت�صعني دقيقة كاملة، وكان 
التي  احلا�صمة  التمريرة  �صاحب 
عادل  الذي  رين  هدف  منها  جاء 
التا�صعة،  الدقيقة  يف  النتيجة  به 
اكتفى مواطنه مهدي  يف املقابل 
البدالء  دكة  على  باجللو�ص  زفان 

طيلة اأطوار اللقاء.

حمرز ي�ضطدم بت�ضيل�ضي يف ربع نهائي كاأ�س اجنلرتا
اجلزائري  الدويل  الالعب  يالقي 
لي�صرت  ناديه  رفقة  حمرز  ريا�ص 
يف  ت�صيل�صي  املناف�ص  �صيتي 
لكاأ�ص  النهائي  ربع  الدور  مناف�صة 
االحتاد  اأجرى  حيث  اجنلرتا، 
اأم�صية  القدم  لكرة  االجنليزي 

القرعة  �صحب  عملية  اأم�ص  اأول 
على  اأ�صفرت  والتي  للمناف�صة 
ميدان  متو�صط  رفقاء  مواجهة 
الت�صكيلة الوطنية لت�صكيلة املدرب 
على  كونتي  اأنطونيو  االيطايل 
ملعب "الكينغ باوور"، حيث جتري 

مار�ص  �صهر  منت�صف  املباراة 
قمة  ت�صهد  �صوف  والتي  الداخل 
بني الفريقني النا�صطني يف الدوري 
يعول  حيث  املمتاز،  االجنليزي 
رفقاء حمرز على موا�صلة حتقيق 
وتخطي  املناف�صة  يف  املفاجاأة 

اأجل  من  "البلوز"  ت�صكيلة  عقبة 
يف  والطموح  الذهبي  املربع  بلوغ 
بلوغ نهاي الكاأ�ص وتكرار �صيناريو 
املو�صم الفارط الذي تاأهلوا خالله 

اإىل نهائي كاأ�ص الرابطة.
ع.ق.

جماهري احتاد اجلزائر تقرر  مقاطعة داربي الغرمي التقليدي

حداد يفاو�س بادو الزاكي وداربي 
العميد الفر�ضة االأخرية حلمدي

احتاد  فريق  بيت  من  م�صادر  ك�صفت 
ربوح حداد  الرئي�ص  اإدارة  اأن  اجلزائر 
املدرب  مع  مفاو�صات  يف  تتواجد 
امكانية  يف  الزاكي  بادو  املغربي 
الفنية  العار�صة  لتويل  معه  التعاقد 
للفريق وحت�صري رحيل املدرب ميلود 
الفريق  معه  ي�صجل  الذي  حمدي 
املباريات  يف  التعرثات  من  �صل�صلة 
م�صادرنا  ت�صتبعد  ال  حيث  االأخرية، 
املغربي  املدرب  التحاق  امكانية 
على  الفارط  املو�صم  ا�رصف  الذي 
كاأ�ص  بلقب  معه  وتوج  بلوزداد  �صباب 
اأجل  من  الوطن  باأر�ص  اجلمهورية 
مع  املفاو�صات  طاولة  على  اجللو�ص 
اتفاق  اإىل  والتو�صل  االحتاد  م�صوؤويل 
�صتكون  حيث  النادي،  لتدريب  معهم 
اأمام مولودية اجلزائر  الداربي  مباراة 
حمدي  للمدرب  االأخرية  الفر�صة 
والتي �صوف حتدد م�صتقبله على را�ص 
باعتبار  كبرية  بن�صبة  الفنية  العار�صة 
اجلار  الفريق  امام  تعرث جديد  اأي  اأن 
من�صبه  من  االإقالة  يكلف حمد  �صوف 

والرحيل عن الفريق.
ت�صكيلة  العبو  ي�صتاأنف  املقابل،  يف 
التدريبات  اليوم  اأم�صية  ""�صو�صطارة" 
على ملعب عمر حمادي ببولوغني بعد 
اأم�ص عقب خو�ص مواجهة  نيل راحة 
الداربي العا�صمي اأمام احتاد اجلزائر 
نهاية االأ�صبوع املنق�صي، حيث يبا�رص 
اأ�صبال املدرب ميلود حمدي التح�صري 

ال�صبت  تنتظرهم  التي  الواعدة  للقمة 
اأمام الغرمي التقليدي مولودية  املقبل 
اجلزائر �صمن اجلولة 21 من الرابطة 
الطاقم  برمج  االأوىل، حيث  املحرتفة 
من  اليوم  اأم�صية  تدريبية  الفني ح�صة 
اجلدية  التح�صريات  يف  ال�رصوع  اأجل 
االحتاد  بيت  يف  اجلميع  واأن  خا�صة 
الثالث  بالنقاط  الفوز  اأهمية  يدرك 
يف لقاء املولودية والهدف منها اإعادة 
بعد  االأن�صار  مع  والت�صالح  االعتبار 
النادي  فيها  يتواجد  التي  الفراغ  فرتة 
يف  التعرثات  �صل�صلة  يف  وال�صقوط 
اأخرى،  جهة  من  االأخرية.  املباريات 
االأ�صود  اللونني  وحمبي  اأن�صار  يتوجه 
واالأحمر نحو مقاطعة املباراة املقبلة 
على  احتجاجا  اجلزائر  مولودية  امام 
الالعب  ي�صجلها رفقاء  التي  اتلعرثات 
ف�صلوا يف حتقيق  والذين  �صعيود  اأمري 
اأي فوز منذ مباراة دفاع تاجنانت التي 
حل�صاب  املن�رصم  ال�صهر  نهاية  جرت 
اجلولة 18 من البطولة الوطنية قبل اأن 
ي�صجلوا تعرثين بهزمية داخل القواعد 
اأمام احتاد بلعبا�ص وتعادل اأمام احتاد 
احلرا�ص واإق�صاء يف ثمن نهائي كاأ�ص 
اأين  ال�صاورة،  �صبيبة  اأمام  اجلمهورية 
االحتاد  جماهري  يقاطع  اأن  يتوقع 
اللقاء وميتنعون عن التنقل اإىل ملعب 5 
جويلية تعبريا عن غ�صبهم من النتائج 

ال�صلبية التي يحققها فريقهم.
عي�سة ق. 

الفاف تقرر انعقاد اجلمعية العادية يف 10 اأفريل
جمعيتها  عقد  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  قررت 
عرف  حيث  املقبل،  اأفريل   10 تاريخ  يف  العادية  العامة 
بقرار  اخلروج  الكروية  للهيئة  الفدرايل  املكتب  اجتماع 
اأفريل  �صهر  من  االأول  الن�صف  يف  العامة  اجلمعية  عقد 
تقدمي  اجل  من  الفر�صة  يكون  �صوف  والذي  املقبل، 
من  واالأدبي  املايل  التقريرين  الفدرايل  املكتب  اأع�صاء 

اأجل الت�صويت عليهما من طرف اأع�صاء اجلمعية العامة، 
التي  نوعها  االأوىل من  العادية  تعتب هذه اجلمعية  حيث 
انتخابها  منذ  زط�صي  الدين  خري  الرئي�ص  هيئة  تنظمها 
العام املقبل،  تاريخ 20 مار�ص من  الفاف يف  راأ�ص  على 
اأين جتري مبنا�صبة مرور عام واحد على توليها م�صوؤولية 

الفاف خالفة للرئي�ص ال�صابق حممد روراوة.

بعدة هزات  زط�صي  ي�صجلها  التي  العهدة  بداية  ومتيرّزت 
وم�صاكل خا�صة يف ظل قلرّة اخلبة التي متيزهم يف ت�صيري 
برئي�ص  جمعه  الذي  وال�رصاع  لبالدنا  الكروية  الهيئة 
انتهى  الذي  قربادج  حمفوظ  للعبة  املحرتفة  الرابطة 

ب�صحب الثقة منه من طرف املكتب الفدرايل.
عي�شة ق.

عانق ال�سباك جمددا و�ساهم يف فوز ال�سد بدوري جنوم قطر

بوجناح يحرز لقب اأف�ضل العب يف اآ�ضيا 

يف بيان ن�سره الحتاد الدويل ملكافحة الف�ساد

بن �ضيخ متهم بالتحري�س على العنف وغر�س الكراهية

بغداد  اجلزائري  الدويل  الالعب  نال 
اآ�صيا خالل  يف  اأف�صل العب  لقب  بوجناح 
االأ�صبوع املقبل عقب خو�ص مباريات دور 
جمموعات دوري اأبطال اآ�صيا بعد اال�صتفتاء 
الذي اأطلقه املوقع العاملي "غول" والذي 
على  اخل�رص  مهاجم  جماهريه  اختارت 
ح�صاب اأ�صماء اأخرى مت اختيارها للتناف�ص 
حول اللقب، حيث تفورّق بوجناح على النجم 
يف  املحرتف  �صنايدر  وي�صلي  الهولندي 
اأحرز  بعدما  القطري،  العربي  �صفوف 
بن�صبة  اأ�صوات  اأغلبية  اجلزائري  الالعب 

حلرّ  الذي  �صنايدر  اإىل   %21 مقابل   %73
الثالث  املركز  فيما عاد  الثاين  املركز  يف 
اإىل العب خلويا كرمي بو�صياف بن�صبة %6، 
وجاء اختيار ابن مدينة وهران يف املركز 
االأول بعد تاألقه يف مباراة اجلولة االأوىل من 
والتي  االآ�صيوية  املناف�صة  جمموعات  دور 
من  بالفوز  العودة  اإىل  فريقه  خاللها  قاد 
االمارات على ح�صاب نادي الو�صل عندما 
الطاولة  بها  قلب  اللقاء  يف  ثنائية  �صجل 
على اأ�صحاب االأر�ص الذين كانوا متقدمني 

يف النتيجة بهدف دون رد.

ووا�صل بوجناح التاألق مع ت�صكيلة "الزعيم" 
عندما  التهديف  يف  �صهيته  وا�صل  بعدما 
حققه  الذي  العري�ص  الفوز  يف  �صاهم 
جمع  الذي  اللقاء  يف  العربي  اأمام  زمالئه 
من   17 اجلولة  �صمن  اأم�ص  اول  الفريقني 
بخما�صية  انتهت  والتي  قطر  جنوم  دوري 
لهدف لفائدة ال�صد �صجل خاللها الالعب 
ال�صاحلي  والنجم  احلرا�ص  ال�صابق الحتاد 
الرابع لفريقه قبل ن�صف  التون�صي الهدف 

�صاعة على نهاية املقابلة. 
ع.ق.

د االحتاد الدويل ملكافحة الف�صاد من الت�رصيحات التي  ندرّ
د  اأطلقها الالعب الدويل ال�صابق علي بن �صيخ والتي جت�صرّ
العنف والكراهية يف كرة القدم اجلزائرية، واأ�صدرت الهيئة 
الدولية التي يراأ�صها اجلزائري مراد مازار بيانا اأول اأم�ص 
الكروية  الهيئات  وطالبت  الو�صع  خطورة  خالله  دت  �صدرّ
اجلزائرية القارية والدولية بالوقوف على الو�صع الذي يعتب 

ت�رصيحات  وان  خا�صة  اإليه  االنتباه  لفت  ويتطلب  خطريا 
التلفزيونية  القنوات  باإحدى  حملال  يعمل  الذي  �صيخ  بن 
التحري�ص  القانون جنحة  تعتب ح�صب  اخلا�صة  اجلزائرية 
على العنف، خا�صة واأن ت�رصيحاته التي جاءت على خلفية 
مولودية  ال�صابق  فريق  لها  تعر�ص  التي  العنف  اأحداث 
اجلزائر خالل تنقله االأ�صبوع املن�رصم اإىل الكونغو ملواجهة 

نادي اأوتوهو �صمن ذهاب الدور التمهيدي مل�صابقة رابطة 
ي�صتوجب  اأنه  غا�صبا  ي�رصح  جعله  ما  وهو  اإفريقيا  اأبطال 
االأمر معاملة املناف�ص الكونغويل باملثل يف مباراة االإياب 
بيانه  يف  الف�صاد  ملكافحة  الدويل  االحتاد  رف�صه  ما  وهو 

الذي جاء بتوقيع اأمينه العام دايل ندياي.
عي�سة ق.

دوخة يتلقى هدفني رفقة احد وخوالد ُيطرد
يدربه  الذي  اأحد  فريق  �صقط 
املدرب اجلزائري نبيل نغيز يف فخ 
الهزمية خارج الديار اأمام الفي�صلي 
الدوري  من   22 اجلولة  �صمن 
انتهى  حيث  للمحرتفني،  ال�صعودي 
الأ�صحاب  نظيفني  بهدفني  اللقاء 
احلار�ص  ن  يتمكرّ مل  حيث  االأر�ص، 
دوخة  الدين  عز  اجلزائري  الدويل 
نظيفة  �صباكه  على  املحافظة  منن 
فيما  املباراة،  يف  هدفني  وتلقى 

تلقى مواطنه وزميله يف الفريق ن�رص 
اإىل  وتعر�ص  البطاقة  خوالد  الدين 
انطالق  على  دقائق   10 بعد  الطرد 
الإنذارين،  تلقيه  اإثر  الثاين  ال�صوط 
الهادي  زميلهما  دخل  املقابل  يف 
بولعويدات يف الدقيقة 64 وف�صل يف 
يوا�صل �صيامه  اأين  االإ�صافة  تقدمي 
عن التهديف رغم اأن املناف�ص كان 

متاأخرا بهدف وحيد.
ع.ق.
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الدوري ال�سباين

البار�ضا ي�ضتعيد االنت�ضارات وفالن�ضيا 
ي�ؤمن املركز الثالث

م�ضيفه  على  الفوز  حتقيق  يف  بر�ضلونة  جنح 
اأقيمت  التي  املباراة  يف  نظيفة  بثنائية  اإيبار 
بينهما اأول اأم�س يف اجلولة 24 من مناف�ضات 
الدوري الإ�ضباين، �ضجل ثنائية بر�ضلونة لوي�س 
�ضواريز بالدقيقة 16 وجوردي األبا يف الدقيقة 
الكتالوين  الفريق  ليوا�ضل  املباراة،  من   89
بر�ضلونة  ورفع  الليغا،  �ضدارة  يف  التحليق 
ر�ضيده اإىل 62 نقطة يف ال�ضدارة، بينما جتمد 
ال�ضابع،  باملركز  نقطة   35 عند  اإيبار  ر�ضيد 
والذي بداأ اللقاء ب�ضغط عاٍل وحماولت ل�ضنع 
مارك  الأملاين  احلار�س  مرمى  على  الفر�س 
لعبي  من  وحذر  هدوء  و�ضط  �ضتيغن  تري 
البار�ضا يف الدقائق اخلم�س الأوىل، وا�ضطر 
ليونيل مي�ضي للعودة اإىل منت�ضف امللعب لبدء 
ويف  ايبار،  مرمى  على  الكتالونية  الهجمات 
الدقيقة 12 ح�ضل النجم الأرجنتيني على الكرة 
يف و�ضط امللعب ومررها ب�ضكل جلوردي األبا 
مرتدة  ومن هجمة  مت�ضلال،  كان  الأخري  لكن 
الأوروغوياين  �ضجل  مي�ضي  ليونيل  قادها 
مراوغة  بعد  الفتتاح  هدف  �ضواريز  لوي�س 
م�ضتغال  متريرة  دميرتوفيت�س،  اإيبار  حار�س 
رائعة من الربغوث الأرجنتيني، وحرم القائم 
اأوريانا من معادلة النتيجة لإيبار بعد ت�ضديدة 
قبل  من  قوي  اأداء  و�ضط   19 بالدقيقة  قوية 
من  مي�ضي  ليونيل  القائم  ومنع  الفريقني، 
 38 بالدقيقة  لرب�ضلونة  الثاين  الهدف  ت�ضجيل 
ده�ضة  و�ضط  �ضواريز  لوي�س  من  بعد متريرة 
من الأرجنتيني بعد �ضياع الفر�ضة. كاد لوي�س 
�ضواريز اأن ي�ضجل الهدف الثاين له ولرب�ضلونة 
يف ال�ضوط الثاين بعد جمهود رائع من ليونيل 
الفر�ضة  مع  التعامل  يف  ف�ضل  لكن  مي�ضي 
الفريقان  وتبادل   ،52 بالدقيقة  جيدة  ب�ضورة 
تهديد  خلق  دون  الثاين  ال�ضوط  يف  ال�ضيطرة 

الدقيقة  جاءت  حتى  احلار�ضني،  مرمى  على 
57 التي �ضهدت اإ�ضاعة الياباين اإينوي فر�ضة 
معادلة النتيجة عقب متريرة رائعة من اأوريانا، 
وطرد حكم اللقاء هرينانديز هرينانديز فابيان 
البطاقة  على  حل�ضوله  اإيبار  لعب  اأوريانا 
ال�ضفراء الثانية ليكمل اأ�ضحاب الأر�س اللقاء 
منقو�ضني منذ الدقيقة 67، وقرراحلكم اأي�ضا 
لالعرتا�س  اإيبار  لفريق  الفني  املدير  طرد 
على القرارات التحكيمية. و�ضحب فالفريدي 
يف  فيدال  باأليك�س  ودفع  باولينيو  الربازيلي 
  3-3-4 اإىل  اللعب  طريقة  ليغري   74 الدقيقة 
�ضريجي  اأمام  اأمين  كجناح  فيدال  مب�ضاركة 
اإيبار  حار�س  دميرتوفيت�س  اأنقذ  روبريتو، 
بعد   80 بالدقيقة  الثاين  الهدف  من  فريقه 
احلار�س  وعاد  مي�ضي،  ليونيل  من  ت�ضديدة 
 ،85 بالدقيقة  فيدال  البديل  اأمام  ليتاألق 
الثاين  الهدف  ت�ضجيل  يف  األبا  جوردي  وجنح 
ليحقق   89 بالدقيقة  املباراة  وقتل  لرب�ضلونة 
متتاليني  تعادلني  بعد  الأول  فوزه  البار�ضا 
ال�ضدام  قبل  وخيتايف  اإ�ضبانيول  اأمام  بالليغا 
ثمن  الدور  الإجنليزي يف ذهاب  ت�ضيل�ضي  مع 
النهائي من دوري اأبطال اأوروبا. بينما خطف 
اأر�س  فالن�ضيا ثالث نقاط بغاية الأهمية من 
وكانت  الثالث،  مركزه  يوؤمن  جعلته  ملقا 
جداً  �ضعبة  مالغا  وم�ضيفه  فالن�ضيا  مباراة 
على اخلفافي�س اإذ انتظروا حتى الدقائق 10 
الفوز  عقب  املباراة  نقاط  ل�ضمان  الأخرية 
بفارق  نقطة   46 فالن�ضيا  ر�ضيد  و�ضار   ،1-2
اأربع نقاط عن ريال مدريد الذي واجه اأم�س 
مالغا  ر�ضيد  وجتمد  بيتي�س،  ريال  م�ضيفه 
وازداد  الع�رشين  املركز  يف  نقطة   13 عند 
الأوىل  الدرجة  دوري  يف  ا�ضتمراره  و�ضع 

تعقيداً.

ل�كاك� يق�د املان ي�نايتد اإىل ربع نهائي كاأ�س اجنلرتا
قاد البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه مان�ض�ضرت يونايتد للتاأهل اإىل ربع نهائي كاأ�س الحتاد الإجنليزي، ووّقع لوكاكو على 
الحتاد  كاأ�س  م�ضابقة  من  اخلام�س  الدور  اأم�س يف  اأول   0-2 هدر�ضفيلد  م�ضيفه  اأمام  يونايتد  مان�ض�ضرت  فريقه  هديف 
الإجنليزي، و�ضّجل لوكاكو ملان�ض�ضرت يونايتد الهدفني ليجنب مدربه مورينيو خو�س مباراة عودة يف حال التعادل، و�ضهدت 
مباراة مان�ض�ضرت يونايتد وهدر�ضفيلد حادثة طريفة عند العتماد على تقنية »فار« التي ت�ضببت باإلغاء هدف لالإ�ضباين 
ماتا يف اأواخر ال�ضوط الأول، وينتظر مان�ض�ضرت يونايتد مباراة مهمة اأمام م�ضيفه اإ�ضبيلية الإ�ضباين يوم الأربعاء املقبل يف 

ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
الهولندي هوديت وال�رشبي تاديت�س  األبيون بهديف  اأخرى انت�رش �ضاوثهامبتون على م�ضيفه و�ضت بروميت�س  ويف مباراة 
مقابل هدف الفنزويلي روندون، وتعادل �ضفيلد ويدن�ضداي من الدرجة الأوىل مع �ضوان�ضي من الدوري املمتاز، وتخطى 

برايتون من الدوري املمتاز �ضيفه كوفنرتي �ضيتي من الدرجة الثانية ب�ضهولة 1-3.

البايرن يقرتب من اللقب 28 للب�ند�ضليغا
حقق بايرن ميونيخ املت�ضدر فوزه العا�رش توالياً ب�ضعوبة كبرية على م�ضيفه فولف�ضبورغ 2-1 اأول اأم�س يف املرحلة 23 
من الدوري الأملاين مبتعداً موؤقتاً بفارق 21 نقطة عن اأقرب مطارديه، وعاد البافاري من بعيد يف املواجهة بف�ضل هديف 
النتيجة بهدف  تقّدم فولف�ضبورغ يف  اأن  بعد  ليفاندوف�ضكي من ركلة جزاء، وذلك  والبولندي روبرت  �ضاندرو فاغرن)64( 
دانيال ديدايف، ورفع بايرن حامل اللقب يف املوا�ضم اخلم�ضة املا�ضية ر�ضيده اإىل 59 نقطة بفارق 21 عن باير ليفركوزن 
الفائز على م�ضيفه هامبورغ 2-1 وليبزيغ الذي يختتم املرحلة اليوم يف مباراة قوية على اأر�س اأينرتاخت فرانكفورت 
ال�ضاد�س و22 عن بورو�ضيا دورمتوند الرابع الذي حل اأم�س على بورو�ضيا مون�ضنغالدباخ العا�رش، وجنح بايرن الذي يقرتب 

ب�ضكل كبري من لقبه 28 -رقم قيا�ضي- يف معادلة رقمه يف بداية مو�ضم 2016-2015.
من جانبه، �ضعد باير ليفركوزن موؤقتاً اإىل املركز الثاين بفوزه على م�ضيفه اجلريح وو�ضيف القاع هامبورغ 2-1، واأ�ضبح 
بالت�ضاوي مع دورمتوند 37 نقطة بفوزه على �ضيفه هوفنهامي التا�ضع 2-1، وتخطى فرايبورغ 12 �ضيفه  �ضالكه خام�ضاً 

فريدر برمين 1-0، كما تعادل كولن الأخري مع هانوفر ال�ضابع 1-1.

تقنية الفيدي� تثري ال�ضخرية يف اإجنلرتا
اأثار ا�ضتخدام تقنية »فار« خالل مباراة مان�ض�ضرت يونايتد وهدر�ضفيلد اأول اأم�س موجة من ال�ضخرية يف اإجنلرتا، وحرمت 
تقنية »فار« القائمة على ال�ضتعانة بالفيديو لتخاذ قرار حا�ضم ب�ضاأن بع�س احلالت التحكيمية ال�ضعبة مان�ض�ضرت يونايتد 
من هدف ثان على هدر�ضفيلد يف املباراة املقامة بني الفريقني ال�ضبت �ضمن الدور اخلام�س من كاأ�س اإجنلرتا، واألغى 
حكم اللقاء فريند هدفاً �ضجله الإ�ضباين خوان ماتا لعب مان�ض�ضرت يونايتد يف اأواخر ال�ضوط الأول بحجة وجود ماتا يف 

موقف ت�ضلل حلظة مترير الكرة بح�ضب »فار«.
اأثار  ما  وهو  املعقدة،  باحلالة  قرار حا�ضم  ا�ضتخدمت لتخاذ  متعّرجة  التلفزيونية وجود خطوط  الإعدادات  واأظهرت 
موجة من ال�ضخرية يف مواقع التوا�ضل الجتماعي في�ضبوك وتويرت واإن�ضتغرام، وكان مان�ض�ضرت يونايتد تقدم بف�ضل هدف 
البلجيكي لوكاكو مع الدقيقة الثالثة واأنهى ال�ضوط الأول 1-0، وتخترب الكرة الإجنليزية تقنية فار يف م�ضابقة كاأ�س الحتاد 
الدوريات  من  العديد  واعتمدت  املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  بطولة  فعاليتها يف  ب�ضاأن  �ضكوك  لوجود  نظراً  الإجنليزي، 
الكثري من العرتا�ضات  التقنية ما زالت تواجه  اأّن هذه  اإل  اإيطاليا،  الفيديو مل�ضاعدة احلكام، وخا�ضة يف  الكربى على 

لأ�ضباب خمتلفة اأهمها تاأخر احلكام يف اتخاذ قراراتهم.

زيدان يجهز �ضربة م�جعة لبيل
ك�ضفت تقاير �ضحفية اإ�ضبانية عن تفا�ضيل م�ضتقبل النجم الويلزي غاريث بيل داخل �ضفوف ريال مدريد خالل املو�ضم 
املقبل، وبح�ضب ما ن�رشته �ضحيفة »اآ�س« الإ�ضبانية، فاإن اإدارة ريال مدريد قررت بيع بيل يف ال�ضيف املقبل وتكوين فريق 
ملكي جديد دون الويلزي، واأ�ضارت ال�ضحيفة اأن غاريث بيل لن ي�ضتمر يف ريال مدريد املو�ضم املقبل اإذا ا�ضتمر زيدان 

مدرًبا للفريق امللكي.

م�ضاداة حادة بني م�ريني� وب�غبا
اأن العالقة بني جوزيه مورينيو املدير الفني لفريق مان�ض�ضرت يونايتد الإجنليزي ولعبه بول بوغبا لي�ضت على ما  يبدو 
يرام يف الوقت الراهن، وذلك بعد التقارير التي حتدثت موؤخرا عن اأن الفرن�ضي يفكر يف الرحيل عن ملعب اأولد ترافورد، 
ووفقا ل�ضحيفة ذا �ضن فاإن املدرب الربتغايل قد دخل يف م�ضادة كالمية مع لعب الو�ضط واأي�ضا مع املدافع فيل جونز، 
بعد الهزمية موؤخرا اأمام نيوكا�ضل يونايتد يف الدوري الإجنليزي املمتاز، واتهم مورينيو بوغبا بالإهمال، كما تلقى جونز 

اأي�ضا نقدا �ضفهيا لذعا من ال�ضبي�ضيال وان.
وكان مورينيو ا�ضتبعد البالغ 24 عاما من قائمة الفريق ملباراة هيدير�ضفيلد ال�ضبت املا�ضي �ضمن كاأ�س الحتاد الإجنليزي 
الكرة  اأن خبري  ال  ال�ضيف املقبل،  لنادي ريال مدريد  النتقال  باإمكانية  تقارير بوغبا موؤخرا  بداعي املر�س، وربطت 
الإ�ضبانية ال�ضهري جييم بالجي نفى هذا الأمر موؤكدا اأن الالعب لي�س �ضمن اهتمامات امللكي وتراجع اأداء بوبا يف الآونة 
الأخرية، وهو ما انعك�س بال�ضلب على نتائج اليونايتد، حيث خ�رش الفريق الأحمر مباراتني اأمام توتنهام ونيوكا�ضل من اآخر 

3 لقاءات له يف الربميريليغ
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حممد هنيدي يتحدى جمهوره ب�صورة 
البطاقة: »الكامريا ال ت�صنع و�صيًما«

�سارك النجم الكوميدي حممد هنيدي – عرب ح�سابه على موقع 
بطاقته  ب�سورة  جمهوره،  “اإن�ستقرام”- 

يف  طعنوا  َمن  بها  ليتحدى  ال�سخ�سية، 
و�سامته يف �سورته ال�سابقة، يف اإطار 

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

ترجع جلودة الكامريا ولي�س لو�سامة 
يف  ب�سورته  “هنيدي”  لريد  وجهه. 
“مبا   : قائلاً ال�سخ�سية  البطاقة 

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

البطاقة باأ�سواأ كامريا 
يف العامل.. الكامريا ال ت�سنع و�سيما”.وبداأ حممد هنيدي حاليا 
مع  النفاق”  “اأر�س  م�سل�سل  التليفزيونية  اأعماله  اأحدث  ت�سوير 
الفنانة هنا �سيحة، متهيدا لعر�سه يف رم�سان املقبل لعام 2018، 
والعمل مقتب�س من رواية يو�سف ال�سباعي، و�سبق اأن قدمها فوؤاد 

املهند�س يف فيلم حقق جناحا جماهرييا كبريا.

نبيل �صعيل يطرح جديده “من هنا”»توازن« على خ�صبة م�صرح احلمراء

   ا�ست�ساف م�رشح احلمراء يف دم�سق االعر�س امل�رشحي )توازن( الذي 
اأقيم من طرف  مديرية امل�سارح واملو�سيقا بالتعاون مع �رشكة البازلت 

للنتاج ال�سينمائي والتلفزيوين والتوزيع الفني.
وامل�رشحية عر�ست على مدى  يومني عبارة عن م�رشوع تخرج لطلب 
واإخراج  فكرة  من  وهي  البازلت  �رشكة  اأقامتها  التي  اإعداد ممثل  دورة 
كنان الع�سو�س ومعن دويعر وتطرح فكرة ال�رشاع االأزيل بني اخلري وال�رش 
بطريقة كاريكاتورية كما تعتمد على العر�س الب�رشي الذي يعتمد على 
)وليم  العر�س  ومثل  �سخ�سيات  احلوار.  ا�ستخدام  دون  اجل�سد  لغة 
دويعر-  مرام  االأعور-  طلل   – احلج  اأيهم   – �رشيوي  با�سل   – خ�رش 
اإنانة حميدان – كاتيا اأبو فخر -وليد اأبو حمدان – ا�سكندر اأبو �سقرا- 
حيدرة ال�سويف- �سم�س دويعر-ناديا زين الدين -عمران ن�رش- عمران 
عبد الباقي- راين ال�ساعر- وليم زين- نريفني حديفة- تيم نعيم- نا�رش 

ال�سعراين -عمرو الزغبي- عماد بلن- عبيدة رعد.

“من  التي حتمل عنوان:  الفنية،  اأعماله  اأحدث  نبيل �سعيل  النجم  طرح 
هنا” مب�ساركة الفنانة �سهد العمريي.

و�سارك “�سعيل”، جمهوره عرب ح�سابه ال�سخ�سي على موقع “اإن�ستقرام” 
مبقطع فيديو ترويجي للأغنية، وعلق قائل: “من هنا.. كلمات د.�سعاد 
عبد  اإخراج  ال�سطي..  ب�سار  اأحلان  �سعيل..  نبيل  الفنان  غناء  ال�سباح.. 
العزيز اجل�سمي.. مب�ساركة الفنانة �سهد العمريي.. عبد الرحمن ب�سار 

ال�سطي.. توزيع ربيع ال�سيداوي.. وتريات اإ�سماعيل تون�سبلك”.
كان الفنان نبيل �سعيل، طرح اأغنية جديدة بعنوان “اأنا كويتي”، م�سورة 
على طريقة الفيديو كليب، مل�ساندة منتخب الكويت يف دورة كاأ�س اخلليج 

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

2018″، من اإنتاج �رشكة “روتانا لل�سوتيات واملرئيات”.

يف حفل م�سرتك لنوري كويف ونورالدين �سعودي يوم 21 فيفري باأوبرا اجلزائر   :  

احتفاء فني بالذكرىاالأربعني لرحيل اأيقونة الفن االأندل�صي عبد الكرمي دايل 
نظمت اأم�س موؤ�س�سة ال�سيخ عبد الكرمي دايل باأوبرا اجلزائر بوعالم ب�سايح باأولد فايت بالعا�سمة  ندوة �سحفية وهذا مبنا�سبة احلدث املزدوج 

اخلا�س باإحياء الذكرى الأربعني لوفاة عميد الطرب واملو�سيقى الأندل�سية ال�سيخ عبد الكرمي دايل   امل�سادف للعيد العا�سر لتاأ�سي�س موؤ�س�سة ال�سيخ 
عبد الكرمي دايل 21 فيفري  اجلاري  والتي عرفت  ح�سور الفنان القدير نوري كويف والفنان نور الدين �سعودي  مدير اأوبرا اجلزائر ورئي�سة فرقة باليه 

بروفيل فوزية معمري .

حكيم مالك

وهيبة دايل :«هذه 
الذكرى توثيق زمني 
ملوؤ�س�سة ال�سيخ عبد 

الكرمي دايل »
عبد  ال�سيخ  موؤ�س�سة  واأكدت  رئي�سة 
اأن  دايل  وهيبة  وحفيدته  دايل  الكرمي 
�سنة 2018  ت�سكل توثيقا زمنيا ملوؤ�س�سة 
غرار  دايل فعلى  الكرمي  عبد  ال�سيخ 
الداعية  و  تقدميها  مت  التي  الن�ساطات 
للعمل و التطوير و امل�ساهمة يف احلفاظ 
على الرتاث الفني و املو�سيقي االأندل�سي 
اإماطة اللثام عن الوجوه اخلالدة لهذا  و 
 ، الراقية  احل�سارية  املو�سيقى  و  الغناء 
تنفيذا  جاء  االحتفاء  اأن  هذا  م�سرية 
موؤ�س�ستنا  الثقافية  ن�ساطات  ملخطط 
امل�سبوطة لهذه ال�سنة حيث ارتاأينا  من 
مو�سيقية  خللها  تنظيم  اأم�سية 
اأ�سماء  تن�سيط  من  فنيا  عر�سا  تت�سمن 
غرار  على  اجلزائر  يف  معروفة  غنائية 
الفنانني  نور الدين �سعودي و نوري كويف 
ا�ستعرا�سية  لوحات  �ستتخللها  والتي 
الباليه  فرقة  اأداء  من  ومو�سيقية 

بروفيل   .
 

دايل:« 700 �ساعة 
من الت�سجيالت 

تركها  الراحل مل ترى 
النور بعد

 
الكرمي  عبد  ال�سيخ  حفيدة   م�سيفة 
ي�سعون  املوؤ�س�سة  اأع�ساء  كل  دايل   اأن 

و  ا�ستدراكية  وقفات  جاهدين  الإجناز 
التي  التاريخية  املحطات  عرب  تاأملية 
يتوجب ا�ستدراكها و تثمينها، ومن �سمن 
 2018 فيفري   21 يوم  املحطات  هذه 
لرحيل  االأربعني  الذكرى  يوافق  الذي 
عبد  احلاج  ال�سيخ  الفنان  و  االأ�ستاذ 
املنا�سبة  هذه  اأن  دايل،  م�سرية  الكرمي 
بكل  ال�ستذكار  الفقيد  تعد  فر�سة 
و  الطرب  لفائدة  به  �ساهم  و  قدمه  ما 
املو�سيقى االأندل�سية  اجلزائرية ،كا�سفة 
الت�سجيلت  من  �ساعة   700 توجد  اأنه 
مازالت  دايل  الكرمي  عبد  تركها  التي 

تنتظر اأن ترى النور .
 

اإطالق العدد الأول 
من جملة  » مقامات 

الأندل�س » يف 21 
فيفري

 
هذه  دايل  اأن  وهيبة  اأو�سحت  فيما 
حقيقية  جعلت  فر�سة  تعد  املنا�سبة 
دايل  الكرمي  عبد  ال�سيخ  موؤ�س�سة  منها 
االأول من جملتها  العدد  الإطلق  موعدا 
االأندل�س  مقامات  املعنونة  بـ«  الدورية 
» التي تندرج �سمن جمهودات املوؤ�س�سة 
واملو�سيقي  الفني  احلقل  تدعيم  يف 
على  تعمل  اإعلمية  بو�سيلة  االأندل�سي 
اجلزائري  اجلمهور  عموم  اإطلع 
يف  والفني  الثقايف  الفعل  مب�ستجدات 
، باالإ�سافة  ميدان املو�سيقى االأندل�سية 
املوا�سيع  ملختلف  تطرقها  اإىل 
واالأحداث التي تعرف بالرتاث املو�سيقي 

االأندل�سي ورجاالته حا�رشا وما�سيا .
 

تنظيم معر�س ي�سم 

اأبرز اأعمال احلاج عبد 
الكرمي دايل

 
موؤ�س�سة  رئي�سة  دايل  وهيبة  وك�سفت 
وحفيدته  دايل  الكرمي  عبد  ال�سيخ 
معر�س  تنظيم  �سيتم  اأنه  دايل  وهيبة 
باأوبرا  اجلاري  فيفري   23 اإىل   18 من 
اجلزائر بوعلم ب�سايح بالعا�سمة ، حيث 
اأعمال  بعر�س   خمتلف  �سنقوم  اأننا 
مو�سيقية  واأعماله  اآالت  الراحل  من 
اإ�سافة   ، الأغانيه  املت�سمنة  واأ�سطوانته 
اإىل عر�س خمتلف اأعمال موؤ�س�سة ال�سيخ 
تاأ�سي�سها منذ  التي مت  الكرمي دايل  عبد 
2008 وامل�ستمرة يف ن�ساطاتها الفنية اإىل 

غاية اليوم .
 

ويف هذا ال�سدد اأ�سافت  ذات املتحدثة 
املو�سيقي  الذي  يخ�س  احلفل  فيما 
باأوبرا  اجلاري  فيفري   21 يف  �سيقام 
على  االأربعني  بالذكرى  احتفاء  اجلزائر 
رحيل ال�سيخ عبد الكرمي دايل من )1978 
– 2018 ( �سي�سهد تقدمي اأول اإنتاج فني 
للمتوج  اأ�سطوانتني م�سغوطتني  يف �سكل 
من  االأوىل  للطبعة  الثاين  والفائز  االأول 
دايل  الكرمي  عبد  ال�سيخ  جائزة  م�سابقة 

التي اأقيمت يف نوفمرب 2016.

 مدير الأوبرا نور الدين 
�سعودي : »عبد الكرمي 

دايل فنان  متكامل 
وقيمة م�سافة  للفن 

الأندل�سي
 

الدين  نور  اجلزائر  اأوبرا  مدير  واأكد 
�سعودي اأنه من واجبنا اأن نحيي الذاكرة 

الفنية اجلزائرية وهذا عن طريق ا�ستذكار 
اجلزائرية  معتربا  الفنية  االأ�سماء 
اأن  ال�سيخ عبد الكرمي دايل اإن�سان وفنان 
النوبة  من  كبري  الفني  ور�سيده  متكامل 
وغنيت  احلظ  يل  وكان   ، املغربي  اإىل 
قبل  من   « املليح  زارين  »ن�رشاف  معه 
اأقدم له هدية  يف احلفل  اأن  لذا اخرتت 
اجلزائر  اأوبرا  دار  �ستحت�سنه  الذي 
يف  اجلاري  واملتمثل  فيفري   21 يوم 
وهذا   « طويل  �سفر  ق�سة  »هذه  ق�سيدة 
الفنان  قدمه  هذا  ملا  واإجلال  عرفانا 
االأندل�سية  املو�سيقى  ل�سالح  الكبري 
هذا  وبرباعة  ا�ستطاع  اجلزائرية  فلقد 
الفنان اأن ميزج بني املدر�ستني  العا�سمية 
و التلم�سانية يف الفن االأندل�سي حيث اأنه 
اجلزائر  اإىل  الديل«  »تو�سية  بجلب  قام 
اأعطى  االأخري  هذا  اأن  العا�سمة  حيث 
يف  لها  مثيل  ال  اإبداعية  اإ�سافة  ومل�سة 
ما  وهذا  اجلزائر  يف  االأندل�سي  الفن 
من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  متميزا  جعله 

معنى  .
اأن  اأوبرا  �سعودي  الدين  نور  اعترب  فيما 
�سيكون  �رشح  ب�سايح  بوعلم  اجلزائر 
على  و�ساهدا  بامتياز  للثقافة  مق�سدا 
قدمها  التي  اخلالدة  الفنية  االأعمال 
من  االأندل�سية  االأغنية  عملق  و  عميد 
خلل احلفل الذي �سي�ساركه فيه الفنان 
نوري كويف، و اللذان �سيقدمان جمموعة 
اإىل  دايل،  الكرمي  عبد  ال�سيخ  اأغاين  من 
اأعمالهم  من  جمموعة  تقدمي  جانب 

اخلا�سة .
وقال الفنان االأندل�سي القدير نوري كويف 
، اأنه كان ي�ستمد ن�سائحه املتعلقة بهذا 
الراحل  الفنان  طرف  من  العريق  الفن 
له  لكونه  وهذا  دايل  الكرمي  عبد  ال�سيخ 
االأندل�سية  املو�سيقى  يف  كبري  ر�سيد 
والغربي  احلوزي  اأنواعها  خمتلف  يف 
والعروبي،   كا�سفا اأنه �سيقدم يف احلفل 

املو�سيقى  املخ�س�س للحتفاء باأربعني 
الكبري  املطرب  هذا  رحيل  على  �سنة 
غنى  من  ما  اأبرز  ت�سم  متنوعة  باقة 
واأغنيته   ، اخلليل  اإبراهيم  ق�سائد  بينها 
»زينو  اجلزائري  اجلمهور  لدى  ال�سهرية 
و�ساأقدمها   ، عيدكم«  اليوم  �سح  نهار 
اأما  خالدة  لتبقى  الراحل  لروح  كهدية 
من  جمموعة  ف�ساأقدم  الثاين  ال�سطر 
االأغاين التي اأديتها من قبل والتي عرفني 

بها اجلميع .
 

نوري كويف »علينا 
املحافظة على الرتاث 

املو�سيقي الأندل�سي 
الأ�سيل«

    
املحافظة  �رشورة  اإىل  كويف  دعا  ولقد  
االأندل�سي  املو�سيقي  الرتاث  على 
الفنانني  طرف  اجلزائري  من  االأ�سلي 
فيه،  اإ�سافة  التغيري  اجلزائريني  وعدم 
كل  لت�سحيح  خا�سة  جلان  تكوين  اإىل 

لتبقى  والكلمات  واملو�سيقى  الق�سائد 
بغية  وهذا  ال�ساعدة  للأجيال  خالدة 
االأخذ من اأ�س�سها ال�سحيحة واالأ�سيلة .

 
فوزية معمري : »اإ�سفاء 

مل�سة ع�سرية يف 
احلفل«

 
الباليه  فرقة  رئي�سة  قالت  االأخري   ويف 
اختارت  اأنها  معمري  بروفيل  فوزية 
اال�ستعرا�سية  اللوحات  جمموعة  من 
املو�سيقي  الفني  احلفل  هذا  يف 
دايل  الكرمي  عبد  املخ�س�س  لل�سيخ 
تلم�سانية  بقعدة  البداية  ف�ستكون  وعليه 
ليتم  عا�سمية  قعدة  بعد  فيما  لتليها 
العا�سمي  بني  املزج  االأخري  �سيتم  يف 
عر�س  ثنائي اأردت  �سكل  والتلم�ساين يف 
من خلله اإبراز مل�ستي الع�رشية يف هذا 
احلفل املو�سيقي ال�سخم الذي ي�ستذكر 
يف  االأندل�سي  الفن  عمالقة  من  واحد 

اجلزائر. 
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للموؤلفة دميا نادر دعنا

اأيام زمان.. مقد�سيون يروون احلكاية
قد تكون مدينة القد�س اأكرث مدن العامل اهتماما من حيث املجال البحثي يف معظم جمالتها واأن�سطتها احلياتية واملادية، اإذ اإن اأهمية املدينة الدينية وال�سيا�سية 
-مبا حتمله من �سراع حاد وم�ستمر بني الفل�سطينيني والحتالل من جهة، وقد�سيتها ورمزيتها الروحية لعموم امل�سلمني من جهة اأخرى- منحتها اأولوية فريدة يف 

هذا الهتمام؛ الأمر الذي اأدى اإىل ن�سر عدٍد هائل من الأدبيات املعرفية، ويف كافة املجالت، ب�ساأنها.

وكالت

ورغم الكم الكبري من هذه الأدبيات 
اأو  ال�شعبي  اجلانب  تناول  فاإن 
املقد�شيني  واآمال  لهموم  الإن�شاين 
نوعا؛  وفقريا  كما،  حمدودا  بقي 
التي  املن�شورات  هي  فنادرة 
التف�شيلية  احلياة  »اقتحمت« 
واحل�شا�شة لأبناء القد�س املهددين 
واأرزاقهم  اأرواحهم  يف  -دوما- 
الحتالل  من  وا�شتقرارهم 

الإ�رسائيلي.
موؤخرا  وجدناه  »القتحام«  هذا 
قلم  عرب  جديدة  جولة  ياأخذ 
�شقت  �شابة،  مقد�شية  اإعالمية 
طريقها يف ميدان الإعالم �رسيعا، 
حوارات  يت�شمن  موؤلفا  لنا  لتُخرج 
�شخ�شية  خم�شني  مع  م�شتفي�شة 
لت�رسد  ورجالها؛  القد�س  ن�شاء  من 
ق�شة  القادمة،  والأجيال  جليلنا، 
القد�س على مدى قرن من الزمن.

يف  ُولدوا  ممن  حية  ق�ش�س   اإنها 
وتنف�شوا  العتيقة،  القد�س  حارات 
ال�شخرة،  قبة  ووهج  الأق�شى  عبق 
مع  الإن�شاين  فيها  تالحم  ق�ش�س 
الرتبوي،  مع  والأدبي  ال�شيا�شي، 
مع  والفن  القانوين،  مع  والثوري 

الفكر.
 

�سرائح منوعة

دميا  املوؤلفة  اإن  القول  وميكن 
دعنا مل ترتك �رسيحة من �رسائح 
قدمت  اإل  املقد�شي  املجتمع 
ناطقة اأو ناطقا با�شمها للتعبري عن 
همومها وهموم املدينة املقد�شة، 
و�شخ�شيات  دين  رجال  فثمة 
و�شحفيون  واجتماعية،  �شيا�شية 
وموؤرخون  وفنانون  واأدباء 
ومهند�شون  واأطباء  واأكادمييون، 
حقل  يف  نا�شطات  وثمة  ونقابيون، 

اخلدمة الجتماعية ونا�شطون.
يف هذا الكتاب �شل�شلة من ال�شهادات 
احلية على مرحلة تاريخية باأكملها، 
ال�شري  من  متكاملة  جمموعة  وفيه 
املقد�شة  املدينة  واقع  تقدم  التي 

يف  وتقدم  الأ�شخا�س،  خالل  من 
من  الأ�شخا�س  حياة  نف�شه  الوقت 

خالل املدينة.
اأقبا�س  املوؤلفة  تروي  الكتاب  ويف 
يزال  ل  الذي  املا�شي  زوايا  من 
حا�رسا يف قلوب من عا�رس اأحداث 
وظروف الوطن حلظة بلحظة منذ 
النتداب الربيطاين حتى الحتالل 
لأر�شنا،  املغت�شب  الإ�رسائيلي 

وقاتل �شعبنا و�شارق ممتلكاتنا.
ومن خالل هذه امل�شاهدات احلية 
التفا�شيل  على  الطالع  ميكننا 
التاريخ  منعطفات  باأبرز  اخلا�شة 
الفل�شطيني،  لل�شعب  املعا�رس 
الأوىل  الإرها�شات  من  ابتداء 
ال�شهيونية  الغزوة  مبخاطر  للوعي 
بالثورات  مرورا  لفل�شطني، 
وتوقفا  املتالحقة،  الفل�شطينية 
عند النكبة عام 1948، وكذلك عند 
تالها  وما   ،1967 جوان  هزمية 
وانتفا�شات،  �شعبية  هبات  من 
اإ�رسائيلية،  تع�شفية  وممار�شات 
من  القد�س  مدينة  تفريغ  هدفها 
وامل�شيحيني،  امل�شلمني  اأهلها 
وطم�س هويتها؛ متهيداً لتهويدها.

من  ترو  مل  ق�ش�شا  الكتاب  وي�رسد 
تاريخي،  كتاب  يذكرها  ومل  قبل، 
يف  نوعه  من  الأول  هو  فالكتاب 
وذلك  ال�شعبي،  املقد�شي  التاريخ 
لأنه يحتوي على ق�ش�س وحكايات 
واأكرث  ودقيقة  حقيقية  وروايات 
املختلفة،  التاريخ  كتب  من  واقعية 
اأ�شحابها  ل�شان  على  رويت  لأنها 

الأ�شليني.
تاريخ  توثق  مقد�شية  �شخ�شية   50

فل�شطني
الكاتبة  تقول  اخل�شو�س،  هذا  ويف 
»التقيت خم�شني �شخ�شية مقد�شية، 
وزمانه  مبكانه  وطن  تاريخ  لأوثق 
يف  ونا�شلت  كافحت  التي  واأنا�شه، 
الجتماعية  املجالت  خمتلف 
وغريها،  والقت�شادية  وال�شيا�شية 
فجبت معها اأروقة الزمان واملكان، 
نعومة  منذ  حكاياتها  وحفظت 
خمتلفة  باأحداث  مروراً  اأظفارها، 
وت�رسيد  وجوع  فقر  من  بها:  مرت 
على  وتعريجاً  وحرمان،  وهجرة 

ور�شدت  حياتها،  حمطات  اأبرز 
التي تعرب عما ت�شعر به،  حتركاتها 
ومل�شت توا�شعها واأخالقها الرفيعة 
بها  فتعلقت  املرهف،  واإح�شا�شها 

ومبا�شيها احلزين منه واملفرح«.
اأن  البع�س  »يظن  دعنا:  وت�شيف 
جمياًل،  كان  ال�شخو�س  هذه  زمان 
ولكن حني ت�شمع حكاياتهم ت�شيبك 
ال�شدمة، لأن زمانهم مل يكن �شوى 
فهم  كبري،  وظلم  وحروب  حرمان 
يعرفوا  مل  قا�شية  ظروفاً  عا�شوا 
احتالل،  ظل  يف  اإل  الوطن  فيها 
عا�شوها،  طفولة  لديهم  فلي�شت 
وكربوا  به،  تنعموا  �شباب  ول 
ديارهم  اإىل  بالعودة  يحلمون  وهم 
�ُشلبت  التي  وممتلكاتهم  واأرا�شيهم 

دون �شابق اإنذار.

حكايات ثورة فل�سطني 
الكربى عام 1936

للكتاب  ودقيقة  متاأنية  قراءة  ويف 
التي  املو�شوعات  اأبرز  اأن  جند 
الكتاب  �شخ�شيات  اإليها  تطرقت 
واملدر�شة،  الطفولة،  يف:  متثلت 
والوظيفة،  اجلامعي،  والتعليم 
والت�رسد،  الوطني،  والن�شال 
وحكايات ثورة فل�شطني الكربى عام 
والنك�شة،  النكبة  واأحداث   ،1936
والغرتاب،  املنفى  وحديث 
الحتالل  بيد  القد�س  و�شقوط 
النقابي،  والعمل  الإ�رسائيلي، 
ل  النتفا�شات،  يف  وامل�شاركة 
والقد�س،  احلجارة  انتفا�شة  �شيما 
بحق  الإ�رسائيلية  والنتهاكات 
القد�س،  يف  واملكان  الإن�شان 
والعمل التطوعي، والعمل احلزبي، 
القومية  لالأحزاب  والن�شمام 
البيوت،  وهدم  والتجارة،  العربية، 
تالزماً  واحلرمان،  الفقر  وحياة 
ال�شعاب،  الإرادة ومواجهة  مع قوة 
والزواج، والإقامة اجلربية، والزواج، 
واتفاق اأو�شلو، والوجود امل�شيحي، 

و�شواها.

�سوت الن�ساء

الن�شائي«  »ال�شوت  كان  ذلك،  اإىل 
يف  حمدودا  كان  -واإن  ملحوظاً 
ال�شهادات  اأ�شل  من  اإنه  اإذ  العدد- 
عليها  ا�شتمل  التي  اخلم�شني 
لن�شاء  ق�ش�س  ع�رس  جند  الكتاب 
يف  واأثر  دوٌر  لهن  كان  مقد�شيات، 
والفل�شطينية  املقد�شية  احلياة 
جهوداً  بذلت  من  فمنهن  عموماً، 
بعد  الالجئني  م�شاعدة  يف  مثمرة 
ومنهن  رزق،  كجورجيت  النكبة 
من ترك ب�شمة يف احلقل الرتبوي 
خوري،  �شامية  مثل  والتعليمي، 
الدجاين،  وماهرة  ن�شيبة،  وعليا 
كان  واأخريات  غزالة.  اأبو  ونديرة 
لهن دوٌر م�شهود يف احلياة ال�شيا�شية 
والجتماعية، اأمثال: فدوى خ�رس، 
وهند  قرط،  ونورا  العمد،  وفريدة 

خوري، وزهرية كمال.
من  بع�شاً  تورد  ذاته،  ال�شياق  ويف 
من  لعدد  القد�س  حول  الأقوال 
الكتاب،  احتواها  التي  ال�شخ�شيات 
نراه  جوهر  اإبراهيم  فالأديب 
هي  »القد�س  قائاًل  القد�س  ي�شف 
من  انتزعت  التي  الروح  اأقحوانة 
واأ�شبحت  الفل�شطيني  الب�شتاين 
تنا�شيها  من  اأخاف  لذلك  وحيدة، 
وال�شماح لالإ�رسائيليني بالتفرد فيها 
اإىل درجة منع اأي ن�شاط له عالقة 
وها  الفل�شطيني،  والنتماء  بالهوية 
هو الحتالل يج�شد خططه باإف�شاد 
والو�شائل  الطرق  بكل  ال�شباب 
يف  وجودنا  ذلك  مع  لكن  املتاحة، 

القد�س هو نوع من ال�شمود«.

الربوفي�شور  الرتبية  عامل  اأما 
»اأنا  يقول  جنده  جرب  فهيم  اأحمد 
وروحيا  ج�شديا  بالقد�س  متعلق 
حد التماهي فيها، فلن اأجد اأجمل 
فيها،  الهواء  من  اأطيب  ول  منها، 
مناخها،  من  اأف�شل  هناك  ولي�س 
وكونها  قد�شيتها  عن  عدا  هذا 
ومن عا�س يف  الأر�س،  بقاع  اأطهر 
األ  له  كيف  فيها  وترعرع  القد�س 

يحبها ويفديها«.
بدوره يقول طبيب الأ�شنان والرائد 
»اإن  طليل  حنا  التطوعي  العمل  يف 
كل  رغم  للتغيري  قابلة  القد�س غري 
وحت�شل،  ح�شلت  التي  التغيريات 
ي�شعب  بذاكرتنا  هي  القد�س 
اأو  �شورتها  ي�شوه  اأن  اأحد  اأي  على 
يغريها، فهي بقلوبنا حية و�شتبقى 
حية مهما ا�شتمرت كل املحاولت 

لتغيريها«.

مدينة ل مثيل لها

وي�شف العامل يف اللغة والإ�شالميات 
قائال  القد�س  عباد  الرحمن  عبد 
العامل  يف  �شاعر  اأي  ي�شتطيع  »ل 
اأن ي�شف القد�س بكلماٍت واأ�شطر، 
مهما  متوت  ل  التي  املدينة  فهي 
حاول البع�س تدمريها اأو ت�شويهها 
اأو حتى �رسقتها، هي املدينة التي 
ل مثيل لها يف الوجود، هي الأر�س 
والتاريخ والأم احلنون، القد�س متثل 
فل�شطني كلها، ولكن كل فل�شطني مل 
متثل القد�س، ميكن اأن يكون اجلزء 

ميكن  ل  ولكن  الكل  على  معمماً 
للكل اأن ي�شتثني هذا اجلزء.

املطران د. منيب يونان من جهته 
من  »تعلمت  قائال  جتربته  ي�رسد 
اأكون  اأن  منها:  الكثري،  القد�س 
واأن  الأديان،  مع  حوارياً  اإن�شاناً 
اأدافع عن حقوق الإن�شان، واأن اأحب 

ال�شالم العاملي«.
بينما تعر�س اأما زهرية كمال -اأول 
ال�شلطة  يف  املراأة  ل�شوؤون  وزيرة 
حزب  عام  واأمني  الفل�شطينية 
»القد�س  بالقول  روايتها  فدا- 
العي�س  اأ�شتطيع  ول  حياتي،  هي 
يحدث  ملا  حزينة  واأنا  خارجها، 
ال�شتينيات  بداية  كانت  فقد  فيها، 
العا�شمة  املن�رسم  القرن  من 
وامل�شهورة  الكبرية  واملدينة 
بثقافتها، فكانت تعد املركز الطبي 
والتعليمي وكل ما فيها هو الأف�شل 
وقد�شيتها،  بطهارتها  ومعروفة 

فاأمتنى اأن تعود كما كانت«.
ميثل  دعنا  دميا  كتاب  فاإن  وبهذا، 
حماولة جادة يف �شد ثغرة معرفية 
والإن�شاين  ال�شعبي  التاريخ  حول 
تفا�شيلها  بكل  القد�س  ملدينة 
مدى  على  واملكانية  الزمانية 
�شاأنه  من  كتاب  الزمن.  من  قرن 
الباحثني  من  للعديد  اأفقاً  يفتح  اأن 
للتو�شع  الفل�شطينيني  والإعالميني 
ل�شخ�شيات  �شهادات  �رسد  يف 
الكاتبة  يُ�شعف  مل  اأخرى  مقد�شية 
تناولها؛ ل�شيق ما هو متاح لها من 

وقت وم�شاحة للتغطية.

افتتاح م�سلة م�سرية عمرها 4 اآالف عام
امل�رسي  الآثار  وزير  افتتح 
اأم�س  اأول  العناين،  خالد  الدكتور 
م�شلة  متحف  تطوير  اأعمال   ،
�شنو�رست الأول املفتوح مبنطقة 
بح�شور  القاهرة،  يف  املطرية 
من  وعدد  م�رسيني،  م�شوؤولني 
وزير  وقال  الأجنبية.  البعثات 

افتتاحه  خالل  امل�رسي،  الآثار 
مل�شلة  املفتوح  »املتحف 
�شنو�رست  »م�شلة  املطرية«: 
من  م�شلة  اأقدم  هي  الأول 
اإىل  وترجع  الباقية،  امل�شالت 
اأي  قبل امليالد،  الع�رسين  القرن 
واأ�شاف  عام«.  اآلف   4 من  اأكرث 

امل�شلة  ترميم  »اأعمال  العناين، 
 6 بلغت  بتكلفة   2008 عام  بداأت 
النتهاء  مت  وقد  جنيه،  ماليني 
اإىل  منها يف عام 2010«، م�شرياً، 
م�شلة  متحف  تاأجيل  �شبب  اأن 
ملدة  باملطرية  الأول  �شنو�رست 
7 �شنوات، كان يرجع لعدة اأ�شباب 

اأمنية ووجود بع�س ال�شرتاطات، 
حيث  جميعاً،  تنفيذها  مت  والتي 
للمراقبة،  كامريا   34 تركيب  مت 
وتنفيذ اإجراءات تاأمينات احلريق. 
امل�رسي،  الآثار  وزير  وتابع 
ملدينة  رمز  هي  »امل�شلة 
فتح  »�شيتم  م�شيفاً:  املطرية«، 

امل�رسيني  اأمام  جماناً  املتحف 
والأجانب والعرب املقيمني ملدة 
اأ�شبوع«، مو�شحاً، اأن وزارة الآثار 
توعية  حمالت  تقيم  امل�رسية 
اآثار  اأهمية  حلث املواطنني على 

املنطقة واحلفاظ عليها.
افتتاح  عن  العناين،  وك�شف 

مار�س  يف  ب�شطة«  تل  »متحف 
ك�شف  بداية  اإيل  منوهاً،  املقبل، 
الأ�شبوع  خالل  جديد  اأثري 
جبانة  عن  عبارة  وهو  املقبل، 
اأثرية، مت ا�شتخراج بع�س القطع 

الأثرية منها.
وكالت  

انتخاب ال�ساعر جليل دلهامي رئي�سا للجمعية الوطنية الثقافية اجلاحظية يف اجلزائر
 مت انتخاب ال�شاعر والكاتب جليل 
الوطنية  للجمعية  رئي�س  دلهامي 
اجلزائر،  يف  اجلاحظية  الثقافية 
اجلمعيات  اأعرق  من  تعترب  والتي 

الثقافية يف اجلزائر حيث تاأ�ش�شت 
جزائرية  ن�رس  دار  وهي   1989 يف 
الثقافة  وترقية  خدمة  هدفها 
“ل  �شعارها:  الو�شائل  بجميع 

وكان  اأ�ش�شها  الراأي”  يف  اإكراه 
يراأ�شها الروائي اجلزائري الراحل 

الطاهر وطار.
و�شاعر  كاتب  دلهامي  وجليل 

�شاحب عدة دواوين وفاز بجائزتني 
الق�شرية،  الق�شة  يف  عربيتني 
الن�شاطات  من  للعديد  ومنظم 
الثقافية والأدبية، هو اأحد الوجوه 

ومقدم  جمعوي  ونا�شط  الثقافية 
ثقافية  “حوارات  بعنوان  برنامج 
اأم  “اإذاعة  جزائرية  باإذاعة   ”

البواقي”.

ت�شهد  اإبداعية  �شبابية  وله جتربة 
يف  والأدب  الثقافة  ميادين  لها 

اجلزائر.
وكالة اأنباء ال�سعر
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الكاتب اللبناين خري اهلل خري اهلل �شاهد على »حرائق اليمن« 

يخرج ال�شحفي اللبناين املخ�شرم 
خري اهلل خري اهلل بخال�شة عن بلد 
عربي ممزق مفادها اأنه »كلما عرفت 

اليمن واليمنيني اكت�شفت كم اأنك جتهله 
وجتهلهم«.يحمل الكاتب خري اهلل هذا 

النطباع ليوثقه يف كتاب )حرائق اليمن. 
�شهادات من الداخل من انهيار دولة 

اجلنوب اإىل انهيار الدولة( ال�شادر عن 
دار العرب للن�شر والتوزيع والدار العربية 

للعلوم نا�شرون كا�شفا مبئة وخم�س 
و�شبعني �شفحة عن اأدوار زعامات حملية 

لعبت بالنار اليمنية وفككت الدولة 
و�شاهمت يف �شعود جنم احلوثيني الذين 

�شاروا »اأن�شار اهلل«.

ق.ث/ وكالت

�شهد الكاتب انهيار دولة اجلنوب 
التي  اليمنية  الوحدة  مرحلة  ثم 
�شيف  وحرب   1990 يف  حتققت 
على  االنقالب  اإىل  و�شوال   1994
علي  اأقامه  الذي  املعقد  النظام 
 2011 عام  يف  �شالح  اهلل  عبد 
انهيار  »اأي  احلوثيني..  و�شعود 

اليمن الذي عرفناه«.
خري  ي�شلط  اليمن(  )حرائق  يف 
امل�شهد  ال�شوء على  اهلل  اهلل خري 
املعا�رص  اليمني  ال�شيا�شي 
والوحدة  ال�رصاع  يف  راأيه  ويقول 
يف  وحتى  والتاريخ  واجلغرافيا 
يف  الدخول  دون  والب�رص  احلجر 
فيها.  اخلو�ض  حتى  اأو  تكهنات 
ويعرب  فقط  يعرفه  ما  يقول  فهو 
�شوى  اأكن  »مل  قائال  ذلك  عن 
�شحفي �شغوف باليمن اأحب اأهله 
واأحرتمهم وخرج بعد ثالثني عاما 
للحدث  يومية  �شبه  مرافقة  من 
االآتي:  هو  واحد  بانطباع  اليمني 
كلما عرفت اليمن واليمنيني كلما 
اكت�شفت كم اأنك جتهله وجتهلهم«.

وحرائق اليمن تبداأ على �شفحات 
قام  زيارة  اأول  منذ  اهلل  خري 
اليمن  اإىل  عاما  ثالثني  قبل  بها 

»اليمن  اإن  يقول  لكنه  امل�شطور 
موجودا  يعد  مل  عرفناه  الذي 
ما  ومرحلة  ال�شطرين  �شيغة  واإن 
قبل الوحدة لي�شت واردة وال�شوؤال 
الوحيد الذي ميكن طرحه كم عدد 
الدول اأو الكيانات التي �شتقوم يف 
هذا البلد يف مرحلة ما بعد انتهاء 
حروبه الطويلة وهل �شتنتهي هذه 
بعدما  خ�شو�شا  يوما  احلروب 
على  لها  مقرا  القاعدة  وجدت 

االأرا�شي اليمنية«.
يخت�رص  تعليقا  الكاتب  وينقل 
يف  اأ�شدقائه  اأحد  عن  امل�شهد 
من  اجلنوب  اإىل  اإب  حمافظة 
»اإن  يقول  قليلة  وب�شطور  �شنعاء 
العامل  الوحيد يف  البلد  اليمن هو 
القوى  كل  فيه  تت�شارع  الذي 
املا�شي«. اإىل  العودة  اأجل  من 

وي�شتعر�ض اأدوار كل الالعبني من 
هادي  من�شور  ربه  عبد  الرئي�ض 
اإىل  العودة  تريد  التي  و�رصعيته 
ما قبل �شقوط �شنعاء عام 2014 
مع  »تبني  الذين  احلوثيني  اإىل 
اأي  اأنهم ال ميتلكون  الوقت  مرور 
م�رصوع �شيا�شي اأو اقت�شادي للبلد 
م�شتعمرة  اليمن  حتويل  با�شتثناء 

الكاتب  نظر  يف  اإيرانية«.وتبدو 
املت�شارعة  اليمنية  االأطراف  كل 
م�شاكل  يف حالة هرب عمليا من 
املدى  يف  لها  حل  ال  التي  اليمن 
اإىل  التو�شل  غياب  يف  املنظور 

�شيغة جديدة للبلد.
ت�شتلزم  اجلديدة  ال�شيغة  وهذه 
كل  يتجاوز  اأن  اهلل  خري  بح�شب 
»لن  اإنه  اإذ  معينا  تاريخا  طرف 
ال�رصعية  ا�شتطاعة  يف  تكون 
العودة اإىل �شنعاء مثلما لن يكون 
حكم  احلوثيني  ا�شتطاعة  يف 
اعتقدوا  مهما  االأبد  اإىل  �شنعاء 
الع�شبية  يج�شدون  باتوا  اأنهم 
معينة«.والأن  مرحلة  يف  الزيدية 
تاريخ القادة اليمنيني يكرر نف�شه 
الكاتب  فاإن  اأخرى  بظروف  واإن 
�شباط  فرباير  �شهر  اإىل  بنا  يعود 
جمهورية  زار  عندما   1986 عام 
اليمن الدميقراطية ال�شعبية على 
اإثر اأحداث الثالث ع�رص من يناير 
كانون الثاين من العام نف�شه والتي 
علي  جماعة  خروج  اإىل  انتهت 
اإىل  وجلوئهم  ال�شلطة  من  نا�رص 

ال�شمال.
اهلل  خري  �شاهد  الزيارة  هذه  ويف 

كيف تقاتل »الرفاق املارك�شيون« 
دماء  على  بنف�شه  و�شار  عدن  يف 
اأع�شاء املكتب ال�شيا�شي للحزب 
اال�شرتاكي التي غطت اأر�ض قاعة 
يف  حقيقية  جمزرة  فيها  ارتكبت 
تلك  و�شكلت  الدامي  النهار  ذلك 
النهاية جلمهورية  املجزرة بداية 
ترعرعت ومنت يف كنف االحتاد 

ال�شوفيتي ال�شابق.
اهلل  خري  ي�شور  دقيق  و�شف  ويف 
للحزب  ال�شيا�شي  املكتب  قاعة 
»اأر�شها  كانت  التي  اال�شرتاكي 
مغطاة بالدم الياب�ض فيما حتولت 
�شوداء  اإىل  اخل�رصاء  املوكيت 
من  ثقب  فيه  كر�شي  هناك  وكان 
اخللف وهذا الثقب هو الر�شا�شة 
التي ا�شتقرت يف ج�شد علي عنرت 
حينه  يف  اجلمهورية  رئي�ض  نائب 
ووزير الدفاع واأحد اأ�شد منتقدي 

علي نا�رص«.
يقول  نا�رص  التهام  وبتوطئة 
كانوا  اأ�شخا�ض  عن  نقال  الكاتب 
يف القاعة »اإن مرافق علي نا�رص 
القاعة  اإىل  دخل  ح�شان  ويدعى 
الذي  ال�شاي  ترمو�ض  واأح�رص 
منه  ال�رصب  على  نا�رص  اعتاد 

ت�شمم  عملية  يحاذر  كان  لكونه 
نا�رص  علي  يح�رص  مل  ويومذاك 
�شيارته  كانت  فيما  االجتماع 
مدخل  عند  تنتظر  املر�شيد�ض 
االجتماعات.  قاعة  حيث  البناية 
بدخول  احلا�رصون  فوجئ 
من  انتهى  اإن  ما  الذي  مرافقه 
املكان  يف  ال�شاي  ترمو�ض  و�شع 
و�شهر  ا�شتدار  حتى  املخ�ش�ض 
النار  منه  اأطلق  �شغريا  م�شد�شا 
علي  خ�شوم  على  اجتاه  كل  يف 
اأن  الكاتب  لدى  والثابت  نا�رص«. 
الغدر  »ف�شل  حممد  نا�رص  علي 

بخ�شومه قبل اأن يغدروا به«.
ال�رصاع  الكتاب  ف�شول  ومن 
اهلل  عبد  علي  بني  قام  الذي 
حرب  بعد  واالإ�شالميني  �شالح 
انتهت  والتي   1994 �شيف 
االنف�شايل  امل�رصوع  بهزمية 
علي  بزعامة  اال�شرتاكي  للحزب 
 1994 حرب  فبعد  البي�ض.  �شامل 
به  يواجه  ما  اإيجاد  �شالح  اأراد 
كانوا  الذين  امل�شلمني«  »االإخوان 
الكاتب  وبراأي  حلفاءه يف احلرب 
يف  اأ�شا�شيا  دورا  لعب  �شالح  فاإن 
بروز »العامل احلوثي« يف ال�شمال 

اإىل  �شارعت  اإيران  لكن  اليمني 
الذين  »احلوثيني«  ا�شتيعاب 
بكثري  اأكرث  بها  مرتبطني  �شاروا 
من ارتباطهم ب�شالح بقي اهتمام 
والذي  اليمن  الكاتب من�شبا على 
ال  ببلد  عا�شق  كاهتمام  �شار 
خالل  من  العامل  يف  له  �شبيه 
يف  تن�رص  التي  ال�شيا�شية  مقاالته 
الكويتية  والراأي  اللندنية  العرب 

وامل�شتقبل اللبنانية.
وال تكاد �شخ�شية مينية �شواء من 
�شابقا  ن�شفني  امل�شطورة  الدولة 
حاليا  املحرتقة  الدولة  يف  اأو 
موا�شفاتها  اهلل  خري  ويفند  اإال 
مع  واالجتماعية  ال�شيا�شية 
باالأبي�ض  ب�شورة  احتفاظه 
ور�شائل  ووثائق  عنها  واالأ�شود 
عن زمن الثمانينات وبع�شها �شور 
املرحلة  تلك  بقيادات  جتمعه 
�شحفية  اأحاديث  اأجرى  حيث 
معها ب�شفته رئي�شا للق�شم العربي 
والدويل يف �شحيفة النهار اللبنانية 
بني 1976 و1988 ومديرا للتحرير 
بني  اللندنية  احلياة  �شحيفة  يف 
1988 و1998 وكاتبا عربيا م�شتقال 

من 1998 اإىل اليوم.

من تاأليف جماعي  مرياث حممد عزيز احلبابي يف كتاب
لالأبحاث  العربي  املركز  عن  �شدر 
حممد  كتاب  ال�شيا�شات  ودرا�شة 
والغدية،  ال�شخ�شاين  احلبابي:  عزيز 
اللطيف  عبد  كمال  اإعداد  من  وهو 
وتقدميه، وتاأليف كٍلّ من عبد الرزاق 
الداوي، وحممد ال�شيخ، وعبد ال�شالم 
امل�شباحي،  وحممد  العايل،  بنعبد 
وفتحي امل�شكيني، وحممد م�شطفى 
القباج. وي�شتمل هذا الكتاب على 192 
وحممد  الكبري.  القطع  من  �شفحًة 
عزيز احلبابي �شاعر وروائي وقا�ٌضّ 
املغرب،  من  و�شيا�شي  واأكادميي 
الفيل�شوف،  اأنه  له  �شفة  اأبرز  ولعّل 
ارتبط مب�شطلحني:  قد  ا�شمه  وكان 
الفرد  انتقال  وتعني  »ال�شخ�شانية« 
اإىل  ثم  »ال�شخ�ض«  اإىل  »الكائن«  من 
لي�شت  »الغدية« فهي  اأّما  »االإن�شان«. 
بل  بع�شهم،  فهمها  كما  امل�شتقبلية 
يف  االإن�شاين  للن�شاط  معاجلة  هي 
بيئة معينة ال�شتخال�ض عنا�رص تهّم 

االإن�شانية جمعاء.

 تتجه البحوث ال�شتة لهذا الكتاب، اإىل 
االإحاطة باالآثار الفكرية التي خلّفها 
حممد عزيز احلبابي، وتت�شمن تقدمي 
ومناق�شة  بها،  والتعريف  اأعماله 
يف  و�شاهم  اإ�شكالياتها.  من  جوانب 
من  جمموعة  البحوث  هذه  اإعداد 
طلبته القدامى من اجليل االأول الذي 
در�ض على يديه يف اجلامعة املغربية 
يف ال�شتينيات. واأُ�شيف اإليهم باحثون 
من تون�ض واملغرب من اأجل اإحاطة 
والتوجهات  املحاور  بناء  اإىل  تهدف 
الفكرية الكربى يف م�رصوعه الفل�شفي 
الكتاب  بحوث  وُرّتبت  وتقدميها، 
تعرف  من  القارئ  ن  ُتِكّ بطريقة 
التي  واالآثار  الفكرية  منجزات عزيز 
خلّفها يف اجلامعة املغربية، بطريقة 

متدرجة.
 

حممد عزيز احلبابي: م�شار يف 
الفكر واحلياة«

عزيز  »حممد  االأول  الف�شل  يت�شمن 
واحلياة«  الفكر  يف  م�شار  احلبابي: 
الذاتية  ال�شرية  بناء  يف  م�شاهمًة 
)عام  الظماأ  جيل  رواية  ملوؤلف 
1967(؛ اإذ يحاول عبد الرزاق الدواي، 
الفيل�شوف  ن�شو�ض  على  اعتماًدا 
االأ�شا�شية  اجلوانب  اإبراز  وموؤلفاته، 
يف �شريته الذاتية، من خالل م�شريته 
اجلامعة  تاأ�شي�ض  يف  ودوره  البحثية، 
الفل�شفية  نواتها  وبلورة  املغربية 
الثاين، فيقف  الف�شل  اأّما يف  االأوىل. 
فل�شفة  »يف  ال�شيخ  درا�شة حممد  يف 
ال�شخ�شانية  احلبابي:  عزيز  حممد 
والغدية«، على اأبرز املحاور الكربى 
يف  الباحث  عمل  وقد  فل�شفته،  يف 
احلبابي  نقد  تقدمي  على  اأّول  حمور 
ثاٍن  حمور  ويف  احلداثة.  الأزمات 
القيم«،  يف  كفل�شفة  »ال�شخ�شانية 
والتحرر  احلرية  يف  اهتمامه  ترّكز 
بلورة  حماواًل  واحل�شارة،  والتقانة 
الفل�شفة،  للوظيفة  احلبابي  ر  ت�شُوّ

باإبراز املنحى الديني  خمتتًما بحثه 
لل�شخ�شانية االإ�شالمية.

يت�شمن  فهو  الثالث،  الف�شل   اأّما 
م�شطفى  حممد  اإعداد  من  درا�شًة 
هي  »الغدية  بعنوان  وهي  القباج، 
ملحمد  الفل�شفي  الن�شق  يف  االأ�شل: 
الدرا�شة  هذه  ويف  احلبابي«،  عزيز 
اأّن  مفادها  فر�شية  عن  يدافع 
يف  املركزية  النواة  هي  »الغدية« 
احلبابي.  عند  الفل�شفي  الن�شق 
متابعة جممل  على  ذلك  واعتمد يف 
اجلامعة  يف  اأدواره  وخمتلف  اإنتاجه 
هواج�ض  تو�شيح  واملجتمع، حماواًل 
الغدية يف موؤلفاته املختلفة، ومنِبًّها 
الطابع  اأّن  على  نف�شه  الوقت  يف 
لالأفكار  وامل�شتقبلي  ال�شيا�شي 
الهواج�ض  اإىل  تعود  الواردة يف فكره 
يف  وعيه  واكبت  التي  ال�شيا�شية 
املغربية،  الوطنية  احلركة  �شفوف 
االإميان  يف  املبكر  وانخراطه 
بامل�شتقبل. واأّما حممد امل�شباحي، 

من  الرابع  الف�شل  يف  اهتّم  فقد 
درا�شته ب�شخ�شانية احلبابي من خالل 
مفهوم االأفق، وحاول فح�ض »جدلية 
اإىل  م�شرًيا  احلبابي«،  فكر  االأفق يف 
وحاول  واختالطها.  االآفاق  تداخل 
من  معّينة  بزاوية  االإحاطة  عمله  يف 
زوايا ان�شغال الفيل�شوف. ويتيح بحثه 
للقراء معاينة كيفيٍة من كيفياِت بناء 

مفاهيمه وت�شوراته.
 

»امل�شاواة ال�شخ�شانية بني 
الرجل واملراأة عند احلبابي«

درا�شًة  اخلام�ض  الف�شل  ويت�شمن 
»امل�شاواة  بعنوان  امل�شكيني  لفتحي 
ال�شخ�شانية بني الرجل واملراأة عند 
ر  احلبابي«، وقد قّدم من خاللها ت�شُوّ
اأمام  متوقًفا  للم�شاواة،  احلبابي 
ال�شخ�شانية  اأثارها يف  التي  الق�شايا 
مو�شوع  مقاربته  عند  االإ�شالمية 
وهذه  والرجل.  املراأة  بني  العالقة 

الدرا�شة جتعلنا اإزاء معطيات نظرية 
واالأ�رصة،  املراأة  ق�شايا  يف  جتادل 
االأحكام  جملة  من  مواقف  وتتخذ 
بتعُرّف  لنا  ي�شمح  ما  وهو  والقيم، 
للمرجعية  احلبابي  ا�شتدعاء  كيفية 

االإ�شالمية يف ن�شو�شه.
عبد  يقدم  ال�شاد�ض،  الف�شل   ويف 
درا�شته  يف  العايل  بنعبد  ال�شالم 
فل�شفة  االإ�شالمية  »ال�شخ�شانية 
تركيبيًة  قراءًة  كالم؟«  علم  اأم 
حماواًل  احلبابي،  �شخ�شانية  يف 
يف  االإنتاج  هذا  اأبعاد  بع�ض  قراءة 
املعا�رص.  االإ�شالمي  الفكر  �شياق 
اأخرى  معطيات  الدرا�شة  وت�شمنت 
االإ�شالمية  ال�شخ�شانية  مو�شوع  يف 
حمدًدا  موقًفا  ورتبت  وثنائياتها، 
اأمٌر  وهو  ا،  اأي�شً الفل�شفية  اآثاره  من 
التقدمي  يف  حماولة  اأمام  يجعلنا 
وال�شخ�شانية  لل�شخ�شانية  الرتكيبي 

االإ�شالمية.
وكالت
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فائدة �لزبادي.. حقيقة �أم �أ�صطورة؟
اأجرى باحثون اأمريكيون درا�سات 
علمية على منتج الزبادي )اللنب( 
يف حماولة لتاأكيد اأو نفي الأفكار 

التقليدية عن فوائده.
جامعة  من  الباحثون  واأبرز 
فوائد  �سحة  الأمريكية  بو�سطن 
الزبادي على عمل القلب والأوعية 
واأكدوا  خا�ص.  ب�سكل  الدموية 
على دورها الفعال يف التقليل من 
القلبية  بالنوبات  الإ�سابة  خطر 
وال�سكتات الدماغية بن�سبة ت�سل 

اإىل %21-17.
وقال الأخ�سائي جا�سنت بوينديا: 
اأن  طويلة  فرتة  منذ  »افرت�سنا 
الزبادي تقلل من فر�ص الإ�سابة 
والأوعية  القلب  باأمرا�ص 
تكوينها  يف  ت�سبه  لأنها  الدموية 

التي  الأخرى  الألبان  منتجات 
�سابقا.  ال�سحية  فعاليتها  اأثبتت 
فائدة  حقيقة  اإىل  وتو�سلنا 
الزبادي بعد حتليل الإح�سائيات 
كبري  ال�سحية حلالة عدد  الطبية 
 30 خالل  والرجال  الن�ساء  من 

�سنة«.
حتّفز  الزبادي  اأن  بوينا  واأ�ساف 
النيرتوجني  اأك�سيد  اأحادي  اإنتاج 
يف اجل�سم، ما ي�سبب متدد الأوعية 
اإىل  بدوره  يوؤدي  وهذا  الدموية، 
يف  الدم  �سغط  على  احلفاظ 
من  والوقاية  الطبيعية  م�ستوياته 
كما  اخلطرية.  القلب  اأمرا�ص 
اإنزميات  على  الزبادي  حتتوي 
متنع ت�سكل لويحات الكولي�سرتول 

املر�سية.

�خلر�صوف

التبعّيات  من  الأطباء  حّذر 
التعرق  لظاهرة  ال�سحية 
اأو  �ساخن  طعام  تناول  بعد 
التعرق  ظاهرة  وتعد  حار 
الكثري  براأي  الطعام،  بعد 
طبيعي  فعل  رّد  الأطباء،  من 
اأن  ميكن  اأنها  اإل  للج�سم، 
تتطلب  �سّحية  مب�ساكل  تنبئ 
حرارة  وترتفع  طبيا  فح�سا 

تناول  بعد  عادة  اجل�سم 
احلارة،  اأو  ال�ساخنة  الأطباق 
م�سامات  تن�سط  وبالتايل 
ب�سكل  العرق  وتفرز  اجل�سم 
طبيعي ويرجع الأطباء ظاهرة 
تناول  بعد  الغزير  العرق 
الإ�سابة  اإمكانية  اإىل  الطعام 
وهي  فراي،  مبتالزمة 
ا�سطراب ع�سبي نادر ي�سببه 

النكافية  الغدة  ي�سيب  �رضر 
امل�سوؤولة عن �سنع اللعاب، اأو 
للع�سب  يحدث  �رضر  ب�سبب 
يحذر  كما  ال�سدغي  الأذين 
التعرق  ظاهرة  من  الأطباء 
بعد الطعام لأنها من عوار�ص 
باركن�سون  اأو  ال�سّكري  مر�ص 
)من اأمرا�ص الدماغ التنك�سية 

التي توؤدي اإىل املوت(.

اأكل الأوراق الزهرية طازجة اأو مطبوخة يقلل من الكولي�ستريول 
يف الدم كما يخفف من اأ�رضار مر�ص ت�سلب ال�رضايني اأو �سفائه، 
عامة  ب�سفة  للج�سم  عام  ومقٍوّ  املرتفع  الدم  �سغط  من  ويقلل 

ومطهر  ال�سهال  ويعالج  للجن�ص  ومقٍوّ  خا�سة  ب�سفة  والقلب 
ا�ستخدام  على  الأ�سخا�ص  من  العديد  ويعتمد   . والأمعاء  للمعدة 

درا�سة  توجد  لكن ل  الكولي�سرتول،  لعالج  الأع�ساب  اأنواع خمتلفة من 
كافية اأثبتت فعالية هذه الأع�ساب يف عالج الكولي�سرتول

كيف تخدع �لفريو�صات �جلهاز �ملناعي؟

ما عالقة �لطول بال�صكتات �لدماغية؟!

التي  املعقدة  الآلية  عن  العلماء  ك�سف 
اجل�سم  مناعة  الفريو�سات  بها  تخدع 
و�رضح  مميتة  باأمرا�ص  وت�سيبه  الب�رضي 
كيف  الكندية  مكغيل  جامعة  من  علماء 
املزمنة  الأمرا�ص  الفريو�سات  ت�سبب 
 ،c الكبد  والتهاب  الإيدز  وخا�سة 

وت�سعف خاليا اجلهاز املناعي يف ج�سم 
عند  الفريو�سات  هذه  وتنتج  الإن�سان. 
كيميائية  مادة  الب�رضي  اجل�سم  دخولها 
بن�ساط  تتحكم  اإنرتلوكني-10  ت�سمى 
)جمموعة  التائية  الليمفاوية  اخلاليا 
دورا  تلعب  البي�ساء  الدم  خاليا  من 

اأ�سا�سيا يف املناعة( وجتعلها اأقّل فعالية 
براأي  احلديث  الك�سف  هذا  وي�ساعد 
جديدة  عالجات  اإيجاد  على  العلماء، 
لعدد من الأمرا�ص اخلطرية التي ت�سيب 
املزمنة  الفريو�سية  كاللتهابات  الب�رض 

وال�رضطان واأمرا�ص نق�ص املناعة.

تو�سل علماء من جامعة كوبنهاغن الدمناركية 
القامة  طول  معدل  بني  تربط  نتائج  اإىل 
بال�سكتات  الإ�سابة  واحتمال  ال�سغر  يف 

الدماغية.
 Science العلماء يف مقابلة مع جملة  وقال 
التي  درا�ساتنا  »خالل  العلمية:   daily

وال�سكتات  وال�رضايني  القلب  باأمرا�ص  تتعلق 
من  بالتحقق  قمنا  واأ�سبابها،  الدماغية 
البيانات ال�سحية لنحو 300 األف �سخ�ص ولدوا 
ما بني 1930 و 1989، وحتققنا من العديد من 
العوامل واملوؤ�رضات ال�سحية التي قد ت�سبب 
والإ�سابة  اجلينية  كالعوامل  الأمرا�ص،  تلك 

يف  النمو  معدلت  وحتى  معينة  باأمرا�ص 
ال�سغر«. وبعد معاينة البيانات تو�سل العلماء 
عانوا  الذين  الأ�سخا�ص  اأن  تظهر  نتائج  اإىل 
اأكرث  كانوا  الطفولة،  النمو يف  من م�ساكل يف 
عر�سة لالإ�سابة بال�سكتات الدماغية يف الكرب 

مبعدل %11.

اأن يرى اأطباء الأمرا�ص اجللدية 
ظهور حب ال�سباب مبثابة اإنذار مبكر 

لأمرا�ص نف�سية خطرية وتاأكدت 
تخمينات الأطباء بعد ظهور نتائج 

الفح�ص الأوىل ملر�سى خ�سعوا ملراقبة 
حب اأطباء نف�سيني، والتي تك�سف عالقة 

ال�سباب باأمرا�ص اجلهاز الع�سبي.
اجللدية وين�سح العلماء بزيارة طبيب الأمرا�ص 
اإن اأمكن، فور ظهور العالمات الأوىل حلب ال�سباب 

الب�رضة لأن الت�سخي�ص املبكر ل ي�ساعد على عالج 
خطرية فقط، بل يجّنب املر�سى ا�سطرابات نف�سية 
اأن ن�سبة وي�سري اأطباء اجللد يف كندا وبريطانيا اإىل 

يف ال�سنة الإ�سابة بالكتئاب ملن يعانون من حب ال�سباب 
الأوىل تبلغ حوايل 65% اأكرث من الأ�سخا�ص الأ�سحاء. وي�ستمر خطر ظهور اأ�سكال خفيفة ومتو�سطة من 

ال�سطرابات النف�سية يف ال�سنوات اخلم�ص الأوىل للم�سابني بحب ال�سباب.

عالج �صريع للزكام عند �لأطفالحب �ل�صباب عالمة مر�ض خطري
املاء وامللح: ويكون ذلك بخلط ن�سف ملعقٍة كبريٍة 

من امللح، يف كوٍب من املاء الدافئ، وجعل 
كن عمل بخاٍخ لالأنف  الطفل يتغرغر بها، كما ميمُ
من املاء وامللح، لتخلي�ص الطفل من احتقان 

الأنف، وت�سهيل �سيالن املخاط والتخلّ�ص منه 
�رضيعاً. �رضاب ماء النانخة: يتّم غلي بع�ص بذور 

النانخة، يف كوٍب من املاء، ثّم ي�رضب الطفل مغلي 
النانخة على مراحل. التدليك بالثوم وزيت اخلردل: 

يجب ت�سخني كميٍة قليلٍة من زيت اخلردل، 
مع ب�سع ف�سو�ٍص من الثوم، بعدها يتّم 
ا�ستعمال اخلليط لتدليك �سدر الطفل 
وظهره، بالإ�سافة اإىل اجلزء اأو ال�سطح 

اخلارجي ملنطقة احللق، وقدمي 
الطفل، وتمُعترب هذه الطريقة فعالًة 

من حيث املحافظة على ج�سم 
الطفل دافئاً، وبالتايل مكافحة 

نزلت الربد. احلليب واللوز: 
تمُ�ساف كميٌة من احلليب الدافئ 

اإىل عجينة اللوز، ويمُطلب 
اأو من الطفل لعقها ثالث، 

اأربع مرات خالل اليوم، و�ستخف حدة الزكام بفعل ذلك. الثوم: اإّن ع�سري الثوم مفيٌد جداً لعالج الزكام، 
�ست�ساغاً، يتّم تخفيفه بالقليل من املاء، اأو باإ�سافة ملعقٍة من  ولتخفيف حدة مذاقه لدى الطفل وجعله ممُ

الع�سل اإليه. الع�سل: يمُ�ساحب الزكام يف بع�ص الأحيان الإ�سابة بالكحة، لذا يمُن�سح بتقدمي الع�سل للطفل يف 
كن خلط  هذه احلالة، كاأن يتناول ملعقًة من الع�سل يف ال�سباح، واأمُخرى يف امل�ساء حّتى زوال الكحة، كما ميمُ

الع�سل مع القليل من ع�سري الزجنبيل، اأو غلي اخلليط مع ملعقتني من ع�سري الليمون و�رضبه

�لتعرق بعد �لطعام 
عالمة ملر�ض خطري



�إ�سالميات
19

�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 

به و�لتاأثر  وتدبره  �لقر�آن  لتالوة  تدعو  �أحاديث 
داود  واأبو  والرتمذي  البخاري  روى   )1
عن عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه اأن 
 : قال  و�ضلم  اهلل عليه  اهلل �ضلى  ر�ضول 

))خريكم من تعلم القراآن وعلمه (( . 
والرتمذي  وم�ضلم  البخاري  روى   )2
مو�ضى  اأبي  عن  داود  واأبو  والن�ضائي 
اهلل  اأن ر�ضول  الأ�ضعري ر�ضي اهلل عنه 
مثل   ((  : قال  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 
املوؤمن الذي يقراأ القراآن مثل الأترجة 
ومثل   ، طيب  وطعمها  طيب  ريحها   :
املوؤمن الذي ل يقراأ القراآن مثل التمرة 
ل ريح لها وطعمها حلو ، ومثل املنافق 
الذي يقراأ القراآن مثل الريحانة ريحها 
طيب وطعمها ُمر ، ومثل املنافق الذي 
ريح  ل  احلنظلة  كمثل  القراآن  يقراأ  ل 

لها وطعمها ُمر (( . 
الأمة  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  وحذر   )3

 ، �ضديدا  حتذيرا  القراآن  ن�ضيان  من 
مو�ضى  اأبي  عن  وم�ضلم  البخاري  روى 
قال   : قال  عنه  اهلل  ر�ضي  الأ�ضعري 
 ((  : و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول 
نف�س  فوالذي  القراآن  هذا  تعاهدوا 
الإبل  من  تفلتا  اأ�ضد  لهو  بيده  حممد 
يف عقلها (( . 4( روى البخاري وم�ضلم 
عن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها قالت : قال 
ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم ) الذي 
ال�ضفرة  به مع  القراآن وهو ماهر  يقراأ 
القراآن  يقراأ  والذي   ، الربرة  الكرام 
ويتعتع فيه وهو عليه �ضاق له اأجران (( 
.  5( روى م�ضلم عن عمر بن اخلطاب 
ر�ضي اهلل عنه اأن النبي �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم قال : )) اإن اهلل يرفع بهذا الكتاب 
روى   )6   .  )) اآخرين  به  وي�ضع  اأقواما 
بن  عبداهلل  عن  والرتمذي  داود  اأبو 

عمرو بن العا�س ر�ضي اهلل عنهما عن 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال : ))يقال 
ل�ضاحب القراآن : اإقراأ وارتق ورتل كما 
كنت ترتل يف الدنيا ، فاإن منزلتك عند 
اآخر اآية تقراأها (( �ضحيح اجلامع 8122  
7( روى الرتمذي عن عبداهلل بن م�ضعود 

اهلل  ر�ضول  قال  قال:  عنه  اهلل  ر�ضي 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم : )) من قراأ حرفا 
من كتاب اهلل فله ح�ضنة واحل�ضنة بع�رش 
اأمثالها ، ل اأقول اأمل حرف، ولكن األف 
حرف ولم حرف وميم حرف(( �ضحيح 

اجلامع 6469 

�ل�سبيل ملر�ساة �هلل
 و�لتقّرب منه

 

بجميِع   - وجَلّ -عَزّ  رِبّه  من  املوؤمُن  العبُد  ُب  يتقَرّ
على  احل�ضوِل  يف  طمعاً  احل�ضنِة  والأقواِل  الأعماِل 
ي�ضتطيُع  النوِم  يف  حتى  تعاىل،  اهللِ  من  العظيِم  الأجِر 
وتعاىل-  -�ضبحانُه  اهللِ  من  َب  التقُرّ ينوي  اأن  املرء 
خالقِه  بيِد  اأمرِه  جميَع  اأَنّ  يُدرُك  املوؤمُن  فالعبُد 
طلباً  تعاىل  هللِ  ونّياته  واأقوالِه  اأفعالِه  جميَع  في�رشف 
اهللِ  من  والثواِب  والأجِر  احل�ضناِت  ولنيِل  ملر�ضاتِه 
تعاىل، وقد جاَء يف احلديِث القد�ضِيّ اأَنّ اهللَ تعاىل قال: 
ب اإيَلّ  )من عاَدى يل ولياً فقد اآذنتُه باحلرِب، وما تقَرّ
ا افرت�ضُت عليه، وما يزاُل  اإيَلّ مَمّ اأحَبّ  عبدي ب�ضيٍء 
اأحببتُه  فاإذا  اأُحبَّه،  حتَّى  بالنَّوافِل  اإيَلّ  ُب  يتقَرّ عبدي 
به،  يُب�رِشُ  الَّذي  وب�رَشه  به،  ي�ضَمُع  الَّذي  �ضمَعه  كنُت 
واإن  بها،  مي�ضي  الَّتي  وِرجلَه  بها،  يبِط�ُس  الَّتي  ويَده 
دُت  �ضاألني لأُعطينَّه، ولئن ا�ضتعاذين لأُعيذنَّه، وما ترَدّ
يكرهُ  املوؤمِن،  نف�ِس  عن  تَرُدّدي  فاعلُه  اأنا  �ضيٍء  عن 
ال�ضاحلِة هي  الأعماِل  اإّن  ُم�ضاءتَه(.  اأكرهُ  واأنا  املوَت 
التي  النوافل  الأعمال  تلك  ومن  اهلل  ملر�ضاة  ال�ضبيل 
وقد  بها،  -تعاىل-  اهللُ  اأمَر  التي  الفرائ�ِس  بعَد  توؤدى 
ذكَر اهللُ -�ضبحانه وتعاىل- يف القراآِن الكرمي، يف �ضورِة 
بها  يتقّرب  التي  ال�ضاحلِة  الأعماِل  على  مثالً  الكهف 
ال�ضاحلاُت،  الباقياُت  وهي  خالقه  اإىل  امل�ضلم  العبُد 
خره امل�ضلم حل�ضابه يوم القيامة، حيُث  فهَنّ خرُي ما يَدّ

فيهَنّ الأجُر والغنيمُة والفوُز يوم القيامة.

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

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

املر�ضو�س  كالبنيان  يقال  كان  كما 
ال�ضكل  بذلكم  بع�ضا  بع�ضه  ي�ضد 
للجار  الظاهر  ومن احلقوق  الفريد، 
وجاره  بطنَا؛  ميالأ  ل  اأن  جاره  على 
جائع، ول ي�ضد عط�ضا؛ وجاره ظمئ، 
ا  ول ينام ليلة؛ وجاره ي�ضد بع�ضه بع�ضً
ي�ضلمه،  ول  يطاق،  ل  ليل  برد  من 
عر�ضه  على  يعتدي  ول  يخذله،  ول 
بجوارحه، ول يعتدي على ماله، ول 
ما  املقام يف  ويطول  بل�ضانه  يعتدي 
والفطر،  ال�ضليمة،  الأخالق  حتتويه 
واملعا�رشة،  املعاملة  يف  احل�ضنة 

وي�ضتبينها �ضاحب نف�س �ضليمة،  

�لباقيات �ل�ساحلات 

اختلَف اأهُل العلِم يف تف�ضرِي 
ال�ضاحلات  الباقيات  معنى 
يف قوِل اهلل �ضبحانه وتعاىل: 
) املاُل َوالبَنوَن زينَُة احَلياِة 
احِلاُت  نيا َوالباِقياُت ال�ضّ الُدّ
َوَخرٌي  ثَواًبا  َرِبَّك  ِعنَد  َخرٌي 
العلماِء  اآراِء  وبياُن  اأََماًل(، 
واأقوالهم وتف�ضرياتهم لهذه 
الآية على النحِو الآتي: يرى 
اأَنّ املراَد  بع�ُس اأهِل العلِم 
هو:  ال�ضاحلاِت  بالباقياِت 
والتكبرُي،  والتهليُل  الت�ضبيُح 
هذا  اأ�ضحاُب  ا�ضتدَلّ  وقد 
ال�ضحيِح  باحلديِث  القوِل 

اهلل  -�ضلى  النبِيّ  عن 
قال:  حيث  و�ضلم-  عليه 
الباقياِت  مَن  )ا�ضتَكِثوا 
احِلاِت، قيَل: وما هَي يا  ال�ضَّ
ِ؟ قال: امِللَُّة، قيَل:  ر�ضوَل اهلَلّ
ِ وما هَي؟ قال:  يا ر�ضوَل اهلَلّ
والتَّ�ضبيُح  والتَّهليُل  التَّكبرُي 
َة  ِ ول حوَل ول قَوّ واحلمُد هلَلّ
فاإَنّ  ذلك  وعلى   ،)ِ باهلَلّ اإَلّ 
هَنّ  ال�ضاحلات  الباقيات 
اهلل،  �ضبحاَن  امل�ضلم:  قوُل 
ول  حوَل  ول  هللِ،  واحلمُد 
اأكرب ول  واهللُ  باهللِ،  اإّل  قّوَة 
بهذا  اأخَذ  اإّل اهلل، وقد  اإلَه 

واأهِل  العلماِء  من  القوِل 
التف�ضرِي جماهد وعطاء بن 
اآخٌر  فريٌق  يرى  رباح.  اأبي 
املراد  اأَنّ  العلِم  اأهِل  من 
ال�ضاحلاِت  بالباقياِت 
وروى  اخلم�س،  ال�ضلوات 
كتابِه  يف  العربُيّ  ابُن  ذلك 
حيث  القراآِن،  اأحكاُم 
هي  جماعٌة  )وقالت  قال: 
وذهَب  ال�ضلواُت اخلم�س(، 
اأي�ضاً اإىل هذا الراأي الإماُم 
مالك. يرى بع�ُس اأهِل العلِم 
ال�ضاحلات  الباقيات  اأَنّ 
ت�ضمُل كَلّ عمٍل �ضالٍح مُيكُن 

القياَم به، من غرِي ح�رشها 
راأي  على  فقط  بال�ضالِة 
واأبو  عّبا�س،  بن  اهلل  عبد 
جبري،  بن  و�ضعيد  مي�رشة، 
كما  �رشحبيل،  بن  وعمر 
الباقيات  ح�رش  ميكن  ل 
بالت�ضبيِح  ال�ضاحلات 
والتهليِل  والتحميِد 
من  غريها  دون  والتكبرِي 
على  ال�ضاحلِة  الأعماِل 
اخلدري  �ضعيد  اأبي  راأي 
بن  والنعمان  هريرة  واأبي 
اهلل  ر�ضي  وعائ�ضة  ب�ضري 

عنهم جميعا
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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 ال�سيارات يف امل�ستقبل �ست�ستبدلها “�سناديق متنقلة”

تقنيات 
ة  د لقيا ا

الذاتية والكهربائية 
�شتغيرّ �شناعة ال�شيارات بال�شكل الذي عرفه 

ت�شميم  رئي�س  ك�شف  وقد  التاريخ، 
�شيناريوهني  اجلديد  تويوتا 

حمتملني ملا ينتظرنا.
رويرتز،  مع  مقابلة  يف 
هامفريز  �شيمون  قال 
باأنه  تويوتا  ت�شميم  رئي�س 
فيه  تتحول  م�شتقباًل  يرى 
ال�شيارات اإىل �شناديق متنقلة، 
مت  الفخامة  فائقة  مركبات  اأو 
تقنية  واأن  لالأثرياء،  �شنعها خ�شي�شاً 
الكهربائية  الطاقة  ومولدات  الذاتية  القيادة 
قد تُق�شي احلاجة لمتالك الأفراد �شيارات 

خا�شة.
هواتفهم  ا�شتخدام  للعمالء  ميكن  كمثال، 
لتاأتي مركبة كهربائية  تو�شيلة  الذكية لطلب 
اأما  وجهتهم،  اإىل  لأخذهم  القيادة  ذاتية 
مبا  يطالبون  قد  اأخرى  ناحية  على  الأثرياء 
الفخامة”  فائقة  متنقلة  “�شناديق  اأ�شماه 
كان  التي  القطارات  ملق�شورات  مماثلة 
املا�شي،  القرن  يف  ي�شتخدمونها  الأثرياء 
ويقول هامفريز: “�شيكون هنالك حل عاطفي 

وحل عملي”.
عن  ك�شفت  عندما  �شابقاً  تويوتا  ملحت 
مبثابة  باأنها  الختبارية   e-Palette

“�شندوق فوق العجالت” مع مق�شورة ميكن 
تخ�شي�شها ح�شب طلب مالكها، وراأت �شانعة 
ا�شتخدامها  ميكن  باأنه  اليابانية  ال�شيارات 
بنقل اأي �شيء من خدمات الركوب الت�شاركي 

للنا�س اإىل تو�شيل البيتزا.
لي�س هنالك �شيء موؤكد حول ما �شيحمله لنا 
ه باأن “كل �شيء  امل�شتقبل، ولكن هامفريز نورّ
قد  الت�شميم  ناحية  من  ال�شيارات  يف  حالياً 
الغطاء  اأ�شفل  املحرك  عام،   100 عليه  مر 
ومبجرد  املقود”،  وراء  وال�شائق  الأمامي 
من  كامل  عامل  للقيادة،  النا�س  حاجة  عدم 

الحتمالت �شوف يتفتح اأمامنا.

برتكيزها علي النمو املربح امل�ستدام

 
رينو‘  ’جمموعة  )Groupe renault( اأعلنت 

الدولية  تها  خطرّ �شت عن  لفرتة  اجلديدة 
حتمل  والتي  Drive The �شنوات  عنوان 
وتهدف   Future يل حتقيق اإيرادات �شنوية تزيد اإ

يل عن 70 مليار يورو1، والو�شول  م�س اإ من ها باأكرث  للمجموعة  ت�شغيلي 
ة، مع اأ�شا�س يبلغ 5 باملائة،  7 باملئة بنهاية اخلطرّ
اإيجابي يف  نقدي حر  ق  بتدفرّ التمترّع  اإيل  اإ�شافة 
 Drive The Future ة كل �شنة. وتتناغم خطرّ
مع روؤية ’جمموعة رينو‘ املتمحورة حول توفي 
وغداً.  اليوم  للجميع،  امل�شتدامة  لية  التنقرّ �شبل 
ال�رشق  منطقة  يف  متنامية  �شعبية  ’رينو‘  ت�شهد 
ثالث  م�شاعفة  مبيعات  حتقيق  مع  الأو�شط 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  تقريباً  ات  مررّ
ولقد  املا�شية+،  اخلم�س  ال�شنوات  مدي  علي 
اأفريقيا،  يف  مركبة  األف   491 ببيع  ’رينو‘  قامت 
ال�رشق الأو�شط والهند خالل العام 2016، وحتت 
العالمة  ت�شعي  اجلديدة  ال�شرتاتيجية  ة  اخلطرّ
ال�شيارات  بقطاع  الرائدة  الفرن�شية  التجارية 
اإيل بيع ما يزيد عن 800 األف مركبة بحلول �شنة 

.2022

تركز على ال�سوق 
اجلزائري يف 

خمططاتها

"ماهندرا" 
تفتتح مكتبًا 

بالقاهرة 
لإدارة عمليات 
�سمال اأفريقيا

   
افتتحت �رشكة ماهندرا 

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

يف القاهرة ليكون م�شئولً عن 
متابعة كافة الأعمال اخلا�شة 
بال�رشكة من جتارة املعدات 

الآلية ومعدات الزراعة 
ومولدات الطاقة ومعدات 

البناء وجتارة املحا�شيل يف 
�شمال اأفريقيا.

جاء ذلك بح�شور �شاجناي 
باتا�شاريا ال�شفي الهندي 
 Arvindيف القاهرة، و

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

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

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

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

ماهندرا العاملية لديها اأر�شية 
قوية يف القارة الأفريقية حيث 

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

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

ينمو اقت�شادياً ب�رشعة كبية، 
وهدفنا احلايل العتماد علي 

اأف�شل الكوادر املحلية يف 
هذا ال�شوق الواعد لنتمكن 
من درا�شة وفهم ما يحتاجه 

عمالئنا لتقدمي اأف�شل 
املنتجات لهم التي تالئم 

احتياجاتهم.

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

اجلديدة   2019  G-Class عن  ر�شمياً  مر�شيد�س  ك�شفت 
كلياً، وياأمل ال�شانع الأملاين بذلك اأن ي�شتمر جناح �شيارته 

للطرق الوعرة بعد اأن اأ�شبحت اأيقونة لعالمته التجارية.
هي �شيارة اأيقونية ما يعني اأن روحها الأ�شلية يتوجب اأن 
نرى  الأمامية  الواجهة  ففي  وبالفعل  معها،  حياتها  تتابع 
�شبك اأمامي ماألوف حُماط مب�شابيح اأمامية دائرية ال�شكل، 
تطورّري  حمرك  غطاء  لديها   2019  G-Class اأن  كما 
وم�شد اأمامي جديد مت ت�شميمه ب�شكل دائري للم�شاعدة 
اأنها حتافظ على �شكلها  بتح�شني الديناميكا الهوائية كما 
اأن �رشائطها املزخرفة م�شتمرة وكذلك  ال�شندوقي، كما 
على  اأُجري  تغيي  اأكرب  بخلفها.  الإحتياطي  الإطار 
املق�شورة، حيث هنالك مقود جديد كلياً، مل�شات معدنية، 
بنظام   SUV الـ  وتتوفر  وكربونية،  خ�شبية  زخرفات 
تناظرية  قيا�شات  وعدادات  اإن�س   12.3 وترفيه  معلومات 
 12.3 رقمية  قيا�شات  عدادات  طلب  للعمالء  ولكن ميكن 
اإن�س، كما اأن املقاعد مدفئة والنظام ال�شوتي بـ 7 �شماعات 
عدة  هنالك  للتخزين.  ات�شاعاً  اأكرث  م�شاحة  توفي  مع 

خيارات متاحة تت�شمن نظام برومي�شرت �شوتي حُميطي بـ 
 Multicontour 16 �شماعة، جلد فائق الفخامة، حزمة
والتربيد  التدفئة  وظائف  لها  ت�شيف  الأمامية  للمقاعد 
 Exclusive Interior Plus حزمة  وكذلك  وامل�شاج، 
وهي ت�شيف جلد نابرّا على الأبواب ولوحة القيادة وكذلك 
من  راحة  اأكرث   2019  G-Class اإن  الو�شطي.  الكون�شول 
جيلها ال�شابق وذلك بف�شل مميزاتها التي تقلل ال�شو�شاء 
ر  والهتزاز واخل�شونة فيها، كما اأن زيادة اأبعاد املوديل توفرّ
م�شاحة اأكرب لل�شائق والركاب، خا�شة واأن املقاعد اخللفية 

ح�شلت على 5.9 اإن�س اإ�شافية مل�شاحة الأقدام.
من  عدد  مع   G-Class �شتتوفر  املحرك،  غطاء  اأ�شفل 
مع  قيا�شيا  �شتاأتي  باأنها  مر�شيد�س  تاأكيد  مع  اخليارات 
حمرك تيبو مزدوج 4 لرت 8 �شلندر قوة 416 ح�شان و609 
اأوتوماتيكي بـ 9  نيوتن.مرت من عزم الدوران مت�شل بجي 
�رشعات مع نظام دفع رباعي، واإىل جانب ذلك فقد ذكر 
ديرت زيت�شه رئي�س داميلر اأنه �شيتم توفي ن�شخة كهربائية 

بالكامل يف امل�شتقبل ل�شيارة الطرق الوعرة.

باري�س  بلدية  مقر  م�شوؤول يف  قال 
الفرن�شية  العا�شمة  �شلطات  اإن 
التي  ال�شيارات  حلظر  تخطط 
الحرتاق  مبحركات  تعمل 
تعمل  التي  ذلك  يف  مبا  الداخلي، 
بالديزل والبنزين. وقال كري�شتوف 
عن  امل�شوؤول  ناجدوف�شكي، 
رئي�شة  مكتب  يف  النقل  �شيا�شة 
"الأمر  هيداجلو  اآن  باري�س  بلدية 
الطويل  للمدي  بالتخطيط  يتعلق 

�شتخف�س  اإ�شرتاتيجية  خالل  من 
w امل�شببة  الغازات  انبعاثات 
،اأ�شاف  احلراري"  لالحتبا�س 
الإذاعية  اإنفو  فران�س  ملحطة 
الرئي�شيني  املنتجني  اأحد  "النقل 
لذلك  احلراري  الحتبا�س  لغازات 
نخطط للتخل�س من ال�شيارات التي 
تعمل مبحركات الحرتاق الداخلي 
بوقود  تعمل  التي  ال�شيارات  اأو 

اأحفوري بحلول عام 2030".

اعتبارا من 2030

باري�س حتظر ا�ستخدام �سيارات 
البنزين والديزل 

مر�سيد�س تقدم �سياراتها اجلديدة 
لأ�سطول ال�سرطة الأملانية

معر�س  يف  تقدميها  مقرر 
ال�رشطة  معدات  وموؤمتر 
العام املقرر انطالقه بني 20 
فرانكفورت  يف  فرباير  و22 
داميلر  ومركبات  باأملانيا، 
�شربينرت  تت�شمن  لل�رشطة 
اجلديدة   X-Classو
امل�شتندة على ني�شان نافارا 
عري�شة  بعجالت  وتاأتيان 
واأقرا�س  معدلة  وخممدات 
طالء  مع  قوة  اأكرث  مكابح 
وكالهما  الأملانية،  ال�رشطة 

اأوتوماتيكي  بجي  يحظيان 
من 7 �رشعات.

�شاحنة  هنالك  واأخياً، 
الأعمال الثقيلة اأروك�س 325 
“جمهزة  وهي   ،4×4  L  1
وا�شعة  مبجموعة  للقيام 
يف  مبا  ال�رشطة”  مهام  من 
احلواجز  واإقامة  النقل  ذلك 
العقبات  واإزالة  الواقية 
عمليات  يف  وامل�شاعدة 
ارتفاعات  على  الإنقاذ 

عالية.

بور�س 992 تريبو تظهر اأثناء اختبارها على اجلليد بقوة 620 ح�سان
يبدو لنا اأن 992 تيبو هذه لديها ج�شد اإنتاجي، ما يعطينا 
نظرة وا�شحة على ما تنوي بور�س اأن تفعله يف ت�شميمها، 
العري�شة  الرفارف  هو  مالحظته  ميكننا  ما  واأكرث 
امل�شتطيلة  الرباعية  اخللخفية  والعوادم  اخللفي  واجلناح 
 Mission E من  امل�شتوحاة  اخللفية  امل�شابيح  وكذلك 

الكهربائية.
نحن نعلم باأن بور�س تخترب اجليل الأحدث من تيبو منذ 
ولكن  قوتها  كثية حول  تكهنات  هنالك  وكانت  �شهراً،   12

مبحرك  �شتحظى  باأنها  لنا  موؤكدة  م�شادر  ذكرت  موؤخراً 
تيبو مزدوج 6 �شلندر قوة 600 ح�شان يف الن�شخة القيا�شية، 
اأما ن�شخة تيبو S ف�شتحظى بقوة 620 ح�شان، مع ت�شارع 

من 0-100 كيلومرت خالل 2.5 ثانية وح�شب.
هذا ومتوقع و�شول بور�س 992 تيبو اجلديدة كلياً كموديل 
يف  �شيتم  تد�شينها  ولكن  بعيداً  يبدو  اأنه  و�شحيح   ،2020
وقت ما خالل العام املقبل، ومما نراه هنا فهي �شت�شتحق 

النتظار.



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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ت قاعدة  من 2016 �إىل 2017، كيف تغيرّ
ُم�ستخدمي خدمات وتطبيقات في�سبوك

م�ؤخًرا  في�سب�ك  �سبكة  �ساركت 
الرابع،  للربع  املالية  نتائجها 
كا�سفة   ،2017 عام  من  الأخري، 
مليار   2.14 من  اأكرث  وج�د  عن 
ال�سبكة  على  العامل  ح�ل  ُم�ستخدم 
مليار   1.5 من  واأكرث  الجتماعية، 
اآب”  “وات�س  تطبيق  يف  ُم�ستخدم 

.WhatsApp
وتُ�ساف اإىل تلك الأرقام اإح�سائيات 
مع  ال�سبكة  قّدمتها  �سابقة 
عدد  اأن  فيها  ذكرت   2017 نهاية 
ُم�ستخدمي تطبيق م�سنجر بلغ 1.3 
ُم�ستخدمي  وعدد  ُم�ستخدم،  مليار 
ان�ستغرام 800 ملي�ن �سخ�س. وبهذا 
من  كل  اأن  اعتبار  ُيكن  ال�سكل 
اآب”،  و”وات�س  وم�سنجر،  في�سب�ك، 
ُم�ستخدم،  املليار  نادي  داخل  هي 

مع  منه،  ان�ستغرام  تقرتب  بينما 
الأ�سهر  خالل  دخ�له  احتمالية 

القليلة القادمة.
ُم�ستخدمي  قاعدة  اإىل  وبالنظر 
ال�سبكة  فاإن   ،2016 يف  في�سب�ك 
مليار   1.86 بـ  عامها  اأغلقت 
 2.14 بـ   2017 لتختتم  ُم�ستخدم، 
تبلغ  زيادة  ن�سبة  يعني  وهذا  مليار، 
15٪ تقريبًا ما بني 2016 و2017. اأما 
 2016 اختتم  فه�  م�سنجر،  تطبيق 
 1.3 بـ  و2017  ُم�ستخدم،  مبليار 
مليار، لتبلغ الزيادة ن�سبة بذلك ٪30 

تقريبًا.
من  خرج  الآخر  ه�  اآب”  “وات�س 
2016 مبليار ُم�ستخدم، لي�ّدع 2017 
 ٪50 زيادة  بن�سبة  مليار   1.5 بـ 
�سبكة  فهي  ان�ستغرام  اأما  تقريبًا. 

نهاية  مع  ملي�ن   600 اإىل  و�سلت 
نهاية  مع  ملي�ن   800 واإىل   ،2016
بن�سبة  زيادة  يعني  وهذا   ،2017
الأول  الربع  ي�سهد  وقد  ا،  اأي�سً  ٪33
لنادي  ر�سمًيا  ان�سمامها   2018 من 
املّيزات  ظل  يف  ُم�ستخدم  املليار 

اجلديدة التي تُ�سيفها اأ�سب�عًيا.
التطبيقات  جميع  اأداء  اإىل  وبالنظر 
وحتى  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سابقة 
ربع  اأي  يف  ت�سهد  مل  فهي  اللحظة، 
مايل اأية خ�سائر يف ال�ستح�اذ على 
ما  دائًما  فهي  ُجدد،  ُم�ستخدمني 
حافظت على ن�سبة من�، الأمر الذي 
اأكرب مع  ب�سكل  للنم�  بق�ة  يُر�ّسحها 
مرور ال�قت يف ظل وج�د ُمبادرات 
للمناطق  الإنرتنت  �سبكة  لإي�سال 
خدمات  اأن  يعني  وهذا  النائية، 

على  الأول�ية  لها  �ستك�ن  في�سب�ك 
ومنّظمتها  في�سب�ك  اأن  اعتبار 
ت�سعى  التي  هي   Internet.org
واإي�ساله  الإنرتنت  لبّث  جاهدة 

لأماكن جديدة با�ستمرار.

�سكاوى من ��ستهالك �سريع لبطارية “بيك�سل 

2” وب�سدور حر�رة عالية منه
ا�ستكى الكثري من ُم�ستخدمي اأجهزة “بيك�سل 2″ و”بيك�سل 2 اإك�س اإل” من 

�رسكة ق�قل با�ستهالك �رسيع للبطارية وب�سدور حرارة عالية من اجلهاز، 

وهذا بعد تثبيت التحديث الأمني الأخري لنظام اأندرويد ال�سادر يف فرباير/

�سباط اجلاري.

 Reddit 9 �سكاوى الكثري من امُل�ستخدمني علىto5google ور�سد م�قع

وعلى منتديات الدعم الفّني الر�سمية ل�رسكة ق�قل، وتلك �سكاوى اأّكدت اأن 

امل�ساكل ظهرت بعد تثبيت التحديث الأخري فقط.

ومل تُعلّق �رسكة ق�قل حتى الآن على تلك امل�ساكل، اإل اأن جميع الأجهزة دون 

ا�ستثناء تُ�سدر حرارة عالية حتى عند عدم ا�ستخدامها.

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

اآبل«ووفقا للمعل�مات فاإن »ال�سيفرة )Mac OS وiOS( ق�له اإن »الثغرة املكت�سفة يف iBoot يف نظام iOS قد تك�ن ونقل امل�قع عن ج�ناثان ليفني، م�ؤلف العديد من الكتب عن اأنظمة ت�سغيل اآبل اآيف�ن، قد تك�ن الأخطر من ن�عها لت�رسيب بيانات تلك اله�اتف.اأكد م�قع »GitHub« املهتم ب�س�ؤون التقنية اكت�ساف ثغرة يف برجميات ه�اتف  للبيانات يف تاريخ  اأكرب ت�رسيب  اأن ج�ناثان ،وبالرغم من اأن هذا الن�ع من ال�سيفرات يعترب �رسيا و�رسوريا لعمل اأجهزة اآيف�ن ه�اتف اآيف�ن، وبع�س اأجزاء هذه ال�سيفرة ت�ستخدم يف اآخر اإ�سدارات نظام iOS« امل�س�ؤولة عن هذه الثغرة الربجمية م�ج�دة يف نظام الت�سغيل iOS 9.3 لت�سغيل ال�سبب وراء  اإل  ال�سيفرات،  الن�ع من  ت�رسب هذا  اأو  تعطي  واآبل ل  و�رسب�ها على عدد من وبرجمياتها،  ال�سيفرة  لتلك  ت��سل�ا  الإنرتنت  »قرا�سنة  اأن  اأكد  ليفني 
امل�اقع«.

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

�أمازون تعود من جديد ل�سوق 
 �لهو�تف �لذكية بجهاز 
Essential من �إنتاج

ت�سنيف  غ�غل  جميع تن�ي 
اأنها  على   »HTTP« غري م�اقع  «

نتها اآمنة«، بح�سب ما ذكرته ال�رسكة عرب  و مد
يف على الإنرتنت. و�ستبداأ غ�غل تطبيق هذه  اخلط�ة 

الن�سخة القادمة من مت�سفح كروم 68 والذي �سيتم اإطالقه 
يف ي�لي� املقبل، حيث �سيحذر املت�سفح امل�ستخدمني عن 
طريق اإ�سعار اإ�سايف يف �رسيط العناوين، ويق�م غ�غل كروم 
الأخ�رس  القفل  رمز  مع   »HTTPS« م�اقع  بتحديد  حاليا 
اأمن امل�قع. وقد عملت غ�غل  لتاأكيد   »Secure« وعالمة
على دفع امل�ستخدمني بعيدا عن امل�اقع غري امل�سفرة منذ 
�سن�ات، اإل اأن هذه اخلط�ة تعد الأق�ى يف حتقيق ال�رسكة 
لهدفها ويحمي بروت�ك�ل »HTTPS« القناة بني مت�سفحك 
وم�قع ال�يب الذي تزوره، ما ي�سمن عدم عبث اأي �سخ�س 
ببياناتك والتج�س�س على ما تفعله، حيث يكن من دون هذا 
الت�سفري، لأي �سخ�س لديه اإمكانية ال��س�ل اإىل جهاز الراوتر 
اأو مزود خدمة الإنرتنت، اعرتا�س املعل�مات املر�سلة اإىل 

م�اقع ال�يب اأو اإر�سال برامج �سارة.

قّررت �رسكة اأمازون الع�دة من جديد ل�س�ق اله�اتف الذكية 
 Essential ب�سكل غري ُمبا�رس، وهذا عرب تعاون مع �رسكة
نتج عنه ن�سخة ح�رسية من PH-1 بل�ن جديد وب�سعر 449 

دولر اأمريكي.
الغري  الأ�س�د  بالل�ن  خلفي  وجه  اجلديد  اجلهاز  ويحمل 
لمع Matt وهذا لتجّنب ظه�ر ب�سمات الأ�سابع عليه. كما 
حر�ست ال�رسكة على ا�ستخدام اإطار جانبي من التيتاني�م، 
حر�ست  بدورها،  للم�ستخدمني.  ُمّيز  األ�ان  تباين  ملنح 
اجلديدة  الن�سخة  على  األيك�سا  تطبيق  تثبيت  على  اأمازون 

املت�ّفرة للبيع على متجر اأمازون ح�رسًيا.
و�سيت�ّفر الل�ن اجلديد، Halo Gray، مب�ساحة تخزين 128 
غيغابايت بدًء من 21 فرباير اجلاري، ليُ�ساف بذلك لالأل�ان 
الثالثة اجلديدة التي اأعلنت عنها ال�رسكة قبل �ساعات قليلة، 

وتلك اأجهزة تت�ّفر ب�سعر يبداأ من 599 دولر اأمريكي.

مبيعات الهواتف الذكية يف الربع الثالث

مة  �سام�سونغ يف �مُلقدرّ

 

و�ساومي باأكرب ن�سبة منو

تن�رس ال�رسكات التقنية كل ثالثة اأ�سهر نتائجها املالية 
ُمق�ّسمة ال�سنة بذلك اإىل اأربعة اأرباع لل�ق�ف ب�سكل �رسيح 

ا اأمام امُل�ستثمرين الذين يرغب�ن  ووا�سح على اأدائها خ�س��سً
مبعرفة كل �ساردة وواردة على ال�سعيد املايل. لكن ُمعظم 
تلك ال�رسكات ل تن�رس املبيعات من ناحية الأجهزة، فهي 

تكتفي بذكر اإجمايل املبيعات من الناحية املالية فقط.
هنا ياأتي دور �رسكات التحليل والإح�ساء التي تق�م بدرا�سة 

اأكرث من عامل مثل املبيعات يف املتاجر الإلكرتونية، اأو 
الدخ�ل اإىل متاجر التطبيقات، اأو ر�سد الأجهزة واأن�اعها 

بناًء على الإعالنات، لتق�م بتقدمي درا�سة تقريبية بعد 
ال�ستفادة من الأرقام التي تذكرها ال�رسكات يف كل ربع.

م�ؤخًرا، اأ�سدرت �رسكة Gartner تقريرها ملبيعات اله�اتف 
الذكية يف الربع الثالث، ذاكرة اأن ُمعّدل املبيعات على م�ست�ى 

العامل ارتفع خالله بعدما مت �سحن ما ي�سل اإىل 383 ملي�ن 
هاتف مب�ست�ى من� 3٪ مقارنة بنف�س الربع من عام 2016.

اأما ومن ناحية ال�رسكات وترتيبها، احتلّت �سام�س�جن املرتبة 
الأوىل بعدما باعت 85.6 ملي�ن هاتف لتح�سل بذلك على 

ة بلغت 22.3٪ يف �س�ق اله�اتف الذكية متب�عة باآبل التي  ح�سّ
ة 11.9٪ فقط. اأما ه�اوي  باعت 45.5 ملي�ن هاتف بح�سّ

ة 9.5٪ ثم اأوب�  فهي جاءت ثالًثا ببيع 36.5 ملي�ن هاتف بح�سّ
ة 7.7٪ بعدما باعت 29.4 ملي�ن هاتف. اأما  ال�سينية بح�سّ
املرتبة الأخرية فكانت من ن�سيب �ساومي التي باعت 26.9 

ة �س�قية بلغت ٪7. ملي�ن هاتف لتح�سد بذلك ح�سّ
ُيكن تناول الأرقام ال�سابقة من حيث ُمعّدل النم�، ف�رسكة 
�سام�س�جن منت مبيعاتها خالل الربع الثالث مبعّدل ٪19.3، 

وهذا للمّرة الأوىل منذ عامني تقريبًا بف�سل ه�اتفها 
اجلديدة وال�سا�سات التي متتد على كامل ال�جه الأمامي. 

اأما اآبل، فهي حّققت ُمعّدل ل يتجاوز 6٪ نتيجة لنتظار 
ه�اتف “اآيف�ن اإك�س” التي مل تدخل يف ح�سابات هذا الربع. 

امُلفاجاأة كانت �رسكة �ساومي التي حّققت 80٪ من ناحية 
النم�، وهذا ب�سبب جه�دها للت��ّسع خارج ال�سني ودخ�ل 

اأ�س�اق جديدة، الأمر الذي بداأت حت�سد ثماره بح�سب اآخر 
الأرقام.



ولد عبا�س من تلم�سان

دورة ا�ستثنائية للمجل�س الوطني 

اليوم  اإحياء  مبنا�سبة  له  ر�سالة  يف  و 
 18 لـ  امل�سادف  لل�سهيد,  الوطني 
نيابة  تالها  �سنة,  كل  من   فرباير 
زيتوين  الطيب  املجاهدين  وزير  عنه 
فعاليات  احت�سنت   التي  بتمرنا�ست 
اجلمهورية  رئي�س  �سدد  اليوم,  هذا 
اأنه و »بف�سل الوئام وامل�ساحلة   على 
الوطنية, وكذا بف�سل ت�سحيات عزمية 
اجلي�س الوطني ال�سعبي البا�سل �سليل 
جي�س التحرير  الوطني, اأ�سبح الأمن 
ربوع  ومنت�رشا يف جميع  معززا  اليوم 

يف  نعي�س  اأننا   من  بالرغم  وطننا, 
الأزمات  متاأزم وخطري جراء  حميط 
بجوارنا«.vو  القائمة  والنزاعات 
مب�سار  مذكرا  بوتفليقة  الرئي�س  تابع 
التنمية الذي كانت قد با�رشته اجلزائر 
يف  اإطار »ملحمة قوية للبناء والت�سييد 
يف جميع امليادين«, منذ اأن ا�ستعادت 
عافيتها  و �سلمها, حيث عرفت اإجناز 
الكثري يف جميع املجالت القت�سادية 
اإىل  م�سريا  والثقافية,  والجتماعية  
اأنه يبقى اليوم اإجناز املزيد من اأجل 
ال�سعادة  واإدخال  التاأخر   »ا�ستيعاب 
والرفاهية يف قلوب جميع املواطنني 

واملواطنات«.

العدد : 4565/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

م.�س
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رئي�س اجلمهورية مبنا�سبة اليوم  الوطني لل�سهيد

 قانون امل�ساحلة الوطنية اأفرز ال�ستقرار الأمني
اأكد رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة اأم�س الأحد على اأن الأمن اأ�سحى معززا اليوم يف �ستى ربوع البالد, 
رغم الو�سع املتاأزم و  اخلطري املحيط بها, بف�سل الوئام وامل�ساحلة الوطنية و ت�سحيات اجلي�س الوطني  ال�سعبي.

تعيني الوزراء من �سالحيات رئي�س اجلمهورية ح�سريا

الأفافا�س نحو قيادة جديدة

الأمني  عبا�س  ولد  جمال  اأم�س  نفى 
يكون  اأن  تلم�سان  من  لالأفالن  العام 

على علم مبوعد التغيري احلكومي 
اأكد الأمني العام حلزب جبهة التحرير 
الوطني,  جمال ولد عبا�س, يوم ال�سبت 
بتلم�سان اأن تعيني الوزراء هو »�سالحية 
عبد  اجلمهورية  لرئي�س  د�ستورية«  

العزيز بوتفليقة, و �رشح ولد عبا�س يف 
ندوة �سحفية على هام�س حفل تكرمي 
يتدخل  »ل  حزبه  اأن   الولية,  �سهداء 
رئي�س  عينها  التي  احلكومة  عمل  يف 
الثقة  فيه   لدينا  الذي  و  اجلمهورية 
الحتجاجات  بخ�سو�س  و  الكاملة« 
قطاعي  يعرفها  التي  الجتماعية 

عبا�س  ولد  جدد  ال�سحة,  و  الرتبية 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  اقرتاح 
لت�سوية  التفاو�س  و  احلوار  »بتغليب 
هذه  اخلالفات« مو�سحا اأن »احلق يف 
الإ�رشاب معرتف به يف الد�ستور« و اأن 
»املواطنني  لهم احلق اأي�سا يف الرتبية 

و ال�سحة«.

»�رشعية«  ب  عبا�س  ولد  اعرتف  و 
على  املقيمني  الأطباء  مطالب  بع�س 
احلق  و  العمل  ظروف  حت�سني   غرار 
يف ال�سكن عند التعيني بعيدا عن حمل 
اأن  ذاته  ال�سياق  يف   موؤكدا  الإقامة, 
ثابت  مك�سب  هي  املدنية  »اخلدمة 

لل�سعب اجلزائري.

جلبهة  الوطني  املجل�س  يعقد 
ا�ستثنائية  دورة  ال�سرتاكية   القوى 
يف  للف�سل  املقبل  مار�س   9 يوم 
اأم  ا�ستثنائي  موؤمتر  عقد  م�ساألة 
من  ع�سو  من  علم  ح�سبما  ل,  

الوطني  املجل�س  كان  الهيئة  هذه 
عادية  دورة  يف  اجتمع  -الذي 
كلف   »قد  الأ�سبوع-  هذا  نهاية 
هذا  اأ�سغال  تراأ�س  الذي  املكتب 
يوم  نهائية  لئحة  بتقدمي  اللقاء 

عقد  م�ساألة  يف   تف�سل  مار�س   9
موؤمتر ا�ستثنائي للحزب« وفقا ملا 
لهذا   الأ�سا�سي  القانون  ين�س عليه 
احلزب بخ�سو�س الهيئة الرئا�سية, 
موؤمتر  عقد  م�ساألة  وطرحت 

لع�سكري  علي  قرار  اثر  ا�ستثنائي 
الرئا�سية  الهيئة   من  بال�ستقالة 
منذ  اإليها  ينتمي  التي  للحزب 
املنظم  للجبهة  اخلام�س  املوؤمتر 

يف ماي  2013.

عديد  البويرة  ولية  ام�س   , �سهدت 
تزامنا  والفكرية  الثقافية  الن�ساطات 
مع حلول ذكرى اليوم الوطني لل�سهيد 
امل�سادف ل 18 فيفري من كل �سنة , 
ويف ال�سياق احت�سن ديوان موؤ�س�سات 
معار�س   « اإ�سياخم  » حممد  ال�سباب 
جدارية  تد�سني  و  ال�سهداء  ل�سور 

الفنان  اإبداع  من  باملنا�سبة  خا�سة 
الت�سكيلي » زوايد خل�رش » الذي لقي 
ثناء اجلميع على هذا الإبداع ااملميز 
مب�ساركة  للر�سم  م�سابقة  جانب  اىل 
خمتلف  من  طفال   200 من  اأزيد 
اإم�ساء  مت  كما  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
اإتفاقية �رشاكة مع متحف املجاهد و 

م�سابقة فكرية وثقافية حول مو�سوع 
�ستتوا�سل  كما   , اجلزائر  تاريخ 
الن�ساطات خالل اليوم الثاين والثالث 
بعر�س اأفالم ثورية على غرار فيلم » 
لطفي » و » م�سطفى بن بولعيد » اىل 
اأدبية و�سعرية  اأم�سيات  جانب تنظيم 
واأدباء  �سعراء  ين�سطها  احلدث  حول 

املنطقة باللغتني الأمازيغية والعربية 
.هذا وقام وايل الولية �سبيحة اأم�س 
بدار الثقافة » علي زعموم » بتكرمي 
عائالت 4 �سهداء وهم »علي مالح » 
وفراج عبد القادر » و » فراج خملوف 

» و« » الكاتب مولود فرعون » .
اأح�سن مرزوق

البويرة

ن�ساطات ثقافية وفكرية حتيي عيد ال�سهيد

املحلية  ال�سلطات  باأدرار  اأم�س  اأحيت 
النا�سطة  واجلمعيات  الثورة  والأ�رشة 
البلديات  لل�سهيد عرب كل  الوطني  اليوم 
فاحتة  وقراءة  الوطني  العلم  برفع   28
قدموا  من  اأرواح  على  ترحما  الكتاب 
النف�س والنفي�س لأجل ا�ستقالل اجلزائر 
اإبراهيم  اأولد  بلدية  احت�سنت  كما 

ال�سلطات  بح�سور  الر�سمي  الحتفال 
من  وجموع  والع�سكرية  املدنية 
وجمعيات  الثورية  والأ�رشة  املواطنني 
اأهم  يربز  تاريخي  معر�س  نظم  حيث 
البطولت مع اإعطاء كلمة تخللت ر�سالة 
ال�سهداء واأهمية هذا اليوم بغية تر�سيخ 
وتوا�سله  الأجيال  اأمام  الوطن  تاريخ 

وبناء  وا�ستقرار  اأمن  على  احلفاظ  يف 
البالد اأكرث لتحقيق حلم هوؤلء ال�سهداء 
من  عددا  تكرمي  باملنا�سبة  مت  كما 
وتكرمي  واملجاهدين  ال�سهداء  اأرامل 
الريا�سيني الفائزين يف املناف�سات التي 
بلدية  اما  اليوم  لهذا  خ�سي�سا  نظمت 
رقان هي الأخرى قامت باإحياء املنا�سبة 

وهذا بغر�س �سجريات حتت �سعار نقابل 
كل اإ�سعاع نووي ب�سجرية اأمل ل�ستمرار 
بح�سور  وهذا  الأمل  من  بالرغم  احلياة 
بر�سالة  وافتخار  اعتزاز  كلهم  �سباب 
اأنا�سيد وطنية عرب  اإطالق  ال�سهداء مع 

الهواء يف موؤ�س�سات ال�سباب  .
بو�سريفي بلقا�سم .

اإحياء اليوم الوطني لل�سهيد باأدرار

لل�سنة الثانية على التوايلتذكر ر�سالة ال�سهداء باأن�سطة متنوعة

»اإك�سرتا بن حمادي«، ت�سارك يف جلفود 2018 بدبي
بن  ملجموعة  تابعة  �رشكة  وهي  جريبري,  ت�سارك 
تظاهرة  يف   التوايل  على  الثانية  لل�سنة   , حمادي 
جلفود يف دورتها الثالثة والع�رشين التي �ستعقد يف 

الفرتة من 18 اإىل 22 فرباير 2018 يف دبي.
غلفود, هو املعر�س التجاري الدويل بامتياز الذي 
يجمع ما يقرب من 100,000 زائر و 5000 عار�س 
ميثلون 185 دولة. وهو ميثل فر�سة عظيمة للتعرف 
على قدرات ال�رشكة اجلزائرية, وخا�سة بن حماي  

جريبيور املجموعة  ح�سب البيان ت�سلمت الو�سط 
الطبعة  Gerbior خالل هذه  �سيكون  منه  ن�سخة 
23th من جلفود اثنني من املدرجات املخ�س�سة 
يف  املتخ�س�سة  التجارية  العالمات  من  لثنني 
والطحني  وال�سميد  والك�سك�سي  املعكرونة  اإنتاج 
التجارية  والعالمة   Benhamadi اك�سرتا  وهي 

اجلديدة يال.
�سمرية.بوجلطي

ال�سلف

توزيع مفاتيح 340 وحدة �سكنية 
 340 زهاء  مفاتيح  توزيع  بال�سلف  الأحد  اأم�س  مت 
على  الإيجاري  العمومي  ب�سيغة  �سكنية  وحدة 
امل�ستفيدين بكل من بلديات واد �سلي و  واد الف�سة 
و اأبو احل�سن. وجرت مرا�سم توزيع مفاتيح ال�سكنات 
على اأ�سحابها ببلدية واد الف�سة يف احتفالية بهيجة 
يوم  لذكرى  امل�سادف  التاريخي  البعد  بني  جمعت 
معاناة  اأنهى  الذي  الجتماعي  والبعد  ال�سهيد 

واد  ببلدية  م�ستفيد   200 على  موزعة  عائلة   340
وكذا  احل�سن  اأبو  بلدية  من  م�ستفيدا   80 و  �سلي 
�سكنات  )تعوي�س  الف�سة  واد  ببلدية  م�ستفيدا   60
امل�سوؤول  ثّمن  فيما  غرف(  بثالث  واحدة  غرفة 
الأول للولية يف ت�رشيح لل�سحافة »موا�سلة تنفيذ 
برنامج رئي�س اجلمهورية يف �سقه الجتماعي رغم 

ال�سائقة املالية«.

باملوؤ�س�سة ال�ست�سفائية اجلامعية م�سطفى با�سا 

الأطباء املقيمون ينظمون وقفة احتجاجية 

مكربات ال�سوت »األ جي« بتقنية بلوتوث ت�سل اإىل اجلزائر

اأم�س   التن�سيقية امل�ستقلة لالأطباء املقيمني  نظمت 
ال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  احتجاجية  وقفة  الأحد 
الذي  الإ�رشاب  اإطار   يف  با�سا  م�سطفى  اجلامعية 
امل�رشبون  ويوا�سل   2017 نوفمرب  �سهر  منذ  ت�سنه 
با�سا  م�سطفى  امل�ست�سفى  ب�ساحة  اعت�سموا  الذين 
اخلدمة  الزامية  الغاء  يف  املتمثلة  مطالبهم  رفع 
الع�سكرية وال�ستفادة  املدنية والإعفاء من اخلدمة 

من تكوين بيداغوجي نوعي واإعادة النظر يف القانون 
اأكدت  قد  التن�سيقية  وكانت  ال�سلك,  لهذا  الأ�سا�سي 
فيما �سبق يف بيان لها عن مت�سكها »بالإ�رشاب عن 
العمل والدرا�سة« ما مل تتم »اإعادة النظر يف الزامية 
اخلدمة املدنية بكل التخ�س�سات« و املطالبة بحق 
التحويل يف اإطار هذه اخلدمة و منحة الكراء يف حالة 

عدم توفري �سكن من طرف ال�سلطات العمومية.

مع  متا�سيا  و  امل�ستهلكني  لحتياجات  تلبية 
التطورات التكنولوجية’ ت�سع �رشكة »األ جي« حتت 
الإثارة  و  النقي  ال�سوت  هواة  اجلزائريني  ت�رشف 

منتجات حتقق جناحا يف الوقت الراهن.
امل�ستخدمني  متكني  اإىل  جي«  »األ  �رشكة  وتهدف 
من ال�ستماع اإىل املو�سيقى عالية الدقة و الو�سوح 
غري  ال�سوت  م�سادر  من  عدد  اأكرب  توفري  مع 
امل�سغوطة. لهذا ال�سبب مت جتهيز الأنظمة اجلزئية 

لـ »األ جي« بتكنولوجيات متقدمة تعمل على حت�سني 
اأداء اأجهزة ال�سترييو و ت�سمح باحل�سول على اأجهزة 
ت�سمح  كما  الدقة  عالية  نوعية  و  قوي  �سوت  ذات 
مبزامنتها مع الأجهزة املحمولة كالهواتف النقالة 
»األ جي« متعددة  فاأجهزة  اللكرتونية.  اللوحات  و 

ال�ستخدام  و �سهلة ال�ستعمال.
ح�سب البيان ت�سلمت الو�سط ن�سخة منه

�سمرية.بوجلطي 

وايل وهران ي�سنع احلدث
بتكرميه  احلدث  اأم�س  اأول  وهران  وايل  �سنع 
للعاملني اجلليلني الطاهر اآيت علجت و الداعية 
ترك  الذي  الأمر  النابل�سي   راتب  ال�سوري 
انطباعا جيدا لدى عموم �سكان الباهية و اأعطي 

ذات امل�سوؤول اإ�سارة غر�س 75 األف �سجرة وهي 
اخلطوة التي مل ي�سبقه اإليها اأحد  يف حني ت�ستعد 
املدينة ل�ستقبال العديد من الفعاليات الريا�سية 

الدولية على راأ�سها الألعاب املتو�سطية

اجلي�س الوطني ال�سعبي

اأبواب مفتوحة على املدر�سة العليا للعتاد باحلرا�س 
نظمت املدر�سة العليا للعتاد باحلرا�س )اجلزائر 
مع  تزامنا  مفتوحة  اأبوابا  الأحد  اليوم  العا�سمة( 
التوا�سل  تعزيز   بهدف  لتاأ�سي�سها,   52 الذكرى 
خالل  من  ومواطنيها  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بني 
وتطوير  الت�سالية  العملية  تفعيل  على  العمل 
اأكد  باملنا�سبة,  له  كلمة  ويف  قنواتها.  خمتلف 
اأن  مومن,  الغني  عبد  العميد  املدر�سة,  قائد 
ت�سعى  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  العليا  القيادة 
التوا�سل  »تعزيز  اىل  التظاهرات  هذه  خالل  من 
خالل  من  ومواطنيها  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بني 

وتطوير  الت�سالية  العملية  تفعيل  على  العمل 
للجمهور  الفر�سة  اإتاحة  وكذا  قنواتها  خمتلف 
الوطني  اجلي�س  مكونات  على  للتعرف  الوا�سع 
اأن  واأو�سح  ومهامه«.  اأ�سلحته  مبختلف  ال�سعبي 
�ست�سمح  اأيام  تدوم ثالثة  التي  الأبواب املفتوحة 
للمواطنني, خا�سة منهم ال�سباب, ب«الطالع عن 
خمتلف  يف  والتدريب  التكوين  واقع  على  قرب 
امل�ستويات والتخ�س�سات وكذا التعرف والنفتاح 
التي  الع�سكرية  املدار�س  اأعرق  من  واحدة  على 

د�سنت يوم 19 فرباير 1966«.

  موقف ...
نوفمرب   14 يوم  ال�سادرة  مذكراته  معر�س  يف  
الرئي�س  بباري�س يك�سف   2014 عن دار لو�سوي 
تورط  من  جانبا  �سيوف  عبدو  ال�سينيغايل 
بعيد  غري  التوتر  بوؤر  �سناعة  و  اإثارة  يف  فرن�سا 
عن احلدود اجلزائرية ,  ينقل  موؤلف الكتاب اإن 
بع�س امل�سوؤولني الفرن�سيني كانوا يقولون له : ماذا 
تنتظرون بعد كل ما فعلت لكم  موريتانيا ؟ اأنتم 
جمربون على اإعالن احلرب لأنكم ل ت�ستطيعون 
الفرن�سي  التواجد  مينع  مل  ذلك..«  غري  فعل 
اجلماعات  متدد  و  تو�سع  ال�ساحل  منطقة  يف 

و  ا�ستعرا�سية  بعمليات  قيامها  ول  الإرهابية 
حدث  كما  ع�سكرية  انقالبات  وقوع  متنع  مل 
تكون  اأم  املعقول  غري  مايل,من  يف   2012 يف 
ال�سلطات الفرن�سية بكل اأرمادتها التج�س�سية ,و 
بيقني  ,و  حدث  ما  بكل  مدركة  غري  الع�سكرية 
الفرن�سية  الأ�سابع  اأن  كثريون  يدرك  جازم 
و  الأحداث  بع�س  حتريك  عن  بعيدة  تكن  مل 
يف  لفرن�سا  ال�سرية  امل�سالح  يخدم  مبا  توجيهها 
املنطقة التي تعمل على جت�سيدها يف خط مواز 
مع ما هو معلن من حقيقة التواجد الفرن�سي يف 

كثري من الأماكن يف منطقة ال�ساحل.. ماذا فعلت 
حقيقية  تنمية  لإطالق  الفرن�سية  ال�سلطات 
جتفيف  من  ميكنهما  تعليمية  منظومة  بناء  و 
و  اجلوع  من  يتغذى  الذي  املتطرف  الفكر  منابع 
و�سعت  فرن�سا  ذلك  من  والعزلة,العك�س  الفقر 
بلدان  يف  الطبيعية  املقدرات  اأغلب  على  يدها 
منطقة ال�ساحل  لكنها تعمل بذكاء فهي ل تريد 
اأن ت�سع يدها على كامل الكعكة ,اجلزائر تعزف 
النغمة الن�ساز يف  مواجهة النفوذ الفرن�سي حيث 
ال�سكان  حلث  اإمنائية  م�ساريع   بتمويل  قامت 

�سوناطراك  ذراع  طريق  عن  ال�ستقرار,و  على 
بعتاد  زودتها  و  مدار�س  بناء  �سارعت  اخلارج  يف 

بيداغوجي 
ال�ساحل  املك�سوف..منطقة  على  اإذا  اللعب 
من  يعرف  مك�سوفا  م�سرحا  باتت  الإفريقي 
بدقة  يكتب  من  ,و  املاريونات  لعب  يحرك 
الأدوار  يتقم�س  من  اأي�سا  و  ال�سيناريو  تفا�سيل 
دور  لعب  تتقن  التي  اجلهة  عن  �سال  الرئي�سية 

الكومبار�س ..و الفاهم يفهم.

مذكرات عبدو �سيوف

وداد احلاج:

رو�سيا تطور مروحيات اأ�سرع من ال�سوت!
ل�رشكة  العام  املدير  بوجين�سكي  اأندريه  اأكد 
يعملون  الرو�س  اأن اخلرباء  رو�سيا«  »مروحيات 
يف الوقت الراهن على تطوير مروحيات قتالية 

عالية ال�رشعة.
بوجين�سكي:  اإنرتفاك�س قال  ويف حديث ملوقع 
عن  �سنك�سف  املقبل,  نوفمرب  نهاية  »قبل 

التي  كا-92  مروحيات  من  جديدين  منوذجني 
اجلي�س  لتخدم  تطويرها  على  اخلرباء  يعمل 
مفاهيم  �ستغري  املروحيات  تلك  الرو�سي. 
قطع  على  قادرة  و�ستكون  املروحي,  الطريان 
التزود  دون  كلم   1400 اإىل  ت�سل  م�سافات 

بالوقود.
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