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حممد يحياوي

1 مليار �ضنتيم 
 ميزانية مهرجان 

ا مل�ضرح املحرتف 

معر�ص الإنتاج اجلزائري

الطبعة الـ 27 من 20 اإىل 26 
دي�ضمرب اجلاري بالعا�ضمة

بربج باجي خمتار باأدرار

  الدرك يداهم ثالث مواقع
 �ضرية للمهربني  
م�شت�شفى ح�شان بادي باحلرا�ص

  اإجراء عملية جراحية ناجحة
 لف�ضل تواأم �ضيامي 

�ضنوات  5 بعد  املعطلة  للم�ضاريع  تلقائي       ·    م�ضح 

PH
/APP



مر�سى  لبلدية  ال�سباب  مبركز  الثالثاء  اأم�س  انطلقت 
احلجاج )وهران( الطبعة ال31 للبطولة الوطنية ح�سب 
الفرق ذكور مب�ساركة 90  ريا�سيا، وتعرف هذه التظاهرة 
الريا�سية التي تنظمها على مدار خم�سة اأيام الرابطة 
الوهرانية بالتن�سيق مع االحتادية اجلزائرية لل�سطرجن 
م�ساركة ريا�سيني ينتمون اإىل 18 ناديا من الق�سم االأول 
ت�سع  من  ال�سوي�رسي  النظام  وفق  املناف�سة  وجترى 
ثانية  اإ�سافة ثالثني  �ساعة ون�سف مع  بوترية  جوالت 

اإدارة مريمي حممد مب�ساعدة عدالن  لكل نقلة حتت 
ن�سلة كحكم رئي�سي وخم�سة حكام فيدراليني. و ح�سب 
اجلزائرية  االحتادية  رئي�س  الدين  عز  جلول  ابراهيم 
الثاين  املركز  و�ساحب  باللقب  الفائز  فاإن  لل�سطرجن 
يف هذه الطبعة �سيمثالن اجلزائر يف البطولة العربية 
بتون�س  املقبل  مار�س  �سهر  املقررة  البطلة  لالأندية 
اإىل  االأخرية  االأربعة  املراتب  اأ�سحاب  ينزل  فيما 

الق�سم الوطني الثاين.

رف�ست م�سالح اجلمارك ال�سماح ل�سكركة �سيفيتال باإخراج 
اآلة م�سنوعة ح�رسيا ل�سيفيتال من امليناء اجلاف ببودواو 
اأنه  ربراب   ي�سعد  االأعمال  لرجل  اململوك  املجمع  ذكر 
يف اإطار م�رسوع الإقامة م�سنع لالأغ�سية يف بلديةاالأربعاء، 
نوع  من  �ساندويت�س  ل�سفائح  �ساغطة  با�سترياد  “قمنا 
 9 بتاريخ  بودواو  ميناء  يف  تفريغها  مت   ،A5  2300  DL

.”2018/7/
ق�سائية  خربة  اإجراء  اجلمارك  م�سالح  ارتاأت  وبعدها 
بتاريخ  خبري  تعيني  مت  ولقد  وحالتها،  قيمتها  لتحديد 
االآلة  بطبيعة  جلهله  “نظرا  اأنه  البيان  واأ�ساف  اأوت،   8

امل�ستوردة، اعترب اخلبري املعني اأن االآلة لي�ست �ساغطة 
اخلطاأ  هذا  فت�سبب  طاردة،  بل  ال�ساندويت�س  ل�سفائح 

اجل�سيم يف حتريف تقريره باأكمله”.
وقبل  ثانيا  خبريا  املحكمة  عينت  �سبتمرب،   3 تاريخ  ويف 
اأيام قليلة من ت�سليمه تقريره علمت �سيفيتال اأن اجلمارك 
قد اأعدت حم�رس خمالفة ت�رسيع ال�رسف، باالعتماد على 
الثاين  اخلبري  اأن  العلم  مع  اخلاطئة فقط،  االأوىل  اخلربة 
كان على و�سك اال�ستنتاج اأن “اجلهاز من تكنولوجيا فريدة 
من نوعها واأن قيمته امل�رسح بها مربرة ولي�س مبالغ فيها 

ومقبولة”. 

حوادث املرور

 اإرهاب الطريق يح�صد
 اأرواح 36 �صخ�صا

لقي 36 �سخ�سا حتفهم واأ�سيب 1164 اآخرون اإثر وقوع  1083 حادث مرور بعدد من واليات 

اأم�س  اأوردتها  اإىل 15 دي�سمرب  اجلاري، ح�سب ح�سيلة  الوطن خالل الفرتة املمتدة من 9 

الثالثاء م�سالح احلماية املدنية واأو�سح ذات امل�سدر اأن اأثقل ح�سيلة �سجلت على م�ستوى 

املراكز  اإىل  وحتويلهم  اإ�سعافهم  مت  اآخرين   23 وجرح  اأ�سخا�س     5 بوفاة  امل�سيلة  والية 

اال�ست�سفائية على اإثر 22 حادث   مرور.  من جهة اأخرى، قامت وحدات احلماية املدنية 

بـ 877 تدخل �سمح باإخماد 561 حريق اأما فيما يخ�س العمليات املختلفة، فقامت وحدات 

خطر  يف  اأ�سخا�س  واإنقاذ  اإ�سعاف  عملية   5559 لتغطية  تدخل    6264 بـ  املدنية  احلماية 

،وخالل نف�س الفرتة، قامت ذات امل�سالح بـ 13452 تدخل خا�س بعمليات االإجالء ال�سحي  

مت خاللها اإ�سعاف واإجالء 1635 جريح وحتويل 11486 مري�س اإىل امل�ست�سفيات.

وهران

للبطولة الوطنية لل�صطرجن 

 ب�صبب اإجراءات جمركة اآلة �صناعية

 نزاع جديد بني اجلمارك و جممع �صيفيتال

خبر في 
صورة

الطبعة ال�صابعة والع�صرين )27( ملعر�ض الإنتاج اجلزائري

م�صاركة 16 وحدة وموؤ�ص�صة 
اإنتاجية للجي�ش الوطني ال�صعبي

روراوة يتمنى التوفيق 
ملولودية اجلزائر

عرب نائب رئي�س االحتاد العربي لكرة القدم حممد روراوة عن رغبته يف 
ذهاب فريق مولودية اجلزائر اإىل ابعد دور ممكن من البطولة العربية 
لالأندية، حيث اأكد اأن النادي العا�سمي بقي ممثل اجلزائر الوحيد يف 
املناف�سة العربية، وهو ما جعل رئي�س الفاف ال�سابق يبدي اأمنياته يف 
ت�رسيف الفريق للجزائر وجتاوز عقبة املريخ ال�سوداين الذي اأوقعته 

القرعة اأمامه يف الدور ربع النهائي.

حطاب يطمئن على ال�صباحة زيتوين

ال�سباحة  زيارة  على  حطاب  حممد  والريا�سة  ال�سباب  وزير  اأقدم 
الواعدة اإميان زيتوين من اأجل االطمئنان على �سحتها عقب تعر�سها 
امل�سوؤول  ن�رس  حيث  عافيتها،  وا�سرتجعت  خطري  مرور  حادث  اإىل 
االأول على قطاع الريا�سة ببالدنا �سورا من الزيارة التي قادته اإىل 
البيت العائلي للبطلة والتي اأكد عزميتها القوية وقوتها الذهنية من 

اأجل العودة جمددا اإىل التدريبات وا�سرتجاع املناف�سة.

وحدة   )16( ت�سارك  
للجي�س  اإنتاجية  وموؤ�س�سة 
الطبعة  يف  ال�سعبي  الوطني 
 )27( والع�رسين  ال�سابعة 
اجلزائري  االإنتاج  ملعر�س 
الفرتة  يف  تنظيمها  املقرر 
 26 اإىل   20 من  املمتدة 
دي�سمرب 2018 على م�ستوى 
املعار�س-ال�سنوبر  ق�رس 
البحري باجلزائر العا�سمة.
زوار  فاإن  املنا�سبة،  بهذه 
للتقرّب  مدعّوون  املعر�س 
�س  امُلخ�سّ الف�ساء  من 

ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
خالل  املركزي  باجلناح 
االقت�سادية  التظاهرة  هذه 
خمتلف  لزيارة  الهامة 
من  لكل  التابعة  االأجنحة 
اجلوية  القوات  قيادتي 
ومديرية  البحرية،  والقوات 
الع�سكرية  ال�سناعات 
للعتاد  املركزية  واملديرية 
من  ي�سّمه  ما  واكت�ساف 
ترتجم  متنّوعة  منتجات 
الذي  الرفيع  امل�ستوى 
الع�سكرية  ال�سناعات  بلغته 

والتي  فروعها  مبختلف 
ن�سيج  تعزيز  يف  ت�ساهم 
نوعي،  وطني  اقت�سادي 
من  العديد  عرب  وهذا 
والوحدات  املوؤ�س�سات 
املتخ�س�سة  االإنتاجية 
املجاالت،  خمتلف  يف 
الن�سيج  قطاع  غرار  على 
امليكانيكية  وال�سناعات 
والثقيلة،  اخلفيفة 
االإلكرتونية،  وال�سناعات 
وكذا �سناعة وجتديد العتاد 

البحري واجلوي.
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وزير املالية عبدالرحمان راوية يك�شف

اآليات جديدة للتحقيق يف ت�ضخيم الفواتري و التهرب اجلبائي
.        م�شح تلقائي للم�شاريع املعطلة بعد 5 �شنوات 

.       الإجراءات الإدارية و غياب الأوعية العقارية �شبب تاأخر امل�شاريع 

اإميان لوا�س 

ك�شف وزير املالية عبد الرحمان 
اإجراءات  اإتخاذ   �شيتم  اأنه  راوية 
جديدة للتحقيق يف ق�شية ت�شخيم 
خالل  من  اال�شترياد  فواتري 
والتدخالت  املراقبني  م�شاعفة 
م�شددا   ، للتحقيق  الفجائية 
واالن�شباط  بال�شفافية  باالإلتزام 

يف حتريرها.
اأعلن  وزير املالية عبد الرحمان 
عقب  كلمته  خالل  االأم�س  راوية 
ت�شوية  قانون  على  امل�شادقة 
�شيتم  اأنه   ،2016 امليزانية 

والتدخالت  املراقبني  م�شاعفة 
ق�شية   يف  للتحقيق  الفجائية 
و  اال�شترياد  فواتري  ت�شخيم 
التهرب اجلبائي ويف �شياق مت�شل 
حتديد  �شيتم    « املتحدث  قال 
يف  للتدقيق  الكربى  التوجهات 
اال�شترياد  الفواتري  ت�شخيم 
املراقبني  م�شاعفة  خالل  من 
�شيتم  ،كما  الفجائية  والتدخالت 
اأي�شا،  الطريقة  ذات  انتهاج 

ملحاربة التهرب اجلبائي«
بخ�شو�س  و  اأخرى  جهة  من 
التاأخر امل�شجل يف اإجناز  العديد 
من امل�شاريع ، اأعرتف باأن �شبب 

راجع  امل�شاريع  هذه  تاأخر  
االإدارية  االإجراءات  متاطل  اإىل  
اأن  »اأي�شا    باأن  والتقنية، م�شيفا 
ومكاتب  العقارية  االأوعية  غياب 
من  العديد  اأخر  الدرا�شات، 

امل�شاريع.
و اأكد املتحدث اأن ثم اإتخاذ جملة 
من االإجراءات للتحقيق يف ق�شية 
تاأخر امل�شاريع من خالل تقلي�س 
امل�شاريع،  تقييم  اإعادة  ميزانية 
التلقائي  امل�شح  عن  كا�شفا 
للم�شاريع املعطلة بعد 5 �شنوات، 

مع تو�شيع الرقابة القبلية.

اإتفاقية تعاون بني اجلزائر و كوريا اجلنوبية

رقمنة النظام املعلوماتي اجلمركي 
خالل ال�ضدا�ضي الثاين من 2019

اجلنوبية  كوريا  و  اجلزائر  وقعت 
اأم�س باجلزائر العا�شمة على اتفاق 
و  التعاون  تعزيز  �شانه  من  جمركي 
تطوير نظام معاجلة ملفات التجارة 
االإ�شترياد  ومعامالت  اخلارجية 
والت�شدير، من خالل االإعتماد على 
الطرق التكنولوجية احلديثة يف هذا 
بني  التجارية  واملبادالت  املجال 
البلدين كما ير�شي هذا االتفاق الذي 
وقعه املدير العام للجمارك ال�شيد 
اجلمارك  ومفو�س  فاروق   باحميد 
الكورية كيم يونغ مون اإطارا قانونيا 
من اجل ت�شهيل التجارة امل�رشوعة 
التعاون  موا�شلة  و  البلدين  بني 

املتبادل يف امليدان اجلمركي
معر�س  يف  باحميد اأم�س  واأ�شار 
الوثيقة،  تلخي�شه الهم حماور هذه 
لثالث  ميتد  ال�رشاكة  عقد  اإن 
�شنوات، وي�شم العديد من اجلوانب 
الب�رشية  املوارد  تكوين  اأبرزها 
ومرافقة م�شالح اجلمارك الوطنية 
يف مهامها، عند ا�شتعمال التقنيات 
اجلمارك  تتحكم  التي  احلديثة 

الكورية بها
النظام  ينجح  اأن  املقرر  ومن 
بداية  ينطلق  اأن  امل�شطر  اجلديد 
من جانفي 2019، يف تقلي�س اآجال 
اأن  اعتبار  على  امللفات،  معاجلة 

تقلي�س هذه  النظام متكن من  هذا 
مدة  من  اجلنوبية  كوريا  االآجال يف 
دقيقتني،  من  اأقل  اإىل  كامل  يوم 
التكاليف  من  التقليل  وبالتايل   ،

املتعلقة باجلمركة والتحكم فيها.
وتدوم االتفاقية، حوايل 03 �شنوات، 
وهذا   ،2019 جانفي  من  ابتداء 
الكورية  التجربة  من  لال�شتفادة 
اجلمركية وقال  الرقمنة  جمال  يف 
املعلوماتي  النظام  اإن  باحميد 
االأنظمة  اأح�شن  من  الكوري 
اأن  م�شريا  العامل،  يف  املعلوماتية 
يف  اأكرث  �شفافية  �شي�شفي  هذا 
جمال اجلمركة، كما اأنه �شيقلل من 
التكاليف اللوجي�شتيكية عرب املواين 
هناك  للم�شافرين  بالن�شبة  حتى  و 
لكي  الكوريني  مع  عليه  نعمل  نظام 
يدخل حيز اخلدمة يف املطارات و 
للجمارك  انه  العام  املدير  اأو�شح 
النقائ�س  حددنا  و  الت�شخي�س  مت 
قال  و  الدولية  باملعايري  �شنعمل  و 
الرتاب  يعمم على جميع  النظام  ان 
اجلزائري و عن تاأهيل العن�رش قال 
�شيتلقون  مهند�س   60 من  اأكرث  اأن 
تكوينا يف اجلزائر و كوريا اجلنوبية 
ملدة �شتة اأ�شهر و هذا لنقل اخلربة 

.
ف.ن�شرين

اأع�شاء جمل�س الأمة 

 امل�ضادقة بالإجماع على ت�ضوية
 ميزانية 2016

االأمـّة  جمـلـ�س  اأع�شاء  �شادق 
الـقـانـون  ن�س  على  وباالإجماع 
املـتـ�شـّمـن تـ�شـويـة املـيـزانـيـة لـ�شـنـة 
الرحمان  عبد  بح�شور  وذلك   ،2016
باأّن  اأكد  الذي  املالـّية  وزيـر  راوية 
م�رشوع قانون ت�شوية امليزانية ل�شنة 
قانون  تنفيذ  نتائج  يحدد   ،2016
التكميلي  املالية  وقانون  املالية 

لل�شنة املعنية .
عرفت اجلل�شة العامة عر�س ومناق�شة 
ا�شتهل  حيث  القانون،  ن�س  م�رشوع 
ممثل احلكومة، ال�شيد وزير املالية، 
ال�شادرة  التوقعات  باإيجاز  عر�شه 
االقت�شادي  االإطار  اإعداد  اأثناء 
اإعداد  خالله  من  مت  الذي  الكلي 
 ،2016 ل�شنة  املالية  قانون  وتنفيذ 
واملوؤ�رشات  املعطيات  اإىل  م�شرًيا 
االإجمايل  املبلغ  التالية  الكلية 
للدولة  العامة  امليزانية  لنفقات 
 6.543.489.003.051،09 قدر
كما  تنق�شم  والتي  دج 
قّدرت  الت�شيري  نفقات  يلي  

ب4.326.908.6120.999،65 دج،
نفقاتالتجهيزقّدرت2.031.257.4
بلغ  االقت�شادي  النمو  دج،    74.000
كانت   ،  4،60 مقابل%   %  3،30 ن�شبة 
اإىل  التباطوؤ  هذا  مرجًعا  متوقعة، 
�شعر  متو�شط  االأ�شباب،   من  جملة 
البرتول اخلام اجلزائري قدر  برميل 
اأمريكي،حمقق،  دوالر   44،76 بــ 
مقابل 52،81 دوالر اأمريكي، متوقع، 
الت�شخم ل�شنة 2016 قدرت ب  ن�شبة 
قانون  يف  متوقعة   %4 مقابل   %  6،4

املالية،
املحروقات  �شادرات  عائدات   
يف  اأمريكي  دوالر  مليار   28 �شجلت 
2016، مقابل تقدير بــ 26 مليار دوالر 

اأمريكي.
واأكد وزير املالية باأّن م�رشوع قانون 

يحدد   ،2016 ل�شنة  امليزانية  ت�شوية 
وقانون  املالية  قانون  تنفيذ  نتائج 
املعنية  لل�شنة  التكميلي  املالية 
العجز  اأو  الفائ�س  يف  تتمثل  والتي 
بني  ال�شايف  الفرق  عن  الناجم 
العامة  امليزانية  ونفقات  اإيرادات 
تنفيذ  عند  املثبتة  للدولة،النتائج 
باحل�شابات  املرتبطة  العمليات 
ال�شافية  التغريات  للخزينة،  اخلا�شة 

للح�شابات اخلا�شة باالقرتا�س.
وعقب ذلك، تال مقرر جلنة ال�شوؤون 
االقت�شادية واملالية ، حمتوى التقرير 
عن م�رشوع القانون املت�شمن ت�شوية 
باأّن  منوًه   ،2016 ل�شنة  امليزانية 
�شمن  يندرج  القانون  هذا  م�رشوع 
التي  القانونية  االآليات  تفعيل  �شياق 
دوره  خاللها  من  الربملان  ميار�س 
الرقابي املنوط به د�شتورًيا، يف جمال 

مراقبة �رشف املال العام ، كما ثمنوا 
اإىل  الرامية  اجلهود  اللجنة  اأع�شاء 
يزيد  ال�رشائب مما  حت�شني حت�شيل 
يف املوارد العادية للدولة، وكذا اإتباع 
مبداإ احلذر يف التخفي�س التدريجي 
للعجز املايل حتى يت�شنى املحافزة 

على م�شتوى م�شتقر للنمو.
اأع�شاء  كما مت  فتح باب املناق�شة  
جمل�س االأمة، الذين قدموا جملة من 
ا�شتف�شارات واملالحظات، والتي رّد 
املالية،  وزير  احلكومة،  عليها ممثل 
عر�س  ثم  ومن  اجلل�شة،  هذه  خالل 
عبد القادر بن �شالح، رئي�س جمل�س 
للم�شادقة  الن�س  هذا  م�رشوع  االأمة 
الن�شاب  ا�شتيفاء  من  التاأكد  بعد 
حيث  �شوًت،   105 مبجموع  القانوين 

حظي الّن�س باملوافقة باالإجماع.
اإميان لوا�س
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افتتاحية  كلمة  يف  جالب،  ال�سيد  وقال 
املتعلق  الوطني  اللقاء  مبنا�سبة  األقاها 
خالل  من  اأنه  الت�سدير،  عمليات  باإجناح 
عرب  ا�ستقاوؤها  مت  التي  االنطباعات 
قطاع  بها  قام  التي  التجارية  التظاهرات 
اجل  من  الدول  من  العديد  يف  التجارة 
اإليه  تو�سلت  الذي  بامل�ستوى  التعريف 
الزراعية  �سواء  اجلزائرية  املنتجات 
و  االلكرتونية  اأو  التحويلية  اأو  الغذائية 
�سنة  اأن  يقني  على  فانه  الكهرومنزلية 

2019 �سوف 
خارج  ال�سادرات  ترقية  �سنة  تكون 
املو�سوع  هذا  �سيكون  و  املحروقات 
عنوانا بارزا و حموريا للنقا�ش االقت�سادي 
التعاون  و  للتن�سيق  فعلية  ترجمة  و 

القطاعي مع خمتلف ال�رشكاء.
اأن  الوزير  اأ�ساف   ، ال�سياق  ذات  ويف 
البعثات االقت�سادية يف خمتلف ال�سفارات 
قويا  �سندا  �ستكون  باخلارج  اجلزائرية 
وولوج  ال�سادرات  ترقية  م�سعى  لتحقيق 
العديد من االأ�سواق اخلارجية و امل�ستمدة 
التنويع  على  املعتمدة  االإ�سرتاتيجية  من 
املثمر لل�رشكاء االقت�ساديني على ال�سعيد 
منطقة  اإن�ساء  مع  االفريقي  و  العاملي 
عليها  امل�سادقة  متت  التي  احلر  التبادل 
يف مار�ش 2018 خالل قمة روؤ�ساء االحتاد 

االإفريقي بكيغايل )رواندا(.
وبهذا ال�ساأن، اأبرز جالب اأهمية ا�ستغالل 
القارة  تعرفه  الذي  االقت�سادي  النمو 
اجلزائرية  ال�سادرات  لتطوير  االإفريقية  
خارج املحروقات ويف هذا االإطار، ك�سف 
بعنوان  ثري  برنامج  ت�سطري  عن  الوزير 
و  اجلزائر  متركز  بغية   2020  /  2019
التنمية  و  لل�رشاكة  اإفريقيا  بوابة  جعلها 

خمتلف  مع  التجارية  و  االقت�سادية 
التكتالت االإقليمية و الدولية.

و�سي�سمل الربنامج املذكور امل�ساركة يف 
احليز  الإفريقيا  �سيكون  دوليا  معر�سا   53
فتح  ملواكبة  معر�سا   25 بحوايل  االأوفر 
النيجر  و  املعابر احلدودية مع موريتانيا 
و مايل و كذا تنمية املناطق احلدودية من 
خالل  �سيتم  انه  الوزير  قال  اأخرى،  جهة 
خارطة  �سياغة  على  العمل  اليوم  لقاء 
الكربى  املحاور  اإعداد  من  متكن  طريق 
م�سريا  للت�سدير  الوطنية  لالإ�سرتاتيجية 
اإىل انه مت ال�رشوع يف بناء اأ�س�سها وح�سب 
جالب فان التوجه نحو االأ�سواق اخلارجية 
ما هو اإال منحى طبيعي و منطقي من اجل 
احتالل اجلزائر املكانة التي ت�ستحق فعال 
اقت�سادي  كقطب  اخلارجية  االأ�سواق  يف 

فعال و حيوي على ال�سعيد اجلهوي.
هامة  كمحطة  اللقاء  هذا  الوزير  واعترب 
التي  الت�ساور  �سل�سلة  ال�ستكمال  تاأتي 
الإبراز  االقت�ساديني  الفاعلني  بني  متت 
»ال  التي  العراقيل  ت�سخي�ش  و  التحديات 
اإىل  الت�سدير  ترقية  زالت عقبة يف م�سار 
الإ�سرتاتيجية  االأوىل  املعامل  ر�سم  جانب 
خارج  ال�سادرات  لرتقية  حقيقية 
يف  ال�رشوع  مت  انه  »مذكرا  املحروقات 
الدولية  املوؤ�س�سات  بع�ش  مع  حت�سريها 
و التي تتمحور حول روؤية  وا�سحة تعتمد 

على قطاعات اإ�سرتاتيجية ذات اأولوية.
املعار�ش  ملختلف  تطرقه  ولدى 
التي �ساركت فيها املوؤ�س�سات  اخلارجية 
اأن  جالب  قال   ، اخلا�سة  و  العمومية 
املنتجات  اأن  اأبرزت  امل�ساركة  هذه 

عايل  م�ستوى  و  جودة  ذات  اجلزائرية 
من التناف�سية واأ�سار يف هذا ال�سدد اإىل 
اأن اإعادة هيكلة جلنة تنظيم املعار�ش و 
تثمني امل�ساركة اجلزائرية يف املعار�ش 
الدولية ابتداء من جويلية 2018 �سمحت 
املوؤ�س�سات  عدد  يف  ارتفاع  بت�سجيل 
موؤ�س�سة   374 من  انتقل  الذي  امل�ساركة 
 ،  2018 يف  موؤ�س�سة   839 اىل   2017 يف 
وقد  باملائة    124 يفوق  منو  مبعدل  اأي 
متحور اهتمام اجلزائر باملنطقة العربية 
بن�سبة 34 باملائة متبوعة باأفريقيا ب 29 
باملائة و اأخريا اأوروبا ب 28 باملائة كما 
اأفرزت  امل�ساركات  هذه  اأن  الوزير  اأفاد 
التوقيع على العديد من االتفاقيات منها 
اتفاقيات ت�سدير املنتجات اجلزائرية و 
هي 9 اتفاقيات مع الواليات املتحدة و 4 
اتفاقيات مع بلجيكا و اأكرث من 25 اتفاقية 
مع موريتانيا و اتفاقية واحدة مع الدوحة 
اتفاقيات   5 و  الغابون  مع  اتفاقية   12 و 
مفاو�سات  جانب  اإىل  هذا  القاهرة   مع 
اجلزائريني  االقت�ساديني  املتعاملني  بني 
اليوم  اإىل  مفتوحة  تزال  ال  االأجانب  و 
ت�سجيل  اإىل  الوزير  اأ�سار   ، باملقابل 
التي  ال�سعوبات  و  االن�سغاالت  جملة من 
يف  العاملة  املوؤ�س�سات  بع�ش  تبديها  
ال�سبل  عن  البحث  على  موؤكدا  الت�سدير 
�سلة،  ذي  �سياق  ويف  بتذليلها   الكفيلة 
الت�سدير  بان« جناح عمليات  الوزير  ذكر 
عند  للمنتوج  اأدين  ب�سعر  فقط  حتدد  ال 
الوحدات  من  او  امل�سنع  من  خروجه 
االإنتاجية الفالحية و اإمنا حتدد و ب�سكل 
متفاوت ب�سعر النقل و اإي�سال املنتوج اإىل 

االأ�سواق اخلارجية و كذا تكاليف 
كيفية جذب الزبون مع اخذ بعني االعتبار 
اأن  بالنوعية مما ي�ستدعي  ال�سعر  عالقة 
يدر�ش اجلانب اللوج�ستي خا�سة النقل و 

و�سائل االت�سال«.

املجموعة  وحدات  متكنت 
ال�سواحل  حلرا�ش  االإقليمية 
من  الثالثاء  اأم�ش  لوهران 
للهجرة  مر�سحا   19 اعرتا�ش 
راأ�ش  �سمال  ال�رشعية  غري 
ح�سبما  الرتك(،  )عني  فلكون 

لهذه  االت�سال  خلية  لدى  علم 
الهيئة االأمني.

هوؤالء  اعرتا�ش  مت  قد  و 
ن�ساء   3 بينهم  من  االأ�سخا�ش 
زورق  منت  على  كانوا  والذين 
ال�ساعة  حدود  يف  مطاطي 

الرابعة و30 دقيقة �سباحا على 
راأ�ش  �سمال �رشق  اأميال   7 بعد 
حلرا�ش  دورية  خالل  فلكون 
امل�سدر  نف�ش  وفق  ال�سواحل، 
وقد كانت امراأة تبلغ من العمر 
املجموعة  هذه  �سمن  �سنة   54

غري  للهجرة  املر�سحني  من 
ال�رشعية، مثلما اأ�سري اليه و قد 
مت ت�سليم هوؤالء االأ�سخا�ش، بعد 
املعمول  االإجراءات  ا�ستكمال 
الوطني  الدرك  مل�سالح  بها، 

ليقدموا اأمام العدالة. 

اأعطت وزيرة الت�سامن الوطني واالأ�رشة   
وق�سايا املراأة غنية الدالية، بوالية الوادي 
اإ�سارة انطالق احلملة الت�سامنية الوطنية 
و�ست�ستمر  املعوزة،  العائالت  لفائدة 
ال�ستاء،  ف�سل  طيلة  الت�سامنية  احلملة 
حتمل القوافل  م�ساعدات متنوعة متمثلة 
واأغرا�ش  غذائية  وطرود  اأفر�سة  يف 
منزلية،  كما ترافق القوافل فرق متعددة 
مل�ساعدة  النف�سي  للتكفل  االخت�سا�سات 

احلاالت االجتماعية يف و�سع �سعب.  
وقالت الوزيرة اأن هذه القوافل الت�سامنية 
تعترب االأوىل من نوعها، وتهدف للتخفيف 
�سعب،  و�سع  يف  العائالت  معاناة  من 
ال�ستاء  ف�سل  ق�ساء  على  وم�ساعدتها 

دافئ ومريح.  
الدالية على  اآخر �سددت غنية  ويف �سياق 
�رشورة االرتقاء بالتكوين، وحت�سني نوعية 

التكوين متا�سيا مع  الربامج املنتهجة يف 
اأ�رشفت  الراهنة، وقد  متطلبات املرحلة 
دامت  التي  الزيارة  هام�ش  على   الوزيرة 
يومني، على افتتاح دورة التكوينية ل�سالح 
اجلمعيات امل�سرية ملوؤ�س�سات متخ�س�سة 
والتي  اله�سة،  االجتماعية  بالفئات  تتكفل 
تدخل يف اإطار برنامج وطني لتنمية قدرات 
االإطارات اجلمعوية، ويف جماالت الت�سيري 
البيداغوجي،  والتكفل  واملايل  االإداري 
اجلمعوية،  االإطارات  تعريف  ق�سد  وهذا 
واالإدارية  التقنية  وال�رشوط  باالإجراءات 
الدور  اإبراز  وكذا  املوؤ�س�سات،  الإن�ساء 
التكفل  عملية  يف  اجلمعيات  تلعبه  الذي 
هام  �رشيك  باعتبارها  اله�سة،  بالفئات 
جناح،  مناذج  وتقدمي  الت�سامن،  لقطاع 
واأ�سارت الوزيرة اإىل م�ساحلها  با�رشت يف 
مثل هكذا دورات تكوينية منذ �سنة 2017 

وتتوا�سل عرب كامل الرتاب الوطني. 
وخالل زيارتها ملوؤ�س�سات القطاع املتكلفة 
جهود  الوزيرة  اأبرزت  امل�سعفة  بالطفولة 
م�سرية  الفئات،  بهذه  التكفل  يف  الدولة 
االحتفال   اإطار  تاأتي يف  الزيارة   اأن   اإىل 
اتفاقية  على  للم�سادقة    26 بالذكرى 
. امل�سادفة ل 19  الطفل  الدولية حلقوق 
دي�سمرب ، كون هذه الفئة من اأكرث الفئات 

التي م�ستها هذه االتفاقية. 
الت�سامن  وزارة  اأن   الدالية   واأ�سافت 
حماية  �سالحياتها  �سميم  من  الوطني 
هي  والتي  املحرومة،  الطفولة  ورعاية 
املوؤ�س�سات  هذه  مهام  ومن  خطر،  يف 
عائلي طبيعي،  و�سط  اإدماجهم يف  اإعادة 
كفالة،  اإطار  يف  الو�سع  نظام  خالل   من 
واملهني  االجتماعي  االإدماج  خالل  ومن 
�سنة،   18 �سن  قبل  اال�ستقاللية  ل�سمان 

 53 اأن م�ساحلها حت�سي  الوزيرة  واأبرزت 
الرتاب  عرب  امل�سعفة  للطفولة  موؤ�س�سة 
اأنه  الوزيرة  �سددت  وقالت  الوطني. 
الذي  ال�سعب  املايل  الو�سع  من  بالرغم 
متر به البالد، اإال اأنها م�ستمرة ولن تتخلى 
عن دعم ال�سباب املقاول، حيث مت توزيع  
مليون   25 بقيمة  �سكا   25 الوادي  بوالية 
�سنتيم لكل م�ستفيد، واملخ�س�سة لربنامج 
العملية  اأن  اإىل  م�سرية  اجلنوب،  واليات 
تدخل يف اإطار اإن�ساء ن�ساطات مدرة للربح، 
وخلق منا�سب �سغل دائمة، كما مت تنظيم 
عار�سا   30 حوايل   �سم  والئي  معر�ش 
من  للتمكني  وذلك  الن�ساطات  يف خمتلف 
امل�ستفيدين منقو�ش  بن�ساطات  التعريف 
وكذا   ، امل�سغر  القر�ش  لت�سيري  الوكالة 
فيما  اخلربات  وتبادل  منتجاتهم  ت�سويق 

بني امل�ستفيدين.

املحاور الكربى للإ�صرتاتيجية الوطنية للت�صدير

�صمال راأ�س فلكون بوهران 

وزارة الت�صامن تناف�س اجلمعيات اخلريية

ح .م

امل�ضاركة يف 53 معر�ضا دوليا منها 25
 معر�ضا يف القارة ال�ضمراء

اعرتا�ض 19 مر�ضحا للهجرة غري ال�ضرعية 

قوافل وطنية كربى لتوزيع الأفر�ضة و الأغطية ملواجهة ال�ضتاء

.         55 اتفاقية ت�ضدير نحو قارات العامل

اأوبك

انخفا�ض طفيف يف النتاج 
خالل �ضهر نوفمرب املا�ضي 

معر�س الإنتاج اجلزائري 

الطبعة الـ 27 من 20 اإىل 26 
دي�ضمرب اجلاري بالعا�ضمة 

م�صت�صفى ح�صان بادي باحلرا�س

 اإجراء عملية جراحية ناجحة 
لف�ضل تواأم �ضيامي 

الدول  منظمة  اإنتاج  معدل  انخف�ش 
امل�سدرة للنفط »اأوبك« بن�سبة طفيفة 
بلغ  حيث  نوفمرب2018  �سهر  خالل 
يوميا  برميل  مليون   32.965 م�ستوى 
برميل  مليون   32.976 مع  مقارنة 
العام  من  اأكتوبر  �سهر  خالل  يوميا 
ذاته واأفادت اإح�ساءات حديثة �سادرة 
االإمارات  تتوىل  ،التي  املنظمة  عن 
باأنه  اجلارية،  ال�سنة  بر�سم  رئا�ستها 
امل�سجل  االنخفا�ش  من  الرغم  على 
املعرو�ش  اأن  اإال  »اأوبك«  اإنتاج  يف 
زال  ال  اال�سرتاتيجية  املادة  هذه  من 
يفوق حجم الطلب يف ال�سوق النفطي 
العاملي االأمر الذي �ساهم يف تراجع 
�سعر �سلة نفوط املنظمة اإىل م�ستوى 
نوفمرب  خالل  للربميل  دوالر   65.33
7ر17  نحو  بذلك  فاقدا  املا�سي، 
اأكتوبر الذي  باملائة مقارنة مع �سهر 
اأن  اإىل  ذاته  امل�سدر  واأ�سار  �سبق. 
زيادة املعرو�ش من النفط يف ال�سوق 
مع  بالتن�سيق  املنظمة  دفع  العاملي 
كبار املنتجني امل�ستقلني على راأ�سهم 
رو�سيا اإىل عقد اجتماع يف وقت �سابق 

حيث  اجلاري  دي�سمرب  �سهر  خالل 
تخفي�ش  على  االتفاق  خالله  جرى 

االإنتاج 
مبقدار 2ر1مليون برميل يوميا اعتبارا 

من يناير 2019.
يف  االإنتاج  بتخفي�ش  االتفاق  وجاء 
ت�ستهدف  باأنها  و�سفت حينها  خطوة 
وعلى  النفطي  ال�سوق  توازن  �سبط 
نحو ياأخذ باالعتبار م�سالح املنتجني 
وامل�ستوردين وهو ما يعني املحافظة 
االأ�سعار عند م�ستويات »عادلة«  على 
وكان  ذاته  للم�سدر  وفقا  للطرفني 
اإنتاج منظمة« اأوبك« �سهد خالل �سهر 
قدرها  زيادة   2018 العام  من  اأكتوبر 
�سهر  مع  مقارنة  برميل  األف   127
�سبتمرب من العام ذاته الذي و�سل فيه 
برميل  مليون   32.773 االإنتاج  معدل 
معدل  متو�سط  اأن  اإىل  وي�سار  يوميا 
اإنتاج »اأوبك » بلغ خالل الربع الثالث 
مليون   32.557 اجلاري  العام  من 
ذاتها  لالإح�ساءات  يوميا وفقا  برميل 
بزيادة قدرها 367 األف برميل مقارنة 

مع الربع الثاين من العام ذاته. 

و  ال�سابعة  الدورة  تنظيم   �سيتم 
اجلزائري  االإنتاج  ملعر�ش  الع�رشين 
خالل الفرتة ما بني 20 اإىل 26 دي�سمرب 

اجلاري بق�رش املعار�ش 
بالعا�سمة ح�سبما اأفاد به  بيان لل�رشكة 
اجلزائرية للمعار�ش و الت�سديرو تعد 
هذه التظاهرة التي تنظم حتت �سعار » 
اإجناح م�سعى ال�سادرات من اأجل منو 
اقت�سادي م�ستدام«، موعدا  اقت�ساديا 
رئي�سيا للمتعاملني االقت�ساديني حيث 
اأكرث  م�ساركة  املعر�ش  هذا  �سي�سهد 
قطاعات  جميع  من   �رشكة   430 من 
�ستعر�ش  والتي  الوطنية،  االقت�سادية 
على م�ساحة  اإجمالية قدرها 26.076 
على  امل�رشفني  وح�سب  مربع  مرت 
االقت�سادية،   التظاهرة  هذه  تنظيم 
اجلزائري  االإنتاج  معر�ش  اأ�سبح 
فعالة  و�سيلة  ال�سنوات  هذه  مر  على 
االإمكانات  اإبراز  و  ال�سوء  لت�سليط 

احلقيقية لل�رشكات اجلزائرية.

هذه  تك�سف  املنظمني  ح�سب  و 
والتزام  املتزايدة  االإرادة   « احلركية  
الوطنية  ال�رشكات  بت�سجيع  احلكومة 
منها  لتجعل  واخلا�سة  العمومية  
املحرك جلميع اأ�سكال التطور والنمو 

االقت�سادي«، ي�سيف نف�ش البيان.
اأن«  املعر�ش  لهذا  املنظمني  وي�سري 
االإ�سالحات  االإرادة  هذه  �سمات  من 
التوجيه  اإجراءات  و  اجلديدة 
حتقيق  يف  الراغبة  ال�رشكات  ودعم 
االأ�سواق  القتحام   طموحاتها 
اخلارجية«و تندرج كل هذه االإجراءات  
اإطار االإ�سرتاتيجية الوطنية لدعم   يف 

وترقية وتعزيز 
اإىل  الرامية  املوجودة،  االإمكانات 
و  اجلمهورية،  رئي�ش  برنامج  تنفيذ 
�سنة    2019 باإعالن   �سمحت  التي 
تعبئة  ي�ستلزم   الذي  و   ، للت�سدير 
للتموقع  االقت�ساديني  الفاعلني  جميع 

يف االأ�سواق الدولية. 

بها  قام  التي  اجلراحية  العملية  كللت 
للموؤ�س�سة  املتخ�س�ش  الطبي  الفريق 
بادي  ح�سان  اجلامعية  اال�ست�سفائية 
اأم�ش  �سابقا(  )بلفور  باحلرا�ش 
من  يبلغ  �سيامي  تواأم  لف�سل  الثالثاء 
ما  ح�سب  بنجاح  اأ�سهر  اأربعة  العمر 

علم من الطاقم الطبي للموؤ�س�سة.
جيجلي  ن�رشالدين  االأ�ستاذ  واأكد 
رئي�ش م�سلحة جراحة االأطفال لذات 
)ذكور(  ال�سيامي  التواأم  اأن  املوؤ�س�سة 
امل�سيلة  والية  بو�سعادة  مبدينة  ولد 
بعد خ�سوع االأم لعملية قي�رشية وكان 
يتمتع ب�سحة جيدة وقد مت حتويله اإىل 
الفحو�سات  الإجراء  بلفور  م�ست�سفى 
اجلراحية  للعملية  لربجمته  االأولية 
االأوىل من نوعها باجلزائر لف�سله عن 
بع�سه البع�ش بعد بلوغه �سن االأربعة 
» ال ميكن -ح�سبه-القيام  الآنه  ا�سهر 

بها قبل هذا ال�سن ».

ارتياحه  عن  املخت�ش  ذات  وعرب 
لنجاح هذه العملية اجلراحية بالرغم 
من اأن التواأم كان ملت�سقا على م�ستوى 
منهما  واحد  ولكل  والبطن  ال�سدر 
اإال  الكبد  با�ستثناء  اخلا�سة  اأع�سائه 
اأن ذلك -كما اأ�ساف-«مل يعق العملية 
من  اأكرث  ا�ستغرقت  التي  اجلراحية 

�ستة �ساعات كاملة ».
وذكر باأن اأم التواأم تتمتع ب�سحة جيدة 
مت  وقد  اأطفاال  اأجنبت  اأن  لها  و�سبق 
امللت�سقني  الطفلني  عن  الك�سف 
ببطنها عن طريق الفحو�سات الطبية 
»الت�سوه  هذا  مرجعا  بايكوغرافيا 
جينية  عوامل  اإىل  نوعه  من  النادر 
اأن  جيجلي  االأ�ستاذ  بحتة«واأو�سح 
الراهن  الوقت  يف  يخ�سعان  الطفلني 
و�سيغادران  الطبية  املتابعة  اإىل 
املوؤ�س�سة االإ�ست�سفائية يف مدة ترتاوح 

بني 8 اإىل 10 اأيام  .

اأكد وزير التجارة، ال�صعيد جلب، اأم�س الثلثاء باجلزائر اأن �صنة 2019 �صوف تكون �صنة ترقية ال�صادرات خارج املحروقات 
اإىل جانب العمل على �صياغة خارطة طريق متكن من اإعداد املحاور الكربى للإ�صرتاتيجية الوطنية للت�صدير.
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وزيرة الت�ضامن من الوادي

�ضرورة اإدماج ذوي االحتياجات 
اخلا�ضة يف عامل ال�ضغل

غنية  �ملر�أة  ق�ضايا  و  و�لأ�رسة  �لوطني  �لت�ضامن  وزيرة  �لأول  �أم�س  �أنهت 
�ملوؤ�ض�ضات  بع�س  عند  �لوقوف  لها  كان  �أين  �لو�دي  لولية  �لد�لية،زيارتها 
�لحتياجات  ذوي  مبتابعة  و�ملهتمة  �ل�ضلة  ذ�ت  و�جلمعيات  لقطاعها  �لتابعة 
�خلا�ضة عربعدد من بلديات �لولية،كما �أعطت �إ�ضارة �نطالق �ضالون لوكالة 
و�ضط  �لعمودي  �لمني  حممد  “�أوجنام”بد�ر�لثقافة  �مل�ضغر  �لقر�س  ت�ضيري 
�ل�ضلطات  و  وز�رتها  �إطار�ت  رفقة  �لوزيرة  زيارة  و�ُ�ضتهلت  �لو�دي.    مدينة 
�ملوؤ�ض�ضة  بالولية،مبعاينة  �ل�ضعب  وممثلي  و�لع�ضكرية  �لمنية  �ملحلية 
للوزيرة  كان  بقمار،حيث  لل�ضحة  �لتاج  جلمعية  �لتابعة  و�لطبية  �لجتماعية 
�ملذكورة  �لجتماعية  �ملوؤ�ض�ضة  بني  �لتن�ضيق  �إىل  ودعت  م�ضرييها  مع  لقاء 
و  �لرتبية  �ملهني،ومديرية  و�لريا�ضة،و�لتكوين  �ل�ضحة،و�ل�ضباب  ومديريات 
�لتعليم لتحقيق �لأهد�ف،كما مت  �لتطرق لنظام ت�ضيري �ملوؤ�ض�ضة �لجتماعية 
-جمعية�لتاج-  و �لتفاقية �ملربمة مع مديرية �لتكوين �ملهني،وكذلك ظروف 
بر�ءة  ب�ضمة  جمعية  زيارة  عليه،ثم  �لقائمني  تو�جه  �لتي  و�ل�ضعوبات  �لتكوين 
�أ�رسفت �لوزيرة بعد زيارة جمعية  �لبلدية. كما  للتاأخر�لذهني و�لتوحد بنف�س 
�لتاج لل�ضحة،على �نطالق �لقافلة �لت�ضامنية لفائدة �لعائالت �ملحرومة �أو يف 
و�ضع �ضعب من �أمام مقر �ملركز �لنف�ضي لبلدية �لدبيلة، وكذلك تفقد موؤ�ض�ضة 
�لطفولة �مل�ضعفة و �ملركز �لنف�ضي �لبيد�غوجي لالأطفال �ملعاقني ذهنيا بنف�س 
�لبلدية. ثم �أعطت �لد�لية �إ�ضارة �نطالق �ليوم �لتكويني لالإطار�ت و�جلمعيات 
�مل�ضرية للموؤ�ض�ضات �ملخت�ضة،�أين �أكدت على �رسورة �إدماج ذوي �لحتياجات 

�خلا�ضة �لذين و�ضلت �أعمارهم �ضن �ل�ضغل �لقانوين.
�مل�ضغر  �لقر�س  ت�ضيري  وكالة  �ضالون  �نطالق  �إ�ضارة  �لوزيرة  �أعطت  كما 
لفائدة  مقرر�ت  توزيع  ومت  بال�ضط،  �لثقافة  بد�ر  �لجتماعية  �لتنمية  ووكالة 
�مل�ضتفيدين من �لقر�س �مل�ضغر،وكذلك توزيع ��ضتفاد�ت من قرو�س م�ضغرة 

وجتهيز�ت خا�ضة باملر�أة �لريفية.
�لثاين بزيارة موؤ�ض�ضة �لطفولة �مل�ضعفة  �ليوم  يف حني �ختتمت زيارتها �ضباح 
و�لنجاح  �لدوؤوب  بالعمل  لها  �مل�ضهود  �لو�دي  بلدية  و�ضط  مار�س   19 بحي 
�لفئة  هذه  لأهمية  �لأهم،نظر  �لتفقدية  �لزيارة  �لإبد�ع،وهي  و  �لت�ضيري  يف 
�ل�رسح  لهذ�  معاينة  لها  �ملر�فق  �لوفد  و  للوزيرة  �ضيكون  �ملوؤ�ض�ضة،�أين  و 
�لجتماعي و ملا يحتويه من مر�فق وو�ضائل و�إطار�ت و�هتمام وطني وحملي 
بف�ضل �ل�ضيا�ضة �لجتماعية �لر�ضيدة للقيادة �لعليا يف �لبالد،و�أي�ضا توجيهات 

�لوز�رة�لو�ضية،ناهيك عن حنكة مدير و�إطار�ت هاته �ملوؤ�ض�ضة.
عماره بن عبداهلل

 Digital Business  الطبعة الثالثة لـ
بالعا�ضمة  2019 مار�س   12  Days

البيانات مو�ضوع اأكرب حدث 
تكنولوجي للنظام املعلوماتي 
واالقت�ضاد الرقمي يف اجلزائر

تنظم �ملجلة �ملجانية  N’TIC �ملتخ�ض�ضة يف تكنولوجيات �لإعالم 
�لثالثة  �لطبعة   ،  Sense Conseilلتي ت�ضدر عن �رسكة� و�لت�ضال، 
يوم 12  Digital Business Days )DBD(  �ملزمع عقدها  من 
�للقاء،  هذ�  تخ�ضي�س  �ضيتم  حيث  �لعا�ضمة،  باجلز�ئر   2019 مار�س 
و�لقت�ضاد  �ملعلومات  تكنولوجيا  حللول  خم�ض�س  حدث  �أكرب  وهو 
هذ�  �ضيجمع  وتقييمها.  ومعاجلتها  للبيانات  �جلز�ئر،  يف  �لرقمي 
�حلدث حتت مو�ضوع : »�ملوؤ�ض�ضة يف ع�رس �لبيانات: فر�س وحتديات 
�ضناع  وكذ�  �لرقمي  �لقت�ضاد  يف  �ملخت�ضني  �جلز�ئريني  �لفاعلني   «
�لقر�ر يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات و�لبيانات �لرقمية، من �ل�رسكات 
و�ملوؤ�ض�ضات �لعمومية، وجمموعة من �خلرب�ء �ملعرتف بهم دولًيا �لذين 
�أحدث �لجتاهات يف مناذج �لأعمال �ملتعلقة بتقييم  �ضيك�ضفون عن 
وحفظ �لبيانات. �ختيار �ملو�ضوع مل يكن �ضدفة، حيث تعترب �لبيانات 
)غوغل،  �لويب  عمالقة  ظهور  وقاعدة  �لرقمنة،  يف  �لأ�ضود  �لذهب 
�إ�ضرت�تيجية  �لبيانات  �إد�رة  �أ�ضبحت  كما  �آبل(،   ، في�ضبوك  �لأمازون، 
�لطبعة  تُنظم  �لغر�س،  لهذ�  �لرقمي،  �لع�رس  يف  �ل�رسكات  بها  تعمل 
على  �لرد  �أجل  من  باملحا�رس�ت،  غنيا  برناجما   DBD من  �لثالثة 
�لتحديات  حول  با�ضتمر�ر،  �جلز�ئرية  �ل�رسكات  ت�ضغل  �لتي  �لأ�ضئلة 
وروؤ�ضاء  �خلرب�ء  �ضيتد�ول  حيث  �جلديد،  �لقت�ضاد  بهذ�  �ملتعلقة 
�ل�رسكات �لكربى على من�ضة DBD للتطرق �إىل مو��ضيع هادفة منها 
: �جتاهات �قت�ضاد �لبيانات، عملية جمع و�ن�ضجام �لبيانات يف �إطار 
�لبيانات  بتحليل  �ملتعلقة  �لرئي�ضية  �لتحديات  بها،  �ملعمول  �لقو�نني 
وحماية �لبيانات �ل�ضخ�ضية. ناهيك عن تخ�ضي�س نقا�س حول جتربة 
�ل�رسكات �جلز�ئرية �لتي ��ضتثمرت يف ��ضتخد�م �لبيانات. كما جند يف 
�لربنامج �أي�ضا، ور�ضات عمل للخرب�ء، �جتماعات ثنائية ووجبات غذ�ء 
عمل. �ضتجمع هذه �لطبعة ما ل يقل عن 700 م�ضارك، مبا يف ذلك 500 
�إعد�د  �ضيتم  كما  و�لرقمنة.  �ملعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  خمت�س 

م�ضاحة عر�س خم�ض�ضة ملزودي حلول تكنولوجيا �ملعلومات.
�أكرب موعد للمخت�ضني يف   Digital Business Days �ليوم  �أ�ضبح 
جمعت  �جلز�ئر.  يف  �لرقمية  و�لبيانات  �ملعلومات  تكنولوجيا  جمال 
�لرقمي  للتحول  خم�ض�ضة  كانت  �لتي   ،2018 عام  يف  �لثانية  طبعته 
�أكرث من 500 م�ضارك مبا يف ذلك 350 من �ملخت�ضني يف  لل�رسكات، 
17 من مزودي  �إىل  بالإ�ضافة  و�لرقمنة،  �ملعلومات  تكنولوجيا  جمال 
مت  كما  منتجاتهم،  بعر�س  قامو�  �لذين  �ملعلومات  تكنولوجيا  حلول 

.B2B تنظيم 400 مقابلة عمل ثنائية

فاأو�ضحو�  �ل�ضكن  ملف  حول  �أما 
�لجتماعي  �ل�ضكن  ملفات  عدد  �أن 
�نتظار  ملف  يف  �لألف  تفوق 
دعوتهم  �إىل  بالإ�ضافة  حتيينها، 
للو�ضاية لاللتفات �إىل �لبنايات حتت 
�خلطر، خا�ضة �أنها متثل 70 باملائة 
�إىل  بالإ�ضافة  �لبلدية،  �ضكنات  من 

�لأقبية و�لأ�ضطح.
 

األف ملف لل�ضكن االجتماعي 
يف انتظار التحيني

 
�ملكلف  �ضارف  حجاري  �أو�ضح 
على  و�لعمر�ن  �لعمر�نية  بالتهيئة 
 70 �أن  بولوغني  بلدية  م�ضتوى 
موؤ�رس  �لبلدية  م�ضاكن  من  باملائة 
خطرية،  �أي  بالأحمر،  عليها 
�لولئية  �لهيئة  طرف  من  وذلك  
ما  وهو  �لبناء،  مبر�قبة  �ملكلفة 
�أجل  من  �لو�ضاية  دفعنا ل�ضتعجال 
وردت  �ضكنات  وتوفري  �لتد�رك 
و�أن  �ضبق  كما  بالإيجاب،  �لو�ضاية 
رحلنا بنايتني كانتا م�ضنفتان �ضمن 
�إىل  بالإ�ضافة  �حلمر�ء،  �خلانة 
�ملعنية  �لهيئة  مع  �جلهود  تو��ضل 

بفح�س �لبنايات يف كل مرة.
�لجتماعي  �ل�ضكن  بخ�ضو�س  �أما 
�لألف  من  �أزيد  �مللفات  عدد  فبلغ 
يف �آخر عملية حتني، مو�ضحني �أنهم 
�ضابقا  ملف  �ألفي  من  �أكرث  �ضجلو� 
�مللفات  مر�جعة  عملية  �أن  �إل 
ك�ضفت عن عدم تنا�ضب كل �مللفات 
وبع�ضهم  �لجتماعية  �ل�ضيغة  مع 
�ضيحولون لل�ضيغة �جلديدة، و�آخرون 
�أو  �لرتحيل  عمليات  من  ��ضتفادو� 
على  موؤكدين  عدل،  ل�ضيغة  �نتقلو� 
�ضبق  �لتي  �لبلديات  باقي  غر�ر 
بعد  �لباب  فتح  عدم  زرناها  و�أن 
�لجتماعي  ملفات  ��ضتقبال  �أمام 

�ملدعم.
�ملكلف  بو�ضنب  حمرز  وجدد 
�ملو�طنني  تنبيه  �لتقنية  مب�ضلحة 
�ضالحيات  من  لي�س  �ل�ضكن  �أن 
�لبلدية بل تبقى تلعب دور �لو�ضيط، 
وبناء عليه هي لي�ضت �مل�ضوؤولة عن 

�لقر�ر �لنهائي.
 

بولوغني �ضهدت اأكرب عملية 
ترحيل يف انتظار مراكز 

العبور
 

�إبر�هيم  �لعاي�س  �أو�ضح  بدوره 

بال�ضوؤون  �ملكلف  �لرئي�س  نائب 
و�لريا�ضية  و�لثقافية  �لجتماعية 
�ضهدت  بولوغني  بلدية  �أن  و�ل�ضباب 
لل�ضكنات  ترحيل  عملية  �أكرب 
ومت  �ل�ضتقالل  منذ  �لفو�ضوية 
�لفو�ضوية،  �جليوب  على  �لق�ضاء 
�ل�ضعبة  �لو�ضعية  ظل  يف  خا�ضة 
�لأحياء من  تلك  تعرفها  كانت  �لتي 
كبرية،  و�ضعوبات  للرتبة  �نحر�ف 
عمر  وهي:  �أحياء  بـ4  �لأمر  ويتعلق 
و�لثكنة،  وجايي�س  �لبالتو  و�هيب، 
فر�ضة  منحت  �لولية  �أن  م�ضيفا 
يف  �لنظر  و�إعادة  للطعون  �أخرى 
�أنه  م�ضيفا  وجتديدها،  �مللفات 
�لفو�ضوي  �لبناء  مرحلة  �نهاء  بعد 
�لأقبية  �ضاكني  ملفات  تطفو  حاليا 
مر�كز   4 �إىل  بالإ�ضافة  و�لأ�ضطح 
عدد  يحدد  مل  حني  يف  عبور، 
�لتحيني  �إطار  يف  كونها  �مللفات 
حاليا على م�ضتوى �للجنة �مل�ضرتكة 
بني �لبلدية و�لد�ئرة. بالإ�ضافة �إىل 

�ل�ضكن �لجتماعي.
 

 4 حافالت وواحدة فقط 
نا�ضطة

 
�أكدت �لأمينة �لعامة لبلدية بولوغني 
عبا�س خرية بخ�ضو�س ملف �لرتبية، 
م�ضتوى  على   12 �ملد�ر�س  �أن 
يف  مطاعم،   4 من  ت�ضتفيد  �لبلدية 
حني قالت �أن عملية تهيئة �ملد�ر�س 
و�لف�ضيل  �لوئام،  مدر�ضة  �ضملت: 
�أن  قائلة  بولعر�ف  �أحمد  �لورثالين 
باملائة،   90 بلغت  �لأ�ضغال  مرحلة 
�لنطالق  �نتظار  �ىل  بالإ�ضافة 
مو�ضحة  �لعقبي،  �لطيب  مبدر�ضة 
تهيئة  باإعادة  تكفلت  �لولية  �أن 
�ملر�حي�س على م�ضتوى �ملد�ر�س.
�لبلدية  ميز�نية  �أن  �أو�ضحت  كما 
على  �نعكا�ضاتها  لها  �ل�ضعيفة 
مليار  بـ20  تقدر  و�لتي  جهودهم، 
باملائة   80 منها  �ملا�ضية،  لل�ضنة 
ومليار  �لعمال،  لأجور  تخ�ض�س 

للتجهيز.
�أن  وحول �لنقل �ملدر�ضي �أو�ضحت 
�لبلدية لديها 4 حافالت منها �ثنتان 
يف  �لت�ضامن  وز�رة  طرف  من  هبة 
يف  للبلدية،  ملك  و�ثنتان   2008
�لتي  هي  و�حدة  حافلة  �أن  حني 
�ل�ضيانة  حتت  وهي  �لتالميذ  تنقل 
ر��ضلو�  �أنهم  مو�ضحة  �لدورية، 
خا�ضة  �لتد�رك،  �أجل  من  �لولية 
حتتاج  بالأعايل  ثانويتان  هناك  �أن 
�نتظار  يف  للتالميذ،  �لنقل  لتوفري 

تزويد �لبلدية وفقا للوعود.

�أنهم  �لعامة  �لأمينة  و�أ�ضافت 
وفقا  �ل�ضتثمار،  على  ير�هنون 
ممتلكات  كر�ء  وحتيني  ملر�جعة 
�إىل  دج   600 من  ورفعها  �لبلدية 
�رتفعت  وبالتايل  دج،   3000 قر�بة 
بع�س  ��ضرتجاع  وكذلك  �ملد�خيل، 
�ملد�ولة  ومتت  �ملغلقة،  �ملحالت 
بحث  مع  لتاأجريها،  للمز�يدة  وفقا 
لتوفري  �ملمتلكات  بع�س  مر�جعة 

حت�ضني �ملد�خيل.
�ضعف  �أرجعت  ثانية  جهة  من 
بولوغني  م�ضتوى  على  �لأ�ضو�ق 
�حلاليني  فال�ضوقني  �لعقار،  لنق�س 
�لتد�رك  �أجل  �ضيعمد �ملجل�س من 
بد�ية من �إح�ضاء �ملحالت �ملغلقة 
وكذ� �لطاولت وبناء عليه يتم �تخاذ 
�لإجر�ء�ت و�م�ضاء قر�ر�ت ��ضتفادة 
ملو�طني  ملنحها  للم�ضتاأجرين 

�لبلدية من �أجل �إعادة ��ضتغاللها.

ملعب عمر حمادي يعود على 
البلدية مبليار و900 األف 

�ضنويا
 

ملعب عمر حمادي ودوره يف �إحياء 
�أن  �لأمينة  فاأو�ضحت  �لبلدية، 
لعبني »�أوديام« ولو�ما�ضي«، فريقني 
بالبلدية حاليا يتدربان على م�ضتوى 
�مللعب بالإ�ضافة �إىل فريق �لبلدية 
من  و��ضتثمار  ��ضتفادة  كاأ�ضلوب 
عائد�ته  ت�ضاعفت  حيث  �مللعب، 
 80000 �إىل  دج   25000 من  برفعها 
�ألف  و900  مليار  من  ومكن  دج، 
�مللعب. م�ضيفة حول  مد�خيل من 
�أن  بالبلدية:  �لريا�ضية  �لقاعات 
�لقاعة على م�ضتوى ديار �خللوة �أنه 
مت �إعادة تهيئتها من طريف مديرية 
�ضتتقبل  و�أنها  و�لريا�ضية  �ل�ضباب 
وكذلك  ريا�ضية،  جمعيات  حاليا 
�أن  م�ضيفة  جايي�س.  م�ضتوى  على 
جزء  �ضتخ�ض�س  �لبلدية  ميز�نية 
و�أن  �ضيما  �ل�ضطرجن  قاعة  لتهيئة 
�أبنائها  بافتكاك  معروفة  بولوغني 
�لريا�ضي:  �ملجال  هذ�  يف  جلو�ئز 

كاحل�ضول على �لبطولة �لإفريقية.
 Xيف �ضياق ملف �ل�ضياحة و��ضتغالل 
�ل�رسيط �ل�ضياحي �أو�ضحت حمدثتنا 
�أن �ل�رسيط �ل�ضياحي طريق ولئي، 
�ملخطط  مع  يت�ضادم  ما  وهو 
وبناء  عليه،  �مل�ضادق  �لتوجيهي 
على  �لإقد�م  للبلدية  ميكن  ل  عليه 
�أو  م�رسوع ي�ضطدم مب�رسوع وطني 

ولئي.
على  �لقائم  �أولها  �مل�ضارح:  �أما 
قيمتها  فاأبرزت  �لطاحونة  م�ضتوى 

للحقبة  عائد  كونه  �لتاريخية 
�لبلدية  �أن  كا�ضفة  �ل�ضتعمارية، 
�ضتعمد لتخ�ضي�س مبلغ من �مليز�نية 
�ملقبلة من �أجل �إعادة تهيئته، وهو 

حاليا ي�ضتقبل عدة ن�ضاطات.
 

االإنارة العمومية والري 
واملدار�س

 
وحول �إعادة تهيئة �لطرقات �أو�ضح 
م�رسوع  من  بد�ية  �لتنفيذ  قيد  �أنه 
�لزغارة �لذي مت مبا�رسته بد�ية من 
�لأ�ضبوع �ملن�رسم، لتنطلق �لأ�ضغال 
ملف  �أنه  خا�ضة  �لفارط،  �لأحد 
قدمي جمدد �ضمن عهدتنا �حلالية، 
وهي  بالأعايل  م�ضاريع:  لها  ي�ضاف 

�أي�ضا قيد �لعمل حاليا.
�ملكلف  بو�ضنب  حمرز  و�أ�ضاف 
م�ضاريع  �أن  �لتقنية،  مب�ضلحة 
بولوغني مق�ضمة لـ3 جمالت: بد�ية 
�لقن�ضلية  �لعمومية:  �لإنارة  من 
وثانيا  وغريها،  عامر  وجياليل 
فتح  جل�ضة  �نطالق  �لري  مبجال 
�ل�ضحي  �ل�رسف  لقنو�ت  �لعرو�س 
بالزغارة  �خلا�ضة  �جلاري  �لأ�ضبوع 
�إىل جاين تعبيد �لطريق بنف�س �حلي، 
�أما ثالثها فيخ�س �جلانب �لرتبوي: 
من خمتلف م�ضاريع �ل�ضيانة وي�ضب 
يف �إطار توجه �لو�ضاية �لذي ي�ضب 
يف �إطار توفري مناخ تربوي منا�ضب 
للطفل، بالإ�ضافة �إىل م�ضاريع مقبلة 
ويو�ضف  �جلديدة  �لزغارة  عرب 

�لأمني و�له�ضاب.
 

تعبيد الطريق وقنوات 
ال�ضرف ال�ضحي واملدار�س 

 
�لبلدية  م�ضاريع  بخ�ضو�س  �أما 
م�ضتقبال فحددتها �لأمينة �لعامة 
بني  ما  تنق�ضكم  باأنها  للبلدية 
�إطار  يف  تندرج  �لتي  �مل�ضاريع 
متثلت  و�لتي  �لتنمية  خمطط 
تعبيد  م�رسوعي:  يف   2018 ل�ضنة 
�ملقدر  �لزغارة  باأعايل  �لطريق 
بـ35 مليون ومت تن�ضيب �ملوؤ�ض�ضة 
�لأ�ضبوع،  هذ�  �لأ�ضغال  و�نطالق 
بقنو�ت  يتعلق  م�رسوع:  وثاين 
�ل�رسف �ل�ضحي باأعايل �لزغارة، 
�ل�ضمالية  و�جلز�ئر  �لقن�ضلية 
بقيمة 19 مليون دج، وفتح �لأظرفة 

هذ� �لأ�ضبوع.
�أما بر�مج ميز�نية �لبلدية فمنحنا 
�لبتد�ئية،  للمد�ر�س  �أهمية 
مببلغ �أزيد من 9 ماليني دج، �لتي 

�ضتنطلق بدورها هذ� �لأ�ضبوع.

�ضارة بومعزة 

م�ضوؤولو بلدية بولوغني يك�ضفون لـ"الو�ضط":

70 باملائة من �ضكنات بولوغني 

م�ضنفة يف اخلانة احلمراء
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ك�ضف م�ضوؤولو بلدية بولوغني الذين التقتهم 
»الو�ضط«، عن �ضعف ميزانية البلدية، 

حيث تقدر بـ20 مليار لل�ضنة املا�ضية، منها 
80 باملائة تخ�ض�س الأجور العمال، ومليار 
للتجهيز، يف حني  تعرف البلدية عملية 

حتيني وا�ضعة بداية للمحالت غري امل�ضتغلة 
ورفع قيمة كراء ممتلكات البلدية.



ليومية  مطلعة  م�صادر  ك�صفت 
الأبحاث  ف�صيلة   »اأن  »الو�صط 
الإقليمية  باملجموعة  والتحري 
للدرك الوطني بورقلة ، قد با�رشت 
اأمنيا  حتقيقا  الأخرية  الفرتة  يف 
لرئي�س  الأول  النائب  مع  معمقا 
لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�س 
حا�صي م�صعود املعروفة بعا�صمة 
النفط ، وذلك على خلفية ال�صتباه 
يف تورطه يف �صفقات م�صبوهة و 
الإنارة  �صفقة  على  حازت  التي 
SOPT  وذلك بعد ا�صتفادة ابنه 
العمومية  �رشكة  يف  م�رشوع  من 
مع البلدية ، ناهيك عن ا�صتغالله 
فقد  مت�صل  �صياق  ويف   ، للنفوذ 
الإقليمية  الفرقة  م�صالح  �رشعت 
باإقليم  الوطني  للدرك  املتنقلة 
دائرة حا�صي م�صعود التحقيق مع 
على  الإم�صاء  يف  املنتخب  ذات 
وثائق غري قانونية من بينها اإي�صال 
الكهرباء اإىل حظائر وم�صتودعات 
تابعة  عقارية  اأوعية  فوق  �صيدت 

ح�صب  بناء  رخ�صة  وبدون  للدولة 
ما اأوردت م�صادرنا .

وايل  تعهد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  ولية 
ب�صفته امل�صوؤول الأول على الهيئة 
التنفيذ بتطبيق قوانني اجلمهورية 
يف  تورطه  يثبت  من  كل  �صد 
الدولة  مبمتلكات  التالعب 
بالت�صوي�س  التنمية  م�صار  وعرقلة 
ال�صادر  التنمية  خمطط  على 
والهادف  املركزية  ال�صلطات  عن 
اجلبهة  بان�صغالت  للتكفل 
ح�صب  مبداأ  بتطبيق  الجتماعية 

الأولويات والإمكانات املتاحة .
تعالت  فقد  ثانية  جهة  من   
اجلمعيات  ممثلي  اأ�صوات  
اجلمعوية  واحلركة  املحلية 
 ، م�صعود  حا�صي  دائرة  باقليم 
املطالبة بتدخل اجلهات الو�صية 
وامل�صالح املعنية حلماية رئي�س 
لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�س 
بن  يا�صني  م�صعود حممد  حا�صي 
�صا�صي  من امل�صو�صني ، لتمكينه 
الإنعا�س  م�صرية  موا�صلة  من 

قنوات  فتح  خالل  من  التنموي 
من  املواطنني  مع  البناء  احلوار 
خمتلف �رشائح املجتمع املحلي 
م�صاريع  جت�صيد  خلف  وال�صعي 
التم�صك  مع   ، احل�رشية  التهيئة 

هدم  خمطط  جت�صيد  مبوا�صلة 
البنايات وامل�صتودعات واحلظائر 
التي  م�صعود  بحا�صي  الع�صوائية 
تابعة  اأوعية عقارية  فوق  �صيدت 

للدولة .

غري  الجتار  مكافحة  اإطار  يف 
املوؤثرات  و  باملخدرات  ال�رشعي 
مترنا�صت،  ولية  باإقليم  العقلية 
لأمن  ال�رشطة  م�صالح  متكنت 
مكافحة  فرقة  يف  ممثلة  الولية 
الغري  الجتار  و  املخدرات 
الولئية  بامل�صلحة  بها   �رشعي 
توقيف  من  الق�صائية  لل�رشطة 
اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�س  اأربعة 
يف   ) �صنة   26 اإىل  )19�صنة   من  
املخدرات  على  احليازة  ق�صية 
لغر�س  م�رشوعة  غري  بطريقة 
البيع ، الت�رشيح الكاذب يف الهوية  
الغــــري.  حيثيات  هوية  انتحال  و 
الق�صية تعود اإىل دوريات راجلة من 
اأول  �صاحة  من  بالقرب  عنا�رشنا 
نوفمرب بتمرنا�صت ، لفت انتباههم 
التقرب  مت   ، �صبهة  حمل  �صخ�س 
منه و توقيفه اأين مت العثور بحوزته 
املخدرات )كيف  من  كمية   على 
معالج (قدر وزنها بـ 13.08 غرام 
و مبلغ مايل مقدر باأربعة اآلف و 
جزائري  دينار   )  4400( اأربعمائة 
املحجوزات  رفقة  حتويله  ،ليتم 
ا�صتكمال  اجل  من  امل�صلحة  اإىل 
بعد  و   ، القانونية  الإجراءات 

 ، فيه  امل�صتبه  مع  حتقيق  فتح 
الواردة  املعلومات  ا�صتغالل  و 
التي  و  الفرقة  م�صالح  اإىل 
قطع  بحي  م�صكن  وجود  مفادها 
اإخفاء  عملية  يف  ي�صتغل  الواد 
، وعليه  ترويجها  و  املخدرات 
بتفتي�س  ق�صائي  اإذن  مبوجب 
امل�صكن ال�صالف الذكر، مت اإعداد 
عني  اإىل  والتنقل  حمكمة  خطة 
عرث  تفتي�س  عملية  بعد  املكان، 
من  كمية  امل�صكن على  بداخل 
بـ  وزنها  املخدرات )بانقو( يقدر 
15.31 غرام كما مت  توقيف ثالثة 
اأين مت حتويلهم  اآخرين  اأ�صخا�س 
و  املحجوزات  رفقة  املقر  اإىل 
متريرهم  و  معهم  التحقيق  اأثناء 
على  الآيل  التعرف  نظام  على 
اأن  تبني   ،  AFIS الب�صمات
اأحدهم معروف بهويتني خمتلفتني 
بعد ا�صتكمال التحقيق يف الق�صية، 
اأمام  فيهم  امل�صتبه  تقدمي  مت 
التي  املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
رهن  الإيداع  حقهم  يف  اأ�صدرت 
املوؤ�ص�صة العقابية وفق ما اأوردت 

م�صادرنا  .
�أحمد باحلاج 

ال�صيد  الوادي  ولية  وايل  اأ�رشف 
الوايل  �صعيدوكذا  بن  القادر  عبد 
الإدارية  للمقاطعة  املنتدب 
مديرية  مدير  و  حممودي  اأحمد 
بالوادي  والغاز  الكهرباء  توزيع 
الع�صكرية  ال�صلطات  جانب  اإىل 
واملحلية مبنا�صبة الذكرى الثامنة 
واخلم�صون ملظاهرات 11 دي�صمرب 
على عملية تد�صني م�رشوع الربط 
اأ�صطيل  ببلدية  املدينة  بغاز 
كالآتي43  هي  فيزيائية  مبقومات 
كلم )طول ال�صبكة املنجزة( واأكرث 

من1120 تو�صيلة.
عدد  بلغ  فقد  اآخر  �صعيد  وعلى 
املدينة  غاز  من  امل�صتفيدين 
باملقاطعة الإدارية املغري اإىل اأكرث 
27934 تو�صيلة، لي�صل بذلك طول 
ال�صبكة التي هي الآن قيد اخلدمة 

اإىل 629.59 كلم باملقاطعة.
مديرية  فان  نف�صه  ال�صياق  يف  و 
حت�صي�صية  بحمالت  تقوم  التوزيع 
اإطار  يف  ا�صطيل  بلدية  ل�صكان 
للطاقة  الأمثل  ال�صتعمال  كيفية 

الغازية.
م�صادرنا  به  اأفادت  وح�صبما 
ا�صطيل  بلدية  ربط  عملية  فاإن 
يف  تندرج  املدينة  غاز  ب�صبكة 
لتوجيهات  ال�صارم  التطبيق  اإطار 
لتج�صيد  الرامية  الو�صايا 
خمطط التنمية الذي اأقره رئي�س 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
النائية  املناطق  لتنمية  الرامي 
العزلة  وفك  بال�صكان  الأهلة 
املعلومات  ح�صب  قاطنيها  عن 

املتاحة .
�أحمد باحلاج 

فتحت م�صالح �لأبحاث و�لتحري باملجموعة �لإقليمية للدرك �لوطني بورقلة ، حتقيقا �أمني مع 
نائب رئي�س �ملجل�س �ل�صعبي �لبلدي لبلدية حا�صي م�صعود وذلك على خلفية تورطه يف �إبر�م 

�صفقات م�صبوهة و ��صتغلل �لنفوذ للإم�صاء على وثائق غري قانونية .

�إبر�م �صفقات م�صبوهة و�لتورط يف �إم�صاء على وثائق غري قانونية 

�أحمد باحلاج 

الدرك الوطني بورقلة يحقق مع 
نائب رئي�س بلدية حا�سي م�سعود 

الوطني  الدرك  م�صالح  متكنت 
من  الفارط،  الأ�صبوع  نهاية 
�رشية  م�صتودعات  ثالثة  اكت�صاف 
املعدة  الطاقوية  املواد  لتخزين 
باجي  برج  منطقة  من  للتهريب 
دول  باجتاه  اأدرار  بولية  خمتار 
مكنت  كما  الإفريقي،  ال�صاحل 
توقيف  من  املذكورة  العملية 
�صلتهم  يف  امل�صتبه  من  جمموعة 
تبقى  فيما  امل�صبوطة  بال�صلعة 
بعدد  اآخرين   10 مالحقة  عملية 
متوا�صلة   الولية  مدن  من  كبري 

لإلقاء القب�س عليهم .
البحث  م�صالح  ا�صرتجعت 
الإقليمية  بالكتيبة  والتحري 
باجي  بربج  الوطني  للدرك 
خمتار 800  كلم عن ولية اأدرار، 
، متثلت  الوقود  كبرية من  �صحنة 
يف 10633  لرتا معدة يف براميل 
 200 منها  الواحد  �صعة  نحا�صية، 
لرت كانت موجهة للتهريب باجتاه 

دولة مايل، وتاأتي العملية الناجحة 
معلومات  ا�صتغالل  اإثر  على 
ميدانية تفيد بتواجد 03 خمازن 
مت  اأين  للمهربني،  تابعة  �رشية 
اإعداد خطة اأمنية حمكمة اقت�صت 
تطويق املوقع جيدا قبل مداهمة 
متت  حيث  عنها،  املبلغ  النقاط 
وت�صليمها  املحجوزات  م�صادرة 
املعنية،  الخت�صا�س  لدوائر 
من  املذكورة  العملية  مكنت  كما 
ي�صتبه  اأ�صخا�س  ثالثة  توقيف 
املجه�س  بال�صحنة  �صلتهم   يف 
املوقوفون  اأفاد  حيث  تهريبها، 
اأن الكمية امل�صرتجعة من الوقود 
ينحدرون  اأ�صخا�س  لع�رشة  ملك 
قزام  تيمياوين وعني  بلديات  من 
مدد  اأين  وتيط،  واأولف  ورقان 
ال�صالف  للمناطق  الخت�صا�س 
الذين  اجلناة،  اأثر  لتقفي  ذكرها 
اإ�صدار  قبل  هويتهم  حتديد  مت 
القب�س  باإلقاء  اأمنية  اأوامر 

بتهمة  ق�صائي  وباإذن  عليهم، 
بالقت�صاد  والإ�رشار  التهريب 
الوطني ح�صب املعلومات الأولية 

املتوفرة .
توا�صل  تزال  ل  جهتها  من   
م�صالح الدرك الوطني باملناطق 
بولية  بال�صكان  الأهلة  احلدودية 
للمخطط  ال�صارم  اأدرار،التنفيذ 
ال�صنة  بنهاية  اخلا�س  الأمني 
باإحكام  القا�صي   ، اجلارية 

جميع  على  احلديدية  القب�صة 
لتجفيف  امل�صبوهة  املواقع 
كافة  تفوي�س  مع  التهريب  منابع 
جهاز  لعنا�رش  ال�صالحيات 
القوة  ل�صتعمال  الدرك  �صالح 
الرباعية  املركبات  اأ�صحاب  مع 
ترف�س  التي  وال�صياحية  الدفع 
التفتي�س  لأوامر  الن�صياع 

الروتيني اليومي .
�أحمد باحلاج 

��صرتجعت 10633 لرت من �لوقود و �أوقفت 03 م�صتبه فيهم 

الدرك يداهم ثالث مواقع �سرية للمهربني بربج باجي خمتار باأدرار 

�صبط بحوزتهم 13.08 من �لكيف �ملعالج 

لإنهاء معاناة �ل�صكان مع رحلة �لبحث عن 
غاز �لبوتان يف عز �ل�صتاء 

الإطاحة بـ 04 اأ�سخا�س يف ق�سية  
احليازة على املخدرات بتمرنا�ست 

ربط اأحياء بلدية ا�سطيل  بالوادي 
ب�سبكة الغاز الطبيعي

اأخبار اجلنوب�لأربعاء 19 دي�صمرب  2018  �ملو�فـق  ل12ربيع �لثاين 1440هـ 6

�أمن ولية مترن��صت 

توقيف �سخ�سني يف ق�سية ال�سرقة من داخل منزل  
الأمن  يف  ممثلة  مترنا�صت  ولية  اأمن  م�صالح  متكنت 
احل�رشي الأول من توقيف  �صخ�صني يبلغان من العمر 
م�صكن  داخل  من  ال�رشقة  ق�صية  يف  �صنة(   24  -  19(
اأ�صياء م�رشوقة.  حيثيات الق�صية تعود اإىل  مع اإخفاء 
اأحد املواطنني لغر�س تقييد �صكوى بخ�صو�س  تقدم 

تعر�س م�صكنه اإىل فعل ال�رشقة، و عليه قامت عنا�رش 
ال�رشطة بدوريات مكثفة وتفعيل اجلانب الإ�صتعالماتي 
اأ�صفرت عن حتديد امل�صكن الذي يتواجد فيه امل�صتبه 
فيه وعليه مبوجب اإذن ق�صائي بتفتي�س امل�صكن الكائن 
بحي تهقارت ، مت اإعداد خطة حمكمة والتنقل اإىل عني 

املكان، بعد عملية تفتي�س مت العثور على امل�رشوقات 
مت  اأين  فيهما ،  امل�صتبه  توقيف  وكذا  وا�صرتجاعها 
حتويلهم اإىل املقر من اجل اإمتام الإجراءات القانونية، 
بعد ا�صتكمال التحقيق يف الق�صية، مت تقدمي امل�صتبه 
اأمام اجلهات الق�صائية املخت�صة اأين �صدر يف  فيهما 

مع  نافذة  حب�س   )02( �صنتني  الأول  فيه  امل�صتبه  حق 
الإيداع وغرامة مالية مقدرة بـمائتي األف )200.000( 
يف  �صدر  فقد  الثاين  فيه  امل�صتبه  اأما  جزائري  دينار 

حقه حكم �صتة ا�صهر حب�س موقوفة التنفيذ .
�أحمد باحلاج 



غرار  على  البفة  حي  �سكان  يعي�ش 
منذ  حقيقية  معاناة  البلدية  اأحياء  
حياتهم  على  اأثرت  عدة،  �سنوات 
ب�سبب  حقيقي  جحيم  اإىل  وحولتها 
و  حياتهم  من  نغ�ست  م�ساكل  عدة 
يطاق  ال  حقيقي  جحيم  اإىل  حولتها 
الطرقات. اهرتاء  يخ�ش  فيما  خا�سة 

قاطني  بع�ش  اأكد  ال�سياق  هذا  يف 
مت  التي  الطلبات  رغم  انه  املنطقة 
لو�سح  املحلية  لل�سلطات  اإيداعها 
حد للم�سكل ، غري اأن ذلك مل يتج�سد 
اأكدوا  جهتهم  من  اللحظة  غاية  اإىل 
من  اأكرث  طالبوا  اأنهم  ال�سكان  هوؤالء 
طرقات  لتعبيد  املعنية  اجلهات  مرة 
تتحرك  مل  االأخرية  هذه  اأن  اإال  احلي 
ال�سلطات  هوؤالء  يطالب  لذلك  �ساكنة 
الإيجاد  العاجل  بالتدخل  املعنية 
نغ�ست  التي  امل�ساكل  لهذه  حلول 
جحيم  اإىل  وحولتها  حياتهم  عليهم 

بالبلدية  املقيمون  ا�ستكي  حقيقي. 
من االهرتاء الكبري للطرقات حيث ان 
اىل  الطريق  حولت  االخرية  االمطار 
باملياه  امتلأت  كبرية  ومطبات  حفر 
تقوم  التي  الربيكوالج  عملية  نتيجة 
الطريق  بتهيئة  املكلفة  املقاولة  بها 
االجناز  ملعايري  احرتامها  وعدم 
وعليه اأبدى هوؤالء تذمرهم وا�ستيائهم 
املاأ�ساوي  الو�سع  هذا  من  ال�سديدين 
التي يتخبطون فيه م�سيفني ان الو�سع 
ي�سعب على اأ�سحاب ال�سيارات املرور 
االأمطار،  هطول  خلل  بيوتهم  اإىل 
خلفت  املتدهورة  الطرق  فو�سعية 
املقيمة  للعائلت  عديدة  م�ساكل 
باحلي حيث اأ�سبح اأ�سحاب ال�سيارات 
يرف�سون ركن �سياراتهم باحلي تفاديا 
مبركباتهم  حتدث  التي  للطريق 
اإ�سافية  م�ساريف  تكابدهم  اأعطاب 
لذا ونظرا لتفاقم الو�سع يطالب �سكان 
من  مل�سوؤوليهم  العاجل  التدخل  احلي 
اأجل اإعادة بعث احلياة يف حيهم، الذي 
�سنوات  منذ  والتهمي�ش  العزلة  يعاين 

اأن  اأي�سا  االإ�سارة  جتدر  كما  طويلة. 
البلدية تعرف انت�سارا مذهل للنفايات 
املنزلية خا�سة بحي 100 �سكن وحي 
اأمام  وحتى  البفة  وحي  �سكن    150

كل  يف  ترتاكم  التي  اجلوارية  االأ�سواق 
مكان، لتعطي له �سورة مفرغة حقيقية 
وعلى  املنازل  اأمام  تناثرت  التي 

االأر�سفة وو�سلت اإىل حد الطرقات

جدد �شكان اأحياء  بلدية عني الع�شل ، مطالبهم املتكررة لل�شلطات املحلية ق�شد التدخل العاجل لو�شع حد للم�شاكل العديدة 
التي يتخبطون فيها منذ �شنني طوال وذلك ب�شبب غياب اأدنى املرافق ال�شرورية التي يحتاجون اإليها، مما جعلهم ي�شتكون من 

العزلة والتهمي�ش منا�شدين ال�شلطات املحلية التدخل لو�شع حد للمعاناة التي يتكبدونها منذ �شنوات ورفع الغنب عنهم من 
خالل اإجناز م�شاريع تنموية من �شاأنها حت�شني م�شتواهم املعي�شي، خا�شة و�شعية الطرقات وانت�شار النفايات 

الطارف

رزق اهلل �شريف

اهرتاء الطرقات وانت�شار النفايات 
ي�ؤرق �شكان بلدية عني الع�شل 

تيزي وزو

تب�شة

ب�شكرة 

وهران 

تيزي وزو

التجار غري ال�شرعيني يغزون �ش�ارع و طرقات مدينة تيزي وزو

الدورة العادية الرابعة للمجل�س ال�شعبي ال�الئي 

م�شاع لتط�ير الت��شيب 
والتعليب التم�ر 

حما�شر �شد 607 2 م�ؤ�ش�شة لعدم 
اإ�شهار ح�شاباتها االجتماعية

تن�شيب بن احمد جمال مديرا 
للدار الثقافة م�ل�د معمري 

اأكد عار�سون يف ال�سالون الدويل 
اختتمت  الذي  للتمور  الرابع 
تطوير  اأن  بب�سكرة  فعالياته 
"�رضوري  والتعليب  التو�سيب 
لعر�ش منتوج التمور يف االأ�سواق 

العاملية".
و يف هذا ال�سياق �رضح امل�ستثمر 
متور  وت�سويق  اإنتاج  جمايل  يف 
جلب  البا�سط  عبد  نور  دقلة 
دقلة  و ال�سيما �سنف  التمور  باأن 
فهي  جودتها  رغم  املعروفة  نور 
تو�سيب  عمليات  اإىل  بحاجة 
وتعليب يف م�ستوى قيمة املنتوج 
املحلي  امل�ستهلك  اإىل  لتقدميه 

واالأجنبي.
االأخرية  ال�سنوات  اأن  واأو�سح 
متيزت باأجواء تناف�سية يف جمال 
بني  وكذا  املنتجني  بني  اجلودة 
امل�سوقني فمع فتح باب الت�سدير 
ملواجهة  "ال�رضوري  من  اأ�سبح 
املناف�سة العاملية ا�ستعمال مواد 
تعليب تقدم املنتج ب�سفة �سحية 
اأبرز  جهته  راقية"من  بجمالية  و 
متور  جنوب  موؤ�س�سة  �ساحب 
اأن  زنداقي  اإبراهيم  للت�سدير 
الغذائية  املواد  عر�ش  حت�سني 
"مرتبط  امل�سوقة خارج اجلزائر 
هذه  خ�سائ�ش  معرفة  مبدى 
اإىل  م�سريا  ومتطلباتها"  االأ�سواق 
ي�ستعملون  التمور  م�سدري  اأن 

وم�ستوردة  حملية  تعليب  مواد 
باأحجام خمتلفة ت�ستجيب لطلبات 

امل�ستهلك االأجنبي.
واأ�سار اإىل اأن م�ساركة املتعاملني 
ال�سالونات  يف  اجلزائريني 
�ساهمت  قد  الدولية  االقت�سادية 
بعوامل  امل�سدرين  تعرف  يف 
دولة   40 عرب   ال�سواق  جاذبية 
و  اآ�سيوية  و  اأمريكية  و  اأوروبية 
اإفريقية من جهة اأخرى ذكر ممثل 
باجلزائر  عاملة  تون�سية  موؤ�س�سة 
التو�سيب  عمليات  جمال  يف 
والتعليب نا�رض حمدي اأن تطوير 
يف  ي�ساهم  والتعليب  التو�سيب 
عر�ش اأف�سل للمنتج اجلزائري يف 
االأ�سواق العاملية ومع دخول عدد 
من امل�سدرين اجلزائريني ال�سوق 
العاملية اأ�سبح من ال�رضوري بناء 
علقات �رضاكة يف املجال م�سريا 
اإىل اأن الطلب العاملي على التمور 

يف "تزايد".
الدويل  ال�سالون  فان  للإ�سارة 
الذي  الرابعة  طبعته  يف  للتمور 
على  ب�سكرة  مدينة  احت�سنته 
م�ساركة  عرف  اأيام  ثلثة  مدار 
من  اأجنبيا  و  حمليا  عار�سا   140
يف  وخمت�سني  للتمور  منتجني 
التوظيب والتعليب وم�سدرين اإىل 
جانب متعاملني يف �سناعة العتاد 

الفلحي.

 2  607 �سد  حما�رض  حترير  مت 
وهران  بوالية  جتارية  موؤ�س�سة 
لعدم اإ�سهار ح�ساباتها االجتماعية 
علم  ح�سبما   ،2016 لن�ساط 
الوالئية  املديرية  م�سئويل  لدى 

للتجارة.
واأو�سح رئي�ش م�سلحة املمار�سات 
التجارية بذات املديرية، نورالدين 
 3  656 �سمن  من  اأنه  مقدم، 
بوالية  تن�سط  جتارية  موؤ�س�سة 
ح�ساباتها  باإيداع  مطالبة  وهران 
توجد   ،2016 لن�ساط  االجتماعية 
لدى  م�سجلة  موؤ�س�سة   2  607
املركز الوطني لل�سجل التجاري مل 
تقم باإ�سهار ح�ساباتها االجتماعية 
من  �سدها  حما�رض  حترير  ومت 

التجارية،  الرقابة  م�سالح  قبل 
م�سريا اإىل اأن املوؤ�س�سات التي مل 
االجتماعية  ح�ساباتها  باإيداع  تقم 
واأبرز  املائة  من   71 ن�سبة  متثل 
مراقبة  عملية  اأن  امل�سئول  ذات 
املوؤ�س�سات ب�ساأن اإيداع احل�سابات 
االجتماعية لن�ساط 2016 �ستختتم 
واأ�ساف  اجلارية  ال�سنة  نهاية  قبل 
قامت  موؤ�س�سة   52 با�ستثناء  اأنه 
دج،   100  000 بقيمة  غرامة  بدفع 
�سيتم  االأخرين  املخالفني  فاإن 
فاإن  للإ�سارة  ق�سائيا   متابعتهم 
االجتماعية  احل�سابات  اإيداع 
ويجب  االإجباري  الطابع  يكت�سي 
املحددة  االآجال  وفق  به  القيام 

�سمن القانون التجاري. 

اأ�رضف ممثل وزير الثقافة  املدير 
رفقة  بالوزارة  الثقافة  لدور  العام 
وزو  تيزي  لوالية  الثقافة  مديرة 
“نبيلة قومزيان ”على تن�سيب “بن 
احمد جمال” مديرا لدار الثقافة 
لـ  خلفا  وزو  لتيزي  معمري  مولود 
:  للمديرة ال�سابقة دليلة قمار التي 
املرفق  بهذا  اأخرى  ملهام  حولت 
وقد متت مرا�سيم تن�سيب املدير 

اأعوان  و  اجلديد بح�سور موظفي 
الوزير  ممثل  الثقافة،جاب  دار 
بتيزي  الثقافة  مبديرة  مرفوق 
ال�رضح  هذا  اأروقة  خمتلف  وزو  
بها  تزخر  حتفة  يعد  الذي  الهام 
والية تيزي وزو  وتلقت �رضوحات 
اأق�سام  و  االإدارة  تخ�ش  مف�سلة 

املوؤ�س�سة
ح-كرمي

وزو  تيزي  مدينة  �سوارع  تعرف 
التجارة   عودة  االأخرية  االآونة  يف 
عرفت  حيث  بقوة  املوازية 
“الو�سط”  لـ  التفقدية  الزيارة 
التي  املوازية  للتجارة  التطرق 
واأ�سكال  خمتلف  فيها  تعر�ش  
ذلك يف  وياأتي  واملنتجات  ال�سلع 
ظل غياب اأدنى متطلبات النظافة 
اإ�سافة اإىل اأ�سعارها املتدنية فيما 
يخ�ش املنتجات املعرو�سة لهذه 
تنتع�ش  والتي  املوازية  التجارة 
التي  الوزارية  التعليمات  برغم 
�سددت الرقابة على مثل التجارة 
حمدثينا  وح�سب  الفو�سوية 
النوع  هذا  ملثل  مزاولتهم  اأن 

على  يعيلهم  �سوف  التجارة  من 
حلاجة  نظرا  املعي�سة  تكاليف 
البع�ش الذين اأحيلوا على البطالة 
االجتماعية  ال�سعوبات  نتيجة 
متاطل  و  اللمباالة  اإىل  اإ�سافة 
و�سع  يف  لها  املخولة  اجلهات 
وبالرغم  ا�ستعجالية  خمططات 
جنحت  املعنية  امل�سالح  اأن  من 
التجار  حماربة  يف  �سنة  قبل 
اإال  املدينة  بو�سط  الفو�سويني 
يف  تنجح  مل  املحاوالت  تلك  اأن 
الفو�سوية  التجارة  على  الق�ساء 
االأخرى، مثلما  االأحياء  بع�ش  يف 
حي  م�ستوى  على  احلال  هو 
مار�سي بالقرب من حمكمة تيزي 

عليه  يقف  الذي  االأمر  وهو  وزو 
االختناق  ظل  يف  واخلا�ش  العام 
االأر�سفة  خمتلف  تعرفه  الذي 
التجار  قبل  من  الحتلها  نظار 
ال�رضعيني  الباعة غري  عاد  حيث 
والطرقات  االأر�سفة  الحتلل 
تطبع  الفو�سى  جعل  الذي  االأمر 
االأمر  العادة  مثلما جرت  املكان 
الذين  املواطنني  اأقلق  الذي 
بتيزي  يجري  منا  عن  ت�ساوؤلوا 
اأو�سحوا  االأخرية  االأيام  يف  وزو 
و  للتدخل  ال�رضطة  من  البد  اأنه 
فر�ش القانون و �سارمة للأ�سواق 
امل�سل�سل  هذا  واإنهاء  الفو�سوية 
الذين  املواطنني  اأكد  وقت  يف 

م�سالح  غياب  اأن  اإليهم  حتدثنا 
االأمن وكدا البديل جعلهم يعودون 
الأن  بطريقة غري �رضعية،  للعمل 
قبل  قامت  الو�سية  ال�سلطات 
لكنها  االأ�سواق  باإزالة  �سنتني 
مما  بالبديل  الباعة  تعو�ش  مل 
جعلهم يعي�سون حالة بطالة،وقال 
بهم  التقينا  ال�سباب  من  عدد  لنا 
غرار  على  الطرقات  خمتلف  يف 
�سبيحي  م�ست�سفى  طرقات 
الدولة  طالبوا  اأنهم  ت�ساعديث 
منا�سب  مكان  اإيجاد  ب�رضورة 
ملزاولة ن�ساطهم التجار لكن دون 

جدوى
ح- كرمي

االفتتاح  اأم�ش  يوم  �سبيحة   مت 
الرابعة  العادية  للدورة  الر�سمي 
ل�سنة  الوالئي  ال�سعبي  للمجل�ش 
الوالية  وايل  بح�سور   ،  2018
املنتخبة  الهيئات  خمتلف  و 
االجتماعات  بقاعة  والتنفيذية. 
مبقّر الوالية بتب�سة اأ�سغال الّدورة 
ال�سعبي  للمجل�ش  الّرابعة  العادية 
الوالئي لوالية تب�سة واالأخرية لهذا 
باملناق�سة    2018 �سنة  من  العام 
تو�سيات  تنفيذ  مدى  واالإثراء 
الت�سغيل  للجنتي  ال�ّسابقة  الّدورة 

امليزانية  وم�رضوع  والتجارة 
االأولّية ل�سنة 2019

وايل والية تب�سة " عطاهلل موالتي  
حل�سيلة  ال�سنوي  البيان  بقراءة 
اجلارية   ل�سنة  الوالية  ن�ساطات 
بذلت  التي  املجهودات  مربزا 
طيلة اثنتي ع�رض �سهرا على جميع 
الّتنموي  الواقع  لتح�سني  االأ�سعدة 
واأفاق  الوالية  بلديات  بجميع 
التنمية بها و كذا الربامج امل�سّجلة 
وامل�ساريع املنجزة و قيد االجناز 
لها  املر�سودة  املالّية  واالأغلفة 

التكّفل  اإىل  الرامية  الّدولة  وجهود 
بال�ّساكنة والّرفع من م�ستوى االإطار 
الو  ال�ستكمال  م�سيفا  املعي�سي  
ر�سات اجلاري العمل فيها  واإطلق 
على  واحلر�ش  جديدة  ور�سات 
الإطلق  امللئمة  الّظروف  تهيئة 
اإطار  يف  مربجمة  بنيوية  م�ساريع 
للّنهو�ش  الوطنّية  االإ�سرتاتيجّية 
باأهّم  تذكريا  احلدودّية  بالواليات 
االإجنازات املحّققة  خلل ال�ّسنة 
و االعتمادات املالّية التي ر�سدت 
واملوارد  قطاعات"الرّي  يف  لها 

العمومّية  ،االأ�سغال  املائّية 
ال�سّحة،   ، الفلحة   ، والّنقل 
العايل  الّتعليم  ،الرّتبية،  ال�ّسكن 
،اال�ستثمار،  املهني  الّتكوين   ،
للمحاور  وفقا  الّطاقة  ناعة،  ال�سّ
خدمة  على  املبنّية  االإ�سرتاتيجية 
املواطن وااللتزام بالتكّفل االأجنع  
و يف االأخري  مت اخلروج من هذه 
ينبغي  بتو�سيات  العادية  الدورة 
اأخذها بعني االعتبار و جت�سيدها 

ميدانيا 
ع/ ر�شيد تب�شة 
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جتربة حمط تقدير باجلزائر
د. اأ�سامة الفرا

دوماً يف عجلة من �أمره، يبحث 
و�أكرثها  �لطرق  �أق�رص  عن 
�لأفكار  خلدمة  وو�قعية  عملية 
له  يروق  ل  بها،  ي�ؤمن  �لتي 
حديث �ملجال�س �لذي ينح�رص 
�لبيزنطي،  �جلدل  د�ئرة  يف 
كنت �لتقيته بعد �سن��ت عندما 
ق�سرية،  زيارة  يف  لل�طن  عاد 
لنا  �سمحت  ب�سن��ت  وبعدها 
جمدد�ً  نلتقي  �أن  �لظروف 
ت�هن  مل  �لقاهرة،  رحاب  يف 
ومثابرته  عزميته  من  �ل�سن��ت 
�سيئاً، ي�سعرك باأنه يف �سباق مع 
ترجمة  يبحث عن  و�أنه  �لزمن، 

و�إن  حتى  �أفكاره  خللية  و�قعية 
ي�ؤمن  �لثان�ي،  �لطابع  حملت 
تهبط  ل  �لكبرية  �لأعمال  باأن 
علينا من �ل�سماء، بل تاأتي نتاج 
عملية تر�كمية لأعمال �سغرية.

حمل على عاتقه م�س�ؤولية ملف 
باجلز�ئر،  �سفارتنا  �لأ�رصى يف 
باب  من  �مللف  هذ�  يحمل  مل 
يف  طمعاً  ول  �ملهام  ت�زيع 
�إ�سافة جملة �إىل �سريته �لذ�تية، 
�لأ�رصى  معاناة  عا�س  لأنه  بل 
و�آمن باأن عد�لة ق�سيتهم بقدر 
ما تفر�س ذ�تها �سمن �أول�يات 
ما  بقدر  �لفل�سطيني  �لعمل 
�جلهد  من  �ملزيد  بذل  تتطلب 
�لت�سامن مع  و�أن  للتعريف بها، 

مع  �لنعتاق  يتطلب  �لأ�رصى 
�لعمل �ملحلي �إىل رحاب �لعمل 
يف �ل�ساحات �خلارجية �لعربية 
�لأخ  عمل  و�لأجنبية،  منها 
�لدين«  عز  »خالد  �سالح  خالد 
�لكبري  �لتعاطف  ��ستثمار  على 
�ل�سعب  مع  �جلز�ئري  لل�سعب 
�ل�س�ء  و�سلط  �لفل�سطيني، 
على ق�سية �لأ�رصى ومعاناتهم، 
عالقاته  �سبكة  عرب  و��ستطاع 
�جلز�ئري  بالإعالم  �ملميزة 
�سمن  �لأ�رصى  ق�سية  ي�سع  �أن 
بات  حيث  �هتماماته،  د�ئرة 
�جلز�ئري  �لإعالم  يفرد 
ما  كل  لتغطية  و��سعة  م�ساحة 

يتعلق بالأ�رصى �لفل�سطينيني.

يتابع  خالد  �لأخ  �أن  �ل���سح 
وكبرية  �سغرية  كل  كثب  عن 
�لفل�سطينيني،  بالأ�رصى  تتعلق 
تفا�سيلها  نقل  على  ويحر�س 
لي�س  �جلز�ئري،  �لإعالم  عرب 
هذ� فقط بل ين�سط يف تنظيم 
�لد�عمة  �ملختلفة  �لفعاليات 
�أنه  �سك  ل  �لعادلة،  لق�سيتهم 
ق�سرية  فرتة  خالل  ��ستطاع 
بات  عماًل  يكر�س  �أن  ن�سبية 
�لكثري،  وتقدير  �نتباه  حمط 
�ل�سديق  جتربة  يف  و�لأهم 
�لعر�قيل  جتاوزت  �أنها  خالد 
�لبع�س  يعلق  ما  عادة  �لتي 
عليها �خفاقهم، فال عدم ت�فر 
يف  �سبباً  كان  �ملالية  �لتغطية 

�أفكاره،  و�لإنكفاء على  تر�جعه 
ول �لرتهل يف �لعمل �لذي تعاين 
يف  �سفار�تنا  من  �لعديد  منه 
ول  عزميته،  من  ثبط  �خلارج 
�أن  قلنا  ما  �إذ�  �حلقيقة  جنايف 
عمله �سكل �إ�سافة ن�عية لعمل 
�سفارة فل�سطني باجلز�ئر، ومن 
�ملفيد �أن ت�ستلهم �سفار�تنا يف 
�ل�سيء  �لتجربة  �لعامل من هذه 
�ل�سد�قة  عالقة  رغم  �لكثري. 
على  خالد  بالأخ  جمعتني  �لتي 
�لعمل  خالل  من  �سن��ت  مد�ر 
د�خل حركة فتح، �إل �أن �ل�سن��ت 
�لط�يلة مل تف�سح يل عن عالقته 
بال�سديق �أحمد ي��سف �لقيادي 
يف حركة حما�س، �إىل �أن �ف�سح 

فخ�ر  باأنه  �أحمد  �ل�سديق  يل 
خالد  �لأ�سغر  �سقيقه  بن�ساط 
وبغ�س  فتح،  �لقيادي يف حركة 
�لفكري  �لختالف  عن  �لنظر 
بني �ل�سقيقني �إل �أنهما يلتقيان 
تعطل  �لتي  �ل�طن  ب��سلة  عند 
حزبية  م�ؤ�رص�ت  من  �س��ها 
جتربة  كانت  و�إن  �سيقة، 
ق�سية  دعم  يف  خالد  �ل�سديق 
تتطلب  �جلز�ئر  يف  �لأ�رصى 
فال�سيء  و�ملديح،  �لثناء  منا 
ل�سقيقه  به  �لكثري  ذ�ته يحتفظ 
�لأكرب �ل�سديق د. �أحمد ي��سف 
�لق���سم  �لذي يبحث دوماً عن 
عندها  يلتقي  �لتي  �مل�سرتكة 

�لكل �لفل�سطيني.

ر�سوان الأخر�س

تر�جعت حدة �لعمليات �لفد�ئية 
�ملنظمة بال�سفة �لغربية �ملحتلة 
خالل �لعقد �لأخري، بُعيد عملية 
للظروف  ونتيجة  �ل��قي،  �ل�س�ر 
ي�سمى  مبا  �ملتعلقة  �لأمنية 
�ملقابل  يف  �لأمني،  �لتن�سيق 
�ل�ستيطانية  �مل�ساريع  ت��سعت 
وت�ساعدت  وتريتها،  و�زد�دت 

�نتهاكات �لحتالل.
مل تكن �ل�سفة �ساكنة يف م��جهة 
�لعدو�ن �لإ�رص�ئيلي، بل �نتهجت 
�أ�ساليب وطرقاً ن�سالية ��ستثنائية 
عمليات  قبيل  من  معتادة،  وغري 
وعمليات  �ملزدوجة،  �لطعن 
وغريها  �لطعن،  مع  �لده�س 
روحاً  تتطلب  �لتي  �لعمليات  من 
منقطعة  و�سجاعة  عالية  قتالية 
�لعمليات  هذه  �أن  �إل  �لنظري، 
�لفردي  �لعمل  طابع  �كت�ست 

�لعمل  طابع  �كت�سابها  من  �أكرث 
ر�سمياً  يتبع  �لذي  �ملنظم، 

لف�سائل �ملقاومة �لفل�سطينية.
تتحدث  �لرتجيحات  وكانت 
خلف  حما�س  حركة  وق�ف  عن 
وغريه  �لتنظيم  �أن  �إل  بع�سها، 
�لإعالن  حتا�سى  تقديري-  -يف 
نظر�ً  �لعمليات،  تلك  تبني  عن 
و�لتقدير�ت،  �حل�سابات  لبع�س 
�أو�سع للعمل  وكي يعطي م�ساحة 
و�لكتفاء  و�لفردي،  �ل�سعبي 
باإطالق �ل�رص�رة و�سنع »�لنماذج 

�لقدوة«.
على  �مل�ستحيل  �سبه  من  كان 
وقتها  من  �لتنب�ؤ  �لحتالل 
�أو  �لتايل  بالفد�ئي  �لآن  و�إىل 
�لفد�ئي�ن  فه�ؤلء  �ملحتمل، 
م��طن�ن  �لغالب  يف  �جلدد 
عادي�ن، يقررون تنفيذ عملياتهم 
مب�ساعدة  �أو  �أنف�سهم،  تلقاء  من 
�سخ�س �أو �سخ�سني على �لأغلب 

�ل�سيقة  �لدو�ئر  وهذه  �أكرث،  ل 
جد�ً ي�ستحيل �كت�سافها �أو تتبعها 
�أو ر�سدها، و�إل فهم بحاجة �إىل 
بال�سفة  �لفل�سطينيني  مر�قبة 
فرد�ً فرد�ً، وه� فعاًل ما يحاول�ن 

فعله بت��ط�ؤ �ملت��طئني.
�ل�سلطة  فاإن  �آخر،  �سعيد  على 
تهديد�ت  �أمام  نف�سها  ترى 
وحجم  بدورها  تتعلق  وج�دية 
�سيطرتها ونف�ذها على �لأر�س، 
�لإ�رص�ئيلية  �لدوريات  بينما 
ت�سل �إىل قلب �ملحافظات �لتي 
مقر  و�إىل  �ل�سلطة،  »تديرها« 
حمم�د  �إقامة  -مقر  �ملقاطعة 
مع  وجت�ل  وت�س�ل  عبا�س- 

غياب تام لأجهزة �ل�سلطة.
باتت  ومرتدية  بائ�سة  حالة 
من  كثري  عند  حتى  مرف��سة 
�لأجهزة،  لهذه  �ملنت�سبني 
»هيبة«  بذهاب  ي�سعرون  �لذين 
من  يخ�س�ن  و�آخرون  �سلطتهم، 

ل�سالح  بكاملها  �ل�سلطة  ذهاب 
م�ساريع ت�سفية ت�ستهدف �لق�سية 
م��جهة  من  وبدلً  �لفل�سطينية، 
لهذه  �ملدبر  وه�  �لحتالل، 
�إمكانياتهم  ي�سّخرون  �مل�ساريع، 
عرب  �خلاطئ،  �لجتاه  يف 
ذريعة  حتت  �ملقاومني  مالحقة 
�ل�رصعي  غري  �ل�سالح  حماربة 
ل  �مل�سلحة،  و�ملجم�عات 
�سالح  كان  �إن  �ملقابل  يف  �أدري 

�لحتالل �رصعياً!
وتت�ساعد  تزد�د  �لحتقان  حالة 
من  حالة  ظل  يف  �ل�سفة،  يف 
منها  تعاين  �لأفق  �ن�سد�د 
�ل�سلطة، وقد تظهر بع�س �آثارها 
قريباً، و�لق��عد �ل�سعبية �لقريبة 
من �ل�سلطة �لتي ما ز�لت حتمل 
من  �لتململ  بد�أت  ث�رياً  فكر�ً 
متد�خلة  حالة  �لر�هن،  �ل��قع 
و�ل�سبابية،  �ل�ستقر�ر  عدم  من 
يف ظل �إقر�ر �لحتالل لقر�ر�ت 

�ل�سفة  من  و��سعة  �أجز�ء  �سم 
ل�سيطرته �لتامة.

ر�سمياً  تبنت  �لق�سام«  »كتائب 
وبركان  ع�فر�  عمليتي  منفذي 
�سالح  �ل�سهيد�ن  نفذهما  �للتني 
نعال�ة،  و�أ�رصف  �لربغ�ثي 
�تُخذ  قر�ر�ً  فاإن  يبدو  ما  وعلى 
يف  �حلايل  �ل��قع  مل��جهة 
غطر�سة  وم��جهة  �ل�سفة، 

�لحتالل.
حزب  با�سم  �لناطقني  �أحد 
بعدم  ن�سح  �ل�سفة،  يف  �ل�سلطة 
�أ�سماهم  ما  �إىل  �ل�ستماع 
يدع�ن  �لذين  »�لغ�غائيني« 
وهذ�  �مل�سلحة،  للمقاومة 
ل  تف�سري�ً  يعطي  �خلطاب 
�ل�سلطة  �أجهزة  ل�سل�ك  تربير�ً 
خرجت  �لتي  �ملظاهر�ت  جتاه 
�خلليل  يف  �ملا�سية  �جلمعة 
دعماً  �ل�سفة  مناطق  وبع�س 
�لعمليات  �أثر  على  للمقاومة، 

تبنتها  �لتي  �لأخرية  �لفد�ئية 
»كتائب �لق�سام«.

يخ�س�ن عم�ماً من ف�سل م�سارهم 
�لآخر  �مل�سار  و�سع�د  �ل�سيا�سي 
�أن  يدرك��  �أن  دون  �ملناف�س، 
فال�قت  فعاًل،  ف�سل  م�سارهم 
�أمامهم �سيق و�لثمن ي�سبح �أكرث 
فد�حة مع �لزمن، نتنياه� قالها 
�سيبقى  ��ستُعيد  »ما  �أيام:  قبل 
مبزيد  و�أو�سى  ولالأبد«،  لأجيال 
من �ل�ستيطان و�رصقة �لأر��سي 
�سلطة  فاأية  �ملحتلة،  بال�سفة 
م��جهة  من  بدلً  �لتي  هذه 
�ملر�س ت��جه �لعالج؟ لي�ستفحل 
�ملر�س �أكرث فال يبقى لهم �سرب 

يقيم�ن عليه �سلطتهم.
وعدم  �خل�ف  م�ساعر  تد�خل 
و�ن�سد�د  بال�ستقر�ر  �ل�سع�ر 
�لأفق، ي�فر �ملناخ لبيئة م�ستعلة 
بالكفاح يف �ل�سفة، �سهدنا بع�س 

مالحمها م�ؤخر�ً.

ال�سفة على �سفيح �ساخن
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/03228 رقم الفهر�س: 18/03880 تاريخ احلكم: 

 18/12/12
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رسة حكما علنيا 
ابتدائيا ح�شوريا: يف ال�شكل: قبول الدعوى. يف املو�شوع: اإفراغ 
احلكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ 2018/06/20 حتت رقم 

فهر�س 18/02183 واعتماد اخلربة املعدة من طرف اخلبري وبالنتيجة 
احلكم بـ: اأول: احلجر على املدعى عليه " ب�شريي الب�شري" املولود 

بتاريخ:1999/02/24 باجللفة. ثانيا: تعيني املدعى " ب�شريي اأحمد " 
كمقدم عليه لرعايته وت�شيري �شوؤونه على اأن يلزم با�شتئذان املحكمة 
يف حالة قيامه باأحد الت�رسفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون 

الأ�رسة. رابعا: اأمر �شابط احلالة املدنية لبلدية اجللفة بالتاأ�شري بذلك 
على هام�س عقد ميالد املحجور عليه. بذا �شدر احلكم واأف�شح به 
جهارا يف املكان والزمان املذكورين اأعاله، ول�شحته اأم�شيناه نحن 

الرئي�س واأمني ال�شبط. 

République Algérienne Démocratique 
et Populaire

Wilaya de : LAGHOUAT
DIRECTION DE 

L’ONVIRONNEMENT 
ARETTE N˚ 2031/18 du 2018/04/09
Il a été procède à une enquête 
pour une unité production-

produits  pharmaceutique et para 
pharmaceutique  au profit de 

Mr : LABOUB Kaddour SARL 
BEWEL PHARM zone industrielle 
Laghouat une enquête de 21 jours. 

Mr BENCHAA Mohammed 
désigné commissaire pour 
l’enquête à la commune de 

Laghouat 

ANEP N°: 839062 ANEP N°: 838579

ANEP N°: 838826

الو�سط:2018/12/19 الو�سط:2018/12/19

الو�سط:2018/12/19

الو�سط:2018/12/19الو�سط:2018/12/19

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية : باتنة

دائرة: مروانة
بلدية مروانة                                                                                                                                    

رقم التعريف اجلبائي: 095705049055717
اإعالن عن طلب العرو�ض املفتوح  مع ا�سرتاط قدرات دنيا رقم 11/2018

يعلن رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية مروانة عن طلب العرو�س املفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا رقم : 2018/11 ق�شد: رفع 
القمامات املنزلية و الكن�س

احل�شة رقم 01 : رفع القمامات املنزلية و الكن�س بالقطاع رقم 01
احل�شة رقم 02 : رفع القمامات املنزلية و الكن�س بالقطاع رقم 02 
احل�شة رقم 03 :  رفع القمامات املنزلية و الكن�س بالقطاع رقم 03

باإمكان املوؤ�ش�شات ، التجار و احلرفيني املخت�شني يف هذا املجال و املهتمني بهذا الإعالن عن  �شحب دفرت ال�رسوط من مكتب 
املالية و املحا�شبة لبلدية مروانة مقابل دفع  مبلغ 2.000.00 دج لدى اأمني خزينة البلديات مروانة .

يجب اإيداع العرو�س مرفوقة بالوثائق التالية :  
01- ملف املرت�شح يت�شمن :

- ت�رسيح بالرت�شح
- ت�رسيح بالنزاهة

  - القانون ال�شا�شي لل�رسكات
- الوثائق التي تتعلق بالتفوي�شات التي ت�شمح لالأ�شخا�س باإلزام املوؤ�ش�شة .

- ن�شخة من ال�شجل التجاري يحمل قيد اخلدمة املطلوبة 
NIF ن�شخة من بطاقة التعريف اجلبائي -

CNAS ن�شخة من �شهادة اأداء امل�شتحقات -
 CASNOSن�شخة من �شهادة  اأداء امل�شتحقات -

- ن�شخة من ك�شف ال�رسائب م�شفى اأو جمدول اأقل من ثالثة اأ�شهر يحمل عبارة » غري م�شجل يف اجلدول الوطني للتهرب ال�رسيبي« 
- �شهادة ال�شوابق العدلية اأقل من ثالثة اأ�شهر للمت�رسف باإ�شم املتعهد 

-قدرات مالية مربرة باحل�شيلة املالية ، C20 ، اأو املراجع امل�رسفية ) ل�شتعمالها عند ال�رسورة (
- قائمة الو�شائل الب�رسية مربرة بن�شخ من �شهادات النتماء ل�شندوق ال�شمان الجتماعي 
- قائمة العتاد م�شتخرجة من طرف حم�رس ق�شائي مربرة بن�شخ من البطاقات الرمادية 

02- العر�س التقني يت�شمن : 
الت�رسيح بالإكتتاب مملوء مم�شي و خمتوم . 	•  

كل وثيقة ت�شمح بتقييم العر�س التقني : مذكرة تقنية تربيرية م�شجلة يف دفرت ال�رسوط  	•  
دفرت ال�رسوط مم�شي و خمتوم يحتوي يف اأخر �شفحته على عبارة » قرئ و قبل » مكتوبة بخط اليد  	•  

03 – العر�س املايل يت�شمن : 
ر�شالة العر�س مم�شية و خمتومة  	•  

جدول الأ�شعار الوحدوية مم�شي و خمتوم  	•  
التف�شيل الكمي و التقديري مم�شي و خمتوم  	•  

اأ-    يو�شع ملف الرت�شح يف ظرف مغلق ، خمتوم و يكتب فوقه عبارة )) ملف الرت�شح ((
ب-  يو�شع ملف العر�س التقني يف ظرف مغلق ، خمتوم و يكتب فوقه عبارة  )) العر�س التقني (( 

ج-  يو�شع ملف العر�س املايل يف ظرف مغلق ، خمتوم و يكتب فوقه عبارة )) العر�س املايل (( 
تو�شع الأظرفة اأ، ب ،ج يف ظرف مغلق مبهم يوجه اإىل ال�شيد رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية مروانة و يحمل عبارة : » ل يفتح 
اإل من قبل جلنة فتح الأظرفة و تقييم العرو�س » طلب العرو�س املفتوح مع ا�شرتاط قدرات رقم : 2018/11 رفع القمامات املنزلية 

و الكن�س 
*حدد تاريخ ايداع العرو�س باليوم العا�رس اإبتداء من اأول ظهور لالإعالن يف اجلرائد اليومية الوطنية على ال�شاعة 10.00 �شا �شباحا 

مبكتب املالية و املحا�شبة .
* تتم عملية فتح الأظرفة يف نف�س  اليوم و على ال�شاعة 10.30 مبقر بلدية مروانة  ) قاعة الإجتماعات ( و يعترب هذا الإعالن 

مبثابة اإ�شتدعاء للمتعهدين حل�شور اإجتماع جلنة فتح الأظرفة و تقييم العرو�س . و يبقى املتعهدون ملزمني بعرو�شهم ملدة مائة 
)100( يوم .  

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية : تيارت

دائرة: الدحموين
بلدية عني بو�شقيف

الرقم :......../2018    
رقم التعريف اجلبائي: 098414039018621

اإن رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية عني بو�شقيف يعلن عن طلب عرو�س وطنية مفتوحة مع ا�شرتاط القدرات الدنيا ل : 
- متوين املطاعم املدر�شية لل�شنة 2019

ميكن للراغبني يف التعهد الت�شال مبكتب ال�شفقات العمومية لبدية عني بو�شقيف ل�شحب دفاتر ال�رسوط مقابل دفع 
1.500.00دج اإن ملف العر�س املقدم من ثالث اظرفة ملف الرت�شح و ملف تقني و ملف مايل يجب اأن يحتوي على الوثائق 

التالية : 
ملف الرت�شح :  I

الت�رسيح بالرت�شح مم�شي و خمتوم و موؤرخ   1
الت�رسيح بالنزاهة مم�شي و خمتوم و موؤرخ   2

القانون الأ�شا�شي لل�رسكة   3
�شهادة اإيداع احل�شابات الإجتماعية لالأ�شخا�س املعنوية �شارية املفعول   4
الوثائق التي تتعلق بالتفوي�شات التي ت�شمح لالأ�شخا�س باإلزام املوؤ�ش�شة   5

ن�شخة من ال�شجل التجاري يحتوي على رمز الن�شاط املطلوب يف العر�س   6
احل�شابات املالية اخلتامية لل�شنوات الثالث الخرية )2017-2016-2015(   7

العر�س التقني:  II

الت�رسيح بالكتتاب مم�شي موؤرخ و خمتوم  1
دفرت ال�رسوط اخلا�شة بال�شفقة مم�شي و موؤرخ و خمتوم مكتوب يف اأخره قرئ و قبل بخط اليد   2

مذكرة تقنية تربيرية مم�شية و خمتومة  و موؤرخة ) عدم مالء املذكرة يودي اإىل الإق�شاء (   3
ن�شخة بطاقة التعريف اجلبائي   4

)CNAS،CASNOS( شهادات هيئات ال�شمان الإجتماعي�  5
م�شتخرج خال�شة ال�رسائب )Extrait de rôle(م�شفى من الديون اأو جمدول و �شاري املفعول اأقل من )03(   6

ثالثة اأ�شهر 
م�شتخرج من �شحيفة ال�شوابق العدلية )اأ�شلية( للمتعهد عندما يتعلق الأمر ب�شخ�س طبيعي ، و للم�شري اأو   7

للمدير العام للموؤ�ش�شة عندما يتعلق الأمر ب�رسكة ) تكون �شاحلة يوم الفتح ( �شارية املفعول 
تعهد مم�شي من املتعامل مبدة الت�شليم   8

وثائق ثبوتية لو�شائل نقل الب�شائع ) بطاقة رمادية با�شم العار�س(  9

العر�س املايل :   III

ر�شالة التعهد مم�شية موؤرخة خمتومة .  1
جدول الأ�شعار الوحدوية مملوء بالأرقام و احلروف مم�شي موؤرخ و خمتوم .  2

الك�شف الكمي و التقديري مم�شي موؤرخ و خمتوم .  3

تر�شل العرو�س اىل ال�شيد رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبدية عني بو�شقيف ، يو�شع ملف الرت�شح و العر�س املايل و 
العر�س التقني يف اأظرفة منف�شلة و مقفلة باإحكام مع ال�شارة على �شدر كل غالف "عر�س تقني" ، "عر�س مايل" ، "ملف 

الرت�شح" ، تو�شع هذه الأظرفة يف ظرف اخر مقفل يحمل عبارة " ل يفتح اإل من طرف جلنة فتح الأظرفة و تقييم العرو�س" 
و مو�شوع طلب العر�س : اىل ال�شيد رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي ، حدد تاريخ ايداع العرو�س هو 15 يوم ابتداء من ال�شاعة 

) 10.00( �شباحا من تاريخ اأول ن�رس لالإ�شعار املناق�شة يف ال�شحف الوطنية اأو BOMOP تتم عملية فتح الأظرفة من نف�س 
اليوم لإيداع العرو�س على ال�شاعة الثانية زوال مبقر البلدية و املتعهدون مدعوون حل�شور اجلل�شة.

ويبقى على املتعهدون امللزمون بعرو�شهم ملدة 105 يوما ابتداء من يوم حت�شري العرو�س .  
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طلب عرو�ض وطنية مفتوحة  مع ا�سرتاط 
القدرات الدنيا 



عي�سى قراقع
ع�سو املجل�س الت�سريعى 

الفل�سطينى
رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى 

واملحررين �سابفا

اعتقلت   2015-10-11 بتاريخ 
عاماً،   33 جعابي�ص  اإ�رساء  الأ�سرية 
القد�ص  يف  املكرب  جبل  مواليد  من 
املحتلة بعد اأن اأطلق جنود الحتالل 
النار على مركبتها بالقرب من حاجز 
الزعيم الع�سكري مما اأدى اىل انفجار 
لت�ستعل  بال�سيارة،  غاز  ا�سطوانة 
النريان داخلها ويف ج�سد ا�رساء التي 
التهمت  وقد  بحروق خطرية  ا�سيبت 

النريان 60% من ج�سدها.
�سلطات الحتالل ال�رسائيلي وجهت 
جعابي�ص  لإ�رساء  جائراً  اتهاماً 
ع�سكرية،  عملية  تنفيذ  مبحاولة 
بال�سجن ملدة  ولت�سدر بحقها حكماً 
11 عاماً، وقد اأ�سف ق�ساة املحكمة 
ان  فراهنوا  حية،  بقيت  اإ�رساء  لأن 
اإ�رساء  بتفحم  كفيل  ال�سجن  زمن 

وموتها.
كانت   2015 اأول  ت�رسين  يف  القد�ص 
اقتحامات  �سد  وتنتف�ص  ت�ستعل 
الأق�سى  للم�سجد  امل�ستوطنني 
املبارك وتركيب البوابات اللكرتونية 
ومداخله،  �ساحاته  يف  والكامريات 
ميدانياً  اأعدموا  قا�رسون  اأطفال 
اعتقال  حمالت  القد�ص،  �سوارع  يف 
وا�سعة طالت الكبري وال�سغري والرجال 
يف  ومرابطات  مرابطون  والن�ساء، 
عن  يدافعون  الق�سى  امل�سجد 
القد�ص العربية ال�سالمية امل�سيحية 
فل�سطني،  دولة  وعا�سمة  التاج  درة 
تتالحم  الكنائ�ص  اجرا�ص  �سوت 
�سلوات  يف  اجلوامع  اآذان  �سوت  مع 

جماعية واحدة.
ووزراوؤها  الحتالل  حكومة 
وجنون  بهو�ص  اأ�سيبوا  املتطرفون 
التي  الوا�سعة  ال�سعبية  الهبة  امام 
القد�ص  عن  للدفاع  انطلقت 
الماكن  على  لالعتداءات  والت�سدي 
احلي  الر�سا�ص  اطالق  املقد�سة، 
الدعوات  يتحرك،  من  كل  على 
العرب،  لقتل  التحري�سية  الر�سمية 
ابعاد الن�سطاء يف القد�ص عن اأماكن 
نف�سها،  القد�ص  خارج  او  �سكنهم 
امتالأ  بالقد�ص  امل�سكوبية  �سجن 
بفر�ص  وا�سعة  احكام  باملعتقلني، 
الأولد  على  املنزلية  القامات 
ال�سغار، الطفل اأحمد منا�رسة ي�رسخ 
يتعر�ص  وهو  القد�ص  �سوارع  يف 
على  ينزف  ودمه  الوح�سي  لل�رسب 

الر�سيف.
يحرتق،  جعابي�ص  اإ�رساء  ج�سد 
لون  مالحمها،  تغريت  لونه،  تغري 
لنف�سها  نظراتها  و�سعرها،  عينيها 
المين  كتفها  الت�سقت  النا�ص،  واىل 
ا�سبحت  بج�سدها،  البط  حتت  من 
يدها،  حتريك  عن  كلياً  عاجزة 
تعد  مل  براأ�سها،  اذناها  الت�سقت 
ت�سمع او تب�رس جيداً، مل تعد ت�ستطيع 
ان تاأكل او مت�سغ الطعام، ل تقدر ان 
ملت�سق  ال من فمها، اجلفن  تتنف�ص 
بالعني، ا�سابع يدها ملت�سقة ببع�سها 
ذاب  اخرى،  امراأة  ا�سبحت  البع�ص، 

جلدها وحلمها وظاللها.
من  اأكرث  اىل  جعابي�ص  اإ�رساء  حتتاج 
ال�سجون  اأطباء  جراحية،  عمليات   8
يتفرجون  الالزم،  العالج  يقدمون  ل 
على اأوجاعها املتوا�سلة واملتزايدة، 
ينتظرون اأن تتوقف اأنفا�سها ويتجمد 

النريان  تفعله  مل  فما  ج�سدها، 
الهمال  و�سيا�سة  ال�سجن  �سيفعله 
الطبي املتعمد، وتركها متوت ببطء 

بني الق�سبان.
على  �ساهدة  جعابي�ص  ا�رساء 
ترف�ص  ممنهجة  اإ�رسائيلية  �سيا�سة 
الأ�رسى  من  للمئات  العالج  تقدمي 
ي�سارعون  الذين  والأ�سريات 
امل�سابني  فمنهم  ال�سعبة،  المرا�ص 
وامل�سلولني واملعاقني والذين يعانون 
ي�ستبكون  ومزمنة،  خطرية  امرا�ساً 
و�رساخ  اآلم  حلظة،  كل  املوت  مع 
دون  رويداً  رويداً  الج�ساد  وانهيار 

مغيث او م�ستجيب.
منذ  اأ�سرياً  �سهيدا   13 �سقوط  اإن 
ال�رسى  اإ�سابة  وت�ساعد   ،2010 عام 
باأمرا�ص خطرية يف ال�سنوات الخرية، 
ي�سري اىل ان ال�سجون ا�سبحت بدياًل 
حلبل امل�سنقة، ومكاناً لزراعة املوت 
ا�سبح  وقد  املعتقلني،  اج�ساد  يف 
يف  فاعلني  �رسكاء  ال�سجون  اطباء 
هذه ال�سيا�سة، وجزء من ادارة القمع 
وارتكاب اجلرائم الطبية بحق ال�رسى 
بواجباتهم  القيام  عدم  خالل  من 
من  او  والخالقية،  واملهنية  الطبية 
الطبي  الهمال  على  �سمتهم  خالل 
م�ساهمتهم  خالل  من  او  والتعذيب، 

يف هذا القمع والت�سرت عليه.
�سحية  جعابي�ص  اإ�رساء  الأ�سرية 
خانوا  جالدين،  اىل  حتولوا  اطباء 
واخالقيات  الطبي  قراط  ابو  ق�سم 
الدولية  ال�رسائع  وكل  الطبية  املهنة 
من  جزءا  ا�سبحوا  والن�سانية، 
التي  ال�رسائيلية  القمع  منظومة 
ال�رسى،  اعدام  قانون  �رسعت 
وقانون  الق�رسية،  التغذية  وقانون 
جتميد متويل العالج الطبي لالأ�رسى، 
بالأمرا�ص  اج�سامهم  وحا�رست 
حقوقهم  اب�سط  من  واحلرمان 

الن�سانية واملعي�سية.
حتولوا  ال�سحايا  املر�سى  الأ�رسى 
اىل هياكل جمردة من مالمح الب�رس، 
بع�ص   ، لل�سكل  عظمية  اغ�سان 
اجلدائل الدالة على امراأة كانت يوماً 
خرابي�ص  واختفت،  ذابت  ال�سجن  يف 
درجات  ت�رسح  اجلدران  على 
ال�سهقات  و�ساعات  بالقتل،  التدرج 
ال�سجون  النهاية،  واقرتاب  وال�سعال 
اجلرمية  متحف  �سارت  ال�رسائيلية 

يف الع�رس احلا�رس.
تقول اإ�رساء جعابي�ص: اأ�سعر باخلوف 
نف�سي  اىل  انظر  عندما  وجهي  من 
ال�سغري  ابني  يقول  ماذا  باملراآة، 
معت�سم عندما يراين؟ هل �سيعرفني؟ 
يحتفل  مني؟  باخلوف  �سي�سعر  هل 
مع  الت�سامن  بيوم  �سنة  كل  العامل 
العاملي  ،وباليوم  الفل�سطيني  ال�سعب 

املراأة،  �سد  العنف  على  للق�ساء 
الن�سان،  حلقوق  العاملي  وبالعالن 
لزال  وقلبي  الحتفالت  تنتهي 

يحرتق.
 ، يحرتق  جعابي�ص  اإ�رساء  ج�سد 
 ، ال�سالة  و�سموع  الظالم  ي�سيء 
حلقوق  الممية  املفو�سة  �ستزور 
 ، املقبل  ال�سهر  فل�سطيني  الن�سان 
م�سامات  وت�سم  ا�رساء  �ستزور  هل 
جلدها وتعطيها العالج ؟ تفتح الباب 
الهواء  على  اجل�سد  نوافذ  تفتح   ،
والدواء وال�سفاء ، رمبا امام امل�سهد 
امللتهب ت�ستيقظ ال�سكوك واملواثيق 
الحتالل  دولة  تظل  ول   ، الدولية 

طليقة منفلتة من العقاب .
مل يكتف الحتالل بحرق جلد اإ�رساء، 
طفلها  على  قلبها  يوم  كل  بحرق  بل 
�سنوات،  الع�رس  ابن  معت�سم  الوحيد 
مل يزرها ال مرة واحدة، وقد �سدم 
اخلوف  دب  لأمه،  راآه  ما  هول  من 
ال�سغري،  ج�سد  يف  والده�سة  والفزع 
احلنون  اجلميل  وجهها  اختفى  لقد 
اجلرمية  واكتملت  يعرفه،  الذي 
عندما ابلغت ا�رساء من قبل �سلطات 
ابنها معت�سم لن يتمكن  الحتالل ان 
عدم  بحجة  اخرى  مرة  زيارتها  من 
لقد  مقد�سية،  هوية  على  ح�سوله 

احرقوا الم والطفل والعائلة.
امل�ست�سفى  اىل  اإ�رساء  نقلت  عندما 
ال�رسائيلي قاموا بتقييدها بال�رسير، 
قدمها  مع  اليمنى  قدمها  ربطوا 
الكلب�سات  وكانت  وبالعك�ص،  الي�رسى 
بجروح  لها  وت�سببت  جدا  م�سدودة 
�سعبه بالقدم واليد، مل يكرتثوا لو�سع 
وحراره  �سخونة  احل�سا�ص،  ج�سدها 
مك�سوفه،  عظامها  ج�سمها،  يف 
امل�ست�سفى  هذا  يف  البقاء  رف�ست 

الذي هو ا�سواأ من ال�سجن.
ج�سد اإ�رساء جعابي�ص يحرتق، ي�سئ 
الظالم والعظام و�سموع ال�سالة، تقبع 
ج�سدها  ال�سجن،  يف  ا�سرية   52 مع 
اأ�سرية  فل�سطينية  اأم   22 عن  يعلن 
اأ�سريات مري�سات  و�سبع  وقا�رستني، 
على  اداريتني  وا�سريتني  وجريحات 
راأ�سهن النائبة خالدة جرار، وج�سدها 
للمعاملة  ال�سريات  تعر�ص  يعلن عن 
منذ  والهانات  وللتعذيب  القا�سية 
يعلن  وج�سدها  اعتقالهن،  حلظة 
حقوقهن  من  ال�سريات  حرمان  عن 
خ�سو�سيتهن  وانتهاك  الن�سانية 
�ساحة  يف  مراقبة  كامريات  برتكيب 
وجه  يك�سف  ج�سدها  ال�سجن، 
ا�رساء  كانت  فاأن  الب�سع،  ا�رسائيل 
املحرتق  وجهها  اىل  النظر  تخاف 
اي�ساً  فاأن اجلالد ال�رسائيلي يخاف 
ان ينظر اىل وجهها، كي ل يرى نف�سه 

يحرتق يف جرميته وخطيئته.

العليا  املحكمة  ق�ساة  رف�ص 
اإ�رساء  الأ�سرية  طلب  ال�رسائيلية 
عنها،  والفراج  حكمها  بتخفي�ص 
ب�سبب احلكم اجلائر والظامل بحقها، 
احلرجة،  ال�سحية  حالتها  وب�سبب 
حمرتقة  امراأه  �ساهدوا  الق�ساة 
منكم�سة اجللد، امراأة ي�رسخ وجعها 
قاعة  يهز  ب�سمت،  داخلها  من 
املحكمة، دخان يت�ساعد من ج�سمها، 
ورجال  واجلنود  احلرا�ص  ا�ستنفر 
المن، خ�سي الق�ساة ان حترتق دولة 
يف  للنريان  �سوت  هناك  ا�رسائيل، 
ج�سد ا�رساء، هناك جمرات حمراء، 
هناك قنبلة موقوتة يف هذا اجل�سد، 

اغلقوا امللف وهرعوا هاربني.
اأ�سباب  قراأوا  ال�رسائيليون  الق�ساة 
ا�رساء  الأ�سرية  عن  الفراج  رف�سهم 
اج�ساد  ان  بقولهم:  اجلعابي�ص 
ارواح  لهم  تفنى،  ل  الفل�سطينيني 
تت�سكل  اخرى  واج�ساد  اخرى 
للدبابات،  م�سادة  حجارة  ب�رسعة، 
م�ساد  جوع  للن�سيان،  م�سادة  ذاكرة 
�سوى  ينجنب  ل  ن�ساء  والهانة،  للذل 
لل�سماء  جداً  قريبات  ن�ساء  فدائيني، 

وللمطر.
يف  �ساهدوا  ال�رسائيليون  الق�ساة 
املحرتق،  جعابي�ص  اإ�رساء  ج�سد 
�سوهته  الذي  فل�سطني  ج�سد 
وامل�ستوطنات  واجلدران  احلواجز 
فيه  يخفي  وما  اللتفافية،  وال�سوارع 
من زلزل وم�سائب وحرائق، واعتقد 
هذا  و�سفي  التئم  ما  اذا  انه  الق�ساة 
عن  وقفز  توحد  ما  واذا  اجل�سد، 
قيده  فك  ما  واذا  واحلاجز،  ال�سور 
واأ�سابعه،  ويداه  قدماه  وحتررت 
خطر  يف  �ستكون  ا�رسائيل  دولة  فاأن 
اإ�رساء  تبقى  ان  قرروا  لهذا  �سديد، 
العالج،  لها  يقدم  ل  وان  ال�سجن،  يف 
ان ل ي�سحو ج�سدها، ان ل ي�ستيقظ 
تخ�ساه  ما  فاأكرث  املقد�سي،  �سوتها 

دولة ا�رسائيل هو �سوت القد�ص.
ج�سد اإ�رساء جعابي�ص يحرتق، ي�سئ 
الظالم والعظام و�سموع ال�سالة، ويف 
ال�سالم  عليه  امل�سيح  مهد  حلم  بيت 
�ست�ساء �سجرة ميالد احلرية باأ�سمها 
الأ�رسى  ولكل  لها  وفاء  العام،  لهذا 
يف  القابعني  املر�سى  والأ�سريات 
ال�سجون، �سجرة عالية م�سعة يف ليايل 
واقفة على  امليالد املجيدة، �سجرة 
�سالة  عكازتني،  على  ولي�ص  قدمني 
الوجود  غريزة  فينا  تعزز  فل�سطينية 
يدافع  �سعب  و�سجاعة  وال�سمود، 

بكرامة عن حليب العذراء.
املحرتق،  جعابي�ص  اإ�رساء  ج�سد 
القادرين  باآمال  مكلل  ج�سد  هو 
على اجرتاح املعجزة، ج�سد مر�سع 
من  اخلارج  القادم  الأمل  بذهب 
�ساحة  يف  ينتظر  ج�سد  العزلة،  هذه 
واملوؤمنني  احلجيج  قدوم  امليالد 
ولي�ص امل�سفحات التي حتمل القنابل 

لالطفال يف العيد.
ج�سد اإ�رساء جعابي�ص يحرتق ،ي�سئ 
ال�سالة،  و�سموع  والعظام  الظالم 
وجه  اىل  ا�رساء  نظرت  وعندما 
والطباء وق�ساة املحكمة  ال�سجانني 
ا�سعلوا  ومن  الزنازين  وحرا�ص 
ت�ساءلت  امل�سانق،  ون�سبوا  احلرائق 
الر�ص  �سوت  �سمعوا  قد  كانوا  ان 
الراحل  �ساعرنا  ن�سيد  وا�ستوعبوا 

را�سد ح�سني:
بعد احراق بالدي

ورفاقي
و�سبابي

كيف ل ت�سبح ا�سعاري بنادق. 

كل الثورات بداأت باعالن �سوتها واأدبها وح�سورها باجل�سد، اأج�ساد ال�سهداء الذين 
�سقطوا فاأعادوا انتاج موتهم اأمام املغت�سبني الذين اعتقدوا ان املوت يعني العدم، واأج�ساد 
الأ�سرى الذين زجوا يف قبور ال�سجون ف�ساروا اكرث حرية وجدارة يف احلياة من ال�سجان، 

عندما فا�س ملح دمهم على ال�سالك واجلدران و�سطوة الغياب.

الأ�سرية املقد�سية اجلريحة اإ�سراء جعابي�ص ج�سد 
يحرتق ي�سيئ الظالم والعظام و�سموع ال�سالة

اعتقال القا�سرين اأ�سبح ظاهرة 
ممنهجة ومتار�ص ب�سكل يومي

 " "ال�سو�ساجلية 
وتدويل ملف الأ�سرى

قال رئي�ص هيئة �سوؤون الأ�رسى 
ابو  قدري  اللواء  واملحررين 
بكر، اإن اعتقال القا�رسين على 
يد �سلطات الحتالل حتول اىل 
ظاهره موؤرقة وممنهجة متار�ص 
جماعي  كعقاب  يومي  ب�سكل 
ي�ستهدف ب�سكل متعمد الطفولة 
الذي  الأمر  الفل�سطينية، 
يتطلب توفري حماية دولية لهم. 
واأ�سار ابو بكر، اىل اأن الأطفال 
الأ�رسى يتعر�سون لكافة اأ�سكال 
القا�سية  واملعاملة  التعذيب 
وغري  اجلائرة  واملحاكمات 
الحتالل  حكومة  واأن  العادلة، 
ال�سعب  م�ستقبل  ت�ستهدف 
بكر  ابو  وطالب  الفل�سطيني. 

الأمم املتحدة والدول املوقعة 
ب�رسورة  جنيف  اتفاقيات  على 
اإ�رسائيل  اإلزام  على  العمل 
التفاقيات  وتطبيق  باحرتام 
والقرارات  واملعاهدات 
اجل  من  والتحرك  الدولية، 
الذين  لالأطفال  احلماية  توفري 

يتعر�سون للقتل والعتقال.
خالل  جاءت  بكر  ابو  اأقوال 
الهيئة ترافقة  زيارته ووفد من 
مدير  دمقاق  بثينة  املحامية 
مركز مانديال حلقوق الن�سان، 
جمهور  اأمين  املحرر  لالأ�سري 
رام  ق�ساء  عنان  بيت  قرية  من 
طفل  وهو  اعتقل  والذي  اهلل، 

وحكم بال�سجن لـ 24 �سهرا.   

بقلم د. راأفت حمدونة

 social" ميديا  ال�سو�سيال   بداية 
اجنليزى  م�سطلح   "media
التوا�سل  و�سائط  اأو  و�سائل  يعنى  
 " ال�سو�سلجية  و"   ، الجتماعي 
حديثاً  عليها  العالم  ا�سطلح  كلمة 
التوا�سل  و�سائل  ن�سطاء  وتعنى 
و�سائل  ت�سمل  التى   ، الجتماعى 
ال�سبكات  الت�سال الجتماعى مواقع 
جميعها  واحل�سابات  واملدونات 
وان�ستجرام  وتويرت  بوك  الفي�ص   "

ويوتيوب وغريها " .
حتول  احلديثة  التكنلوجيا  وبفعل 
ب�سكل  الجتماعى  التوا�سل  ن�سطاء 
�سحفيني  اإىل  عفوى  اأو  مهنى 
اأو  بالدرا�سة  ولي�ص  باملمار�سة 
 " وا�ستطاع   ، اأوالتخ�س�ص  املهنة 
الأ�رسى  ن�سطاء  "  من  ال�سو�سلجية 
يكتبوا  اأن  الذاتية  بقدراتهم  موؤخراً 
واأحيانا  احلدث  وت�سوير   ، اخلرب 
برامج  على  ب�سيط  ب�سكل  مونتاجه 
�سهلة قد تكون على الهاتف النقال ، 
وا�ستطاعوا ن�رس املادة ب�سكل �رسيع ، 
لوجود باقات النرتنت على الهواتف ، 
وقاموا بنقل احلدث واأ�سكال الت�سامن 
الأ�رسى  �سور  ورفع  العمل  وور�ص 

ور�سائل ذويهم يف نف�ص اللحظة .
 " ال�سو�سلجية   " اأن  القول  واأ�ستطيع 
الكثري  قدموا  الأ�رسى  ن�سطاء  من 
بفعل التكنلوجيا التى اأتقنوها يف هذا 
املجال ، فاأ�سبح كل �سلوك اأو انتهاك 
من اإدارة م�سلحة ال�سجون ال�رسائيلية 
نقله  �سابقاً  الأ�رسى  ي�ستطع  مل  التى 
اأو   ، الأهل  زيارات  عرب  اإل  ون�رسه 
الأ�رسى املحررين عند الفراج عنهم 
عرب الكب�سولت ، وزيارات املحامني 

بعد اأيام واأ�سابيع .
لالأ�رسى  البداعية  اجلوانب  و�سمن 
الفل�سطينيني يف ال�سجون ال�رسائيلية 
والتى �ساعدت الأ�رسى واملت�سامنني 
هى  املعلومة  نقل  �رسعة  يف  معهم 
النقالة  الهواتف  تهريب  قدرتهم على 
الزيارات  منع  لك�رس  ال�سجون  لداخل 
ونقلهم  اخلارج،  مع  والتوا�سل 
واملوؤ�س�سات  للجهات  معاناتهم 
امل�ساهدة  الإعالم  ولو�سائل 
واملقروءة وامل�سموعة ، مما �ساعد " 

ال�سو�سلجية "  على متابعة ق�ساياهم 
احلمالت  عرب  والجتهاد   ، ون�رسها 
 ، وا�سنادهم  دعمهم  يف  اللكرتونية 
اللحظية  النتهاكات  عن  واحلديث 

والتف�سيلية بحقهم .
عرب  الأ�رسى  ن�سطاء  اأن  واأعتقد 
لهم  الجتماعى  التوا�سل  �سفحات 
 ، الأ�رسى  ق�سية  تدويل  يف  الف�سل 
يف  الحتالل  ارهاق  على  وقدرتهم 
على  ين�رس  ما  كل  ومتابعة  الر�سد 
 ، الجتماعى  التوا�سل  مواقع  جميع 
من خالل الر�سد واملراقبة امل�ستمرة 
فى  التكنولوجية  الو�سائل  باأحدث 
"ال�سايرب"،  بحروب  ي�سمى  ما  �سياق 
اأولئك  تعتقل  الحتالل  دولة  وباتت 
ودعمهم  م�ساندتهم  على  الن�سطاء 
لق�سية  وخدمتهم  تاأثريهم  لعظيم 
الأ�رسى والدفاع عنهم حملياً وعربياً 

ودولياً .
من    " ال�سو�سلجية   " اأن  �سك  بدون 
ق�سايا  يف  واخلرباء  املت�سامنني 
الأ�رسى ا�ستطاعوا اأن يقدموا الكثري 
واأ�سكال  وحمالتهم  جهودهم  عرب 
ت�سامنهم بلغات خمتلفة ، وا�ستطاعوا 
باي�سال  الحتالل  دولة  يحرجوا  اأن 
اأن  غيبتها  على  التى  احلقيقة 
اأ�رسانا هم " اأ�رسى حرب اأو معتقلني 
�سيا�سيني " ، واأن هناك اإجماع قانوين 
يتفق  واإن�ساين  واأخالقي  وقيمي 
)الأ�رسى  معاملة  يف  اجلميع  عليه 
والتاأكيد  ال�سجون(  يف  واملعتقلني 
والآدمية،  الإن�سانية  حقوقهم  على 
تطالب  التي  جنيف  لتفاقيات  وفقاً 
الأ�سخا�ص  جلميع  اإن�سانية  مبعاملة 
وعدم  �سواء،  واملعتقلني(  )الأ�رسى 
يقوم  من  وجترمي  لالأذى،  تعري�سهم 
بالت�سويه،  يقوم  من  اأو   ، باإيذائهم 
القا�سية،  واملعاملة  والتعذيب، 
واملحاكمة  واملهينة،  والالاإن�سانية، 

غري العادلة بحقهم .
اأن " ال�سو�سلجية املت�سامنني  واأجزم 
التوا�سل  و�سائل  عرب  الأ�رسى"  مع 
 ، للعامل  خمتلفة  وبلغات  الجتماعى 
اأكدوا على مكانة الأ�رسى واملعتقلني 
وفق   ، حرية  كطالب  الفل�سطينيني 
لالأمم  العامة  اجلمعية  تو�سيات 
املتحدة،وعلى حق ال�سعوب يف تقرير 

امل�سري .
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معرب  على  اال�ستقبال  يف  �سارك 
مدير  النجار  اجمد  الظاهريه 
يف  الفل�سطيني  اال�سري  نادي 
اال�سري  نادي  وطاقم  املحافظة 
املحررين  اال�رسى  من  وكادر 
املجل�س  ع�سو  قراقع  وعي�سى 
رزق  املحرر  واال�سري  الت�رسيعي 
رئي�س  حميدة  وحممد  �سالح 
واياد  واملحررين  اال�رسى  جمعية 
اقليم  فتح  حركة  عن  ممثل  ريان 
ممثل  ال�سو�س  وتي�سري  اجلنوب 
ماهر  ,واالخ  االقليم  يف  اال�رسى 
اال�سري  وحمبي  وعائلة  النمورة 
الظاهرية  مدينة  يف  فتح  وحركة 
امني  البطاط  خالد  باالخ  ممثله 
ابو  الدين  �سالح  واالخوة  ال�رس 

ربيع ونعمان ابو ربيع ..
املحرر  اال�سري  و�سول  وفور 
وردد  بالزغاريت  الن�سوه  ا�ستقبلته 
الهتافات  امل�ستقبلني  ال�سباب 

والتي عربت عن فرحة حترره من 
�سجون االحتالل ... وعقد موؤمتر 
املعرب حيث حتدث  امام  �سحفي 
االعالم  اىل  بكلمة  النجار  اجمد 
املعرب  اىل  جاء  من  كل  �ساكرا 
ال�ستقبال  ال�سفر  عناء  متحمال 
وخماطبا  املحرر  اال�سري 
موؤ�س�سات حقوق االن�سان ومطالبا 
االحتالل  حكومة  مبالحقة  اياها 
وان  اال�رسى  بحق  جرائمها  على 
املحرر  اال�سري  مع  حدث  ما 
برت  من  ال�رساونة  جالل  الفتى 
يرتقي  عائلته  علم  دون  ل�ساقه 
وان  احلرب  جرائم  م�ستوى  اىل 
اهمال  نتيجة  كان  معه  ماحدث 
�سبق  مع  وجرمية  متعمد  طبي 
كلمة  ويف   .. والتعمد  اال�رسار 
ال�رساونة  جالل  املحرر  اال�سري 
الظاهرية موجها  امام معرب  ومن 
الدولية  املوؤ�س�سات  كل  اىل  نداءه 
النقاذ  الفل�سطينية  القيادة  واىل 
اال�رسى املر�سى واجلرحى الذين 
نتيجة  مرة  الف  اليوم  يف  ميوتون 

االهمال الطبي املتعمد ...
اإنه يحل   , ال�رساونة  اال�سري  وقال 

يف  خلفه  تركهم  ممن  ر�سالتني 
�سجون االحتالل, االوىل هي دعوة 
ف�سائل العمل الوطني العمل على 
اللهم  هو  والذي  االنق�سام  اإنهاء 
االأكرب للحركة االأ�سرية لكي يتمكن 
للموؤامرات  الت�سدي  من  �سعبنا 
تهدف  والتي  واملحلية  الدولية 
الوطني  م�رسوعنا  تدمري  اىل 
التحرري, واأما الر�سالة الفتحاوية 
يثمنون  والذين  االأ�رسى  من 
التي  واالإجنازات  احلراك  عاليا 
عبا�س  حممود  الرئي�س  حققها 
اأجل  من  الدويل  امل�ستوى  على 
ق�سية فل�سطني واحلركة االأ�سرية, 
ومبايعة  ودعم  التفاف  موؤكدا 
الثوابت  على  الثابت  الرئي�س 
للمخطط  واملت�سدي  الوطنية 
واالإ�رسائيلي   االأمريكي  الت�سفوي 
من  جزء  ال�رساونة  وا�ستعر�س 
من  اال�رس  يف  تركهم  ممن  معاناة 
مطالبا  وجرحى  مر�سى  ا�رسى 
الفعلي  التحرك  الفل�سطيني  الكل 
خطر  من  النقاذهم  واحلقيقي 

املوت املحدق بهم .
املوكب  انطلق  ذلك  وبعد 

اجلماهريي باجتاه م�سقط راأ�سه 
كان  حيث  �سامت  دير  بلدة  يف 
ابناء  من  املئات  ا�ستقباله  يف 
عقد  حيث  اخلليل  حمافظة 

مهرجان جماهريي ....
عدة  اإلقاء  املهرجان  وتخلل 
على  واأجمعت  اأكدت  كلمات 
مزيد  وبذل  الوطنية  الوحدة 

للحركة  ن�رسة  احلراك  من 
�سالم  وال  اأمن  ال  واأنه  االأ�سرية, 
دون  املنطقة  يف  ا�ستقرار  وال 

تبيي�س ال�سجون.   

اأ�ستقبلت جماهري وفعاليات حمافظة اخلليل االأ�سري املحرر اجلريح "جالل �ساهر ريان ال�سراونة" والذي حترر من �سجون االحتالل بعد اعتقال ا�ستمر 
ثالث �سنوات ون�سف ق�ساها معظمها يف عيادة م�ست�سفى الرمله ..

االأ�سري ال�سراونة فور حترره ومن اأمام معرب 
الظاهرية انقذوا االأ�سرى املر�سى واجلرحى

تقرير / اأمانى �سراحنه – اخلليل

الأ�ضري ال�ضراونة فور حترره ومن اأمام معرب الظاهرية انقذوا الأ�ضرى املر�ضى واجلرحى

الحتالل يعتقل 183 فل�ضطينيًا يف اأقل من اأ�ضبوع
اأفاد تقرير �سادر عن هيئة �سوؤون 
قوات  اأن  واملحررين,  االأ�رسى 
اعتقلت  االإ�رسائيلية  االحتالل 
املا�سية  اأيام  اخلم�س  خالل 
عدد  بلغ  فيما  فل�سطينيا,   183
ال�سهر  مطلع  منذ  املعتقلني 
قرابة  اليوم  فجر  وحتى  احلايل 

330 مواطنا ومواطنة.
قوات   اأن  اىل  الهيئة,  ولفتت 
الليلة املا�سية  اعتلقت  االحتالل 
18 مواطنا من خمتلف حمافظات 

ال�سفة.
ن�سبته%99  ما  اأن  الهيئة,  وبينت 
اعتقالها  مت  التي  احلاالت  من 

مت  املا�سي  االأ�سبوع  خالل 
االعتداء عليها بال�رسب والتنكيل 
املهينة  للمعاملة  تعر�س  اأو 
النف�سي,  واالإيذاء  والقا�سية 
اىل  منهم  عدد  حتويل  مت  كما 
ب�سبب  االإ�رسائيلية  امل�ست�سفيات 
خالل  بالر�سا�س  ا�سابتهم 

ومداهمات  االعتقال  عمليات 
املدن والقرى واملخيمات.

من  عدد  نقل  مت  اأنه  واأو�سحت 
هوؤالء اىل مركز امل�سكوبية �سيئ 
والتحقيق  املعاملة  يف  ال�سيت 
بينهم  ومن  باملعتقلني,  والتنكيل 
عاما   66 الربغوثي  عمر  االأ�سري 

مدد  والذي  كوبر  قرية  من 
بذريعة  توقيفه  اأم�س  االحتالل 
ويتعر�س  يوما   12 التحقيق ملدة 

لتحقيق �سعب وقا�س.
موؤ�س�سات  الهيئة,  وطالبت 
املجتمع الدويل ب�رسورة ال�سغط 
على �سلطات االحتالل ال�سهيوين 

والقمع  البط�س  �سيا�سة  لوقف 
اأن  واأكدت  الفل�سطينيني,  بحق 
املعايري  باأدنى  تلتزم  ال  اإ�رسائيل 
االأ�رسى  مع  تعاملها  يف  الدولية 
ع�سكرية  قوانني  عليهم  وتطّبق 
على  خطرا  ي�سكل  مما  عن�رسية 

حقوقهم االإن�سانية".

معتقلة وتهمتها )حكيت البني دير بالك على حالك ميا(

هكذا تلقت الأ�ضرية وفاء نعالوة نباأ اإعدام جنلها اأ�ضرف  !!

هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين

الحتالل يوا�ضل عزل 6 اأ�ضرى يف �ضجن جميدو بظروف قا�ضية

االأ�سريى  �سوؤون  هيئة   : تقرير 
واملحررين

نقلت حمامية هيئة �سوؤون االأ�رسى 
اخلطيب,  حنان  واملحررين 
حلالة  واملبكية  املوؤملة  ال�سورة 
حلظة  نعالوة  وفاء  االأ�سرية 
اأ�رسف  جنلها  اعدام  نباأ  تلقيها 
االحتالل  قوات  اأيدي  على  نعالوة 
خميم  يف  اأيام  قبل  ال�سهيونية 
وذكرت  نابل�س.  ق�ساء  ع�سكر 
زيارتها  عقب  اخلطيب  املحامية 
�سجن  يف  القابعة  نعالوة  لالأ�سرية 
الدامون, اأن حالة احلزن وال�سدمة 
واله�سرتيا التي بدت على االأ�سرية, 
كانت من اأ�سعب واأق�سى امل�ساهد 
زارت  كمحامية  بها  مرت  التي 

مئات املرات اأ�رسى واأ�سريات يف 
�سجون االحتالل االإ�رسائيلي".

واأفادت, "اأن والدة ال�سهيد اأ�رسف 
مل تنم يف تلك الليلة التي ا�ست�سهد 
بالقلق  ت�سعر  وكانت  جنلها,  فيها 
اخلوف  من  وبحالة  ال�سديد 
�سعرت  وكاأنها  اإبنها,  على  والفزع 
جلال  �سيء  باأن  االأمومة  بحد�س 
�سي�سيب اأ�رسف يف تلك الليلة, ثم 
ق�سم  على  نزل  الذي  اخلرب  تلقت 
االأ�سريات يف الدامون كال�ساعقة". 
وتروي املحامية اخلطيب جزء من 
وكلماتها  نعالوة  باالأ�سرية  لقائها 

التي تدمي القلوب:
خالتي,  يا  هون  من  "روحوين 
عليه,  وا�سلم  ابني  ا�سوف  بدي 

�سهرين  �ساريل  ا�سوفه,  نف�سي 
ل�سا  مات  ما  م�سفتو�س...ابني 
عاي�س, طلعوين من هون نار مولعة 
قالويل  قتلوه,  لي�س  ب�سدري, طب 
بدك اياه �سهيد والال ا�سري, قلتلهم 
اأ�رسف,... تقتلو�س  انا  اقتلوين 
ابني ا�رسف �سجاع , راح ابني  مني 
بناتي..حلالهم  مع  موقف  ه�سا 
بعزوا حالهم, حاب�سيني انا وابوهم 
بالدار...  والكل..ف�س حدا  واخوه 
خالتي  ؟,  يهدوها  بدهن  والدار 
بالتلفزيون  �سفته  اللي  الدم  هذا 
م�س دم ابني....روحيني من �سان 

اهلل بدي ا�سوف ا�رسف...."
وا�سلت, "انا كنت حا�سة يا خالتي 
واهلل ما منت من يومني, حا�سه انهم 

راح يقتلوه هاملجرمني ,, غدروه , 
كووا قلبي اهلل يكويهم, ابني عاي�س 
ابني بطل, ح�سبي اهلل ونعم الوكيل 
قبل  بهدلوين,  خالتي  يا  انا  فيهم, 
يومني كان عندي حمكمة مبحكمة 
وكل  وتنكيل  واهانات  دفع  �سامل, 
هاد الأنو تهمتي اإين )حكيت البني 
دير بالك على حالك ميا( حاطينلي 

اإياها تهمة..
منذ  يوا�سل  االحتالل  اأن  يذكر 
من  كل  اعتقال  يوما   40 من  اأكرث 
والد ووالدة ال�سهيد اأ�رسف نعالوة 
�سقيقته,  وزوج  االأكرب  و�سقيقه 
منزلهم  بهدم  اليوم  �سباح  وقام 
مدينة  ق�ساء  �سويكة  �ساحية  يف 

طولكرم. 

واملحررين  االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  قالت 
اليوم االأثنني, اأن �ستة اأ�رسى معزولون يف 
�سجن » جمدو «, يعانون ظروفاً اعتقالية 
قا�سية, واإن اإدارة ال�سجن ال توفر لهم اأي 
من متطلبات احلياة االأ�سا�سية, كما اأنهم 
فيها  مبا  حقوقهم,  كافة  من  حمرومون 
واأ�سارت  ال�سحية.  الرعاية  تلقي  حق 

الهيئة, اإىل اأن االأ�رسى املعزولني, يقا�سون 
ال�سجون  اإدارة  تزال  فال  �سيئة,  اأو�ساعاً 
متنعهم من حقوقهم الطبيعية, كاخلروج 
التوا�سل  او  ذويهم,  زيارة  اأو  الفورة,  اإىل 
ويتواجدون  كما  اخلراجي,  العامل  مع 
ومليئة  املنافذ  عدمية  �سيقة  غرف  يف 
الرطوبة,  رائحة  منها  وتفوح  باحل�رسات 

تفتي�س  �سيا�سة  االإدارة  تتعمد  وكذلك 
الزنازين يف فرتات متالحقة. واأو�سحت 
اأن االأ�رسى املعزولني هم كل من االأ�سري 
بطران  عماد  واالأ�سري  �رسحان  عماد 
حممد  واالأ�سري  نعريات  وائل  واالأ�سري 
العروج  ابراهيم  واالأ�سري  ال�ساوي�س 

وا�رسف ابو �رسور.

كما ولفتت, اىل اأن االأ�سري عماد �رسحان 
العام  منذ  واملعتقل  حيفا,  مدينة  من 
ب�سكل  عاما   11 منذ  معزول   ,2001
عزل  ثم  ومن  ايالون  عزيل  يف  متوا�سل 
االأهل  زيارات  من  وحمروم  جميدو, 
او  �سبابيك  وبال  �سيقة  زنزانة  ويقبع يف 

حتى فتحات للتهوية.

نادى االأ�سري الفل�سطينى

�ضلطات الحتالل متنع �ضقيقة 
الأ�ضري نائل الربغوثي من زيارته

االحتالل  �سلطات  منعت 
حنان  اليوم   �سباح  االإ�رسائيلي 
نائل  االأ�سري  �سقيقة  الربغوثي 
معتقل  يف  زيارته  من  الربغوثي 
ا�ست�سهاد  بعد  وذلك  "هدارمي", 
الذي  الربغوثي  �سالح  اأخيهم  ابن 
جي�س  من  خا�سة  قوة  اأعدمته 
االحتالل يف تاريخ الثاين ع�رس من 

كانون االأول/ دي�سمرب اجلاري.
املنع  قرار  اأن  االأ�سري  نادي  وبني 
الدائمة  االحتالل  بذريعة  جاء 
فالعائلة  االأمنية,  الذريعة  وهي 
من  �سنوات  مدار  على  ُحرمت 
زيارة اأبنائها املعتقلني يف �سجون 
نائل  االأ�سري  ومنهم  االحتالل, 
الذي ق�سى ما جمموعه يف االأ�رس 
)39( عاماً, واليوم جُتدد �سيا�ستها 

االنتقامية بحق العائلة.
وفاة  وبعد  اأنه  االأ�سري  نادي  وذكر 
اإال  يتبق  مل  نائل  االأ�سري  والدي 
املحررة  وزوجته  حنان  �سقيقته 
الزيارة,  لهما  يتيح  نافع  اأمان 
من  حرمتهما  فقد  ذلك  ومع 

واأتاحت  منتظم,  ب�سكل  زيارته 
ومرهونة  الزيارة ملرات حمدودة 
االحتالل  خمابرات  جهاز  مبزاج 
يف  يقبع  واليوم  "ال�ساباك". 
اإىل  اإ�سافة  االحتالل  معتقالت 
االأ�سري نائل �سقيقه عمر الذي اأعاد 
االإعالن  بعد  اعتقاله  االحتالل 
حيث  �سالح,  جنله  ا�ست�سهاد  عن 
ومكثف  قا�ٍس  لتحقيٍق  يتعر�س 
اإ�سافة  "امل�سكوبية",  معتقل  يف 
اإىل جنله عا�سف الذي اُعتقل مع 
والده عمر وهو اأي�ساً يقبع يف ذات 
املعتقل. وكانت �سلطات االحتالل 
قد مددت اعتقال عمر الربغوثي 

وجنله عا�سف ملدة )12( يوماً.
ويف هذا االإطار اأكد نادي االأ�سري 
ال�سهيد  عائلة  له  تتعر�س  ما  اأن 
ل�سيا�سة  ا�ستمرار  هو  �سالح, 
العقوبات اجلماعية التي فر�ستها 
على العائلة, على مدار عقود من 
واعتداءات  وتنكيل,  اعتقاالت, 
دائمة اإىل اأن اأعدمت �سالح اأخرياً, 

واعتقلت والده و�سقيقه.
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عي�شة ق.

الأندية  اأول  مليلة  جمعية عني  وكانت 
املحرتفة  الرابطة  فرق  من  املتاأهلة 
من  ثمني  بتاأهل  عادت  بعدما  الأوىل 
تنقلها ملالقاة مولودية البي�ض بف�ضل 
املقابلة  انتهاء  بعد  الرتجيح  ركالت 
وتالقي  �ضبكة،  كل  بالتعادل هدف يف 
ت�ضكيلة املدرب الفرانكو �رصبي دانيال 
الدور  يف  بجابة  �ضبيبة  جاناكوفيت�ض 
ت�ضكيلة  بعدما جنحت  ع�رص  ال�ضاد�ض 
اجليا�ضمبي من ح�ضم قمة ال�رصق اأمام 
الوحدة  ملعبها  على  �ضكيكدة  �ضبيبة 
جهته،  من  لهدف.  بهدفني  املغاربية 
املغامرة  احلرا�ض  احتاد  يوا�ضل 
الدور  اإىل  التاأهل  بدوره  ح�ضم  بعدما 

بفوز  وعاد  الكاأ�ض  لل�ضيدة  الثاين 
اإطاحته  اإثر  البالد  جنوب  من  ثمني 
يف  النا�ضط  عبادلة  �ضبيبة  بامل�ضيف 
رد  دون  ثنائية  بف�ضل  الأول  اجلهوي 
من توقيع عواد وبوم�رصة، بينما تاأهل 
فيالج  و�ضباب  قاي�ض  �ضباب  من  كل 
الهاوية،  البطولة  النا�ضطان يف  مو�ضى 
حيث جتاوز لعبو �ضباب فيالج مو�ضى 
مناف�ضهم حمراء عنابة النا�ضط يف ما 
النت�ضار  اإثر  ب�ضهولة  الرابطات  بني 
عليه بهدفني دون رد، فاإن �ضباب قاي�ض 
الرتجيح  لركالت  النتظار  اإىل  ا�ضطر 
التاأهل على ح�ضاب  اقتنا�ض  اأجل  من 
ما  يف  النا�ضط  �ضطيف  ملعب  نادي 
الفريقان  افرتق  بعدما  الرابطات  بني 
يف الوقتني الأ�ضلي والإ�ضايف بالتعادل 
هدف يف كل �ضبكة. وكان نادي مولودية 

املناف�ضة  مفاجاآت  اأكرب  ال�ضخرة  بزر 
تاريخي  تاأهل  اك�ضب  يف  جنح  بعدما 
تخطيه  اإثر  ع�رص  ال�ضاد�ض  الدور  اإىل 
�ضباب بني ثور بف�ضل ركالت الرتجيح 
يف  هدفني  بالتعادل  اللقاء  نهاية  اإثر 
يف  النا�ضط  الفريق  ويعول  �ضبكة،  كل 
اجلهوي الثاين على موا�ضلة املغامرة 
عودتنا  مناف�ضة  يف  بعيدا  والذهاب 
على تاألق الفرق ال�ضغرية، بينما اأطاح 
بني  ما  درجة  من  الروي�ضات  مولودية 
البطولة  من  تيارت  ب�ضبيبة  الرابطات 
اأي�ضا،  الرتجيح  ركالت  بف�ضل  الهاوية 
واحتاد  بو�ضعادة  اأمل  كان  املقابل  يف 
الدور  اإىل  املتاأهلني  من  خن�ضلة 
بكل من  اأطاحا  بعدما  ال�ضاد�ض ع�رص 
على  ال�ضاللة  واحتاد  بوحمرة  اأمل 

التوايل.

9 فرق تت�أهل اإىل الدور 1/16 وبرز ال�صخر املف�ج�أةال�ش�م ي�شطدم ب�شبيبة بج�ية يف الدور الث�ين لك�أ�س اجلمهورية
قطعت ت�شعة اأندية ت�أ�شرية الت�أهل اإىل الدور ال�ش�د�س ع�شر من من�ف�شة ك�أ�س 

اجلمهورية وذلك خالل املب�ري�ت التي جرت اأول اأم�س، �شمحت له� مبوا�شلة املغ�مرة 
يف املن�ف�شة واللعب من اأجل الذه�ب اإىل ابعد دور ممكن، حيث احرتم املنطق يف اليوم 

الأول من من�ف�شة ال�شيدة الك�أ�س والتي تتوا�شل مب�ري�ته� اإىل غ�ية ت�ريخ 27 دي�شمرب 
املقبل ب�شبب امل�ش�ركة الق�رية لأربعة اأندية، ولهذا الغر�س مت التعرف على اأول 

ت�شعة فرق �شوف تن�شط الدور ال�ش�د�س ع�شر

الدور 1/32 لك�أ�س 
اجلمهورية

الرم�صي يتحدى 
الب�بية و�صراع 

الأندية ال�صغرية 
ملوا�صلة امل�صوار

مباريات  اليوم  تتوا�ضل 
كاأ�ض  ملناف�ضة   1/32 الدور 
�ضوف  والتي  اجلمهورية 
تعرف خو�ض اأربع مباريات يف 
تتناف�ض خاللها  اأين  الربنامج، 
الأندية ال�ضغرية واملنتمية اإىل 
موا�ضلة  حول  الدنيا  الأق�ضام 
مغامرة ال�ضيدة الكاأ�ض واقتطاع 
ال�ضاد�ض  الدور  اإىل  التاأهل 
و�ضوف  املناف�ضة،  من  ع�رص 
جتري  التي  املباراة  تكون 
مبدينة تلم�ضان قبلة املتابعني 
وهي التي جتمع احتاد الرم�ضي 
الهاوية  البطولة  اإىل  املنتمي 
يف  النا�ضط  العلمة  مبولودية 
الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
حيث تعول »البابية« على ك�ضب 
�رصق  غلى  والعودة  الرهان 
البالد بتاأ�ضرية عبور الدور 32 
للكاأ�ض رغم �ضعوبة املاأمورية 
اأمام مناف�ض يت�ضلح بجماهريه 
اأر�ضية  على  املقابلة  ويلعب 
ي�ضتقبل  املقابل،  يف  ميدانه. 
يلعب  الذي  باتنة  مولودية 
الرابطات  بني  ما  درجة  يف 
الذي  بوقريات  �ضباب  ال�ضيف 
ين�ضط معه يف نف�ض امل�ضتوى 
واملنتمي اإىل ولية غليزان، اأين 
يتوقع اأن تكون املقابلة حامية 
يبحثان  فريقني  بني  الوطي�ض 
والذهاب  املفاجاأة  خلق  على 
بعيدا يف املناف�ضة، فيما يعول 
عقبة  جتاوز  على  مقرة  جنم 
رم�ضان  عبان  نادي  �ضيفه 
املغامرة  موا�ضلة  اأجل  من 
خو�ض  على  تعود  الذي  وهو 
يف  والتاأهل  اجلمهورية  كاأ�ض 
نف�ضه  �ضيجد  اأين  مبارياتها، 
مرة  لأول  تاأهل  مناف�ض  اأمام 
املناف�ضة  من  الدور  هذا  اإىل 
رغم اأن عن�رص املفاجاأة يبقى 
املغمور،  الفريق  اأمام  قائما 
بينما ي�ضتقبل رائد عني الدفلى 
بني  ما  بطولة  اإىل  املنتمي 
الرابطات ال�ضيف نادي �ضوف 
وهدفه  الهواة  يف  النا�ضط 

التاأهل وموا�ضلة املفاجاأة.

برن�مج املب�ري�ت

احت�د الرم�شي / 
مولودية العلمة

رائد عني الدفلى / 
ن�دي �شوف

جنم مقرة / ن�دي 
عب�ن رم�ش�ن

مولودية ب�تنة / 
�شب�ب بوقريات

املب�ري�ت جتري 
ابتداء من ال�ش�عة 

16:00

البطولة العربية لأندية اأبط�ل الدوري

اإحت�د ورقلة يطمح اإىل اإحراج الكب�ر ب�صف�ق�س

ي�ضارك لعبو نادي �ضباب ورقلة 
يف الطبعة 34 من البطولة العربية 
لأندية اأبطال الدوري رجال اأكابر 
الفرتة  يف  تنظيمها  املرتقب 
دي�ضمرب  و29   19 بني  املمتدة 
اجلاري مبدينة �ضفاق�ض تون�ض 
وحتذوهم رغبة كبرية يف خو�ض 
واإحراج  املناف�ضة  هذه  غمار 
هذا  وحول  الكبرية،  الأندية 
رئي�ض  اأعرب  الريا�ضي  املوعد 
النادي الأحمر والأ�ضود املنتمي 
البطولة  من  املمتاز  الق�ضم  اإىل 
يف  ثقته  عن  اليد  لكرة  الوطنية 
حتقيق  يف  فريقه  اإمكانيات 
ل  وملا  ممكنة  نتيجة  اأح�ضن 
هذه  يف  املتقدمة  الأدوار  لعب 

من  الأوىل  الدولية  امل�ضاركة 
و�رصح  النادي،  تاريخ  يف  نوعها 
هام�ض  على  ميلود  عمر  احلاج 
حفل رمزي جرى تنظيمه �ضهرة 
ورقلة  ولية  مبقر  اأم�ض  اأول 
تون�ض  نحو  الفريق  مغادرة  قبل 
م�ضتقر  فريق  لدينا   >< بقوله 
بعني  الأخذ  مع  ومتجان�ض 
اخلربة يف  نق�ض  عامل  الإعتبار 
ال�ضعيد  على  مناف�ضات  هكذا 
لن  املجموعة  اأن  اإل  الدويل، 
هذه  خالل  جهد  اأي  تدخر 
لت�رصيف  العربية  البطولة 
حن  م�ضجعينا،  واإ�ضعاد  اجلزائر 
نتطلع اإىل الذهاب بعيدا يف هذه 
املناف�ضة واللعب مقابلة مبقابلة 

مع الإ�رصار على رفع التحدي«.
الفريق  ت�ضكيلة  بخ�ضو�ض  اأما 
املو�ضم  هذا  بداية  تعزز  فقد 
لعبني  بان�ضمام   2019-2018
اهلل  عبد  بن  ماهر  تون�ضيني 
الريا�ضي وحممد  جندوبة  نادي 
فوراتي مكارم املهدية وانتداب 
البرتويل  اإ�ضالم بوخامت املجمع 
براقي،  �ضباب  بوهال  وعزيز 
و�ضيمثل نادي اإحتاد �ضباب ورقلة 
رفقة  اجلزائرية  ال�ضغرية  الكرة 
بطولة  يف  �ضكيكدة  اأمل  نادي 
بالإ�ضافة  الأمري في�ضل بن فهد 
ح�ضبما  اأخرى  اأندية  ثمانية  اإىل 

اأكد الإحتاد العربي لكرة اليد.
وك�لت

�شّوت و�شعيته� مع جلنة املن�زع�ت

�صركة م�دار تدفع ديون 17 
ملي�ر وت�أهل لعبيه� اجلدد

جنحت اإدارة فريق �ضباب بلوزداد 
كانت  التي  الديون  ت�ضوية  يف 
واملتمثلة  الفريق  عاتق  على 
مل  التي  املالية  امل�ضتحقات  يف 
الالعبني  من  عدد  عليها  يتح�ضل 
خالل  النادي  على  مروا  الذين 
اأنهت  حيث  الفارطة،  املوا�ضم 
�رصكة مدار التي متلك اأغلبية اأ�ضهم 
الفريق منذ منت�ضف مرحلة ذهاب 
الديون  م�ضكل  الوطنية  البطولة 
والتي كانت قيمتها حوايل مبلغ 17 
مليار �ضنتيم، اأين مت م�ضحها على 
م�ضتوى جلنة  املنازعات ومل يتبق 
تنه  اأربعة لعبني مل  �ضوى  اأمامها 

الالعب  بينهم  اأموالهم من  ت�ضوية 
الذي  دحمان  جزائري  الفرانكو 
كان رفع �ضكوى �ضد النادي ويدين 
وبالتايل  �ضنتيم،  مليون   400 مببلغ 
العا�ضمي  النادي  باإمكان  اأ�ضبح 
تعاقد  الذين  تاأهيل لعبيه اجلدد 
التحويالت  مرحلة  خالل  معهم 
الأمر  ويتعلق  احلالية  ال�ضتوية 
بو�ضار  و�ضفيانه  زروال  بالثنائي 
اإىل  عودته  �ضجل  الأخري  هذا 
فريقه ال�ضابق الذي لعب معه قبل 
التنقل اإىل مولودية وهران وخو�ض 

جتربة ق�ضرية يف �ضفوفها.
ع.ق.

البطولة الوطنية للكرة الط�ئرة

الأندية ترف�س بدء املن�ف�صة 
ب�ل�صيغة اجلديدة

اجلزائر  بطولة  اندية  قررت 
والق�ضم  رجال  املمتاز  الق�ضم 
الطائرة  للكرة  �ضيدات  الأول 
�ضابق  وقت  يف  اأبدت  التي 
بعد  املناف�ضة  لبدء  ا�ضتعدادها 
الحتجاجات،  من  اأ�ضابيع  عدة 
بعد  البطولة  مقاطعة  اأخرى  مرة 
للعبة  اجلزائرية  الحتادية  ن�رص 
و�رصح  للم�ضابقة،  جديدة  �ضيغة 
روؤ�ضاء  لودادية  الر�ضمي  الناطق 
الأنباء  لوكالة  قبلة  فار�ض  الأندية 
اجلزائرية :« بالن�ضبة لالأندية، كان 
املناف�ضة  بدء  املمكن  غري  من 
عليها،  امل�ضادقة  يتم  مل  ب�ضيغة 
من  اأو  التقني  املجمع  يف  �ضواء 
وحتى  الفديرايل  املكتب  طرف 
وا�ضاف  العامة«،  اجلمعية  خالل 
رئي�ض نا�رصية بجاية »بهذا القرار 
تعمل كل ما  الحتادية اجلزائرية 
يف و�ضعها حتى ل نبدء املناف�ضة 
على  الفرق  تق�ضيم  الوطنية،  
لي�ضت  الخرى  هي  جمموعتني 
منطقية، �ضبق يل اأن �رصحت اأننا 
هذا  لي�ض  ولكن  للعب  م�ضتعدون 
الثالثاء، هناك العديد من الأمور 
بعد  فيها،  النظر  اإعادة  ينبغي 

توقف البطولة ملدة طويلة«
ال�ضبت  الفديرايل  الهيئة  ون�رصت 
املا�ضي يف موقعها الر�ضمي على 

ملناف�ضة  جديدة  �ضيغة  النرتنت 
املمتاز  للق�ضم  اجلزائر  بطولة 
�رصق  و�ضط  مبجموعتني  رجال 
التخفيف  اجل  من  غرب  وو�ضط 
متّر  التي  النوادي  م�ضاريف  من 
ال�ضيغة  بينما  مالية،  ب�ضائقة 
املبدئية كانت جتمع كل الفرق يف 
جمموعة واحدة بهدف تنظيم يف 
غ�ضون بع�ض ال�ضنوات بطولة من 
قبلة  وـو�ضح  فقط،  فرق  ثمانية 
البرتويل   املجمع  اإثنني  ناديني  اأن 
بوعريريج  برج  اهلي  وجنم 
امليدان،  يف  الثالثاء  �ضيكونان 
مرة  �ضيقاطعون  الآخرون  بينما 
وقال  املناف�ضة،  ا�ضتئناف  اأخرى 
لعبنا  »اإذا  الر�ضمي:  الناطق 
واإذا  �ضغط،  بدون  ذلك  �ضيكون 
مل نلعب �ضيحدث ذلك اأي�ضا بدون 
عن  م�ضوؤولني  ل�ضنا  نحن  �ضغط، 
فيها  تتخبط  التي  املالية  الأزمة 
الأندية، ل نريد الدخول يف �رصاع 
التي  والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة  مع 
لكن هذا غري  ت�ضعى مل�ضاعدتنا، 
كايف«. وابدى روؤ�ضاء 24 ناديا عقب 
املا�ضي  اجلمعة  يوم  اجتماعهم 
لبدء  ا�ضتعدادهم  بجاية  بتي�ضي 
اجلمعة  يوم   2019  -2018 مو�ضم 

املقبل لكن ب�رصوط .
وك�لت
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عي�شة ق.

الكلمة  خالل  الوزير  و�شدد 
ح�شوره  لدى  اأم�س  األقاها  التي 
االحتادية  نظمته  الذي  االجتماع 
لتقدمي  القدم  لكرة  اجلزائرية 
لتو�شيات  النهائية  الوثيقة 
الفاف  عقدته  الذي  ال�شامبوزيوم 
قطاع  اأن  املا�شية،  الفرتة  خالل 
اإعادة  اأ�شحى يحتاج اإىل  الريا�شة 
من  اأفراده  كافة  والتقاء  النظر 

الذي  الواقع  حول  النقا�س  اجل 
لتح�شني  احللول  ودرا�شة  به  متر 
على  احللو  واإيجاد  امل�شتوى 

املدى املتو�شط والبعيد.
قطاع  على  االأول  امل�شوؤول  واأكد 
ح�رض  اأنه  بالدنا  يف  الريا�شة 
يف  نوعها  من  فريدة  مبادرة 
بالدنا اأقدمت الفاف على تبنيها 
مواطن  على  الوقوف  خالل  من 
عن  والبحث  كرتنا  يف  ال�شعف 
اأن  م�شيفا  ملعاجلتها،  احللول 

هيئة  بها  قامت  التي  املبادرة 
تعم  �شوف  زط�شي  الرئي�س 
بالفائدة على كرة القدم يف بالدنا 
لبقية  املثل  م�رضب  و�شتكون 
اأجل  من  الريا�شية  االحتاديات 
تعميمها عليها، وا�شتطرد اأنه كان 
من  الفاف  رئي�س  مع  حديث  له 
اأجل التطرق اإىل ال�شبل من اأجل 
تطوير كرة القدم يف بالدنا والتي 
ال�شابة  بالفئات  باالهتمام  تكون 
ا�شتغالل  على  الوقوف  و�رضورة 

التي  ال�شابة  الكروية  املواهب 
ت�شكل م�شتقبل كرتنا م�شتقبال. 

قدم  زط�شي  الفاف  رئي�س  وكان 
جتديد  لندوة  اخلتامية  الوثيقة 
الوزير  اإىل  اجلزائرية  القدم  كرة 
�شوف  بدوره  والذي  حطاب 
اجلمهورية  رئي�س  اإىل  يقدمه 
العمل  يف  الرغبة  حلو  للتاأكيد 
امل�شتديرة  الكرة  تطوير  على 
احللول  عن  والبحث  بالدنا،  يف 

الناجحة لرفع امل�شتوى.

ا�شتلم الوثيقة اخلتامية بتو�شيات ال�شامبوزيوم

حطاب يعلن تنظيم ملتقى وطني تقييمي للريا�ضة اجلزائرية
اأعلن وزير ال�شباب والريا�شة حممد حطاب عن اعتزام هيئته الوزارية تنظيم ملتقى وطني لتقييم الريا�شة يف بالدنا 

والذي �شوف يجري �شهر جانفي الداخل وحتت رعاية رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث اأكد اأن اللقاء 
�شوف يجمع جميع الريا�شات الفردية واجلماعية من اأجل تقييم واقع الريا�شة يف بالدنا والتطرق اإىل كافة الأمور 

ال�شلبية والإيجابية التي تعرت�شها وذلك رغبة من ال�شلطات العليا اإىل اإعادة النظر يف املنظومة الريا�شية والعمل على 
احتواء امل�شاكل التي تعرت�س خمتلف الريا�شات

الريال ي�ضحي للن زمية 
واإي�ضكو لأجل مبابي

�شحرور يغيب بلخري م�شتبعد اإقحامه 
وحت�شري عرو�شي للبدء اأ�شا�شيا

ال�ضيا�ضي انطلق اأم�س نحو اأوغندا 
بحلم بلوغ دور املجموعات

زيدان وبوكيتينو اأبرز 
املر�ضحني خلالفة مورينيو

يحلم رئي�س ريال مدريد فلورنتينو 
الفرن�شية  اجلوهرة  ب�شم  برييز 
االنتقاالت  فرتة  يف  مبابي  كيليان 
ويخطط  املقبلة،  ال�شيفية 
يف  مدوية  �شفقات  الإبرام  برييز 
يتعاقد  لن  اإذ  القادم،  ال�شيف 
مع  فقط  »املرينغي«  رئي�س 
هازارد  اإيدين  البلجيكي  النجم 
على  مبابي  كيليان  اأي�شا  ي�شع  بل 
يريد  الذين  الالعبني  قائمة  راأ�س 
ريال  وي�شتعد  بخدماتهم،  الظفر 
املهاجم  من  كل  لعر�س  مدريد، 
امليدان  ومتو�شط  بنزمية  كرمي 
باري�س  على  اإي�شكو  املوهوب 
�شان جريمان بهدف اإقناع النادي 

الباري�شي بالتخلي عن مبابي.
يف  حاد  تراجع  من  اإي�شكو  ويُعاين 

ريال  بدالء  دكة  وياُلزم  م�شتواه، 
بالق�شرية  لي�شت  منذ مدة  مدريد 
جماهري  مع  م�شاكله  عن  ف�شاًل 
حني  يف  امللكي«،  »االأبي�س 
يتعر�س كرمي بنزمية اإىل �شافرات 
واالأخرى  الفينة  بني  اال�شتهجان 
واإهداره  م�شتواه،  تذبذب  ب�شبب 
يف اأكرث من مرة عدة فر�س �شانحة 
باري�س  اأن  اإىل  ي�شار  للت�شجيل. 
بياناً  موؤخراً  اأ�شدر  جريمان  �شان 
�شائعات  فيه  ينفي  اللهجة  �شديد 
دا  ونيمار  مبابي  كيليان  رحيل 
قواعد  ب�شبب  الفريق،  عن  �شيلفا 
وتفادي  النظيف،  املايل  اللعب 
تعر�شه للعقوبة من طرف االحتاد 

االأوروبي لكرة القدم.
وكالت

�رضع اأم�س فريق �شباب ق�شنطينة يف 
الرحلة التي �شوف تقوده اإىل غامبيا 
تنتظره  التي  للمواجهة  حت�شريا 
فيري�س  نادي  اأمام  املقبل  ال�شبت 
ع�رض  ال�شاد�س  الدور  اإياب  �شمن 
اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  ملناف�شة 
حيث �شدت بعثة الفريق الرحال نحو 
اأجل  من  القطرية  الدوحة  مدينة 
اوغندا  نحو  اليوم  الرحلة  موا�شلة 
النادي املبيت  والتي ف�شل م�شوؤويل 
اإرهاق  تفادي  اأجل  من  قطر  يف 
العبيهم وتفادي تكرار رحلة غامبيا 
�شمن الدور التمهيدي من املناف�شة 
الفريق  اأن ي�شل  ينتظر  اأين  القارية، 
اأوغندا والرتكيز على املقابلة  اليوم 
من  موعدها  على  �شاعة   48 قبل 
ا�شرتجاع م�شاء  خالل خو�س ح�شة 
ح�شتهم  غدا  التدرب  قبل  اليوم 
الوحيدة على امللعب الرئي�شي الذي 
يحت�شن املواجهة، اأين يتقدم ممثل 
بواقع  القارية  املناف�شة  اجلزائر يف 
هدف دون رد �شمن مباراة الذهاب.
غياب  »ال�شيا�شي«  ت�شكيلة  وتعرف 
ا�شتبعاده  مت  الذي  �شحرور  الالعب 
غلى  �شافر  الذي  الوفد  قائمة  عن 
االإ�شابة  من  معاناته  ب�شبب  اأوغندا 
وهو  زمالئه  مرافقة  حرمته  التي 
الع�شالت  م�شتوى  على  يعاين  الذي 
الالعب  �شجل  املقابل  يف  املقربة، 
بلمختار تواجده �شمن الوفد و�شافر 

رفقة الفريق بعدما �شجل عودته اإىل 
التعداد اإثر الغياب عن مقابلة غامتل، 
بلخري  الالعب  م�شاركة  تبقى  بينما 
النادي،  مع  �شفره  رغم  م�شتبعدة 
حيث ال يبدو اأن الطاقم الفني بقيادة 
الفان  ديني�س  الفرن�شي  املدرب 
�شوف يعتمد عليه يف املباراة ب�شبب 
ذلك  مقابل  بدنيا،  جاهزيته  عدم 
يتوجه الالعب عرو�شي نحو ت�شجيل 
اأجل  اأ�شا�شيا يف املباراة من  دخوله 
بفعل  القارية  خربته  من  اال�شتفادة 
م�شاركاته ال�شابقة يف اأدغال اإفريقيا 
�شطيف،  وفاق  ال�شابق  ناديه  رفقة 
تاأ�شرية  اقتطاع  الفريق  يعول  اأين 
رابطة  جمموعات  دور  اإىل  التاأهل 

االأبطال.
اإدارة  تدر�س  منف�شل  مو�شوع  يف 
تغيري  احتمال  ق�شنطينة  �شباب 
اإىل  والتنقل  ال�شهيد حمالوي  ملعب 
ملعب اآخر من اأجل اال�شتقبال عليه 
املو�شم  من  تبقى  ملا  مبارياتها  يف 
عابد حمداين  ملعب  ويبقى  احلايل، 
اال�شتقبال  اإىل  االأقرب  باخلروب 
الع�شب  و�شعية  تدهور  عليه يف ظل 
وعدم  حمالوي  مللعب  الطبيعي 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  تاأهيل 
القدم ملعب بن عبد املالك من اأجل 
ا�شتقبال مباريات الرابطة املحرتفة 

عليه.
عي�شة ق.

بداأ مان�ش�شرت يونايتد البحث عن مدير 
املقبلة  الفرتة  يف  الفريق  ليقود  فني 
عقب رحيل جوزيه مورينيو من من�شبه، 
االإ�شبانية  »�شبورت«  �شحيفة  وذكرت 
املدير  زيدان،  الدين  زين  الفرن�شي  اأن 
يت�شدر  مدريد  لريال  ال�شابق  الفني 
الفنية  املهمة  لتويل  املر�شحني  قائمة 
بعد  احلايل  تفرغه  ظل  يف  ملان�ش�شرت 
ال�شيف،  يف  االأبي�س  النادي  عن  رحيله 
مدرب  بوكيتينو  ماوري�شيو  اأن  واأ�شافت 
املر�شحني،  اأحد  هو  هوت�شبري  توتنهام 
مو�شحة اأنه يعد رغبة قدمية ملان�ش�شرت 

النادي  ينا�شب  واأنه  خا�شة  يونايتد 
املدى،  طويل  م�رضوع  بدء  على  وقادر 
م�شريا اإىل اأن جتديد عقده مع ال�شبريز 
التعاقد  و�شيكون  الوحيدة  العقبة  هو 
ال�شحيفة  واأو�شحت  للغاية،  مكلفا  معه 
ت�شيل�شي  مدرب  كونتي  اأنطونيو  اأن 
ا �شمن املر�شحني، بجانب  ال�شابق،اأي�شً
األيغري مدرب جوفنتو�س،  ما�شيميليانو 
احلايل  ويلز  منتخب  مدرب  غيغز  ريان 
موناكو  مدرب  جاردمي  وليوناردو 

ال�شابق.
وكالت

عطال: فيريا �ضاعدين للتاألق 
وبلما�ضي اأعاد الروح اإىل اخل�ضر

اأبرز الالعب الدويل اجلزائري يو�شف عطال اأن الف�شل يف التاألق 

اإىل  يعود  احلايل  الكروي  املو�شم  انطالق  منذ  به  يظهر  الذي 

مدرب ناديه ني�س الفرن�شي باتريك فيريا، حيث اأ�شار اأن اخلطة 

ال�شابق واملتوج مبونديال 1998  الفرن�شي  الدويل  يعتمدها  التي 

وكاأ�س اأوروبا 2000 �شاعدته كثريا من اجل اإبراز اإمكانياته وتقدمي 

املحللني  كبار  متابعة  ولفت  االأنظار  حمط  جعله  كبري  مو�شم 

واملواقع العاملية يف الكرة امل�شتديرة، اأين اأ�شاف ان اخلطة التي 

يعتمدها مدرب ني�س �شاعدته على تقدمي اأف�شل وجه يف العمل 

القدم احلديثة تطالب املدافع على  ان كرة  الهجومي، مو�شحا 

الوراقني االأمين واالأي�رض امل�شاهمة يف العمل الهجومي من خالل 

اأن خربة  ال�شعود اإىل االأمام والدفع بالكرة اإىل زمالئه، واأ�شاف 

فيريا كالعب والتحول اإىل عامل التدريب جعله مينح االإ�شافة التي 

كانت مرجوة منه خا�شة واأنه يتقن فن احلديث ومينح الثقة اإىل 

الالعبني للتطور وتقدمي االأف�شل على امليدان.

وكال املدافع االأمين للمنتخب الوطني املديح اإىل الناخب الوطني 

املجموعة  اإىل  الروح  اأعاد  انه  اأو�شح  عندما  بلما�شي  جمال 

والت�شامن ما بني الالعبني، وهو االأمر الذي �شاهم يف ا�شرتجاع 

االأخ�رض،  امل�شتطيل  على  قتالية  بروح  واللعب  الفوز  يف  الرغبة 

تاأكيد  اأجل  الالعبني من  اأقدام  االآن �شار بني  االأمر  اأن  مو�شحا 

عودتهم القوية لتزعم القارة ال�شمراء مثلما كان عليه االأمر خالل 
االأعوام ال�شابقة.

ع.ق.

طالب ال�شركات توزيعا عادل للدعم 
على الأندية املحرتفة

مدوار: اأدعو ال�ضلطات 
العليا اإىل جت�ضيد تو�ضيات 

ال�ضامبوزيوم

يف ال�شلطات العليا اإىل االأخذ بعني االعتبار التو�شيات التي جاء دعا رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار  تنظيمه  خالل  اجلزائرية  القدم  كرة  جتديد  منتدى  للعبة، وقال بها  حتمل الفرتة املا�شية من طرف االحتادية اجلزائرية  التو�شيات  اأن  اأم�س  اإعالمية  ت�رضيحات  يف  ح�شبه حلوال خرجت بها ور�شات العمل التي مت القيام بها على مدار مدوار  اخلتامية  الوثيقة  ويت�شمن جملد  ال�شامبوزيوم،  وهو فرتة  ببالدنا،  امل�شتديرة  الكرة  يف  الفاعلني  من  اقرتاحات 
البطولة اأجل منح جميعها فر�س احل�شول على الدعم الكايف لت�شيري الوطنية توزيع الدعم اماليل على االأندية بطريقة عادلة من وطالب مدوار يف �شياق منف�شل من املوؤ�ش�شات وال�رضكات االأمر الذي �شوف يجد نفعا للعبة يف بالدنا ح�شبه. اأن  اأو�شح  حيث  الكروي،  املو�شم  طيلة  حت�شل على امتيازات بطريقة غري معقولة عك�س اأندية جتد الوطنية متلك 32 فريقا حمرتفا وبالتايل ال ميكن روؤية فرق اأمورها 

مناف�شة كاأ�س الكاف ويجد �شعوبات كبرية يف جتاوز االأزمة بلعبا�س الذي يتواجد على موعد مع �شفرية نيجرييا خلو�س نف�شها على و�شك االنهيار ماليا، و�رضب املثل بنادي احتاد 
املالية التي يتخبط بها.

عي�شة ق.
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�سالغادو: راوؤول �سيكون مدربا لريال مدريد
اأكد مي�سيل �سالغادوجنم ريال مدريد ال�سابق، م�ساندته ل�سانتياغو �سوالري املدير 

الفني للفريق امللكي والذي يتطلع خلو�س مباراة ن�سف نهائي كاأ�س العامل للأندية اأمام 
كا�سيما اأنتلز، ونقلت �سحيفة »ماركا« مقابلة اأجراها �سالغادو مع اإذاعة »كوبي كادينا«، 
حيث مل يتفق مع ت�رصيحات حار�س املرينغي تيبو كورتوا التي قام خللها بالرد على 
دييغو �سيميوين مدرب اأتلتيكو بعدما �سدد االأخري على عدم اأحقية لوكا مودريت�س يف 
الفوز بالكرة الذهبية، وقال �سالغادو: »اأعتقد اأن كورتوا ال يزال مل يعرف ريال مدريد 
جيًدا، الأنه لي�س يف حاجة للرد على اأي �سخ�س«، وتابع: »الكا�ستيا هو اأف�سل مكان 

لكي تكون مدرًبا لريال مدريد، وحتى االآن �سوالري ي�سري ب�سكل جيد، وعلينا اأن نعطيه 
املزيد من الهدوء«، ووا�سل: »اأزمة اأي�سكو يجب على �سوالري االجتماع معه من اأجل 
تلك امل�سكلة، اإذا كانت هناك م�سكلة يف االأ�سا�س«، واأكمل: »مواجهة اأجاك�س �سيكون 
من اخلطاأ اإذا �سعرنا ب�سمان التاأهل اإىل الدور التايل يف دوري االأبطال، ولكن القرعة 

كان جيدة لريال مدريد، ولي�س لدي �سك حول جودة الفريق واأرى اأن لدينا فر�سة كبرية 
لل�سعود«، وا�ستطرد: »لوبيتيغي خا�س فرتة �سعبة للغاية، ولكن لي�س هناك الكثري من 

الوقت للتجربة يف ريال مدريد، لذا يجب عليك عندما تن�سم للمرينغي اأن تتخذ القرارات 
ال�سحيحة«، واختتم: »راوؤول �سيكون مدرب ريال مدريد يف امل�ستقبل لي�س لدي �سك يف 

ذلك، حيث اأن لديه العلم ويعرف كيف يكون مدرًبا اإنه دي �ستيفانو الثاين«.

البايرن يف اختبارا �سعب ملطاردة ال�سدارة
وجد بايرن ميونخ نف�سه يف موقف جديد يحاول من خلله مطاردة بورو�سيا دورمتوند 
على �سدارة الدوري االأملاين ولكن يف البداية �سيكون عليه اأن يتجاوز االختبار ال�سعب 
يف مواجهة اليبزج اليوم يف املرحلة 16، ويحتل بايرن املركز الثالث يف جدول ترتيب 

البوند�سليغا بفارق 9 نقاط عن املت�سدر، ولكن الفارق قد يت�سع اإىل 12 نقطة موؤقتا اإذا 
جنح بورو�سيا دورمتوند يف عبور عقبة م�سيفه فورتونا دو�سلدورف الذي جرى اأم�س، 

وحقق دورمتوند 6 انت�سارات متتالية ليعزز موقعه يف ال�سدارة، بفارق 9 نقاط عن 
بورو�سيا مون�سنغلدباخ الو�سيف وبايرن ثالثا، وا�ستعاد بايرن اإيقاعه املعهود موؤخرا 

و�سجل 3 انت�سارات متتالية يف الدوري، كان اآخرها الفوز ال�ساحق على م�سيفه هانوفر 
بنتيجة 4-0، ويحتل اليبزج املركز الرابع بفارق نقطتني خلف بايرن، وباإمكان غلدباخ 

اأن يقل�س الفارق مع دورمتوند يف ال�سدارة اإىل 6 نقاط فقط اإذا فاز على �سيفه نورنربغ 
اأم�س.

وجنح دورمتوند موؤخرا يف الفوز على �سالكه يف مباراة الديربي، كما تغلب على فريدر 
برمين لي�سمن لقب بطل اخلريف، ويلتقي اليوم اأي�سا كل من هريتا برلني �ساحب املركز 
ال�سابع واأوغ�سبورغ �ساحب املركز 14وفولف�سبورغ �ساحب املركز الثامن مع �ستوتغارت 

�ساحب املركز 15، وي�سارك القائد كري�ستيان جينترن مع �ستوتغارت رغم وفاة والده 
خلل املباراة االأخرية لفريقه، ويلتقي اليوم �سالكه مع باير ليفركوزن، فريدر برمين مع 

هوفنهامي، فرايبورغ مع هانوفر وماينز مع اينرتاخت فرانكفورت.

م�ساكل العن�سرية تالحق جماهري ت�سيل�سي
مت �سوؤال ثلثة اأ�سخا�س من قبل �رصطة املوا�سلت عقب تقارير عن �سدور هتافات 

معادية لل�سامية يف قطار عقب مباراة يف الدوري االإجنليزي املمتاز بني برايتون 
وت�سيل�سي جرت اأول اأم�س، وجاءت الواقعة عقب ترحيب برو�س بوك رئي�س نادي 

ت�سيل�سي باجلماهري قبل اللقاء الذي اأقيم على ملعب امك�س يف حماولة لر�سم �سورة 
اإيجابية بعد مزاعم ب�سدور هتافات معادية لل�سامية يف مباراة فيدي املجري يف الدوري 

االأوروبي، وجاء ذلك اأي�ساً عقب اإيقاف ت�سيل�سي الأربعة م�سجعني انتظاراً لتحقيقات 
ال�رصطة بعد مزاعم عن اإ�ساءات عن�رصية تعر�س لها رحيم �سرتلينغ مهاجم مان�س�سرت 

�سيتي على ملعب �ستامفورد بريدج يف وقت �سابق هذا ال�سهر، وقال بيان ل�رصطة 
املوا�سلت الربيطانية: »تلقى ال�سباط تقارير عن �سدور هتافات معادية لل�سامية على 
منت قطار حوايل ال�ساعة 4 ظهر اأم�س، ح�رص ممثلون عن �رصطة املوا�سلت الربيطانية 
ووجه ال�سباط اأ�سئلة لثلثة اأ�سخا�س لكن وحتى هذه اللحظة مل يتقدم اأي اأحد ب�سكوى«.  

ومل يتم الو�سول مل�سوؤويل ت�سيل�سي وبرايتون على الفور للح�سول على تعليق، وعقب 
الواقعة التي حدثت يف بوداب�ست اخلمي�س املا�سي اأعلن ت�سيل�سي يف بيان: »معاداة 

ال�سامية واأي نوع اآخر من الكراهية الدينية اأو املتعلقة بالعرق اأمر بغي�س بالن�سبة لهذا 
النادي واالأغلبية ال�ساحقة من جماهريه، قلنا ذلك ب�سوت عال ووا�سح يف العديد من 

املنا�سبات من قبل مالك النادي وجمل�س االإدارة واملدربني واللعبني، جميع االأ�سخا�س 
الذين ال ميكنهم ا�ستجماع قواهم العقلية لفهم هذه الر�سالة الب�سيطة اأو ثبت تورط اأي 

منهم يف ا�ستخدام كلمات اأو ارتكاب اأفعال معادية لل�سامية اأو حت�س على العن�رصية �سيتم 
اتخاذ اأقوى اإجراء ممكن �سدهم من قبل النادي«.

فالفريدي يحذر من اال�ستهانة بليون
حذر ارن�ستو فالفريدي العبي فريقه 
مبناف�سهم  اال�ستهانة  من  بر�سلونة 
القادم يف دور ثمن النهائي من دوري 
اأبطال اأوروبا ليون الفرن�سي، وجتنب 
لكرة  االإ�سباين  الدوري  لقب  حامل 
من  فيه  مرغوب  غري  موعداً  القدم 
قبل جمهوره اأمام ليفربول يف القرعة 
التي �سحبت اأول ام�س لكنهم و�سعوا 
يف حتد حمرج لفريق نامي مل يخ�رص 
فقد  االأول،  بالدور  جمموعته  يف 
�سيتي  مان�س�سرت  فريق  ليون  اأ�سقط 
على  االإجنليزي  الدوري  لقب  حامل 
وتعادل  �سبتمرب  يف  االحتاد  ملعب 
معه 2-2 يف االإياب، فالفريدي الذي 
بدون  االأول  الدور  يف  البار�سا  قاد 
توتنهام  ح�ساب  على  تذكر  م�ساكل 
معرفته  باأن  قال  اأاآيندهوفن  واإنرت 
بليون قليلة، لكن لديه اخلربة الكافية 

مباريات.  هكذا  من  العبيه  ليحذر 
وقال فالفريدي لقناة النادي الكاتالوين: »احلقيقة هي اأين مل اأر �سوى القليل لليون، لدي فكرة عامة اأن هناك بع�س اللعبني 
الذين يجب اأن ناأخذ حذرنا منهم، لكن يتعني علينا اال�ستعداد ب�سكل جيد«، وتابع »اإنه فريق كان يتحدى �سيتي وفاز يف ملعب 
االحتاد، هذا يدل على �سعوبة الفوز يف اأي مباراة، لي�س فقط بالن�سبة لنا ولكن الأي فريق«، واأ�ساف فالفريدي: »لدي �سعور 
باأنهم فريق خطري للغاية، �رصيعون ومرنون، يجب اأن نكون حذرين منهم، على اأي حال لدينا وقت لدرا�ستهم«. و�سوف يلتقي 

بر�سلونة مع ليون يف فرن�سا 19 فيفري قبل ا�ست�سافة مباراة االإياب يف اإ�سبانيا 13 من ال�سهر التايل.

نادي  يف  الريا�سي  املدير  هرنيكي  اأنتريو  الربتغايل  اأعلن 
باري�س �سان جريمان الفرن�سي اأن العب الو�سط اأدريان رابيو 
احلايل،  املو�سم  نهاية  يف  الفرن�سي  الدوري  بطل  �سيرتك 
وينتهي عقد رابيو يف 30 جوان ي�سبح بعدها حراً يف االنتقال 
اإىل النادي الذي يختاره من دون اأي بدل مادي، واأكد هرنيكي 
اأي حمادثات مع  بالتايل وقف  قرر  النادي  اأن  »ياهو«  ملوقع 
»انه  ال�سدد  هذا  يف  وقال  �سفوفه،  يف  ن�ساأ  الذي  اللعب 
مع  عقدته  الذي  االجتماع  بعد  النادي  اإدارة  اتخذته  قرار 
ترك  يف  ورغبته  عقده  يجدد  لن  اأنه  اأعلمني  لقد  اللعب، 

النادي العبا حرا يف نهاية املو�سم«. واأ�ساف: »بطبيعة احلال 
قرار اللعب �سيرتتب عليه عواقب وا�سحة تتمثل ببقائه على 
مقاعد اللعبني االحتياطيني لفرتة غري حمددة«، م�سريا اإىل 
اأن النادي كان قد وافق على جميع طلبات اللعب املتعلقة 
بال�سق الريا�سي«، وتابع: »لقد ناق�سنا هذه ال�رصوط من اأجل 
اأن يبقى معنا يف ال�سنوات القادمة، لكن للأ�سف، لقد توقفت 
املحادثات نهائيا االآن«، ونقل موقع ياهو عن هرنيكي قوله 
اأنه ال ي�ستبعد رحيل رابيو خلل فرتة االنتقاالت ال�ستوية يف 

الفرتة من االأول وحتى 31 دي�سمرب املقبل.

بات جاك ويل�سري العب خط و�سط و�ست هام يونايتد مهدًدا 
الإ�سابة  تعر�سه  بعد  اجلاري،  املو�سم  نهاية  حتى  بالغياب 
جديدة يف الكاحل، وذكرت �سحيفة »ذا �سن« الربيطانية، اأن 
بقية املو�سم،  الهامرز حتى  يكون خارج �سفوف  ويل�سري قد 
لعملية  اللعب  يحتاج  اأن  يخ�سى  هام  و�ست  اإىل  م�سرية 

جراحية اأخرى، وكان مانويل بيليغريني املدير الفني لو�ست 
اأن ويل�سري �سعر باأمل يف كاحله ولي�س الكاحل الذي  اأكد  هام 
خ�سع فيه للجراحة، م�سدًدا على اأن فرتة غيابه �ستكون اأطول 
اإىل و�ست هام يف ال�سيف  اأن ويل�سري انتقل  مما توقع. يذكر 

املا�سي قادًما من اأر�سنال يف �سفقة جمانية. 

رابيو يقرر مغادرة البي اأ�س جي نهاية املو�سم

االإ�سابة تهدد بانتهاء مو�سم ويل�سري

رئي�س تورينو ينتقد كري�ستيانو
اختلف االآن، اأعتقد اأن هناك 4 اأو 5 نقاط مفقودة ب�سبب االأخطاء لذلك على احلكام اال�ستفادة من تقنية الفيديو«.نف�س االأمر مع جنوى يف روما«، واأمت: »يف العام املا�سي قلنا اإن لدينا تقنية الفيديو التي وجدت كل االأخطاء ولكن االأمر كان لدينا ركلتي جزاء يجب م�ساهدتهما بتقنية الفيديو«، وتابع: »نحن ل�سنا الوحيدين الذين تعر�سنا للظلم، فقد حدث حدث يف املباراة، وكان من الوا�سح كيف قام ماتويدي بدفع بيلوتي وكذلك ما حدث بني �ساندرو وزازا ولذلك على االأقل االأمور، لقد �سخر من احلار�س اإذا كان بطًل كما يبدو، فمثل هذه االأ�سياء ال ينبغي اأن تتم«، واأ�ساف: »اجلميع �ساهد ما كايرو يف ت�رصيحات اأبرزتها �سحيفة »موندو ديبورتيفو« االإ�سبانية: »بطل مثل كري�ستيانو رونالدو ال يجب اأن يفعل مثل هذه بالدقيقة 70، ثم ذهب للحتكاك باحلار�س �سلفادور اإ�سازو خلل احتفاله ليح�سل على بطاقة �سفراء من حكم اللقاء، وقال �سمن مناف�سات اجلولة 16 من الكالت�سيو، وكان رونالدو قد �سجل هدف الفوز جلوفنتو�س من ركلة جزاء يف ديربي تورينو انتقد اأوربانو كايرو رئي�س نادي تورينو ت�رصف كري�ستيانو رونالدو مهاجم جوفنتو�س ال�سبت املا�سي خلل موقعة الديربي 
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اإ�سكالت فكرية

الي�سار العربي...احت�سار الأيديولوجيا واأممية ال�سقوط
كيف يكون الإن�سان ي�ساريًا؟ ما الذي يعنيه الفكر الي�ساري حتديداً؟ من هم اأهل الي�سار يف الألفية الثالثة؟ ما الفرق بني 

الي�سار املتع�سب والإ�سالم املت�سدد؟ هل الي�سار العربي موجود حقًا ب�سكل ح�سي ملمو�س، اأو ب�سكل رمزي، اأو ب�سورة تاريخية 
اأم حزبية اأم اأيديولوجية، اأو موجود مبواقف �سيا�سية، اأم كمنظومة فكرية، اأم موجود بالنتماء والتحزب؟

ح�سن العا�سي /كاتب وباحث 
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك

الفكر  ومذاهب  مدار�س  اإن 
متنوعة  وال�سيا�سي  الفل�سفي 
بالفكر  يتعلق  فيما  ومتعددة. 
جتد  عامة  الي�ساري  ال�سيا�سي 
الي�سار  الي�سار اال�سرتاكي،  تيارات 
املارك�سي  ال�سيوعي،  الليربايل، 
املاوي،  الرتوت�سكي،  اللينيني، 
الي�سار  ديني،  والال  الديني 

االإاإ�سالمي، الي�سار امل�سيحي.
فهو  ا�ستثناًء،  لي�س  العربي  الي�سار 
ي�سار ذو طيف فكري وا�سع، هناك 
اال�سرتاكي،  ال�سيوعي،  الي�ساري 
اللينيني،  املارك�سي  القومي، 
املاوي، ي�سار ديني، ملحد. وتتعدد 
امليول لدى الي�سار العربي، فهناك 
واأفراد  عربية  ي�سارية  اأحزاب 
ي�ساريون مييلون للي�سار، الرو�سي، 
الأمريكا  لل�سيني،  مييل  ومنهم 
االأفريقية.  للتجربة  الالتينية، 
الت�رشذم  نالحظ  بب�ساطة  وهكذا 
الذهني والفكري هو �سمة الي�سار 
اختالف مرجعياته  ب�سبب  العربي 
حتوله  اإىل  اأدى  مما  النظرية، 
لي�سار تائه مت�ستت ال عمق له وال 
اأ�سالة. وهو الي�سار الذي مل يجد 
معظم قادته ومنظروه يف ثقافتنا 
العربية التاريخية اأية عنا�رش قوة، 
وبظني هنا تكمن واحدة من اأبرز 
العربي  للي�سار  الوجودية  االأزمات 
يقدم  اأنه  من  الرغم  فعلي  عامة. 
اإال  عربي  ي�سار  اأنه  على  نف�سه 
غريبة  ونظريات  اأفكاراً  يقدم  اأنه 
متاماً، بل ومتناق�سة مع املوروث 
العربية،  لل�سعوب  االجتماعي 
و�سلت اإىل حد جتاهل اأهم عن�رش 
وهو  املنطقة  �سعب  لدى  ثقايف 
الدين، مما اأدى اإىل عزوف النا�س 
حيث  الي�سار،  يقدمه  ما  كل  عن 

اعتربوه قادم غريب على واقعنا.

يف فقه النقد
املياه  يف  االأحجار  نرمي  نحن 
اآ�سن  هو  ما  لتحريك  الراكدة 
ون�سعى  االأفكار  م�ستنقع  يف 

التخلف  ثقافة  من  االنعتاق  اإىل 
التميز  ثقافة  اإىل  والتقوقع 
واالإبداع والتجدد. اإن دق االأبواب 
النقد  وممار�سة  االأ�سئلة  وطرح 
النوافذ  فتح  و�سيا�سة  واملراجعة 
اأمام الروؤو�س، هي ممار�سات توؤدي 
اإىل جتدد االأفكار والطاقات، واإىل 
تدفق االإبداع واحللول التي ت�سكل 
املمر الرئي�سي للتغيري املجتمعي، 

واأهم اأ�رشار التفوق والتطور.
ومفاهيم  مو�سع  عن  نبحث  نحن 
الي�سارية  وال�سلوكيات  االأفكار 
التي  والتحررية  املنغلقة،  غري 
الب�سطاء  النا�س  هموم  اإىل  تنحاز 
وتطلعاتهم، وتعمل اإىل اإيجاد حلول 
يوؤمن  الذي  الي�سار  مل�سكالتهم، 
الي�ساري  وعن  والتطور،  باحلرية 
العدالة  قيم  يتبنى  الذي  املنفتح 
ولي�س  الظلم،  ويحارب  وامل�ساواة 
عن الي�سار الفوقي والنخبوي، وال 
املتزمتة  الي�سارية  االأفكار  عن 
عن  وال  التجدد،  ترف�س  التي 
بجانب  يقفون  الذين  الي�ساريني 

الطغاة ويدافعون عنهم.

موطن الي�سار 
اجلديد

اأ�سبحوا  العرب  الي�ساريني  معظم 
فيما  الدينية  لل�سلفية  اأ�سبه 
وقراءتهم  فهمهم  باأ�سلوب  يرتبط 
لالأحداث، فهم متم�سكني بنظريات 
و�سعارات فقدت كل �سلتها بالواقع 
املعا�س منذ �سنني. والكثري منهم 
مل يكلف نف�سه لالآن عناء تفقد ما 
يجري حوله، اإذ ظل اأ�سري روؤية مل 
عاملنا  يف  �سيء  بها  يربطنا  يعد 
االجتماعية  بالتحوالت  املت�سارع 

واالقت�سادية وال�سيا�سية.
اإن فاجعة الفكر الي�ساري يف العامل 
الفكر  هذا  اأحزاب  اأن  العربي 
ُمنظري  اأن  عنهم  غاب  وقادته 
كانوا  الغرب  الكبار يف  الفكر  هذا 
احلركة  جممل  اأن  من  يحذرون 
الي�سارية العاملية قد بداأت تنزلق 
قبل  حتى  اجلمود،  م�ستنقع  نحو 
بوقت  ال�سوفيتي  االحتاد  انهيار 
النتائج  من  كذلك  وحذروا  طويل، 

يف  الي�ساري  الفكر  لقيام  الكارثية 
الفل�سفية،  املذاهب  جميع  تكفري 
قد  املارك�سية  الفل�سفة  اأن  بحجة 
ما  متاماً  وهذا  قبلها.  ما  األغت 
الذي  الديني  ال�سلفي  الفكر  يفعله 
يحاول فر�س موروث فكري على 

واقع مغاير.
الفكر  عند  االأيديولوجيا  تُعترب  اإذ 
جدال  ال  م�سلمة  مبثابة  الي�ساري 
كل  تف�سري  قادرة على  فيها، وهي 
االأيديولوجيا  ت�سبح  بهذا  �سيء. 
تتبنى  فهي  بامتياز،  جديد  دين 
جتمع  اإميانية  م�سلمات  فكرة 
حولها ع�سبية طائفية من معتنقي 
هذه االأفكار، وتتدعي اأنها اأفكاراً 
تبّني  يتم  ال�سورة  وبهذه  واقعية. 
قبل  من  الي�سارية  االأيديولوجية 
واأحزابهم،  العرب  الي�ساريني 
�سياقها  عن  االأفكار  ف�سل  بعد 

التاريخي.
حول  الي�سارية  الفكرة  تتمحور 
اأن  تعترب  التي  ال�سيوعية  الفكرة 
الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة 
يف املجتمع ومكلّفة عرب الفل�سفة 
جميع  واأن  العامل،  باإنقاذ  املادية 
االجتماعية  وال�رشائح  الطبقات 
ح�سناً،  تتبعهم.  اأن  عليها  االأخرى 

الفا�سي  بالفكر  هذا  يذكركم  اأال 
الب�رشية  خال�س  باأن  يوؤمن  الذي 
مرهون بالعرق االآري ح�رشياً، واأن 
جميع االأعراق االأخرى هي اأعراق 

اأدنى وعليها اخل�سوع لهم.
وكذلك حال اأ�سحاب االأيديولوجية 
التي  املت�سددة  ال�سلفية  الدينية 
اأ�سا�س  على  للعامل  روؤيتها  ت�سيغ 

اأنهم املنقذون للنا�س.
هو:  االآن  اإحلاحاً  االأكرث  ال�سوؤال 
اأن  العرب  للي�ساريني  ميكن  هل 
باأننا  البديهية  احلقائق  ي�ستوعبوا 
العوملة  ع�رش  يف  نعي�س  اأ�سبحنا 
عربة  االقت�سادية  والتكتالت 
ال�رشيع  التطور  وع�رش  للقارات، 
التوا�سل،  وو�سائل  التكنولوجيا  يف 
التطور  هذا  مع  ميكن  ال  واأنه 
القرن  وعقلية  باأفكار  التم�سك 
القرن  حتى  وال  ع�رش،  التا�سع 
الع�رشين؟ هذا بب�ساطة الأن الكثري 
قد  وامل�سلمات  النظريات  من 
حدثت  التي  التطورات  جتاوزتها 
الب�رشية.  املجتمعات  عمق  يف 
الي�ساريني  معظم  اأ�سيب  حقاً  هل 
مينعهم  الروؤية  يف  بت�سلب  العرب 
الفكر  يف  واحداً  كتاباً  قراءة  من 
�سّدة  اأن  اأم  احلديثة؟  الفل�سفة  اأو 

واالأيديولوجية  الفكرية  الع�سبية 
فيما  ينغم�سون  جعلتهم  واحلزبية 
اأنه ن�سال �سد االمربيالية  يظنون 
حقيقته  يف  هو  فيما  العاملية، 
اإعادة  ا�سمه » وهم  مر�س ع�سال 
وهو  الوراء«  اإىل  ال�ساعة  عقارب 

مر�س ال �سفاء منه كما تعلمون.
الي�سار  على  التي  احلقائق  اأهم 
اأن  اأمامها  يتوقف  اأن  العربي 
هناك واقعاً جديداً فر�سه طغيان 
العوملة وتطور و�سائل االت�ساالت، 
واأن هناك اأدوات جديدة للتوا�سل 
كثرياً  اأهم  الب�رش وخماطبتهم  بني 
يرفعها  التي  ال�سعارات  كافة  من 
هذا الي�سار واأخطر، وعلى اجلميع 
املعطيات  هذه  مع  يتعامل  اأن 
اأينما  الي�ساريني  فيه  اجلديدة مبا 

وجدوا بكل وعي وم�سوؤولية.
من جهة اأخرى على الي�سار اإدراك 
اأن ق�سية حتقيق املهام امل�سريية 
تعد  مل  واالأمم  لل�سعوب  الكربى 
»الربوليتاريا«  بطبقة  مناطة 
واأحزابها. ومع احرتامنا وتقديرنا 
اأن  اإال  العاملة،  للطبقة  الكبري 
التاريخية  واملتغريات  التطورات 
الب�رشية  اأ�سابت املجتمعات  التي 
الطليعي  دورهم  العمال  اأفقدت 

تقود  اأن  لها  مقدر  �سوف  كطبقة 
واالقت�سادي  االجتماعي  التغيري 

وال�سيا�سي العاملي.
ثم من بالغ االأهمية القول باأن على 
ما بقي من الي�سار العربي اأن يقوم 
للواقع، تبداأ يف  مبقاربات جديدة 
واإرجاع  االأ�سا�سية،  االأ�سئلة  طرح 
ثم  جذورها،  اإىل  االإ�سكاليات 
اإعادة �سياغة االأهداف والتطلعات 
التي  التحوالت  مع  يتالءم  مبا 
املنطقة،  تزال-  وما   – �سهدتها 
خمتلفة  �سيغ  بابتداع  والقيام 
االأيديولوجي  اال�ستبداد  ملقاومة 
البلدان  يف  والديني  وال�سيا�سي 
املدنية  احلقوق  وانتزاع  العربية، 
لل�سعوب العربية يف العي�س بكرامة 
مدنية  جمتمعات  وبناء  وحرية، 
جلميع  مت�ساوية  حقوق  ت�سمن 
املواطنني بغ�س النظر عن العرق 

اأو الدين اأو املذهب اأو الطائفة.
جمحفني،  غري  نكون  وحتى 
من  حمدود  عدد  هناك  اإن  نقول 
املثقفني الي�ساريني معظمهم كّتاباً 
بالتقدير  الذين حظوا  واأكادمييني 
ون�سال  م�سرية  يف  الأدوارهم 
ال�سعوب العربية لنيل حريتها وبناء 

الدولة املدنية.

�سدور ترجمة رواية »�سيدتان جادتان« للكاتبة الأمريكية جني بولز

�سدور طبعة جديدة من ديوان اأجمد نا�سر »حياٌة ك�سرٍد متقطع«

»�سيدتان  رواية  ترجمة  �سدور 
جني  االأمريكية  للكاتبة  جادتان« 
»�سيدتان  رواية  ترجمة  بولز�سدور 
جني  االأمريكية  للكاتبة  جادتان« 
خان«،  »الكتب  دار  ت�سدر  بولز  

للكاتبة  جادتان«  »�سيدتان  رواية 
ترجمة  عن  بولز،  جني  االأمريكية 
ق�سة  الرواية  وت�رشد  ع�رشى  وائل 
�سديقتني تعيدان اكت�ساف نف�سيهما 
اخلطورة.  فى  غاية  جتربتني  عرب 

و»فريدا  جويرجن«  »كر�ستينا 
ثرية،  عان�س  اأولهما  كوبرفيلد«، 
االآن�سة  تبيع  متزوجة،  واالأخرى 
عن  ورثته  الذى  منزلها  »جويرجن« 
بيٍت  فى  لالإقامة  وترحل  عائلتها 

متهالك فى اإحدى اجُلزر املوح�سة، 
العالقات  من  عدد  فى  لتتورط 
املرتبكة مع رجال غريبى االأطوار.

مع  »كوبرفيلد«  ال�سيدة  وتنطلق 
بنما،  اإىل  بحرية  رحلٍة  فى  زوجها 

وتهجر  احلب،  فى  تقع  لكنها 
من  عامٍل  اإىل  وتن�سحب  زوجها، 
الذات.  حول  والتمركز  الق�سوة 
التجربة،  بعد  النهاية،  فى  تلتقيان 
لتُح�سيا خ�سائرهما الرواية مفعمة 

وتفكك  والغمو�س،  بال�سخرية 
الطبقة  لن�ساء  املتداعى  العامل 
الفو�سوية  مبيولهن  االأر�ستقراطية، 
يكتنف  الذى  االغرتاب  واإح�سا�س 

حياتهن.

�سدور طبعة جديدة من ديوان 
ك�رشٍد  »حياةٌ  نا�رش  اأجمد 
جديدة  طبعة  متقطع«�سدور 
»حياةٌ  نا�رش  اأجمد  ديوان  من 

ك�رشٍد متقطع«

لق�سور  العامة  الهيئة  عن 
�سدرت  امل�رشية،  الثقافة 
ديوان  من  جديدة  طبعة 
ك�رشٍد  »حياةٌ  نا�رش  اأجمد 
فى  نا�رش  يقول  متقطع«، 

مثل  »وقعُت  للديوان:  تقدميه 
غريى فى هذا االلتبا�س الذى 
لها �سكل  جعلنا نكتب ق�سيدة 
ق�سيدة التفعيلة وتقطيعها اإىل 
لكن من  ال�سفحة،  اأبيات على 

ق�سيدة  ون�سميها  وزن،  دون 
الديوان  هذا  �سدر  حتى  نرث، 
على  ورمبا   ، علَيّ طارحاً 
مل  �سوؤاالً  العربية،  ال�سعرية 
ق�سيدة  اأهذه  ذاك:  مذ  يربح 

اأم  �سعر،  اأقا�سي�س؟  اأم  نرث، 
يكن  مل  مبت�رشة؟  حكايات 
هذا  ن�سو�س  تقّبل  �سهاًل 
ق�سائد،  باعتبارها  الديوان 
الأن  بالتحديد،  نرث  وق�سائد 

النرث  لق�سيدة  ال�سائد  ال�سكل 
ق�سيدة  هيئة  له  العربية 
عند  نرثيتها  متاماً.  التفعيلة 
غياب  من  تاأتى  يكتبونها  من 

الوزن لي�س اإال«.



ت�أليف �سواين هنت

»�صعود �ملر�أة يف 
رو�ند�«..ق�ص�ص جناح

من ك�ن ي�سدق اأن مي�ه النهر �سيعلوه� لون احلمرة الق�نية؟ لكن هذا هو الذي حدث يف ع�م 1994. والنهر هو النيل 
الذي ي�سم يف حو�سه جمموعة من اأقط�ر الق�رة الإفريقية ال�سمراء.. ومنه� بلد اأفريقي �سغري �سهد يف الع�م املذكور 

م�أ�س�ة تعّر�ض فيه� �سعبه ال�سغري )نحو 10 ماليني ن�سمة( لك�رثة �سراع دموي عنيف راح �سحيته� اأكرث من مليون 
اإن�س�ن.. ممن لقوا حتفهم يف مذابح تراجيدية �سهدت اإراقة الدم�ء التي تدفقت اإىل حيث �سبغت مي�ه النهر الكبري 

بحمرته�، وتخلفت عنه� اآث�ر اأكرث من وخيمة غطت كل جنب�ت البلد الأفريقي الذي يحمل ال�سم املعروف: »رواندا« 
يف �سراعه مع البلد اجل�ر »بوروندي«. وك�ن بديهيً� يف تلك الأ�سق�ع الإفريقية اأن تكون املراأة هي ال�سحية املحورية 

لويالت ذلك العنف الدموي يف تلك احلقبة، والتي ع�دت بعد نحو ربع قرن متدثرة ب�إه�ب جديد مت�مً�.

وك�لت

وهذ� هو بال�صبط ما ق�صدت �إليه 
�أ�صتاذ  �لربوفي�صور »�صو�ين هنت«، 
علم �ل�صيا�صة يف جامعة هارفارد، 
»�صعود  �جلديد:  كتابها  يف 
�أن  ويالحظ  �لرو�ندية«.  �ملر�أة 
من  عدد�ً  �صم  قد  �لكتاب  هذ� 
�ملالحظات و�لتعليقات �لإيجابية 
�لأمريكي  �لرئي�س  عن  �ل�صادرة 
و�لتي  كارتر«  »جيمي  �لأ�صبق 

تعك�س �لطموحات �لتي يرنو �إليها، 
وخا�صة من خالل �ملوؤ�ص�صة �لتي 
مبعاجلة  يتعلق  فيما  ��صمه  حتمل 
ما  �لتي  و�لعقبات  �مل�صكالت 

برحت توؤرق �لب�رش و�ل�صعوب.
وما �أبعد �ل�صقة بني �أبعاد �ملاأ�صاة 
يف  رو�ند�  �صهدتها  �لتي  �لدموية 
�جلري�ن  كان  حيث   ،1994 ربيع 
ما  وبني  �جلري�ن،  يهاجمون 
��صتطاعت �أن تقوم به ن�صاء رو�ند�، 
�ملاأ�صاة  هذه  �أ�صو�ر  �جتزن  حيث 
ر�ئد�ت  �إىل  وحّتولن  بل  �ملروعة 

وم�صممة  ثابتة  بخطى  يدرجن 
و�لت�صميم،  �لتحدي  طريق  على 
من  حالة  خلق  �إىل  يف�صي  ومبا 
�مل�صاحلة  من  و�أجو�ء  �ل�صتقر�ر 
�لذي  �حلرب  جحيم  �أعقاب  يف 
يف  رو�ند�  مر�فق  و�جتاح  �صبق 
�لقرن  من  م�صت  �صنو�ت  �صياق 
موؤلفة  ي�صع  مل  هنالك  �لع�رشين. 
�أبعاد  تر�صد  �أن  �إل  �لكتاب  هذ� 
هذ� �لتعايف �لذي ما برحت ت�صهده 
يف  �أبعاده  جت�صدت  وقد  رو�ند�، 
�صتى  ومتغري�ت  و�أو�صاع  مظاهر 

لي�س �أقلها، مثاًل، �أن برملان رو�ند� 
بات ينفرد، رمبا باأكرث من �أي بلد 
ت�صكل  �أ�صبحت  �ملر�أة  باأن  �آخر، 
�أع�صائه  من  �ملئة  يف   64 ن�صبة 
�لدر��صة  �صياق  ويف  �ملنتخبني. 
دفتَي  بني  �ملوؤلفة  �أودعتها  �لتي 
هذ� �لكتاب، يت�صح لنا �أن �لدكتورة 
 70 من  �أكرث  مع  تو��صلت  »هنت« 
ذلك  يف  مزودة  رو�ندية  �صيدة 
�صابقة  خرب�ت  من  وعته  ما  بكل 
تد�ر�صت فيها �أو�صاع �ملر�أة يف 60 
عقدين  من  �أكرث  مد�ر  وعلى  بلد�ً 

ذلك  بعد  خل�صت  ثم  �لزمن،  من 
تف�رش  م�صبوقة  غري  حم�صلة  �إىل 
ن�صاء رو�ند� من ظلمة  بها م�صرية 
ماأ�صاة �حلرب �لدموية �إىل �إ�رش�ق 
ت�صيء  �لتي  �لو�عدة  �لأو�صاع 
�لأرجاء.  تلك  يف  �لر�هن  �مل�صهد 
عند  ملياً  �لقارئ  يتوقف  هنا 
على  �لتالية  �ملحورية  �ملالحظة 
نحو ما ت�صجله موؤلفة هذ� �لكتاب: 
مل ت�صل �ملر�أة �لرو�ندية �إىل تلك 
يف  �لتمثيل  من  �ملرموقة  �لن�صبة 
جهود  خالل  من  بالدها  برملان 

جانبهن  من  �صعياً  �لن�صاء  بذلتها 
رو�ند�  ن�صاء  �ل�صهرة.  �أ�صو�ء  �إىل 
وفريد  جديد  طريق  �صلوك  قررن 
�جتمعت  �مل�صمار:  هذ�  يف  �أي�صاً 
كلمتهن على جتميع �صفوف �لن�صاء 
حول �مل�صكالت �لعامة �لتي مت�س 
�لأفريقي  �لبلد  مو�طني  كل  حياة 
خالل  ول�صيما  �إليه،  ينتمني  �لذي 
�ملا�صي،  جروح  من  �لتعايف  فرتة 
�إىل  �لطموح  مرحلة  �أي�صاً  وهي 
م�صتقبل �أف�صل، ولو كان ن�صبياً بكل 

�ملعاين. 

باري�ص حتتفي باليوم �لعاملي للغة �لعربية
وك�لت 

�حتفت منظمة �ليون�صكو، ومعهد 
�لعا�صمة  يف  �لعربي  �لعامل 
�للوموند  و�صحيفة  �لفرن�صية، 
�لعربية  للغة  �لعاملي  باليوم 
باعتبار  دي�صمرب،  من  �لـ18  يف 
�لتنّوع  �أركان  �أهم  �أحد  �لعربية 
�لثقايف للب�رشية، وهو �ليوم �لذي 
عام  �ملتحدة  �لأمم  فيه  �تخذت 
باأن  �لتاريخي،  قر�رها   1973
ر�صمية  لغة  �لعربية  �للغة  تكون 

�صاد�صة يف �ملنظمة.
باليوم  �لحتفالت  ونظمت 
 2018 لعام  �لعربية  للغة  �لعاملي 
�لعربية  »�للغة  �صعار  حتت 
مقر  يف  وذلك  و�ل�صباب«، 
وتخلل  بباري�س،   �ليون�صكو 
�لحتفال فعالّيات عديدة �صلطت 
ء  ل�صو �

�للغة  بني  �لوثيقة  �لعالقة  على 
�لعربية، وق�صايا �لهوّية، وو�صائل 
و�لفنون،  �لجتماعي  �لتو��صل 
من  جمموعة  مُب�صاركة  وذلك 
و�لفنانني  و�لأكادمييني  �خلرب�ء 
�ملوؤ�ص�صات  عن  وممثلني 
كّل  مع  وبالتعاون  �ملخت�صة، 
للمملكة  �لد�ئمة  �ملندوبية  من 
�لعربية �ل�صعودية لدى �ليون�صكو، 
وموؤ�ص�صة �صلطان بن عبد �لعزيز 

�آل �صعود �خلريية.
�ملديرة  �أكدت  �ملنا�صبة،  وبهذه 
�أزولي،  �أودري  لليون�صكو  �لعامة 
يُتيح  للعربية  �لعاملي  �ليوم  �أن 
بامل�صاهمات  للتنويه  فر�صة 
يف  �لعربية  للغة  �لعظيمة 
من  ل�صيما  �لب�رشية،  �حل�صارة 
�لفنون و�لآد�ب و�لهند�صة  خالل 
�لفريدة.  و�خلطوط  �ملعمارية 
ز�لت،  وما  �لعربية،  �للغة  فكانت 
�صبياًل لنقل �ملعارف يف خمتلف 
ومنها  و�ملعرفة،  �لعلم  ميادين 
و�لفل�صفة  و�لريا�صيات  �لطب 

و�لتاريخ وعلم �لفلك.
»�للغة �لعربية و�ل�صباب«

ثالثة  تنظيم  ومت 
مائدة  �جتماعات 
مُلناق�صة  م�صتديرة 
»�للغة  مو�صوع 
بية  لعر �
 ، » ب ل�صبا � و
ويلي ذلك حفل 
يف  مو�صيقي 
مقّر �ملنظمة 
بباري�س، حيث 
�أحيا �ملطرب 
ي  د ل�صعو �
ي�س  عا
�إىل  يو�صف، 
جانب جمموعة 
ثمانية  من 
حفاًل  مو�صيقيني، 

بر�صالة  بعث  �رشقياً  مو�صيقياً 
�لذي  �لأمر  وتناغم،  و�أمن  �صالم 
ج�ّصد �لقيم �لتي تعززها �ليون�صكو 
يف �إطار جهودها �لر�مية لتعزيز 
�حلو�ر بني �لأديان وبناء ح�صون 

�ل�صالم.
�لعربي يف  �لعامل  معهد  و�حتفى 
�صحيفة  مع  وبالتعاون  باري�س، 
و�صائل  �أهم  من  وعدد  �للوموند 
�لإعالم �لفرن�صية، باليوم �لعاملي 
�أدبية  بفعاليات  �لعربية  للغة 
�أيام   3 على  �متّدت  ثقافية  فنية 
ممتعة وغنية باملعلومات و�أفكار 
�لأم يف  �للغة  تعلّم  على  �لتحفيز 
»�أنا  �صعار  حتت  �ملهجر،  بلد�ن 

لغتي«، حممود دروي�س.
عمل  ور�س  �لأن�صطة  وت�صمن 
دور�ت  �لعربي،  �خلط  فن  يف 
�إمالء  وُم�صابقات  متهيدية 
ر�ق�صة  عرو�صاً  للُمبتدئني، 
وخُمتار�ت غنائية عربية تعر�س 
�لعربي، ف�صاًل  للتنّوع �ملو�صيقي 

عن عرو�س �صينمائية.
�ملحرتفة  �ملمثلة  وقر�أت 
جولييت �صيجورين للجمهور بع�س 
ق�صائد حممود دروي�س، �ل�صاعر 
�لذي  �لكبري  �لعربي  �لفل�صطيني 
خا�س  ب�صكل  �ملعهد  به  �حتفى 
يف �صبتمرب �ملا�صي، فيما �فتتح 
مبو�صيقى  و�ختتم  �لعر�س  
�لعربي  �ملو�صيقي  �لرت�ث  �أحيت 
للم�رشق و�ملغرب بت�صّور جديد.

�صينما وور�صات عمل
عر�س  �ملعهد  �أن�صطة  بني  ومن 
لهاين   ،2015 غزة«  »مغني  لفيلم 
حقيقية  ق�صة  حول  �أ�صد،  �أبو 
لل�صاب �لفل�صطيني حممد ع�صاف 
برنامج  2013 يف  �صنة  فاز  �لذي 
�ملو�هب »عرب �آيدول«، و�صاعة 
حو�ر مع �لكاتب �لتون�صي حبيب 
�صاملي، موؤلف »�بت�صمو�، �أنت يف 
قر�ء�ت  ر�فقته   ،2013 تون�س« 

من  و�لفرن�صية  �لعربية  باللغتني 
ح�صني  رميون  �ملمثلني  قبل 

ونور�ه كريف.
�لد�ري  �أحمد  �خلطاط  ولبى 
�أ�صمائهم  بخّط  �لزو�ر  طلبات 
جمالية  ُم�صتثمر�ً  �لعربية  باللغة 
�صاعدهم  بينما  حروفها، 
على  عكار  عبد�هلل  �خلطاط 
كتابة �أ�صمائهم باأنف�صهم بالعربية 
خا�صة  عمل  ور�صة  خالل  من 

مبتكرة.
يف  �لعربية  �للغة  طالب  وقّدم 
باملعهد،  و�حل�صارة  �للغة  مركز 
يف  �لثانوية  �صيفينيه  ومدر�صة 
باري�س، ومعهد �لعلوم �ل�صيا�صية، 
و«زفة  و�أغاٍن  وم�صاهد  قر�ء�ت 
رحلة  عن  ف�صاًل  �صامية«، 
�لدبكة  لرق�صة  ��صتك�صافية 
�لتقليدية يف بلد�ن �مل�رشق، من 
خالل �ل�رشح و�لتعليم، مع �أع�صاء 
�صباب من جمموعة »�لدبكة على 

�لقمر«.
و�أكدت �ليون�صكو بهذه �ملنا�صبة، 
�أّن �للغة �لعربية �أبدعت مبختلف 
�ل�صفهية  و�أ�صاليبها  �أ�صكالها 
و�لعامية،  و�لف�صيحة  و�ملكتوبة 
وفنونها  خطوطها  وخمتلف 
جمالية  �آيات  و�ل�صعرية،  �لنرثية 
وتخلب  �لقلوب  تاأ�رش  ر�ئعة 
ت�صم  �لألباب يف ميادين متنوعة 
�حل�رش  ل  �ملثال  �صبيل  على 
و�لفل�صفة  و�ل�صعر  �لهند�صة 

و�لغناء.
وتتيح �للغة �لعربية، وفقاً ملنظمة 
و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم 
و�لثقافة، �لدخول �إىل عامل ز�خر 
و�صوره،  �أ�صكاله  بجميع  بالتنوع 
و�مل�صارب  �لأ�صول  تنوع  ومنها 

و�ملعتقد�ت.
�لعربية  �للغة  تاريخ  ويزخر 
�ل�صالت  تبنّي  �لتي  بال�صو�هد 
تربطها  �لتي  و�لوثيقة  �لكثرية 

�لأخرى،  �لعامل  لغات  من  بعدد 
حافز�ً  �لعربية  �للغة  كانت  �إذ 
ون�رشها،  �ملعارف  �إنتاج  �إىل 
�ملعارف  نقل  على  و�صاعدت 
�ليونانية  و�لفل�صفية  �لعلمية 
ع�رش  يف  �أوروبا  �إىل  و�لرومانية 

�لنه�صة.
�إقامة  �لعربية  �للغة  و�أتاحت 
طول  على  �لثقافات  بني  �حلو�ر 
�مل�صالك �لربية و�لبحرية لطريق 
�إىل  �لهند  �صو�حل  من  �حلرير 

�لقرن �لأفريقي.
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عن د�ر ها�صيت �أنطو�ن/
نوفل يف بريوت

�صدور مذّكر�ت �ل�صّيدة �لأمريكّية �لأوىل �ل�صابقة مي�صيل �أوباما
�صدر عن د�ر ها�صيت �أنطو�ن/نوفل يف بريوت، مذّكر�ت �ل�صّيدة 
�لكتاب  »و�أ�صبحت«  �أوباما  مي�صيل  �ل�صابقة  �لأوىل  �لأمريكّية 
ن�صخة  3 ماليني  وُطبع يف   2018 ب�صوق يف  �لقّر�ء  �نتظره  �لذي 
حول �لعامل، ونُ�رش يف �إحدى وثالثني لغة. وكان قد �صدر �ل�صهر 

.»BECOMING« ملا�صي بالنكليزية حتت عنو�ن�
�ل�صيدة �لأمريكية �لأوىل �ل�صابقة مي�صيل �أوباما هي �إحدى �لن�صاء 
�لأكرث �إثارة لالإعجاب يف �لعامل. فب�صفتها �أّول �صود�ء حتمل لقب 
�ل�صيدة �لأمريكية �لأوىل، جعلت من �لبيت �لأبي�س، يف �صابقة من 
نوعها، مكاًنا ي�صعر فيه جميع �لأمريكيني بحفاوة بالغة وبدفء 
�ل�صتقبال. ويف �لوقت عينه برزت كمد�فعة يُح�صب لها ح�صاب 
عن ق�صايا �لن�صاء و�لفتيات يف �لوليات �ملّتحدة وحول �لعامل، 
وكّر�صت جهوًد� جّبارة لإقناع �لعائالت �لأمريكّية باإحد�ث تغيري 
جذرّي و�لنتقال �إىل منط حياة �صحّي ومفعم بالن�صاط و�حلركة 
بالده يف  يقود  كان  زوجها حني  جانب  �إىل  وقفت  كما  �ليومّية. 

.� فرتة ع�صيبة جًدّ
يف مذكر�تها �لتي حتمل عنو�ن »و�أ�صبحت« و�ملكتوبة بكثري من 
�ل�صفافية و�ل�صدق، تدعو مي�صيل �أوباما �لقّر�ء �إىل خبايا عاملها 
�خلا�ّس، فت�رشد �لتجارب �لتي طبعتها، من طفولتها يف �جلانب 
�إقامة  �لتي ق�صتها وهي حتاول  و�ل�صنني  �صيكاغو،  �جلنوبّي من 
�لتو�زن بني دورها كاأّم وعملها، و�صولً �إىل �لفرتة �لتي عا�صتها يف 

�لبيت �لأبي�س، ومن ثّم عودتها لتكون مو�طنة عادّية.
بالطبعتني  نوفل  د�ر  لبنان  تن�رشه يف  عاملّي،  كتاب  »و�أ�صبحت« 

�لورقية و�لإلكرتونية.
�مر�أة عادية وجدت  »�أنا  كتابها:  �أوباما يف خامتة  تقول مي�صيل 
نف�صها يف رحلة ��صتثنائية. �أرجو من خالل ق�صتي �خلا�صة �لتي 
�أ�صارك �لعامل بها �أن �أف�صح جمالً لظهور ق�ص�س �أخرى و�صماع 
�إىل  بالنتماء  ي�صعر  �أمام من  �لطريق  �أعّبد  و�أن  �أخرى،  �أ�صو�ت 

�لقّمة، و�أ�صّهل عليه �صبل بلوغها«.
وك�لت
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18 عر�سا م�سرحيا م�ساركا �سمن املناف�سة الر�سمية يف الدورة 13

 الدورة 13 �سرتفع على روح الفنانة 
�سكينة مكيو املعروفة بـ«�سونيا

ن�سط اأم�س حمافظ املهرجان الوطني للم�سرح املحرتف حممد يحياوي  بامل�سرح 
الوطني اجلزائري حمي الدين ب�سطارزي ندوة �سحفية ك�سف من خاللها 

تفا�سيل الدورة 13  التي �ستنطلق فعاليتها ر�سميا من 22 اإىل 31 دي�سمرب 2018 
بامل�سرح الوطني  بالعا�سمة وكان هذا مب�ساركة مدير الت�سال في�سل مطاوي 

ومدير العالقات اخلارجية للم�سابقة ال�سنوية للجائزة الدولية »م�سطفى كاتب« 
للدرا�سات حول امل�سرح اجلزائري  الناقد وامل�سرحي والإعالمي وكاتب امل�سرح 

بوبكر �سكيني.

حكيم مالك 

حممد  �أكد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
عز  �لثقافة  وزير  �أن  يحياوي 
�لدين ميهوبي قد وفى  بوعوده  
ز�دت  حيث  دعمنا   فلقد 
�ل�سنة  هذه  �ملهرجان  ميز�نية 
لتبلغ يف �سنة   بـ 1 مليار �سنتيم  
�ملوؤ�س�سات  بع�ض  م�ساهمة  مع 
للم�رسح  �مل�سجعة  �لعمومية 
من   بدال   �جلز�ئري  �لوطني 
�ل�سنة  يف  �سنتيم  مليون   400

�ملا�سية .
�ملهرجان  حمافظ  ك�سف  كما 
�أن  �ملحرتف  للم�رسح  �لوطني 
نرفع  هذه  �أن  �خرتنا   �لدورة  
�لفنانة  روح  على    13 �لدورة 
�سكينة مكيو �ملعروفة بـ«�سونيا« 
قدمته  ملا  وعرفانا  تقدير� 
�جلز�ئرية  و�لثقافة  للم�رسح 
�لتظاهرة  هذه  �أن   م�سري�   ،
�مل�رسحية  فيه عرو�ض م�رسحية 
و�ملتمثلة يف  �ملناف�سة    د�خل 
مب�ساركة  م�رسحيا  عر�سا   18
�جلز�ئري  �لوطني  �مل�رسح 
�جلهوية  �مل�سارح  من  وغريها 
ي�رس  �جلديد  �مل�رسح  وتعاونية 
توجت  و�لتي  بومرد��ض  من 
�ملهرجان  يف  �الأوىل  باجلائزة 
�لوطني للم�رسح �ملحلي يف والية 
قاملة، كا�سفا ذ�ت �ملتحدث عن 
وجود 6 عرو�ض م�رسحية خارج 
بامل�رسح  �ستعر�ض  �ملناف�سة 
�لبلدي  �جلز�ئر �لو�سطى �إ�سافة 
م�رسح  حول  تكوينية  لور�سات 
تاأطري خمت�سني يف  �لطفل  من 
جمال �لفن �مل�رسحي ومب�ساركة 
من  و�لهدف  �ملد�ر�ض  بع�ض 
تاأ�سي�ض  �ملبادرة   هذه  خالل 
�ملد�ر�ض  د�خل  م�رسحية  فرق 
�ملولعني  لالأطفال  ت�سجيعا 
بالفن �لر�بع،  كما �ستعرف هذه 
�لدولية  �جلائزة  توزيع  �لدورة 
للدر��سات  كاتب«  »م�سطفى 
 ، �جلز�ئري  �مل�رسح  حول 
م�رسح  على  �لرتكيز  �سيتم  كما 
من   13 �لدورة  هذه  يف  �ل�سارع 
حممد  ب�ساحة  عر�ض  خالل 
�لتوري  حيث �سنعطي للجمهور 
يف  للفرجة  موعد�  �جلز�ئري 

هذ� �ملهرجان �ل�سنوي .

اختيار اأح�سن ثليالين 
رئي�س جلنة حتكيم 

الدورة 13

وتتكون جلنة �لتحكيم من �أح�سن 
�أع�سائها  ومن  رئي�سا  ثليالين 

حممد �رس�سال و جمال عبديل 
ن�رسين  �لعربي   �أرزقي  و 
�لتكرميات   يخ�ض  وفيما  بلحاج 
�ملهرجان  جلو�ئز  وبالن�سبة 
�الأوىل  �جلائزة  حددت  فلقد 
م�رسحي  عمل  �أح�سن  بجائزة 
ن�ض  �أح�سن  وجائزة  متكامل 
�إخر�ج  �أح�سن  جلائزة  و�لثالثة 
و  رجايل  �أد�ء  �أح�سن  جائزة  و 
جائزة �أح�سن �أد�ء ن�سائي وتليها 
مو�سيقي   �إبد�ع  �أح�سن  جائزة 

وجائزة جلنة �لتحكيم.  

م�سرحيا  عر�سا   18
يف املناف�سة الر�سمية 

للمهرجان

 ومت �ختيار 18 عر�سا م�رسحيا  
ليتو�جد  يف �ملناف�سة �لر�سمية  
للم�رسح  �لوطني  للمهرجان 
   13 �لـ   طبعته  يف  �ملحرتف 
يف   �لعرو�ض  هذه  وتتمثل 
�أوجيت  ن�ض  »ماكبت«  م�رسحية 
خودي  �أحمد  و�إخر�ج  يون�سكو 
�لوطني  �مل�رسح  �إنتاج  ومن 
مل�رسحية  �إ�سافة  �جلز�ئري  
�مل�رسح   من  �لن�ساء«  »ربيع 
 « و«فاحليط   ، عنابة   �جلهوي 
ل�سيدي  �جلهوي  �مل�رسح  من 
خال   بن  �أحمد  ن�ض  بلعبا�ض 
 « و  جريو  �لقادر  عبد  و�إخر�ج 
�جلهوي  �مل�رسح  �لثاين«   يوبا 
�إليا�ض  و�إخر�ج  ن�ض  وزو  تيزي 
مكر�ب  ، و«يا ليل يا عني » من 
�مل�رسح �جلهوي ق�سنطينة ن�ض 
و�إخر�ج  بر�سيد  �لكرمي  عبد 
و�سينوغر�فيا  �لكيالين  هارون 
حمزة عر�ب و�سيناف�ض  �لعر�ض 
�لهوى  »معرو�ض  �مل�رسحي 
حممد  بختي  و�إخر�ج  ن�ض    «
�هلل   جاب  حمزة  و�سينوغر�فيا 
�جلهوي  �مل�رسح  �إنتاج  ومن 
�لقادرعلولة«   عبد  وهر�ن 
و�سارق«  »خونة  لعر�ض  ،�إ�سافة 
من �مل�رسح �جلهوي �جللفة ن�ض 
�إخر�ج   �خلليل  �إبر�هيم  حمام 
�سينوغر�فيا  �سفر�ين  م�سطفى 
عر�ض  وهناك  بدري،  �سليمان 
تابع  �لبكالوريا«    « عنو�ن  حتت 
مل�ستغامن  �جلهوي  للم�رسح 
�لقادر  عبد  �لعر�ض  فكرة 
عز  و�إخر�ج  ن�ض  م�سطفاوي 
و�سينوغر�فيا   عبار  �لدين 
وهناك  طاطة   ولد  �إبر�هيم 
ن�ض خ�ساب  »كاليدونيا«  عر�ض 
جالل �سينوغر�فيا باجي رمزي  
بود�سي�ض   كرمي  �إخر�ج  ومن 
قاملة  �جلهوي  �مل�رسح  من 

ويدخل غمار �ملناف�سة �ملخرج 
�مل�رسحي �سوقي بوزيد  بعر�ض 
ر�سو�ن  ر�سدي  ن�ض  »�ملينة« 
ب�سكرة   �جلهوي  �مل�رسح  و�إنتاج 
�جلهوي  �مل�رسح  و�سيدخل 
  « �لغولة  »حز�م  بعر�ض  بجاية 
و�إخر�ج  �قتبا�ض عمر فطمو�ض 
و�سيناف�ض  لطر�ض   موهوب 
�لن�ساء« من  ربيع  بقوة  عر�ض« 
تاأليف  عنابة   �جلهوي  �مل�رسح 
حممد  مر�د  موالي  و�إخر�ج  
�سو�ط  كوريغر�فيا  ملياين 
عي�سى وت�سارك جمعية �مل�رسح 
بومرد��ض   ي�رس  ملدينة  �جلديد 
ولو  »حمار  م�رسحي  بعر�ض 
و�إخر�ج  �سينوغر�فيا  طار« 
و�سيتم  �سنتوف  �لغني  عبد 
�لر�سمية   �ملناف�سة  يف  عر�ض 
حا�سل«–  للمهرجان«حت�سيل 
�أم  �جلهوي  للم�رسح  »تيمنفلة« 
�لبو�قي ن�ض علي تامرت �إخر�ج 
حل�سن �سيبة �سينوغر�فيا طايبي 
عبد �لغاين و�سيعر�ض »�ملري�ض 
رقم 0« للم�رسح �جلهوي �سكيكدة 
نـ�ض ه�سام زين �لدين من لبنان 
نغو��ض  و�سينوغر�فيا  �إخـر�ج 
�مل�رسح  و�سيعر�ض  �سهيناز،  
�سطيف  من  �لعلمة  �جلهوي 
م�رسحية  » بني �جلنة و�جلنون« 
ن�ض عالوة كو�سة �إخر�ج  لطفي 
مر�د  و�سينوغر�فيا   �سبع  بن 
مل�رسحية  �إ�سافة  بو�سهري 
�إخر�ج  �ملهرجني«  »��سرت�حة 
�أحمد �لعقون �سينوغر�فيا حليم 
حمومي  �أحمد  ترجمة  رحموين 
من  لعمامرة   ح�سان  مو�سيقى 
�سعيدة  �جلهوي  �مل�رسح  �إنتاج 
�جلهوي  �مل�رسح  و�سيناف�ض 
ن�ض   »حنني«  بعر�ض   مع�سكر 
ح�سني خمتار �إخر�ج  فرميهدي 
بن  و�سينوغر�فيا   حممد 
�سويف  مو�سيقى  جمال  يو�سف 
�مل�رسح  ويعول  �لقادر   عبد 
على  كثري�  باتنة   �جلهوي- 
»قاعة  �مل�رسحي  عر�سه  
بوعلي  خالد  ن�ض  �النتظار« 
�سمري   : و�إخر�ج  �سينوغر�فيا 
�أوجيت مو�سيقى عبد �حلق عبد 

�لنوري.

الإعالن الر�سمي عن 
نتائج اجلائزة الدولية 
»م�سطفى كاتب« يوم 

دي�سمرب  25

�لر�سمي  �الإعالن  �سيتم  كما    
�ل�سنوية  �مل�سابقة  نتائج  عن 
»م�سطفى  �لدولية  للجائزة 

للدر��سات حول �مل�رسح  كاتب« 
�جلز�ئري يوم 25 دي�سمرب2018 ، 
بالقاعة �لكربى »م�سطفى كاتب 
�جلز�ئري  �لوطني  بامل�رسح 
هذه  وتعد  طرفه  من  �ملنظمة 
للمخابر  كرمية  دعوة  �جلائزة 
و�الأكادمييني  و�لباحثني  و�لنقاد 
منظومة  ملر�فقة  و�ملهتمني 
خالل  من  �مل�رسحية  �لعرو�ض 
عن  در��سات  و  بحوث  �إعد�د 
�الأبعاد �لتطبيقية حول �مل�رسح 
خاللها  من  وي�سبو  �جلز�ئري. 
�جلز�ئري  �لوطني  �مل�رسح 
�إىل  ب�سطارزي«  �لدين  »حمي 
�أمام  �ملجال  وفتح  �لبحث  دعم 
�لتحوالت  لر�سد  �لد�ر�سني 
�لركحية �جلز�ئرية، و�إىل �جلمع 
و�لتحقيق يف �ملنجز و�ملمار�سة 

�مل�رسحية يف �جلز�ئر.

بني ال�سعر وامل�سرح 
ج�سور ل تنف�سم

 
�ملهرجان  حمافظة  وقامت 
�ملحرتف  للم�رسح  �لوطني 
حول  ثريا  برناجما  بتخ�سي�ض 
�ل�سعر  بني   : �ل�سعرية  �للقاء�ت 
تنف�سم  ال  ج�سور  و�مل�رسح 
  2018 دي�سمرب   28 �إىل   24 من 
�لدكتور  �الأ�ستاذ  فيها  ي�سارك 
بعنو�ن  مبد�خلة  حمدي  �أحمد 
�جلز�ئر  يف  �ل�سعر  جتربة   :
�سعرية  قر�ء�ت  وتتخللها 
و�سيقدم مد�خلة �لدكتور حممد 
و�مل�رسح  �ل�سعر  »بني  كاديك 
م�رسحي  �سعري  تركيب  مع   «
�إ�سافة  �سعرية،  وقر�ء�ت 
لقر�ء�ت �سعرية  لل�ساعر �لهادي 
بوكر�ض مرفقة بعزف مو�سيقي 
�آلة  على  عازف  فوزي  لعبا�ض 
عازف  ماموين  و�أحمد  �لقيتار 

على �آلة �لعود .   
 

ندوة فكرية حول 
منجز الفنانة الراحلة 
�سونيا �سـيدة اخل�سبة 

و�سلطـانة امل�سرح

هذ�  يف  خ�س�ست   ولقد 
�لفكرية  ن�ساطات  �ملهرجان 
بن  »�حممد  بنادي  و�لعلمية 
�لوطني  بامل�رسح  قطاف« 
جمموعة من �لندو�ت و�ملتمثلة 
�خل�سبة  �سـيدة   : �سونيا  يف 
فكرية  ندوة  �مل�رسح  و�سلطـانة 
�لر�حلة  �لفنانة  منجز  حول 
�جلاري   دي�سمرب   24 يوم  �سونيا 
حول   �لثانية  للندوة  �إ�سافة 

»م�سطفى  �لدولية  �جلائزة 
للدر��سات حول �مل�رسح  كاتب« 
�الأوىل    طبعتها  يف  �جلز�ئري 
عن  نبذة   ( تقدمي  �سيتم   حيث 
للجائزة  �الإعد�د  جمريات 
بعنو�ن:  حما�رسة  وهناك   )
تقدمي  �مل�سار  كاتب:  م�سطفى 
�الأ�ستاذ �لدكتور خملوف بوكروح 
حول  مفتوحة  مناق�سة  مع 
�لق�سايا �ملطروحة يف �لبحوث   
�مل�رسح«  مر�يا   « ندو�ت  ومن 
�مل�رسح  حول  ندوة  و�ستن�سط 
و�ال�ستمر�ر   �ل�سوري:�لن�ساأة 
�لناقد  �الأ�ستاذ  مب�ساركة 
�مل�رسحي �ل�سوري فرحان بلبل  
�لتجريب   ، �مل�رسح  مر�يا  ومن 
يف �مل�رسح �جلز�ئري لالأ�ستاذة 
�لدكتورة جازية فرقاين ، �إ�سافة 
م�سار�ت  �لتون�سي:   �مل�رسح 
�مل�رسحي  للناقد  وم�ساءالت  
حممد  �الأ�ستاذ  �لتون�سي 
�مل�رسح  لندوة  �إ�سافة  مديوين  
و�لثقافة يف �جلز�ئر �أين �سيحل 
�لدكتور  �مل�رسحي  �لناقد 
هذه   يف  �سيفا  حمومي   �أحمد 
ملحاور  �ستتطرق  �لتي  �لندوة  
�لكتابة يف �مل�رسح  حول  جدل 
�جلز�ئري �مل�رسح و�جلامعة يف 
�جلز�ئر ـ دور �مل�سارح �جلهوية 
�أمنوذجا  وهر�ن  م�رسح   /
يف  �مل�رسح  مهرجانات  دور 
و�آفاق  و�لنقد  �لثقايف  �مل�سهد 
ـ  �جلز�ئر  يف  و�لثقافة  �مل�رسح 
باملوؤ�س�سات  وعالقاته  �مل�رسح 

�لثقافية.
 

ور�سة تكوينية لفائدة 
الأطفال املولعني بالفن 

الرابع
 

تكوينية  ور�سات  و�ستنظم  
�ملهرجان  يف  هام�ض   على 
يف  �ملحرتف  للم�رسح  �لوطني 
من  كل  يف  وتتمثل   13 دورته 
تكوينية  وور�سة  �الإ�ساءة  ور�سة 
للم�سارح  �الإ�ساءة  تقنيي  لفائدة 
�جلهوية من تاأطري »كمال جايب 
�إىل 27 دي�سمرب 2018  » من 23 
خ�س�ست  فيما  �لتمثيل   ور�سة 
دورته  يف  �ملهرجان  حمافظة 
تكوينية  ور�سة  ع�رسة  �لثالثة 
بالفن  �ملولعني  �الأطفال  لفائدة 
دي�سمرب   27 �ىل   23 من  �لر�بع  
�ملمثل  تاأطري  من   2018
�مل�رسحي »عبا�ض حممد �إ�سالم 
، �إ�سافة لندوة مناق�سة �لعرو�ض 
�ملناف�سة  د�خل  �مل�رسحية 
و�لتي تقام يوميا بح�سور �لنقاد 

�لعر�ض  و�سناع  �مل�رسحيني 
مكا�سفة  يف  �الإعالم  ورجال 
للعر�ض  هادف  ونقد  مفتوحة 

�مل�رسحي.

 قامات اأدبية جزائرية 
حا�سرة مبوؤلفاتها 
بامل�سرح الوطني 

اجلزائري

�ل�ساعة  من  �بتد�ًء  يوميا  و�سيقام   
14:00 بامل�رسح �لوطني �جلز�ئري 
�أدبية  لقامات  بالتوقيع  �لبيع 
 29 غاية  �إىل   23 من  جز�ئرية 
دي�سمرب 2013 حيث �سيوقع �لكاتب   
حممد زتيلي جمموعة من �الأعمال 
و�سيوقع   و�ل�سعرية  �ل�رسدية 
ر��سدي   بهية  �لفنانة  �ملوؤلفان: 
كتابهما  �أوجيت  عثمان  و�لكاتب 
 Les histoires de mon   :
�لكاتبة  و�ستوقع   livre à moi
غربي مونة  رو�يتها »قبلة �ملوت » 
و �لكاتبة و�الإعالمية:  كرمية عباد  
كتابها  �الإعالم �الأمني يف �جلز�ئر 
�لعزيز  عبد  �لكاتب    �سيوقع  فيما 
دعما�ض   بن  �لقادر  وعبد  بوباكري 
و�سيوقع  موؤلفاتهم  من  جمموعة 
بوجدرة    ر�سيد  �لرو�ئي   �لكاتب 

جمموعة من موؤلفاته .
 

خارج  عرو�س   6
املناف�سة بامل�سرح 
البلدي  اجلزائر 

الو�سطى

»�سينما  بقاعة  و�ستقدم    
�لبلدي  بامل�رسح  �ل�سباب« 
جمموعة  �لو�سطى   �جلز�ئر 
�مل�رسحية  �لعرو�ض   من  
خارج �ملناف�سة وهذ� يف �لفرتة 
 30 غاية  �إىل    23 من  �ملمتدة 
�ل�ساعة   على  �جلاري   دي�سمرب 
هذه  وتتمثل  م�ساء   �خلام�سة 
»�لربو�سي«  من  كل  �لعرو�ض يف 
للجمعية �لثقافية »�سباب وفنون«  
للمخرج  كاليقوليا«   و«  �ملدية 
�مل�رسحي �ملبدع عبا�ض حممد 
�لثقافية  تعاونية  من  �إ�سالم 
�جلز�ئر  �لثقايف«  »�لف�ساء 
�لثقافية  و«طايح » من �جلمعية 
و  �لقليعة  �مل�رسحية  �حلركة 
للتعاونية  �آن�سة«  يا  »تف�سلي 
�سطيف  »�أني�ض«  �لثقافية 
و«�لذباب« و�ملعهد �لعايل ملهن 
فنون �لعر�ض و�ل�سمعي �لب�رسي 
�لثقافية  للجمعية   « با�ستا  و« 

»نوميديا« ق�سنطينة. 

الوة
ري ع

ت/ب�س
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درا�صة تغري نظرة الطب لعالقة الأرز الأبي�ض مبر�ض ال�صكري

درا�سات  نتائج  اأظهرت 
تناول  اأن  م�ؤخرا  اأجريت 
له  عالقة  ال  االأبي�ض  االأرز 
بالن�ع  االإ�سابة  بزيادة خطر 

الثاين من مر�ض ال�سكري.
اأن  يعتقد  بعيد،  زمن  ومنذ 
ي�ؤدي  االأبي�ض  االأرز  تناول 
ال�سكر  م�ست�ى  ارتفاع  اإىل 
حذر  ما  وهذا  الدم،  يف 
التغذية  وخرباء  العلماء  منه 
درا�سات  نتائج  اإىل  ا�ستنادا 
خمتلفة ولكن، ات�سح خلرباء 
ال�طنية،  �سنغاف�رة  جامعة 
االأبي�ض  االأرز  تناول  اأن 
ي�ؤدي  ال  ي�ميا،  كبرية  بكمية 
ال�سكر  م�ست�ى  ارتفاع  اإىل 
بالن�ع  واالإ�سابة  الدم  يف 
ال�سكري  مر�ض  من  الثاين 
اإىل  اجلامعة  خرباء  وت��سل 
درا�سة  بعد  اال�ستنتاج  هذا 

حلاالت  وحتليلية  مف�سلة 
ال�سكري  مبر�ض  االإ�سابة 
خمتلفة،  اآ�سي�ية  بلدان  يف 
مادة  االأبي�ض  االأرز  حيث 
الغذائي  النظام  يف  اأ�سا�سية 
مدى  در�س�ا  كما  الي�مي. 
يف  واخلبز  املعكرونة  تاأثري 
االإ�سابة باملر�ض، من خالل 
ال�سينية  للجالية  مراقبتهم 

املقيمة يف �سنغاف�رة.
درا�ستهم  نتائج  وبينت 
االأرز  تناول  اأن  ب��س�ح، 
خطر  زيادة  اإىل  ي�ؤدي  ال 
من  الثاين  بالن�ع  االإ�سابة 
اأن  بيد  ال�سكري،  مر�ض 
باملر�ض  االإ�سابة  احتمال 
الغذائية  بامل�اد  عالقة  له 
اإىل  ال�سكان  يتناولها  التي 

تناول  فعند  االأرز  جانب 
طبق معكرونة بدال من االأرز 
ودجاج،  اأحمر  وحلم  ي�ميا 
بالن�ع  االإ�سابة  احتمال  فاإن 
يزداد.  ال�سكري  من  الثاين 
خبز  تناول  اأن  يف حني ظهر 
اخلبز  اأو  الكاملة  احلب�ب 
احتمال  يخف�ض  االأبي�ض 

االإ�سابة بال�سكري.

الأرق

األزهامير لي�ض مر�صا واحدا بل 6 حالت خمتلفة!

ه� داء ي�سيب االإن�سان، واالأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
الن�م اأو تقّطعه وعدم ا�ستمراره 
تده�ر  ي�سبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�سدية،  النف�سية  ال�سحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  واالأرق 
التي  والع�امل  وظروفه، 
االأرق  اأ�سباب  ت�سببهتختلف 
الآخر،  �سخ�ض  من  وعالجاته 
�سع�بة  االأ�سباب  هذه  ومن 
املتكرر  اال�ستيقاظ  و  الن�م 
اأثناء الليل و اال�ستيقاظ مبكرا 

اأن�اع عدة  ال�سباح، ولالأرق  يف 
االأرق  وه�  العابر  االأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�ستمر  الذي 
الثاين  والن�ع  اأ�سابيع  عدة 
اأكرث  وه�  املزمن  االأرق  ه� 
االأن�اع  من  تعقيدا  االأن�اع 
املزمن  االأرق  وينتج  االأخرى 
الع�امل  من  جمم�عة  عن 
اجل�سمية  االإ�سطرابات  منها 
االأ�سباب  ،واأكرث  النف�سية  اأو 
لالأرق  امل�سببة  ال�سائعة 

املزمن هي الكاآبة

ط�ر فريق كبري من الباحثني طريقة جديدة لت�سنيف املر�سى امل�سابني باألزهامير، 
ما ي�حي باأننا يجب اأن نفكر يف املر�ض على اأنه 6 حاالت خمتلفة ب��س�ح، ال حالة 

واحدة وميكن ت�سنيف مر�ض األزهامير �سابقا اإىل ن�عني فقط، اإما يف املرحلة 
املبكرة من املر�ض، اأو يف املرحلة املتقدمة منه، اعتمادا على املرحلة التي 

يبداأ فيها ظه�ر االأعرا�ض على املري�ض. ولكن بع�ض الباحثني يعتقدون اأن مر�ض 
األزهامير قد يك�ن اأكرث تعقيدا وحتديدا من ذلك. ولكن، ا�ستنادا اإىل درا�سات 

طبية حللت اأكرث من 4 اآالف مري�ض يعان�ن من »ا�سطراب �رسقة الذاكرة«، اكت�سف 
الباحث�ن اأن مر�ض األزهامير ميكن تق�سيمه اإىل �ست جمم�عات خمتلفة، اعتمادا 

على مدى تاأثر املر�سى، حيث كان�ا جميعا لديهم اختالفات وراثية.
وياأمل فريق البحث املك�ن من 18 �سخ�سا، من جمم�عة كبرية من اجلامعات 

 Virginia Puget Sound« املرم�قة التي ت�سم جامعة ب��سطن ومركز
Health Care System« وجامعة اإنديانا، اأن ت��سل هذه النتائج اإىل خط�ات 

اأقرب اإىل عالج مر�ض األزهامير. كما يزعم الفريق اأن هذه النتائج قد تف�رس عدم 
جناح التجارب ملعاجلة املر�سى، با�ستخدام االأدوية ذاتها جلميع احلاالت وتراأ�ض 

امل�رسوع الدكت�ر �س�بهارباتا خمرجي، من ق�سم الطب الباطني العام يف جامعة 
وا�سنطن ب�سياتل وقال الدكت�ر خمرجي: »مر�ض األزهامير، مثل �رسطان الثدي، 

لي�ض مر�سا واحدا. واأعتقد اأن الدواء اجليد قد يف�سل يف التجارب ال�رسيرية الأن 
اجلميع ال ميتلك�ن الن�ع نف�سه من مر�ض األزهامير«.

وكان جميع امل�ساركني يف الدرا�سة من امل�سابني مبر�ض األزهامير يف مرحلته 
املتاأخرة، وه� ال�سكل االأكرث �سي�عا للمر�ض، عندما يتم ت�سخي�ض �سخ�ض ما عند 

�سن 65 عاما اأو اأكرث.

البومنلومو�ض  يخف�ض الوزن 
ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�ساعد على 
خ�سارة ال�زن والتخل�ض من الده�ن املرتاكمة يف اجل�سم؟

ا اأن من ف�ائد اجلريب فروت االأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�سً
عالج ق�ي جدا وفعال ملر�سى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الف�ائد 

ال�سحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�سهر ف�ائده هي 
خف�ض ال�زن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�سب ما اأثبتته الدرا�سة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�سات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�سة اأمريكية اأجراها عدد الباحث�ن يف جامعة كاليف�رنيا يف 
اأمريكا، على جمم�عة من فئران التجارب، واأثبت�ا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ض ال�زن والق�ساء على ال�سمنة.
 حيث مت تق�سيم جمم�عة الفئران اإىل جمم�عتني، االأوىل خ�سعت 

لنظام غذائي عايل الده�ن وال�جبات الد�سمة وع�سري اجلريب 
فروت، بينما املجم�عة الثانية فخ�سعت اأي�سا لنف�ض النظام 

الغذائي الذي يحت�ي على ن�سبة عالية من الده�ن امل�سبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�سة ملدة 100 ي�م.

 ثم خ�سعت الفئران يف املجم�عتني اإىل الفح�ض الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجم�عة االأوىل التي تناولت 

الطعام الد�سم مع ع�سري اجلريب فروت، نق�ض وزنهم بن�سبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الده�ن مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الف�اكه الطبيعية التي ت�ساعد على حرق 

الده�ن ومتنع من تاأثري الك�لي�سرتول على الدم، وت�ساعد على تنظيم 
م�ست�يات ال�سكر يف الدم. ذلك الأن اجلريب فروت يحت�ى على اإنزمي 

حرق الده�ن، الذي يعزز فقدان ال�زن ال�رسيع.
 حر�ض العلماء على اإجراء هذه الدرا�سة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�ساعد على انقا�ض ال�زن وذلك بعد انت�سار 
حمية اجلريب فروت ال�سهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

ه�لي�ود، الأن هناك عدد كبري جدا من النج�م والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�سة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�سيكاغ� االأمريكية حتت اإ�رساف جمم�عة من العلماء واالأطباء 

الكبار واأثبت�ا اأن ثمرة اجلريب فروت تق�م مبحاربة مر�ض ال�رسطان 
بجميع اأن�اعه، �س�اء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ض �رسطان 

الكبد، وقد تط�ر لديها املر�ض وانتقل من الكبد اإىل العم�د 
الفقري والغدد الليمفاوية واالأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ض 

الأكرث من خم�ض �سن�ات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�سن�ات اكت�سف االأطباء اأن االأورام اخلبيثة لدى املري�سة تقل�ست 

ب�سكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�سفاء متاًما من هذا 
املر�ض. 

وعندما �ساألها االأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�سيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�سري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحث�ن يف 

�سيكاغ� اأن اجلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفع�ل العقار داخل 
ج�سم االن�سان ب�سكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع االأدوية ولكن يف مر�ض ال�رسطان تثبت العك�ض، 
الأنه ي�ساعد على تاأثري العقار داخل اجل�سم لكي يحارب ال�رسطان 

واالورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�سح�ق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�سكلة بحة ال�س�ت 
التي ت�ساب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رساخ وال�س�ت العايل، 
اأو حتى االإ�سابة باالإنفل�نزا ونزالت الربد ال�سديدة. الكركم غني 
بامل�اد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�سادة لاللتهاب الذي 
ي�سيب احلنجرة، وبالتايل فيق�م بدوره يف التخل�ض من م�سكلة 

بحة ال�س�ت ب�سكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خالل و�سع ملعقة كبرية من م�سح�ق الكركم، مع ك�ب 

من احلليب وملعقة من م�سح�ق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطح�ن. اخلطي جميع املك�نات يف اخلالط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان ي�مًيا.

حتديد مادة تطيل ريعان »ال�صباب« للدماغ
ال�اليات  من  علماء  اأجرى 
املتحدة درا�سة مثرية اكت�سف�ا 
معروفة  غري  وظائف  خاللها 
الذي  كل�ث�،  لربوتني  �سابقا 
ج�سم  يف  م�ست�اه  يتناق�ض 

بالعمر  التقدم  مع  االإن�سان 
 Proceedings جملة  تفيد 
 of the National
 Academy of Sciences
ه�  بالذات  الربوتني  هذا  باأن 

الدماغ  مقاومة  عن  امل�س�ؤول 
الأمرا�ض ال�سيخ�خة يف اجلهاز 
الع�سبي املركزي ومينع معظم 
االلتهابات. وقد بينت التجارب 
على  العلماء  اأجراها  التي 

م�ست�ى  ارتفاع  باأن  احلي�انات 
بروتني كل�ث� يف ج�سمها اأطال 
عمرها، يف حني اأن نق�سه ي�رسع 
يف وترية �سيخ�ختها ويعجل يف 

ظه�ر االلتهابات يف الدماغ.
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�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم مع�سوم يف �أقو�له و �أفعاله و�إقر�ره
النبي عليه ال�سالة وال�سالم 
مع�سوم مبفرده، مع�سوم يف 

اأقواله، ويف اأفعاله، ويف اإقراره، 
وقد اأمرنا اهلل عز وجل من خالل 

القراآن الكرمي اأن ناأخذ منه ما 
اآتانا، واأن ننتهي عما عنه نهانا، 

فمتابعة النبي عليه ال�سالة 
وال�سالم يف اأقواله ويف اأفعاله 

ويف اإقراره واجب عيني على كل 
م�سلم، لأنه القدوة، ولأنه املثل، 
ولأنه ميثل الكمال الب�رشي، ولأن 

اهلل عز وجل بعثه هادياً لكل الأمم 
من دون ا�ستثناء بل هو رحمة 

للعاملني.
اأنت كاإن�سان موؤمن تبتغي اهلل 

والدار الآخرة ل بّد من اأن يكون 
هذا الإن�سان العظيم قدوة لك يف 
كل اأحواله؛ يف بيته، يف عمله، مع 

اأخوانه، مع اأ�سحابه، يف �سلمه، 
يف حربه، يف فقره، يف غناه، 

يف �سعفه، يف قوته، هو القدوة 
واملثل، وقد اأمرت اأن تتابع النبي 

عليه ال�سالة وال�سالم وقد قال اهلل 
عز وجل:

َ َفاتَّبيُِعونيِ  بُّوَن اهلَلّ )ُقْل اإيِْن ُكنْتُْم ُتيِ
ْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم  ُ َويَْغفيِ يُْحبيِبُْكُم اهلَلّ
يٌم(  ]�سورة اآل  ُ َغُفوٌر َرحيِ َواهلَلّ

عمران[
بل اإن كل ما يعانيه العامل 

الإ�سالمي اليوم من �سعف 
وتفرق ب�سبب بعد امل�سلمني عن 
تطبيق �سنة النبي القولية، وعن 
القتداء ب�سنته العملية، والدليل 

بَُهْم  ُ ليِيَُعذيِّ قوله تعاىل: )َوَما َكاَن اهلَلّ
ْم( ]�سورة الأنفال الآية:  يهيِ َواأَنَْت فيِ

33[ قال علماء التف�سري: 
معنى الآية بعد انتقال النبي 

عليه ال�سالة وال�سالم اإىل الرفيق 
الأعلى، اأي م�ستحيل واألف األف 

م�ستحيل اأن يعذب امل�سلمون بعد 
وفاة النبي عليه ال�سالة وال�سالم 
ما دامت �سنة النبي عليه ال�سالة 

وال�سالم، ومنهجه، و�سريته قائمة 
يف حياتهم،

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخذيِ الَْعْفَو َواأُْمْر 

ليِنَي{ )الأعراف/169(. اهيِ �ْس َعنيِ اْلَ بيِالُْعْرفيِ َواأَْعريِ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً، ومع اإ�رشاف الاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل تمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

توقريه و�لتاأدب عند �حلديث عنه �سلى �هلل عليه و �سلم 
اأن  اأمته  على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حقه  من 
لهم  الدين  اإي�سال  �سبيل  يف  عاناه  ملا  تعظمه 
وهدايتهم، وميكن التعرف على ذلك من خالل 
بحياته  ال�سخ�س  علم  وكلما  العطرة،  �سريته 
وتوقريه  تعظيمه  زاد يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

والتاأدب معه، لذلك نرى اأن ال�سحابة هم الأكرث 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  معه  احلديث  عند  تاأدباً 
والتوقري  التعظيم  هذا  ويكون  له،  ملعاي�ستهم 
تقدمي  من  بد  ول  والوارح،  والل�سان  بالقلب 
حمبته �سلى اهلل عليه و�سلم على حمبة النف�س 

والولد والأهل، والثناء عليه يف جميع املجال�س، 
والتيقن باأنه مر�سل من عند اهلل عز وجل، ولكن 
يجب األ يكون يف هذه املحبة الغلو ورفعه فوق 
كالتقدي�س  له؛  التي حددها اهلل تعاىل  املرتبة 

اأو التعبد اأو العتقاد باأنه يعلم الغيب.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم 

مع الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطان ياأخذون 
ع�رشة من الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، 

الإن�سان له فطرة �سليمة لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة 
ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة 
هذه الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح 

له، وما نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي 

تاأباه الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س 
توافقاً تاماً الدليل:

ينيِ َحنيِيًفا  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على  ْم َوْجَهَك ليِلديِّ َفاأَقيِ
فطرتك:

يُن الَْقييُِّم  يِ َذليَِك الديِّ لْقيِ اهلَلّ َ يَل خليِ يِ الَّتيِي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبْديِ ْطَرَة اهلَلّ ينيِ َحنيِيًفا فيِ ْم َوْجَهَك ليِلديِّ َفاأَقيِ
 )30(

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف الأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب املتوا�سعني، وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�ستحيِ فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستحيِ فال خري فيك، واإن مل 

ت�ستحيِ من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�س.
يُكْم اإيِىَل التَّْهلَُكةيِ )195(   ) �سورة  اأَيْديِ يِ َوَل تُلُْقوا بيِ ُقوا يفيِ �َسبيِيليِ اهلَلّ يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: َواأَنْفيِ

البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سالم و�سطي.
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الفنان امل�سري حمادة هالل ي�ؤدي منا�سك العمرة
الفنان امل�رصي حمادة  �سافر 
العربية  اململكة  اإىل  هالل 
تاأدية  اأجل  من  ال�سعودية 
العمرة. حمادة هالل  منا�سك 
له  �سورة  يف  جمهوره  �سارك 
العمرة،  منا�سك  تاأدية  اأثناء 
على  ال�سخ�سي  ح�سابه  عرب 
وعلق  ال�سهري،  ال�سور  موقع 
قائال: »اللهم �سلي على �سيدنا 
و�سحبه  اآله  وعلى  حممد 

و�سلم.«.
دعا  امل�رصي  الفنان  جمهور 
يغفر  واأن  مقبولة،  بعمرة  له 
كبري  عدد  خالل  من  له  اهلل 
ح�سابه  على  التعليقات  من 

ال�سخ�سي.
يف  ناف�س  امل�رصي  الفنان 
من  املا�سي  رم�سان  �سهر 
عمر«،  »قانون  م�سل�سل  خالل 
اإميان  بطولته:  يف  و�سارك 
فهمي،  اإيهاب  العا�سي، 
اأحمد،  فتوح  من�سور،  حم�سن 
اأبو  م�سطفى  نا�رص،  فاطمة 
�رصيع، وتعاون فيه مع املنتج 
�سادق �سباح للمرة الثانية بعد 

م�سل�سل »طاقة القدر«.
اأن  املقرر  من  هالل  حمادة 
يقوم باإحياء حفل توزيع جوائز 
�سيكون  والذي  دراما  نايل 
اجلاري  دي�سمرب  من   19 يف 

كارمن  الفنانة  و�سرتافقه   ،
�سليمان خالل احلفل ال�سنوي 

من  كبري  عدد  �سي�سم  الذي 
الفنان  ي�ستعد  كما  النجوم. 

الرم�ساين  للمو�سم  امل�رصي 
القادم من خالل م�سل�سل من 

اأبو زيد،  تاأليف اأحمد حممود 
ومع املنتج �سادق ال�سباح.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العن�ان

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

بريد االدارة:

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

    

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
م�قع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�س  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  مطبعة ورقلة
 الت�زيع

�رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رصت  ام  مل تن�رص

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
elwassatjournal@gmail.com

املدير م�سوؤول الن�رص

 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

تر�سيح طارق لطفي ل"�سر احلليم"
   

ر�سح املخرج روؤوف عبد العزيز، الفنان طارق لطفي، للم�ساركة يف 
فيلمه اجلديد »�رص احلليم«، بطولة هاين �سالمة، واملقرر انطالق 
املنتجة  اجلهة  داخل  من  م�سدر  وقال  قليلة.  اأيام  خالل  ت�سويره 
موقفه  حل�سم  ال�سيناريو  كتابة  على  حالياً  يعكف  لطفي  اإن  للفيلم، 
من العر�س، م�سيفاً اأنه مت التعاقد مع الفنانة حنان مطاوع لتج�سيد 
دور البطولة الن�سائية بالفيلم، ومن املقرر االإعالن عن نباأ تعاقدها 

خالل االأ�سبوع املقبل.

بعد غ�سب املتابعني.. نتفليك�س 
تدفع 100 ملي�ن دوالر الإبقاء 

م�سل�سل »فريندز«
الكوميدي  الغ�سب على ع�ساق امل�سل�سل  بعدما �سيطرت حالة من 
»فريندز«، بعد اإعالن نتفليك�س حذف حمتوى امل�سل�سل من �سبكتها، 
ا�ستجابت ملطالب املتابعني باال�ستمرار يف عر�س حلقات امل�سل�سل، 
يف تغريدة عرب ح�سابها على تويرت. �سيتمكن حمبو م�سل�سل »فريندز« 
من اال�ستمرار يف م�ساهدته عرب »نتفليك�س«، رغم التكلفة الباهظة 
التي تتكبدها ال�رصكة 100 مليون دوالر، مقابل احل�سول على حقوق 
القادم من ال�رصكة  العام  بث امل�سل�سل يف الواليات املتحدة خالل 
املنتجة وارنر ميديا، والتي تنوى تد�سني خدمة بث لرباجمها على 

االإنرتنت خالل عام 2019.

تعر�س النجم ال�س�ري مهند 
قطي�س حلادث �سيارة  خطري

�سيارة  حلادث  قطي�س،  مهند  ال�سوري،  واملخرج  املمثل  تعر�س 
خطري، اأ�سيب على اإثره بر�سو�س، يف حني مل يحدد موقع احلادث 
حتى اللحظة. وانت�رص اخلرب عقب كتابة ابنة املخرج، الفنانة جودي 
ال�سالمة  على  »احلمدهلل  فيه:  في�سبوك، جاء  من�سورا عرب  قطي�س، 
اأغلى من روحي.. لكل مني عم يطمن على بابا، بابا �سار منيح  يا 

احلمدهلل وبخري.. بعتذر اإذا ما قدرت رد على حد«.
كما كتب �سديق املمثل، الفنان خالد القي�س، من�سورا اآخر، جاء فيه: 
»ال�سديق مهند قطي�س تعر�س حلادث �سيارة وهو االآن بحالة جيدة 

جدا«، بينما اأكد القي�س تعر�س �سيارة املمثل الأ�رصار بليغة.

ف�رب�س: �سلمان خان اأغنى فنان يف الهند للعام الثالث على الت�ايل

�ستيفن �سيغال يرف�س ت�س�ير »زنزانة 7« يف اإفريقيا

الهندي  املمثل  ت�سّدر 
خان  �سلمان  ال�سهري 
»فورب�س«  جملة  قائمة 
الهندية  ن�سختها  يف 
ال�سهرية  لل�سخ�سيات 

االأكرث دخاًل لعام 2018.
اإن  املجلة  وقالت 
25ر253  ح�سد  �سلمان 
 10 ي�ساوى  )كرور  كرور 
من  هندية(  روبية  مليون 
وبراجمه  اأفالمه  خالل 
وعقود  التلفزيونية 

الفرتة  خالل  االإعالنات 
اأكتوبر   من  االأول  من 
�سبتمرب   30 اإىل   2017
يت�سدر  وبذلك   .2018
عاماً(   52( �سلمان 
بني  دخاًل  االأعلى  قائمة 
يف  ال�سهرية  ال�سخ�سيات 
على  الثالث  للعام  الهند 

التوايل.
الثانية  املرتبة  يف  وجاء 
فريات  الكريكت  العب 
املمثلة  زوج  كويل، 

حيث  �سارما،  اأنو�سكا 
كرور  09ر228  ح�سد 
يف  الفرتة،  نف�س  خالل 
اأك�ساي  املمثل  حل  حني 
كومار ثالثاً بدخل يُقّدر بـ 

185 كرور.
ال�سهري  املمثل  وجاء 
�ساروخان يف املرتبة الـ13 
املركز  كان يف  اأن  بعد   ،
املا�سي،  العام  الثاين 
اأفالم  وذلك لعدم �سدور 
جديدة له حتى االآن هذا 

الذي  الدخل  وبلغ  العام، 
بـ  العام  هذا  عليه  ح�سل 

5ر170 كرور.
ديبيكا  املمثلة  وجاءت 
املرتبة  يف  بادكون 
بذلك  لتكون  الرابعة، 
التي  الوحيدة  املراأة 
تدخل قائمة ال�سخ�سيات 
دخال  االأعلى  اخلم�س 
القائمة يف عام  منذ بدء 
ح�سدت  حيث   ،2012

8ر112 كرور.

تبذل اجلهة املنتجة لفيلم »زنزانة 7«، بطولة 
ن�سال ال�سافعي، حماوالت حثيثة الإقناع النجم 
العاملي �ستيفن �سيغال باملوافقة علي الظهور 

ك�سيف �رصف يف الفيلم الذي اأو�سك خمرجه اإبرام 
ن�ساأت على االنتهاء من ت�سويره.

وك�سفت م�سادر من داخل الفيلم ،اأن �سيجال 
يرف�س الت�سوير داخل القارة االإفريقية الأ�سباب 

مل يُعلن عنها، رغم اأنه مل يزرها قط من قبل، 
الفتة اإىل تقدم جهة االإنتاج بعر�س له لنقل مكان 

الت�سوير اإىل اإحدى الدول العربية يف القارة 
االآ�سيوية، ولكنه مل يرد ب�ساأن العر�س اجلديد 

املقدم له حتي االآن.
وي�سارك يف بطولة »زنزانة 7« اأحمد زاهر ومنة 

ف�سايل ومايا ن�رصي وعبري �سربي واأحمد 
التهامي، �سيناريو وحوار ح�سام مو�سى.

»فايا ي�نان« تف�ز بلقب »اأف�سل مطربة �س�رية لعام 2018«
فايا  ال�سورية،  النجمة  حازت 
يونان، لقب »اأف�سل مطربة �سورية 
»داف  جوائز  �سمن   ،»2018 لعام 

باما ميوزيك اأوورد« االأملانية.
عقب  اللقب  على  يونان  وح�سلت 
جمهورها  بني  �رص�سة  مناف�سة 

وجمهور املطربة، اأ�سالة ن�رصي، 
لتنال  الت�سويت،  عملية  خالل 
الن�سبة  املطاف  نهاية  يف  يونان 

االأعلى من االأ�سوات.
ت�ستعد  باللقب،  فوزها  اإطار  ويف 
اإىل مدينة  لل�سفر  ال�سورية  الفنانة 

دبي، حيث من املقرر عقد حفل 
باما  »داف  جوائز  لتوزيع  ر�سمي 
دي�سمرب   21 يف  اأوورد«،  ميوزيك 

اجلاري.
للحدث  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
العرب  النجوم  الئحة  العاملي، 

»اأف�سل  بلقب  للفوز  املر�سحني 
يف   ،»2018 لعام  عربي  مطرب 
الت�سويت  عملية  زالت  ما  حني 
جارية، ومن �سمن هوؤالء النجوم: 
و�سعد  ح�سني  وتامر  دياب  عمرو 

ملجرد.
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املحركات! احرتاق  ب�سبب  الق�ساء  اأمام  و"كيا"  "هيونداي" 

بدعاوى  �صخ�صا   360 تقدم 
هيونداي  �رشكتي  �صد  ق�صائية 
وكيا ب�صبب م�صاكل يف حمركات 
�صيارات ال�رشكتني وتبعا للجهات 
يكن  مل  "الزيت  فاإن  املدعية، 
ي�صل اإىل بع�ض قطع املحركات 

يف �صيارات هيونداي وكيا اأثناء 
احتكاكها  اإىل  اأدى  ما  العمل، 
من  الوقود  وت�رشب  وت�صققها، 

املحركات وا�صتعالها".
باأن  املعلومات  وتفيد 
�صيارات  يف  ظهرت  امل�صاكل 

 ،"Hyundai Sonata"
 KIA"و  ،"KIA Optima"و
ي�صدر  مل  فيما   ،"Sportage
اأي  امل�صنعتني  ال�رشكتني  عن 
تعليق ر�صمي بعد على املو�صوع 
يذكر اأن �رشكة �صوبارو كانت قد 

اأعلنت منذ مدة اأي�صا عن نيتها 
�صيارة  األف   25 من  اأكرث  �صحب 
م�صاكل  ب�صبب  ال�صني،  من 
اأن  واأو�صحت  املحركات،  يف 
نواب�ض  يف  عطل  هو  ال�صبب 

�صمامات تلك املحركات.

مازدا 

امل�ستقبل بيد حمركات االحرتاق 
الداخلية ال الكهربائية؟

تُعد املحركات الكهربائية 
اأقلل �رشراً للغاية بالبيئة من 
تلك املعتمدة على االحرتاق 

الداخلي، ولكن هذا يعتمد 
على طرق توليد الكهرباء التي 

تعمل بها يف املقام االأول، وهو 
ما يختلف من بلد الآخر، ما 

يجعل مازدا تقرر اأن حمركات 
االحرتاق الداخلي �صتكون اأف�صل 

يف تقليل ن�صبة انبعاثات ثاين 
اأك�صيد الكربون مقارنة بتلك 
الكهربائية، وذلك كما اأعلنت 

بحديث �صحفي اأخري.
خالل لقاء حديث مع جملة 

CarAdvice العاملية 
�صمن فعاليات معر�ض لو�ض 

اأجنلو�ض املا�صي، قال ايت�صريو 
هريو�صيه، املدير التنفيذي 
لق�صم تطوير املحركات يف 
مازدا، اأن ال�صانعة اليابانية 

�صوف ت�صتمر يف توجهها للرتكيز 
على حمركات البنزين واالحرتاق 

الداخلي ب�صكل رئي�صي، وذلك 
نظراً الختالف طرق توليد 
الكهرباء حول العامل، حيث 

�صتكون املحركات الكهربائية 
خيار اأف�صل فقط بالدول التي 
تقوم على توليد الكهرباء عرب 

م�صادر نظيفة، ولكن نظراً لكون 
العدد االأكرب من الدول مازال 
يعتمد طرق غري نظيفة متاماً 
بتوليد الكهرباء، ولهذا �صتكون 

حمركات االحرتاق الداخلي 
املطورة خيار اأف�صل لها. كما 
اأ�صاف هريو�صيه اأن حمركات 

البنزين احلديثة ميكن تطويرها 
اأكرث كي تزداد كفائتها بن�صبة 
30% عما هي عليه االآن، كما 
�صيتم التوجه الحقاً لتطوير 

حمركات الديزل ب�صكل مماثل 
اأي�صاً، حيث اأن هذه املحركات 

تنتج انبعاثات اأقل من تلك 
العاملة بالبنزين يف �صيارات 

SUV ال�صخمة.

تويوتا كوروال �سيدان 2020 حت�سل على ن�سخة هايربد الأول مرة
بعد الك�صف عن كوروال �صيدان اجلديدة كلياً مبعر�ض 
غواجنت�صو ال�صيني لل�صيارات، اأعلنت تويوتا للتو نيتها 

طرح ن�صخة هجينة منها الأول مرة. رغم وجود ن�صخ 
هجينة �صابقة من كوروال واجن وهات�صباك باالأ�صواق 

االأوروبية، اإال اأن هذه �صتكون املرة االأوىل التي يتم فيها 
توفري اخليار نف�صه لن�صخة ال�صيدان، والتي �صتاأتي مع 

حمرك 1.8 لرت ذاتي ال�صحن بقوة 120 ح�صان ومعدل 
ا�صتهالك وقود يبلغ 23.2 كم/لرت، بينما لن تتجاوز ن�صبة 

انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون 98 جم/كم، اإ�صافة اإىل 
اإمكانية و�صول معدل ا�صتخدام الطاقة الكهربائية اإىل 

50% من اال�صتهالك الكلي للطاقة خالل القيادة اليومية، 
ح�صب ظروف القيادة.

اإ�صافة اإىل الن�صخة الهجينة، تاأتي كوروال �صيدان التقليدية 
مع حمرك بنزين 1.6 لرت بقوة 130 ح�صان مع ناقل حركة 
يدوي ذو 6 �رشعات اأو اآخر اختياري من نوع CVT، وهو 

ما ينتج عنه معدل ا�صتهالك وقود يبلغ 16.4 كم/لرت مع 
ن�صبة انبعاثات ثاين اأك�صيد كربون تبلغ 139 جم/كم.
ونظراً العتماد كوروال �صيدان 2019 اجلديدة على 

من�صة TNGA GA-C، جند اأن مركز اجلاذبية اأ�صبح 
منخف�ض اأكرث مع هيكل اأقوى بن�صبة 60% اإ�صافة لوجود 
نظام تعليق قيا�صي متعدد الو�صالت بكافة الفئات، ما 

يوؤدي اإىل حتكم وثبات اأف�صل دون التاأثري على م�صتويات 
الراحة.

تت�صارك ال�صيدان قاعدة عجالتها ذات طول 2،700 ملم 
مع ن�صخة الواجن، ما ينتج عنه وجود مق�صورة رحبة 

ذات م�صاحة كبرية لالأقدام وم�صتويات راحة عالية لركاب 
ال�صف الثاين من املقاعد، اإ�صافة لوجود عدة مزايا 

جديدة تت�صمن توفري �صحن ال�صلكي للهواتف الذكية، 
�صا�صة مل�ض 8 اإن�ض لنظام الرتفيه املعلوماتي، �صا�صة 

عدادات رقمية 7 اإن�ض و�صا�صة علوية 10 اإن�ض.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�صتعر�صت �رشكة IAT Design ال�صينية �صيارة "Karlmann King" التي �صنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�صب موقع "CarAndBike" املتخ�ص�ض يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت االنتباه يف هذه ال�صيارة هو هيكلها اخلارجي امل�صمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�صنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�صلب.

وي�صمن القوة واالأداء املمتاز لل�صيارة حمرك قوي من 10 اأ�صطوانات، �صعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�صان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�صوي ت�صل اإيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز ال�صيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�صا�صة بالزما كبرية مل�صاهدة االأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �صوت، باالإ�صافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�صاخنة، وماكينة ل�صنع 
القهوة، واأماكن خم�ص�صة حلفظ الكوؤو�ض املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�صيارة على خزينة قوية مزودة بو�صائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف االإ�صاءة وعدد من املهام االأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�صناعة 12 ن�صخة من 

هذه ال�صيارة فقط حول العامل ب�صعر ي�صل اإىل 2 مليون دوالر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�صفت �رشكة ت�صنيع ال�صيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �صياراتها  اأول  �صتكون  والتي  مازدا6  �صيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�صتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض ال�صيارات الدويل يف نيويورك 

االأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�صخة  اأول  �صتكون 
يف �صيف العام احلايل 2018، كما �صيكون اأ�صحاب 

ال�صيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�صكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�صيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�صدار 
�صمن  �صتكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�صتي 
اإ�صافات نظام الت�صغيل الذكي املوجود يف �صيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�صم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�صيارة  املن�صتني 
ال�رشكة يف املعر�ض الدويل لل�صيارات مل يتحدث 
ا�صتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  االأمر  ذلك  عن 
امل�صتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�صافة من�صتي قوقل واآبل يف العام املا�صي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على ال�صري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�صيارة يف االأرا�صي الوعرة، وات�صح اأنها ل�صيارة "نيفا"، ف�صال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�صالم الرو�صية البيالرو�صية عن مناذج ع�صكرية مطورة ك�صفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�صية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �صولنيت�صنوغور�صك يف �صواحي ع�صكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�صة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �صلمت 4 �صيارات امل�صافة بني قعرها واالأر�ض مقارنة بالنماذج املدنية.ا�صتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�صا�ض "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�صاة، وميكن اأن ين�صب فيها قاذف قنابل اأو ر�صا�ض اإن "نيفا" الع�صكرية املطورة خم�ص�صة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�صة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�صاعة يف االأرا�صي الوعرة حيث ال�رشيع واال�صتطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �صيارة للتدخل مو�صكو.
ت�صتهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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!»iPhone X« لق�ساء �لأمريكي يحاكم »�آبل« ب�سبب�
من  بالغا  �آبل  �رشكة  تلقت 
يعلمها  �لأمريكي  �لق�ضاء 
�ضدها  مرفوعة  بدعوى 
 iPhone« هو�تف  ب�ضبب 
�ملدعية،  للجهات  X«ووفقا 
فاإن »�آبل خدعت م�ضتخدميها 
فيما يتعلق باملو��ضفات �لتي 
هو�تف  عن  بها  �رشحت 

iPhone X، حيث �دعت �أن 
�لهو�تف  هذه  �ضا�ضات  حجم 
ي�ضكل  بينما  بو�ضة،   5.8 هو 

يف �لو�قع 5.6875 بو�ضة«.
�جلهات  �أ�ضارت  كما 
�ضللت  »�آبل  �أن  �إىل  �ملدعية 
�أكدت  عندما  م�ضتخدميها 
هذه  �ضا�ضات  دقة عر�ض  �أن 

�لأجهزة ت�ضاوي 1125/2436 
�أقل  هي  بينما  بيك�ضل، 
�ضطوع  �أن  كما  ذلك.  من 
كما  لي�ض  �ل�ضا�ضات  هذه 
لتلك  ت�ضويقها  �أثناء  و�ضفته 

�لأجهزة«.
�لأوىل  �لدعوى  هذه  تعد  ول 
ب�ضبب  �آبل  تو�جهها  �لتي 

فقد  �مل�ضتخدمني،  ت�ضليل 
تعر�ضت للعديد من �لدعاوى 
عن  �إخفائها  ب�ضبب  �لأخرى 
زبائنها �ملو��ضفات �حلقيقية 
مدة  �أو  �لهو�تف،  لبطاريات 
عملها �لفعلية، وكذلك ت�ضليل 
باإبطاء  يتعلق  فيما  �لنا�ض 

عمل �أجهزتها عمد�.

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون
قررت �أبل و�ضام�ضونغ ت�ضوية ودية خلالف م�ضتمر بينهما منذ �ضبع 

�ضنو�ت حول �تهامات بن�ضخ تفا�ضيل من ت�ضميم هاتف �آي فون، 
بح�ضب ما �أفادت م�ضادر �لأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �ضفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�ضية يف مايو )�أيار( �ملا�ضي على �ضام�ضونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دولر لن�ضخها تفا�ضيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ضتديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�ضية �لفدر�لية 
لو�ضي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�ضوية 

�لق�ضية ... وبالتايل فان كل �لإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�ضحة �أن �ملجموعتني تعدلن عن �لتقدم ب�ضكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�ضدد.
و�أ�ضدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�ضي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��ضل حماية �لعمل 

�ل�ضاق و�لبتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ضت �ضام�ضونغ �لتعليق على 
�لتفاق.

يف 2011 ك�ضبت �أبل ق�ضية �أوىل حكم فيها على �ضام�ضونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ضتاأنفت �حلكم.
وو�ضل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لوليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�ضميم �لتي ن�ضختها �ضام�ضونغ تربر دفع كافة �لأرباح 
�لتي جنتها من ت�ضميم �لهاتف �لذكي مو�ضع �خلالف �أو ق�ضم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�ضية ت�ضمل خ�ضو�ضاً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع لأبل 
ت�ضمل خ�ضو�ضاً �ل�ضكل �مل�ضتطيل مع �حلو�ف �مل�ضتديرة مع رموز 

ملونة م�ضفوفة على �ل�ضا�ضة.

�ساومي تطلق هاتف 
  Redmi S2
�أن  �ل�ضينية  �ضاومي  �رشكة  ك�ضفت 
هاتفها �جلديد Redmi S2 �ضيكون 
تقنيات  على  يحتوي  �لذي  �جلهاز 
للتقاط  خا�ضة  ��ضطناعي  ذكاء 
�ضور �ضيلفي متاًحا لل�رش�ء وباأ�ضعار 

مناف�ضة كما هو �حلال د�ئٍما.
ياأتي �لهاتف مع �ضا�ضة بقيا�ض 5.99 
بو�ضة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �ضنابدر�غون 
�لذ�كرة وم�ضاحة �لتخزين �لد�خلية، 
مع  تاأتي  �لأوىل  �لن�ضخة  �أن  حيث 
وم�ضاحة  بايت  جيجا   3 ر�م  ذ�كرة 
تاأتي  وهو  بايت  جيجا   32 تخزين 
فيما  �ضعودي،  ريال   549 ب�ضعر 
ذ�كرة  على  �لثانية  �لن�ضخة  حتتوي 
تخزين  وم�ضاحة  جيجابايت   4 ر�م 
64 جيجابايت وتاأتي ب�ضعر 679 ريال 

�ضعودي.

يجلب  و
�لهاتف معه كامري� �أمامية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�ضل  ميغا 
binning لرفع دقة �ل�ضور، كما هو 
�حلال مع تقنيات �لذكاء �ل�ضطناعي 
لتح�ضني �ضور �لتقاط �ل�ضيلفي. كما 
خلفية  كامري�  على  �لهاتف  يحتوي 
و5  بك�ضل  ميغا   12 بدقة  مزدوجة 
ميغا بك�ضل يُذكر، �أن �جلهاز �ضيكون 
عرب  ح�رشي  وب�ضكل  لل�رش�ء  متاًحا 

.Jollychic متجر جويل �ضيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�ضيغنال،  �آب  وو�ت�ض  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�ضغر على  للتدوين  تويرت  �ضبكة 
بينهم  فيما  �لر�ضائل  تبادل  للم�ضتخدمني  ت�ضمح 
ب�ضكل م�ضفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ضتحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��ضم 
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ضتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�ضابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�ضية ر�ضائل مبا�رشة م�ضفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�ضب موقع »تك كر�ن�ض« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�ضمي ل�ضبكة 
بعد  يت�ضح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�ض  تويرت 
تغريدة  وبح�ضب  ر�ضمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�ضفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�ض �آب و�آي ما�ضيج لأبل، بل يختار �مل�ضتخدم 
�لكيفية  بنف�ض  م�ضفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�ضنجر.  بوك  في�ض  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�ضة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�ضالة ن�ضية �رش�ً«، �ضتُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�ضة �مل�ضفرة.

في�سبوك يطرد �لعديد من 
م�ستخدمي تطبيقه ب�سكل غام�ض!

في�ضبوك  م�ضتخدمي  من  �لعديد  طرد 
ب�ضكل غام�ض من ح�ضاباتهم، ومل يتمكنو� 
�لأربعاء  �ضاعات م�ضاء  �إليها يف  �لعودة  من 

�ملا�ضي
�مل�ضتخدمني  من  كبرية  �أعد�د  وذكرت 
ح�ضاباتهم،  �إىل  �لو�ضول  �إمكانية  فقد�ن 
يف حني �أبلغ �آخرون عن توقف �ملوقع عن 

�لعمل بالكامل.
�إرباك  حالة  �إىل  �مل�ضكلة  هذه  و�أدت 
�إىل  �مل�ضتخدمون  �جته  حيث  جماهريي، 
مثل  �لجتماعي،  للتو��ضل  �أخرى  مو�قع 

تويرت، ليطلبو� من في�ضبوك تف�ضري ما حدث 
خوفهم  عن  �آخرون  عرب  فيما  حل�ضاباتهم، 
�أن  من �لتعر�ض لالخرت�ق، على �لرغم من 
عمل  بطريقة  وتتعلق  فنية،  تبدو  �مل�ضكلة 
�مل�ضتخدمون  وقال  �لأغلب،  على  �ملوقع 
ح�ضاباتهم،  �إىل  �لدخول  حاولو�  �إنهم 
وعندما  خروجهم.  ت�ضجيل  مت  �أنه  ليجدو� 
�أن  بد�  كاملعتاد،  �لدخول  ت�ضجيل  حاولو� 

كلمة �ملرور توقفت عن �لعمل.
وت�ضري �ملطالبة �لتي تظهر عند عدم متكن 
ح�ضاباتهم،  �إىل  �لعودة  من  �مل�ضتخدمني 

عرب �ل�ضبكات �لجتماعية، �إىل �إعادة تعيني 
يف  رمز  تلقي  خالل  من  مرورهم  كلمات 
من  يتمكنو�  مل  لكنهم  �لإلكرتوين.  بريدهم 
هذ�  لأن  جمدد�،  ح�ضاباتهم  �إىل  �لدخول 

�لرمز ل يعمل.
على  قادرين  غري  �لكثريون  يز�ل  وما 
�لو�ضول �إىل ح�ضاباتهم على �لإطالق، وفقا 
�أن  ويبدو   .»Down Detector« ملوقع 
هذه �مل�ضكلة ترتكز ب�ضكل كبري يف �أوروبا، 
في�ضبوك حتى  تعلق  ومل  ذ�ته  للموقع  وفقا 

�لآن على �ضبب هذه �مل�ضكلة.

�أبل ت�ستبدل هو�تف �آي فون �إك�ض �ملعطوبة
�أر�ضلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�ضكالت تتعلق 
بتقنية »في�ض �آي دي« يف �آي فون �إك�ض، حيث يجب عليهم �لختبار �أولً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��ضتبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�ضالح �لكامري� �خللفية حلل م�ضاكل »في�ض �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إل �أن �لعديد من �مل�ضتخدمني لحظو� �أنه عند ف�ضل �لكامري� �خللفية، 
تف�ضل تقنية »في�ض �آي دي« �أي�ضاً يف �لعمل ب�ضكل �ضحيح.

نظارة �أوكولو�ض غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�ض غو �جلديدة على �أبرز م�ضاكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��ضي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�ض يف �لعو�مل �لفرت��ضية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ضتخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�ضة بات�ضال �ضبكة WLAN �لال�ضلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�ضرية، بالإ�ضافة �إىل ربط �جلهاز بح�ضاب �أوكولو�ض ب�ضبكة في�ض بوك، وبعد ذلك ت�ضل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�ضور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��ضي.

وميكن للم�ضتخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ضتعمال نظارة �أوكولو�ض غو من خالل ��ضتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�ضطدم عد�ضات �لنظارة مع عد�ضات نظارة �لو�قع �لفرت��ضي.

تقنيالأربعاء 19 دي�سمرب  2018  املوافـق  ل12ربيع الثاين 1440هـ 23



مكافحة  �إطار  »يف  �أنه  ذ�ته  �مل�صدر  و�أو�صح 
ك�صفت  �ملعلومات,  ��صتغالل  وبف�صل  �لإرهاب, 
دي�صمرب   17 يوم  �ل�صعبي,  �لوطني  للجي�ش  مفرزة 
2018, �إثر عملية بحث وتفتي�ش بربج باجي خمتار 
خمباأ  �ل�صاد�صة(,  �لع�صكرية  )�لناحية  �حلدودية 
ر�صا�صة  بندقية  على  يحتوي  و�لذخرية  لالأ�صلحة 
�أر�ش- �صو�ريخ   )10( وع�رشة   FMPK نوع  من 
عيار  هاون  قذ�ئف   )06( و�صت  ملم   55 عيار  جو 
بقذ�ئف  خا�صة  �صمامات   )06( و�صتة  ملم   82
بـ  تقدر  �لذخرية  من  كمية  �إىل  بالإ�صافة  �لهاون 
و�جلرمية  �لتهريب  حماربة  �إطار  طلقة«ويف   115
�ملنظمة, �أوقفت مفرزة للجي�ش �لوطني �ل�صعبي, 
�لذهب  عن  منقبا   )32(« قز�م/ن.ع.6,  بعني 
و�صبطت مركبة رباعية �لدفع وثالث )03( در�جات 
نارية و�صتة )06( �أجهزة للك�صف عن �ملعادن«, يف 
�أمنا�ش/ن.ع.4,  بعني  �أخرى  مفرزة  �أوقفت  حني 
»ثالثة )03( مهربني وحجزت �صبعة )07( قناطري 

من �لنفايات �لنحا�صية«.
من جهة �أخرى, ويف �إطار حماربة �صبكات �لهجرة 

للجي�ش  م�صرتكة  مفرزة  �أوقفت  �ل�رشعية,  غري 
�لأمن  م�صالح  مع  بالتن�صيق  �ل�صعبي,  �لوطني 
يف  متورطني   )02( »جمرمني  بوهر�ن/ن.ع.2, 

تنظيم عمليات �إبحار �رشية«, فيما �أوقف عنا�رش 
�لدرك �لوطني  بتلم�صان/ن.ع.2, »مروج خمدر�ت 

بحوزته 520 قر�ش مهلو�ش«.

م٫�س

مكافحة الإرهاب

ك�سف خمباأ للأ�سلحة والذخرية بربج باجي خمتار 
متكنت مفرزة للجي�س الوطني ال�صعبي, اأم�س الثنني اإثر عملية بحث وتفتي�س بربج باجي خمتار, من ك�صف خمباأ للأ�صلحة والذخرية يحتوي على �صواريخ 

اأر�س-جو, قذائف هاون و�صمامات خا�صة بقذائف الهاون, ح�صب ما اأفاد به اأم�س الثلثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

 اأذرع املو�ساد..
و اجلزائر

املو�صاد  اأعني  اأن  التاأكيد  القول  نافلة  من 

اجلزائر  نحو  دوما  متجهة  »ال�صرائيلي« 

الطبيعية  و  القوية  احلا�صنة  باعتبارها 

الفل�صطينيني  و  الفل�صطينية  للق�صية 

من  ال�صيا�صية,لذا  األوانهم  مبختلف 

لهذا  الحتياط  الألف  للمرة  الواجب 

اخلطر الذي ميكنه اأن ي�صتغل اأية ثغرة 

للإ�صرار باأمننا القومي ,و زرع الفتنة ,و 

ال�صفحات   مئات  وراء  وقوفه  ن�صتبعد  ل 

التي تنفث �صمومها �صد موؤ�ص�صات الدولة 

ت�صكيكا و نقد غري موؤ�ص�س و ت�صرب هذا 

بذاك و لنا يف فتنة غرداية قبل �صنوات 

املواد  اآلف  كانت  حيث  العرب  من  الكثري 

الذي  الأمر  للجمهور  التحري�صية تقذف 

عمل على اإراقة الدماء الربيئة لكن اهلل 

�صرت ,و تفطن اأهلنا يف وادي ميزاب العامر 

بقيت  و  املحنة  جتاوزنا  و  الداهم  للخطر 

اكت�صفت  �صهر  قبل  لليوم.  اآثارها  بع�س 

يحتوي  مركزا  اآ�صيوية  دولة  يف  ال�صرطة 

كان  الكمبيوتر  اأجهزة  و  املوظفني  مئات 

مواد  بث  و  الفتنة  زرع  الوحيد  عملها 

من  مبا�صرة  برعاية  هذا  و  حتري�صية 

نرى  اليوم  ,و  ال�صهيوين  الكيان  �صفارة 

حدودنا  من  ال�صهيوين  العدو  اقرتاب 

مع  اتفاقه  ا�صتغلل  عرب  اجلنوبية 

وبدون  ديبي  اإدري�س  الت�صادي  الرئي�س 

ال�صهيوين  العدو  خمابرات  فاإن  �صك  اأدى 

اجلنوبية  حدودنا  نحو  متجهة  �صتكون 

لن  املعنيني   جلميع  واجب  فاحلذر  لذا 

من  القرتاب  يف  الو�صيلة  املو�صاد  يعدم 

لخرتاقها  ال�صعي  و  اجلزائرية  احلدود 

وموجات  املوت  جماعات  م�صتغل 

و�صائط  تبقى  و  الأفارقة  املهاجرين 

املف�صلة  �صاحته  الجتماعي  التوا�صل 

املحطات  يف  الأ�صقاء  بني  الفتنة  لزرع 

لل�صقوط  القابلية  تكون  املف�صلية,حيث 
يف الفخ يف اأعلى م�صتوياتها.

 وداد احلاج

موقف

طريق مترنا�صت –عني اأمقل

جمزرة مرورية تخلف م�سرع 05 اأ�سخا�ص و 03 م�سابني

وزير الأمن الإيراين

�سيارات حتمل م�سادات جوية دخلت حدودنا

اأولد �صيدي امليهوب غليزان

مياه ال�سقي تعيق �سري اأ�سغال تهيئة الطريق الوالئي 

الطارف

اأمواج البحر تقذف جثة �ساب  ب�ساطئ بوفكرينة 

لقي ليلة �أول �أم�ش 05 �أ�صخا�ش م�رشعهم 
متفاوتة  بجروح  �أخريني   03 �أ�صيبت  و 
�صيارتني  ��صطد�م  �ثر  وذلك  �خلطورة 
بني  �لر�بط  بالطريق  �لدفع  رباعيتي 

وبالتحديد  �أمقل  مديني مترن��صت وعني 
يف �لنقطة �لكيلومرتية 60, وفور �إبالغها 
باحلادث �صارعت م�صالح �حلماية �ملدنية 
وقامت  �ملكان  عني  �إىل  بتمرن��صت 

ونقلهم  �مل�صابني  و  �ل�صحايا  باإجالء 
�ل�صتعجالت  و  �جلثث  مل�صلحتي حفظ 
بغد�د  م�صباح  �لإ�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة 
جهتها  من   , مترن��صت  �لولية  بعا�صمة 

�لطرقات باملجموعة  �أمن  فتحت �رش�يا 
�أمنيا  حتقيقا  �لوطني  للدرك  �لإقليمية 
, حيث  لك�صف مالب�صات �حلادثة  معمقا 
�صلته  �ملتوفرة  �لأولية  �ملعطيات  ت�صري 

بال�رشعة �ملفرطة و �لتجاوز �خلطري مع 
لقو�نني  �ل�صارم  بالتطبيق  �للتز�م  عدم 

�ملرور ح�صب �ملعلومات �ملتاحة .
اأحمد باحلاج 

�أجهزة  �إن  علوي  حممود  �لإير�ين  �لأمن  وزير  قال 
مبا�رش  ب�صكل  تعمل  �جلو�ر  دول  من  ��صتخبار�ت 
دخلت  �إرهابية  جماعات  و�إن  �إير�ن,  �أمن  لزعزعة 
فوقها  حتمل  حديثة  ب�صيار�ت  �لإير�نية  �حلدود 
�أمام  كلمة  يف  علوي  و�أ�صاف  جوية  م�صاد�ت 
�لربملان, �أم�ش �لثالثاء, �أن �إير�ن متكنت من �إحباط 
98% من عمليات �إرهابية كان خمططا لها, موؤكد� �أن 
�ل�صابق  تختلف عن  �أمنية  لتهديد�ت  تتعر�ش  �إير�ن 
مل  لكنه  �لأر�ش,  خ�رش  »د�ع�ش«  تنظيم  �أن  و�أو�صح 
عليها  �صيطر  �لتي  �لأ�صلحة  يفقد  ومل  �ل�صالح  يلق 
علوي  ك�صف  كما  و�ل�صوري  �لعر�قي  �جلي�صني  من 
�إىل معد�ت  تفتقر  �لإير�نية  �ل�صتخبار�ت  وز�رة  �أن 

تكنولوجية حديثة ملو�كبة �لتهديد�ت �لأمنية.

�ل�صقي  ملياه  �ملتكررة  �لت�رشبات  �أثارت 
�إد�ريا  �لتابعة  �مليهوب  �صيدي  �ولد  ببلدية 
�ملو�طنني  وقلق  ��صتياء  جديوية  لد�ئرة 
تهيئة 03  �لقائمني على �صوؤون م�رشوع  وحتى 
كيلومرت�ت من �لطريق �لولئي رقم 07 �أ كون 
بعملية  كثري�   و�أ�رشت  �أعاقت  �لت�رشبات  �أن 
تعرف  تز�ل  ل  �لتي  �لتهيئة  �أ�صغال  �صريورة 
�صائفة  منذ  �نطالقتها  رغم  ملحوظا  تاأخر� 
2018 ومن بني �لأ�رش�ر �لتي جنمت عن تلك 
�ل�صعبة  ج�رش  �إعادة  �أ�صغال  توقف  �لت�رشبات 
باملخرج �لغربي للبلدية وهو �جل�رش �لذي عود 
وتبقى  �ل�صتعمارية  �حلقبة  �إىل  �جنازه  تاريخ 
عملية ��صتئناف ��صغال �جناز �جل�رش مرهونة 
ب�صخ و�إخر�ج مياه �ل�صقي �ملرت�كمة بال�صعبة 
مو�طني  من  �لعديد  �أكد  �ل�صياق  نف�ش  ويف 
�لعديد من دو�وير بلدية �ولد �صيدي �مليهوب 
وبالغريب  عمار  �أولد  �مل�صاعدية  غر�ر  على 
مطروحا  بقي  �لت�رشبات  م�صكل  �أن  وغريها 
منذ عدة �صهور ب�صبب ��صتعمال فرقة �ل�صيانة 

بوحدة �لري لطرق وو�صائل بد�ئية يف �إ�صالح 
�لأعطاب وهي �لطرق �لتي غالبا ما تطيل من 
�أعمار �لعطاب وتهدر كميات معتربة من مياه 
يز�ل  ل  وقت  يف  وباملجان  �لفالحي  �ل�صقي 
�لبلدية  بذ�ت  �لفالحني  من  �لع�رش�ت  فيه 

بحاجة �ىل مثل هاته �لكمية �ملهدرة . 
غليزان: �س   ح

ب�صاطئ  �ملدنية  �حلماية  م�صالح  قامت   
بوفكرينة بالقالة  �صباح �أم�ش بنقل جثة �صاب 
�جلثث  حفظ  م�صلحة  �إىل  �لهوية  جمهول 
بوزيد  عمار  مب�صت�صفى  �ل�صحي  بالقطاع 
من  متقدمة  حالة  يف  وجدت  �جلثة  بالقالة 
�لدرك  يف  �ملتمثلة  �لأمنية  �مل�صالح  �لتعفن, 
حتقيقا  فتحت  �لخت�صا�ش  �إقليم  �لوطني 
�لوفاة  وتفا�صيل  �ل�صحية  هوية  على  للتعرف 
تكون  �أن  �مل�صادر  بع�ش  ح�صب  يرجح  �لتي 

لأحد �ملفقودين من �ل�صحايا » �حلر�قة«.
رزق اهلل �صريف
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 عر�س ترويجي خا�س بنهاية ال�صنة 
 Ooredoo ل »Haya! Switch« على

 ا�ستفيدوا من االنرتنت 
غري حمدود مدى احلياة 

زبائنها  مع  �جلديدة  �ل�صنة  بحلول   Ooredoo حتتفل 
وتطلق عر�ش ترويجي متميز على عر�صها ما بعد �لدفع 
من  �ل�صتفادة  فر�صة  لهم  مينح   ,»Haya! Switch«

�لأنرتنت غري حمدود مدى �حلياة.
�إىل غاية 16 جانفي 2019,  دي�صمرب 2018  �صالح من 18 
عر�ش   -Haya! Switch  « �لرتويجي  �لعر�ش  ي�صمح 
حمدود«, للزبائن �لفر�صة �لفريدة لال�صتفادة من �نرتنت 

غري حمدود مدى �حلياة و مكاملات غري حمدودة.
 Haya!  « يقرتح  �لحتياجات,  جلميع  ُمكيف  و  مرن 
�أر�صدة  ثالثة  يف  �ملز�يا  من  �لعديد  للزبائن   »Switch

جز�فية لالختيار : 
 1500 من  �لزبون  ي�صتفيد   :1500  Haya! Switch•
يف  �لنرتنت  )Go(من  �أوكتي   جيغا   50 كر�صيد,و  دج 
مكاملات  و   )Go( �أوكتي   جيغا   10 عن  عو�صا  �ل�صهر 
دقائق   10 و   Ooredoo نحو  24�صا/24  حمدودة  غري 

مكاملات نحو �خلارج.
�لزبون من 2500 دج  ي�صتفيد   :2500 Haya! Switch•
كر�صيد, و 150 جيغا �أوكتي  )Go(من �لنرتنت يف �ل�صهر 
عو�صا عن 30 جيغا �أوكتي  )Go(و مكاملات غري حمدودة 

Ooredoo و 30 دقيقة مكاملات  نحو  24�صا/24 نحو 
�خلارج.

�لزبون من 3500 دج  ي�صتفيد   :3500 Haya! Switch•
 50 عن  عو�صا  �صهر  كل  حمدود  غري  �نرتنت  كر�صيد,و 
جيغا �أوكتي  )Go(من �لنرتنت و مكاملات غري حمدودة 
نحو  مكاملات  دقيقة   50 و   Ooredoo نحو  24�صا/24 

�خلارج.

ال�صلف

15 والية يف 
ال�سالون الوطني 

للع�سل
لل�صالون  �ل�صابعة  �لطبعة  يف  ي�صارك  �أن  يرتقب 
تنظيمه  �ملزمع  �خللية  ومنتجات  للع�صل  �لوطني 

بال�صلف خالل �لفرتة �ملمتدة من 30 
 25 عن  يربو  ما  �لد�خل  جانفي   6 �إىل  دي�صمرب 
عار�صا من 15 ولية, ح�صبما ��صتفيد �ليوم �لثالثاء 
لدى رئي�ش �جلمعية �لولئية لرتبية �لنحل و�أو�صح 
�لتي  �لطبعة  هذه  �أن  حمودة,  �آيت  �لعزيز  عبد 
�صتقام فعالياتها ب�صاحة �ملتحف �لعمومي �لوطني 
»عبد �ملجيد مزيان« �صت�صهد م�صاركة 25 عار�صا 
�لبليدة,  غر�ر  على  ولية  ع�رش  خم�صة  ميثلون 
لفتا   , وم�صتغامن  غليز�ن   , بومرد��ش  �لبويرة, 
جمال  يف  �لفاعلني  جميع  »�صعي  �إىل  باملنا�صبة 
تربية �لنحل للرفع خالل كل طبعة عدد �مل�صاركني, 
بغية توفري للم�صتهلك جميع �أنو�ع �لع�صل ومنتجات 

�خللية وخلق تناف�صية بني �لعار�صني«.

عني الربد ب�صيدي 
بلعبا�س

كلب ينق�ص على 
اأربعة اأطفال 

�أربعة �أطفال خالل �لأ�صبوع �جلاري �إىل   تعر�ش, 
م�صتوى  على  �أ�صيبت  طفلة  ,بينهم  كلب  ع�صات 
طفلني  �إ�صابة  ثم  علي  �أولد  بلدية  من  �لر�أ�ش 
موؤ�ص�صة  �إىل  نقلهم  مت  ,حيث  مكدرة   بلدية  من 
�ل�صحة �جلو�رية بعني �لربد لتلقي �لعالج ,يف وقت 
هذه  ور�ء  كان  �لذي  �لكلب  هذ�  على  �لق�صاء  مت 

�ملاأ�صاة �لتي كادت تودي بحياة �أطفال �أبرياء 
�س.�صهيب

برندت اجلزائر

م�ساركة  يف معر�ص 
االإنتاج الوطني

�صيفيتال  جممع  فرع  �جلز�ئر,  برندت  �صت�صارك 
 20 من  �لكهرومنزلية,  �لأجهزة  �صوق  يف  �لر�ئدة 
معر�ش  من   27 �لدورة  يف   2018 دي�صمرب   26 �إىل 
�لإنتاج �لوطني بق�رش �ملعار�ش �ل�صنوبر �لبحري 
بالعا�صمة, حيث تهدف هذه �مل�صاركة �إىل تعزيز 
�ملحلي  �مل�صتوى  على  برندت  �رشكة  ح�صور 
للم�صتهلك  ن�صاطها  و�إبر�ز  تو�صيع  على  و�حلر�ش 
يف  �لر�ئدة  �جلز�ئر,  برندت  ,تقوم  �جلز�ئري 
يف  �لكهرومنزلية  �لأجهزة  وت�صدير  �صناعة 
جمال  يف  ومعرفتها  خربتها  بتقدمي  �جلز�ئر, 
خلدمة  �لكهرومنزلية  و�لأجهزة  �لإلكرتونيات 
�لوطني  و�لقت�صاد  �جلز�ئريني  �مل�صتهلكني 
من  و��صعة  جمموعة  وتوزيع  ت�صنيع  خالل  من 

�ملنتجات يف �ل�صوق.

اجلوية اجلزائرية 
 تفتح خط جديد

 نحو بلجيكا
�لعمل  �أم�ش �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية,  با�رشت 
على خط جوي جديد� يربط �جلز�ئر ببلجيكا هذ� 
�خلط �جلديد �صيكون �إنطالقا من مطار �جلز�ئر 
�لدويل بني �جلز�ئر �لعا�صمة و مطار �صارل لورو� 

ببلجيكا
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