
اكــت�شــــاف حيـوانـات موطـنها 
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واالنقـــــرا�ض يهــــــددها
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�س4لنطمح للمنا�صب و المتيازات، اإليا�س مرابط :

قانون ال�شحة اجلديد هو م�شروع اأ�شحاب ال�شكارة

تون�س

الق�شاء على الذراع االأمين  الأبي م�شعب عبدالودود

�س3

�س4

يف رده على اأ�صئلة )الو�صط( ، وزير الت�صال يوؤكد :

اإعادة النظر يف طريقة منح 
بطاقة ال�شحفي املحرتف

تعيني بهلول على راأ�س "ديركتوار" لغاية انعقاد اجلمعية االنتخابية

زط�ضي يزيح  حمفوظ قرباج و يخرجه من الباب ال�ضيق  
�س13

�س17�س24

املناطق العذراء ت�صيل لعاب  املخابر 
الأجنبية، ر�صوان طاهري:

يف ندوة دولية جمعت خرباء 
اليون�صكو و جزائريني 

 اإعادة تاأهيل "ق�شبة 
 اجلزائر" وفق 

معايري اليون�شكو  

.           تعيني بهلول على راأ�ض ديركتوار لغاية انعقاد اجلمعية االنتخابية

.    هيكلة �صندوق دعم ال�صحافة

�س6�س17

�س4

�س4

�س4

�س3

 قالت اإنه مل يقل�صها ب�صروط 
كما ف�صر البع�س، حنون :

الرئي�ض األغى فعال قرارات 
الثالثية ب�شاأن اخلو�ش�شة

الدالية غنية تك�صف :

 متت  ت�شــــــــوية ملفات
 تاأمني املعاقني الق�شر

وزير العمل مراد زمايل

 متــــــديد التـــــجميد 
يف الوظيف العمومي

عام 2017

تراجع العجز التجاري 
للجزائر اإىل 11,19 

مـــــــليـــــــار دوالر 
ب�صبب عدم احرتام نظام م�صابقات  

الوظيفة العمومية باأدرار 

 حديث عن  تالعب
 بنتائج م�شابقة االلتحاق 

برتبة فيزيائي طبي 

.       العودة اإىل االإ�شراب و االحتجاج غري م�شتبعد

اإطاللة باري�س الثقافية

 زكريا عبد الكايف
 و اجلرح ال�شوري !
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ر�ؤية من الواقع
وجبهة  الدميقراطي  الوطني  التجمع  حزبي  �صنع     
اللقاءات  يف  الأيام  هذه  احلدث  الوطني  التحرير 
اأخبارهما  ملأت  التي  والن�صاطات  والت�رصيحات 
 . املحلي  العام  الراأي  و�صغلت  والقنوات  ال�صحف 
وكما عودنا احلزبان على ال�صجيج ومن غري منا�صبة ، 
فان الغريب ان ل ن�صمع غري �صوتي هاتان الت�صكيلتان 
بالرغم من انه منذ �صهرين كانت كل الأحزاب حا�رصة 
على  التناف�س  اجل  من  منابر  ولها  ال�صاحات  يف 
ال�صيا�صي  الن�صاط  ولن   . املحلية  املجال�س  مقاعد 
اأن  الوزارة  على  فان  املنا�صباتية  على  يعتمد  اأ�صبح 
ن�صاطها  لن  املو�صمية  الأحزاب  من  ال�صاحة  تطهر 
النتخابية  املواعيد  عند  فقط  ي�صمع  ون�صالها 
تعود  احلزيبات  فجميع  ال�صنة  اأيام  باقي  يف  ،اما 

اأحداث  تعي�س  اجلزائر  وان  خا�صة   . جحورها  اىل 
القطاعات  كل  م�صت  يومية  وا�صطرابات  وم�صاكل 
واجلمعيات  الأحزاب  نظر  وجهة  فيها  ،الغائب 
ال�صيا�صية ملعرفة موقفها وراأيها مما يقع .فالنقا�س 
اأنها  اأ�صبح عقيما ووجهات النظر رغم اختلفها ال 
واملناورات   . والوطن  املواطن  فائدة  يف  ت�صب  ل 
التي ل موقف  الأحزاب  والولءات غطت على عمل 
لها ول راأي بقدر ما تنظر اىل الن�صال احلزبي على 
انه �صوق يدر عليها بالمتيازات ت�صتفيد منه القيادة 
الن�صال  ق�صية  ان  العلم  مع   . ملنا�صلني  تفتقد  التي 
والنخراط يف تلك الأحزاب مو�صمي اي حيث تكون 
الفائدة . والتجوال احلزبي يربز عند كل انتخاب ولنا 
والولئية  البلدية  واملجال�س  للربملان  املر�صحني  يف 

اجل  من  الأحزاب  جميع  يف  نا�صلوا  من  على  اأمثلة 
بطاقة  نقول  ول  املن�صفة  رمي  ثم  مبن�صب  الظفر 
الأحزاب  هي  اأ�صل.هذه  توجد  ل  لأنها  النخراط 
ومتثيل  ومقرات  ومنا�صلني  برامج  اإىل  تفتقد  التي 
بالتغيري  . وتطالب  والفئات  الوليات  قار لدى جميع 
و اإ�صقاط النظام واحلكم وهي مافتئت تعي�س حركات 
ت�صحيحية وموؤامرات ملنا�رصة فئة �صد اأخرى ، مع 
ان  ميكن  ل  الوطنية  ال�صيا�صية  اخلريطة  ان  العلم 
نح�صي فيها �صوى ت�صكيلت تعد على الأ�صابع لها من 
الر�صيد ما يوؤهلها لن تقوم بالتغيري الهادئ يف اإطار 
التناف�س ال�صيا�صي ال�رصيف وتقدمي برامج مبنية على 
جتد  ان  �صاأنها  �صحيحة من  واأرقام  متينة  اأ�ص�س 
ال�صناديق  على  اللعب  ،ولي�س  العامة  لدى  مكانا  لها 

واجلري وراء كل ا�صتحقاق ومن اجل الظفر بالكعكة 
وعقلية تر�صيح ما ميكن تر�صيحه واملهم امل�صاركة. 
مع ان هناك اأحزاب ف�صلت حتى يف الدخول يف قوائم 
للمجال�س  مر�صحيها  لتقدمي  ولية  واأربعون  ثمانية 
الولئية اما عن البلديات فعار ان ل يكون لها متثيل 
اأحزابنا  بلديات اجلمهورية. هذه  ربع  الأقل يف  على 
رئي�س  و�صفها  (كما  واربط  اثناع�س   ( على  املبنية 
الن�صاط  م�صمى  حتت  تعتمد  والتي   . �صابق  حكومة 
على  تلعب  ومرة  ال�صيا�صية  للثقافة  وتفتقد  احلزبي 
والتفرقة  والدين  واللغة  والعرقية  اجلهوية  وتر 
للتقرب  املعي�صية  املواطن  ظروف  ت�صتغل  ومرات 
من ال�صلطات  وجتعل لها مكانا بعيدا عن املنا�صلني 

املخدوعني فيها !

ق�سم الإعالم جلامعة م�ستغامن 

ا�ستح�سار مناقب الباحث الراحل زهري احدادن
الإعلم  ق�صم  ينظم 
تابينية  م�صتغامن  جلامعة 
باجلامعة  الإعلم  لفقيد 
الأ�صتاذ  اجلزائرية 
احدادن  زهري  الباحث 
عن  املوت  غيبه  الذي 
الإعلم  اأهل  من  حمبيه 
رئي�س  وح�صب  والت�صال 
بجامعة  الت�صال  ق�صم 
الأ�صتاذ  م�صتغامن 
فاإن  العربي  بوعمامة 
التاأبينية ت�صتح�رص ر�صيد 
الأكادميي  الفقيد  الرحل 

واملوؤرخ الذي ملك قدرات 
فائقة يف التنظري والكتابة 
ارثا  ورائه  تارك  للإعلم 
التخ�ص�س  يف  علميا 
الإعلم  اإليه طلبة  ي�صتند 
جامعات  خمتلف  من 
الإعلم  وكليات  الوطن 
الإعلم  لق�صم  �صبق  وقد 
الفقيد  للراحل  اأهدى  اأن 
بن  احلميد  عبد  و�صام 
والثقافة  للإعلم  بادي�س 
الدكتور  عنه  وا�صتلمه 

عزي عبد الرحمان

الدفع اللكرتوين

بريد اجلزائر يطلق 
اأر�سية نقدية جديدة

البليدة

اأيام تكوينية حول قانون 
ال�سفقات العمومية

اجلزائر  بريد  العمومي  املتعامل  اأطلق 
جديدة  نقدية  اأر�صية  العا�صمة  باجلزائر 
الأنرتنت   فواتري  وت�صديد  بتعبئة  ت�صمح 
دي  اأ  التدفق-  عايل  )النرتنت  الثابت 
عن  وذلك  النقال  اأنرتنت  وكذا  األ(  اأ�س 
الذهبية  الإلكرتونية  البطاقة  طريق 
الأر�صية  هذه  اطلق  مرا�صم  جرت  وقد 
بح�صور وزيرة الربيد والت�صالت ال�صلكية 
والرقمنة، هدى  والتكنولوجيا  والل�صلكية 
عبد  اجلزائر  ولية  ووايل  فرعون،  اإميان 
لربيد  العام  املدير  و�رصح  زوخ،  القادر 
لل�صحافة  دحماين،  الكرمي  عبد  اجلزائر، 
اأن موؤ�ص�صته اأبرمت عقودا مع املتعاملني 
وموبيلي�س  اجلزائر  ات�صالت  العموميني 
اللكرتوين  الدفع  خدمة  تعميم  اأجل  من 
للفواتري وتعبئة الهواتف والنرتنت )الثابت 
النقدية  البطاقة  طريق  عن  والنقال( 

الذهبية لربيد اجلزائر.

احلمراوة يكرمون ناتا�ش
وهران حار�س  مولودية  اأن�صار  كّرم 
مرمى فريقهم عبد الروؤوف ناتا�س 
جمعت  التي  املقابلة  خلل  وذلك 
نادي  اأمام  اأم�س  اأول  فريقهم 
من  رّدا  التكرمي  جاء  حيث  بارادو، 
اجلماهري على عدم تتويج حار�صهم 
املو�صم  يف  حار�س  اف�صل  بجائزة 
حار�س  اإىل  عادت  والتي  املنق�صي 
�صباب بلوزداد عبد القادر �صاحلي، 

اأين مت تكرميه بالربنو�س.

�سجيج اأحزاب تعود اإىل جحورها

احلفنـاوي بن عامـر غــول

برجمت م�صالح ولية البليدة �صل�صلة من الأيام التكوينية 
حول قانون ال�صفقات العمومية اجلديد و هذا لفائدة 
روؤ�صاء البلديات اجلدد و كذا اأع�صاء املجال�س البلدية 
بهدف تعريفهم بال�صلحيات اجلديدة املمنوحة اإليهم 
الولية  وايل  عنه  اأعلن  ح�صبما  القانون  هذا  اإطار  يف 
التكوينية  الأيام  هذه  �صتتطرق  و  العيا�صي  م�صطفى 
املوؤمترات  قاعة  م�صتوى  على  اليوم  انطلقت  التي 
بالولية يف بدايتها لعدد من املوا�صيع امل�صتعجلة التي 
يعاين عدد معترب من روؤ�صاء البلديات نق�س يف الإملام 

بكافة تفا�صيلها على غرار ميزانية البلدية و جرد 
و  املنازعات  مبلف  املتعلقة  تلك  كذا  و  املمتلكات 
هذه  افتتاح  على  اإ�رصافه  لدى  العيا�صي  يقول  العقار 
للبديات  العامون  الأمناء  اأي�صا  التي ح�رصها  اللقاءات 

و املدراء التنفيذيون.

ملف لت�سنيف حديقة التجارب باحلامة كاإرث عاملي 
�رصعت م�صالح ولية اجلزائر يف حت�صري ملف خا�س بحديقة التجارب 
الولية عبد  ، ح�صبما ما �رصح به وايل  لت�صنيفها كاإرث عاملي  باحلامة 
القادر زوخ الذي ك�صف عن تنظيم ندوة دولية حول هذا املعلم م�صتقبل 

من اجل دعم فر�صة احلديقة لتحظى باملكانة العاملية التي ت�صتحقها.
واأو�صح الوايل زوخ على هام�س زيارة وفد عن منظمة اليون�صكو التابعة 
لهيئة الأمم املتحدة حلديقة احلامة يف اإطار تنظيم وزارة الثقافة لندوة 
كاإرث  التجارب   ت�صنيف حديقة  ان   العتيقة  الق�صبة  دولية حول مدينة 
عاملي يتطلب اإجراءات معينة و قد �رصعت الولية "فعليا " يف حت�صري 
امللف اخلا�س بذلك يف انتظار عر�صه على جلنة وطنية مع تنظيم ندوة 

دولية م�صتقبل لتعزيز و دعم فر�صة ت�صنيفها .

�ساو�سي يحتفل بانت�سار �سطيف
�صابت حار�س مرمى فريق مولودية 
الفوز  بعد  غامرة  فرحة  اجلزائر 
الثمني الذي عاد به فريقه مولودية 
اإىل  قاده  الذي  التنقل  من  اجلزائر 
مدينة �صطيف وعلى ح�صاب الوفاق، 
�صافرة  اإعلن  بعد  ومبا�رصة  حيث 
نهاية املقابلة اأطلق ابن مدينة برج 
للوفاق  ال�صابق  واحلار�س  منايل 
مع  بالحتفال  وقام  للفرحة  العنان 
الألعاب  اإ�صعال  عرب  ناديه  اأن�صار 

النارية.

عاجلت م�صالح اأمن ولية اجلزائر ق�صايا خمتلفة متعلقة 
املهلو�صة  والأقرا�س  للمخدرات  الرتويج  و  باحليازة 
املزورة  الوطنية  العملة  من  نقدية  اأوراق  حيازة  وكذا 
 )09( توقيف  مّت  حيث  ال�صوق،  يف  للتداول  عر�صها  مع 
اأ�صخا�س م�صتبه فيهم، مع حجز )1134( قر�س مهلو�س، 
)170( غرام من القنب الهندي )14( مليون �صنتيم، )10( 
مليني �صنتيم مزورة وجمموعة من الأ�صلحة البي�صاء. 
املقاطعة  اأمن  م�صالح  عاجلتها  هذه  الق�صايا  جمموع 
الإدارية لبئر مراد راي�س، فاملتعلقة بحيازة املخدرات 
و الأقرا�س املهلو�صة لغر�س ترويجها واملتاجرة فيها، 
مّتت معاجلتها اإما عن طريق معلومات اأمنية موؤكدة اأو 
نقاط  م�صتوى  على  روتينية  تفتي�س  عمليات  من خلل 

املراقبة و التفتي�س بقطاع الخت�صا�س.

بعد توقيف 09 م�سبوهني 
بالعا�سمة

حجز 1134 قر�سا مهلو�سا 
170 غ قنب هندي 
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وزير الفالحة يف زيارة عمل للم�سيلة
وزير  اليوم  يحل  اأن  املنتظر  من 
وال�صيد  الريفية  والتنمية  الفالحة 
البحري »عبد القادر بوعزقي« بوالية 
وتفقد،  عمل  زيارة  يف  امل�صيلة، 
تندرج �صمن خرجاته امليدانية التي 
�رشع فيها منذ تعيينه وزيرا للفالحة 
يقوم من خاللها بالوقوف على واقع 
اأجل  من  وذلك  بالوالية  الفالحة 
دعم  طريق  عن  باالقت�صاد  النهو�ض 

القطاع الفالحي .
 عبدالبا�سط بديار  

قالت اأنه مل يقل�سها ب�سروط كما ف�سر البع�ض، حنون :

الرئي�س األغى فعال قرارات الثالثية ب�ساأن اخلو�س�سة

ع�سام بوربيع

املكتب  اجتماع  خالل  حنون  وثمنت 
القرارات  اأم�ض  حلزبها  ال�صيا�صي 
خ�صو�صا  اجلمهورية  لرئي�ض  االأخرية 
واعتربتها  االقت�صادي  بال�صق  تعلق  ما 
االأو�صاع  ت�صحيح  اإمكانية  على  دليال 
واخلروج من املاأزق املايل الذي تعاين 
اعتربتها  وباملقابل  لكنها  البالد  منه 
الوقت  النف�ض  يف  مطالبة  كافية  غري 
بني  ال�رشاكة  مليثاق  النهائي  بال�صحب 

القطاع العام واخلا�ض.
وكان ملف اخلو�ص�صة وفتح راأ�ض مال 
با�رشت  الذي  العمومية  املوؤ�ص�صات 
االأول  الوزير  بني  االأخرية  الثالثية  به 
روؤ�صاء  منتدى  رئي�ض  و  اويحيى  احمد 
العام  واالأمني  علي حداد،  املوؤ�ص�صات 
�صيدي  املجيد  عبد  العمالية  للنقابية 
وا�صعة  �صجة  اأثارت  قد  ال�صعيد 
من  جوا  اأثارت  و  العام،  الراأي  و�صط 
امللف  هذا  حول  والغمو�ض  ال�صبابية 
الهام جدا ال�صيما و اأنه كان مي�ض اأكرب 
مبا�رشة  اجلزائرية ومي�ض  املوؤ�ص�صات 

العامل اجلزائري. وهوما على ما يبدو 
ما دعا االأمني العام لالأفالن جمال ولد 
و�صفت  ثالثية  اإىل  الدعوة  اإىل  عبا�ض 
الثالثية  اأطراف  مع  عقدها  باملوازية 
حول  اأكرث  االأمور  ا�صتي�صاح  و  لفهم 
هذه اخلو�ص�صة للموؤ�ص�صات العمومية، 
و  العمومية  املوؤ�ص�صات  اأن  معتربا 

االإ�صرتاتيجية خط اأحمر .
رئي�ض  تعليمة  نزلت  ما  �رشعان  لكن 
من  العديد  اأعتربها  اجلمهورية 
هذا  حول  و�صالما  بردا  املتتبعني 

ال�صبابية  من  الكثري  اثار  الذي  امللف 
م�صري  من  التخوف  و  الرتقب  و 
ورغم  لكن  العمومية،  املوؤ�ص�صات 
الغمو�ض مازال  اأن  اال  الرئي�ض  تعليمة 
الغاء  هو  هل  امللف  هذا  حول  يحوم 
اأم  باخلو�ص�صة  الثالثية  لقرارات  كل 
اأحد  كان  جزئية،  حمددة  تعليمة  هي 
البيانات نقال عن » م�صدر ماأذون » هو 
من اأخلط احل�صابات و اأعطى االنطباع 
 . �صاملة  لي�صت  اخلو�ص�صة  اإلغاء  اأن 
الوزير  اأم�ض  اأول  عليه  اأكد  ما  وهو 

االأول احمد اويحيى ا�صتنادا على بيان 
حول  التفاوؤل  من  بنوع  االأنباء  وكالة 
هذا امل�صدر املاأذون، موؤكدا ا�صتمرار 
عن  انبثقت  التي  باخلو�ص�صة  قناعاته 
الثالثية االأخرية، اإال اأنه اأعطى انطباع 
عندما  معينة  جهة  يف  غليان  بوجود 
يف  ونتناق�ض   « تهدا  الربمة  »خلو  قال 
هذا امللف، فهل كان اويحيى ي�صري اإىل 
اخلو�ص�صة  قرارات  هذه  ملثل  رف�ض 
على امل�صتوى ال�صعبي اأم على م�صتوى 

دوائر احلكم.

�سرحت الأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون باأن رئي�ض اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة األغى فعال ما 
متخ�ست به الثالثية الأخرية من خو�س�سة اأو فتح راأ�ض مال املوؤ�س�سات العمومية ومل يقل�سها ب�سروط كما ف�سر 

البع�ض كون هذا الأخري يقت�سي اإعطاء تعليمات �سفوية فقط عو�ض الكتفاء بن�ض كتابي وزع على و�سائل الإعالم 

كان يجند ال�سباب من خالل مواقع التوا�سل الإجتماعي

اأحد عنا�سر » داع�س« رفقة 6 اآخرين 
اأمام جنايات  العا�سمة االبتدائية

اجلنايات  حمكمة  �صتنظر 
البي�صاء  يف  بالدار  االبتدائية 
الدولة  تنظيم  مقاتلي  اأحد  ق�صية 
 « والعراق  بال�صام  االإ�صالمية 
و  فار�ض«   ، »م  املدعو  داع�ض« 
املكنى ب »اأبو دجانة البتار« الذي 
ال�صباب اجلزائري عرب  كان يجند 
مواقع » الفاي�صبوك« ،وهو امللف 
الذي تورط فيه رفقة 6 اأ�صخا�ض 
اآخرين اثنان منهم موجودين رهن 
بتهم  املتابعني  و  املوؤقت  احلب�ض 
اإرهابية  جماعة  يف  االنخراط 
تن�صط باخلارج، واال�صادة باالأفعال 
االإرهابية ن وال�رشوع يف االنخراط 
خارج  تن�صط  اإرهابية  جماعة  يف 
للدورة  ،وهذا  الوطني  الرتاب 

اجلنائية املقبلة .
وقائعها  تعود  التي  الق�صية  يف 
لتاريخ 02 جانفي 2015 اإثر حملة 
االإرهاب  مكافحة  فرقة  نظمتها 
االأ�صخا�ض  لتوقيف  بالعا�صمة 
الذي ي�صتبه �صلوعهم يف تنظيمات 
التو�صل  و مت  طرف  من  اإرهابية 
احلديثة  التقنيات  خالل  من 
جمال  يف  الوا�صعة  القدرات  و 
التحقيقات االإلكرتونية و ال�صبكات 
يتوا�صل  ل�صخ�ض  االجتماعية 
االجتماعي  التوا�صل  موقع  عرب 
اإرهابية  عنا�رش  مع  »فاي�صبوك« 
تابعة لتنظيم داع�ض، ويتعلق االأمر 
باملتهم »ل ، حممد جنيب » و الذي 
مت توقيفه مبقهى انرتنيت بالقبة و 
»ط  يدعى  اأخر  �صخ�ض  رفقة  هو 
التحريات  ك�صفت  بعدما   « علي   ،
على  ح�صابهما  يف  اأجريت  التي 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع 

ن�صاطات  و  تعليقات  وجود  على 
التابعة  االإرهابية  العمليات  متجد 
لتنظيم » داع�ض« و اأنهما كانا على 
العنا�رش  اأخطر  اأحد  مع  توا�صل 
النا�صطة  اجلزائرية  االإرهابية 
دجانة  »اأبو  بالتنظيم يدعى 
عدة  وجود  خالل  من  البتار« 
بينهم  متبادلة  تعليقات  و  ر�صائل 
جمعتهما  خا�صة  اأحاديث  كذا  و 
االلتحاق  و طرق  كيفية  معه حول 
مبعاقل اجلامعات االإرهابية هناك 
املعمقة  للتحريات  وموا�صلة   ،
للك�صف عن عنا�رش اأخرى يف هذا 
على  كانت  التي  اخلطري  التنظيم 
�صلة مع » اأبو دوجانة« مت التو�صل 
لعدة اأ�صخا�ض اآخرين عرب خمتلف 
اللحاق  حاولوا  الوطن  واليات 
على  وكانوا  »داع�ض«  مبعاقل 
عالقة وطيدة بالعنا�رش املتواجدة 
هناك على اأرا�صي �صوريا و العراق 
، كما تو�صلت التحريات من خالل 
مراقبة ح�صاباتهم على ك�صف عدة 
فيديوهات و تعليقات من�صورة من 
على اجلهاد  حتث  و  متجد  قبلهم 
التنظيم  القتال يف �صفوف هذا  و 
الذي يعترب التنظيم االإٍرهابي االأول 
تبنيه  و االأخطر عامليا من خالل 
عدة جمازر و جرائم اإن�صانية متت 
و ال زالت تتم بعدة مناطق بالعامل 
عك�ض  وعلى  املتهمني  اأن  غري   ،
االأمنية  اجلهات  اأمام  به  اأدلوا  ما 
قد تراجعوا عن ت�رشيحاتهم اأمام 
وهذا   ، التحقيق  ال�صيد قا�صي 
�صتف�رش عنه جل�صة  ما  اإنتظار  يف 

املحاكمة من تفا�صيل اأكرث .
ل/منرية

بعد تعرفه على اأحد النا�سطات يف التنظيم

�ساب يحر�س على االإنخراط ب » داع�س » عرب مقهى اأنرتنيت بالكاليتو�س
ـ م�سالح الأمن تو�سلت لوجود عدة منا�سري و�سور له تهدد اأمن الدولة .

االإبتدائية  اجلنايات  حمكمة  تابعت 
بالدار البي�صاء بالعا�صمة اأحد ال�صباب 
الذين حاولوا االلتحاق بتنظيم الدولة 
االإ�صالمية بال�صام والعراق عن طريق 
املتواجدات  ال�صيدات  باأحد  عالقته 
تعرف  الذي  و  التنظيم  معاقل  داخل 
و  الفاي�صبوك«   « موقع  عرب  عليها 
العنا�رش  اأهم  عرفته من جهتها على 
توبع  التي  االأفعال  وهي  التنظيم  يف 
يف  االنخراط  حماولة  بتهمة  الأجلها 
جماعة اإرهابية تن�صط يف اخلارج عن 
طريق االأنظمة املعلوماتية و االإ�صادة 

باالأفعال االإرهابية .
البالغ  املتهم  توقيف  مت  وقد  هذا 
ينحدر  الذي  و  �صنة   34 العمر  من 
بناءا  الكاليوت�ض«   « منطقة  من 
حول  املواطنني  اأحد  من  بالغ  على 
االأنرتنيت  مقاهي  يرتاد  �صخ�ض 
مع اجلماعات  و يتوا�صل  بالكاليتو�ض 
و  داع�ض«   « تنظيم  من  االإرهابية 

عرب  حتري�صية  خطب  و  �صور  ين�رش 
االأمنية  التحريات  لتنطلق   ، ح�صاباته 
توقيفه  و  به  امل�صتبه  حتركات  بتتبع 
متلب�صا ب�صدد ن�رش و م�صاهدة خطب 
حتري�صية من اأحد مقاهي االأنرتنيت 
بالكاليتو�ض اأين �صبطته م�صالح االأمن 
 « درو�ض خا�صة ب  متلب�صا مب�صاهدة 
و  قطب«  حممد   « و   « البنة  احل�صن 
بعد تفتي�ض ح�صابه الذي كان يتوا�صل 
االإرهابية  اجلماعات  مع  خالله  من 
على  داخله  عرث  زكريا«  �صام   « با�صم 
ت�صجيالت لوقائع اإعدام تبناها تنظيم 
الأطفال  اإعدامهم  منها  داع�ض«   «
مواقع  عرب  بن�رشها  قام  �صوريا 
التوا�صل االجتماعي وكذا عرثوا على 
م�صد�ض  بيده  و  ملثم  هو  له و  �صور 
ق�صنطينة  والية  من  كل  مقر  واأمام 
ب�صعارات  مرفقة  اجلزائر  والية  ،و 
كلتا  اأن  على  تدل  عبارات  و  التنظيم 
املنطقتني تابعة للتنظيم وهي ال�صور 

التي كانت مت�ض اأمن و �صالمة الوطن 
و  ابنه  رفقة  ل�صور  اأي�صا  ن�رشه  مع 
مغتال  �رشطي  مع  له  اأخرى  �صورة 
اعرتف  التحقيق  على  بعد حتويله  و 
اأنه  اأكد  و  جرم  من  له  ن�صب  مبا 
االأنرتنيت  مقاهي  على  تردده  خالل 
تعرف  املواقع  �صفحات  يف  جتوله  و 
التي  ال�صام«  على املدعوة » فردو�ض 
كانت حتدثه على االأو�صاع يف �صوريا 
و من مت حول التنظيم و حتاول اإقناعه 
بادئ  يف  اأنها  غري  اجلهادي  بالفكر 
االأمر مل تخطره بتواجدها يف معاقل 
العالقة  توطدت  اأن  حلني  التنظيم 
اطماأنت  اأن  بعد  وخا�صة  بينهما 
مبيوله للفكر املتطرف فعر�صت عليه 
طلبت  و  التنظيم  يف  االنخراط  فكرة 
منه فتح ح�صاب يف الفاي�صبوك با�صم 
نا�صطني  مع  للتوا�صل  زاكي«  �صام   «
كل  على  بعدها  عرفته  و  بالتنظيم 
اأبو   « و  الباك�صتاين  دجانة  اأبو  من » 

ظل  الذي  اجلزائري«  البتار  دجانة 
حول  حدثهم  و  معهم  توا�صل  على 
التنظيم و بعد اأن ن�رش عدة من�صورات 
حتري�صية مت غلق ح�صابه فقام بفتح 
زكريا«  �صام   « با�صم  اآخر  ح�صاب 
مقاطع  ن�رش  يف  االأخر  هو  ا�صتعمله 
على  حتري�صية  �صور  و  من�صورات  و 
اجلهاد و بعدها حاول ال�صفر ل�صوريا 
يتم  اأن  قبل  تركيا  تاأ�صرية  با�صتعمال 
قبل  االأمن  م�صالح  قبل  من  توقيفه 
توجهه ملعاقل �صوريا ، غري اأن املتهم 
وخالل مواجهته لهيئة املحكمة اأم�ض 
تراجع عن �صابق ت�رشيحاته و حاول 
التمل�ض من فعلته من خالل نفيه اأن 
�رشدها  قد  الت�رشيحات  تلك  تكون 
من جهته  ليطالب   ، وعيه  بكامل 
ذكره  �صلف  ما  ظل  ويف  العام  النائب 
نافذا  �صجنا  �صنوات   7 عقوبة  توقيع 

وغرامة بقيمة 50 مليون �صنتيم .
ل/منرية

يف رده على اأ�سئلة )الو�سط( ، وزير الت�سال يوؤكد :

هيكلة �سندوق دعم ال�سحافة ،واإعادة النظر يف طريقة منح بطاقة ال�سحفي املحرتف
التي  التفقدية  زيارته  هام�ض  على 
قادته يوم االأحد لوالية اجللفة عقد 
ندوة  االت�صال  وزير  كعوان  جمال 
االإعالمية  االأ�رشة  �صمت  �صحفية 
كان  حيث   ، واملحلية  الوطنية 
يخ�ض  فيما  ونقا�ض  حديث  للوزير 
واملرا�صلني  ال�صحفيني  ان�صغاالت 
اأ�صئلة  على  رده  .ويف  املحليني 
بان  الوزير  اأكد  )الو�صط(  جريدة 
ال�صحافة تعي�ض اأزمة حادة وقا�صية 
اأن  معتربا  االإ�صهار  �صح  ب�صبب 
الدعم  اأن  مع  فعلته  فعل  التق�صف 
كما  يتوقف  مل  لل�صحافة  العمومي 

يتفاعل  انه  ،موؤكدا  الوزير  اأ�صاف 
وال�صحفيني  ال�صحافة  م�صاكل  مع 
ال�صحافة  مت�ض  مل  االأزمة  وان 
حتى  م�صت  واإمنا  فقط  املكتوبة 
مبن  وامل�صموع  املرئي  االإعالم 
�صح  ت�صكو  التي  االإذاعات  فيها 
وزارته  اأن  الوزير  واعترب   ، املوارد 
من  الالزمة  التدابري  اإيجاد  ب�صدد 
اجل حل مل�صاكل ال�صحف املكتوبة 
و�صيتوا�صل �صندوق ال�صحافة الذي 
هو يف طور االجناز وي�صمح للجرائد 
وخا�صة  املحنة  بتجاوز  الوطنية 
اأزمة االإ�صهار العمومي ، وعن اإعادة 

املهنة  اأخالقيات  جمل�ض  بعث 
القانون  بان  الوزير  اأكد  ال�صحفية 
ال�صحافة  عمل  و�صي�صبط  موجود 
خا�صة  ب�صفة  وااللكرتونية  عموما 
ملمحا  واقعا  اأمرا  اأ�صبحت  التي 
يت�صمنها  املهنة  اأخالقيات  اأن  اإال 
ال�صحابة  ي�صبط  الذي  القانون 
يف  التفكري  اإمكانية  مع  املكتوبة 
، واعترب  اأو مندجما  جعله م�صتقال 
هي  املهنة   اأخالقيات  الوزير 
و�صحفي  ال�صحفي  ت�صبط  التي 
يكون  اأن  ي�صتهل  ال  اأخالق  بدون 
وع�صو  االإعالمية  لالأ�رشة  منتميا 

باملهنة .الأن امل�صداقية واالحرتام 
 . الوزير  ي�صيف  كما  �رشوريان 
املحرتم  ال�صحفي  بطاقة  وعن 
اكد  فو�صوية  بطريقة  وزعت  التي 
النظر  اأعادت  وزارته  بان  الوزير 
موؤكدا  املنح  وطريقة  الع�صوية  يف 
من  متت  والتي  جتاوزات  بوجود 
واملوؤ�ص�صات  ال�صحفيني  طرف 
بطاقة  بان  مذكرا  االإعالمية 
تكون  اأن  يجب  املحرتف  ال�صحفي 
عندها قوة ليكون ال�صحفي حمرتفا 
وان هناك تقدما يف معاجلة امللف 
الذي يدخل يف �صلب تن�صيب �صلطة 

والتي  املكتوبة  ال�صحافة  �صبط 
�صينتخب اأع�صائها عن قريب .وعن 
اجلزائر  من�صب  �صغور  حول  �صوؤال 
ال�صحفية  املهنية  االحتادات  يف 
اأن هناك حتفظا  الوزير على  اأكد 
على بع�ض املنظمات مع �رشورة 
معاجلة امل�صكل يف القريب لوجود 
�صحفيني يدافعون عن وجهة نظر 
اجلزائر يف ملفات دولية واإقليمية 

وعربية وحملية .
الوزير  زيارة  اأن  بالذكر  اجلدير 
االإذاعي  البث  لتفقد حمطة  قادته 
مقران  �صبع  مبنطقة  والتلفزي 

ا�صتمع  حيث  املجبارة  ببلدية 
خمتلف  حول  تف�صيلية  ل�رشوحات 
التقنيات امل�صتخدمة لتح�صني البث 
الوزير  ال�صيد  قام  كما   . بالوالية 
لوناكل  �صعبان  بال�صيد  مرفوقا 
الوطنية  لالإذاعة  العام  املدير 
بتد�صني مقر االإذاعة اجلديد ) مقر 
الوالية �صابقا اين قام بتكرمي بع�ض 
ال�صابقة . وعلى  الوجوه االإعالمية 
قرار  الوزير  بارك  اللقاء  هام�ض 
وايل اجللفة مبنح االأ�رشة االإعالمية 

مقرا جلعله دارا لل�صحافة .
احلفنـاوي بن عامـر غــول
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لنطمح للمنا�صب و المتيازات، اإليا�س مرابط :

قانون ال�سحة اجلديد هو م�سروع اأ�سحاب ال�سكارة
.       العودة اإىل االإ�سراب و االحتجاج غري م�ستبعد

تون�س

الق�ساء على الذراع االأمين  الأبي م�سعب عبدالودود
.      االإرهابي يحمل ا�سم بالل القبي

قتلت القوات اخلا�صة يف تون�س اأم�س ال�صبت م�صاعد زعيم تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�صالمي بالل القبي، وقال م�صوؤول حكومي تون�صي اإن 
القوات اخلا�صة يف تون�س قتلت بالل القبي، “وهو م�صاعد كبري لأبي م�صعب عبد الودود زعيم تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�صالمي يف كمني 

بينما كان يف مهمة لإعادة تنظيم فرع القاعدة يف تون�س بعد ال�صربات التي تلقاها هناك يف ال�صنوات الأخرية”.

ع�صام.ب

القبي  بالل  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 
اليمنى  ”الذراع  هو  جزائري  وهو 
التحق  اأنه  م�صيفا  الودود“  لعبد 
عاما   15 عمره  كان  منذ  باجلبال 
من  املقربني  من  ي�صبح  اأن  قبل 
بيان  ويف  القاعدة،  تنظيم  زعيم 
اإن  التون�صية  الداخلية  قالت وزارة 
مهمة  يف  كان  قتل  الذي  القيادي 
لإعادة هيكلة كتيبة عقبة بن نافع 
بالتن�صيق  املكلف  وهو  تون�س  يف 
بني قادة القاعدة يف بالد املغرب 
تون�س  يف  وفرعيها  الإ�صالمي 

وليبيا.
علي الزاوي 

هي �صربة نوعية للنواة 
ال�صلبة للقاعدة

القبي   بالل  على  الق�صاء  وحول 

الذراع الأمين مل�صعب اأبو   الودود 
اخلبري  يرى  بتون�س   « درودكال   «
منطقة  اأن  الزاوي  على  الأمني 
نا�صطة  منطقة  بتون�س  الق�رصين 
اإرهابيا ، حيث يعد هذا الثاين من 
الق�صاء  مت  الذين  درودكال  اأتباع 
على  الق�صاء  مت  اأن  بعد   ، عليهم 
الب�صري  اأبو  الأول يف غرداية و هو 
وهو  القب�س  عليه  األقي  الذي 
اأجل  من  مايل  �صمال  اإىل  متوجه 
مبايعة اأياد غايل . وقال الزاوي اأن 
املجندة  الإرهابية  العنا�رص  اأغلب 
الإرهابية  التنظيمات  طرف  من 
اأ�صول  من  بداع�س  التحقت  التي 
اأنه بعد ال�رصبات  تون�صية، م�صيفا 
يف  القاعدة  �صفوف  تلقتها  التي 
طرف  من  الإ�صالمي  املغرب 
اجلي�س اجلزائري، واإ�صابتهم باأزمة 
عنا�رصها،  يف  ان�صقاق  و  مالية 

الدولة  خاليا  تنظيم  اغلب 
تون�س  يف   « »داع�س  الإ�صالمية 
تبعث ن�صاطها من ليبيا نحو تون�س 
الإ�صطرابات  بذلك  م�صتغلني   ،
تون�س  يف  الجتماعي  الو�صع  و 
لإعادة بعث ن�صاط داع�س . معتربا 

اأن القاعدة انتهت . و اأ�صار اخلبري 
علي الزاوي اإىل احل�صار امل�رصوب 
اجلي�س  طرف  من  دوردكال  على 
اأن حاول درودكال  ، بعد  اجلزائري 
ومل  ومايل  تون�س  اىل  يذهب  اأن 
يلتحق  اأن  اأراد  اأن  وبعد   ، ي�صتطع 

اأياد  جماعلة  مع  ويندمج  بتون�س 
و  ، ل�صيما  ليبيا  و  النيجر  غايل يف 
اأنه مت القب�س على الرجل الثاين يف 
املدعو  الب�صري  اأبو  ال�صوري  مكتبه 
اإىل  ا�صوله  تعود  التي  عزيوز  عمي 

مدينة اأزفون بتيزي وزو .

الدالية غنية تك�صف :

متت  ت�سوية ملفات 
تاأمني املعاقني الق�سر

الوطني  الت�صامن  وزيرة  ك�صفت 
غنية  املراأة  وق�صايا  والأ�رصة 
تاأمني  ملفات  ت�صوية  عن  الدالية 
الذين  �صنة  الأقل من 18  املعاقني 
التاأمني  من  ا�صتفادتهم  تعطيل  مت 

الجتماعي منذ منت�صف 2016.
كتابي  �صوؤال  على  ردها   ويف 
الغني  عبد  الربملاين  للنائب 
تاأمني  ملفات  بخ�صو�س  وي�رص، 
طلبت  بعدما  الق�رص،  املعوقني 
تغيري  الجتماعي  الن�صاط  مديرية 
التامني با�صم ويل القا�رص بدل من 
البن، حيث قوبلت ملفات بع�صهم 
ال�صندوق  م�صتوى  على  بالرف�س 
الوطني لل�صمان الجتماعي بحجة 
من  التاأمني  ا�صتمارة  مالأ  وجوب 
هو  باعتباره  القا�رص  البن  قبل 

املعوق ولي�س رب العائلة.
يف  الأوىل   و�صددت  امل�صوؤولة 
اأن مالأ ا�صتمارة ال�صمان  القطاع ، 
الجتماعي من قبل ويل املعاق بدل 
املعاق القا�رص، ي�صتند اإىل ن�صو�س 
قانونية، موؤكدة اأن التكفل بو�صعية 
ملفاتها  رف�صت  التي  احلالت 
ال�صمان  م�صالح  م�صتوى  على 
فقد  اجلزائر،  لولية  الجتماعي 
الن�صاط  مديرية  م�صالح  عقدت 
لولية  والت�صامن  الجتماعي 
ال�صمان  م�صالح  مع  اجلزائر 
الجتماعي لولية اجلزائر �صاعات 
يق�صي  اتفاق  اإىل  اأف�صت  عمل 

بت�صوية هذه احلالت.
اإميان لوا�س

وزير العمل مراد زمايل

متديد التجميد يف 
الوظيف العمومي
اإدماج اأكرث من 1.5 
مليون �صاب يف اإطار 

عقود »اأنام«
والت�صغيل  العمل  وزير  اأعلن 
الجتماعي مراد زمايل  وال�صمان 
الوظيف  يف  التجميد  متديد  عن 
الأجر  رفع  اأن  ،م�صريا  العمومي 
املرحلة  يف  امل�صمون  القاعدي 

احلالية غري وارد.
واأفاد  زمايل الأم�س  خالل زيارة 
بوعريريج  برج  ولية  اإىل  قادته 
اإدماج اأكرث من 1.5 مليون  اأنه مت 
قبل  ما  عقود  اأطار  يف  �صاب 
 460 يوجد  فيما  »اأنام«،  الت�صغيل 
األف �صاب يف انتظار قرار الإدماج 

والرت�صيم.
العمل  يتعلق  منا�صب  فيما   اأما 
العمل  وزير  �رصح  املتاحة 
الجتماعي  وال�صمان  والت�صغيل 
األف   100 بوجود  زمايل  مراد 
الت�صغيل  الأجهزة  عرب  من�صب 
عرب  من�صب  األف  و40  العمومية، 
الإدماج  على  امل�صاعدة  جهاز 
املهني، مع 60 األف م�صب متوفر 
القطاع  يف  املهنية  العقود  عرب 
اأكرث  فتح  �صيتم  كما  القت�صادي، 
يف  �صغل  من�صب  األف   400 من 

التوظيف الكال�صيكي يف2018
اإميان لوا�س 

الوطنية  النقابة  رئي�س  طالب 
ملمار�صي ال�صحة العمومية  اليا�س 
عمل  م�رصوع  بتجميد  مرابط 
اإ�رصاك  و  اجلديد  ال�صحة  قانون 
مراعاة  مع  الجتماعيني  ال�رصكاء 
،معتربا  اأن  النقابات  اقرتاحات 
م�رصوع  اجلديد  ال�صحة  قانون 
لبيع  ،م�رصوع  ال�صكارة  اأ�صحاب 
اأن  يريد  ملن  العمومي  قطاع 

ي�صتثمر فيه .
الأم�س  يف  مرابط  اإليا�س  اعترب 
ندوة �صحفية عقدها مبقر النقابة 
،اأن م�رصوع قانون ال�صحة اجلديد 
م�رصوع اأ�صحاب النفوذ ،مربزا انه 
اخلدمة  يف  احلق  اأكرث  �صيعرقل 
تقاطع  :«هناك  ،م�صيفا  املدنية 
داخل  املال  لوبي  و  الإدارة  لوبي 
املنظومة ال�صحية ،كما اأن هناك 
م�رصوع لبيع القطاع العمومي ملن 
ل�صنا  ،ونحن  ي�صتثمر فيه  اأن  يريد 
�صد القطاع اخلا�س و اإمنا ليجب 

اأن نخلق التناف�س بني القطاع العام 
و اخلا�س لن قطاع ال�صحة قطاع 
خدماتي و لي�س تناف�صي »على حد 

قوله .
واأفاد اليا�س مرابط انه �صيتم عقد 
اجتماع ا�صتثنائي للمجل�س الوطني 
 2018/02/08 للنقابة  بتاريخ 
الوزارة  ا�صتجابة  ملدى  تقييما 
لتج�صيد اأر�صية املطالب املرفوعة 
الإ�رصاب  اإىل  العودة  اأن  ،مربزا 
م�صتبعد  اأمام  غري  الحتجاج  و 
الأول  امل�صوؤول  جتاهل  و  متاطل 
مطالب  جت�صيد  القطاع  يف  يف 
الأخ�صائيني  الطبيني  املمار�صني 

و العاميني .  
قطاع  مرابط  اأن  وابرز  اإليا�س 
يف  يتخبط  اجلزائر  يف  ال�صحة 
بينها  امل�صاكل  من  من  العديد 
الإمكانيات  يف  الفادح  النق�س 
عدم  و  الأدوية  يف  والتقاطعات 
م�صايرة التكوين للحاجيات ،«قائال 

»الإ�صكال ليكمن يف الطبيب و اإمنا 
اجلزائر  يف  الطبية  املنظومة  يف 
،داعيا اإىل �رصورة تبني اإ�صالحات 

جذرية للنهو�س بالقطاع ».
القمع الذي  واأدان  اإليا�س مرابط 
املقيمني  الأطباء  له  تعر�س 
،موؤكدا  لهم  احتجاج  اأخر  خالل 
املطلقة  امل�صاندة  على 
ولحتجاجهم  مطالبهم  لبع�س 
 « ال�صدد  ذات  يف  ،قائال  الأخري 
كان  ظريف  حل  اخلدمة  املدنية 
ي�صلح يف وقت م�صى ،اليوم تغريت 
كثري من الأمور ، واحلل ليكمن يف 
اإىل  اخت�صا�س  ذو  طبيب  اإر�صال 
اخلدمة  ا�صم  حتت  اأخرى  مناطق 
لي�صت  الوطنية  ،فاخلدمة  املدنية 
يف توفري طبيب خمت�س و اإمنا يف 

طاقم طبي » .
ويف  �صياق اأخر عرب اإليا�س مرابط 
لوزارة  الكلي  للغياب  اأ�صفه  عن 
املهني  امل�صار  ت�صري  يف  ال�صحة 

بل  التن�صيق  غياب  ،مربزا  لل�صحة 
انعدامه بني الوزارة و املوؤ�ص�صات 

ال�صت�صفائية
وجددت النقابة الوطنية ملمار�صي 
لنقابات  العمومية دعوتها  ال�صحة 
هيكل  �صمن  للتوحد  القطاع 
تن�صيقي جامع يف �صورة كنفدلرلية 
فيما  خا�صة  امل�صتقلة  النقابات 
تعلق بامللفات الكربى املطروحة 
ال�صحة  قانون  و  العمل  قانون  يف 
كذا  و  ال�رصائية،  القدرة  ملف  و 
النقابية  احلريات  على  الت�صييق 
الحتجاج  يف  احلق  م�صادر  و 

ال�صلمي .
واأكد  اإليا�س مرابط على  م�صاركة 
العمومية  ال�صحة  ممار�صي  نقابة 
يف التجمع املربمج يوم 1 فيفري 
اأمام مقر املديرية العامة للربيد و 
املوا�صالت ت�صامنا مع امل�صوؤولني 
للربيد  الوطنية  للنقابة  النقابيني 
،داعيا  عملهم  من  املف�صولني 

الوطنية  النقابية  الإطارات  جميع 
و املحلية للعمل حمليا مع خمتلف 
امل�صتقلة  الكنفدرالية  نقابات 
ال�صامل  الوطني  لإجناح الإ�رصاب 
الوقفات  يوم 2018/02/14 و كذا 

ال�صلمية بكل الوليات .
حلملة  تقييمه  يخ�س  وفيما 
اخلا�صة  ال�صتدراكية  التلقيح 
الأملانية  احل�صبة  و  باحل�صبة 
اأ�صفه  عن  مرابط  اإليا�س  ،عرب 
للعملية  عن  الف�صل  الذريع 
احلملة  اأخطاء  نف�س  بتكرار 
الأوىل و املتمثلة يف عدم مرافقة 
ملثل  العمومية  ال�صحة  ممار�صي 
،معربا  الوطنية  الن�صاطات  هذه 
الوزارية  للتعليمة  من  ا�صتغرابه 
التلقيح  فرتة  بتمديد  القا�صية 
الأخذ  دون  م�صمى  غري  لأجل 
الت�صخري املتوا�صل  بعني العتبار 
اأيام  يف  حتى  امل�رصفني  لالأطباء 

الراحة القانونية .

عام 2017

تراجع العجز التجاري للجزائر اإىل 11,19 مليار دوالر
تراجع العجز التجاري للجزائر اإىل 11،19 
عجز  مقابل   2017 بنهاية  دولر  مليار 
ب17،06 مليار دولر يف 2016، اأي برتاجع 
مليار   5،87 بقيمة  باملائة   34،4 ن�صبته 
م�صالح  لدى  واأج  علمته  ح�صبما  دولر، 

اجلمارك.
لت�صل  ال�صادرات ب�صكل ملحوظ  وارتفعت 
مقابل   2017 يف  دولر  مليار   34،76 اإىل 
30،02 مليار دولر يف 2016، بزيادة 4،74 
ح�صب  باملائة(،   15،8+( دولر  مليار 

الآيل  لالإعالم  الوطني  املركز  بيانات 
التابع للجمارك ويف مقابل  والح�صائيات 
ذلك، انخف�صت الواردات اإىل 45،95 مليار 
برتاجع  دولر  مليار   47،08 مقابل  دولر 
باملائة(،   2،4-( دولر  مليار   1،13 قيمته 

ح�صب نف�س امل�صدر.
ال�صادرات  تغطية  م�صتوى  وبخ�صو�س 
انه  اجلمارك  بيانات  تظهر  للواردات، 
 76 اإىل   2016 يف  باملائة   64 من  انتقل 

باملائة يف 2017.

من  الكربى  احل�صة  املحروقات  ومتثل 
للخارج يف 2017 )94،54  مبيعات اجلزائر 
لل�صادرات(  الجمايل  احلجم  من  باملائة 
 28،22 مقابل  دولر  مليار   32،86 لتبلغ 
مليار دولر اأي بزيادة ب4،64 مليار دولر 
باملائة( مقارنة ب2016، بف�صل   16،45+(
انتعا�س اأ�صعار النفط يف الأ�صواق العاملية 
املحروقات  خارج  ال�صادرات  وتظل 
املا�صي  العام  قدرت  حيث  هام�صية 
باملائة   5،21 بارتفاع  دولر  مليار  ب1،89 

خارج  ال�صادرات  وتتكون  ب2016  مقارنة 
امل�صنعة  ن�صف  املواد  من  املحروقات 
بقيمة 1،38 مليار دولر )مقابل 1،32 مليار 
مليون   348 بقيمة  غذائية  مواد  دولر(، 
دولر )مقابل 327 مليون دولر(، جتهيزات 
 54 )مقابل  دولر  مليون  ب74  �صناعية 
مليون دولر(، مواد خام ب73 مليون دولر 
)مقابل 84 مليون دولر( و�صلع ا�صتهالكية 
غري غذائية ب20 مليون دولر )مقابل 19 

مليون دولر(.

اإميان لوا�س
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اكت�ساف حيوانات موطنها الوحيد 
باجلزائر.. واالنقرا�ض يهددها

 .    عدم تطبيق القانون و�سعف امل�سوؤولني ينهبان الرثوة الربية

 .    اجلزائر فقدت اآخر زوجي مها يف 2008

ك�سف املخرج ال�ساب ر�سوان طاهري �ساحب »الأر�ض املفقودة«، 
عن جملة من اأ�سرار احلياة الربية اجلزائرية املجهولة املعامل، 

مو�سحا اأن اجلزائر فقدت اآخر زوجي مها يف 2008، لت�سجل اجلزائر 
انقرا�ض 3 غزلن نهائيا، موؤكدا اأن املناطق العذراء ت�سيل لعاب 

الباحثني الأجانب بف�سائل غري مكت�سفة،اآخرها ما اأكدته املخابر 
الأجنبية عن الوعل اجلزائري، يف حني اأن الإدارة حتمي نوعا تعود 

اأ�سوله ل�سبانيا.
حواره  يف  الع�صامي،  امل�صور  وحتدث 
ثالثية  عن  »الو�صط«،  مع  جمعه 
العراقيل التي تواجهها احلياة الربية يف 
اجلزائر بداية من: اجلامعة البعيدة عن 
امليدان، واالإدارة غري الواعية وال ملمة 
باملو�صوع، والقوانني غري املطبقة، ما 
يجعل احلياة الربية تعي�ش و�صط ال�صيد 
الع�صوائي مع �صعف الوعي املجتمعي، 
»اأريد  ببعث  اأمله  عن  ك�صف  حني  يف 
ما  ونقل  الربية  احلياة  معاناة  حماكاة 
ق�ص�ش  من  احليوانات  حياة  ترويه 
ماأ�صاوية انطالقا من الربنامج الوثائقي، 

للك�صف اأنهم :«اأمم اأمثالنا«.

انطالقا من الربنامج الوثائقي 
»الأر�ض املفقودة«، كيف 

ح�سرتكم فكرة النطالق يف عامل 
ت�سوير الربية؟

منذ  كهاوي  معه  انطلقت  الوثائقي 
�صغري، من 2008، لدي فيديوهات على 
اليوتيوب، بخ�صو�ش احلياة الربية، لكن 
االحرتافية جاءت كخطوة الحقة مع ما 
عّززه ن�صاطي اجلمعوي، الي�صال �صوت 
احلياة الربية املهم�صة باجلزائر، فكنت 
اجلزائرية  احليوانات  انقرا�ش  اأالحظ 
من  للو�صع،  تدارك  اأي  دون  تدريجيا 
ات�صاالت  اأن   خا�صة  الأخرى،  منطقة 
بباقي املناطق على راأ�صها ال�صحراوية، 
عينات  على  ووقفت  اإليها  انتقلت  وكذا 

بنف�صي.
جمعيات  يف  ن�صاطي  بخ�صو�ش  اأما 
حماية البيئة واحليوان، فاأنا نا�صط منذ 
م�صجلة  هي  احلالية  وجمعيتنا   ،2001
على م�صتوى االحتاد االأوروبي ولها فرع 

حملي هنا.

هل ميكن اأن حتدد لنا بع�ض 
الأمثلة عما فقدته اجلزائر من 

ثروة حيوانية برية ؟

فرتة  مثلت  ال�صوداء  الع�رشية  فرتة 

اأن  حيث  احليوانات،  لبع�ش  انتعا�ش 
الذهاب  عن  النا�ش  �صّد  االأمن  غياب 
وهو  اجلبال،  عرب  املعزولة  للمناطق 
وانتع�صت،  احليوانات  على  انعك�ش  ما 
والرمي،  االأطل�صي،  الغزال  راأ�صها:  على 
مبنطقة  ينح�رش  وجوده  اأن  مييزه  ما 
يك�صبه  ما  وهو  فقط،  العربي  املغرب 
للربية  م�صافة  كرثوة  م�صاعفة  مكانة 

اجلزائرية.

هل من اإح�ساءات بذلك 
اخل�سو�ض؟

ال توجد اأي اإح�صاءات، وال اأحد ي�صتطيع 
ال ميلكون  النا�صطني  اأن  ذلك  تقدميها، 
االإمكانيات الكافية من اأجل حت�صيلها وال 
املعطيات، رمبا بع�ش اجلهود االأجنبية . 
وحتى العاملني يف االإدارة ال ميكنهم منح 
املعطيات بهذا اخل�صو�ش، فعلى �صبيل 
االت�صال  املرات  اأحد  املثال: جرى يف 
باإحدى  الغابات  ملحافظة  اجلزائر  من 
اإح�صاءات  طلبوا  ال�صحراوية  الواليات 
ردت  االأطل�ش«،  »غزال  لدمي  غزال 
االأخرية اأن هذا النوع غري موجود، وهو 
ما يو�صح اأن امل�صالح الر�صمية ال تدرك 
املقدرات احلقيقية، يف حني اأنني وثقت 
بالفيديو وال�صور، وحتى باحثني  وجوده 
ا�صتطالعية  بجوالت  قاموا  اأجانب 
حتتوي  املنطقة  اأن  كما  وجوده  اأكدوا 
على  و�صرنكز  الغزال،  من  اأنواع   3 على 
يتم  ومل  منها  انقر�صت  التي  احليوانات 
نوع  وهو  املها،  غزال  مثل  تداركها: 
اإعماره،  الإعادة  اخلليج  دول  عمدت 
واآخر زوج ق�صي عليه باجلزائر كان يف 

2008، بفعل ال�صيد الع�صوائي.
مفقودة،  اأخرى  هناك حيوانات  اأن  كما 
وتكلف  االنقرا�ش،  طريق  يف  وغريها 
لها دول اأخرى ميزانيات كبرية من اأجل 
يت�صبب  اإذ  الع�صل،  كغرير  ا�صرتجاعها: 
االن�صان يف انقرا�صه عن طريق مناف�صته 
ال�صب  اأكل  تداول  بعد  غذائه،  على 
حتى  االأفاعي  قتل  حملة  ثم  »غذاوؤه«، 

ووجدته  الثاين«،  »غذاوؤه  مواطنها  يف 
 150 حوايل  البعيدة  املناطق  باإحدى 
ع�صكري  مبكان  يحتمي  ب�صار،  عن  كم 
لالعتيا�ش على الف�صالت اأو ا�صطياد ما 

يتغذى على تلك الف�صالت. 

فيما يتعلق باجلانب القانوين، اأين 
ت�سنفون ما يوفره الإطار القانوين 

للحياة الربية، هل هناك اإهمال 
لهذا اجلانب تغذيه الثغرات 

القانونية؟

فيما يتعلق باجلانب القانوين، يبقى حربا 
على ورق الأن اجلزائر هي من اأول الدول 
التي وّثقت اأن التعدي وعقاب اأي حيوان 
بطريقة ع�صوائية يعاقب عليها القانون، 
التطبيق؟  اأين  لكن  متوفرة  القوانني  لذا 
يدعمها اأن اهتمام املواطن غائب، فال 

توجد ثقافة بيئية.

بالنتقال اإىل املجتمع املدين، اأنتم 
كجمعية كيف تقومون بتوعية 

املواطنني بهذا اجلانب؟

نحن يف ع�رش ال�رشعة، وحتولت و�صيلة 
االجتماعي  التوا�صل  ومواقع  االإعالم 
املطويات،  اأ�صلوب  بدل  اأولوية،  اإىل 
نطاق  من  يو�صع  ما  ن�صهد  باملقابل 
ما  »فيديو  راأ�صها  على  التجاوزات، 
من  حققه  وما  اجلاج«،  بتاكلي  عرف 
االإعالمي  اجلانب  مل�صنا  وهنا  رواج، 
نف�ش  ا�صتغالل  نريد  باملقابل  الهدام، 
االإيجابي.   لتفعيل اجلانب  لكن  الو�صائل 
هي  اجلمعية،  به  قامت  ملا  وكملمو�ش 
املرفوعة  والتقارير  الكتابات  جمموعة 
يف كل مرة من 1995 لالإدارة، اإال اأنها ال 

ردود.

هل حاولتم التوغل يف املجال؟

الطرف  من  دعم  اىل  حتتاج  ذلك  لفعل 
كما  �صدى.  لك  ليكون  احلكومي، 

ب�رشعة  انت�رش  الع�صوائي  ال�صيد  اأن 
ال�صيد  �صالح  حمل  تراخي�ش  مع 
احرتام  بخ�صو�ش  اأما  املت�صاعدة. 
مطبق  غري  فهو  البيولوجية  الفرتة 
باملقابل اأريد لفت النظر اإىل ما حتتويه 
املجال،  هذا  يف  ثروة  من  اجلزائر 
كبرية  مداخيل  توفر  االأجنبية  فالدول 
يف  �صياحي،  جانب  هكذا  ا�صتغالل  من 
حني اأننا يف اجلزائر ال نعرف ما حتتويه 
�صريها  لتوا�صل  حيوانات،  من  مناطقنا 

يف اجتاه االندثار.
املراهن  احلكومي  اخلطاب  ظل  يف 
امل�صوؤولون  هل  بالبيئة،  النهو�ش  على 
ومطلعون  كفوؤين  املجال  يف  االإداريون 
على واقع احلياة الربية لينه�صوا بواقعه؟ 
مروؤو�صه،  اإر�صاء  عن  يبحث  امل�صوؤول 
مرة،  كل  يف  الر�صالة  اإي�صال  ونحاول 
لكن الواقع مل يتغري . حتى الدكاترة يف 
البيولوجيا يت�صلون بنا يف كل مرة للبحث 
هي  ما   ، اخل�صو�ش  بهذا  املجال  يف 
والباحثني  اجلامعة  بني  العالقة  طبيعة 
التطبيقي  اجلانب  وبني  بالتخ�ص�ش 
تكون  تكاد  العالقة  الربية؟  للحياة 
بع�ش  على  ينعك�ش  فالرتكيز  منعدمة، 
الندوات فقط، فحتى الدكاترة يت�صلون 
كراأي عام فقط، من جهتي حاولت  بنا 
مناطق  فر�ش  اأجل  من  الوالية  مع 
ف�صبق  ورق،  على  حرب  لكنها  حممية 
اإال  تاغيت ملحمية  احلديث عن حتويل 
اأنها تعرف مرور �صنوات دون تطبيق، يف 

ظل �صيادة التجاوزات.

حدثتنا عن زيارات لأجانب 
للمنطقة، ما هي اأهم انطباعاتهم 
واأكرث احليوانات اأو اجلوانب التي 

جتذبهم؟

هواية ال�صيد. اأما اجلانب البيئي فيتعلق 
ي�صلط  مل  والتي  العذراء،  باملنطقة 
على  ي�صيل  فلعابهم  بعد،  ال�صوء  عليها 
حتتوي  فاملنطقة  اكت�صافات،  هكذا 
كان  القنفذ:  منها:  اكت�صافات،  عدة 

اإال  واحدة،  ف�صيلة  اأنه  الباحثون  يظن 
جديد  نوع  عن  ك�صفت  االكت�صافات  اأن 
لت�صجيله. كذا وعل  القنافذ، يحتاج  من 
بحوث  من  حمروم  وعل  هو  اجلبل 
العلماء، فاأخذت اأكرث من 10 عينات من 
دمه واأر�صلتهم للربوفي�صور لويزة بجامعة 
باخلارج  بات�صاالتها  وقامت  الزوار  باب 
باجلزائر-،  املعدات  لغياب  نظرا   –
االأ�صلي  موطنه  الوعل  اأن  وتاأكدت 
باملقابل  ال�صنني،  ماليني  منذ  اجلزائر 
ف�صيلته  تعود  وعل  حماية  يتم  بتلم�صان 
الأ�صول ا�صبانية، يف حني يفرت�ش تكاثر 

وعل املنطقة.
مل  كيف  لالإدارة،  التوجه  يجب  وهنا 
ال�صوء  ت�صلط  ومل  املو�صوع  تدر�ش 
مبعر�ش  م�صاركتي  فخالل  عليه. 
حوايل  قدمت  بالربتغال  بورتو  بجامعة 
الدكاترة  �صجلوا  ذلك،  حول  دقيقة   15
االختالف،  حول  باملو�صوع  املالحظة 
عالمة  له  اجلزائري  الوعل  اأن  حيث 
البحث كما  انطلق  �صوداء بظهره، ومنه 
اأنه �صبق يل امل�صاهمة يف اأبحاث علمية 

على غرار اخلفا�ش مع اأحميم.
 

ن�سل الآن اإىل الوثائقي املنتظر، 
والذي اإن �سح التعبري – يعترب 

اأوىل خطوات توثيق احلياة 
الربية باجلزائر-، مزيدا من 

التفا�سيل لـ«الو�سط«؟

الوثائقي بداأ كعمل احرتايف منذ 2012، 
واجهت  العمل،  من  �صنوات،   5 يعني 
جملة عراقيل، بدايتها من خيانة الثقة، 
لوال  الفيديوهات  اأوىل  �رشقة  وحماولة 
الديوان  م�صتوى  على  اإياهم  ت�صجيلي 
الوطني حلقوق املوؤلف، واجتهت للعمل 
و�صاحب  للمخرج،  فتحولت:  الفردي، 
واملرّكب،  وال�صائق  وامل�صور  ال�صيناريو 
اأيام  تخ�صي�ش  كلفتني  واالأداء،  والن�ش 
خطوات  لتتبع  بالربية  للعي�ش  وليايل 
مرة  كل  اأكرث  والغو�ش  احليوانات 

والتنقل من منطقة الأخرى تتبعا الأخبار 
مت�صي  اأحيانا  ذاك،  اأو  احليوان  هذا 
دون  ال�صحراء  عرب  كامال  اأ�صبوعا 
اأ�صور  اأنني  ال�صعوبة  يزيد  وما  طائل، 
احلياة العذراء احلقيقية ولي�ش مبحمية 
الربية  احلياة  بل  املعامل،  وا�صحة 
بكلومرتات  يتفاداك  احليوان  احلقيقية 

مبجرد �صم رائحة االن�صان.
توثيق  ا�صتطعت  التجربة  بحكم  لكن 
وحتى  حياته،  عنا�رش  من  العديد 
املعارك التي تندلع بني بع�صها البع�ش 
ق�ص�صا  به  �صجلت  كما  البقاء،  اأجل  من 
اأمم مثلنا، يف  اأنها  حزينة، فعال تكر�ش 

حني يتم جتاهلها من طرفنا.
اخلا�ش  مايل  لها  خ�ص�صت  اأنني  كما 
يف  طائل،  دون  يكون  لالإدارة  فالتوجه 
حني اأنني اأريد اإي�صال �صورة عن احلياة 

الربية. 

هل ميكن اأن يكون الوثائقي بداية 
جديدة للعالقة بني املجتمع 

واحلياة الربية باجلزائر؟

هذا ما اأ�صعى اإليه خللق ثقافة بيئية. كما 
اأنني اأمتنى عر�صه على قناة وطنية، من 
اأجل تفعيلها.اأما بخ�صو�ش التن�صيق فما 
يربطني لي�ش مع جمعيات بل مع خرباء 
وغريها«،  الطيور  »الثدييات،  باملجال 

تعرفوا علي بعملي على اأر�ش الواقع.
فكانت  اليوتيوب،  م�صتوى  وعلى 
حتى  �صجة  واأثار  كبرية  امل�صاهدات 
على م�صتوى اخلارج الأنه الأول مرة بهذا 
اخل�صو�ش، وكانت يل مقاطع �صابقة مثال 
حول الكماأة »الرتفا�ش«، وتفوق املليون، 
وت�صتقطب م�صاهدات من دول اخلليج. 
اأما بخ�صو�ش الت�صاوؤل القائم: حول متى 
يعر�ش الوثائقي؟ فال�صفحة على موقع 
التوا�صل االجتماعي »فاي�صبوك«، حتوي 
باقي  وكذا  والتوقيت.  امل�صتجدات 
خا�صة  باأوانها،  تعر�ش  التي  التفا�صيل 
تقت�رش  ال  قادمة  م�صاريع  من  تبقى  ما 

على ال�صحراء اجلزائرية فقط.   

املناطق العذراء ت�سيل لعاب  املخابر الأجنبية، ر�سوان طاهري:

حاورته: �سارة بومعزة



م�س�ؤويل  على  النار  هزول  فتح 
يف  للأ�سغال  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة 
للمجمع  التابعة   »entp الآبار« 
�س�ناطراك  العملق  النفطي 
 80 م�سع�د  حا�سي  دائرة  باإقليم 
ال�لية  عا�سمة  مقر  عن  كلم 
مع  جتاوبهم  لعدم  وذلك   ورقلة 
للعّمال،  امل�رشوعة  املطالب 
 ، عليها  بالإلتفاف  اتهمهم   حيث 
م�سيَفا باأنَّه وكهيئة حمليَّة �سيق�م 
بالبلد  العليا  لطات  ال�ُسّ مبرا�سلة 
ق يف الق�سيَّة لأَنّ  لفتح حتقيق معَمّ
والإحتجاجات  الإ�رشاب  ت�ا�سل 
وغريهم  العّمال  مب�سالح  �سي�رُشُّ 
العم�مية  اخلزينة  �سيكلف  كما   ،
م�ؤّكَدا    ، فادحة  مالية  خ�سائر 
امل�س�ؤول  باأَنّ  ال�سياق  نف�س  يف 
الَّذي ف�سل يف الت�ا�سل مع العّمال 

العمال   م�ساكل  وعجز عن حلحلة 
املكان  ويرتك  يرحل  اأن  عليه 
الت�سيري  يُح�سن�ن  اء  اأكَفّ لأنا�س 
فقد  مت�سل  �سياق  ويف  والإدارة، 
للحركة  ال�لئي  املن�سق  �سدد 
املدين  واملجتمع   اجلمع�ية 
�رشورة  على  هزول  ال�حيد  عبد 
طرف  من  ال�سخ�سي  التدخل 

لدى  اأويحي  اأحمد  الأول  ال�زير 
املديرية  و  الطاقة  وزارة  م�سالح 
من  �س�ناطراك  ل�رشكة  العامة 
وامل�ستعجل  اجلاد  التجاوب  اجل 
الأ�سغال  �رشكة  عمال  مطالب  مع 
حا�سي  دائرة  باقليم  الأبار  يف 
مقدمتها   يف  تاأتي  والتي  م�سع�د 
ه�  كما  املنطقة  منحة  تطبيق 

مع   ، �س�ناطراك  يف  به  معم�ل 
زيادة  م�س�دة  درا�سة  يف  الإ�رشاع 
30باملئة  بن�سبة  القاعدي  الأجر 
ه�  كما  ال�سامل  الأجر  تطبيق  اأو 
الأم  ال�رشكة  يف  اأي�سا  به  معم�ل 

�س�ناطراك .
عبد  ذهب  فقد  ثانية  جهة  من   
ذلك  من  ابعد  اىل  هزول  ال�حيد 
اأن م�س�ؤولية النزلق  اأكد   عندما 
يف  التعنت  عن  تنجر  قد  التي 
ار�سية  لئحة  مع  التجاوب 
طرف  من  املرف�عة  املطالب 
الأبار  يف  ال�سغال  �رشكة  عمال 
ادارة   جمل�س  م�س�ؤوليتها  يتحمل 
ف�سل  الذي  ل�حده  ال�رشكة  هاته 
املتفرج  دور  لعب  ح�سبه-    –
ع��س البحث عن حل�ل م�ستعجلة 
الرئي�س  ورثها  التي  للرتاكمات 
للم�ؤ�س�سة  احلايل  العام  املدير 

النفطية املذك�رة عن �سابقه .
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تبعات النزالق" من يتحمل م�سوؤولية  لوحده  ال�سركة  ادارة    . "جمل�س 
اأكد  املن�سق الولئي للحركة اجلمعوية بورقلة عبد الوحيد هزول يف ت�سريح �سحفي خ�س به جريدة 
»اaو�سط »، اأن  م�سوؤويل ال�سركة البرتولية الكربى موؤ�س�سة الأ�سغال يف الأبار  حولوا هذه الأخرية 

مللكية خا�سة ب�سبب التعنت يف التجاوب مع مطالب العمال املحتجني حلد كتابة هاته الأ�سطر  .

املن�سق الولئي للحركة اجلمعوية بورقلة عبد الوحيد هزول لـ »الو�سط« 

اأحمد باحلاج 

م�شوؤويل �شركة االأ�شغال يف االآبار حولوا 
املوؤ�ش�شة مللكية خا�شة 

ب�سبب عدم احرتام الدارة لنظام م�سابقات  الوظيفة العمومي 

مطالب بالتحقيق يف التالعب بنتائج م�شابقة لاللتحاق
 برتبة فيزيائي طبي بادرار

م�سابقة  يف  م�سارك�ن  ي�ستكي 
ال�سهادة  اأ�سا�س  على  الت�ظيف 
طبي  فيزيائي  برتبة  لللتحاق 
عبد  مب�ست�سفى  العم�مية  لل�سحة 
الكرمي ب�درغ�مة يف تينيلن بادرار  
من تلعب الإدارة بنتيجة امل�سابقة 
ال�لئية  ال�سلطات  مطالبني   ،
وم�سالح ال�ظيفة العم�مية ومديرية 
النظر  لإعادة  بالتدخل  ال�سحة 
ما  خلفية  على  امل�سابقة  نتائج  يف 
للنظام  الإدارة  اأ�سم�ه بعدم احرتام 
املنظمة  امل�سابقات  به يف  العم�ل 

من طرف ال�ظيفة العم�مي .
يف  للم�ساركني  �سك�ى  اأفادت 

ا�سا�س  على  الت�ظيف  م�سابقة 
فيزيائي  برتبة  للإلتحاق  ال�سهادة 
طبي لل�سحة العم�مية باأدرار ، كات 
قد ت�سلمت جريدة »ال��سط » ن�سخة 
اأ�سخا�س مل  اإقحام  اأنه مت    ، منها 
يجتازوا المتحان ال�سف�ي وال�رشوع 
يف اجراء الرتب�س قبل اإعلن النتائج 
اتهمت  حيث  تامة،  �رشية  ويف 
مبمار�سة  الإدارة  ال�سك�ى   ذات 
ال�سفافية  وعدم  املح�س�بية 
وال�سغط على بع�س ال�ستاذة حيث 
املمتحنني  بع�س  باإبلغ  قامت 
بعدم  اإعلمهم  مع  بنجاحهم  �رشا 
بنف�س  الرتب�س  بداية  عن  الإف�ساح 

الآن  من  اأ�سب�ع  قبل  امل�ست�سفى 
الخت�سا�س  دوائر  قامت  ،كما 
مل  اأ�سخا�س  اأ�سماء  باإدراج  املعنية 
وهذا  ال�سف�ي  المتحان  يتجاوزوا 
امل�رشفني  الأ�ستاذة  بع�س  ب�سهادة 
على امل�سابقة ح�سب نف�س ال�سك�ى  
بامل�ستك�ن  دفع  الذي  الأمر  وه�   ،
قان�ن03/06  يف  ماجاء  على  وبناء 
الأ�سا�سي  القان�ن  املت�سمن 
خا�سة  العم�مي  لل�ظيفة  العام 
وكذا  امل�اد75.77.78.79  منه 
و95-293و04-  112-98 املرا�سيم 
ال�ظيفة  مبفتي�سة  املتعلقة   148
العم�مية وكيفية تنظيم امل�سابقات 

املهنية  والمتحانات  والختبارات 
ال�سلطات  العم�مية  امل�ؤ�س�سات  يف 
من  املعنية  اجلهات  منا�سدة  اإىل   ،
اإلغاء نتائج  اأجل التدخل العاجل  و 
عدد  ان  اىل  م�سريين  امل�سابقة 
ال�سف�ي  م�سابقة  يف  املمتحنني 
اأفادت  ما  بخلف  بلغ13م�ساركا 
اتهامات  كل  نفت  التي  الإدارة  به 
امل�سابقة  ان  م�ؤكدة  املمتحنني 
حمكمة  تنظيمية  ظروف  يف  جرت 
وبكل �سفافية وانها على ا�ستعداد تام 

لي حتقيق يف نتيجة امل�سابقة.
اأحمد باحلاج

للمطالبة باحلق يف العمل بال�سركات 
النفطية النا�سطة برتاب البلدية  

م�سالح اأمن ولية تيندوف 

و�سط مطالب بتدخل وزير الداخلية لإيفاد جلنة حتقيق 

بطالو عني �شالح يوا�شلون 
الت�شعيد من لهجة خطابهم 

تقافة التبليغ ت�شاهم 
يف توقيف �شبكة اإجرامية

من يقف خلف التماطل يف توزيع 1000 قطعة
 اأر�ض ببلدية ورقلة...؟؟

�سعد بطال� عني �سالح من لهجة 
لل�سغط على امل�سالح  خطابهم 
املعنية من اأجل التدخل العاجل 
امل�رشوع  مطلبهم  مع  للتجاوب 
يف  بالعمل  احلق  يف  املتمثل   ،
ال�رشكات النفطية العاملة برتاب 

بلدية عني �سالح بتمرنا�ست .
العاطلني  من  الع�رشات  حذر   
الإدارية  باملقاطعة  العمل  عن 
يف  مترنا�ست  ب�لية  �سالح  عني 
ت�رشيح لهم مع جريدة »ال��سط 
وعلى  املحلية  ال�سلطات   «
خل�رش  املنتدب  ال�ايل  راأ�سها 
الع�اقب  مغبة  من  �سدا�س 
عن  تنجر  قد  التي  ال�خيمة 
مطالبهم  على  الإلتفاف  �سيا�سة 
اأ�سا�سا  واملتمثلة  امل�رشوعة 
ال�رشكات  يف  بالعمل  احلق  يف 
النفطية النا�سطة باقليم بلديتهم 
، وه� املطلب الذي يتما�سى مع 
تعليمة ال�زير الأول الأ�سبق عبد 
على  اأ�رش  الذي  �سلل  املالك 

الت�ظيف  اأول�ية  منح  �رشورة 
ويف   ، اجلن�ب  وليات  لبطايل 
نف�س  ذهب   فقد  مت�سل  �سياق 
ذلك  من  اأبعد  اإىل  املتحدثني   
عندما هددوا مب�ا�سلة الت�سعيد 
والحتجاج  خطابهم  لهجة  من 
املنتدبة،   ال�لية  مقر  اأمام 
طرف  من  جاد  تدخل  اأجل  من 
املقاطعة  على  الأول  امل�س�ؤول 
الإدارية للتجاوب مع مطالبهم .

املجل�س  رئي�س  اأن  ومعل�م 
عني  ببلدية  البلدي  ال�سعبي 
كان   ، طيبي  القادر  عبد  �سالح 
ملحاولة  م�ؤخرا  ت�سدى  قد 
ت�ظيف عدد هائل من البطالني  
النفطية  ال�رشكات  باإحدى 
وهي   ، ال�لية  اقليم  خارج  من 
بطال�  ثمنها  التي  اخلط�ة 
الذين  الذهبية  الرمال  عا�سمة 
دعمهم  عن  اأعلن�ا  بدورهم 

املطلق واللم�رشوط لطيبي.
اأحمد باحلاج

م�سالح  اأم�س  اأول  ليلة  متكنت 
ظرف  يف  تندوف  ولية  امن 
تعاون  ثمرة  ونتيجة  قيا�سي 
بلغ  خلل  من  امل�اطنني  مع 
الرقم  على  امل�سالح  ذات  تلقته 
ن�ساط  اإحباط  من   17 الأخ�رش 
اأربعة  اإجرامية متك�نة من  �سبكة 
مابني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س 
خمططهم  واإف�سال  �سنة  19و25 
�رشقة  اإىل  الرامي  الإجرامي 

حمت�يات حملني جتاريني.
نداء  على  بناءا  العملية  جاءت 
ال�لية  امن  م�سالح  اإىل  وارد 
للتبليغ عن تعر�س احد املحلت 
التجارية اخلا�سة ببيعa قطع غيار 
وا�ستغلل   ، لل�رشقة  ال�سيارات 
لأحد  املقدمة  للم�ا�سفات 
ق�ات  با�رشت  فيهم  امل�ستبه 
والتحري  البحث  عملية  ال�رشطة 
اأحد  وت�قيف  ب�سبط  تكللت  التي 

اأفراد ال�سبكة بالقرب من م�سكنه 
العائلي وه� ب�سدد اإدخال الأ�سياء 
ال�سالف  امل�سكن  اإىل  امل�رشوقة 
اإىل  مبا�رشة  حت�يله  ليتم  الذكر 
ك�سفت  حيث   ، امل�سلحة  مقر 
امل�ستبه  قيام  التحقيق   جمريات 
جتاري  حمل  ب�رشقة  فيه 
الليلة  نف�س  بتاريخ  اآخر)مكتبة( 
امل�رشوقة  الأ�سياء  اإخفاء  مع 
م�سكنه  قرب  مهج�ر  مبكان 
العائلي مع حتديد ه�ية �رشكائه 
ا�ستيفاء  بعد   ، وت�قيفهم  الثلث 
الأويل  التحقيق  اإجراءات  جميع 
اأمام  فيهم  امل�ستبه  تقدمي  مت 
اأين  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
باإيداعهم  اجلمه�رية  وكيل  اأمر 
امل�ؤقت  احلب�س  رهن  جميعا 
بالتهم  حماكمتهم  اإنتظار  يف 

املن�س�بة  اإليهم اأنفا  .
اأحمد باحلاج

ال�احات  بعا�سمة  الأ�س�ات  تعالت 
وزير  طرف  من  جاد  بتدخل  املطالبة 
وتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
القليم ن�ر الدين بدوي ، من اأجل ايفاد 
الأ�سباب  على  لل�ق�ف  حتقيق  جلنة 
يف  احلا�سل  التماطل  خلف  تقف  التي 
للبناء  ار�س �ساحلة  ت�زيع 1000 قطعة 
احل�رشي ببلدية ورقلة يف وقت مت ت�زيع 
ال�لية .  النمط يف معظم بلديات  هذا 
بني  اأحياء  قاطني  من  الع�رشات  نا�سد 
ث�ر ، املخادمة ، الق�سبة ، احمد متام و 
الن�رش املعروف باخلفجي ، يف ت�رشيح 
لهم مع جريدة »ال��سط » وزير الداخلية 

بدوي  الدين  ن�ر  املحلية   واجلماعات 
من اأجل التدخل العاجل لدى ال�سلطات 
حتقيق  جلنة  وايفاد  ب�رقلة  ال�لئية 
من   ، ورقلة  مدينة  اىل  امل�ست�ى  عالية 
الطراف  حيثيات  على  ال�ق�ف  اأجل 
على  الفراج  عرقلة  خلف  تقف  التي 
للبناء  ار�س �ساحلة  ح�سة 1000 قطعة 
ت�جيهات  يتنافى مع  ما  احل�رشي وه� 
اويحي  اأحمد  الأول  ال�زير  حك�مة 
الفراج  يف  ال�رشاع  ب�رشورة  القا�سية 
مبلف  املتعلقة  الأعانات  خمتلف  على 
املتزايد  الطلب  من  للتخفيف  ال�سكن 
ال�سكنات خا�سة منها الجتماعية  على 

ذات الطابع اليجاري العم�مي  ، حيث 
لل�سارع  باخلروج  املتحدثني  ذات  هدد 
مع  احتجاجهم  لهجة  من  والت�سعيد 
حالة  يف  وذلك   اجلاري  ال�سهر  نهاية 
�ساكنا  املعنية  ال�سلطات  حترك  مل  ما 
يحز  ومما   ، القائم  بان�سغالهم  للتكفل 
يف نف��س ه�ؤلء  اأن عملية الفراج على 
من قطع  للم�ستفيدين  الأ�سمية  الق�ائم 
ال�لية  بلديات  مبعظم  متت  الأرا�سي 
مع عدا بلدية ورقلة وه� ما يطرح اأكرث 
من علمة اإ�ستفهام ح�سب ق�لهم  . من 
الرا�سي   قطع  ملف  يعترب  ثانية  جهة 
عجزت  التي  امللغمة  امللفات  بني  من 

ال�سلطات املحلية عن تفكيكها باعتبار 
اأن ح�سة عا�سمة ال�احات من الأرا�سي 
م�سجلة  احل�رشي  للبناء  ال�ساحلة 
يعد  حيث  �سن�ات،   04 من  اأكرث  منذ 
بني  من  اأمناطه  مبختلف  ال�سكن  ملف 
القطاعات التي تعي�س على وقع �سفيح 
�ساخن وذلك لعدة اأ�سباب لعل من اأهمها 
ا�سرتاجاع  يف  املعنية  ال�سلطات  عجز 
عقار الدولة املنه�ب من طرف املافيا 
و اأ�سحاب املال والنف�ذ يف فرتة حت�يل 
اىل  البلديات  من  العقارية  الإحتياطات 

ال�كالت املحلية العقارية  .
اأحمد باحلاج



املحلية  ال�سلطات  اأن  رغم 
قطعت  قد  م�ستغامن  لوالية 
�سوطا هاما يف قطاع ال�سكن 
الثالث  ال�سنوات  خالل 
ح�سة  بتوزيعها  االأخرية 

معتربة من ال�سكنات العمومية 
الع�رشات  اأن  اإىل  االيجارية 
من الطعون املودعة من قبل 
اإق�سائهم  على  املحتجني 
االجتماعي  ال�سكن  من 

توزيع  يبدو  فيما  �ستوؤجل 
التي  ال�سكنية  الربامج  باقي 
ببع�ض  االأ�سغال  بها  انتهت 
هذا  الكربى  الوالية  بلديات 
قد  م�ستغامن  وايل  وكان 

خرجة  من  اأكرث  يف  �سدد 
توزيع  �رشورة  على  ميدانية 
بالوالية  املنجزة  ال�سكنات 
موؤكدا  ال�سيغ  خمتلف  يف 
يف  وزعت  التي  احل�س�ض  اأن 
حجم  تلبي  مل  �سابق  وقت 
الذي  االأمر  املتزايد  الطلب 
يتطلب ت�سريا عقالنيا مللف 
حيث  من  بالوالية  ال�سكن 
امل�ستحقني  واأحياء  درا�سة 
له وت�رشيع وترية االأ�سغال ثم 
برنامج  يعرف  فيما  التوزيع  
تاأخرا  الت�ساهمي  ال�سكن 
العديد  يف  ووا�سحا  فادحا 

من بلديات الوالية

الكر   " البتدائية  فالزائر 
اجللفة  مدينة  الطاهر"  بقلب 
الكارثة  حجم  وي�ساهد  يقف 
حلظتها  يف  تعالج  مل  اإن  التي 
ويقف وايل الوالية �سخ�سيا على 
�سقوط  اإىل  توؤدي  فاإنها  حجمها 
املتمدر�سني  اأبنائنا  من  �سحايا 

ال قدر اهلل .
"  نهار  الو�سط   " وقفت  فقد 
بطاقم  فا�ض  ما  بعد  اأم�ض 
التالميذ  املوؤ�س�سة  واأولياء 
اإال  �سبيل  الكاأ�ض ومل يجدوا من 
االإعالم  بالو�سائل  اال�ستنجاد 
الكارثية  ال�سورة  تنقل  علها 
امل�سينة  التي تق�سعر لها االأبدان 
وكما  خ�سو�سا  القلب  لها  ويهتز 
املوؤ�س�سة  هاته  تواجد  اأن  قلنا 
اجللفة  مدينة  قلب  يف  الرتبوية 
فكيف   ، الوالية  بعا�سمة  اأي 
يعقل على مدير الرتبية الذي من 
ال�سباق حلل  يكون  اأن  املفرت�ض 
مثل هاته امل�ساكل وي�سعى جاهدا 

من اأجل اتخاذ القرارات الالزمة 
�سقوط  جتنب   على  حفاظا 
اأن  قبل  االأطفال  اأي  من  اأرواح 
ونقول  الراأ�ض  على  الفاأ�ض  تقع 
يف االأخري  قدر اهلل وما �ساء فعل  
وحفاظا اأي�سا عن ال�سري احل�سن 
للمتمدر�سني  .. وح�سب  البع�ض 
ممن كانت لنا ا�ستجوابات معهم 
و  العمال  من  وحتى  االأولياء  من 
جزموا  اأن  "رميان  املعلمني 

يعرف  ال  الرتبية  الب�سري"  مدير 
واأين  املوؤ�س�سة  ا�سم  حتى 
عن  يعلم  فكيف  بال�سبط  تقع 
االآيلة  اأق�سامها  وعن  م�ساكلها 
حقيقي  خطر  وت�سكل  لل�سقوط 
يعرف  ال  فالرجل  بنائهم  على 
االأنيق  و  مكتبه  ح�سبهم  غري 
فنجان ال�ساي وكامريا  املراقبة 
ال�سور  القول  .. خال�سة  ال غري 
يف  التعمق  و  كتابة  اأي  من  اأكرب 

يف  هذا  املو�سوع  وال�رشعة 
وجتنب  التالميذ  هوؤالء  اإنقاذ 
حدوث الكارثـة  هي االأ�سا�ض يف 
الوقت  هذا  ويف  املو�سوع  هذا  
حمنة  على"  بالذات  وبعدها 
التحرك  الواليـة  قنفاف"  وايل 
و�رشب بيد من حديد  وحما�سبة 
املت�سببني يف هذا وما و�سل اإليه 
بوالية  والتعليم  الرتبية  قطاع 

اجللفة اليوم  .
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يف الوقت الذي ت�سعى فيه ال�سلطات املحلية وعلى راأ�سها " حمنة قناف "  وايل ولية اجللفة من اأجل النهو�ض بقطاع الرتبية 
وجعله من الأولويات ،  و منذ تعيني   مدير الرتبية "رميان ب�سري" �سنة 2015  على راأ�ض القطاع  وحال القطاع يف تدهور من يوم 
لآخر  وح�سب العارفني بخبايا القطاع اأن هذا الأخري قد اأثبت  ف�سله يف اإ�سالح القطاع ومعاجلة م�ساكله ،  بل زادت فرتة تراأ�سه 
للقطاع   تدهورا مل ي�سبق له مثيل ، وعلى كافة الأ�سعـدة وهذا ما يتجلى يف الو�سعية الكارثية التي مل ي�سبق لقطاع الرتبية 

والتعليم بولية اجللفة   اأن عرفها  وو�سل اإليها من لمبالة حيث و�سلت حلد ل يطاق والذي ل ميكن ال�سكوت عنه.

وايل اجللفة مطلوب  يف ابتدائية الكر الطاهر  

اجللفة  / اأحمـد قادري

هل �سيتم تفادي �لكارثة قبل �أن تقع 
�لفاأ�س يف  �لر�أ�س  ؟!

م�ستغامن

تاأخر فادح يف �جناز �ل�سكنات �لعمومية �ملدعمة 

تعزية 
ببالغ احلزن واال�سى تلقيت نبا وفاة ال�سيدة " حلر�ض �سفية  "  والدة 
�سديقي واأخي الغايل الوزير ال�سابق " �رشيف رحماين " وبهذا امل�ساب 
اجللل  يتقـــدم      " حميدي عبد القادر بن مرابط  " وكافة اأ�رشته من 
اجللفة بخال�ض تعازيهم  اخلال�ســـة لعائلة  املرحومة  �سائلني املواىل 
جميل  وذويها  اأهلها  ويلهم   الوا�سعـــة  برحمته   تغمدها  ان  وجل  عز 

ال�سرب وال�سلون
انا هلل وانا اليه راجعون

تيارت 

مع�سكر 

اأم البواقي

حجز 3070 كلغ
 من �خل�سر و �لفو�كه

�سبط413 وحدة
 م�سروبات كحولية

توقع �إنتاج 2,5 مليون
 قنطار من �حلبوب 

�رشطة  فرقة  عنا�رش  حجز 
بتيارت  البيئة  وحماية  العمران 
واخل�رش  اللحوم  من  كلغ   3.070
والفواكه ح�سبما اأفادت به م�سالح 
اأمن والية تيارت وقد مت حجز 246 
كلغ  و20  البي�ساء  اللحوم  من  كلغ 
من اللحوم احلمراء خالل حمالت 
�سبب  يعود  االأ�سواق حيث  مراقبة 
انعدام  اإىل  احلجز  عمليات  اغلب 
ال�سهادات البيطرية وعدم احرتام 
�سل�سة التربيد. كما مت حجز 903 

من  كلغ  و1.901  اخل�رش  من  كلغ 
الفواكه يف اإطار مكافحة االأ�سواق 
املتجولني  والباعة  الفو�سوية 
االأر�سفة  يحتلون  الذين  والباعة 
منتوجاتهم  لعر�ض  والطرقات 
ذات  واأفادت  قانونية.  بطرق غري 
ال�ساحلة  الكميات  اأن  امل�سالح 
دور  اإىل  حتويلها  مت  لال�ستهالك 
االحتياجات  ذوي  ومراكز  العجزة 
غري  اإتالف  مت  فيما  اخلا�سة 

ال�ساحلة لال�ستهالك.

املتنقلة  الفرقة  عنا�رش  حجز 
لل�رشطة الق�سائية مبدينة �سيق 
 413 ال�سبت  اأم�ض  )مع�سكر( 
وحدة من امل�رشوبات الكحولية 
متفرقة  مداهمة  عمليات  اإثر 
ح�سبما علم لدى خلية االإعالم 

لالأمن الوالئي.
مداهمة  عملية  مكنت  وقد 
نداء  اإثر  وحدة   120 حجز  من 
م�سبوهة  مركبة  وجود  حول 
ليتوجه  باملدينة  مركونة 
عني  اإىل  ال�رشطة  عنا�رش 
الذ  حيث  ملراقبتها  املكان 
على  كانا  �سخ�سان  حينها 
�سمحت  كما  بالفرار.  متنها 

عملية ثانية ا�ستهدفت االأماكن 
 144 بحجز  ب�سيق  امل�سبوهة 
وحدة من امل�رشوبات الكحولية 
حقول  مبحاذاة  خمباأة  كانت 
بدون  ترويجها  الإعادة  الزيتون 
دورية  خالل  مت  و  رخ�سة. 
حجز  املدينة  بو�سط  اأمنية 
149 وحدة اأخرى كانت مموهة 
مهمالت  �سلة  داخل  باإحكام 
-ح�سب  مت  و  ال�سوارع.  باأحد 
فتح حتقيقات  امل�سدر-  نف�ض 
ق�سائية لتحديد هوية اأ�سحاب 
و  املحجوزة  املواد  هذه 

توقيفهم وتقدميهم للعدالة.

احلبوب  اإنتاج  ي�سل  اأن  يتوقع 
املو�سم  خالل  البواقي  اأم  بوالية 
و  مليون   2 اإىل  اجلاري  الفالحي 
ملا  وفقا  قنطار   731 و  األف   543
الفالحية  امل�سالح  بهمدير  اأفاد 
هذا  اعترب  و  فنازي  علي  بالنيابة 
على  اإ�رشافه  خالل  امل�سوؤول 
والدر�ض  احل�ساد  حملة  انطالق 
املو�سم  اأن  الفالحي   للمو�سم 
احلايل "مقبوال" مقارنة بال�سنوات 
باأن  ال�سياق  املا�سية ذكر يف ذات 
هذا  �ستتمكن  البواقي  اأم  والية 

العام من ح�سد م�ساحة
للح�ساد  قابلة  ب184519هكتار 
كانت  هكتار  اآالف   210 اأ�سل  من 
مربجمة و التي تاأثرت منها25481 
واالأمطار  اجلليد  بفعل  هكتارا 
اإىل  حتولت  والتي  واجلفاف 
القطاع  م�سوؤول  واأ�ساف  اأعالف 
حلملة  ت�سخري  مت  باأنه  بالوالية 
635حا�سدة  الدر�ض   و  احل�ساد 

ودار�سة لتمكني الفالحني من دفع 
حم�سولهم حيث وفرت الوالية 18 

نقطة جلمع املح�سول.
للوالية  التخزينية  القدرات  عن  و 
تعاوين  لدى  احلبوب  جمال  يف 
اأفاد  اجلافة  البقول  و  احلبوب 
مدير امل�سالح الفالحية اأنها ت�سل 
قنطار  األف   423 و  مليون  اإىل2 
باملناطق  املردودية  رجح  فيما 
اخل�سية اإىل 19 قنطار يف الهكتار 
و 14 قنطار يف الهكتار كمعدل عام 

للوالية.
انطالق  باأن  امل�سوؤول  ذات  وذكر 
ال�سعري  ملح�سول  بالن�سبة  احلملة 
قنطاريف  اآالف  جمع5  من  مكن 
عامة  منبها  اأ�سبوع  ظرف 
حم�سوله  يدفع  من  اأن  الفالحني 
احلبوب  تعاونيتي  اإىل  ال�سعري  من 
بداية  �سيح�سل  اجلافة  البقول  و 
كل  على  املقبل  احلرث  مو�سم 

احتياجاته.
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�إعالن عن فتح حتقيق عمومي 
حول �ملالئمة  وعدم �ملالئمة
يعلن رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية برهوم 

عن فتح حتقيق عمومي حول املالئمة وعدم 
املالئمة مل�رشوع اجناز مذبح للدواجن لفائدة 

لل�شيد غرابي ريا�س / ال�شهلي باملكان امل�شمي 
قرية لغرايــــب بلدية برهوم  والية امل�شيلة  واحلدود 
ح�شب املخطط كما يلي من ال�شمال : ورثة  غرابي 

علي من اجلنوب طريق معبد  من ال�رشق في�س 
+ غرابي زبيدة من الغرب ورثة غرابي �شكرانة  

فعـــــــــــلى  كل من له اعرتا�س اأو  تاأييد حول 
امل�رشوع املذكور اأعاله اأن يتقدم بها كتابيا ملكتب 

املوؤ�ش�شات امل�شنفة بالبلدية يف اجل 15 يوما ابتداء 
من تاريخ ن�رش هذا االإعالن  

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي  

�عالن عن �شياع  
يعلن رئي�س جمعية 

م�شعل ال�شهيد عن �شياع 
ختم دائري ال�شكل به 

معلومات الآتية جمعية 
م�شعل ال�شهيد رمز 

الولية 28 وكذا عبارة 
حتي لتنطفئ �شعلة 

نوفمرب   .

�إ�شهار

مكتب الأ�شتاذة بومدين مروان فاطمة الزهراء مكتب الأ�شتاذة بومدين مروان فاطمة الزهراء

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

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

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

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

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

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

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

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

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

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900

ANEP N°:   801743 الو�شط:2018/01/22

رقم التعريف اجلبائي ملديرية املوارد املائية لوالية البليدة:0905954993700
NK. 5.342.2.262.109.18.02 :رقم العملية

ن�س العملية: اإجناز �شبكة التطهري للجها العليا لبوعرفة
مو�شوع االأ�شغال:اإجناز �شبكة التطهري للجها العليا لبوعرفة

�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح مع ��شرت�ط قدر�ت دنيا
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مكتب الأ�ستاذة بومدين مروان فاطمة الزهراء



دويلالإثنني  22  جانفي 2018 املوافـق   لـ03 جمادى الأول  1439ه 10
جدار الف�صل العن�صري ق�صم اأرا�صي القرية و�صادرها 

ف�سل �سعفاط وكفر عقب هل تتوج "اإ�سرائيل" حربها الدميغرافية بالقد�س؟

خطة عن�صرية

القد�س  �ش�ؤون  وزير  وقال 
عدنان  املهند�س  وحمافظها 
ف�شل  خطة  اإن  احل�شني، 
"�شعفاط"  وه�  ال�حيد  املخيم 
ا�شتيطانية  عن�رصية  خطة  تعّد 
تقليل  منها  الهدف  اإحاللية 
عدد  وزيادة  املقد�شيني  عدد 
م�شار  حرف  عرب  امل�شت�طنني، 
يف  املقام  العن�رصي  اجلدار 
اأو�شال  لتقطيع  املنطقة، 
عربية  اأحياء  وف�شل  املدينة، 
وم�شت�طنات  م�شت�طنني  و�شم 
يثبت  وهذا  القد�س،  حدود  اإىل 
ما قلناه وما زلنا، وه� اأن الهدف 
حتقيق  لي�س  اجلدار  بناء  من 
الأمن واإمنا احلرب الدميغرافية 
ال�شيل  املقد�شي  ال�ج�د  على 

يف املدينة.
من  "كان  احل�شيني:  واأ�شاف 
خلف  اجلدار  و�شع  املمكن 
املخيم وكفر عقب واأم ال�رصايط، 

الق�شية  اأن  ال�ا�شح  من  ولكن 
دميغرافية ولي�شت اأمنية والهدف 
األف   140 اإىل   130 ا�شتبعاد  منها 
اله�ية  يحمل�ن  مقد�شي  م�اطن 
�شمن  يندرج  وهذا  الزرقاء، 
منذ  الإ�رصائيلية  ال�شرتاتيجية 
 1967 عام  القد�س  احتالل 
بفر�س قي�د على البناء والت��شع 
البناء،  رخ�س  ومنح  والتنظيم 
واختالق  النا�س،  حياة  وعرقلة 
امل�اطن  تبعد  كثرية  ع�ائق 

املقد�شي عن مدينته.
 

الكربى" "القد�س 

رئي�س  ذياب  حمدي  اأكد  بدوره، 
جلنة مقاومة ال�شتيطان واجلدار 
والته�يد يف القد�س، رف�س اأهايل 
القرار،  لهذا  �شعفاط  خميم 
وقدر  بالعن�رصي  اإياه  وا�شفاً 
ذياب عدد الذين �شيت�رصرون من 
و�شاحية  �شفعاط  خميم  ف�شل 
ورا�س  �شحادة  ورا�س  ال�شالم 

خمي�س وحي الأوقاف الإ�شالمية 
معظمهم  ن�شمة  األف   150 بنح� 
اإن  وقال  الزرقاء  اله�ية  يحمل�ن 
�شيم�س  العن�رصي  الف�شل  هذا 
بحق�ق وقدرة ه�ؤلء جميعاً على 
الت�ا�شل مع املدينة التي ت�شكل 

حم�ر ومركز حياتهم الي�مي.
اأن  ملرا�شلنا  ذياب  واأ�شاف 
اأكرب  اإخراج  القرار  من  الهدف 
و�شم  املقد�شيني  من  عدد 
والب�ؤر  ال�شتيطانية  الكتل  اأكرب 
ال�شتيطانية اإىل حدود ما ي�شمى 
اأن  الكربى"واأو�شح  القد�س  ب" 
اأقامته  الذي  الع�شكري  املعرب 
مدخل  على  الحتالل  �شلطات 
يف�شل  والذي  الغربي،  املخيم 
القد�س،  مدينة  عن  املخيم 
يح�ل دون دخ�ل نح� نح� 65اإىل 
وطالب  وم�ظف  عامل  األف   70
للدخ�ل  ي�شطرهم  مما  ي�مياً، 
الأكرث  املعرب  هذا  من  والع�دة 
تعزل  التي  املعابر  يف  ازدحاماً 
وقراها  اأحيائها  عن  القد�س 

ولفت اإىل اأن الهدف ه� �شم 17 
م�شت�طنة، يقطنها الآن اأكرث من 
يف  والعدد  م�شت�طن،  األف   260

زيادة م�شتمرة.
وقال ذياب، اإن "الغالبية العظمى 
لجئ�ن  هم  املخيم  �شكان  من 
اأواخر العام  ا�شتقروا يف املخيم 
وقع  كان  اتفاق  مب�جب   ،1966
الإن�شاء  ووزارة  الغ�ث  وكالة  بني 
ل�شتيعاب  الأردنية  والتعمري 

الالجئة من حارة  الأ�رص  مئات 
ال�رصف، اأو ما تعرف الآن باحلي 
القدمية من  البلدة  اليه�دي يف 
من  هجروا  اأن  بعد  القد�س، 
م�شاكنهم يف بلدات وقرى غرب 
يف  الحتالل  دمرها  القد�س 
العام 1948، ومنهم لجئ�ن من 

مدن اللد، ويافا، والرملة".
حينه  يف  املخيم  "اأقيم  وتابع 
على ما م�شاحته 400 دومن فقط 

ثم  �شعفاط،  بلدة  اأرا�شي  من 
�شهد يف العق�د الثالثة الأخرية 
ت��شعاً هائاًل يف البناء، وازدياداً 
�ش�اء  ال�شكان،  اأعداد  يف  كبرياً 
من  اأو  اإن�شائه،  بعيد  �شكنه  من 
غالبيتهم  يف  وهم  اإليه،  جلاأ 
على  ليحافظ�ا  لجئ�ن،  اأي�شاً 
وج�دهم يف القد�س مع اأ�رصهم 

واأطفالهم".

يدفع اليمني ال�صهيوين املتطرف بعد ت�صديق اللجنة الوزارية ل�صوؤون الت�صريع على تعديل "قانون القد�س" والذي يق�صي بف�صل خميم �صعفاط وبلدة 
كفر عقب اإدارًيا عن املدينة املقد�صة، لعر�س هذا التعديل على الكني�صت والت�صديق عليه ب�صكل نهائي ياأتي ذلك يف خ�صم حرب دميغرافية �صامتة 

ي�صنها الحتالل على املقد�صيني خلف�س عددهم اإىل اأكرب ن�صبة ممكنة، ويف املقابل رفع ن�صبة امل�صتوطنني يف �صرقي القد�س املحتلة، بهدف اإحكام 
ال�صيطرة عليها واإحلاقها بال�صق الغربي من املدينة وت�صعى �صلطات الحتالل اإىل اأن ل تتجاوز ن�صبة املقد�صيني 12 اإىل 15٪ يف الوقت الذي دللت 

الإح�صاءات فيه على اأن الن�صبة اليوم تتجاوز 39٪ من جمموع عدد ال�صكان يف القد�س.

تقلي�س خدمات "الأونروا".. اأزمة اقت�سادي اأم موؤامرة �سيا�سية؟ 
يف زقاق حارة العريقاوية -كما 
الف�ار  خميم  �شكان  ي�شميها 
تتكئ  الغربية-  ال�شفة  جن�بي 
�شحدة  اأم  الثمانينية  العج�ز 
البدوي على عكازة قدمية من 
ل�الدها  كانت  البل�ط  �شجر 
الذي هاجرت برفقته من بلدة 
 .. 1948م  عام  املن�شية  عراق 
وت�شققاتها  العكازة  هذه  قدم 
وُعقدها ت�شري اإىل تاريخ بائ�س 
حمل يف طياته الأمل والفراق.

عراق املن�صية �صاهًدا 

البالد  ريحة  من  العكازة  ولأن 
-كما تق�ل اأم �شحدة- يت�ارثها 
حًيّا  ا  �شاهًدّ وتبقى  ال�شن  كبار 
وتالل  وه�شاب  رب�ع  على 
املن�شية  عراق  بلدة  واأ�شجار 
التي تقع اإىل ال�شمال ال�رصقي 
نح�  وتبعد عنها  ملدينة غزة، 

32 كيل�مرًتا. 
البدوي  �شحدة  اأم  عكازة 
اإىل  ال��شل  يف  ت�شاعدها 
عن  تبعد  التي  املخيم  عيادة 
داخل  مرًتا   480 نح�  بيتها 
تك�ش�ها  التي  القدمية  اأزقة 
على  حت�شل  حيث  احلفر؛ 
وجبة دواء �شهرًيّا على ح�شاب 
اأ�شدرتها  التي  التم�ين  بطاقة 
وت�شغيل  غ�ث  وكالة  لها 

يف  �شحدة  اأم  لكن  الالجئني. 
اهلل  اإىل  وت�رصع  غ�شب  حالة 
الدول  من  والنتقام  بالدعاء 
تعبريها-  -ح�شب  الكبرية 
الذين  "اإ�رصائيل"،  وكذلك 
املر�شى،  وعلى  عليها  تاآمروا 
فقل�ش�ا الدواء وكمياته ،تق�ل 
خا�س  حديث  يف  �شحدة،  اأم 
اأنا  "ميه  ملرا�شلنا:  بالعامية، 
بنام  وما  ومري�شة..  عيانة 
ال�جع، معي �شغط،  الليل من 
القلب،  يف  وق�ش�ر  و�شكري، 
يف  واأمل  الأع�شاب،  يف  ورفة 
ال�شاقني.. كنت اآخذ �شتة اأن�اع 
العيادة  على  باأم�شي  دواء.. 
ال�شارع  جنب  على  وباأرتاح 
اأ�شل  ما  وبعد  مرات،  ثالث 
للعياده بق�ل�يل يا حجة ما يف 
ال�شيدلية التابعة لعيادة ال�كالة 
م�س  والباقي  دواء  ن�عني  اإل 
جابته!،  ما  ال�كالة  م�ج�د.. 
والغريب اإن الدواء الغايل م�س 
م�ج�د..  والرخي�س  م�ج�د!، 
اأمريكا  على  اهلل  ح�شبنا 
من  طردونا  اللي  و"اإ�رصائيل" 

بالدنا وخل�نا �شحادين!".

املخيم و"الأونروا" تواأمان

ويبدو اأن املخيم ووكالة غ�ث 
وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني 

)اأونروا( ت�اأمان �شاهدان على 
الفل�شطيني،  ال�شعب  نكبة 
املتقاعد  املربي  يق�ل  كما 
عفيف غطا�شة، رئي�س اللجنة 
حيث  املخيم؛  يف  ال�شعبية 
مركز  وج�د  اأهمية  اإىل  ي�شري 
يف  ال�شكان  اإغاثة  خدمات 
ا�شتمرارها  و�رصورة  املخيم، 
ه�ؤلء  نكبة  على  حي  ك�شاهد 
يزال�ن  ل  الذين  املهجرين 
قراهم  اإىل  الع�دة  ينتظرون 
منها  هجروا  التي  وبلداتهم 

عام 1948م.
كان  "لقد  غطا�شة،:  ويق�ل 
على  دولية  م�ؤامرة  هناك 
اأر�شنا  من  واإخراجنا  نكبتنا 
العراء،  يف  ورمينا  وبي�تنا 
خيام..  يف  اإ�شكاننا  ثم  ومن 
املاأ�شاة  نف�س  تتكرر  والي�م 
اخلدمات  تقدمي  وقف  يف 
عن  نتنازل  كي  كالجئني  لنا 
اأن  وا�شًحا  بات  فقد  حقنا؛ 
اأمريكا  تق�دها  م�ؤامرة  ثمة 
خدمات  لتقلي�س  و"اإ�رصائيل" 
وكالة الغ�ث التي طالت قطاع 
ال�شحة والتعليم وت�زيع امل�ؤن 
ذلك  كل  واملالب�س..  والغذاء 
النق�س،  واأ�شابه  يرتاجع  بداأ 
منذ  ت�قفت  اخلدمات  وبع�س 
لإنهاء  م�ؤامرة  وهذه  �شن�ات، 

اآخر اأثر للنكبة".

التقلي�صات �صيا�صية

الجتماعي  النا�شط  ويرى 
هجر  الذي  العم�شي،  اأحمد 
ال�شايف  تل  بلدة  من  والده 
يف  حالًيّا  وي�شكن  1948م  عام 
خميم الف�ار، اأن ما يجري من 
تقلي�شات خلدمات وكالة الغ�ث 
ا  نق�شً ولي�س  �شيا�شية  م�ؤامرة 
ال�شغط  بهدف  الأم�ال،  يف 
على ال�شعب الفل�شطيني لي�شلم 
والقب�ل  الع�دة  حق  باإلغاء 
وبقاء  ال�اقع  الأمر  ب�شيا�شة 
يف  الفل�شطينيني  الالجئني 

ال�شتات واملنايف".
تقلي�س  "م�شاريع  واأ�شاف: 
اخلدمات قدمية جديدة؛ فقد 
الت�طني  مراًرا  علينا  عر�س 
عن  والتنازل  املخيم  وترك 
وكالة  من  ال�شادرة  بطاقاتنا 
للنكبة،  اأثر  اأي  لإنهاء  الغ�ث 
والي�م  دوًما..  رف�شنا  لكننا 
وال�شهاينة  الأمريكان  يعمل 
تقلي�س  على خنقنا من خالل 
الإلغاء  طريق  على  اخلدمات 
من  تبقى  ما  لت�شفية  الكامل 
ومن  للنكبة.  ومعامل  خدمات 
يحتاج اإىل عالج يف امل�شت�شفى 

يُح�ل".

اخلدمات التي تقدم

ويك�شف املربي املتقاعد عبد 
من  املنحدر  من�ش�ر،  الهادي 
بلدة بيت جربين غربي اخلليل، 
كانت  التي  اخلدمات  طبيعة 
فيق�ل:  الغ�ث  وكالة  تقدمها 
الفقرية  الأ�رص  "تتقا�شى 
الجتماعي  الك�شف  ح�شب 
حمافظة  يف  ال�كالة  ملكتب 
�شهرية  غذائية  ح�شة  اخلليل، 
واأرز و�شكر وزي�ت  من طحني 
ال�شتاء  ويف  ومعلبات،  نباتية 
اإىل  اإ�شافة  ومالب�س،  اأغطية 
يتعلم  حيث  التعليم؛  خدمات 
ال�كالة  مدار�س  يف  اأبناوؤنا 
البتدائي  الأول  ال�شف  من 
اأي  الإعدادي،  الثالث  وحتى 
فهي  جماًنا؛  �شن�ات   9 طيلة 
ت�فر لهم الكتب والقرطا�شية، 
اأكادميي  تعليم  هناك  ثم  ومن 
معهد  يف  العامة  الثان�ية  بعد 
املعلمني يف رام اهلل تقدم فيه 

اخلدمات التعليمية جماًنا".
وي�شيف من�ش�ر: "كذلك هناك 
خدمات �شحية وعيادات تقدم 
يحتاج  ومن  والدواء  العالج 
يح�ل  وعالج  م�شت�شفى  اإىل 
اخلا�شة،  امل�شت�شفايات  اإىل 
بتغطية  الغ�ث  وكالة  وتتكفل 
ذلك  كل  التكاليف..  من   %70

وبع�شه  ويرتاجع  يتقل�س  بداأ 
اآلف  وهناك  متاًما،  األغي 
التعليم  قطاع  يف  ال�ظائف 
فيها  ي�ظف  حيث  وال�شحة؛ 
من هم لجئ�ن فقط ويحمل�ن 
لكن هذا  الغ�ث،  بطاقة وكالة 
املئات  ف�شل  �شهد  القطاع 
واإلغاء عق�دهم  من امل�ظفني 
الأمر  خدماتهم،  وتقلي�س 
الذي رفع من ن�شب البطالة يف 

�شف�ف الالجئني".

خميمات ال�صفة

خدماتها  الغ�ث  وكالة  وتقدم 
خميمات  من  خميًما  لع�رصين 
الفل�شطينيني  الالجئني 
وهي:  الغربية،  ال�شفة  يف 
"خميمات الأمعري، واجللزون، 
وقدورة، ودير عمار يف رام اهلل  
والعزة،  الدهي�شة،  وخميمات 
وعايدة، يف بيت حلم، وخميمي 
اخلليل،  يف  والف�ار  العروب، 
وع�شكر،  بالطة،  وخميمات 
والفارعة،  املاء،  بني  وعني 
ط�لكرم،  وخميمي  نابل�س،  يف 
ط�لكرم،  يف  �شم�س،  ون�ر 
وخميمي  جنني،  وخميم 
القد�س  يف  وقلنديا  �شعفاط،  
املحتلة، وخميمي عقبة جرب، 

وعني ال�شلطان يف اأريحا".
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�سيا�سة تر�مب .. »�أمريكا �أوال« �أم »�أمريكا وحدها«؟ 
بعد ب�شعة اأيام فقط من اإدلء الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بخطابه حول الأمن القومي الذي اأبرز فيه �شعار »اأمريكا اأوًل«، اأظهر 

ت�شويت اجلمعية العامة للأمم املتحدة على �شيادة القد�س اأن اأمريكا لي�شت حقا »اأول« بل هي »وحدها« وباتت دولة معزولة.
ولعل معرفة »ترامب« املحدودة 
وانعدام خربته يف جمال ال�سيا�سة 
اخلارجية جعاله يقوم مبثل تلك 
حال،  اأي  على  لكن  الت�رصفات 
القد�س  على  ال�سيادة  تكن  مل 
حتى  الإحلاح«،  من  القدر  »بهذا 
خطابه  يف  كذلك  ترامب  جعلها 
فيه  اعرتف  الذي  الغام�س، 
اإذا  ما  يحدد  اأن  دون  بالقد�س، 
اأم  الغربية  اأم  ال�رصقية  كانت 
غري املجزاأة، عا�سمة لإ�رصائيل 
بدا  القد�س،  ب�ساأن  خطابه  ويف 
اأنه  حتى  اخلربة  قليل  ترامب 
تبحث  �سوف  اإدارته  اإن  قال 
لتنفيذ  ومهند�سني  مقاولني  عن 
الأمريكية  ال�سفارة  نقل  عملية 
ويف  القد�س،  اإىل  اأبيب  تل  من 
املعماريني  املهند�سني  اأن  حني 
قد  املهند�سني  من  وغريهم 
الأمر  كان  اإذا  اأهمية  ذوو  يبدون 
فاإن  العقارات،  بقطاع  يرتبط 
ال�سيا�سة  يف  القيمة  الأمر عدمي 
ترامب  اأن  يبدو  ول  الدولية، 
يدرك اأن خطابه عن القد�س كان 

�سطحيا دون م�سمون.

لغة غام�شة

ومع ذلك، يبدو اأن ترامب اأخطاأ 
يف ح�ساب حتركه ب�ساأن القد�س، 
ورمبا كان يراهن على اأن اعتماده 
اأن  لغة غام�سة يف خطابه ميكن 
امل�سيحيني  من  تاأييدا  تُك�سبه 
واليهود الأمريكيني الذين يحتاج 
اإليهم لإعادة انتخابه عام 2020، 
تلك  اأن  يدرك  مل  ترامب  اأن  اإل 
يف  اأ�سداوؤها  ترتدد  الكلمات 
يتعلم  ومل  الدولية  العالقات 
الدولية  الفعل  ردود  من  ترامب 
القد�س،  ب�ساأن  خطابه  �سد 
ذلك  من  اأبعد  هو  ما  اإىل  وذهب 
امل�ساعدات  بقطع  بتهديده 

التي  احلكومات  عن  الأمريكية 
اجلمعية  قرار  ل�سالح  ت�سوت 
الذي  املتحدة،  لالأمم  العامة 
متنازع  اأرا�س  القد�س  اأبقى 
بها  العرتاف  من  بدل  عليها، 

عا�سمة لإ�رصائيل.
ما  على  الأمريكي  الرئي�س  وكان 
حال  يف  اأنه،  مدرك  غري  يبدو 
يف  واأمريكا  هو  �سيظهر  ف�سله، 
�سورة  وهي  �سعيف،  موقف 
اأولئك  اإن  ترامب،  يكرهها 
ترامب  خطابي  قراأوا  الذين 
القد�س  ب�ساأن  )خطابه  بعناية 
القومي  بالأمن  املتعلق  والآخر 
ا�ستطاعوا  رمبا  الأمريكي(، 
الدبلوما�سية  الهزمية  تلك  توقع 
منظمة  يف  لأمريكا  املذهلة 
الوليات  ت�ست�سيفها  دولية 

املتحدة ومتولها اإىل حد كبري.

اأقوال وعك�شها 

وعلى هذا املنوال، اأ�سبح هناك 
اإدارة  �سيا�سات  يف  لفت  اأمر 
الرئي�س  يقول  حيث  ترامب، 
الأمريكي اأ�سياء ويف نف�س الوقت 
رئا�سته  حتت  يعملون  من  يقول 

عك�سها.
ترامب  اعرتاف  بعد  وحتى 
لإ�رصائيل،  عا�سمة  بالقد�س 
ال�رصقية  القد�س  ت�سنيف  ظل 
متنازع  »اأرا�س  الغربية  وال�سفة 
اخلارجية  لوزارة  وفقا  عليها«، 
يوم  بعد  وباملثل،  الأمريكية 
التي  احلكومات  ت�سويت  من 
�سد  وا�سنطن  م�ساعدات  تتلقى 
اأمريكا يف الأمم املتحدة، قالت 
اخلارجية الأمريكية اإن وا�سنطن 
م�ساعدات  اأي  وقف  تعتزم  ل 
يدل  ما  البلدان،  لهذه  خارجية 
على اأن ت�رصيحات ترامب كانت 
مع  لها  معنى  ل  كلمات  جمرد 

اأر�س  على  لها  تاأثري  وجود  عدم 
الواقع.

ان�شلخ عن الأ�شلف

تر�سيحه،  اأعلن  اأن  ومنذ 
»ال�سعبوية  ومب�ساعدة 
م�ست�ساريه  وكبري  القت�سادية« 
ال�سرتاتيجية،  لل�سوؤون  ال�سابق 
لهجة  ترامب  اأيد  بانون،  �ستيف 
خطابية تعتمد على اخليال اأكرث 

من الواقع.
اأن فكرة بانون  والأ�سواأ من ذلك 
تعد  اأولً«  »اأمريكا  عن  وترامب 
ان�سالخا عن املنظور اجلمهوري 
»اأمريكا  بـ  يتعلق  فيما  التقليدي 
العامل«وت�سور  يف  ودورها 
لأمريكا  الأوائل  املوؤ�س�سون 
هي  املتحدة  الوليات  اأن 
من  طويلة  �سل�سلة  يف  الأخرية 
التنوير  وم�سدر  الإمرباطوريات، 
وقد  اأجمع،  للعامل  واحل�سارة 
الرئي�س  بعبارة  التفكري  هذا  توج 
اجلمهوري رونالد ريغان ال�سهرية 
باأنها  اأمريكا  فيها  و�سف  التي 
»مدينة م�رصقة على تلة«،ويتمتع 
ريغان مبكانة مرموقة بني جميع 
يف  مبا  تقريبا،  اجلمهوريني 
حملته  اأطلق  الذي  ترامب،  ذلك 
النتخابية على اأ�سا�س اخلطوط 
العري�سة للرئي�س الأ�سبق، وكانت 
حملة ريغان النتخابية هي التي 
النتخابي  ترامب  �سعار  اأفرزت 
عظيمة  اأمريكا  جنعل  »دعونا 
مرة اأخرى«، حيث ا�ستعار ترامب 
هذا ال�سعار حلملته، وحتى الآن، 
خطى  حماكاة  ترامب  يحاول 
ريغان من خالل خف�س ال�رصائب 
بطريقة قوية توازي ما جرى عام 
ترامب  يحاول  ثم  ومن   ،1986
باعتباره  لنف�سه  �سورة  »نحت« 

»ريغان اآخر«.

حماكاة ريغان

لريغان  ترامب  حماكاة  ولكن 
فقط  وظاهرية  �سطحية  تعترب 
العاملي  القت�ساد  حترير  فكان 
اأحد  احلرة  التجارة  والدفاع عن 
لالزدهار  الأ�سا�سية  الركائز 
النتعا�س  حقبة  يف  القت�سادي 
اإل  ريغان،  فرتة  يف  القت�سادي 
م�سادا  موقفا  يتخذ  ترامب  اأن 
من  بدل  ويدافع  احلرة،  للتجارة 
والتعريفات  احلماية  عن  ذلك 
اجلمركية. وهناك نقطة اختالف 
جذري اأخرى بني ترامب وريغان 
اخلارجية،  ال�سيا�سة  وهي: 
�رصورة  على  ريغان  اأكد  حيث 
يف  اأمريكا  حتالفات  تكون  اأن 
اأنحاء العامل �سلبة وقوية،  جميع 

وكانت عالقات ريغان مع رئي�سة 
مارغريت  الربيطانية  الوزراء 
بني  العالقات  اأف�سل  تات�رص 
التاريخ  يف  ال�سيا�سيني  من  اأي 

احلديث.
حتالف  عالقات  ريغان  واأقام 
اأخرى. فعندما قام بن�رص قوات 
لالإ�رصاف  بريوت  يف  املارينز 
على نقل مقاتلي منظمة التحرير 
الفل�سطينية اإىل تون�س، كان واثقا 
من اأن حلفاء الوليات املتحدة 
 - والإيطاليون  الفرن�سيون   -
�سري�سلون قوات اإىل لبنان لنف�س 
الغر�س . وعندما خطط ريغان 
ال�سوفييتي  الحتاد  لهزمية 
دعم  خالل  من  اأفغان�ستان  يف 
ذلك  فعل  فقد  املجاهدين، 
اململكة  مع  الوثيق  بالتن�سيق 
اأن  ويبدو   ، ال�سعودية  العربية 
بناء  ترامب غري مدرك لأهمية 

التحالفات على ال�ساحة الدولية، 
حتى بالن�سبة لبلدان ذات قوة ل 
مثيل لها مثل الوليات املتحدة 
ذلك  من  بدل  ترامب  وجلاأ 
على  »البلطجة«  ممار�سة  اإىل 
الأ�سلوب  يف  واملبالغة  احللفاء 
متيز  الآن،  وحتى  اخلطابي. 
ول  بالكلمات،  ترامب  اأ�سلوب 
�سيء اآخر غريها، ويرى ترامب 
بالوليات  ال�سعود  ي�ستطيع  اأنه 
املتحدة اإىل �سلم املجد جمددا 
كانت  الذي  الو�سع  اإىل  لت�سل 
ريغان،  رئا�سة  حتت  به  تتمتع 
�سعار  تبنى  فقد  بذلك،  وللقيام 

بانون »اأمريكا اأول«.
ولكن ب�سبب عدم خربتهما، جعل 
ترامب وبانون اأمريكا حتى الآن 
ال�ساحة  على  ومعزولة  وحيدة 
»اأول«  العاملية، بدل من جعلها 

مرة اأخرى.

بتوزيع كتيب معلوماتي على مليني الأ�شر

الأول مرة منذ نحو 60 عاما..�ل�سويد ت�ستعد حلرب حمتملة

م�سرع ع�سكريني �ثنني يف حتطم مروحية للجي�ش �الأمريكي

اأنها  ال�سويدية،  ال�سلطات  اأعلنت 
معلومات  كتيب  اإ�سدار  ب�سدد 
ماليني  على  لتوزيعه  اإر�سادي 
الأ�رص يف البالد، ا�ستعدادا لن�سوب 
اخلطوة  وهي  حمتملة،  حرب  اأي 
منذ  ال�سويد  يف  نوعها  من  الأوىل 
اأكرث من 60 عاما ويطالب الكتيب، 
»�سي.  �سبكة  اإليه  اأ�سارت  الذي 
املواطنني  الأمريكية،  اإن«  اإن. 

بال�ستعداد لالأزمات والكوارث يف 
التي  اأو العتداءات  ال�سلم  حالت 

قد يواجهها املجتمع ال�سويدي. 
خطوات  الكتيب  يعر�س  كما 
م�ساعدتهم  اأجل  من  للمواطنني 
املواد  على  احل�سول  �سمان  على 
والبطانيات  واملياه،  الغذائية، 
احل�سار  حالة  يف  الالزمة 
ت�رصيحات  وفق  املنازل،  داخل 

الطوارئ  وكالة  با�سم  للمتحدث 
املدنية )تابعة لوزارة الدفاع(. 

الكتيب  توزيع  يتم  اأن  ومن املقرر 
املعلوماتي على 4.7 مليون اأ�رصة 
على  املقبل،  ماي  يف  �سويدية 
ن�سوب  حالة  »يف  ا�سم  يحمل  اأن 
كتيب  اآخر  وكان  اأزمة«  اأو  حرب 
مماثل يوزع على الأ�رص ال�سويدية 
كتيبات  اأ�سدرت  فيما   ،1961 عام 

مماثلة لال�ستخدام احلكومي عام 
اإعالمية  تقارير  بح�سب   ،«  ،1991

حملية. 
و يف فرباير 2015، قررت احلكومة 
الدفاعي  الإنفاق  تعزيز  ال�سويدية 
اأمريكي  مبقدار 720 مليون دولر 

على مدار 5 �سنوات. 
املا�سي  مار�س  يف  فر�ست  كما 
التجنيد الإلزامي لكل من الرجال 

وزير  و�سفه  ما  ب�سبب  والن�ساء 
حينئذ،  هولتكفي�ست،  بيرت  الدفاع 
يف  املتدهور  الأمني  بالو�سع 
،واألغت  ال�سويد  وحول  اأوروبا 
الإلزامي  التجنيد  نظام  ال�سويد 
كان  عندما   2010 عام  للرجال 
املتطوعني  من  يكفي  ما  يوجد 
فيما  اجلي�س،  احتياجات  لتلبية 
اإلزاميا  ال�سويد جتنيدا  مل تفر�س 

،ي�سار  قط  قبل  من  الن�ساء  على 
لي�ست ع�سوا يف حلف  ال�سويد  اأن 
اأنها  اإل  )ناتو(،  الأطل�سي  �سمال 
التي  العمليات  بع�س  يف  ت�سارك 
يقودها،كما تتمتع بعالقات ثنائية 
مع اأع�ساء موؤ�س�ستي »ال�رصاكة من 
ال�رصاكة  وجمل�س  ال�سالم«  اأجل 
التابعتان  الأطل�سية«  الأوروبية 

للناتو.

اجلي�س  با�سم  متحدث  اأعلن 
ع�سكريني  م�رصع  الأمريكي 
من  مروحية  اثنني يف حتّطم 
ولية  يف  »اأبات�سي«،  طراز 

غربي  جنوب  كاليفورنيا 
براون  جا�سون  وقال  البالد، 
اأحد املتحدثني با�سم اجلي�س 
يف البنتاغون، يف ت�رصيح لقناة 

اليوم  املحلية،  نيوز  فوك�س 
يجري  حتقيقا  »اإن  الحد، 
الطائرة،  حتطم  �سبب  يف 
مركز  يف  ال�سبت،  اأم�س 

فورت  يف  الوطني  التدريب 
كاليفورنيا.  جنوب  يف  اإروين 
واأ�ساف املتحدث اأن الطيار 
م�رصعهما،  لقى  وم�ساعده 

دون  املروحية،  جراء حتطم 
التفا�سيل  من  مزيد  ذكر 
م�سوؤول  عن  القناة  ونقلت 
»اإن  قوله  ت�سمه(  اآخر)مل 

كانت  الهجومية  املروحية 
جتري مهمة تدريبية روتينية 
يف �سحراء كاليفورنيا، عندما 

وقع احلادث«.



الت�شكيلة تعاين 
واأ�شبحت اأقرب اإىل 

ال�شقوط

بوقلقال 
ي�ستقيل من 

رئا�سة �أوملبي 
�ملدية ويتهم 

�لأن�سار
اأعلن رئي�س فريق اوملبي املدية 
ا�ستقالته من  بوقلقال  حمفوظ 
جاءت  والتي  الفريق،  رئا�سة 
املقابلة  نهاية  بعد  مبا�رشة 
التي �سهدت خ�سارة فريقه على 
ملعبه اأمام احتاد بلعبا�س، حيث 
ت�رشيحات  يف  بوقلقال  ك�سف 
مهامه  يوا�سل  لن  انه  اإذاعية 
رئا�سة  من  االن�سحاب  ويف�سل 
وابل  اإىل  تعر�سه  بعد  الفريق 
من  تلقاها  التي  ال�ستائم  من 
مل  الذين  النادي  اأن�سار  طرف 
�سجلها  التي  الهزمية  يه�سموا 
وحّمل  القواعد،  داخل  الفريق 
الهزمية  م�سوؤولية  املتحدث 
مثلما  االأن�سار  اأ�سباه  اإىل 
و�سفهم والذي اأكد اأنهم افقدوا 
الالعبني تركيزهم بعد قيامهم 
على  النارية  االألعاب  برمي 
جعلت  والتي  امليدان  اأر�سية 
اللقاء  ي�سّيعون  ح�سبه  العبيه 
الوحيد.  اللقاء  هدف  ويتلقون 
يعد  مل  اأنه  بوقلقال  وا�ستطرد 
حتمل  ملوا�سلة  القوة  ميلك 
عليه  املفرو�سة  ال�سغوطات 
واأطراف  االأن�سار  طرف  من 
ح�سبه،  الفريق  حتطيم  هدفها 
الفريق  �سيغادر  اأنه  م�سريا 
يريدها  ملن  الرئا�سة  ويرتك 

والذي كما عليه �سوى التقدم.
مدينة  اأبناء  ت�سكيلة  وتعاين 
املراكز  يف  »التيطري« 
بعد  الرتتيب  جلدول  املتاأخرة 
الهزمية اجلديدة التي �سجلتها 
للعب  االأقرب  جعلتها  والتي 
م�سابه  �سيناريو  يف  ال�سقوط 
الفارط،  املو�سم  حدث  ملا 
ال�سقوط  بعدما جنت من �سبح 
يف اجلولة االأخرية من البطولة 
الوطنية، ويف هذا ال�سدد اأ�سبح 
�سليماين  اأحمد  ا�سبال املدرب 
طرف  من  عليه  املغ�سوب 
برحيله  املطالبني  االأن�سار 
على بعد نقطة واحدة من ولوج 

منطقة اخلطر.
ع.ق.
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اإ�شابة بن غيث تثري املخاوف

�لحتاد ي�سقط يف �أول د�ربي 
هذ� �ملو�سم ويبتعد عن �للقب

�شّجل فريق احتاد اجلزائر اأول هزائمه يف الداربيات العا�شمية هذا املو�شم بعد 
اخل�شارة التي مني بها اأول اأم�س اأمام اجلار ن�شر ح�شني داي والذي جنح يف 

اإفتكاك النقاط الثالث من ملعب 5 جويلية، وقدمت ت�شكيلة الحتاد اأداء باهتا 
ف�شلت من خالله اخلروج بنتيجة اأف�شل، خا�شة واأن الالعبني مل يقدموا �شيئا 
فوق اأر�شية امليدان وكانوا بدون روح جعلتهم ي�شتحقون الهزمية باعتبار اأنه 

مل يبذلوا جهودهم من اجل اخلروج بالنقاط الثالث.

عي�شة ق.

اخل�سارة  هذه  وتعترب 
املدرب  الأ�سبال  االأوىل 
يف  حمدي  ميلود 
املو�سم  لهذا  الداربيات 
فازوا  ان  �سبق  بعدما 
باأربع مقابالت وتعادلوا 
اأمام الن�رشية يف مرحلة 
البطولة  من  الذهاب 
و�سّيعت  الوطنية. 
»�سو�سوطارة«  ت�سكيلة 
الو�سيف  تعرث  فر�سة 

وتقا�سم  ال�ساورة  �سبيبة 
املركز الثاين للبقاء على 
املت�سدر  من  مقربة 
وهو  ق�سنطينة  �سباب 
اأخلط  الذي  االأمر 
الذي  االحتاد  ح�سابات 
عن  الفارق  �ساعف 
اأمام  بخ�سارته  الريادة 
اأ�سبح  والذي  الن�رشية 
كاملة  نقاط  ثمان 
يجعله  الذي  االأمر 
التتويج  يبتعد عن �سباق 
الوطنية  البطولة  بلقب 

مو�سم  به  توج  الذي 
واأ�سحت   ،2016/2015
عقدة  الن�رشية  ت�سكيلة 
خا�سة  االحتاد  العبي 
�سوى  يحققوا  مل  واأنهم 
اأمامها  وحيدا  فوزا 
ثماين  اآخر  خالل 
مواجهات بني الفريقني.

يبقى  املقابل،  يف 
بخ�سو�س  التخوف 
تلقاها  التي  االإ�سابة 
عيد  الو�سط  العب 
الذي  غيث  بن  الروؤوف 

مغادرة  اإىل  ا�سطر 
متاأثرا  امليدان  اأر�سية 
انتظار  يف  باالآالم 
خ�سوعه اإىل الفحو�سات 
الطبية من اأجل التعرف 
االإ�سابة  حجم  على 
وفرتة  منها  يعاين  التي 
املناف�سة،  عن  الغياب 
احد  يعترب  الذي  وهو 
االأ�سا�سية  الركائز 
يوؤثر  وغيابه  للت�سكيلة 
على اأداء الفريق خا�سة 

يف اال�سرتجاع.

الت�شكيلة ت�شرع اليوم يف التح�شري للحمراوة 
مبعنويات مرتفعة

�لن�سرية توؤكد نيتها بلعب �لأدو�ر 
�لأوىل هذ� �ملو�سم

يف االجتماع الذي جمع اأبناء �سباب بلوزاد م�ساء اأول اأم�س

�أع�ساء �ملكتب �لهاوي و�لالعبون �لقد�مى 
ي�سرون على �سحب �لثقة من بوحف�ص

داي  ح�سني  ن�رش  فريق  اأكد 
عودته القوية يف البطولة الوطنية 
بعد الفوز الثمني الذي حققه اأول 
اأم�س يف الداربي العا�سمي الذي 
اجلزائر،  احتاد  باجلار  جمعه 
النقاط  الن�رشية  ح�سمت  اأين 
يف  وجنحت  ل�ساحلها  الثالث 
موا�سلة �سل�سلة النتائج االيجابية 
دون  مباريات  ع�رش  بت�سجيل 
هزمية منها اأربع انت�سارات، وهو 
من  الفريق  مّكن  الذي  االنت�سار 
ال�سعود تدريجيا يف �سلم الرتتيب 
وت�سييق اخلناق على اأندية كوكبة 
الن�رشية ال  واأن  املقدمة خا�سة 
يف�سلها �سوى اأربع نقاط فح�سب 
عن املركز الثالث وهي الو�سعية 
�سقف  يرفع  الفريق  جتعل  التي 
ا�ستغالل  اأجل  من  طموحاته 
يتواجد  التي  العالية  املعنويات 
االأوىل  االأدوار  يلعب  حتى  عليها 
خا�سة يف ظل الروح القتالية التي 
يلعب بها رفقاء الالعب املغرتب 
اأمام  اأظهروها  والتي  يو�سفي 

العبي االحتاد.
الن�رشية  ت�سكيلة  اأن  واالأكيد 
اليوم  من  ابتداء  ت�رشع  �سوف 
قوية  ملواجهة  التح�سري  يف 
االأ�سبوع  هذا  نهاية  تنتظرها 
تالقي  عندما  عالية  مبعنويات 
هي  تلعب  التي  وهران  مولودية 
خا�سة  االأوىل،  االأدوار  االأخرى 
املواجهة  تخو�س  الن�رشية  واأن 

من  بقربها  والفوز  معقلها  يف 
املركز الثالث.

دزيري: اأهنئ 
الالعبني على الفوز 
والرتكيز �شروري ملا 

تبقى من البطولة

داي  ح�سني  ن�رش  مدرب  هّناأ 
الفوز  على  العبيه  دزيري  بالل 
احتاد  اجلار  اأمام  حققوه  الذي 
الفوز  اأن  اأكد  اأين  اجلزائر، 
بف�سل  جاء  الداربي  يف  املحقق 
مباراة  قدموا  الذين  الالعبني 
م�ستوى  يف  وكانوا  ح�سبه  كبرية 
رفقة  فيهم  و�سعها  التي  الثقة 
االأن�سار، م�سريا ان االأداء الرائع 
ثماره  جاءت  العبوه  قدمه  الذي 
منعرج  يف  ثمني  فوز  بتحقيق 
الوطنية،  البطولة  من  �سعبة 
الفوز امل�سجل  ان  و�سّدد دزيري 
اأمام االحتاد ال يجب اأن يفقدهم 
الرتكيز على بقية امل�سوار الذي 
الت�سكيلة  واأن  خا�سة  ينتظرهم، 
اأخرى  مدعوة خلو�س 13 مباراة 
للبطولة  العودة  مرحلة  من 
الوطنية ومطالبة باحل�سول على 
انتظار  النقاط يف  اكرب عدد من 
اجلوالت  عليه  ت�سفر  �سوف  ما 

املقبلة. 
عي�شة ق.

خرج االجتماع الذي عقده م�ساء 
الهاوي  النادي  اأع�ساء  اأم�س  اأول 
الالعبني  رفقة  بلوزداد  ل�سباب 
القدامى للنادي بالتح�سري ل�سحب 
حممد  الفريق  رئي�س  من  الثقة 
الفريق  الذي ي�سري معه  بوحف�س 
يف  ف�سل  الذي  وهو  الهاوية  نحو 
حتقيق اأي فوز منذ اأكرث من اأربعة 
اأ�سهر بعد توقيعه للهزمية الرابعة 
على التوايل يف الداربي العا�سمي 
املن�رشم  اجلمعة  جمعه  الذي 
مبلعبه اأمام اجلار احتاد احلرا�س 
االأمور  تفجري  نحو  يتوجه  والذي 
من  يقرتب  الذي  النادي  داخل 
مهددا  واأ�سحى  ال�سقوط  اأندية 
الرابطة  اإىل  النزول  على  باللعب 
جرى  حيث  الثانية،  املحرتفة 
االجتماع الذي ح�رشه اأع�ساء من 
الرئي�س  يتقدمهم  الهاوي  النادي 
عدد  اإىل  باالإ�سافة  �ستوف  كرمي 
من الالعبني الذين تقم�سوا األوان 
يف  ال�سابقة  االأعوام  يف  الفريق 
�سورة القائد ال�سابق كرمي بختي 
الفريق  و�سعية  درا�سة  اجل  من 
الهاوية يف ظل  نحو  يتوجه  الذي 

االأو�ساع احلالية التي مير بها.

بها  خرج  التي  القرارات  ومن 
جمعية  لعقد  التح�سري  االجتماع 
امل�ساهمني  ملجل�س  ا�ستثنائية 
الهاوي  النادي  فيه  ميلك  والذي 
بن�سبة  الفريق  يف  االأ�سهم  اأغلبية 
من  الثقة  �سحب  اأجل  من   %75
يقدم  مل  الذي  بوحف�س  الرئي�س 
�سيئا منذ انطالق املو�سم خا�سة 
يف ظل عدم ت�سويته للم�ستحقات 
يتلقوا  املالية لالعبني والذين مل 
البع�س  بها  يدين  التي  اأموالهم 
جانب  اإىل  الفارط،  املو�سم  منذ 
ال�سابقني  الالعبني  اإقحام  قرار 
اخلا�سة  القرارات  يف  للفريق 
واأنهم  خا�سة  الريا�سي  باجلانب 
تقم�س  لهم  و�سبق  الفريق  اأبناء 
القدم،  كرة  يف  ويعرفون  األوانه 
خالله  متت  االجتماع  اأن  ورغم 
عالقة  لها  التي  االأطراف  دعوة 
قريب  ومن  بعيد  من  بالفريق 
مل  املدعوين  من  عددا  اأن  اإال 
قرباج  يح�رش يف �سورة حمفوظ 
يف   ، بوحف�س  حممد  والرئي�س 
الرئي�س  نائب  ح�رش  املقابل 

توفيق �سو�سار.
عي�شة ق.

حاز رئا�شة الحتادية اجلزائرية للعبة بالغالبية حتت 
مراقبة الحتاد الدويل

م�سدوي: علينا طي �سفحة �خلالفات و�لحتاد 
مل�سلحة �لكر�تي �جلز�ئري

انتخب �سليمان م�سدوي رئي�سا جديدا لالحتادية اجلزائرية للكاراتي بعد اأ�سغال اجلمعية 
االنتخابية لالحتادية التي جرت اأول اأم�س و�سهدت تناف�سا بني اأربعة مر�سحني لرئا�سة 

االحتادية والتي عادت اإىل م�سدوي الذي حاز على غالبية االأ�سوات املمثلة الأع�ساء اجلمعية 
العامة بعدما نال جمموع 36 �سوتا مقابل 12 �سوتا ل�سالح حميد ملوك رئي�س نادي بئر توتة 

فيما عادت 10 اأ�سوات اإىل ر�سا بن قدور رئي�س رابطة �سيدي بلعبا�س ومل ينل كرمي �سمري رئي�س 
رابطة بومردا�س �سوى 3 اأ�سوات فقط، وهي االأ�سغال التي جرت حتت مراقبة االحتاد الدويل 

للعبة بح�سور رئي�س االحتاد االإفريقي كرمي م�سباحي.
واأعرب الرئي�س اجلديد لالحتادية التي كانت ت�سري عرب ديركتوار برئا�سة اأبو بكر خمفي الرئي�س 

ال�سابق لالحتادية عن �سعادته عقب و�سع اأغلبية اأع�ساء اجلمعية العامة الثقة يف �سخ�سه، مو�سحا 
اأن مهمته القادمة �ستكون العمل على اإعادة الكاراتي اجلزائري اإىل مكانته ال�سابقة بعد الف�سائح 
التي �رشبته موؤخرا وعقوبة االإق�ساء الذي فر�سه االحتاد الدويل عرب تعليق ن�ساطات االحتادية 

اجلزائرية للعبة، ونّوه املتحّدث يف �سياق مت�سل بالدور الذي قام به وزير ال�سباب والريا�سة الهادي 
ولد علي من اأجل العمل على اإخراج الكاراتي اجلزائري من الهوة التي �سقط فيها، وا�ستغل م�سدوي 
الفر�سة من اأجل توجيه نداء اإىل الفاعلني يف ريا�سة الكاراتي اجلزائري من اأجل طي �سفحة املا�سي 

وفتح �سفحة جديدة الهدف منها الرتكيز على حت�سري الريا�سيني ملختلف املواعيد التي تنتظرهم 
خالل الفرتة املقبلة.

عي�شة ق.  
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بعد �سحب املكتب الفدرايل توكيل ت�سيري البطولة الوطنية من الرابطة املحرتفة

زط�ضي ينهي اآخر حلقات ال�ضراع مع قرباج
تعيني بهلول على راأ�س ديركتوار لغاية انعقاد اجلمعية النتخابية

اأنهى رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�سي ال�سراع الذي كان دائرا بينه وبني رئي�س الرابطة املحرتفة 
لكرة القدم حمفوز قرباج ب�سحب الب�ساط من الأخري بعد قرار اأع�ساء املكتب الفدرايل �سحب العتماد فيما يتعلق بت�سيري 

البطولة الوطنية من الرابطة املحرتفة للعبة خالل الجتماع الذي جمعهم �سباح اأم�س مبدينة �سطيف، وهو القرار الذي جاء 
بناء على قرار الرابطة منح الإجازات لالأندية التي تفوق ديونها قيمة مليار �سنتيم 

عي�سة ق.

لقرارات  جتاوزا  يعترب  الذي  الأمر 
ال�سابق  اجتماعه  يف  الفدرايل  املكتب 
لدى  ديونا  متلك  التي  الأندية  مبنع 
خالل  ال�ستقدام  من  املنازعات  جلنة 
�سهد  حيث  احلايل،  ال�ستوي  املركاتو 
املكتب  اأع�ساء  جمع  الذي  الجتماع 
زط�سي  من  كل  بح�سور  الفدرايل 
وقرباج وتواجد 11 ع�سوا من 13 ع�سوا 
بقرار  الأع�ساء  ي�سكلون املكتب خروج 
�سوؤون  بت�سيري  يقوم  ديركتوار  تعيني 
اإىل حني حتديد  موؤقتة  ب�سفة  الرابطة 
ال�ستثنائية  اجلمعية  انعقاد  تاريخ 

خالل  تكون  �سوف  والتي  للرابطة 
ع�سو  تعيني  مّت  حيث  املقبلة،  الأ�سهر 
اأجل  الفدرايل عمار بهلول من  املكتب 
برجمة  انتظار  يف  الدركتوار  تراأ�س 
وانتخاب  النتخابية  اجلمعية  تاريخ 

رئي�س جديد للرابطة.
وكان ال�رصاع ا�ستعل فتيله بني الرجلني 
رئي�سا  زط�سي  انتخاب  بعد  مبا�رصة 
للفاف �سهر مار�س من العام املنق�سي 
حممد  عهدته  املنتهية  للرئي�س  خلفا 
روراوة، خا�سة واأن قرباج حم�سوب على 
ما  وهو  للفاف  ال�سابق  الرئي�س  عهدة 
جعل اخلالفات تربز على ال�سطح ورغم 
اإل ان الأمر مل  مبادرات ال�سلح بينهما 

ين �سوى درا للرماد يف ظل املحاولت 
النقالب  اأجل  من  حت�رص  كانت  التي 
غري  منه،  الثقة  و�سحب  زط�سي  على 
اأن الأخري قلب الطاولة ل�ساحله ومتكن 
تواجد  بها  ينهي  التي  الثغرة  اإيجاد  من 

قرباج على راأ�س الهيئة الكروية.
املكتب  اأع�ساء  قرار  بعد  ومبا�رصة 
الثقة من قرباج ك�سف  الفدرايل �سحب 
اجلمعية  خالل  لال�ستقالة  و�سعه  عن 
على  تواجده  منهيا  للرابطة  العامة 
راأ�س الرابطة املحرتفة للعبة التي متتد 

عهدتها اإىل عام 2019.

قرباج: �ساأقدم ا�ستقالتي يف 

اجلمعية املقبلة للرابطة ولن 
اأتر�سح جمددا

 ك�سف حمفوظ قرباج بعد خروجه من 
اجتماع املكتب الفدرايل مبا�رصة عقب 
قدميه  حتت  من  الب�ساط  �سحب  قرار 
يف�سل  واأنه  خا�سة  يخدمه  القرار  اأن 
وعدم  الكروي  الو�سط  من  الن�سحاب 
الرابطة  راأ�س  على  مهامه  موا�سلة 
قرباج  وقال  القدم،  لكرة  املحرتفة 
ت�سيري  بخ�سو�س  العتماد  �سحب  اأن 
مهام  اإنهاء  يعني  ل  الوطنية  البطولة 
الرابطة لأنه منتخب من طرف اجلمعية 
العامة للهيئة و�سوف يقدم ا�ستقالته من 
املن�سب خالل اأ�سغال اجلمعية، م�سيفا 

حتى  لعهدة جديدة  الرت�سح  يرف�س  ان 
لو طالبه روؤ�ساء الأندية البقاء.

خ�سم نقطة لالأكابر يف حال 
ان�سحاب الفئات ال�سغرى يف 

لقاءين

اجتماع  بها  خرج  التي  القرارات  من 
من  نقطة  خ�سم  الفدرايل  املكتب 
اأندية الرابطتني املحرتفة لكرة  ر�سيد 
فرقها  اإحدى  ان�سحاب  حال  يف  القدم 
من الفئات ال�سابة امل�ساركة يف لقاءين 
ال�سابة  للفئات  الوطنية  البطولة  �سمن 
�رصورة  على  املجتمعون  اأ�رص  حيث 

متابعة الأندية للمباريات التي تخو�سها 
وطالبت  لها  التابعة  ال�سابة  الفئات 

بال�رصامة.

منتخب اقل 21 عاما يواجه 
فل�سطني وديا فيفري الداخل

يف املقابل، ك�سف املدير الفني الوطني 
رابح �سعدان عن برجمة مباراة ودية بني 
املنتخب الوطني لفئة اقل من 21 عاما 
ونظريه الفل�سطيني وهي املواجهة التي 
�سوف جتري بتاريخ 27 فيفري املقبل، 
الوطنية  النخبة  حت�سريات  �سمن 

للمواعيد التي تنتظرها.

طالب تخفيف ال�سغط على رئي�س جلنة التحكيم غوتي واأمالو

زط�ضي: الت�ضيري ال يجري باملحاباة والتحكيم كان يف امل�ضتوى

�سّدد رئي�س الحتادية اجلزائرية 
زط�سي  الدين  خري  القدم  لكرة 
بالقيام  مطالب  م�سوؤول  كل  اأن 

امل�سوؤولية،  كامل  على  مبهامه 
ورف�س املعني خالل ت�رصيحات 
اإعالمية اأم�س على �سوء انعقاد 

اجتماع املكتب الفدرايل طريقة 
املحاباة التي متلك التعامل بها 
يف منح اإجازات التاأهيل لالعبي 
الذي ميلك ديونا  وفاق �سطيف 
تفوق قيمتها مليار �سنتيم عك�س 
ما حدث مع اأندية اأخرى متلك 
اأن كرة  اأكد  اأين  نف�س الو�سعية، 
القوانني  بتطبيق  ت�سري  القدم 
على  طرفا  ولي�س  اجلميع  على 

ح�ساب طرف اآخر.
ارتياحه  عن  زط�سي  وعرّب 

للمباريات  واإدارته  للتحكيم 
الكروي  املو�سم  انطالق  منذ 
كان يف  اأنه  او�سح  اين  اجلاري، 
الأخطاء  بع�س  رغم  امل�ستوى 
التي وقع فيها، وطالب املتحدث 
جلنة  رئي�س  على  ال�سغط  عدم 
بتعيني  واملكلف  غوتي  التحكيم 
احلكام خمتار امالو مو�سحا اأنه 
الأ�سخا�س  انتقاد  ال�سهل  من 

عندما نكون خارج اللجنة.
ع.ق.

ماجر اأعرب عن اهتمامه باإقناع الالعب حلمل 
الألوان الوطنية

عوار يختار متثيل املنتخب الفرن�ضي 
على ح�ضاب اخل�ضر

اجلن�سية  مزدوج  الالعب  ك�سف 
الذي  املنتخب  عن  عوار  ح�سام 
�سوف ميثله األوان م�ستقبال �سمن 
حيث  الأول،  املنتخب  �سفوف 
ليون  اأوملبيك  نادي  لعب  اأكد 
الفرن�سي يف ت�رصيحات اإىل ح�سة 
اف1"  "تي  قناة  عرب  "تيلي فوت" 
حمل  اإىل  يطمح  اأنه  الفرن�سية 
ومتثيله  الفرن�سي  املنتخب  األوان 
القريب،  امل�ستقبل  خالل  دوليا 
ذو  الالعب  ت�رصيحات  وجاءت 
اجلدل  اإىل  اجلزائرية  الأ�سول 
الذي ارتبط خالل الفرتة املا�سية 
فيما يتعلق باملنتخب الذي �سوف 
وهو  امل�ستقبل  يف  قمي�سه  يحمل 
الفرتة احلالية  الذي ين�سط خالل 
للمنتخب  ال�سابة  الفئات  رفقة 
الفرن�سي، حيث جاء هذا الت�رصيح 
يتعلق  فيما  النهائي  احل�سم  ليوؤكد 

ف�سل  والذي  الدويل  مب�ستقبله 
خالله باللعب مع ت�سكيلة "الديوك" 
مف�سال اإياها على ح�ساب اخل�رص، 
يف�سل  انه  ت�رصيحاته  يف  م�سيفا 
كاأ�س  موعد  قبل  والهدوء  ال�سرب 
املقبل  ال�سيف  املقررة  العامل 
اإىل  يطمح  انه  م�سيفا  برو�سيا، 

لعب املونديال م�ستقبال.
بعدما  عوار  ت�رصيحات  وجاءت 
ماجر  رابح  الوطني  الناخب  كان 
عن  �سابق  وقت  يف  اأعرب  قد 
اأجل  من  عوار  بتاأهيل  اهتمامه 
حيث  الوطني،  للمنتخب  اللعب 
يف  ياأمل  باأنه  الت�رصيح  له  �سبق 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  متكن 
اأجل  من  الالعب  اإقناع  يف  القدم 
متثيل الألوان الوطنية ولعب كاأ�س 

اإفريقيا 2019 بالكامريون.
ع.ق.

كونتي يطلب �ضم �ضليماين اإىل ت�ضيل�ضي اإعارة 6 اأ�ضهر
اإ�سالم  اجلزائري  الدويل  الالعب  يتوّجه 
�سليماين نحو الن�سمام اإىل اأحد عمالقة الأندية 
الأوروبية بعدما فّجرت �سحيفة "لي�سرت نيوز" 
نادي  اهتمام  حول  الثقيل  العيار  من  مفاجاأة 
الوطني  املنتخب  مهاجم  بخدمات  ت�سيل�سي 
على  احل�سول  اللندين  الفريق  اإدارة  ورغبة 
على  احلايل  ال�ستوي  املركاتو  خالل  خدماته 
نهاية  اإىل  تدوم  اأ�سهر  �ستة  ملدة  اإعارة  �سكل 
اليطايل  املدرب  اأن  باعتبار  احلايل،  املو�سم 
الت�سكيلة  تدعيم  �رصورة  اإدارته  طالب  كونتي 
مبهاجم يف ظل تواجد لعبني اثنني يف الهجوم 

وهو  وبات�سوايي  موراتا  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
درا�سة  اإىل  "البلوز"  باإدارة  دفع  الذي  الأمر 
يف  املحرتف  الالعب  مع  التفاو�س  امكانية 
لعبني  ب�سم  اهتمامها  اإىل  بال�سافة  لي�سرت 
ين�سطون يف الهجوم يف �سورة كارول وكراو�س 
اللذان ين�سطان يف �سفوف وا�ست هام و�ستوك 

�سيبتي على التوايل.
ويتواجد الالعب ال�سابق ل�سباب بلوزداد �سمن 
لي�سرت  لت�سكيلة  بالن�سبة  امل�رصحني  قائمة 
بويال  مدربه  ح�سابات  خارج  اأ�سحى  بعدما 
املركاتو  الفريق خالل  عن  رحيله  اأعلن  الذي 

ال�ستوي احلايل، حيث ميلك عدة ات�سالت من 
اأندية مهتمة بالتعاقد معه يف �سورة ب�سيكتا�س 

الرتكي ونيوكا�سل الجنليزي.

�سجل ثامن اأهدافه هذا املو�سم وقاد لي�سرت للفوز

بويال: حمرز اأ�ضبح اأكرث ن�ضجا ومثال يقتدى به

جّدد مدرب فريق لي�سرت �سيتي الجنليزي كلود 
يقدمه  الذي  امل�ستقر  بالأداء  �سعادته  بويال 

يف  حمرز  ريا�س  اجلزائري  الدويل  لعبه 
املمتاز،  الجنليزي  بالدوري  الفريق  مباريات 
ويف هذا ال�سدد قال بويال يف ت�رصيحات نقلها 
ميدان  متو�سط  اأن  الجنليزي  الإعالم  اأم�س 
اخل�رص اأ�سبح لعبا نا�سجا اأكرث مما كان عليه 
يف وقت �سابق، واعتربه لعبا كبريا قادرا على 
الأوروبية،  الدوريات  اكرب  ميادين  يف  التاألق 
به  بالقتداء  مطالبني  الالعبني  ان  م�سيفا 
خا�سة واأنه اأف�سل مثال لالعب الناجح. واأ�سار 
املدرب الفرن�سي اأن حمرز قدم ما عليه طيلة 
اأطوار املقابلة اأمام واتفورد باعتبار اأنه �سجل 

هدفا جميال وقدم كرات �سانحة لزمالئه، وهو 
اأن الالعب قادر على منح الإ�سافة  ما يربهن 

لفريقه عندما يحوز على الكرة اأو بدونها.
وكان خريج نادي لوهافر الفرن�سي قّدم مباراة 
اإىل  رفقاءه  خاللها  قاد  واتفورد  اأمام  كبرية 
من   24 اجلولة  �سمن  نظيفني  بهدفني  الفوز 
بالنظر  املباراة  اختياره رجل  الربميرليغ، ومت 
الت�سعني  التي قدمها طيلة  الرائعة  للم�ستويات 
دقيقة التي لعبها، حيث �سجل الهدف الثاين يف 

اللقاء وهو الثامن له هذا املو�سم.
ع.ق.

لكرة  الإفريقي  الحتاد  اأعلن 
الذي  التحكيم  ثالثي  عن  القدم 
�سطيف  وفاق  مباراة  يدير  �سوف 
الدور  �سمن  اجلزائر  ومولودية 
اأبطال  رابطة  ملناف�سة  التمهيدي 
العام، حيث  للمقررة هذا  اإفريقيا 
كامروين  تعيني طاقم حتكيمي  مت 
مولودية  ذهاب  مقابلة  لإدارة 
اأ�س  املناف�س  امام  اجلزائر 
يقوده  والذي  الكونغويل  اأوتوهو 
احلكم الرئي�سي بالي�س يوفن نقوا 
برونو  تريي  مواطنيه  وي�ساعده 
�سيكون  فيما  انياكو  وبيار  توك 
احلكم الرابع اأنتيون ماك�س ديبادو 

اأرون  الرواندي  تعيني  مت  بينما 
للمواجهة  حمافظا  رورانكينوا 

املقررة يف الكونغو.
حتكيم  ثالثي  يدير  املقابل  يف 
وفاق  التي جتمع  املباراة  �سنغايل 
اإفريقيا  من  بانغي  وريال  �سطيف 
الرئي�سي  احلكم  يقوده  الو�سطى 
مواطنيه  مب�ساعدة  غيي  جاوودا 
اأباكار �سيني و�سيخ توري، فيما مت 
عبد  كوردي  كرم  امل�رصي  تعيني 
لالإ�سارة  للمباراة،  الفتاح حمافظا 
جتري مباريات الذهاب اأيام 9 و11 

فيفري.
ع.ق.

عي�سة ق.

حت�سبا لذهاب الدور التمهيدي لرابطة اأبطال اإفريقيا

حتكيم كامريوين و�ضنغايل ملولودية 
اجلزائر ووفاق �ضطيف
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روندون ينهار بعد �إ�ضابته ملاكارثي
الأنظار  روندون  خو�سيه  الفنزويلي  لفت 
تدخله  عقب  ظهرت  التي  دموعه  ب�سبب 
العنيف على مناف�سه الأيرلندي ماكارثي، 
اإيفرتون  مباراة  خالل  احلادثة  وجرت 
املرحلة  يف  اأم�س  اأول  بروميت�س  وو�ست 
24 من م�سابقة الدوري الإجنليزي املمتاز 
و�رضب   ،1-1 بالتعادل  انتهت  والتي 
ماكارثي  مناف�سه  ق�سد  دون  روندون 
ما  بح�سب  بالغة  لإ�سابة  تعر�س  الذي 
ظهر يف لقطات الفيديو، ليذرف روندون 
�ساأنها  من  التي  بالإ�سابة  لت�سببه  الدموع 
ا�ستبدل فور  الذي  اإنهاء مو�سم ماكارثي، 
واين  حّل  اإذ  مبا�رضة،  لالإ�سابة  تعر�سه 

روين بدلً منه يف الدقيقة 61 بينما اأكمل روندون املباراة حتى نهايتها. 
وتعر�س جيم�س مكارثي لعب اإيفرتون لك�رض م�ساعف يف ال�ساق اليمنى ونقل الالعب الذي 
اإيفرتون  األرداي�س مدرب  اإىل امل�ست�سفى فور خروجه، وقال �سام  بالإ�سابات  ابتلي مو�سمه 
لل�سحفيني: »هذا ك�رض م�ساعف يف ال�ساق وهي اإ�سابة �سيئة جداً، دفع ثمن �سجاعته والتزامه 

هذه �رضبة قوية لنا«، واأ�سار مدرب اإيفرتون اأّن الالعب �سيخ�سع للجراحة يف اأقرب وقت.

ليمار يتجاهل كبار �لربميريليغ من �أجل بر�ضلونة
ك�سفت تقارير �سحفية اأن جنم الدوري الفرن�سي �رضف النظر عن فكرة اللعب يف 

الربميريليغ حيث ياأمل بدل من ذلك يف اللتحاق برب�سلونة الإ�سباين، وكانت 
لليفربول  ليمار بالنتقال  ال�ساب توما�س  الفرن�سي  تقارير ربطت اجلناح 

اأو اأر�سنال، اللذان يبحثان عن بديل بعد رحيل الربازيلي فيليب كوتينيو 
اأن �سحيفة ديلي �ستار  اإل  األيك�سي�س �سان�سيز على التوايل،  والت�سيلي 
ياأمل يف متثيل  للناديني، حيث  بالن�سمام  ليمار غري مهتم  اأن  اأكدت 
مت�سدر الليغا بر�سلونة على غرار مواطنه عثمان دميبلي الذي ان�سم 

للبار�سا ال�سيف املا�سي قادما من بورو�سيا دورمتوند الأملاين.
وتاأتي هذه الأخبار مفاجاأة كبرية خا�سة بعد التقارير التي كانت قد 

لأتلتيكو  اأقرب لالن�سمام  البالغ 22 عاما  ليمار  اأن  حتدثت موؤخرا عن 
غريزمان  اأنطوان  النجم  رحيل  حال  يف  بديل  عن  �سيبحث  الذي  مدريد 

ال�سيف املقبل لرب�سلونة اأو مان�س�سرت يونايتد.

�أتلتيكو مينح بر�ضلونة فر�ضة 
تعميق �لفارق بال�ضد�رة

اأخفق اأتلتيكو مدريد يف احلفاظ على تقدمه 
على جريونا وخرج متعادلً 1-1 يف املرحلة 
�سيمثل  ما  وهو  الإ�سباين  الدوري  من   20
الهوة  لتعميق  بر�سلونة  للمت�سدر  فر�سة 
وياأتي  بيتي�س،  ريال  على  �سيفاً  يحل  عندما 
هذا ال�سقوط اأمام ممثل اإقليم كاتالونيا نادي 
جريونا، ورفع اأتلتيكو مدريد ر�سيده اإىل 43 
الذي  بر�سلونة  خلف  نقاط   8 بفارق  نقطة، 
علماً  بيتي�س،  ريال  على  �سيفاً  اأم�س  حل 
وافتتح   ،73 الدقيقة  حتى  متقدماً  كان  باأنه 
 34 الدقيقة  يف  لأتلتيكو  الت�سجيل  غريزمان 
زعمت  التي  ال�سحفية  بالتقارير  متاأثر  غري 
اتفاقه مع بر�سلونة على النتقال اإىل �سفوفه 
ال�سيف املقبل، واأدرك جريونا ال�ساعد من 
عرب   73 الدقيقة  يف  التعادل  الثانية  الدرجة 

كري�ستيان بورتو.
حامل  مدريد  ريال  خرج  اأخرى،  جهة  من 
وبات  اللقب من نادي الأربعة الأوائل موؤقتاً 
خام�ساً بعد فوز فياريال على �سيفه ليفانتي 
بهدفني ملانويل تريغويرو�س من ركلة جزاء 
ودني�س ت�سريي�سيف مقابل هدف لروجر من 
ركلة جزاء، وبات ر�سيد فياريال الذي �سعد 
نقطتني  بفارق  نقطة   34 الرابع  املركز  اإىل 

اأمام الريال الذي ا�ست�ساف اأم�س ديبورتيفو 
خ�سارة  الثالث  فالن�سيا  ولقي  لكورونيا، 
 ،2-1 باملا�س  ل�س  م�سيفه  اأمام  مفاجئة 
والأرجنتيني  فيريا  جوناثان  للفائز  �سّجل 
وللخا�رض  جزاء  ركلة  من  كايريي  جوناثان 
املباراة  فالن�سيا  واأكمل  مينا،  �سانتياغو 
طرد  بعد  لعبني  بع�رضة   52 الدقيقة  منذ 
اإنذارين،  لنيله  باولي�ستا  غابريال  الربازيلي 
قبل  فيزو  روبن  الربتغايل  زميله  حلقه  ثم 
فالن�سيا  ر�سيد  دقائق، جتّمد  بثالث  النهاية 
عند 40 نقطة يف املركز الثالث وتخلى ل�س 
مركزاً  ليتقدم  الأخري  املركز  عن  باملا�س 
نقطة،   14 اإىل  ر�سيده  رفع  اأن  بعد  واحداً 
اليوم  اأيبار  يلتقي  الذي  ملالغا  القاع  تاركاً 
اإ�سبيلية  نادي  يف ختام املرحلة. فيما حقق 
اإ�سبانيول  اأمام  اأر�سه  خارج  كبرياً  انت�ساراً 
من   20 اجلولة  مواجهات  �سمن  وذلك   0-3
ا�سبيلية  اأهداف  و�سجل  الإ�سباين  الدوري 
وبابلو  فازكويز  فرانكو  الأرجنتيني  من  كل 
ويحتل  مورييل،  لوي�س  والكولومبي  �سارابيا 
نقطة   32 بر�سيد  ال�ساد�س  املركز  ا�سبيلية 
موؤقتاً   14 املركز  يف  اإ�سبانيول  ياأتي  فيما 

بر�سيد 24 نقطة.

�ليويفا يدر�س تعديل قانون �للعب �لنظيف
النظيف  املايل  اللعب  قانون  على  تعديالت  اإدخال  القدم  لكرة  الأوروبي  الحتاد  يدر�س 
ملواجهة املبالغ الطائلة التي يجري دفعها للح�سول على لعبني اأف�سل، ووفقا ملا ذكرته 
�سحيفة »لو باريزيان« الفرن�سية، يفكر الحتاد يف و�سع �رضط يق�سي ب�رضورة وجود فارق 
100 مليون يورو بني اإيرادات ونفقات الأندية خالل املو�سم الواحد، واأ�سارت ال�سحيفة اأن 
هذا املبلغ قابل للتعديل خالل مباحثات م�ستقبلية، مو�سحة اأن »يويفا« ي�سعى لتطبيق هذا 

امل�رضوع اخلا�س بقواعد املريكاتو اعتبارا من املو�سم القادم.
اإبرام �سفقة  وبذلك، �سيتعني على اأي ناد اأوروبي اأنفق 300 مليون يورو على �سبيل املثال 
اأو �سفقات بيع بقيمة 200 مليون يورو على الأقل، كما يدر�س »يويفا« قانونا جديدا يق�سي 
اأندية مثل  �سيوؤثر على  الذي  الأمر  اإىل 25،  ناد  اأي  الالعبني املحرتفني يف  بتقلي�س عدد 
اأكرث من 60 عقدا احرتافيا،  لديهما  باأن  ال�سحيفة  التي ذكرت  �سيتي  ت�سيل�سي ومان�س�سرت 
اأن هذا امل�رضوع �سيجري الت�سويت عليه يف اجتماع اللجنة التنفيذية  واأ�سافت ال�سحيفة 

لالحتاد الأوروبي لكرة القدم يف 24 ماي املقبل.

�أغويرو ينقذ �ملان �ضيتي من فخ نيوكا�ضل
�سجل الأرجنتيني �سريخيو اأغويرو »هاتريك« قاد فيه فريقه مان�س�سرت �سيتي اإىل الفوز 

على نيوكا�سل 3-1 واإعادة الفارق مع غرميه مان�س�سرت يونايتد الثاين اإىل 12 نقطة 
يف املرحلة 24 من الدوري الإجنليزي، ورفع مان�س�سرت �سيتي ر�سيده يف ال�سدارة 

اأغويرو يف الدقائق 34  اأهداف  اإىل 65 نقطة مقابل 53 للمان يونايتد، وجاءت 
و63 من ركلة جزاء و83، والهدف الثالث جاء بعد جمهود فردي رائع لالأملاين 
لوروا �سانيه الذي راوغ اأكرث من لعب واخرتق املنطقة قبل اأن ميرر الكرة اإىل 
الأرجنتيني، وكان هدف نيوكا�سل عرب جاكوب مرييف يف الدقيقة 67، وا�ستعاد 
بعد  الفوز  نغمة  بالتايل  غوارديول  جو�سيب  ال�سباين  مدربه  باإ�رضاف  �سيتي 
�سقوطه للمرة الأوىل هذا املو�سم يف املرحلة املا�سية اأمام ليفربول 3-4 يف 

مباراة مثرية.
برينلي  م�سيفه  على  ب�سعوبة  بفوزه  املطلوب  يونايتد  مان�س�سرت  حقق  بينما 

اإىل  ر�سيد فريقه  رافعاً  يونايتد  اأنطوين مار�سيال هدف  الفرن�سي  و�سجل   0-1
هدف  مقابل  اأهداف  باأربعة  بال�س  كري�ستال  �سيفه  اأر�سنال  واكت�سح  نقطة،   53

�سان�سيز،  األيك�سي�س  الت�سيلي  مهاجمه  بغياب  الأوىل  الدقائق  يف  جميعها  �سجلها 
لوران  والفرن�سيان  ايوبي  األيك�س  والنيجريي  مونريال  نات�سو  ال�سباين  لأر�سنال  و�سجل 

كو�سييلني واألك�سندر لكازيت، قبل اأن يقل�س بال�س الفارق عرب ال�رضبي لوكا ميليفويفيت�س، 
مع  التوايل  على  الثانية  للمباراة  فريقه  ت�سكيلة  �سان�سيز خارج  مهاجمه  فينغر  اأر�سني  الفرن�سي  اأر�سنال  واأبقى مدرب 

اقرتاب انتقاله اإىل مان�س�سرت يونايتد الذي قد يح�سل يف �سفقة تبادلية مع لعب الأخري الأرميني هرنيك خميتاريان.
وفاز �ستوك �سيتي على �سيفه هادر�سفيلد بهدفني للويلزي جو اآلن وال�سنغايل ديوف ولي�سرت �سيتي على �سيفه واتفورد 
بهدفني جليمي فاردي من ركلة جزاء واجلزائري ريا�س حمرز، وتعادل اإيفرتون مع �سيفه و�ست بروميت�س األبيون بهدف 
لل�سنغايل عمر نيا�سي مقابل هدف جلاي رودريغيز  وو�ست هام يونايتد مع �سيفه بورمنوث بهدف للمك�سيكي خافيري 

هرنانديز مقابل هدف لال�سكتلندي راين فرايزر.
بينما هزم ت�سيل�سي م�ست�سيفه برايتون 4-0، واأ�سبح ر�سيد البلوز 50 نقطة يف املركز الثالث مقابل توقف ر�سيد برايتون 
فيكتور  والنيجريي  ويليان  الربازيلي  ثنائية،  اأيدين هازراد  البلجيكي  لت�سيل�سي  و�سجل   ،16 املركز  النقطة 23 يف  عند 

موزي�س.

دورمتوند رف�س 50 مليون يورو من �ر�ضنال ل�ضم �أوباميانغ
الإجنليزي  اأر�سنال  قّدمه  يورو  مليون   50 قدره  عر�ساً  الأملاين  دورمتوند  بورو�سيا  رف�س 

ل�سم املهاجم الغابوين بيار اإمرييك اأوباميانغ ح�سب ما ذكرت جملة »كيكر« الأملانية، 
وا�ستبعد اأوباميانغ هّداف الدوري الأملاين يف املو�سم املا�سي بر�سيد 31 هدفاً من 

فريقه يف املباراتني الأخريتني �سد فولف�سبورغ وهرتا برلني لأ�سباب ان�سباطية، 
وي�سعى اأر�سنال اإىل التعاقد مع مهاجم لتعوي�س انتقال و�سيك للدويل الت�سيلي 
اأّن  تقريرها  يف  كيكر  واأو�سحت  يونايتد،  مان�س�سرت  اإىل  �سان�سيز  األك�سي�س 
الذي  الالعب  للتخلي عن  يورو  مليون   60 اأقل من  يقبل عر�ساً  لن  دورمتود 

يرتبط بعقد معه حتى 2021.
واأكد الرئي�س التنفيذي لنادي دورمتوند هان�س-يواكيم فات�سكه لوكالة �سيد 
لكنه  اأر�سنال،  مع  حالياً  ات�سالت  هناك  اأّن  بر�س  لفران�س  التابعة  الأملانية 
اأ�سار اأّن التقارير حول قيمة ال�سفقة هي �سائعات لأّن »الت�سال الأول مل يكن 

لندن  كان يف  اأي�ساً،  اأعماله  وكيل  وهو  اأوباميانغ  والد  اأّن  وترّدد  املال،  ب�ساأن 
هذا الأ�سبوع ملحاولة دفع �سفقة النتقال اإىل اأر�سنال، وكان املدير الريا�سي 

انتقال  باإمكانية  يتعلق  ما  يف  املن�رضم  اجلمعة  اأّكد  ت�سورك  ميكايل  لدورمتوند 
اأوباميانغ اإىل �سفوف اأر�سنال: »ل �سيء ملمو�س على الطاولة، كله كالم يف الهواء«، 

اإىل  لعودته  جمال  وهناك  اأوباميانغ  اإمرييك  بيار  بوجود  لأهدافنا  »نخطط  واأ�ساف: 
. ت�سكيلة الفريق لكّن املهنية يجب اأن تكون الأ�سا�س وهذا يت�سمن العرتاف باأنه اأخطاأ يف مكان  » ما

جدير بالذكر اأّن اأوباميانغ �سّجل 21 هدفاً يف 23 مباراة هذا املو�سم.
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داخل  اجللو�س  ب�صالة  ركن  يف 
املغربية  بالعا�صمة  امل�صنني  دار 
رقية  امل�صنة  بدت  الرباط، 
واإىل  فنية،  لوحة  بر�صم  من�صغلة 
املكان  يف  نزيالت  تقبع  جانبها 
م�صتتات الذهن يفكرن بعمق وقد 
تال�صت اأعينهن يف �صمت و�صكون 

اأمام جهاز التلفاز.
بربامج  امل�صنات  ت�صتاأن�س 
»اأمي  عامل  عن  بعيدا  التلفزيون 
الدار،  يف  من  يناديها  كما  رقية« 
بع�صها  حكاية  منهن  كل  وراء  اإذ 
الآخر  وبع�صها  بينهن  معروف 

يختزّنه اأ�رشارا غري قابلة للن�رش.
باإيقاع رتيب حلركة يدها املرتهلة 
الواهنة، تغم�س رقية فالن الري�صة 
يف خليط الألوان املائية، وت�صكب 
م�صاهد  بي�صاء جامدة  ورقة  على 
عالقة يف ذاكرتها البعيدة والقريبة، 
ج�صدته  وجمال  معنى  فتنطقها 
بحيوية األوانها املتناغمة يف اإبداع 
فني، قد ل ي�صدق الناظر اإليه اأنه 
من  الت�صعني  اأعتاب  على  لمراأة 

عمرها.
الر�صم  ع�صقت  التي  امل�صنة  هذه 
ر�صمت  فقط،  �صنوات  ع�رش  قبل 
وطيورا  وبيوتا  زهورا  بحما�س 
ووجوها مبوهبة فطرية مدعومة 

بخيال خ�صب وح�س طفويل.
هي ر�صومات تبدو ب�صيطة، لكنها 
كفاف  حممد  الدار  مدير  براأي 
معاين  وحتمل  ق�ص�س  عن  »تعرب 
خا�صة ج�صدتها بعد اأن بلغت هذا 

العمر«.
املراأة  هذه  اأن  كفاف  وي�صيف 
فهي  الر�صم  يف  �صالتها  وجدت 
ذكرياتها  عن  خالله  من  تعرب 
اأنها  نظره  يف  والأهم  واآمالها، 
الدار  داخل  بوقتها  ت�صتاأن�س 
ومن  املمتع،  الأ�صلوب  بهذا 
من  جمموعة  يف  امل�صاركة  خالل 
حتتفي  التي  واملعار�س  الأن�صطة 
تنظمها  وغالبها  بر�صوماتها 

جمعيات مهتمة بامل�صنني.
الطبية  ونظارتها  رقية  هم�صت 
على  تركزان  اللتني  عينيها  على 

ي�صعب  بفرح  وقالت  تر�صمه،  ما 
تف�صريه اإنها ت�صابق الزمن لالنتهاء 
من اللوحة لتقدمها هدية مبنا�صبة 
حفل  يف  اجلديد  العام  حلول 
ا�صتغلت  اأن  �صبق  خريية  جلمعية 

فيها.
التي  ر�صوماتها  رقية  توا�صل 
وجدت فيها مالذا وت�صلية تنف�س 
ال�صنني،  وجع  غبار  خاللها  من 
فيما  بها،  املحيطني  مع  وتتناغم 
بارعة،  بحركة  الري�صة  ت�صتخدم 
يخطر  ما  كل  عن  وتتحدث 
والدها  عن  ق�ص�س  من  ببالها 
اأقاربها  وعن  املتوفيني  وزوجها 

واأ�صدقائها.
نوادر ومواقف

كلماتها  بني  حتوك  رقية  كانت 
امل�صري  اأن  راأت  لعجوز  حكاية 
التقليدي حلياة ما بعد ال�صتني، هو 
تنعم  لكي  للم�صنني  دار  العي�س يف 
بالرعاية، بعدما مل تعد قادرة عن 

العمل يف البيوت واإعالة نف�صها.
بالنوادر  رقية  ذاكرة  متتلئ 
مثلما  والأحداث  واملواقف 
ميتلئ وجهها بالتجاعيد، ويعك�س 
وجولت  �صولت  اجللدي  قفازها 
على  بها  تخط  التي  الري�صة 
م�صاحات الأوراق البي�صاء، فترتك 
حتاكي  متنوعة  ر�صومات  اآثارها 
ال�صاحرة  للطبيعة  املحبة  روحها 

اأينما كانت.
يف  الزاحفة  مب�صيتها  رقية  تنقلت 
اأرجاء الدار، وهي تتفقد ما ت�صل 
اإليه يداها من لوحات فنية مرتبة 
خ�صبي  رف  على  فائقة  بعناية 
لتقدم  نومها،  �رشير  جانب  اإىل 
لوحة  كل  عن  فكرة  نت  للجزيرة 
العرتاف  و�صهادات  ر�صمتها 
و�صورا  تبدعه،  ملا  والتقدير 
فتوغرافية من بينها �صورة للفنانة 
الت�صكيلية املغربية �صعيبية طالل 

التي تعتربها ملهمتها.
اإىل  غرفتها  حولت  التي  رقية 
على  ا�صتطاعت  عر�س،  �صالة 
اأن  اإقامتها يف الدار  مدى �صنوات 
املتنوعة،  اللوحات  تبدع ع�رشات 
لتثبت اأن املوهبة ل تعرتف باأرقام 

العمر.
من  قوتها  ا�صتمدت  اإنها  وتقول 
يوفرون  الذين  املح�صنني  دعم 
وت�صجيع  هوايتها  احتياجات  كل 
وطاقمها  الدار  يف  النا�صطات 
الإداري. وقد �صاركت يف معار�س 
اأفاد  ما  وفق  بر�صوماتها،  عديدة 

به مدير الدار.
مع  املوهوبة  امل�صنة  هذه  ق�صة 
متكررة  زيارات  مع  بداأت  الر�صم 
حيث  للدار،  ت�صكيلي  لفنان 
املركز  لنزيالت  درو�صه  اأيقظت 
فوجدت  الفطري،  الفني  ح�صها 

به  تنقذ  الذي  عاملها  الألوان  يف 
ح�صن  عن  بعيدا  لياليها  وح�صة 
يف  وجدت  اإنها  قائلة  العائلة، 
م�صاحات الأوراق البي�صاء املكان 
ال�صنني  حمولة  لإنزال  الأرحب 

التي حتتفظ بها ذاكرتها.
تلوين احلياة

وت�رّش رقية -التي تعترب جزءا من 
تلوين  على  املكان-  هذا  ذاكرة 
اآخر يوم يف عمرها،  حياتها حتى 
وهي  وقتها  معظم  تق�صي  اإذ 
على  عزيزة  هواية  اأكرث  متار�س 

قلبها بالتلوين والر�صم.
واأفرح  اأر�صم  واأنا  »اأ�صتمتع  وتقول 
بفرح النا�س مبا اأبدعه«، وت�صيف 
»ل اأر�صم من اأجل بيع لوحاتي بل 
لحت�صانها، فهي تعو�صني عن كل 

ما فقدته طوال ت�صعة عقود«.
ال�صعداوي  فاطمة  امل�صنة  اأما 
األهمتها  الأجواء  هذه  اإن  فتقول 
اإك�ص�صوارات  اإبداع  على  وحفزتها 
الزجاج  على  ور�صومات  يدوية 

بحبات اخلرز.
وعرّبت هذه املراأة ال�صتينية باأنها 
اأثناء  كبرية  نف�صية  براحة  ت�صعر 
قيامها بهذه الأعمال، التي تعك�س 
وحنينها  واأحا�صي�صها  م�صاعرها 

لدفء عائلتها.
وتعرّب فاطمة بنوع من اليقني الذي 
على  ال�رشور  بوارق  يف  اأثره  يرى 
�صفحات وجهها، عن الفرح الذي 
تهدي  عندما  ال�صنني  اآلم  ين�صيها 
اللواتي  النزيالت  اإىل  م�صغولتها 

يتقا�صمن معها العي�س بالدار.
وحتدث حممد كفاف مدير الدار 
يحت�صن  الذي  املركز  عن حر�س 
على  وم�صنة،  م�صنا   19 حوايل 
وتفريغ  لت�صليتهم  طرق  اإيجاد 
الطاقة املوجودة لديهم من خالل 

الر�صم والتطريز.
يف املقابل يرى نا�صطون يف جمال 
ممار�صة  اأن  ال�صن  كبار  مواكبة 
اأو  الهوايات  هذه  مثل  امل�صنني 
املواهب تعود عليهم بحالة نف�صية 
اإىل احلياة نظرة  جتعلهم ينظرون 
تفاوؤلية بعيدة عن العمر والأرقام.

راأ�صهم  على  العام  هذا  ال�صعودية  يف  الغناء  جنوم  من  جمموعة  ي�صتعد 
اأوبريت غنائي خالل حفل افتتاح مهرجان  الفنان حممد عبده، لإحياء 
في�صل  امللك  مبدينة  قريباً  فعالياته  تنطلق  الذي  ال�صتوي،  جازان 

الريا�صية.
يقيم جمل�س التنمية ال�صياحية مبنطقة جازان حفاًل غنائًيا على هام�س 
ال�صتوي يف مو�صمه العا�رش حتت �صعار »جازان  افتتاح مهرجان جازان 
راأ�صهم  على  املطربني،  من  كبرية  كوكبة  ويحييه  الكل«،  م�صتى   .. الفل 
الفنان حممد عبده، لأول مرة بعد انقطاع دام 34 عاماً، مع الفنان خالد 
عبد الرحمن، وكذلك الفنان عبداهلل ر�صاد، والفنان عبد العزيز املعنى، 
حيث يجتمعون لتقدمي اأوبريت غنائي يحمل عنوان »عزنا يف عزها« من 

كلمات ال�صاعر حممد اإبراهيم يعقوب.
يوم  ال�صتوي،  جازان  مهرجان  واأوبريت  حفل  ينطلق  اأن  املقرر  ومن 
الريا�صية،  في�صل  امللك  مدينة  يف  القادم،  جانفي   13 املوافق  ال�صبت 
عام  اأمني  الوطني،  الرتاث  و  لل�صياحة  العامة  الهيئة  عام  مدير  واأو�صح 
الكبي�صي،  ر�صتم  املهند�س  جازانن،  مبنطقة  ال�صياحية  التنمية  جمل�س 
اأن مهرجان جازان ال�صتوي يت�صمن العديد من الفعاليات اجلديدة على 
العاملة  واللجان  احلكومية  اجلهات  من  عدد  تنفذها  يوماً،   45 مدار 
تاأتي بح�صور عدد من �صيوف املهرجان من داخل  والتي  باملهرجان، 

وخارج املنطقة.

موعد  على  ال�صاهر  كاظم  كان  و 
بالوجع  ي�صعر  جعلته  مواجهة  مع 
اختار  حينما  وذلك  واحلزن، 
احللبي  وتيم  اأمونة  زياد  الثالثي 
وميان ق�صار من اأجل اأن يتناف�صوا 

معا باأغنية »خطرنا على بالك«.
قدر  على  الثالثي  كان  وبالفعل 
اأداء  معا  قدموا  حيث  امل�صوؤولية 
ما  وهو  اجلمهور،  ا�صتح�صان  نال 
يح�صد  ل  القي�رش يف موقف  جعل 
الثالثي  عليه، فقرر املفا�صلة بني 
وفقا ملعيار اآخر وهو اللون الغنائي، 
واأكد اأنه �صيختار اللون الذي يكمل 
الطفل  يف  وجده  ما  وهو  فريقه، 
للثنائي  كاظم  واأكد  احللبي،  تيم 
�صيغني معهما لحقا،  اأنه  اخلا�رش 
�صاأله  وحينما  مبوهبتهما،  م�صيدا 
اأجاب  �صعوره،  عن  ح�صني  تامر 

ب�رشاحه،  وجع  »يعني  قائال  كاظم 
لأن  عندي  غ�صة  هنا  وجع  يعني 
وزياد  الأ�صوات  اأحلى  من  ميان 
تيم  لون  ب�س  الأ�صوات،  اأحلى  من 
ما عندي يف الفريق، ما عندي اأنا 
ال�صعداء  تنف�س  بالفريق«القي�رش 
بعد انتهاء مهمته، وانتقلت املهمة 
التي  عجرم  نان�صي  اإىل  ال�صعبة 
كانت على موعد مع مواجهة �صعبة 
و�صعت  بعدما  احللقة،  نهاية  يف 
يف  املرعي  وخالد  عابد  التواأم 
غرز  كمي  ب�صحبة  واحدة  مواجهة 
الدين. وقدم الثالثي موال »قا�صي 
الغرام« ب�صكل رائع، فوجدت نان�صي 
خا�صة  �صعب،  موقف  يف  نف�صها 
ما  املناف�صة،  يف  تواأم  تواجد  مع 
نف�صها  وتعترب  اإليهما  تنظر  جعلها 
اأخيه،  عن  اأخا  وتفرق  لهما  اأماً 

املرعي،  عابد  نان�صي  واختارت 
كمي  دموع  ت�صاقط  لحظت  لكنها 
على  اإليه  فاأ�رشعت  الدين،  غرز 

وتوؤكد  لتخفف من حزنه،  امل�رشح 
له امتالكه موهبة مميزة وعليه اأن 

يفخر بنف�صه وي�صعد لأ�صدقائه

»ذا فوي�س كيدز«.. وجع كاظم وغ�سة نان�سي!
انتهت مرحلة »املواجهة« من برنامج »ذا فوي�س كيدز«، بعد معاناة �شديدة عا�شها املدربون الثالثة من اأجل 

املفا�شلة بني الأ�شوات املميزة، واختيار اأ�شماء معدودة لالنتقال اإىل العرو�س املبا�شرة.

عجوز مغربية ت�ستعيد بالر�سم وهج احلياة

يتفاو�س املخرج الربيطاين ريديل 
�صكوت مع �رشكة »ديزين« من اأجل 
اإخراج فيلم حول ال�صاحر مريلني، 
اأ�صطورة  يف  اخليالية  ال�صخ�صية 

امللك اآرثر وال�صيف ال�صحري.
اأن  )فاريتي(  جملة  وذكرت 
�صكوت  واأن  مب�رشة  املفاو�صات 
 The« روايات  لل�صينما  �صيقدم 
»�صل�صلة  اأو   »Merlin Saga
الكاتب  األفها  التي  مريلني« 
وتتناول  بارون  اإيه  تيه  الأمريكي 

ق�صة ال�صاحر مريلني.
وال�صاحر مريلني �صخ�صية خيالية 
امللك  باأ�صطورة  ا�صمه  ارتبط 
بال�صحر  مريلني  �صاهم  اإذ  اآرثر، 
والده  حول  حيث  اآرثر  ولدة  يف 

لي�صبح  بندراجون  اأوثر  امللك 
من  لينجبه  كورنوول  لدوق  �صبيهاً 
كان  التي  الدوق  زوجة  اإجراين 
امللك  وفاة  وبعد  اأوثر،  يحبها 
اأوثر، اأخذ مريلني اآرثر اإىل مكان 
وقال  مغروز يف �صخرة  �صيف  به 
هذا  اإخراج  يف  ينجح  من  اإن 
لربيطانيا،  ملكاً  �صيكون  ال�صيف 
اإخراجه  يف  اآرثر  جنح  وبالفعل 

وتوج ملكاً.
يف  قدم  �صكوت  اأن  يذكر 
 Alien:« هما  فيلمني   2017
مايكل  بطولة  من   »Covenant
 All the Money»و فا�صبندر 
بطولة  من   »in the World

مي�صيل ويليامز ومارك ويلربغ.

ريديل �سكوت يتفاو�س 
مع »ديزين« لتقدمي فيلم 

عن ال�ساحر مريلني

بعد غياب 34 عامًا.. 
حممد عبده يحيي مهرجان 

»جازان ال�ستوي«
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للموؤرخ الربيطاين چون مان

�سالح الدين..منوذج الت�سامح وقاهر الغزاة

تون�س تفتتح معر�سا تاريخيا ي�سم 200 قطعة اأثرية للح�سارة »الإترورية«

5 فر�سان من 48 �ساعرا يح�سلون على جوائز قيمة يف نهاية “�ساعر املليون 8”

مقهى بالفلوجة للنخب املثقفة وحمبي القراءة

يعر�ض كتاب »�صالح الدين: ال�صلطان الذي قهر ال�صليبيني و�صيد اإمرباطورية اإ�صالمية«، مل�صرية القائد امل�صلم �صالح الدين الأيوبي، الذي ن�صاأ من اأ�صول كردية.. 
ثم َوَفد اإىل م�صر ليوؤ�ص�ض الدولة الأيوبية.. واختاره القدر واأحداث ع�صره - يف القرن الثاين ع�صر للميالد-، كي ي�صطلع مبهمة اأقرب اإىل الر�صالة التاريخية، 

حيث برز يف دوره يف �صد وقهر املد الكولونيايل الذي دفعت به قارة اأوروبا حتت تاأثري اإعالم التع�صب الِعرقي، مع ا�صتغالل ال�صعارات الدينية، وهكذا دخل »�صالح 
الدين« الأيوبي �صجل التاريخ: قاهراً ملن ا�صتغلوا �صعار ال�صليب وم�صّيداً لدولة عظمى مذكورة يف �صجل الإ�صالم على نحو ما يذهب اإليه عنوان الكتاب الذي نعاي�صه 

فيما يلي من �صطور. 
املعاي�شة  هذه  قيمة  من  ويعزز 
-هذه املطالعة- للف�شول ال�شبعة 
ع�رش التي يحتويها كتابنا- حقيقة 
جموع  حالياً  تعي�شه  الذي  الواقع 
ما  غمار  يف  وامل�شلمني  العرب 
فل�شطني  ربوع  يف  ويجري  جرى 
ال�رشيف.  القد�س  �شاحة  وعلى 
وكاأمنا تاأتي ف�شول الكتاب مبثابة 
تَذكرة لكل احلادبني على احلقيقة 
�شرية  ب�شاأن  النا�شعة  التاريخية 
مل  الذي  امل�شلم  العظيم  القائد 
الأخري  الهزيع  مع  �شريته،  ت�شلم 
حماولت  من  املا�شي،  العام  من 
تاريخ  من  النيْل  اإىل  تهدف  تع�شة 
البطل الذي ا�شرتد الأر�س  وماآثر 
وعزة  الإ�شالم  ل�شالح  والكرامة 

امل�شلمني.
مو�شوعية  بكل  نوؤكد  اأن  وعلينا 
باحثاً  لي�س  الكتاب  اأن موؤلف هذا 
م�شلماً ول كاتباً عربياً: املوؤلف هو 
املوؤرخ الربيطاين چون مان، الذي 
املتخ�ش�س  باهتمامه  ا�شتهر 

الإ�شالمي  العامل  وق�شايا  بتاريخ 
على  الأق�شى  ال�رشق  ومناطق 
الدرا�شات  يف  يتجلى  ما  نحو 
اإ�شدارها،  له  �شبق  التي  ال�شهرية 
ومنها مثاًل كتابه عن »�شور ال�شني 
بعنوان  احلافلة  ودرا�شته  العظيم« 

»اإمرباطورية املغول«.
القارئ يف  الكتاب  ت�شحب ف�شول 
حمورْي  حول  بداهة  تدور  رحلة 
من  وطبعاً  واجلغرافيا،  التاريخ 
»�شالح  حياة  مراحل  منظور 
املجتمع  يف  نا�شئاً  الدين«: 
دم�شق،  ربوع  يف  و�شبياً  الكردي.. 
ومنها اإىل قاعدة القوة التي اأمكنه 

ت�شييدها يف م�رش- القاهرة.
كتابه  مقولت  املوؤلف  وي�شتهل 
بتاأكيد اأن �شالح الدين »�شالدين« 
يزال  ل  الغرب  يف  ينطقونه  كما 
التاريخي،  البطل  ا�شم  ي�شكل 
ي�شيف  كما   - ذلك  يف  ي�شتوي 
اأكراد..  معجبيه:  اأ�شول  الكتاب- 
عرب.. اإيرانيون.. اأتراك.. مغاربة 

الأفريقي  العربي  ال�شمال  من 
امل�شلم.. بل وي�شاف اإليهم - كما 
اأوروبيون من  اأي�شاً-  الكتاب  يوؤكد 

جن�شيات �شتى.
�شالح  جاء  اأنه  املوؤلف  وي�رشح 
الدين اإىل م�رش وقت اأفول �شم�س 
يف  حكموا  الذين  الفاطميني  دولة 
 973 عام  منذ  امل�رشية  الأ�شقاع 
للميالد... مل يفد �شالح الدين اإىل 
م�شّي�شاً  جاءها  بل  �شائحاً  م�رش 
ثََمّ  ومتطلعاً  بالطموح،  ومفعماً 
كتابنا  موؤلف  عليه  يطلق  ما  اإىل 
الو�شف التايل:  بناء قاعدة للقوة 
)اأو ال�شلطة(. و�شاءت الأقدار كما 
ي�شهد بذلك تاريخ منطقة امل�رشق 
فلول  جتتاحها  اأن  العربي-، 
اأوروبا،  من  القادمني  الفر�شان 
غريب  بحما�س  واملدفوعني 
ا�شتعمار  اأطماع  بني  ما  يجمع 
اإمكاناتها،  وا�شتغالل  املنطقة 
وبني التحري�س من جانب باباوات 
الفرتة.. ف�شاًل  تلك  الكاثوليك يف 

فيها  يختلط  وخيالت  اأفكار  عن 
يف  وتتعلق  بالأ�شطورة  الواقع 
جمموعها باأوهام روجها وا�شتغلها 
وهدفهم  متع�شبون  دين  رجال 
مرفوعة  كانت  وقد  ال�شتعمار، 
حترير  قبيل  من  �شعارات  حتت 
وما  املقد�شة..  امل�شيحية  البقاع 

اإىل ذلك.
الكتاب  هذا  قارئ  يتوقف  ورمبا 
ع�رش  احلادي  الف�شل  عند  ملياً 
املوؤلف  له  اختار  الذي  بالذات 
املدينة  ا�شرتداد   : عنوان 
اأنه  املوؤلف  ويبني  املقد�شة. 
عا�س يو�شف �شالح الدين الأيوبي 
عن  ورحل  عاماً..   55 من  نحواً 
احلياة يوم 3 مار�س من عام 1193 
الكتاب  موؤلف  وي�شّور  للميالد.. 
كيف  مو�شحاً  النهاية  هذه  م�شهد 
اأن ا�شم الرجل و�شلوكياته ومناقبه 
اأ�شقاع  يف  لالأمثال  م�رشباً  ظلت 
ظل  اأنه  لدرجة  ذاتها،  اأوروبا  من 
وفاته  م�شهد  يتناقلون  الإيطاليون 

اأو  درهماً  ثوبه  يف  يحمل  اأن  دون 
ذلك  ومع   .)259 )�س  درهمني 
ماآثر  »ظلت  املوؤلف-  -ي�شيف 
بعيدة  ال�شليبيني  قاهر  ال�شلطان 
اأن  اإىل  اجلمعية،  الذاكرة  عن 

جرت ا�شتعادتها مع �رشوق �شم�س 
مع  وبالتحديد،  احلديث  الع�رش 
اأواخر القرن التا�شع ع�رش وبواكري 

القرن الع�رشين«.
 وكالت 

بال�شاحية  قرطاج  افتتح، مبتحف 
التون�شية،  للعا�شمة  ال�شمالية 
قطعة   200 نحو  يجمع  معر�س 
اأثرية �شاهدة على مرور احل�شارة 
وينتظم  البالد،  يف  الإترورية 
ملدة  ي�شتمر  الذي  املعر�س 
�شعار«�شداقة  حتت  اأ�شبوعني، 
من  مببادرة  العراقة«،  يف  �شاربة 
التون�شية،  الثقافية  ال�شوؤون  وزارة 
بالتعاون مع الإدارة العامة للرتاث 

)حكومية( بالبالد.

قطعة   200 نحو  املعر�س  وي�شم 
اأثرية تعر�س لأّول مرة، ت�شم اأوان 
والربونز  العاج  من  وم�شنوعات 
من  عدد  جانب  اإىل  والفخار، 
من  امل�شنوعة  املنزلية  القطع 
املعروف  الالمع  الأ�شود  اخلزف 
عر�س  كما  نريو«،  »بوكريو  با�شم 
اأقدم جواز �شفر جتاري يف العامل. 
و قال املدير العام للرتاث بتون�س، 
اإّن مواطنيه »ل يعرفون كثريا عن 
بقيت  ولذلك  الإترورية،  احل�شارة 

غام�شة �شيئا ما، فقد اندثرت مع 
م�شحت  كما  م�شحتها  حيث  روما 
ع�شكرية،  قوة  باعتبارها  قرطاج 
التاريخ  ا�شتعادة  نريد  نحن  لذلك 

القدمي من اأجل بناء امل�شتقبل«.
 ،19 القرن  اأواخر  »يف  واأ�شاف 
موقع  يف  احلفريات  بداأت  عندما 
التحف  على  العثور  مت  قرطاج، 
ف�شيئا  و�شيئا  الإتروري،  واخلزف 
تعر�س  اأثرية  جمموعة  تكونت 
عر�س  واجهة  يف  مرة  لأول 

واأو�شح  قرطاج.«   مبتحف 
كانت  الإترورية  »احل�شارة  اأن 
ثم  فالحية  ح�شارة  الأ�شل  يف 
فتجارية«،  ح�شارية  اإىل  تطورت 
يعتمدون  »الإتروريني  اأن  لفتا 
يف  اليونانية،  الأبجدية  الأحرف 
اليمني  من  كانت  الكتابة  اأن  حني 
بالفينيقيني«.  تاأثرا  الي�شار  اإىل 
»ا�شتقمروا  الإتروريني  اأن  وتابع 
فنادق  لهم  وكانت  قرطاج،  يف 
ورمبا اأي�شا عالقات م�شاهرة مع 

املجتمع القرطاجني.« من جانبه، 
الثقافية  ال�شوؤون  وزير  اعترب 
العابدين،  زين  حممد  التون�شية، 
اأّن  اإعالمية،  ت�رشيحات  يف 
تكت�شي  الأثرية  املجموعة  »هذه 
للح�شارة  بالن�شبة  كربى  اأهمية 
القرطاجية، من اأجل التعريف بها 
اأو  الإترو�شكان  ون�شاأ  اأكرب«  ب�شكل 
الإتروريون و�شط اإيطاليا و�شمالها 
عام 1000 قبل امليالد، وقد بلغوا 
اأوج قوتهم عام 500 قبل امليالد، 

)ال�شكان  القرطاجيني  اأن  اإل 
عام  هزموهم  لتون�س(  الأوائل 
474 قبل امليالد. ومر الإتروريون 
قبل  الرابع  القرن  يف  تون�س  من 
من  عاملا  فيها  وتركوا  امليالد، 
عرفوا  كما  والآثار،  املقطوعات 
ب�شناعة الفخار والقطع الربونزية. 
ومتيزت ح�شارتهم باإقامة الأ�شوار 
املباين  يف  والقباب  املدن  حول 

والتماثيل الكبرية.
وكالت

املليون  �شاعر  م�شابقة  ذكرت، 
الربامج  اإدارة  جلنة  تنظمها  التي 
والرتاثية  الثقافية  واملهرجانات 
من  فقط  �شعراء   5 اأن  باأبوظبي، 
48 �شاعرا، �شيح�شلون على جوائز 
املليون”  “�شاعر  نهاية  يف  قيمة 

بن�شخته الثامنة.
ح�شابها  على  امل�شابقة  واأ�شارت 
الفائز  اأن  تويرت،  يف  الر�شمي 

على  �شيح�شل  الأول،  باملركز 
ببريق  ويتوج  درهم،  ماليني   5
ال�شعر ولقب �شاعر املليون، فيما 
يح�شل الفائز باملركز الثاين على 
الفائز  اأما  درهم.  ماليني  اأربعة 
 3 ف�شيح�شل على  الثالث  باملركز 
ماليني درهم، بينما يح�شل الفائز 
مليون   2 على  الرابع  باملركز 
باملركز  الفائز  و�شيح�شل  درهم، 

اخلام�س على مليون درهم.
املليون”  “�شاعر  حلقات  وتبث 
قناة  عرب  اأ�شبوعاً   15 مدى  على 
متام  يف  بينونة  وقناة  الإمارات 
كل  م�شاء  من  العا�رشة  ال�شاعة 
ثالثاء. يُذكر اأّن قائمة الـ 48 �شاعراً 
�شعراء   5 الثامن،  للمو�شم  ت�شّم 
�شاعراً   16 الإمارات،  دولة  من 
 9 ال�شعودية،  العربية  اململكة  من 

�شعراء من دولة الكويت، 3 �شعراء 
من مملكة البحرين، 3 �شعراء من 
�شلطنة ُعمان، 5 �شعراء من الأردن، 
3 �شعراء من �شوريا، �شاعران من 
كل من  واحد من  و�شاعر  العراق، 

م�رش واليمن.
تهاين  ال�شاعران  تاأهل  وقد 
وعبيد  ال�شعودية  من  التميمي 
جلنة  بقرار  الإمارات  من  الكعبي 

للم�شابقة  اأم�شية  اأول  يف  التحكيم 
الثانية،  للمرحلة  املا�شي  الثالثاء 
لإعالن  �شعراء   4 ينتظر  فيما 
التي  اجلمهور،  ت�شويت  نتائج 
�شيتم الك�شف عنها مطلع الأم�شية 

الثانية الثالثاء القادم.
من  الـ48،  قائمة   اإعالن   وجاء 
الذين  ال�شعراء  من  الآلف  اأ�شل 
امل�شابقة  يف  للم�شاركة  تقّدموا 

نوعها،  من  الأكرب  ال�شعرية 
على  للح�شول  الطموح  ويحدوهم 
متثل  باتت  التي  امل�شابقة  لقب 
حتظى  ملا  النبط  �شعراء  ُحلم 
ومتابعة  اإعالمي  اهتمام  من  به 
ع�ّشاق  من  كبرية  جماهريية 

ال�شعر.

وكالة اأنباء ال�صعر

مقهى  عراقي  مواطن  افتتح 
بغداد  غرب  الفلوجة  مدينة  يف 
وراد  من  املثقفة  بالنخب  يعنى 
جذب  بهدف  والت�شفح  املطالعة 
�شخب  عن  بعيدا  للقراءة  النا�س 

احلياة وزحمة الأعمال.
وكانت احلياة قد عادت اإىل مدينة 
من  ا�شتعادتها  عقب  الفلوجة 
الإ�شالمية،  الدولة  تنظيم  �شيطرة 

لكن اآثار الدمار يف اأرجاء املدينة 
حا�رشة،  تزال  ل  التحتية  وبناها 
التعليمية  املراكز  هدمت  حيث 
مل  التي  املعارك  جراء  والثقافية 

ترتك �شيئا.
الراوي  حقي  قرر  لذلك  ونتيجة 
�شمن  ثقافية  جتربة  خو�س 
على  ال�شكان  يحفز  ب�شيط  مقهى 
عن  القراء  ويعو�س  املطالعة 

خ�شارة املكتبة املركزية، فاأ�ش�س 
مقهى ي�شم مئات الكتب املختلفة 
يف الأدب وال�شعر والرواية وغريها 
اهتمام  تلقى  التي  الكتب  من 
وجد  اإنه  الراوي  يقول  الزائرين. 
العاملة قد دمرها تنظيم  املكتبة 
اإىل  الآن  موقعها  وحتول  الدولة 
ي�شنع  اأن  فاأراد  جتاري  مركز 
»ملتقى  فاأ�ش�س  للمدينة،  البديل 

ال�شقراء«  للقهوة  املثقفة  النخب 
العلمية  الكتب  ي�شم  الذي 
الكتاب  ويحل  الثقافية  والأدبية 
يف هذا املقهى حمل و�شائل اللهو 
معظم  �شمة  باتت  التي  والتدخني 
منها  بدل  و�شعت  فقد  املقاهي، 
كخطوة  واملطبوعات  الكتب 
وتن�شيط  بالقراءة  لال�شتمتاع 
املقاهي  اأجواء  عن  بعيدا  العقل 

زهر  باأ�شوات  تعج  التي  التقليدية 
لينفرد  الدومينو  الرند وطقطقات 
من  جديدة  بتجربة  املقهى  ذلك 
نوعها نالت ا�شتح�شان رواده على 

خمتلف ثقافاتهم واأعمارهم.
وبطبيعة احلال فاإن القهوة العربية 
املقهى،  هذا  عن  اأي�شا  تغيب  ل 
العادات  اإحدى  تعترب  فهي 
مناطق  يف  القبائل  عن  املوروثة 

تقع  حيث  وجنوبه  العراق  بغرب 
القهوة  اإىل  وبالإ�شافة  الفلوجة، 
ال�شاخنة  امل�رشوبات  تقدم 
والباردة وكذلك احللويات املحلية 
يقبلون  الذين  للزبائن  املميزة 
على هذا امللتقى حتى من خارج 

املدينة.
 وكالت
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.      عبد الوحيد متار: »ترميم الق�سبة �سيحقق التعاي�ش العمراين يف اجلزائر«

حكيم مالك

اللقاء  هذا  ميهوبي  يف  واأكد 
م�ضيئ  تاريخ  تعد  الق�ضبة  اأن 
من   تاأهيل   فالبد  للجزائروعليه 
املدن الرتاثية القدمية  واملاأهولة 
الأمر  تعلق  اإذا  ل�ضيما  بال�ضكان  
كرتاث  امل�ضنف  اجلزائر  بق�ضبة 
�ضعي  ذلك  يف  مربزا  عاملي 
اإعادة   اإىل  اجلزائرية   الدولة 
مقومات  من  حتمله  ملا  رونقها  
ثقايف  وتراث  نادرة   هند�ضية  
جميد   وتاريخ  غزير  مادي  غري 
ال�ضعب  ببطولت  ا�ضمها  اقرتن 
اجلزائري وبوجدان الأمة .  ودعا 
يتعلق  فيما  الثقايف  القطاع  وزير 
اجلزائر  ق�ضبة  تاأهيل  مبو�ضوع 
الناب�ض  اأنه  القلب  ت�ضكل  التي 
خرباء  م�ضاهمة  اإىل  يحتاج 
واملتخ�ض�ضة  الدولية  املنظمات 
اليون�ضكو  منظمة  مقدمتها  ويف 
اخلرباء   مرافقة  �ضاأنها   من  التي 
يف  واملخت�ضني  اجلزائريني  
م�رشوع يتعلق برتاث اإن�ضاين  حيث 
هذا  خالل  من  نتطلع   اأننا 

من   ال�ضتفادة  اإىل  الجتماع 
من  عدد  الناجحة  يف  التجارب 
والربازيل  وكوبا  كفل�ضطني  الدول 
وتركيا  واإ�ضبانيا  واإيطاليا  وتون�ض 
ترميم  اأ�ضغال  عملية  اأن   م�ضريا 
م�ضجد  ترميم  واإعادة  الق�ضبة  
هو  الرتكي   ال�رشيك   مع  كت�ضاوة  
يف  الدويل  التعاون  الثمرات  اأحد 
هذا امليدان ،  كا�ضفا اأنها اأوفدت  
بعر�ض  �ضيقومون  اأكفاء  خرباء 
جتاربهم  يف حفظ وترميم املدن  
لإبراز  مع  بلدانهم  يف  العتيقة 
ثقافية  لغايات  ا�ضتغاللها   كيفية 
وحتقيق  واقت�ضادية  واجتماعية 

موارد مالية اإ�ضافية .  
اأ�ضحى  اأنه  الثقافة  وزير  وقال 
التعديل  بعد  علينا   لزاما 
كل  اإلقاء  الأخري  الد�ضتوري  
اجلهد  من  بكل  والقيام   الثقل 
املوقع  بهذا  الأمثل  التكفل   اأجل 
واأن  �ضيما  ل  الكبري  الإن�ضاين  
قد  الد�ضتور  من  مكرر   45 املادة 
الثقايف  الرتاث  حماية  اأدرجت  
موؤكدا  الد�ضتورية  املبادئ  �ضمن 
عن  قوية  ال�ضيا�ضية  الإرادة  اأن 

طريق اهتمام الدولة بحماية تراث 
القانونية  املنظومة  ولأن  الأمة  
الثقايف  الرتاث  بحماية  املتعلقة 
العمل  وخمططات  موجودة  
و�ضعها  مت  قد  والتثمني  للحفظ 

من قبل خرباء اأكفاء .
ال�ضدد  مي هذا  يف  واأ�ضاف 
هوبي  اأن  احلكومة  ر�ضدت 
كل  الإمكانات ال�رشورية  لل�رشوع 
وفق  الق�ضبة   تاأهيل  اإعادة  يف 
ولقد  اليون�ضكو  منظمة  معايري  
الق�ضبة  ببعده  مو�ضوع  اأ�ضحى 
املادي  غري  وتراثها  العمراين  
وق�ضية  احلكومة   اأولويات  من 
اجلميع  عن طريق ت�ضافر  جهود 
القطاعات احلكومية  واجلماعات 
يف  املدين   واملجتمع  املحلية 

عمل متناغم وبتن�ضيق حمكم .
ال�ضدد  مي هذا  يف   واأ�ضاف 
هوبي  اأن  احلكومة  ر�ضدت 
كل  الإمكانات ال�رشورية  لل�رشوع 
وفق  الق�ضبة   تاأهيل  اإعادة  يف 
ولقد  اليون�ضكو  منظمة  معايري  
الق�ضبة  ببعده  مو�ضوع  اأ�ضحى 
املادي  غري  وتراثها  العمراين  

وق�ضية  احلكومة   اأولويات  من 
اجلميع  عن طريق ت�ضافر  جهود 
القطاعات احلكومية  واجلماعات 
يف  املدين   واملجتمع  املحلية 

عمل متناغم وبتن�ضيق حمكم .
 

 اإر�سال خرباء جزائريني 
التجارب  من  لال�ستفادة 

الأجنبية الناجحة
 

�ضعي  ال�ضوء  ميهوبي  �ضلط  ولقد 
ال�ضتعانة  اإىل  الثقافة   وزارة 
باخلربات الأجنبية من خالل اإر�ضال 
اجلزائريني  اخلرباء  من  وفود  
لالإطالع  على العمليات الناجحة  
لتهيئة  املواقع الرتاثية  احل�رشية 
البحر  مبنطقة   ل�ضيما  املماثلة  
وال�ضتفادة   املتو�ضط  الأبي�ض 
املعاهد  يف  تكوينية   فرتات  من 
واإيطاليا  فرن�ضا  يف   املتخ�ض�ضة  
واأملانيا وتركيا  ولبنان وغريها من 

الدول الأخرى.  
 

كيوم  يناير   12 تكري�ش 

لرتاث  تثمني  وطني 
الأمة اجلزائرية

 
تراث  تثمني  يخ�ض   وفيما 
الأمة  قال عز الدين ميهوبي اأن ، 
�ضهد يناير من هذه ال�ضنة  حدثني 
رغبتنا  على  يوؤكدان  مميزين 
الرتاثي   البعد  تفعيل  يف  القوية  
لالأمة وهذا  املادي  املادي وغري 
كيوم  يناير   12 بتكري�ض  يوم 
وطني يحتفى به عرب كافة الرتاب 

الوطني .  
  

ندى احل�سن : »�سنعتمد على 
الق�سبة  لو�سع  فعلي  منهج 

مدينة اجلزائر ككل  »
 

رئي�ضة  احل�ضن  واأ�ضارت  ندى 
العربية  الدول  جمموعة  ق�ضم 
يف  العاملي  الرتاث  مركز  يف 
الكبرية  اإىل  التحديات  اليون�ضكو 
»  اليوم  »الق�ضبة  تواجهها  التي 
درا�ضات  خالل  من  حتليلها  مت 
وتقارير  وموؤمترات  واجتماعات 

اإىل جلنة  الرتاث العاملي  وتكتالت 
من  والوقاية  لتدعيم  هامة 
قدمت  فلقد  وعليه  املخاطر 
اللقاء  لدعم  هذا  اقرتاح  يف 
منهجا  الوطني  بتبني  املبادرات 
الق�ضبة  داخل  ي�ضع  فعليا 
اجلزائر  ومدينة  اأو�ضع  اإطار 
معاجلة  طريق  عن  وهذا  ككل 
وجود  خالل  من  احلفاظ  م�ضاكل 
والقت�ضادية  الجتماعية  التنمية 
الأمم   خلطة  وفقا  اأبعاده  بكل 
التنمية  اأعمال  جدول  يف  للمدن 
2030 ،وعليه  لعام  امل�ضتدامة 
حتليل   يف  التعمق  من  فالبد 
م�ضاكل الق�ضبة والرتكيز م�ضتقبال  
من خالل التطرق اإىل جتارب مدن 
قد  كانت  العامل  اأنحاء  من  اأخرى 
كالق�ضبة  مماثلة  م�ضاكل  واجهت 
هذا  يف  ف�ضي�ضاركنا  وبالتايل    ،
اخلرباء  من  الجتماع العديد 
جناحا   اأقل  اأو  ناجحة  بتجارب 
�ضيتناولون   ، منها  ال�ضتفادة  بغية 
الإنعا�ض  حول  فيها موا�ضيع 
الإطار   ، والجتماعي  القت�ضادي 

الإداري والقانوين وغريها .       

افتتح  وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اأم�ش  اأ�سغال الجتماع  الدويل  للخرباء حول حفظ  واإحياء  ق�سبة اجلزائر امل�سنفة تراثا عامليا  التي �ستدوم اإىل غاية 23 جانفي 2018 بفندق الأورا�سي، 
ولقد عرفت  هذه  الندوة ح�سور كل من  وزير ال�سكن والعمران عبد الوحيد متار، ووزيرة ال�سياحة والطاقات  املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،  وندى احل�سن رئي�سة  جمموعة الدول 
العربية يف مركز الرتاث العاملي ملنظمة اليون�سكو  و�سفري اليابان باجلزائر و�سفري تركيا باجلزائر  ووزير ال�سكن والعمران عبد الوحيد متار ومنري بو�سناقي املدير ال�سابق للمركز الإقليمي 

العربي للرتاث العاملي وامل�ست�سار اخلا�ش للمديرة العامة ملنظمة اليون�سكو ومراد بوتفليقة مدير حفظ وترميم الرتاث الثقايف يف وزارة الثقافة ، ووايل ولية اجلزائر عبد القادر زوخ  ورئي�سي 
املجل�ش ال�سعبي البلدي لبلديتي الق�سبة وعبد احلكيم  بطا�ش  رئي�ش بلدية اجلزائر الو�سطى وهذا  اإىل جانب م�ساركة  عدد من اخلرباء اجلزائريني والأجانب الذين قدموا من خمتلف بقاع 

العامل  اإىل هذا الجتماع الدويل.

املثقفني  كبار  م�ضيطرة  تلفزيونية  لقنوات  التابعة  والبالتوهات  الأ�ضطح  على  ي�رشخ  ومل  منتظرا  كان  كما  يعلق  مل 
والإعالميني الفرن�ضيني على معر�ض امل�ضور احلربى ال�ضوري ابن حلب ال�ضهيدة اأو غرنيكا العرب ، حلب التي ا�ضتعادها 

الأ�ضد من الإرهابيني الداع�ضيني كمنت�رش مقاوم ملوؤامرة خارجية كما بقول لي�ضت هي حلب  زكريا عبد الكايف الذي فقد 
عينه عام 2013 وهو ي�ضور كل اأ�ضكال املاأ�ضاة ال�ضورية التي ت�ضبب فيها الأ�ضد اأي�ضا بعد اأن قرر �ضحق �ضعب اأعزل منذ 

اإرهابيني داخليني وخارجيني  اإ�ضالميني  التي خرج فيه متظاهرون عراة ال�ضدر وغري  مكونني  يومها من  اللحظة الأوىل 
ال�ضهر   25 وبيزن�ضون حتى  وديجو  مولوز  بني  فرن�ضا  الواقعة �رشق  فوزول  بلدية  تعر�ض يف  مازالت  التي)  املوؤملة  ،ال�ضور 

اجلاري مبنا�ضبة الذكر ى ال�ضابعة للثورة ال�ضورية (ت�ضتحق األف الوقفات الإعالمية خا�ضة واأنها عر�ضت بعيدا عن العا�ضمة 
باري�ض التي يدوي فيها الإعالم ع�رشات الأيام والليايل اثر فقدان جنم ي�ضبح فجاأة اأيقونة ل مثيل لها كما حدث مع جوين 

هاليداي وجان دورمي�ضون وفران�ض غال وقبل اأم�ض مع »اإله الطبخ » بول بوكو�ض) ل �ضك اأن امل�رشوبني على كرو�ضهم مثل 
�ضديقي ال�ضعيد مقدول �ضيخالفونني الراأي ( !.

اأعود اإىل معر�ض امل�ضور احلربى زكريا عبد الكايف البالغ من العمر 31 عاما والأب لطفلني لأ�ضيف اأن �ضوره لي�ضت اأقل اأهمية 
رمزية واإن�ضانية من لوحة الفنان العبقري الكتالين ال�ضيوعي بابلو بيكا�ضو الذي خلد ماأ�ضاة احلرب الأهلية الإ�ضبانية يف لوحته 

اخلالدة »غرنيكا«،و�ضور الدمار املرعب ال�ضامل والقتل اجلماعي لالأطفال وال�ضيوخ والن�ضاء يف حلب ال�ضهيدة يجب اأن تخرج من 
مدينة فوزول مب�ضاعدة �رشفاء العامل غري املوؤمنني بخطاب ازدواجية حقوق الإن�ضان وفق ما تقت�ضيه  م�ضلحة غرب منافق يف�رش 

املفاهيم وفق مقت�ضيات م�ضاحله املكيافليلة املعروفة تاريخيا يف عامل عربي واإ�ضالمي يدفع ثمن تناق�ضاته بتواطوؤ  مثقفني كرث 
يدعون جت�ضيد احلرية والدميقراطية .

 امل�ضور ال�ضوري زكريا لي�ض اإ�ضالميا اإرهابيا ومل يعد كذلك حينما نطق بكلمة املجرم الأ�ضد وهو ي�رشح ويقدم �ضور اأفظع واأحدث 
اإبادة عربية لل�ضحافة بكلمات فرن�ضية مك�رشة ويعرف ان البن ويف جلربوت ابيه الذي قتل غري الإ�ضالميني من اأبناء �ضوريا احلبيبة وان 

خطاب املوؤامرة اخلارجية هو �ضالح كل الراف�ضني للتغيري الدميقراطي ال�ضلمي الداخلي والأ�ضد لي�ضذ عن قاعدة ا�ضاتذته اجلبابرة 
اأكرث تاأثري يف �رشيط �ضينمائي  وثائقي �ضيكون �ضهادة اأخرى على الذين لفظهم التاريخ وكم هم كرث يف قائمة تقطر و�ضخا قذرا. لن يقت�رش عمل زكريا على �ضور معر�ضه املذكور و�ضيعطيه روحا جديدة 

جرم حكم عربي ل ميكن اأن يحارب الإرهاب الإ�ضالمي وغري الإ�ضالمي مادام تاريخ  منهج قتله لكل  معار�ض �ضابق زمنيا بكثري لفزاعة تنظيف �ضوريا من الإرهاب الإ�ضالمي وبوتني منقذه  يف اإطار لعبة دولية 
معروفة مل يخرج من حكم يقبل الراأي الآخر حتى وكان  �ضاحبه بعيدا عن كل الأديان  كما حدث ل�ضحايا عديدين .�ضور معر�ض �ضاهد من اأهلها:«اأنا من هناك ...اأنا من حلب »ل تخلد بط�ض حكم عربي مل 
تعد ذريعة حماربة الإ�ضالمي تخفيه على احد وتخلد ذكرى اأحد عمالقة الفن و الكلمة والأداء امل�رشحي ال�ضامل با�ضم الغناء األ وهو الراحل جاك بريل �ضاحب اأغنية حتمل عنوان »فوزول ».املطلوب اأخالقيا 
واإن�ضانيا اأن يروج كل مطلع على هذا املقال ابتداء من اليوم لفوزول املدينة وجلاك بريل الفنان كرمزين مرتبطني ب�ضور جرم اأ�ضدي ي�ضاف اإىل �ضجل الإبادات اجلماعية التي ف�رشها وقبلها الغرب ال�ضيا�ضي  

املهيمن  خدمة مل�ضالح اقت�ضادية وايديولوجية دائمة وطم�ضا ملجازر عابرة ونحن اأبناء اجلزائر جربنا ومازلنا جنرب ذلك مع فرن�ضا ال�ضتعمارية ولي�ض مع كل الفرن�ضيني اأو كل الغربيني!.

زكريا عبد الكايف و اإطاللة باري�س الثقافية
اجلرح ال�سوري ! باري�ش :بوعالم رم�ساين.



  ي�ستعمل البقدون�س لعالج التهابات 
ح�سى  ولعالج  البولّية،  امل�سالك 
على  يحتوي  وهو  واملثانة،  الكلى 
ولذلك  البول،  اإدرار  ّفز  تحُ مواد 
البكترييا  من  الّتخل�س  يف  ي�ساعد 

واحل�سوات. 
مركبات  على  البقدون�س  يحتوي 
لالأك�سدة،  م�ساد  ن�ساط  لها  عديدة 
وقد وجدت الّدرا�سات اأّنه يرفع من 
م�ستوى اجل�سم يف مقاومة الأك�سدة

اأحُجريت  التي  الّدرا�سات  وجدت   
قدرة  الّتجارب  حيوانات  على 
�سّكر  ت�سني  على  للبقدون�س 
وخف�س  ال�سّكري،  حالت  يف  الّدم 
ترافقه،  التي  التاأك�سدّية  الأ�رضار 
اإحدى  ويف  الكبد،  مّية  �سحُ فيها  مبا 
الّدرا�سات التي اأحُجريت على جرذان 
ال�سّكري  امل�سابة مبر�س  الّتجارب 
وجد  بال�سرتيبتوزوتو�سني،  ز  املحُحَفّ

واقياً  اأثراً  البقدون�س  مل�ستخل�س 
لدواء خاف�س  اثاًل  الكبد محُ خلاليا 

مّية خاليا الكبد  لل�سّكر �سّد �سحُ
مع  طازجاً  يوؤكل  والبقدون�سحُ 
من  اجل�سم  ي�ستفيد  حتى  الطعام 
املوجودة  الغذائّية  العنا�رض  كامل 
املجّفف  البقدون�س  لأّن  وذلك  به، 
رغبت  واإذا  عنا�رضه،  كامل  يفقد 
عليها  فيجب  بتقطيعه  املنزل  رّبة 
مبّدة  الطعام  تناول  قبل  تقطيعه 
دقيقة  ع�رضة  اخلم�س  عن  تزيد  ل 
املفيدة  الزيوت  تتبّخر  ل  حتى 
على  البقدون�س  تناول  وميكن  منه، 
مقدار  بغلي  وذلك  �رضاب  �سكل 
بعد  به  البقدون�س  وو�سع  املاء  من 
والتخلّ�س من �سيقانه،  غ�سله جّيداً 
املفيدة،  املواد  لإبقاء  يحُغّطى  ثّم 
وعدم تطايرها، ويرتك ملّدة ترتاوح 
�ساعة،  الن�سف  اأو  �ساعة  الربع  بني 

ت�سفيته،  بعد  بعدها  يحُ�رضب  ثّم 
ح�سب  بارداً  اأو  �ساخناً  يحُ�رضب  وقد 

الرغبة
�سعراٍت  على  البقدون�س  يحتوي 
مرتني  �رضبه  لذلك  قليلة؛  حرارّية 
وي�سعر  الوزن  من  يزيد  ل  اليوم  يف 

من ي�ستعمله بالراحة
وي�ساعد  للبول،  مدٌر  البقدون�س   
املاء  من  التخلّ�س  على  اجل�سم 

الزائد  واملاء  اجل�سم،  يف  الزائد 
م�سدٌر لزيادة الوزن عند الكثري من 

النا�س 
 يعملحُ البقدون�س جنباً اإىل جنب مع 
الريا�سة واحلمية الغذائية لتخفيف 
منها،  اأي  اإهمال  ميكن  ول  الوزن، 
على  فقط  العتماد  عدم  ويجب 

�رضب البقدون�س باإنزال الوزن.
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مر�س  ب�سبب  الوفيات  تزداد 
وذلك  اأخرى  بعد  �سنة  ال�رضطان 
والآن  به  الإ�سابة  ت�سخي�س  لتاأخر 
متكن العلماء من و�سع تليل خا�س 
بت�سخي�س  نتائجه  ت�سمح  للبول 
وهو  وعالجه  بال�رضطان  الإ�سابة 
يف بدايته متكن باحثون يف الوليات 
تليل  جهاز  تطوير  من  املتحدة 
اأ�سالك  دقائق  با�ستخدام  البول 
النانو التي ميكنها ك�سف اأي اإ�سارة 
مهما كانت �سغرية لوجود املر�س 

يف  كثريا  ي�ساعد  ما  اجل�سم.  يف 
الك�سف عن املر�س قبل انت�ساره.

اخلاليا  تتوا�سل  معروف  هو  كما 
خمتلفة،  اآليات  عرب  بينها  فيما 
حوي�سالت   عرب  ات�سال  وهناك 
 )EV( عليه  يطلق  اخلاليا  خارج 
الذي على �سكل خلية �سغرية تنتقل 
اإىل  لنقل املعلومات  داخل اجل�سم 
اخلاليا الأخرى. ويعترب العلم هذا 
ال�سكل لالت�سال مهم جدا. ا�ستنادا 
اإىل هذا ابتكر العلماء جهازا طبيا 

 )EV( التقاط   بوا�سطته  ميكن 
الإ�سابة  ت�سخي�س  وا�ستخدامه يف 

بال�رضطان.
يقول الباحثون، ان تكوين اجلزيئات 
يف  املوؤ�رض  ي�سبح  قد   )EV( يف 
خا�سة  معينة.  اأمرا�س  ت�سخي�س 
ملتابعة  ت�سمح  الطريقة  هذه  وان 
فمثال   املري�س.  �سحة  تطور 
البول �سئيلة جدا  )EV( يف  ن�سبة 
وهذا  باملئة،   0.01 تتجاوز  ول 
لت�سخي�س  مهما  حاجزا  ي�سكل 

اأ�سالك  ا�ستخدام  عند  اأما  دقيق. 
دقائق النانو امل�سنوعة من اأك�سيد 
على  مادة  تكون  فاإنها  الزنك 
فعالة  املادة  هذه  بوليمري خا�س. 
جدا يف التقاط )EV( مهما كانت 

ن�سبته �سئيلة.
الطريقة  هذه  العلماء  اخترب  وقد 
وكانت النتائج اإيجابية جدا، حيث 
الدقة  عالية  نتيجة  اإىل  للتو�سل 
واحد  ملليلرت  اإىل  العلماء  احتاج 

فقط من البول.  

كيف تخّل�ص ج�صدك من ال�صموم؟
ماركو�س  الأملاين  الطبيب  حدد 
الإجراءات  من  جمموعة  لوك�س 
من  اجل�سم  لتخلي�س  ال�سحية 
ن�سطة  حالة  يف  واإبقائه  ال�سموم 
اأن  الأملاين  الطبيب  ويوؤكد 
اجل�سم  يف  املرتاكمة  ال�سموم 
الأن�سجة  واآلم  ال�سداع  ت�سبب 
اأنها  كما  واملفا�سل.  الرخوة 
اجلهاز  اأمرا�س  ن�سب  من  ترفع 
القلب  وا�سطرابات  التنف�سي 
ال�سبب  وهي  اله�سمي،  واجلهاز 
احل�سا�سية  اأمرا�س  يف  الرئي�س 
و�سيالن  اجللدي  الطفح  مثل 
ال�سموم  وتعد  وال�سعال.  الأنف 

جميع  يف  �سببا  املرتاكمة 
الأمرا�س املرتبطة بخلل اجلهاز 

املناعي لدى الإن�سان.
اجل�سم  اأن  اإىل  الأطباء  وي�سري 
ال�سموم  من  ذاتيا  نف�سه  يخل�س 
املزمنة  الأمرا�س  عن  الناجمة 
ف�سل  تزايد  لكن  با�ستمرار. 
ج�سم  لأع�ساء  الذاتي  التنظيف 
يوم  بعد  يوما  يتفاقم  الإن�سان 
التكنولوجي  التطور  ب�سبب 
اإليه  و�سلت  الذي  وال�سناعي 
عام  منذ  اأنتجت  التي  الب�رضية 
من  ماليني   4 من  اأكرث   1915
اجلديدة  الكيميائية  املركبات 

الإن�سان  ج�سم  على  توؤثر  التي 
تاأثري  يزال  ول  خمتلفة،  بطرق 

80% منها غري معروف.
الطعام  تناول  عن  المتناع  ويعد 
متقّطعة،  لفرتات  )ال�سيام( 
وتناول الع�سائر الطبيعية )املياه 
وع�سري اخل�سار والفاكهة( فقط، 
مل�ساعدة  الطرق  اأف�سل  من 
الأخرى  اجل�سم  واأع�ساء  الكلى 
�سمومها.  من  التخل�س  يف 
بتناول  الأخ�سائيون  وين�سح 
واملاجنا  واجلزر  التفاح  ع�سائر 
والربتقال  واملوز  والكرف�س 
وال�سبانخ والبقدون�س، كما يجب 

ا�ستخدام مواد التنظيف الطبيعية 
املواد  عن  والبتعاد  كاخلل، 
اخل�سار  تنظيف  يف  الكيميائية 
والفواكهة قبل اإعدادها للطعام. 
ا�ستخدام  من  اأي�سا  واحلد 
تناول  وعدم  الهرمونية  العقاقري 
من  فيها  ملا  املعلبة،  الأطعمة 

مواد كيميائية حافظة.
�رضورة  اإىل  لوك�س  وينوه 
الذي  الكبد  على  املحافظة 
�سد  الأ�سا�سي  اجل�سد  درع  يعد 
بتناول  املختلفة،  ال�سموم  اأنواع 
كالفيتامينات  الأك�سدة  م�سادات 

املختلفة.

  لها قدرة هائلة يف تخفيف الكثري من الأوجاع الناجتة 
عن بع�س الأمرا�س التي ي�ساب بها الإن�سان

 تعد من العالجات الفّعالة ملر�س الربو، وذلك لأنها 
تتوي على فيتامني �سي، والذي يعترب من امل�سادات 
الفعالة لالأك�سدة، بالإ�سافة اإىل اخلوا�س التي متتلكها 

والتي تعّد مبثابة م�ساد لاللتهابات املختلفة 

املختلفة،  بالأمرا�س  الإ�سابة  من  الإن�سان  تقي 
كمر�س الإ�سقربوط والكدمات وغريها من الأمرا�س

 لها قدرة عالية يف تنظيم ال�سعريات الدموّية وترتيبها، 
وذلك خلف�سها معّدلت الهيموكري�ست�سن، والذي يوؤّدي 
بدوره اإىل اإ�سابة الإن�سان بالأزمات القلبّية وال�سكتات 

الدماغّية

 تمي ج�سم الإن�سان من الإ�سابة بالت�سّخم احلميد 
هذا  تعّر�س  اإىل  بدوره  يوؤّدي  والذي  للربو�ستاتا، 

الإن�سان مل�ساكل كثري عند القيام بعملية التبّول
مر�س  عن  الناجتة  الأوجاع  من  احلّد  على  تعمل   
التهاب املفا�سل الروماتويدي، وذلك لحتوائها على 

عن�رض النحا�س الهام

 املواظبة على تناول الكو�سا وبكميات كبرية، ي�ساعد 
يف انخفا�س معدل هرمون الهمو�سي�ستني الذي يرتفع 

ب�سكل كبري
 تتوي على العديد من العنا�رض والفيتامينات املهمة 
جل�سم الإن�سان، كفولت البوتا�سيوم، وفيتامني اأ، والتي 

تعود بالنفع والفائدة لالإن�سان

حتليل ب�صيط للبول ميكنه ك�صف ال�صرطان

فوائد الكو�صا 

فوائد الليمون احللو

  ت�سهيل عملية اله�سم: حيث تتوي ثمار الليمون احللو على 
تفيز  على  تعمل  والتي  الفالفونويد،  مادة  من  كبرية  ن�سبة 
وتن�سيط عمل اجلهاز اله�سمي، وذلك من خالل تن�سيط اإفراز 
الع�سارة اله�سمية والأحما�س ال�سفراوية، وتعمل ثمار الليمون 
احللو اأي�ساً على تنظيم حركة الأمعاء، ما يخفف من حدوث 
م�ساكل ع�رض اله�سم اأو اأية م�ساكل اأخرى يف اجلهاز اله�سمي

احللو  الليمون  ثمار  لحتواء  وذلك  الإم�ساك:  حالت  تقليل   
على ن�سبة كبرية من الأحما�س والتي تعمل على التخل�س من 
الليمون  ثمار  تتوي  واأي�ساً  الأمعاء،  يف  املوجودة  ال�سموم 
احللو على ن�سبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تقوم بدور 

كبري يف عالج حالت الإم�ساك
ال�سقربوط  ويعرف  بال�سقربوط:  الإ�سابة  حالت  تقليل   
)ج(،  فيتامني  لنق�س يف  نتيجة  يحدث  عبارة عن مر�س  باأنه 
وي�ساحب هذا املر�س حدوث اأعرا�س عدة من اأهمها نزيف 
اللثة املنتفخة، وحدوث حالت متكررة من الأنفلونزا والربد، 
من  وذلك  اللثة،  نزيف  وقف  احللو على  الليمون  ثمار  وتعمل 
خالل مزج ع�سري الليمون احللو مع ب�سعة قطرات من املاء، 

ومن ثم و�سع اخلليط على اللثة امل�سابة فوراً
الليمون  ثمار  لحتواء  وذلك  اله�سمية:  املعدة  قرحة  عالج   
احللو على مركبات الفالفونويد التي تعمل على اإزالة ال�سموم 

من املعدة، ما ي�سهم يف عالج حالت قرحة املعدة
 عالج م�ساكل اجلهاز التنف�سي: وذلك ملا تقدمه ثمار الليمون 
يتم  واأي�ساً  التخل�س من الحتقانات،  احللو من خ�سائ�س يف 
ا�ستخدام ثمار الليمون احللو كعالج وم�سكن لالآلم، وذلك من 
خالل و�سع حملول ثمار الليمون احللو يف اأجهزة ال�ستن�ساق 

والتبخري

فوائد البقدون�ص 

اأ�صباب نزيف الرحم
فيجب  رحمية،  ليفية  اأورام  وجود 
لديها  يوجد  التي  املراأة  على 
تعاجلها  اأن  رحمية  ليفية  اأورام 
اإىل  يوؤّدي  اإهمالها  لأّن  تهملها؛  ول 
نق�سد هنا  ول  م�ساعفات عديدة، 
بالأورام اخلبيثة فقط بل احلميدة 
لها  تكون  بالأ�سا�س  التي هي  اأي�ساً 
تلك  من  الن�ساء  لدى  الأكرب  الن�سبة 

اخلبيثة
ومن  الرحم،  بطانة  يف  اللتهابات 
واجلماع،  احلو�س  اآلم  اأعرا�سها 
وت�سنجات  الظهر،  اأ�سفل  واآلم 
املمار�سات  احلاّدة.  احلي�س 
اإىل  توؤّدي  قد  اخلاطئة  اجلن�سية 
حدوث نزيف لدى املراأة  ا�ستخدام 
املراأة ملوانع احلمل كاحلبوب التي 

والتي  هرمونية  تغريات  تدث 
نزيف،  اإحداث  على  تعمل  بدورها 

اأو و�سع لولب ب�سكل غري �سحيح 
املراأة  ت�سل  فعندما  الياأ�س،  �سّن 
مرحلة  وهي  املرحلة  لهذه 
انقطاع الدورة ال�سعرية قد يحدث 
ب�سبب  اأمل  ي�ساحبه  نزيف  معها 
التكّي�س  لديها.  الهرمونات  تغرّي 

بطانة  على  التليف  اأو  باملباي�س، 
الرحم

 الورم الع�سلي للرحم الذي يحدث 
الرحم  اأن�سجة  منّو  لفرط  نتيجًة 
ومنوها على طبقة الع�سالت، وقد 
ي�سبب ذلك نزيف حاّد ويعمل على 
البطن، وهذه  اأ�سفل  حدوث �سغط 

احلالة تدث بالعادة بعد الولدة



�أن  فهو   : �لتبني  �أما  �أ - 
من  يتيماً  �لرجل  يتخذ 
كاأحد  فيجعله  �لأيتام 
من  هم  �لذين  �أبنائه 
با�سمه  ويدعى  �سلبه 
ذلك  حمارم  له  حتل  ول 
�ملتبني  فاأولد  �لرجل 
وبناته  لليتيم  �إخوة 
�أخو�ت له و�أخو�ته عماته 
وهذ�   . ذلك  �أ�سبه  وما 
�جلاهلية  فعل  من  كان 
هذه  �أن  حتى   ، �لأوىل 
ببع�ض  ل�سقت  �لت�سميات 
بن  كاملقد�د  �ل�سحابة 
�لأ�سود حيث �أن ��سم �أبيه 
له  يقال  ولكنه   ) عمرو   (
�لذي  با�سم  �لأ�سود  �بن 

تبناه .
�أول  يف  كذلك  وظل 
�هلل  حرم  حتى  �لإ�سالم 
م�سهورة  ق�سة  يف  ذلك 
بن حارثة  زيد  كان  حيث 
 ، حممد  بن  زيد  يدعى 
بنت  لزينب  زوجاً  وكان 

جح�ض فطلقها زيد .
ملا   : قال  �أن�ض  عن 
قال  زينب  عدة  �نق�ست 
ر�سول �هلل لزيد بن حارثة 
علي  فاذكرها  �ذهب   «  :
�أتاها وهي  فانطلق حتى 
يا   : عجينهاقال  تخمر 
�أر�سلني  �ب�رشي  زينب 
ر�سول �هلل يذكرك قالت : 
ما �أنا ب�سانعة �سيئاً حتى 

�إىل  فقامت  ربي  �أُو�مر 
ر�سول  جاء  و  م�سجدها 
�هلل �سلى �هلل فدخل عليها 
». و يف هذ� �أنزل �هلل قوله 
�أنعم  �إذ تقول للذي  : ) و 
عليه  �أنعمت  و  عليه  �هلل 
�أم�سك عليك زوجك و�تق 
�هلل وتخفي يف نف�سك ما 
�هلل مبديه وتخ�سى �لنا�ض 
و�هلل �أحق �أن تخ�ساه فلما 
وطر�ً  منها  زيد  ق�سى 
يكون  ل  لكي  زوجناكها 
يف  حرج  �ملوؤمنني  على 
�أزو�ج �أدعيائهم �إذ� ق�سو� 
منهن وطر�ً وكان �أمر �هلل 
 . �لأحز�ب/37  مفعولً( 
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

�إله �إال �أنت، خلقتني 
و�أن� عبدك، و�أن� على 

عهدك ووعدك م��ستطعت، 
�أعوذ بك من �سر م� �سنعت، 

�أبوء لك بنعمتك علي و �أبوء 
بذنبي ف�غفر يل، ف�إنه 

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

و�أغنني عن كل �أحد 
، ي� من �إليه �مل�ستند ، 
وعليه �ملعتمد ، وهو 

�لو�حد �لفرد �ل�سمد ، ال 
�سريك له وال ولد ،خذ 

بيدي من �ل�سالل �إال 
 �لر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

هناك فروق بني �لتبني وكفالة �ليتيم .

�أهمّية �لإ�سالح بني �لنا�س
ينادي  �لإ�سالمي  �لدين  �إّن    
ويحّث  و�ملحبة  بالإ�سالح 
ذلك  �إىل  �ل�سعي  على  �جلميع 
فقال  �لديانات  �ختلفت  مهما 
�أن  عليهما  جناح  »فال  تعاىل: 
 ،« خري  و�ل�سلح  بينهما  ي�سلحا 
يناله  وما  �لإ�سالح  �أجمل  فما 
على  فيجب  خري  من  �مل�سلح 
�لإ�سالح  نية  �أن يخل�ض  �مل�سلح 
لهدف  ولي�ض  تعاىل  �هلل  لوجه 
و�ل�سمعة  و�جلاه  كاملال  دنيوي 
ذلك  يفعل  »ومن  تعاىل:  لقوله 

�أجر�ً  نوؤتيه  ف�سوف  �هلل  مر�سات 
بني  بالعدل  يقوم  و�أن  عظيما« 
�لإ�سالم  و�أجاز  �ملتخا�سمني، 
�لأهل؛  بني  لالإ�سالح  �لكذب 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  فقال 
و�سلم: »لي�ض �لكذب �لذي ي�سلح 
وينمي خري�ً«،  ويقول  �لنا�ض  بني 
علم  على  مبنّي  �لإ�سالح  وليكن 
�أكرث  بني  �لت�ساور  وعلى  �رشعّي 
من  �حلق  ملعرفة  �سخ�ض  من 
يف  �لعجلة  يجب  ول  �لباطل، 
بني  �أكرث  يف�سد  ل  حتى  �حلكم 

�ملتخا�سمني، و��ستخد�م كلمات 
وتبني  للطرفني  وحمّببة  لطيفة 
�ل�سفات �حل�سنة لكل منهم وعدم 
زرع  عدم  يجب  �مل�ساوئ   ذكر 
�لفتنه بني �ملت�ساحلني وفتح باب 
�لإ�سالح دوماً وعدم رد �مل�سلح، 
تذكر  �ملتخا�سمني  على  ويجب 
�سخ�ض  لأي  ياأتي  �لذي  �ملوت 
من  �لكثري  فهناك  غفلة  على 
وهم  �هلل  توفاهم  �لأ�سخا�ض 
لآخرين  وكر�هية  حقد�ً  يحملون 
منهم؛  �مل�ساحمة  طلب  دون 

�ملوت  وبعد  ق�سرية  فاحلياة 
�هلل  �تقاء  فيجب  �لندم،  ينفع  ل 
فاللهّم  بينكم،  �لذ�ت  و�إ�سالح 
طّهر قلوب �مل�سلمني من �حل�سد 
و�لبغ�ض و�لغ�ض، �للهم �أ�سلح بيننا 
و�أحبائنا،  و�أهلنا  �أقاربنا  وبني 
يف  لنا  زيادة  �حلياة  �جعل  �للهم 
�ملوت  �جعل  �للهم  خري،  كل 
و�أهدنا  �رش،  كّل  من  لنا  ر�حة 
و�رحمنا  �مل�ستقيم  �ل�رش�ط  �إىل 

برحمتك يا �أرحم �لر�حمني 

مباذ� �هلك �هلل قوم عاد
 - جل  و  عز   – �هلل  بعث 
نبيه و ر�سوله هود�ً – عليه 
عاد  قوم  �إىل   – �ل�سالم 
من  و�حدة  تعد  �لتي  و 
�لتي  و  �لعربية،  �لقبائل 
�سام  �إىل  ن�سبها  يف  تعود 
�إىل  بالن�سبة  �أما  نوح،  بن 
هود – عليه �ل�سالم - فهو 
رجل حكيم ذو عقل ر�جح 
و مكانة مرموقة يف قومه 
كحال  حاله  عاد،  قوم 
فالأنبياء  �لأنبياء،  باقي 
�ملر�سلون �إىل �أقو�مهم فهم 
�أنا�ض متميزون على جميع 
�لأ�سعدة  و  �مل�ستويات 
ملا  تعاىل  �هلل  ��سطفاهم 
من  و  �سفاتهم  من  علمه 
وقوفهم  و  �رشيرتهم  نقاء 
�أ�سد  يف  �حلق  جانب  �إىل 

�لأوقات حلكة وظلمة.
 و قد بعث �إليهم بعد فرتة 
�لتي  ق�سته  و  نوح  طوفان 
�نت�رشت يف �أ�سقاع �لأر�ض 
ل�سان  على  ورد  ما  ح�سب 
هود – عليه �ل�سالم -، يف 

�سورة �لأعر�ف

منطقة  يف  عاد  �سكنت   
�جلزية  �سبه  يف  �لأحقاف 
�ملنطقة  هذه  و  �لعربية، 
ح�رش  منطقة  �سمال  تقع 
�لعرب،  جزيرة  يف  موت 
�لأ�سنام  عباد  من  كانو�  و 
تنفع  ل  و  ت�رش  ل  �لتي 
هر  هي  �لأ�سنام  هذه  و 
كانو�  و  �سد.  و  �سمود  و 
�ل�سديد  باإتقانهم  يتميزون 
فيه،  تفننهم  و  للبناء 
كانت  �أبنيتهم  �أن  حتى 
وكانو�  �ل�سخامة،  �سديدة 
بال�سدة  يتمتعون  �أي�ساً 
و�حلياة  و�لرتف  و�لقوة 
�لقت�سادية �لهانئة و�لأنعام 
�هلل  �سخرها  �لتي  �لكثري 
و�أماكن جتميع  لهم،  تعاىل 
�هلل  نبي  بعثة  عند  �ملياه، 
 – �ل�سالم  عليه   – هود 
لقى �سد�ً كبري�ً من قومه 
فاأعر�سو� عنه و ��ستهز�أو� 
قوم  خلفاء  �أنهم  مع  به، 
نوح و يعلمون �سدق هود، 
من  مكانته  �أن  يعلمون  و 
�لكرب  لكن  و  نوح،  مكانة 

هوى  �سيطرة  و  �لعناد  و 
بينهم  حائاًل  كان  �لنف�ض 
و بني �لنطق بكلمة �حلق و 
�لإميان باهلل تعاىل. وكانو� 
للبعثة بعد �ملوت  منكرين 
ومنكرين لعبادة �هلل تعاىل، 
�لنبي  هذ�  عانى  فقد 
�لنا�ض،  هوؤلء  مع  �لكرمي 
�سغار  �إل  معه  يوؤمن  فلم 

�لقوم
 عندها جاء �أمر �هلل تعاىل 
�لعذ�ب  عليهم  ينزل  بان 
ي�ستحقونه،  �لذي  �ل�سديد 
و  لإنكارهم  نظر�ً 
�لنبي  بهذ�  ��ستهز�ئهم 
�لكرمي و بر�سالته �ل�سمحة 

تنجيهم  �لتي  �لتوحيدية 
من �ل�سالل �لذي يعي�سون 
�لأ�سنام  �أن  حيث  فيه، 
�لتي يعبودنها فلم جتعلهم 
على ما هم عليه من قوة و 
منعة و ثر�ء، ف�سلط عليهم 
�هلل عز وجل �لريح �لعاتية 
و�لتي و�سفها �هلل يف كتابه 
حيث  بال�رش�رش،  �لقر�آن 
ملدة  �لريح  هذه  د�مت 
ليال،  وثمانية  �أيام  �سبعة 
�أ�سبحت  �نتهت،  وعندما 
فبعد  �ملا�سي،  من  عاد 
يتمتعون  كانو�  �لتي  �لقوة 
منثور�ً  هباًء  �أ�سبحو�  بها 

وكاأن �سيئاً مل يكن
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طرق اإر�ضاء اهلل 
 البتعاد عن املعا�صي ومواقعها، 

فمن الأف�صل ترك املع�صية، وعدم 
التواجد يف املكان الذي تكرث فيه 

املعا�صي
تر�سي  �لتي  �ل�ساحلة  �لأعمال  من  �لإكثار   
�هلل، و�أد�ئها على �أكمل وجه، مثل �أد�ء �ل�سالة 
من  ويُ�ستّحب  و�ل�سنن،  و�لنو�فل  �ملفرو�سة، 
�سيام  مثل  �ل�سوم،  �ل�ساحلة  �لأعمال  �سمن 
�أيام �لثنني و�خلمي�ض، و�سيام �لأيام �مل�سنونة، 
مثل �ل�سّت من �سو�ل، و�لع�رش �لأو�ئل من ذي 
�حلجة، كما يُ�ستحّب قر�ءة �لقر�آن �لكرمي، فقد 
وعد �هلل �مل�سلمني بكّل حرف ع�رش ح�سنات، 
و�هلل يُ�ساِعف ملن ي�ساء، وقد قال ر�سوُل �هللِ - 
�سلى �هلل عليه و�سلم:» َمْن َقَر�أ َحْرفاً ِمْن ِكتَاِب 
لَ   ، �أْمثَاِلَها  ِبَع�رْشِ  َو�حَل�َسنَُة   ، َح�َسنٌَة  َفلَُه  �هللِ 
َولٌَم  َحْرٌف،  �أِلٌف  َولِكْن:   ، َحرٌف  }�أمل  �أقول  

َحْرٌف، َوِميٌم َحْرٌف«
ين  بالإ�سافة �إىل �ل�ستغفار، و�لت�سبيح �مل�ستمَرّ
،�لإخال�ض  و�مل�ساء  �ل�سباح  �أذكار  وقر�ءة 
لوجه  �لعمل  �إخال�ض  وذلك من خالل  بالنية، 
به  �أر�د  �إذ�  �لعمل  لأّن  له،  �رشيك  ل  وحده 
فقد  و��ستح�سانهم،  �لنا�ض  ر�سا  �ل�سخ�ض 
عمله،  �هلل  يحبط  وبالتايل  �لنفاق،  يف  يدخل 
)�إّنا  و�سلم-:  عليه  �هلل  -�سلى  �لنبي  قال 

�لأعمال بالنّيات
 �إتباع �سنن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، وذلك 
�سالته  يف  جميعها  �لنبي  باأفعال  بالقتد�ء 
ومعامالته  �أخالقه  و�إتباع  وقيامه،  و�سيامه 

وجميع ما جاء به وحّبه
�ل�سيطان  لأّن  وحيد�ً،  �جللو�ض  عن  �لبتعاد   
له مبع�سية  ويو�سو�ض  �لإن�سان،  وحدة  ي�ستغل 

�هلل عّز وجل
ت�سييع  وعدم  باملفيد،  �لفر�غ  وقت  �سغل   
�مل�سلم  منه  يجني  ل  �لذي  �لعمل  يف  �لوقت 
�أّي نفع، فعند وجود �لوقت �لز�ئد من �لأف�سل 
قر�ءة �لقر�آن �لكرمي مثاًل، �أو �لقر�ءة يف �أحد 

كتب �ل�سّنة و�لدين
 �للجوء �إىل �هلل تعاىل د�ئماً و�ل�ستغفار وجتديد 
من  �لذنوب  مّكفر�ت  على  و�حلر�ض  �لتوبة، 

عمل �سالح �أو �سدقة �أو �سوم .
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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اأكرب �سانع لل�سيارات يف العامل
بالرغم من ف�ضيحة انبعاثات 
جمموعة  ح�ضلت  الديزل، 
مبيعات  فاجن على  فولك�س 
 %4.3 بلغت  بزيادة  قيا�ضية 
مليون   10.74 اإىل  لت�ضل 
�ضيارة، ولكن كارلو�س غ�ضن 
رئي�س حتالف رينو-ني�ضان-
ميت�ضوبي�ضي يرى باأن ذلك ال 
يجعلها اأكرب �ضانع لل�ضيارات 

يف العامل.
غ�ضن:”نحن  يقول  حيث 
لل�ضيارات  �ضانع  اأكرب  فعلياً 

ا�ضتطاع  حيث  العامل”  يف 
الياباين  الفرن�ضي  التحالف 
�ضيارة  مليون   10.6 بيع 
عام  خالل  وجتارية  خا�ضة 
فولك�س  اأن  و�ضحيح   ،2017
فاجن ا�ضتطاعت بيع 10.74 
ذلك  اأن  اإال  �ضيارة،  مليون 
�ضاحنة   200،000 يت�ضمن 
والتي  الثقيلة  لالأعمال 
و  Scania عالمات  تتبع 

.MAN
حتالف  يجعل  ذلك  كل 

بي�ضي  ميت�ضو - ن ني�ضا - ينو ر
عالمة  اأي�ضاً  واملت�ضمن 
و الرومانية  دا�ضيا 
هو  الرو�ضية،   AutoVAZ
يف  “�ضيارات”  �ضانع  اأكرب 
العامل تويوتا مل تن�رش اأرقام 
ولكن  االآن،  حتى  مبيعاتها 
بيع  يتوقعون  ال�رشكة  حمللو 
اأي  �ضيارة،  مليون   10.35
مقارنة   %2 وقدرها  بزيادة 
ترتفع  اأن  على   ،2016 بعام 
�ضيارة  مليون   10.5 اإىل 

يت�ضمن  وذلك   2018 خالل 
ودايهات�ضو  لكز�س  عالمات 

وهينو.
عندما تاأتي االأمور ل�ضانعات 
فاإن  الفاخرة،  ال�ضيارات 
يف   1 رقم  هي  مر�ضيد�س 
العامل مببيعات قدرها 2.3 
اإم  بي  بينما  �ضيارة،  مليون 
 2.08 ببيع  خلفها  دبليو 
مليون �ضيارة، اأما اأودي فقد 
ببيع  الثالث  املركز  احتلت 

1.87 مليون وحدة.

"�سيفروليه 
 كورفيت"اجلديدة

 تغري مفاهيم 
ال�سيارات ال�سريعة

"�ضيفروليه"،  �رشكة  ك�ضفت 
جيل  عن  املا�ضي،  نوفمرب  يف 
 Corvette" ل�ضيارة  جديد 
اأ�رشع  ب�ضفتها  ال�ضاخنة،   "ZR1
"كورفيت" يف تاريخ املاركة تنتج 

على دفعات.
الريا�ضية  ال�ضيارة  ح�ضلت  وقد 
ب�ضعة   ،V8 بنزين  حمرك  على 
ح�ضانا   765 قوة  يولد  لرت،   6.2
عزم  من  مرت  نيوتن/  و969 

الدوران.
باالإمكان  اأ�ضبح  مرة  والأول 
ال�رشعة  ب�ضندوق  ال�ضيارة  �رشاء 
ب�ضندوق  اأو  ال�ضباعي  امليكانيكي 

ثماين اأوتوماتيكي.
عن  ر�ضميا  ال�رشكة  واأعلنت 
لل�ضيارة  الق�ضوى  ال�رشعة 
 338 على  زادت  والتي  الريا�ضية 
كيلومرتا يف ال�ضاعة. فيما مل تورد 
اأي معلومات عن ت�ضارع ال�ضيارة. 
باحل�ضبان  اأخذوا  اخلرباء  لكن 
اإىل  وتو�ضلوا  القدرة  زيادة 
 Corvette" باأن  مفاده  ا�ضتنتاج 
ZR1" تت�ضارع حتى 100 كيلومرت 

يف ال�ضاعة خالل 3 ثوان.
الت�ضميم  مكتب  اقرتح  كما 
 100 اإ�ضافة   "Hennessey"
ما  ال�ضيارة،  قدرة  اإىل  ح�ضان 
 96 حتى  الت�ضارع  من  �ضيمكنها 
كيلومرتا/ �ضاعة خالل 2.6 ثانية. 
 "HPE1000" اأما الن�ضخة االأخرى
فزادت  املكتب،  طرحها  التي 
وعزم  ح�ضان   1000 حتى  قدرتها 
مرت،  نيوتن/   1309 حتى  دورانها 
تبلغ 354  ال�ضيارة  ما جعل �رشعة 
كلم/   96 لـ  وتت�ضارع  �ضاعة،  كلم/ 

�ضاعة خالل 2.5 ثانية.
من  "مرعبة"  ن�ضخة  وهناك 
تزود   "HPE1200" ال�ضيارة 
ح�ضان   1200 بقدرة  مبحرك 
عزم  من  نيوتن/مرت  و1445 
�رشعة  بلوغ  وميكنها  الدوران، 
حتى  وتت�ضارع  �ضاعة،  كلم/   370
ثانية    2.2 خالل  �ضاعة  كلم/   96
الن�ضختني  ثمن  ال�رشكة  تذكر  ومل 
اإن  بالقول  واكتفت  االأخريتني 
الن�ضف  يف  �ضتنطلق  مبيعاتها  
االأول من العام املقبل. اأما �ضيارة 
يف  فتطرح   "Corvette ZR1"
اأمريكا بثمن يبلغ 124 األف دوالر.

 BMW تطلق M3 وM4 لل�سوق الياباين
خا�ضة  ن�ضخة   BMW اأطلقت 
�ضيدان   M3 موديلي  من  جديدة 
من  �ضيقدم  ولكن  كوبيه   M4و
فقط  ن�ضخة   15 ال�ضيارات  هذه 
الياباين.  لل�ضوق  ح�رشياً  و�ضتكون 
الن�ضخة  هذه  على  واأطلقت 
 M ا�ضم  اجلديدة  اخلا�ضة 
اخلا�س  املوديل  وهذا   Heat
 Competition بباقة  �ضيبداأ 
 M من  مكونات  �ضتحمل  كما 

.Performance
اأمامي  م�ضتت  ذلك  و�ضي�ضمل 

للمرايا  واأغطية  وخلفي 
جميعهم  و

ويف  الكربون  األياف  من  م�ضنعني 
بفر�س  قيادة  عجلة  توجد  الداخل 
ال�ضلب  من  ودوا�ضات  األكانتارا 
الكربون.  األياف  من  وتطعيمات 
اأزرق  لون  ال�ضيارة  وحملت 
عجالت  مع  خا�س   Tanzanite
األومنيوم 20 بو�ضة خا�ضة و�ضعارات 
�ضعر  و�ضيبلغ  لل�ضيارة.  خا�ضة 
ال�ضيارة يف اليابان 120.720 دوالر 
 Sedan M Heat  M3 لن�ضخة 

.Edition
كما �ضيبلغ �ضعرها 122.850 دوالر 
وهذا  اخلا�ضة  كوبيه   M4 لن�ضخة 
ال�ضعر اأكرب بكثري من �ضعر ال�ضيارة 
ب�ضبب  املتحدة  الواليات  يف 
تفر�ضها  التي  الكبرية  ال�رشائب 
ال�ضيارات  على  اليابانية  احلكومة 
التي  خا�ضة  الفاخرة  امل�ضتوردة 
حتمل حمركات كبرية مثل حمرك 
�ضدا�ضي  لرت   3 �ضعة  ال�ضيارة  هذه 

اال�ضطوانات .

اأكدت م�ضادر مقربة من ت�ضال االأمريكية اأن ال�رشكة تعتزم اإطالق مناذج جديدة 
كليا من �ضياراتها "MODEL S" الكهربائية.

ويف حديث لل�ضحافة قالت امل�ضادر اإن "�ضيارات S القادمة من ت�ضال �ضتاأتي 
بهيكل خارجي مميز من نوع shooting brake الذي يعمل على تطويره حاليا 
خرباء من جمموعة Niels van Roij Design الربيطانية للت�ضميم وخرباء 
لل�ضيارات،  اخلارجية  الهياكل  بتطوير  املتخ�ض�ضة   RemetzCar �رشكة  من 

والتي عملت �ضابقا على تطوير بع�س مناذج S ال�ضابقة".
�ضيكون  للخرباء،  وفقا  كبري  خلفي  ب�ضندوق  ياأتي  الذي  املميز  الهيكل  وهذا 
وت�ضبح  ت�ضال  �ضتنتجها  التي  الكهربائية  ال�ضيارات  من  جديد  جليل  اأ�ضا�ضا 
والواليات  اأوروبا  يف  انت�ضارا  العائلية  الكهربائية  ال�ضيارات  اأكرث  من  واحدة 
املتحدة وبالنظر لل�ضور والر�ضومات االأولية التي �رشبتها بع�س املواقع واأكدت 
اأن غطاء ال�ضندوق اخللفي �ضياأتي  اأنها ل�ضيارة ت�ضال القادمة، ميكن مالحظة 
مزودا بجناح هوائي لتثبيت ال�ضيارة على ال�رشعات العالية، مثبت على الق�ضم 
العلوي من باب ال�ضندوق، اأما الواجهة االأمامية ف�ضتكون م�ضابهة متاما لواجهة 
اأن تطرح  "MODEL S" التي تطرحها ت�ضال حاليا ومن املفرت�س  �ضيارات 
ت�ضال م�رشوع �ضيارتها اجلديدة يف معر�س جنيف لل�ضيارات الذي �ضيعقد، يف 

مار�س املقبل.

ت�سال تطرح مناذج جديدة 
من "S" الكهربائية

اأول  فاغن" تن�سر  "فولك�س 
ر�سم لـ"جيتا" اجلديدة

ت�ضتعد �رشكة "فولك�س فاغن" للك�ضف 
ال�ضيدان  ل�ضيارة  جديد  جيل  عن 
ديرتويت  معر�س  يف  وذلك  "جيتا"، 
لل�ضيارات واختارت ال�رشكة االأملانية 
اأخريا بديل "جيتا" احلالية، ون�رشت 
�ضيدانها اجلديدة  ر�ضم ملالمح  اأول 
)تيزر(، مع العلم اأن الك�ضف الر�ضمي 
ديرتويت  معر�س  يف  �ضيجري  عنها 
يناير  يف  �ضيقام،  الذي  لل�ضيارات 
املقبل. واأكد الر�ضم اأفكار اخلرباء يف 
ال�ضيارة  فمظهر   ،"VW Group"
�ضبك  و�ضنع  حداثة،  اأكرث  اخلارجي 
اأما   .Arteon منط  على  املربد 
اجلزء اخللفي منها في�ضبه موديالت 
"اأودي" االأوىل. و�ضنع جانبا ال�ضيارة 
متا�ضيا مع موديالت "فولك�س فاغن" 

ال�ضيارة  ومتيزت  احلديثة 
من�ضة  اإىل  بانتقالها 

اجلديدة،   "MQB"
اأ�ضا�ضا  التي ت�ضكل 
جلميع املوديالت 
احلجم  متو�ضطة 
وتزود  ال�رشكة  يف 
ببنية  ال�ضيارة 

وظائف  مع  مقرتنة  حديثة  رقمية 
مولتيميديا  واأنظمة   "digital"
لل�ضائق  احلديث  االأمان  ونظام 
من  "جيتا"  زودت  كما  والركاب 
اأ�رشة  من  مبحرك  اجلديد  اجليل 
لرت،   1.4 �ضعته   "TSI Evo"
ومبقدوره  ح�ضانا،   150 قوة  يولد 
حال  يف  االأ�ضطوانات  ن�ضف  ف�ضل 
اأن  وميكن  عليه  ال�ضغط  انخفا�س 
ي�ضاف اإىل اأ�رشة املحركات حمرك 
ينتج   "TSI" طراز  من  لرتين  �ضعة 

قوة ما يزيد عن 211 ح�ضانا.
ويتوقع اأن حت�ضل "جيتا" يف ال�ضوق 
كهربائي  حمرك  على  االأمريكية 
لتتحول مع مرور الوقت اإىل �ضيارة 

هجينة.

كيا نريو EV �سيارة جديدة كليًا �ستظهر بعد اأيام

اأول  اهلل  �ضاء  اإن  �ضتكون  االختبارية   EV نريو  كيا 
 2018 عام  خالل  الكورية  كيا  �رشكة  تقدمها  �ضيارة 
اجلاري ، و�ضتظهر هذه ال�ضيارة بعد اأيام قليلة �ضمن 
 Consumer - فعاليات معر�س تقنيات امل�ضتهلكني
Electronics Show – اخت�ضار CES الذي �ضيقام 
يف مدينة ال�س فيغا�س بالواليات املتحدة االأمريكية 

.
واليوم �ضنعر�س عليكم اأعزاءنا متابعي عرب جي تي 
�ضوراً ت�ضويقية لهذه ال�ضيارة االختبارية التي �ضتطلقها 
 EV كيا قريباً اإن �ضاء اهلل ، ومن الوا�ضح اأن �ضيارة نريو
الهجني  اأوفر  الكرو�س  طراز  �ضينقل  هذا  االختباري 
بالتاأكيد  وهي  م�ضتقبلية جديدة  مرحلة  اإىل  نريو  كيا 
اإنتاجية كهربائية بالكامل ال يتوفر بها  بتوفري ن�ضخة 

حمرك بنزين .
وفقاً مل�ضادرنا يف عرب جي تي يتوقع اأن تعتمد �ضيارة 
كهربائي  حمرك  على  القادمة  االختبارية   EV نريو 
وحيد يولد قوة 118 ح�ضان و 296 نيوتن.مرت من عزم 
 40 ب�ضعة  بطاريات  حزمة  على  و�ضتعتمد   ، الدوران 
كيلوواط و 64 كيلوواط ، لتتمكن من قطع م�ضافة 334 

كم )210 ميل( بال�ضحنة الكهربائية الواحدة.
الهجني  اأوفر  الكرو�س  طراز  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
كيا نريو ظهر بن�ضخة اختبارية �ضمن فعاليات معر�س 
يتم  اأن  قبل   ،  2013 عام  يف  لل�ضيارات  فرانكفورت 
الكورية  ال�ضيارة  هذه  من  االإنتاجية  الن�ضخة  اإطالق 
الهجينية �ضمن فعاليات معر�س �ضيكاغو لل�ضيارات يف 

عام 2016 كطراز لعام 2017 .



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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موقع TENAA يك�شف عن 
موا�شفات هاتف نوكيا 6 )2018(

�سيدعم  والذي   ،)2018(  6 نوكيا  هاتف  موا�سفات  جميع  عن   TENAA موقع  ك�سف 
، ولكن ال�سا�سة والبطارية  معالج جديد، بالإ�سافة اإىل اإعادة ت�سميم الهيكل اخلارجي قليلاً

�ستبقى كما هي يف نوكيا 6 الأ�سلي.
 HMD Global �سوف تطلق هاتف نوكيا 6 )2018( مبعالج Snapdragon 630 ثماين 
بدقة  بو�سة  ب�سا�سة 5.5  �سياأتي  كما   ،508 Adreno ر�سوميات  ب�رشيحة  النواة مقرتن 

FullHD، ولن ياأتي بن�سبة عر�ض اإىل ارتفاع 18:9 بل �ستكون الن�سبة العادية 16:9.
و�سياأتي الهاتف بذاكرة و�سول ع�سوائي 4 جيجابايت، مع وجود خيارين من �سعة التخزين 
تك�سف  كما  128 جيجابايت،  للتو�سيع حتى  قابلني  64 جيجابايت  اأو   32 وهما  الداخلية 

القائمة عن وجود فتحة SIM مزدوجة هجينة.
و�ستبقي دقة الكامريات كما هي مثل هاتف نوكيا 6 الأ�سلي، حيث �ستكون اخللفية بدقة 
16 ميجا بك�سل، والأمامية �ستكون بدقة 8 ميجا بك�سل، و�سيتم نقل م�ست�سعر الب�سمة اإىل 
اخللف اأ�سفل اإعداد الكامريا هاتف نوكيا 6 )2018( �سيكون متوفر باللون الأبي�ض والأزرق 

والأ�سود، وقريباًا �سنعرف تفا�سيل ال�سعر واأماكن توفره.

تهديد بحجب تويرت 
يف رو�شيا

هاتف Lenovo K320t ب�شا�شة 
18:9 واإعداد كامريا مزدوجة

 Spreadtrum اأم�ض، والذي يدعم معالج Lenovo K320t مت الإعلن ر�سمياًا عن هاتف
رباعي النواة برتدد 1.3 جيغاهرتز، والذي ياأتي ب�سا�سة 5.7 بو�سة بدقة 720 × 1440 

بك�سل ون�سبة عر�ض اإىل ارتفاع 18:9.
الع�سوائي وهما 2 جيغابايت و3 جيجابايت، يف  الو�سول  لذاكرة  الهاتف خيارين  ويدعم 
اأو 32 جيغابايت، ويتميز  اأن خيارات �سعة التخزين الداخلية هي  + 16 جيغابايت  حني 
الهاتف باإعداد كامريا خلفية مزدوجة بدقتي 8 + 2 ميغا بك�سل، وكامريا اأمامية بدقة 8 

ميغا بك�سل.
اأبعاد الهاتف 155.2 × 73.5 × 8.5 مم، ويزن 153.8 غرام، ويعمل الهاتف بناأم ت�سغيل 
اأندرويد نوغا 7.0، ومزود ببطارية 3000 مللي اأمبري، ويوجد م�ست�سعر ب�سمات الأ�سابع 

يف اخللف.
و�ستبداأ   ،Lenovo K320t الأول يف احل�سول على هاتف  ال�سيني هو  ال�سوق  و�سيكون 

املبيعات يوم 4 جانفي، ب�سعر حوايل 155 دولر.

 «HTC« ت�شتعر�ض خوذتها املعدلة للواقع االفرتا�شي
خلل   »HTC« �رشكة  ا�ستعر�ست 
خوذة  الأخري   »CES« معر�ض 
الفرتا�سي،  للواقع   »Vive Pro«
والتي �سنفت كواحدة من اأهم القطع 
الإلكرتونية حاليا وخلل حديثهم عن 
هذه اخلوذة اجلديدة قال اخلرباء يف 
خوذة  تعد   Vive Pro« اإن  ال�رشكة 
التي  التقليدية   Vive عن  حمدثة 
طرحناها قبل �سنتني، وخلل تطويرنا 
فريد  ب�سكل  �سممناها  اخلوذة  لهذه 
العامل،  لتكون الأف�سل من نوعها يف 
وركزنا جهودنا جلعل كل تقنية فيها 
وتتميز  وممتاز«.  فريد  ب�سكل  تعمل 
ب�سا�ستني  للخرباء  وفقا  اخلوذة 

عر�ض  بدقة   OLED نوع  من 
)2880/1600( بيك�سل، اأي اأدق بـ %80 
مطروحة  كانت  التي  ال�سا�سات  من 
 »Vive« خوذ  من  منوذج  اأول  يف 
مع  مقابلة  ويف  الفرتا�سي،  للواقع 
قال   »VentureBeat« �سحيفة 
يف   HTC فرع  رئي�ض  اأوبراين  دين 
تطوير  »خلل  املتحدة:  الوليات 
على  اخلرباء  حر�ض   ،Vive Pro
ب�سكل  الدقة  عالية  �سا�ساتها  جعل 
من ملحظة  امل�ستخدم  كبري ميكن 
اأدق التفا�سيل يف ال�سورة«. يذكر اأن 
اأ�سبحت  الفرتا�سي  الواقع  تقنيات 
يف  امل�ستخدمة  التقنيات  اأهم  من 

العديد  وتت�سابق  الأخرية،  ال�سنوات 
تطوير  على  التقنية  �رشكات  من 
من  العديد  يف  لت�ستخدم  اأجهزتها 

الإلكرتوين  كالت�سميم  املجالت 
املجالت  وحتى يف  الفيديو  واألعاب 

الطبية.

اأوعزت ال�سلطات الرو�سية اإىل �سبكة التوا�سل الجتماعي 
تويرت بحجب ح�ساب منظمة »رو�سيا املنفتحة« يف غ�سون 

بالكامل يوم واحد، وحتت  ال�سبكة  حجب  طائلة 
يف البلد.

تويرت  ر�سالة واأو�سح  يف 
»رو�سيا  ، اإىل  » ملنفتحة ا

جاء  الإيعاز  امل�سلحة اأن  من 
لية  ا ر لفيد يف ا للرقابة 

الت�سالت  جيا جمال  لو تكنو و
والتوا�سل  ، املعلومات  ي هري جلما ا

املنظمة،  ح�ساب  بحجب  العام  الدعاء  مطالبة  على  بناء 
قائمة  على  دي�سمرب   11 يف  الإلكرتوين  موقعها  اأدرج  التي 
ر�سالة  يف  املنفتحة«  »رو�سيا  وقالت  املحظورة  املوارد 
وتعترب  للقانون  خمالفة  معلومات  تن�رش  ل  اإنها  جوابية 
�سيا�سيا  »�سغطا  العام  والدعاء  الرقابة  م�سلحة  حترك 
اأبريل  يف  الرو�سي  العام  الدعاء  التعبري«وكان  حرية  على 
بريطانيا،  املنفتحة«،   »رو�سيا  اإدراج  قرر  قد  املا�سي 
املتحدة،  الوليات  يف  امل�سجل  احلديثة«  رو�سيا  و«معهد 
على قائمة ما ي�سمى باملنظمات الأجنبية »غري املرغوب 
املنظمات،  هذه  اأن  اإىل  اآنذاك  ال�سلطات  فيها«واأ�سارت 
اخلارج  يف  املقيم  الرو�سي  باملعار�ض  املرتبطة 
على  »التحري�ض  ت�ستهدف  خودوركوف�سكي،  ميخائيل 
ما  الداخلي،  ال�ستقرار  وزعزعة  الحتجاجات  تنظيم 
واأمن  الرو�سي  الحتاد  يف  الد�ستوري  النظام  اأ�س�ض  يهدد 
املنفتحة«  »رو�سيا  اإدارة  اأكدت  اأن  �سبق  الدولة«،بدورها، 
اأن هذه احلركة الأهلية الرو�سية ل متت ب�سلة للمنظمات 

الأجنبية املذكورة.

 غوغل حتمي االأطفال
 من املخاطر بـ«جلي�ض ذكي«

اإلكرتوين  نظام  اخرتاع  براءة  على  غوغل  �رشكة  ح�سلت 
والأمهات  الآباء  غياب  عند  الأطفال  لرعاية  م�سمم 
و�سيكون اجلهاز قادرا على معرفة متى يكون الطفل وحده 
من  كم  اأي�سا  و�سيعرف  الكامريات،  مب�ساعدة  الغرفة،  يف 
ا�ستخدام  اأي�سا  للنظام  وميكن  مراقبة  دون  تُرك  الوقت 
من  واللم�ض،  ال�سوت  ا�ست�سعار  واأجهزة  وال�سوء  احلركة 
النظام  غوغل  وتدعو  الأطفال  �سلمة  على  احلفاظ  اأجل 
باأنه �سل�سلة من »الأجهزة والأ�ساليب حلماية الأطفال غري 
املراقبني يف املنزل«وكانت عملق التكنولوجيا قد تقدمت 
بطلب احل�سول على براءة الخرتاع يف عام 2015، و�سفت 
من خلله كيف ميكن للجهاز حتديد من يوجد بالغرفة من 
الوقت  من  وكم  عليهم،  الأو�سياء  اأو  اأوليائهم  اأو  الأطفال 

ترك الأطفال وحيدين دون مراقبة.

هاتف مميز من �شوين 
ب�شعر مناف�ض

من  م�سغرة  ن�سخة  طرح  �سوين  قررت 
اأجهزة »Xperia XZ1« وب�سعر مناف�ض، 

التي  النجاحات  بعد 
الأ�سواق  يف  حققتها 
واأهم ما مييز هواتف 
 Xperia XZ1«
التي   »Compact
طرحتها �سوين موؤخرا، 

وفقا للخرباء، هو الأداء 
التي  الع�سوائي  الو�سول  وذاكرة  املعالج  و�رشعة  املمتاز 
ت�سمن �رشعة عالية يف التعامل مع البيانات ومواقع و�سفحات 
الهاتف  يجعل  الذي  املنا�سب  احلجم  عن  ف�سل  الإنرتنت، 
اأف�سل  من  واحدة  تعترب  التي  والكامريا  لل�ستخدام  مريحا 

كامريات الهواتف املطروحة حاليا.
ومن اأبرز املوا�سفات الفنية للهاتف:

واجهات  مع   )Oreo  8.0  Android( الت�سغيل:  نظام   -
.Xperia

- املعالج: Qualcomm Snapdragon 835 ثماين النوى، 
من اأف�سل معاجلات الهواتف املوجودة يف الأ�سواق.

- معالج الر�سوميات: Adreno 540 برتدد 710 ميغاهريتز.
- ذاكرة الو�سول الع�سوائي: 4 غيغابايت.

با�ستخدام  للتو�سيع  قابلة  غيغابايت،   32 الداخلية:  الذاكرة   -
.»microSD/HC/XC« بطاقات ذاكرة خارجية من نوع

 »1280х720« عر�ض  بدقة   IPS Triluminos ال�سا�سة:   -
 Corning« للخد�ض  املقاوم  الزجاج  من  بطبقة  حممية 

.»5 Gorilla Glass
لل�سورة  تقريب  بقدرة  ميغابيك�سل،   19 اخللفية:  الكامريا   -

.4k قادرة على التقاط ال�سور والفيديوهات بدقة ،»x8«
التثبيت  بخا�سية  مزودة  ميغابيك�سل   8 الأمامية:  الكامريا    -

الأوتوماتيكي لل�سورة.
- البطارية: ب�سعة 2700 ميللي اأمبري/ �ساعة، مزودة بخا�سية 

.»3.0 Quick Charge« ال�سحن ال�رشيع
- الأبعاد: 129х65х9.3 ملم.

- الوزن: 143 غراما.
-الألوان املتوفرة: الأ�سود، الزهري، الأزرق ال�سماوي، الأبي�ض 

والف�سي.

هواتف بيك�شل تذهل 
ع�شاقها مبيزة فريدة

اأطلقت غوغل موؤخرا ميزة طريفة لأجهزة بيك�سل جتعل من 
عودت  وكما  امل�ستخدم،  مع  وتفاعل  عملية  اأكرث  هواتفها 
الأداء  يف  وخ�سو�سا  جديد،  كل  على  هواتفها  ع�ساق  غوغل 
املميز للأجهزة والكامريات التي جتعلها اأف�سل واأكرث تطورا 
مع كل هاتف تطرحه، عادت لتذهلهم هذه املرة مبيزة جديدة 

جتعل من ا�ستخدام الهاتف اأكرث متعة للم�ستخدم.
معينة   واأ�سكال  مل�سقات  عن  عبارة  الفريدة  امليزة  وهذه 
للواقع املعزز، تظهر على �سا�سة الهاتف عند التقاط ال�سور 
اأو الفيديوهات لتجعل منها اأكرث »مرحا« اأو تفاعل مع موقع 

الت�سوير اأو ال�سخ�سيات التي تظهر يف اللقطة.
هي  امليزة  هذه  يف  التقنية  ع�ساق  انتباه  لفت  ما  واأهم 
ال�سهرية،  النجوم  حرب  اأفلم  من  املقتب�سة  ال�سخ�سيات 
موقع  يف  تظهر  كرتونية  ك�سخ�سيات  بدت  التي  والأ�سكال 
فيديوهات  التقاط  من  امل�ستخدمني  مكنت  والتي  الت�سوير 
مميزة لهم اأو لأطفالهم يف املنزل اأو احلديقة اأو حتى الأماكن 

العامة.  



يف 2017

اأف�شح رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 
عن  ع�شو�س،  جمال  خادم،  لبئر 
ا�شتفادة 800  عائلة قاطنة يف البيوت 
الق�شديرية من �شكنات جديدة خالل 
فيفري  يف  املقررة  الرتحيل  عملية 
املقبل، موؤكدا باأنه يوجد 2000 طلب 
ح�شول على �شكن من قبل العائالت 
املنت�رشة  ال�شفيح  اأحياء  يف  ال�شاكنة 
على م�شتوى تراب البلدية.  ويف لقاء 
اأنه  ع�شو�س  اأكد  با«لو�شط«،  جمعه 
يوجد على م�شتوى  بئر خادم 4 اأحياء 
قاطنوها  ينتظر  الزال  ق�شديرية 
دورهم بالرتحيل ب�شغف، وما يرُتجم 
للرتحيل على  ذلك وجود 2000 طلبا 
بهذه  خا�شة  البلدية  م�شالح  م�شتوى 
اأ�شماء  امل�شدر  ذات  واأبرز  االأحياء، 
هذه االأحياء حيث قال:« حي �شيدي 
بيطايف،  ال�شحاولة،  طريق  امبارك، 
بتيق�رشاين«،  الق�شديري  وحي 

قاطنة   800 اأن  ب�شاأنها  اأو�شح  والذي 
الرتحيل  بعملية  معنية  �شتكون  فيها 
يف فيفري املقبل، والتي تدخل �شمن 
عملية الرتحيل الكربى التي انطلقت 
بها م�شالح والية اجلزائر يف منت�شف 
عام 2014، م�شددا يف االأخري على اأن 
اأي عائلة معنية بالرتحيل ولها احلق 
اأو  اليوم  يف ذلك �شت�شتفيد من �شكن 
غدا، ي�شيف حمدثنا. ويف �شياق اآخر 
حمل جمال ع�شو�س، الرئي�س االأ�شبق 
عدم  م�شوؤولية  خادم،  بئر  لبلدية 
ال�شفيح  يف  ال�شاكنة  العائالت  ترحيل 
عمليات  خالل  الئقة  �شكنات  اإىل 
�شهدتها  التي  ال�شابقة  الرتحيل 
االأ�شبق  الرئي�س  موؤكدا:«  العا�شمة، 
يتحمل م�شوؤولية هذه الكارثة، فهو مل 
يعر اأي اهتمام لقاطني هذه االأحياء«، 
ذلك  من  اأكرث  اإىل  امل�شدر  ذات  وراح 
ملا ك�شف عن تلقي م�شالح البلدية يف 
عهد �شلفه مرا�شالت من قبل م�شالح 
والية اجلزائر تخطرهم ب�رشورة اتخاذ 
ت�شمح  التي  ال�رشورية  التدابري  كل 

حالة  يف  االأحياء  تلك  قاطني  بجعل 
ح�شبه،  يكن  مل  الذي  وهذا  قانونية، 
القادر  عبد  العا�شمة  وايل  اأن  م�شيفا 
زوخ را�شل �شلفه وحمله م�شوؤولية هذا 
بلدية  م�شتوى  على  امل�شجل  التاأخري 

بئر خادم، اإهمال يربز ع�شو�س اأنه مت 
البلدي  ال�شعبي  واملجل�س  ت�شحيحه 
الواجبة  االإجراءات  كل  اتخذ  اجلديد 
ال�شفيح  ت�شتفيد عائالت  اأن  اأجل  من 

من �شكنات الئقة يف عملية فيفري.

العدد : 4545/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
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علي عزازڤة

الإثنني  22  جانفي 2018 املوافـق   لـ03 جمادى الأول  1439ه

24
رئي�ش بلدية بئر خادم جمال ع�سو�ش للو�سط:

800عائلة �سيتم ترحيلها يف فيفري
.       املري ال�سابق يتحمل م�سوؤولية هذا التاأخري        .    يوجد 2000 طلب ترحيل خا�ش ب�سكان ال�سفيح

400 األف تاأ�سرية فرن�سية منحت للجزائريني 
الهجرة  �شوؤون  مديرية  ك�شفت 
مت  باأنه  الفرن�شية  واخلارجية 
فرن�شية  تاأ�شرية   413،976 منح 
لتحتل   2017 �شنة  للجزائريني 
ح�شة  بعد  الثانية  املرتبة  بذلك 

اإىل  و�شلت  التي  ال�شينيني 
وجاءت  هدا  تاأ�شرية،   849،550
من  الثالثة  املرتبة  يف  املغرب 
املمنوحة  التاأ�شريات  حيث 
الفرن�شية حيث  االأرا�شي  لدخول 

تاأ�شرية   323،670 ح�شتها  بلغة 
رو�شيا  من  كل  ذلك  بعد  لتليها 
احتلت  التي  تون�س  ثم  والهند 
ب  قدر  بعدد  ال�شاد�شة  املرتبة 
136،663 هدا وقد اأ�شار امل�شدر 

التاأ�شريات  عدد  ارتفاع  اإىل 
قدرت  املمنوحة  الفرن�شية 
بال�شنوات  مقارنتا  با11%  ن�شبته 

املا�شية.
ي ع.

اجلزائر  بريد  لدى  زبون  مليون   3
و4  الذهبية  البطاقة  على  حت�شل 

ماليني بطاقة جاهزة للتوزيع.
نقدية  اأر�شية  اجلزائر  بريد  اأطلق 
فواتري  وت�شديد  بتعباأة  ت�شمح  جديدة 
عايل  )االأنرتنت  الثابت  االأنرتنت 
اأنرتنت  وكذا  األ(  اأ�س  اأدي  التدفق- 
بوا�شطة  ذلك  وكل  الذكية  الهواتف 

اأكداملدير  حيث  الذهبية.  البطاقة 
الكرمي  عبد  اجلزائر  لربيد  العام 
االأنباء  لوكالة  له  ت�رشيح  يف  دحماين 
اجلزائر  بريد  موؤ�ش�شة  اأن  اجلزائرية 
اأبرمت عقود مع املتعاملني العموميني 
ات�شاالت اجلزائر وموبيلي�س من اأجل 
تعميم خدمة الدفع االإلكرتوين للفواتري 
ب�شنفيها  واالأنرتنت  الهواتف  وتعبئة 

البطاقة  طريق  عن  والنقال  الثابت 
النقدية الذهبية.  

 3 من  اأكرث  اأن  املتحدث  واأكد  كما 
قد  اجلزائر  بريد  لدى  متعامل  مليون 
 4 واأن  الذهبية  البطاقة  على  حت�شلو 
وتنتظر  �شنعها  مت  قد  بطاقة  ماليني 
يف  اأ�شحابها  على  توزيعها  عملية 
ان هذه  اإىل  القريب م�شريا  امل�شتقبل 

و�شائل  ع�رشنة  �شمن  تندرج  العملية 
على  املتعاملني  وت�شجيع  الدفع 

امتالك البطاقة النقدية الذهبية.
النقدية  االأر�شية  هذه  وت�شمح  هدا 
لعمليات  اأمنة  مبعاجلة  اجلديدة 
البطاقة  بوا�شطة  االإلكرتوين  الدفع 
الذهبية مع �شمان » �رشية واأمن تبادل 

املعطيات«

�شبيغل«  »دير  �شحيفة  ك�شفت 
العيار  من  مفاجاأة  عن  االأملانية 
لل�شحفي  كتاب  با�شتعرا�س  الثقيل 
حجم  يك�شف  بريغمان،  رونني 
جهاز  نفذها  التي  االغتياالت 
منذ  »االإ�رشائيلي«  املخابرات 

ن�شاأته.
بعنوان  موؤلفه  يف  الكاتب  ويقول 
اخلفي  التاريخ  الظل..  »حرب 

االإ�رشائيلي«:  املو�شاد  الغتياالت 
على   3000 عن  نتحدث  »نحن 
فيهم  مبن  ال�شحايا،  من  االأقل 
ت�شفية  خالل  خطاأ  �شقطوا  اأبرياء 

امل�شتهدفني«.
العاملية  ال�شخ�شيات  من  »الكثري 
يف  املو�شاد  جنح  قد  الفاعلة 
كان  اأملاين  عامل  ومنهم  اغتيالها، 
لل�شواريخ  برنامج  تطوير  يف  يعمل 

عامل  كروغ،  هاينز  وهو،  م�رش  يف 
على  اختطف  االأملاين،  ال�شواريخ 
ميونيخ  من  للمو�شاد  عمالء  اأيدي 
مع  املجال  هذا  يف  عمله  ب�شبب 
حرب  حالة  يف  كانت  التي  م�رش 
املو�شاد  اغتال  كما  اإ�رشائيل،  مع 
منظمة  يف  فل�شطينيني  قياديني 

حما�س.
بني  اأن  االأملانية  ال�شحيفة  وذكرت 

من اغتالهم املو�شاد اأدولف اإيخمان 
الرايخ  يف  الكبار  امل�شئولني  اأحد 
الثالث، و�شابط يف القوات اخلا�شة 
االأملانية املعروفة بقوات العا�شفة 
�شنة 1960 يف بوين�س اآير�س، وكيف 
»االإ�رشائيلية«  املخابرات  �شممت 
الفل�شطيني  القيادي   1978 عام  يف 
اأعد  اأ�شنان  مبعجون  حداد  فادي 

خ�شي�شا لهذا الهدف.

املدير العام لربيد اجلزائر عبد الكرمي دحماين

البطاقة الذهبية متكن اأ�سحابها من ت�سديد فواتري الأنرتنت

�سحيفة »دير �سبيغل« الأملانية

خفايا اغتيالت املو�ساد التي طالت عربا واأجانب

�سوق اأهرا�ش

توقيف عن�سر دعم للجماعات الإرهابية
وبف�شل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
اأوقفت  للمعلومات،  اجليد  اال�شتغالل 
 20 يوم  ال�شعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة 
للجماعات  دعم  عن�رش   ،2018 جانفي 

االإرهابية ب�شوق اأهرا�س/ن.ع.5. 
واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
املنظمة، �شبطت مفرزة للجي�س الوطني 
)15(مولدا  قزام/ن.ع.6،  بعني  ال�شعبي 

وجهاز  �شغط  مطرقة  و)11(  كهربائيا 
ك�شف عن املعادن، يف حني اأوقف عنا�رش 
الدرك الوطني ثالثة )03( جتار خمدرات 
الكيف  من  كيلوغرام   )101،79( بحوزتهم 
املعالج بكل من تلم�شان ووهران/ن.ع.2. 
اأوقفوا مهربا بتب�شة/ن.ع.5 وجحزوا  كما 
مادة  من  علبة  و)3000(  �شياحية  �شيارة 

التبغ .

البويرة

اإ�سابة 3 اأ�سخا�ص يف حادث مرور بتيكجدة
اأ�شيب م�شاء اأم�س 3 اأ�شخا�س بجروح متفاوتة 
خطري  مرور  حادث  وقوع  اإثر  على  اخلطورة 
مبنطقة تيكجدة نتج عن اإ�شطدام عنيف بني 
يف  ت�شري  كانت  كليو  و�شيارة  كونغو  من  �شيارة 
نقل  ومت  خطري  منعرج  يف  املعاك�س  االإجتاه 
 « بو�شياف  حممد   « م�شت�شفى  اىل  اجلرحى 

الدرك  م�شالح  فتحت  فيما  البويرة  مبدينة 
الطريق  و�شهد  هذا   ، احلادث  يف  حتقيقا 
البويرة  واليتي  بني  الرابط   15 رقم  الوطني 
وتيزي وزو انهيار ار�شي و�شقوط �شخور كبرية 

احلجم اأدت اىل غلقه نهائيا .
اأح�سن مرزوق

املدية

اإ�سعاف ونقل 04 خمتنقني 
وقع اأول اأم�س حالة اختناق ل04 اأ�شخا�س 
بحي دار الطفولة امل�شعفة بلدية بن �شيكاو 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 14 �شنة و 50 �شنة 
جراء  الراأ�س  يف  اآالم  و  بغثيان  اأ�شيبوا 
من  املنبعث  املحروق  للغاز  ا�شتن�شاقهم 

املكان  اإ�شعافهم يف عني  املاء مت  �شخان 
املدنية  نقلوا من طرف رجال احلماية  و 
واىل  �شيكا  بن  لبلدية  الثانوية  للوحدة 

امل�شت�شفى املدين لدائرة الربواقية .
الهواري بلزرق

املدية  والية  من  مواطن   160 من اأ�شيب  مادة  تناولهم  نتيجة  غدائي  م�شكوك بت�شمم  الرايب«   « احلليب  م�شلحة م�شتقات  جعل  الذي  االأمر  جودتها  يف حالة ا�شتنفار ق�شوى للتكفل بحاالت اال�شتعماالت مل�شت�شفى حممد بو�شياف يف 

مدير  اأكده  الذي  االأمر  وهو  عا�شور الت�شمم  بن  علي  بن  ال�شيد  اجلزائرية امل�شت�شفى  للقناة  به  اأدىل  ت�رشيح  الثالثة نافيا ت�شجيل اأي �شحايا بني جمع يف 
ي ع.امل�شابني.

وزير النقل من ب�سار 

 برنامج تلبي�ص بالإ�سفلت اأزيد
 من 1.400 كلم من امل�سالك 

اأعلن وزير االأ�شغال العمومية و النقل عبد 
بب�شار  ال�شبت  اأم�س  م�شاء  زعالن  الغاين 
برنامج  من  الوالية  هذه  ا�شتفادة  عن 

ي�شتهدف تلبي�س 
باملناطق  معبدة  غري  م�شالك  باالإ�شفلت 
 1.400 م�شافة  على  احلدودية  والقرى 
كلم من اأجل ربطها مع املراكز احل�رشية 
اأن  الوزير  اأو�شح  باملنطقة.و  الكربى 
»هذا الربنامج الذي يندرج �شمن م�شافة 

اإجمالية قدرها 16.000 كلم من امل�شالك 
الوطن  عرب  العملية  نف�س  �شتعرف  التي 
الذي و�شعته الدولة ، ويهدف اأ�شا�شا اإىل 
اأجل  من  املناطق  هذه  تنظيم  و  هيكلة 
ا�شتحداث ديناميكية الإن�شاء منا�شب �شغل 
توفري  وكذا  االإ�شتثمارات  ا�شتقطاب  و 
الظروف املحفزة جللب امل�شتثمرين نحو 
املوؤهالت التي تتيحها املناطق احلدودية 

يف جميع القطاعات«.

املدية
160 حالة ت�سمم ب�سبب تناول " الرايب"  

  موقف ...
وادي  منطقة  �سهدتها  التي  الفنت  كل  يف 
اليوم  غاية  اإىل  و  ال�ستقالل  منذ  ميزاب 
و  الأ�سيل  معدنهم  امليزابيون  اإخوتنا  اأثبت 
و  مدافعني  الأوىل  ال�سفوف  يف  دوما  كانوا 
منافحني عن الهوية الوطنية و يتعالون دوما 
اأن  منهم  اقتناعا  اأ�سابتهم  التي  اجلراح  عن 
اإ�سفني  لدق  حماولت  هو  املنطقة  اأ�ساب  ما 
التحاما  ت�سهد  التي  املناطق  اأكرث  يف  الفتنة  
منه  اجلزائر.ن�ستمد  يف  مثاليا  اجتماعيا  

جميعا اإمياننا الرا�سخ بوحدتنا الوطنية .

حدثت فتنة يف ال�سنوات الأوىل لال�ستقالل 
ال�سيخ  لها  ت�سدى  و  قتل  جرمية  ب�سبب 
الثمانينيات  يف  اأخرى  و  اهلل  رحمه  بيو�ش 
املهد  يف  الفتنة  واأد  مت  و  اأر�ش  قطعة  ب�سبب 
عديدة  حماولت  حدثت  الت�سعينيات  يف  و 
الن�سيج الجتماعي لكنها ف�سلت و  لخرتاق 
منذ �سنوات �سالت دماء كثرية يف اأمان كثرية 
باخلري..كانت  العامر  ميزاب  وادي  �سهل  من 
م�سالح  ذلك  يف  حتالفت  و  �سديدة  وطاأتها 

اأطراف كثرية

بف�سل  اأخرى  مرة  اأخمدت   الفتنة  لكن 
و  الإبا�سي  املذهبني  اأبناء  من  ال�ساحلني 
اأ�سحابها  يظهر  ل  خرية  جهود  و  املالكي 

للعلن..
 علينا اأن ن�ستفيد من در�ش غرداية و فتنتها 
،فال�ستهداف متوا�سل عرب قنوات و م�سارات 
غريه  يف  اأو  ميزاب  وادي  يف  �سواء  كثرية 
حمتوى  تقليب  ببعيد...لنعد  الأم�ش  فلي�ش 
اأحداث  واكبت  التي  الإعالمية  املنابر  بع�ش 
القنوات اخلليجية  ال�سحف و  الفتنة فاأغلب 

احلرب  م�سطلح  تتداول  كانت  الدولية  و 
مظلومية  و  الطائفي  الحتقان  و  املذهبية 
طرف دون الآخر ..مل يكن ذلك ميت ب�سلة 
لأخالقيات املهنة بل هو نوع من تهيئة الراأي 
هناك  و  اأ�سوا  ملاهو  اجلزائر  يف  املحلي  العام 
هذال�ستدراج.. وراء  ان�ساق  من  لالأ�سف 

علينا العودة للوراء قليال لنوؤكد لأنف�سنا مرة 
اأن اجلهات التي هند�ست و خططت و  اأخرى 

مولت فتنة وادي ميزاب.

�سناعة الفنت حرفة لها اأ�سول
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