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�ص6لعبت على اأوتار الطائفية و الن�ساط اجلمعوي و حقوق الإن�سان

هذي�ن اأمني�ستي حول اجلزائر يقفز على احلق�ئق و يتعدى احلدود

مع �سغوط ك�سب تاأييد الراأي العام

بن غربيط وال�سرك�ء يدخلون مرحلة ك�سر العظ�م  

�ص4

�ص3

فيما يبلغ عددها 18799 عرب 48 ولية، اأويحيى:

 ل�سن� ق�درين على ت�سيري 
كل ابتدائي�ت الوطن

رئي�س اللجنة الوطنية لل�سيادين، بلوط للو�سط:

الديناميت قلل من الرثوة ال�سمكية يف اجلزائر 
�ص4

�ص5�ص5

اأدرارب�سبب غياب دفاع املتهم

اإنهــ�ء مهـــــ�م
 مديـر الربيد 
وتكنولوجي�ت 

االتــــــ�ســــ�ل

حّمل ح�سني بلوط، رئي�ص اللجنة الوطنية لل�سيادين،  م�سوؤولية التناق�ص امل�سجل يف كمية اإنتاج الأ�سماك باجلزائر اإىل طريقة 
ال�سيد امل�ستخدمة من قبل ال�سيادين...

�سدد الوزير الأول اأحمد اأويحيى، على عدم قدرة احلكومة ت�سيري كل ابتدائيات 
 48 عرب  والتالميذ  املدار�س  بجميع  التكفل  ب�سعوبة  اعرتف  حني  يف  الوطن، 
ولية، ب�سبب كرثة عددها والذي يقدر بـ 18799 وقلة املوارد املالية للحكومة.

عالج يف ظرف قيا�سي م�ساكل 
كانت من اأولويات املواطنني 

ب�ســـــم�ت وا�سـحة 
 لــــوالــــــي ورقلــــــة 

  �ص4�ص6يف ملف التنمية 

�ص3

�ص3

�ص3

�ص3

حجيمي يدعو للإحاطة بالظاهرة 
والفتوى ب�سكل ي�ستوعبها

فت�وى الهيئ�ت الر�سمية 
... بني االأزم�ت وردود 

املجتمع املدين
اإعادة النظر يف عدة ملفات متعلقة 
بفتح فروع بنكية يف اخلارج،راوية:

ملف �سعر البنزين يف 
ق�نون امل�لية 2019 

الزال حمل درا�سة
ت�سليم مفاتيح 160 �سكنا اجتماعيا 

لقاطني ال�سكن "ال�سيق"

 زوخ يــــــمنــــــح قــــرـ�رت
  ا�ستفــــــ�دة من �ســـكن�ت 
ل 15 ع�ئلة مت اق�س�وؤه�

مباركي، يك�سف عن تفا�سيل 
دورة فيفري 2018  :

 29 األف من�سب جديد
 يف التكوين املهني

الرئي�ص التنفيذي ملجموعة الربكة 
امل�سرفية عدنان يو�سف:

ع�نين� من ته�وي قيمة 
العملة اجلزائرية 

.  عزف ن�س�ز على اأوت�ر حقوق االإن�س�ن و املجتمع املدين



قامت م�سالح اأمن والية اجلزائر خالل �سنة 2017 مبعاجلة 
فيه  م�ستبه   )42594( اإيقاف  اإىل  اأف�ست  ق�سية   )34298(
بينهم  من  املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميهم  مت 
و  بحيازة  تتعلق  ق�سايا  يف  متورط  فيه  م�ستبه   )17207(
ا�ستهالك املخدرات و االأقرا�ص املهلو�سة، )4049( �سخ�ص 
  )21338( و  املحظورة  البي�ساء  االأ�سلحة  حمل  يف  متورط 

�سخ�ص متورط يف ق�سايا خمتلفة.
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ر�ؤية من الواقع
هام  وم�سدرا  الدول  من  للكثري  بالن�سبة  ال�سياحة  متثل 
اىل  االقت�سادية  التنمية  يف  دورا  وتلعب   ، ال�سعبة  للعملة 
درجة ان مداخيل جرياننا من ال�سياحة قاربت ما ح�سلنا 
عليه من البرتول والغاز، تلك الرثوة ال�سائعة التي يجب ان 
جند لها �سبيال يف كيفية بعثها واال�ستفادة منها  . واجلزائر 
مبا حباها املوىل عز وجل من مناظر خالبة وما تزخر به 
متتد  متعددة  لثقافات  تعود  اآثار  ومن  تاريخية  كنوز  من 
ملاليني ال�سنني ، مازال الرتويج فيها لل�سياحة يراوح مكانه 
اجلزائريني  من  ،فماليني  مداخيلها  من  �سفر  متثل  وال 
الذين يتوافدون على تون�ص - كمثال - من اجل الرتويح 
 ، النف�سي  اال�ستقرار  و  واالطمئنان  ال�سكينة  عن  والبحث 
بعيدا عن �سخب احلياة وق�ساء العطل يف جو هادئ ، هو 
اأمر يجب الوقوف عنده باعتبار ان هذا نوع من الهروب 
وتدين  باجلزائر  الزبون  مع  التعامل  يف  اخل�سونة  من 

اأماكن االإيواء والرتفيه عندنا ، رغم اأن   اخلدمات ونق�ص 
اجلارة ال�سغرى ال يتواجد بها اأي من املعامل ال�سياحية ، 
اللهم اال اخلدمات التي تكاد ان تتفوق بها على باقي دول 
اإعادة التفكري يف  العامل .واليوم بات لزاما على احلكومة 
، والبداية يجب ان تكون من تن�سيط  ال�سناعة  بعث هذه 
ال�سياحة الداخلية ، فكل مدينة جزائرية لها خ�سو�سياتها 
واالختالف   ، ال�سعبية  والفلكلورية  والثقافية  ال�سياحية 
ال�سياحي  للتبادل  عامال  يكون  ان  �ساأنه  من  والتنوع 
عاملان  وال�سحراء  اجلزائري  واجلنوب   . الواليات  بني 
اجلزائريني  طرف  من  بعد  اكت�سافها  يتم  مل  خمتلفان 
الذهبية  والرمال  النخيل  وواحات  واخل�رضة  املاء  حيث 
والنقو�ص والر�سوم ال�سخرية التي متتد عرب حظرية حتوي 
ميكن  وال   . ال�سياحية  الدول  من  اأي  يف  تتواجد  ال  كنوز 
ال�سياحة  مبديريات  العاملني   ذهنية  بتغيري  اإال  النهو�ص 
املكاتب  من  واإخراجهم  الواليات  م�ستوى  على  والثقافة 

وعقلية   ، ال�سالونات  يف  املعتاد  الروتيني  الن�ساط  من  و 
) الت�سناف ( ورزق البايلك ،والقيام بعملية اإح�ساء وجرد 
لتلك الكنوز والرتويج لها عرب القنوات التلفزية واالنرتنت 
التي اأ�سبحت اقرب للمواطن ، وت�سجيع التكوين يف جمال 
وجوه  يف  واللني  والب�سا�سة  االبت�سامة  وزرع  اخلدمات 
وقلوب العاملني والقائمني على القطاع . ومراجعة اأ�سعار 
املتناول،   يف  تكون  حتى  والوجبات  واخلدمات  الفنادق 
الثقة  وا�سرتجاع  الرقابة  تكثيف عمليات  ذلك  زيادة على 
االأخرية  االأ�سهر  يف  راأينا  ،وقد  وموؤ�س�ساته  املواطن  بني 
العودة القوية ملا يعرف مبهرجانات الفرو�سية و )الطعم ( 
التي تقام هنا وهناك واالإقبال الكبري عليهما والتي اأعادت 
ال�سورة احلقيقية ملهرجانات افتقدناها منذ اأكرث من ربع 
الرحال  ت�سد  وراأينا كيف  قويا  كان  . حيث احل�سور  قرن 
ملختلف املدن اجلزائرية العميقة من اجل التمتع ،وتبادل 
والفلكلور  والبارود   الفنطازية  األعاب  الزيارات وم�ساهدة 

االأعياد  اإحياء  فيها  ،مبا  يندثران  يكاد  الذي  ال�سعبي 
فيها  يتلى  الأ�سابيع  متتد  والتي  الزوايا  مبختلف  الدينية 
الكبري  واالإقبال  النبوية  االأحاديث  فيها  ويقراأ  اهلل  كتاب 
عليهما، وعودة الفرو�سية والفر�سان اإىل امليدان و ن�سب 
اأيام  وق�ساء  التقليدية  املاأكوالت  وتناول  التقليدية  اخليم 
اأن  �ساأنه  من  ذلك  كل   . الطبيعة  عرب  والرتفيه  املرح  يف 
يبعث ال�سياحة الداخلية وثقافة التبادل بني خمتلف املدن 
املحلية،  التقليدية  ال�سناعات  ت�سجيع  ،مع  اجلزائرية 
ف�ساءات  يخلق  الذي  ال�سيء  وهو  احلرفيني  بيد  واالأخذ 
للبيع نوالعر�ص واحلفاظ على منا�سب ال�سغل واال�ستثمار 
من  ذلك  .وكل  واالأموال  لالأرباح  املدر  امليدان  هذا  يف 
اجل الرتويج ل�سياحتنا يف اخلارج وبدء توافد االأفواج من 
كل دول العامل نوخالف ذلك يبقى احللم الكبري يف كيفية 

ا�ستغالل الكنز املفقود .

بوتفليقة و�أردوغان يد�سنان "م�سجد كت�ساوة"
اأن  دبلوما�سية  م�سادر   اأفادت 
الطيب  رجب  الرتكي  الرئي�ص 
اإىل  بزيارة  �سيقوم  اأردوغان 
�سمن  القادم  االأ�سبوع  اجلزائر 
 26 من  تدوم  افريقية  جولة 
و  القادم  مار�ص   2 اإىل  فيفري 
ب�سفته  له  الثانية  الزيارة  تعترب 
عدة  زارها  بعدما  لرتكيا  رئي�سا 
ومن   ، اأوال  وزيرا  ب�سفته  مرات 
رئي�ص  يتطرق  اأن  املرتقب 
اجلمهورية  عبد العزيز بوتفليقة 
الرتكي  وباقي  نظريه  مع 
�سيا�سية  اإىل  ملفات  امل�سوؤولني 
املرتبطة  تلك  �سواء  واقت�سادية 
املرتبطة  اأو  الثنائي  بالتعاون 

بامللفات االإقليمية والدولية .

زيارة  حتمل  اأن  املنتظر  من  و 
تدوم  يوما  التي  الرتكي  الرئي�ص 
تت�سمن  برتوكولية  �سبغة  واحدا 
تد�سني  اإعادة  مرا�سيم  ح�سوره 
امل�سجد العثماين كت�ساوة  الواقع 
بحي الق�سبة باجلزائر العا�سمة 
و الذي يعود اجنازه اإىل 5 قرون 
بع�ص  اإىل  باالإ�سافة  م�ست 
وان  خا�سة  الق�سبة  متاحف 
من  اأجنز  التاريخي  املعلم  هذا 
طرف العثمانيني يف بداية القرن 
قبل  من  ترميمه  11  واأعيد 
خمت�سة  تركية  دولية  موؤ�س�سة 
يف اإعادة ترميم املباين واملعامل 

الرتكية القدمية يف 2013.
ف.ن

 بكل من مترنا�ست
 عني قزام

توقيف مهربني و �سبط 
م�سد�س �آيل

 ح�سيلة ن�ساطات م�سالح 
اأمن والية اجلزائر 

معاجلة 34298 ق�سية

اأوقفت مفارز للجي�ص الوطني ال�سعبي يوم 
متفرقة  2018، خالل عمليات  فيفري   22
ن.ع.6،  قزام/  عني  مترنا�ست  من  بكل 
 )01( م�سد�سا  و�سبطت  مهربني   )02(
الدفع  رباعيتي  مركبتني   ، خمزن  مع  اآليا 
و)07( دراجات نارية و)12( طن من املواد 
الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما 
خمتار  باجي  بربج  اأخرى  مفرزة  اأوقفت 
 )25( وحجزت  الذهب  عن  منقبا   )13(
كهربائيا  مولدا  و)15(  �ساغطة  مطرقة 

وجهاز )01( ك�سف عن املعادن.

املدير العام ل�سونلغاز من البويرة

لي�س هناك جتميد يف م�ساريع �لقطاع
العام  املدير  الرئي�ص  ك�سف 
حممد   " �سونلغاز  ملوؤ�س�سة 
ما  ربط  م�رضوع  عن   " عرقاب 
الغاز  مبادة  منزل   2500 يقارب 
الطبيعي على م�ستوى  3 مناطق 
�سهر  حلول  قبل  البويرة  بوالية 
بلديتي  وهي  البقادم  جوان 
اإغيل  وقرية  والزبربر  املقراين 
اأحنيف  لبلدية  التابعة  عامر  نا 
ويف   ، للوالية  ال�رضقية  باجلهة 
املتحدث  نفى  ال�سياق  ذات 
ن�سطها  �سحفية   ندوة  خالل 
االأخبار  �سحة  الوالية  مبقر 
م�ساريع  جتميد  توؤكد  التي 
التق�سف  �سيا�سة  ب�سبب  القطاع 
خالل  ال�سلطات  انتهجتها  التي 
ال�سنوات االأخرية ، حيث اأكد اأن 
االأولويات  بربجمة  يتعلق  االأمر 

يف  تدخل  التي  امل�ساريع  يف 
برنامج فخامة رئي�ص اجلمهورية 
قائال اأن ن�سبة ربط والية البويرة 
مبداة الغاز بلغت 78 باملائة فيما 
و�سلت ن�سبة الربط الكهرباء 98 

يف  جارية  واالأ�سغال  باملائة 
من  ت�ستفد  مل  التي  املناطق 
مع  بالتن�سيق  املادتني  هاتني 

وايل الوالية .
اأ.م

.. �لكنز �ملفقود و�حللم �ل�سائع

احلفنـاوي بن عامـر غــول

ذكرى وفـــاة 
اإحدى ع�رضة 
�سنة متر على 
رحيل املغفور 

له االأب احلنون 
طفراوي بن 

علية الذي وفته 
املنية يوم 22 
فيفري 2007 

اإثر حادث مرور 
األيم . وبهذه 
املنا�سبة ال 

ي�سعنا اإال الرتحم 
على الفقيد 

ون�ساأل اهلل 
العلي القدير اأن 
يتغمده برحمته 

الوا�سعة وي�سكنه 
ف�سيح جناته ويلهم ذويه جميل ال�سرب وال�سلوان ، كما 

ن�ساأل كل من عرفه اأن يرتحم عليه ويدعوا له .
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون  عائلتك التي ما تزال تذكرك

�لأ�ساتذة و تاأليف �لأغاين
وال�سغط  التخبط  حالة  اأن  يبدو 
االأ�ساتذة  عليها  يتواجد  التي 
الو�ساية  �رضوع  بعد  امل�رضبني 
والعزل  الف�سل  عملية  تطبيق  يف 
�سيل  مواجهتهم  وكذا  حقهم  يف 
طرف  من  الالذعة  االإنتقادات 
م�سري  على  اخلائفني  االأولياء 
اأبنائهم ، جعلتهم بال�سدفة يوؤلفون 
امتالأت  التي  واالأغاين  االأ�سعار 
والتي  الفاي�سبوكية  �سفحاتهم  بها 
وتارة  اأنف�سهم  فيها  ميدحون  تارة 
يق�سفون كل من يقف �سد اإ�رضابهم 
غري ال�رضعي من م�سوؤولني واأولياء 
و�سحافة با�ستعمال كلمات تخالف 
على  ت�ستفزهم  التي  العبارات 

الدرو�ص   " و   " "القرا�سنة  غرار 
اخل�سو�سية " و " م�سلحة التلميذ 

" وغريها ...فعال غريب اأمرهم .
اأ.م

تدخلت فجر اأم�ص م�سالح احلماية املدنية الإ�سعاف عائلة 
البويرة  مبدينة  الكائن  الثورة  بحي  اأفراد   4 من  متكونة 
اأ�سيبوا باإختناق خطري مبادة الغاز نقلوا على جناح ال�رضعة 
اىل امل�ست�سفى املحلي " حممد بو�سياف " ، فيما �سجلت 
ذات امل�سالح منذ تاريخ 15 جانفي الفارط اىل اأم�ص اإختناق 
63 �سخ�سا ووفاة �سخ�سان بكل من �سور الغزالن وعني ب�سام 
واإحرتاق منزلني ب�سبب مادة الغاز التي ال تزال حت�سد مزيد 
التح�سي�سية  احلمالت  رغم  واملادية  الب�رضية  اخل�سائر 

املكثفة .
اأ.م

البويرة

�إ�سعاف عائلة �إختنقت بالغاز



24 �ساعةاجلمعة 23 ال�سبت 24 فيفري 2018 املوافـق /  لـ08 جمادى الثانية 1439ه 3
مع �سغوط ك�سب تاأييد الراأي العام

بن غربيط وال�سركاء يدخلون مرحلة ك�سر العظام  

�سارة بومعزة

نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة  وجهت 
عدة  لها  ر�سالة  يف  غربيط،  بن 
من  التحذير  بني  تراوحت  ر�سائل 
يطال  اأن  قالت  الذي  اال�ستهداف 
وهو  املجانية،  العمومية  املدر�سة 
م�ستوى  على  وا�سعة  ردودا  القى  ما 
رابطني  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
تلميحات  وبني  الوزيرة  حتذير  بني 
التعليم، يف حني قالت  �رضب جمانية 
اإال  املخاطر  تلك  رغم  اأنه  الوزيرة 
اأنها تطمئن االأولياء واأنها �ستعمل بكل 
قوة على �سمان اال�ستمرارية وحماية 
العديد  اأن  خا�سة  االأطفال،  م�سلحة 
وقفات  يف  خرجوا  التالميذ  من 

احتجاجية عرب عدة واليات.
كل  القاء  على  الوزيرة  عملت  كما 
من  النقابات،  على  امل�سوؤولية 
م�ساحلها  قيام  على  تاأكيدها  خالل 
من  الت�سعيد،  لتجنب  اجلهود  بكل 
و�سفتها  لقاءات  �سل�سلة  عقد  خالل 

متاأخرة  �ساعات  حتى  باملاراطونية 
ونف�س  وجماعية،  ثنائية  الليل  من 
يقود  الذي  للكنابا�ست  بالن�سبة  االأمر 
على  الـ4  ال�سهر  نحو  يتجه  ا�رضابا 
م�ستوى البلدية وبجاية ويختتم �سهره 
قالت  الوطني  امل�ستوى  على  االأول 
ع�سية  حتى  بالنقابة  اجتمعت  اأنها 
اأبواب  على  االإبقاء  مع  االإ�رضاب 
احلوار مفتوحة، مربرة ذلك باجتاههم 
بناء  التمدر�س،  ل�سمان  العدالة  نحو 
م�سوؤولية  التالميذ  حتمل  عدم  على 
دعت  حني  يف  النقابية،  املزايدات 
من  باملزيد  للتحلي  القطاع  موظفي 
ال�سرب كونها تعمل على حل امل�ساكل 
وكذا حت�سني  االجتماعية،   – املهنية 
تعزيز  اأن  مو�سحة  العمال،  كفاءة 
تكوين  مب�سائل  باالهتمام  القطاع 
�رضورة  من  اأكرث  اأ�سبح  املوظفني 
مهنة  واأخالقيات  اأداب  خالل  من 
االأ�ستاذ  عالقة  من  بداية  التدري�س 
بالتالميذ الذي هم اأطفال يف و�سعية 
تعلم وق�رض، وعالقة االأ�ستاذ بالقوانني 

التي يجب اأن يحرتمها املوظف.
وبالعودة للتالميذ قالت اأنه مت اتخاذ 
الد�ستوري  احلق  ل�سمان  التدابري  كل 
يف التعليم واالأخذ بعني االعتبار مبداأ 
الفر�س، خا�سة يف  وتكافوؤ  االن�ساف 
للدعم  املي�سورة  العائالت  جلوء  ظل 

من خالل الدرو�س اخل�سو�سية.

التكتل: حوار بن 
غربيط حوار طر�سان

 
وزارة  اتهم  النقابي  التكتل  جهته  من 
نظرتها  بخ�سو�س  بالتناق�س  الرتبية 
حوارها  اأن  موؤكدين  احلوار،  ملبداأ 
ال�سكلي،  واجلانب  الكالم  يتجاوز  ال 
نتائج  اأية  اإىل  يف�سي  ال  اأنه  حني  يف 
وحلول، واأنه يهدف اإىل حماولة اإحراج 
التنظيمات النقابية اأمام الراأي العام، 
حقيقي  حوار  فتح  يتعني  اأنه  قائلة 
يوؤدي اإىل حلحلة الو�سعية التي و�سل 
اأخرى  هزات  لتجنبه  القطاع  اإليها 

البالد يف غنى عنها.
الرتبية  لقطاع  التكتل النقابي  واأكد 
نقابات  خم�س  ي�سم  الذي  الوطنية 
االأ�سنتيو،  ال�ستاف،  “االأنباف، 
مت�سكه  والكال”،  ال�سنابا�ست 
اإ�رضابه  رفعها خالل  التي  باملطالب 
ا�ستعدادهم  يومني، مع  دام  الذي 
على  الو�سع  بقاء  حال  يف  للت�سعيد 

حاله.
الدعوة  يف  النقابات  مطالب  وتتمثل 
الإعتماد نظام تعوي�سي حمفز، واإعادة 
الأجور  اال�ستداللية  ال�سبكة  يف  النظر 

املوظفني،
لقطاع  االأ�سا�سي  القانون  تعديل 
اختالالته،  ومعاجلة   240-12 الرتبية 
املر�سوم  الأحكام  الفوري  والتطبيق 
املتعلق  14-266املعدل  الرئا�سي 
اجلامعية  الدرا�سات  �سهادتي  بتثمني 
 ، ن�س للي�سا ا و  D E U A لتطبيقية  ا
للرتقية  كافية  منا�سب  مع تخ�سي�س 
يحقق  مبا  واالأ�سالك  الرتب  كل  يف 

مبداأ العدالة.

الوزاري  القرار  مراجعة  اإىل  اإ�سافة 
املتعلق باالمتحانات املهنية، واإعادة 
غري  يف  االإق�سائية  النقطة  يف  النظر 

مادة االخت�سا�س.
االجتماعية  الو�سعية  حت�سني 
لالأ�سالك امل�سرتكة والعمال املهنيني 
مكرر   87 للمادة  النهائي  باالإلغاء 

معتربة  حمفزة  منحة  وا�ستحداث 
منح  ن�سب  وتوحيد  كرامتهم،  حتفظ 
االمتياز يف املناطق املعنية ، ووجوب 
اأ�سا�س  على  املنطقة  منحة  حتيني 
مع الرفع  اجلديد.  الرئي�سي  االأجر 
تثمينا  االإ�سافية  ال�ساعات  قيمة  من 

للجهود وتعميما للفائدة.

حذرت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط، يف كلمة لها وجهتها للتالميذ والأولياء وموظفي القطاع من املخاطر التي قالت اإن املدر�سة العمومية 
املجانية تتعر�ض لها ب�سبب الإ�سرابات الطويلة واملتكررة، واأنه اآن الأوان لإعادة التكوين للموظفني ب�سكل ي�سمن اآداب واأخالقيات املهنة، يف حني 

عملت على بعث ر�سائل طماأنة للتالميذ والأولياء بعد تاأخري يدخل �سهره الرابع على م�ستوى بع�ض الوليات.

حجيمي يدعو لالإحاطة بالظاهرة والفتوى ب�سكل ي�ستوعبها

فتاوى الهيئات الر�سمية ... بني الأزمات وردود املجتمع املدين
 تلقت الفتاوى وت�رضيحات ال�سخ�سيات 
املوؤ�س�سة  على  القائمة  الر�سمية 
الردود  الدينية يف اجلزائر، جملة من 
جعلت اخلطاب الديني يدخل يف موجة 
ومع  املدين  املجتمع  مع  �سدامات 
املواطنني، وهو ما انعك�س على طبيعة 
مواقع  م�ستوى  على  معها  التعاطي 
تراوح  و�سط  االجتماعي،  التوا�سل 
تلك الت�رضيحات بني الت�رضيح والنفي، 
ال�سوؤون  وزارة  م�ستوى  على  بخا�سة 
االأعلى،  االإ�سالمي  واملجل�س  الدينية 
بداية الفتوى اخلا�سة بتحرمي احلرقة 
االإ�سالمي  املجل�س  رئي�س  طرف  من 
ما  بح�سب  اهلل،  اهلل غالم  االأعلى عبد 

اأن  قبل  االإعالم  و�سائل  بع�س  تناقلته 
اأن ت�رضيحه  ينفي ذلك املعني ويوؤكد 
بحرمة احلرقة مل تكن فتوى �رضعية، 
الدينية  ال�سوؤون  وزير  دعوة  باملقابل 
طرح  منهجية  لدرا�سة  عي�سى  حممد 
احلكم  قبل  حِلّها  ومقاربة  الظاهرة 
الت�رضيحات  اإ�سكالية  اأن  اإال  عليها، 
عادت لتطفو لل�سطح بعد تناول غالم 
ي�سود  الذي  االإ�رضاب  ملو�سوع  اهلل 
املقيمني وقطاع  االأطباء  و�سط  حاليا 
ياأكلون  امل�رضبني  اأن  قائال  الرتبية، 
يتلقونها،  التي  الرواتب  نظري  ال�سحت 
اأعاد  ما  يوؤدون عملهم، وهو  كونهم ال 
املجل�س  رئي�س  على  والرد  االأخذ 

االإ�سالمي االأعلى للواجهة.
جلول  االأئمة  نقابة  رئي�س  جهته  من 
جمعه  ت�رضيح  يف  قال  حجيمي، 
احلايل  التداول  كرثة  اأن  بـ«الو�سط«، 
وجود  عدم  اإىل  االأوىل  بالدرجة  يعود 
االإفتاء،  كدار  لالإفتاء  واحدة  عباءة 
الد�ستورية  الهيئات  بني  تناف�س  و�سط 
الدينية  ال�سوؤون  وزارة  احلالية: 
داعيا  االأعلى،  االإ�سالمي  واملجل�س 
�سدام،  حمل  امل�ساألة  تكون  اأال  اإىل 
املوقف  معاجلة  اإىل  االأمر  يحتاج  اإذ 
من خالل االإحاطة بظروفه بداية من 
احلرقة و�سوال اإىل االإ�رضابات، ليكون 
ولي�س  الظاهرة  الفتوى معاجلة  هدف 

ميكن  ال  كونه  �سياقها،  عن  ف�سلها 
طرح الفتوى دون فح�س االأمر وحتليله 

للتو�سل للفائدة العامة.
كما ركز حجيمي على �رضورة االهتمام 
العام  الراأي  وتقريب  باملرجعية 
لاللتفاف اأكرث ولها، مو�سحا اأنهم على 
م�ستوى النقابة يعملون على القرب من 
امل�ساهمة يف  من خالل  العام،  الراأي 
غرداية  من  بداية  االأزمات:  حلحلة 
اإىل تقرت، ويتم اللجوء لهم حتى على 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  م�ستوى 
وهو ما يحقق ترابطا اأكرب حموره حل 

م�ساكل النا�س.
�سارة بومعزة 

مباركي، يك�سف عن تفا�سيل دورة فيفري 2018  :

»اأزيد من 160 طالبا م�سجال و290 األف من�سب جديد يف التكوين املهني«

ت�سليم مفاتيح 160 �سكنا اجتماعيا لقاطني ال�سكن »ال�سيق«

زوخ مينح قرارت ا�ستفادة من �سكنات ل 15 عائلة مت اق�ساوؤها

والتعليم  املهني  التكوين  وزير  ك�سف 
اأم�س  اأول  مباركي  حممد  املهنيني 
بربنامج �سيف ال�سباح للقناة االإذاعية 
االأوىل اأن انطالق الدورة الثانية ل�سهر 
تكميلية  دورة  اجلاري  تعد  فيفري 
جرى  الذي  االأول  وللدخول  لل�سنة 
وبالتايل  املا�سي  �سبتمرب  �سهر  يف 
املادية  لالإمكانات  اإ�سافات  هناك 
الدخول  هذا  يكون  حتى  والب�رضية 
ب�سفة  االأمور  اأنه متت  موؤكدا  بجدية 
عادية  فلقد مت ت�سجيل اأكرث من  290 

األف من�سب جديد يف التكوين املهني 
يف كل اأمناطه،  كما اأننا �سجلنا يف 15 
فيفري اجلاري قبل نهاية الت�سجيالت 
يف  م�سجل  طالب  األف   160 من  اأكرث 

كثري من جماالت التكوين .
ويف ذات ال�سياق قال مباركي  اأن ن�سبة 
التكوين املهنيني يف �سنة 2018  عرفت 
بدورة  ملحوظا  مقارنة  ارتفاعا 
االإقبال  يوؤكد  ما  وهذا  فيفري 2017 
ال�سباب  اأح�سن  طرف  من  الوا�سع 
املا�سية  ال�سنوات  بكثري  من 

من  عوامل  لعدة  وهذا  يرجع 
التي  بينها  اإ�سرتاتيجية  قطاعنا 
التكوين  م�ستوى  حت�سني  اإىل  تهدف 
التخ�س�سات  تنويع  طريق  عن  وهذا 
وكذا  التكوينات  وتنويع  وال�سعب 
عرب  املادية  االإمكانيات  حت�سني 
فاأكرث  التكوين   اأكرث  �سبكات  تو�سيع 
فتح  عرب  الهياكل  وذلك  عدد  من 
ومعاهد  يف  ومراكز  معاهد وطنية 
يف  ي�سب  هذا  املهني  وكل  التعليم 
اجتاه حت�سني الو�سعية العامة لقطاع 

فيما  املهنيني    والتعليم  التكوين 
توظيف  مباركي  عن  حممد  ك�سف 
جديد  موظف   )2000( نحو  األفي 
األف مكون حاليا )من  اإىل 28  ي�ساف 
بني 68 األف موظف يف القطاع(، وذلك 
املوؤ�س�سات  التكوين يف عديد  بهدف 
موؤ�س�سة   20 بينها  بالوطن  املنت�رضة 
جديدة �سيتم اإعطاء اإ�سارة انطالقتها 
عن   باتنة   لتعلن  بوالية  االأحد  هذا 

افتتاح دورة فيفري احلايل .
حكيم مالك 

اجلزائر  والية  م�سالح  قامت 
عمومية  �سكنات  مفاتيح  بت�سليم 
من  عائلة   160 لفائدة  اإيجاريه 
من  »ال�سيق«  ال�سكن  قاطني 
واملعاملة  اإبراهيم  دايل  بلديتي 
وذلك يف اإطار ح�سة 6200 م�سكن 
اجتماعي ممنوح ل57 بلدية تابعة 

لوالية اجلزائر.

القادر  عبد  العا�سمة  وايل  واأفاد 
زوخ يف كلمة له خالل حفل توزيع 
مفاتيح ال�سكنات على امل�ستفيدين 
بتوزيع  املتعلقة  العملية  »هذه  اأن 
�سكنات اجتماعية اإيجاريه لفائدة 
اإطار  يف  تدخل  ال  عائلة   160
التي  الكربى  الرتحيل  عمليات 
اله�س  وال�سكن  الق�سدير  تخ�س 

 6200 ح�سة  اإطار  يف  تدخل  اإمنا 
ل57  ممنوح  اجتماعي  م�سكن 
بلدية تابعة لوالية اجلزائر بغر�س 
توزيعهم على قوائم امل�ستفيدين« 

من اأ�سحاب ال�سكن »ال�سيق«.
العملية  هذه  خالل  ومن 
ا�ستفادت 80 عائلة من بلدية دايل 
م�ستوى  �سكنات على  ابراهيم من 

احلي ال�سكني416 م�سكن بالدويرة 
من  اأخرى  عائلة   80 �ستنقل  فيما 
ال�سكني  اإىل احلي  املعاملة  بلدية 
باملعاملة  الزعاترية  م�سكن   300
ليبلغ العدد االإجمايل للم�ستفيدين 
العمومي  ال�سكن  برنامج  من 

االيجاري 160 عائلة.
اإميان لوا�ض

عليوي وبعجي يف البريين

ك�سف عن اعادة النظر يف عدة ملفات 
متعلقة بفتح فروع بنكية يف اخلارج،راوية:

ملف �سعر البنزين يف قانون املالية 
2019 لزال حمل درا�سة

اأدرار

اكت�ساف تر�سانة من الأ�سلحة احلربية 

عليوي  حممد  احلاج  اأ�رضف 
املكتب  اأع�ساء  بعجي  واأبوالف�سل 
رئي�س  التحاق  لالأفالن  ال�سيا�سي 
جلويل  بلقا�سم  احلاج  البريين  بلدية 
3اأع�ساء  اإىل  باالإ�سافة  و8اع�ساء 
بعد  باالأفالن  االأحزاب   بقايا  من 
هذا   54 عهد  حزب  با�سم  فازوا  اأن 

االن�سمام الذي اعتربه احلاج عليوي 
الذي  االفالين  البيت  اإىل  العودة  هو 
اأبنائه  بكل  ويرحب  للجميع  يت�سع 
كما قال بعجي اأن الرهان هو خدمة 
احد  التنمية  وتطوير  املواطن 
عاد  قال  احلا�رضين  من  املعلقني 

عهد 54 اإىل حزب اأفالن  54 .

ك�سف وزير املالية عبد الرحمن راوية 
تعمل يف النظر يف عدة ملفات متعلقة 
وكذا  اخلارج  يف  بنكية  فروع  بفتح 
طرق دفع اجلالية اجلزائرية باخلارج 
العمومي،  الرتقوي  �سكنات  قيمة  اإىل 
يف  البنزين  �سعر  رفع  ملف  اأن  مربزا 
اإطار قانون املالية 2019 الزال حمل 
درا�سة اأفاد عبد الرحمن راوية يف ندوة 
ميدانية  زيارة  هام�س  على  �سحفية 
قادته اإىل والية البليدة باأن ملف فتح 
اجلزائر  لبنك  تابعة  بنكية  وكاالت 
حمل  زال  ال  اأوروبا  يف  اخلارجي، 
ت�ستهدف  العملية  باأن  مربزا  درا�سة، 
فتح وكاالت يف فرن�سا بالدرجة االأوىل 
اإ�سافة اإىل دول اأوروبية واإفريقية، اأما 
�سعر  رفع  اإمكانية  تعلق مب�ساألة  فيما 
البنزين يف اإطار قانون املالية 2019، 

حمل  الزال  امللف  باأن  راوية  اأكد 
حول  ارقاما  يقدم  اأن  دون  درا�سة، 
اأ�سار  مت�سل،  �سياق  يف  الزيادة  قيمة 
املعنيني  اجلالية  اأفراد  اأن  املتحدث 
�سكنات  قيمة  م�ستحقات  بدفع 
لهم  �ستتاح   ،LPP العمومي الرتقوي 
بالعملة  بنكية  ح�سابات  فتح  اإمكانية 
معلنا  اجلزائرية،  البنوك  يف  ال�سعبة 

عن تنظيم ملتقى حول امللف قريبا
من جهة اأخرى، ثمن املتحدث النظام 
ال�رضيبي اجلزائري، معتربا اإياها من 
تقتدي  والذي  عامليا  االأح�سن  بني 
بارتفاع  نّوه  فيما  الدول،  خمتلف  به 
اجلباية العادية خالل ال�سنوات القليلة 
املا�سية بف�سل االإجراءات التحفيزية 

وكذا تعاون املتعاملني االقت�ساديني.
اإميان لوا�ض

اجلي�س  اأفراد  اأم�س  فجر  متكن  
خمباأ  اكت�ساف  من  ال�سعبي  الوطني 
لالأ�سلحة احلربية باحلدود اجلزائرية 
جراء  وهذا  اأدرار  والية  يف  املالية 
ذات  بها  قام  وا�سعة  مت�سيط  عملية 
العثور  من  متكنوا  حيث  االأفراد 
االإحجام  خمتلف  من  اأ�سلحة  على 
واالأنواع منها 6 �سواريخ و98 قذيفة 

تقليدية  بندقية  و24  ور�سا�سني 
وقنا�سات  باالإ�سافة اإيل 2800 طلقة 
نارية حية وغريها كانت خمباأة حتت 
بالنوعية  العملية  هذه  وتعد  الرمال 
داخل  االأ�سلحة  ت�رضب  الإحباط 
الرتاب اجلزائري من قبل اجلماعات 

االإرهابية.
بو�سريفي بلقا�سم 
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نهدف اىل الو�سول لإنتاج 200 األف طن �سنويا من الأ�سماك، طه حمو�ش:

113 �ألف طن �إنتاج �سمكي ل 2018
.        �رتفاع �أ�سعار �الأ�سماك يعود �إىل �الختالل �ملوجود بني �لعر�ض و�لطلب

.       ��ستهالك �لفرد �جلز�ئري �لو�حد لالأ�سماك يقدر ب 4.5 كيلو للمو�طن �سنويا
.     �ل�سمك �ملنتج بال�سدود �جلز�ئرية   �سدر للخارج ب�سكل عادي وال د�عي لتخوف �جلز�ئريني من نوعيته

اإميان لوا�ش

نهدف اىل الو�سول 
لإنتاج 200 األف طن 

�سنويا من الأ�سماك

عند  الأم�س  حمو�س  طه  اأكد 
جريدة  فروم  على  �ضيفا  حلوله 
يف  ال�ضمكي  الإنتاج  اأن  املجاهد، 
اجلزائر يف ارتفاع م�ضتمر مقارنة 
انه  مربزا  املا�ضية،  بال�ضنوات 
طن  األف   200 اإىل  الو�ضول  يبتغى 
�ضنويا من الأ�ضماك، حتى يتحقق 
املنتوج  هذا  من  الذاتي  الكتفاء 
البحار،  من  طن  األف   100 بالبلد، 
األف طن من بحريات تربية  و100 

املائيات.
يعود اىل  الأ�ضماك  اأ�ضعار   ارتفاع 
العر�س  بني  املوجود  الختالل 

والطلب
املتحدث  اأو�ضح  اآخر،  �ضياق  ويف 
يعود  الأ�ضماك  اأ�ضعار  ارتفاع  »ان 
اىل الختالل املوجود بني العر�س 
الإنتاج،  قلة  لي�س  و  الطلب  و 
متزايد  الطلب  و  قليل  فالعر�س 
اأي�ضا  الأ�ضعار،  على  ي�ضغط  مما 
بالف�ضول فعندما  الأ�ضعار متعلقة 
تنخف�س  �ضهلة  اخلرجات  تكون 
تكلفة  نن�ضى  اأن  دون  الأ�ضعار، 

ال�ضيد ، مربزا يف ذات ال�ضدد اأن 
اختالل العر�س و الطلب ميكن اأن 

يكون فر�ضة لال�ضتثمار .  

ا�ستهالك الفرد 
اجلزائري الواحد 

لالأ�سماك يقدر ب 4.5 
كيلو للمواطن �سنويا

نف�س  ك�ضف  اآخر،  �ضياق  ويف 
ا�ضتهالك  اأن معدل  امل�ضوؤول عن 
الفرد اجلزائري الواحد لالأ�ضماك، 
يقدر ب 4.5 كيلو للمواطن �ضنويا، 
للمنظمة  اأن احلد الأدنى  يف حني 
 6 على  حتث  للتغذية  العاملية 
باأن  موؤكدا  الواحد،  للفرد  كيلو 
نوعية الأ�ضماك ومذاقها وقيمتها 
البحار  بني  تختلف  ل  الغذائية، 
وهي  املائيات،  تربية  ومزارع 
التجار  ي�ضدرها  اإ�ضاعات  جمرد 
اإ�ضايف  ربح  لتحقيق  املحليني 
املنتوجني،  هذين  اأحد  بيع  عند 
املنتج  ال�ضمك  باأن  م�ضت�ضهدا 
�ضدر  قد  اجلزائرية  بال�ضدود 
ب�ضكل عادي، ول  لفرن�ضا واملجر 
داعي لتخوف الزبائن اجلزائريني 

من نوعيته.
ال�ضيد  قطاع  ان  املتحدث  وابرز 
ميتلك  املائيات  تربية  و  البحري 

م�ضريا  بحري ،  �ضيد  3500 وحدة 
م�رشوع  عن  ثم  اإجناز  9000  اأنه 
الدعم  عقود  اأجهزة  طريق 
بني  من  »اوجنام  »  و   « »اون�ضاج 
ال�ضفن  �ضناعة  امل�ضاريع  هذه 
التربيد  م�ضاريع  املائيات  ،تربية 
اإطار  يف  كربى  50  م�ضاريع  ،و 

تربية  املائيات
وثمن طه حمو�س دور الو�ضاية من 
مربزا   ، الإنتاج  قدرات  رفع  اأجل 
طموح  من  برنامج  �ضطرت  اأنها 
خالل اإجناز 80 �ضد و 300 م�ضطح 
اىل  الو�ضول  اىل  العمل  مائي  و 
اأجل  من  حو�س  الف   13 اإجناز 
لل�ضيد  الإنتاج  رفع  قدرات 
البحري و تربية املائيات ،م�ضيفا 
التوجه  اىل  احلكومة  ت�ضعى  كما 
رفع املنتوج و التوجه اىل الت�ضدير 
الت�ضدير  عملية  :«با�رشنا  ،مفيدا 
غرار  على  الدول  من  العددي  مع 
خا�ضة  ،رو�ضيا  ،تون�س  بريطانيا 
غري  لأنه  املائيات  تربية  �ضمك 
م�ضتهلك يف اجلزائر » ،م�ضريا اأن 
الت�ضهيالت  و  ال�ضوق  و  املوؤهالت 
متوفرة للو�ضول اىل انتاج 200 طن 

يف اأقرب الأجال.
الإعالم  و�ضائل    وطالب  حمو�س 
مع  املو�ضوع  لهذا  التطرق  اإىل 
الزمالء يف قطاع التجارة، جمددا 

الوطني  املنتوج  باأن  تاأكيداته 
ال�ضنوات  يف  وت�ضاعف  موجود 
ال�ضتثمارات  اأن  كما  الأخرية، 
من  كذلك  ت�ضاعفت  القطاع  بهذا 
قبل م�ضاحله، ما رفع من منا�ضب 
األف   80 من  املجال  بهذا  العمل 
فيما  وذلك  من�ضب،  األف   103 اإىل 
املتعلقة  الن�ضاطات  كافة  يخ�س 
مبجال ال�ضيد البحري، على غرار 
املائيات،  تربية  البحري،  ال�ضيد 
نف�س  واأبرز  وغريها،  التربيد 
املتحدث باأن الإعالم ل يجب اأن 
ينظر اإىل هذا القطاع من الناحية 
ناحية  من  بل  فقط،  الجتماعية 
واإمكانياته  القت�ضادي  م�ضتقبله 
على  املايل  ومردوده  التنموية 
يف  باأنه  م�ضيفا  البلد،  مداخيل 
الإعالم  و�ضائل  تتحدث  مرة  كل 
ال�ضمكية  املنتوجات  ندرة  عن 
يف  ت�ضنع  التي  تلك  اأو  الطازجة، 
التغذية ال�ضناعية اإىل معلبات، يتم 
القطاع  بهذا  ال�ضتثمار  ت�ضجيع 
الأعمال،  رجال  قبل  من  الربحي 
قبل  من  اإيجابية  م�ضاهمة  وهذه 
لفتا  و�ضفه،  حد  على  ال�ضحافة 
انخف�ضت  قد  الأ�ضعار  اأن  اإىل 
اإنكار  يجب  ول  املوا�ضم  ببع�س 
م�ضاحله  اأن  عل  م�ضددا  هذا، 
املوؤهالت  كل  ت�ضخري  على  تعمل 

مبا  منه،  ال�ضخم  العر�س  لتوفري 
وال�ضدود  ال�ضاحلي  ال�رشيط  فيها 
واأحوا�س  املائية  وامل�ضطحات 
ت�ضتزرع  اأن  ميكن  والتي  ال�ضقي، 

لرتبية املائيات.
الأعمال  رجال  حمو�س    ودعا 
بهذا  ال�ضتثمار  اإىل  اجلزائريني 
م�ضيفا  ربحية،  به  لأن  املجال 
من  اأنواع  ت�ضدر  اجلزائر  باأن 
اخلارج  اإىل  ال�ضمكي  اإنتاجها 
ما  بالوطن،  ت�ضتهلك  ل  والتي 
يعود مبردود مايل هام من العملة 
العمومية،  اخلزينة  اإىل  ال�ضعبة 
تطوير  واقع  بخ�ضو�س  مفيدا 
املائية  بالبحريات  ال�ضمك  زراعة 
للجزائر عقدة  لي�س  باأن  الوطنية، 
مع اأي دولة اأخرى يف هذا املجال، 
�ضنة على  تقدمت يف ظرف  وهي 
بالرتتيب،  ت�ضبقها  كانت  دول 
مقارنة  زادت  ا�ضتثماراتها  لأن 
حمو�س  ونوه  املجاورة،  بالدول 
اإىل اأن ح�ضة التونة اجلزائرية قد 
 ،2018 يف  طن   1300 اإىل  ارتفعت 
وباأن اجلزائر ت�ضدر جزءا منها اإىل 
اأورو  مليون   26 قيمته  اخلارج مبا 
�ضنويا، م�ضريا باأنه مت تقدمي طلب 
من  للرفع  الت�ضميد  مزارع  لإن�ضاء 
وزن التونة، ومن ثمة رفع �ضعرها 

ومردودها من العملة ال�ضعبة.

فيما يبلغ عددها 
18799 عرب 48 
ولية، اأوحيى:

»ل�سنا قادرين 
على ت�سيري 

كل �بتد�ئيات 
�لوطن«

�ضدد الوزير الأول اأحمد اأويحيى، 
ت�ضيري  احلكومة  قدرة  عدم  على 
حني  يف  الوطن،  ابتدائيات  كل 
بجميع  التكفل  ب�ضعوبة  اعرتف 
 48 عرب  والتالميذ  املدار�س 
ولية، ب�ضبب كرثة عددها والذي 
املوارد  وقلة   18799 بـ  يقدر 

املالية للحكومة.
�ضوؤال  على  رد  يف  اأويحيى  واأبرز 
وزر  عنه  نيابة  -قراأه  �ضفوي 
الطاهر  الربملان  مع  العالقات 
فاطمة  النائب  له  رفعته  خاوة- 
باملدار�س  التكفل  حول  �ضعدي 
البتدائية، اأن احلكومة خ�ض�ضت 
اأزيد من 15 الف مطعم مدر�ضي، 
التي  ال�ضعب  املايل  الو�ضع  رغم 
اإىل  اإ�ضافة  اجلزائر،  بها  متر 
اأموال  تخ�ضي�ضها 30 باملائة من 
والت�ضامن  ال�ضمان  ال�ضندوق 
اأجل  من  املحلية  للجماعات 
واملكيفات،  املدفئات  اإقتناء 
واأ�ضاف راأ�س اجلها ز التنفيذي اأن 
اإعانات  اأي�ضا  احلكومة خ�ض�ضت 
التكفل  للبلديات من خالل  مالية 
وجتديد  ال�ضيانة  اأ�ضغال  بتاأمني 
ميزانية  طريق  عن  التجهيزات 
اأعلن  اأخر  �ضياق  ويف  التجهيز، 
امل�ضادقة  عن  رده،  يف  الوزير 
على مر�ضوم جديد يعطي الكثري 
من ال�ضالحيات لروؤ�ضاء البلديات 
ومدراء املدار�س من اأجل التكفل 
البتدائية  باملدار�س  اجليد 

الواقعة حتت اإدارتهم.
علي عزازقة

ك�سف مدير العام لل�سيد البحري وتربية املائيات، بوزارة الفالحة والتنمية الريفية وال�سيد البحري طه حمو�ش ان الإنتاج ال�سمكي ارتفع 
مقارنة بال�سنوات املا�سية، مفيدا ان باأن الإنتاج ال�سمكي للجزائر ل�سنة 2018 يبلغ حاليا 113 األف طن، 108 األف طن تقليدي من البحار، واأكرث من 

4 اآلف و 200 طن ببحريات تربية املائيات، م�سريا اأن ن�سبة الزيادة مقارنة ال�سنوات املا�سية تقدر ب 13 باملئة.

الرئي�ش التنفيذي ملجموعة الربكة امل�سرفية عدنان يو�سف:

�جلز�ئرية" �لعملة  قيمة  تهاوي  من  " عانينا 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ك�ضف 
يو�ضف  عدنان  امل�رشفية  الربكة 
بنكهم  معاناة  عن   ،  CNBC  لـ
هذا  اأن  قائال  العملة،  نق�س  من 
امل�رشف  يعد �ضمن البنوك  القالئل 
تعاين  العربية   التي  املنطقة  يف 
اأنهم  العملة موؤكدا  من  م�ضكلة 
طريق  عن  دولة   16 عرب  متواجدون 
700 فرع، مرجعا تراجعهم اإىل تاأثري 
العمالت عرب الدول، والتي جاء على 
بالإ�ضافة  اجلزائري  الدينار  راأ�ضها 
الرتكية  اللرية  م�ضتوى  اإىل  انخفا�س 
واجلنيه امل�رشي اإ�ضافة  اإىل واجلنيه 
ال�ضوداين اإىل جانب العملة يف جنوب 

اإفريقيا .
 

   207 مليون دولر  
هو �سايف الدخل  يف 2017

اأن  املتحدث  ذات  واأكد 
�ضايف  انخفا�س  النتائج  اأظهرت 
مليون   207 ليبلغ   %23 بن�ضبة  الدخل 
اأن  يوؤكد  ما  2017  وهذا  يف  دولر 
يف  الربح  �ضايف  بني  فرق  هناك 
2016  والفرق بينهما ي�ضل اإىل حدود 
 53 منها  والتي جند  دولر  مليون   60

واختالف  مع  تذبذبات  دولر  مليون 
كليا  العملة  لأنهم  يعتمدون  يف 
انخفا�س  واأي  الدولر  عملة  على 
التي  تتواجد  الدول  يف  العمالت  يف 
الربكة  امل�رشفية  فيه  جمموعة 
اإىل   8 من  اجلنيه  قفز  فلقد  وبالتايل 
اأرباحا  17    وهذا ما ج بهذه الن�ضبة 
يف كل من م�رش وتركيا وهذا ما يثبت 
الطريقة التي  تعتمد عليها »جمموعة 
زيادة  طريق  عن  امل�رشفية«  الربكة 
تعو�ضنا  التي  الدول  هذه  يف  الأرباح 

عن النخفا�س يف العمالت.
فيما  يو�ضف    واأو�ضح  عدنان 
نتائج  بعد  العمالت  تقلبات  يخ�س 
التقليدية  البنوك  اأن  ،  مذكرا   2017
للعمالت  الهجن  نظام  لديها 
العمالت يف  ت�ضتعمل يف  الدولية  ول 
الأجنبية  البنوك  منطقتنا   وحتى 
مناطق  عدة  يف  الكبرية  املتواجدة 
توؤكد اأن ال�ضتثمارات مفتوحة  حيث 
تتم التغطية الأوىل  عرب �رشاء الفروع 
انخف�ضت  اإن  حتى  وهذا  والأ�ضول 
من  ترتفع  اأن  املرجح  فمن  العملة 
املحافظة  من  �ضتمكن  فهي  جديد 
امل�ضتثمر  مال  راأ�س  من  جزء  على 
تتمثل يف  الثانية  الطريقة  اأن  م�ضريا 

على  الوحدة  هذه  يف  الأرباح  زيادة 
العمالت  لكون  العملة  تغطية خ�ضارة 
ال�ضبب  ولهذا  دولية  عمالت  لي�ضت 
فتغطيتها با�ضتعمال الهجن يكون جد 

مكلف .
 

»ال�سيولة ل ت�سكل عائقا 
يف جمموعاتنا«

 
الأ�ضياء  اأن  املتحدث  ذات  ذكر  كما 
الربكة  جمموعة  يف  ال�ضلبية 
�ضيولة  عالية  وجود  امل�رشفية  هو 
يعتقد  الكثري  حني  جدا  يف  وكبرية 
اعتربها  اأنها  اإيجابية  حيث  اأنها 
الوقت  ،  نف�س  يف  و�ضلبية  اإيجابية 
الزيادة  �ضنة 2017  عرفت  اأن  كا�ضفا 
الربكة  جمموعة  مال  راأ�س  يف 
طريق  اإ�ضدار  وهذا  عن  امل�رشفية 
الطريقة  بهذه  مرة  لأول  ال�ضكوك 
يف  املنطقة   واملتمثلة  يف 
زادت  والتي   « �ضكوك  »تريوان 
بحوايل 400  مليون دولر ، م�ضريا اأن 
لهم   بالن�ضبة  م�ضكلة  ال�ضيولة  لي�ضت 
لكونهم ال�ضيولة فائ�ضة جدا لديهم  .

  
العمل على ن�سر ال�سريفة 

الإ�سالمية
 

ال�ضتمرار يف  �ضيا�ضة  يخ�س   وفيما 
الفروع  التي  عدد  حيث  التو�ضع  من 
امل�رشفية  الربكة  جمموعة  تنتهجها 
الرئي�س  يو�ضف  عدنان  ، قال 
التنفيذي لهذه املجموعة اأنها تنطلق 
البناء   على  نعمل  ا�ضرتاتيجية  من 
تتواجد  التي  الدول  يف  خاللها  من 
يف  املجموعة  واملتمثلة  هذه  فيها 
هاته   تقييم  البنكية   مع  احلماية 
بنك  من  تركيا  ال�ضرتاتيجيته  يف 
يعتمد على التمويل  الكبري يف الأعمال 
التجارية اإىل بنك  تكون لدية  الأعمال 
اأعمال  لذلك  زيادة  التجارية 
تطبيقه  يف  مت  ما  التجزئة  وهذا 
العديد من الدول الأخرى كرتكيا  التي 
حتتوي على 240 فرع  ويف الأردن يوجد 
100 فرع ويف باك�ضتان حوايل 230 فرع 
فرع  فيها  40  يتواجد  الدول  وباقي 
ملجموعتنا يف حني عرفت �ضنة 2018  
بنك  وهو  جديدة  األ  اإن�ضاء  وحدة 
املغرب  فهدفنا  والإمناء  يف  التمويل 
الإ�ضالمية  و  ال�ضريفة  ون�رش  التو�ضع 

التو�ضع يف عملية التجزئة .
حكيم مالك

رئي�ش اللجنة الوطنية لل�سيادين، بلوط للو�سط:

 »�لديناميت قلل من �لرثوة
 �ل�سمكية يف �جلز�ئر«

اللجنة  رئي�س  بلوط،  حّمل ح�ضني 
الوطنية لل�ضيادين،  م�ضوؤولية التناق�س 
الأ�ضماك  اإنتاج  كمية  يف  امل�ضجل 
باجلزائر اإىل طريقة ال�ضيد امل�ضتخدمة 
من قبل ال�ضيادين، موؤكدا اأن الديناميت 
جعلت  عامة،  ب�ضفة  واملتفجرات 
رهيب،  ب�ضكل  تتاآكل  ال�ضمكية  الرثوة 
األف   280 اإىل  ت�ضل  كانت  بعدما  وهذا 
طن �ضنويا، يف حني اأرجع تذبب اأ�ضعار 
العر�س  والطلب  اإىل  املادة  هذه 
على  ا�ضطيادها  يتم  التي  والكميات 
حد تعبريه. واأو�ضح ذات املتحدث يف 
اأم�س،  يوم  »الو�ضط«  به  ت�رشيح خ�س 
يف  اجلزائر  يف  ال�ضمكية  الرثوة  باأن 
الإهمال  ب�ضبب  لالنقرا�س  طريقها 
ال�ضيد  وزارة  قطاع  و�ضط  امل�ضجل 
البحري واملوارد ال�ضيدية، وما يرتجم 
ا�ضترياد  هو  حمدثنا  ي�ضيف  ذلك 
طن  من  األف   80 يقارب  ملا  اجلزائر 
ال�ضمك �ضنويا وهذا من اأجل حاجيات 
اجلزائريني من هذا املنتوج، موؤكدا اأن 
�ضنويا  اجلزائر  تنتجه  الذي  األف   113
اأكرث  اإىل  بلوط  وراح  اإطالقا،  يكفي  ل 
من ذلك ملا �ضدد على اأن طريق ال�ضيد 
ال�ضيادين جعلت  امل�ضتخدمة من قبل 
رهيب  ب�ضكل  تتاآكل  ال�ضمكية  الرثوة 
اإىل  »بوهارون«  من  وهذا  ي�ضدق،  ول 

املناطق  وبع�س  »دل�س«  وحتى  »القل« 
اأن  م�ضيفا  الوفري،  بال�ضيد  املعروفة 
تنقر�س  الأ�ضماك  جعلت  املتفجرات 
ال�ضلطات  البحار، ما يلزم على  ولوثت 
الو�ضية التدخل من اأجل احلد من هذه 
املمار�ضات التي جعلت منتوج ال�ضمك 
اإىل  �ضنويا  طن  األف   280 من  يتناق�س 
الرقم امل�رشح به موؤخرا من قبل »طه 
وتربية  البحري  ال�ضيد  مدير  حمو�س« 
املائيات. ويف �ضياق اأخر تطرق بلوط 
العمل  واإمكانية  الت�ضدير  خطوة  اإىل 
اللجنة  اأو�ضح رئي�س  حيث  عليها، 
قادرة  اجلزائر  لل�ضيادين اأن  الوطنية 
للخارج  الت�ضدير  وباإمكانها  ذلك  على 
مثل  ال�رشوط،  بع�س  توفرت  ما  اإذا 
املت�ضببني  وحما�ضبة  القوانني  احرتام 
دور  له  كان  الذي  البحر  تلويث  يف 
ح�ضبه،  ال�ضمكية  للرثوة  بالن�ضبة  �ضلبي 
مربزا يف الأخري عامل العر�س والطلب 
الذي قال عنه باأنه ال�ضبب الرئي�س يف 
عرب  بال�ضمك  اخلا�ضة  الأ�ضعار  تذبب 
الأ�ضواق الوطنية، م�ضددا على �رشورة 
تدخل الو�ضاية من اأجل �ضبط ال�ضوق 
اأكرث خا�ضة واأن الإنتاج امل�ضجل �ضنويا 
ل يكفي حاجيات اجلزائريني على حد 

تعبريه.
علي عزازقة



املجل�س  اأع�ضاء  تو�ضل  اأخريا 
تيميمون  لبلدية  البلدي  ال�ضعبي 
�ضمال والية اأدرار  اإيل حل توافقي 
االإعالن  منذ  وان�ضداد  �رصاع  بعد 
عن نتائج املحليات املا�ضية وبعد 
املجتمع  من  اأطراف  عدة  تدخل 
املدين واعيان املنطقة ووايل والية 
للمقاطعة  املنتدب  والوايل  اأدرار 
تغليب  بغية  لتيميمون  االإدارية 
ال�رصاع  وطي  العامة  امل�ضلحة 
املواطن  بثقة  واالإملام  احلزبي 
فيهم  وعليه مت اأول اأم�س اخلمي�س 
املجل�س  اأع�ضاء  اجتماع  عقد  من 
البلدية  مبقر  البلدي  ال�ضعبي 
واإعالن  املهام  توزيع  على  واتفقوا 

مداولة الت�ضكيلة الر�ضمية للمجل�س 
عبد  ال�ضيد  البلدية  رئي�س  بقيادة 
القادر نقار من حزب حركة جمتمع 
ال�ضلم كما مت توزيع النواب واللجان 
ممثلي  خمتلف   على  واملندوبني 
اأجواء  يف  ال�ضيا�ضية  الت�ضكيالت 
�ضادها الهدوء اين اجمعوا ب�رصورة 
بغية  العامة  امل�ضلحة  اإيل  النظر 
املنطقة  خدمة  يف  االنطالق 
و�ضكانها الذين ياأملون االإجابة على 
الوعود  وحتقيق  ان�ضغاالت  عدة 
التي اأطلقوها عليهم خالل حملتهم 

االنتخابية لهذا املجل�س البلدي

بو�سريفي بلقا�سم 

قامت اأول اأم�س هدي اإميان فرعون 
االإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزيرة 
اإنهاء  قرار  اإ�ضدار  على  واالت�ضال 
بكار  �ضعيد  بن  اأوالد  ال�ضيد  مهام 
ادرار  لوالية  للقطاع  الوالئي  املدير 
مديرا  وهو  �ضنة   20 عمر  والذي 
القطاع  اإ�ضرتاتيجية  حتقيق  بدون 
وهذا وا�ضح من غ�ضب الوزيرة عليه 
كونها منذ تعيينها على راأ�س القطاع 
للوالية عك�س واليات  بزيارة  تقم  مل 
موؤخرا  زارت  حيث  اأخري  جنوبية 

عينت  كما  ومترنا�ضت  تندوف  والية 
خلفا للمدير املقال كينة كينة الذي 
كان ي�ضغل مدير بريد اجلزائر بوالية 
هذا  بحر  ين�ضب  والذي  تندوف 
االأ�ضبوع ح�ضب االإر�ضالية التي و�ضلت 
قويا  دفعا  يعطي  لعله  اأدرارو  لوايل 
للقطاع خا�ضة يف جمال االت�ضاالت 
التي ما تزال تراود مكانها من �ضعف 
تدفق االنرتنت واالإعطاب املتكررة 

وغريها
بو�سريفي بلقا�سم

املوؤثرات  من  قر�ضا   1164 حجز  مت 
اجلمارك  م�ضالح  طرف  من  العقلية 
الدويل  بو�ضياف  حممد  مبطار 

بق�ضنطينة ح�ضبما علم من 
م�ضوؤويل هذا ال�ضلك النظامي واأو�ضح 
نف�س امل�ضدر باأن عملية احلجز متت 
مراقبة  اأثناء  االأربعاء  اأم�س  م�ضاء 
اأمتعة م�ضافرين قادمني من مر�ضيليا 
باأن هذه االأقرا�س  )فرن�ضا( مو�ضحا 
امل�ضنفة �ضمن املوؤثرات العقلية مت 
جرائري  �ضخ�س  باأمتعة  اكت�ضافها 
العمر  من  الرابع  العقد  يف  اجلن�ضية 
ينحدر من والية �ضكيكدة و اأ�ضاف ذات 
امل�ضدر اأن هذه الب�ضاعة املحظورة 
كانت خمباأة باإحكام باأمتعة ال�ضخ�س 

املوقوف الذي األقي عليه القب�س من 
طرف عنا�رص اجلمارك و مت حتويله 
قد مت  و  احلدود  م�ضالح �رصطة  اإىل 
فتح حتقيق من طرف م�ضالح االأمن 
املخت�ضة لتحديد نطاق هذه العملية 
باأن  ذكر  الذي  امل�ضدر  لذات  وفقا 
العقلية  للموؤثرات  حجز  عمليات   8
مبطار  اجلمارك  عنا�رص  بها  قام 
ق�ضنطينة منذ مطلع �ضنة 2018 يذكر 
كذلك باأنه منذ مطلع ال�ضنة اجلارية 
مبطار  اجلمارك  م�ضالح  متكنت 
بق�ضنطينة  الدويل  بو�ضياف  حممد 
قر�س   7200 يقارب  ما  حجز  من 
من املوؤثرات العقلية و ذلك خالل 8 

عمليات منف�ضلة.

الع�رصات  اأم�س  اأول  �ضباح  احتج 
املواطنون باأدرار يف وقفة احتجاجية 
�ضلمية اأمام املكتبة العمومية مبدينة 
اأدرار على خلفية وفاة ال�ضاب يو�ضفي 
اأمنية  ب�رصكة  امن  عون  ال�ضا�ضي 
االأمن  على  ت�رصف  الطو  حا�ضي  يف 
باملركب الغازي بوا�ضطة طلقة نارية 
من م�ضد�س رئي�ضه منذ 3 اأيام  حيث 
املطالب  من  جملة  املحتجني  رفع 
اأولها فتح حتقيق �ضفاف حول اأ�ضباب 
الوفاة مع معاقبة املت�ضبب باالإ�ضافة 
اإيل اإعادة النظر يف �ضيا�ضة التوظيف 
تن�ضط  التي  ال�رصكات  خمتلف  يف 

اإعطاء  �رصورة   على  الوالية  باإقليم 
املنطقة  الأبناء  للتوظيف  االأولوية 
اأملت  التي  الفاجعة  هذه  وقع  وعلى 
بعائلة ال�ضاب يو�ضفي ال�ضا�ضي البالغ 
العام  االأمني  قام  �ضنة   25 العمر  من 
املجل�س  رئي�س  رفقة  اأدرار  لوالية 
ال�ضعبي الوالئي بزيارة لعائلة بق�رص 
�ضيدي يو�ضف ببلدية فنوغيل لتقدمي 
ويبقي  العائلة  وموا�ضاة  التعازي 
م�ضالح  طرف  من  جاري  التحقيق 
هذه  خيوط  لفك  الوطني  الدرك 

اجلرمية ال�ضنعاء
بو�سريفي بلقا�سم 

بعد تدخل اأطراف لتقريب وجهات النظر 

اأدرار

مطار حممد بو�سياف الدويل بق�سنطينة

ب�سبب وفاة عامل ب�سركة اأمنية باأدرار

حل االن�شداد وت�شكيل املجل�س 
ال�شعبي البلدي لتميمون 

اإنهاء مهام مدير الربيد 
وتكنولوجيات االإعالم واالت�شال  

 حجز ما يقارب 1200 قر�س
 من املوؤثرات العقلية 

مواطنون يحتجون و يطالبون 
مبعاقبة املت�شبب 
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حمور اجلزائر اأنقرة  ينتع�س مرة اأخرى 
.       حم�شن خني�س: الهبات التي قدمتها تركيا للجزائر تدخل يف اإطار الدبلوما�شية العامة

.      مالك �شراي: ال�شركات الرتكية ا�شتطاعت فر�س منطقها يف ال�شوق اجلزائرية من خالل ديناميكيتها العالية.

يحي. عواق

ال�ضيا�ضية  العلوم  اأ�ضتاد  اأكد   
حم�ضن   02 البليدة  بجامعة 
زيارة  باأن  »للو�ضط«  خني�س 
املرتقبة  الرتكي  الرئي�س 
اإطار  يف  تدخل  اجلزائر  اإىل 
اجلديدة  االإ�ضرتاتيجية  النظرة 
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  لتوجهات 
مند  تغريت  التي  الرتكية 
والتنمية  العدالة  حزب  و�ضول 
النظرة  وهي  ال�ضلطة،  اإىل 
اخلارجية  وزير  �ضاغها  التي 
واملنظر  ال�ضابق  الرتكي 
ال�ضيا�ضية  العلوم  جمال  يف 
موؤلفه  يف  اأغلو  داوود  اأحمد 
الذي  االإ�ضرتاتيجيّ«  العمق   «
فتح  اإمكانية  خالله  من  و�ضح 
لل�ضيا�ضة  جديد  حيوي  جمال 
اخلارجية الرتكية وهو املجال 
ال�رصق  منطقة  يف  املتمثل 
وعدم  واإفريقيا  االأو�ضط 
التقليدي  بالتوجه  االكتفاء 
اأوروبا وامل�ضاعي احلثيثة  نحو 
من اأجل االن�ضمام اإىل االإحتاد 

االأوروبي. 
العالقات  يخ�س  فيما  اأما 
الثنائية بني اجلزائر وتركيا فقد 

اأكد املتحدث باأنها عرفة تطورا 
كبري يف 05 �ضنوات االأخرية وهو 
اال�ضتثمارات  حجم  توؤكده  ما 
خا�ضة يف جمال  الطرفني  بني 
وكذا  الن�ضيجية  ال�ضناعات 
يف  املقاوالتية   ال�رصكات 
عدد  اإىل  اإ�ضافة  البناء  جمال 
الرحالت اجلوية التي اأ�ضبحت 
نحو  اجلزائر  يف  اليوم  متوفرة 
عدد  و  الرتكية  املطارات 
تركيا  نحو  املتوافدين  ال�ضياح 

�ضنويا.
هذا واأكد ا�ضتاد العلوم ال�ضيا�ضة 
حم�ضن خني�س باأن الهبات التي 
على  للجزائر  تركيا  قدمتها 
م�ضجد  تهيئة  اإعادة  غرار 
داللة  يحمل  الذي  كت�ضاوة 
املوروث  يف  عميقة  رمزية 
مرة  ويوؤكد  للبلدين  التاريخي 
يف  الرتكي  العمق  على  اأخرى 
اخلالفة  فرتة  مند  املنطقة 
التي  الفرتة  وهي  العثمانية 
جاهدة  الرتكية  القيادة  تعمل 
على اإحيائها يف اإطار ما يعرف 

بالعثمانية اجلديدة.
م�ضريا يف ذات ال�ضياق باأن هذا 
يدخل  التفاعالت  من  النمط 
العلوم  يف  يعرف  ما  اإطار  يف 

الدبلوما�ضية  ب«  ال�ضيا�ضية 
العامة« التي ت�ضعى من خاللها 
يف  فقط  لي�س  التاأثري  الدول 
يف  بل  ال�ضيا�ضية  اأنظمتها 
�ضعوبها ونخبها من خالل خلق 
نوع من االألفة والتقارب الناعم 
بني البلدين خا�ضة واأن اجلزائر 
عثماين  تاريخي  اإرث  لديها 
ي�ضاعد  الذي  االأمر  وهو  قدمي 

يف جناح مثل هذه العالقات.
اختالفات  يخ�س  فيما  اأما 
ال�ضيا�ضية  النظر  وجهات 
من  العديد  حول  البلدين  بني 
ال�رصق  منطقة  يف  امللفات 
امللف  مقدمتها  ويف  االأو�ضط 
املتحدث  اأكد  فقد  ال�ضوري 
املواقف  يف  االختالف  باأن 
حول  البلدين  بني  ال�ضيا�ضية 
منطقة  ق�ضايا  من  العديد 
من  مينع  مل  االأو�ضط  ال�رصق 
االقت�ضادي  والتعاون  التقارب 
واأن  خا�ضة  واالإ�ضرتاتيجي 
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  مواقف 
م�ضاألة  حول  ثابتة  اجلزائرية 
الغري  �ضوؤون  يف  التدخل  عدم 
اأعطاها  الذي  املوقف  وهو 
مع  التعامل  يف  كبرية  مرونة 
اإ�ضافة  هذا  الدول  من  العديد 

الر�ضمي  املوقف  وقوف  اإىل 
النظام  جانب  اإىل  اجلزائري 
الرتكي يف املحاولة االنقالبية 
وهو  لها  تعر�س  التي  الفا�ضلة 
بني  اأكرث  التقارب  دعم  ما 

الطرفني.
االإقت�ضادي  اجلانب  من  اأما 
�رصاي  مالك  اخلبري  اأكد  فقد 
جمعه  هاتفي  اإت�ضال  يف 
الزيارة  باأن  ب«الو�ضط« 
الرتكي  للرئي�س  املرتقبة 
ال�رصكات  ن�ضاط  من  �ضتعزز 
اجلزائرية  ال�ضوق  يف  الرتكية 
تفر�س  اأن  ا�ضتطاعت  التي 
مردو  من  وترفع  فيه  نف�ضها 
بلغ  الذي  مالها  وراأ�س  ديتها 
 05 خالل  ماليري   05 قرابت 
�ضنوات االأخرية موؤكدا يف ذات 
االقت�ضادي  الواقع  باأن  ال�ضياق 
اأزمة  من  يعاين  اجلزائري 
العالقات  هذه  ومثل  حقيقية 
ال�ضبيل  هي  وال�رصاكات 
اأدائه خا�ضة  الوحيد للرفع من 
تتميز  الرتكية  ال�رصكات  واأن 
م�ضريا  العالية  بديناميكيتها 
اأكرب  �ضتكون  اال�ضتفادة  اأن  اإىل 
يحوز  الذي  الرتكي  لل�رصيك 

على نظام �ضناعي كبري جدا.

ب�سبب غياب دفاع املتهم

تاأجيل ملف مفجر نواة اجلماعة امل�شلحة »اجليا« لتاريخ 20 مار�س
الفارط  االأ�ضبوع  نهاية  قررت 
االإ�ضتئنافية  اجلنايات  حمكمة 
لدى جمل�س ق�ضاء لعا�ضمة تاأجيل 
ب�ضبب  مار�س   20 لتاريخ  النظر 
ق   « الرئي�س  املتهم  دفاع  غياب 
،ح�ضني »  النظر يف ق�ضية  �ضبعة 
اإرهابيني على راأ�ضهم  هذا االأخري  
اجلماعة  نواة  عن  ك�ضف  الذي 
)اجليا(  امل�ضلحة  االإ�ضالمية 
العا�ضمة  اجلزائر  م�ضتوى  على 
�ضنة  منذ  �ضلوعهم  يف  امل�ضتبه 
اإرهابية  عمليات  عدة  يف   1997
متفجرات  وو�ضع  القتل  من  

واالختطاف  عمومية  اأماكن  يف 
العا�ضمة  باجلزائر  واالغت�ضاب 
وجهت   الذين  و    . �ضواحيها  و 
جماعة  اإىل  االنتماء  تهم   لهم 
التقتيل  ن�رص  يف  �ضالعة  اإرهابية 
يف  بتفجريات  القيام  كذا  و 
اأماكن عمومية خلفت العديد من 
القتلى واجلرحى” و كذا  بجناية 

“االختطاف و االغت�ضاب.
تفجري الق�ضية احلالية تعود لعام 
 ، »ق  املدعو  قرر  حني   1997
ح�ضني » وهو نا�ضط �ضابق �ضمن 
امل�ضلحة  االإ�ضالمية  اجلماعات 

لل�ضلطات و   »اجليا« ت�ضليم نف�ضه 
كلف  اإنتحارية  عملية  عن  التبليغ 
للقيام بها ، يف الطريق العمومي 
،وهذا   نا�ضف  حزام  باإ�ضتعمال 
باأمر من  اأمري اجلماعة االإ�ضالمية 
امل�ضلحة اآنذاك »ر�ضيد اأبو تراب 
عنا�رص  من   عن�رص  ب�ضفته   ،  «
كانت  والذي  االإ�ضناد   و  الدعم 
�ضد  بالرت�ضد  التكفل   مهمته  
االإرهابيني  ونقل  االأمن  قوات 
مبختلف  اعتداءات  لتنفيذ 
، حيث  العا�ضمة  اجلزائر  جهات 
قرر  اأنه  ا�ضتجوابه  لدى  اأ�ضار 

التي  االأ�رصار  بعد  نف�ضه  ت�ضليم 
حلقت به من جراء ن�ضاطه بهاته 
اأخطرها  كان  التي  و  اجلماعة 
اإثر  ،على  ب�رصه  لفقدان  تعر�ضه 
و�ضع قنبلة يدوية مبحطة القطار 
 ،  1997 بعام  ق�ضنطينة   بج�رص 
لتقوم م�ضالح ال�رصطة و ا�ضتنادا 
على املعلومات التي قدمها هذا 
االأمن  عنا�رص  ،متكنت  العن�رص 
من القب�س على عدد من عنا�رص 
هاته اجلماعة مع ا�ضرتجاع جزء 

من الذخرية و االأ�ضلحة .
ل/منرية

مطار 8 ماي 1945

اإحباط حماولة تهريب 57 قطعة اأثرية 
احلدود  �رصطة  فرقة  اأحبطت 
 1945 ماي   8 مبطار  اجلوية 
ب�ضطيف حماولة تهريب 57 قطعة 
تعود  االأ�ضكال  خمتلفة  اأثرية 
من  علم  ح�ضبما  خمتلفة،  لع�ضور 
م�ضوؤول باالإعالم و االت�ضال بذات 
الفرقة املالزم اأول لل�رصطة زهري 

د�ضا�س.

مت  اأنه  امل�ضدر  نف�س  واأو�ضح 
يف  للمطار  الرئي�ضي  باملدخل 
�ضباح  من  التا�ضعة  ال�ضاعة  حدود 
اأثرية  قطعة   57 حجز  اأم�س  اأول 
خمتلفة االأحجام و االأ�ضكال كانت 
اأحد  حقائب  يف  باإحكام  خمباأة 
امل�ضافرين واأ�ضاف ذات امل�ضدر 
�ضد  عندما  متت  العملية  هذه  اأن 

انتباه عنا�رص الفرقة اأ�ضياء خمباأة 
�ضخ�ضية  اأغرا�س  داخل  باإحكام 
بغر�س  حمكمة  بطريقة  مموهة 
جهاز  بوا�ضطة  اكت�ضافها  عدم 
للمالزم  وا�ضتنادا  ال�ضكانري. 
فاإن  د�ضا�س  زهري  لل�رصطة  اأول 
م�ضافر  الق�ضية  هذه  املتورط يف 
جزائري يف اخلم�ضينات من العمر 

مر�ضيليا  مدينة  اإىل  متجها  كان 
تتمثل  اأن املحجوزات  و  )فرن�ضا( 
قطعة   13 يف  اخل�ضو�س  على 
 5 و  الع�ضور  تعود ملختلف  نقدية 
خمتلفة  عيارات  ذات  ر�ضا�ضات 
و  الر�ضا�س  مادة  من  قطع   5 و 
حلقتني من الربونز  و واحدة من 

النحا�س.

يحل الرئي�س الرتكي  رجب طيب اأردوغان باجلزائر يف زيارة عمل من 26 اإىل 28 فيفري اجلاري 
وهي الزيارة التي حتمل العديد من االأبعاد االقت�سادية واجليو اإ�سرتاتيجية حاولت جريدة الو�سط 

ر�سدها .
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عالج يف ظرف قيا�سي م�ساكل كانت من اأولويات املواطنني 

.        "التنمية م�صوؤولية اجلميع والوالية تبنى بجهود اأبنائها املخل�صني"

ب�صمات وا�صحة لوايل الوالية عبد القادر جالوي يف ملف التنمية يف ورقلة 

تك�سف ح�سيلة وايل الوالية عبد القادر جالوي منذ تعيينه على راأ�س الوالية ، عن اإجنازات ومكا�سب ايجابية �سنفته كاأول وايل يتمكن يف ظرف 
وجيز من معاجلة العديد من االن�سغاالت املطروحة يف ال�سارع املحلي ، ولعل من اأبرز هذه املكا�سب احتوائه تراكمات ملف ال�سكن من خالل توزيعه يف 

اأقل من �سهر 1400 وحدة �سكنية مبختلف بلديات الوالية و املقاطعة االإدارية تقرت .

روبورتاج : اأحمد باحلاج 

الهيئة  على  الأول  امل�س�ؤول  جنح 
يف  جالوي  القادر  عبد  التنفيذية 
تفكيك األغام قطاع التنمية املحلية 
املطروحة  ال�سع�بات  رغم 
احلك�مة  بت�جهات  التقيد  منها 
النفقات  برت�سيد  املتعلقة 
 ، التق�سف  ب�سيا�سة  واللتزام 
وتعد اجنازات وايل ال�لية �سابقة 
على  املتعاقبني  ال�لة  تاريخ  يف 
احل�سيلة  تعك�سه  ما  وه�  ال�لية 
املتعلقة  الرقام  وكذا  اليجابية 
باملكا�سب التي تعززت بها ال�لية 
ورقلة  ترام�اي  م�رشوع  بينها  من 
يف  اخلدمة  حيز  �سيدخل  الذي  
ت�جيهات  بف�سل  العاجل  القريب 
على  امليداين  احلر�ص  وكذا 
يف  ال�سغال  من  النتهاء  �رشورة 
اأ�رشع وقت حتى يت�سنى مل�اطني 
مزايا  من  ال�ستفادة  من  ال�لية 
ي�ساف  الذي  الهام  املك�سب  هذا 
التي  الكربى   امل�ساريع  اىل جملة 
ال�احات  عا�سمة  منها  ا�ستفادة 
ال�سحية  امل�ساريع  اأبرزها  منها 
عنها  رفع  التي  الرتب�ية  وكذا 
ال�لية  وايل  تدخل  بعد  التجميد 
بالبالد   العليا  لل�سلطات  ومرا�سلته 

.
عبد  ورقلة  ولية  وايل  اأن  ومعل�م 
القادر جالوي كان قد تعهد على 
هام�ص ت�زيعه الإعتمادات املالية 
بلدية   21 على  املا�سية  ال�سنة 
مليار   400 من  باأكرث  واملقدرة  
اأمام  املنتخبني  بف�سح  �سنتيم 
تلك  يلم�ص  مامل  حالة  يف  ال�سعب 

الأم�ال على اأر�ص ال�اقع .

توزيع 1400 م�سكن يف 
اأقل من �سهر واحد 

يف  املحلي  لل�ساأن  متتبع�ن  اأجمع 
لهم  متفرقة  ت�رشيحات  ورقلة يف 
اأن  على    ، »ال��سط«  جريدة  مع 
ال�ايل عبد القادر جالوي ا�ستطاع 
اعتماد خطة  يف ظرف وجيز من 
انتعا�سة  من  ال�لية  مكنت  عمل 
ملفات  حلحلة  جمال  يف  ق�ية 
الن�سغالت  وكذا  املحلية  التنمية 
املرتبطة بي�ميات امل�اطن ل�سيما 
ملف ال�سكن الذي ظل يف ال�سن�ات 
الأخرية حمل ا�ستياء ال�سكان نظرا 
للتاأخر يف اجناز وت�زيع احل�س�ص 
الأول  الرجل  اأن  الإ   ، ال�سكنية 
قيا�سي  وقت  يف  ا�ستطاع  بال�لية 
الختاللت  معاجلة  ت�زيع  من 
حيث  القطاع  هذا  يف  امل�سجلة 
اىل  اأف�سى  ميدانيا  حتديا  رفع 
ذات  �سكنية  وحدة   1400 ت�زيع 
عم�مي  ايجاري  اجتماعي  طابع 
ويتعلق   ، واحد  �سهر  من  اأقل  يف 

باملقاطعة  م�سكن   1190 بـ  الأمر 
ببلدية  وزع  فيما   ، تقرت  الدارية 
 90 بـ  مقدرة  ح�سة  البي�ساء  عني 
ت�سليم  م�ؤخرا  مت  بينما  م�سكن 
 68 من  للم�ستفيدين  املفاتيح 
م�سكن اجتماعي بدائرة احلجرية 
عليها  اأثنى  التي  العملية  ،وهي 
ك�ن  املحلي  العام  الراأي  كثريا 
اأكرث من 05  ال�لية مل ت�سهد منذ 

�سن�ات ح�س�ص جديدة .
القادر  عبد  ال�لية  وايل  وقال 
جلريدة  حديث  يف  جالوي 
ت�زيع  هام�ص  على   « »ال��سط 
بع�ص احل�س�ص ال�سكنية ، اأن ملف 
حر�ص  التي  امللفات  من  ال�سكن 
رئي�ص  لت�جيهات  طبقا  �سخ�سيا 
ب�تفليقة  العزيز  عبد  اجلمه�رية 
ت�زيع  يف  الإ�رشاع  اىل  الرامية 
على   ، اجلاهزة  ال�سكنات  جميع 
التاأخر  فيها  معاجلة م�ساكلها مبا 
امل�ساريع  جت�سيد  يف  امل�سجل 
املحددة  اأوقاتها  يف  ال�سكنية 
ب�سمة  امل�س�ؤول  ذات  وترك   ،
عن  بالإفراج  يتعلق  فيما  وا�سحة 
ال�سكنات وت�زيعها على م�ستحقيها 
ب�ساأنها  ال�ايل  اأكد  م�س�ؤولية  وهي 
اأجل  من  منها  بد  ل  �رشورة  اأنها 
الداعية  احلك�مة  ت�جهات  تنفيذ 
ال�سكن  اأزمة  من  التخفيف  اىل 

والتكفل بان�سغالت امل�اطن .

حملتنا �سد البناء 
الفو�سوي هدفها و�سع 

حد لبارونات العقار 

ب�سفته  ورقلة  ولية  وايل  اأكد 
قطاع  على  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
كذلك  العقار  ملف  اأن    ، العقار 
كان من بني اأول�يتانا لذلك �سطرنا 
ا�سرتاتيجية عمل من اأجل حماربة 
العقار  على  التعدي  اأ�سكال  كل 
لبارونات  والت�سدي  العم�مي 
ال�ستيالء  اىل  التي عمدت  العقار 
وبناء  �سا�سعة  م�ساحات  على 
للدولة  اأرا�سي ملك  حظائر ف�ق  
وهي الظاهرة التي ا�ستفحلت اأكرث 
بلديات  منها  البلديات  من  بعدد 
البي�ساء  ، عني  الروي�سات   ، ورقلة 
اأ�ساف  و   ، وتقرت  احلجرية   ،
ال�ايل يف ذات ال�سياق اأن املع�سلة 
حد  ل��سع  جديا  تدخل  تطلبت 
ظاهرة  وكذا  العقار  ملافيا 
اأطلقنا  حيث   ، الف��س�ي  البناء 
الأخرية  املدة  يف  وا�سعة  حملة 
ا�ستهدفت ازالة البنايات واحلظائر 
،م�ؤكدا  الع�س�ائية  وامل�ست�دعات 
ا�ستح�سانا  لقيت  اخلط�ة  هذه  اأن 
ودعما كبريين من طرف الغي�رين 
خالل  من  ال�لية  م�سلحة  على 
تعاطيهم اليجابي مع هذه احلملة 

.
ال�سدد  هذا  يف  ال�ايل  ودعا 

املنتخبني  وكذا  امل�سالح  خمتلف 
بالتعليمات  التقييد  �رشورة  اىل   ،
يف  واملتمثلة  اليهم  وجهت  التي 
امل�سالح  مع  تن�سيقهم  وج�ب 
الق�ساء  بغية  ال��سية  والدوائر 
الذي ت�سبب  الف��س�ي  البناء  على 
يف بع�ص الأحيان يف اإعاقة اجناز 
امل�ساريع املهمة من بينها مرافق 
ترب�ية و�سحية ، وك�سف امل�س�ؤول 
حديثه  معر�ص  يف  بال�لية  الأول 
القان�ن  اأن  »ال��سط«،  ي�مية  مع 
�سيطبق على اجلميع وكل �سخ�ص 
العم�مي  العقار  نهب  يف  يت�رط 
 ، الق�سائية  اجلهات  على  �سيحال 
من  ال�لية  اخراج  اأن  اإىل  م�سريا 
جه�د  بتظافر  مره�ن  م�ساكلها 
و  اجلميع من منتخبني وم�س�ؤولني 
ممثلي احلركة اجلمع�ية وفعاليات 
املجتمع املدين يف �سبيل ا�سرتجاع 
الأمالك العم�مية املنه�بة بدون 

وجه حق  . 

قطعنا خطوات عمالقة 
يف جمال االإ�ستثمار و 

االأرقام م�سجعة 

وعرج وايل ولية ورقلة عبد القادر 
يقل  ل  اأخر  ملف  على  جالوي 
اأهمية عن امللفات املذك�رة وه� 
ب�ساأنه  قال  الذي  الإ�ستثمار  ملف 
اأنه عرف انتعا�سا فعليا  ترجمتها 
م�ؤكدا   ، واحل�سائل  الأرقام 
املجالني  يف  امل�ستثمرين  اأن 
و�سعت  وال�سناعي  الفالحي 
اأمامهم ت�سهيالت من اأجل حتقيق 
اأهدافهم ،خا�سة ما تعلق باجلانب 
الإداري وتذليل ال�سعاب اأمامهم ، 
و اأفاد نف�ص امل�س�ؤول اأن رهانات 
ملف ال�ستثمار من �ساأنها حت�سني 
وامل�ساهمة  املحلية  التنمية  واقع 
القت�ساد  ب�اقع  النه��ص  يف 
منا�سب  وفتح  وال�طني  املحلي 

�سغل لليد العاملة املحلية .
وجه  اأنه  ال�لية  وايل  اأ�ساف  و 
تعليمات �سارمة ملختلف م�ساحله 
على   عق�بات  فر�ص  اأجل  من 
املخالفني واملتاأخرين يف جت�سيد 
الإ�ستثمارية من خالل  م�ساريعهم 
مع  للمتماطلني  الرخ�ص  �سحب 
»الأر�ص  ب�سعار  بالتقيد  الإلتزام 
اأن  ال�ايل  »،وقال  يخدمها  ملن 
هناك خط�ات عمالقة مت قطعها 
الذي  ،الأمر  ال�ستثمار  ملف  يف 
ترتجمه الطلبات الكثرية  امل�دعة 

لدى امل�سالح املعنية  .

جمعيات حملية فاعلة 
تعلن عن دعمها املطلق 

والالم�سروط لوايل 
الوالية 

عدد  اأعلنت  اأخرى  جهة  من 

الفاعلة  املحلية  اجلمعيات  من 
ب�لية ورقلة ، عن دعمها املطلق 
امل�ساعي  مع  والالم�رشوط 
التي يق�م بها ال�ايل عبد  احلثيثة 
بال�لية  للنه��ص  جالوي  القادر 
اأثنت  على  جميع الأ�سعدة ،حيث 
اجلمعيات املذك�رة على ال�سارمة 
به  يق�م  الذي  الدوؤوب  والعمل 
ال�ايل ،خا�سة اخلرجات امليدانية 
والأخر  احلني  بني  بها  يق�م  التي 
خمتلف  عرب  التنمية  واقع  لتفقد 
اخلط�ة  وهي  ال�لية  مناطق 
اجلمعيات  نف�ص  اعتربتها  التي 
م�ؤ�رشات م�سجعة ويجب اللتفاف 
ال�ايل  دعم  اأجل  من  ح�لها  من 
مل�ا�سلة م�سرية الإنعا�ص التنم�ي 
املن�س�دة  التطلعات  حتقيق  ومنه 
تبقى  التي  ال�لية  هذه  ل�سكان 
م�ساعفة  جمه�دات  اىل  بحاجة 
التي  ال��سعية  من  لإخراجها 

تعي�سها .
ووجهت اجلمعيات ذاتها نداءا عرب 
ال�لية  ل�ايل  »ال��سط«،   جريدة 
وم�ساندتها  له  دعمها  م�ؤكدة 
التحدي  رفع  الإ�ستمرار يف  ق�سد 
التنم�ي  ال�اقع  بتح�سني  املتعلق 
مكانتها  يحفظ  مبا  للمنطقة 
ال�طنية  ال�ساحة  يف   واهميتها 
والمكانيات  مت�فرة  الإرادة  ك�ن 
م�ج�دة ، وخل�ص حمدث�نا اىل اأن 
اأدائه  الأن على  ال�ايل برهن حلد 
ال�لية  هذه  اجتاه  وم�س�ؤولياته 
الأ�سداء  ك�سفته  الذي  الأمر 
ازاء  ال�سارع املحلي  اليجابية يف 
طرف  من  املبذولة  املجه�دات 

وايل ال�لية .

  

 



علم  ح�سبما  بتلم�سان,  دامرجي" 
امل�ؤ�س�سة   لهذه  العام  املدير  من 
اال�ست�سفائية ,و اأو�سح ن�رص الدين 
مازوين اأن من بني امل�ساريع الكربى 
التي �سطرتها هذه امل�ؤ�س�سة هناك 
�سيق�م  التي  الكبد  زرع  عملية 
م�فق  خرب��ش  الربوفي�س�ر  بها 
العامة  اجلراحة  م�سلحة  رئي�ش 
ب�سدد  هي  والتي  فريقه  و  "ب" 
درا�سة جد متقدمة م�سريا اإىل اأن 
خرباء  مع  ات�سال  يف  االأخري  هذا 
اجلامعي   اال�ست�سفائي  املركز 
راأ�سهم  على  و  العا�سمة  باجلزائر 
الربوفي�س�ر دبزي الذي قام بزيارة 
اأعرب عن  و  امل�سلحة  املذك�رة 

م�افقته على هذا امل�رصوع.
الزرع  عمليات  جلنة  اأن  اأكد  كما 
اجلامعي  اال�ست�سفائي  باملركز 
العملية  هذه  كثب  عن  تتابع 
مذكرا بان هذه العملية اجلراحية 
الدقيقة تتطلب اإمكانيات كبرية و 
خمت�سني ملدة ترتاوح ما بني �ست 
و �سبع �ساعات من جانب اآخر فان 
التي  العي�ن  طب  م�سلحة  فريق 

فقدت م�ؤخرا رئي�سها الربوف�سي�ر 
ال�رصوع  على  تراهن  وا�سح  مرمي 
يف عمليات زرع القرنية و ال�سبكية 
بف�سل التجهيزات و ال��سائل التي 
اال�ست�سفائي  املركز  �سخرها 
اكرب  ثالث  اأما  بتلم�سان  اجلامعي 
امل�ؤ�س�سة  هذه  برجمته  م�رصوع 
اال�ست�سفائية فيتمثل -ح�سب ذات  
النخاع  زرع  عملية  يف  امل�س�ؤول- 
نعيمة  الربوفي�س�ر  ا�رصاف  حتت 
اأمرا�ش  م�سلحة   رئي�سة  م�سلي 
الدم على م�ست�ى املركز اجلديد 
الذي  ب�ست�ان  ال�رصطان  ملكافحة 
رئا�سي  مبر�س�م  احلاقة   مت 
اجلامعي  اال�ست�سفائي  باملركز 

بتلم�سان.
ال�سحي  الهيكل  هذا  ان  للتذكري 
الذي يت�فر يف املجم�ع على اثني 
م�سلحة  بينها  من  م�سلحة  ع�رص 
ت�ستعمل  التي  باالأ�سعة  العالج 
ثالثة م�رصعات �ستتعزز مب�سلحة 
ال�رصطان  للتكفل مبر�سى  جديدة 

من االأطفال.
زرع  عمليات  يخ�ش  فيما  اأما 
املركز  مدير  ذكر  فقد  الكلى 
اال�ست�سفائي اجلامعي انه مت القيام 
بثالثة ع�رص عملية ناجحة يف �سنة 

2017 م�سيفا انه تقرر القيام باأربع 
ال�سنة  هذه  �سهريا خالل  عمليات 
العمليات  هذه  حت�يل  بعد  �سيما 
امل�سالك  اأمرا�ش  م�سلحة  من 
الب�لية نح� م�سلحة اجلراحة "ب" 
على  ال��سائل  جميع  تت�فر  حيث 

م�ست�ى غرف العمليات.
االأذن  ق�قعة  زرع  يخ�ش  فيما  و 
فقد اأو�سح ن�رص الدين مازوين اأن 
اأحد ع�رص )11( عملية قد متت يف 
�سنة 2017 لدى االطفال )من 1 اىل 
�سن�ات(   8 و   7 حتى  و  �سن�ات   4
اأمرا�ش  م�سلحة  م�ست�ى  على 
االأذن و االأنف و احلنجرة م�سيفا 

"اأننا جلبنا هذه ال�سنة 30 
لهذه  مربجمة   40 بني  من  ق�قعة 
امل�س�ؤول  ذات  اأكد  كما  ال�سنة" 

اجلامعي  اال�ست�سفائي  املركز  اأن 
دامرجي"  تيجاين  "الدكت�ر 
�سنة  مطلع  غي  �سيتعزز  بتلم�سان 
2019 مب�سلحة اإ�ستعجاالت جديدة 
يجري اجنازها حيث  بلغت ن�سبة 
تقدم اأ�سغالها 70 %و تابع ق�له اأن 
هذه امل�سلحة اجلديدة تت�فر على 
ف�ساءات كافية لال�ستقبال و التكفل 
عمليات  غرف  على  و  باملر�سى 
االإ�سعاف  ل�سيارات  مداخل  و 
االإ�ستعجاالت  بان م�سلحة  مذكرا 
�سنة  اجنازها  مت  التي  احلالية 
لالأعداد  تت�سع  ال  اأ�سبحت   1995
الكبرية من املر�سى القادمني من 
جميع اأنحاء ال�الية م�سريا اإىل اأن 
هذه االأخرية قد ا�ستقبلت يف �سنة 

2017 ح�ايل 5419 مري�سا.
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 �ستجرى اأول عملية لزرع الكبد يف الفرتة املمتدة بني مايو و يونيو املقبلني على م�ستوى املركز اال�ست�سفائي 
اجلامعي "دكتور تيجاين .

املركز اال�ست�سفائي اجلامعي بتلم�سان

ق.و

 برجمة اول عملية زرع للكبد ما بني
 �شهري ماي و جوان املقبلني 

خالل زيارته امليدانية لعا�سمة الوالية 

تي�سم�سيلت

وايل امل�شيلة "اأنا رجل ميداين 
ومل اآت للجلو�س يف املكتب "

ت�شليم مفاتيح 90 م�شكن عمومي اإيجاري باالأزهرية يف مار�س املقبل 

 قام اأم�ش وايل والية امل�سيلة "حاج مقداد 
" بخرجة ميدانية اإىل بلدية امل�سيلة وذلك 
�سري  وعلى  بها  التنمية  واقع  على  لل�ق�ف 
من  التي  التنم�ية  امل�ساريع  من  العديد 
حقيقية  حملية  تنمية  حتقق  اأن  �ساأنها 
امل�اطنني,  ان�سغاالت  اإىل  اال�ستماع  وكذا 
التي عرفت قفزة معتربة ما و�سفه باالأمر 
االيجابي و اأكد يف ت�رصيح لل�سحافة على 
ي�سهدون  امل�اطنني  كل  اأن  زيارته  هام�ش 
تعينه  منذ  حتققت  التي  االإجنازات  على 
دفع  يف  وم�ساهمته  ال�الية  راأ�ش  على 
رب�ع  كامل  عرب  املحلية  التنمية  عجلة 
ويف  الهيئات  خمتلف  مع  بالتعاون  بلديات 
اإعتربها  التي  االإعالمية  االأ�رصة  مقدمتها 
يف  الرئي�سي  ال�رصيك  مبثابة  املتحدث 
يف  م�ساعدتها  طريق  عن  التنمية  حتقيق 
رفع االن�سغاالت والنقائ�ش امل�سجلة بتلك 
البلديات م�ؤكد على م�ا�سلة متابعة وتفقد 
بالزيارات  والقطاعات  امل�ساريع  خمتلف 
و�سغرية  كبرية  لكل  والفجائية  امليدانية 
امل�اطن  حاجيات  مع  مبا�رصة  عالقة  لها 
وال�الية من �سانها حتقيق تنمية م�سيفا انه 
االجتماعات  خالل  من  امللفات  كل  يتابع 
الي�مية , واخذ كل التدابري يف حينها ومنها 
التي  اجلزائرية  الدولة  جمه�دات  جت�سيد 
الإجنازها  معتربة  وم�ساريف  اأم�ال  وفرت 

خلدمة م�اطنيها .

توزيع 6000 وحدة �سكنية 
قبل نهاية ال�سدا�سي االأول

للتط�ر  ارتياحه  امل�سيلة  وايل  ابدي  كما 
التي  امل�سيلة  والية  تعرفه  الذي  العمراين 
عرفت يف االونة االخرية نه�سة عمرانية و 
كذا يف ن�عية االإجناز و اأبرز "حاج مقداد 
الهند�سة  و  املنجزة  ال�سكنات  ن�عية  اأن   "
املعمارية تعك�سان ال�جه احلقيقي للعمران 
و املجمعات احل�رصية ور�ساه التام ب�ترية 
االأ�سغال اجلارية خا�سة يف ور�سة م�رصوع 
اإجناز �سكنات عدل والتي و�سفها باالأح�سن 
االإرادة  بف�سل   , ال�الئي  امل�ست�ى  على 
املحلية  ال�سلطات  بني  والتن�سيق  والعمل 
امل�سيلة  والية  ان  م�سيفا  واملركزية 
ا�ستفادت من الكثري من امل�ساريع ال�سكنية 
اأنه  معلنا  ال�سيغ  و  اال�سناف  خمتلف  يف 
�سيتم ا�ستالم 6000 وحدة �سكنية قبل نهاية 

ال�سدا�سي االأول لهذه ال�سنة .

يوؤكد الق�ساء على اأزمة 
املاء قريبا

باملياه  التزود  و�سعية  حت�سني  اإطار  يف 
عا�سمة  �سكان  لفائدة  لل�رصب  ال�ساحلة 
م�سكلة  بان  امل�سيلة  وايل  ك�سف  ال�الية 
املياه ال�ساحلة لل�رصب �ستنتهي قبل �سهر 
رم�سان الكرمي القادم من خالل االإنتهاء من 
كمية  امل�سيلة من  والية  اأ�سغال مما ميكن 
وتق�سي  ط�يلة  لفرتة  املياه  من  اإ�سافية 
بذلك على النق�ش امل�سجل يف هذه املادة 

احلي�ية والتي ت�سري ب�ترية ح�سنة كما جدد 
وايل والية امل�سيلة   حر�سه  على م�ا�سلة 
وبع�ش  امل�ساريع  خمتلف  وتفقد  متابعة 
على  وال�ق�ف  اتخذها  التي  القرارات 
تنفيذها يف امليدان وعلى �سري االأ�سغال يف 
بالتنمية  املرتبطة  امل�ساريع  هذه  ور�سات 

املحلية.

12 مار�س تقام اأول �سالة 
يف م�سجد الن�سر 

م�سجد  الأ�سغال  ومعاينته  زيارته  وخالل 
الن�رص ك�سف وايل والية امل�سيلة عن ت�سلم 
مار�ش   �سهر  بداية  الديني  امل�رصوع  هذا 
 85 قاربت  التي  اأ�سغاله  ا�ستكمال  بعد 
اإ�سعاع  �سيك�ن م�سدر  باملائة من االجناز 
امل�سيلة  لل�الية  هاما  ومك�سبا  للمنطقة 
تك�سية  عملية  ح�ل  �رصوحات  تلقيه  ولدى 
هيكل امل�سجد مثل تزيني اأروقته وخمتلف 
امل�سيلة  وايل  �سّدد  االأخرى,  ف�ساءاته 
الن�سق  االعتبار  بعني  االأخذ  �رصورة  على 
�سيما  ال  امل�رصوع  جت�سيد  يف  اجلمايل 
واالأعمال  الزخرفة  ان�سجام  جانب  من 
امل�سجد  م�رصوع  ويحت�ي  الكاليغرافية, 
بطاقة  �سالة  قاعة  على   " "الن�رص  الكبري 
�سانه  اآالف م�سل م�سيفا يف  ا�ستيعاب 14 
�سالة  اأول  قال  كما  و�سن�ؤدي  �سيفتح  باأنه 
�سالة  واأول  القادم  مار�ش   12 ي�م  فيه 

جمعة بعدها .

يوؤكد موا�سلته الزيارات 
الفجائية

ن�ساطه  ي�ا�سل  �س�ف  باأنه  اأو�سح  كما   
بزياراته  املكتب  عن  بعيدا  امليداين 
من  ال�الئية  املديريات  لبع�ش  الفجائية 
حمت�ى  تنفيذ  مدى  على  ال�ق�ف  اجل 
ق�اعد  بفر�ش  املتعلقة  التعليمات 
و  العمل  م�اقيت  احرتام  و  االن�سباط 
وما  امل�اطنني  بان�سغاالت  االأمثل  التكفل 
املتخاذلني  �سد  اإجراءات  من  اإتخذه 
بع�ش  كا�سفا عن   , واملرتاخني يف عملهم 
تتعلق  التي  االأخرى  والقرارات  االإجراءات 
باإن�سغالت م�اطني امل�سيلة , اإىل جانب رده 
بامل�سككني  و�سفهم  مبا  لبع�ش  وت��سيحه 
يف املجه�دات التي تبذل من اجل تط�ير 
ال�الية واالإجنازات التي تتج�سد ي�ميا على 
ار�ش ال�اقع وارتاح لها امل�اطنني على حد 

ق�له " العمل امليداين ه� احلل" 

�سيتم خالل �سهر مار�ش املقبل ت�سليم 
اإيجاري  عم�مي  م�سكن   90 مفاتيح 
ببلدية االأزهرية )تي�سم�سيلت(, ح�سبما 
القادر  عبد  واأو�سح  ال�ايل.  عنه  اأعلن 
التفقدية  زيارته  خالل  م�سع�د  بن 
االأزهرية  ببلديتي  التنم�ية  للم�ساريع 
ال�سكنات  هذه  اأ�سحاب  اأن  واالأربعاء 
اال�ستفادة  قرارات  على  �سيتح�سل�ن 
واملفاتيح ي�م 19 مار�ش املقبل وذلك 
م�سددا   , الن�رص  عيد  اإحياء  مبنا�سبة 
ربط  اأ�سغال  يف  االإ�رصاع  �رصورة  على 
ال�سبكات وكذا  ال�سكنات مبختلف  هذه 
جاهزة  تك�ن  حتى  اخلارجية  التهيئة 
للت�زيع وحت�سي م�سالح الدائرة ح�ايل 

العم�مي  ال�سكن  على  طلب   1.200
االيجاري ببلدية االأزهرية, وفق رئي�ش 
حاليا  ويجري  العلمي  حممد  الدائرة 
عم�مية  �سكنية  وحدات   10 اجناز 
تقدر  حيث  االأزهرية  مبدينة  اإيجاريه 
 90 من  باأكرث  االأ�سغال  تقدم  ن�سبة 
العام  املدير  اإىل  ا�ستنادا   , باملائة 
للدي�ان الرتقية والت�سيري العقاري, عبد 
دعا  اأخرى,  جهة  ومن  درقاوي  الكرمي 
ال�ايل م�س�ؤويل قطاع ال�سباب والريا�سة 
االأر�سية  اختيار  �رصورة  اإىل  بال�الية 
احت�سان  �ساأنها  من  التي  املنا�سبة 
والذي  االزهرية  ببلدية  ج�اري  م�سبح 
التج�سيد  يف  التاأخر  من  ن�عا  �سهد 

التي  االأوىل  امل�رصوع  اأر�سية  ب�سبب 
كما  الرتبة,  انزالق  م�سكل  من  تعاين 
اخلدمة  حيز  و�سع  �رصورة  على  �سدد 
لبلدية  اجل�اري  الريا�سي  للمركب 
ج�يلية  اخلام�ش  ي�م  خالل  االأربعاء 
يتبقى  مل  امل�رصوع  اأن  باعتبار  املقبل 
الريا�سية  القاعة  اجناز  اإمتام  �س�ى  له 
دوار  م�اطني  م�سع�د  بن  ال�سيد  ووعد 
بالتكفل   االأزهرية(  )بلدية  "الروابح" 
بالتنمية  ال�سلة  ذات  بان�سغاالتهم 
امل�ؤدي  الطريق  تهيئة  اأبرزها  ومن 
م�سافة  على  الريفي  التجمع  هذا  اإىل 
املدر�سي  النقل  وت�فري  كلم   7 تف�ق 
اأ�سغال  الإمتام  مالية  اإعانة  وتخ�سي�ش 

عدد  تهيئة  جانب  اإىل  م�سجد  اجناز 
من امل�سالك الريفية.  ولالإ�سارة �سملت 
معاينة  كذلك  لل�ايل  التفقدية  الزيارة 
بني   2 رقم  ال�الئي  الطريق  و�سعية 
بلدية االأربعاء ووالية ال�سلف حيث تعهد 
�سندوق  �سمن  لتهيئته  عملية  بت�سجيل 
ال�سمان والت�سامن للجماعات املحلية 
اإ�سافة اإىل زيارة امللحقة البلدية لدوار 
ذات  اأعلن  التي  )االأربعاء(  "ال�سفيات" 
باالألياف  قريبا  ربطها  عن  امل�س�ؤول 
الب�رصية وببلدية االأزهرية تفقد ور�سة 
ت�سهد  التي  جديدة  مت��سطة  اجناز 
وترية يف االجناز بن�سبة تف�ق 50 باملائة 

ح�سب مدير التجهيزات العم�مية.

�سكيكدة 

توزيع 30 �شكنا يف اإطار 
الق�شاء على ال�شكن اله�س 

ب�شالح بوال�شعور

لبلدية  املحلية  ال�سلطات  اأ�رصفت 
�سالح ب�ال�سع�ر بدائرة رم�سان جمال 
)جن�ب �سكيكدة( على ت�زيع 30 �سكنا 
اجتماعيا  م�جها للق�ساء على ال�سكن 
اله�ش و ذلك مبنطقة �سليمان تيف�تي 
اأنه مت يف  اأو�سحت م�سالح ال�الية  و 
العائالت  اإ�سكان  اإعادة  االإطار  هذا 
ل�سن�ات  عانت  التي  و  امل�ستفيدة 

عديدة من العي�ش يف ظروف �سعبة و 
قد مت ت�سخري �ساحنات و اآليات تابعة 
بال�الية  العم�مية  االأ�سغال  ملديرية 
ل�سمان ال�سري احل�سن لهذه العملية , 
تاأتي  و  اأ�سافه ذات امل�سدر  ح�سبما 
هذه العملية بعد �سل�سلة من عمليات 
عديد  �سملت  التي  ال�سكنات  ت�زيع 
االأحياء الق�سديرية عرب اإقليم ال�الية 

بحيي  �سكن   500 ت�زيع  غرار  على 
�سكيكدة  مبدينة  الزفزاف  و  م�سي�ن 
�سكن   2000 و  املن�رصم  اأكت�بر  �سهر 
�سبتمرب  �سهر  املنطقتني  بنف�ش 
املن�رصم و التي مت مب�جبها الق�ساء 
مبدينة  ق�سديري  حي  اأكرب  على 
ال�الية  م�سالح  اأ�سافت  و  �سكيكدة. 
اأن عملية ت�زيع ال�سكنات عرب ال�الية 

وقت  يف  �ست�ستهدف  حيث  م�ستمرة 
الطي�ر  بحرية  من  كل  �سكان  الحق 
ب�سكيكدة  الق�سديريني  ب�عباز  و 
الذين  القدمية  املدينة  �سكان  و 
و  لل�سق�ط  اآيلة  ب�سكنات  يقطن�ن 
طالبي ال�سكن االجتماعي ف�سال عن 
دوائر  بكربيات  اأخرى  �سكنات  ت�زيع 

ال�الية.

امل�سيلة 

هالك �شخ�س وجرح اآخر يف حادث مرور
لقي �سخ�ش م�رصعه , فيما اأ�سيب 
وقع  مرور  حادث  يف  بجروح  اآخر 
باملكان   46 رقم  ال�طني  بالطريق 
و  بلدية  ال�سعري  واد  امل�سمى ج�رص 

دائرة بن �رصور ب�الية امل�سيلة متثل 
�سيارتني  و  بني حافلة  ا�سطدام  يف 
على  خلف  اأجرة  �سيارة  اإحداهما 
الف�ر م�رصع �ساب عمره )37 عاما( 

واإ�سابة اأخر يبلغ من العمر 35 �سنة 
اإىل  ال�سحية  جّثة   حت�يل  مّت  وقد 
مب�ست�سفي  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
اجلريح  اإ�سعاف  مّت  فيما  �رصور  بن 

االأمنية  امل�سالح  فتحت  لالإ�سارة 
املخت�سة حتقيقا ملعرفة اأ�سباب و 

مالب�سات هذا احلادث املميت .
عبدالبا�سط بديار  
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من غرائب عبا�ض.. جتويع غزة ورف�ض �سفقة القرن!
يتبع الرئي�س الفل�سطيني منهجا غريبا هذه الأيام، فمنذ اإعالن الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب القد�س عا�سمة موحدة للكيان ال�سهيوين، ونقل 

ال�سفارة الأمريكية للمدينة، اأعلن عبا�س رف�سه التام لذلك، واأبلغ الأمريكان وبع�س العرب الذين ي�سوقون للموقف الأمريكي؛ اإ�سراره على رف�س 
�سفقة القرن التي تت�سمن القد�س وغريها من ق�سايا احلل النهائي.

والتلويح  ال�ضغوط،  ورف�س عبا�س 
دحالن،  مبحمد  با�ضتبداله  له 
الإغراءات  املقابل  رف�س يف  كما 
املالية من ال�ضعودية للموافقة على 
القد�س،  من  الأمريكي  املوقف 
يا�رس  �ضلفه  خطى  بذلك  متبعا 
املوقف  لهذا  كان  وما  عرفات. 
باأن  عبا�س  اإدراك  لول  يكون  اأن 
الأمريكي  املوقف  على  املوافقة 
�ضتدق م�ضمارا يف نع�ضه؛ لأن هذه 
لدى  خا�ضة  قدا�ضة  لها  الق�ضية 
وميكن  وامل�ضلمني،  العرب  عموم 
يف  زعيم  باأي  لالإطاحة  توؤدي  اأن 

حال تخلى عنها.

مهاجمة اخلطة

فقد  ذلك،  عند  عبا�س  يقف  ومل 
و�ضيطا  تعد  وا�ضنطن مل  اأن  اأعلن 
اإىل  وجلاأ  املفاو�ضات،  يف  نزيها 
يف  لل�ضالم  دويل  ملوؤمتر  الدعوة 
اأوروبا  مب�ضاركة   2018 منت�ضف 
ورو�ضيا، على غرار موؤمتر باري�س 
لل�ضالم، وذلك يف كلمته يف جمل�س 
�ضباط/   20 يف  الدويل  الأمن 
وا�ضنطن  اأن  و   .2018 فرباير 
القد�س،  ب�ضاأن  تعهداتها  خرقت 
لوحدها  غريها  اأو  ميكنها  ول 
عن  معربا  لل�ضالم،  حل  فر�س 
مع  مفاو�ضات  لبدء  ال�ضتعداد 
بوقف  يطالب  اأن  دون  الحتالل، 
وعطل  �ضبق  الذي  ال�ضتيطان 

املفاو�ضات ل�ضنني عديدة! 
القرن  �ضفقة  باأن  عبا�س  ي�ضعر 
�ضتوؤدي اإىل اإنهاء الق�ضية والق�ضاء 
وعلى  التحرير،  منظمة  دور  على 
الر�ضمي  الإطار  �ضخ�ضيا يف  دوره 
ال�ضعودية  اأن  �ضعر  كما  وال�ضعبي، 
�ضتنجد  بالظهر  طعنتاه  وم�رس 
التي  العربية  باملبادرة  عبا�س 

لق�ضية  عليه  متفق  حلل  تدعو 
 ،194 القرار  وفق  الالجئني 
التي  الدولية  بال�رسعية  واللتزام 
عن  ف�ضال  ال�ضتيطان،  تقر  ل 
تعرتف  فل�ضطينية  دولة  قيام 
باأن  عبا�س  بـ«اإ�رسائيل«وي�ضعر 
اإنهاء  اإىل  �ضتوؤدي  القرن  �ضفقة 
الق�ضية والق�ضاء على دور منظمة 
يف  �ضخ�ضيا  دوره  وعلى  التحرير، 
كما  وال�ضعبي،  الر�ضمي  الإطار 
طعنتاه  وم�رس  ال�ضعودية  اأن  �ضعر 
خطة  دعمتا  حينما  بالظهر 

ترمب.
ل  اأنه  هذا،  كل  من  الأهم  اأن  اإل 
الأمريكية  اخلطة  تطبيق  ميكن 
الأطراف  واأن  الأر�س،  على 
تتمكن  فلن  دعمته  مهما  العربية 
ال�ضعبية  الفعل  ردود  منع  من 
اخلطة،  على  موافقته  بعد  عليه 
ل �ضيما واأن حما�س غرميه الأول 
و�ضت�ضن  ترحمه،  لن  فل�ضطينيا 
واإعالمية،  �ضيا�ضية  حربا  عليه 
بالقد�س،  بالتفريط  وتتهمه 
يف  �رسعيته  ل�ضقوط  يوؤدي  ما 
تخوف  اإن  الفل�ضطينية  الأرا�ضي 
عبا�س من التبعة الثقيلة للخطة يف 
لرف�ضها  دفعه  �ضعبيا؛  �ضعفه  ظل 
متمرت�ضا باملوقف ال�ضعبي، ورمبا 
يف  اأما  لها.  الراف�س  الف�ضائلي 
ذلك  ف�ضيكون  معه،  ت�ضاوقه  حالة 
و�ضعفه  �ضعبيا،  ل�ضقوطه  مقدمة 

اأمام الفل�ضطينيني.

حماربة حما�س

وحده ملوقف  التف�ضري  هذا  ولكن 
ل  قد  ال�ضفقة  من  عبا�س 
حما�س  مع  ت�ضدده  اأمام  ي�ضمد 
ومنا�ضبتها العداء، وعرقلة احلوار 
�ضالحها  عن  تتنازل  مل  ما  معها 

عن  ينعزلن  ل  فاملوقفان  بغزة 
�ضعي عبا�س لت�ضويق نف�ضه كقائد 
فل�ضطيني يحكم كل الفل�ضطينيني؛ 
الإ�رسائيلي  الت�ضكيك  وجه  يف 
عدم  حجة  حتت  وب�ضلطته  به، 
الواقعة  غزة  قطاع  على  �ضيطرته 

حتت حكم حما�س.
�ضعي  عن  ينعزلن  ل  املوقفان 
كقائد  نف�ضه  لت�ضويق  عبا�س 
فل�ضطيني يحكم كل الفل�ضطينيني؛ 
به  الإ�رسائيلي  الت�ضكيك  وجه  يف 

وب�ضلطته
عمليات  �ضد  ب�ضدة  يقف  اأنه  كما 
يف  ب�رسا�ضة  ويحاربها  املقاومة، 
وين�ضق  بال�ضفة،  �ضيطرته  مناطق 
وينفذ  الحتالل ملنعها،  مع  اأمنيا 
الأمنية  الإجراءات  من  �ضل�ضلة 
موقفه  ت�ضعف  لأنها  لوقفها؛ 
مع  وتتعار�س  الإ�رسائيليني  اأمام 
مع  ت�ضوية  عملية  لإجناز  م�ضاعيه 
الإ�رسائيليني  وبالإ�ضافة للموقف 
عملية  من  املت�ضدد  الإ�رسائيلي 
الت�ضوية، فاإن عبا�س ي�رس على اأن 
باملوقف  احلائط  عر�س  ي�رسب 
ير�ضي  اأنه  طاملا  الفل�ضطيني 
الإ�رسائيليني اأمنيا. وهذا امل�ضلك 
والنتفا�ضة  للمقاومة  الراف�س 
النهاية  يف  يوؤدي  ل  ال�ضعبية 
للحفاظ على الثوابت الفل�ضطينية، 
عبا�س  ا�ضتمرار  مع  خ�ضو�ضا 
مع  للتعاون  القاطع  الرف�س  يف 
موقفه  تقوية  اأجل  من  حما�س 
�ضلفه  يفعل  كان  كما  التفاو�ضي، 
بل   .2000 انتفا�ضة  عرفات عقب 
وعلى العك�س من ذلك، يرى عبا�س 
لنجاحات  املقاومة  حتقيق  اأن 
عمليات  خالل  من  الأر�س؛  على 
موجعة لالحتالل، �ضت�ضكل تهديدا 
حقيقيا لكل من يعمل مع الحتالل 

وي�ضوق له.

ترمب  خلطة  رف�ضه  يف  وهو 
نف�ضه،  على  احلفاظ  يحاول  اإمنا 
ويحول دون �ضقوطه �ضعبيا اإن هو 
قبل بها. ويتخوف عبا�س يف هذا 
ال�ضياق؛ من ا�ضتثمار حما�س لف�ضل 
موقفها  لتقوية  الت�ضوية  عملية 
حقيقي  تهديد  وت�ضكيل  �ضعبيا، 
التي �ضتظهر  الفل�ضطينية  لل�ضلطة 
هي  اإن  وه�س  �ضعيف  مبظهر 
ا�ضتمرار  قبلت باخلطة. ويف هذا 
للخوف من حما�س كبديل له، وهو 
النتخابات  لرف�س  يدفعه  الذي 

البلدية والت�رسيعية والرئا�ضية.
للمقاومة  الراف�س  امل�ضلك  هذا 
يوؤدي  ل  ال�ضعبية،  والنتفا�ضة 
الثوابت  على  للحفاظ  النهاية  يف 
الفل�ضطينية، خ�ضو�ضا مع ا�ضتمرار 
عبا�س يف الرف�س القاطع للتعاون 

مع حما�س.

معادلة مركبة لعبا�س

ويف ظل هذه احل�ضابات املركبة، 
من  عبا�س  موقف  فهم  ميكن 
يف  وا�ضتمراره  ترمب  �ضفقة 
ح�ضار وجتويع اأهل غزة لإ�ضعاف 
وجعلها  و�ضعبيا،  �ضيا�ضيا  حما�س 
وخ�ضو�ضا  ملطالبه،  ت�ضت�ضلم 
ف�ضال  هذا  �ضالحها.  نزع  مطلب 
اأن  يريد  حيث  اآخر،  اعتبار  عن 
يف  اللهب  بكرة  عبا�س  يرمي 
الذين  الإ�رسائيليني  بوجه  غزة 
غ�ضب  يتطور  اأن  يتخوفون 
اأحد  اأن  لدرجة  عليهم،  احل�ضار 
اإن  قال،  الإ�رسائيليني  املحللني 
عبا�س يريد اأن يحارب غزة باآخر 

جندي اإ�رسائيلي!!
والدعاء  ال�ضعب  معاداة  ا�ضتمرار 
اأمريكا و«اإ�رسائيل« هي  مبواجهة 
يف  النجاح،  لها  يكتب  لن  �ضيا�ضة 
ظل انعدام الظهري ال�ضعبي والواقع 
�ضيا�ضة  اأن  ويبدو  املتاآمر  العربي 
باملخاطر،  حمفوفة  هذه  عبا�س 
يتمتع ب�ضند �ضعبي  اأنه ل  فطاملا 

يف الأرا�ضي املحتلة، فاإن اإمكانية 
يف  مبا  قريبة  تظل  ا�ضتهدافه 
ذلك دعم بديل مثل دحالن ليحل 
حمله.  اأما ا�ضتمراره يف الت�ضييق 
�ضوى  يورثه  فلن  حما�س  على 
املتزايد؛  وال�ضخط  العداوات 
�ضعبية  لتحركات  يوؤدي  قد  الذي 
�ضده تخلخل حكمة وت�ضعفه اأمام 
اأو  بدحالن  وتدفع  الإ�رسائيليني 
غريه بديال له اإن ا�ضتمرار معاداة 
ال�ضعب، والدعاء مبواجهة اأمريكا 
و«اإ�رسائيل«، هي �ضيا�ضة لن يكتب 
لها النجاح، يف ظل انعدام الظهري 
املتاآمر.  العربي  والواقع  ال�ضعبي 
فهل يغري عبا�س من �ضيا�ضته جتاه 
ال�ضيا�ضي،  موقفه  حلماية  �ضعبه 
�ضعبي يف  اإجماع  ويتمرت�س خلف 
رف�س خطة ترمب والت�ضدي لها؟ 
ل يبدو اأن تاريخ الرجل و�ضيا�ضاته 
الأمر  الجتاه،  هذا  يف  به  ت�ضري 
الذي يعني اأنه قد يدفع ثمنا غاليا 

لذلك!!

ماجد اأبو دياك  ماجد اأبو دياك

غزة تغرق يف م�ستنقع ال�سيكات املرجتعة
القت�ضادية  الأو�ضاع  �ضاهمت 
الكارثية يف قطاع غزة، واملتمثلة 
يف انعدام توّفر ال�ضيولة النقدية 
بني املواطنني، اإىل جانب انعدام 
القدرة ال�رسائية للمواطنني، يف 
ال�ضيكات  حجم  يف  حاد  ارتفاع 
ظاهرة  وانت�رست  املرجتعة، 
قطاع  يف  املرجتعة  ال�ضيكات 
الأخرية،  ال�ضنوات  خالل  غزة 
على  ال�ضلبية  باآثارها  واألقت 
املال،  راأ�س  دوران  حركة 
كافة  يف  كبري  اإرباكا  واأحدثت 

الأن�ضطة القت�ضادية.
وتعّد ظاهرة ال�ضيكات املرجتعة 
اإىل  توؤدي  حيث  جدا  خطرية 
القت�ضادي،  النمو  يف  تباطوؤ 
القت�ضادية  الأزمة  يف  وتعميق 
يف  ت�ضديدها  عدم  ب�ضبب 

عدم  فاإن  وبالتايل  مواعيدها، 
تواريخ  يف  قيمتها  حت�ضيل 
يف  اإرباكا  ي�ضبب  ا�ضتحقاقها 
التدفقات النقدية، وعدم متكن 
الإيفاء  من  ال�ضيكات  اأ�ضحاب 

بالتزاماتها يف مواعيدها.
ال�ضيكات  من  �ضنفان  ويوجد 
تعرث  نتيجة  الأول  املرجتعة؛ 
الأو�ضاع  ب�ضبب  حقيقي  مايل 
ب�ضبب  والآخر  القت�ضادية، 
اإن  حيث  والحتيال،  الن�ضب 
من  �ضيكات  ي�ضدر  البع�س 
ح�ضابات  ومن  قدمية  دفاتر 
اإىل  بالإ�ضافة  هذا  موقوفة، 
تقوم  والتي  »التكيي�س«  ظاهرة 
من  العديد  جلوء  على  فكرتها 
�ضلعة  �رساء  اإىل  املواطنني 
الأجهزة  اأو  كال�ضيارات  معينة 

والإلكرتونية  الكهربائية 
عن  بالتق�ضيط  واجلوالت 
بيعها  ثم  ال�ضيكات، ومن  طريق 
اأخرى  ل�رسكة  اأو  ال�رسكة  لذات 
بذلك  ليح�ضلوا  لأ�ضخا�س  اأو 
�ضعر  ويكون  نقدية  �ضيولة  على 
ال�ضعر  من  اأقل  النقدي  البيع 
احلقيقي، وحتمل هذه الظاهرة 
القت�ضاد  على  كبرية  خماطر 
غزة،  قطاع  يف  الفل�ضطيني 
املواطنني  تعرث  اإىل  وتوؤدي 
وت�ضببت  التجار،  واإفال�س 
ال�ضيكات  اأعداد  زيادة  يف 
قدرة  لعدم  نظراً  املرجتعة، 
ب�ضبب  الت�ضديد  على  اأ�ضحابها 
الديون املرتاكمة واخل�ضائر يف 

بيع الب�ضائع ب�ضبب التكيي�س.
وياأتي هذا الرتفاع يف ال�ضيكات 

املرجتعة بالرغم من الإجراءات 
�ضلطة  اتبعتها  التي  ال�ضارمة 
خالل  الفل�ضطينية  النقد 
ال�ضنوات الأخرية للحد من هذه 
عمولة  و�ضع  منها  و  الظاهرة، 
كبرية على ال�ضيكات املرجتعة، 
احل�ضاب  �ضاحب  وت�ضنيف 
الذي يرجع له اأكرث من �ضيك يف 
خانة القائمة ال�ضوداء؛ بحيث ل 

ي�ضدر له اأي دفاتر �ضيكات.
من  ال�ضادرة  البيانات  وبح�ضب 
بلغ  الفل�ضطينية،  النقد  �ضلطة 
املرجتعة  ال�ضيكات  اإجمايل 
عام  خالل  غزة  قطاع  يف 
دولر،  مليون   112 نحو   2017
وهي متثل ما ن�ضبته 9.7% من 
املرجتعة  ال�ضيكات  اإجمايل 
مليون   62 مقابل  فل�ضطني،  يف 

ال�ضيكات  اإجمايل  دولر 
املرجتعة خالل عام 2016، 37 
ال�ضيكات  اإجمايل  دولر  مليون 

املرجتعة يف عام 2015.
ولأول مرة يتجاوز حجم ال�ضيكات 
دولر  املليار  حاجز  املرجتعة 
حيث  فل�ضطني؛  م�ضتوى  على 
بلغ اإجمايل ال�ضيكات املرجتعة 
مليار   1.154 نحو  فل�ضطني  يف 
وبلغ   ،2017 عام  خالل  دولر 
مقابل  �ضيكا،   735،479 عددها 
عام  خالل  دولر  مليون   775
2016 و670 مليون دولر خالل 

عام 2015.
ال�ضادمة؛  الأرقام  هذه  وبعد 
فاإنني اأدق ناقو�س اخلطر حيث 
املرجتعة  ال�ضيكات  حجم  اإن 
لالقت�ضاد  بالن�ضبة  طبيعي  غري 

وا�ضح  دليل  وهو  الفل�ضطيني، 
النهيار  حالة  على  وقاطع 
لها  و�ضل  التي  القت�ضادي 

اقت�ضاد قطاع غزة .
لذا ناأمل بتدخل عاجل و�رسيع 
الفل�ضطينية  النقد  �ضلطة  من 
كافة  تاأجيل  اإمكانية  لبحث 
ولكافة  القرو�س  م�ضتحقات 
على  اأ�ضهر  �ضتة  ملدة  الفئات 
توفري  بهدف  وذلك  الأقل، 
املعدومة  النقدية  ال�ضيولة 
ل  حتى  غزة  قطاع  اأ�ضواق  يف 
القت�ضادية  الأو�ضاع  تتفاقم 
واملعي�ضية؛ حيث اإن قطاع غزة 
جدا  خطري  منحنى  اإىل  دخل 
من  الأخري  الرمق  اإىل  وو�ضل 

حاله املوت ال�رسيري.
د. ماهر تي�سري الطباع
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التطبيع بخطى مت�سارعة 

وزير اخلارجية العماين يف القد�س.. ال�سياق والدالالت 
اجلدل  من  قليال  الزيارة  واأثارت 
مل�س�ؤولني  اأخرى  لزيارات  خالفا 
اأو  منظمات  اأو  جمعيات  اأو  عرب 

�سخ�سيات، اأثارت جدال وا�سعا.
وزير  قام   ،2014 �سبتمرب  ففي 
خالد  �سباح  الك�يتي  اخلارجية 
القد�س،  مدينة  اإىل  بزيارة  ال�سباح 
يف  انتقدت  عدة  بردود  ق�بلت 
باأنها  وو�سفتها  الزيارة،  معظمها 
التطبيع"و�سبق  طريق  على  "خط�ة 
ذلك زيارة مفتي م�رص، وقتها، علي 
اأمري  برفقة   2012 اأفريل  يف  جمعة 
ج�بهت  االأق�سى،  للم�سجد  اأردين 
مب�جة من االنتقادات من قبل علماء 
دين وطالب جامعة االأزهر، واأو�ساط 
الزيارة  اعتربت  واجتماعية  �سيا�سية 
العالقات  رغم  التطبيع،  من  ن�عا 
اللذين  البلدين  بني  الدبل�ما�سية 

يرتبطان باتفاقية �سالم.
وفد  و�سل   2017 دي�سمرب   9 ويف 
من  ر�سمية  ب�سفة  يتمتع  ال  بحريني 
جمعية "هذه هي البحرين"، �سم 23 
الأربعة  ا�ستمرت  زيارة  يف  �سخ�سية، 
الديني  الت�سامح  اإبراز  بق�سد  اأيام 
كافة،  االأديان  جتاه  البحرين  لدى 
يف  وا�سعة  انتقادات  كذلك  القت 

االأو�ساط العربية.
بعالقات  ُعمان  ارتبطت  تاريخيا، 
بتبادل  ذروتها  بلغت  اإ�رصائيل  مع 
جانفي  يف  التجاري  التمثيل  مكاتب 
1996، والذي مت تعليق العمل به بعد 
عام  الثانية  الفل�سطينية  االنتفا�سة 

.2000
الدول  اأوىل  بني  من  ال�سلطنة  وتعد 
مع  عالقات  اأن�سات  التي  اخلليجية 
ال�سالم  عملية  بدء  بعد  اإ�رصائيل 
مدريد  مب�ؤمتر  االإ�رصائيلي  العربي 
 ،1993 عام  اأو�سل�  واتفاقيات   ،1991
ومعاهدة ال�سالم االأردنية االإ�رصائيلية 
اعرتفت  مب�جبها  التي   ،1994 عام 
على  االأردن  باإ�رصاف  اإ�رصائيل 
القد�س  يف  االإ�سالمية  املقد�سات 
م�س�ؤول�ن  زار   ،2000 عام  ومطلع 
ق�سري  وقت  بعد  م�سقط،  �سهاينة، 
م�س�ؤوالن  اأجراها  مباحثات  من 
يف  اخلارجية  وزارة  من  عمانيان 

القد�س مع نظراء �سهاينة.
ال�زراء  رئي�س  رابني  اإ�سحاق  واأجرى 
 ،1994 دي�سمرب   26 يف  االإ�رصائيلي 
ال�سلطان  مع  مبا�رصة  مباحثات 
قاب��س يف م�سقط، يف حني ا�ستقبل 
خلفه �سمع�ن برييز ال�زير بن عل�ي 
 4 يف  رابني  اغتيال  بعد  القد�س  يف 

ن�فمرب 1995 بعدة اأيام.
القطرية  العا�سمة  جمعت  كما 
اخلارجية  وزيرة  مع  العماين  ال�زير 
خالل  ليفني  ت�سيبي  ال�سهي�نية 
وه�   ،2008 عام  الدوحة  زيارتهما 
االأخري بني م�س�ؤولني  الر�سمي  اللقاء 

من البلدين.

خطوطا عري�سة يف 
ال�سيا�سة اخلارجية 

العمانية
عري�سة  خط�طا  عمان  وتتبنى 
تتمح�ر  اخلارجية  �سيا�ساتها  يف 
عن  بعيدا  بالنف�س  الناأي  ح�ل 
والتحالفات  االإقليمية  اال�سطفافات 
الدوام  على  يجعلها  ما  الدولية، 
وتقريب  ال��سيط  دور  للعب  م�ؤهلة 

وجهات النظر بني الدول.
اخلارجية،  وزارة  م�قع  وبح�سب 
جامعة  دع�ة  ت�ؤيد  ال�سلطنة  فاإن 
ملف  اإعادة  اإىل  العربية  الدول 
ال�رصاع العربي ال�سهي�ين برمته اإىل 
ت�س�ية  الإيجاد  الدويل  االأمن  جمل�س 
حر�س  منطلق  من  و�ساملة،  دائمة 
بال�سالم  العربية  الدول  ومت�سك 
خيارا ا�سرتاتيجيا، ومنطلقا للتعاي�س 
االجتماع  ويف  واإ�رصائيل  العرب  بني 
يف  العرب  اخلارجية  ل�زراء  الطارئ 
ال�زير  حتدث  املا�سي،  دي�سمرب   10
الدول  جامعة  اأن  عن  عل�ي  بن 
العربية "لي�ست م�سجدا، بل هي دار 
لل�سيا�سة والعمل بال�سيا�سة، و�سنتخذ 
يف  االأمر  حقائق  عن  تعرب  قرارات 
اأ�سقاءنا يف  ت�سعد  الذي  ال�قت  ذات 
�ساحات املظاهرات"، يف اإ�سارة اإىل 
احتجاجات الفل�سطينيني على القرار 

االأمريكي ب�ساأن القد�س.

الرئي�س  اأعلن  دي�سمرب،   6 ويف 
اعتبار  ترامب  دونالد  االأمريكي 
والغربي(  ال�رصقي  )ب�سقيها  القد�س 
عا�سمة الإ�رصائيل، ونقل �سفارة بالده 

من تل اأبيب اإىل املدينة املحتلة.
افرتاق  نقطة  ترامب،  اإعالن  وبدا 
زيارة  اإىل  العرب  عم�م  نظرة  يف 
يف  املقد�سة  واالأماكن  فل�سطني 
اأكرث  باجتاه  وحت�لهم  القد�س، 
لتجاهل  اأو�سع  انفتاح  نح�  مرونة 
�سيا�سة مقاطعة زيارة �سكان القد�س 
املحتلة،  الفل�سطينية  واالأرا�سي 
�سيا�سات  والت�سامن معهم يف رف�س 

الته�يد وا�ستالب اله�ية.
دالالت زيارة

عن  العماين  ال�زير  زيارة  تبتعد  وال 
الت�جه العام لدى العرب وامل�سلمني 
نح�  واالجتاه  االأمريكي،  القرار  بعد 
وامل�سلمني  العرب  مقاطعة  نبذ 
االأرا�سي  وباقي  القد�س  لزيارة 
 13 ففي  املحتلة  الفل�سطينية 
امل�ؤمتر  منظمة  عقدت  دي�سمرب، 
االإ�سالمي اجتماعا لها يف اإ�سطنب�ل 
خالله  دعا  ترامب،  قرار  على  ردا 
الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 
االأمة االإ�سالمية، لل�سفر اإىل القد�س 

وامل�سجد االأق�سى حتديدا.
مفتي  اأوجب  اأيام،  بخم�سة  بعدها 
حممد  الفل�سطينية  والديار  القد�س 
العربية  الدول  جميع  على  ح�سني، 
الذهاب  �رصورة  واالإ�سالمية 
االأق�سى  امل�سجد  وزيارة  للقد�س 
قرار  وم�اجهة  الت�سامن  الإعالن 
زيارة  وعّد  االأمريكي،  الرئي�س 
العرب وامل�سلمني للم�سجد االأق�سى 

"واجبة".
حمم�د  الفل�سطيني  الرئي�س  اأن  كما 
االأزهر  م�ؤمتر  يف  دعا  عبا�س، 
العرب  القد�س،  بن�رصة  اخلا�س 
وامل�سلمني اإىل زيارة االأق�سى، وذلك 
"الإعالن الت�سامن من اأر�س املعركة، 
االأمريكي"وي�مي  القرار  ومل�اجهة 
17 و18 جانفي املا�سي، ا�ست�سافت 
م�ؤمترا  عبا�س،  بح�س�ر  القاهرة 
االأزهر  "اإعالن  عن  متخ�س 
اأكد عروبة  القد�س"  لن�رصة  العاملي 

امل�سلمني  لدى  وقد�سيتها  املدينة 
وامل�سيحيني.

القد�س  مدينة  اإ�رصائيل  وتعترب 
فيما  "اأبدية"،  عا�سمة  بكاملها 
والفل�سطيني�ن  العرب  يتم�سك 
لدولة  عا�سمة  ال�رصقية  بالقد�س 

فل�سطني.
وحتتل اإ�رصائيل القطاع ال�رصقي من 
 ،1967 جانفي  حرب  منذ  القد�س 
مل  خط�ة  يف   1980 عام  �سمتها  ثم 

يعرتف بها املجتمع الدويل.
وميكن فهم دالالت زيارات امل�س�ؤولني 
العرب اإىل االأماكن املقد�سة من ردود 
الذين  والعرب  الفل�سطينيني  اأفعال 
راوحت م�اقفهم بني فريق يرى اأنها 
العرب  بني  التطبيع  �سياق  يف  تاأتي 
احلق�ق  على  وتبعاته  واإ�رصائيل، 
وهي  الفل�سطيني،  لل�سعب  الثابتة 
باإ�رصائيل  �سمني  اعرتاف  بالتايل 
طاملا اأن زيارة كهذه ال ميكن اأن تتم 
االإ�رصائيلية  ال�سلطات  م�افقة  دون 
فيما يرى فريق اآخر اأن زيارات كهذه 
و�سم�ده  الفل�سطيني  ال�سعب  تدعم 
العربي  حميطه  عن  عزلته  وفك 
العماين  ال�زير  زيارة  اأهمية  وتاأتي 
جاء  الذي  ت�قيتها  من  ودالالتها 
اإعالن ترامب ب�ساأن  اأ�سابيع من  بعد 
القد�س ومن مدينة القد�س، دعا بن 
عل�ي اإىل "ت�سجيع العرب اأينما كان�ا 
ي�سمع  الأن من  فل�سطني،  اإىل  للقدوم 

لي�س كمن يرى".
 3 ا�ستمرت  التي  الزيارة  وق�بلت 
الفل�سطينية  ال�سلطة  اأيام، برتحيب 
وم�س�ؤولني اآخرين �سيا�سيني ودينيني 

على اأعلى امل�ست�يات.
مع  لقاءات  الزيارة  وت�سمنت 
احلك�مة  ورئي�س  عبا�س  الرئي�س 
رامي احلمد اهلل وم�س�ؤولني اآخرين، 
كما زار بن عل�ي امل�سجد االأق�سى 
وكني�سة  ال�سخرة  قبة  وم�سجد 
ومرافق  القد�س  وجامعة  القيامة 
فل�سطينية اأخرى هناك ثمة اإجماع 
ال�زير  زيارة  اأن  على  فل�سطيني 
العماين مبثابة رف�س اإعالن ترامب 
االإجراءات  ورف�س  القد�س،  ب�ساأن 
لته�يد  املمنهجة  االإ�رصائيلية 
ينطلق  التي  املقد�سة  املدينة 
بالزيارة  املرحب�ن  الفل�سطيني�ن 
التاريخي  حلقهم  دعما  ك�نها  من 
االحتالل  �سد  وكفاحهم  الثابت 
ال�اليات  بني  العالقات  وت�سهد 
الفل�سطينية  وال�سلطة  املتحدة 
االأمريكي  القرار  منذ  حادا  ت�ترا 
ال�زير  زيارة  فاإن  يبدو،  ما  وعلى 
مبادرة  بن عل�ي حتمل يف طياتها 
االإدارة  عالقات  الإعادة  عمانية 
الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  االأمريكية 
تقريب  يف  اأدوارا  م�سقط  وتلعب 
الفرقاء،  بني  النظر  وجهات 
ناجحة  و�ساطة  جتارب  ولها 

واأطراف  املتحدة  ال�اليات  بني 
ا�ست�سافة  اأبرزها  كان  اإقليمية، 
م�ست�ى  على  ملباحثات  ال�سلطنة 
اتفاق  ت�قيع  اإىل  اأف�ست  اخلرباء، 
عام  االإيراين  الن�وي  امللف  ح�ل 
الثابت  دعمها  عمان  وت�ؤكد   2015
اإىل  وال�ق�ف  الفل�سطيني  لل�سعب 
جانبه حتى نيل حريته وا�ستقالله.

دولة  قيام  اأن  ال�سلطنة  وترى 
اأحد،  من  هبة  لي�ست  فل�سطينية 
وح�سارية  تاريخية  �رصورة  اإمنا 
االأمن  حتقيق  ميكن  ال  وجغرافية 
الت�سامح  ثقافة  وبناء  واال�ستقرار 
بكامل  الدولة  هذه  قيام  دون  من 
ترتبط  ال  عمان  اأن  ومع  اأركانها 
اإال  ر�سمية،  بعالقات  اإ�رصائيل  مع 
اأنها مل ت�سارك يف احلروب العربية 
االإ�رصائيلية، وترى اأن مبقدورها اأن 
تلعب دورا يف تقريب وجهات النظر 
والفل�سطينيني  االإ�رصائيليني  بني 
عربي  م�سعى  باأي  يرحب�ن  الذين 

ي�سب يف هذا االجتاه.
ال�زير  زيارة  تك�ن  اأن  وميكن 
اإىل  ر�سالة  للقد�س  عل�ي  بن 
باإمكانية  االإ�رصائيلية،  احلك�مة 
يف  ال��سيط  دور  دولته  تلعب  اأن 
ال�سالم بني االإ�رصائيليني  مباحثات 
الثقة  فقدوا  الذين  والفل�سطينيني، 
بحيادية الدور االأمريكي بعد قرار 

ترامب ب�ساأن القد�س.

يف زيارة هي الأوىل مل�سوؤول عماين و�سفت بـ "النادرة"، و�سل يف 14 فرباير وزير خارجية ال�سلطنة يو�سف بن علوي، اإىل حمافظة اأريحا 
يف ال�سفة الغربية عرب ج�سر امللك ح�سني )اللنبي( الذي ي�سيطر عليه الإ�سرائيليون  املتحدث با�سم اخلارجية الإ�سرائيلية، نفى اأن يكون 

على علم بزيارة الوزير العماين، واإن كانت الزيارة، كما �سواها، ل ميكن اأن تتم من دون موافقة اإ�سرائيلية.

رئي�س املجل�س الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن ال�سويحلي

غياب التوافق وال�سراكة يقو�س العملية ال�سيا�سية يف ليبيا
حذر رئي�س املجل�س االأعلى للدولة 
ا�ست�سارية(،  نيابية  )غرفة  الليبي 
اأّن  من  ال�س�يحلي،  الرحمن  عبد 
�سي�ؤدي  وال�رصاكة  الت�افق  غياب 
يف  ال�سيا�سية  العملية  تق�ي�س  اإىل 
البالد جاء ذلك خالل لقائه مبع�ث 
ليبيا  اإىل  العربية  الدول  جامعة 
بالعا�سمة  اجلمايل،  الدين  �سالح 
املكتب  بيان  ح�سب  طرابل�س، 
االأعلى  املجل�س  لرئي�س  االإعالمي 
اإّن "غياب الت�افق  وقال ال�س�يحلي 
وت�ساعد  احلقيقية  وال�رصاكة 
خروقات االتفاق ال�سيا�سي من قبل 
بطربق  )املنعقد  الن�اب  جمل�س 
�رصق(، �سي�ؤدي اإىل تق�ي�س العملية 
ال�سيا�سية، ورمبا الع�دة اإىل املربع 
ا  االأول، وه� ما نحاول تفاديه حر�سً
على ا�ستقرار البالد وحت�سني ال��سع 

املعي�سي للم�اطنني". 

العربية  الدول  جامعة  وحث 
اتخاذ  على  الدويل  واملجتمع 
ُمعرقلي  من  وحازم  وا�سح  م�قف 
راأ�سهم  وعلى  ال�سيا�سي،  االتفاق 
اأطراف ُمعينة يف جمل�س الن�اب )مل 
ي�سمهم( تعّمدت خرق بن�د االتفاق 
من خالل عدة ت�رصفات ا�ستفزازية 
االأم�س  جل�سة  ما حدث يف  اآخرها 
)يف اإ�سارة اإىل اأداء اليمني ملحافظ 
املنتخب  املركزي  ليبيا  م�رصف 

من قبل جمل�س الن�اب(. 
االتفاق  مرجعية  اإىل  واأ�سار 
الن�اب  جمل�س  واإلزام  ال�سيا�سي 
والت�سديد  فعلًيا،  به  باالعرتاف 
على عدم �رصعية اأي ج�سم اأو قرار 
خارج اإطاره من جانبه، ثّمن مبع�ث 
املهم  الدور  العربية  الدول  جامعة 
دفع  يف  للدولة  االأعلى  للمجل�س 
العملية ال�سيا�سية وم�قفه االإيجابي 

تعديل  ومفاو�سات  احل�ار  جتاه 
جمل�س  اجلمايل  ودعا  االتفاق 
الن�اب واملجل�س االأعلى للدولة اإىل 
�ساملة  ت�س�ية  اإىل  والت��سل  احل�ار 
ال�سيا�سي،  االتفاق  تعديل  ت�سمن 
،واأ�سار  وفقا خلطة االأمم املتحدة 
ال�سيا�سي  االتفاق  اأن  اإىل  اجلمايل 
لليبيا  امل�ؤقت  الد�ست�ر  ه�  الليبي 
حالًيا، وهذا ما يجب اأن يُقره اجلميع 
ال�سيا�سية  العملية  للم�سي قدًما يف 
اأعلن  املا�سي،  �سبتمرب   20 ،ويف 
االأمم  بعثة  ورئي�س  املمثل اخلا�س 
غ�سان  ليبيا  يف  للدعم  املتحدة 
يف  االأزمة  حلّل  خارطة  �سالمة 
ليبيا، ترتكز على 3 مراحل رئي�سية، 
ال�سيا�سي  االتفاق  تعديل  ت�سمل 
وطني  م�ؤمتر  وعقد  )ال�سخريات(، 
يهدف لفتح الباب اأمام امل�ستبعدين 
ال�سابق،  احل�ار  ج�الت  من 

الد�ست�ر،  العتماد  ا�ستفتاء  واإجراء 
ورئا�سية  برملانية  وانتخابات 
 17 يف  النزاع،  اأطراف  ،ووقعت 
دي�سمرب 2015، "اتفاق ال�سخريات" 
متخ�س  ال�سيا�سية،  االأزمة  الإنهاء 
حلك�مة  الرئا�سي  املجل�س  عنه 
للدولة،  االأعلى  واملجل�س  ال�فاق، 
الن�اب  جمل�س  عهدة  ومتديد 
وترعى  )�رصق(،  طربق  مدينة  يف 
مفاو�سات  حالًيا  املتحدة  االأمم 
لتعديل  الليبية،  االأزمة  اأطراف  بني 
حك�متان  ،وتت�سارع  االتفاق  هذ 
اإحداهما  ليبيا،  يف  ال�رصعية  على 
حك�مة ال�فاق، املعرتف بها دولًيا، 
)غرب(،  طرابل�س  العا�سمة  يف 
امل�ؤقتة"  "احلك�مة  هي  واالأخرى 
وتتبع  )�رصق(،  البي�ساء  مدينة  يف 
مبدينة  املنعقد  الن�اب  جمل�س 

طربق.



دويلاجلمعة 23 ال�سبت 24 فيفري 2018 املوافـق /  لـ08 جمادى الثانية 1439ه 11
اململكة العربية ال�سعودية

قطار �لتغيري..�سرعة ز�ئدة �أم جمازفة حم�سوبة؟ 
تغيريات اجتماعية �ثقافية ��سيا�سية �اقت�سادية مت�سارعة ت�سهدها ال�سعودية خالل الآ�نة الأخرية، �سمن ر�ؤية يقودها 

�يدفع بها �يل العهد الأمري حممد بن �سلمان )33 عاما( �رغم اأن جزءا كبريا من تلك التغيريات كان مطلبا لقطاع داخل ال�سعودية 
�خارجها، اإل اأن �سرعة اإيقاع تلك التغيريات، �انتقائيتها لت�سمل جمالت حمددة د�ن اأخرى، يثري ت�سا�ؤلت عدة.

اإذا  ما  حول  الت�سا�ؤالت  تد�ر 
كانت تلك التغيريات هي جمرد 
ت�ستهدف  جتميلية  عملية 
اململكة  �سورة  حت�سني 
العهد  لويل  �الرت�يج  بالغرب، 
اإ�سالحي«،  كـ«زعيم  ال�سعودي 
حقيقية  اإ�سالحات  اأنها  اأم 
�سلمان  بن  يقودها  ��رض�رية 
�ستى  يف  باململكة  للنهو�ض 
املجاالت يف اإطار ر�ؤية 2030 
لتلك  املت�سارع  االإيقاع  اأي�سا 
بع�سها  كانت  التي  التغيريات 
مرفو�سة  �سابقة  فرتة  حتى 
ت�سا�ؤل  يثري  حمرمة،  �اأحيانا 
قطار  كان  اإذا  ما  حول  كذلك 
مي�سي  ال�سعودية  يف  التغيري 
ن�سبة  جتعل  جنونية«  »ب�رضعة 
ثوابت  على  عالية  املخاطرة 
ال�سعودي  »املجتمع  �هوية 
املحافظ« اأم اأن تلك ال�رضعة 
�خمطط  حم�سوبة«  »جمازفة 
لها بعناية؟ �قبيل االإجابة على 
تلك الت�سا�ؤالت، من املهم اأ�ال 
التغيري  حمطات  اأبرز  ر�سد 
الفرتة  خالل  اململكة  يف 

املا�سية.. 

اأبرز حمطات 
التغيري 

اأ�سدر   :2017 �سبتمرب   26  -
العاهل ال�سعودي امللك �سلمان 
يق�سي  اأمرا  عبدالعزيز،  بن 
با�ست�سدار  للمراأة  بال�سماح 
من  بدءا  �سيارة  قيادة  رخ�سة 
جوان املقبل، »�فق ال�سوابط 
يف  االأ�ىل  للمرة  ال�رضعية«، 

تاريخ ال�سعودية.
- 4 نوفمرب 2017 : يف �سابقة 
ال�سعودية،  تاريخ  ي�سهدها  مل 
القب�ض  ال�سلطات،  األقت 
االأ�سخا�ض،  ع�رضات  على 
على  �زراء   4� اأمريا   11 منهم 
�اآخرين  حينها،  عملهم  راأ�ض 

اأعمال،  �رجال  �سابقني، 
عما  االإفراج  �مت  ف�ساد،  بتهم 
ن�سبته 85% من 381 �سخ�سا مت 
فيما  للتحقيقات،  ا�ستدعاءهم 

ال يزال 56 �سخ�سا موقوفني.
قررت   :2017 دي�سمرب   11  -
ال�سماح  ال�سعودية،  ال�سلطات 
بفتح د�ر عر�ض �سينمائي بعد 
ثالثة  من  الأكرث  امتد  حظر 
افتتاح  املرتقب  �من  عقود، 
مار�ض  يف  لل�سينما  �ساالت 
بداأت   :2018 -جانفي  املقبل 
الدخول  ال�سعودية،  العائالت 
للمالعب الريا�سية، الأ�ل مرة، 
�اأعلنت الهيئة العامة للريا�سة 
كل  يف  مالعب  ثالثة  جاهزية 
الدمام   � الريا�ض   � جدة  من 

ال�ستقبال العائالت. 
اأعلنت   :2018 فرباير   14-
ال�سعودية ال�سماح للمراأة البدء 
�اال�ستفادة  التجاري  بعملها 
د�ن  احلكومية  اخلدمات  من 

احلاجة ملوافقة �يل االأمر. 
 :2018 مار�ض   31 اإىل   26-
يرتقب تنظيم »اأ�سبوع املو�سة 
للمرة  الريا�ض،  يف  العربي«، 
االأ�ىل يف تاريخها. �تخلل تلك 
قرارات  �سل�سلة  املحطات، 
بالتخلي عن عدد من القوانني 
التي  الر�سمية،  �االأعراف 
مدار  على  البالد  اعتمدتها 
بحفالت  ال�سماح  مثل  عقود، 
)خمتلطة(،  غنائية  عائلية 
كانت  للن�ساء  �ظائف  �اإتاحة 
�بث  الرجال،  حكراعلى 
حفالت غنائية على التلفزيون 

الر�سمي. 

الرتفيه �املراأة 
يت�سدران.. 

�مكا�سب 
اقت�سادية

التغيري  حمطات  اأبرز  بقراءة 
ميكن  اململكة،  �سهدتها  التي 
اجلانب  ت�سدر  مالحظة 
املراأة  �ق�سايا  الرتفيهي 
قائمة التغيريات، يليها اجلانب 
�اإن  ال�سيا�سي،  ثم  االقت�سادي 
كانت يف جمملها لها تداعيات 
فال�سماح  اقت�سادية  �اأهداف 
�اإتاحة  ال�سيارة  بقيادة  للمراة 
لها  جديدة  �ظيفية  فر�ض 
الرجال  على  حكرا  كانت 
لبدء  عليها  القيود  �تخفيف 
احلاجة  د�ن  التجاري  عملها 
اأمور  االأمر، كلها  ملوافقة �يل 
الن�ساء  ن�سبة  رفع  �ساأنها  من 
الذي  اململكة،  يف  العامالت 
 2030 ر�ؤية  اأهداف  اأحد  يعد 
اعتماد  خف�ض  اإىل  الهادفة 
النفط، امل�سدر  اململكة على 
�تهدف  حاليا  للدخل  الرئي�ض 
م�ساهمة  رفع  اإىل   2030 ر�ؤية 
املراأة يف �سوق العمل من %22 

اإىل 30% بحلول 2030.
اأي�سا ال يغيب البعد االقت�سادي 
عن اجلانب الرتفيهي، ف�سبق اأن 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  اأ�سار 
)حكومية(،  ال�سعودية  الرتفيه 
االإنفاق  اأن  اإىل  املدين،  عمر� 
على  املتوقع  اال�ستهالكي 
 36 �سيبلغ  بالده،  يف  الرتفيه 
مليار د�الر بحلول العام 2030، 
اإىل جانب توفري اأكرث من 114 
 110� مبا�رضة،  �ظيفة  األف 
�ت�ستهدف  مبا�رضة  غري  اآالف 
الر�ؤية ال�سعودية، جذب االإنفاق 
الوطني على الرتفيه �ال�سياحة 
 22 بنحو  �املقدر  اخلارج  يف 
يتعلق  فيما  اأي�سا  د�الر  مليار 
فقد  ال�سينما،  د�ر  بافتتاح 
�االإعالم،  الثقافة  �زارة  قالت 
اإن »العمل بالقطاع ال�سينمائي 
اقت�سادياً  اأثراً  �سيحدث 
ال�سوق  حجم  زيادة  اإىل  يوؤدي 
النمو  �حتفيز  االإعالمية، 
خالل  من  االقت�سادي  �التنوع 

من  اأكرث  بنحو  امل�ساهمة 
 25( �سعودي  ريال  مليار   90
اإجمايل الناجت  مليار د�الر( يف 
االقت�سادي  البعد  املحلي«. 
مكافحة  بحملة  اأي�سا  حا�رض 
 - تبد�  فاحلملة  الف�ساد، 
الكثري من  نظريا- قد حققت 
اأكرث  ا�سرتداد  عرب  اأهدافها، 
)�سبق  د�الر،  مليار   106 من 
يف  تبديدها  مت  اأنه  االإعالن 

عمليات ف�ساد �اختال�ض(. 

ر�سائل للغرب.. 
�ا�ستقطاب 

لل�سباب �الن�ساء

اأهم االأهداف  اأحد  اأن  ال �سك 
الرئي�سية لتلك التغيريات توجيه 
�سورة  تعزز  للخارج،  ر�سائل 
كـ«قائد  ال�سعودي،  العهد  �يل 
اإ�سالحي« يقود التغيري، �اأي�سا 
تغيري ال�سورة ال�سلبية للمملكة 
»تنتهك«  كد�لة  اخلارج  يف 
اأفكار  لديها  املراأة،  حقوق 
اأي�سا هناك هدف  »مت�سددة«، 
�الن�ساء  ال�سباب  با�ستقطاب 
ما  �هو  لل�سلطة،  كموؤيدين 
�رضاحة  �سلمان  بن  عنه  عرب 
على  �رداً  �سابق  ت�رضيح  يف 
�توقيت  اأ�سباب  حول  �سوؤال 
ت�سهدها  التي  التغيريات 
االأخرية  االآ�نة  يف  اململكة 
اأكتوبر  يف  �سلمان  بن  قال   ،
املا�سي: »نحن فقط نعود اإىل 
 ،)1979 )قبل عام  عليه  كنا  ما 
املعتدل  الو�سطي  االإ�سالم 
�على  العامل  على  املنفتح 
جميع  �على  االأديان،  جميع 
اأن  �ال�سعوب«�اأ�ساف  التقاليد 
»االأفكار املدمرة« بداأت تدخل 
ال�سعودية، بداية من 1979، مع 

قيام الثورة يف اإيران.
ال�سباب  من   %  70« �اأردف: 
ال�سعودي اأقل من 30 �سنة، �لن 

يف  حياتنا  من  �سنة   30 ن�سيع 
التعامل مع اأي اأفكار متطرفة، 

�سندمرها اليوم �فوراً«.

�سرعة اأم جمازفة

ال�سعي  مقابل  يف  �لكن 
من  كبرية  فئة  ال�ستقطاب 
ال�سباب �الن�ساء الذين يوؤيد�ن 
هذا االنفتاح، تكمن املجازفة، 
يف اأن هناك تيار حمافظ كبري 
هذا  يقا�م  اململكة  يف  اأي�سا 
التغيري، بل �تيار داخل االأ�رضة 
حتفظات  لديه  نف�سه  احلاكمة 
عل ر�ؤية 2030 �هو ما ك�سفت 
�سعود  بنت  ب�سمة  االأمرية  عنه 
يف  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن 
»بي  لقناة  �سابقة  ت�رضيحات 
بي �سي« ال�سهر املا�سي، قائلة 
اإن التغيريات التي يقودها �يل 
العهد ال�سعودي حتدث ب�سورة 
اململكة  تكون  �قد  �رضيعة 
لها  مهياأة  اأ�  م�ستعدة  غري 

اجتماعياً.
توجه  يوجد  اأنه  اإىل  �اأ�سارت 
د�ن  من  تغري  الإحداث  �رضيع 
املحلية  للهوية  �افية  درا�سة 
داخل  معار�سة  �جود  �حول 
 ،2030 لر�ؤية  احلاكمة  االأ�رضة 
اأن  يريد  �سلمان،  بن  اأن  بينت 
 ،2030 ر�ؤية  يف  اأجندته  يثبت 
غري  اأخرى  ر�ؤى  يوجد  �لكن 

هذه الر�ؤية.

التوقيفات.. 
�انتقائية 
الإ�سالح

تلك  على  البع�ض  ياأخذ  اأي�سا 
اجلانب  اإغفالها  االإ�سالحات 
الراأي  �حرية  احلقوقي 
مت  معها  فبالتزامن  �التعبري، 
العلماء  من  الع�رضات  توقيف 

منظمة  –بح�سب  �الكتاب 
��ت�ض«  رايت�ض  »هيومن 
احلقوقية - من اأبرزهم ال�سيخ 
يوؤخذ  كذلك  العودة.  �سلمان 
اأنه  الف�ساد  �سد  احلملة  على 
مت احتجاز املوقوفني بق�سايا 
ر�سمي  غري  مكان  يف  ف�ساد، 
الريتز  فندق  �هو  لالحتجاز، 
عر�سهم  �عدم  كارلتون، 
اإدانتهم  حل�سم  الق�ساء،  على 
يعزز  الذي  االأمر  عدمه،  من 
لت�سويات  التو�سل  فر�سية 
�سيا�سية معهم ت�سب يف تعزيز 
ال�سعودي،  العهد  �يل  �سيطرة 

على مفا�سل الد�لة.

بني الأهداف 
�املاآخذ

احلملة  اأهداف  بني  �ما 
هدف  ثمة  عليها،  �املاآخذ 
ر�سالة  اإر�سال  هو  رئي�سي 
ال�ساب  االأمري  هذ  اأن  للغرب، 
القيام  على  قادر  �سلمان(  )بن 
القيام  غريه  ي�ستطع  مل  مبا 
لتقبل  متهد  ر�سائل  �هي  به، 
ال�ساب املرتقب  للقائد  العامل 
اأن  يبقى  �لكن  ال�سعودية  يف 
بتحقيق  التغيريات  تلك  جناح 
ب�سمولية  رهن  هي  اأهدافها 
اجلانب  لت�سمل  االإ�سالحات 
اإطار  يف  تتم  �اأن  احلقوقي، 
بني  ب�رضاكة  اجتماعي،  عقد 
عرب  ال  �املجتمع،  ال�سلطة 
طرف  من  فوقية«  »قرارات 
العوامل  مراعاة  مع  �احد، 
الدينية �االجتماعية للمجتمع. 
�يبقى االأهم دائما اأن ي�ست�سعر 
االقت�سادي  باالأثر  املواطن 
خالل  من  التغيريات،  لتلك 
توفري فر�ض عمل �م�رض�عات 
تنموية يف اململكة، حتى تثبت 
اإنها اإ�سالحات حقيقة �لي�ست 

جمرد عملية جتميلية. 

�إ�سهار

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
 

�لية اجللفة 
دائرة اجللفة

بلدية اجللفة
م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم 05 /2018
��سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق لــ 12 يناير 2012 املتعلق 
باجلمعيات ،  �املر�سوم التنفيذي رقم 15 - 74 املوؤرخ يف 26 رييع الثاين عام 1436 املوافق لـ  : 16/ فرباير 

2015 الذي يحدد اأحكام القانون االأ�سا�سي النموذجي املطبق على النادي الريا�سي الها�ي
مت هذا اليوم 23 جانفي 2018 ت�سليم ��سل الت�رضيح بتاأ�سي�ض اجلمعية املحلية امل�سماة :

النادي الريا�سي للهواة : اجنحة اجللفة لتطبيقات الريا�سات اجلوية باجللفة
يراأ�سها ال�سيد : جعفر حمزة

الكائن مقرها ب : مطار الثلثي باجللفة

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
�لية اجللفة 

دائرة حا�سي بحبح
بلدية عني معبد

م�سلحة التنظيم � ال�سوؤ�ن العامة
مكتب اجلمعيات
رقم : 02/2017  

اليوم  هذا  ٬ مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق   1433 �سفر   18 املوؤرخ يف   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
: 16 نوفمرب 2017

ت�سليم ��سل الت�رضيح بتاأ�سي�ض اجلمعية املحلية امل�سماة :

يراأ�سها ال�سيد : بوبكرا�ي حممد
الكائن مقرها ب : القاعة متعددة الن�ساطات عني معبد 

االإم�ساء
املكلف بت�سيري ال�سوؤ�ن االإدارية � املالية
لبلديةعني معبد     
فيط�ض عمر

� بالتايل يجب القيام باإجراءات االإ�سهار �فقا الأحكام املادة 18 الفقرة 02 من القانون ال�سالف الذكر 
��سل ت�سجيل الت�رضيح بتاأ�سي�ض جمعية حملية 

جمعية هديل الثقافية بعني معبد

Lundi 7 août 2017 Le Chiffre d’Affaires107

Nous suivre sur:
PUB

- 
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مدرب مولودية اجلزائر كازوين

 فوزنا اأمام اأوتوهو حمفز حلوار
 اليوم اأمام اإحتاد العا�صمة

اأظهرت مولودية اجلزائر يف حوار العودة من رابطة اأبطال اإفريقيا 
اأمام الكونغو حيث اأمطرت �سباك املدرب ديالو بت�سعة اأهداف دون 

مقابل. وحتطم الرقم القيا�سي يف تاريخ م�ساركاتها القارية منذ 
هذا  �سجلنا  الدراماتيكية  املباراة  هذه  نهاية  اليوم وعقب  اإىل   1976

احلوار اخلاطف مع املدرب كازوين .

حاوره ف�ؤاد بن طالب 

بداية هل كنت 
تتوقع ت�سجيل 
هذه النتيجة 

العري�سة 
وتتاأهل 

املولودية اإىل 
الدور القادم؟

اأدى  فريقنا  حقيقة   -
وبنتيجة  كبرية  مباراة 
اإىل  يع�د  وهذا  عري�ضة 
�ضعف املناف�س الذي مل 
م�ض�ار  طيلة  �ضيئا  يقدم 
فالنتيجة  ولذلك  املباراة 

كانت مت�قعة اأو اأكرث.

معنى هذا اأنكم 

جاهزون ملا هو 
قادم؟ 

جاهزون،  دائما  نحن   -
حمفز  هذا  وف�زنا 
القادمة،  للمحطات 
اأن  ه�  فقط  يبقى  مل 
مركزون  الالعب�ن  يبقى 
للح�ارات  وم�ضتعدون 

القادمة.

تنتظركم مباراة 
كبرية اأمام اإحتاد 

العا�سمة، ماذا 
تقول؟

ح�را  نن�ضى  الآن   -
الك�نغ�، ون�ضتعد للمباراة 
�ضتجمعنا  والتي  الهامة 

اأمام  الي�م  ظهرية 
اللقاء  هذا  ك�ن  الإحتاد، 
لقاء  يختلف عن  املحلي 
وعليه  املا�ضي  الأربعاء 
اأن  الالعبني  من  طلبت 
يدخل�ا  واأن  يغرتوا  ل 
و  قتالية  بروح  املبارة 

الف�ز ل غري.

خط الهجوم 
كان قويا اأمام 

اأوتوهو، ما راأيك 
يف ذلك؟ 

العميد  فهج�م  - حقيقة 
اإىل  مباراة  من  حت�ضن 
معنا  ع�ضتم  وكما  اأخرى 
ظهر  الأمامي  اخلط  اأن 
ب�جه مغاير خا�ضة نقا�س 
يف  اأحقيته  اأظهر  الذي 

رباعية  و�ضجل  التهديف 
ما  اأوت�ه�  مرمى  يف 
�ضحة  يف  فريقنا  يعني 
على  قادر  وه�  جيدة 

خلط اأوراق الإحتاد.

مباذا تود اأن 
تنهي هذا 
احلوار؟ 

- اأملي كبري، وثقتي اأكرب 
قادر  وه�  فريقي  يف 
ملعب  من  اخلروج  على 
كامال  بالزاد  ج�يلية   5
العا�ضمي،  الإحتاد  اأمام 
ب�رشط اأن يتخلى اجلميع 
واللعب  اجلماعية  بالروح 
والبتعاد  قتالية  بروح 
الفردية  الأخطاء  عن 

واجلماعية.           

البطولة الوطنية الع�سكرية ما بني املدار�س لل�سباحة

تتويج مدر�صة تقنيات املعتمدية )ذكور( واملدر�صة 
الوطنية التح�صريية لدرا�صات مهند�س 

ت�ج فريقا مدر�ضة تقنيات املعتمدية )الناحية 
واملدر�ضة  الذك�ر  عند  الوىل(  الع�ضكرية 
مهند�س  لدرا�ضات  التح�ضريية  ال�طنية 
ال�طنية  البط�لة  بلقبي  الناث  عند  ع1(  )ن 
الع�ضكرية ما بني املدار�س لل�ضباحة )ذك�ر-
على  اخلمي�س  الي�م  اختتمت  التي  اناث(، 
م�ضت�ى م�ضبح املدر�ضة ال�طنية التح�ضريية 
لدرا�ضات مهند�س -باجي خمتار- بالرويبة.

تقنيات  مدر�ضة  فريق  عنا�رش  ونالت 
املعتمدية 7 ميداليات ذهبية وواحدة ف�ضية 
بفريق  متب�عة  للذك�ر،  بالن�ضبة  وبرونزيتني 
لدرا�ضات  التح�ضريية  ال�طنية  املدر�ضة 
مهند�س ) ذهبيتان، 6 ف�ضيات، 3برونزيات(، 
جلند  التطبيقية  املدر�ضة  فريق  ياأتي  ثم 
البحرية بجيجل للناحية الع�ضكرية اخلام�ضة 

يف ال�ضف الثالث ) ف�ضية، و برونزيتني(.
عنا�رش  ح�ضدت  فقد  ال�ضيدات،  عند  اأما 
لدرا�ضات  التح�ضريية  ال�طنية  املدر�ضة 
مهند�س اربع ميداليات ذهبية وواحدة ف�ضية 
�ضباط  مدر�ضة  حلت  و  برونزيات،  وثالث 
 )2 ع  )ن  مب�ضتغامن  البحرية  للق�ات  ال�ضف 
يف املرتبة الثانية بذهبيتني وثالث ف�ضيات، 
)ن  للبحرية  العليا  املدر�ضة  جاءت  بينما 
وثالث  بف�ضيتني  الثالث  املركز  يف  ع1( 

برونزيات.
ي�م  انطلقت  التي  املناف�ضة،  هذه  و�ضهدت 
وهي:  اخت�ضا�ضات  ت�ضعة  اإجراء  الثنني، 
�ضباحة حرة )50 مرت( �ضباحة حرة )100مرت(، 
على  �ضباحة  مرت(،   50( الظهر  على  �ضباحة 
ال�ضدر )50 مرت(، �ضباحة الفرا�ضة )50 مرت(، 
مرت-�ضباحة   50 مرات  )اربع  التتابع  �ضباق 
حرة( ، �ضباحة امل�انع )50 مرت �ضباحة حرة 
دمية  ا�ضرتجاع  ح�اجز(،  اربعة  اجتياز  مع 
النقاذ )على م�ضافة 50 مرت(، �ضباق التتابع 

)اربع مرات 25 مرت/ 
�ضباحة حرة مع الدمية(.

اخت�ضا�ضات  ثالثة  من  ال�ضيدات  اإعفاء  ومت 
 50( امل�انع  �ضباحة  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
مرت �ضباحة حرة مع اجتياز اربعة ح�اجز(، 
 50 م�ضافة  )على  النقاذ  دمية  ا�ضرتجاع 
مرت/   25 مرات  )اربع  التتابع  �ضباق  مرت(، 

�ضباحة حرة مع الدمية(.
مرت   50( امل�انع  �ضباحة  اخت�ضا�س  وعرف 
�ضباحة حرة مع اجتياز اربعة ح�اجز(، تت�يج 
مدر�ضة  من  مهدي  حممد  جماجي  ال�ضباح 
تقنيات املعتمدية )ن ع1( باللقب اثر حتقيقه 
نف�س  ت�ج  كما  84جزء،  و  26ثا  قدره  زمنا 
ال�ضباح بلقب �ضباق 100 مرت -�ضباحة حرة-

)رجال( ب�قت قدره )55ثا و 63ج(.
�ضباق  يف  ال�طني  اللقب  حقق  نف�ضه  العداء 
قدره  وقتا  باإجنازه  )رجال(  م�انع  مرت   50

)26ثا و 84ج(.
انقاذ  حرة  �ضباحة  مرت   50 �ضباق  يف  اأما 
ا�ضالم  ال�ضباح خنيفر  بالذهبية  ت�ج  )رجال( 
قدره  ب�قت  املعتمدية  تقنيات  مدر�ضة  من 
)41ثا و 77ج(، وه� الذي حقق لقب �ضباق 50 
مرت �ضباحة على ال�ضدر ب32ثا و 28ج، كما 
ت�ج اي�ضا بلقب 50 مرت فرا�ضة منجزا زمنا 

يقدر ب27ثا و 31ج.
 50 �ضباق  ذهبية  فيه  عادت  الذي  ال�قت  يف 

مرت �ضباحة على الظهر )رجال( اىل امقران 
لدرا�ضات  التح�ضريية  املدر�ضة  من  �ضهيل 
مهند�س ب30ثا و 71ج ويف �ضباق اربع مرات 
)رجال(  الدمية  مع  حرة  �ضباحة  25مرت 
لدرا�ضات  التح�ضريية  املدر�ضة  فريق  ت�ج 
مهند�س باللقب حمققا وقتا قدره )1د و 29ثا 
و 79ج(، بينما عادت ذهبية �ضباق اربع مرات 
تقنيات  مدر�ضة  اىل  حرة  �ضباحة  مرت   50

املعتمدية ب1د و 
48ثا و 05ج.

اأما لدى ال�ضيدات، فقد ت�جت فراجي �ضارة 
البحرية  للق�ات  ال�ضف  �ضباط  مدر�ضة  من 
67ج(،  و  )41ثا  حرة  �ضباحة  مرت   50 ب�ضباق 
مرت   50 �ضباق  ذهبية  افتكت  ال�ضباحة  نف�س 
ويف  95ج(  و  )49ثا  قدره  ب�قت  ال�ضدر  على 
اللقب  عاد  الظهر  على  مرت   50 اخت�ضا�س 
فريق  من  ليلى  عالن  لل�ضباحة  ال�طني 
لدرا�ضات  التح�ضريية  ال�طنية  املدر�ضة 

مهند�س بت�قيت 42ثا و 80ج.
كان  حرة  �ضباحة  مرت  ال100  �ضباق  ويف 
ك�زة  وداد  ن�ضيب  من  النفي�س  املعدن 
التح�ضريية  ال�طنية  املدر�ضة  فريق  من 
لدرا�ضات مهند�س ب1د و 18ثا و 78ج، كما 
فرا�ضة  مرت   50 ذهبية  ال�ضباحة  نف�س  نالت 
)39ثا و 50ج( ويف �ضباق اربع مرات 50 مرت 
اإىل فريق املدر�ضة  اللقب  �ضباحة حرة عاد 
ال�طنية التح�ضريية لدرا�ضات مهند�س ب2د 

و 09ثا و 50ج.
الدورة عرفت م�ضاركة 12 مدر�ضة  يذكر ان 
وطنية ع�ضكرية، و اختتمت بتكرمي الأطراف 
ال�ضحافة  فيها  احلدث مبا  هذا  الفاعلة يف 

املدنية والع�ضكرية.

املدرا�س امل�صاركة:
التح�سريية  الوطنية  املدر�سة   -

لدرا�سات مهند�س )ن ع1(
�سر�سال  الع�سكرية  الأكادميية   -

)ن ع1(
- املدر�سة العليا للبحرية )ن ع1(

للقوات  ال�سف  �سباط  مدر�سة   -
البحرية مب�ستغامن )ن ع 2(

الوطني- للدرك  العليا  املدر�سة   -
زرالدة- )ن ع1(

- املدر�سة العليا للطريان )ن ع 2(
اخلا�سة  للقوات  العليا  املدر�سة   -

-ب�سكرة-) ن ع4(
جلند  التطبيقية  املدر�سة   -

البحرية -جيجل- ) ن ع5(
- املدر�سة العليا للعتاد ) ن ع 1(

- املدر�سة العليا للإ�سارة )ن ع 1(
املتعددة  الع�سكرية  املدر�سة   -

التقنيات )ن ع1(
)ن  املعتمدية  تقنيات  مدر�سة   -

ع1(.
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مدرب �سباب بلوزداد الطاو�سي بخ�سو�س الدور الت�سفوي الأول اإياب لكاأ�س الكاف

لعبنا بخطة هجومية وحققنا التاأهل اإىل الدور القادم
جتدد موعد ال�سباب اأم�سية الثالثاء املا�سي فوق ميدان 20 اأوت بر�سم مباراة العودة من كاأ�س الكاف اأمام "اأونز كرياتور" املايل وفاز عليه بهدفني )2( 
مقابل �سفر )0( يف اإطار الدور الت�سفوي الأول اإياب لكاأ�س الكاف، حيث لعب ال�سباب بروح قتالية فعالة وان�سباط تكتيكي متميز اأدى به للفوز الذي 

اعتربه املدرب املغربي الطاو�سي مبثابة جرعة اأك�سجني اإ�سافية لالعبني الذين �سيدخلون لقاء اليوم اأمام ال�ساورة مبعنويات عالية وملزيد من الإثراء 
والتنوير اقرتبنا من مدرب ال�سباب الطاو�سي عقب املباراة و�سجلنا معه هذا احلوار املتميز لقراء جريدة الو�سط.

حاوره فوؤاد بن طالب

 ما هو تقييمك لهذا الإجناز 
القاري لل�سباب؟

الذي  الفوز  بهذا  جدا  �سعيد  اأنا   -
املناف�س  اأمام  لعقيبة  اأبناء  حققه 
الالعبون  طبق  حيث  املايل، 
يرتكبوا  ومل  املطلوبة  التعليمات 
اأمام  فيها  وقعوا  مثلما  اأخطاء، 
الوفاق، وهذا �سيء اإيجابي ومهم يف 

مثل هذه املباريات.

  معنى هذا اأنك را�س على 
املردود العام لفريقك؟

ال�سباب  هوؤالء  احلال،  بطبيعة   -
حققوا اإجنازا مهما، واأثبتوا اأنهم من 
اأونز  على  فالفوز  وعليه  الكبار  طينة 
املايل هو مد خطوة اإيجابية ملا هو 

قادم.

 كيف ترى جنمي الفريق 
لكروم وب�سو؟

بالن�سبة  متميزة  املجموعة  كل   -
يف  مهمني  الالعبني  هذين  يبقى  يل، 
ب�سفة  وال�سباب  املجموعة  تن�سيط 

عامة له م�ستقبل واعد.

 عد هذا التاأهل كيف هي 
معنوياتهم ؟

- معنوياتنا عالية، والكل يعلم اأن ما 
ينتظرنا مهم، �سواء داخل ميداننا اأو 

خارجه.

  ما هي الر�سالة التقنية التي 
تقدمها لعنا�سرك؟

الغرور من جهة  االبتعاد عن  اأوال،   -
على  والبقاء  الرتكيز  ثانية  جهة  ومن 
التي  والديناميكية  احلما�س  نف�س 
اأما الفريق املايل الأن هذه  لعبوا بها 

املباراة بالذات تعترب حمطة حت�سري 
البطولة  ومنها  القادمة  للمحطات 

الوطنية.

 وماذا عن املناف�س يف مباراة 
الثالثاء املا�سي ؟

- املناف�س املايل خلق لنا �سعوبات 
ذكاء  لكن  �سباكنا  اإىل  ي�سل  اأن  وكاد 
دفاعنا واحلار�س وتفاهم املجموعة 
حطم اأغلب الهجمات خل�سمنا، وهذا 
الفريق  بعودة  نتفاءل خري  يجعلنا  ما 

اإىل حمطة االإجنازات.

 نرتك نتيجة كاأ�س الكاف 
ون�ساأل الطاو�سي عن لقاء 

ال�ساورة ظهرية اليوم?

- حققنا االأهم يف كاأ�س الكاف، واليوم 
ال�ساورة،  ملوقعة  اأنف�سنا  �سنح�رض 
الذي حققناه يف  االإجناز  اأن  واأعتقد 
اأمام  �سيكون حمفزا لالعبني  ملعبنا، 

�سبيبة ال�ساورة.

 األ ترى باأن املباراة �ستكون 
�سعبة يف ملعب املناف�س ؟

ويعرف  حمرتم  فريق  ال�ساورة   -
ونحن  ميدانه،  فوق  يتفاو�س  كيف 
من  هناك  نذهب  وال  بهذا  واعون 
اأ�سلحتنا الفعالة  اأجل الف�سحة بل لنا 
اأي  يف  الطاولة  نقلب  اأن  وباإمكاننا 

حلظة هناك.
  معنى ل تريد اأن تقع يف 

اأخطاء مباراة الوفاق بعدما 
كنت متقدما، اأ�سبحت خا�سرا؟

كفريق  يجعلنا  ما  وهذا  �سحيح،   -
يلعب  اأن  ويجب  عالية  معنوياته 
التفاوؤل  براأية  �سديد  بحذر  املباراة 

بالعودة من هناك وبنتيجة اإيجابية.

 كيف ترى حظوظ ال�سباب فيما 
تبقى من البطولة ؟

كاأنها  املتبقية  املباريات  �سنلعب   -
اأي  يف  تفريط  وال  كاأ�س،  لقاءات 
التفاو�س  مع  ميداننا  فوق  نقطة 
املباريات  بقية  مع  قواعدنا  خارج 

لنا  ي�سمح  ال  البطولة  يف  ترتيبنا  الأن 
جنمع  اأن  يجب  ولذلك  باخل�سارة، 
عدد من النقاط خا�سة اللقاءات التي 
فيها  فاخلطاأ  ميداننا،  فوق  نلعبها 

ممنوع الأن ترتيبنا ال ي�سمح بذلك. 

مدرب احتاد العا�سمة حمدي متحدثا عن مباراة املولودية

املباراة مفخخة واحلذر مطلوب
التنازيل يف  والعد  احل�سابات  بداأت 
الداربي املحلي بني احتاد العا�سمة 
ومولودية اجلزائر، هذا ما الحظناه 
التقيناه  الذي  على املدرب حمدي 
اأدارها  التي  ال�سحفية  الندوة  يف 
عمر  مبلعب  اأم�س  اأول  �سبيحة 
احلوار  هذا  يف  اأكد  حيث  حمادي 
اجلانبي الذي خ�س به قراء الو�سط 
ملعب  باأن عنا�رضه جاهزة ملوقعة 
5 جويلية اأم�سية اليوم ولن نفرط يف 

النقاط الثالثة اأمام العميد.

 ما هو تقييمك 
للتح�سريات التي قمتم 

بها قبل هذا الداربي 
املتميز ؟

ظروف  يف  جرت  حت�سرياتنا   -

�سحة  يف  الالعبني  وكل  عادية 
التي  جيدة وهم واعون بامل�سوؤولية 

تنتظرهم اأمام اجلار.

األ ترى باأن ال�سغط 
�سيكون على عنا�سر 

الحتاد اأكرث من 
املناف�س ؟

- اأعتقد، فاالأمور تختلف من مباراة 
بالذات  املباراة  وهذه  اأخرى  اإىل 
من  بقوة  نلعبها  كي  لنا  فر�سة  هي 
وعليه  اإيجابية،  نتيجة  حتقيق  اأجل 
فالب�ساط االأخ�رض هو الذي �سيحدد 

النتيجة وال �سيء اآخر.

 كبار التقنيني يقولون 
باأن مباراة اليوم اأمام 

العميد تعترب منعرج 
مهم لأبناء �سو�سطارة، 

فما راأيك يف ذلك ؟

- اأعتقد اأن مثل هذه الداربيات لها 
طعم خا�س واأهمية كبرية �سواء من 
الناحية املعنوية، اأو الفوز بالنقاط، 
ال  القدم  كرة  يف  مباراة  تبقى  لكن 

اأكرث وال اأقل.

لقد تراجعتم اأخريا 
يف �سلم الرتتيب، وهل 

اأنتم قادرون على 
العودة اإىل املقدمة ؟

- م�سوار البطولة ال زال متوا�سال، 
جو  اإىل  يعود  اأن  لالحتاد  وميكن 
االنت�سارات وحظوظنا تبقى قائمة 

اإحدى  اأو  اللقب،  على  التناف�س  يف 
املراتب املهمة.

 لحظنا على اخلط 
الأمامي بقي غائبا عن 

التهديف، ما �سبب ذلك 
؟

التح�سريات  خالل  حاولنا  لقد   -
اأوراقنا  نراجع  اأن  االأخرية 
بع�س  وعاجلنا  الهجومية، 
النقائ�س، ولذلك فاالأمور �ستتح�سن 
تدريجيا والقاطرة االأمامية �ستكون 
املفخخ  احلوار  هذا  يف  حا�رضة 
والذي يتطلب جهودا م�ساعفة فوق 

امليدان وال تفريط يف نقاطه.

حاوره فوؤاد بن طالب

املولودية والرتجي اإىل ثاين اأدوار دوري اأبطال اأفريقيا
والرتجي  اجلزائري  املولودية  فرق  �سمنت 
�سطيف  ووفاق  ال�سوداين  والهالل  التون�سي 
الدور  يف  تواجدها  املغربي  احل�سني  والدفاع 
لكرة  اأفريقيا  اأبطال  دوري  بطولة  من  الثاين 

القدم.
يف  العربية  الفرق  حققتها  كا�سحة  انت�سارات 
اإياب اأول اأدوار دوري اأبطال اأفريقيا اأبرزها كان 
فوز مولودية اجلزائر على اأوثو دويو الكونغويل 
)9-0( وكان قد خ�رض يف لقاء الذهاب بثنائية 
�سباك  التون�سي  الرتجي  اكت�سح  فيما  نظيفة، 
اأهداف  بخم�سة  املوريتاين  الوئام  �سيفه 

يف  ذهاباً  تعادال  قد  الفريقان  وكان  نظيفة، 
والرتجي  املولودية  ف�سمن   )1-1( موريتانيا 

بذلك التاأهل اإىل ثاين اأدوار البطولة.
�سطيف  وفاق  فاز  ذاته  الدور  اإياب  و�سمن 
ريال  اأوملبيك  على  املا�سي  االأحد  اجلزائري 
رد  دون  اأهداف  ب�ستة  الو�سطى  اأفريقيا  من 
وكان الفريقان قد تعادال بدون اأهداف يف لقاء 
اجلديدي  احل�سني  الدفاع  وتعادل  الذهاب، 
املغربي خارج ملعبه مع �سبورت بي�ساو بنفيكا 
الفريق  وكان  اأهداف  بدون  بي�ساو  غينيا  من 

املغربي قد انت�رض يف لقاء الذهاب )0-10(.

الهالل ال�سوداين بدوره �سمن تواجده يف الدور 
الليبريي  �سيب  ليبرييا  الثاين رغم خ�سارته من 
بهدف دون رد ذهاباً بعد فوزه يف مباراة االإياب 
الثالثاء، فيما ف�سل  اأم�س   )0-3( اأم درمان  يف 
رغم  االأول  الدور  عبور  يف  املريخ  مواطنه 
فوزه على تاون �سيب البت�سواين بهدفني مقابل 
 ،)3-0( ملعبه  خارج  خ�سارته  ل�سابق  هدف 
م�رض  ن�سيب  من  كان  االآخر  العربي  االإخفاق 
مع  االأربعاء  اأر�سه  على  تعادل  الذي  للمقا�سة 
جينريا�سيون فوت ال�سنغايل الذي فاز ذهاباً يف 

ال�سنغال بثنائية نظيفة.

حمدي:

املباراة مفخخة واحلذر مطلوب
التنازيل  والعد  بداأت احل�سابات 
احتاد  بني  املحلي  الداربي  يف 
اجلزائر،  ومولودية  العا�سمة 
املدرب  على  الحظناه  ما  هذا 
الندوة  التقيناه يف  الذي  حمدي 
�سبيحة  اأدارها  التي  ال�سحفية 
حمادي  عمر  مبلعب  اأم�س  اأول 
حيث اأكد يف هذا احلوار اجلانبي 
الذي خ�س به قراء الو�سط باأن 
عنا�رضه جاهزة ملوقعة ملعب 5 
نفرط  ولن  اليوم  اأم�سية  جويلية 

يف النقاط الثالثة اأمام العميد.

  ما هو تقييمك 
للتح�سريات التي قمتم بها 
قبل هذا الداربي املتميز ؟

ظروف  يف  جرت  حت�سرياتنا   -
�سحة  يف  الالعبني  وكل  عادية 
بامل�سوؤولية  واعون  وهم  جيدة 

التي تنتظرهم اأمام اجلار.

األ ترى باأن ال�سغط �سيكون 
على عنا�سر الحتاد اأكرث 

من املناف�س ؟

تختلف  فاالأمور  اأعتقد،   -
وهذه  اأخرى  اإىل  مباراة  من 
لنا  فر�سة  هي  بالذات  املباراة 
كي نلعبها بقوة من اأجل حتقيق 
اإيجابية، وعليه فالب�ساط  نتيجة 
�سيحدد  الذي  هو  االأخ�رض 

النتيجة وال �سيء اآخر.

كبار التقنيني يقولون باأن 
مباراة اليوم اأمام العميد 

تعترب منعرج مهم لأبناء 
�سو�سطارة، فما راأيك يف 

ذلك ؟

- اأعتقد اأن مثل هذه الداربيات 
كبرية  واأهمية  خا�س  طعم  لها 
اأو  املعنوية،  الناحية  من  �سواء 
الفوز بالنقاط، لكن تبقى مباراة 

يف كرة القدم ال اأكرث وال اأقل.

لقد تراجعتم اأخريا يف 
�سلم الرتتيب، وهل اأنتم 
قادرون على العودة اإىل 

املقدمة ؟

زال  ال  البطولة  م�سوار   -
لالحتاد  وميكن  متوا�سال، 
االنت�سارات  جو  اإىل  يعود  اأن 
يف  قائمة  تبقى  وحظوظنا 
اإحدى  اأو  اللقب،  على  التناف�س 

املراتب املهمة.

لحظنا على اخلط الأمامي 
بقي غائبا عن التهديف، ما 

�سبب ذلك ؟

- لقد حاولنا خالل التح�سريات 
اأوراقنا  نراجع  اأن  االأخرية 
بع�س  وعاجلنا  الهجومية، 
فاالأمور  ولذلك  النقائ�س، 
والقاطرة  تدريجيا  �ستتح�سن 
يف  حا�رضة  �ستكون  االأمامية 
والذي  املفخخ  احلوار  هذا 
فوق  م�ساعفة  جهودا  يتطلب 

امليدان وال تفريط يف نقاطه.
حاوره فوؤاد بن طالب
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كاأ�س املونديال من اأعلى نقطة يف العامل 
اإىل اخلرطوم على منت طائرة خا�ضة

لكرة  العامل  لكاأ�س  الأ�صلية  الن�صخة  غادرت 
القدم، مدينة دبي، اليوم اخلمي�س، متجهة اإىل 
جولتها  �صمن  اخلرطوم،  ال�صودانية  العا�صمة 

حول العامل، قبل مونديال رو�صيا 2018.
وحطت الطائرة اخلا�صة بكاأ�س العامل يف مطار 
اخلرطوم الدويل قادمة من دبي، برفقة مندوب 
من الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، وكان يف 
ال�صوداين  والريا�صة  ال�صباب  وزير  ا�صتقبالها 
عبد الكرمي مو�صى، واأع�صاء الحتاد ال�صوداين 
ال�رشكة  وقيادات  امل�صوؤولني  من  وعدد  للعبة، 
عبد  كمال  حممود  وقال  للحدث  الراعية 
بال�رشكة  التجارية  العالمات  مدير  اللطيف، 
ملدة  بال�صودان  �صتمكث  الكاأ�س  اإن  الراعية، 
و�صتكون الفر�صة متاحة غدا اجلمعة للراغبني 
اأدي�س  اإىل  تتجه  اأن  قبل  تذكارية،  �صور  باأخذ 

اأبابا.

ثقافية  برامج  تنظيم  اإىل  امل�صوؤول  واأ�صار 
وجود  خالل  لالحتفال  م�صاحبة  وترفيهية 
ال�صودان، وك�صف عن م�صاركة عدد  الكاأ�س يف 
من جنوم الكرة ال�صودانية يف احلدث واحت�صنت 
كول،  كوكا  العامل  كاأ�س  جولة  دبي  معامل  اأبرز 
زارت خاللها  �صاعات   6 ا�صتمرت حوايل  التي 
التي مت  املعامل  اأبرز  اأحد  دبي،  برواز  الكاأ�س 
تد�صينها يف الفرتة الأخرية يبلغ ارتفاع �صلعيه 

150 مرتا، وعر�صه 93 مرتا.
ج�رش  على  رحالها  الكاأ�س  حطت  ثم  ومن 
اأحد  تعترب  التي  املائية،  دبي  بقناة  ال�صالم 
اختتمت  ثم  ومن  ال�صياحية،  دبي  م�صاريع  اأهم 
اأعلى  خليفة  برج  يف   112 الطابق  يف  رحلتها 
نقطة يف العامل، ما يعد رقما قيا�صيا بو�صولها 
وذلك  الأر�س،  �صطح  على  نقطة  اأعلى  اإىل 

احتفال بوجودها يف دولة الإمارات.

بر�ضلونة ينجز مهمته اأمام ت�ضيل�ضي يف لندن
خرج فريق بر�صلونة الإ�صباين بنتيجة اإيجابية من 
ملعب م�صيفه ت�صيل�صي الإجنليزي، »�صتامفورد 
بريدج«، بتعادله معه )1-1( اليوم الثالثاء، وذلك 
يف ذهاب دور الـ 16 لدوري اأبطال اأوروبا لكرة 

القدم.
للفريق  التقدم  هدف  ويليان  الربازيلي  و�صجل 
اللندين، بحلول الدقيقة 63، بت�صديدة من خارج 
الأملاين  احلار�س  ي�صار  على  اجلزاء،  منطقة 
الطالع  �صوء  عاند  اأن  بعد  وذلك  �صتيغن.  تري 
عندما  الأول،  ال�صوط  يف  الربازيلي،  الالعب 
�صدد كرتني خطرتني، الأوىل ارتدت من القائم 
الأرجنتيني  النجم  ورد  الأي�رش  والثانية  الأمين 
 ،75 الدقيقة  التعادل، يف  بهدف  مي�صي  ليونيل 
ميني  على  اجلزاء  منطقة  داخل  من  بت�صديدة 
الهدف  وهو  كورتوا،  تيبو  البلجيكي  احلار�س 
الأول للربغوث الأرجنتيني يف مرمى ت�صيل�صي، 

حتى الآن يف م�صريته.
و�صيحتاج فريق بر�صلونة اإىل الفوز باأي نتيجة اأو 

التعادل ال�صلبي، على اأر�صه وبني جماهريه يف مباراة الإياب على ملعب »كامب نو«، لبلوغ الدور 
ربع النهائي للت�صامبيونز ليغ، بينما �صعب فريق ت�صيل�صي مهته كثريا بعد هذا التعادل يف معقله، 

يف انتزاع بطاقة العبور اإىل الدور املقبل، من الفريق الكتالوين.

ملاذا يلهث ريال مدريد وراء دي خيا
التي  املباراة  يف  الإ�صباين،  اإ�صبيلية  م�صيفه  كمني  من  يونايتد  مان�ص�صرت  فريقه  خيا  دي  دافيد  الإ�صباين  احلار�س  اأنقذ 

جمعتهما، ، يف ذهاب دور الـ 16 من دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم.
وحافظ العمالق دافيد دي خيا برباعة على عذرية �صباكه، اإذ اأنقذ مرماه يف اأكرث منا�صبة، من فر�س حقيقية للت�صجيل، 
وت�صدى لعدة كرات خطرية باأعجوبة، واأثبت دافيد دي خيا من جديد اأنه واحد من اأف�صل حرا�س املرمى يف العامل، ولي�س 
التعاقد معه منذ فرتة طويلة وخرج فريق مان�ص�صرت يونايتد، وبف�صل كبري للماتادور دي خيا،  عبثا يحاول ريال مدريد 
بتعادل ثمني من ملعب م�صيفه الأندل�صي »رامون �صان�صيز بيزخوان«، ليعزز حظوظه يف بلوغ الدور ربع النهائي للت�صامبيونز 

ليغ.

ريال مدريد يتخلى عن العب كبري من اأجل �ضالح!
اأفادت �صحيفة »ديلي �صتار« الربيطانية، باأن نادي ريال مدريد الإ�صباين تخلى عن فكرة �صم النجم البلجيكي اإيدين هازاد، 

وحول اهتمامه نحو امل�رشي حممد �صالح، هداف فريق ليفربول الإجنليزي.
اللندين، ويخططون  التعاقد مع هازاد، جنم نادي ت�صيل�صي  النادي امللكي يرف�صون  اأن م�صوؤويل  اإىل  واأ�صارت ال�صحيفة 
للتعاقد مع مهاجم اآخر من الدوري الإجنليزي خالل النتقالت ال�صيفية املقبلة، ويتوقع اأن يكون امل�رشي �صالح وكانت 
بقوة  املر�صحة  النجوم  من  واحدا  �صالح  يرى يف  الريال،  رئي�س  برييز،  فلورنتينو  اأن  �صابق  وقت  ذكرت يف  قد  تقارير 
لالن�صمام للمريينغي، الذي يعاين من �صوء النتائج هذا املو�صم، ب�صبب تراجع م�صتوى اأغلب جنومه، على راأ�صهم املهاجم 
الفرن�صي كرمي بنزميا ويقدم �صالح اأداء رائعا مع ليفربول و�صجل له 30 هدفا حتى الآن يف كافة امل�صابقات جتدر الإ�صارة 
اإىل اأن الفرعون امل�رشي توج موؤخرا بجائزة اأف�صل لعب يف اإفريقيا لعام 2017 التي مينحها الحتاد القاري لكرة القدم 

)الكاف(.

اإمرباطور روما ي�ضيد بالفرعون �ضالح

اإياه من  اأ�صاد اأ�صطورة كرة القدم الإيطالية فران�صي�صكو توتي، بزميله ال�صابق يف روما، امل�رشي حممد �صالح، معتربا 
اأف�صل الالعبني يف العامل، يف الوقت احلايل وقال فران�صي�صكو توتي، ل�صحيفة »مريور« الربيطانية: »امل�صتوى الذي يقدمه 
اأن باإمكانه  اأف�صل الالعبني يف العامل، وعلى الرغم من ذلك اأعتقد  اأنه واحد من  حممد �صالح يف الوقت الراهن يوؤكد 
تقدمي الأف�صل«واأ�صاف اإمرباطور روما: »اأعرفه جيدا، هو �صديق جيد يريد دائما اأن يتطور، يعمل على اأن ي�صبح لعبا 
اأف�صل، يفعل كل الأ�صياء ال�صحيحة، يتدرب ويعمل بجدية، وي�صتمع للمدربني، وهذا �صبب اأدائه اجليد يف الوقت احلايل، 

ورمبا ي�صتطيع تقدمي اأف�صل من ذلك«.

ال�ضحات ين�ضم اإىل �ضفوف الفراعنة ا�ضتعدادا ملونديال رو�ضيا 
2018

ك�صف املدرب العام ملنتخب م�رش لكرة القدم، اأ�صامة نبيه، اأن الالعب ح�صني ال�صحات، فر�س نف�صه على اجلهاز الفني 
للمنتخب، بعد تاألقه ب�صكل كبري مع فريقه العني الإماراتي واأكد نبيه اأن اجلهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، تابع 
اأكرث من لعب يف الدوري العام واأي�صا، لعبني حمرتفني، وجنح اأكرث من لعب يف اإقناع كوبر بالن�صمام ل�صفوف الفراعنة 

يف مع�صكر مار�س املقبل.
وقرر اجلهاز الفني ملنتخب الفراعنة بقيادة كوبر، ا�صتبعاد �صالح جمعة املحرتف يف نادي الفي�صلي ال�صعودي ب�صبب عدم 

ثبات م�صتواه اإىل جانب تاألق ح�صني ال�صحات، الذي يجيد اللعب يف مركز الو�صط املهاجم.
ومن املنتظر اأن يعلن هيكتور كوبر عن قائمة الالعبني املحرتفني، يوم 4 مار�س املقبل، ا�صتعدادا لل�صفر اإىل �صوي�رشا، 
اإطار  ال�صهر ذاته، وذلك يف  اأمام كل من الربتغال واليونان، يومي 23 و 27 من  يوم 19 مار�س، خلو�س مباراتني وديتني 

ا�صتعداداته لنهائيات كاأ�س العامل 2018، يف رو�صيا.
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 مهرجان �شرم ال�شيخ يحتفي

 بال�شينما الأمريكية
قالت اإدارة مهرجان �سرم ال�سيخ ال�سينمائي موؤخرا اإن الدورة الثانية �ستعر�ض 68 فيلما من 28 دولة، 

مع اهتمام خا�ض بال�سينما امل�ستقلة يف الواليات املتحدة التي �ستحل �سيف �سرف على املهرجان.

للمهرجان  الفني  املدير   واأفاد 
عبد  اأ�سامة  ال�سينمائي  الناقد 
اأول  �سحفي  م�ؤمتر  -يف  الفتاح 
»العربة  باأن  بالقاهرة-  اأم�س 
لي�ست بعدد الأفالم لكن بقيمتها 
الفنية، لدينا هذا العام 68 فيلما 

من 28 دولة«.
واأ�ساف اأن »املهرجان ل ي�سنف 
لكن  وت�سجيلية  روائية  الأفالم 
هناك  وق�سرية،  ط�يلة  ي�سنفها 
الدولية  امل�سابقة  يف  فيلما   11
يف  فيلما  و18  الط�يلة  لالأفالم 
بينما  الق�سرية،  الأفالم  م�سابقة 
اأق�سام  على  الأفالم  باقي  تت�زع 

املهرجان«.
اأفالم  املهرجان  يف  وت�سارك 
من الفلبني والربازيل والأرجنتني 

والهند،  وك�ل�مبيا  وفنزويال 
الدول  من  كبري  عدد  جانب  اإىل 

الأوروبية.
العام  هذا  املهرجان  ويهتم 
ب�سكل خا�س بالأفالم الأمريكية 
التي  الأفالم  وهي  امل�ستقلة، 
تنتج خارج الأ�ستدي�هات الكربى 

يف ه�لي�د.
وقال عبد الفتاح »�سيف ال�رشف 
بل  دولة  لي�ست  الدورة  هذه  يف 
هي ن�عية حمددة من ال�سينما.. 
ال�سينما الأمريكية امل�ستقلة التي 
تغرد خارج �رشب الأ�ستدي�هات 

الكربى يف ه�لي�د«.
حفل  يف  املهرجان  ويعر�س 
»اآي،  الأمريكي  الفيلم  الفتتاح 
روجرز  �ستيفن  تاأليف  ت�نيا« من 

املر�سح  غيل�سبي،  كريغ  واإخراج 
لثالث ج�ائز اأو�سكار هذا العام.

يف  بداية  املهرجان  وتاأ�س�س 
جن�ب م�رش حتت ا�سم مهرجان 
العربية  لل�سينما  الأق�رش 
حتى  هناك  وظل  والأوروبية، 
اإىل  ينتقل  اأن  قبل   2016 عام 
ويتح�ل  �سيناء  جن�ب  حمافظة 
ال�سيخ  �رشم  مهرجان  اإىل 

ال�سينمائي.
ويت�سمن املهرجان ق�سما خا�سا 
فيلما   16 ي�سم  الطلبة  لأفالم 
من م�ساريع تخرج طلبة املعهد 
ور�سة  يقيم  كما  لل�سينما،  العايل 
الت�س�ير  مدير  يقدمها  عمل 
فيها  وي�سارك  العزيز  عبد  كمال 

16 من طلبة معهد ال�سينما.

ا�سطف الآلف على جانبي �س�ارع باري�س اأثناء مرور م�كب ي�سم 700 
يحمل  الذي  النع�س  ديفيد�س�ن ملرافقة  هاريل  من طراز  نارية  دراجة 
باإلفي�س  ال�سهري  هاليداي  الفرن�سي ج�ين  الروك  م��سيقى  جثمان جنم 
من  بدءاً  ال�سهري  ال�سانزليزيه  �سارع  امل�كب  وقطع  الفرن�سي.  بري�سلي 
ق��س الن�رش حتى �ساحة الك�نك�رد يف تكرمي نادر يخ�س�س عادة لرجال 
الدولة الأجانب يف العيد ال�طني ي�م 14 ج�يلية ، وبينما عزفت فرقة 
هاليداي م��سيقى بع�س اأ�سهر اأغانيه على اآلت خمتلفة رددت احل�س�د 
الكلمات ب�س�ت مرتفع وارتدى الكثري منهم �سرتات جلدية وحمل�ا �س�ر 
يكن  ومل  الرئة.  �رشطان  مع  �رشاع  بعد  الأربعاء  ت�يف  الذي  هاليداي 
هاليداي معروفا بدرجة كبرية يف اخلارج لكنه كان م�سه�راً داخل فرن�سا 
اأكرث من  اأ�سط�انات  له ع�رشات املاليني من املعجبني وباع  حيث كان 
اأي مطرب اآخر ط�ال م�سريته التي امتدت 50 عاماً، وا�ستهر هاليداي 
اإلفي�س  الراحل  الأمريكي  النجم  اإىل  اإ�سارة  يف  فرن�سا«  »اإلفي�س  با�سم 
الروك  اأغاين  من  فرن�سية  ن�سخ  باأداء  �سهرته  هاليداي  و�سنع  بري�سلي، 
والب�ب الأمريكية ومنها )هاو�س اأوف ذا رايزجن �سن( التي يعرفها الكثري 
من الفرن�سي�ن با�سمها الفرن�سي وتعد من اأهم اأغانيه. وط�ق اأكرث من 
1500 من اأفراد الأمن و�سط باري�س الي�م يف اإحدى اأكرب اجلنازات منذ 
اأن يلقي الرئي�س  اإديث بياف عام 1963. وكان من املقرر  وفاة املغنية 
اإميان�يل ماكرون كلمة تاأبني يف كني�سة ل مادلني �سمن مرا�سم ح�رشها 
الرئي�سان ال�سابقان فران�س�ا اأول�ند ونيك�ل �سارك�زي وعدد من ال�زراء 
وجن�م الب�ب الفرن�سيني وباع هاليداي اأكرث من 100 ملي�ن األب�م معظمها 
من  �سخماً  اإقبالً  ت�سهد  حفالته  وكانت  بالفرن�سية  الناطقة  الدول  يف 
املعجبني وح�رش اأكرث من 750 األف �سخ�س حفاًل جمانياً اأقامه هاليداي 
بالقرب من برج اإيفل يف العيد ال�طني لفرن�سا املعروف بي�م البا�ستيل 

عام 2009.

متحف الإرميتاج يجهز 
معار�ض رائعة للعام 2018

بي�تروف�سكي  ميخائيل  اأعلن 
عن  الإرميتاج  متحف  مدير 
�ستحت�سنها  التي  املعار�س  اأهم 
ويف   2018 عام  املتحف  قاعات 
حديث مبا�رش لبي�تروف�سكي على 
الإنرتنت، مع رواد م�قع الإرميتاج، 
عن نتائج عمل املتحف هذا العام 
وم�ساريعه لعام 2018، قال املدير: 
»�سيك�ن لدينا ثالثة معار�س هامة 
رامربانت،  وهي:  املقبل  العام 

كاباك�ف ومعر�س دميار�سال«.
ال�س�فيتي  للفنان  الأول  املعر�س 
 )1933( كاباك�ف  اإيليا  الأمريكي 
للمذهب  ممثال  يعد  الذي 
ويعمل  امل��سك�يف،  الت�س�ري 
اأخيه  ابنة  مع  الأخرية  الفرتة  يف 
اإمييليا. وت�جد اأعمال هذا الفنان 
�سمن مقتنيات متحف تريتياك�ف 
احلك�مي  املركز  ويف  احلك�مي 
ويف  م��سك�  يف  املعا�رش  للفن 

ويف  الرو�سي  احلك�مي  املتحف 
الإرميتاج يف بطر�سب�رغ.

اأما معر�س رامربانت هرمن�زسون 
الذي   )1669  -1606( راين  فانيك 
الذهبي  للع�رش  ممثل  اأعظم  يعد 
يف الر�سم اله�لندي )القرن ال�سابع 
وا�سعة  جمم�عة  ف�سي�سم  ع�رش(، 
املراحل  تعك�س  التي  روائعه  من 
مقتنيات  من  وهي  لفنه  املختلفة 

متحف الإرميتاج الدائمة. 
نهاية  يف  املتحف  �سيحت�سن  كما 
امل�س�ر  معر�س   2018 عام 
الفرن�سي ال�سهري باتريك دميار�سال 
حياته  ط�ال  عمل  الذي   ،)1943(
الأزياء  جمالت  اأهم  مع  الفنية 
 Harper>s« الرائدة يف العامل كـ
 »Vogue»و  »Elle»و  »Bazaar
وغريها. كما يعترب واحدا من اأهم 

اأ�ساتذة ت�س�ير الأزياء.

 جائزة اأف�شل فيلم اأوروبي
 يف برلني  لـ«ذا �شكوير«

جنازة اأ�شطورية لأيقونة الروك 
الفرن�شي جوين هاليداي

الأملانية  برلني  احت�سنت    
ج�ائز  ت�زيع  حفل  ال�سبت 
منح  الذي  الأوروبي،  الفيلم 
الأفالم  لأف�سل  اجل�ائز 
ممثلني  واأف�سل  الأوروبية 
�سيناري�  وكتاب،  وخمرجني، 
الدمناركي  املمثل  واختري 
ممثل  اأف�سل  باجن  كالي�س 
باجن  قام  العام،  هذا  اأوروبي 
الفيلم  يف  الرئي�سي  بالدور 
ال�س�يدي املر�سح لالأو�سكار 
يدور  امليدان  �سك�ير«  »ذا 
فنية  ق�سة  ح�ل  الفيلم 
�ساخرة وح�سل على ال�سعفة 
كان  مهرجان  يف  الذهبية 

املا�سي.
املمثلة  تكرمي  مت  كما 
الأمريكية  الفرن�سية 
جممل  على  ديلبي،  ج�يل 

يف  الأوروبية  »م�ساهماتها 
و�سلمها  العاملية«،  ال�سينما 
�سل�ندورف  ف�لكر  املخرج 
فيلم  لديلبي  اأخرج  الذي 
ه�م� فابر اجلائزة يف حفل 
برلني  يف  اجل�ائز  ت�زيع 
األك�سندرا  املمثلة  وح�سلت 
اأف�سل  جائزة  على  ب�ربلي 
ممثلة اأوروبية ومنحت ب�ربلي 
اأكادميية  من  اجلائزة  هذه 
لدورها  الأوروبية  ال�سينما 
ج�سد  املجري  الفيلم  يف 
الف�ز  له  �سبق  الذي  وروح، 
هذا  الربليناله  بجائزة  اأي�ساً 
املمثلة  بينما خرجت  العام، 
الأملانية باول بري التي كانت 
مر�سحة اأي�ساً جلائزة اأف�سل 
امل�سابقة  اأوروبية من  ممثلة 

خالية ال�فا�س.
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بعد خم�صني عاما.. الطاهر بنجلون يروي ق�صة اعتقال عبثي يف رواية » العقاب«
يف ذروة تراكم اأدبي غني يف ال�سعر والرواية تكلل بجوائز دولية رفيعة وقاعدة قراء مبختلف لغات العامل، يفاجئ الكاتب املغربي الطاهر بنجلون الو�سط الثقايف 

بكتاب فريد عبارة عن �سرية ذاتية خا�سة ظلت يف �سندوق مغلق بالذاكرة ملدة فاقت ن�سف قرن. »العقاب« هو عنوان الكتاب الذي اأ�سدره بنجلون بالفرن�سية 
عن دار الن�سر الباري�سية غاليمار )جانفي 2018( يف 160 �سفحة من القطع املتو�سط، ليكون مبثابة ت�سفية ح�ساب مع ف�سل األيم من املا�سي ال�سخ�سي واجلماعي ملا 

ت�سمى يف املغرب ب�سنوات الر�سا�ص، التي نال الأديب ن�سيبه من انتهاكاتها.

وكالت

الغونكور  بجائزة  املتَوّج  الكاتب  �ضل 
الفرن�ضية عام 1987، اأن ي�ضيء �ضياق 
اخلا�ضة  ال�ضرية  هذه  تاأليف  ودواعي 
الن�ص،  نهاية  عند  م�ضتقلة  فقرة  يف 
باخلال�ص  �ضعورا  يوثق  اأنه  لو  كما 

والتحرر من عقدة ذاكرة جريحة:
»لأنني تظاهرت ب�ضكل هادئ و�ضلمي، 
الدميقراطية،  من  القليل  اأجل  من 
عوقبت. على مدى اأ�ضهر، كنت جمرد 
رقم، الرقم  10366. ذات يوم، عانقت 
حريتي من جديد، حني مل اأكن اأتوقع 
كنت  كما  اأخريا،  ا�ضتطعت  ذلك. 
واأن�رش  اأكتب  اأ�ضافر،  اأحب،  اأن  اأحلم، 
العديد من الكتب. لكن، من اأجل كتابة 
على  التجا�رش  اأجل  من  »العقاب«، 
والعثور على  الق�ضة،  اإىل هذه  العودة 
خم�ضني  قرابة  اإىل  احتجت  كلماتها، 

عاما«.
ال�ضفحة  مطلع  مقدمات، يف  اأي  بال 
الأوىل، ي�ضفع الكاتب قارئه باللحظة 
هذه  باب  فتحت  التي  العنيفة 
 16 يوم  الع�ضيبة  الق�رشية  الرحلة 
حالك  »�ضباح  ذات  جويلية  1966، 
يورطه  رحمة«.  وبال  بي�ضاء  ب�ضماء 
غابت  يوم  اإىل  الذاكرة  عرب  �ضفر  يف 
فيه الكلمات حني »انتزعت اأياد قذرة 
عامه  يكمل  مل  الذي  ابنها  اأم  من 
الع�رشين« مع وعيد �ضاعق ردده زوار 

الرعب »�ضرنبي ابن ال... هذا«.

احلكائي  ونف�ضه  الب�ضيطة  بلغته 
يف  الدخول  يحتمل  ل  الذي  املمتد، 
متاهات جتريبية، يوثق بنجلون م�ضار 
النزول اإىل اجلحيم، بقدرته الو�ضفية 
الأماكن  وجه  جتلي  التي  النافذة 
ظاهرها  ال�ضخ�ضيات،  وحقيقة 

وباطنها.
ع�ضكري  مركز  نحو  الرحلة  تبداأ 
بيت  عن  البعيدة  »احلاجب«  مبدينة 
العائلة يف طنجة، حيث تتلقف ال�ضباب 
اأيادي ع�ضكريني ل يعرفون  القادمني 
وح�ضيتهم  الراوي  يك�ضف  الرحمة، 
يف  املعروفة  احلقيقية  باأ�ضمائهم 
ي�ضتاأنف  الر�ضا�ص.  �ضنوات  �ضجل 
»اأهرممو«  مركز  يف  الحتجاز  م�ضار 
ياأتي  اأن  قبل  تازة،  مدينة  �ضاحية 
فرج احلرية على غري املنتظر، لتبداأ 
حياة جديدة ل تخلو من معاناة. ذلك 
ل  الكاتب،  ي�ضوره  كما  الأ�رش،  اأن 
يتنا�ضل  بل  ال�ضجن،  مبغادرة  ينتهي 
نف�ضيا  �ضجنا  ال�ضحية،  يوميات  يف 

و�ضلوكيا ل ت�رشق فيه �ضم�ص.
للحرية،  و�ضلب  اعتقال  �ضرية  هي 
بنجلون  الطاهر  بقلم  اأي�ضا،  لكنها 
روح  �ضرية  احلكاية،  وانزياحات 
املرء،  فقدها  اإن  التي  املقاومة 
الوجه  و�ضرية  البط�ص،  اأقدام  دا�ضته 
جانبا  يف�ضح  الذي  للقمع  العبثي 
الكائن  طبيعة  من  ووح�ضيا  مظلما 
ذلك  اأي�ضا،  احلب  و�ضرية  الب�رشي، 
على  ال�ضحية  ي�ضعف  الذي  ال�ضوء 
حتمل عدوان وظلم بال �ضفاف، كما 

�ضهمها  يعلو  التي  احلرية  �ضرية  اأنها 
وبني  القيد  ظلمات  يف  غابت  كلما 

جدران الغرف املغلقة.
الراوي  ذاكرة  ذاكرة.  قلب  يف  ذاكرة 
حدثت  معاناة  ق�ضة  ي�ضتعيد  الذي 
زمن  يف  وذاكرته  عاما،  خم�ضني  قبل 
من خاللها  يطل  كان  التي  العتقال، 
من وراء الق�ضبان على ما�ضيه، حبه، 
ال�ضيا�ضي،  ون�ضاله  �ضبابه  اأ�رشته، 

و�ضغفه بال�ضينما والأدب.
لتطل  ال�ضخ�ضي  تتجاوز  ذاكرة 
ال�ضيا�ضي،  املجتمعي  ال�ضياق  على 
املحلي والدويل، �ضواء عرب املونولوغ 
)احلوار( الداخلي للمعتقل، اأو اأحاديثه 
خالل  من  اأو  الحتجاز،  زمالء  مع 
كان  الذي  ال�ضغري  ال�رشي  الراديو 
التي  والعامل،  البالد  اأحداث  به  يتابع 
تتيح للراوي/الكاتب اأن يعر�ص روؤيته 
والنخب  وال�ضلطة  ال�ضيا�ضي  للم�ضهد 

والي�ضار والثقافة والفن اإلخ.
»ليلة  موؤلف  اأن  لالنتباه  املثري  ومن 
القدر« يروي حكايته بطراوة جارحة. 
الحتجاز  مركز  يف  يومياته  تبدو 
يعرف  ل  كاأنه  للحكي،  مزامنة  كاأنها 
يعطي  غدا.  له  �ضيقع  ما  بالفعل 
ذاكرته  ي�ضتعيد  باأنه  انطباعا  الراوي 
يف  �ضذراتها  ويكتب  بالتق�ضيط، 
حينها، حارقة موجعة، ومفتوحة على 
غد بال عنوان، قد ياأتي بحرية يخفت 
حلمها يوما بعد يوم، وقد يطمره بال 
ك�ضاأن  �ضاهد  بال  قرب  يف  ا�ضتئذان 

الآلف من ال�ضحايا.

لهذه  احلي  ال�ضخ�ضي  الطابع  بقدر 
ذاته  الآن  يف  فاإنها  الأليمة،  ال�ضرية 
فيها  �ضلبت  باأكملها،  مرحلة  عنوان 
ال�ضيا�ضات القمعية ل�ضنوات ال�ضتينيات 
اأعمار  وزهرة  اأرواح  وال�ضبعينيات 
الآلف من ال�ضباب الذين خرجوا اإىل 
اجلامعات  و�ضاحات  املدن  �ضوارع 
بالدميقراطية  مطالبني  والثانويات 

والعدالة.
اإىل  تن�ضاف  الزاوية  هذه  من  وهي 
الأدبية  الإ�ضدارات  من  غني  ر�ضيد 
التي  والأ�ضاليب  الأجنا�ص  متنوعة 
راكمتها املكتبة املغربية باأقالم كتاب 
وكاتبات وثقوا ف�ضول من حياتهم يف 
طويلة:  العناوين  املعتقالت.  غياهب 
»جمنون الأمل« لعبد اللطيف اللعبي، 
بف�ضله  بنجلون  الطاهر  يقر  الذي 
جملة  يف  ن�ضو�ضه  اأوىل  له  ن�رش  اإذ 
واأخواتها«  و«كان  الي�ضارية،  »اأنفا�ص« 
لعبد القادر ال�ضاوي، و«حديث العتمة« 
و«العري�ص«  البيه،  فاطنة  للنا�ضطة 
ال�ضوداء«  و«الغرفة  الوديع،  ل�ضالح 
و«تازمامرت..  مديد�ص،  جلواد 
املرزوقي،  لأحمد   »10 الزنزانة 
مروازي..  خلديجة  الرماد«  و«�ضرية 
للجدل  املثرية  الرواية  اإىل  بال�ضافة 
العتمة  »تلك  بنجلون  الطاهر  للكاتب 
اأواخر  له  �ضدرت  التي  الباهرة« 

.2000
بنجلون  كتبها  التي  الرواية  هذه 
ا�ضتنادا اإىل �ضهادات اأحد الناجني من 
معتقل »تازمامرت« الرهيب كانت قد 

جرت عليه انتقادات حادة من جانب 
الذين  والنا�ضطني  ال�ضحايا  من  عدد 
اتهموا الكاتب بالركوب على املاأ�ضاة 
حتررت  اأن  بعد  اأدبي،  جمد  لتحقيق 
مرحلة  طي  م�ضل�ضل  وبداأ  الكتابة 
ت�ضعينيات  منذ  اجل�ضيمة  النتهاكات 
فيه  ظل  وقت  يف  املا�ضي،  القرن 
جتاه  �ضامتا  راأيهم-  -ح�ضب  الكاتب 
اأمان بفرن�ضا  ما حدث وهو مقيم يف 
بعد  قليلة  �ضنوات  اإليها  هاجر  التي 

جتربته الق�ضرية مع العتقال.
وعن اأ�ضلوبه يف كتابة »العقاب«، يقول 
اإنه اتخذ قرارا اأدبيا بحكاية  بنجلون 
احلا�رش،  بحرارة  هو،  كما  جرى  ما 
»حكيت  وبهارات.  تلوينات  ودون 
يوما  حينها،  يف  جرت  كما  الأ�ضياء 

بيوم، دون اأن نعرف ما �ضيحل بنا يف 
اليوم املوايل«.

ويف حوار ترويجي للكتاب، ن�رشته دار 
غاليمار على موقعها، ي�رشح الطاهر 
بنجلون بخ�ضو�ص �ضوؤال حول ولدته 
ككاتب يف فرتة املعاناة تلك: »مل نكن 
كانوا  يوما،  �ضيفرج عنا  باأنه  متيقنني 
تخرجوا  »لن  م�ضامعنا:  على  يرددون 
من هنا اأحياء«. كان خوفنا م�رشوعا، 
وبداأت اأكتب بفكرة رومان�ضية تق�ضي 
لف�ضح  موتي  بعد  ما  �ضيئا  اأترك  باأن 
اأ�ضتطيع  اأكن  اإين مل  ما جرى. وحيث 
�ضلكت  فقد  مبا�رشة،  الأ�ضياء  كتابة 
وال�ضعر.  واملجاز  الرمز،  اأ�ضلوب 
ق�ضيدتي الأوىل ن�رشتها مبا�رشة بعد 

الإفراج عني«.

دماء جديدة بقائمة البوكر العربية 2018
 

اأعلنت اجلائزة العاملية للرواية العربية اأول اأم�ص عن القائمة الق�ضرية للدورة العا�رشة التي �ضمت �ضت روايات من العراق 
وال�ضودان وفل�ضطني وال�ضعودية والأردن و�ضوريا.

وقال رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلائزة يا�رش �ضليمان يف موؤمتر �ضحفي اأقيم بالعا�ضمة الأردنية عمان »هذا يوم مهم للجائزة لأننا 
نحتفل بالدورة العا�رشة، هذه اجلائزة اأحدثت �ضدى واأحدثت بيئة جديدة للكتابة الروائية العربية«.

والروايات التي �ضمتها القائمة هي »�ضاعة بغداد« للعراقية �ضهد الراوي، و«زهور تاأكلها النار« لل�ضوداين اأمري تاج ال�رش، و«وارث 
ال�ضواهد« للفل�ضطيني وليد ال�رشفا، و«احلالة احلرجة للمدعو ك« لل�ضعودي عزيز حممد، و«حرب الكلب الثانية« لالأردين اإبراهيم 

ن�رش اهلل، و«اخلائفون« لل�ضورية دمية ونو�ص.
وت�ضكلت جلنة التحكيم من الأكادميي والناقد الأردين اإبراهيم ال�ضعافني الذي يراأ�ص اللجنة، والكاتبة ال�ضلوفينية باربرا �ضكوبيت�ص 

والروائي الفل�ضطيني حممود �ضقري واملرتجمة اجلزائرية اإنعام بيو�ص والكاتب الربيطاين من اأ�ضل �ضوداين جمال حمجوب.
اجلدير بالذكر اأن �ضهد الراوي وعزيز حممد هما اأ�ضغر كتاب القائمة الطويلة �ضنا، كما اأن الروايتني هما اأول عمل روائي لكال 

الكاتبني. وقد ترجمت رواية »�ضاعة بغداد« ل�ضهد الراوي اإىل الإجنليزية و�ضت�ضدر يف جوان  من هذا العام، كما اأن هذا الظهور هو 
الأول يف القائمة الق�ضرية لكل من الكاتب الفل�ضطيني وليد ال�رشفا والكاتبة ال�ضورية دمية وّنو�ص.

واجلائزة العاملية للرواية العربية هي جائزة �ضنوية تخت�ص مبجال الإبداع الروائي باللغة العربية ترعاها موؤ�ض�ضة جائزة البوكر يف 
لندن وتدعمها ماليا دائرة الثقافة وال�ضياحة يف اأبو ظبي، وهي تهدف اإىل الرتويج للرواية العربية على امل�ضتوى العاملي، ومن هنا متِوّل 

اجلائزة ترجمة الأعمال الفائزة اإىل اللغة الإجنليزية.
ومت بني جويلية  2016 وجوان  2017 تر�ضيح قائمة طويلة ت�ضم 16 رواية، ا�ضتخل�ص منها قائمة نهائية )ق�ضرية( من �ضت روايات، وت�ضتحق 

كل رواية يف القائمة الق�ضرية جائزة مالية قدرها ع�رشة اآلف دولر، يف حني حت�ضل الرواية الفائزة على خم�ضني األف دولر اإ�ضافية.
ومن املقرر اإعالن ا�ضم الرواية الفائزة يف 24 اأفريل يف الإمارات ع�ضية افتتاح معر�ص اأبو ظبي الدويل للكتاب.

وكالت

اليوم العاملي للغة الأم.. التعدد والتنمية امل�صتدامة
الثقافة  منظمة  احتفلت 
والرتبية والعلوم )يون�ضكو(  اأول 
للغة  العاملي  اأم�ص  بـ«اليوم 
»اأهمية  �ضعار  حتت  الأم« 
من  اللغويني  والتعدد  التنوع 

اأجل التنمية امل�ضتدامة«.
الـ21  يف  اليوم  بهذا  ويُحتفل 
من  �ضنة  كل  من  فيفري  من 
اللغوي  التعدد  تعزيز  اأجل 
العام  منذ  وذلك  والثقايف، 

.2000
مقر  يف  الحتفال  و�ضيقام 
تنظيم  �ضيتم  حيث  اليون�ضكو، 
اإىل  تهدف  خمتلفة  اأن�ضطة 
تعزيز تعليم اللغة الأم والتعليم 

املتعدد اللغات.
»جلعل  اإنه  اليون�ضكو  وتقول 
واقعا  امل�ضتدامة  التنمية 
معا�ضا ل بد اأن يتاح للراغبني 
الو�ضول  اإمكانية  التعلم  يف 

الأ�ضلية  بلغاتهم  املعرفة  اإىل 
وباللغات الأخرى«.

اأن  الأممية  املنظمة  وت�ضيف 
الأ�ضا�ضية  املهارات  اكت�ضاب 
اإتقان  خالل  من  اإل  يكون  ل 

اللغة الأوىل اأو اللغة الأم.
املحلية  اللغات  اأن  وتوؤكد 
الأقليات  لغات  وحتديدا 
ت�ضطلع  الأ�ضلية  وال�ضعوب 
بدور مهم يف تعزيز امل�ضتقبل 

نقلها  خالل  من  امل�ضتدام 
واملعارف  والقيم  الثقافات 
هي  »اللغات  واأن  التقليدية، 
حتفظ  التي  الأقوى  الأدوات 
وتطور تراثنا امللمو�ص وغري 

امللمو�ص«.
وت�ضري معطيات الأمم املتحدة 
الرامية  التحركات  اأن  اإىل 
لن  الأم  الأل�ضن  ن�رش  لتعزيز 
التعدد  ت�ضجيع  على  ت�ضاعد 

�ضت�ضجع  بل  فح�ضب،  اللغوي 
اأكمل  وعي  تطوير  على 
يف  والثقافية  اللغوية  للتقاليد 
كافة اأنحاء العامل، كما �ضتلهم 
املبني  الت�ضامن  على حتقيق 
والت�ضامح  التفاهم  على 

واحلوار.
تهديد  اإىل  اللغات  وتتعر�ص 
كليا  الندثار  اإىل  اأو  متزايد 
جراء العوملة، اإذ اإن ما ل يقل 

اللغات املحكية  عن 43% من 
حاليا يف العامل والبالغ عددها 
معر�ضة  لغة  اآلف  �ضبعة 
لالندثار. كما اأن اللغات التي 
يف  فعلية  اأهمية  لها  تعطى 
نظام التعليم واملجال العام ل 
يزيد عددها عن ب�ضع مئات، 
يف  منها  امل�ضتخدم  ويقل 

العامل الرقمي عن مئة لغة.
وكالت
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جرائم ال متوت بالتقادم
جرائم  ال متوت بالتقادم وتبقى 

را�سخة  يف الذاكرة الوطنية والعاملية 
، قنابل نابامل التي منعها بروتوكول 

جوناف 1925 والذي للأ�سف مل 
متتثل ال�سديقة العدوة لقراراته 
، خرقته وجتاوزته ، وتاأتي االآن 

لتطالب بحقوق االن�سان ، نعم هذا 
ما فعلته بنا فرن�سا عدوتنا اللذوذة 

، هي باخت�سار حطمت اأ�سخا�ش 
باالأم�ش واليوم ...

حايف وجيدة 

على  حي  مثال  رقان  وجرائم 
حيوانيتها ، فرغم مرور ال�سنوات 
مل  من  زال  ما  للأ�سف  اأنه  اإال 
 ، االأمرين  ويعاين  جرحه  ي�سف 
االأم�س  حداث  باأ  مري�سة  ذاكرة 
اأبناء  اليوم  يعي�سه  موؤمل  وواقع 
الذي  املكان   ، ومترنا�ست  رقان 
التي  املوؤملة  احلادثة  على  �سهد 
اهتز لها �سكان ال�سحراء الكربى 
وذلك يوم 13 فيفري 1960 ، فالكل 
ظنه زلزال قوي ، لكن بعدها تاأكد 
وامل�سيبة  الكارثة  من  اجلميع 
التي حلت بهم وببلدهم ، ففرن�سا 
وقتها اأرادت دخول العامل النووي 
كفاأر  م�ستعمرتها  واختارت 
ال�سنيعة  بفعلتها  وقامت  جتارب 
االأزرق  بالريبوع  اأ�سمتها  التي 
�ست  خلل  نووية  جتربة   17  ،
بلغت  اإ�سعاعية  �سحابة   ، �سنوات 
ال  �سحايا   ، مرت   2600 ارتفاع 

هته  قاطنوا  اأنهم  �سوى  لهم  ذنب 
الذين  اجلزائر  وفلذات  املناطق 
مل حت�سب لهم فرن�سا ح�سابا ، و 
تعاىل واأنظر بنف�سك حجم الدمار 
عقم   ، فافا  رعونة  خلفته  الذي 
يف الكائنات احلية وال حية ، بور 
اأرا�سي زراعية خ�سبة ، ت�سوهات 
اأ�سابت وت�سيب حلد االآن اأطفاال 
واأمرا�س �رسطانية  ، عقم  �سغار 
باله،  على  اأحد  وال  خطرية 
تاأتي ممثلة  ففرن�سا وبكل وقاحة 
واحلالني  ال�سابقني  روؤ�سائها  يف 
تدعونا   ، �سداقة  علينا  وتعر�س 
اأبناء  الأننا  جديدة  �سفحة  لفتح 
املهم  وامل�ستقبل  احلا�رس 
املا�سي  اأما   ، عندهم  واالأهم 
االأم�س  ،حكومات  له  اأثر  فل 
حق  يف  املق�رسة  اجلزائرية 
احلديد  ف�رسب   ، واأبنائه  بلدها 
بنتائج  �سياأتي  كان  �سخون  وهو 

ايجابية ، وال�سوؤال املهم هو ملاذا 
اجلزائرية  ال�سلطات  تطرح  مل 
مبا�رسة  اال�ستقلل  بعد  الق�سية 
، وتطالب بالتعوي�سات واالعتذار 
ال�سنني  هته  كل  انتظرنا  ملاذا  ؟ 
مبطالب  فافا  وطالبنا  وحتركنا 
ففي  ؟  االآن  لها  بالن�سبة  خيالية 
القوى  منهك  الكل خرج  املا�سي 
�ستاأخذ  الق�سية  كانت  ووقتها 
العاملية  الهيئات  اآخر الأن  جمرى 
على  ا�سم  كانت  والغربية  العربية 
اأن  اأظن  فل  االآن  اأما   ، م�سمى 
�سنة   39 �ساحب  ال�ساب  ماكرون 
يرى  الذي   ، واملثابر  الطموح   ،
�سيعتذر  والغد  اليوم  بعني  الدنيا 
وعلى  عليه  املواجع  ويقلب 
وغريه  مازال  اأ�سل  فهو   ، �سعبه 
اجلزائر  يعتربون  الفرن�سيني  من 
 ، اإليها  ويحنون  م�ستعمرتهم 
يعودون  الذي  اليوم  وينتظرون 

اإليها مرفوعي الراأ�س ، فنحن ما 
لغتهم  مادام  و�سايتهم  حتت  زلنا 
طاغية يف مدار�سنا وعلى اأفواهنا 
، وا�ستثماراتهم االأعلى يف بلدنا ، 
وكبرية  �سغرية  كل  يف  تدخلتهم 
مبا�رسة  وغري  مبا�رسة  بطريقة 
زال  ما  هذا   كل  دام  ما  اأقول   ،
يطفوا على ال�سطح ف�سلم �سلم 
لنا وملطالبنا ، ف�سخ�سيا كل يوم 
فرن�سا  على  حقدا  و  كره  اأزداد 
لنا  ويحدث  حدث  ما  كل  �سبب 
ال�سهيد  بيوم  احتفلنا  اأننا  ومبا   ،
كل  من  فيفري  ل18  امل�سادف 
ملو�سوع  اأتطرق  دعوين   ، �سنة 
�سوؤاال  واأ�ساأل  باحلدث  علقة  له 
 ، والعلن  ال�رس  يف  �ساألته  لطاملا 
يف احلقيقة كنت دائما اأقول ملاذا 
ناأتي  تاريخية  احتفالية  كل  وعند 
ب�سور جماهدين و�سهداء حفظنا 
اأ�سمائهم من كرثة احلديث عنهم 

�سحوا  الذين  الباقون  هم  اأين   ،
بلمهيدي  اأحرتم  واهلل  ؟  باأنف�سهم 
بوحريد  وجميلة  رم�سان  وعبان 
الأنهم رمز اجلزائر وعزتها ، لكن 
رجاال  متلك  كما  كذلك  اجلزائر 
وبومدين  بو�سياف  �ساكلة  على 
وجماهدين  �سهداء  متلك  وووو، 
لعدم  فقط  اأحد،  بهم  ي�سمع  مل 
اأ�سمائهم   ، عليهم  ال�سوء  ت�سليط 
واليات  يف  �سخور  على  حمفورة 
ومدن كبرية ، منهم من ق�سى نحبه 
وا�ستطاع اأن يظفر بلقب« مدر�سة 
 ، الخ  ال�سهيد«  »ملعب   « ال�سهيد 
اأبنائهم  زال  ما  للأ�سف  واآخرون 
لت�سجيل  خمرج  عن  يبحثون 
اأبائهم يف التاريخ وحفظ ذاكرتهم 
ال  هذا؟  يف  دخل  لفرن�سا  هل   ،
واهلل ، فهذا تق�سري من ال�سلطات 
العليا يف البلد واإعلمها ، فنحن 
والن�سف  املليون  ببلد  ن�سمى  مل 

ونن�سى  لنذكر  �سهيد  مليون 
هذا  ملقايل  وكخامتة   ، البع�س 
يكن  مل  االن�سغال  هذا  اأن  اأقول 
�سوؤال  هو  بل  فقط  خا�سيتي 
الوطن  هذا  ون�ساء  رجال  اجلميع 
العليا  ال�سلطات  على  ال�ساخطني 
احلي  ال  تن�سف  مل  التي  للبلد 
وال امليت ، وتتعامل يف كثري من 
تخرج   ، بتماطل  املهمة  الق�سايا 
نتوقعها  نكن  مل  بخرجات  علينا 
فافا وعلقتها معها  فيما يخ�س 
حربا  نريد  ال  نحن  بالطبع   ،
مع  البلدان  باقي  كما  موقفا  بل 
رغم  فالقذايف   ، م�ستعمرييها 
اإال  املاأ�ساوية  ونهايته  م�ساوئه 
ايطاليا  ودفع  جر  ا�ستطاع  اأنه 
يف  وهذا   ، الدية  ودفع  للعتذار 
 ، الليبيون  به  ليفخر  كاف  نطري 
عالقة  �ستبقى  وجرائمها  ففافا 

�ساء من �ساء واأبى من اأبى. 

»الذئاب ال تن�سى« للينا هويان احل�سن

رواية �سورية تقدم واقع البادية يف ظل احلرب
قد ال تت�سع خميلة االأدباء والكتاب ل�رسد 
من  �سنوات  خم�س  من  اأكرث  اأحداث 
احلرب يف �سوريا واملثقلة بحكايا حربها 
دم وتختلف عن غريها من الروايات باأن 
متعددة  نهايات  اإمنا  لها  واحدة  نهاية  ال 
منذ  امل�ستمرة  واملاأ�ساة  املوت  ل�سكل 
اإىل  اأدت  والتي  �سنوات  خم�س  من  اأكرث 
تنتج  �سخ�س  األف   250 من  اأكرث  مقتل 
امل�ساهد  مئات  رمبا  اأو  ع�رسات  يوميا 
ي�ستنبطها  ال  التي  واالأحداث  وال�سور 
كاتب بل تولد جاهزة وحا�رسة من وحي 

االأمل اليومي.
الكاتبة  رواية  تخرج  احلكايا  بني  ومن 
حتمل  التي  احل�سن  هويان  لينا  ال�سورية 
عنوان »الذئاب ال تن�سى« التي ت�ستح�رس 
احلزين  املد  جرفها  كثرية  اأرواحا  فيها 

على االأر�س ال�سورية.
دار  عن  حديثا  ال�سادرة  الرواية  ويف 
واقع  املوؤلفة  تقدم  بريوت  يف  االآداب 
�سيطرة  ظل  يف  ال�سورية  والبادية  البدو 
روح  اإىل  م�ستندة  امل�سلحة  اجلماعات 
اأ�ساب  الأ�سى  كرمز  احلرة  الذئاب 
االأمهات من جراء الفقد اليومي للأبناء.

تنتمي  التي  احل�سن  هويان  لينا  وكانت 
قد  التغلبية  القي�سية  اجلميلة  قبيلة  اإىل 

ولدت عام 1977 يف بادية حماة يف غرب 
�سوريا ون�ساأت وتعلمت هناك ولذلك فهي 
البادية  اأول الن�سو�س الروائية عن  كتبت 
مثل  اأعمال  عدة  لها  وكر�ست  ال�سورية 
ال�سحراء«  و«مراآة  ال�سم�س«  »مع�سوقة 
الرمل«  و«�سلطانات  نع�س«  و«بنات 
الكاتبة  تكتف  وقبائل«.ومل  و«رجال 
البادية  عوامل  على  ال�سوء  بت�سليط 
ال�سورية اإمنا على عموم �سحارى ال�رسق 
االأو�سط حيث امتدت الرقعة اجلغرافية 
التي تناولتها اأعمالها اإىل بوادي و�سحارى 

االأردن والعراق وجند.
امل�رسوع  تكتب عن  اأنها  اإىل  ت�سري  وهي 
تدني�س  اأو  تقدي�س  دومنا  ال�سحراوي 
ال�ستار  اإزاحة  دائما:  االأدب  يفعل  وكما 
الوقت  نف�س  عن املخبوء واملخفي ويف 
�رسورة التدوين ملجتمع يزول ويتل�سى 
قيما  يفر�س  جديد  عاملي  طور  اأمام 

جديدة واأمناط عي�س خمتلفة.
تورد  ال�سحراوية  الذاكرة  اإىل  وا�ستنادا 
يعوي حزنا  الذئب  اأن  كتابها  املوؤلفة يف 
عواء  تطلق  الذئبة  بينما  اأنثاه  فقد  على 

احلزن عندما تفقد وليدها.
احلرب  اأجربتها  التي  الكاتبة  وتربط 
عواء  لبنان  اإىل  عائلتها  مع  النزوح  على 

يا�رس  �سقيقها  على  اأمها  ببكاء  الذئبة 
الذي اختطف وقتل ظلما خلل احلرب 
طالت  والتي  �سوريا  يف  الدائرة  الدامية 
مقتل  وي�سكل  ال�سورية.  البادية  عمق 
وعادات  تقاليد  عن  ل�رسد  بداية  يا�رس 
متناق�سة مع اأب�سط حقوق االإن�سان جتاه 
على  ال�سوء  الكاتبة  ت�سلط  حيث  الن�ساء 
ملجرد  ال�رسف  با�سم  االإناث  قتل  عادة 
�رسيكها.   اختيار  يف  فكرت  الفتاة  اأن 
باالآبار  ال�سام  بادية  ا�ستهرت  هنا  ومن 
واملغارات التي ُحفرت يف عهد الرومان 
مدافن  اإىل  البدو  حولها  الوقت  ومع 
و�سارت  ال�رسف  با�سم  يُقتلن  لفتيات 

جثثهن يف اآبار حملت اأ�سماء القتيلت.
ال�رسقية  النظرة  اأن  القارئ  و�سيكت�سف 
جمتمع  رحمة  حتت  تزال  ال  لل�رسف 
تقع  اأنها  كما  تغيريها.  ياأبى  ذكوري 
الذي  ال�سيا�سي  اال�ستبداد  �سلطة  حتت 
اأبرم اتفاقيات م�سترتة مع العنف الديني 
الرواية  ال�رسد يف هذا  يتنوع  املتطرف. 
وحزين  مر  كليهما  وما�س  حا�رس  بني 
ال�سابة  ق�سة  الكاتبة  ت�ستعيد  حيث 
�سنجار  جبل  من  هربت  التي  االأيزيدية 
فلقت  عاما  ثلثني  قبل  احلب  بدافع 
اإىل  اإ�سافة  اأهلها  اأيدي  على  حتفها 

تواجه  التي  االأيزيدية  »ون�سة«  �سخ�سية 
امل�سري نف�سه. كما تعر�س الكاتبة ق�سة 
ع�سرية  �سيخ  ابنة  وهي  عم�سة«  »خاتون 
فرن�سي  قائد  غرام  يف  وقعت  كبرية 
الكاتبة  وقتلت قبل زمن طويل. وحاولت 
حتولت  وقد  املحتملة  ملحمها  ر�سم 
تلفزيوين  م�سل�سل  اإىل  الحقا  »خاتون« 
عر�س يف �سهر رم�سان املا�سي. ت�سعى 
خلل  من  احل�سن  هويان  لينا  الكاتبة 
والتطرف  العنف  مناه�سة  اإىل  روايتها 
من  ال�سيا�سية  والدكتاتورية  الديني 
حتديد  اإىل  يتجه  ق�س�سي  �رسد  خلل 
امل�سوؤولية جلميع االأطراف املتقاتلة يف 
وال  »الثورات«  نقد  تلم�س  فهي  �سوريا 
تتوانى عن مهاجمة من اأ�سمتهم »�سارقي 
الثورات« وتعرج على الطريقة امل�ستفزة 
مع  املن�سقون  ال�سباط  بها  تعامل  التي 
اإىل  اأدى  ما  �سوريا  القدامى يف  ال�سباط 
الكاتبة  وتقول  واأمني.  �سيا�سي  ا�ستباك 
اأ�سنان  بني  »من  تكتب  اإنها  روايتها  يف 
اإنها  كثرية.  حكايات  لت�ستدعي  املا�سي 
على  الأقتلها  دفعتني  التذكر  وحو�س 
قليل  ي�سفي  الورق  عل  الكلمات  اأر�س 
للن�رسة  ب�سام  ليلى  )اإعداد  احلزن«.  من 
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اأو�سكار 2018

دعوى ق�سائية �سد اأحد االأفالم 
املناف�سة على 

مت رفع دعوى ق�سائية يف حمكمة 
من  االأمريكية،  كاليفورنيا  والية 
 Let« جانب اأ�رسة موؤلف م�رسحية
 »Me Hear You Whisper
الفيلم  خمرج  �سد  زيندل،  بول 
و�رسكة  تورو،  ديل  غيلريمو 
�سري�سليت«،  »فوك�س  اإنتاجه 
الربيطانية  االإذاعة  هيئة  لـ  وفقا 
القائمون  واأكد  �سي«.  بي  »بي 
على الدعوى الق�سائية، اأن الفيلم 
اأحداث  من  »بوقاحة«  من�سوخ 

امل�رسحية.
حول  امل�رسحية،  اأحداث  وتدور 
تنظيف  عاملة  وهي  »هيلني« 
املختربات،  اأحد  داخل  م�سنة، 
على  اختبارات  فيها  يجرى  التي 
باإحداهم  وتتعلق  الدالفني، 
يف  الفيلم  اأحداث  تتناول  بينما 
حول  املا�سي،  القرن  �ستينيات 
تن�سئ  خمترب،  يف  تنظيف  عاملة 
مع  نوعها،  من  فريدة  علقة 

خملوق برمائي، حمتجز بالداخل 
ديل  غيلريمو  الفيلم  وقال خمرج 
تورو، اأنه مل ي�سمع قط عن ا�سم 
 Let Me Hear« م�رسحية 
يلتق  ومل   ،»You Whisper
و�سددت �رسكة  باأي من �سناعها 
باأنها  �سري�سليت«  »فوك�س 
�ستدافع بقوة عن فيلمها، املوجه 
اأ�سارت  والذي  االتهام،  ذلك  اإليه 
اأ�سا�س له من ال�سحة،  اإىل اأنه ال 
الوقت  يف  ظهر  اأنه  ورجحت 
اأ�رسة  ح�سول  بغر�س  احلايل، 
ت�سوية  على  امل�رسحية  كاتب 
 The Shape of« وفيلم  مالية. 
جائزة   13 لـ  مر�سح   ،»Water
منها   ،2018 عام  يف  »اأو�سكار« 
وجائزة  فيلم«،  »اأف�سل  جائزة 
ل�سايل  رئي�سية«  ممثلة  »اأف�سل 
هوكنز، و«اأف�سل ممثلة م�ساعدة« 
و«اأف�سل  �سبن�رس،  الأوكتافيا 

�سيناريو«.
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الب�صر يطورون جني »نهاية اإدمان الكحول«

وجدت درا�سة جديدة اأن هناك احتماال لتطور جني »نهاية اآثار �سرب الكحول« لدى الب�سر القادر على و�سع 
حد للإدمان على الكحول يف امل�ستقبل.

بن�سلفانيا  باحثان يف جامعة  وعمل 
حتليل  على  زمالئهم،  مع  بالتعاون 
من  �سخ�ص،   2500 ت�سم  بيانات 
الذي  جينوم«،   1000« م�رشوع 
و2015   2008 عامي  بني  ا�ستمر 
للتباين  عام  فهر�ص  اأكرب  واأن�ساأ 

الب�رشي والبيانات الوراثية.
املتغريات  على  الرتكيز  اأجل  ومن 
اجلينية، در�ص الباحثون املتغريات، 
التي ظهرت لدى الكثري من ال�سكان، 

.New Scientist وفقا لـ
التي  درا�ستهم،  يف  الباحثون  وكتب 
البيئية  الطبيعة  جملة  يف  نُ�رشت 
الأحداث  حتديد  اأن  والتطور، 
ال�سكان،  بني  امل�سرتكة  الوراثية 
وال�سفات  اجلينات  حتدد  اأن  ميكن 
الب�رشية الهامة يف التاريخ احلديث 

يف جميع اأنحاء العامل.
و�سملت الدرا�سة املتغريات اجلينية 

التجمعات  خمتلف  يف  النا�سئة 
ال�سكانية، على �سبيل املثال يف كل 
ال�رشقية  واأوروبا  اأوروبا  غرب  من 
املتغريات  هذه  الباحثون  واختار 
ب�رشعة  النت�سار  على  قادرة  لأنها 
اأو  خمتلفة،  جغرافية  مواقع  عرب 
تاأتي ب�سكل م�ستقل وتبقى مع مرور 
نقاط   5 الباحثون  واكت�سف  الوقت 
هامة للتغري اجليني احلديث، يرتبط 
الذي   ،ADH جني  مع  اأحدها 
حيث  الكحول،  ك�رش  على  ي�ساعد 
ينتج اأنزمي ي�سمى »نازع هيدروجني 
الكحول«، ي�سهل تداخل الكحول مع 
ويحوله  الكيتونات  اأو  الألدهيدات 
�سام  مركب  وهو  اأ�سيتالدهيد،  اإىل 
�سارة  غري  مادة  اإىل  حتويله  يتم 

بوا�سطة اأنزمي اآخر.
جني  من  جديدة  اأ�سكال  ون�ساأت 
كل  يف  م�ستقل  ب�سكل   ADH

 10 الـ  خالل  واأفريقيا،  اآ�سيا  من 
اأن  ويبدو  املا�سية.  �سنة  اآلف 
اإدمان  من  حتمي  املتغريات  جميع 
الكحول، على الرغم من عدم التاأكد 

من كيفية القيام بذلك.
الأ�سكال  هذه  توؤدي  اأن  وميكن 
بحيث  ب�رشعة،  الكحول  ك�رش  اإىل 
ب�سكل  ال�سام  الأ�سيتالدهيد  يرتاكم 
اأ�رشع، ما يوؤدي اإىل �سعور ال�سخ�ص 
باملر�ص بعد �رشب كميات �سغرية 
غري  ي�سبح  وبالتايل  الكحول،  من 
لتطور  يكفي  ما  �رشب  على  قادر 

حالة اإدمان الكحول لديه.
الأخرى  الأربع  النقاط  وترتبط 
بيولوجية  باآليات  وراثيا،  املتغرية 
املالريا  مقاومة  مثل  اأخرى 
واآ�سيا(،  اأفريقيا  يف  )املكت�سفة 
ال�سكان  بع�ص  تطور  اإىل  ي�سري  ما 

ملقاومة املر�ص املميت.

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

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

اأُجريت  التي  الّدرا�سات  وجدت   
قدرة  الّتجارب  حيوانات  على 
�سّكر  حت�سني  على  للبقدون�ص 
وخف�ص  ال�سّكري،  حالت  يف  الّدم 
ترافقه،  التي  التاأك�سدّية  الأ�رشار 
اإحدى  ويف  الكبد،  �ُسمّية  فيها  مبا 
الّدرا�سات التي اأُجريت على جرذان 
ال�سّكري  امل�سابة مبر�ص  الّتجارب 
وجد  بال�سرتيبتوزوتو�سني،  ز  امُلحَفّ

واقياً  اأثراً  البقدون�ص  مل�ستخل�ص 
لدواء خاف�ص  ُماثاًل  الكبد  خلاليا 

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

ت�سفيته،  بعد  بعدها  يُ�رشب  ثّم 
ح�سب  بارداً  اأو  �ساخناً  يُ�رشب  وقد 

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

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

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

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

�رشب البقدون�ص باإنزال الوزن.

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

يف  كثريا  ي�ساعد  ما  اجل�سم.  يف 
الك�سف عن املر�ص 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�ص  وا�ستخدامه يف 

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

فوائد الليمون احللوحتليل ب�صيط للبول ميكنه ك�صف ال�صرطان

  ت�سهيل عملية اله�سم: حيث حتتوي ثمار الليمون احللو على 
حتفيز  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�ص ال�سفراوية، وتعمل ثمار الليمون 
احللو اأي�ساً على تنظيم حركة الأمعاء، ما يخفف من حدوث 
م�ساكل ع�رش 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�ص والتي تعمل على التخل�ص من 
الليمون  ثمار  حتتوي  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�ص يف  نتيجة  يحدث  عبارة عن مر�ص  باأنه 
وي�ساحب هذا املر�ص حدوث اأعرا�ص 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�ص من الحتقانات،  احللو من خ�سائ�ص 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�س 

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�ص  التي هي  اأي�ساً 
تلك  من  الن�ساء  لدى  الأكرب  الن�سبة 

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

والتي  هرمونية  تغريات  حتدث 
نزيف،  اإحداث  على  تعمل  بدورها 

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

بطانة  على  التليف  اأو  باملباي�ص، 
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 حتدث بالعادة بعد الولدة
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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 
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حقوق �لأخوة يف �ملال 
الواجبة  املال  حقوق  فمن   -
اإنظاره اإىل مي�رسة اإن كان غرميا 
، قال تعاىل :« و اإن كان ذو ع�رسة 
فنظرة اإىل مي�رسة« )البقرة 280( 
، و قال �سلى اهلل عليه و �سلم :« 
اهلل  ي�رسرّ  مع�رس  على  ي�رسرّ  من 
عليه يف الدنيا و الآخرة« ) م�سلم 

و غريه( 
املوا�ساة  الأخوة  حقوق  من  و   -
العلماء  قال  كما  هي  و   : باملال 

على ثالث مراتب : 
من  بحاجته  تقوم  اأن  اأدناها   )1
له  �سنحت  مالك،فاإذا  ف�سل 
حاجة،وكان عندك ف�سل، اأعطيته 
ابتداًء ومل حتوجه اإىل ال�سوؤال،فاإن 

غاية  ال�سوؤال،فهو  اإىل  اأحوجته 
التق�سري يف حقرّ الأخوة 

2( الثانية: اأن تنزله منزلة نف�سك 
يف  اإياك  مب�ساركته  تر�سى  و   ،

مالك 
ي�سقرّ  اأحدهم  كان   : احل�سن  قال 
جاء  و   ، اأخيه  بني  و  بينه  اإزاره 
اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  اإىل  رجل 
عنه و قال : اإين اأريد اأن اأواخيك 
حق  ما  اأتدري   : فقال   ، اهلل  يف 
اأن  ، قال  فني  : عررّ ؟ قال  الإخاء 
ل تكون اأحقرّ بدينارك و درهمك 
مني ، قال : مل اأبلغ هذه املنزلة 
بعد ، قال اذهب عني و قال علي 
يُدخل  هل   : لرجل  احل�سني  بن 

اأو كي�سه  اأخيه  اأحدكم يده يف كمرّ 
، فياأخذ منه ما يريد بغري اإذنه ؟ 

قال : ل ، قال : فل�ستم باإخوان 
3( الثالثة : و هي العليا ، اأن توؤثره 
م حاجته على  على نف�سك ، و تقدرّ
حاجتك ، و هذه رتبة ال�سديقني ، 

و منتهى درجات املحبني 
 : اهلل عنهما  ابن عمر ر�سي  قال 
ر�سول  اأ�سحاب  من  لرجل  اأهدى 
راأ�س  �سلم  و  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
اأحوج  فالن  اأخي   : فقال   ، �ساة 
، فبعثه  اإليه  به  ، فبعث  اإليه  مني 
اآخر ، فلم يزل  اإىل  ذلك الإن�سان 
يبعث به واحد اإىل اآخر حتى رجع 

اإىل الأول ، بعد اأن تداوله �سبعة 

من  العليا  املرتبة  هذه  فكانت 
ال�سحابة  مرتبة  هي   ، الإيثار 

الكرام ر�سي اهلل عنهم 
اأن�سا  �سمعت   : قال  حميد  عن 
قدموا  ملا   : قال  عنه  اهلل  ر�سي 
على  املهاجرون  نزل  املدينة 
الأن�سار ، فنزل عبد الرحمن بن 
عوف على �سعد ابن الربيع ، فقال 
: اأقا�سمك مايل ، و اأنزل لك عن 
اهلل  بارك   : قال   ، امراأتي  اإحدى 
لك يف اأهلك و مالك ، فاآثره مبا 

اآثره به ، و كاأنه قبله ثم اآثره به 
و قد مدحهم اهلل عزرّ و جلرّ بقوله 
لو  و  اأنف�سهم  على  يوؤثرون  و   «  :

كان بهم خ�سا�سة » ) احل�رس٩ 

�لدعاء 
 اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، 
وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما اأعطيت، 
تق�سي  فاإنك  ق�سيت،  ما  عنا �رس  وا�رسف  وقنا 
باحلق ول يق�سى عليك، واإنه ل يذل من واليت، 
ولك  وتعاليت،  ربنا  تباركت  عاديت،  من  يعز  ول 
اإليك،  ونتوب  ن�ستغفرك  ق�سيت،  ما  على  احلمد 
اللهم  اإليك،  يقربنا  �ساحلاً  عماًل  لنا  هب  اللهم 
اأعطنا ول حترمنا، اأكرمنا ول تهنا، اآثرنا ول توؤثر 
علينا، اأر�سنا وار�س عنا، اأ�سلح لنا ديننا الذي هو 
ع�سمة اأمرنا، واأ�سلح لنا دنيانا التي فيها معا�سنا، 
واأ�سلح لنا اآخرتنا التي اإليها مردنا، واجعل احلياة 
زاداً لنا من كل خري، واجعل املوت راحة لنا من 
كل �رس، مولنا رب العاملني، اللهم اكفنا بحاللك 
عن حرامك، وبطاعتك عن مع�سيتك، وبف�سلك 
تهتك  ول  مكرك،  توؤمنا  ل  اللهم  �سواك،  عمن 
العاملني،  رب  يا  ذكرك  تن�سنا  ول  �سرتك،  عنا 
القانطني، ول  اللهم ا�سقنا الغيث ول جتعلنا من 
يا  امل�سيئني،  بفعل  تعاملنا  ول  بال�سنني،  تهلكنا 
كلمة  اأعِل  ورحمتك  بف�سلك  اللهم  العاملني،  رب 
امل�سلمني،  واأعز  الإ�سالم  وان�رس  والدين،  احلق 
وخذ بيد ولتهم اإىل ما حتب وتر�سى، اإنك على 

ما ت�ساء قدير، وبالإجابة جدير.

قطيعة �لرحم 
لذلك  وجل،  عز  اهلل  لعنة  ت�ستحق  الرحم  قطيعة 
ال�سحيح  اأما احلديث  الكبائر،  العلماء من  �سنفها 
الذي اأخرجه الإمام اأحمد والإمام البخاري:  ))ل 
البخاري  ]اأخرجه    )) َرِحٍم  َقاِطُع  نَرَّة  َ الجْ ُخُل  يَدجْ
ال�سلة  ا�ستثنيت  مطعم[  بن  جبري  عن  وم�سلم 
التي يبنى عليها ف�ساد، اأما اإذا زال الف�ساد ومل ت�سل 
كبرية،  يف  وقعت  فقد  عذر  هناك  ولي�س  رحمك، 
يبدو اأن الإ�سالم نظم احلياة على اأ�سا�س التكافل 
الجتماعي الأ�رسي، واملجتمع جمموعة اأ�رس، فاإذا 
كل اأ�رسة تفقدت اأقرباءها، رعت �سوؤونهم، تفقدت 
بيدهم  اأخذت  امل�ساعدة،  يد  لهم  اأحوالهم، مدت 
ثم  بامل�ساعدة،  ثم  بالزيارة،  يبداأ  التفقد  اهلل.  اإىل 
بالدعوة اإىل اهلل عز وجل، نكون قد حققنا من �سلة 
الرحم الغاية التي اأرادها اهلل عز وجل، ويقول النبي 
َوالجْيَوجِْم   ِ ِباهلَلرّ يُوؤجِْمُن  َكاَن  ))َمنجْ  �سلى اهلل عليه و�سلم: 
َوالجْيَوجِْم   ِ ِباهلَلرّ جِْمُن  يُوؤ َكاَن  َوَمنجْ  يجَْفُه  �سَ ِرمجْ  َفلجْيُكجْ الآِخِر 
َوالجْيَوجِْم   ِ ِباهلَلرّ جِْمُن  يُوؤ َكاَن  َوَمنجْ  َرِحَمُه  لجْ  َفلجْيَ�سِ الآِخِر 
ُمتجْ ((  ] متفق عليه َعنجْ  ًا اأَوجْ ِليَ�سجْ الآِخِر َفلجْيَُقلجْ َخريجْ

ُ َعنجُْه[ ي اهلَلرّ اأَِبي ُهَريجَْرَة َر�سِ

�لنهي عن متني �ملوت 
النبي  الكرام:  الأخوة  اأيها 
عليه ال�سالة وال�سالم نهانا 
عن متني املوت فَعنجْ اأَنَ�ٍس 
َقاَل  َقاَل:  َعنجْه  اهلل  ر�سي 
َعلَيجِْه  اهلل  �سلى   ِ اهلَلرّ َر�ُسوُل 

َو�َسلَرَّم:
ِمنجُْكُم  اأََحٌد  يَتََمنَرّنَيَرّ  ))َل 
َفاإِنجْ  ِبِه  نََزَل  ِل�رُسٍرّ  َوجَْت  املجْ
ِللجَْموجِْت  ُمتََمِنرًّيا  بَُدرّ  َل  َكاَن 
ِيِني َما َكانَِت  َفلجْيَُقِل اللَرُّهَمرّ اأَحجْ
ِني اإَِذا  ًا يِل َوتََوَفرّ يَاةُ َخريجْ َ احلجْ
يِل((   ًا  َخريجْ الجَْوَفاةُ  َكانَِت 

]البخاري َعنجْ اأَنَ�ٍس[  بل 
الكرام  ال�سحابة  اأحد  اإن 
حلظات  اأ�سعد  يف  كان 

حياته حينما غادر الدنيا.
 َعنجْ اأَنَ�ِس بجِْن َماِلٍك َقاَل:

 ِ اهلَلرّ َر�ُسوُل  َوَجَد  ا  ))مَلَرّ
ِمنجْ  َو�َسلَرَّم  َعلَيجِْه  اهلل  �سلى 
َوجِْت َما َوَجَد َقالَتجْ  ِب املجْ َكرجْ
اأَبَتَاهُ!  َب  َكرجْ َوا  َفاِطَمُة: 
اهلل  �سلى   ِ اهلَلرّ َر�ُسوُل  َفَقاَل 
َعلَى  َب  َكرجْ ل  َو�َسلَرَّم:  َعلَيجِْه 
َقدجْ  اإِنَرُّه  الجْيَوجِْم  بَعجَْد  اأَِبيِك 

لَيجْ�َس  َما  اأَِبيِك  ِمنجْ  َح�رَسَ 
َُواَفاةُ  املجْ اأََحًدا  ِمنجُْه  ِبتَاِرٍك 

]ابن ماجة  الجِْقيَاَمِة((   يَوجَْم 
َعنجْ اأَنَ�ٍس[

حقوق �لأخوة يف �لبدن 

الإعانة  بها  يق�سد  و 
ق�ساء  يف  بالنف�س 
بها  القيام  و   ، احلاجات 
قبل ال�سوؤال ، و تقدميها 
على احلاجات اخلا�سة ، 
اأي�سا لها درجات  و هذه 

كاملوا�ساة باملال 
1( اأدناها القيام باحلاجة 
عند ال�سوؤال و القدرة مع 
ال�ستب�سار  و  الب�سا�سة 
قبول  و  الفرح  اإظهار  و 

املنة :
اهلل  �سلى  النبي  قال 
�س  نفرّ �سلم:«من  و  عليه 
من  كربة  موؤمن  عن 
اهلل  �س  نفرّ الدنيا  كرب 

يوم  كرب  من  كربة  عنه 
على  ي�رسرّ  ،ومن  القيامة 
عليه  اهلل  ي�رسرّ  مع�رسرّ 
،و  والآخرة  الدنيا  يف 
�سرته  م�سلما  �سرت  من 
الآخرة  و  الدنيا  يف  اهلل 
ما  العبد  عون  اهلل يف  ،و 
اأخيه  العبد يف عون  كان 
» اأر�سل احل�سن الب�رسي 
يف  اأ�سحابه  من  جماعة 
لهم  لأخ  حاجة  ق�ساء 
بثابت  مروا   : قال  و   ،
 ، معكم  فخذوه  البناين 
اأنا   : فقال  بثابت  فمروا 
اإىل  فرجعوا   ، معتكف 
فقال  فاأخربوه  احل�سن 

لهم : قولوا له يا اأعم�س 
�سعيك يف  اأن  علمت  اأما 
حاجة اأخيك خري لك من 
ة بعد حجة ، فرجعوا  حجرّ
 ، فاأخربوه  ثابت  اإىل 
خرج  و  اعتكافه  فرتك 

معهم 
اأن   : الثانية  الدرجة 
مثل  اأخيك  حاجة  تكون 

حاجتك :
د  كان بع�س ال�سلف يتفقرّ
موته  بعد  اأخيه  عيال 
يقوم   ، �سنة  اأربعني 
كل  د  يرتدرّ و   ، بحاجتهم 
من  ميونهم  و  اإليهم  يوم 
ماله ، فكانوا ل يفقدون 

من اأبيهم اإل عينه
م حاجة اأخيك   3( اأن تقدرّ
تبادر  و   ، حاجتك  على 
اإىل ق�سائها و لو تاأخرت 

حاجتك
ق�سى ابن �سربمة لبع�س 
كبرية  حاجة  اإخوانه 
قال   ، بهدية  فجاء   ،
ملا   : قال  ماهذا؟   :
: خذ  قال   ، اإيلرّ  اأ�سديته 
اإذا   ، اهلل  عافاك  مالك 
فلم  حاجة  اأخاك  �ساألت 
ق�سائها  نف�سه يف  يجهد 
كربرّ  و  لل�سالة  فتو�ساأ   ،
و   ، تكبريات  اأربع  عليه 

ه من املوتى  عدرّ
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�سابق

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�سلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�سل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�سفر يقع يف ا�سبانيا
5 �سدين هي عا�سمة ا�سرتاليا

6 اجلبل االأخ�سر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�ض 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

اال�سكندر  وفاة  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�سغ اللبان اأثناء تقطيع الب�سل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�سبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�سم ال�سعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ساء

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �سميت بهذا اال�سم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�سواري
18ا�سم رياح اخلما�سني �سميت بهذا اال�سم الأنها تدوم 

خم�سني يوما
19 ال�سالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�سني �سالة

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

39 �سيدنا اإ�سماعيل هو اأخو اإ�سحق عليهما ال�سالم
40 عدد ال�سور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�سورة

41 الطني امل�سوي ي�سمى الفخار
42عدد اأبواب امل�سجد احلرام خم�سة وع�سرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�سد الغابة هو ابن االأثري

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية ويقع يف م�سر
48 ج�سم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�سلة
49 القلب هو امل�سخة الوحيدة التي مل ي�ستطع العامل 

كله �سنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل هو �سعد بن 

اأبي وقا�ض ر�سي اهلل عنه
 51 اأول م�سجد بني يف االإ�سالم هو م�سجد قباء

كلمة ال�سر
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 BMW M4 حتتفل بثالثني عاما من ال�سيارات املك�سوفة

حتتفل BMW M مبرور ثالثة عقود من ال�سيارات 
 M4 النقاب عن موديل املك�سوفة عن طريق ك�سف 
اجلديد.   Jahre  30  Convertible Edition
اأو  اأزرق  ماكاو  بلون  فقط  احل�رصي  الطراز  ويتوفر 
ماندارين II uni، وتتميز بت�سميم خارجي فريد من 
 BMW Individual التجهيز  م�ستوى  مع  نوعه 
High Gloss Shadow Line على �سبكة التهوية 
تتميز  كما   .M4 و�سعارات  جانبية  تهوية  وفتحات 
ال�سيارة بعجالت 20 بو�سة ح�رصية بلم�سات رمادية.

تتميز  حيث  املق�سورة  يف  الفريد  الت�سميم  وي�ستمر 
النماذج املزودة بطبقة ماكاو اأزرق مبقعدين من جلد 
ال�سائقون  يجد  و�سوف  خمتلفة.  خياطة  مع  مريينو 
الكربون  األياف  ومل�سات  اخلا�ص،  الفر�ص  اأي�سا 

الباب.  Jahre Edition" على عتبات   30 " و�سعار 
اآخرا، فاإن فيوجد �رصيط خا�ص على  واأخريا ولي�ص 
لوحة القيادة يف جانب الراكب مع �سارة مرقمة ب�سكل 

.Jahre 30 Edition M3 فردي مثل

جم�س �سيريا 2019 اجلديدة كليًا يحّدد موعد تد�سينها ر�سميًا
عن  موؤخرا  �سفروليه  ك�سفت 
يف  اجلديدة   2019 �سلفريادو 
معر�ص ديرتويت لل�سيارات، والآن 
حان الوقت جم�ص �سيريا لتخطف 
مار�ص  من  الأول  يف  الأ�سواء 
اأ�سارت  اأي�سا  ديرتويت  القادم يف 
�ستك�سف  جم�ص  اأن  اإىل  التقارير 
عن ن�سخة �سيريا دينايل اأي�سا يف 
مبيعات  اأن  ويذكر  الوقت،  ذات 
اإىل  قفزت  دينايل  موديالت 
لتمثل   ،2017 يف  قيا�سي  م�ستوى 
ال�سانع  مبيعات  جميع  من   %29

الأمريكي، لذا ل عجب يف اهتمام 
الن�سخة  هذه  بتد�سني  ال�رصكة 

بجانب املوديل القيا�سي.
عن  جت�س�سية  �سور  ك�سفت  وقد 
�ستحظى  اجلديدة  اأب  البيك  اأن 
مبقدمة جديدة كليا ب�سبكة تهوية 
اأفقية  �سباب  وم�سابيح  بارزة 
بينما  مميزة،  اأمامية  وم�سابيح 
يبدو  بالإجمال  املوديل  ت�سميم 
البيك  �سلفريادو  من  هدوءا  اأكرث 
اأب اجلديدة �ستكون اأطول بـ 1.6 
كما  ال�سابق،  املوديل  من  اإن�ص 

العجالت  قاعدة  طول  �سيزداد 
وزن  و�سينخف�ص  اإن�ص،   3.9 بـ 
كيلوجرام بف�سل  بـ 204  ال�ساحنة 
وال�سلب  الألومنيوم  ا�ستخدام 
عايل القوة يف الهيلكة و�ست�سارك 
مع  الطاقة  خيارات  �سيريا 
 V8 حمركات  لت�سمل  �سلفريادو، 
ب�سعات 5.3 و6.2 لرت، بالإ�سافة 
جديد  تريبو  ديزل  حمرك  اإىل 
�سلندرات،  ب�ست  لرت   3.0 �سعة 
اأوتوماتيكي  حركة  بناقل  مت�سل 

بع�رص �رصعات.

مر�سيد�س A-Class 2019 اجلديدة كليًا تك�سف 
نف�سها ر�سميًا “تقرير و�سور موا�سفات”

مع  ال�سابق  عن  تطوراً  اأكرث  مبظهر  لتاأتي  اجلديد،  اجليل   A-Class عن  ر�سمياً  ال�ستار  مر�سيد�ص  اأزالت 
حمركات اأكرث كفاءة وجمموعة تقنيات ع�رصية ومزيداً من الراحة.

 A-Class اجلديدة خطوة مر�سيد�ص القادمة يف فل�سفة ت�سميمها “النقاء احل�ّسي”، حيث متّثل 
لديها خطوط ج�سد اأكرث نقاًء ون�سجاً متاماً كما جرى 

مع CLS اجلديدة كلياً.
واجهتها الأمامية بات ت�سميمها 
اأكرث  تطورياً 
عن  ديناميكية 
حيث  ال�سابق 
غطاء  هنالك 
ك  حمر
 ، ر منحد
بيح  م�سا
مية  ما اأ
 L E D
�سكل  على  م�سّطحة 

فاإن اأقوا�ص العجالت اأكرب مع جنوط 16-19 اإن�ص DRLs مع عنا�رص كروم، واإىل جانب ذلك 
ما يجعل A-Class مهيبة على الطرق، اأما اخللفية فهي تعطي انطباعاً باأن ال�سيارة ع�سلية، واأبرز تغيري فيها 
هو امل�سابيح اخللفية املنق�سمة جلزئني ما ي�ستبدل �سابقتها كبرية احلجم الداخلية حظت بتغيريات جذرية، 
حيث تتميز الآن مبا ي�سمى “نظرة الدرجة الطليعة” ولوحة القيادة تبدو على �سكل جناح ميتد من الباب الأمين 

اإىل الأي�رص مع اإ�ساءة حميطية بـ 64 لون خمتلف وبالطبع هنالك ال�سا�سة العري�سة اجلديدة.
�سيكون باإمكان م�سرتي A-Class 2019 احل�سول 3 خيارات لل�سا�سة اللم�سية بينها 7 اإن�ص مزدوجة، 10.25 
اإحداهما وظائف املعلومات والرتفيه والأخرى تعمل كعدادات  اإن�ص توؤدي  اإن�ص مزدوجة وكذلك 7 و10.25 

قيا�سات رقمية.
والذي  املتعددة  للو�سائط  اجلديد   MBUX نظام  لتفعيل  كافياً  �سيكون   Hey Mercedes عبارة  قولك 
وبالن�سبة  ال�سائق/الركاب،  بني  عاطفي  توا�سل  لإن�ساء  ال�سطناعي  الذكاء  تقنية  بف�سل  التعلّم  باإمكانه 
ملجموعة التقنيات الأخرى فمتوفر �سا�سة عر�ص راأ�سية، التوا�سل مع ال�سيارات الخرى، تتبع ال�سيارة عرب 
تطبيق بهاتفك الذكي واأكرث. اإن A-Class قاعدة عجالتها اأطول من ال�سابق كما اأن ج�سدها اأعر�ص، وزيادة 
الأبعاد هذه ترجمت اإىل زيادة امل�ساحة لليد والأقدام والراأ�ص يف املق�سورة، وكذلك اأ�سبحت م�ساحة تخزين 
ال�سيارة لديها  اأن مقاعد  بن�سبة 8%، ول تتوقف الأمور عند هذا احلد حيث  اأنها زادت  اأي  الأمتعة 370 لرت 
نظام خا�ص للتحكم باملناخ مع التدفئة وحتى امل�ساج متوفر باملقاعد الأمامية.  مولدات الطاقة تتنوع بني 3 
خيارات هي حمرك A 200 برتول 1.4 لرت 4 �سلندر قوة 160 ح�سان و250 نيوتن.مرت من عزم الدوران، حمرك 
A 250 برتول 2 لرت 4 �سلندر قوة 221 ح�سان و350 نيوتن.مرت من عزم الدوران، وكذلك 180d ديزل 1.5 لرت 4 

�سلندر قوة 114 ح�سان و260 نيوتن.مرت من عزم الدوران.
 �ستتوفر ال�سيارة بجري اأوتوماتيكي مبقب�ص مزدوج بـ 7 �رصعات ولكن A 200 �ستتوفر اأي�ساً بخيار اآخر للجري 
يكون يدوي من 6 �رصعات، وبالن�سبة لالأداء فاإن A-Class القيا�سية �ستت�سارع من 0-100 كيلومرت خالل 8 
A 250 الأكرث قوة �ست�سل للت�سارع نف�سه خالل 6.2 ثانية مع �رصعة ق�سوى 250 كيلومرت  اأن  ثوان، يف حني 
يف ال�ساعة ومتو�سط ا�ستهالك وقود 5.1 لرت عن كل 100 كيلومرت، وبالإ�سافة اإىل ذلك فبالإمكان احل�سول 
على نظام 4MATIC للدفع على جميع العجالت مع جمموعة خيارات لنظام التعليق الهوائي، كما اأنه متاح 

نواب�ص ن�سطة.     

بعد تقدمي �سيرتوين بريلينغو 
الأ�سبوع   Multispace
بيجو  ك�سفت  املا�سي، 
�سيرتوين الآن الغطاء عن اأوبل 
 Combo Life فوك�سهول /
الأ�سا�ص  يف  وهي  اجلديدة. 
بريلينجو  ن�سخة  نف�ص 
الفرن�سية،   Multispace
واإن كانت مع ت�سميم خارجي 
خمتلف وبع�ص التح�سينات يف 
قريبا  يتبعها  و�سوف  الداخل، 
ولكن  م�سابهة  ن�سخة  تقدمي 

من بيجو.
وتاأتي �سيارة اأوبل / فوك�سهول 
الواجهة  مع   )LAV( الـ 
الأمامية على غرار ال�سيارات 
ت�سكيلة  يف  الأخرى  اجلديدة 
اأن  وميكن  التجارية،  العالمة 
يطول  ن�سختني،  يف  تطلب 
مرت   4.75 اأو  مرت   4.40 اإما 
بو�سفها ن�سخ بخم�سة اأو �سبعة 
مقاعد. وهي تقدم الكثري من 
التكنولوجيا اجلديدة، مقارنة 
مع �سابقتها، مبا يف ذلك نظام 

املعلومات والرتفيه مع �سا�سة 
ودعم  باللم�ص  تعمل  بو�سة   8
واندرويد  كاربالي  اأبل  من 
الال�سلكي  وال�سحن  اوتو، 
وخمرج  الذكي،  للهاتف 
فولت   230 بقوة  الطاقة 

.USB ومدخل
م�ستوى  على  واعتمادا 
اجلديدة  فال�سيارة  التجهيز، 
اجللدية  القيادة  بعجلة  تاأتي 
اأي�سا،  الت�سخني،  بخا�سية 
مقاعد  مع  جنب  اإىل  جنبا 
اخلا�سية،  بنف�ص  اأمامية 
وعر�ص البيانات على الزجاج 
 180 والكامريا  الأمامي 
اأنظمة  من  والعديد  درجة 
ت�سمل  التي  ال�سائق  م�ساعدة 
والتعرف على   ، مثبت �رصعة 
عالمات ال�رصعة، وامل�ساعدة 
احلارة،  على  احلفاظ  يف 
لل�رصعة،  ال�رصيع  والتكيف 
والتنبيه من الرهاق، وم�ساعد 
يف  والتحكم  املتقدم،  الركن 

.IntelliGrip اجلر

 Combo Life اأوبل
2019 تنطلق

جمعية �سانعي 
ووكالء ال�سيارات 

باجلزائر
 ترحيب بدفرت ال�رصوط 
اجلديد املوؤطر لن�ساط 

�سناعة ال�سيارات
عربت جمعية �سانعي 

ووكالء ال�سيارات باجلزائر 
)AC2A(، عن ر�ساها 

بعد ن�رص ال�رصوط 
والكيفيات اجلديدة 

ملمار�سة ن�ساط اإنتاج 
املركبات وتركيبها يف 

اجلريدة الر�سمية. 
رحبت جمعية �سانعي 

ووكالء ال�سيارات 
باجلزائر، يف بيان وقعه 

رئي�سها �سفيان ح�سناوي، 
ب�سدور دفرت ال�رصوط 
املوؤطر لن�ساط تركيب 

املركبات. 
واعتربت اجلمعية اأن 
"دفرت ال�رصوط �سوف 

ي�سمح برت�سيخ املقاربة 
ال�سناعية لقطاع 

ال�سيارات، وكما دعمت 
اجلمعية دائما، فاإنه 

�سيعطي الأولوية لدعم 
�سبكة املناولة، بالرتافق 
مع حتويل التكنولوجيا و 

�سيا�سة التكوين املتوا�سل. 
كما ثمنت اجلمعية ب�سكل 

خا�ص دعم التطوير 
ال�سناعي لقطع الغيار 
و مكونات ال�سيارات، و 

منح الأولوية لل�سادرات. 
و�سي�سمن هذا التوجه 

القوي انخراط املوؤ�س�سات 
ال�سغرية و املتو�سطة 

ل�سمان دميومة �سناعتنا 
، و �سددت اجلمعية يف 

بيانها على موا�سلة دورها 
يف دعم التنمية ال�سناعية 
لالقت�ساد. كما اأكد رئي�ص 
اجلمعية و جميع اأع�سائها 
على وجودهم الدائم حتت 
ت�رصف ال�سلطات العمومية 
جلعل هذه اخلطوة الهامة 

حمورا جديدا موؤ�س�سا 
لل�سناعة اجلزائرية.

نقال عن موقع اأوتو بيب



 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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�صبكات التوا�صل االجتماعي تتوقف عن العمل يف جميع اأنحاء العامل
م�ستخدمي  من  االآالف  وجد 
يف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اأمام  اأنف�سهم  العامل،  اأنحاء  غالبية 
انقطاع  جراء  »الذعر«  من  حلظات 
اليوم  واإن�ستغرام،  في�سبوك  عمل 

اخلمي�س.
جميع  باأن  امل�ستخدمون  واأفاد 
اململوكة  االجتماعية  ال�سبكات 
ل�رشكة في�سبوك، توقفت عن العمل 
املتحدة  الواليات  من  اأجزاء  يف 
رواد  جعل  مما  واآ�سيا،  واأوروبا 
غري  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
قادرين على الو�سول اإىل ح�ساباتهم 

ال�سخ�سية على هذه املن�سات.
downdetector.« موقع  وذكر 
حدوث  عن  االإبالغ  مت  اأنه   ،»com
يف  االجتماعية  بال�سبكات  م�ساكل 
بتوقيت  �سباحا   8 ال�ساعة  حدود 
ال�سكاوى  و�سهدت  غرينيت�س، 
الـ11  ال�ساعة  حدود  يف  ارتفاعا 

بتوقيت غرينيت�س.
هونغ  من  ال�سكاوي  ت�سجيل  ومت 
والدمنارك  وال�سويد  والفلبني  كونغ 
من  وعدد  املتحدة  والواليات 
جلاأ  حيث  االأخرى،  البلدان 
امل�ستخدمون اإىل تويرت لالإبالغ عن 

االنقطاع الذي طال خا�سة في�سبوك 
ال�سبكات  عادت  وقد  واإن�ستغرام، 
غالبية  لدى  العمل  اإىل  االجتماعية 

امل�ستخدمني، ويف املقابل مل تعلق 
االآن عن هذه  في�سبوك حتى  �رشكة 

امل�سكلة املفاجئة.

 �صام�صونغ يدفع اإنرتنت االأ�صياء من خالل
 دمج �صمارتينغز والذكاء اال�صطناعي 

اأول معر�ض مغاربي للجوال »كوندور« 
يقدم عرو�صه وامل�صتجدات

ك�سفت �رشكة �سام�سونغ لالإلكرتونيات ال�رشق االأو�سط و�سمال 
املركز  والتعاون  املفتوح  لالبتكار  روؤيتها  عن  اليوم  اأفريقيا 
اأ�سهل  احلياة  جتعل  وذكية  ومتزامنة  �سل�سة  جتارب  خللق 
ال�سنوي  منتدىها  يف  �سام�سونغ  و�سعت  وقد  للم�ستهلكني. 
عقد  الذي  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  ملنطقة  الثامن 
لتح�سني مقرتحات تقنيات  اإ�سرتاتيجيتها  اإيطاليا  يف روما - 
)�سمارتينغز(  الذكاء اال�سطناعي  اإدخال  عملياتها من خالل 

الذي �سيدمج اأجهزة �سام�سونغ املت�سلة.
ح�سب البيان ت�سلمت الو�سط ن�سخة منه باالإ�سافة اإىل التزامها 
جلعل جميع منتجات تقنيات عمليات �سام�سونغجاهزة بحلول 
عام 2020، اأعلنت �رشكة �سام�سونغ اأن اأجهزتها �ستكون اأي�سا 
ذكية. مع دمج بيك�سي على بع�س االأجهزة املنزلية والذكية، 
مما  االأجهزة،  من  ملزيد  ال�سخ�سية  ذكائها  �سام�سونغيجلب 

يجعل املهام اليومية اأ�سهل.
واأثناء املنتدى، مت االإعالن عن منتجات رئي�سية جديدة، مبا 
يف ذلك تلفزيون كليد 8K اجلديد الذي يبلغ حجمه 85 بو�سة، 
غاالك�سي  الذكي  والهاتف  املت�سلة،   ™ كيكدريف  وغ�سالة 
A8. باالإ�سافة اإىل خط اإنتاجها اجلديد، اأظهرت �سام�سوجن 
كيف �سيتم دمج من�سة �سمارتينغز مع جميع اأجهزتها، وربط 
االأجهزة ب�سال�سة حتت من�سة واحدة، تدار من قبل �سحابة يف 

كل مكان، ميكن الو�سول اإليها من خالل تطبيق عاملي.
�سمرية .ب

اأول عر�س للجوال املغاربي يف الفرتة   ت�سارك كوندور يف 
الثقايف  اإىل 23 فرباير 2018 يف ق�رش مفدي زكريا  من 21 
العبا  تعد  التي  كوندور،  و�ست�سهد  العا�سمة.  باجلزائر 
اجلزائري، وجودها من خالل موقف  االقت�ساد  رئي�سيا يف 
ا�سرتاتيجي  ح�سب  موقع  مربعا يف  70 مرتا  م�ساحته  يبلغ 
البيان ت�سلمت الو�سط ن�سخة منه حيث �سيقدم م�ست�ساريها 

اأحدث االأخبار لتلبية خماوف اجلزائريني
واأ�سار البيان من خالل جمموعة من العرو�س املخ�س�سة. 
واالأحداث  الفعاليات  يف  املنتظم  ح�سورها  خالل  من 
واالت�ساالت،  املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة  الرئي�سية 
تكنولوجيا  قطاع  وتطوير  باملهنية  التزامها  كوندور  توؤكد 

املعلومات واالت�ساالت يف اجلزائر.
 2018 اك�سبو  موبايل  مغرب  البيان  ذكر  اأخرى  جهة  ومن 
الهاتف  وتقنيات  للتنقل  خم�س�س  مغاربي  معر�س  اأول  هو 
النقال: الهاتف الذكي، اأجهزة لوحية، تكنولوجيا املعلومات، 
املعلومات،  االت�ساالت،  الرقمية،  التنمية  التطبيقات، 
واالقت�ساد  التكنولوجيا  متويل  ال�سبكات،  الرقمي،  الت�سويق 

الرقمي.
العربي املحمول  االأوىل من معر�س املغرب  الطبعة  تدعم 
واخريا  وخدماتها.  منتجاتها  و�ستعزز  اجلزائرية  ال�رشكات 
على  العمل  وور�س  املوؤمترات  و�ستعقد  البيان  ا�ساف 
هام�س املعر�س ملعاجلة املوا�سيع ذات ال�سلة ويف الوقت 
االأعمال  وقادة  وامل�رشفني  اخلرباء  كبار  �سوف  املنا�سب. 

العمل على تطوير املو�سوعات املختارة.
اأف�سل  و�ستقام عدة م�سابقات يف معر�س ميك�سبو لت�سجيع 
امل�ساركني )جنوم، واملطورين، والنوادي العلمية واجلمعيات 

الطالبية(.

اأوريدو يعر�ض حلوله و ابتكاراته يف 

ال�صالون الدويل لل�صياحة بوهران

ي�سارك اأوريدو يف الطبعة التا�سعة لل�سالون الدويل لل�سياحة 

و االأ�سفار و النقل و التجهيزات الفندقية »ال�سياحة«، 

الذي جتري فعالياته من 22 اإىل غاية 25 فيفري 2018 

مبركز امُلوؤمترات اأحمد بن اأحمد بوهران ح�سب البيان 

ت�سلمت الو�سط ن�سخة منه مُيثل هذا احلدث الذي يُنظم 

حتت الرعاية ال�سامية لل�سيد وزير ال�سياحة  و ال�سناعات 

التقليدية، اأر�سية للتبادل بني ُمرتيف ال�سياحة الوطنيني و 

االأجانب واأ�ساف البيان ميثل هذا املوعد ال�سنوي فر�سة 

ملختلف الفاعلني يف املجال الإكت�ساف التوُجهات اجلديدة 

لقطاع ال�سياحة و م�ستقبل �سناعة االأ�سفار و لتطوير 

�رشاكات وطنية  و دولية.واأخريا اأ�سار البيان يُ�سارك اوريدو 

يف هذه الطبعة التا�سعة لل�سالون الدويل »SIAHA« من 

خالل ف�ساء عر�س اأين يقوم م�ست�سارو البيع باالإجابة عن 

ت�ساوؤالت الزوار، املهنيني واجلمهور، واإقرتاح خمتلف 

عرو�س ومنتوجات اوريدو من خالل ُم�ساركته امُلنتظمة يف 

التظاهرات و املعار�س، يوؤكد  اإ�سهامه يف تنمية االقت�ساد 

اجلزائري.

�سمرية.بوجلطي

بعد �صو�صرة اأثارتها اإحدى 
عالقاته ال�صخ�صية يف 

�ض اأندرويد يعود  غوغلموؤ�صّ
Essential   ل�صركة

اآبل تخف�ض اإنتاجها من اآيفون 10

اأفادت عدة �رشكات �سمن �سل�سلة التوريد ل�رشكة اآبل عن تخفي�س الكميات املطلوبة من 
املكونات الداخلة يف ت�سنيع اآيفون 10 عن املتوقع ما ي�سري اإىل خف�س االإنتاج بعد اإنتهاء 

موجة الطلب االأويل التي ت�ساحب اإطالق الهاتف يف ال�سوق الأول مرة.
وبعد اأن انخف�س الطلب اأ�سبحت مدة ال�سحن اأق�رش من ال�سابق حيث ت�سحن اآبل الهاتف 

بعد 1-2 ا�سبوع مقارنة مع 5-6 اأ�سابيع بعد و�سع الطلب عرب موقعها.
اآيفون 10  اإنتاج  الكميات امل�ستهدفة من  اآبل قد تخف�س  اأن  اإىل  وي�سري بع�س املوّردين 

للربع االأول من العام القادم، خا�سة مع �سعف منو طلب ال�رشكة مقارنة بالتوقعات.
عن   %30 اأقل  كانت  نوفمرب  يف  املكونات  من  اآبل  طلبات  اأن  اإىل  امل�سادر  اأحد  واأفاد 
التوقعات االأولية. وبقيت م�ستويات عوائد ال�رشكات املوردة ملكونات قطع اآيفون 10 عند 

التوقعات اأو اأقل منها مع اإمكانية ازدياد �سوء احلال يف الفرتة املقبلة.
وتراجعت عائدات �رشكة Catcher Technology التي ت�سنع اجل�سم املعدين باأكرث 
من 10%، كما تراجعت عائدات GIS التي ت�سنع لوحة اللم�س يف ال�سا�سة باأكرث من %15.

نف�س  املقبلني عند  يناير وفرباير  اآيفون 10 يف  اإنتاج  يبقى م�ستوى  اأن  املوّردون  يتوقع 
الكميات املنتجة يف نوفمرب، لكن يف مار�س �سيتم خف�س االإنتاج ب�سكل وا�سح، وباخلال�سة 

فاإن اإنتاج الربع االأول من العام املقبل �سيكون اأقل 30% مقارنة بالربع اجلاري.

ل�رشكته  جديد  من   Andy Rubin روبن”  “اآندي  عاد 
تقريبًا  اأ�سبوعني  بعد   Essential “اإي�سن�سال”  اجلديدة 
من اأخذ اإجازة الأ�سباب �سخ�سية اأثارت �سو�رشة الأنها تعود 
موؤ�ّس�س  “روبن”،  وترك  غوغل.  يف  ق�ساها  التي  لفرتته 
 Playground ل�رشكة  للتفّرغ  قوقل  �رشكة  اأندرويد، 
Global التي تقوم باال�ستثمار يف ال�رشكات النا�سئة، كما 
هاتف  الإنتاج  بعد  فيما  “اإي�سن�سال”  �رشكة  بتاأ�سي�س  قام 
ذكي لعدم ر�ساه عن املوجود يف االأ�سواق، وتقّدم “روبن” 
من  وهذا  املّدة،  حتديد  دون  �سخ�سية  الأ�سباب  باإجازة 
ا�ستلمها  �سكوى  بعد  التحقيقات  اأ�سئلة  على  االإجابة  اأجل 
ق�سم اإدارة املوارد الب�رشية يف قوقل من اإحدى العامالت 
التي ذكرت اأنها كانت على عالقة بـ “روبن”. ليعود بعدها 
اأن  الداخلية  امل�سادر  بع�س  وذكرت  فقط،  باأ�سبوعني 
“حتّر�س”  اأو  اإجبار  يكن هناك  كانت طبيعية ومل  العالقة 
من قبل “روبن”. وتخّبط هاتف �رشكة “اإي�سن�سال” االأول 
ب�سبب دعوى ق�سائية وبع�س امل�ساكل التي حتاول ال�رشكة 
تقلي�سها عرب التحديثات الدورية مع وعود بتوفري الهاتف 

ا. يف دول اأُخرى اأي�سً

غوغل تطلق خدمتها اجلديدة 
للدفع االإلكرتوين

اجلديدة   »Google Pay« خدمة  اإطالق  عن  ر�سميا  غوغل  اأعلنت 
 Android« املخ�س�سة للدفع االإلكرتوين جتمع هذه اخلدمة بني خدمتي
Pay« و »Google Wallet« ومتكن امل�ستخدم من الدفع اإلكرتونيا يف 
املتاجر واملطاعم اأو حتى يف متاجر البيع االإلكرتوين مقابل م�سرتياته، 
اأن  غوغل  واأكدت  العامة.  املوا�سالت  للدفع يف  ا�ستخدامها  عن  ف�سال 
واالأجهزة  الذكية  واأجهزتها  هواتفها  يف  متوفرة  �ستكون  اخلدمة  هذه 
  Chrome العاملة بنظام اأندرويد، ف�سال عن اأنها �ستتوفر عرب مت�سفح
و�ستحل هذه اخلدمة مل »Android Pay« التي اأطلقتها غوغل عام 
 Apple« و   »samsung pay« خلدمات  قويا  مناف�سا  وت�سكل   ،2015

pay« اللتني طرحتا يف وقت �سابق للعمل على اأجهزة اآبل و�سام�سونغ.



يومي 26 و27 فرباير

على  امل�س�ؤول  نف�س  واأو�سح 
ال�طنية,  الإذاعة  اأم�اج 
�سي�سمح  الت�ظيف  هذا  اأن 
ال�ساغرة   املنا�سب  بتع�ي�س 
املنجرة  عن ت�جه  عدد كبري 
والذي  للتقاعد  امل�ظفني  من 
 23 نح�    ,2008 منذ  �سجل 
يف  ال�رشكة  غادر  عامل  األف 
يعادل  ما  اأي  التقاعد,  اإطار 
ال�رشكة,  م�ظفي  ن�سف 
منهم  15 األف خالل ال�سن�ات 
اخلم�سة الأخرية, وح�سبه, فاإن 
 2017 يف  املنظمة  امل�سابقة 
�سمحت  ال�رشكة  طرف  من 

بت�ظيف 8.000 عامل 
مرت�سح,  األف   60 �سمن  من 
عمال  عدد  يبلغ  حاليا,  و 
 , عامل  األف   49 �س�ناطراك  
60  باملائة منهم  ين�سط�ن يف 
جن�ب البالد ومن جانب اآخر, 
اإ�سرتاتيجية  اأن  بروري   اأفاد 
 2020 الفرتة  خالل  ال�رشكة 
الأهمية  كل  تعطي   2030-
امل�ارد  وتنمية  لتط�ير 
عمليات  عرب  خا�سة  الب�رشية 

التك�ين.
نف�سها  الإ�سرتاتيجية  هذه 
تطمح اإىل ار�ساء عالقة وثيقة 
بني �س�ناطراك واجلامعات يف 
اإطار الهدف امل�سطر لت�ظيف 
التخ�س�سات  يف  الطلبة 

نف�س  ي�سيف   املطل�بة 
امل�س�ؤول كما اأ�سار اإىل �رشورة  
منا�سب  اإطالق  ال�ستمرار يف 
متخ�س�سة   التخرج  بعد  ما 
لتلبية  املتخ�س�س(  )التخرج 

لل�رشكة  اخلا�سة  الحتياجات 
م�سيفا  الكفاءة,  جمال  يف 
امل�اهب  اكت�ساف  عملية  اأن 
التنفيذ  قيد  و�سعت  وتثمينها 

من طرف ال�رشكة.

العدد : 4569/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة   

�سوناطر�ك تعتزم توظيف 12 �ألف عامل 
يعتزم جممع  �سوناطراك توظيف 12 األف عامل يف خمتلف التخ�س�سات خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة من 

�سمنهم اأكرث من 3.000 عامل يف 2018, ح�سبما اأفاد به املدير التنفيذي للموارد الب�سرية كمال  بروري.

�جتماع �للجنة �جلز�ئرية -�لتون�سية للطاقة 
اللجنة  اجتماع  ذ�سيعقد 
الت�ن�سية  اجلزائرية-  الثنائية 
فرباير  و27   26 ي�مي  للطاقة 
ح�سبما  بت�ن�س,  اجلاري 
الطاقة  وزارة  به  اأفادت 
الجتماع  هذا  تراأ�س  و�سيتم 
من طرف وزير الطاقة ال�سيد 

ووزير  قيط�ين,  م�سطفى 
والطاقات  واملناجم  الطاقة 
خالد  الت�ن�سي  املتجددة 
املناق�سات  قدور,وتتناول 
وتط�ر  تقدم  م�ست�ى 
و  اجلارية  والعق�د  امل�ساريع 
التعاون  فر�س  تباحث   كذا 

نف�س  ي�سيف  امل�ستقبلية, 
اللجنة  هذه  وت�سم  امل�سدر 
ال�زارتني  ممثلي  الثنائية 
وامل�ؤ�س�سات الطاق�ية يف كال  
ب�سفة  �ستجتمع  التي  البلدين, 
باجلزائر  وبالتناوب  دورية 
وت�ن�س و�سيتم اإدارة الجتماع 

اجل  من  اخلرباء  طرف  من 
الثنائية  العالقات  و�سع  بحث 
و  عم�ما  الطاقة  جمال  يف 
اأنه  يذكر  املحروقات  جمال 
للجنة  الأخري  خالل الجتماع 
 2017 يف  املنعقدة  الثنائية 

باجلزائر.

الرحمان  عبد  ولد  الثقافة  دار  اأحيت 
ع�رش  الثامنة  الذكرى  مب�ستغامن  كاكي 
لن�سائها يف حفل تكرميي ح�رشه فنان�ن 
بلزرق  واأ�سار  واإعالمي�ن  واأكادميي�ن 
عبد القادر مدير دار الثقافة  اإىل تقليد 
جديد اأ�س�ست له امل�ؤ�س�سة الثقافية وه� 
اإذ  �سنة  كل  اإن�سائها  بتاريخ  الحتفال 
ن�ساطات  وم�ساهم�ن يف  فنان�ن  يجتمع 

دار الثقافة يف احتفالية �سن�ية هذا ويف 
تكرمي  عميد  ذاتها مت  الحتفالية  اإطار 
الذي  ب�عجاج  ال�سيخ  ال�سعبية  الأغنية 
قطاع  مدير  تكرمي  مت  بالبادرة كما  ن�ه 
يف  جمه�ادته  على  مب�ستغامن  الثقافة  
مبادرات  ودعم  الثقايف  الفعل  تن�سط 
عدد  وعر�ست  والثقافية  الفنية  الأ�رشة 
الن�سطة  والأدبية  الفنية  الن�ادي  من 

منها  متن�عة  ن�ساطات  الثقافة  دار  يف 
كما  �سعرية  وق�سائد  م�رشحي  عر�س 
تن�سيط  يف  ديني  اإن�ساد  فرقة  �ساركت 
من  العديد  واعترب  تكرميية  �سهرة 
تكرمي  اأن  الحتفالية  يف  امل�ساركني 
ب�عجاج  ال�سيخ  ال�سعبية  الأغنية  عميد 
دار  لإن�ساء  ع�رش  الثامنة  الذكرى  يف 
اأعطى  فنان  ا�سم  حتمل  التي  الثقافة 

للم�رشح حياته وه� عبد الرحمان كاكي 
ما ه� ال تعبري عن تقدير اإطارات هذه 
امل�ؤ�س�سة الثقافية لأعمدة الفن والثقافة 
ب�لية م�ستغامن التي تت�فرعلى من�سئات 
ثقافية ن�عية منها امل�رشح اجله�ي ودار 
الثقافة ومعهد للم��سيقى وقاعة للعر�س 

ال�سينمائي مت تد�سينها م�ؤخرا
 م.امني

م�ستغامن

تكرمي  عميد �لأغنية �ل�سعبية �ل�سيخ بوعجاج

اأول  اجلزائرية,  الإذاعة  ت�جت 
الثالثة  باجلائزة  اخلمي�س,  اأم�س 
التبادل  اأق�سام  اأح�سن  �سمن 
التبادل  الذاعي عن طريق نظام 

متعدد 
ال��سائط واخلدمات عرب الأقمار 

وذلك  »مين��س«,  ال�سطناعية  
من بني 22 دولة عربية ع�س�ة يف 

احتاد اإذاعات الدول العربية.
هذا  عن  الإعالن  وجاء 
الجتماع  هام�س  على  التت�يج 
التبادل  ملن�سقي  العا�رش)10( 

بفندق  املنعقد  العربي  الإذاعي 
العا�سمة  باجلزائر  ال�سرياط�ن 
وعلى  املا�سي  الأربعاء  ي�م  منذ 
مدى ي�مني, فيما عادت اجلائزة 
العربية  اململكة  لإذاعة  الأوىل 
ال�سع�دية,و فازت جمه�رية م�رش 

العربية باجلائرة الثانية.
لالإذاعة  �سبق  قد  انه  ويذكر 
اجلزائرية اأن نالت نف�س اجلائزة 
اإ�سهاماتها  نظري    2015 عام  يف 
بني  الرباجمي  التبادل  تفعيل  يف 

هيئات الإذاعات العربية.

�سمن اأح�سن اأق�سام التبادل الإذاعي عن طريق نظام التبادل »املينو�س«

 تتويج �لإذ�عة �جلز�ئرية تتوج باجلائزة �لثالثة 

وزير �لثقافة يلتقي وفد� فرن�سيا
�سكل تعزيز التعاون يف جمال تنظيم معار�س ت�سكيلية 
حم�ر  الثقايف  الرتاث  وترميم  وحفظ  فرن�سا  يف 
حمادثات جمعت وزير الثقافة عزالدين ميه�بي ب�فد 
ل�زارة  لبيان  وفقا  باجلزائر  اخلمي�س  الي�م  فرن�سي 
ال�سيد  جمع  الذي  اللقاء  هذا  خالل  ومت  الثقافة. 
ميه�بي بكل من رئي�س متحف احل�سارات الأوروبية 
املعهد  ومدير  �س�جني  فران�س�ا  جان  واملت��سطية 
على  التاأكيد  باربا  فيليب  للرتاث  الفرن�سي  ال�طني 

تنظيم معار�س فن ت�سكيلي و«حتف منتقاة« بفرن�سا 
بالتعاون مع املتحف واملعهد »خا�سة يف املدن التي 
ي�سكنها عدد معترب من اجلزائريني«. وقد مت التفاق 
اأي�سا على العمل »�س�يا« لإعطاء »اإطار قان�ين« لهذا 
من  الطرفان  �سدد  كما  الثقايف.  والتبادل  التعاون 
يف  للتك�ين  اأكرب«  »اأهمية  اإعطاء  على  اأخرى  جهة 
جمال حفظ وترميم الرتاث الثقايف و«حتقيق اجل�دة 

واملهنية« يف ت�سيري املتاحف.

ال�سالون الدويل لل�سياحة بوهران

  Ooredoo يعر�ض حلوله و �بتكار�ته 
لل�سال�ن  التا�سعة  الطبعة  يف   Ooredoo يُ�سارك 
التجهيزات  و  النقل  و  الأ�سفار  و  لل�سياحة  الدويل 
الفندقية »SIAHA«, الذي جتري فعالياته من 22 
اإىل غاية 25 فيفري 2018 مبركز امُل�ؤمترات اأحمد 

بن اأحمد ب�هران.
الرعاية  حتت  يُنظم  الذي  احلدث  هذا  مُيثل 
ال�سناعات  و  ال�سياحة  وزير  لل�سيد  ال�سامية 
ال�سياحة  حُمرتيف  بني  للتبادل  اأر�سية  التقليدية, 
ال�سن�ي  امل�عد  هذا  ,ميثل  الأجانب  و  ال�طنيني 
لإكت�ساف  املجال  يف  الفاعلني  ملختلف  فر�سة 

م�ستقبل  و  ال�سياحة  لقطاع  اجلديدة  الت�ُجهات 
و  وطنية  �رشاكات  لتط�ير  و  �سناعةالأ�سفار 
الطبعة  هذه  يف   Ooredoo دولية,يُ�سارك 
خالل  من   »SIAHA« الدويل  لل�سال�ن  التا�سعة 
بالإجابة  م�ست�ساروالبيع  يق�م  اأين  عر�س  ف�ساء 
واجلمه�ر,واإقرتاح  الزوار,املهنيني  ت�ساوؤلت  عن 
خمتلف عرو�س ومنت�جات Ooredoo من خالل 
املعار�س,  و  التظاهرات  يف  امُلنتظمة  ُم�ساركته 
القت�ساد  تنمية  يف  اإ�سهامه   Ooredoo ي�ؤكد  

اجلزائري.

جازي تعتذر لزبائنها عن خلل يف �ل�سبكة

�لعلماء يتو�سلون ل�سيغة جديدة لل�سوء!

الزب�ن  مع  ال�سفافية  و  بق�اعد  الت�سال   عمال 
التي  ال�سطرابات  عن  لزبائنها  جازى  تعتذر  
�سبيحة  من  متاأخر  وقت  يف  �سبكتها  يف  �سجلت 
هذا  يع�د  اجلاري  و  فيفري  اخلمي�س22  ي�م 
حت�سني  اإىل  تهدف  تقنية  عملية  اإىل  ال�سطراب 
اأداء ال�سبكة, و قد مت التكفل باخللل ف�ر وق�عه من 

قبل الفرق التقنية التي متكنت من اإعادة ال��سع اإىل 
حالته الطبيعية يف  ظرف زمني وجيز   للتذكري فاإن 
جازي قد �رشعت يف تنفيذ برنامج لتحديث بنيتها 
التحتية التكن�ل�جية و ه� ما ي�سبب عادة هذا الن�ع 
اإزعاج  كل  لزبائنها عن  تعتذر جازي  احل�ادث  من 

يك�ن قد ت�سبب به هذا ال�سطراب. 

الأمريكي  ما�سات�س��ست�س  معهد  من  علماء  متكن 
من تط�ير تقنية فريدة اأف�ست عن ظه�ر اإ�سعاعات 
 Science مل�قع  ووفقا  اعتيادية  غري  �س�ئية 
التي  الختبارات  وخالل  »العلماء  فاإن   Daily
اإبطاء  من  متكن�ا  اجلزيئات  حركة  على  اأجروها 
حركة الف�ت�نات املت�سلة مع بع�سها ب�س�رة ثنائية 
 300 �رشعتها  لت�سبح  مرة,   100 مبعدل  ثالثية  اأو 
�سمن  جرت  التي  العملية  وتلك  كلم/ثانية,  األف 

�سحابة من ذرات الروبيدي�م ال�سديدة الربودة اأدت 
لت�سكل حزم �س�ئية ليزرية فريدة من ن�عها«.

التجارب  تلك  على  القائم�ن  و�سف  جانبهم  من 
التي  التقنية  تلك  اأن  اإذ  جدا  »باملهمة  اإياها 
امل�ستقبل  يف  �ست�ساعدهم  م�ؤخرا  اإليها  ت��سل�ا 
تقنيات  لتح�سني  الف�ت�نات  بحركة  التحكم  على 
اآمن يف  البيانات ب�سكل  الكم�مية ونقل  احل�ا�سب 

ال�سبكات«.

»مناديل ذكية« ملر�قبة �ل�سحة!
طّ�ر علماء من جامعة وا�سنطن الأمريكية ل�ساقات نان�ية خا�سة ل�ستخدامها على �سكل مناديل ت�ساعد على مراقبة 
امل�ؤ�رشات ال�سحية وح�ل الخرتاع اجلديد قالت جملة A M T العلمية: »متكن العلماء يف جامعة وا�سنطن من دمج 
األياف ال�سليل�ز باأنابيب نان�ية خا�سة م�سن�عة من مركبات الكرب�ن ل�سنع ن�سيج حي�ي قادر على ا�ست�سعار معدلت 
الرط�بة والتمدد اأو التقل�س متاأثرا مبعدل ال�سغط التي ت�سببه الأوعية الدم�ية على اجللد, ومت اختباره على اأج�ساد 
املئات من مر�سى القلب يف امل�ست�سفيات املحلية«واأثناء الختبارات, لحظ العلماء اأن األياف ال�سليل�ز امل�ج�دة يف 
الن�سيج املذك�ر تتمدد ب�سكل ملح�ظ مع ارتفاع معدلت ال�سغط عند املر�سى, حتى اأن األ�انه اختلفت مع اختالف 

معدلت الرط�بة على اجللد.

يف اإطار دعم الريا�سة بجنوب البالد الكبري

�سركة �لقائد �لقدمي للأ�سمنت متول 
�مل�ستقبل �لريا�سي للمجاهدين بعني �سالح

قامت نهاية الأ�سب�ع املن�رشم  �رشكة القائد القدمي 
الكبري بتم�يل فريق امل�ستقبل  لالأ�سمنت باجلن�ب 
لبط�لة  املنتمي  بعني �سالح  للمجاهدين  الريا�سي 
الق�سم ما قبل ال�رشيف بالرابطة ال�لئية لكرة القدم 

بتمرنا�ست .
قال م�سري �رشكة القائد القدمي لالأ�سمنت باجلن�ب 
جريدة  به  خ�س  ت�رشيح  يف  خزاري  �سليم  الكبري 
»ال��سط« �سبيحة اأم�س اجلمعة , اأن مت�يل �رشكته 
ببلدية عني  املجاهدين  الريا�سي مل�ستقبل  لنادي 
م�ساعي  اإطار  يف  يندرج  مترنا�ست  ب�لية  �سالح 
باجلن�ب  الريا�سة  دعم  يف  املذك�رة  ال�رشكة 
الثالثة من ن�عها  , حيث تعد هذه املبادرة  الكبري 
امل�ساعدات  عديد  بتقدمي  ال�رشكة  قامت  بعدما 

ثمنت  فقد  ثانية  جهة  ,من  الريا�سية  للجمعيات 
برئا�سة  للمجاهدين  الريا�سي  امل�ستقبل  ادارة 
اإنتظار  يف  اجلميلة  اللتفاتة  هذه  زقري  �سالح 
جت�سيد 03 �رشكات وطنية وخا�سة وع�دها بتم�يل 
حتى  وذلك   , الريا�سية  بالألب�سة  و  ماديا  الفريق 
الذي  امل�ستقبل  طم�حاته  جت�سيد  للفريق  يت�سنى 
تاأ�سرية  اإقتطاع  ثم  ومن  البط�لة  لقب  ي�سارع على 
الكروي  امل��سم  نهاية  مع  ال�رشيف  لبط�لة  املرور 
الفريق  اأن�سار  دعا  فقد  ثانية  جهة  من   . احلايل 
رجال املال والأعمال ب�لية مترنا�ست اىل �رشورة 
الريا�سي  تعميم هذه املبادرة وم�ساندة امل�ستقبل 

للمجاهدين بعني �سالح ماديا ومعن�يا .
اأحمد باحلاج 

لعبت على اأوتار الطائفية و الن�ساط اجلمعوي و حقوق الإن�سان

هذيان �أمني�ستي حول �جلز�ئر يقفز على �حلقائق و يتعدى �حلدود
ه�يتها  انرتنا�سي�نال  اأمني�ستي   وا�سلت 
كل  ,وت�س�يد  احلقائق  قلب  املف�سلة يف 
�سيء  كما داأبت طيلة ال�سن�ات املا�سية 
وهي التي ل ترتك �سغرية ول كبرية اإل و 
تطرقت اإليها فتح�لت بناء على ذلك اإىل 
جهة و�سية على كل �سيء وبيدها �سك�ك 
الغفران التي تبي�س �ساحة هذا الطرف 
اأفرجت  الذي  الأخري  التقرير  ذاك.  اأو 
 2017 ب�سنة  اخلا�س  و  املنظمة  عنه 
قال اأن ال�سلطات اجلزائرية مار�ست كل 
الأفارقة  املهاجرين  �سد  الظلم  اأن�اع 

اآخر  مبعنى   , اجلمع�يني  النا�سطني   و 
فهذه املنظمة التي متار�س عملها ب�سكل 
عادي يف اجلزائري و عقد ندوة يف فندق 
اجلهات  تلتزم  اأن  تريد  بالعا�سمة  فخم 
يف  يجري  ما  كل  نح�  ال�سمت   ال��سية 
ال�ساحة ال�طنية و البقاء مكت�فة الأيدي 
ردود فعل اجتاه دع�ات   بال حرك وبال 
التي  و  الف��سى  ن�رش  و  بالعنف  التغيري 
اتخذت من و�سائط الت�ا�سل الجتماعي 
اأن  لنا  و  رقيب  ول  بال ح�سي  لها  مرتعا 
�سن�ات 2011و 2012 مل  اأنه منذ  نتخيل 

دع�ات  اجتاه  �سيء  باأي  ال�سلطات  تقم 
النظام  تغيري  بداعي   الف��سى  و  الفتنة 
مثل  يف  اجلزائر  كانت  فهل  ال�سيا�سي 
النقائ�س  الآن رخم  تعي�سه  الذي  ال��سع 

امل�سجلة
اأمني�ستي  تقرير  انتقد  ذللك  عن  ف�سال 
ملف  مع  اجلزائرية  ال�سلطات  تعامل 
مقدمتهم  وويف  ال�رشيني  املهاجرين 
وفق  معهم  التعامل  مت  الذين  الأفارقة 
الدولية  املعاهدات  عليه  تن�س  ما 
,اأمني�ستي  اجلزائر  عليها  وافقت  التي 

دع�ات  اإىل  فا�سل  ب�سكل  تنحاز 
تلعب  اأن  يريد  الذي  الأوروبي  الحتاد 
اجلزائردور احلاجز الأمني حلماية دول 
وحدها  تكابد  اأن  و  الأوروبي  الف�ساء 
تكاليف التكفل الإن�ساين بهم,و رغم ذلك 
فاجلزائر مل تتخلى عن دورها الإن�ساين 
و  بهم  للتكفل  معتربة  جه�دا  بذلت  و 
يت�فر  مل  �سامال  �سحيا  تكفال  منحتهم 
ال�ليات  بع�س  يف  م�اطنيها  من  لكثري 
تعرتف  اأن  اأمني�ستي  منظمة  تريد  ,ل 
حيث  امللف  هذا  يف  الأمني  بالبعد 

و  الب�رشية  الأم�اج  هذه  اخرتاق  ي�سهل 
و  الثنية  ال�رشاعات  لتغذية  ت�جيهها 
حدث  قد  و  الجتماعية  ال�سطرابات 
و  البليدة  يف  ذلك  على  يدل  ما  بالفعل 
العا�سمة و غريها من املدن. اإىل جانب 
اإىل  الل�م  اأمني�ستي  تقرير  كله وجه  ذلك 
ا�سطهاد  يف  متعن  اأن  مدعية  اجلزائر 
اإىل  اأ�سارت  و  الجتماعيني  الفاعلني 
اأ�سماء بعينها من بينها �سخ�س يدعي اأنه 
نا�سط اجتماعي اأجرى ح�ار مع م�س�ؤول 
مدونه  يف  ن�رشه  و  ال�سهي�ين  الكيان  يف 

ال�سخ�سية
اإىل  التقرير  اأ�سار  احلال  بطبيعة  و 
مبا  مذكرا  الدينية  احلريات  م��س�ع 
حدث ملا ي�سمى بالطائفة الأحمدية يف 
حني اأن ذات التقرير مل ي�رش ل من قريب 
اأو من بعيد  اإىل ك�ن ال�سج�ن اجلزائرية 
يزعم�ن  ممن  عن�رش  اأي  من  خالية 
هناك  ما  كل  و  الطائفة  لهذه  النت�ساب 
اأية  جتريها  عادية  اأمنية  حتقيقات  ه� 

دولة يف مثل هذه احلالت.
 وداد احلاج
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