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�س3الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان :

اجلزائر اأكرب �صريك اقت�صادي يف القارة الإفريقية

ب�سبهة تلقي م�ساعدات من جهات اأجنبية 

427  جمعية  حتت جمهر الأجهزة الأمنية  

 �س24

�س6

 وايل ولية اجلزائر العا�سمة
 عبد القادر زوخ لـ"الو�سط "

مظاهرات 27فرباير بورقلة  
�صوكة فـــي حلــــق ال�صتـــعمار

اأ�شندت لهم مهمة حماية من�شاآت النفط والغاز باجلنوب 

رفع عدد عنا�سر �جلي�ش �إىل 07 �آالف ع�سكري    
�س6

�س3�س2

مدير املوارد املائية لولية اجلزائر �سفارة فرن�سا 
بوكر�سة كمال

ت�صليم م�صروع  
تهيئة وادي  

 احلرا�ص بداية 
�صنة 2019 

اأمر موؤخرا  الفريق الأول اأحمد قايد �سالح  نائب وزير الدفاع الوطني  رئي�س  اركان اجلي�س الوطني  ال�سعبي  برفع  عدد  عنا�سر  اجلي�س 
املكلفني تامني حقول النفط والغاز يف اجلنوب.

ك�سف وايل ولية  اجلزائر العا�سمة عبد القادر زوخ على هام�س 
زيارته لولية ورقلة رفقة وزير املجاهدين ، ان مظاهرات 27 

فرباير بورقلة 1962 ، اأجه�ست خمطط امل�ستعمر الفرن�سي لف�سل 
ال�سمال عن جنوب البالد الكبري .

 الربوفي�سور والنا�سط
 ال�سيا�سي رابح لوني�سي:

 تغـول رجــــال الـــمال 
داخل الأحزاب هدفه 
املــــ�صالح و احل�صانة  �س4

�س6

�س5

�س3

�س3

�س3

بخ�سو�س الأ�ساتذة املف�سولني

رئي�ص اجلمهورية ي�صدر 
توجيهات لنب غربيط

وزير الداخلية نورالدين بدوي

 1380 تــــــذبــــذب 
 يف التزويــــــد مبياه

 ال�صرب يف2017  
البليدة 

اإجراءات لتعوي�ص 
الدرو�ص ال�صائعة 

 مرقون عقاريون
 يوؤكدون للو�سط:

 حــــ�صة اأم البـواقي 
 فـــي الــــتـــــرقـــــوي

 املـــــدعم كــارثية
رئي�س هيئة فك النزاعات 

مولي ر�سوان �سرحاين للو�سط

الـ�صـــــركة املـــ�صـــريـــــة 
 لهــــنــــد�صــة �صــــــوائــــــــل 
احلفر بورقلة  جتاوزات 
اخلـــطــــــوط احلمــــــراء  

.      من يقرتب اإلينا بخطوة �صنقرتب اإليه بخطوات
.       توقيع مذكرات تفاهم ثقافية واقت�صادية و دبلوما�صية



ال�شديد  قلقهم  البويرة  بوالية  االأولياء  عديد  اأبدى 
االأطفال  لدى  البوحمرون  لداء  حاالت   5 ظهور  جراء 
ما  ح�شب  التلقيح  من  ت�شتفد  مل  التي  احلاالت  وهي 
التلقيح  حملة  خالل  ال�شحة  مديرية  م�شالح  اأكدته 
الوالية  التي حققت ف�شال كبريا على م�شتوى  االأخرية 
ب�شبب  باملائة   37 لها  اال�شتجابة  ن�شبة  تتعدى  مل  اأين 
التلقيح  لعملية  ال�شلبية  التاأثريات  من  االأولياء  تخوف 
ويف ال�شياق ك�شفت ذات امل�شالح عن ا�شتمرار العملية 
�شدة  باأكرث  الداء  ال�شتفحال  تفاديا  االأيام  قادم  خالل 

على م�شتوى الوالية .
�أ.م
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ر�ؤية من الواقع
اإح�شائيات حوادث املرور واخل�شائر يف القتلى واجلرحى 
جتعلنا ندق ناقو�س اخلطر. ملا و�شل اإليه االأمر ب�شبب 
ال�شلطة  طرف  من  التدبري  وقلة   ، والالمباالة  التهور 
ملعاجلة اكرب و�شيلة الإبادة ال�شعب .ففي كل ثانية حادث 
ويف كل يوم قتلى ،واالإجراءات ال�شكلية املتخذة بغية ردع 
اأ�شحاب ال�شيارات  ال تفي بالغر�س ولن تقلل من ن�شبة 
احلوادث ،الأن امل�شكل لي�س يف ع�شكرة الطرق والرفع من 
عدد احلواجز ، اأو �شحب الرخ�س ب�شبب جتاوز ال�رسعة 
 . الناقل  الهاتف  ا�شتعمال  و  االأمن  اأو عدم و�شع حزام 
 ( ويف  اأوال  املزرية  الطرق  حالة  يف  تكمن  الق�شية  الن 
له  ملك  الطريق  باأن  يرى  الذي  ثانيا  ال�شائق   ) تغنانت 
دون االآخرين، وال ميكن اأن جنعل يف كل نقطة كيلومرتية 
باحلفاظ  يبايل  ال  متهورا  ال�شائق  كان  اإذا   ) باراج   (

ن�شع  اأن  لزاما  بات  ، ومن هنا  الغري  على حياته وحياة 
ت�شورا اأكرث جدية لتح�شي�س اأ�شحاب املراكب باأنهم هم 
ال�شبب يف ارتفاع احلوادث وان القا�شم امل�شرتك بينهم 
يف اجلهل بقانون املرور .وان االأرواح التي ت�شقط هي 
م�شوؤولية اجلميع . كما اأن امل�شوؤولية م�شرتكة بني جميع 
القطاعات احلكومية من اأجل القيام بحملة توعية، الأن 
، واجلميع م�شوؤول  احلوادث حتى داخل املدن والقرى 
يقت�رس  ال  و  وال�رسطة  وامل�شجد  واملدر�شة  االأ�رسة 
احلال على ال�رسطة والدرك ومديرية القانون ن وتطبيق 
 ، اأن يكون حازما وال ت�شاهل مع اجلميع  القانون يجب 
بالهني  لي�س  فاالأمر  التغرمي  اإىل  احلكومة  تلجاأ  اأن  اأما 
الن املواطن وال�شائق تعودا على ذلك كما تعودوا على 
التي  واحلواجز  املراقبة  كامريات  على  حتى  االحتيال 

ن�شبت  ملا  بدوره  واعيا  اجلميع  كان  ولو   ، خفية  تقام 
فرق الدرك ) فو باراج ( لالإيقاع باملخالفني او ا�شتعمال 
�شيارات خا�شة لردع الـ ) فايقني ( ، الأن يف االأمر ثقافة 
، وال�شياقة ثقافة وفن قبل كل �شيء . وامل�شوؤولية االأكرب 
تتحملها مدار�س تعليم ال�شياقة التي انحرفت عن مهامها 
، واأ�شبحت اليوم متنح الرخ�س اعتباطيا لكل من يدفع 
ر�شوة للح�شول عليها يف ظرف قيا�شي دون اأن يقراأ ولو 
�شائقي  لتكوين  ان جلوء احلكومة  كما   . واحدة   اإ�شارة 
املركبات الثقيلة واحلافالت فهو من باب الن�شب على 
ال�شائقني واالحتيال على املواطن ، الأن الق�شية كما قلت 
) كي  القائل  اإطار املثل  التغرمي ويدخل يف  هي جمرد 
�شاب علقولوا كتاب ( ، اأما رخ�س ال�شياقة التي �شت�شبح 
مادامت   . بعد  من  او  قبل  من  �شيان  فاالأمر  بالتنقيط 

هناك حم�شوبية وحماباة ، والذي عنده معريفة تعاد له 
ولو  اجلميع  على  يطبق  ال  والقانون  امل�شحوبة.  وثائقه 
االأمور  ا�شتوت  و  ال�شائقني  اأمر  بالت�شاوى الن�شلح  طبق 
وال فرق يف الطريق بني وايل و�شابط ومواطن فكلم عند 
املقود �شواء ،اأما اليوم فيجب التفكري يف طريقة اأخرى 
اأ�شبحت  اأرواح اجلزائريني التي  تردع ال�شائق ، وحتمي 
واالأموات  باجلملة  احلوادث   اأن  درجة  اإىل  رخي�شة 
املفرو�س  من  وكان   ، حت�شى  وال   تعد  ال  واجلرحى 
ولي�س  يت�شبب يف حادث،   من  كل  مع  ب�رسامة  التعامل 
و  زوا(  من  يد  يف  الفرخ   ( الن  ال�شائقني  جميع  معاقبة 
احليلة يف ترك احليل يا �شادة وال تورطوا رجال ال�رسطة 

والدرك يف مواجهة مع املواطنني ..

امل�سجد العتيق ي�ستغيث مب�سعد 
تعترب مدينة م�شعد عا�شمة 
حل�شارة  ومهد  نايل  الأوالد 
�شنة 192 ميالدي  تعود اىل 
قلعة  الرمان  اأ�ش�س  حينما 
 Castellum دمييدي 
ك�شتليوم   (   Dimmidi
متقدم  كمركز  دمييد( 
ت�شتهر  كما  باملنطقة، 
بالربنو�س الوبري والق�شابية 
 ، عامليا  �شيتهم  ذاع  الذين 
عبد  االأمري  احت�شنت  وقد 
لالأمري  دار  وبها  القادر 
�شعبية  مقاومة  عرفت  و 
كبرية من طرف اأبنائها �شد 

الفرن�شي  اال�شتعمار  وجود 
اآثارها  اأهم  بني  ومن   ،
املعروف  العتيق  امل�شجد 
�شيد  الذي  الرا�س  مب�شجد 
والواقع  قرن  من  اأكرث  منذ 
بدا  حيث  املدينة  قلب  يف 
غياب  يف  وينهار  يت�شقق 
ترميم  عملية  اأو  التفاتة  اأي 
حتفة  يعترب  الذي  وهو 
مدينة  تاريخ  يف  �شاخمة 
وعلمائها  باأعالمها  عرفت 
والدينية.  العملية  ونه�شتها 
عن  املواطنون  عرب  وقد 
جتاوب  لعدم  تاأ�شفهم 

وخا�شة  املحلية  ال�شلطات 
النجدة  لر�شائل  البلدية 
كلها  توؤكد  والتي  والتذكري 
امل�شجد  يهدد  خطر  على 
العظيم بالزوال وهو التحفة 
التي  الكبرية  املعمارية 
العلماء  درو�س  منها  ي�شم 
وبن  امل�شعدي  القادر  عبد 
بن  الرحمن  جابوربي وعبد 
درو�س  كانت  حيث  الطاهر 
وتف�شري  النبوي  احلديث 
الكرمي  القراآن  وتالوة 
وتلقني النا�شئة مبادئ اللغة 

العربية والنحو والفقه .

�سفارة فرن�سا 

تو�سيح بخ�سو�ص 
جماجم ال�سهداء

البوحمرون يثري 
الرعب بالبويرة

اأم�س  باجلزائر  فرن�شا  �شفارة   اأ�شدرت 
بيانا تو�شيحيا بخ�شو�س ملف ا�شرتجاع 
املتواجدين  ال�شهداء  جلماجم  اجلزائر 
يف متحف التاريخ الطبيعي بباري�س، بعد 
ال�شجة التي اأثريت حول ت�رسيح ال�شفري 

الفرن�شي  "دريانكور كزافيه " بعنابه.
اأن بع�س و�شائل  و جاء يف بيان ال�شفارة 
خاطئة  معلومات  تداولت  االإعالم 
احلكومة  تلقي  ال�شفري  “نفي  بخ�شو�س 
ال�شلطات  من  ر�شميا  طلبا  الفرن�شية 
ال�شهداء  جماجم  لال�شرتجاع  اجلزائرية 
ال�شفري  اأن  البيان  اجلزائريني، واأبرز 
وزارة  باأن  املوؤمتر  خالل  اأكد  الفرن�شي 
طلبا  قدمت  قد  اجلزائرية  اخلارجية 
ر�شميا با�شرتجاع اجلماجم �شهر دي�شمرب 
باري�س،  يف  �شفارتها  عرب  املا�شي، 
هي  الثانية  اخلطوة  و  كخطوة  اأوىل 
الوطني  الت�شنيف  اإلغاء  ي�شمى  اإجراء 
ثالثة  مرحلة  للرتاث  وبعده  الفرن�شي 
قبل  من  قانون  باإ�شدار  متعلقة  �شتكون 
ال�شيوخ  جمل�س  و  الوطنية  اجلمعية 
اجلزائريني  ال�شهداء  جماجم  ال�شتعادة 
القانون و  و يجرى حاليا تقدمي م�رسوع 
اخلطوة الرابعة و االأخرية هي الت�شويت 

على القانون .
ف.ن

�ألقيا جثته على قارعة �لطريق �ل�سريع

�سابان  يزهقان روح رعية اإفريقي 
بالدار  االإبتدائية  اجلنايات  حمكمة  فتحت 
�شحيتها  راح  قتل  ق�شية  اأم�س  البي�شاء 
رعية اإفريقي من جن�شية كامريونية على يد 
�شابني يف العقد الثالث من العمر ينحدران 
عليهما  اإحتياله   ب�شبب  امل�شيلة  والية  من 
يف �شفقة حتويل مبلغ 90 مليون �شنتيم اإىل  
250 مليون �شنتيم  مزورة . جمريات جرمية 
القتل تعود ل�شهر   2015 حني عرثت م�شالح 
االأمن على م�شتوى الطريق ال�رسيع مبنطقة 
من  اإفريقي  رعية  جثة  بالبويرة  االخ�رسية 
�شكني  لطعنة  تعر�س  كامريونية  جن�شية 
فرقة   لتنطلق   ، فخذه  م�شتوى  على  قاتلة 
التحقيقات  اإجراء  يف  التحري  و  البحث 
عن  متكنت  و  الق�شية  مالب�شات  حول 
يف  املن�شوبة  املراقبة  كامريات  طريق 

كانت  م�شبوهة  �شيارة  ر�شد  من  االأماكن  
ترتدد على االأماكن وبتتبع  رقمها الت�شل�شلي  
با�شتئجارها ل�شخ�س  مبنطقة امل�شيلة قام 
يدعى"د،م"  الذي بعد اإ�شتجوابه ك�شف باأنه 
قام  بتاأجريها  ل�شهره و �شخ�س اآخر مقابل  
مبلغ 3000 دج ويتعلق االمر باملدعو"ل،�س" 
نف�س  من  ينحدران  و�شديقه"م،غ"اللذان 

باأنهما  ال�شيارة  �شاحب  اأكد  كما  املنطقة 
ال�شيارة  اإرجاع  تاريخ  حلول  بعد  قاما 
لل�رسقة  تعر�شت  قد  ال�شيارة  باأن  باإخطاره 
بوالية �شطيف اإال اأنه متكن من اإ�شرتجاعها 
مقاعد  و  دماء  بقع  وعليها  الحق  وقت  يف 

اخللفية منزوعة 
ل.م

حوادث املرور و مفهوم الردع والعقـاب 

�شالون الطالب اجلزائري، يف طبعته ال�شاد�شة، �شيكون  
يف �شكل قافلة  مبنا�شبة دورة الربيع التي �شتكون من 
14 اإىل 21 مار�س 2018. �شتكون هذه االأخرية  يف اأربع 
البالد اعتبارا من 14  مار�س يف فندق فور  زوايا من 
بوينت�س وهران، 16 و 17 مار�س يف ق�رس الثقافة مفدي 
يف  �شيتي  ف�شتيفال  يف  مار�س   19 اجلزائر،  يف  زكريا 

باتنة واأخريا 21 مار�س يف دار �شباب غرداية. 
ينظم من طرف وكالة االت�شال املتخ�ش�شة يف املوارد 
هذ  يعترب   ،"The Graduate" والتكوين،  الب�رسية 
يف  ومهنية  ودية  كم�شاحة  نوعه  من  الفريد  املوعد 
م�شاهمة  جهات  عدة  التقاء  من  لتمكن  الوقت  نف�س 
وفاعلة يف التكوين والباحثني عن التعليم والتكوين من 
تبحث  �شواءا  التي  وامل�شتويات،  االخت�شا�شات  جميع 
عن التكوين او تبحث عن اآفاق التوظيف، او تبحث بكل 

ب�شاطة عن اال�شت�شارة والتوجيه.

قافلة �سالون الطالب 
اجلزائر 2018

�حلفنـاوي بن عامـر غــول

ميهوبي يزور �سابوجني يف امل�ست�سفى
قام وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بزيارة الفنانة 
يف  حاليا  ترقد  التي  �شابوجني  فريدة  القديرة 
م�شت�شفى م�شطفى با�شا بعد تعر�شها قبل يومني 
اإىل جلطة دماغية اأدت اإىل دخولها يف غيبوبة ومت 
حتويلها على م�شلحة االنعا�س، حيث قام ميهوبي 
باالطمئنان على �شحتها وهي التي بداأت ت�شتعيد 

وعيها دون القدرة على الكالم.

150 من�سب تكويني لفائدة نزالء مراكز اإعادة الرتبية  بادرار
يف اإطار م�شاعدة ال�شباب املتواجد 
اإمامهم  اإعادة الرتبية وفتح  مبراكز 
تكوينية  خربة  اكت�شاب  فر�س 
املهني  م�شتقبال الندماج  لتاأهيلهم 
واالجتماعي حيث خ�ش�شت م�شالح 
وبالتن�شيق  املهني  التكوين  مديرية 
العقابية  املراكز  ذات  اإدارة  مع 
من�شبا   150 بلغت  تكوينية  منا�شب 
عدة  على  متحور  ال�شباب  اأمام 

تكوينهم  على  ي�شهر  تخ�ش�شات 
املهني  التكوين  مراكز  من  اأ�شاتذة 
وفق  حمددة  درا�شية  فرتات  على 
لربامج التكوين باالإ�شافة اإيل العمل 
مهنية  جتربة  ك�شب  بغية  امليداين 
نزالء  ت�شاعد  �شوف  املبادرة  هذه 
اال�شتفادة  من  العقابية  املراكز 

م�شتقبال من فر�س العمل
ب.ب

اأجمع اأفراد القطاع الرتبوي على �رسورة الدفع برحيل 
وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيت من على راأ�س 
طرف  من  ال�شغط  يتوا�شل  حيث  الو�شية،  الوزارة 
االأ�شاتذة امل�رسبني عن  الدرا�شة واالأ�شاتذة املعزولني 
ي�شاندون  الذين  التالميذ  اإىل  باالإ�شافة  منا�شبهم  من 
بن  با�شتبعاد  الدفع  من  التمكن  اأجل  من  اأ�شاتذتهم 
غربيت التي يحملونها م�شوؤولية االإ�رسابات اجلارية يف 

القطاع الرتبوي و�شل املوؤ�ش�شات الرتبوية.

رحيل بن غربيت اأو 
موا�سلة االإ�سراب
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الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان :

اجلزائر اأكرب �سريك اقت�سادي لنا يف القارة االفريقية

ع�صام بوربيع

�أر�ض  �إىل  يعود  �أن  �أردوغان  وقال 
�ل�شهد�ء و �أر�ض �لأبطال بعد زيارتها 
�أنه  معترب�   ، منذ،3�شنو�ت  �شابقا 
و  ح�شنة  رو�بط  باجلز�ئر  تربطهم 
ل�شيما   ، 500�شنة  �إىل  متتد  تاريخية 
�أردوغان  وقال   ، �لثقافية  �لرو�بط 
�لذي كان مرفوقا ب200 رجل �أعمال 
�لأتر�ك �أن للجز�ئر مكانة خا�شة يف 
قلوبنا ، مقدما �ل�شكر �إىل �لرئي�ض عبد 
�لعزيز بوتفليقة عل هذه �ل�شت�شافة ، 

و�ل�شكر جلميع �ل�شعب �جلز�ئري .
�لتي  �ملكانة  على  �أردوغان  وحتدث 
�لقت�شادي  �ملجال  يف  تركيا  حتتلها 
�لعديد  رغم  حققته  ما  و  �لدويل 
�لنقالب  و   ، �لتمويلية  �لأزمات  من 
�لنمو  ن�شبة  ت�شتمر  حيث   ، �لفا�شل 
وحت�شيل   ، �لرتفاع  يف  �لقت�شادي 
�ملجال  يف  �لتطور�ت  من  �لعديد 
حتلم  �أين   ، �مل�شت�شفيات  و  �ل�شحي 
�إ�شافة   ، طبية  مدن  باإن�شاء  تركيا 
�لإ�شكان  جمال  يف  حققته  ما  �إىل 

كما   ، �ملطار�ت  وبناء  �لجتماعي 
�ملرتبة  تركيا حتتل  �أن  �أردوغان  قال 
�لثالثة يف مد يد �لعون و�مل�شاعد�ت  
للمظلومني يف �لعامل بعد �أمريكا ، مبا 
يعني �أن تركيا حتتل �ملرتبة �لأوىل يف 
�لعتبار  بعني  �أخذ  �إذ�  �ملجال  هذ� 
�أن  �إىل  م�شري�   ، �لقت�شادي  �لو�قع 
تركيا حتتوي 4ماليني لجئ من �شوريا 
دولر  30�ألف  لهم  ووفرت   ، �لعر�ق  و 
لرتكيا  �أن  �أردوغان  وقال   . �أمريكي 
�ملجالت   خمتلف  يف  هائلة  جتارب 
خطوة  من  يقرتب  من  �أنه  معقبا   ،
 ، �أكرث  بخطو�ت  منه  نقرتب  ،فنحن 
�أعمال �إىل  م�شتدل بح�شور 200رجل 
هذ� �ملنتدى ، م�شيفا يف �شياق �آخر 
�أن تركيا حتتل �لرتبة �لثالثة يف �لعامل 
�أ�شار  و   ، �ل�رش�ئية  �لقدرة  حيث  من 
تركيا  ديون  تقلي�ض  �ىل  �ملتحدث 
�إىل  و�شوله  قبل  مرتفعة  كانت  و�لتي 
�شجلو�  �أنه  �ىل  م�شري�   ، �حلكم  �شدة 
�لقطاعات  خمتلف  يف  كبرية  زياد�ت 
 ، �لطاقة  يف  �أو  �لتعليم  يف  �شو�ء   ،
ورفع رفاهية �ل�شعب �لرتكي ، كما مت 
م�شت�شفيات  �إن�شاء  و  110جامعة  بناء 

جديدة ، ليبقى حلمهم هو �إن�شاء مدن 
طبية . و �أ�شار �أردوغان �إىل �لت�شامن 
 ، م�شرتك  ب�شكل  �جلز�ئري  �لرتكي 
مناخ رجال  تطوير  علينا  يتطلب  مما 
�لأعمال ، قائال » نحن نرى �جلز�ئر 
ونرى   ، �ملنطقة  ��شتقر�ر يف  جزيرة 
�أن �جلز�ئر �رشيك �أكرب لنا يف �أفريقيا« 
وك�شف �أن حجم �لتبادل �لتجاري �لآن 
 ، دولر  مليار   3.5 هو  �لبلدين  بني 
�لأول  �لوزير  مع  حتدث  �أنه  م�شيفا 
�لتبادل  رفع  ب�رشورة  �أويحيى  �أحمد 
بقيمة  مليار دولر ، حيث �أن �لقيمة 
3.5مليار  ح�شبه  كافية  غري  �حلالية 
�أن  �أردوغان  وقال   . كايف  غري  دولر 
 3.5 من  �لتجاري  �لتبادل  حجم  رفع 
�إىل 5 مليار دولر هو خطوة �أوىل على 
دولر  10مليار  �إىل  �حلجم  رفع  �أمل 
مب�رش�   ، م�شتوياته  �أعلى  �إىل  ثم   ،
�حلا�رشين من باإحدى �خلطو�ت �لتي 
بني  �تفاقية  وهي  عليها  �لتفاق  مت 
�شوناطر�ك و ونظريتها �لرتكية �رشكة 
روني�شان�ض ، معترب� �أن هذ� �ل�شتثمار 
بادرة خري . و�أ�شار بذلك �إىل نية زيادة 
جمال  يف  �ل�شتثمار�ت  و  �لتعاون 

�أنه  م�شيفا   ، �ل�شياحة  و  �لزر�عة 
يرى �أن هناك �إمكانيات كبرية لرجال 
يف  �ملتو�جدين  �لأتر�ك  �لأعمال 
�جلز�ئر ، م�شيفا �أن �جلز�ئر بلد و��شع 
جد� ، وميلك �إمكانيات كبرية لال�شتثمار 
يف �لفالحة ، وكذلك لها �إمكانيات كبرية 
توقيع  �إىل  بذلك  و�أ�شار   . �ل�شياحة  يف 
�لبلدين  بني  �أم�ض  �أول  �تفاقيات  �شبع 

تقدمي  �إىل  �لأعمال  رجال  د�عيا   ،
و   ، �لفالحة  �لإمكانيات يف جمال  هذه 
�مل�شرتك  �لعمل  خالل  ومن   ، �لتجارة 
باأ�رشع وقت ممكن �ل�رش�كة  ميكن بعث 
. ويف  ب�شكل �رشيع  وت�شجيل خطو�ت   ،
رغم  �أنه  �أردوغان  قال   ، �لطاقة  جمال 
�أ�شعار  هبوط  �شببتها  �لتي  �ل�شعوبات 
�لطاقة ، فاإن �ملبادلت ماز�لت م�شتمرة 

 ، نو��شل يف هذ� �ملجال  �أنت  ويجب   ،
معقبا �أن هناك ت�شجيع يف هذ� �ل�شدد 
و �لتعاون يف ميد�ن �حلديد و �ل�شلب و 
 . �ل�شتثمار�ت  وت�شجيع  كذلك  �لتغذية 
و�أ�شاف » �أعتقد �أننا �شن�شجل خطو�ت 
 ،« �لوقت  نف�ض  يف  ملمو�شة  و  �رشيعة 
م�شاريع  نطور  �أن  علينا  �ل�شبب  لهذ� 

م�شرتكة .

.       من يقرتب اإلينا بخطوة �سنقرتب اإليه بخطوات

وزير الداخلية نورالدين بدوي

مت ت�سجيل 1380 تذبذب يف التزويد باملياه ال�سروب ال�سنة الفارطة
.      البلديات �صددت ديونها ل�صونلغاز واملياه بحوايل 18.7 مليار دينار خالل �صنة 2016

.      برنامج خا�س لتوزيع املياه تفاديا لتكرار �صيناريو التذبذبات
و�جلماعات  �لد�خلية  وزير  �أفاد  
مت  �أنه  بدوي،  �لدين  نور  �ملحلية 
�لتزويد  يف  تذبذب   1380 ت�شجيل 
�لفارطة  �ل�شنة  �ل�رشوب  باملياه 
ولية،     24 �لتذبذب م�ض  �أن  ،م�شري�  
معلنا �أن هناك  برنامج خا�ض بالتوزيع 
�شيناريو  تكر�ر  لتفادي  �ل�شنة  هذه 
�لتذبذبات �لتي ح�شلت �لعام �ملا�شي 
و�جلماعات  �لد�خلية  وزير  و�برز  
�ملحلية نور�لدين بدوي خالل �أ�شغال 
�ملو�رد  لوز�رة  �مل�شرتك  �لجتماع 
�ملائية ووز�رة �لد�خلية حول �خلدمة 
كل  لها  �ملائية  �لرثوة  �أن  �لعمومية، 
�لتنمية  على  �حلفاظ  يف  �لأهمية 
حر�ض  يف�رش  ما  وهذ�  �مل�شتد�مة 
رئي�ض �جلمهورية على برجمة م�شاريع 

عديدة وم�شاعيه يف هذ� �لإطار وبلغة 
مع  �لدولة  �أن  بدوي  �أو�شح   �لأرقام 
ر�شدت   2016 و�شنة   2000 مطلع 
�ألف و700 مليار  �لدولة ما يقارب 3 
�ملياه  لقطاع  لقطاع  موجهة  دينار 
للتنمية  �لبلديات  بر�مج  بان  ،م�شيفا 
ب270  يقارب  ما  ب  فيها  �شاهمت 
�إمكانيات  �إياها  معترب�   ، دينار  مليار 
�مل�شاريع  ،�إن هذه  بدوي  وقال  كبرية 
�أتت �أكلها ، و�شمحت بارتفاع معدلت 
�لربط ب�شبكات �لتزود باملاء �ل�رشوب 
مع  باملائة   98 �إىل  باملائة   80 من 
�لتزود  بان  2017،م�شيفا  �شنة  نهاية 
 99 �ليوم  تقارب  و�لكهرباء  بالطاقة 
باملائة �أي �أكرث من 9.3 مليون عائلة 
�أن  ،مو�شحا  �لطاقة  بهذه  ربطها  مت 

�لرقم ت�شاعف ثالث مر�ت منذ �شنة 
تنظر  �لدولة  �أن  بدوي  2000،وقال 
،ب�شبب  �إىل �مل�شتقبل بعيون مطمئنة 
��رشف  �لتي  �ل�شخمة  �لجناز�ت 
بان  ،م�شيفا  �جلمهورية  رئي�ض  عليها 
على  باحلفاظ  ت�شمح  �مل�شاريع  هذه 

�ملياه �جلوفية يف �أق�شى �جلنوب .
�لد�خلية  وزير  ،�أكد  �أخر  �شياق  ويف 
،بان وز�رته �شاركت بكل فعالية وجدية 
،حيث  �لر�هنة  �ملالية  �لظروف  رغم 
مبختلف  �لربط  م�شاريع  من  جعلت 
�ل�شبكات من �أولوياتها ، م�شري� �إىل �أن 
�لوليات  ميز�نيات  خالل  من  وز�رته 
ر�شدت حو�يل 10.72مليار دينار �شنة 
�ملاء  �لغز  م�شاريع  كاعتماد�ت   2017
جتاوز  دعم  �إىل  �إ�شافة  و�لكهرباء، 

�ل�شمان  �شندوق  من  دينار  مليار   13
وفيما  �ملحلية  �جلماعات  و�لت�شامن 
للتكاليف  �لإجمالية  بالفاتورة  يتعلق 
من  �مل�شددة  و�ملاء  و�لكهرباء  �لغاز 
بدوي  ك�شف  �لوطن،  بلديات  قبل 
ل�شنة  دينار  مليار   13.7 بلغت  باأنها 
2016 بعدما كانت �شنة 2015 تقدر ب 
15.9 مليار دينار �أي بزيادة قدرت ب 
2.8 مليار دينار ، ما ميثل ن�شبة 5.3 
باملائة من جمموع �لنفقات �ملنجزة 
�أكد  و  �لوطن  بلديات  ت  من  فعليا 
�ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية  وزير 
نور �لدين بدوي، �أن �لبلديات �شددت 
بحو�يل  و�ملياه  �شونلغاز  مع  ديونها 

18.7 مليار دينار خالل �شنة 2016.
اإميان لوا�س

البليدة 

اإجراءات لتعوي�س الدرو�س ال�سائعة  
و  للبليدة  �لولئية  �ل�شلطات  �تخذت 
�لإجر�ء�ت  من  جملة  �لرتبية  مديرية 
�لدرو�ض  لتعوي�ض  �لتالميذ  لفائدة 
�لأ�شاتذة  �إ�رش�ب  خالل  �ل�شائعة 
��شهر  ثالثة  حو�يل  منذ  �نطلق  �لذي 
�لنف�شي  و  �لبيد�غوجي  �لتكفل  مع 
بالتالميذ، ح�شبما ذكرته �أم�ض �لثالثاء 
و�أو�شحت  للرتبية،  �ملحلية  �ملديرة 
غنيمة �آيت �بر�هيم على هام�ض زيارة 
�لعيا�شي  م�شطفى  �لو�يل  بها  قام 
بالولية  �لرتبوية  لعدد من �ملوؤ�ش�شات 
��شتدر�ك  عملية  ملتابعة  خ�ش�شت 
�لدرو�ض نتيجة �لإ�رش�ب �أنها �تخذت 
من  جملة  �ملحلية  �ل�شلطات  مبعية 
�لأ�شاتذة  ��شتخالف  �أولها  �لإجر�ء�ت 
�إىل  �للجوء  خالل  من  �ملعزولني 

�لأر�شية �لرقمية للناجحني يف م�شابقة 
و�أ�شافت   ،2017 ل�شنة  �لتوظيف 
من  �ملادي  �لدعم  تلقت  هيئتها  �ن 
بهوؤلء  للتكفل  �ملحلية  �ل�شلطات 
مفت�شي  توزيع  مت  كما  �مل�شتخلفني 
تكوينهم  يف  �مل�شتخلفني  لتتبع  �لرتبية 
�جلديدة  مهمتهم  يف  وملر�فقتهم 
�ملتخذة  �لإجر�ء�ت  �أن  �إىل  م�شرية 
�ملوؤ�ش�شات  م�شاعدة  �أي�شا  �شملت 
لفائدة  �لدعم  درو�ض  لتقدمي  �لرتبوية 
�أر�شية  فتح  �إىل  بالإ�شافة  �لتالميذ 
تقدمي �لدرو�ض خا�شة لتالميذ �أق�شام 
يف  درو�ض  تقدمي  وت�شمل  �لنهائي 
�لأ�شاتذة  مع  �حلو�ر  و  �ملو�د  خمتلف 

و طرح �لأ�شئلة.
و  بن�شخ  �لرتبية  مديرية  قامت  كما 

توزيع 13.000 قر�ض م�شغوط يحتوي 
�ملوؤ�ش�شات  على  دعم  درو�ض  على 
بتوزيعها  بدورها  قامت  �لتي  �لرتبوية 
جد�ول  تكييف  و  �لتالميذ  على 
�لدعم  تقدمي  بهدف  ذلك  و  �لتوقيت 
لذ�ت  وفقا  للتالميذ،  �لبيد�غوجي 
�مل�شوؤولة  وبخ�شو�ض �لتكفل باجلانب 
�لنف�شي للتالميذ قامت مديرية �لرتبية 
)�لتالميذ(  معهم  للحو�ر  قنو�ت  بخلق 
ب�شفتهم  �لأولياء  ��شتقبال  جانب  �إىل 
�رشيك للقطاع و تفعيل خاليا �لإ�شغاء 
و �ل�شتماع، ح�شب ذ�ت �مل�شوؤولة و من 
جهته �أمر �لو�يل لدى تفقده لأحد �أق�شام 
بودرغومة  �لكرمي  عبد  بثانوية  �لنهائي 
�ملوؤ�ش�شات  بفتح  �ملدينة  بو�شط 
يف  حتى  �لأ�شبوع  �أيام  طيلة  �لرتبوية 

�لأ�شبوع  نهاية  عطلة  و  �لر�حة  �أوقات 
لتقدمي درو�ض �إ�شافية للتالميذ بهدف 
فرتة  خالل  فاتهم  ما  عن  تعوي�شهم 
�لولية  �أن  �لعيا�شي  وقال  �لإ�رش�ب، 
�شتتكفل ماديا بتكاليف �لأ�شاتذة �لذين 
يقدمون هذه �لدرو�ض خ�شو�شا بالن�شبة 
و  �لأ�شاتذة  للتالميذ �ملعوزين مطمئنا 
�أولدهم بتعوي�ض جميع  �لأولياء بتمكن 
�لمتحانات  �إجر�ء  و  �ل�شائعة  �لدرو�ض 
ل �شيما �لر�شمية منها مع باقي تالميذ 
وليات �لوطن كما �أ�شاد �لو�يل يف هذ� 
قطاع  �أ�شاتذة  و  عمال  بجميع  �ل�شدد 
ي�شتجيبو�  مل  �لذين  بالولية  �لرتبية 
لالإ�رش�ب و�شعني م�شلحة �لتلميذ فوق 
 19.000 عددهم  �لبالغ  و  �عتبار  كل 

عامل و �أ�شتاذ.

تركيا واجلزائر

 توقيع مذكرات تفاهم ثقافية 
واقت�سادية و دبلوما�سية

بخ�صو�س الأ�صاتذة املف�صولني

 رئي�س اجلمهورية ي�سدر
 توجيهات لنب غربيط

�لثنني،  و�جلز�ئر،  تركيا  وقعت 
من  عدد  يف  تفاهم  مذكر�ت 
زيارة  �إطار  يف  وذلك  �ملجالت، 
�أردوغان  طيب  رجب  �لرئي�ض 
�إفريقية،  جولة  م�شتهل  يف  للجز�ئر، 
�لعا�شمة  يف  �لتوقيع  مر��شم  وجرت 
�أردوغان،  �لرئي�ض  بح�شور  �جلز�ئر، 
�أحمد  �جلز�ئري  �لوزر�ء  ورئي�ض 

�أويحيى.
حول  تفاهم  مذكرة  �جلانبان  ووقع 
�لدبلوما�شية  �لأكادميية  بني  �لتعاون 
ومعهد  �لرتكية،  �خلارجية  لوز�رة 
و�لدبلوما�شية  �لدولية  �لعالقات 
كما  �جلز�ئرية،  �خلارجية  لوز�رة 
وقعا مذكرة تفاهم للتعاون يف قطاع 
�لز�رعة بني حكومتي �لبلدين، �إ�شافة 
�إىل بروتوكول تعاون حكومي من �أجل 

�مل�شرتك،  �لثقايف  �لرت�ث  تقييم 
برنامج  توقيع  �ملر��شم  و�شهدت 
تعاون يف جمال �ل�شياحة بني وز�رتي 
و�ل�شياحة  �لرتكية  و�ل�شياحة  �لثقافة 
�جلز�ئرية، ويف �ل�شياق نف�شه، وقعت 
)لالأنابيب  �لرتكية  »بوطا�ض«  �رشكة 
�لنفط(، مذكرة تفاهم للتعاون  ونقل 
�رشكة  مع  و�لغاز  �لنفط  جمال  يف 
�جلز�ئرية، ف�شال عن  »�شوناطر�ك« 
توقيع �رشكتي »روني�شان�ض هولدينغ«، 
و«بايرغان« �لرتكيتني، مذكرة تفاهم 
مع  و�لغاز  �لنفط  جمال  يف  للتعاون 

»�شوناطر�ك«.
�أمره« �لرتكي  كما وقع معهد »يون�ض 
�جلز�ئرية،   2 ـ  �شطيف  وجامعة 
»علم  جمال  يف  تعاون  بروتوكول 

�لرتكيات«.

�أكدت وزيرة �لرتبية �لوطنية 
»نورية بن غربيط«، �أم�ض �أن 
�لأبو�ب ل تز�ل مفتوحة �أمام 
�لذين  �ملعزولني  �لأ�شاتذة 
قر�ر�ت  بالطعن يف  يرغبون 
منا�شبهم،  من  عزلهم 
رئي�ض  توجيهات  مبوجب 
�لعزيز  »عبد  �جلمهورية 

بوتفليقة«
من�شور  يف  �لوزيرة  وقالت 
يف  �لر�شمية  �شفحتها  على 
موقع »فاي�شبوك« : »�نطالقا 
من تفّهمنا لو�شعية �لأ�شاتذة 

فخامة  بتوجيهات  وعمال 
رئي�ض �جلمهورية بخ�شو�ض 
مع  و�لت�شاور  �حلو�ر  تعزيز 
�ل�رشكاء �لجتماعيني،  كافة 
توؤكد وز�رة �لرتبية �لوطنية، 
جمّدد�، �أن �لأبو�ب مفتوحة 
جلميع �لأ�شاتذة �لر�غبني يف 
�إيد�ع طعونهم لدى مديريات 
�أو�شحت  �لرتبية« كما 
��ملن�شور  ذ�ت  يف  �لوزيرة 
�أن » كل �لإجر�ء�ت �ملنا�شبة 

�شتتخذ يف �أقرب �لآجال.
ف.ن�صرين

�صرح الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان الذي تقوده زيارة اإىل اجلزائر خالل تروؤ�صه ملنتدى رجال الأعمال الرتكي اجلزائري اأم�س بالعا�صمة اأنه يتمنى اأن 
يكون هذا املنتدى بادرة خري بني البلدين .
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الربوفي�سور والنا�سط ال�سيا�سي  لوني�سي:

تغول رجال املال داخل الأحزاب بهدف امل�سالح و احل�سانة
حّذر بروفي�سور التاريخ بجامعة وهران والنا�سط ال�سيا�سي، رابح لوني�سي يف حوار له مع »الو�سط«، من حجم تغول رجال املال على م�ستوى الواقع 

احلزبي، كا�سفا اأن بع�ض رجال الأعمال ي�ستثمرون اأموالهم يف ك�سب املنا�سب، حمددا اأنواع ا�ستغالل املنا�سب بنوعني: الأول ي�ستثمر اأمواله يف الو�سول 
للمن�سب حليازة احل�سانة والقرب من امل�سوؤولني والثاين تبيي�ض �سورته من خالل الن�سواء حتت لواء اأحزاب تدعي حماربة الف�ساد، كما اأن انت�سارهم 

ي�سمل املوالة كما املعار�سة من اأجل حماية اأنف�سهم من اأي طارئ.

حاورته: �سارة بومعزة

من  الكثري  هناك  عن  اأكد  كما 
ال�شيء،  من  انطلقوا  املنا�شلني 
لهم  و�شهلت  م�شاعدتهم  ومتت 
تتجاوز  بنكية  قرو�ض  عملية 
الكثري  يف  �شنتيم  املاليري  مئات 
اختريوا  اأنهم  ويبدو  االأحيان،  من 
بعناية �شمن الطموحني الإكت�شاب 
عليهم  ال�شيطرة  تيتم  املال، 
اأحزاب  ما جمد عدة  وهو  الحقا 
مر�شحة  كانت  واليات،  عدة  على 

حليازة قاعدة كبرية.

�سبق واأن حذرمت من 
حجم تدخل اأ�سحاب 

املال -وركزمت اأنه 
مال فا�سد- يف احلياة 

احلزبية، لذلك ننطلق 
من ال�سوؤال حول طريقة 
تغلغل هوؤلء يف الو�سط 

احلزبي؟

اإىل  هوؤالء  تغلغل  يبداأ  ما  عادة 
اإىل  حاجتها  باب  من  االأحزاب 
هوؤالء  ي�رشع  هنا  فمن  التمويل، 
حتى  ثم  القيادات  ذمم  �رشاء  يف 
املنا�شلني ال�شغار كي ي�شكتوهم، 
ثم يربطون �شبكة داخل االأحزاب 
مبنية على م�شالح مالية، تبداأ من 
املنا�شلني،  اأب�شط  اإىل  القيادات 
�رشاكات  �شكل  على  اإما  وهي 
اإقت�شادية ومالية كبرية اأو �شغرية 
مع املوؤثرين يف احلزب، وتنتهي يف 
وهدايا  هبات  �شكل  على  االأ�شفل 
لفالن  ا�شتجمامية  واأيام  واأ�شفار 
احلزب  ي�شبح  وبالتايل  وعالن، 
مالية-�شيا�شية  �شبكة  عن  عبارة 
فترتاجع  امل�شالح،  مرتابطة 
احلزب  ويتحول  والقيم،  املبادئ 
ال  م�شالح  جمموعات  جمرد  اإىل 
فهنا  املال،  برجال  مرتبطة  غري 
داخل  الكربى  الكارثة  حتدث 
باأ�شاليب  يطرد  حيث  االأحزاب، 
منا�شل  كل  اأخالقية  وال  ملتوية 
والقيم  باملبادئ  يوؤمن  حقيقي 
و�شياتني  باإنتهازيني  ويعو�ض 
ومطبلني ال مبادئ لهم، وي�شتخدم 
املنا�شلني  هوؤالء كجدار يف وجه 
نهائيا  احلزب  فيفقد  احلقيقيني، 
قيمه ومبادئه، ويتحول اإىل جمرد 
االإجتماعية  للرتقية  مركوب 
اأو  لالإنتخابات  بالرت�شيح  �شواء 
االأموال  اأ�شحاب  من  االإ�شتفادة 
بداخله باأ�شكال خمتلفة، واأخل�ض 
املال  دخل  اإذا   « بعبارة  كله  هذا 
اأف�شده  ما  حزب  اأي  اإىل  الفا�شد 
منا�شليه  من  واأفرغه  واأ�شعفه 

احلقيقيني« .

تداول  يتم  ما  كثريا   2-
املو�سوع بالتزامن 

واملواعيد النتخابية 
على وجه اخل�سو�ض 
»ال�سكارة«، ما طبيعة 
ال�سخ�سيات اأ�سحاب 

املال الأكرث ميال لهكذا 
تغلغل »يعني امل�ستوى؟

 
اأن  مدة  منذ  اجلزائر  يف  يالحظ 
قوائم الرت�شيحات ي�شعها اأ�شحاب 
االأحزاب،  قواعد  ولي�ض  االأموال، 
خدمة  اأ�شا�ض  على  و�شعها  ويتم 
االأموال يف  اأ�شحاب هذه  م�شالح 
الوطنية  �شواء  املجال�ض  خمتلف 
االأموال  فاأ�شحاب  املحلية،  اأو 
ومن  يرت�شح،  من  يحددون  اليوم 
حتى  يحددون  بل  ذلك،  من  مينع 
وبتعبري  االإنتخابات،  يف  الفائزين 
اآخر اأ�شبحنا اليوم با�شم التعددية 
احلزب  اأيام  من  اأ�شوء  احلزبية 
احلزب  يقدم  حيث  الواحد، 
�رشوط  ح�شب  مر�شحني  الواحد 
الوالء للنظام، اأما اليوم فاأ�شحاب 
الذين  هم  االأحزاب  يف  االأموال 
ح�شب  املر�شحني  يختارون 

م�شاحلهم اخلا�شة.

التي  النقاط  اأبرز   3-
ترى اأنها ت�سيل لعاب 

هوؤلء، اإن �سح التعبري، 
يعني اأكرث ما يهدفون 
له، ال�سلطة والنفوذ اأم 

ماذا؟

رجال  تدخل  من  نوعان  هناك 
االأحزاب  يف  �شواء  الفا�شد  املال 
مال  رجل  فهناك  االإنتخابات،  اأو 
قائمة  يف  موقعه  ي�شرتي  فا�شد 
للمجال�ض  خا�شة  الرت�شيحات، 
يف  فوزه  ي�شمن  ب�شكل  الوطنية 
االإنتخابات، وي�شتهدف من خالل 
ال  كي  احل�شانة،  اإكت�شاب  ذلك  
يحا�شب على ف�شاده، وثانيا ي�شتغل 
�شبكة  لربط  املجل�ض  يف  موقعه 
نافذين يف  م�شوؤولني  مع  عالقات 
وللت�شهيل  خلدمة  والدولة  االإدارة 
باملال  موقعه  ف�رشاء  مل�شاريعه، 
خلدمة  ا�شتثمارية  عملية  هي 
دون  اأكرث،  وتطويرها  م�شاريعه 
ال  قانون  كل  مواجهة  نن�شى  اأن 
االأموال،  اأ�شحاب  م�شالح  يخدم 
مناق�شة  عند  يحدث  ما  والدليل 
االأزمة  رغم  حيث  املالية  قانون 
اأن  اإال  اجلزائر  منها  تعاين  التي 
النا�ض  ب�شطاء  يدفعها  الفاتورة 
ال�رشائب  يف  الزيادة  خالل  من 
اإىل  اللجوء  يتم  ما  بدل  عليهم 
اإلغاء  وما  االأموال،  هذه  اأ�شحاب 
وا�شح  دليل  الرثوة  على  ال�رشيبة 
من  الكثري  ولعل  التاأثري،  هذا  عن 
م�شري  اأن  يعلمون  ال  �شعبنا  اأبناء 
املواطن يتحدد من خالل القوانني 
على  اأما  ال�شادرة،  واملرا�شيم 
فاأي�شا خلدمة  امل�شتوى املحلي، 

امل�شتوى.   هذا  على  م�شاريعهم 
مثال  فهناك  ذلك،  اإىل  واإ�شافة 
موجودين  فا�شدين  اأعمال  رجال 
اأنها  تبدو يف ظاهرها  اأحزاب  يف 
ذاته  الوجود  فهذا  الف�شاد،  �شد 
ويلجوؤون  لهم،  تربئة  هو  فيها 
الرت�شح  اإىل  االأحيان  بع�ض  يف 
رجال  لها  يختارون  قوائم،  يف 
وي�شعونهم  بنزاهتهم،  معروفني 
عليهم  ال�شغط  بعد  الواجهة  يف 
كان  اإذا  خا�شة  ملتوية،  باأ�شاليب 
حقيقة  يعرفون  ال  النزهاء  هوؤالء 
يف  لكن  االأموال،  هذه  اأ�شحاب 
هذه  اأ�شحاب  هدف  االأخري 
احل�شول  هو  الفا�شدة  االأموال 
من  ونزاهة  نظافة  �شهادة  على 
هوؤالء  مع  اأنف�شهم  ربط  خالل 
الذين تر�شحوا معهم واملعروفني 
بالنزاهة من كل ال�شكان، ويف حالة 
ما اكت�شف املرت�شح النزيه حقيقة 
ذلك واأنه قد وظف من مال فا�شد 
ي�شعب عليه االن�شحاب يف و�شط 
ماأزق  يف  ي�شبح  اأي  االنتخابات، 
ب�شمعته،  حتى  مت�ض  اأن  ميكن 
هذه  اأ�شحاب  �شد  انتف�ض  واإذا 
وغريه  للت�شويه  يتعر�ض  االأموال 
الالاأخالقية  املمار�شات  من 

منهم.

 قلتم اأن الإ�سكالية 
مت�ض كل الأحزاب 

ولي�ض فقط املوالة، هل 
من تفا�سيل اأكرث؟

املال  لرجال  القوي  ال�شعود  اإن 
باأ�شاليب  اأموالهم  ك�شبوا  الذين 
اإىل  م�شبوهة يف اجلزائر وحتولوا 
�شناعة  يف  تاأثريا  االأكرث  العامل 
اأ�شحاب  اأن  نقول  فاإننا  القرار، 
هذه االأموال هو احلزب الكبري اإن 
مل نقل الوحيد يف اجلزائر، يكذب 
اأنهم يف �رشاع  لك  قيل  اإن  عليك 
ي�شكلون  بالعك�ض  بل  بينهم،  فيما 
تنظيما غري معلن، وين�شقون فيما 
اأنف�شهم  حماية  اأجل  من  بينهم 
من اأي طارئ اأو مفاجاأة وخلدمة 
منهم  يتطلب  وذلك  م�شاحلهم، 
اأحزاب  ال�شيطرة لي�ض فقط على 
اأحزاب  على  حتى  بل  املواالة، 
االأدوار  ويوزعون  املعار�شة، 
يف  منهم  واحد  فكل  بينهم،  فيما 
فالهدف  باآخر،  اأو  ب�شكل  موقعه 
من �شعيهم لل�شيطرة على اأحزاب 
منها  الي�شارية  خا�شة  املعار�شة، 
ال  وكي  حتييدها،  االآين  فالهدف 
تعرقلهم يف م�شاريعهم ثم تفرغها 
من براجمها االإجتماعية بحكم اأن 
بدفاعها  معروفة  الي�شار  اأحزاب 
والعدالة  الطبقات املحرومة  عن 
ال  الكثريين  ولعل  االإجتماعية، 
منا�شلي  من  الكثري  اأن  يعلمون 
مت  املعار�شة  اأحزاب  وقيادات 
�رشاء ذممها كي تتحول اإىل خادمة 
للمال الفا�شد داخل هذه االأحزاب 
قلت  اإن  �شاأفاجئك  لعلي  ذاتها، 

املنا�شلني  من  الكثري  هناك  اأن 
انطلقوا  معار�شة،  اأحزاب  يف 
م�شاعدتهم  ومتت  ال�شيء،  من 
بنكية  قرو�ض  عملية  لهم  و�شهلت 
يف  �شنتيم  املاليري  مئات  تتجاوز 
اأنهم  ويبدو  االأحيان،  من  الكثري 
الطموحني  �شمن  بعناية  اختريوا 
تعتقد  هل  لكن  املال،  الإكت�شاب 
اأن ذلك مت مقابل ال�شيء اأم يدخل 
يف اإطار اإ�شرتاتيجية لرجال املال 
االأحزاب،  هذه  على  لل�شيطرة 
اأ�شحاب هذه  تغلغل  يبداأ  فعندما 
االأموال بداخلها يبدوؤون يف اإف�شاد 
القيادات،  خا�شة  املنا�شلني، 
مالية،  م�شالح  ب�شبكة  فريبطونها 
وتتحول اإىل حليفة لها، اأعطي لك 
اجلزائر  يف  واليات  هناك  مثال 
معروفة ب�شبكة ف�شاد مالية وا�شعة 
تنت�رش  اأن  ال�شهل جدا  جدا، ومن 
الي�شارية  االأحزاب  بقوة  فيها 
الواليات،  هذه  ظروف  بحكم 
موجودة  االأحزاب  هذه  جتد  لكن 
تبحثني  ولو  الورق،  على  فقط 
ب�شيطة،  بتحريات  وتقومني  جيدا 
امل�شتوى  على  فيها  يتحكم  جتد 
يبدو  مال  اأ�شحاب  املحلي 
املال  »حزب  من  مكلفون  اأنهم 
الفا�شد غري املعلن« بتجميد هذه 
موجودة،  اأحزاب  اأي  االأحزاب، 
تتحرك،  وال  تغرق  ال  لكنها 
رهينة  جمرد  اإىل  تتحول  مبعنى 
كي  االأموال  هذه  اأ�شحاب  يد  يف 
املالية  امل�شالح  �شبكات  تقلق  ال 
املحلي  امل�شتوى  على  املوجودة 
اأي  فيها،  املتحكم  خدمة  مقابل 
�شعيفة  لكنها  موجودة،  اأحزاب 

جدا وغري مقلقة.

  وما هي طريقة 
تعاطي روؤ�ساء الأحزاب 

والقواعد؟

اأن  اأود  �شوؤالك،  على  اأجيب  كي   
هو  يل  ل�شديق  حادثة  لك  اأروي 
جدا  عالية  بكفاءة  جامعي  اأ�شتاذ 
كان  والدعاية،  االإعالم  جمال  يف 
يف  االأحزاب  اأحد  يف  منا�شال 
امل�شوؤول  لكن  الواليات،  اإحدى 
اأمي  -�شبه  احلزب  لهذا  الوالئي 
تقريبا-، لكن ميتلك اأمواال طائلة، 
املنا�شل   - االأ�شتاذ  هذا  فذهب 
للحزب  الوطني  امل�شوؤول  اإىل 
اأكرث  يخرب  اأنه  له  ويقول  ي�شكوه 
رد  يكن  فلم  احلزب،  يخدم  مما 
للحزب  الوطني  امل�شوؤول  هذا 
اأ�شاف  لكن  بذلك،  االإعرتاف  اإال 
ماله،  اإىل  يحتاج  احلزب  »اأن  له 
وكفاءتك«،  بعلمك  �شيفعل  وماذا 
ليكت�شف هذا ال�شديق اأن م�شوؤول 
احلزب هو الذي ي�شتفيد من ماله 
اأن ينفذ كل طلباته، فلم  وم�شتعد 
يبق من هذه الكفاءة اإال االإ�شتقالة 
بالثالث  ال�شيا�شي  العمل  ويطلق 
يف اجلزائر، اأي بتعبري اآخر تر�شخ 
مطالبهم،  ولكل  القيادات  لهم 

داخل  بقوة  يتحكمون  فهم 
االأحزاب باأموالهم خا�شة قيادات 
االأحزاب، فقد �رشخ يوما م�شوؤول 
ي�شتجدي  معار�ض  حلزب  وطني 
على  قادر  غري  الأنه  م�شاعدته، 
ب�شبب  حمليني  م�شوؤولني  تغيري 
الفا�شد،  املال  اأ�شحاب  �شغوط 
يف  هوؤالء  اأي�شا  يتحكم  كما 
نوعني:  على  املنق�شمة  القواعد 
هناك قواعد اإنتهازية تر�شخ لهم 
تتفاوت من كبرية  مقابل مكا�شب 
اإىل هزيلة جدا وم�شحكة يف بع�ض 
االأحيان، اأما املقاومون املوؤمنون 
باملبادئ، فهناك من ي�شقط اأمام 
يجد  يقاومها  ومن  االإغراءات، 
ف�شيئا  �شيئا  احلزب  خارج  نف�شه 
اأخالقية  ال  اأ�شاليب  باإ�شتخدام 
كل  من  بجدار  عزلة  ثم  �شده 
وامل�شتفيدين  االإنتهازيني  هوؤالء 
من املال الفا�شد ب�شكل اأو باآخر، 
ال�شيا�شية يف  انتهت احلياة  ولهذا 
اجلزائر تقريبا يف اأغلب االأحزاب 
رجال  تاأثري  حتت  اأ�شبحت  التي 
املال بدرجات متفاوتة من حزب 

الآخر .

 اأي�سا هل يتم التغلغل 
بالنخراط وحيازة 
املنا�سب القيادية اأم 
ال�سغوط من خلف 
الكوالي�ض بقرارات 

تخدم م�ساحلهم؟

اأ�شلوبه،  له  مال  �شاحب  كل 
املال،  رجل  حجم  هنا  وتتحكم 
كي  املن�شب  يحوز  من  فهناك 
به  ويربط  م�شاحله  به  يخدم 
االإدارات  مع  عالقات  �شبكة 
املختلفة مثله يف ذلك مثل رجل 
من  وهناك  املنتخب،  املال 

ي�شغط خلف الكوالي�ض.
 

اإن اأمكن اأي�سا كاأ�ستاذ 

متخ�س�ض يف التاريخ 
ت�سخي�ض ال�سكالية 

واإىل ماذا تعود، 
ومنذ متى مت ت�سهيل 

تغلغلهم؟

عليه،  االإجابة  تطول  ال�شوؤال  هذا 
لذلك،  ت�شمح  ال  امل�شاحة  اأن  ويبدو 
تغول  عن  مقاالت  عدة  كتبنا  وقد 
بداأ  والذي  وتطوره  الفا�شد  املال 
االإ�شتقالل،  بدايات  مع  احلقيقة  يف 
لنا  االأحادي �شنع  االإ�شرتاكي  فالنظام 
برجوازية بريوقراطية اأي الذين نهبوا 
االأموال  باإ�شتغالل منا�شبهم ال�شيا�شية 
خروجهم  بعد  فحتى  واالإدارية، 
ميتلكونها  التي  �شبكاتهم  ا�شتخدموا 
وكل من  واأبناوؤهم  وبقوا هم  قبل،  من 
اغتنى يبحث عن مواقع التاأثري خلدمة 
م�شاحلهم  وحمايتها، فكانت االأحزاب 
التي  املواقع  اإحدى هذه  �شنوات  منذ 
عملية  بداأت  فقد  بقوة،  اإليها  تغلغلوا 
من  االإ�شالمية  االأحزاب  يف  التغلغل 
كانوا  الذين  امل�شتوردين  كبار  طرف 
يرت�شحون على راأ�ض القوائم ويقنعون 
»الدعوة  باأن  االأحزاب  هذه  منا�شلي 
يف  فتحكموا  االأغنياء«،  اإىل  حتتاج 
يف  االأمر  اأنتقل  ثم  بعد،  فيما  بع�شها 
الي�شار،  اأحزاب  اإىل  االأخرية  ال�شنوات 
وراء  يختفون  الذين  هم  وهوؤالء 
االإفراغ  وعملية  االأحزاب  هذه  اأزمات 
املت�شبعني  احلقيقيني  منا�شليها  من 
كان  فقد  االإجتماعية،  العدالة  باأفكار 
التام  االإف�شاد  وراء  الفا�شد   املال 
للحياة ال�شيا�شية واحلزبية يف اجلزائر 
منا�شلي  على  يجب  ولهذا  اليوم 
املال  اأ�شحاب  من  حتريرها  اأحزابنا 
اأجل  من  جدية  بكل  والعمل  الفا�شد 
هذه  فتعود  ال�شيا�شة  عن  املال  ف�شل 
االأخرية الأ�شحابها احلقيقيني فتتقوى 
على  القادرين  مبنا�شليها  االأحزاب 
دخل  التي  التمويل  م�شكل  معاجلة 
الفا�شد،  املال  اأ�شحاب  خاللها  من 

فاأف�شدوا البالد والعباد.
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مرقون عقاريون يوؤكدون للو�سط:

ح�سة اأم البواقي يف الرتقوي املدعم كارثية
اأجمع املرقني العقاريني لولية اأم البواقي، املن�سوين حتت مظلة املنظمة الوطنية للمرقني العقاريني، باأن ح�سة الولية يف الرتقوي املدعم التي ُمنحت لها من 

الو�ساية قليلة جدا ول تخدم املواطن الب�سيط القاطن فيها، اأين مت منح 1000 �سقة رغم تواجد وعاء عقاري ي�سع ل5700 م�سكن.

اأم البواقي : علي عزازقة

نائب  �أو�ضح  �ل�ضدد  هذ�  ويف 
للمرقني  �لوطنية  �ملنظمة  رئي�س 
�ملالك،  عبد  مزيان  �لعقاريني، 
خالل  للو�ضط،  ت�رصيح  يف 
�لعقارية  �لرتقية  تطوير  معر�س 
�أم�س  يوم  �ملنظم  �لبو�قي،  باأم 
فيما  �لوالية  ذ�ت  "كوطة"  باأن 
�ملدعم  �لرتقوي  �ضيغة  يخ�س 
�مل�ضتحدثة بد�ية   �ل�ضنة �حلالية 
قليلة جد� مقارنة بالوعاء �لعقاري 
�ملتوفر يف �لوالية، موؤكد� �أن هذ� 
 5700 ��ضتيعاب  على  قادر  �لوعاء 
منحت  �لتي   1000 عو�س  م�ضكنا 
النتقاده  ��ضتمر�رية  ويف  للوالية، 
قال  �ملمنوحة،  �ل�ضقق  لعدد 
مزيان باأن عدد �ملرقني �لعقاريني 
وجود  مع   87 يبلغ  �لبو�قي  �أم  يف 
43 م�ضجلني منهم، ما ي�ضدد على 
�ضعف �حل�ضة حيث �أ�ضاف:"كيف 
�ضيتم توزيعها علينا وباأي طريقة، 
�أم  و�أن  خا�ضة  نفهم  �أن  يجب 
مما  الأكرث  م�ضاحة  متلك  �لبو�قي 
منح بكثري"، مفيد� يف �الأخري باأن 
هذه  بكل  �لوز�رة  �أبلغت  �ملنظمة 
�لتفا�ضيل لكن هذه �الأخرية مل ترد 

ال بااليجاب وال بال�ضلب.
وحول �إذ� ما كان مرقني �أم �لبو�قي 

يرغبون يف �حل�ضول على ح�ض�س 
حمدثنا  �أبرز  �أخرى،  �ضيغ  يف 
�ضيغة  لكون  ذلك  يرون  ال  باأنهم 
�جلميع  تخدم  �ملدعم  �لرتقوي 
دون ��ضتثناء، وهذ� باالعتماد على 
ت�رصيحات وزير �ل�ضكن �لذي �أكد 
�أن �لواليات �لتي ال حتوز على وعاء 
عقاري و��ضع لن يتم منحها ح�ضة 
كبرية يف هذه �ل�ضيغة، لكن �لو�قع 
�لبو�قي  �أم  �لذي ح�ضل، لكون  هو 
منا�ضبة  ح�ضة  على  تتح�ضل  مل 
�ملنظمة،  رئي�س  نائب  ي�ضيف 
�ملنا�ضب،  للوعاء  �متالكها  رغم 
�ملو�طنني  طلبات  عدد  وعن 
�أف�ضح  �ل�ضيغة  بهذه  �ملرتبط 
طلب  ل5000  بلوغها  عن  مزيان 
مل�ضتقبل  قامتة  �ضورة  ير�ضم  ما 
يف  �ل�ضكن  يف  �لر�غبني  هوؤالء 
والية  يف  �ملدعم  �لرتقوي  �ضقق 

�أم �لبو�قي.

عدم وجود امل�ساريع 
جعلنا نف�سل العمال

�ملرقي  ك�ضف  �أخر،  �ضياق  ويف 
يف  مرزوق  �ل�ضالم  عبد  �لعقاري 
ف�ضله  عن  �لو�ضط،  مع  حديثه 
بو�قي  �أم  والية  يف  �لعمال  لبع�س 
يعمل  م�ضاريع  وجود  عدم  ب�ضبب 

م�ضاريع  من  �النتهاء  منذ  عليها 
من  �ضيد  �لتي  �لت�ضاهمي  �ل�ضكن 
خاللها 248 �ضقة يف وقت �ضابق، 
يف  م�ضكنا   4350 ح�ضة  �أن  موؤكد� 
�لبو�قي  الأم  �ملمنوحة  �لت�ضاهمي 
ب�ضكل   2014 يف  منها  �النتهاء  مت 
جيد وبدون �أي م�ضاكل تذكر، ويف 
�لرتقوي �ملدعم  تطرقه ملو�ضوع 
يف والية �أم �لبو�قي، جدد �نتقاده 

رغم  للوالية  �ملمنوحة  للح�ضة 
مرقني  من  وهذ�  �الإمكانات  توفر 
�لعقاري  �لوعاء  وحتى  عقاريني 
تر�ب  د�خل  و��ضع  ب�ضكل  متوفر 
�ضقة   1000 �أن  موؤكد�  �لبو�قي،  �أم 
دون  �ملرقني  بني  م�ضاكل  �ضتخلق 
قد  �لتي  �الإد�رية  �الأمور  ذكر 

تكون.
ويف حديثه عن �ل�ضعر �ملخ�ض�س 

ب�ضيغة  �خلا�س  �ملربع  للمرت 
حمدثنا  �أكد  �ملدعم،  �لرتقوي 
�لعقاري  �ملرقي  يهم  ما  باأن 
�لعمل  هو  �لبو�قي  �أم  والية  يف 
و�لولوج يف هذه �مل�ضاريع، خا�ضة 
و�أن عدد طلبات �ل�ضكن من قبل 
رهيب،  تز�يد  يف  �ملو�طنني 
ذلك  من  �أكرث  �إىل  مرزوق  ور�ح 
يف  �ملرقني  رغبة  �إىل  �أ�ضار  ملا 

�أخرى عو�س  �لوز�رة ل�ضيغ  فتح 
�الكتفاء بهذه �ل�ضيغة �لتي قد ال 
خا�ضة  بالغر�س،  لوحدها  تفي 
باأي  كافية  تكون  لن   1000 و�أن 
�ضكل من �الأ�ضكال �ضو�ء من قبل 
�ملو�طنني،  حتى  وال  �ملرقني 
�إىل  �لو�ضية  �جلهات  د�عيا 
�لتفكري يف حلول تخدم  �رصورة 

�جلميع من يف �أم �لبو�قي.

ملوك احلزن ؟احللقة الثانية

عن ذوى الحتياجات اخلا�سة، وذوى الإعاقة
عذاب  يومي ، فال ميوت  ؟

 ، مهياأ  جمتمعا  يغدو  �أن  �إىل 
�لنف�ضية  بناه  تغدو   �أن  و�ىل 
جاهزة   و�الأخالقية،و�لقانونية 
وم�ضاعدتهم   ، الحت�ضانهم 
نق�ضا  عن  ،وتعوي�ضهم  
،�أو  �لبيولوجيا  منه   حرمتهم 
و�أقد�ر�  طو�رئ  �أو   ، �ملر�س 
فذوى  ؟  كذلك  يغدو  �أن  ،�إىل 
يومي  عذ�ب  يف  �الإعاقة، 
جز�ئري �لوجه �لل�ضان، عذ�ب 
�ضلط  وقد  �الأبدي  �لنري  كما 
عليهم نكاية يف �أقد�رهم، فال 

ميوت ؟
�إن ذوى �الحتياجات �خلا�ضة ، 
وذوى �الإعاقة يف عذ�ب رهيب 
،يومياتهم  يف ق�ضاء حو�ئجهم 
جتلد حتت حتت �رصبات �لعناء 
و�لقلق  و�لنف�ضي  �الجتماعي 
�لعمر�ن  يف  كثرية  ومعوقات 
و�لذي  و�ل�ضفر  �لتحتية  و�لبني 
�لعذ�بات   هذه  جميع  يتكبد 
�الإعاقة  دوى  من  وحدهم  هم 
�خلا�ضة  �الحتياجات  ذوى  ،�أو 
و  بالبطالة  حما�رص  .معا�ضهم 
�لهام�س  يف  و�لو�ضع  �الإق�ضاء 
،ولعلها منحة �ملعاق �أ�ضهر من 

�أن تذكر يف  فد�حة عارها .

وهي عذ�بات قد تبدو ب�ضيطة 
�أولئك  �أو   ، �الأ�ضحاء  قليال يف 
مبو�طنيهم  يهتمون  ال  �لذين 
ممن يحتاجون �إىل �مل�ضاعدة ، 
الأنها �ضلوكيات �ضمن  منظومة 
متالزمة تر�كمت عرب �لوقت ، 
من �ضل�ضلة عاد�ت  �ضيئة جد� 
على �ملقا�ضات �الإن�ضانية ، بل 
وكاأنها  �أ�ضحت  �أنها  �الأفدح 
طبيعة �جتماعية ثانية ،�ضلوكا 
هنا ، ال مباالة هنالك ، ، جتاوز 
�أ�ضحت  �لوقت  ومع   ، هنالك 
�لعادي  نطاق  �ضمن  �الأمور 
�ليومي �الجتماعي �لذي يكيل 
و�الحتياجات  �الإعاقة  لذوى 
،ويحول  يثبطهم  ما  �خلا�ضة 
م�رصوعة  حقوقا  �إعالء  دون 
لهم ،ه�ضمت يف  �لقانون  بقوة 

�ملنعطف .

حديث النف�س و مواجهة 
الأمل

بح�ضا�ضية  مثال  ناأبه   فال 
�لتي ت�رصم   �لنف�ضية   �الأو�ضاع 
ومدي   ، �لفئة  هذه  �أنف�س  يف 
�لفد�حة  ترتكه  �لذي  �الأثر 
 ، �الهتمام  وعدم  و�الإق�ضاء 
تعامال  �ضّيجت  بنيات   الأنها  

جتاه    ، ثابثا  �أ�ضحى  جمتمعيا 
�خلا�ضة  �الحتياجات  دوى 
�أ�ضحو�  �أن  �إىل   ، و�الإعاقة 
هم  ي�ضت�ضعرون ، وكاأن �حلياة 
تعنيهم  ال  �لعامة  �الجتماعية 
�لغرف  �أمكنتهم  .و�ن  �أبد� 
و�لدروب  و�مل�ضت�ضفيات 
�ل�ضيقة .منظومة متالزمة من 
�ضوء �ملعاملة، ال ترحم وقا�ضية 
يتكبدون  من  ووحدهم  جد�، 
يومياتهم،  يف  �إ�ضقاطاتها، 
ومعا�ضاتهم،  وتنقالتهم، 
�لذ�تية  �ل�رصية  ورغباتهم 

و�ل�ضخ�ضية ملن يفهم ؟
و�الأخرى كالثقافية و�ل�ضياحية 
و�لت�ضويقية، و�لرتفيهية ؟؟ وما 
�حلياتية  �ل�رصوريات  تلك  �إىل 
�لعادي  للفرد  غنى   ال  و�لتي 
قد  وكاأنها   بدت  ،وقد  عنها 
يوميات  من  حدقا  حذفت 
،�إىل  �الإعاقة   دوى  من  هوؤالء 
ترى  �لوقت  مع  �أ�ضحو�   �أن 
وكاأنها و�قع ، وحتت وطاأه هذه 
�ل�ضيئة   �الأخالقية  �ملنظومة 
يف  عابرين  كمجرد  يعاملون 
من  �عتبار�ت  حتت  �أيامنا 
�لر�أفة و�ملاأ�ضاة ،ومناذج للعربة 
يف  �لذي  �الإعالمي  و�لت�ضهري 
�أحايني كثرية ال ياأتي  �إال الأجل 

نزو�ت  والأحياء  �ل�ضفقة  جلب 
للعاطفة  �لناق�ضة  �لعاديني 
حمفز  وكاأنهم   ، �الإن�ضانية 

الأخبار �الإن�ضانية لالآخرين ؟

ال�سري يف الجتاه املعاك�س

�إن جميع �لف�ضاء�ت �ملجتمعية  
خمتلف  يف   ، �ملتوفرة 
�أي�ضا  �ملجتمعية  �لقطاعات 
تكاد ال تاأبه مطلقا بهذه �لفئة 
،بل �إن ت�رصفات خمجلة ت�ضل 
على  �لبادي  �ال�ضتياء   حدود  
�أو مرور    ، تو�جد  �لوجوه  من 
و�الحتياجات  �الإعاقة  ذوى 
كثرية  مو�قف  ويف  �خلا�ضة، 
على  �ضهود�  هنالك  تنتهي   ال 
يف  �الإن�ضاين  �ل�ضقوط  فد�حة 

هذه �ال�ضتياء�ت ؟ 
�لفئة  هذه  مطالب  تاأخذ  فال 
على   ، �ملطلوبة  باجلدية 
من  لالأ�ضحاء  تفاديا  �الأقل 
�خذ  و�ن   ، �ال�ضتياء  ت�رصفات 
يتج�ضد  �أن  يجب  مطالبهم  
�الإ�رص�ع  �رصورة  يف   ، �أوال 
بتكيف تلك �لف�ضاء�ت وفق ما 
،و�ملعايري  �لقانون  عليه  ين�س 
هوؤالء،  وو�ضعيات  �لدولية 
باالتفاقية  �اللتز�م  �الأقل  على 

�لكافية  �الإعاقة  لذوى  �لدولية 
.على  حمايتهم  يف  طبقت  لو 
تو�ئم  �أن  و�لدولة   �ملجتمع 
�لعام  �ملجتمعي  �لف�ضاء 
ومر�فقه  ،وف�ضحاته خ�ضو�ضا 
على  لتها  وطاأتها  تظل  �لتي 
كاهل ذو �الحتياجات �خلا�ضة 

وذوى �الإعاقة ال تطاق .

فداحة املعاناة

و�ن �لق�ضية  ال حتتاج �إىل كثري 
�أدلة رمبا ،فيكفى مر�فقة فرد 
و�حد  يوم  �الإعاقة  ذوى  من 
�مل�ضت�ضفيات  يق�ضدون  من 
،و�لهيئات  ،و�الإد�ر�ت 
�جلامعية  ،و�القامات  �لتعليمة 
،و�لتجول  �لت�ضوق  ،ومن�ضات 
و�لرتفيهي،  �ل�ضياحي 
ليت�ضح  و�مل�ضارح  و�ملالعب 
ف�ضاء  فال  ؟  �ملعاناة  فد�حة  
�لتفكري  جمرد  يفكر  ذكر  مما 
��ضتثناء�ت  ذوى  �أ�ضخا�ضا  �أن 
�ضعبة   وو�ضعيات   ، خا�ضة 
ال  ،وهم   �إليها  �لولوج  يردون 
ي�ضتطيعون ،و�ن متكن بع�ضهم 
عتبات  على  �لو�ضول  من 
و�حلزن  و�الحر�جات  �ملعانة 
لهوؤالء  يومية  .مر�فقة  �لعظيم 

ال�ضتجالء  كافية  �ضيكون 
�لرهيبة  �ملعاناة  فظاعة 
وحجمها �ملروع  �لتي يوفرها 
�خلدماتي  مبفهومه  �ملجتمع 
لهوؤالء  و�لتنظيمي  و�لعمر�ين 
�ال�ضتثنائية  �لفئات  هذه  من 
لي�ضت  كثرية  �أحايني  يف  .وهي 
باالأهمية �لتي ال ميكن جتاوزها 
،فلو �أن �هتماما حقيقيا  كان قد 
�خذ مند فرتة جتاه هذه �لفئات 
و�مل�ضاريع   �لرب�مج  خمتلف  يف 
لتم �لتخفيف قليال من حدة هذه 
�ملعاناة . �إىل �أن يغدو جمتمعنا 
�أوال  �العرت�ف  يجب  مهياأ، 
بالتق�ضري جتاه هذه �لفئات.و�نه 
�أ�ضحى  لكنه  باملق�ضود  لي�س 
و�قع �ضعب يوؤرق هوؤالء ،و�الأنكى 
 ، يتحرك جتاه  ال  �نه  جمتمع  
وال يبدل �دين جهد �أو تفكري يف 
هذه  جتاه  �ضلوكاته  ي�ضحح  �أن 
يحاول  �نه  �لرغم  .على  �لفئات 
عن  �الإعالن  �لتعبري�ت  وب�ضتى 
ردة  يبقى جمرد  �لذي  �حرت�مه 
�إىل  ترقى  ال  �أخالقية  �ضلوك 
�ملطلوب.فيما يدري متاما ذوى 
�الحتياجات  ذوى  و   ، �الإعاقة 
�خلا�ضة ، �أنها حقا كذلك لي�ضت 

�ضوى رفع عتب ؟
يا�سني بوغازي 



وطنية   جمعية   427 ح�صلت 
جزائري   وحملية  وفرع  حملي  
دولية  حكومية   غري  جلمعيات 
غري  بطرق   اأجنبي   متويل   على 
اأن  اأمني   م�صدر   وقال  قانونية، 
املو�صوع  يف  فتحت   حتقيقات 
اأحمد  الأول   الوزير   باأمر  من 
اويحي ، وي�صمل حتقيق  م�صالح  
وهيئات  جمعيات   الأمن  متويل  
تب�صريية  واأمريكية  اأوروبية 
موايل  �صيا�صي   توجه  ذات  و 
ون�صاطات  جلمعيات  لإ�رسائيل  
اجلمعيات   عالقة     ، اإن�صانية 
وغري  قانونية   غري  باأن�صطة  هذه 
اإىل  م�صدرنا   وا�صار  مرخ�صة، 
خالفوا  اجلمعيات   م�صوؤويل   اأن  
عر�صة  وهم   اجلمهورية   قوانني 

للم�صائلة ولتوجيه  اتهامات  .  
م�صالح  فتحت    
العالقة  الأمن   والدرك   ملف  
اجلزائرية  اجلمعيات  بع�ض  بني 
م�صبوهة،    غربية  ومنظمات 
ن�رس  بعد  انطلق   والتحقيق 
حكومية   غري  اأمريكية  موؤ�ص�صة 
  « الدميقراطية   « تعنى  بن�رس 
ب�صكل  �صاهمت  جمعية   وهي 
دول  يف  ا�صطرابات   يف   مبا�رس  

عديدة من بينها  م�رس  واأوكرانيا   
ت�صم  لقائمة  ن�رسها  بعد  وليبيا  
ح�صلت  وجمعية   هيئة    3000
املوؤ�ص�صة  هذه  من  متويل   على 
باحلزب  املرتبطة  الن�صانية  
ومرتبطة  الأمريكي  اجلمهوري 
عدة  يف  بالأمن  اخالل  باأن�صطة 
اجلمعيات   قائمة  وت�صمن   دول 
جمعيات   5 ا�صماء     3000 الـ 
جلمعيات  فروع  و  جزائرية  
�صمل  وقد   اجلزائر،  يف  دولية 
تتعاون  جمعيات  لحقا  التحقيق 
يف  تن�صط   غربية  منظمات  مع 

الإجتماعي   و  الرتبوي   املجال  
للجمعية  غريبة  طلبات  حول 
الربيطانية التي وافقت على متويل 
ن�صاطه مببلغ 20األف اأورو واأحلت  
يف طلب  احل�صول على معلومات   
الإجتماعية  بالبنية  تتعلق   
ومعلومات  الرحل  البدو  لقبائل 
العالقات  مثل    ح�صا�صة   اأخرى 
الإجتماعية بني ال�صكان يف بع�ض 
املنظمة  هذه  ل�صالح  املناطق 
وا�صمها   » اآي بي  بي »  و مقرها 
م�صالح  طلبت  و   بريطانيا،  يف 
ح�صابات   على  الإطالع  الأمن 

يف  وليات  عدة   يف  جمعية    17
م�صاعدات  اجلنوب  ح�صلت على 
وهيئات  اأهلية  جمعيات  من 
الوليات   و  اأوروبا  يف  حكومية 
املتحدة الأمريكية  للتحري حول 
متويل   منظمات اأمريكية مرتبطة 
الأق�صى  يف  جلمعيات   باإ�رسائيل 
امل�صاعدة   غطاء  حتت  اجلنوب 
جمال  يف  والتعاون  الإن�صانية 
م�صدر  والثقافة، وح�صب  البيئة 
الوليات  يف  جمعيات  فاإن  عليم 
وارنتي  وورلد    « اأهمها   املتحدة 
لإ�رسائيل   بدعمها  املعروفة   ،«
و  هيئات تابعة لوزارة اخلارجية  
�صنوات  قبل  �صاركت  الأمريكية  
تتعلق  م�صاريع  متويل  يف   قليلة  
بتكوين اأ�صخا�ض ينتمون لالأقليات 
وجمعيات  العراق،   كرد�صتان  يف 
ايطاليا  فرن�صا  يف  اأوروبية  
ن�صاط  ذات  اأخرى  وبريطانيا 
م�صاريع  متويل  اقرتحت  تب�صريي 
يف عدة مناطق يف اأق�صى اجلنوب  
اجلزائري، تخ�ض متويل ن�صاطات 
ثقافية واجتماعية وبيئية، وح�صب 
عدة  فاإن  املتاحة  املعلومات 
على  ح�صلت  جزائرية  جمعيات 
دولية  هيئات  من  م�صاعدات 
من  التاأكد   ودون  نية،   بح�صن 
الهيئات املرتبطة  بع�ض  اأهداف  

باأجهزة خمابرات اأجنبية.

والياتالأربعا ء  28  فيفري 2018 املوافـق   لـ 13 جمادىالثاين  1439ه 6

 .  »التحقيقات فتحت  يف املو�ضوع باأمر  من الوزير  الأول  اأحمد اويحي«

فتحت م�ضالح  الأمن  والدرك الوطني  حتقيقات  حول ن�ضاط  يعتقد اأنه غري قانوين ملا ل يقل عن 
427  جمعية  وطنية  وحملية  ومن بينها جمعيات  ريا�ضية اي�ضا  وفروع جلمعيات دولية، وال�ضبب  

هو  �ضبهة تلقي م�ضاعدات من جهات اأجنبية م�ضبوهة بدون ترخي�ص  م�ضبق من ال�ضلطات .

ب�ضبهة تلقي م�ضاعدات من جهات اأجنبية م�ضبوهة موالية لإ�ضرائيل واملريكان 

حتقيق : اأحمد باحلاج

427  جمعية  وطنية  و حملية 
 حتت جمهر االأجهزة االأمنية  

      م�ضالح اأمن ولية تندوف

 تنظم ور�سات عمل مفتوحة حول خماطراالإ�ستعمال ال�سئ االنرتنت

اأ�ضندت لهم مهمة حماية من�ضاآت النفط والغاز بجنوب البالد الكبري 

قايد �سالح يقرر  رفع عدد عنا�سر اجلي�ش من 04 اإىل 07 اأالف ع�سكري 
اأمر موؤخرا  الفريق الأول اأحمد 
الدفاع  وزير  نائب  �صالح   قايد 
اجلي�ض  اركان  رئي�ض   الوطني  
عدد   برفع   ال�صعبي   الوطني  
املكلفني  اجلي�ض  عنا�رس  
يف  والغاز  النفط  حقول  تامني 

اجلنوب.
موثوق  اأمني  م�صدر   وك�صف   
عدد   اأن  »الو�صط«،  ليومية 
عنا�رس اجلي�ض الوطني  ال�صعبي 
والدرك الوطني  العاملني �صمن 

وحدات حماية املن�صاآت النفطية 
تقرر رفعهم من 4 اآلف عن�رس  
فيفري  �صهر  يف   اآلف    7 اإىل 
اأن  اإىل  وا�صار م�صدرنا    ،  2018
الفريق  قايد �صالح ابلغ قيادات 
الرابعة  يف  النواحي  الع�صكرية 
ورقلة  وال�صاد�صة  يف مترنا�صت  
و  الثالثة يف  ب�صار  بالقرار كما 
اأبلغ   قائد  �صالح الدرك الوطني 
من  وطلب  نوبة،  مناد  اللواء  
اجلميع التجند لتنفيذه يف ا�رسع 

وقت  الإجراء الأخري  املتخذ ل 
يتعلق فقط بارتفاع  او انخفا�ض 
م�صتوى التهديد  الرهابي الذي 
والقادم من  له اجلزائر  تتعر�ض 
مايل  مع  اجلنوبية  احلدود  وراء 
والنيجر بل يتعلق اي�صا  بطماأنة 
الأجانب  الراغبني  امل�صتثمرين 
يف  اجلزائر   يف  ال�صتثمار  يف 

جمالت النفط والغاز .
مئات الوحدات   وتتمركز 
الدرك  ووحدات  الع�صكرية  

حقول    حميط  يف  الوطني 
يف  والغاز  النفط  وقواعد  
ب�صكل  اجلنوب ،وت�صارك 
من�صاآت   تاأمني  يف  مبا�رس 
تقوم  ال�صرتاتيجية  كما  النفط 
العاملني  الأجانب   مبرافقة 
النفطية يف  ال�صناعة  يف  جمال 
ما  وفق  تنقالتهم  اأثناء  اجلنوب 

اأوردته م�صادرنا  .
اأحمد باحلاج

التح�صي�صية  للحمالت  موا�صلة 
ال�صئ  ال�صتعمال  خماطر  حول 
تعزيز  بهدف  و   ، لالنرتنت 
ب�صكل  ال�صبكة  هذه  ا�صتخدام 
اأو�صاط  يف  ل�صيما  وهادف  اآمن 
قامت   ، وال�صباب  الأطفال  
م�صالح اأمن ولية تندوف �صبيحة 
فيفري  لـ:25  املوافق  الأحد  يوم 
مفتوحة  اأبواب  بتنظيم   2018
اجلرمية  مكافحة  فرقة  على 

حماية  فرقة  و  املعلوماتية 
الطفولة وجنوح الأحداث  لفائدة 
بلحاج«  »قادة  ابتدائية  تالميذ 
و  مدغري«   »احمد  متو�صطة   ،
مع  هوارية«  »بوزيدي  ثانوية 
املطويات  من  جمموعة  توزيع 

ذات ال�صلة باملو�صوع .
و على هام�ض هذه الأبواب نظمت 
تعنى  حما�رسة  امل�صالح  ذات 
اإطارات  تن�صيط  من  باملو�صوع 

بالإ�صافة  الولية  لأمن  تابعة 
واأطباء  نف�صانيني  اإخ�صائيني  اإىل 
العمومية  للموؤ�ص�صة  تابعني 
رئي�ض  و  اجلوارية  لل�صحة 
التالميذ  اأولياء  جمعية  فيدرالية 
ال�صوء  ت�صليط  خاللها  من  مت   ،
والنف�صية  ال�صحية  املخاطر  عن 
الإ�صتعمال  نتيجة  الفرد  على 
ال�صئ لالأنرتنت وخمتلف اجلرائم 
الإعالم  بتكنولوجيات  املا�صة 

تر�صيخ  بهدف  وذلك  والإت�صال 
وامل�صرتك  اجلماعي  الوعي 
التي  امل�صوؤولية  بروح  والتحلي 
كل  عاتقه  على  يحملها  اأن  يجب 
تعزيز  وكذا  لالإنرتنت  م�صتخدم 
وامل�صوؤول  الآمن  ال�صتخدام 
الرقمية  للتكنولوجيا  والإيجابي 

للتالميذ.
�ضيخ مدقن

 رئي�ص هيئة فك النزاعات مولي
 ر�ضوان �ضرحاين للو�ضط: 

يف اإطار �ضيا�ضة الدولة للتخفيف من 
اإرتفاع معدلت البطالة 

ال�سركة امل�سرية لهند�سة 
�سوائل احلفر بورقلة  جتاوزات 

اخلطوط احلمراء 

ال�سندوق الوطني للتاأمني على 
البطالة يتدعم بفرعني بعني 

�سالح وعني قزام

طالب رئي�ض هيئة فك النزاعات 
مولي  البني  ذات  وا�صالح 
ت�رسيح  يف  �رسحاين  ر�صوان 
، وزير  »الو�صط«  به يومية  خ�ض 
الطاقة م�صطفى قيتوين ب�رسورة 
م�صالح  لدى  ال�صخ�صي  التدخل 
املديرية العامة �صوناطراك ، من 
التجاوزات  يف  حتقيق  فتح  اأجل 
م�صكوتا  ظل  التي  واخلروقات 
من  الفادح  التاأخر  ب�صبب  عنها 
طرف ال�رسكة الأجنبية امل�رسية 
لهند�صة �صوائل  احلفر يف ت�صديد 
اخلوا�ض  املتعاملني  م�صتحقات 
. �صدد رئي�ض هيئة فك النزاعات 
مولي  البني  ذات  وا�صالح 
تدخل  �رسورة  على   ، ر�صوان 
العليا  ال�صلطات  طرف  من  جاد 
العتبار  اعادة  اأجل  من  بالبالد 
اخلوا�ض  املتعاملني  لدى 
مي�ض  غرار  على  اجلزائريني 
برتوليوم �رسفي�ض ، اأوتيا�ض ماك 
من   ، �رسفي�ض  �صفور  �صارل   ،
اأجل ت�صديد م�صتحقاتهم املالية 
الأجنبية  ال�رسكة  لدى  العالقة 
�صوائل  لهند�صة  امل�رسية 

دائرة  باإقليم  امل�صتثمرة  احلفر 
حيث   ، بورقلة  م�صعود  حا�صي 
الأجنبية  ال�رسكة  حمدثنا  حمل 
املذكورة م�صوؤولية تبعات متادي 
وتطاول امل�صتثمر الأجنبي على 
وهو   ، اجلزائريني  امل�صتثمرين 
واقع  يهدد  اأن  �صاأنه  من  ما 
التي  بالبالد  ال�صتثمار  وافاق 
عن  الراهن  الظرف  يف  تبحث 
وامل�صتعجلة  اجلذرية  احللول 
اجلزائر  تبعية  انهاء  اأجل  من 
لقطاع املحروقات الذي تهاوت 
اأ�صعاره يف البور�صات العاملية .

على  النار  حمدثنا  فتح  كما   
ال�رسكة امل�رسية ال�صالفة الذكر 
، مطالب بتدخل جاد و�صخ�صي 
اأجل  من  العليا  ال�صلطات  من 
ال�رسكة  اإدارة  جمل�ض  تقدمي 
امام امل�صاءلت القانونية لتكون 
عربة لكل متعامل اجنبي ت�صول 
املتعاملني  على  التطاول  له 

اخلوا�ض اجلزائريني .
اأحمد باحلاج

الولئية  الوكالة  موؤخرا  تدعمت 
على  للتاأمني  الوطني  لل�صندوق 
بفرعني  مترنا�صت  بولية  البطالة 
باملقاطعتني الإداريتني عني �صالح 
التكفل  بهدف  وذلك  ومترنا�صت 
يف  الراغبني  البطالني  بان�صغالت 
اإن�صاء موؤ�ص�صات �صغرية ومتو�صطة 

.
يف اإطار �صيا�صة ال�صندوق الوطني 
الوطني  البطالة  على  للتاأمني 
الرامية   ، البطالة  على  للتاأمني 
للم�صاهمة يف الق�صاء على البطالة 
والنهو�ض بواقع الإقت�صاد الوطني 
للوكالة  فرعني  فتح  مت  وعليه 
الولئية بكل من املقاطعة الإدارية 

عني �صالح التي تبعد 670 كلم عن 
بـ  قزام  عني  و  مترنا�صت  ولية 
فقد  مت�صل  �صياق  ، ويف  كلم   400
ثمن بطالو املقاطعتني الإداريتني 
فرعني  فتح  مبادرة   املذكورتني  
وهو  البطالة  على  التاأمني  لوكالة 
التخفيف  ح�صبه  �صاأنه  من  ما 
ال�صفر  وم�صقة  تنقلهم  عناء  من 
ا�صتحداث  يف  للراغبني  بالن�صبة 
موؤ�ص�صات �صغرية من اأجل متابعة 
ملفاتهم بعا�صمة الولية التقليدية 
هذه  تندرج  حيث   ، مترنا�صت 
العملية يف اإطار تقريب موؤ�ص�صات 

الدولة من املواطن .
�ضيخ مدقن



يف  بوكر�شة  ال�شيد  واأو�شح   
وتطهري  تهيئة  اأن م�رشوع  ت�رشيح 
على  ميتد  الذي  احلرا�ش  وادي 
كلم  2ر18  يعرب  كلم    67 طول 
يعرف  اجلزائر  والية  اإقليم  منها 
اأ�شغاله  يف  "ملحوظا"  تقدما 
باملائة,   80 ن�شبة  قاربت  حيث 
مرجعا اأ�شباب ت�شجيل" تعطل" يف 
اأ�شغال امل�رشوع  اإىل "م�شاكل نزع 
ت�شوية و�شعيتها  امللكية" التي مت 
باأنه  اأفاد  و  االأٍرا�شي.  مالك  مع 
�شيتم قريبا فتح جزء من امل�رشوع 
على  احلرا�ش  مدينة  بو�شط 
م�شتوى حمطة "القنطرة البي�شاء" 
مرور  حركة  اأمام  مفتوحة  لتكون 
تهيئة  االإنتهاء من  وكذا  املوطنني 
ا�شرتجاع  بعد  ال�شامباك"    " حي 
اأ�شحاب  تعوي�ش  و  امل�شاحات 
اأو�شح   و  ال�شناعية  الوحدات 
وادي  تطهري  اأ�شغال  اأن  بوكر�شة 
اإطار  يف  تندرج  التي  احلرا�ش 
�شل�شلة امل�شاريع املربجمة وذلك 
الواجهة  وتزيني  الع�رشنة   بهدف 
العا�شمة  للجزائر  البحرية 
عديدة  ف�شاءات  بتهيئة  �شمحت 
البيئي  النظام  و  يتنا�شب  ب�شكل 
من �شاأنها اأن تزود �شكان املنطقة 
خ�رشاء  وم�شاحات  للتنزه  مبواقع 
و ترفيهية ومالعب لال�شرتاحة و 

ذكر  واإذ  الريا�شة.  ممار�شة 
وادي  تهيئة  ا�شغال  اأن  جمددا 
3 جوان  انطلقت يف  قد  احلرا�ش 
2012 و اأ�شندت ملجمع موؤ�ش�شتي 
مليار   38 بكلفة  دايو  و  كو�شيدار 
ب�شكل  تتم  االأ�شغال  اأن  اأكد  دينار 
و  امل�شطر  الربنامج  وفق  طبيعي 
اأنه  اإىل  واأ�شار  املحدد  التمويل 
خطر  من  للحد  ال�شعي  اإطار  يف 
الفي�شانات اأنه قد مت االإنتهاء من 
تهيئة 5 اأودية على م�شتوى خمتلف 

بلديات العا�شمة على غرار وادي 
الكرمة  و  بلحدادي ووادي اإي�شول, 
وادي �شيدي ونيف وبوكراع ووادي 
يف  ال�رشوع  اإنتظار  يف  اأو�شايح 
تهيئة جزء على امتداد 1 كلم من 
اأمام  وفتحه  م�شو�ش  بني  وادي 
للتقليل من ال�شغط  حركة املرور 
املروري باجلهة ,واأبرز املتحدث 
اأن م�شالح مديرية املوارد املائية 
على  حاليا  تعمل  اجلزائر  لوالية 
تنفيذ �شل�شلة من امل�شاريع بهدف 
االإ�شتمرار يف تثبيت توفري وتوزيع 
املياه ال�شاحلة لل�رشب على مدار 
م�شاريع  غرار  على  �شا   24/24
جتديد  اإعادة  و  خزانات  اإجناز 
--كما  نكون  "حتى  القنوات 
قال--يف امل�شتوى ونحافظ على 

اإ�شتمرار وتثبيت هذا املك�شب".
اأن  اىل  ال�شدد  ذات  يف  واأ�شار 
من  العا�شمة  �شكان  اإحتياجات 
مرت  ب900.000  تقدر  املياه 

 24/24 مدار  على  يوميا  مكعب 
كمية  حجم  يقدر  حني  يف  �شا 
لل�شخ  واجلاهزة  املتوفرة  املياه 
كمية  وهي  م3  ب200ر1مليون 
ال�شكان  وتزيد عن حاجات  كافية 
ا�شتيالم  وبخ�شو�ش   اليومية 
االإجناز,  قيد  امل�شاريع  من  عدد 
�شهر  غ�شون  يف  �شيتم  اأنه  ذكر 
حمطة  ا�شتيالم  القادم  مار�ش 
�شت�شمح  التي  بزرالدة  التطهري 
للجزائر  التطهري  و  املياه  ل�رشكة 
املياه  مبعاجلة  )�شيال(  العا�شمة 
بلديات  م�شتوى  على  امل�شتعملة 
العا�شمة.  من  الغربية  اجلهة 
واأ�شاف اأنه �شيتم ا�شتيالم جزء من 
وادي  تطهري  قنوات  �شبكة  م�رشوع 
اأو�شايح و "البوانت بي�شكاد" ببلدية 
التي  العا�شمة(  )غرب  احلمامات 
مبثابة  و�شتكون  اخلدمة  �شتدخل 
العا�شمي  ال�شاحل  حلماية  حزام 
باب  من  امل�شتعملة  املياه  من 

وبخ�شو�ش  خروبة  حتى  الوادي 
البحر  اإن�شاء حمطة حتلية  م�رشوع 
اإطالق  �شيتم  اأنه  قال  بزرالدة 
�شفقة اإجنازه من اأجل الق�شاء على 
ال�شاحلة  املياه  توزيع  التذبذب يف 
بلديات غرب  لل�رشب على م�شتوى 
بوكر�شة  ال�شيد  ذكر  و  العا�شمة 
العادي  التوزيع  لعملية  تدعيما  اأنه 
ل�شكان  لل�رشب  ال�شاحلة  للمياه 
و  العا�شمة  من  الغربية  اجلهة 
ال�شنة  امل�شجل  التذبذب  لتجاوز 
اإجناز  عملية  تتوا�شل  الفارطة 
قرابة 25 بئرا جوفيا وو�شعها حيز 

اخلدمة قريبا. 
�شيتم  اأنه  اأخرى  جهة  من  واأعلن 
خا�شة  مناق�شة  اإطالق  قريبا 
االإ�شطياف  املو�شم  بتح�شري 
وتهيئة  لتجهيز  وذلك   2018
ال�شواطئ امل�شموحة لل�شباحة اأمام 
املواطنني باملراحي�ش واملر�شات 

وباقي التجهيزات ال�رشورية. 

والياتالأربعا ء  28  فيفري 2018 املوافـق   لـ 13 جمادىالثاين  1439ه 7

ك�شف مدير املوارد املائية لولية اجلزائر بوكر�شة كمال, اأن ن�شبة اأ�شغال تهيئة وادي احلرا�ش تقارب 80 
باملائة, متوقعا ال�شتيالم النهائي للم�شروع  خالل ال�شدا�شي الأول من 2019 .

مدير املوارد املائية لولية اجلزائر بوكر�شة كمال

ق.و

 ت�شليم م�شروع  تهيئة وادي
 احلرا�ش بداية �شنة 2019 

مدينة مع�شكر

11 مقاولة خا�شة تتكفل جمانا بتجديد االإنارة العمومية 
خا�شة  مقاولة   11 �شتتكفل 
العمومية  لالإنارة  بتجديد جمانا 
اأحياء  من  عدد  م�شتوى  على 
اأعلنه  ح�شبما  مع�شكر  مدينة 
الوالية  وايل  الثالثاء  اليوم 
نف�ش  وذكر   , لبقى  حممد 
اأ�شغال املجل�ش  امل�شوؤول خالل 
التنفيذي الوالئي اأن �شيتم قريبا 
�شبكة  جتديد  يف  االنطالق 
من  عدد  عرب  العمومية  االإنارة 
طرف  من  مع�شكر  مدينة  اأحياء 
على  وافقت  خا�شة  مقاولة   11
�شمن  بامل�رشوع  جمانا  التكفل 
االإعتبار  الإعادة  والئية  خطة 
لالإنارة العمومية بعا�شمة الوالية 
والبلديات الكربى. و�شيتم يف هذا 
االطار تركيب م�شابيح كهربائية 

ذات  و  للطاقة  مقت�شدة  حديثة 
ومقاومة  كبرية  �شالحية  مدة 
تكاليف  من  يخفف  ب�شكل  عالية 

تعوي�ش  عمليات  و  ال�شيانة 
اليه. واأعلن  اأ�شري  امل�شابيح كما 
ذات امل�شوؤول من جهة اأخرى اأنه 

بالتعاون  قريبا  االنطالق  �شيتم 
املقاوالت  من  جمموعة  مع 
االأ�شغال  يف  املتخ�ش�شة 
العمومية يف اإجناز و �شيانة طرق 
ب�شكل  ريفية  م�شالك  و  بلدية 
املعزولة  القرى  ل�شالح  تطوعي 
�شعوبة  من  �شكانها  يعاين  التي 
مراكز  و  �شكناتهم  اإىل  الو�شول 
اخلدمات املختلفة و�شيتم تعميم 
مرافق  الإجناز  التطوع  عمليات 
املواطنني  ل�شالح  خدماتية 
�شمن  القطاعات  من  عدد  يف 
للموؤ�ش�شات  املواطنة  �شيا�شة 
مداخيل  حققت  التي  اخلا�شة 
مل�شاريع  اجنازها  عرب  هامة 
ال�شابقة  الفرتات  خالل  الدولة 

وفق وايل مع�شكر .

جلفاويــات 

ام  قرية  �شكان  يعاين       ---
دائرة  �شلمانة  ببلدية  اخل�شب 
املياه  انعدام  من  م�شعد 
عدم  وب�شبب  لل�رشب  ال�شاحلة 
�شخ البئر للمياه . ورغم نداءات 
اإىل  بر�شائل  وتوجههم  ال�شكان 
الري  ومدير  الدائرة  رئي�ش 
باجللفة اإال اأنه و ال اأحد ا�شتطاع 
اأن ي�شتجيب ال�شتغاثتهم خا�شة 
املياه  جللب  ي�شطرون  واأنهم 
مناطق  ال�شهاريج من  بوا�شطة 
كم  خم�شون  من  باأكرث  تبعد 
اأن حماوالت  كما   . القرية  عن 
باملنطقة  عميق  بئر  ت�شجيل 
الذين  ال�شكان  حلم  مازالت 
القاهرة  الظروف  ا�شطرتهم 
املنطقة  ترك  حماولة  اإىل 

واللجوء اإىل املدينة هربا .
قطارة  �شكان  مازال     ---
البلدية  ت�شنيف  ينتظرون 
باعتبارها  فالحية  كمنطقة 
400000هكتار  من  اأكرث  حتوي 
�شجلت  وقد  فالحية  اأرا�شي 
االأخرية  �شنوات  اخلم�ش  يف 
اجللفة  بوالية  كبلدية منوذجية 
اجلودة  وذات  التمور  الإنتاج 
العالية . حيث عرفت ا�شتغالل 
طرف  من  هامة  م�شاحات 
اأ�شجار  وغر�ش  املواطنني 
, ورغم بع�ش امل�شاكل  النخيل 
املطروحة من طرف الفالحني 
مثل م�شكل املياه والنقل والغاز 
جلعل  اإ�رشار  هناك  اأن  اإال 
تربية  جمال  يف  رائدة  الوالية 
خا�شة  الفالحة  و  املوا�شي 
اأن  العلم  مع  والتمور.  احلبوب 
�شاكنة املدينة مازالوا يتطلعون 
املدينة  لغاز  م�رشوع  لت�شجيل 
من  الكثري  عليها  متر  حيث 

االأنبوب متجهة اإىل ال�شمال .
---   مازال خريجي املعاهد 
ي�شتكون  والريا�شية  ال�شياحية 
يوم  كل  يف  وهم  التوظيف  من 
مديريات  بني  ذهاب  رحلة  يف 
 , وال�شياحة  والريا�شة  ال�شباب 
من  يجدوا جتاوب  اأنهم مل  مع 
الذين  القطاعات  مدراء  طرف 
من  خوفا  مكاتبهم  اإىل  ركنوا 
مواجهة عديد املتخرجني . كما 
يعرف عن غرفة ال�شياحة ركودا 
خا�شة  االأخرية  ال�شنوات  يف 
امل�شتوى  اإىل  ترقى  مل  واأنها 
من  اأ�ش�شت  التي  واالأهداف 
اأ�شبحت  اأنها  العلم  , مع  اأجلها 
للت�شجيل واحل�شول على  مركز 
ت�شجيل  دون  احلريف  بطاقة 
لرتقية  برامج  اأو  ن�شاطات  اأي 
التقليدية  وال�شناعات  ال�شياحة 

والتي  الوالية  بها  تزخر  التي 
تتنوع من منطقة اإىل اأخرى. 

---    مازال الغمو�ش يكتنف 
عدل  برنامج  �شكنات  قائمة 
ثالثة  وجود  ورغم   . باجللفة 
ي�شجل  مل  انه  اال  طلبا  اأالف 
انه  .مع  الطلبات  ثلث  �شوى 
قوائم  ن�رش  يتم  مل  االآن  حلد 
باجللفة  عدل  من  امل�شتفيدين 
ان  على  املواطنني  ,وتاأكيد 
وبعيدا   عادال  يكن  مل  التوزيع 
مع  وال�شفافية,  النزاهة  عن 
يف  يطعن  من  هناك  اأن  العلم 

طرق اال�شتفادة ويوؤكد عدم 
ن�شيب  جممع  ي�شكوا     ---
العراقيل  بع�ش  من  لل�شياحة 
التي حتول دون اإمتام م�شاريعه 
باجللفة خا�شة منطقة ال�شارف 
التي ا�شتثمر فيها مب�رشوع هام 
ولقي  احلموية  ال�شياحة  يف 
ت�شغيله  مع  ال�شكان  ا�شتح�شان 
من  وبدعم   , املنطقة  الأبناء 
رئي�ش الدائرة الذي يحاول منذ 
يعطي وجه ح�شاري  ان  تعيينه 
لكن   . بالدائرة  يليق  و�شياحي 
حققته  الذي  النجاح  رغم 
ا�شتثمارات ن�شيب مع ان هناك 
الفو�شى  تبعث  خفية  اأيادي 
والتعر�ش   العمال  لدى  والقلق 
غرار  على  للوالية  م�رشوع  الأي 
اإعادة  يف  احلدي  ا�شتثمارات 
العائالت  لرتفيه  م�رشوع  تهيئة 
 . منها  ان�شحابه  اأعلن  والذي 
كبار  من  اجللفة  ابناء  ان  مع  
يف  ي�شتثمرون  والتجار  االأعيان 
و  املحالت  وكراء  البازارات 
الن�شاط خا�شة يف بيع املالب�ش 

الداخلية للن�شاء ؟ 
ومتقاعدوا  يعرف عمال    ---
�رشكة الت�شيري العقاري للمنطقة 
,م�شاكل  باجللفة  ال�شناعية 
و�شعياتهم  ت�شوية  منها  عديدة 
منحة  من  اال�شتفادة  وعدم 
الت�رشيح واالإحالة على التقاعد 
باال�شافة اىل �شوء العالقة بني 
العمال و االدارة خا�شة عمليات 
الطرد التع�شفي . ويوؤكد العمال 
ومنح  ت�شيري  طريقة  �شد  انهم 
مرور  ورغم  التقاعد  منحة 
اال  طلباتهم  ايداع  عن  ا�شهر 
انهم مل يتلقوا بالرد  وقد دخل 
عن  ا�رشاب  يف  منهم  البع�ش 
الطعام من اجل تلبية مطالبهم 
واحل�شول على حقوقهم واإعالم 
العمل  ووزارة  ال�شناعة  وزارة 
والنقابات العمالية واملنظمات 

احلقوقية  بذلك .
يعدها / ح ع غ
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حماولة للفهم

ماذا يجري يف القاهرة بني م�سر وحما�س..؟
ح�سام الدجني

اأكرث من اأ�سبوعني من الإقامة املتوا�سلة لوفد ميثل غالبية اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي يف الداخل واخلارج يقيمون 
يف جمهورية م�سر العربية ويعقدون اللقاءات املتوا�سلة مع اجلانب امل�سري و�سط تعتيم اإعالمي وبحر من 

ال�سائعات التي تتحدث عن طبيعة الزيارة وملفاتها.
العالقة بني حما�س  ملحاولة فهم 
عن  يعرب  يحدث  ما  وهل  وم�رص، 
اأم  الأمد  طويل  بالعالقة  حتول 
بظروف  مرتبط  طارئ  تطور  اأنه 
ل  تتغري؟  ما  �رصعان  مو�ضوعية 
علمي  وت�ضخي�س  حتليل  من  بد 
وم�ضتقبل  التحول  ل�ضكل  اأكادميي 
على  الإجابة  خالل  من  العالقة 

ال�ضوؤال الآتي:

ما هو الت�سخي�ص ال�سليم 
لطبيعة العالقة بني م�سر 

وحركة حما�ص وم�ستقبلها؟

ملنحنيات  متابعتي  خالل  من 
الطرفني، وعلى وجه  العالقة بني 
التحديد بعد 2013/6/30، وحالة 
العالقة  �ضهدتها  التي  التوتر 
ب�ضكل  للبحث  ذلك  يدفعني 
تلك  م�ضتقبل  حول  مو�ضوعي 
عليها  املحافظة  واآليات  العالقة 
اإمياين  بل وتعزيزها، انطالقاً من 
باأهمية الدور امل�رصي لعدة اأ�ضباب 
ال�ضيا�ضية  اجلغرافيا  اأهمها:  لعل 
واحل�ضاري  التاريخي  والعمق 
العربية  الدول  جامعة  وتكليف 
امل�ضاحلة،  ملف  بقيادة  مل�رص 
وعالقات م�رص املهمة بالأطراف 
فيها  مبا  والدولية  الإقليمية 

الحتالل ال�ضهيوين.
وحممد  النرباوي  فتحية  حددت 
اأ�ضول  كتابهما  يف  مهنا  ن�رص 
اأنواع  الدولية  ال�ضيا�ضية  العالقات 
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  يف  التغيري 

للدول على النحو التايل:
يف  تغري  وهو  التكيفي:  التغري   .1
اإىل  املوجه  الهتمام  م�ضتوى 
بقاء  ا�ضتمرار  مع  معينة  ق�ضية 
ال�ضيا�ضة يف اأهدافها واأدواتها كما 

هي.
2. التغري الربناجمي: حدوث تغري 
مع  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  اأدوات  يف 

ا�ضتمرار الأهداف كما هي.
ال�ضيا�ضة  اأهداف  يف  التغري   .3
تغري  جمرد  ولي�س  اخلارجية 

الأدوات.
ال�ضيا�ضة  توجهات  يف  التغري   .4
اأ�ضكال  اأكرث  وهو  اخلارجية، 

التغريرّ تطرفاً، ويوؤدي اإىل تغري يف 
اخلارجي  لل�ضلوك  العام  التوجه 
الأدوات  يف  تغرياً  ي�ضتمل  بحيث 

والأهداف وال�ضرتاتيجيات.
من  كل  موقع  حتديد  اأجل  من 
م�رص وحما�س �ضمن �ضكل التحول 
اجلديدة  البيئة  حتليل  من  لبد 
بني  التقارب  هذا  اإىل  دفعت  التي 

م�رص وحما�س.

اأ�سباب ودوافع التحولت 
اجلديدة )ما اجلديد(؟

بالن�سبة مل�سر:

1. ي�ضكل الإرهاب يف �ضيناء مع�ضلة 
ولالأمن  امل�رصية،  للدولة  حقيقية 
القومي امل�رصي، ولعل ما طرحه 
املفكر امل�رصي جمال حمدان يف 
كتابه »�ضخ�ضية م�رص: .. درا�ضة يف 
عبقرية املكان عن الأمن القومي 
البوابة  من  يبداأ  باأنه  امل�رصي« 
�ضيناء  ويتجاوز  مل�رص،  ال�رصقية 
وخ�ضو�ضية  فل�ضطني،  اإىل  لي�ضل 
يجب  للم�رصيني  بالن�ضبة  �ضيناء 
الفل�ضطينيني،  نحن  ندركها  اأن 
ا�ضتهدفت  التي  الغزوات  فمعظم 
م�رص انطلقت من ال�رصق )من �ضبه 
جزيرة �ضيناء(، وي�ضري حمدان اإىل 
ظاهرٍة مهمة يف جغرافية وتاريخ 
م�رص منذ القدم وحتى الآن، وهى 
مفتوحة  احلقيقة  يف  الدلتا  اأن 
ومك�ضوفة من ال�رصق، ولذلك فاإن 
غزاة  ملعظم  املف�ضل  ال�ضيناريو 
اخرتاق  هو  الع�ضور،  عرب  م�رص، 
الو�ضول  اإىل  يوؤدي  ل�ضيناء  �رصيع 
اإىل الدلتا، وتهديد حقيقي لالأمن 
ولذلك  الدار.  عقر  يف  امل�رصي 
�ضيناء،  طريق  حمدان  ي�ضف 
طريق  ال�ضمال  طريق  �ضيما  ل 
الفرما، باأنه طريق الغزاة لكرثة ما 

عربه من جيو�س.
من  اليوم  �ضيناء  يف  يجري  فما 
عمليات اإرهابية ت�ضتهدف اجلي�س 
امل�رصي وت�ضتنزفه مالياً وع�ضكرياً 
جعل من القيادة امل�رصية التفكري 
ب�ضكل اأو�ضع واأعمق لإنهاء مع�ضلة 
الأمن  ا�ضتعادة  اأجل  ومن  �ضيناء، 

وال�ضتقرار يف �ضيناء لبد من خيار 
التنمية، وي�ضكل قطاع غزة مدخال 
مهًما للتنمية عرب تاأهيل معرب رفح 
معرباً  يكون  اأن  على  قادراً  ليكون 

اقت�ضادياً يخدم الطرفني.
ال�ضيا�ضية:  حما�س  وثيقة   .2
حما�س  وثيقة  �ضاعدت 
احلركة  اأطلقتها  التي  ال�ضيا�ضية 
عن  واأعلنت   ،2017/5/1 يف 
و�رصيح  وا�ضح  ب�ضكل  هويتها 
الإخوان  بجماعة  ارتباطها  بعدم 
يف  باآخر  اأو  ب�ضكل  امل�ضلمني، 
�ضناعة حتول ولو طفيفا باملوقف 

امل�رصي جتاه حما�س.
3. احلدائق اخللفية مل�رص )القرن 
تقراأ  النه�ضة(:  و�ضد  الإفريقي 
التمدد  �ضكل  كبري  ب�ضكل  م�رص 
الإفريقي،  بالقرن  ال�ضهيوين 
والعبث  النه�ضة  �ضد  يف  ودورها 
املتكرر باحلدائق اخللفية للقاهرة 
مبا مي�س اأمنها القومي، ومن هنا 
فاإن انفتاح القاهرة على املقاومة 
وحما�س  عام  ب�ضكل  الفل�ضطينية 
والتعاطي  اخل�ضو�س،  وجه  على 
عن  للدفاع  متقدم  كلواء  معهم 
عموماً  العربي  القومي  الأمن 
اخل�ضو�س  وجه  على  وامل�رصي 
الحتالل  دولة  على  وال�ضغط 
الإ�رصائيلي من تلك البوابة ل�ضمان 

م�ضاحلها بالقارة ال�ضمراء.
4. تراجع الدور امل�رصي حل�ضاب 
غزة:  يف  والرتكي  القطري  الدور 
مع  امل�رصية  القطيعة  اأن  �ضك  ل 
منحت  املا�ضية  بالفرتة  حما�س 
ها القاهرة خ�ضماً �ضيا�ضياً  دول تعدرّ
لها مللء الفراغ مثل قطر وتركيا، 
واملكانة  الدور  ي�ضعف  وهذا 
بها م�رص يف احت�ضان  تتمتع  التي 

ورعاية امللف الفل�ضطيني.
والأطماع  القرن  �ضفقة   .5
للحل  كمدخل  ب�ضيناء  الأمريكية 
الفل�ضطيني  لل�رصاع  النهائي 

الإ�رصائيلي.

بالن�سبة حلما�ص:

فم�رص  اجلغرافيا،  ديكتاتورية   .1
غزة  لقطاع  الوحيدة  الرئة  هي 

التي تربطها بالعامل اخلارجي.
املعابر  واإغالق  احل�ضار   .2
فالواقع  املتتالية،  والأزمات 
يحتمل،  يعد  مل  غزة  يف  املعا�س 
تكلفة  اخليارات  اأقل  فاإن  وعليه 
قوية  عالقة  هو  حلما�س  بالن�ضبة 
يخفف  مبوجبها  القاهرة  مع 
وتتدفق  املعرب  ويفتح  احل�ضار 

الب�ضائع.
الأمن  على  واخلطر  الإرهاب   .3
تخ�ضى  الفل�ضطيني،  القومي 
ولية  تنظيم  �ضيطرة  من  حما�س 
اأو  احلدود،  مناطق  على  �ضيناء 
ظل  يف  التنظيم  اأفراد  هروب 
امل�ضتمرة  الع�ضكرية  العملية 
اأمن  على  ذلك  واأثر  ب�ضيناء، 
حما�س  و  عموماً  غزة  وم�ضالح 

على وجه اخل�ضو�س.
رغبة  بعدم  حما�س  اإدراك   .4
امل�ضاحلة  بتنفيذ  عبا�س  الرئي�س 
حل�ضن  حما�س  عودة  دون 
ال�رصعية، ومتطلبات هذا احل�ضن 
احلكم  عن  والتخلي  ال�ضالح  ترك 

ب�ضكل كامل ونهائي.
وفق ما �ضبق فاإن �ضكل التحول يف 
التغري  هو  بحما�س  م�رص  عالقة 
الربناجمي من خالل تغيري اأدوات 
قطاع  جتاه  اخلارجية  ال�ضيا�ضة 
املتمثلة  الأهداف  بقاء  مع  غزة 
يف حتييد حركة حما�س وتوظيف 
امل�رصية  امل�ضالح  خلدمة  قوتها 

هو الأكرث ترجيحاً.
اأما �ضكل التحول احلم�ضاوي جتاه 
الأكرث  التو�ضيف  فرمبا  م�رص 
اأهداف  يف  التغري  هو  ترجيحاً 
جمرد  ولي�س  اخلارجية  ال�ضيا�ضة 
ا�ضتمرت  حال  ويف  الأدوات.  تغري 
خطوات تعزيز الثقة بني الطرفني 
التحول  �ضكل  يتطور  فرمبا 

اإيجاباً.

ماذا يجري بالقاهرة؟

الداخل  ميثل  رفيع  قيادي  وفد 

املكتب  رئي�س  يراأ�ضه  واخلارج 
يتلقى  اإ�ضماعيل هنية  ال�ضيا�ضي 
القاهرة  لزيارة  ر�ضمية  دعوة 
للقاء وزير املخابرات امل�رصي 
كامل،  عبا�س  اللواء  اجلديد 
لقاءات  عدة  الوفد  هذا  ويعقد 
من  اأع�ضاء  جميع  لقاء  منها 
يف  حلما�س  ال�ضيا�ضي  املكتب 
يدلل  مبا  امل�رصية،  العا�ضمة 
الدور  باأهمية  توؤمن  حما�س  اأن 
م�رص  بها  تتمتع  التي  واملكانة 

يف املنطقة.
الوطنية  امل�ضاحلة  ملفات 
الثنائية  العالقات  وملف 
حما�س  بني  تطويرها  و�ضبل 
و�ضفقة  الأمن،  وملف  وم�رص، 
بالتيار  حما�س  وعالقة  القرن، 
و�ضبل  فتح  حلركة  الإ�ضالحي 
مثل  جديدة  خليارات  النتقال 
اإنقاذ  )جمل�س(  حكومة  ت�ضكيل 
ذات  اأخرى  وملفات  وطني، 

اأهمية للطرفني.

ثانيًا: م�ستقبل العالقة 
بني حما�ص وم�سر 

واآليات تطورها

حما�س حتكم قطاع غزة، وهي 
حركة حترر وطني لها ح�ضورها 
ومكانتها يف املعادلة ال�ضيا�ضية، 
الف�ضائل  اأكرب  من  فهي 
تنظيماً  والأكرث  الفل�ضطينية 
بالوعي  ومكانتها  وان�ضباطاً، 
والإ�ضالمي  العربي  اجلمعي 
كبرية وموؤثرة، وم�رص دولة مركز 
لها مكانتها ودورها يف املعادلة 
الدولية والإقليمية، وهي املكلفة 
ر�ضمياً من جامعة الدول العربية 
باإدارة ملف امل�ضاحلة الوطنية.

الطرفني،  بني  امل�ضالح  تقاطع 
م�رص وحما�س، وامل�ضداقية يف 
التعامل، وحر�س كل طرف على 
اأمن وم�ضالح وا�ضتقرار الطرف 
العالقة  بتعزيز  كفيلة  الآخر 

بل  وا�ضتمراريتها  ودميومتها 
تطورها.

تطور  ا�ضتمرارية  من  الأهم 
هو  وحما�س  م�رص  بني  العالقة 
لتطور  طرف  كل  اآليات  و�ضع 
على  الآخر  بالطرف  العالقة 
امل�ضرتكة،  امل�ضالح  قاعدة 
والعروبي  التاريخي  والإرث 
واحل�ضاري الذي يجمع ال�ضعبني 
الفل�ضطيني وامل�رصي، ومن اأهم 

اآليات تطور العالقة ما ياأتي:
1. ينبغي اأن يعمل الطرفان بكل 
حماية  على  وال�ضبل  الو�ضائل 

الأمن القومي للطرف الآخر.
اأن تعمل حما�س على تعزيز   .2
القاهرة  وح�ضور  ومكانة  دور 
خالل  من  الفل�ضطيني  بامللف 
و�ضفقة  التهدئة  لأوراق  منحها 
ال�ضيا�ضية  والعملية  التبادل 
مقابل  الداخلية،  وامل�ضاحلة 
ودبلوما�ضيتها  م�رص  تعمل  اأن 
الن�ضطة بالعمل مع الدول الغربية 
قوائم  من  احلركة  رفع  على 
�ضفحة  وفتح  الغربية،  الإرهاب 
فتح  ت�ضمن  احلركة  مع  جديدة 
معرب رفح واإعادة النظر بقوائم 
الربية  املنافذ  على  املدرجني 
امل�رصية.3.  للدولة  واجلوية 
بتبني  وم�رص  حما�س  تبداأ  اأن 
يوؤكد  اإعالمي  حمددات خطاب 
على متانة العالقة بني الطرفني 

و�ضبل تعزيزها.
4. اأن تبداأ م�رص برت�ضيخ مفاهيم 
فل�ضطني  يف  الناعمة  القوة 
وجه  على  غزة  وقطاع  عموماً 
اخل�ضو�س عرب اإن�ضاء م�ضت�ضفى 
ومكتب  وبنك م�رصي،  م�رصي، 
ال�ضفر  لت�ضهيل  م�رصي  متثيل 
والتبادل  والدرا�ضة  والتنقل 
العالقات  وتعزيز  ال�ضبابي، 
اخلربات  تبادل   .5 القت�ضادية. 
والت�ضالت  الزراعة  يف 
لتطوير  املعلومات  وتكنولوجيا 
والتكنولوجي  الزراعي  الواقع 

للطرفني.
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية

حكم باحلجر
جمل�س ق�ضاء : البويرة

حمكمة : البويرة
الق�ضم : �ضوؤون ال�ضرة

ولهذه �ال�شباب
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون اال�رسة حكما علنيا 
ح�ش�ريا اإبتدائيا  يف ال�شكل : قب�ل دع�ى االرجاع بعد اخلربة . 
يف امل��ش�ع : افراغ احلكم التمهيدي ال�شادرعن حمكمة احلال  

بتاريخ 18-01 -2017 حتت  رقم الفهر�س 00176 / 17 وامل�شادقة 
على  تقرير اخلربة الطبية املنجزة امل�دعة  لدى امانة �شبط 
املحكمة بتاريخ 09- 03- 2017 حتت رقم514 / 17 واملحررة 

مبعرفة الدكت�رة بن م�شت�رة ميينة  و الق�شاء  باحلجر على املرجع 
�شده ب�هني حممد امل�ل�د بتاريخ 18 -08-1991 و تعيني املرجع 
ب�هني �شالح مقدما عليها لت�شيري�ش�ؤونه واإلزام املرجع بن�رس هذا 

احلكم لالعالم وحتميله امل�شاريف الق�شائية .
بذا �شدر احلكم و�رسح به جهرا واأ�شهر به اأمام املالأ باجلل�شة 

العلنية املنعقدة بالتاريخ املذك�راعاله  .

الرئي�س امني ال�ضبط

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

الأ�ضتاذة / حا�ضور الزهراء
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر

حم�ضر تبليغ حكم ح�ضوري  عن طريق الن�ضر يف جريدة يومية
)طبقا للمادة 4/412 من ق ا م ا(

لفائدة : �شحراوي دليلة 
العن�ان �شارع اأو رقم 45 واد اأو�شايح با�س جراح

القائمة يف حقه االأ�شتاذة تدرانت ليندة املحامية

بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة ح�شني داي الق�شم �ش�ؤون االأ�رسة بتاريخ 2017/11/09 رقم اجلدول 17/03154 رقم الفهر�س 17/05773
بناءا على حم�رس تبليغ حكم ح�ش�ر املحرر من طرفنا بتاريخ 2017/12/06.

بناءا على اإذن بالن�رس م�شم�ن منط�ق حكم ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة ح�شني داي بتاريخ 2018/02/04 حتت رقم 18/211.
نحن االأ�شتاذة حا�ش�ر الزهراء حم�رسة ق�شائية لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبها بالعن�ان املذك�ر اأعاله.

بلغنا ال�شيدة : ارون وردية      العن�ان : �شارع اأو رقم 45 واد اأو�شايح با�س جراح
مبا ت�شمنه احلكم املذك�ر اأعاله القا�شي ب : ')) افرغا لالأمر ال�شادر عن الق�شم رقم 3154/17 و امل�شادقة على تقرير خربة  اخلبري الطبي حمند الطيب بن عثمان امل�دعة بتاريخ 
09/10/2017 حتت رقم 425/17 و بالنتيجة احلكم باحلجر على املدعى عليها ارون وردية ابنة ارون اأحمد و عي�شاوي �شك�رة امل�ل�دة بتاريخ 21/01/1938 ببلدية ب�غني والية تيزي 
وزو , و تعيني ابنتها املدعية �شحراوي دليلة مقدما عليها تت�ىل جميع �ش�ؤونها املالية و االإدارية مع اأمر �شابط احلالة املدنية لبلدية ب�غني بالتاأ�شري بحكم احلجر على هام�س �شهادة 

ميالد املحج�ز عليها ب�شعي من النيابة و اأمر املدعية بال�شعي لن�رس هذا احلكم باإحدى اجلرائد ال�طنية لالإعالم....((
املح�ضرة الق�ضائية 

�إ�شهار جتديد مكتب 
جمعية حملية 

طبقا لأحكام املادة رقم 18 من 
القانون رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 
جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 

لقد مت هذا اليوم 27 فيفري 2018 
جتديد ت�ضكيلة الهيئة التنفيذية 
للجمعية املحلية امل�ضماة :اجلمعية 

الدينية مل�ضجد عقبة بن نافع الفهري 
. امل�ضجلة حتت رقم :26 بتاريخ 
2010/06/06 ببئر هني بلدية 

اخلبانة دائرة اخلبانة ولية امل�ضيلة  
يرتاأ�ضها ال�ضيد :حيمد عبد النا�ضر .

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
حكم باحلجر

جمل�س ق�ضاء : البويرة
حمكمة : البويرة

الق�ضم : �ضوؤون ال�ضرة

ولهذه �ال�شباب
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون اال�رسة حكما علنيا 

ح�ش�ريا اإبتدائيا  يف ال�شكل : قب�ل دع�ى االرجاع بعد اخلربة .
يف امل��ش�ع : افراغ احلكم التمهيدي ال�شادرعن حمكمة احلال  

بتاريخ 18-01 -2017 حتت  رقم الفهر�س 00176 / 17 وامل�شادقة 
على  تقرير اخلربة الطبية املنجزة امل�دعة  لدى امانة �شبط 
املحكمة بتاريخ 09- 03- 2017 حتت رقم514 / 17 واملحررة 

مبعرفة الدكت�رة بن م�شت�رة ميينة  و الق�شاء  باحلجر على املرجع 
�شده ب�هني حممد امل�ل�د بتاريخ 18 -08-1991 و تعيني املرجع 
ب�هني �شالح مقدما عليها لت�شيري�ش�ؤونه واإلزام املرجع بن�رس هذا 

احلكم لالعالم وحتميله امل�شاريف الق�شائية .
بذا �شدر احلكم و�رسح به جهرا واأ�شهر به اأمام املالأ باجلل�شة 

العلنية املنعقدة بالتاريخ املذك�راعاله  .
الرئي�س امني ال�ضبط

�إعـــالن 
عن فتح حتقيق عمومي حول م�شروع
اإجناز تو�ضعة مركب �ضناعة مواد البناء املختلفة 

ذات اجلودة العالية
 EXTENTION D’UN COMPLEXE DE 
FABRICATION DE DIVERS MAT 

 RIAUX DE CONSTRUCTION DE HAUTE
QUALITE

طبقا للقرار رقم 663 امل�ؤرخ يف 2018/02/20 ال�شادر عن ال�شيد وايل والية 
امل�شيلة املت�شمن فتح حتقيق عم�مي ح�ل م�رسوع "اإجنـاز ت��شعة مركب 
 SARL : شناعة م�اد البناء املختلفة ذات اجل�دة العالية", لفائــدة ال�شيـد�
�شتيل �شنافــي لالإ�شترياد والت�شدير للم�شري : �شنافـي فاتـح ال�اقع باملكان 

امل�شمى : في�س املالحـة والبتة ببلدية بلعائبة والية امل�شيلة.
يعلن رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية بلعائبـة كافة امل�اطنني عن فتح 
�شجل خا�س بتدوين كل املالحظات واالإعرتا�شات وامل�اقف ح�ل اإجنـاز 

هذا امل�رسوع ومت تعيني ال�شيد : بـن عيـ�س ح�شام ب�شفتـه مهنـد�س معمـاري 
ببلدية بلعائبة مندوبا حمققا الإ�شتقبال عرائ�س امل�اطنني و�شكاويهم خالل 
اأيام العمل الر�شمية من ال�شاعة الثامنة �شباحا و اإىل غاية الرابعة والن�شف 

م�شاءا وملدة 15 ي�ما اإبتداءا من : 2018/03/01 اإىل غاية 2018/03/15.

رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي

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

دائرة حا�ضي بحبح
بلدية عني معبد

م�ضلحة التنظيم و ال�ضوؤون العامة
مكتب اجلمعيات
رقم : 02/2017  

و�ضل ت�ضجيل الت�ضريح بتاأ�ضي�س جمعية حملية 

مبقت�شى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �شفر 1433 امل�افق ل 12 يناير 
2012 املتعلق باجلمعيات ٬ مت هذا الي�م : 16 ن�فمرب 2017
ت�شليم و�شل الت�رسيح بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية امل�شماة :

جمعية هديل الثقافية بعني معبد
يراأ�شها ال�شيد : ب�بكراوي حممد

الكائن مقرها ب : القاعة متعددة الن�شاطات عني معبد 

االإمـــــــــــــ�شــــــــــاء
املكلف بت�شيري ال�ش�ؤون االإدارية و املالية
لبلديةعني معبد     
فيط�س عمر

و بالتايل يجب القيام باإجراءات االإ�شهار وفقا الأحكام املادة 18 الفقرة 02 من القان�ن ال�شالف الذكر 

Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 
cadeaux de �n d année cadeaux d’a�aires 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling
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Nous suivre sur:
PUB

- 



بني  باردة  من حرب  �أ�سابيع  فبعد 
عقب  وتريتها  تز�يدت  �لطرفني، 
�لعا�سمة  �سهدتها  �لتي  �ملعارك 
)جنوب(،  عدن  �ملوؤقتة  �ليمنية 
�سالح  �ليمني  �لنقل  وزير  فتح 
�لنار  �لأحد،  �أم�س  �أول  �جلبو�ين، 
�إياها  متهما  �لإمار�ت،  على 
م�سلحة  ف�سائل  دعم  بالعمل على 
و�لعمل  �ل�رشعية،  نطاق  خارج 

على تعميم �لفو�سى.
كانت  �ملا�سية،  �لفرتة  وطو�ل 
بدعم  للإمار�ت  �لتهامات 
على  تقت�رش  �مل�سلحة  �لف�سائل 
لكن  لل�رشعية،  مو�لني  ن�سطاء 
توجيه �لتهامات هذه �ملرة على 
ل�سان وزير ينحدر من �ملحافظات 
قو�ت  من  �ملحررة  �جلنوبية 
)�حلوثيني(،  �هلل"  "�أن�سار  جماعة 
�حلكومة  بني  بالعلقة  يذهب  قد 
�سيناريوهات  �إىل  و�لإمار�ت 

جديدة.
دول  �أكرب  ثاين  هي  و�لإمار�ت 
تتزعمه  �لذي  �لعربي  �لتحالف 
�ليمن  ��ستعادة  بهدف  �ل�سعودية، 
وت�رشف  �حلوثي"،  "�لنقلب  من 
�أبوظبي ب�سكل رئي�سي على �مللف 
�لع�سكري و�لأمني يف �ملحافظات 
من  �ملحررة  و�ل�رشقية  �جلنوبية 
 2015 منت�سف  منذ  �حلوثيني، 
وتو�جه �لإمار�ت �تهامات بالعمل 
�حلكومة  �سلطة  �إ�سعاف  على 
�ل�رشعية يف �ملناطق �لتي يفرت�س 
�أنها خا�سعة لها، و�متلك �أهد�ف 

خفية يف �ليمن.
من  ر�سمي  تعليق  �أي  ي�سدر  ومل 
�لوزير  �تهامات  على  �لإمار�ت 
�ليمني، لكنها تقول دوما �إنها تقف 
ولي�س  و��ستقر�ره،  �ليمن  بجانب 
هدفها  و�إن  فيه،  �أطماع  لديها 
�لنقلب  �إنهاء  هو  �ل�سعودية  مع 

ودحر �حلوثيني.
قدمت  �إنها  �أبوظبي  وتقول 
بد�ية  منذ  لليمنيني  م�ساعد�ت 
�حلرب باأكرث من 2.7 مليار دولر، 
ف�سل عن تقدمي م�ساعد�ت طبية 
�لإمار�تي  �لأحمر  �لهلل  عرب 

��ستفاد  �لكولري�،  ملكافحة 
ميني  �ألف   300 من  �أكرث  منها 
�لإطار  يف  �لأنا�سول  وت�ستعر�س 
�لع�سكرية  �لإمار�ت  �أدو�ر  �لتايل 
و�لتي  �جلنوبية،  �ملحافظات  يف 
تهدد  �أنها  مينيون  م�سوؤولون  يرى 

بحرف م�سار �لتحالف �لعربي.

قوات "احلزام الأمني" 
يف عدن

�لتحالف  قو�ت  �لإمار�ت  تتزعم 
ومنذ  �جلنوبية.  �ملحافظات  يف 
و�ملحافظات  عدن  حترير 
 ،2015 �أوت  يوليو  يف  �جلنوبية 
�لتحالف  قو�ت  قيادة  يتوىل 
وينوبه  �إمار�تي،  ع�سكري  م�سوؤول 

م�سوؤول �سعودي.
�لإمار�ت  �أن�ساأت  �لتحرير،  وعقب 
�لأمني"  �حلز�م  "قو�ت  ت�سمى  ما 
يف عدن، وهي خليط من ع�سكريني 
ينحدرون  �أغلبهم  جنوبيني، 
ومقاتلني  �سلفية،  جماعات  من 
طاحمني �إىل �نف�سال جنوب �لبلد 
عدد  تدريب  ومت  �سماله،  عن 
منهم يف قو�عد ع�سكرية �إمار�تية 

مبنطقة �لقرن �لإفريقي.
�لقو�ت  لهذه  �لإمار�ت  و�أوكلت 
عدن  حمافظات  حماية  م�سوؤولية 
بالكامل.  و�ل�سالع  و�أبني  وحلج 
مت  حكومية،  لتهامات  ووفقا 
ومدرعات  بدبابات  دعمهم 
عملية  يف  �ساركت  �إمار�تية 
�إن�ساء مع�سكر�ت  �لتحرير، وجرى 

لهم يف عدن.
فاإن   ، حكومية  م�سادر  وبح�سب 
باأكرث  تلك �لقو�ت �ملقدر عددها 
ر�سمية،  لي�ست  �آلف،   10 من 
يف  ع�سكرية  �أرقام  لديها  ولي�س 
�جلي�س �لوطني و�لقو�ت �مل�سلحة 
�حلكومة  متنحهم  ول  �ليمنية، 
يتقا�سون  �إذ  �سهرية،  رو�تب 
بو�قع  �لإمار�ت،  من  رو�تب 
لقادة  �سهريا  �سعودي  ريال   1500
و�ألف  �لتفتي�س،  ونقاط  �لوحد�ت 
�مل�سادر  وقالت  للأفر�د،  ريال 

�مللف  �أ�سندت  �لإمار�ت  �إن 
�جلنوبية  �ملحافظات  بني  �لأمني 
ع�سكرية  وحد�ت  �إىل  و�ل�سمالية 
�لنف�سال،  مل�سلحة  متطرفة 
يوميا  �لوحد�ت  هذه  وتعرقل 
دخول �ملو�طنني من �ملحافظات 
�أغلبهم  وتعيد  �إىل عدن،  �ل�سمالية 

بح�سب �لهوية �ل�سخ�سية.
�لأمني"  �حلز�م  "قو�ت  ونفذت 
�أكتوبر  يف  دهم  حملت  �سل�سلة 
�لتجمع  حزب  ملقر�ت   ،2017
)�لإ�سلمي(،  للإ�سلح  �ليمني 
كما  قادته.  من  عدد�  و�عتقلت 
�سهدت فرتة �سيطرتها على عدن 
م�ساجد،  �أئمة  �سملت  �غتيالت 
يف  �لقو�ت  هذه  �عرت�ست  كما 
رئي�س  �أكتوبر �ملا�سي، موكب   12
دغر،  بن  عبيد  �أحمد  �حلكومة 
و�أطلقت عليه �لنري�ن �أثناء توجهه 
تقني،  معهد  لفتتاح  حلج  �إىل 

و�أجربته على �لعودة.
�لقو�ت  هذه  �لإمار�ت  وجعلت 
حتت ت�رشف "�ملجل�س �لنتقايل" 
�ملطالب بالنف�سال، وهي ت�سيطر 
�لو�سع  على  كامل  �سبه  ب�سكل 
�أن �سنت يف  �لأمني يف عدن، بعد 
28 جانفي �ملا�سي، هجمات على 
�ملو�لية  �لع�سكرية  �لقو�عد  �آخر 
حا�رشت  قد  وكانت  لل�رشعية، 
�لذي  �لرئا�سي  "معا�سيق"  ق�رش 
�أن تتدخل  به �حلكومة، قبل  تقيم 

�ل�سعودية وتدعو �إىل هدنة.

"النخبة احل�ضرمية" يف 
ح�ضرموت

�لتحالف  نفذ   ،2016 �أفريل  يف 
لتحرير  ع�سكرية  عملية  �لعربي 
حمافظة  عا�سمة  �ملكل،  مدينة 
تنظيم  من  )�رشق(،  ح�رشموت 
�سيطرته  من  عام  بعد  �لقاعدة، 
�لأجهزة  �سيطرة  من  وبدل  عليها 
�لو�سع  على  �لر�سمية  �لأمنية 
�لإمار�ت  �أوكلت  �ملكل،  يف 
�أن�ساأتها  �إىل قو�ت جديدة  �ملهمة 
"�لنخبة  بـ  وتعرف  ودربتها، 

�لقو�ت  تلك  �حل�رشمية"وتنتمي 
فقط،  ح�رشموت  حمافظة  �إىل 
�ملو�قع  جميع  على  وت�سيطر 
وعلى  �ل�سيادية،  �حلكومية 
وميناء  �لريان"،  "مطار  ر�أ�سها 
�لنفطي  "�ل�سبة"  وميناء  �ملكل، 
ترف�س  حكومية،  �تهامات  ووفق 
�لإمار�ت ��ستئناف �لعمل يف مطار 
�ملحافظات  �أبناء  خلدمة  �لريان 

�جلنوبية و�ل�سمالية.
دولية،  حقوقية  منظمات  و�أفادت 
باأن �ملطار حتول  �ملا�سي،  �لعام 
�لإمار�ت،  خل�سوم  معتقل  �إىل 
ول  �لإ�سلميني،  من  و�أغلبهم 
�لقو�ت  تلك  يعرف حتديد� حجم 
لكن  �ملكل،  على  �مل�سيطرة 
 6 من  �أكرث  �أنها  رجحت  م�سادر 
ح�رشموت  وت�سم  جندي  �آلف 
حقول نفط. وكانت م�سادر ر�سمية 
�تهمت �لإمار�ت مبنع �حلكومة من 
وت�سديره  �لنفط  �إنتاج  ��ستئناف 
من  ما  وهو  "�ل�سبة"،  ميناء  عرب 
�ملتدهور  �لقت�ساد  �إنعا�س  �ساأنه 

منذ ثلثة �أعو�م.

ال�ضبوانية" يف  "النخبة 
�ضبوة

كما هو �حلال يف حمافظتي عدن 
�لإمار�ت  �أن�ساأت  وح�رشموت، 
يف  �ل�سبو�نية"  "�لنخبة  قو�ت 
غنية  حمافظة  وهي  �سبوة، 
بالنفط و�لغاز )جنوب �رشق(، ومت 
�حلوثيني  من  بالكامل  حتريرها 

خلل �لأ�سابيع �ملا�سية.
ومتتلك "�لنخبة �ل�سبو�نية" �أ�سلحة 
ثقيلة متطورة. وك�سف وزير �لنقل 
�أنها  �جلبو�ين،  �سالح  �ليمني 
بالدبابات  طريقه  �عرت�ست 
�ملتو�سطة  و�لأ�سلحة  و�ملدرعات 
حجر  و�سع  يريد  كان  عندما 

�لأ�سا�س مليناء حملي.

على  ت�سيطر  �لنخبة  قو�ت  وباتت 
�ملناطق  يف  و�لنفط  �لغاز  منابع 
�إعلن  ورغم  ل�سبوة  �ل�ساحلية 
�لثنني،  �لنخبة،  قو�ت  تنفيذ 
"�لقاعدة"  �سد  ع�سكرية  عملية 
�إل  ب�سبوة،  "�ل�سعيد"  بلدة  يف 
"�جليو�س  �إن  قال  �جلبو�ين  �أن 
�أن�ساأتها  �لتي  و�ملناطقية  �لقبلية 
�لو�سع  �سبب  هي  �لإمار�ت، 
�ملزري يف �ملحافظات �ملحررة، 
م�سبوق  غري  �نت�سار  يف  و�أ�سهمت 
تلك  تكن  مل  �لقاعدة،  لتنظيم 

�ملناطق ت�سهده من قبل".
وح�رشموت  عدن  �إىل  و�إ�سافة 
ت�سكيل  �لإمار�ت  دعمت  و�سبوة، 
قو�ت �سبيهة يف حمافظتي جزيرة 
�أجل  من  و�حلديدة  �سقطرى 
�ل�ساحل  يف  �لع�سكرية  �لعمليات 
عن  عجزت  �أبوظبي  لكن  �لغربي 
تنفيذ ذلك يف حمافظة تعز )جنوب 
�لقو�ت  رف�ست  حيث  غرب(، 
�حلكومية ت�سكيل حز�م �أمني مو�ل 
لها يتكون من �جلماعات �ل�سلفية، 

كما �حلال يف �جلنوب.

احلكومة عاجزة عن 
معاجلة الأزمة

�ليمنية  �ل�رشعية  �حلكومة  تقف 
جتاه  �سي  �أي  فعل  عن  عاجزة 
�ليمن،  يف  �لإمار�ت  حتركات 
وتلجاأ �إىل �ل�سعودية �لتي تقود منذ 
�لد�عم  �لتحالف  مار�س 2015   26
مو�جهة  يف  �حلكومية  للقو�ت 
�ملتهمني  �حلوثيني،  �مل�سلحني 

بتلقي دعم من �إير�ن.
�أن  يرون  �ملر�قبني  بع�س  لكن 
ب�سوء  تتم  �لإمار�تية  �لتحركات 
بعد  خا�سة  �سعودي،  �أخ�رش 
باليمن،  �لعربي  �لتحالف  �إعلن 
يف بيان �ل�سهر �جلاري، �أن "هدف 
و�حد،  و�لإمار�ت  �ل�سعودية 

وروؤيتهما م�سرتكة".
و�سعرت �حلكومة �ليمنية �ل�رشعية 
يف  �لإمار�تية  �لأدو�ر  بخطورة 
�إن�ساء ودعم تلك �لقو�ت، و�أعلنت 
على ل�سان رئي�سها �أحمد عبيد بن 
دغر، �أو�خر �سبتمرب �ملا�سي، �أنها 
�لع�سكرية  �لوحد�ت  دمج  �أقرت 
�ملحررة،  �ملناطق  يف  و�لأمنية 
�أ�سا�س  "على  ت�سكلت  و�لتي 

مناطقي" يف �جلي�س �ليمني.
�لذي  قر�ره  �أن  دغر  "بن  و�أ�ساف 
حاليا،  تنفيذه  �ل�سعب  من  يبدو 
تتكون  وحد�ت  بناء  �إىل  "يهدف 
منطقة  �إىل  ينتمون  ل  �أفر�د  من 
حمررة بعينها، بل �إىل كل �ملناطق 
ع�سبية  حتكمها  ول  �ملحررة، 
مناطقية �أو �سيا�سية"، م�سدد� على 
تكوين  يف  �لأ�سا�س  "هو  ذلك  �أن 
و�ملوؤ�س�سات  �لعامل  جيو�س  كل 

�لأمنية".
"�ملجل�س  ي�سمى  ما  و�أعلن 
حينذ�ك،  �جلنوبي،  �لنتقايل" 
�لوحد�ت  بدمج  قر�ر  لأي  رف�سه 
باأن �حلكومة  ها  �لع�سكرية، وف�رشرّ
�لوحد�ت  دمج  �إىل  تهدف 
مع  �ل�سمال  يف  �ملتو�جدة 
�جلنوب،  يف  �ملتو�جدة  �لوحد�ت 

وهو ما نفته �حلكومة.
علقة  ت�سهد  �أن  �ملتوقع  ومن 
�لإمار�ت  مع  �ليمنية  �حلكومة 
توتر� �أكرب خلل �ملرحلة �ملقبلة، 
�ملا�سيني  �ليومني  �أن  �سيما  ل 
مينيني  ن�سطاء  �إطلق  �سهد� 
مو�قع  على  )و�سما(  ها�ستاج 
بعنو�ن  �لجتماعي  �لتو��سل 
وهو  مطلبنا"،  �لإمار�ت  "رحيل 
يف  للإمار�ت  مو�لون  عليه  رد  ما 
بها�ستاج  �جلنوبية  �ملحافظات 
�آخر حمل عنو�ن "�لإمار�ت �سمام 

�أمان".
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ح�ضابات الظل تدفع نحو املجهول

الإمارات يف اليمن.. "جيو�ش مناطقية" و"اأهداف خفية" 
دخلت العالقة بني احلكومة ال�ضرعية اليمنية ودولة الإمارات منعطفا جديدا، بعد اتهامات ر�ضمية مينية هي الأوىل من نوعها لثاين 

اأكرب دول التحالف العربي، بالبتعاد عن الهدف الذي جاءت من اأجله اإىل اليمن، واإن�ضاء جيو�ش مناطقية تعمل على تفكيك البلد الذي 
ي�ضهد حربا منذ نحو ثالث �ضنوات.
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م�صر

اأفول الأحزاب الإ�شالمية.. هل بات و�شيكا؟
بوترية مت�صارعة، يبدو اأن الأحزاب ذات ال�صبغة الإ�صالمية يف م�صر اأو�صكت على الأفول حتت وطاأة ما تعتربها 

مالحقات اأمنية وق�صائية تنفيها ال�صلطات، بالتزامن مع اقرتاب الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي من الفوز بفرتة رئا�صية 
ثانية، ال�صهر املقبل.

مواجهة  الطرح  ذلك  يعزز 
خلفية  ذات  اأحزاب  ثالثة 
»الو�سط«،  وهي  اإ�سالمية، 
و«م�رص  والتنمية«،  و«البناء 
حمتملة  قرارات  القوية«، 
ن�ساطها،  جتميد  اأو  بحلها 
اإىل  الو�سع  هذا  ويعيد 
عام  ال�سلطات  حل  الأذهان 
»ال�ستقالل«  حزبي   ،2014
والعدالة«  و«احلرية 
هو  والأخري  الإ�سالميني، 
جلماعة  ال�سيا�سية  الذراع 
بخالف  امل�سلمني،  الإخوان 
احلزبي  الن�ساط  خفوت 
ال�سنوات  خالل  الإ�سالمي 

الأربع املا�سية.
�سيا�سيون  خرباء  ويطرح 
مع  منف�سلة  اأحاديث  يف 
م�سارات  ثالثة  الأنا�سول، 
الأحزاب  مل�ستقبل 
يف  الأول  يتمثل  الإ�سالمية، 
على  الأحزاب  هذه  اإ�رصار 
واحلزبي،  ال�سيا�سي  العمل 
ن�ساطها،  جتميد  هو  والثاين 
وعدم القدرة على ا�ستقطاب 
الأخري  اأما  جدد،  اأن�سار 
تلك  ال�سلطات  حتل  اأن  فهو 
الأحزاب وحذر خبري من اأن 
امل�رصية  ال�سلطات  توجه 
احلزبية  التجربة  »واأد  اإىل 
»حالة  �سيوجد  الإ�سالمية«، 
حذر  فيما  العنف«،  من 
بني  توازن  »عدم  من  اآخر 
يف  ال�سيا�سية  التيارات  كتل 
م�رص«، يف حني رف�ض ثالث 
م�سوؤولية  ال�سلطات  حتميل 
تلك  »ف�سل«  اعتربه  ما 
الأحزا،ب اأو اتهام ال�سلطات 

بالت�سييق عليها.

خفوت بعد توهج

 2011 جانفي  ثورة  عقب 
التي اأطاحت بنظام الرئي�ض 
ح�سني  حممد  الأ�سبق 
مبارك )1981 ـ 2011(، توهج 
يف  بارزا  اإ�سالميا  حزبا   12
وكان  ال�سيا�سي،  امل�سهد 
هو  بينها  امل�سرتك  القا�سم 
الثورة،  بعد  تاأ�س�ست  اأنها 
»احلرية  حزبا  وت�سدر 
)اأ�س�سته  و«النور«  والعدالة« 
كربى   / ال�سلفية  الدعوة 

مب�رص(  ال�سلفية  احلركات 
ال�سعب  جمل�ض  مقاعد 
)الربملان( اأواخر عام 2011، 
مر�سي  حممد  انتخاب  ومت 
الإخوان،  اإىل  املنتمي 
رئي�ض  اأول   ،2012 �سيف 
مدين منتخب دميقراطيا يف 

م�رص.

اإل اأن م�سائر تلك الأحزاب 
من  فمنها  حاليا،  تبدلت 
ق�سى نحبه ومنها من ينتظر، 
بعد  مبر�سي  الإطاحة  منذ 
يوم  الرئا�سة،  يف  واحد  عام 
كان  حني   ،2013 جويلية   3

ال�سي�سي وزيرا للدفاع.
والعدالة«  »احلرية  فحزب 
مر�سي،  يرتاأ�سه  كان  الذي 
اأوت  يف  نهائيا  حله  مت 
يتعر�ض  اأن  قبل   ،2014
لقرار  »ال�ستقالل«  حزب 
نف�سه،  العام  يف  مماثل 
�سوؤون  جلنة  رف�ست  ولحقا 
تاأ�سي�ض  )ر�سمية(  الأحزاب 
العربي«  »التوحيد  حزب 

)اإ�سالمي(.
اإ�سالمية  اأحزاب  وواجهت 
»الو�سط  منها  اأخرى، 
واحلزب  و«الف�سيلة« 
»الإ�سالمي« و«الوطن والبناء« 
و«التنمية والأ�سالة«، دعوات 
بحلها،  طالبت  ق�سائية 
اأمنية  توقيفات  بجانب 
واأع�سائها،  قياداتها  بحق 
»البناء  حزب  يواجه  كما 
ال�سيا�سية  الذراع  والتنمية«، 
قرارا  الإ�سالمية،  للجماعة 
يف  بحله  حمتمال  ق�سائيا 

اأفريل املقبل.
من  نظرائه  غرار  وعلى 
الإ�سالمية،  الأحزاب 
الذراع  »النور«  حزب  واجه 
ال�سلفية،  للدعوة  ال�سيا�سية 
احلايل،  للنظام  الداعم 
اأغلبها  انتهى  بحله،  دعوات 
لحق  وقت  ويف  بالرف�ض، 
جتتمع  اجلاري،  ال�سهر  من 
ال�سيا�سية  الأحزاب  جلنة 
القانوين  الو�سع  ملناق�سة 
بعد  القوية«،  »م�رص  حلزب 
عبد  رئي�سه  على  القب�ض 
ونائبه  الفتوح،  اأبو  املنعم 
حممد الق�سا�ض قبله باأيام، 

بتهم منها »الت�سال بكيانات 
للدولة«،  معادية  اإرهابية 
الثنان خالل  ينفيه  ما  وهو 

التحقيقات.

انخراط اأم واأد؟

م�ست�سهدا بـ »الت�سييق« على 
و«م�رص  »الو�سط«  اأحزاب 
والتنمية«،  و«البناء  القوية« 
�سوؤون  يف  الباحث  قال 
اجلماعات الإ�سالمية اأحمد 
»م�رص  اإن   ، حديث  يف  بان، 
اأمام �سياق بال حياة �سيا�سية 
احلا�رص  يف  حزبية  ول 
اأن  ،واأ�ساف  وامل�ستقبل« 
»ُم�رص  امل�رصي  النظام 
على تغييب احلياة ال�سيا�سية 
فكرة  واإنهاء  بالكامل، 
على  والعتماد  املعار�سة، 
كل  بخالف  فقط،  املوالة 

دميقراطيات العامل«.
الأحزاب  م�سري  وحول 
»عدم  توقع  الإ�سالمية، 
من  م�ساحة  النظام  اإف�ساح 
عرب  ف�سيعمل  لها،  احلرية 
على  خ�سنة  اأو  ناعمة  اآليات 
اإنهاء املعار�سة، �سواء كانت 
اإ�سالمية«  غري  اأو  اإ�سالمية 
،غري اأنه ا�ستدرك: »لكن من 
ال�سيا�سي  العمل  يف  انخرط 
ُم�رص  الإ�سالميني  من 
من  ال�سلمي  العمل  على 
الد�ستوري  الن�سال  خالل 
خالفه  ،ورغم  والقانوين« 
مع ما �سماه البنية امللتب�سة 
بني  والتنمية«  »البناء  حلزب 
احلزبي  العملني  ممار�سة 
على  »بان«  �سدد  والدعوي، 
يبقى  اأن  يريد  »احلزب  اأن 
ال�سيا�سي  العمل  �ساحة  يف 
رغم  �سيا�سية  نافذة  عرب 
تدفعه  التي  املحاولت 

بعيدا عن ذلك«.

البديل اخلطر

»واأد  بـ  اإليه  اأ�سار  ما  جراء 
ال�سيا�سية واحلزبية  التجربة 
»بان«  حذر  الإ�سالمية«، 
اأنه »حني تغلق م�سارات  من 
العمل ال�سلمي تفتح م�سارات 
عمرو  قال  ،فيما  العنف« 

ها�سم ربيع نائب مدير مركز 
الأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية 
)حكومي(،  وال�سرتاتيجية 
يف  الإ�سالمية  »الأحزاب  اإن 
م�رص �سعيفة، والنظام �سعى 
كونها  رغم  اإ�سعافها،  اإىل 
يف  متواجدا  وفكرا  تيارا 

ال�سارع ذا ثقل«.
طرح  مع  ربيع  اتفق  وبينما 
»بان« ب�ساأن اإ�سعاف التجربة 
عامة،  واحلزبية  الإ�سالمية 
اأ�ساف ربيع اأن »واأد التجربة 
الإ�سالمية  الأحزاب  وحل 
احلياة  واأد  اإىل  يوؤدي 
م�ستبعدا  عامة«،  ال�سيا�سية 

اللجوء اإىل العنف.
اإىل  احلاكم  النظام  وداعيا 
اأمام  العام  املجال  فتح 
ال�سيا�سية مبختلف  التيارات 
توجهاتها، قال ربيع: »نحتاج 
الثالثة  التيارات  اإنعا�ض  اإىل 
والإ�سالمية  )الي�سارية 
دعا  كما  والليربالية(« 
النظام  امل�رصي  اخلبري 
م�سار  عن  دائما  »البعد  اإىل 
الإطاحة  اأو  الأحزاب  حل 
احلكم  وترك  بعينه،  بتيار 
الق�ساء  اأو  لل�سارع  والتقييم 
اإىل  يدعو  داٍع  كان هناك  لو 
اأن  على  ربيع  حلها«،و�سدد 
»املكون الإ�سالمي هو مكون 
اأ�سا�سي يف فكر واأيدولوجية 
اإن  مثله  امل�رصي،  ال�سعب 
املكونني  من  اأكرب  يكن  مل 
والي�ساري«،وحذر  الليربايل 
هو  ما  كل  جتريف  اأن  من 
اإ�سالمي يف احلياة ال�سيا�سية 
»�سيكون  م�رص  يف  والعامة 
اآثار �سلبية، حيث �سيدفع  له 

بني  توازن  عدم  حالة  اإىل 
التيارات املختلفة«.

و�سدد على اأن النظام »يتو�سع 
بعد  له،  اأعداء  خلق  يف 
حملته �سد جماعة الإخوان 
داع  من  ولي�ض  امل�سلمني، 

لتو�سيع دائرة اخل�سوم«.

مظلومية و�صعف 
انت�صار

طارق  رف�ض  املقابل،  يف 
العلوم  اأ�ستاذ  فهمي 
القاهرة،  بجامعة  ال�سيا�سية 
الإ�سالمية  الأحزاب  حديث 
عن م�سايقات اأمنية تتعر�ض 

لها.
تلك  م�ستقبل  وحول 
يف  فهمي  توقع  الأحزاب 
اأن  لالأنا�سول،  حديث 
الإ�سالمية  الأحزاب  ت�ستمر 
جتميد،  دون  ن�ساطها  يف 
»جمرد  ذلك  معتربا 
اأن  فهمي  تهديدات«واعترب 
الأحزاب الإ�سالمية يف م�رص 
تقوم على »فكرة املظلومية« 
مبالحقتها،  الأمن  باتهام 
�سحيح«،  غري  اأمر  وهو 
اإن  قائال  وم�سى  قوله  وفق 
مل  الإ�سالمية  »الأحزاب 
حزبي  ن�ساط  اأي  متار�ض 
املا�سية،  ال�سنوات  خالل 
املناف�سة  اإىل  ت�سع  ومل 
يحدث  ومل  الربملانية، 
حتى  �سيا�سي  حراك  اأي 
بداخلها، بدليل اأن املواطن 
الفرتة  طوال  ي�سعر  مل 
انتخابات  باإجراء  املا�سية 

داخلية بها«.

املواطن  ي�سعر  »مل  وتابع: 
عامة،  الأحزاب  باأداء 
على  منها  والإ�سالمية 
وهي  اخل�سو�ض،  وجه 
بدليل  عام،  ب�سكل  �سعيفة 
قويا  مر�سحا  تقدم  مل  اأنها 
الرئا�سية  النتخابات  يف 
حزب  اأداء  حتى  املقبلة، 
النواب  جمل�ض  داخل  النور 

)الربملان( لي�ض جيدا«.
انتخابات  نتيجة  وتبدو 
املقبل  مار�ض  يف  الرئا�سة 
فوز  مل�سلحة  حم�سومة 
ال�سي�سي بفرتة رئا�سية ثانية 
من اأربع �سنوات، يف مواجهة 
مناف�ض وحيد هو رئي�ض حزب 
مو�سى  )ليربايل(،  »الغد« 
الذي  مو�سى،  م�سطفى 
تر�سحه  من  اأيام  قبل  اأعلن 
دفع  ما  لل�سي�سي،  دعمه 
البع�ض اإىل اعتباره »مر�سحا 
جدي«،وا�ستبعد  غري 
توجه  امل�رصي  الأكادميي 
الأحزاب  واأع�ساء  اأن�سار 
جتميد  مت  حال  الإ�سالمية، 
ن�ساطها ال�سيا�سي، اإىل تبني 
يطلب  »مل  م�سيفا:  العنف، 
اأحد �سطبها، بل هي موجودة 

ولها مقراتها الر�سمية«.
يف  احلزبية  احلياة  وتواجه 
يف  �سيما  ل  انزواء،  م�رص 
الأخرية،  الأربع  ال�سنوات 
ليربالية  اأحزاب  تتهم  حيث 
النظام  معار�سة  واإ�سالمية 
املجال  بت�سييق  احلايل 
ال�سلطات  تقول  فيما  العام، 
الفر�ض  كل  تتيح  اإنها  عادة 
ما  وفق  للجميع،  واحلقوق 

ينظمه القانون.



بلعمريي عاد �أم�س 
للتدريبات وقعقع 
تدرب على �نفر�د

اإدارة ال�سيا�سي 
حتفز الالعبني 
ماليا قبل قمة 

الوفاق
ت�رص اإدارة فريق �شباب 
ق�شنطينة على حتفيز 
العبيها قبل املقابلة 
القمة التي تنتظرهم 

اجلمعة املقبل اأمام وفاق 
�شطيف على ملعب الثامن 
ماي حل�شاب اجلولة 23 
من الرابطة املحرتفة 

االأوىل، وباعتبار اأن اللقاء 
منعرج البطولة بالن�شبة 

للمت�شدر فاإن اإدارة 
»ال�شيا�شي« اإعتمدت على 
ورقة التحفيزات املالية 
من اأجل رفع املعنويات 
لالعبيها املقبلني على 
تنقل �شعب نهاية هذا 
االأ�شبوع اإىل عا�شمة 

اله�شاب العليا، اأين قام 
م�شوؤولو النادي مبنح 
اأجرة �شهرين لالعبني 
باالإ�شافة اإىل منحة 

الفوز الذي �شجلوه نهاية 
االأ�شبوع املن�رصم على 
ح�شاب احتاد ب�شكرة 

من اجل التاكيد عليهم 
ب�رصورة العودة بالنقالط 
الثالث من ملعب �شطيف، 
لالقرتاب من حلم التتويج 

بلقب البطولة الوطنية 
للمرة الثانية يف تاريخ 

النادي.
من جهة اأخرى، تتوا�شل 
تدريبات اأ�شبال املدرب 

عبد القادر عمراين ب�شورة 
عادية يف ظل املعنويات 
املرتفعة عقب انت�شار 
احتاد ب�شكرة، ويف هذا 

ال�شدد فاإن احل�شة 
التدريبية التي جرت اأم�س 

�شهدت عودة املهاجم 
الهادي بلعمريي الذي 

تدرب ب�شورة عادية مانحا 
ورقة اإ�شافية يف اخلط 
االأمامي للطاقم الفني 

بينما ح�رص الالعب قعقع 
ح�شة اأم�س وقام بالرك�س 
حول امللعب قبل اخل�شوع 

جمددا اإىل الك�شوفات 
الطبية من اجل التاأكد من 
تعافيه نهائيا من اال�شابة 
التي يعاين منها قبل تلقي 
ال�شوء االأخ�رص لالندماج 
يف التدريبات اجلماعية. 
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�لحتاد �لعربي �ختار وفاق �سطيف و�حتاد �جلز�ئر 

للم�ساركة يف كاأ�س �لعرب

روراوة يفر�ض منطقه ويحرج زط�سي
��ستقّر �لحتاد �لعربي لكرة �لقدم على توجيه �لدعوة �إىل فريقي وفاق �سطيف 

و�حتاد �جلز�ئر من �جل �مل�ساركة يف مناف�سة كا�س �لعرب للأندية، حيث ��ستلمت 
�لحتادية �جلز�ئرية للعبة مر��سلة �لهيئة �لعربية و�لتي تعلمها من خللها باختيار 
�لحتاد و�لوفاق من �جل لعب �ملناف�سة �لعربية �ملقررة خلل �لفرتة �ملمتدة من 22 
جويلية �إىل �ل�ساد�س �أوت �ملقبل يف �ملغرب، حيث جتري �ملناف�سة على م�ستوى �أربع 

مدن مغربية ويتعلق �لأمر بكل من �لد�ر �لبي�ساء، �لرباط، مر�ك�س وطنجة

عي�سة ق.

وذلك بعدما قرر االحتاد 
العربي رفع عدد االأندية 
املناف�شة  يف  امل�شاركة 
تق�شيمها  �شيتم  حيث 
غلى اربع جمموعات قبل 
اأن يتاأهل فريقني عن كل 
ربع  الدور  اإىل  جمموعة 
بقية  وموا�شلة  النهائي 
مباريات  عرب  االأدوار 
قرار  وجاء  اإق�شائية. 
مناف�شات  جلنة 
يرتاأ�شها  التي  االأندية 
ال�شابق  الفاف  رئي�س 
لت�رصب  روراوة  حممد 
مب�شداقية قرار املكتب 
يراأ�شه  الذي  الفدرايل 
خليفته على راأ�س الهيئة 

خري  اجلزائرية  الكروية 
والذي  زط�شي  الدين 
العربية  امل�شاركة  منح 
بلعبا�س  اإحتاد  لنادي 
املو�شم  اأنهى  باعتباره 
يف  املن�رصم  الكروي 
اأن  رغم  الرابع  املركز 
العربية  املناف�شة  لوائح 
متثلت  الفارط  املو�شم 
اإىل  امل�شاركة  منح  يف 
املتوج بالبطولة الوطنية 
وحامل  الو�شيف  اأو 
من�شط  اأو  الكاأ�س  لقب 

النهائي.
العربي  االحتاد  اختيار   
�شطيف  وفاق  لفريقي 
من  اجلزائر  واحتاد 
االألوان  متثيل  اأجل 
املناف�شة  يف  الوطنية 
اجلدل  فتح  العربية 

جمددا حول ال�شدامات 
رواروة  بني  جتمع  التي 
ظل  يف  خا�شة  وزط�شي 
منذ  االأخري  اعتماد 
عام  قبل  للفاف  تراأ�شه 
ت�شفية اأتباع �شابقه على 
راأ�س الفاف والذين كان 
قرباج  حمفوظ  اآخرهم 
حداج  احلميد  وعبد 
املكتب  �شحب  اأين 
الب�شاط  الفدرايل 
وا�شتقال  االأول  من 
جلنة  رئا�شة  من  الثاين 
واأن  خا�شة  االن�شباط، 
رد روراوة جاء عرب تغيري 
لوائح امل�شاركة يف كاأ�س 
العرب لالأندية من خالل 
العربية  الهيئة  اختيار 
امل�شاركة  االأندية 
به  التعامل  عك�س ما مت 

منح  عرب  الفارط  العام 
لالحتاديات  االختيار 
يجعل  ما  وهو  الوطنية 
احلايل  الفاف  رئي�س 
عقب  كبري  اإحراج  اأمام 
احتاد  م�شاركة  اإعالنه 

بلعبا�س يف وقت �شابق.
هذا  ان  واالأكيد 
ا�شتقرار  يهدد  االختيار 
الوطنية يف ظل  البطولة 
ت�رصب  التي  ال�رصاعات 
بقوة بني االأندية الراغبة 
باملناف�شة  امل�شاركة  يف 
اإىل  باالإ�شافة  العربية 
بني  امل�شالح  ت�شارب 
م�شوؤويل الفرق وامل�شاكل 
من  عدد  بني  القائمة 
االأندية وم�شوؤويل الفاف 
وفاق  رئي�س  �شورة  يف 

�شطيف ح�شان حمار.

بن قابلية م�ستاء من بوحف�س ب�سبب 
�مل�ستحقات �ملالية

 اجلمهور البلوزدادي غا�سب
 ب�سبب الكاأ�ض العربية

�إنذ�ر ملولودية �جلز�ئر و�حتاد بلعبا�س قبل 
ت�سليط �لعقوبة

مباراتني دون جمهور لعني الفكرون 
ومواجهة لوداد تلم�سان

عن  بلوزداد  �شباب  جماهري  ت  عربرّ
العربي  االحتاد  قرار  من  غ�شبها 
وفاق  فريقي  باختيار  القدم  لكرة 
للم�شاركة  اجلزائر  واحتاد  �شطيف 
املقررة  لالأندية  العرب  كاأ�س  يف 
حيث  باملغرب،  املقبلة  ال�شائفة 
اأجمع حمبو النادي البلوزدادي على 
من  فريقهم  له  تعر�س  الذي  الظلم 
واأن  خا�شة  العربية  الهيئة  طرف 
املن�رصم  املو�شم  توج  ال�شباب 
نال  فيما  اجلمهورية  كاأ�س  بلقب 
وفاق �شطيف لقب البطولة الوطنية 
للعب  معا  اختياهما  االأجدر  وكان 
واأن  خا�شة  العربية  املناف�شة 
اأنه  اجلزائر  احتاد  عن  املعروف 
الفارط  املو�شم  لقب  باأي  يتوج  مل 
الثالث  املركز  يف  املو�شم  واأنهى 
الذي  االأمر  وهو  الرتتيب،  جلدول 
حز« يف اأنف�س حمبي اللونني االأبي�س 

اأن فريقهم  الذين اعتربوا  واالأحمر 
الظل وال يجد م�شوؤوال  متواجد يف 
يدافع عن حقوقه وهو االأمر الذي 
يجعل امل�شوؤولني ينتهكون حقوقهم 
ح�شبهم. يف �شياق منف�شل، يتواجد 
حالة  يف  قابلية  بن  حممد  الالعب 
حممد  ال�شباب  رئي�س  من  غ�شب 
ما  االأخري  انتهك  بعدما  بوحف�س 
توقيع  قبل  الطرفان  عليه  اتفق 
فيما  ال�شتوي  املركاتو  يف  العقد 
يتعلق مبنحه جزءا من امل�شتحقات 
من  م�شادر  ك�شفت  حيث  املالية، 
داخل الفريق ان الالعب امل�شتقدم 
غا�شب  اجلزائر  احتاد  اجلار  من 
من بوحف�س وال ينوي ال�شمت فيما 
وعده  التي  اأمواله  بت�شوية  يتعلق 
الرئي�س البلوزدادي باحل�شول عليها 

لكنه اأخلف الوعد.
عي�سة ق. 

التابعة  االن�شباط  جلنة  عاقبت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
الفكرون  عني  �شباب  فريقي 
من  باحلرمان  تلم�شان  ووداد 
فريق  اإق�شاء  مت  حيث  اجلمهور، 
مباراتني  الفكرون  عني  �شباب 
حكم  تقرير  بعد  جمهور  دون 
ب�شبيبة  جمعته  التي  املواجهة 
من   22 اجلولة  حل�شاب  �شكيكدة 
التي  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
املنق�شي  االأ�شبوع  نهاية  جرت 
�شباب  اأن�شار  ر�شق  �شهد  والذي 
امليدان  اأر�شية  الفكرون  عني 
ادت  التي  والقارورات  باحلجارة 
الفريق  العبي  اأحد  اإ�شابة  اإىل 
الزائر على م�شتوى الراأ�س، بينما 
باحلرمان  تلم�شان  وداد  عوقب 
من اجلمهور يف مباراة واحدة بعد 
ر�شق اجلمهور للميدان باحلجارة 
والقارورات وتلقي اأبناء الزيانيني 
االإنذار الثالث، بينما مت ترك ملف 
املواجهة التي جمعت جمعية عني 
مليلة وجمعية ال�شلف مفتوحا اإىل 
التقارير  وا�شتكمال  درا�شته  حني 

حني  يف  باملباراة،  املتعلقة 
عبد  »ال�شام«  العب  اإيقاف  مت 
ال�شالم ريحان ورئي�س الفريق اإىل 
جلنة  اأع�شاء  امام  مثولهما  غاية 
االن�شباط خالل اجلل�شة املقررة 
قبل  الداخل  مار�س  اخلام�س  يف 

اخلروج بقرار العقوبة.
االن�شباط  جلنة  اأع�شاء  و�رصب 
بعدما  حديد  من  بيد  املوؤقتة 
وهران  جمعية  العب  اأوقفت 
اأربع مباريات  يو�شف  يا�شني  اأنور 
النفاذ  اثنتني موقوفة  كاملة منها 
ريا�شي  غري  الت�رصف  بعد  وذلك 
نحو احلكام يف لقاء وداد تلم�شان 
على  مباراتني  عقوبة  كانت  فيما 
العبي مولودية العلمة واأهلي برج 
واليا�س  ملويل  فريد  بوعريريج 
ب�شبب  التوايل  على  كوربية 
الت�رصف غري ريا�شي نحو العبي 
املناف�س. بينما وجهت اإنذارا اإىل 
واحتاد  اجلزائر  مولودية  فريقي 
عقوبة  ت�شليط  قبل  بلعبا�س 

احلرمان من اجلمهور.
ع.ق. 

�سبيبة بجاية

زغدود يثمن العودة القوية يف مرحلة الإياب
ثمن مدرب �شبيبة بجاية منري زغدود الفوز املحقق يف اجلولة املا�شية اأمام الكاب بر�شم اجلولة 

21 من الرابطة الثانية املحرتفة موبيلي�س وارتقاء الفريق اإىل املقدمة، ويف هذا ال�شدد نوه املدرب 
املتميز زغدود باملجهودات التي يقوم بها الالعبون منذ اإنطالق املرحلة الثانية من البطولة حيث 

و�شف النتائج املنجزة باالإجناز الكبري لهذا الفريق الذي حافظ على توازنه وح�شد العديد من 
االنت�شارات هنا وهناك ما يعني ح�شبه اأن فريق �شبيبة بجاية يف �شحة جيدة، وتواجده �شمن الثالثة 

االأوائل اإىل غاية اجلولة 21 هو اإجناز لذلك يجب املحافظة عليه، �شنعمل ككتلة واحدة ملوا�شلة 
ح�شد النقاط.  لكنه من جانب اأخر حذر العبيه من مغبة الوقوع يف فخ الغرور حيث اأكد اأنه يتعني على 
املجموعة اأن تعي جيدا واأن ت�شع االأقدام على اأدمي االأر�س الأن ما تبقى من املباريات هو االأ�شعب لنا 

ولغرينا، كما اأعرب زغدود عن اأمله باأن فوز ال�شبت املا�شي مبثابة جرعة اأوك�شجني اإ�شافية لعنا�رصه التي 
برهنت خالل املباراة اأمام الكاب اأنها كبرية بكرب جمهوداتنا فوق الب�شاط االأخ�رص ولدى تطرق اإىل ارتقاء 
�شبيبة بجاية اإىل املرتبة الثانية التي اأ�شبح يتقا�شمها مع اجلار مولودية بجاية مبجموع 39 نقطة، فقد اأكد 
منري زغدود اأن هذه املرتبة حمفزة لفريقه لبلوغ االأهداف امل�شطرة وهو ال�شعود اإىل حظرية الكبار، وهذا 
التفاوؤل يتطلب زادا بدنيا، ومعنويا كبريين وت�شحيات من جميع االأطراف يف املباريات املتبقية من البطولة 

الأنها كلها �شبيهة مبباريات الكاأ�س واخلطاأ فيها اأ�شيح من املمنوعات.   
فوؤ�د بن طالب  
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اكد اأن �شبيبة القبائل لديها حق الطعن حول حرمانها من ملعب اأول نوفمرب بالكاأ�س

ولد علي: االحتاد العربي مل يحرتم �ضيادة الفاف والوزارة
عربرّ وزير ال�شباب والريا�شة الهادي ولد علي عن اأ�شفه من قرار الحتاد العربي لكرة القدم عن تعيني فريقي وفاق �شطيف واحتاد اجلزائر دون م�شاورة الحتادية 

د الوزير اأم�س خالل افتتاحه اليوم الدرا�شي حول ار�شية  اجلزائرية للعبة املخولة ح�شبه يف تعيني الأندية املعنية بامل�شاركة اخلارجية، ويف هذا ال�شدد �شدرّ
املالعب والع�شب الطبيعي الذي جرى يف مركب 5 جويلية اأن قرار الحتاد العربي جتاوز �شيادة الفاف وجاء دون ا�شت�شارتها رفقة الوزارة الو�شية .

عي�شة ق.

احتاد  فريق  يحرم  القرار  واأن  خا�صة 
العربية  امل�صاركة  من  بلعبا�س  �صيدي 
بعدما كان املكتب الفدرايل قد اختاره 
يوجد  ال  اأنخ  واأ�صاف  �صابق،  وقت  يف 
جزائريني  فريقني  م�صاركة  يف  اإ�صكال 
متلك  اجلزائر  لكن  العرب  كاأ�س  يف 
كان  م�صتقلة  ريا�صية  وهيئات  �صيادة 
يف  احل�صم  قبل  ا�صت�صارتها  م�صتوجبا 
بدورها  والتي  امل�صاركة،  الفرق  هوية 

حترتم الهيئات الدولية.

كاأ�س  قرار جلنة  اإىل  علي  ولد  وتطّرق 
�صبيبة  فريق  حرمان  حول  اجلمهورية 
اأول  ملعبه  على  اال�صتقبال  من  القبائل 
نوفمرب بتيزي وزو مباراة احتاد البليدة 
كاأ�س  نهائي  ربع  �صمن  تندرج  التي 
تعر�صت  ما  اأن  اأكد  حيث  اجلمهورية 
له ال�صبيبة ظلم باعتبار اأن ملعبها يت�صع 
هو  مثلما  متفرج  الف   20 من  الأكرث 
ال�صيدة  نهائي  ربع  من  ابتداء  مطلوب 
الكاأ�س، مو�صحا اأن اإدارة الفريق لديها 
مباراتها  حتويل  قرار  يف  للطعن  احلق 
مديرية  واأن  ملعب حمايد، خا�صة  اإىل 

وزو  تيزي  لوالية  والريا�صة  ال�صباب 
قدمت الدليل بالوثائق بخ�صو�س �صعة 

امللعب.
اأر�صية  اأن  اأ�صار  منف�صل  مو�صوع  ويف 
اأف�صل  يف  تتواجد  جويلية   5 ملعب 
ا�صتقبال  عبئ  حتمل  اجل  من  و�صعية 
اأن  مو�صحا  املباريات،  من  العديد 
تتاأثر  مل  طبيعيا  املع�صو�صبة  االأر�صية 
حالة  يف  وتتواجد  الربجمة،  كثافة  من 
طرف  من  ومعاينة  دائمة  �صيانة 
املخت�صني حتى تكون جاهزة للمواعيد 

املقبلة.

نيمار ي�ضحي مبواجهة الريال من اأجل املونديال
عن  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
فريق  جنم  �صيلفا  دا  نيمار  اأن 
الفرن�صي  جريمان  �صان  باري�س 
تعر�صه  بعد  مهما  قرار  اتخذ 
مباراة  يف  قوية  الإ�صابة  موؤخرا 
اآ�س  ل�صحيفة  ووفقا  مار�صيليا، 
الالعب  من  مقرب  م�صدر  فاإن 
ا26  �صاحب  الربازيلي  اأن  اأكد 
باخل�صوع  قرارا  اتخذ  قد  عاما 
امل�صكلة  لعالج  جراحية  لعملية 
التي يعانى منها يف م�صط القدم، 
املالعب  عن  يغيب  و�صوف 

واأ�صافت  �صهرين،  حلوايل 
ال�صحيفة اأن اقرتاب كاأ�س العامل 
هذا  اتخاذ  على  الالعب  �صجع 
القرار، حيث يريد امل�صاركة مع 
منتخب بالده يف املونديال وهو 
ي�صمن  كي  حاالته،  اأف�صل  يف 
اأخرى،  انتكا�صات  حدوث  عدم 
وبذلك �صيغيب جوهرة ال�صيل�صاو 
�صد  املرتقبة  املباراة  عن 
اال�صباين  مدريد  ريال  ال�صيف 
االأ�صبوع املقبل، �صمن اإياب ثمن 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا بعد اأن 

بخ�صارة  الذهاب  مباراة  انتهت 
الباري�صيني 3-1.

من جانبها، اأ�صافت �صبكة "غلوبو 
تفا�صيل  الربازيلية  �صبورت" 
اجلراحة  اأن  ت�صري  جديدة، 
مماثلة  نيمار  لها  �صيخ�صع  التي 
مواطنه  اأجراها  التي  للعملية 
مهاجم  جي�صو�س  غابرييل 
جنم  و�صتجرب  �صيتي،  مان�ص�صرت 
االبتعاد  على  الباري�صي  الفريق 
عن املالعب حتى ماي املقبل. 
يلحق  رمبا  نيمار  اأن  واأو�صحت 

من  االأخرية  الثالث  اجلوالت 
ن�صف  اأو  الفرن�صي،  الدوري 
ونهائي  االأبطال  دوري  نهائي 
امل�صابقة، اإذا اأكمل باري�س �صان 
البطولة،  يف  م�صواره  جريمان 
بر�صلونة  جنم  اأن  اإىل  لفتت  كما 
ال�صابق، لن ي�صارك يف املباراتني 
نهاية  الربازيل  الوديتني ملنتخب 
مار�س لكنه من املتوقع اأن يكون 
"ال�صامبا"  مع  للم�صاركة  جاهًزا 

يف كاأ�س العامل ال�صيف املقبل.
وكالت

اأكد اأنه لن يعتمد على ال�شبان حاليا للرتكيز 
على حت�شري كان 2019

 ماجـــــر: املحلــــــيون لــــــديهم 
 مكان مع اخل�ضر ونحن بحاجة 

اإلـــــــى العبــــــــني ذوي خـــــربة
ماجر  رابح  الوطني  الناخب  اأ�صاد 
الالعبون  قدمه  الذي  باملردود 
التح�صريي  الرتب�س  خالل  املحليون 
حت�صري  مبركز  اأجروه  الذي 
املنتخبات الوطنية يف �صيدي مو�صى 
عن  اأعرّب  حيث  اأم�س،  اختتم  والذي 
العبو  به  ظهر  الذي  باالأداء  ر�صاه 
ما  قدموا  والذين  الوطنية  البطولة 
االأ�صبوع اجلاري خا�صة  عليهم خالل 
الفر�صة  ا�صتغالل  اأرادوا  وانهم 
امكانياتهم  على  الربهنة  اأجل  من 
العار�صة  االأول على  امل�صوؤول  واإقناع 
احل�صول  اأجل  من  الوطنية  الفنية 
املنتخب  مع  اللعب  فر�س  على 
خالل  ماجر  واأ�صاف  االأول،  الوطني 
ت�رصيحاته للموقع الر�صمي لالحتادية 
انه وقف على  القدم  لكرة  اجلزائرية 
اجل  من  لالعبني  ال�صديدة  الرغبة 
اخل�رص  مع  فر�صتهم  على  احل�صول 
التي  التطبيقية  املباراة  خالل  من 
والتي  اأم�س  اول  م�صاء  خا�صوها 
األغيت  التي  الودية  املباراة  عو�صت 
�صوف  انه  مو�صحا  �صابق،  وقت  يف 
يف  املحليني  الالعبني  على  يعتمد 
اأجل  من  الداخل  مار�س  �صهر  وديتي 
ت�صكيل منتخب متكامل بني املحليني 
حتقيق  موا�صلة  هدفه  واملحرتفني 

النتائج االيجابية.
خيخون  ملحمة  �صانعي  اأحد  وعاد 
ا�صتدعائه  اأحدثها  التي  ال�صجة  اإىل 
يف  النا�صط  بلكاالم  ال�صعيد  لالعب 
�صبيبة القبائل رغم معاناته من نق�س 
املناف�صة وهو الذي ابتعد طويال عن 
امليادين، اأين اعرتف مبعاناة املدافع 
لكنه  املناف�صة  نق�س  من  املحوري 
ا�صتطرد اأنه ميلك التجربة يف امليادين 
واملنتخب بحاجة غلى خربته القارية 
بامكانيات  املتحدث  واأ�صاد  ح�صبه، 
نعماين  حممد  بلوزداد  �صباب  مدافع 
وميلك  ماعليه  قدم  اأنه  قال  عندما 

خالل  عليها  برهن  معتربة  امكانيات 
الرتب�س.

املدى  على  يعمل  اأنه  ماجر  واأو�صح 
كاأ�س  نهائيات  وهدفه  املتو�صط 
الكامريون  املقررة يف   2019 اإفريقيا 
وهو ما مينعه من تكوين منتخب �صاب 
و�صع  عن  البحث  على  الرتكيز  بل 
منتخب ميلك التجربة للعب يف اأدغال 
التنقل  ميكن  ال  انه  باعتبار  اإفريقيا، 
�صبان ال  ال�صمراء بالعبني  القارة  اإىل 
مو�صحا  االإفريقية،  التجربة  ميلكون 
�صوف  ال�صباب  على  االعتماد  ان 
"كان" 2019 وحينها �صوف  يكون بعد 
اجل  من  فر�صتهم  على  يح�صلون 

التح�صري ملونديال 2022 بقطر.
املحليني  ترب�س  اختتم  لالإ�صارة 
ت�رصيح  مت  اأين  اأم�س  نهار  منت�صف 
الغذاء  وجبة  بعد  مبا�رصة  الالعبني 
من اأجل االلتحاق باأنديتهم والتح�صري 
اجلمهورية  بكاأ�س  املعنية  للمباريات 
 23 اجلولة  عن  املقدمة  واللقاءات 
حيث  االأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
اإىل  الوطني  الفتني  الطاقم  ا�صطر 

تقلي�س فرتة الرتب�س لذات ال�صبب.
عي�شة ق.

ماندي وبودبوز بقودان ريال بيتي�س اإىل الفوز
فاز الالعبان الدوليان اجلزائريان عي�صى ماندي 
وريا�س بودبوز باملباراة التي جمعت فريقهما 
ريال بيتي�س اأمام ليفانتي �صمن اجلولة 25 من 
نظيفة  بثنائية  انتهت  والتي  اال�صباين  الدوري 
ل�صالح الدويل اجلزائري، حيث �صارك الثنائي 
الفوز  يف  و�صاهما  االأ�صا�صية  الت�صكيلة  �صمن 
ماندي  خا�صة  فريقهما  حققه  الذي  الثمني 
الذي لعب يف من�صبه املعتاد باملحور الدفاعي 

لعدد  ت�صديه  خالل  من  جيدا  مردودا  وقدم 
من الكرات التي �صددها العبو اخل�صم واأكمل 
الت�صعني دقيقة كاملة خا�صة واأنه اأ�صبح ركيزة 
اأ�صا�صية ملدربه، بينما كان اأداء زميله بودبوز يف 
امل�صتوى وهو العائد من االإ�صابة مع فريقه اأين 
لعب 70 دقيقة قبل اأن يف�صل املدرب اإخراجه 

تاركا مكانه الأحد زمالئه.
ع.ق.

غوتي يدافع على احلكام

كامريات يف املالعب ملراقبة الالعبني وتقييم احلكام قريبا
عن  غوتي  حممد  التحكيم  جلنة  رئي�س  ك�صف 
م�رصوع و�صع كامريات يف خمتلف مالعب الرتاب 
الوقوف  منها  الهدف  يكون  �صوف  والتي  الوطني 
والتي  الالعبون  فيها  يقع  التي  االأخطاء  على 
اأين �صيكون االأهم من خالل هذه  تتجاوز احلكام 
يف  املت�صببني  الالعبني  مبعاقبة  القيام  اخلطوة 
تت�صبب  التي  الريا�صية  غري  واللقطات  االأخطاء 
اأحيانا يف خروج املباريات عن نطاقها الريا�صي، 
اإىل جانب ذلك اأو�صح غوتي يف ت�رصيحات لوكالة 
االأنباء اجلزائرية اأن و�صع الكامريات يف املالعب 
�صوف تكون الغاية منها اأي�صا تقييم اداء احلكام يف 

اأ�صحت  التي  االنتقادات  ظل  يف  خا�صة  املباريات 
�صتكون  اأين  اجلوالت،  مرور  مع  بكرثة  تطالهم 
الفر�صة مواتية اأمام اأع�صاء جلنة التحكيم من اأجل 
الكثرية  االأخطاء  اأداء احلكام يف ظل  الوقوف على 

التي يقعون فيها وتت�صبب يف تغيري نتيجة املباراة، 
واأ�صار اأن فكرة امل�رصوع اقرتحها رئي�س االحتادية 
وقال  زط�صي.  الدين  خري  القدم  لكرة  اجلزائرية 
املتحدث ان فكرة جت�صيد امل�رصوع كانت مربجمة 
مع بداية مرحلة العودة من املو�صم الكروي اجلاري 

لكنه مت تاأجيله اإىل فرتة مقبلة، مو�صحا اأنه ينتظر 
بداية  اأو  املو�صم  هذا  نهاية  قبل  تطبيقه  يتم  اأن 
فكرة  غوتي  وا�صتبعد  اجلديد،  الكروي  املو�صم 
اإىل  االأمر  اللقاءات مربرا  الفيديو يف  تقنية  تطبيق 
اجل  من  للجزائر  بالن�صبة  االمكانيات  حمدودية 
القيام بهذه اخلطوة مثلما هو ممول بها يف الدوريات 
االأوروبية.  ودافع املعني عن احلكام عندما اأو�صح 
اأن الوقوع يف االأخطاء التحكيمية اأمر وارد رغم اأنه 
وارجع  للمباراة،  النهائية  النتيجة  على  تاأثر  اأحيانا 
ذلك اإىل عدم االحرتام الذي اأ�صحى يجده اأ�صحاب 
البذلة ال�صوداء والتهديدات التي يجدون اأنف�صهم يف 
على  اأ�رص  والتي  املباريات،  وبعد  قبل  مواجهتها 
كونها لي�صت احللول من اجل ت�صوية االأمور واإيجاد 

احللول لتجاوزها.
عي�شة ق.
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اأتلتيكو مدريد يتخلى عن كارا�ضكو وغايتان اإىل ال�ضني

تخلى اأتلتيكو مدريد عن جناحيه البلجيكي يانيك كارا�سكو والأرجنتيني غايتان لنادي داليان ييفانغ 
ال�سفقة، وي�سعى  اأن يك�سف قيمة  اأم�س من دون  اأول  العا�سمة ال�سبانية  نادي  اأعلن  ال�سيني كما 
اأبطال  لدوري  الأول  الدور  بعد خروجه من  الالعبني يف �سفوفه ل�سيما  اإىل خف�س عدد  اأتليتكو 
اأوروبا واإكمال م�سواره يف الدوري الأوروبي، واأ�سدر اأتلتيكو بياناً جاء فيه »تو�سل نادينا اإىل اتفاق 
مع النادي ال�سيني داليان ييفانغ بالن�سبة اإىل انتقال يانيك كارا�سكو«، كما اأ�سدر اأتلتيكو بياناً مماثاًل 
موؤكداً فيه تخليه عن غايتان للفريق ذاته، وبح�سب التقارير ال�سحافية الإ�سبانية، �ستجلب �سفقة 
اإليها 18 مليوناً من انتقال غايتان، ومن  كارا�سكو 30 مليون يورو خلزائن النادي الإ�سباين ت�ساف 
املتوقع اأن يح�سل موناكو الفرن�سي، النادي الذي ن�ساأ يف �سفوفه كارا�سكو على ما ن�سبته 25 يف 

املائة من قيمة ال�سفقة، وان�سم كارا�سكو 24 عاماً اإىل اأتلتيكو عام 2015 قادماً من موناكو.
ومن �ساأن ال�سفقتني تخفيف الأعباء على نادي اأتلتيكو مدريد الذي يرزح حتت اأعباء مادية جراء 
ت�سييده ملعبه اجلديد ل�سيما بعد خروجه املبكر من دوري اأبطال اأوروبا، وخا�س كارا�سكو 123 
من  تناف�سية  الأقل  ال�سيني  الدوري  اىل  انتقاله  لكن  23 هدفاً،  و�سجل  اأتلتيكو  مباراة يف �سفوف 
نظريه الإ�سباين ير�سم اأكرث من عالمة ا�ستفهام حول م�ستقبله مع منتخب بالده قبل اأربعة اأ�سهر 
من انطالق مونديال رو�سيا 2018.اأما غايتان 30 عاماً الذي ان�سم اإىل اأتلتيكو عام 2016 فلم يخ�س 
�سوى 12 مباراة هذا املو�سم، وقد يتيح له انتقاله خو�س عدد اأكرب من املباريات يف �سفوف فريقه 
اجلديد، واأ�سارت �سحيفة ماركا ال�سبانية اإىل اأن ال�سفقتني مرتبطان باإمكانية �رشاء داليان ييفانغ 
ن�سبة 17 يف  التي تخلت عن  ال�سني  العقارات يف  واندا« كربى �رشكات  »داليان  من قبل جمموعة 
املائة من راأ�س مال النادي الإ�سباين، لكنها احتفظت بح�ستها يف ملعب النادي »واندا مرتوبوليتانو« 

الذي افتتح يف �سبتمرب املا�سي ويت�سع اإىل 68 األف متفرج.

الإ�ضابة تهّدد م�ضاركة كومان يف املونديال
الفرن�سي  الدويل  مهاجمه  اأن  الأملاين  الدوري  مت�سدر  ميونيخ  بايرن  ذكر 

كينغ�سلي كومان خ�سع اأول ام�س اإىل عملية يف كاحله و�سيغيب عدة اأ�سابيع، 
وكتب النادي البافاري يف بيان على موقعه يف �سبكة النرتنت اأن الالعب 
بني  الأ�سفل  من  الوا�سل  الرباط  يف  ت�رّشر  من  »ي�سكو  عاما:   21 البالغ 
باإ�رشاف  توبينغن  يف  ناجحة  عملية  الثنني  له  اأجريت  ال�ساق.  ق�سبتي 
اأ�سارت  الفرن�سية  اأولري�س �ستوكله«، وكانت �سحيفة »ليكيب«  الربوفي�سور 

يف وقت �سابق اإىل خ�سوع كينغ�سلي لعملية جراحية �ستبعده عن املالعب 
�سهرين على الأقل، وكتبت ال�سحيفة على موقعها يف �سبكة النرتنت اأن كومان 

باأن حظوظ  كاحله، معتربة  اأربطة  ب�سبب قطع جزئي يف  لعملية جراحية  خ�سع 
اجلناح الأي�رش ملنتخب فرن�سا يف امل�ساركة يف كاأ�س العامل تقلّ�ست ب�سكل كبري.

بايرن  مباراة  خالل  املا�سي  ال�سبت  كاحله  يف  بالتواء  ال�سابق  جريمان  �سان  باري�س  لعب  نيخ واأ�سيب  ميو
مع هرتا برلني التي انتهت بالتعادل ال�سلبي بعد اأن اأجرى فريقه التبديالت الثالثة امل�سموح بها، فبقي يف امللعب 
وهو يعرج طوال الربع الأخري من املباراة، وبعد ك�سف اأويل اأجراه بعد احلادث مبا�رشة يف غرف املالب�س، اعترب 
طبيب النادي البافاري اأن الإ�سابة لي�ست خطرية، و�سيغيب كومان بالتايل عن مباراتي منتخب بالده الوديتني �سد 
�سفوف  يف  قوية  مناف�سة  كومان  ي�سغله  الذي  املركز  وي�سهد  تواليا.  املقبل  مار�س  و27   23 يف  ورو�سيا  كولومبيا 

املنتخب الفرن�سي بينه وبني اأنطوين مار�سيال، نبيل فقري، عثمان دميبيلي وفلوريان توفان.

بر�ضلونة يحدد ميزانيته ل�ضفقة بوغبا
نادي  ان�سمام  عن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
بول  مع  التعاقد  ل�سباق  الإ�سباين  بر�سلونة 
يونايتد  بوغبا لعب و�سط فريق مان�س�سرت 
ال�سيفية  النتقالت  فرتة  خالل  الإجنليزي 
الآونة  يف  امل�ساكل  وتزايدت  املقبلة، 
اليونايتد  يف  ومدربه  بوغبا  بني  الأخرية 
و�سائل  جعل  ما  وهو  مورينيو،  جوزيه 
الإعالم تتكهن برحيل الدويل الفرن�سي عن 
املو�سم  نهاية  ترافورد  اأولد  ملعب  جدران 
اندا عرب  اإدواردو  اجلاري. ووفًقا لل�سحفي 

فاإن  الإ�سباين،  �سريينجيتو«  »اإل  برنامج 
ب�رشط  ولكن  بوغبا،  ل�سم  م�ستعد  بر�سلونة 
مليون   120 اأكرث من  معه  التعاقد  يكلف  األ 
اإىل  عاد  قد  بوجبا  وكان  اإ�سرتليني،  جنيه 
قادًما   2016 عام  �سيف  يونايتد  مان�س�سرت 
من جوفنتو�س الإيطايل، ولكن ربطته تقارير 
النادي  مدريد،  ريال  اإىل  بالنتقال  موؤخًرا 
خدماته  على  باحل�سول  مهتًما  كان  الذي 
الن�سمام  عاًما   24 �ساحب  يختار  اأن  قبل 

لل�سياطني احلمر.

نابويل يعّزز �ضدارته للدوري الإيطايل
الإيطايل  للدوري  �سدارته  نابويل  عّزز 
على  نظيفة  بخما�سية  الكبري  بفوزه 
يف  ام�س  اأول  كالياري  م�سيفه  ح�ساب 
وجاءت  امل�سابقة،  من   26 املرحلة 
خو�سيه  الإ�سباين  عرب  نابويل  خما�سية 
والبلجيكي   ،29 الدقيقة  يف  كاييخون 
ماريك  وال�سلوفاكي  مريتنز   دري�س 
هام�سيك ولورنزو اإن�سيني من ركلة جزاء 
وماريو روي، بهذا الفوز امل�ستحق، رفع 
نابويل ر�سيده اإىل 69 نقطة يف ال�سدارة 
الثاين  جوفنتو�س  عن  نقاط   4 بفارق 
اأتالنتا  مع  مواجهته  تاأجلت  والذي 
ب�سبب الثلوج التي اجتاحت ملعبه، فيما 
جتمد ر�سيد كالياري عند 25 نقطة يف 

املركز 15.

ت�ضيل�ضي يطرح هازارد يف بور�ضة نيمار
لنجمه  فلكًيا  �سعًرا  املا�سي  املو�سم  الإجنليزي  الدوري  لقب  حامل  ت�سيل�سي  نادي  حدد 

الفرتة الأخرية بالنتقال  ا�سمه كثرًيا خالل  ارتباط  اإطار  اإيدين هازارد يف  البلجيكي 
اإىل �سفوف ريال مدريد الإ�سباين، وذكرت �سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية اأن اإدارة 

ت�سيل�سي بقيادة امللياردير الرو�سي رومان اأبراموفيت�س، تريد مبلغ 200 مليون 
جنيه اإ�سرتليني للتخلي عن �ساحب 27 عاًما للفريق امللكي، واأ�سافت اأن عقد 
الالعب ينتهي يف �سيف 2020، اإل اأن اإدارة البلوز ترحب ببيعه ولكن مبقابل 
�سفوف  من  جونيور  نيمار  ل�سم  �سان جريمان  باري�س  دفعه  اأكرث مما  مادي 

بر�سلونة.
ا اإىل اأن قرار هازارد النهائي �سواء بالبقاء اأو الرحيل  واأ�سارت ال�سحيفة اأي�سً

عن البلوز، �سيتوقف على عاملني الأول تاأهل الفريق اللندين لدوري اأبطال اأوروبا 
املو�سم املقبل من عدمه، واأو�سحت اأن العامل الثاين بقاء اأو اإقالة زين الدين زيدان من 

من�سب املدير الفني لريال مدريد، خا�سة اأن املدرب الفرن�سي يعد من اأ�سد املتحم�سني 
ب�سم لعب ليل ال�سابق اإىل �سفوف امللكي، ويحتل ت�سيل�سي حالًيا املركز اخلام�س يف ترتيب 

الدوري الإجنليزي، متاأخًرا بنقطتني عن الرابع توتنهام هوت�سبري بعد مرور 28 جولة من امل�سابقة.
..............................................................

مورينيو يح�ضر لتجديد العمل مع روبن
الثقيل خالل فرتة  العيار  الإجنليزي لإبرام �سفقة من  يونايتد  لفريق مان�س�سرت  الفني  يخطط جوزيه مورينيو املدير 
املهاجم  جلب  قد  مورينيو  وكان  القدامى،  لعبيه  اأحد  مع  ال�سمل  مل  خالل  من  وذلك  املقبلة،  ال�سيفية  النتقالت 
املخ�رشم زلتان اإبراهيموفيت�س لليونايتد �سيف 2016، ل�سابق مبعرفته بالنجم ال�سويدي خالل فرتة عمله بفريق اإنرت 
اأن مورينيو قد يكرر اخلطوة ذاتها خالل املريكاتو ال�سيفي املقبل،  اإيفينينج نيوز  ميالن، وذكرت �سحيفة مان�س�سرت 
وذلك بالتعاقد مع الهولندي اآريني روبن جنم فريق بايرن ميونخ الأملاين والذي �سبق له العمل مع املدرب الربتغايل يف 
ت�سيل�سي.واأ�سارت اأن التعاقد مع روبن البالغ 34 عاًما قد مينح اليونايتد حاًل رائًعا على املدى الق�سري يف مركز اجلناح 
الأمين، واأ�سافت ال�سحيفة اأن تعاقد مورينيو مع اإبراهيموفيت�س منذ عامني يدل اأن املدرب الربتغايل لي�س لديه م�سكلة 
يف التعاقد مع لعبني تخطوا حاجز 30 عاًما، طاملا �سيكون اإ�سافة قوية للفريق، و�سينتهي عقد روبن مع بايرن ميونخ يف 
نهاية املو�سم اجلاري، وهو ما يعني اأنه قد ين�سم لليونايتد يف �سفقة انتقال حر، مثلما حدث معه اإبراهيموفيت�س عقب 
انتهاء عقده مع باري�س �سان جريمان الفرن�سي، يُذكر اأن اآريني روبن اأعرب موؤخًرا عن غ�سبه بعد اأن ا�ستبعده مدربه يوب 

هاينك�س من ت�سكيلة البافاري الأ�سا�سية للمباراة �سد ب�سكتا�س الرتكي يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
...............................................................

ماتيو�س: ليفاندوف�ضكي مثل مي�ضي
اأكد لوثار ماتيو�س جنم بايرن ميونخ ال�سابق اأن مهاجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوف�سكي ل ميكن تعوي�سه حال رحل 
عن �سفوف البافاري، وقال ماتيو�س خالل ت�رشيحاته ملوقع البوند�سليغا: »ليفاندوف�سكي ي�سنع الفارق مع بايرن ول 
ميكن تعوي�سه، فهو �سخ�س مهم يف الفريق مثل مي�سي يف بر�سلونة«، واأ�ساف: »ليفاندوف�سكي لعب ا�ستثنائي، ول يوجد 

له بديل بنف�س الإمكانيات، فهو يعد اأف�سل مهاجم يف العامل حالًيا وبايرن لن يجد مثياًل له«.
ومع ذلك يرى ماتيو�س اأن اأداء الفريق البافاري لن يتاأثر برحيل املهاجم البولندي، مو�سًحا: »حني يتعر�س مي�سي لالإ�سابة 
يتغري �سكل بر�سلونة متاًما، ولكن بايرن لي�س لديه هذه الأزمة«، واأمت قائد منتخب اأملانيا ال�سابق: »ليفاندوف�سكي لعب 
حموري، ولكن بايرن ل يبني خطته عليه مثل رونالدو يف ريال مدريد اأو نيمار يف باري�س �سان جريمان«، وارتبط ا�سم 
ليفاندوف�سكي خالل الفرتة املا�سية بالنتقال ل�سفوف ريال مدريد الإ�سباين، حيث اأبدى املريينغي رغبة قوية يف �سمه 

خالل فرتة النتقالت ال�سيفية بنهاية املو�سم.



حتيي اأ�رشقت اأحمد، جنمة م�سابقة »ذا فوي�س كيدز«، حفلتني باململكة 
العربية ال�سعودية، الأوىل يف الريا�س والثانية يف جدة وقال اأحمد �سعد، 
بال�سعودية،  اإحياء حفلتني  ابنته على  اإنه مت التفاق مع   ، اأ�رشقت  والد 
و�ستقوم اأ�رشقت، بعمل بروفات احلفلة يف لبنان ثم تطري اإىل ال�سعودية 
لإحياء احلفلتني وقال اإن اأ�رشقت �ستغني يف احلفل املقام على م�رشح 

امللك فهد بالريا�س ثم تعود اإىل القاهرة نهاية فيفري.
�سا�سة  على  كيدز«  فوي�س  »َذا  برنامج  م�ساهدي  اأبهرت  اأحمد  اأ�رشقت 
الأول  باملركز  فوزها  عدم  رغم  التحكيم،  جلنة  واأع�ساء  �سي«  بي  »اأم 
وتبلغ اأ�رشقت من العمر 10 �سنوات، وهي من مواليد منطقة غيط العنب 
بداأت  وقد  البتدائي،  الرابع  ال�سف  وتدر�س يف  الإ�سكندرية،  حمافظة 

الغناء منذ عامني فقط، وا�ستهرت يف مدينة الثغر باأنها اأ�سغر مطربة.
اأ�رشقت  يف  اجلميل  وال�سوت  الغناء  موهبة  اكت�سف  اإنه  والدها  ويقول 
عندما كان عمرها 3 �سنوات، ومل يعر الأمر اهتماماً وقتها ل�سغر �سنها، 
يقوم  كان  مقطعاً  توؤدي  بها  فوجئ  التا�سعة  ل�سن  و�سلت  عندما  لكنها 
خا�سة  و�سقلها  ابنته  مبوهبة  الهتمام  فقرر  رائعة،  ب�سورة  بتلحينه 
بق�رش  ابنته  اأحلق  اإنه  وقال  بذلك  والأ�سدقاء  اجلريان  ن�سحه  بعدما 
اأبو  التذوق ب�سيدي جابر ل�سقل موهبتها، وعهد بها للماي�سرتو حممود 
زيد، ثم توىل هو تدريبها و�سقل مهارتها وموهبتها، وبداأ يف تدريبها على 
اأداء املقاطع الغنائية ال�سعبة لكبار املطربني مثل عبد الوهاب واأم كلثوم 

وعبد احلليم ووردة وجناة ال�سغرية.

فنيالأربعا ء  28  فيفري 2018 املوافـق   لـ 13 جمادىالثاين  1439ه 15

»خملوقات منقر�سة« �أف�سل فيلم يف مهرجان �أ�سو�ن لأفالم �ملر�أة
الثانية  الدورة  فعاليات  اختتمت    
لأفالم  الدويل  اأ�سوان  ملهرجان 
املراأة، التي حتمل ا�سم املنا�سلة 
اأول  بوحريد،   جميلة  اجلزائرية 
اخلتام  حفل  �سهد  حيث   ، اأم�س 
تكرمي النجم العاملي داين جلوفر، 
الأبنودي  عطيات  واملخرجة 
واملخرجة واملنتج ماريان خوري، 
ن�رشاهلل  ناهد  املالب�س  وم�سممة 
الفيلم  م�سابقة  جوائز  .واأ�سفرت 
التحكيم  جلنة  منح  عن  الق�سري 
الأمريكي  للفيلم  خا�س  تنويه 
اريكا  اإخراج  املقد�س«  »املر�س 
بجائزة  فاز  فيما  �سكوكينجز، 
ا�سم  حتمل  التي  �سيناريو  اأف�سل 
الكاتبة لطيفة الزيات ال�سيناري�ست 
دميرتي�س كات�سمريي�س من اليونان 
وفاز  اأمي«  يا  »عدت  فيلم  عن 

حتمل  التي  اإخراج  اأف�سل  بجائزة 
حافظ  بهيجة  املخرجة  ا�سم 
املخرجة اإلزا ماريا جاكوب�سدوتري 
الدمنارك  من  »اأتيلييه«  فيلم  عن 
وفاز بجائزة اأف�سل فيلم التي حتمل 
ا�سم املنتجة اآ�سيا داغر فيلم »بعد 
�ساري  كري�سيكا  اإخراج  اللقاء« 
حتكيم  جلنة  .واأعلنت  فنلندا  من 
برئا�سة  الطويل  الفيلم  م�سابقة 
اأحمد  الكبري  اجلزائري  املخرج 
منحت  حيث  اجلوائز،  را�سدي 
اللجنة تنويه خا�س للفيلم ال�سيني 
البيا�س«  ترتدي  ل  »املالئكة 
خا�س  وتنويه  كو  فيفيان  اإخراج 
وريحان« من م�رش  »م�ستكة  لفيلم 
وتنويه  ال�سالم  عبد  دينا  اإخراج 
عن  الق�سور  نورة  للممثلة  خا�س 
هولندا   « ام  »ليلى  فيلم  دورها يف 

والتي  ممثل  اأف�سل  بجائزة  وفاز 
لطفي  نادية  الفنانة  ا�سم  حتمل 
عن  بواه  جاد  جريجوري  املثل 
دوره يف فيلم »خملوقات منقر�سة« 
بجائزة  وفاز  فرن�سا(،  )بلجيكا- 
ا�سم  حتمل  والتي  ممثلة  اأف�سل 
الفنانة �سعاد ح�سني املمثلة نادية 
»ال�سعداء«  فيلم  دورها  عن  قا�سي 
اأف�سل  جائزة  وفاز  اجلزائر،  من 
الكاتبة  ا�سم  والتي حتمل  �سيناريو 
والكاتبة  املخرجة  الزيات  لطيفة 
»ال�سعداء«  فيلم  عن  جامه  �سوفيا 
اأف�سل  بجائزة  وفاز  اجلزائر،  من 
اإخراج والتي حتمل ا�سم املخرجة 
ذي  ميك  املخرجة  بهيجة حافظ 
يوجن عن فيلم »ليلى ام« من هولندا، 
وفاز بجائزة جلنة التحكيم اخلا�سة 
ر�سيدة  املونترية  ا�سم  التي حتمل 

عبدال�سالم الفيلم امل�رشي »زهرة 
القو�سي،  هالة  اإخراج  ال�سبار« 
التي  فيلم  اأف�سل  بجائزة  وفاز 
داغر  اآ�سيا  املنتجة  ا�سم  حتمل 

اإخراج  منقر�سة«  »خملوقات  فيلم 
جيل بوردو )بلجيكا-فرن�سا)

رئي�س  زكريا  ع�سام  الناقد  واأعلن 
نقاد  جمعية  جائزة  حتكيم  جلنة 

حتمل  والتي  امل�رشيني  ال�سينما 
�سمري  الراحل  الكبري  الناقد  ا�سم 
فريد عن فوز فيلم »ال�سعداء« من 

اجلزائر باجلائزة .

�ملغني �إد �سري�ن �لأف�سل عامليا 
مببيعات 2017

�أمري كر�رة: و�ثق من متابعة 
�جلمهور لـ »كلب�ش 2«

ل�سناعة  الدويل  الحتاد  اختار 
وكاتب  املغني  الفونوغرامات 
الأغاين الربيطاين اإد �سريان اأف�سل 
فنان عام 2017 من حيث املبيعات 
واأغنيتيه  »ديفايد«  األبومه  بف�سل 

»�سيب اأوف يو، بريفكت«.
اإن  الثنني  يوم  الحتاد  وقال 
يف  �سدر  الذي  »ديفايد«  الألبوم 
مار�س املا�سي بيعت منه ماليني 
اأن  واأ�ساف  دولة   36 يف  الن�سخ 
اأي�سا  اأغنية »�سيب اأوف يو« كانت 
الأف�سل مبيعا على م�ستوى العامل 
لـ 2017، وبيعت منها ماليني الن�سخ 
اأن هذه  يف 32 دولة وذكر الحتاد 
يح�سل  التي  الأوىل  املرة  هي 

األبوم  اأف�سل  لقبْي  فنان على  فيها 
املبيعات  اأغنية من حيث  واأف�سل 
�سريان  �سيت  وذاع  عام  خالل 
عامي  اإجنلرتا  يف  عاما(   27(
اأعماله  ن�رش  اأن  بعد  2009 و2010 
كما  الإنرتنت  على  املو�سيقية 
الكندي دريك  الراب  ح�سل مغني 
واألبومه »مور ليف« على املرتبة 
الثانية على قائمة اأعلى املبيعات 
الحتاد  وقال   2017 لعام  العاملية 
الدويل ل�سناعة الفونوغرامات اإن 
الألبوم »ريبيوتي�سن« لتيلور �سويفت 
حل ثالثا برغم اأنه مل ي�سدر اإل يف 

نوفمرب املا�سي.

اأمري  امل�رشي،  الفنان  يوا�سل 
اجلزء  يف  دوره  ت�سوير  كرارة، 
 »2 »كلب�س  م�سل�سل  من  الثاين 
اأ�ستوديوهات مدينة الإنتاج  داخل 
يف  لعر�سه  متهيداً  الإعالمي، 

رم�سان املقبل.
متتع  من  واثق  اإنه   ، كرارة  وقال 
مرتفعة  م�ساهدة  بن�سبة  م�سل�سله 
يف رم�سان، مرجعاً ذلك اإىل الطفرة 
مع  الأول  اجلزء  اأحدثها  التي 
امل�ساهدين  اأن  م�سيفاً  اجلمهور، 

اأحداث  طبيعة  ملعرفة  مت�سوقون 
اأنها  اأكد  الذي  الثاين،  اجلزء 
 %200 بن�سبة  الأول  عن  خمتلفة 
واملمثلني،  الق�سة  �سعيد  علي 
بطولة  يف  وي�سارك  قوله  بح�سب 
اأحمد زكي وعبد  »كلب�س 2« هيثم 
زكي  واأ�رشف  اأبوزهرة  الرحمن 
خليل  و�سبحي  حالوة  واأحمد 
من  وكوكبة  ح�سني  �سالح  واأحمد 
دويدار  باهر  تاأليف  من  النجوم، 

واإخراج بيرت ميمي.

خالد �ل�ساوي: تلقيت عرو�سًا من �سوريني 
ومغاربة للم�ساركة يف �أعمال تلفزيونية

جنمة »ذ� فوي�ش كيدز« �أ�سرقت �أحمد 
حتيي حفلتني بالريا�ش وجدة

قال الفنان امل�رشي، خالد ال�ساوي، اإنه تلقي 
اأكرث من عر�س للم�ساركة يف بطولة م�سل�سالت 
ولكنه  اجلن�سيات،  من  العديد  ت�سم  عربية 
ال�ساوي،  واأ�ساف  بعد  قراره  يح�سم  مل 
وخليجيني  �سوريني  من  ات�سالت  تلقى  اأنه 
اأن امل�ساألة  اإىل  ومغاربة، ح�سب قوله، لفتاً 
ترتق  ومل  املفاو�سات،  طور  يف  زالت  ما 
حتى  الر�سمي  التعاقد  حيز  اإيل 
الآن واأو�سح ال�ساوي اأنه م�سغول 
حالياً بت�سوير م�ساهده يف فيلم 
هادي  للمخرج  »ال�سيف« 
اإياه  وا�سفاً  الباجوري، 
باملختلفة  بالتجربة 
جميع  علي 
الأ�سعدة، متمنياً 
اأن تنال اإعجاب 
عند  اجلمهور 
طرحه يف دور العر�س ال�سينمائي وي�سارك يف بطولة »ال�سيف« �سريين 

ر�سا، واأحمد مالك، وجميلة عو�س، ومن تاأليف اإبراهيم عي�سي.

�إ�سابة �ملخرج �لأمريكي كيفني �سميث بنوبة قلبية �سديدة
اأعلن املخرج الأمريكي كيفني �سميث  عن تعر�سه لنوبة قلبية �سديدة 

بعد عر�س يف لو�س اأجنلي�س الليلة املا�سية وكتب �سميث عرب ح�سابه 
يف اإن�ستغرام مع �سورة له وهو على �رشير مب�ست�سفى: »�سعرت بنوع 
من الغثيان بعد العر�س، واأمل �سديد يف �سدري وتبني اأنها كانت نوبة 
قلبية �سديدة«واأ�ساف اأن الطبيب املعالج اأخربه بان�سداد كامل لأحد 

�رشايني القلب، وقال: »اأخربين الطبيب اأنني كنت �ساأموت الليلة ما مل 
اأخرج  الذي  �سميث،  امل�ست�سفى«ويُعالج  اإىل  لأذهب  الثاين  العر�س  األغ 
عدة اأفالم منها فيلم الرعب »رد �ستيت«، يف م�ست�سفى بلو�س اأجنلي�س.



ا�صتمر حكم العرب جلزيرة �صقلية 
تركوا  الزمن  من  قرنني  حوايل 
جتلَّى  وا�صحاً  ثقافياً  اأثراً  فيها 
الفنون  مثل  عديدة  جوانب  يف 
واأخذت  واللغة،  والعلوم  والأدب 
الدر�س  من  مهماً  حيزاً  جميعها 
العرب  ولكن  والتدقيق.  والبحث 
تركوا اأي�صاً يف هذه اجلزيرة، التي 
اإىل  منها  تون�س  اإىل  اأقرب  هي 
اأثراً معمارياً  اأو ميالنو،  فلورن�صا 
الأثر  ذلك  يوازي  ل  وقد  مهماً. 

يف  العرب  خلفه  ما  املعماري 
الأندل�س ولكنه يبقى �صاهداً قوياً 
على تقدم العرب يف ذلك الزمان 

يف فن العمارة.
الكتاب  هذا  و�صع  اأجل  من   
الإ�صالمي  العن�رص  وا�صتك�صاف 
�صقلية،  جزيرة  يف  العمارة  يف 
وجيدة  التون�صية  الباحثة  قامت 
ال�صكوحي، املتخ�ص�صة يف الآثار 
بزيارات  الإ�صالمية،  والفنون 
جمموعة  اإىل  عديدة  ميدانية 

يف  الأثرية  العمائر  من  كبرية 
اإىل  بالإ�صافة  �صقلية،  جزيرة 
تاريخية  مراجع  على  اعتمادها 
الأثر  يظهر  ما  عديدة.اأكرث 
الق�صور  من  عدد  يف  الإ�صالمي 
ذات الغرف ال�صغرية املرتبة حول 
باحة مركزية على الطراز العربي 
هذه  اأهم  يكون  وقد  الإ�صالمي، 
يف  العزيزة  يدعى  ق�رص  الق�صور 
اأثر  م�صاهدة  ميكن  كما  بالريمو. 
العمارة العربية يف احل�صون التي 

�صقلية، حيث  عن  للدفاع  �صيدت 
املدببة  والأقوا�س  الت�صميم  اإن 
عربية  كلها  ال�صهام  وفتحات 
اجلدران  جانب  اإىل  اإ�صالمية، 

ذات ال�صكل املربع.
ن الكتاب �صوراً ووثائق  كما يت�صَمّ
نادرة، يف تقنيات البناء والت�صميم 
وفنون التزويق والنحت والزخرفة 

والر�صم.

وكاالت

ثقافةاالأربعا ء  28  فيفري 2018 املوافـق   لـ 13 جمادىالثاين  1439ه 16
ترجمها الكاتب عبد اهلل الزماي

»حياة الكتابة«روائيون عامليون ي�صردون ق�ص�ص بداياتهم

تاأليف: وجيدة ال�صكوحي

جتليات العمارة الإ�صالمية يف جزيرة �صقلية

ت�صجيع الأطفال على القراءة يف معر�ص الكتاب بعمان

جمموعة حكايات و�صهادات عن اأ�صرار الكتابة ودوافعها، يرتجمها الكاتب عبد اهلل الزماي ملبدعني خطفتهم م�صاهد احلياة، فتخَلّق عندهم 
هذا ال�صرد ال�صاحر. وهم: اإدواردو غاليانو، اإليف �صافاق، اأورهان باموق، اإيزابيل الليندي، روبرتو بوالنيو، كازو اإي�صيغورو، ماريو بارغا�س 

يو�صا، هاروكي موراكامي، يان مارتل.

وكاالت

ويقول اإدواردو غاليانو: حني كتبُت 
 » والظّلْ ال�صم�س  يف  القدم  »كرة 
القراءة  حمبُّو  يفقد  اأن  اأردُت 
يفقد  واأن  القدم  كرة  من  خوفهم 
من  خوفهم  القدم  كرة  حمبُّو 
الكتب. مل يخطر ببايل البتَّة �صيءٌ 
يف  �صابقاً  ع�صواً  لكَنّ  هذا،  غري 
)فيكتور  املك�صيكي  »الكونغر�س« 
اأنقَذ  الكتاب  اإَنّ  يل  قال  كوينتانا( 

حياته.
منت�صف  يف  اأنَّه  ذلك  ة  وق�صَّ
َقتَلة  قبل  من  اختطف   ،1997
ك�صفِه  على  ملعاقبتِه  ماأجورين، 
اأن  فكان  القذرة  اأعمالهم  بع�س 
يركلونه  وراحوا  رباطه،  اأوثقوا 
وقبل  املوت،  على  �صارف  حتَّى 
بََدوؤُوا  يُْجِهُزوا عليه بر�صا�صة،  اأن 

النقا�س حول كرة القدم.
اإىل  اأقرب  كان  فيكتور  اأَنّ  ورغم 

املوت منه اإىل احلياة، اأدىل بدلوه 
لهم  يروي  وانربى  النقا�س،  يف 
ق�ص�صاً من كتابي، ومع كل حكاية، 
اإىل  تُ�صاف  دقائق  ة  ثَمّ كانت 
القتلة،  تركه  الأخري  ويف  حياته. 
وقالوا له: »اأنت يف َماأَمْن« وت�رصد 
�صافاك  اإليف  الرتكية  الروائية 
التحقُت  »عندما  بالقول:  بدايتها 
ت�صارلز  اكت�صفُت  باملدر�صة، 
جعلت  وحدها  وال�صدفة  ديكنز، 
وقد   ، اإيَلّ طريقه  يجد  الكتاب 
مدينتني«،  ة  »ق�صَّ رواية  فتنتني 
�صيء  اأِيّ  عن  خمتلفة  كانت  فقد 
اأقراأ  فظللُت  قبل،  من  عرفته 
موؤلَّفات ديكنز ف�صار هذا املوؤلّف 
اأنقرة  لطفلة من  الإجنليزي قريناً 
ثَمّ  ال�صبعينات،  اأواخر  يف  تعي�س 
اكت�صفُت غابرييل غار�صيا ماركيز، 
والذي علّمني كيف ميكن اأن مَيّتد 
وتف�صري  تي  جَدّ ق�ص�س  بني  ج�رٌص 

الأحالم.

لقد  فيقول:  باموق،  اأورهان  اأما 
قمُت بكتابة رواية »متحف الرباءة« 
ر يف املتحف الذي اأن�صاأته  واأنا اأفِكّ
يكن  مل  الرواية.  يف  ر  اأفِكّ واأنا 
اأفكار  جمموعة  د  جمَرّ املتحف 
خطرت يل بعد جناح الرواية، ومل 
اأفرز  ما  هو  املتحف  جناح  يكن 
الرواية، كما هو احلال عند حتويل 
كتب،  اإىل  الرائجة  الأفالم  بع�س 
من  كاًل  ابتكرت  لقد  احلقيقة  يف 
الرواية واملتحف معاً يف اآن واحد، 
يف حني تتحدث الروائية الت�صيلية 
اإيزابيل الليندي عن كيف اأ�صبحت 
كاتبة، فتقول اأنه يف 8 يناير 1981 
تغرَيّ قدري. اإذ تلقينا فيه مكاملًة 
هاتفية ونحن يف كاراكا�س اأخربتنا 

ي يحت�رص. باأَنّ جِدّ
ت�صيلي  اإىل  العودة  من  ن  اأمتَكّ مل 
امل�صاء  يف  عمدت  لذا  لتوديعه، 
الر�صالة  ي�صبه  ما  كتابة  اإىل  نف�صه 
املحبوب،  العجوز  لذلك  الروحيَّة 

ليقراأها،  يعي�س  لن  اأّنه  افرت�صُت 
ن�صوة،  يف  الأوىل  اجلملة  وكتبُت 
متنا�صية  الأمر  ليلة  كل  لأكرر 

ي. حقيقة موت جِدّ
نهاية  ومع  وَكرَب،  الن�ُسّ  هذا  منا 
500 �صفحة،  كتبُت  قد  كنُت  العام 
»بيت  الأوىل  روايتي  �صكلت 
ال�صاعر  يرى  بينما  الأرواح«. 
الت�صيلي روبرتو بولنيو اأَنّ الكاتب 
يعمل اأينما كان، حتى حينما يكون 
نائماً وهو ما ل ينطبق على املهن 
الأخرى. عالج الروائي وال�صيا�صي 
يو�صا،  بارغا�س  ماريو  البريويف 
تغلَّب على خوفه من ركوب الطائرة 
مل  الذي  العالج  فهي  بالقراءة، 
يُخّيبْه قّط، اأما الروائي وامُلرَتِْجم 
الياباين هاروكي موراكامي فيقول 
اأحٍد،  يوم  �صباح  بداياته:  عن 
امُل�صم�صة  الربيع  ف�صل  اأيَّام  من 
ر  حمِرّ من  هاتفّية  مكاملة  تلّقيُت 
مبجلّة«غونزو»الأدبيَّة، اأخربين فيها 

تُغّني»وقع  الريح  رواية«اأ�صمع  اأَنّ 
حني  املر�َصّ قوائم  �صمن  اإدراجها 

جلائزة الكتَّاب املبتدئني.
لقد كان تاأليف تلك الرواية �رصباً 

بكِلّ  كتبتها  لذا  ي،  التحِدّ من 
تداعت  كما  متاماً  وي�رص،  �صهولة 
ح  ، ومل يخطر يل اأنَّها قد تُر�َصّ علَيّ

لأِيّ جائزة.

الروتاين  مبارك  بن  �صامل 
بالكتب  �صغوف  عماين  قارئ 
الكثريين  عن  يتميز  ومعار�صها، 
يف  الثقايف  التب�صع  حمبي  من 
على  بحر�صه  الكتاب  معار�س 
التطوع يف فريق قريات اخلريي، 
ذلك  الأطفال  ي�صاركه  اأن  على 

ال�صغف.
الروتاين كل عام لقتناء  وي�صعى 

كامل  لعام  كتب  من  يكفيه  ما 
ومبعيته عدد من الأطفال الأيتام، 
بتمويل من اأحد رجال الأعمال، 
الكتب  اقتناء  ي�صاعدهم يف  لكي 
اإ�صافة  وت�صكل  تفيدهم  التي 
خالل  ومن  لهم  جيدة  معرفية 
تبدو  املعرفية،  الرعاية  هذه 
بالكتاب  العمانيني  عالقة 
الذي  حا�رصها  بني  متوا�صلة 

على  اإقبالهم  م�صتوى  يج�صده 
ما�صيها  وبني  الكتاب  معار�س 
احلافل باإنتاج الكتاب منذ قدمي 
الع�صور. وي�صكل الأطفال ب�صحبة 
كبرية  ن�صبة  ومدر�صيهم  ذويهم 
ملعر�س  الأول  اليوم  زوار  بني 
م�صقط للكتاب الـ23 الذي افتتح 
ر�صميا ، ويقول الروتاين اإن ذلك 
�صيوؤ�ص�س لعالقة م�صتمرة للقراء 

مع الكتاب.

اإقبال متزايد

اأن  املراقبون  يرى  وبينما 
القارئ  عالقة  خ�صو�صية 
جناح  يف  دورها  لها  بالكتاب 
معار�س م�صقط للكتاب، ك�صفت 
ملعر�س  الرئي�صية  اللجنة 
م�صقط اأن معر�س العام يعر�س 
مقارنة  عنوان  األف  خم�صمئة 
العام  يف  عنوان  األف  بـ450 

األفا يف العام 2106   2017، و250 
اأن  الر�صمية  وتوؤكد الإح�صائيات 
املعر�س ي�صهد زيادة �صنوية يف 
عدد الزوار والعار�صني، فقد بلغ 
زوار معر�س 2017 ح�صب املركز 
واملعلومات  لالإح�صاء  الوطني 
زائر  األف  و682  زائر،  األف   826
دور  عدد  2016.وارتفع  عام 
دار   650 من  امل�صاركة  الن�رص 
ن�رص عام 2016 اإىل 756 دار ن�رص 
دار   783 اإىل  وو�صل   ،2017 عام 
املقاربة  هذه   2018 عام  ن�رص 
الكثريون  اعتربها  التي  العددية 
القارئ  عالقة  قوة  على  موؤ�رصا 
مدير  يراها  بالكتاب،  العماين 
بن  حممد  للن�رص  الغ�صام  دار 
�صيف الرحبي تعبريا عن عالقة 

الإن�صان باملعرفة والكلمة.

اهتمام بالكتاب

ويف �صياق القوة الدافعة للقراءة 
معار�س  زيارة  على  واحلر�س 
الكتاب والإ�صهام بنجاح دوراتها 
قال  الإح�صاءات،  ح�صب 
ال�صلطان  بجامعة  الأكادميي 
حممد  بن  �صليمان  قابو�س 
معار�س  يزور  اإنه  البلو�صي 
كل  يف  مرات  �صت  الكتاب 
يف  برغبته  ذلك  معلال  عام، 
ذات  الإ�صدارات  اأحدث  اقتناء 
التي  الرتبوية  ببحوثه  العالقة 
بها  م�صتعينا  عمله،  يف  يجريها 
النظري،  اإطارها  اإعداد  يف 
الإ�صدارات  اإىل �رصاء  بالإ�صافة 
يتعلق  والثقافية.وفيما  الأدبية 
هي  وكما  الأدبية  بالإ�صدارات 
احلال يف كل عام، �صهد معر�س 
بن�صخته  للكتاب  الدويل  م�صقط 
للكتاب  قويا  ح�صورا  احلالية 
الأجنا�س  مبختلف  العماين 
وجمموعات  روايات  من  الأدبية 

ودرا�صات،  و�صعرية  ق�ص�صية 
العمانية  اجلمعية  �صاركت  حيث 
اإ�صدارا  بـ31  والأدباء  للكتاب 
جناح  م�صوؤول  جديدا.وح�صب 
عبد  العمانية  الكتاب  جمعية 
�صهد  فقد  مبارك،  بن  العزيز 
اليوم الأول لالفتتاح اإقبال جيدا 
على جناح اجلمعية، ووقف الزوار 
ووفق  الإ�صدارات.  بع�س  على 
الع�رصية  املكتبة  جناح  م�صوؤول 
فاإن  الأن�صاري،  �صامر  ببريوت 
دور  وما حتققه  الإقبال  م�صتوى 
خ�صم  بعد  ربحية  من  الن�رص 
امل�صاريف له دوره يف ت�صجيعها 
على احلر�س على امل�صاركة يف 
للكتاب،  الدويل  م�صقط  معر�س 
م�صريا اإىل اأن مكتبته ت�صارك يف 
ع�رص  منذ  �صنويا  املعر�س  هذا 

�صنوات.

وكاالت
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املوؤرخ حممد حل�سن زغيدي  يف« منتدى الذاكرة ":

»مظاهرات ورقلة1962  اأبرزت مدى التزام ال�شعب اجلزائري بوحدته«

ا�ست�سيف املوؤرخ  والدكتور حممد حل�سن زغيدي اأم�س  يف »منتدى الذاكرة« جلريدة 
»املجاهد«  بالتن�سيق مع  جمعية م�سعل ال�سهيد وهذا مبنا�سبة اإحياء الذكرى 56 ملظاهرات ورقلة  يف 
27 فيفري 1962 والتي تربز مواقف �سكان اجلنوب اجلزائري الراف�سني للمناورات الفرن�سية  الرامية 

لتق�سيم ال�سمال  عن طريق ف�سله عن  اجلنوب  اإل اأن ا�ستماتة اأهل اجلنوب الأفذاذ  مكنت 
من  الت�سدي لإ�سرتاتيجية فرن�سا الوح�سية فاأخلطت  كل اأوراقها  واأف�سلت خمططاتها  وهذا بف�سل الإرادة 

والوطنية التي  حتلى بها هوؤلء  وكانت ح�سنا منيعا وقف باملر�ساد يف وجه امل�ستعمر الفرن�سي الغا�سم 
ليوؤكد مرة اأخرى اأن ال�سحراء جزاأ ل يتجزاأ من اجلزائر اأر�س ال�سهداء الأبطال .

حكيم مالك

احلركة  والأ�ستاذ يف  الدكتور  اأكد  ولقد 
هذه  اأن  زغيدي،  حل�سن  الوطنية 
بالن�سبة  م�سريية  هي  املظاهرات 
الظرف  يف  خا�سة  الثورة  مل�سار 
الوقت  يعطيها  الأهمية  لأن  الراهن 
م�سري  حول  الوقت  كان  حيث  واملكان 
�سنوات   7 دامت  ثورة  بعد  اجلزائر 
املكان   فهو  يخ�ص  وفيما  ون�سف  ، 
كان  اأهمية  رمزية  فال�رصاع  ذو 
م�سري  ق�سية  يف  حوله  واملتمثل 
اجلزائر املوحدة   يف حني كانت فرن�سا 
تريد الحتفاظ بال�سحراء اجلزائرية يف 
مناوراتها املتعددة وكان اآخرها مناورة 
27 فيفري 1962 حيث اأن هذه املناورة 
حميطة  كانت  الثورة  اأن  على  برهنت 

طريق  عن  وهذا  بها  يتعلق  ما  بكل 
مراقبة كل حتركات الإدارة ال�ستعمارية 
يف باري�ص ويف اجلزائر ولذلك نالحظ 
اأن هذه العملية كانت ا�ستباقية بالن�سبة 
اأن حتبط   ا�ستطاعت  اأنها  للثورة حيث 
عظمة  تكمن  املناورة وهنا  هذه 
الوحدوي  والبعد  اجلزائرية  الثورة 
ال�سعبية  وال�ستجابة  اجلزائرية  للقيادة 
هذه  اأن  حيث  واأوامرها  لهذه  القيادة 
جاء  ما  كل  حرفيا  نفذت  املظاهرات 
يف التعليمة التي اأر�سلتها قيادة الناحية 
الع�سكرية الرابعة للولية ال�ساد�سة وهذا 
ديغول  مناورة  اإحباط  من  اأمكنها  ما 
النزول  اإىل  دون  ال�سماء  اإىل  واأرجعتها 
ال�سحافة  جعل  ما  وهذا  الأر�ص 

احلدث  هذا  تتناول  وغريها  الفرن�سية 
الإعالمي  الت�سويق  له  يراد  كان  لأنه 
بال�سحفيني  مملوءة  طائرة  طريق  عن 
بها  جاء  التي  الطائرة  نف�ص  وهي 
بنف�ص   1960 دي�سمرب   09 يف  ديغول 
مواجهته  بنف�ص  متت  املهمة  حيث 
و27  دي�سمرب   11 يف  الإ�سرتاتيجية 
ولهذا  املظاهرة  تنتظره  وجد  فيفري 
ديغول  للتق�سيم  مناورة  اأف�سلت  فلقد 
اأن  جند  ولذلك   1962 فيفري   27 يف 
هيئة  من  جاء  املظاهرة  بهذه  التنويه 
يرتاأ�سها  كان  التي  العامة  الأركان 
نوهت  والتي  بومدين  هواري  العقيد 
ب�سكان اجلنوب من �سباب ون�ساء و�سيوخ 
هذه  قادوا  اجلزائري  الذين  اجلنوب 

جريدة  تنويه  اآخر  من  املظاهرة  مع 
املظاهرات  هذه  »املجاهد«  حول 
ال�سعب  التزام  مدى  اأظهرت  التي 
ت�رصيح  اإىل  اإ�سافة  بوحدته  اجلزائري 
احلكومة  املوؤقتة  فرحات  رئي�ص 
عبا�ص التي اعتربها در�سا ل ميحى ول 
املفاهيم  و�سحح  املوازين  غري  ين�سى 

واأرجع الأمور اإىل ن�سابها .
 

»  لبد من  الأجيال ال�ساعدة 
احلفاظ على الوحدة الوطنية«

 
واأو�سح اأ�ستاذ احلركة الوطنية والثورة ، 
زغيدي يف »منتدى الذاكرة » اأننا نحتفي 
لنقدم ر�سائل  التاريخية  بهذه املنا�سبة 

ليعرفوا  اليوم  اجلزائري  ال�سباب  اإىل 
التي  العاك�سة  املراآة  هو  التاريخ  اأن 
ت�سحح امل�سار اإىل الأمام وهو ي�ساعدنا 
ولهذا  م�ستقبلنا  على  احلفاظ  على 
فيفري  1962  ورقلة27  فمظاهرات 
الوحدة  باأن  خاللها  نبني  من  اأن  اأردنا 
واجلغرايف  الب�رصي  �سقيها  يف  الوطنية 
واحد  بج�سد  لإن�سان  اأ�سا�سي   مكون 
�سائر  له  تداعى  ع�سو  منه  ا�ستكى  اإذا 
يثبت  بال�سهر واحلمى وهذا ما  اجل�سد 
مقابر  جمعتهم  اجلزائر  اأبناء  اأن  كل 
امليالد  موطن  حتمل  ل  التي  ال�سهداء 
اأق�سى  يف  املقابر  هذه  كانت  �سواء 
فهي  اأق�ساه  يف  ال�سمال  يف  اأو  اجلنوب 
حتمل �سهداء  هم جزائريون ول يحملون 

معهم �سهادة امليالد  لكون ابن  ال�سمال 
كذلك  والعك�ص  اجلنوب  يف  ا�ست�سهد 
املظاهرات  هي  فهذه  اأي�سا  وعليه 
جي�ص  قيادات  لكل  عامة  تعليمات 
التحرير  وجبهة  الوطني  التحرير 
للعامل  باأنها  نربهن  اأن  على  الوطني 
الفرن�سي  العام  للراأي  ر�سائل  كانت 
والعاملي باأن اجلزائر �سعب واحد ومن 
هنا  نفهم اأن  الثورة اجلزائرية عظيمة  
فهي  تعد من الثورات القالئل يف العامل 
موحدا  ،  و�سعبا  موحدا  وطنا  �سنعت  التي 
داعيا الأجيال ال�ساعدة اإىل �رصورة املحافظة 
على هذه الرتكة يف وطن ا�سمه اجلزائر و�سعب 
الوحدة  هي  اجلزائري  فهذه  ال�سعب  ا�سمه 

الوطنية.  

�سفري ال�سحراء الغربية ب�سرايا حمودي بيون  

هناك اأطراف حتاول التالعب بقرار املحكمة الأوربية
.       لبد على الأمم املتحدة اأن حتدد تاريخا لتنظيم ا�ستفتاء تقرير امل�سري

.       �سعيد عيا�سي : لن فتح للحدود مع املغرب حتى نوقع على اتفاق ب�ساأن ق�سية املخدرات
ب�رصايا  الغربية  ال�سحراء  �سفري  طالب 
ب�رصورة  املتحدة  بيون  الأمم  حمودي 
تقرير  ا�ستفتاء  لتنظيم  تاريخ  حتديد 
مبا�رصة  مفاو�سات  يف  والدخول  امل�سري 
الثالثني  لقرار  طبقا  املغرب  مع 
الأمم  ممثل  داعيا  الإفريقي،  لالحتاد 
تقدمي  كوهلر اإىل  املتحدة هور�ست 
تقريره قبل نهاية �سهر فيفري يحدد من 

خالله الطرف املعرقل للمفاو�سات 
ب�رصايا  الغربية  ال�سحراء  �سفري  عرب 
الذكرى  مبنا�سبة  بيون  الأم�ص  حمودي 
اجلمهورية  لإعالن  الأربعون  و  الثانية 
عقدها  �سحفية  ندوة  يف  ال�سحراوية 
ا�ستعداد  عن  لل�سحافة  العليا  باملدر�سة 
الدولة ال�سحراوية للدخول يف مفاو�سات 
اأن  ،موؤكدا  املغربية  اململكة  مع  مبا�رصة 
اجلمهورية ال�سحراوية �ستطالب بالتدخل 
الع�سكري الإفريقي  باعتبار اأن ال�سحراء 
ولها احلق يف ذلك  يف  فيه  الغربية ع�سو 
لقرار  املغربية  حال  رف�ص اململكة 
بالدخول  القا�سي  الإفريقي  الإحتاد 
تنظيم  اأجل  من  مبا�رصة  مفاو�سات  يف 
:«نحن  امل�سري،قائال  تقرير  ا�ستفتاء 
مل  و  احلرب  اإىل  نذهب  مل  ال�ساعة  حلد 
على  مو�سوعة  وق�سيتنا  ال�سالح  ن�ستعمل 
م�ستوى هيئة الأمم و جمل�ص الأمن ،لكن 
يف حالة ا�ستمرار رف�ص املغرب الدخول 
طريق  خريطة  تبني  �سيتم  مفاو�سات  يف 
اأخرى  لو�سع  اأ�ساليب  ا�ستعمال  و  جدية 

حد لال�ستعمار املغربي ».
الكرة  اأن  الغربية  ال�سحراء  �سفري  واأ�سار 
و جمل�ص  املتحدة  الأمم  اليوم يف مرمى 
الأمن ،وعليهم تقدمي اإ�سارات حول م�سري 
الق�سية يف ظل رف�ص املغرب الذهاب اىل 
التفاو�ص،مربزا اأن املغرب  برلني لإجراء 
الهوية  على  الق�ساء  الطرق  بكل  حتاول 
ال�سحراوية ،من خالل اإغراء امل�ستوطنني 
�رصب  اأجل  لها  من  لالنحياز  بالأموال 

ال�سحراويني
ال�سحراء  �سفري  ،حمل  مت�سل  �سياق  ويف 

ال�سعب  على  العدوان  الغربية  م�سوؤولية 
ال�سحراوي وا�ستمرار اخلروقات اجل�سمية 
حلقوق الإن�سان و�رصقة ونهب خرياته يف 
تناق�ص تام مع قرارات الحتاد الإفريقي 
عاجال  نداءا  ،موجها  املتحدة  الأمم  و 
املغرب  على  لفر�ص  املتحدة  الأمم  اإىل 
خالل  من  الدولية  لل�رصعية  الن�سياع 
ممار�سة  من  ال�سحراوي  ال�سعب  متكني 
املعتقلني  جميع  �رصاح  اأطالق  و  حقوقه 
من  املينور�سو  بعثة  متكني  و  ال�سيا�سيني 
�سالحيتها كاملة مبا فيها مراقبة حقوق 

الإن�سان و التقرير عنها.   
مبحاولة  وا�سبانيا  فرن�سا  من  واتهم  كل 
التالعب بقرار املحكمة الأوربية الراف�ص 
الدولة  خلريات  املغرب  ل�ستغالل 
لوقف  رف�سهما  خالل  من  ال�سحراوية 
عملية ال�سترياد للمنتجات املغربية التي 
اأن اململكة املغربية جمربة على  واأو�سح 
الذي  الإفريقي  الحتاد  قرارات  احرتام 
الروؤ�ساء  جلنة  حتريك  اإعادة  يفر�ص 
وتكليف  ال�سحراوي  بالنزاع  اخلا�سة 
و  املفو�سية  ورئي�ص  الحتاد  رئي�ص 
ال�سامي  واملمثل  والأمن  ال�سلم  جمل�ص 
اإليها بالتعاون مع الأمم املتحدة يف اإطار 
املجهودات امل�سرتكة للمنظمتني الرامية 
اإىل التو�سل اإىل حل النزاع ،م�سيفا :«100 
ال�سحراوية ذات جن�سية  باخرة يف املياه 

ا�سبانية »
ح�سب  الإفريقي  الحتاد  فر�ص  . كما 
القبول  املغرب  على  املتحدث  ذات 
�سمن  له  التابعني  املراقبني  بعودة 
للمراقبة  اآلية  واإيجاد  املينور�سو،  بعثة 
طالب  فيما  الإن�سان،  حلقوق  امل�ستقلة 
الدول الأع�ساء و هيئات املجتمع املدين 
مبقاطعة الندوة التي يعتزم منتدى كران�ص 
الداخلة  مدينة  يف  تنظيمها  مونتانا 

املحتلة يف �سهر مار�ص املقبل.
الثالثون  القمة  اأن  املتحدث  ذات  واأفاد 
ال�سحراوية  الق�سية  و  الإفريقي  لالحتاد 
،اأكدت  ابابا  بادي�ص  يف  انعقدت  التي 

مبا�رصة  مفاو�سات  اإجراء  على  �رصورة 
امل�سري  تقرير  ا�ستفتاء  تنظيم  اأجل  من 
الأمم  و  الإفريقي  الإحتاد  من  بت�سهيل 
املتحدة ،مع اإعادة حتريك جلنة الروؤ�ساء 
و  املغربي  ال�سحراوي  بالنزاع  اخلا�سة 
تكليف رئي�ص الحتاد و رئي�ص املفو�سية 
و جمل�ص الأمن و ممثل ال�سحراء الغربية 
اإطار  يف  املتحدة  الأمم  مع  التعاون 
املجهودات امل�سرتكة للمنظمتني الرامية 

اإىل التو�سل حلل النزاع بني الدولتني .
حمودي  ،قال  ب�رصايا  مت�سل  �سياق  ويف 
بيون اأن كل  قرارات  القمة حول النزاع بني 
املغرب و ال�سحراء الغربية تبني  حماولت 
من  الإفريقي  الحتاد  اإق�ساء  املغرب 
اىل  الرامية  الدويل  املجتمع  جمهودات 
الغربية،  ال�سحراء  من  ال�ستعمار  ت�سفية 
والتاريخ  اجلغرافيا  منطق  مع  تتناق�ص 
القادة  اإرادة  اأمام  ت�سمد  ول  وال�رصعية 
الإفريقي من  الأفارقة يف متكني الحتاد 
متكني  ومن  الإفريقية  بالق�سايا  التكفل 
جت�سيدا  واحد  ب�سوت  التحدث  القارة 
واإعالن  ل�سنة 2063  لإ�سرتاتيجية الحتاد 

املبادئ اخلا�ص بالذكرى
اأن اململكة املغربية جمربة على  واأو�سح 
الذي  الإفريقي  الحتاد  قرارات  احرتام 
الروؤ�ساء  جلنة  حتريك  اإعادة  يفر�ص 
وتكليف  ال�سحراوي  بالنزاع  اخلا�سة 
و  املفو�سية  ورئي�ص  الحتاد  رئي�ص 
ال�سامي  واملمثل  والأمن  ال�سلم  جمل�ص 
اإليها بالتعاون مع الأمم املتحدة يف اإطار 
املجهودات امل�سرتكة للمنظمتني الرامية 

اإىل التو�سل اإىل حل النزاع.
ح�سب  الإفريقي  الحتاد  فر�ص  كما 
القبول  املغرب  على  املتحدث  ذات 
�سمن  له  التابعني  املراقبني  بعودة 
للمراقبة  اآلية  واإيجاد  املينور�سو،  بعثة 
طالب  فيما  الإن�سان،  حلقوق  امل�ستقلة 
الدول الع�ساء و هيئات املجتمع املدين 
مبقاطعة الندوة التي يعتزم منتدى كران�ص 
الداخلة  مدينة  يف  تنظيمها  مونتانا 

املحتلة يف �سهر مار�ص املقبل.
الغربية  على  ال�سحراء  �سفري   و�سدد 
احتالله  املغرب  ينهي  اأن  �رصورة 
الحتاد  يف  ع�سو  دولة  تراب  من  لأجزاء 
الإفريقي بعد ان�سمامه جمددا اإىل الهيئة 
ال�سالم  اإحالل  اأجل  الإفريقية، وذلك من 
واململكة  ال�سحراوية  اجلمهورية  بني 
املغربية الذي اأكدت عليه القمة الثالثني 
لالإحتاد موؤخرا. وقال اأن من اأهم الدرو�ص 
و ال�ستنتاجات من قرارات القمة الثالثني 
لالإحتاد الإفريقي التي انعقدت يومي 28 
اعتبار  اأبابا،  باأدي�ص  املا�سي  يناير  و29 
املغرب  »ان�سمام  اأن  الأفارقة  القادة 
عنه  ينتج  اأن  يجب  الفريقي  الحتاد  اىل 
اإحالل ال�سالم بني اجلمهورية ال�سحراوية 
ما  مع  يتما�سى  وهذا  املغربية  واململكة 
عليه  مرتتبة  التزامات  من  املغرب  وقع 
بحكم م�سادقته على امليثاق التاأ�سي�سي«.

خالل  اأكدوا  الأفارقة  القادة  اأن  واأ�ساف 
واإحالل  ال�سلمي  »التعاي�ص  اأن  القمة 
اجلمهورية  بني  والنهائي  العادل  ال�سالم 
ممكن،  املغربية  واململكة  ال�سحراوية 
و�رصوري وهذا لن يتاأتى اإل باإنهاء املغرب 
ع�سو يف  دولة  تراب  من  لأجزاء  احتالله 
الحتاد ووقوفه عند حدوده املعرتف بها 
ال�سحراوي  ال�سعب  حلق  واحرتامه  دوليا 

يف تقرير امل�سري وال�ستقالل«.
واأو�سح  ذات املتحدث  اأن »املغرب وبعد 
الحتاد  اإىل  ان�سمامه  من  واحدة  �سنة 
ان�سحابه  من  �سنة   33 بعد  الإفريقي، 
اجلمهورية  ان�سمام  على  احتجاجا 
يجد  القارية،  املنظمة  اإىل  ال�سحراوية 
يزدها  مل  الإفريقي  الحتاد  مواقف  اأن 
وت�سبثا  متزايدة  قوة  اإل  والزمن  الدهر 
للوحدة  املوؤ�س�سة  باملبادئ  مت�ساعدا 
اإلزامية  اخل�سو�ص  على  ومنها  الإفريقية 
ال�ستقالل  عند  القائمة  احلدود  احرتام 
الأع�ساء  للدول  الرتابية  الوحدة  واحرتام 
امل�سري  تقرير  يف  ال�سعوب  وحقوق 
�سلميا  النزاعات  وف�ص  وال�ستقالل 

القمة  وكانت  واملفاو�سات«.  باحلوار 
�سادقت  قد  الإفريقي  لالإحتاد  الثالثون 
ال�سحراوية  الق�سية  حول  قرارات  على 
الع�سوين  الدولتني  اإىل  نداء  توجيه  منها 
مبا�رصة  مفاو�سات  لإجراء  الحتاد،  يف 
امل�سري  تقرير  ا�ستفتاء  تنظيم  اجل  من 
والأمم  الإفريقي  الحتاد  من  بت�سهيل 
الروؤ�ساء  جلنة  حتريك  واإعادة  املتحدة، 
الحتاد  رئي�ص  وتكليف  بالنزاع،  اخلا�سة 
ورئي�ص املفو�سية وجمل�ص ال�سلم والأمن 
الغربية  ال�سحراء  اإىل  ال�سامي  واملمثل 
اإطار  يف  املتحدة  الأمم  مع  بالتعاون 
املجهودات امل�سرتكة للمنظمتني الرامية 
اإىل التو�سل  حل للنزاع الذي عمر طويال 

بني البلدين.
،اأن الهدف و الهتمام  واأو�سح املتحدث 
الآن لي�ص لدخول اجلامعة العربية و اإمنا 
العربي ،موؤكدا  العمل على جناح املغرب 
اجتاه  �سيا�ستها  يف  ف�سلت  املغرب  اأن 
يف  تدخل  اأن  بد  ل  و  الغربية  ال�سحراء 
املفاو�سات لأنها ل متلك حل اأخر خا�سة 
اأن ال�سحراء الغربية مت العرتاف بها من 

قبل 83 دولة .
 

اجلزائر دعمت 15 حركة حتررية 
يف اإفريقيا يف مقدمتها حركة 

البوليزاريو

مع  للت�سامن  الوطنية  اجلنة  رئي�ص  اأكد 
�سعيد  الربوفي�سور  ال�سحراوي  ال�سعب 
مبنا�سبة  األقاها  التي  كلمته  يف  عيا�سي 
لإعالن  والأربعون  الثانية  الذكرى  اإحياء 
اجلمهورية العربية ال�سحراوية باأن اأطماع 
خم�سينيات  اإىل  تعود  التو�سيعية  املغرب 
بزعيم  م�ست�سهدا  ع�رص  التا�سع  القرن 
الفا�سي  املغربي عالل  ال�ستقالل  حزب 
متتد  الذي  الكبري  املغرب  فكرة  �ساحب 
اإىل  الأخري  هذا  ت�سور  ح�سب  اأرا�سيه 
الأرا�سي اجلزائرية تندوف وب�سار حتديدا 
داخل  ال�سينغال  نهر  وو�سول حتى حدود 

الإفريقي وهي احلدود اجلغرافية  العمق 
ال�سلطات  تدر�سها  اليوم  اإىل  لزالت  التي 
املغربية يف مناهجها الرتبوية من خالل 
ذات  ويف  المتداد،  هذا  تو�سح  خرائط 
باأن  عيا�سي  الربوفي�سور  اأ�سار  ال�سياق 
التو�سعية  للذهنية  نتاج  الأطماع هي  هذه 
املغربية  القيادة  يقوم عليها خميال  التي 
معتربا  املجاورة  اإىل  الدول  ونظرته 
القوة  اإىل  امل�ستندة  احلثيثة  امل�ساعي 
ال�سلبة التي تقوم بها ال�سلطات املغربية 
هي  ال�سحراوية  الأرا�سي  ظم  اأجل  من 
ميكن  بتحققها  التي  اخلطوات  اأوىل 
املن�سود  العربي  املغرب  م�رصوع  حتقيق 

ح�سب النظرة املغربية.
هذا وا�سار الربوفي�سور �سعيد عيا�سي باأن 
القانون الدويل وا�سح اجتاه ملق الق�سية 
ال�سحراوية التي يعتربها ق�سية ا�ستعمارية 
يف حاجة اإىل ا�ستفتاء وطني حر ونزيه يعرب 
من خالله ال�سعب ال�سحراوي عن م�سريه 
الدبلوما�سية  موكدا  باأن  اإرادته،  مبح�ص 
املغربية عرفت انتكا�سات عديدة بخو�ص 
هذا امللف الأمر الذي جعلها معزولة عن 
والإفريقي  الإقليمي  جوارها  تفاعالت 
النتباه  �سدد املتحدث على �رصورة  كما 
ال�سلطات  حتاول  التي  املغالطات  اإىل 
هي  بانها  تفيد  والتي  ترويجها  املغربية 
من قررت اإيقاف اإطالق النار مع ال�سعب 
ال�سلطات  اأن  على  موؤكدا  ال�سحراوي 
ع�سكرية  هزائم  اإىل  تعر�ست  املغربية 
ال�سحراويني  الثوار  قبل  من  عديدة 
وهي  وعر�سهم  اأر�سهم  عن  املدافعني 
ال�سلطات  كاهل  اأثقلت  التي  الهزائم 
املغربية ودفعتها جمربتا اإىل طلب اإيقاف 
لول  ليتم  يكن  مل  الذي  وهو  النار  اإطالق 
ال�رصط  على  املغربي  الطرف  موافقة 
الأ�سا�سي لل�سلطات ال�سحراوية واملتمثل 
يف �رصورة حتديد تاريخ ا�ستفتاء يقيم فيه 

ال�سعب ال�سحراوي بالتعبري عن م�سريه

اإميان لوا�س/يحي عواق  
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»جنون الغزالن« يهدد الب�صر

�أمريكيون  علماء  حذر 
�نتقال  �إمكانية  من  وكنديون 
�لغزالن«  »جنون  عدوى 
خماطرها  ومن  �لب�رش  �إىل 
يف  �لب�رشية  على  �جل�سيمة 

حال حدوث ذلك.
�إن  �الأوبئة  علماء  وقال 
�لبيانات �الأوىل ملر�ض »جنون 
خطورته  توؤكد  �لغزالن« 
للحو�جز  جتاوزه  و�إمكانية 
و�أ�سار  ب�رشعة  �لبيولوجية 

�لوباء  هذ�  �أن  �إىل  �لعلماء 
�سي�سكل خطر� �أكرب من مر�ض 
�الإ�سفنجي(  �لدماغ  )�عتالل 
»جنون  مبر�ض  يت�سبب  �لذي 
�أبحاث  نتائج  �لبقر«و�أثارت 
على قرود »مكاك ري�سو�سي«، 
�لعدوى  �إليها  �نتقلت  �لتي 
�لغزالن  حلوم  تناول  بعد 
�مل�سابة بالوباء، قلقا حقيقيا 
هذ�  �نتقال  �إمكانية  من 
يز�ل  وال  �لب�رش  �إىل  �ملر�ض 

»جنون  �سد  �لفعال  �لدو�ء 
وغري  �لتطوير  قيد  �لغزالن« 
حالة  يف  �لب�رش  الإنقاذ  كاف 
�الإ�سابة بالعدوى ومت ت�سجيل 
�لغزالن  بني  �الأوىل  �حلاالت 
يف  �ملعدي  �ملر�ض  لهذ� 
 .2016 عام  �ل�سمالية  �أمريكا 
�لفارغة«  »�لنظرة  حالة  وتعد 
وفقد�ن �لوزن �حلاد و�ل�سلوك 
�الأعر��ض  من  �ملتوقع  غري 

�الأوىل لالإ�سابة به.

تعد �لك�سور يف �لعظام �كرث م�ساعفات ه�سا�سة �لعظام �نت�سار� وخطورة لدى �مل�سابني مبر�ض ه�سا�سة �لعظام. حتدث معظم �لك�سور، عادة، م�صاعفات ه�صا�صة العظام
على �لرغم من �ن غالبية �مل�سابني مبر�ض ه�سا�سة �لعظام ي�سفون جيد�، بف�سل �لعالجات �جلر�حية �ملتقدمة و�حلديثة، �ال �ن �لك�سور �لتي قد �لفخذين، عادة، نتيجة لتلقي �رشبات �و جر�ء حو�دث �ل�سقوط.يف �لعمود �لفقري، يف عظام حو�ض �لفخذين، نظر� لكونها �لعظام �لرئي�سية �لتي حتمل �جلزء �الكرب من وزن �جل�سم. وحتدث �لك�سور يف حو�ض 

حتدث يف حو�ض �لفخذين قد تت�سبب يف ح�سول عجز لدى �مل�ساب، بل قد توؤدي للوفاة يف بع�ض �الحيان، من جر�ء �لتعقيد�ت �لتي قد تن�سا يف 
قد حتدث ك�سور يف �لعمود �لفقري، يف بع�ض �حلاالت، من دون �لتعر�ض ل�رشبات �و لل�سقوط. قد حتدث هذه �لك�سور يف �لعمود �لفقري ملجرد مر�ض ه�سا�سة �لعظام، و�لتي تنجم يف �لغالب عن حو�دث �ل�سقوط.�عقاب �لعمليات �جلر�حية، وخا�سة لدى �ملتقدمني يف �ل�سن. كذلك، فان �لك�سور يف �كف �ليدين هي من �لك�سور �لو��سعة �النت�سار بني م�سابي 

ت�ستدعي فرتة ��ست�سفاء طويلة.�سعف عظام �لظهر )�لفقر�ت(، �ىل درجة �نها تبد� باالن�سغاط )�النطباق(، �لفقرة فوق �الخرى. وي�سبب �ن�سغاط �لفقر�ت �الما حادة يف �لظهر 

علماء يبتكرون لقاحا لاللتهاب الرئوي
متكن علماء من �سوي�رش� من �لتقدم خطوة مهمة يف طريق عالج �اللتهاب �لرئوي بابتكارهم لقاحا للمر�ض يعالج �الأطباء مر�ض �اللتهاب  

خا�ض، له عدة مز�يا هامة. بح�سب جملة �الأمر��ض �ملعدية. و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن خاليا–B لها �أهمية كبرية يف عالج عدوى �لرئة، الأنها 

تنتج �أج�ساما م�سادة مليكوبالزما )�لبكترييا �لتي تفتقر للغ�ساء �خللوي(. وقد متكن �لعلماء من مر�قبة �سلوك م�سببات �ملر�ض يف �لرئة 

و�ملجاري �لتنف�سية با�ستخد�م �لطريقة �ل�سوئية fluorescence. كما �كت�سف �لعلماء �أن رد منظومة �ملناعة يف �لرئتني و�ملجاري �لتنف�سية 

�لعليا خمتلف متاما. فقد �كت�سفو� يف �لرئة �أج�ساما م�سادة من نوع  �أ�سابيع. �أما يف �ملجاري �لتنف�سية �لعليا فقد �كت�سف �لعلماء �أج�ساما 

م�سادة من نوع IgA �لتي ال ت�ساعد يف تن�سيط خاليا-B، لذلك يطول عالجها. كما �أكدت �الختبار�ت �أن تن�سيط هذه �خلاليا يلعب دور� 

�أ�سا�سيا يف �لعالج وي�سمح هذ� �الكت�ساف بابتكار وتطوير لقاح جديد �سد مر�ض �اللتهاب �لرئوي. 

اأ�صباب خ�صونة 
الّركبة 

�أ�سباب ور�ثّية. �لّتقّدم يف �لعمر يوؤّدي �إىل تناق�ض كمّية �ل�ّسائل 
خاطئة  بو�سعّية  �جللو�ض  �لغ�رشوف.  وتاآكل  للمفا�سل  �مللنّي 
باالإجهاد  �ل�ّسعور  �لقرف�ساء.  بو�سعّية  كاجللو�ض  مريحة  وغري 
�الإ�سابة  منها.  و�لّنزول  �ل�ّسالمل  �سعود  كرثة  ب�سبب  و�لّتعب 
و�لّنقر�ض،  و�لّروماتيزم  و�لّروماتيد  �لعظام  ه�سا�سة  باأمر��ض 
�لّن�ساء  �لّركبة. تعّد  فلهذه �الأمر��ض دور كبري يف زيادة خ�سونة 
�أكرث ُعر�سًة لالإ�سابة مبر�ض خ�سونة �لّركبة عند �لّتقّدم يف �ل�ّسّن 
�لوزن ت�سغط  �ل�ّسمنة وزيادة  �لّرجال.  �أكرب من  وذلك مبعّدالت 
على �لغ�رشوف نتيجة تعّر�سه للّثقل مّما ي�سّبب تاآكل �لغ�ساريف. 
تقّو�ض �ل�ّساقني يعمل على �نعد�م �لّتو�زن �أثناء توزيع �لّثقل على 
�ل�ّساقني. �الإ�سابة بالك�سور ومتّزق �الأربطة يزيد خ�سونة �لّركبة. 
�لّركبيتنَي.  يف  �الأور�م  ظهور  �لّركبة  بخ�سونة  �الإ�سابة  �أعر��ض 
وثنيهما  مّدهما  على  �لقدرة  وعدم  �لّركبتنَي  حتريك  �سعوبة 
عود و�لّنزول  ة عند �ل�سّ بطريقة طبيعّية. �ل�ّسعور باآالم �لّركبة خا�سّ
من �ل�ّسالمل وعند �مل�سي. عالج خ�سونة �لّركبة تناول �لكرف�ض 
يعالج مر�ض �لّنقر�ض وتوّرم �ملفا�سل. دهن �لّركبة بزيت بذور 
من  يخّفف  �لّليمون  ع�سري  �رشب  �ملفا�سل.  يلنّي  �لذي  �لكّتان 
يومّي  ب�سكل  �لبابوجن  �رشب  �ملفا�سل.  ت�سيب  �لتي  �لّتوّرمات 
يف  �الوكالبتو�ض  زيت  ��ستخد�م  و�لّتوّرم.  �الرت�ساح  من  يخّفف 
تدليك �لّركبة ي�سهم يف عالج �لتهاب �ملفا�سل وتخفيف �لّتوّرم. 
تناول �مللفوف �لذي يُعّد من �الأغذية �ملهّمة يف عالج ه�سا�سة 
�لعظام و�لّتخلّ�ض من �آالم �ملفا�سل. تناول حّبة من �لّتني �لّطازج 
�أو �ملجّفف مع �سبع حّبات من �لّزيتون ب�سكل يومّي ملّدة �أربعني 
يوماً ي�ساعد على �ل�ّسفاء من �حتكاك �لّركبة وخ�سونتها. �رشب 

مغلي �لقّري�ض. 

اأ�صباب االإ�صابة مبر�ض  الربو
�لّربو هو �سعور ب�سيق يف �لتنف�ض، 
�لتنّف�ض  يف  و�سيق  �سعال  ي�سحبه 

وت�سفري �ل�سدر ولهاث
على  خفيفاً،  �لّربو  يكون  �أن  ميكن 
بعد  ًة  خا�سّ مزمنة  كحة  �سكل 
�لنوم،  و�أثناء  و�النفعال،  �لّرك�ض 
ب�سيق يف  وعادًة ال يكون م�سحوباً 
متو�ّسطاً  �لربو  يكون  �أن  �لّنف�ض، 
ب�سفري  م�سحوبة  بكحة  يتمّثل 
�لتنف�ض،�أن  يف  و�سيق  در،  �ل�سّ يف 
يكون �لّربو �سديد�ً، وت�ساحبه عدم 
�ملقدرة على مو��سلة �لكالم، ورمّبا 
نتيجًة  در  بال�سّ �سفري  هناك  يكون 

ل�سّدة �سيق �مل�سالك �لهو�ئّية به
�لعامل  به  �الإ�سابة  �أ�سباب  من  و 
�لذي  �ل�سخ�ض  �إن  حيث  �جليني  
ح�سا�سية  بها  عائلة  من  ينحدر 
قابلية  �أكرث  يكون  �جللد  �أو  �ل�سدر 
�لذين  �أولئك  من  بالربو  لالإ�سابة 

من  تخلو  عائالت  من  ينحدرون 
تلك �حل�سا�سية

تعر�ض  وهو  �لبيئي   �لعامل 
�ملحفز�ت  لبع�ض  �ملري�ض 
�لتنف�سية  للمجاري  و�ملهيجات 
�ملحفز�ت  �ملحفز�ت  هذه  ومن 
�لعمل  �أو  �لوظيفة  يف  تنت�رش  �لتي 
به ومنها غبار �خل�سب  �لذي نقوم 
و�حليو�نات  و�ل�سبغات  و�الأدوية 
حيث  و�ملبي�سات  و�حل�رش�ت 
�لربو  تنتج  �ملحفز�ت  هذه  �أن 
�ملهني و�لذي ي�سكل 15% من �لربو 
وهنالك حمفز�ت �أخرى من �أهمها 
�لبارد  و�لهو�ء  و�لر�سح  �لطلع  غبار 
�ل�سجائر ودخان  و�لريا�سة ودخان 
�لعطور  باالإ�سافة�إىل  �لنقل  و�سائل 
و�الأدوية  �لعاطفية  و�ملحفز�ت 
و�الأدوية  �اللتهاب  م�ساد�ت  مثل 

�مل�ستخدمة يف عالج �ل�سغط

اكت�صاف �صر زيادة الرغبة يف تناول الطعام ليال
وجدت در��سة حديثة �أن م�ستويات »هرمون �جلوع« ترتفع مع �نخفا�ض م�ستويات »هرمون �ل�سبع« يف �أوقات �مل�ساء وبحث 

تقرير نُ�رش يف �ملجلة �لدولية لل�سمنة، يف كيفية تاأثري �ساعات �مل�ساء على ميل �ل�سخ�ض �إىل �الإفر�ط يف تناول �لطعام، 
��ستناد� �إىل در��سة �أ�رشفت عليها جامعة جونز هوبكنز ميدي�سن يف بالتيمور. و�أخذت �لدر��سة يف �العتبار م�ستويات �لتوتر 
لدى �مل�ساركني، �إىل جانب ��ستك�ساف �إمكانية تاأثري �حلالة �لنف�سية لل�سخ�ض على م�ستويات هرمون �جلوع �أي�سا و�أجرى 

�لباحثون �سل�سلة من �لتجارب مع جمموعة �سغرية مكونة من 19 رجال )يعانون من زيادة �لوزن( و13 �مر�أة، ترت�وح �أعمارهم 
بني 18 و50 عاما وخل�ض �لباحثون �إىل �أن �لنا�ض قد يكونو� �أكرث ميال لتناول �لطعام، ب�سبب زيادة هرمون �جلوع خالل �جلزء 
�الأخري من �ليوم. وقالت �سارة كارنيل، �الأ�ستاذة �مل�ساعدة يف �لطب �لنف�سي و�لعلوم �ل�سلوكية بجامعة جونز هوبكنز: »ت�سري 
نتائجنا �إىل �أن �الإفر�ط يف تناول �لطعام يزد�د يف فرتة �مل�ساء، خا�سة �إذ� كنت تعاين من �الإجهاد«. ويف عام 2017، �أفادت 

منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �القت�سادي، يف تقريرها عن �ل�سحة �لعامة، باأن 26.9% من �لربيطانيني ميكن ت�سخي�سهم 
بال�سمنة �ملفرطة ومنذ �لت�سعينيات، ز�دت معدالت �ل�سمنة يف بريطانيا بن�سبة %92.

معهد تون�صي يتح�صل على براءة اخرتاع دواء م�صاد ل�صرطان الدم
�ملناطق  معهد  حت�سل 
�لقاحلة )حكومي( مبحافظة 
�رشقي  جنوب  مدنني 
�خرت�ع  بر�ة  على  تون�ض، 
ملر�ض  م�ساد  جديد  لدو�ء 
�رشطان �لدم، مت ��ستخر�جه 
من نبتة »�لاّلزول« �ملوجودة 

�لبالد  �رشق  جنوب  بكرثة 
�لتون�سية  �لباحثة  وقالت 
جّناع،  حنان  �ملعهد  يف 
�إطار  يف  كانت  �لبحوث  �إن 
متحورت  دكتور�ه  ر�سالة 
لنبتة  �لغذ�ئية  �الأهمية  حول 
نبتة  و«�لاّلزول«  »�لاّلزول«.  

تتو�جد  �لب�سليات  نوع  من 
ب�سكل كبري يف منطقة �سمال 
�جلنوب  وخا�سة  �إفريقيا 
ويتهافت  لتون�ض،  �ل�رشقي 
�لتقاطها  على  �الأهايل 
�ل�ستاء  ف�سلي  يف  خا�سة 

و�لربيع لفو�ئد عالجية.



�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 

من �أعمال علي بن �أبي طالب
لقد كان علي بن اأبي طالب اأول الفتية الذين 
اأ�سلموا مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلّم، تزّوج 
و�سلّم فاطمة  اهلل عليه  النبي �سلى  ابنة  من 
الزهراء ر�سي اهلل عنها، واأجنب منها احل�سن 
اأي�ساً  ُرِزق  كما  يُكّنى،  وبه  الأكرب  البن  وهو 
اأي�ساً  يكّنى  كان  كما  كلثوم،  واأم  باحل�سني 
باأبي الرتاب وهو ما اأطلقه عليه النبي �سلى 
بن  علي  اإ�سالم  َح�ُسن  لقد  و�سلّم.  عليه  اهلل 
املواقف  من  العديد  له  وكانت  طالٍب،  اأبي 
مع النبي عليه ال�سالم، من اأ�سهرها نومه يف 
فرا�سه �سلى اهلل عليه و�سلّم عند الهجرة اإىل 

املدينة املنّورة وت�سحيته بنف�سه
حمو اآثار اجلاهلّية؛ حيث اإّنه اأر�سل اأبا الهياج 
القبور  وت�سوية  التماثيل  لطم�س  الأ�سدي 
حماولة  ملنع  البالد،  يف  التماثيل  وحمو 
بطالن  التماثيل.  عبادة  اأو  القبور  تقدي�س 
العتقاد بالكواكب؛ اإذ اإّنه عندما اأراد ر�سي 

ٌم  اهلل عنه اخلروج لقتال اخلوارج ظهر له منِجّ
ون�سحه باأن ل يخرج، لأّن القمر يف العقرب 
احلرب،  يف  خ�سارتهم  اإىل  �سيوؤدي  وهذا 
ولكن علي ر�سي اهلل عنه اأ�رص على الذهاب 
اخلوارج.  على  الق�ساء  وا�ستطاع  والقتال 
يف  بالحت�ساب  طالب  اأبي  بن  علي  اهتم 
جمال الأ�سواق، ونّظم �سوؤونها، وحث التجار 
على التعامل بال�رصع احلنيف. بناء ال�سجون 
وولية ال�رصطة؛ ففي عهد علي كانت وظيفة 
ال�رصطة اإحدى الوظائف املهمة املعروفة، 
»نافعاً«.  �سّماه  الكوفة  يف  �سجناً  بنى  وقد 
اأبقى علي بن اأبي طالب على اأ�سلوب الق�ساء 
كما كان يف عهد من �سبقه من اخللفاء، وقد 
اأن يدخل التغيريات التي تتنا�سب  كان يريد 
اإل  املجتمع،  يف  تطّورات  من  طراأ  ما  مع 
الداخلية  الأمور  ت�ستقر  ذلك حتى  ل  اأَجّ اأنه 

للدولة الإ�سالمّية

اأخالق علي بن اأبي طالب
اخللفاء  رابع  طالب  اأبي  بن  علي  يُعترب   
بعد  اخلالفة  ا�ستلم  اإّنه  حيث  الرا�سدين، 
ا�ست�سهاد اخلليفة عثمان بن عفان بطريقة 
الختيار، وقد كان علي بن اأبي طالٍب عاملاً 
للتعلّم منذ  وفقيهاً يف الدين فقد كان حمباً 

يف  زاهداً  عنه  اهلل  ر�سي  كان  كما  غر،  ال�سِّ
باأن هذه الدنيا هي  الدنيا، فهو كان مقتنعاً 
دار اختباٍر وابتالٍء، والتوا�سع كان �سمٌة من 
فات  �سماته الرئي�سّية، وغريها الكثري من ال�سِّ
الكرمية، نتيجة مالزمته للنبي �سلى اهلل عليه 

ديق ر�سي اهلل عنه و�سلّم واأبي بكر ال�سِّ

خ�صائ�ص �لنار
 من خ�سائ�س النار خا�سية احلرق والتعذيب والتنكيل 
التنكيل  الإ�سالم  حّرم  وقد  وحده  هلل  ُملك  هي  لذلك 
بالنار؛ �سواءاً كان املعذب بها اإن�ساناً اأو حيواناً اأو اأَيّ 
بعثنا  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  عن  اآخر  كائٍن 
فقال:«اإن  بْعث  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
�سّماُهما  قري�س  من  لرجلني  وفالناً«  فالناً  وجدُت 
اهلل  �سلّى  اهلل  ر�ُسول  قال  ثم  بالنار«،  »فاأحرقوهما 
اأَْن  اأََمْرتُُكْم  ُكنُْت  »اإِنّ  اأردنا اخلروج:  عليه و�سلم حني 
ُب ِبَها اإِل  ِرُقوا ُفالًنا َوُفالًنا ِبالنَّاِر، َواإَِنّ النَّاَر ل يَُعِذّ ُتْ
ُ، َفاإِْن َوَجْدُتُوُهَما َفاْقتُلُوُهَما« رواه البخاري. النار  اهلَلّ
لها خا�سية الإيذاء و�رصعة النت�سار وهي يف اإ�ستعالها 
اإبقاء  تاأكل الأخ�رص والياب�س لذلك نهى الإ�سالم عن 
ابن عمر ر�سي اهلل عنه  النْوم عن  النار م�ستعلًة عند 
عن النبي �سلّى اهلل عليه و�ّسلم قال: »ل ترتكوا النار يف 
بيوتكم حني تنامون« متفق عليه ورد ِذكر الّنار يف موا�سَع 
كثريٍة يف القراآن الكرمي؛ منها ما مبعنى النور والدفء 
كما يف ق�سة مو�سى عليه ال�سالم، ومنها الّنار للتعذيب 
يف الدنيا والعقاب اجل�سدي كما يف نار اإبراهيم عليه 
الأ�سا�سية  خا�سيتها  النار  هذه  فقدت  حيث  ال�ّسالم 
وهي احلرق باأمر من اهلل، ومنها ما هو مبعنى احلديد 
يُ�سبح كاجلمِر كما يف ق�سة  املحمى امل�سهور حتى 
ذي القرنني، والأغلب ذكرت الّنار باأنها العقاب الّذي 
ينتظر الكفار واملجرمني يف الآخرة. الّنار هي املادة 
التي ُخلق منها اإبلي�س وذريته وب�سببها راأى اأنه اأف�سل 
واأعلى قدراً من اأن ي�سجد لآدم عليه ال�ّسالم املخلوق 
ُخلقت  ى اهلل وُطرد من رحمته، وقد  الطني فع�سّ من 
النار قبل خلق اآدم عليه ال�ّسالم وهي منذ ذلك احلني 
ن والإن�س  تتهياأ ل�ستقبال الكفرة واملجرمني من اجِلّ
اللون  حمراء  اأ�سبحت  حتى  عاٍم  األف  اأوقدت  فالنار 
لتُ�سبح  اأخرى  واألف  اللون  لتُ�سبح بي�ساء  اأخرى  واألٍف 
ت�ساعفت  لآخر  لوٍن  من  انتقلت  وكلما  اللون  �سوداء 
اأعاذنا  الّنار  ويف  اهلل،  اإل  يعلمه  ل  مبقدار  حرارتها 
اهلل منها ي�رصب الكفار املاء ولكنه ب�سور خمتلفة فهو 
اإما اأن يكون احلميم اأو الغ�ساق اأو ال�سديد اأو املهل. 
للكفار  تُ�سقى  التي  اأنواع املاء الأربعة  اأحد  ال�سديد: 
يف النار وهي مكونٌة من الّدم والقيح فال ي�ستطيعون 
ن َوَراِئِه َجَهنَُّم  �رُصبها وا�ست�ساغة طعمها قال تعاىل:« ِمّ
ُعُه َوَل يََكاُد يُ�ِسيُغُه  ِديٍد )16( يَتََجَرّ اٍء �سَ َويُ�ْسَقىٰ ِمن َمّ
ِيٍّتۖ  َوِمن َوَراِئِه  َويَاأِْتيِه امْلَْوُت ِمن ُكِلّ َمَكاٍن َوَما ُهَو مِبَ

َعَذاٌب َغِليٌظ« ]�سورة اإبراهيم :17،16[

�لزبري حو�ري �لر�صول
مولد �لزبري

 ولد الّزبري بن العّوام ر�سي اهلل عنه 
يف ال�ّسنة الّثامنة والع�رصين للهجرة 
الّنبوّية ال�رّصيفة يف املدينة املنّورة، 
ووالده هو العّوام بن خويلد بن اأ�سد 
خويلد  بنت  خديجة  ال�ّسيدة  اأخو 
ر�سي اهلل عنها زوجة الّنبي الكرمي، 
عبد  بنت  �سفّية  هي  الّزبري  ووالدة 
قد  الكرمي.  الّر�سول  عّمة  املطلب 
ال�ّسيدة  من  العّوام  بن  الّزبري  تزّوج 
ديق ر�سي  اأ�سماء بنت اأبي بكر ال�سّ
ذات  بلقب  ا�ستهرت  التي  عنه،  اهلل 
للّنبي  تمل  كانت  لأّنها  الّنطاقني 
كانا  الّطعام حينما  ولأبيها  الكرمي، 

خمتبئني يف غار ثور

بطولت الزبري 
يف غزوة اخلندق كان للّزبري بن العّوام 
ر�سي اهلل عنه موقف م�سهود حينما 
وال�ّسالم  الة  ال�سّ عليه  الّنبي  وقف 
على روؤو�س امل�سلمني منتدباً اأحداً 
منهم لياأتيه بخرب القوم، فقام الّزبري 
معلناً ا�ستعداده للقيام بهذه املهّمة 
ثالث مّرات، فقال الّنبي الكرمي: اإّن 
لكّل نبّي حوارياً، واإّن حواريي الّزبري 
اأما يف غزوة خيرب فقد  العّوام.  بن 
بب�سالة يف  العوام  بن  الّزبري  �سارك 
يا�رص  فبارز  اليهود،  �سّد  املعارك 
اليهودي  مرحب  اأخا  اليهودي 
الّرا�سد  اخلليفة  عهد  ويف  فقتله، 
عنه  اهلل  ر�سي  اخلّطاب  بن  عمر 

راأ�س  على  العّوام  بن  الّزبري  اأر�سل 
مدٍد جلي�س عمرو بن العا�س الذي 
كان  حيث  لفتحها،  م�رص  اإىل  اّته 
تعجيل  الكبري يف  الأثر  املدد  لهذا 

الّن�رص للم�سلمني على اأعدائهم .
 موقف الّزبري اأّيام الفتنة

 عندما ح�سلت الفتنة بني امل�سلمني 
اهلل  ر�سي  عثمان  �سّيدنا  عهد  يف 
عنه، برز الّزبري بن العّوام كواحد من 
بالقت�سا�س  ب�رصعة  طالبوا  الّذين 
من قتلة عثمان ر�سي اهلل عنه، وقد 
يد  على  غيلًة  عنه  اهلل  ر�سي  قتل 
يف  وذلك  جرموز،  ابن  ا�سمه  رجٍل 
�سنة �ستة وثالثني للهجرة رحمه اهلل 

ور�سي عنه

من �أجو�ء �جلنة للمر�أة

املراأة  تظى  اجلنة  ففي 
بزوجها، وان كان اأحداهما 
الأخر،  من  منزلة  اقل 
كما  بزوجها  اهلل  فيجمعها 
جمعها به يف احلياة الدنيا، 
يف  ي�ساوي  وجل  عز  اهلل 
كانا  ما  يتم  حتى  منزلتهما 
الدنيا،  احلياة  يف  عليه 
لدنه  من  نعيم  لهما  ويهب 
اجلنة،  يف  وتعاىل  �سبحانه 
األمراأة  زوج  من  اهلل  وينزع 
ما  من  ال�ساحلة  املوؤمنة 
�سيئة  �سفات  من  به  كانت 
ثم  والت�سلط  الع�سبية  مثل 

احلب  قلبه  يف  اهلل  يجعل 
فتنول  والراأفة،  واحلنان 
من  تتاجه  ما  املراأة 
التي  املراأة  واأما  زوجها، 
الدنيا،  يف  زوجان  تزوجت 
تختار  حتى  اهلل  يخريها 
التي  الفتاة  واأما  اأحداهما، 
مل تتزوج قط، فيزوجها اهلل 
من من تقر به عينها وينعم 
به قلبها، جزاًء مبا �سربت 
وحفظت نف�سها من الوقوع 
و�سارت  والآثام،  بالزلت 
ال�سحيح،  الدرب  على 
فنالت ر�سا اهلل، فكان حقاً 

على اهلل اأن ير�سيها، ويرفع 
ويجعلها  ويكرمها  درجاتها 
ال�سديقني  مراتب  يف 
عز  اهلل  اأن  كما  وال�سهداء، 
املراأة  بكرم  كذلك  وجل 
ثم  زوج  من  تزوجت  التي 
وهي  وماتت  منه  ُطلقت 
كذلك، ويجمعها اهلل مبثيلها 
اأّن املراأة  من الرجال. كما 
لدينها  احلافظة  املوؤمنة 
وا�ستع�سمت  وا�ستعفت 
نف�سها عن الوقوع يف احلرام 
يكرمها  اهلل  مر�سات  بغية 
اهلل عز وجل حلظة دخولها 

بزينة  فتاة  اجلنة، فيعيدها 
اجلمال،  فاتنة  ال�سباب 
ويتوجها على احلور العني، 
ويعطيها  الق�سور  ومينحها 
كما  احللي،  من  ت�ستهي  ما 
بعني  امراأة  كل  من  ويجعل 
زوجها وجعلها اأبهى واأجمل 
فكلما  العني  احلور  من 
عادت  زوجها  يجامعها 
رونقاً  اأكرث  وبدت  بكراً 
كما  زوجها،  عني  يف  وبهاًء 
املوؤمنة  املراأة  جمال  اأّن 
يف اجلنة يعادل �سبعني األف 

من جمال احلور العني

�إ�صالميات
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر
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رينج روفر اإيفوك 2019 اجلديدة كليًا تظهر اأثناء االختبارات بج�سد اإنتاجي

الند 

�إيفوك  �إطالق  من  تقرتب  روفر 
ف�صانعة  وبذلك  �لثاين،  �جليل 
�لربيطانية  �ل�صيار�ت 
�للم�صات  ت�صع 
عليها  �الأخرية 
ظهرت  حيث 
 2019 �إيفوك 
�ختبار  �أثناء 
لها  منوذجني 
بج�صد �إنتاجي، 
نرى فهي  وكما 
مز�يا  �صتتبنى 
�صقيقتها  ت�صميم 

�صقف  خط  على  حفاظها  مع  �لكبرية،  فيالر 
�أن  كما  كوبيه،   SUV �أنها  لو  كما  تبدو  يجعلها 
هنالك مز�يا ت�صميم �أخرى �صيتم ت�صمينها مثل 
�خللفية  و�مل�صابيح  �لبارزة  �الأبو�ب  مقاب�ض 
روفر  الند  جاكو�ر  �صيارة   LED �لـ  �لنحيلة 
 D8 الأف�صل مبيعاً �صت�صتمر با�صتخد�مها من�صة�
مع �إجر�ء تغيري�ت حمدودة عليها تت�صمن �إطالة 
�مل�صاحة  بدوره  �صيح�ّصن  ما  �لعجالت  قاعدة 
تخزين  وم�صاحة  باخللف  للركاب  �لد�خلية 

�الأمتعة.
حمركات  مبجموعة  �جلديدة  �إيفوك  �صتُقّدم 
�إ�صافة  �حتمالية  مع  وديزل،  برتول  �إجنينيوم 
ن�صخة هجينة 48 فولت مبحرك برتول 1.5 لرت 

�صت�صت�صيف  �صغري  كهربائي  وموتور  �صلندر   3
الند  وترفيه  معلومات  نظام  �أحدث  �ملق�صورة 
مل�صية  �صا�صة  بها  �صرنى  �أننا  يعني  ما  روفر 
�أكرث  مريحة  جلعلها  متطورة  وتقنيات  مزدوجة 
من �أي وقت م�صى تو�فر �إيفوك �جلديدة �صيكون 
�الأقل  و�لفئات  �أبو�ب،   5 بـ  على ج�صد  مق�صور�ً 
�لن�صخ  بينما  �أمامي  دفع  بنظام  �صتحظى  تكلفة 
�الأعلى تكلفة �صتكون بالدفع �لرباعي هذ� وتقول 
�لتقارير �أن الند روفر �صتقوم بتد�صني رينج روفر 
�إيفوك 2019 �جلديدة كلياً خالل نهايات �ل�صيف 
مع طرحها باالأ�صو�ق يف مطلع 2019، لذ� نتوقع 
�أن ت�صلنا مزيد من �لتفا�صيل عنها خالل �الأ�صهر 

�ملقبلة.

2025 العام  حتى  خطتها  عن  دبليو" تك�سف  اإم  "بي 
ك�صفت �رشكة "بي �إم دبليو" �الأملانية عن خطتها الإنتاج �أ�صطول موديالتها لغاية عام 2025، وتق�صي خارطة �لطريق هذه 

بت�صنيع 12 موديال هجينا وكهربائيا.
وتنطلق �خلطة باإنتاج رود�صرت "BMW i8" �لتي ك�صف عنها يف معر�ض "لو�ض �أجنلو�ض" لل�صيار�ت. وهي موديل هجني 

توربيني  و�آخر  مقدمته،  يف  كهربائي  ثالثي �الأ�صطو�نات ب�صعة 1.5 لرت.مبحرك 
لل�صيارة فبلغت 374  �الإجمالية  �لقوة  ح�صانا. وهي قادرة على قطع م�صافة 440 �أما 

كيلومرت� دون �أن ت�صحن بطاريتها.
�إم دبليو تنوي بناء م�صنع يف  �إم دبليو تنوي بناء م�صنع بي  رو�صيابي 

خطة  وتق�صي  رو�صيا  �ل�رشكة بعد ذلك باإطالق كرو�ض يف 
وقالت  كهربائية.  �إن هجينة   "Carscoops" �صحيفة 

�أي�صا،  �صتن�صم  عملية �ل�صيارة  �إىل   ،2019 عام 
�لك�صف  و�صيتم  "ميني" �لكهربة.  موديل  عن  �أوال 
 3 �صتطلق  ثم  عام كهربائي  �أما  هجينة   موديالت 
�إطالق  ف�صي�صهد   2020 "BMW X3" موديل 
مزود �لكهربائي �لذي �صيتحول  موديل  �إىل  بعد  فيما 

مبحرك هجني.
 ،2021 عام  من  "بي وبدء�  كهربة  عملية  �صتت�صارع 

�إطالق  �صيتم  حيث  دبليو"  �لكهربائي �إم   "iNext موديل" 
كلها بد�ية، تتلوه 9 موديالت كهربائية  و�صتزود  هجينة.  �أخرى  و8 

90 ببطاريات 60 و�طا، �لتي ت�صمن مدى  بطاريات  �أو  كيلومرت�،   450 �ل�صري 
�ملوديالت �لفاخرة ف�صتح�صل على بطاريات و�طا ت�صمن مدى �ل�صري 550 كيلومرت �أما 

120 و�طا توؤمن �صري 700 كيلومرت.
ينتج 268 ح�صانا يف  كهربائي  �صتح�صل على حمرك  ريا�صية  كهربائية  �صيار�ت  �لهو�ة و�خلرب�ء هو  �أنظار  �صيلفت  وما 
مقدمة �ل�صيارة وحمركني بنف�ض �لقوة يف موؤخرتها. و�صتت�صارع مثل هذه �ل�صيار�ت حتى 100 كيلومرت يف �ل�صاعة خالل 

ما يقل عن 3 ثو�ن فقط.

6 حقائق عليك معرفتها عن
 المبورجيني اأورو�س 2019

ح�صان..   650 بقوة  مزدوج  تريبو   V8 �أورو�ض مبحرك  تاريخها،  يف   SUV �صيارة  ثاين  عن  �أخري�  ك�صفت  المبورغيني 
ونعر�ض لكم فيما يلي 6 حقائق عليكم معرفتها عنها.

�ل�صيارة ماأخوذ من نوع من �ملا�صية، حتديد� نوع منقر�ض �أطلق 1- ��صم 
عليه ��صم �أورو�ض �و �الأُْرُخ�ض، على �لعك�ض من �صيار�ت 
ثري�ن  �أ�صماء  حملت  و�لتي  �الأخرى،  المبورغيني 

م�صارعة معا�رشة.
2- �أورو�ض �صتكون �أول 
المبورجيني  �صيارة 
�صية  بخا
�ملفعل  �ل�صابط 
الأنه  للدحرجة، 
�زد�د  كلما 
و�رتفاع  حجم 
�ل�صيارة، كلما 
جت  حتا �

�ملزيد  من �إىل 
مع  تعاملها  �أثناء  ت �لتحكم  ملنعطفا �

حلمايتها من �لتدحرج للجو�نب.
3- ح�صلت �أورو�ض على عجالت ومكابح �صخمة مقارنة مبوديالت المبورجيني �الأخرى، حيث يبلغ طول �لعجالت 21 
بو�صة مع توفر عجالت �أخرى �ختيارية بطول 23 بو�صة، مبكابح �صري�ميكية كربونية قيا�صية بطول 17.3 بو�صة يف �الأمام 

و14.5 بو�صة يف �خللف.
4- �أورو�ض حتظى باأف�صل ن�صبة وزن-�إىل-قوة بني �أي �صيارة SUV يف �لعامل، كما �أن �رشعتها �لق�صوى هي �الأعلى عامليا 
يف فئة SUV كذلك، وت�صارعها مماثل لت�صارع جر�ند �صريوكي تر�ك هوك ذ�ت �لـ 707 ح�صان، حيث تدعي المبورجيني 

�أن ن�صبة �لوزن-�إىل �لقوة يف �ل�صيارة هي 7.57 رطل لكل ح�صان، بف�صل وزنها �لبالغ 2،200 كيلوجر�م وقوة 650 ح�صان.
5- باإمكان �ل�صائق حتويل نظام �لتوجيه �إىل دفع خلفي ب�صكل جزئي من نظام �لدفع �لرباعي، حيث ير�صل �ملحرك %40 
من عزم �لدور�ن �إىل �لعجالت �الأمامية و60% �إىل �لعجالت �خللفية ب�صكل قيا�صي، مع �إمكانية تغيري هذه �لن�صبة �إىل حد 

�أق�صى 87.5% �إىل �لعجالت �خللفية و�لباقي لالأمامية بناء على �لظروف.
6- �صا�صيه �ل�صيارة م�صنوع من �ل�صلب و�الألومنيوم بالكامل، على �لعك�ض من �صيار�ت المبورجيني �لريا�صية و�لتي ت�صتخدم 

�ألياف �لكربون ب�صكل مكثف.

اآبل

 ن�ستخدم الذكاء اال�سطناعي لتعليم 
ال�سيارات كيفية قيادة نف�سها بنف�سها

�آبل تعمل منذ عدة �صنو�ت على تطوير 
وموؤخر�ً  �لذ�تية،  �لقيادة  تقنيات 
�أ�صبحت تخترب هكذ� تقنيات ب�صيار�ت 

لكز�ض على �لطرقات �لعامة.
وح�صب رو�صالن �صاالخوتدينوف مدير 
فاإن  �ال�صطناعي،  للذكاء  �آبل  �أبحاث 
ي�صتخدم  �الأمريكي  �لتقنية  عمالق 
�لبيانات  لتحليل  لالآلة  �ملتقدم  �لتعلم 
�لذكاء  و�أن  �ل�صيار�ت،  كامري�ت  من 
�أغر��ض  بهكذ�  يُ�صتخدم  �ال�صطناعي 
كما يبدو فاآبل طّورت برجمية ت�صتخدم 
على  للتعرف  و�لكامري�ت  �لليزر 
�الأ�صياء مثل �ل�صيار�ت و�مل�صاة و�إذ� ما 
كانت متحركة �أو جامدة مع ��صتخد�م 
تقنية �لو�قع �ملعزز للم�صاعدة يف بناء 

خارطة تف�صيلية للو�قع �مُلحيط بال�صيارة.
مل يُخ�ض �صاالخوتدينوف يف مزيد من �لتفا�صيل، ولكن يبدو لنا �أن �آبل ت�صري 
بثبات يف طريق تطوير “�لعقل” �لذي من �صاأنه �أن يقود �ل�صيار�ت باأمان بدالً 
عّنا يف �مل�صتقبل، على �أن نرى �أوىل جناحاتها على �أر�ض �لو�قع مبجال �لقيادة 

�لذ�تية بحلول 2021 رمبا.

 LC لكز�س
بقوة  قادمة   F

621 ح�سان 
ملناف�سة 

مر�سيد�س 
 S63

 AMG
كوبيه

�ملربع نت – يبدو �أننا على 
موعد مع لكز�ض LC F �الأكرث 
قوة يف تاريخ �ل�صانع �لياباين 

وذلك لتنزل على �ل�صاحة 
 AMG S63 ملناف�صة مر�صيد�ض

.M8 كوبيه وبي �إم دبليو
ياأتي هذ� ح�صب لقاء �ملجلة 

 Lawrence ليابانية�
Motorcycle X Car مع 
م�صوؤول بلكز�ض مل تف�صح عن 

��صمه، وقد �أّكد �أن LC F �صتاأتي 
مبحرك تريبو مزدوج 4 لرت 8 

�صلندر بقوة 621 ح�صان، لتطلق 
كوبيه قوية باالأد�ء مع �حلفاظ 

على فخامتها.
يقول �مل�صدر �أي�صاً �أن لكز�ض 
قد ت�صتخدم �لبوليمر �ملقوى 
 ،LC F باالألياف �لكربونية يف
وذلك لتخفي�ض وزنها بن�صبة 

7% �أي �أنها لن تزيد عن 1،780 
كيلوغر�م.

هكذ� تغيري�ت ميكانيكية و�أد�ء 
عاٍل لن يكون رخي�صاً بالطبع، 

حيث يقول م�صوؤول لكز�ض 
�ملجهول �أن LC F �صتطرح 

ب�صعر يدور بحدود 20 مليون ين 
وهو ما يعادل 176،�أي 660،900 

ريال، ويجدر بالذكر �أنه باملقابل 
فمر�صيد�ض AMG S63 كوبيه 

�ملتاحة بقوة 603 ح�صان 
�صعرها 176، )662،800 ريال( يف 

�لواليات �ملتحدة.
وباالأخري، ما يدعم هذ� 

�لتقرير هو �أن لكز�ض قامت 
يف فرب�ير �ملا�صي بت�صجيل 

 LC ملكيتها للعالمة �لتجارية
F بالواليات �ملتحدة، وقد 

كانت �ل�صائعات ترتدد باأنه �صيتم 
تد�صينها يف معر�ض طوكيو 

لل�صيار�ت باأكتوبر �ملا�صي، �إال 
�أن ذلك مل يحدث.. بذلك ميكننا 
�لتخمني باأننا �صرن�ها يف وقت ما 

بعام 2018.

�أ�صدرت د�ميلر �أول �صورة ت�صويقية لـ A-Class هات�صباك �جليل �لقادم، 
�إطالقها يف  �صيتم  ر�صمياً  �ل�صتار عنها  �إز�لة  وموقع  تاأكيدها موعد  مع 
ب�صكل  باأم�صرتد�م، وكما نرى فهي �صتحظى  2 فرب�ير 2018 يف هولند� 
�أكرث عدو�نية عن �ل�صابق مع ت�صميم م�صتوحى من A �صيد�ن �الختبارية 
وكذلك CLS �جلديدة، حيث �لو�جهة �الأمامية لـ A-Class تُهيمن عليها 
م�صابيح �أمامية مثلثة �ل�صكل مدمج بها �الإ�صاءة �لنهارية، كما �أن هنالك 
مر�صيد�ض  ت�صميمها  معاد  تهوية  فتحات  وكذلك  عري�ض  �أمامي  �صبك 
ك�صفت بالفعل عن مق�صورة A-Class 2019، وهي �صتكون عالية �لتقنية 
مع �صا�صة مزدوجة وفتحات تهوية على �صكل توربني وكذلك مقود هو 

.S-Class نف�صه �ملتوفر
هذ� وبالن�صبة خليار�ت مولد�ت �لطاقة، ف�صوف يتم تقدمي 7 حمركات 
ني�صان،  بالتعاون مع  برتول و4 ديزل ويت�صمن ذلك 1.3 لرت مت تطويره 
وكذلك  كهربائية  و�الأخرى  هجينة  �إحد�هما  ن�صختني  �إىل  باالإ�صافة 

موديالت AMG جديدة.

مر�سيد�س A-Class اجليل القادم 
ي�سّوق لها ر�سميًا ويحدد موعد اإطالقها



 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 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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  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

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

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

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

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

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

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

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

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

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900
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موقع TENAA يك�صف عن موا�صفات هاتف نوكيا 6 )2018(
بالإ�ضافة  جديد،  معالج  �ضيدعم  والذي   ،)2018(  6 نوكيا  هاتف  موا�ضفات  جميع  عن   TENAA موقع  ك�ضف 
 HMD  .ولكن ال�ضا�ضة والبطارية �ضتبقى كما هي يف نوكيا 6 الأ�ضلي ، اإىل اإعادة ت�ضميم الهيكل اخلارجي قليلاً
Global �ضوف تطلق هاتف نوكيا 6 )2018( مبعالج Snapdragon 630 ثماين النواة مقرتن ب�رشيحة ر�ضوميات 
Adreno 508، كما �ضياأتي ب�ضا�ضة 5.5 بو�ضة بدقة FullHD، ولن ياأتي بن�ضبة عر�ض اإىل ارتفاع 18:9 بل �ضتكون 

الن�ضبة العادية 16:9.
و�ضياأتي الهاتف بذاكرة و�ضول ع�ضوائي 4 جيجابايت، مع وجود خيارين من �ضعة التخزين الداخلية وهما 32 اأو 
64 جيجابايت قابلني للتو�ضيع حتى 128 جيجابايت، كما تك�ضف القائمة عن وجود فتحة SIM مزدوجة هجينة. 
و�ضتبقي دقة الكامريات كما هي مثل هاتف نوكيا 6 الأ�ضلي، حيث �ضتكون اخللفية بدقة 16 ميجا بك�ضل، والأمامية 
�ضتكون بدقة 8 ميجا بك�ضل، و�ضيتم نقل م�ضت�ضعر الب�ضمة اإىل اخللف اأ�ضفل اإعداد الكامريا هاتف نوكيا 6 )2018( 

�ضيكون متوفر باللون الأبي�ض والأزرق والأ�ضود، وقريباًا �ضنعرف تفا�ضيل ال�ضعر واأماكن توفره.

 تهديد بحجب 
تويرت يف رو�صيا

هاتف Lenovo K320t ب�صا�صة 
18:9 واإعداد كامريا مزدوجة

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

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

ميغا بك�ضل.
اأبعاد الهاتف 155.2 × 73.5 × 8.5 مم، ويزن 153.8 غرام، ويعمل الهاتف بناأم ت�ضغيل 
اأندرويد نوغا 7.0، ومزود ببطارية 3000 مللي اأمبري، ويوجد م�ضت�ضعر ب�ضمات الأ�ضابع 

يف اخللف.
و�ضتبداأ   ،Lenovo K320t الأول يف احل�ضول على هاتف  ال�ضيني هو  ال�ضوق  و�ضيكون 

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

هاتف Xperia XZ Premium الأحمر .. دّرة هواتف �صوين املتطورة
يعترب هاتف �ضوين اإك�ضربيا اإك�ض زد 
 Xperia XZ Premium برمييوم
من اأف�ضل هواتف �رشكة �ضوين التي 
حيث   ،2017 عام  يف  اإطلقها  مت 
اأكرث  اأنه  حينها  يف  ال�رشكة  و�ضفته 
ا، فقد ح�ضل الهاتف  هواتفها اإبداعاً
اأو  ذكي  هاتف  اأف�ضل  جائزة  على 
حفل  خلل  جديد  حممول  جهاز 
 ،2017 لعام   Glomo توزيع جوائز 
وذلك وفقااً لحتاد م�ضغلي و�رشكات 
 GSMA املحمولة  الهواتف 

.2017 MWC املنظم ملوؤمتر

الكامري

 Xperia هاتف  كامريا  جتمع 
ابتكارات  جميع   XZ Premium
ذكي  هاتف  يف  احلديثة  الكامريا 
 Motion واحد، حيث متنح كامريا

اخلربات  نتاج  اجلديدة   Eye 
يف   Sony ابتكارات  من  ال�ضابقة 
التقاط  لك  يتيح  مما  الهاتف،  هذا 
تفا�ضيل احلياة بطرق يتميز بها هذا 

الهاتف الذكي عن غريه.
الكامريا  هذه  ت�ضميم  مت  وقد 
القائمة  �ضوين  بخربات  بال�ضتعانة 
و  Cyber-shot  جمموعتّي على 
�ضور  على  احل�ضول  يتيح  مما   ،α

ومقاطع فيديو مذهلة دون عناء.
وبف�ضل تاأثري احلركة البطيئة للغاية 
كامريا  تتيح  التنبوؤي،  والت�ضجيل 
ما  روؤية  اجلديدة   Motion Eye 
املجردة،  بالعني  روؤيته  ت�ضتطيع  ل 
واأكرث  اأ�رشع  معاجلة  ت�ضتخدم  فهي 
للتقاط  م�ضى،  وقت  اأي  من  ذكاءاً 
�ضور بجودة مميزة نتيجة لت�ضميمها 
باأف�ضل تقنية لكت�ضاف احلركة على 

الإطلق.

 Exmor RS  م�ضت�ضعر يتميز 
ال�ضور  م�ضح  على  بقدرته 
مبعدل اأ�رشع 5 مرات للح�ضول 
ا للتقاط  على �ضور اأكرث و�ضوحاً
 G عد�ضة  ت�ضجل  كما  احلركة، 
جديد  ب�ضكل  امُل�ضممة   Lens
بدقة،  واجلودة  التفا�ضيل 
و�ضوح  اأعلى  على  للح�ضول 
زاوية،  اإىل  زاوية  من  ب�رشي 
بالإ�ضافة اإىل ذلك قامت �ضوين 
 BIONZ  حمرك برتقية 

مبعالج  اخلا�ض  ال�ضهري 
للهاتف  الذكي  ال�ضور 

اكت�ضاف  على  يعمل  والذي  النقال، 
احلركة ب�ضورة اأدق ومعاجلة ال�ضور 

بطريقة اأ�رشع.
وتعد كامريا  Motion Eye فريدة 
ت�ضجيل  ميكنها  حيث  نوعها؛  من 
ا لكل ثانية لت�ضغيل احلركة  960 اإطاراً

امل�ضاهد  وتكون  للغاية،  البطيئة 
اأبطاأ مبعدل اأربع مرات عن مقاطع 
على  ت�ضجيلها  مت  التي  الفيديو 
وبذلك  اأخرى  ذكية  هواتف  اأجهزة 
بكل  التفا�ضيل  كل  عن  الك�ضف  يتم 

دقة.

اأوعزت ال�ضلطات الرو�ضية اإىل �ضبكة التوا�ضل الجتماعي 
تويرت بحجب ح�ضاب منظمة »رو�ضيا املنفتحة« يف غ�ضون 

يوم واحد، وحتت طائلة حجب ال�ضبكة بالكامل يف البلد.
اأن  املنفتحة«،  »رو�ضيا  اإىل  ر�ضالة  يف  تويرت  واأو�ضح 
جمال  يف  للرقابة  الفيدرالية  امل�ضلحة  من  جاء  الإيعاز 
الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات والتوا�ضل اجلماهريي، 
املنظمة،  ح�ضاب  بحجب  العام  الدعاء  مطالبة  على  بناء 
قائمة  على  دي�ضمرب   11 يف  الإلكرتوين  موقعها  اأدرج  التي 
ر�ضالة  يف  املنفتحة«  »رو�ضيا  وقالت  املحظورة  املوارد 
وتعترب  للقانون  خمالفة  معلومات  تن�رش  ل  اإنها  جوابية 
�ضيا�ضيا  »�ضغطا  العام  والدعاء  الرقابة  م�ضلحة  حترك 
اأبريل  يف  الرو�ضي  العام  الدعاء  التعبري«وكان  حرية  على 
و«احلركة  املنفتحة«،  »رو�ضيا  اإدراج  قرر  قد  املا�ضي 
بريطانيا،  يف  امل�ضجلتني  املنفتحة«  الرو�ضية  املدنية 
املتحدة،  الوليات  يف  امل�ضجل  احلديثة«  رو�ضيا  و«معهد 
على قائمة ما ي�ضمى باملنظمات الأجنبية »غري املرغوب 
املنظمات،  هذه  اأن  اإىل  اآنذاك  ال�ضلطات  فيها«واأ�ضارت 
اخلارج  يف  املقيم  الرو�ضي  باملعار�ض  املرتبطة 
على  »التحري�ض  ت�ضتهدف  خودوركوف�ضكي،  ميخائيل 
ما  الداخلي،  ال�ضتقرار  وزعزعة  الحتجاجات  تنظيم 
واأمن  الرو�ضي  الحتاد  يف  الد�ضتوري  النظام  اأ�ض�ض  يهدد 
املنفتحة«  »رو�ضيا  اإدارة  اأكدت  اأن  �ضبق  الدولة«،بدورها، 
اأن هذه احلركة الأهلية الرو�ضية ل متت ب�ضلة للمنظمات 

الأجنبية املذكورة.

بتاريخ 25 فرباير  

 Galaxy S9 هواتف
تت�صمن تقنية امل�صح الذكي 

واملل�صقات ثالثية الأبعاد

 Samsung حدثها  خلل  �ضام�ضونغ  �رشكة  ت�ضتعد 
Unpacked املزمع عقده بتاريخ 25 فرباير  لك�ضف النقاب 
عن اأحدث هواتفها الرائدة Galaxy S9 و Galaxy S9+، اأي 
للجوال  العاملي  املوؤمتر  انطلق فعاليات  يوم واحد من  قبل 
ال�رشكة  قامت  التي  الدعوات  بح�ضب  وذلك   ،2018  MWC

باإر�ضالها اإىل ال�ضحافة قبل عدة اأيام.
الأمور  من  الكثري  ك�ضفت  قد  ال�ضابقة  الت�رشيبات  وكانت 
وتاريخ  والت�ضعري  املوا�ضفات  مثل  الهواتف  بتلك  املتعلقة 
التوافر وغريها من الأمور، ولكن الت�رشيبات ل تنتهي بالن�ضبة 
املمكن  امليزات  عن  جديد  تقرير  حتدث  اإذ  الهواتف،  لهذه 
ال�ضوئي  املا�ضح  تقنية  ذلك  يف  مبا  الهواتف،  يف  تواجدها 
و�ضع  مع  جنب  اإىل  جنباًا  الأبعاد  ثلثية  واملل�ضقات  الذكي 

.Tag Shot جديد للكامريا يدعى
تطبيق  خلل  من  اجلديدة  امليزات  هذه  اكت�ضاف  وجرى 
التجريبية  اأوريو  اأندرويد  لن�ضخة  �ضام�ضوجن  اإعدادات 
وبح�ضب   ،8  Galaxy Note هاتف  �ضمن  امل�ضتخدمة 
التعليقات املوجودة �ضمن التطبيق فاإن هذه امليزات قد ت�ضل 
 Galaxy و   Galaxy S8 و   8  Galaxy Note اإىل هواتف 
 Galaxy S9 ا، ولكن قد تظهر لأول مرة من خلل S8+ اأي�ضاً

.+S9 و
الذكي  امل�ضح  تقنية  اأن  يبدو  امليزات،  عن  وباحلديث 
اآبل  لتقنية  املبا�رش  املناف�ض  هي   ”Intelligent Scan“
Face ID، والتي جتمع ما بني تقنية قارئ قزحية العني من 
ب�ضكل  يح�ضن  مما  الوجه،  على  التعرف  تقنية  مع  �ضام�ضوجن 
الإ�ضاءة  ظروف  يف  حتى  امل�ضح  عملية  واأمان  دقة  من  كبري 
اأن كانت الإ�ضاءة تعترب اإحدى النقاط  املنخف�ضة، وذلك بعد 
التي عانت منها ميزة فك قفل اجلهاز بوا�ضطة الوجه �ضمن 

.8 Note و Galaxy S8 هواتف
ويعترب من املثري للهتمام روؤية كيف ميكن حل هذه امل�ضكلة 
�ضمن اأحدث الهواتف دون احلاجة اإىل اأجهزة ا�ضت�ضعار جديدة، 
حتل  ل  الذكي  ال�ضوئي  امل�ضح  تقنية  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
حمل تقنية التعرف على الوجه اأو قارئ قزحية العني، بحيث 
الأخرى  امليزة  كانت  حال  يف  امليزتني  اإحدى  تعطيل  يجري 
قيد ال�ضتخدام، ويف حال �ضدقت التوقعات فاإنه من الوا�ضح 

اأن تقنية امل�ضح ال�ضوئي الذكي �ضتكون اخليار الأف�ضل.
ا�ضتبدال  على  قادرة  امليزة  هذه  اأن  املعلومات  تك�ضف  كما 
ميزة امل�ضادقة البيومرتية من خلل ب�ضمات الأ�ضابع، ويبدو 
اأن اخليارات الأخرى التي توفرها �ضام�ضوجن قد ت�ضتخدم لفك 
قفل اجلهاز فقط، يف حني قد ت�ضتخدم تقنية امل�ضح ال�ضوئي 
الذكي للتحقق من هوية امل�ضتخدم �ضمن التطبيقات وت�ضجيل 

بيانات الدخول اإىل املواقع.
وعلى �ضعيد مت�ضل، فاإن �ضام�ضوجن قد ت�ضيف ميزات جديدة 
واملل�ضقات  جديدة  ت�ضوير  بو�ضعية  تتمثل  بالكامريا  متعلقة 
املبا�رش  املناف�ض  الأوىل  للوهلة  تبدو  والتي  الأبعاد،  ثلثية 
مليزة اأنيموجي Animoji لدى اآبل، ولكنها قد تكون م�ضابهة 
مليزة مل�ضقات جوجل للواقع الفرتا�ضي املتوفرة على اجليل 
الت�ضوير  و�ضعية  ت�ضمح  حني  يف  بيك�ضل،  هواتف  من  الثاين 
ال�ضور  على  علمات  بو�ضع   Tag Shot امل�ضماة  اجلديدة 

با�ضتخدام بيانات املوقع ومعلومات الطق�ض.



اأمن والية اجلزائر خالل جانفي الفارط

القادر  عبد  العا�صمة  والية  وايل  قال 
به  خ�ص  �صحفي  ت�رصيح  يف  زوخ 
اأن   ، اأم�ص  يوم   « »الو�صط  جريدة 
اأ�صقطت  مظاهرات 27 فرباير بورقلة 
الفرن�صي  امل�صتعمر   م�صطلح 
فرن�صا  من  يتجزاأ  ال  جزء  »ال�صحراء 
» ، كما اأن ذات املظاهرات التاريخية 
اأعطت دفع نوعا ما ملفاو�صات اإيفيان 
ال�صهرية ، ويف �صياق مت�صل فقد وجه 
يف  امل�صاركني  اأحد  زوخ  القادر  عبد 
�صنة  بورقلة  فرباير   27 مظاهرات 
1962 ملا كان يبلغ وقتها من العمر 13 
اجلزائر  ل�صباب  مبا�رصة  ر�صالة   ، �صنة 

اإياهم ب�رصورة االإلتفاف خلف  مطالبا 
املحافظة  ثم  ومن  الوطنية  الوحدة 
�صهداء  حققها  التي  املكا�صب  على 
وجماهدي الثورة التحريرية .  من جهة 
اجلزائر  والية  وايل  اأو�صح  فقد  ثانية 
رمزية  على  املحافظة  اأن  العا�صمة 
تعترب  التي  التاريخية  املظاهرة  هذه 
من بني اأهم حمطات الثورة التحريرية  
الإحياء  حقيقية  فر�صة  مبثابة  يعد 
عامة  اجلزائر  و�صابات  �صباب  �صمائر 
الكبري على وجه  البالد  و�صكان جنوب 
بالوحدة  التم�صك  اأجل  من  اخل�صو�ص 
املظاهرات  اأن  زوخ  اأكد  و   ، الوطنية 
التي عرفتها ورقلة كانت مبثابة �صوكة 
يف حلق امل�صتعمر الفرن�صي الذي كان 
ال�صحراء  ف�صل  خمطط  على  يراهن 

توظيف خمتلف  الوطن من خالل  عن 
اأثبتوا  ورقلة  �صكان  اأن  االإ  االإغراءات 
وطنيتهم وخرجو يف مظاهرات حا�صدة 

اأعلنوا من خاللب عن موقفهم الثابت 
و الداعم للممثل ال�رصعي لل�صعب وهو 

جي�ص وجبهة التحرير الوطني .

العدد : 4573/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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وايل والية اجلزائر العا�سمة عبد القادر زوخ لـ"الو�سط "

مظاهرات 27فرباير بورقلة  �سوكة يف حلق اال�ستعمار
ك�سف وايل والية  اجلزائر العا�سمة عبد القادر زوخ على هام�ش زيارته لوالية ورقلة رفقة وزير املجاهدين ، ان 

مظاهرات 27 فرباير بورقلة 1962 ، اأجه�ست خمطط امل�ستعمر الفرن�سي لف�سل ال�سمال عن جنوب البالد الكبري .

معاجلة 3564 ق�سية و توقيف 4953 م�سبوه
يف اإطار حماربة اجلرمية احل�رصية، 
اجلزائر  والية  اأمن  م�صالح  قامت 
مبعاجلة   2018 جانفي  �صهر  خالل 
اإيقاف  اإىل  اأف�صت  ق�صية   )3564(
)4935( م�صتبه فيه، اأين مت تقدميهم 
املخت�صة،  الق�صائية  اجلهات  اأمام 

تتعلق  ق�صايا  يف   )1924( بينهم  من 
و  املخدرات  ا�صتهالك  و  بحيازة 
�صخ�ص   )341( املهلو�صة،  االأقرا�ص 
البي�صاء  االأ�صلحة  حمل  يف  متورط 
املحظورة و )2670(  �صخ�ص متورط 

يف خمتلف الق�صايا.

 )437( املعاجلة  الق�صايا  بني  من 
ق�صية متعلقة بامل�صا�ص باملمتلكات، 
بامل�صا�ص  متعلقة  ق�صية   )720(
للجنح  بالن�صبة  اأما  باالأ�صخا�ص، 
االآداب  و  االأ�رصة  �صد  اجلنايات  و 
اأمن  م�صالح  عاجلت  فقد  العامة، 

بينما  ق�صية،   )26( اجلزائر  والية 
متعلقة  ق�صية   )530( معاجلة  مت 
ال�صيء  �صد  اجلنح  و  باجلنايات 
اإىل )112( ق�صية  العمومي باالإ�صافة 
و  االقت�صادية  باجلرائم  متعلقة 

املالية.

ق�صاء  مبجل�ص  االإ�صتاأنافية  اجلنايات  حمكمة  فتحت  
التي  اأمريكي  دوالر  مليوين  تزوير  ق�صية  اأم�ص  العا�صمة 
تورطت بها ع�صابة من 10 اأ�صخا�ص  منهم طالبني جامعيني 
،حمام ،متقاعد ،م�صري موؤ�ص�صة خا�صة ، بائع بي�ص  . وهي 
الق�صية التي تعود جمرياتها لبالغ تلقته م�صالح االأمن من 
�صخ�ص عر�صت عليه عملة اأجنبية مزورة من فئة 100 دوالر 
اأمريكي على م�صتوى �صاحة االأمري عبد القادر مقدما هوية 
ال�صخ�ص الذي قدم له هاته العملة ،اأين مت ن�صب كمني له 

اأ�صخا�ص   4 توقيف  اإ�صتنادا على املعلومات املقدمة ومت 
متلب�صني ب�صدد تبادل اأوراق نقدية مزورة من فئة 100 دوالر 
يف  ،وبالتو�صع  اأمريكي  دوالر   12 بحوايل  قدرت  اأمريكي 
التحريات مت توقيف املتهمان الرئ�صيان اللذان توليا تزوير 
العملةثم بيعها بقيمة تراوحت بني 3 اإىل 4 اأالف دج والتي 
ثبت باأنهم كانوا ي�صتلمونها من عند رعايا اأفارقة و يعيدون 
ترويجها بف�صل طالبان جامعيان ورعية مغربي ناهيك عن 
ال�صخ�صيات االأخرى التي تورطت يف هذا امللف على غرار 

حمام و م�صري �رصكة خا�صةو م�صري مقهى اأنرتنيت والذين 
متكنوامن خالل عمليتهم االإجرامية اخلطرية من تزوير ما 
يقارب مليوين دوالر اأمريكي ليحال املتهمني البالغ عددهم 
اأدينوا  و  التزوير  بجرم  اجلنايات  متهمني على حمكمة   10
بعدما  �صجنا  �صنوات   7 و   3 بني  ترواحت  بعقوبات  عليها 
كانوا مهددين بعقوبة املوؤبد ، قبل عودة امللف من جديد 

بعد قبول الطعن بالنق�ص من قبل املحكمة العليا .
ل/منرية  

تورطت  به ع�سابة من 10 اأ�سخا�ش من بينهم طلبة وحمامي

ملف تزوير مليوين دوالر اأمريكي مبحكمة اجلنايات االإ�ستاأنافية

�صيقوم وفد من رجال االأعمال الدامناركيني بزيارة عمل 
اإىل اجلزائر بداية �صهر مار�ص املقبل ح�صبما اأفادت به 
اأم�ص الثالثاء  باجلزائر �صفرية الدامنارك جويل اليزابيت 

بروزان جريجون�صون، خالل 

يو�صف  واملناجم  ال�صناعة  وزير  طرف  من  ا�صتقبالها 
يو�صفي، و�صت�صمح زيارة رجال االعمال هذه اىل اجلزائر 
ببحث فر�ص ال�رصاكة بني اجلزائر والدامنارك، وفق ما 
اأفاد به بيان لوزارة ال�صناعة واملناجم و بحث يو�صفي و 

ال�صيدة بروزان جريجون�صون، خالل اللقاء �صبل وو�صائل 
اخلربات  تبادل  اإىل  باالإ�صافة  الثنائي  التعاون  تعزيز 
ال�صناعة  جماالت  يف  خا�صة  البلدين،  بني  والتجارب 

ال�صيدالنية، ح�صب ذات امل�صدر.

�سهر مار�ش املقبل 

وفد من رجال االأعمال الدامناركيني يف اجلزائر  

جمل�ش ق�ساء تيبازة

�سابط �سرطة ينقذ حياة اإمراأة حاولت االنتحار حرقا 
اإنقاذ حياة  الثالثاء من  اأم�ص  متكن �صابط �رصطة 
ق�صاء  جمل�ص  داخل  حرقا  االإنتحار  حاولت  اإمراأة 
الثالث  اأبنائها   حماكمة  جل�صة  ختام  يف  تيبازة 
فيما  باملخدرات  املتاجرة  جرمية  يف  املتورطني 
علم  ما  ح�صب  بجروح،  اأخريتني  اإمراأتني  اأ�صيبت 
من م�صادر متطابقة. و اأو�صح النائب العام ملجل�ص 
ق�صاء تيبازة ابراهيم خرابي اأنه �صجل �صباح اليوم 
ق�صية  يف  متورطني  ثالث  حماكمة  جلل�صة  ختاما 

حماولة  اجلزائية  بالغرفة  باملخدرات  املتاجرة 
ملتهميني  نافذا  �صجنا  �صنوات  ب3  املدانني  والدة 
اثنني و 10 �صنوات للمتهم الثالث و�صع حد حلياتها 
مبا�رصة بعد النطق باحلكم، و كانت حمكمة حجوط 
املتورطني  �صابق  وقت  يف  اأدانت  قد  االبتدائية 
الثالث )اأخوة( يف ق�صية املتاجرة باملخدرات ب10 
على  احلكم  ي�صتاأنف  اأن  قبل  نافذة  �صجن  �صنوات 

م�صتوى جمل�ص ق�صاء تيبازة بالغرفة اجلزائية.

بلدية ال�سبع يف ادرار 

 ت�سجيل م�سروع لتهيئة امللعب البلدي
 مببلغ 8.5 مليار �سنتيم

ال�صعبي  املجل�ص  رئي�ص  نائب  القادر  عبد  با�صه  اأكد 
الوالية  عا�صمة  عن  كلم  نحو40  ال�صبع  لبلدية  البلدي 
اخلا�ص  امللعب  و�صعية  عاينت  البلدية  اأن  ادرار 
ي�صهد  باأنه  ات�صح  اأين  القدم  كرة  ريا�صة  مبمار�صة 
الريا�صة  ممار�صة  يف  ال�صباب  اأمام  �صعبا   و�صعا 
تكوين  مت  حيث  ترابية  هي  التي  االأر�صية  يف  خا�صة 
ملف تقني له باالإ�صافة اإيل اال�صتماع ملنا�صدة الفرق 
�صار  الذي  امللعب  وترميم  تغيري  ب�رصورة  الريا�صية 
يعيق املمار�صة ومنه مت باالجتماع يف مداولة ر�صمية 
الريا�صة  ترقية  بغية  هامة  عملية  ت�صجيل  للمجل�ص 

كل  من  امللعب  تهيئة  اإعادة  حمليا متثلت يف م�رصوع 
اجلوانب حتى يلب�ص حلة جديدة وهذا بتخ�صي�ص مبلغ 
تك�صية  ت�صمل  �صنتيم  مليار   8.5 اإيل  و�صل  هام  مايل 
وم�صمار  واملدرجات  اال�صطناعي  بالع�صب  امللعب 
اأعطت  والبلدية  وغريها  املالب�ص  تبديل  وغرف 
اأولوية لهذا امل�رصوع الذي ي�صمح لل�صباب من ممار�صة 
الريا�صة يف ظروف ح�صنة كما تنا�صد البلدية مديرية 
ال�صباب والريا�صة بدعم الريا�صة بالو�صائل البداغوجية 

الريا�صية لفائدة خمتلف االأن�صطة الريا�صية .
بو�سريفي بلقا�سم ..

  موقف ...
باجلنوب  التنمية  مل�ساكل  ت�سخي�سهم  يف 
املنطقة  نواب  من  الكثري  يطرح  اجلزائري 
جملة من االن�سغاالت يف غالبيتها ذات طابع 
اال�ستجابة  اأن  ،مبعنى  حم�ش  اجتماعي 
مبا  اال�ستقرار  حتقيق  ميكنها  و  ي�سرية  لها 
يراعي  اخل�سو�سية االجتماعية للمنطقة 
األواح  من  اأكرث  يحتاجون  ال  الرحل   البدو 
�سم�سية لتوليد الطاقة و اآبار تكفي حاجة 
على  متوافر  املاء  اأن  حيث  االأنعام  و  الب�سر 
االأهم  و  كافية  بكميات  و  ق�سرية  م�سافات 

امل�سالح  بع�ش  بريوقراطية  ذلك  من 
االإدارية التي تثقل كاهل هوؤالء.

وايل والية جنوبية و اأثناء اإطالعه على 
الن�سبة  اأبدى تعجبه من  تقارير قطاعية 
املالية  ال�سعيفة جدا ال�ستهالك االأغلفة 
املوجهة لكثري من امل�ساريع التي مل تتجاوز 
�سقف8.44 باملائة و يكون من املنطقي هنا 
امل�سوؤول  التايل..من  بال�سوؤال  ندفع  اأن 
التنمية  هي  االأمر..هل  هذا  عن  هنا 
احلالة  هذه  اإىل  و�سلنا  باملقلوب..ملاذا 

امل�سوؤولون  يعجز  و  االأموال  تتوفر  ،كيف 
عن ا�ستهالكها..االأموال املر�سودة ميكنها 
و  كثرية  م�سارات  يف  التنمية  حتريك 

ت�ستطيع �سد العجز يف قطاعات اأي�سا.
يف  ف�سلت  التي  اجلهات  حتديد  من  البد 
الوقت  هذا  كل  ملاذا  و  التنمية  حتقيق 
ال�سكان  ملطالب  اال�ستجابة  يف  املهدور 
مما  باأكرث  يطالبون  ال  الذين  امل�سروعة 
هو ممكن وهو �سمام اأمان يف خ�سم الو�سع 

االأمني امل�سطرب.

مقاربات  ب�سط  اإىل  الو�سع  يحتاج  رمبا 
جديدة تخفف من ترهل القوانني و تتيح 
بدون  املبادرة  حق  املحليني  للم�سوؤولني 
اعتباره  و  احلقيقي  املدين  املجتمع  اإغفال 

�سريكا ال ميكن جتاوزه .
 معاناة اأهلنا يف اجلنوب الكبري  م�ستمرة يف 
ظل  عدم الو�سول اإىل الو�سفة ال�سحرية 
الديكليك  حتدث  و  املبادرات  حترر  التي 

املطلوب.
 

اجلزائري اجلنوب  يف  " املفقود  "الديكليك 

وداد احلاج:

جمموعة Ooredoo ُتعلن 

ا�ستخدام ابتكارات »نوكيا« لتطوير االقت�ساد 
القائم على تقنية اجليل اخلام�س

تعر�ص جمموعة Ooredoo جمموعة وا�صعة من حلول اإنرتنت االأ�صياء خالل املوؤمتر العاملي للجوال 
2018، املقام يف مدينة بر�صلونة االإ�صبانية من 26 فيفري اإىل غاية الفاحت مار�ص 2018، والذي ت�صارك 
فيه ب�صعار: » اإثراء احلياة الرقمية للزبائن«. و خالل املوؤمتر، تُ�صلط Ooredoo ال�صوء على التاأثري 
 ،2022 Ooredoo االإيجابي الأحدث االبتكارات يف جماالت املالعب الذكية، واملدن الذكية، و�صبكة

وال�رصاكات الرقمية، والتمكني الرقمي واإ�صهاماتها يف  تطوير جتربة الزبائن واإثراء حياتهم الرقمية ب�صكل 
 Ooredoo عام عرب تقنيات ال�صحابة واجلوال واإنرتنت االأ�صياء.  مبنا�صبة هذا املوؤمتر اأعلنت جمموعة
اأنها و�صلت ملراحل متقدمة من توفري خدمات اجليل اخلام�ص 5G، اإذ اأنها اأ�صبحت اأول �رصكة يف العامل 
متتلك االأجهزة واملعدات الالزمة لتقدمي هذه اخلدمة للزبائن من ال�رصكات. كما قامت بتعزيز اتفاقيتها 
مع نوكيا Nokia الرائدة يف االبتكارات التكنولوجية وذلك لتمهد الطريق نحو تبني تقنية اجليل اخلام�ص 

5G يف �رصكات Ooredoo العاملة يف ال�رصق االأو�صط و�صمال اأفريقيا وجنوب �رصق اآ�صيا. 

تهيئة وادي احلرا�ش 

تقدم االأ�سغال بن�سبة تقارب 80 باملائة  
اجلزائر  لوالية  املائية  املوارد  مدير  ك�صف 
اأ�صغال  ن�صبة  اأن  الثالثاء  اأم�ص  كمال،  بوكر�صة 
تهيئة وادي احلرا�ص تقارب 80 باملائة، متوقعا 
ال�صدا�صي  خالل  للم�رصوع   النهائي  اال�صتيالم 

االأول من 2019 . واأو�صح بوكر�صة يف ت�رصيح اأن 
م�رصوع تهيئة وتطهري وادي احلرا�ص الذي ميتد 
على طول 67 كلم  يعرب 2ر18 كلم منها اإقليم والية 
اجلزائر يعرف تقدما »ملحوظا« يف اأ�صغاله حيث 

قاربت ن�صبة 80 باملائة، مرجعا اأ�صباب ت�صجيل« 
نزع  »م�صاكل  اإىل  امل�رصوع   اأ�صغال  يف  تعطل« 
مالك  مع  و�صعيتها  ت�صوية  مت  التي  امللكية« 

االأٍرا�صي.

اجللفة

حتذير من انت�سار خميف ملر�س ال�سرطان

ال�سبت املقبل ب�سطيف

ملتقى »االأدب الكويتي بعيون جزائرية« 

دقت جمعية االأمل باجللفة ناقو�ص اخلطر ب�صبب 
حيث   ، ال�رصطان  ملر�ص  املخيف  االنت�صار 
اأرقاما مرعبة منها  �صجلت يف ال�صنوات االأخرية 
وفاة 85 مري�صا يف 2017 وت�صجيل 145 اإ�صابة يف 
نف�ص ال�صنة ورغم نداءات اال�صتغاثة و مرا�صالتها 
العديدة لوزارة ال�صكان وتذكري ال�صلطات املحلية 
باخلطر املحدق ب�صكان اجللفة اإال اأنها مل جتد 
اأذانا �صاغية يف فتح مركز لعالج ال�رصطان على 

اأرقاما  بها  ي�صجل  والتي  االأخرى  الواليات  غرار 
كوالية   ت�صنف  التي  اجللفة  مع  مقارنة  قليلة 
العلم  مع   ، خميف  ب�صكل  ال�رصطان  فيها  ينت�رص 
انه �صبق للجمعية ومنظمات وجمعيات املجتمع 
لل�صحة  ال�صابق  الوزير  املدين قد كذبوا ت�رصيح 
اإجحافا  ذلك  واعترب  االأرقام  من  قلل  عندما 
مكافحة  مل�صت�صفى  م�رصوع  ت�صجيل  من  وتهربا 

ال�رصطان.

ب�صطيف  بومدين  هواري  الثقافة  دار  �صتحت�صن 
بعيون  الكويتي  »االأدب  ملتقى  املقبل  ال�صبت  يوم 
جزائرية« ح�صب ما اأفاد به رئي�ص جمعية النربا�ص 
هذه  لتنظيم  املبادرة  �صطيف   لبلدية  الثقافية 
اأو�صح  ت�رصيح  يف  و   . غندو�صي  نبيل   التظاهرة 
ذات امل�صدر اأن هذا اللقاء االأدبي الذي ياأتي حتت 

رعاية وزارة الثقافة و مببادرة من جمعية النربا�ص 
للثقافة  املحلية  املديرية  مع  بالتن�صيق  الثقافية 
اللقاءات  �صل�صلة  اإطار  يف  يندرج  الثقافة  دار  و 
على  داأبت  التي  االأدبية  و  الثقافية  الن�صاطات  و 
تفعيل  اأجل  من  يراأ�صها  التي  اجلمعية  تنظيمها 

امل�صهد الثقايف بعا�صمة اله�صاب العليا، .
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