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العا�ضمة

تعرف اأ�ضغال اإجناز 11 مقربة جديدة عرب العديد من 
بلديات ولية اجلزائر تقدما " ملحوظا ", وذلك اإىل جانب 

الإعالن قريبا على فتح مناق�ضة لإجناز مركز جديد



حتّولت الت�رصيحات التي اأطلقها الناخب الوطني رابح 
اإىل  اجلزائري  التلفزيون  على  �ضيفا  نزوله  لدى  ماجر 
انتقادات �ضاخرة ل�ضخ�ضه خا�ضة حول كالمه عن قدرته 
املنتخب  حاجة  عند  براهيمي  الالعب  ا�ضتقدام  يف 
حيث  هاتفية،  مكاملة  عرب  وذلك  خدماته  اإىل  الوطني 
ازدادت حّدة االنتقادات �ضّده بعدما مت اتهامه بالتم�ضك 

باإجناز املا�ضي الذي حققه عرب الت�ضجيل بالكعب.
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اأ�سغال اإجناز 11 مقربة جديدة بوالية اجلزائر 

 11 اإجناز  اأ�ضغال  تعرف 
العديد  عرب  جديدة  مقربة 
اجلزائر  والية  بلديات  من 
تقدما " ملحوظا "، وذلك اإىل 
جانب االإعالن قريبا على فتح 
جديد  مركز  الإجناز  مناق�ضة 
العالية  مقربة  م�ضتوى  على 
مع  يتما�ضى  اجلثث  حلفظ 
وجتهيزها  الدولية  املعايري 
ب10 كامريات حديثة لتاأمينها 
التاريخية  الأهميتها  نظرا 
من  علم  ح�ضبما  الوطنية، 
واأو�ضح  الوالية.   م�ضوؤويل 
واملحا�ضبة  امليزانية  مدير 
والتجهيز لوالية اجلزائر خالد 

بالل يف ت�رصيح  اأم�س ال�ضبت 
مقربة   11 اإجناز  ا�ضغال  اأن 
تقدر  م�ضاحة  على  جديدة 
والتي  بالعا�ضمة  هكتار  ب40 
 82 تفوق  ميزانية  لها  ر�ضدت 
تقدما  تعرف  �ضنتيم  مليار 
"ملحوظا". تتوزع هذه املقابر 
عرب كل من بلديات رويبة و برج 
وت�ضالة  طاية  عني  و  البحري 
الدرارية  و  والدويرة  املرجة 
والعا�ضور و احلمامات و اوالد 
زرالدة  ،و  ال�رصاقة  و  فايت 
اجنازها  يف  املبا�رصة  ومتت 
ظاهرة  على  الق�ضاء  اأجل  من 

امتالء املقابر بالعا�ضمة.

 البطالون يف وقفة 
احتجاجية بترنكوك

ماجر يفتح باب 
التهكمات �سده جمددا

 نظم اأم�س ع�رصات ال�ضباب البطال م�ضرية 
املدينة  ببلدية  �ضوارع  جابت  �ضلمية 
جملة  رافعني  ادرار  والية  يف  ترنكوك 
يف  ت�ضغيلهم  �رصورة  اأهمها  املطالب  من 
تن�ضط  التي  وغريها  البرتولية  ال�رصكات 
البلدية مع تطبيق تعليمة الوزير  اإقليم  يف 
الأبناء  الت�ضغيل  اأولوية  اإعطاء  يف  االأول 
املنطقة كما حطت م�ضريتهم الوقف اأمام 
مقر الدائرة رافعني �ضعار �ضامدون اإيل اأن 
تتحقق مطالبهم كما طالبوا ح�ضور الوايل 
حتقيق  فتح  اأ�ضا�س  على  الت�ضغيل  وجهاز 
يف اأ�ضاليب التوظيف التي قالوا عنها باأنها 
من  حرموا  مما  والتفتي�س  القانون  خارج 
اخذ باأيديهم اإيل التوظيف وتطليق البطالة 
الوقفة  اأو�ضاطهم  وجاءت  تف�ضت يف  التي 
بعدما قاموا يف االأ�ضابيع املا�ضية بن�ضب 
التي  ال�رصكات  اأبواب  اأمام  واعت�ضام  خيم 
تن�ضط باإقليم بلدية ترنكوك وتبقي مطالب 
ال�ضلطات  اإيل حني تدخل  البطالني قائمة 
قنوات  فتح  بوا�ضطة  حال  لهم  واإيجاد 

احلوار .
 ب.ب

توقيف 44 تاجر خمدرات و �سبط 21 قنطار
ال�ضهر  اجلي�س  وحدات  اأوقفت 
و  خمدرات  تاجر   44 املن�رصم  
كيلوغرام   78 و  قنطار   21 �ضبط 
قر�س   1232 و  املعالج  الكيف  من 

مهلو�س".
كما ت�ضمنت احل�ضيلة اأي�ضا "توقيف 
تهريب  "اإحباط  مع  مهربا"   88
57893 لرت من الوقود و 7ر188 طن 
من املواد الغذائية"، ي�ضاف اإىل كل 
ذلك "حجز 59 مولد كهربائي و 65 
ك�ضف  جهاز   72 و  �ضغط  مطرقة 
عن املعادن و كذا 2ر226 قنطار و 
2518 وحدة و 3149 علبة من مادة 

التبغ".
اأي�ضا "حجز  و يف نف�س االإطار، مت 
االأ�ضناف  خمتلف  من  مركبة   850
امل�رصوبات  من  وحدة   413179 و 
و  ال�ضيارات  ملختلف  حمرك   15 و 
1720 وحدة من االألب�ضة، و كذا 253 
كي�ضا   50 و  النحا�س  من  كيلوغراما 

من الفحم".

بربج  والت�ضامن  االإجتماعي  الن�ضاط  مديرية  نظمت 
تزامنا  جاءت  والتي  بالدم  للتربع  حملة   ، بوعريريج 
مار�س   30 ل  امل�ضادف  بالدم  للتربع  املغاربي  واليوم 

من كل �ضنة ، 
احلملة التي مت تنظيمها بالتن�ضيق مع مديرية ال�ضحة 
،وعرفت  االإجتماعي  الن�ضاط  مديرية  مبقر  اأقيمت 
اأن  اإال  اأبو  الذين  القطاع  ومنت�ضبي  لعمال  كبريا  اإقباال 
اأهمية  من  لها  ملا  اخلريية  املبادرة  هذه  يف  ي�ضاركوا 
يف اإنقاذ حياة املر�ضى ، حيث تدخل هذه العملية يف 
اإطار احلملة الوطنية التي ت�رصف عليها وزارة الت�ضامن 

جميع واليات الوطن

برج بوعريريج 

حملة للتربع بالدم

ال�شلف

توقعات 480.000 قنطار من البطاط�س  
الفالحية  امل�ضالح  مديرية  تتوقع 
املو�ضم  هذا  خالل  انتاج  بال�ضلف 
من  قنطار   480.000 من  اأزيد 
اأم�س  ا�ضتفيد  ح�ضبما  البطاط�س، 
الثالثاء لدى مدير القطاع و اأو�ضح 
اإنتاج  توقعات  اأن  بوعلي  حممد 
املغرو�ضة  املو�ضمية  البطاط�س 
ترتاوح  هكتار   1516 م�ضاحة  عرب 
على  قنطار   487.000 حدود  يف 
خالل  جنيها  يف  االنطالق  يتم  اأن 
و�ضهر  تزامنا  ويونيو  مايو  �ضهري 
باملنا�ضبة  م�ضريا  املبارك  رم�ضان 

البطاط�س  منتوج  "ا�ضتقرار  اإىل 
نف�س  عند  اخل�رصوات  وخمتلف 
ال�ضنة  امل�ضجلة  االنتاج  كميات 
بخ�ضو�س  تقريبا"و  الفارطة 
التي  املو�ضمية  غري  البطاط�س 

فقد  موؤخرا  جنيها  من  االنتهاء  مت 
امل�ضوؤول،  لذات  ا�ضتنادا  �ضّجل، 
انتاج 53.184 طن مت توجيهها نحو 
ال�ضوق اال�ضتهالكية فيما مت تخزين 

بع�س الكميات بغرف التربيد.

يوا�ضل الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح التاألق 
ال�ضد  فريقه  يقود  الذي  وهو  االآ�ضيوي  امل�ضتوى  على 
يف  االأخرى  تلو  االيجابية  النتائج  ت�ضجيل  يف  القطري 
م�ضابقة رابطة اأبطال اآ�ضيا، حيث اأ�ضبح حمور احلديث 
يف قطر بعد احتفاظه بامل�ضتويات الرائعة التي يحققها 
واأبعدته  منها  يعاين  كان  التي  االإ�ضابة  من  عودته  منذ 

عن امليادين بداية هذا املو�ضم.

تاألق بوجناح حديث القطريني

ن�شاطات اجلي�ش الوطني ال�شعبي 

الق�ساء على4 اإرهابيني خالل مار�س املن�سرم 
وهران

قافلة حت�سي�سية عرب 500 مدر�سة للوقاية من داء ال�سكري 
الوطني  اجلي�س  وحدات  متكنت 
املن�رصم  مار�س  خالل  ال�ضعبي، 
اإرهابيني  اأربعة  على  الق�ضاء  من 
اأنف�ضهم  اآخرون  �ضبعة  �ضلم  فيما 
عالوة  الع�ضكرية،  لل�ضلطات 
دعم  عنا�رص  ثالثة  توقيف  على 
ح�ضب  االإرهابية،  للجماعات 
العملياتية  احل�ضيلة  يف  ورد  ما 

للجي�س الوطني ال�ضعبي.  
مكافحة  اإطار  يف  اأي�ضا  مت  كما 

االإرهاب "ك�ضف و تدمري 41 خمباأ 
 16 "ا�ضرتجاع  مع  لالإرهابيني" 
كال�ضنيكوف و اأربع بنادق ر�ضا�ضة 
)اأف  ر�ضا�ضة  بندقية  و  اأم(  )اأف 
اأم.دي بي( و بندقية اآلية )جي-3( 
و  )بي.كا.تي(  ر�ضا�ضات  ثالثة  و 
ثالث بنادق ن�ضف اآلية �ضيمونوف 
و اأربع بنادق تكرارية و 21 �ضالحا 
اأوتوماتيكيا"،  م�ضد�ضا  و  ناريا 

ي�ضيف  امل�ضدر ذاته.

 500 حت�ضي�ضية  قافلة  جتوب 
والية  عرب  ابتدائية  مدر�ضة 
وهران لتوعية التالميذ للوقاية 
ال�ضمع  ال�ضكري ونق�س  داء  من 
و�ضعف الب�رص، ح�ضبما ا�ضتفيد 
مديرية  لدى  الثالثاء  اليوم 
�ضاحبة  وال�ضكان  ال�ضحة 

املبادرة.
التي  العملية  هذه  وت�ضتهدف 
باملدر�ضة  اأم�س  انطلقت 
االبتدائية "عائ�ضة اأم املوؤمنني" 
تالميذ  وهران  مدينة  بو�ضط 

ابتدائي،  اخلام�ضة  ال�ضنة 
م�ضلحة  م�ضوؤول  ذكره  ح�ضبما 
املديرية   بذات  الوقاية 
املبادرة  هذه  برنامج  ويت�ضمن 
التي تتوا�ضل اإىل غاية 8 اأفريل 
تربز  مل�ضقات  عر�س  اجلاري 
واأهمية  ال�ضكري  داء  خماطر 
الوقاية من نق�س ال�ضمع و�ضعف 
وهران  وكالة  اجناز  من  الب�رص 
للتاأمني  الوطني  لل�ضندوق 
االجتماعي للعمال االإجراء كما 

اأ�ضاف يو�ضف بوخاري.
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ال�سيناتور عبد الوهاب بن زعيم  يف حوار مع "الو�سط "

 ال �أحــــــــــــد يـــــــــحــــــركـــــــنـــي
  للإطـاحة  بـــــولد عـــــبا�س

.        على جلنة الن�سباط اأن حتا�سب نف�سها اأول 
مل تخبوا نار املواجهة بني ولدعبا�س 
و ال�سيناتور بن زعيم و مل تنعقد جلنة 
االن�سباط  ب�سبب مر�س رئي�سها على 
للأفاالن  العام  االأمني  ت�رصيح  حد 

قبيل اأيام
و ي�رص الطرفان على الرفع من �سقف 

املواجهة .

انت�سرت لكم �سورة على مواقع 
التوا�سل الجتماعي �سورة لكم 

مع الأمني العام ال�سابق عمار 
�سعيداين ،مما جعل البع�ض 

يف�سر اأن حملتك �سد ولدعبا�ض  
هي بالتن�سيق مع �سعيداين ،ما 

راأيكم ؟

�سعيداين  عمار  مع  ال�سورة  تلك 
اأكرث  ،ح�رصها  احتفالية  خلل  كانت 
عليها  ا�رصف   ، 1500�سخ�س  من 
�سعيداين  عمار  ال�سابق  العام  االأمني 
االأمة  جمل�س  يف  جناحنا  مبنا�سبة 

بنيل 556�سوت

لكن هناك من يرى اأن �سر 
جراأتك على الأمني العام 

احلايل جمال ولد عبا�ض على 
اأ�سا�ض اأنك مدعوم من جهات 

معينة ؟اأو تلقيتم ال�سوء 
الأخ�سر للإطاحة بولد عبا�ض؟

اأنا �سيناتور االأمة منتخب ب550�سوت 
، ف�ستطيعون الرجوع اإىل ت�رصيحاتي 
مواقع  م�ستوى  على  �سواء  ال�سابقة 
 ، اجلرائد  اأو  االجتماعي  التوا�سل 
الوزراء  فيها  انتقد  ما  غالبا  وكنت 
بطريقتي ، من ال�سحة اإىل الرتبية اإىل 
بذلك  ،وت�ستطيعون  اأخرى  قطاعات 
نوعية  هي  ما  وتعرفون  املقارنة 
ال�سخ�سية التي اأنا ب�سدد العمل عليها 
ممكن  اأنا  بالعك�س   ، واجبي  اأداء  يف 
يف  اجلديد  للجيل  القاطرة  اأكون  اأن 
حزب جبهة التحرير الوطني ، فاأنا يف 
 ، الت�رصف  اأ�ستطيع  و  48�سنة  عمري 
ماكرون  اميانويل  الفرن�سي  فالرئي�س 
بت�سيري  يقوم  و  39�سنة  عمره  يف 
اأتكلم  التي  فالقناعات   ، كاملة  دولة 
حولها تعرب عن واقع احلزب و الواقع 

ال�سيا�سي .

ك�سفتم عن جمع 100توقيع 
من اأجل الإطاحة بجمال 

ولد عبا�ض وتقدمي ذلك اأمام 
املحكمة الإدارية، اأين و�سلت 

العملية ومن هم املوقعون ؟

اأ�سبح 113، هذه  االآن  عدد املوقعني 
املحامني،  لدى  هي  االآن  التوقيعات 
طرف  من  يدر�س  ملف  هناك 
املحامني، خا�سة اأن الق�سية قانونية 
ح�سب  املركزية  اللجنة  انعقاد  لعدم 
ما ين�س عليه القانون بعدما كان من 
املنتظر عقدها يف 2017، ونحن االآن 

يف 2018
فقط  املركزية  اللجنة  اأع�ساء  نحن 
و  الداخلي  القانون  بتطبيق  نطالب 
مع  ونحن   ، باالأغلبية  التزكية  تكون 
العام  االأمني  ،�سواء  تزكيته  �ستتم  من 
هي  فالق�سية  ،لذلك  غريه  اأو  احلايل 
و   ، امللفات  درا�سة  مرحلة  يف  االآن 
يوم  االجتماع  يف  القرار  اتخاذ  �سيتم 
10اأفريل ، حيث البد من ملف �سامل 

يتم ت�سليمه اإىل املحكمة االإدارية .
فحزب جبهة التحرير له هياكله ، وله 
اإال ع�سو  اأنا  ، وما  ال�سيا�سي  املكتب 
�سواءا   ، املركزية  اللجنة  يف  واحد 
فيه  املركزية  اللجنة  هذه  جددت 
الثقة ، اأو تنهي مهامه ، اأو متدد له ، 

فاللجنة املركزية هي ال�سيدة
تع�سفي  قرار  اأي  تلقيت  فاإذا  اأنا   اأما 
ف�ساأبقى   ، العام  االأمني  طرف  من 
عبد  احلزب  لرئي�س  وفيا  منا�سل 
لي�س  والن�سال   ، العزيزبوتفليقة 

بالوثيقة ، بل بحرية التعبري
.

* ت�سامنت معكم العديد من 
ال�سخ�سيات ، حتى ع�سو املكتب 

ال�سيا�سي حممد عليوي اأبدى 
ا�ستياءه هو الآخر مما �سمي 
بلجنة الن�سباط يف احلزب 

التي اأطلقها الأمني العام احلايل 

 ، االآخر  الراأي  و  بالراأي  اأوؤمن  اأن 
يغريوا  اأن  االأح�سن  من  و�سيكون 
 ، التاأديب  و  جلنة  االن�سباط  ت�سمية 
اإىل ت�سمية جلنة الراأي و الراأي االآخر 

، نتكلم يف املوؤمتر ، حيث يكون هناك 
نقا�س �سيا�سي على اأعلى م�ستوى

من  نوع  عبا�س  ولد  لدى  التما�س  مت 
جلنة  اإىل  جلبك  فكرة  �سد  الرتاجع 
عندما  خا�سة  التاأديب،  و  االن�سباط 
تقوم  االن�سباط  لي�س جلنة  اأنه  �رصح 

بعملها بعيدا عنه،ما راأيكم ؟
الأن   ، �رصعية  غري  االن�سباط  جلنة 
احلزب  موؤمتر  يف  االن�سباط  جلنة 
اأع�ساء  ،هم  15�سخ�س  ت�سم  كانت 
 ، املوؤمتر  عليها  �سادق  التي  اللجنة 
تكون م�ستقلة عن االأمني العام ، لكن 
احلايل  العام  االأمني  اأن  امللحظ 
اإليها  اأ�ساف  و  اللجنة  تركيبة  غري 
العديد من العنا�رص ،و غري ما ن�سبته 
الرجوع  دون  من  اللجنة  يف  30باملئة 
يعترب  ،حيث  املركزية  اللجنة  اإىل 
غري  اللجنة  اإىل  امل�سافون  االأع�ساء 
اأ�سباب  ،ولذلك كان من بني  �رصعيني 
الأنها  اللجنة  هذه  اأمام  وقوفنا  عدم 
االن�سباط  جلنة  فاإذا  �رصعية  غري 
اأن حتا�سبني، فلتحا�سب نف�سها  تريد 
با�ستدعاء  اأوال  بنف�سها  ،وتبداأ  اأوال 
مت  الذين  الر�سميني  اأع�سائها 
انتخابهم يوم املوؤمتر ولي�س االأع�ساء 
التحاور  ميكن  بعدها  .ثم  امل�سافني 
قد  زعيم  بن  يا  القول  ميكن  وهناك 
الراأي  هو  االأغلبية  ،وراأي  اأخطاأت 
جديدة  اأفكار  بذلك  وتكون   ، ال�سيد 

�سواءا يف احلزب اأو يف الدولة .

اإذن اخلل�سة اأن بن زعيم مل 
يتم حتريكه للإطاحة بولد 

عبا�ض ؟

اأنا حتركني قناعاتي ، فاأطالب بعقد 
فتح  مت  اإذا  حيث   ، املركزية  اللجنة 
اللجنة املركزية ، ن�ستطيع اأن نتناق�س 
مغلقة  اللجنة  مادامت  لكن   ، داخلها 

فاأين �سنتناق�س .
 ع�سام بوربيع 

رف�سوا اقرتاحات الوزارة 

�الأطباء �ملقيمون .. �الإ�سر�ب متو��سل

طالبوا عبد القادر م�ساهل بالتدخل

 م�ستخدمو �ل�سوؤون �خلارجية يعلنون 
�لدخول يف �حتجاجات �أ�سبوعية

موا�سلة  املقيمون،  االأطباء  قرر 
للت�سعيد  االإ�رصاب يف طريق جديد 
اليومني  �ساد  التفاوؤل  من  جو  بعد 
االأخري  لقائهم  عقب  االأخريين 
تراجع  واحلديث  ال�سحة  بوزير 
النقاط  من  جمموعة  عن  الوزارة 
ال�سابقة. ك�سفت التن�سيقية امل�ستقلة 
عن  اجلزائريني،  املقيمني  للأطباء 
من  اخلام�س  ال�سهر  موا�سلة  قرار 
اجلمعيات  اجتماع  خلل  االإ�رصاب 
موا�سلة  قرار  يف  للنظر  العامة 
�سوء  على  عدمه  من  االإ�رصاب 
ال�سحة  بوزير  االأخري  اجتماعهم 
وركزت  حزبلوي،  خمتار  وال�سكان 
وتيزي  ووهران  اجلزائر  جمعيات 
موا�سلة  قرار  على  وق�سنطينة  وزو 
الت�سعيد موا�سلة االإ�رصاب، ورف�س 

مقرتحات وزارة ال�سحة.

عدم  اإىل  قرارهم  املقيمون  واأرجع 
باإلغاء  مطالبهم  الأهم  الوزارة  تطرق 
وامل�ساواة  املدنية  اخلدمة  اإجبارية 

يف اخلدمة الوطنية.
وياأتي قرار املقيمني �سادما لبع�س 
يف  راأت  التي  املتفائلة،  القراءات 
موؤخرا  بامل�رصبني  الوزارة  اجتماع 
كبداية  اللقاء  خمرجات  وطبيعة 
ب�سارة للخروج من االأزمة التي دخلتها 
امل�ست�سفيات منذ 14 نوفمرب 2017، 
تفاوؤله  عن  حزبلوي  اأعرب  حيث 
الذي  اللقاء  بها  خرج  التي  بالنتائج 
اأن  قائل  املقيمني،  باالأطباء  جمعه 
باب احلوار مع  تغلق  ولن  الوزارة مل 
يف  جرى  الذي  املقيمني  االأطباء 
اجراءات  اتخاذ  مت  حيث  هادئ  جو 
�ستكون عند ح�سن ظن هوؤالء، فيما 
اأبرز بيان التن�سيقية اآنذاك: »حتديد 

 4 اإىل   3 املدنية  من  اخلدمة  مدة 
البلد  �سمال  ملدن  بالن�سبة  �سنوات 
التي تتوفر على جامعات، ومن �سنة 
االأخرى  للمدن  بالن�سبة  �سنتني  اإىل 
التي  تتوفر  اجلنوب  مدن  فيها  مبا 
اأنه مت كذلك  على جامعات«، م�سيفا 
واأ�سارت  ال�سكن،  ب�ساأن  قرار  اتخاذ 
التن�سيقية يف هذا ال�سدد اإىل اأنه »مت 
االتفاق على مبداأ توفري �سكن خا�س 
يف  التعيني  قبل  والئق  مكيف  جمهز، 
واليات  يف  املدنية  اخلدمة  اإطار 
املدن  و  العليا  اله�ساب  و  اجلنوب 
الواقعة على بعد 100 كم اأو اأكرث عن 
مقر �سكن الطبيب املعني« م�سرية اإىل 
اأنه » يف حالة عدم توفر امل�سكن فاإنه 
يلجاأ  اأن  املوؤ�س�سة  مدير  على  يجب 

لتوفري م�سكن عن طريق الكراء«.
�سارة بومعزة

اخلارجية  ال�سوؤون  م�ستخدمو   قرر 
احتجاجية  وقفة  وتنظيم  الت�سعيد 
م�ستوى  على  اأربعاء  يوم  كل  دورية 
الوزارة، متهمني االإدارة بالرتاجع عن 
عبد  مطالبني  ال�سابقة،  التزاماتها 

القادر م�ساهل للتدخل �سخ�سيا.
بالنقابة  باالإت�سال  املكلف  ك�سف 
ال�سوؤون  مل�ستخدمي  امل�ستقلة 
ات�سال  يف  بوعافية  فواز  اخلارجية، 
قرارهم  عن  »الو�سط«،  مع  جمعه 
خلل  من  االإدارة،  �سد  بالت�سعيد 
ثانية  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
ال�سوؤون  وزارة  م�ستوى  على  اليوم، 

اخلارجية، مع جعلها وقفة متجددة 
اأربعاء ملدة �ساعة، بعد  يوم  اآليا كل 
اتفاقهم  عن  احلالية  االإدارة  تراجع 
ال�سابق،  العام  االأمني  مع  ال�سابق 
لتعود ق�سيتهم لنقطة ال�سفر ورف�س 
احلوار. كما اأبرز بيان النقابة اأن اللقاء 
الذي جمعهم باالإدارة اأبقى مطالبهم 
بداية  �سنوات،   3 منذ  مكانها  تراوح 
ال�سيادية والتي  املنحة  م�سكلة  من 
قالوا اأنه بناء على اللقاء الذي جرى 
مع االأمني العام ال�سابق والوعود التي 
اأخذها على عاتقه �رصح باأن املنحة 
وقد  احلل  طريق  يف  هي  ال�سيادية 

الت�سوية  لكن  من  كبرية  ن�سبة  بلغت 
االإدارة احلالية تراجعت بالقول اأنها 
اخل�سو�س  بهذا  بعد  الرد  تتلق  مل 
وبخ�سو�س  املخت�سة،  اجلهات  من 
التعيني باخلارج للمرة الثانية بالن�سبة 
امل�سرتكة  االأ�سلك  من  معينة  لفئة 
هذا  باأن  ال�سابق  العام  االأمني  �رصح 
باحلرف  واأدىل  الدرا�سة  قيد  االأمر 
هم  )باملعروف  االأوىل  اأن  الواحد 
�رصحت  االإدارة  بينما  االأقربون(، 
احلالية بعدم وجود منا�سب �ساغرة 

باخلارج.
�سارة بومعزة

التوقيع على 8 اتفاقيات بني اجلزائر و ا�سبانيا

�أويحيى: �لطرف �الإ�سباين متفهم لتقلي�س �ال�ستري�د
.      الوزير الأول الإ�سباين : اجلزائر �سريك ا�سرتاتيجي بالن�سبة لإ�سبانيا

اأكد الوزير االأول اأحمد اأويحيى على 
هام�س الفوروم االقت�سادي االإ�سباين 
االأول  الوزير  بح�سور  و  اجلزائر 
لبع�س  ا�سبانيا  تفهم  على  االإ�سباين 
و  القرارات االقت�سادية االحرتازية 
الظرفية فيما يتعلق مبنع العديد من 

املواد من اال�سترياد .
واعترب اأحمد اويحيى الوزير االأول يف 
ندوة �سحفية عقدها مع الوزير االأول 
االإ�سباين ماريانو راخوي يف رده على 
التجارة  ممثلة  انزعاج  حول  �سوؤال 
املمنوعات من  بع�س  االإ�سبانية من 
اال�سترياد و انخفا�س �سادراتها اىل 
اجلزائر ، وكذلك االإحتاد االأوروبي ، 
اأن هناك تفهم من االإخوان االإ�سبان 
اتخذتها  التي  القرارات  حول 
االأزمة  بع�س  ال�سيما   ، اجلزائرية 
املالية ال�سعبة التي مرت بها اجلزائر 
بع�س انخفا�س اأ�سعار البرتول، وهو 
ما كان قد وافقه القول عليه الوزير 
قال  الذي  راخوي  اال�سباين  االأول 
التي  القرارات  �سريا يف  يرى  ال  اأنه 

اتخذتها احلكومة اجلزائرية بعد اأن 
مرت مبرحلة �سعبة .

العلقات  اأن  اأويحيى  قال  و 
م�ستوى  تعدت  االإ�سبانية  اجلزائرية 
اأنها  من  بداية   ، العادية  العلقة 
ا�ستقرار  علقة  و   ، جرية  علقة 
فقط  تنح�رص  ال  وعلقة   ، متبادل 

باالإجراءات االقت�سادية .
اويحى  اأحمد  االأول  الوزير  اأعلن  و 
�رصاكة  8اتفاقيات  على  التوقيع  عن 
 ، ا�سبانيا  و  اجلزائر  بني  اقت�سادية 
م�سريا اىل تناول العديد من الق�سايا 
يف  الو�سع  بينها  من  التي  و  االأمنية 
ليبيا ، و الو�سع يف ال�سحراء الغربية 

،  و الو�سع يف مايل .

اإجراءات جديدة 
 للتكفل باملهاجرين

 غري ال�سرعيني
 

اأويحيى  اأحمد  االأول  الوزير  اأعلن 
اإجراءات  جديدة  الإعادة  اإتخاذ 

موؤكدا  ال�رصعيني  غري  املهاجرين 
يف  املقيمة  اجلزائرية  اجلالية  اأن 
من  باأزيد  عددها  واملقدر  ا�سبانيا 
اأو�ساع  يف  تعي�س  مواطن  األف   50
احلوادث  ت�سخيم  راف�سا  جيدة، 
يتعر�س  لها بع�س  اال�ستثنائية  التي 
لتعكري  اجلزائريني”  “احلراقة 
العلقة  بني البلدين واأو�سح اأويحيى 
اأن  اتخاذ احلكومة للتدابري اجلديدة 
ل�سمان  جاء  اال�سبانية  نظريتها  مع 
ال�رصعيني  غري  املهاجرين  عودة 
اجلزائرية  جن�سيتهم  يثبتون  الذين 
اإىل الوطن يف اأح�سن الظروف واأبرز 
يقع  التي  امل�ساكل  باأن  الوزير 
يف  اجلزائريون  املهاجرون  فيها 
مبخالفتهم  تعلق  ما  خا�سة  ا�سبانيا 
هو  اال�سباين  الق�ساء  فاإن  للقانون 
اأ�سفه  يف�سل  فيها، معربا عن  الذي 
يف  اجلزائر  املهاجر  وفاة  حلادثة 
ثقة  اأكد  حيث  “اأرخيدونا”،  �سجن 

اجلزائر يف العدالة اال�سبانية.
ع�سام بوربيع /فروج ن�رصين

�أويحيى غري ر��س على حجم �ال�ستثمار�ت �ال�سبانية  خارج �ملحروقات
اأويحيى،  اأحمد  االأول،  الوزير  اأكد 
لي�س  باجلزائر  اال�ستثمار  مناخ  اأن 
�ستعمل  احلكومة  اأن  غري  مثايل، 
الوقت  يف  موؤكدا  لتح�سينه  بجدية 
نف�سه اأن م�ستثمرين كبار من قارات 
من  اجلزائر،  اإىل  ينتقلون  اأخرى، 
رغم  كربى،  ا�ستثمارات  اإقامة  اأجل 
القاعدة  هذه  اأن  49/51و   القاعدة 
امل�ستثمر  و  البلد  م�سلحة  ت�سمن 

معا .
اجلزائر  اأن  االأول  الوزير  ذكر  كما 
للإ�سبان،  اخلام�س  الزبون  هي 
واملورد الثالث لل�ستثمار به م�سيدا 
التعاون  و  ال�سيا�سية  بالعلقات 
و  ا�سبانيا  بني  التجارية  واملبادالت 
اجلزائر يف قطاع املحروقات اإال اأنه 
يف  املبادالت  عن  ر�ساه  عدم  اأبدى 
قطاع اال�ستثمارات موؤكدا اأن ح�سور 

خارج  باجلزائر  اال�سباين  اال�ستثمار 
قطاع املحروقات يبقى �سئيل حيث 
�سجلت 47 �رصاكة فقط اأبرمت طيلة 
ملياري  عن  يقل  مببلغ  �سنة   15 ال 
فعليات  اليوم  اختتم  للإ�سارة،  اأورو 
املتلقى االأعمال اجلزائري االإ�سباين 
اليوم بق�رص املوؤمترات عبد اللطيف 

رحال.
ف.ن�سرين

حمافظ بنك اجلزائر حممد لوكال

تنظيم جديد يوؤطر ت�سيري �ملنتجات �ملالية �لبديلة
يعتزم بنك اجلزائر اإ�سدار تنظيم 
املنتجات  ت�سيري  يوؤطر  جديد 
املالية البديلة على م�ستوى البنوك 

واملوؤ�س�سات املالية، وذلك بعد 
طرف  من  قريبا  عليه  امل�سادقة 
جمل�س القر�س والنقد، ح�سب ما 
باجلزائر  الثلثاء   اأم�س  به  اأفاد 
لوكال  حممد  البنك  حمافظ 
امللتقى  خلل  لوكال  واأو�سح 
املالية  ال�ساحة  حول  الدويل 
املركزي  البنك  بان  اجلزائرية 
ب�سكل  تنظيم  قريبا  �سي�سدر 
التقليدية  املنتجات  يحفظ 
التداخل  من  البديلة  واملنتجات 

وقال يف ت�رصيحات �سحفية على 
هناك  »�سيكون   : امللتقى  هام�س 
متابعة واحدة وتنظيم  واحد يوؤطر 
املالية التقليدية واملالية البديلة«، 
التفا�سيل  من  املزيد  اإعطاء  دون 
للبنوك  حاليا  ميكن  باأنه  واأ�ساف 
املالية  ال�ساحة  على  النا�سطة 
اإطار  يف  تقدم،  باأن  اجلزائرية 
منتجات  والقر�س،  النقد  قانون 
دون  طبيعي  ب�سكل  بديلة  بنكية 
ال�ساري  القانون  لتعديل  احلاجة 
التي  البنوك  على  يتعني  اأنه  غري 
تفتح �سبابيك خم�س�سة باملنتجات 
خا�سا  تنظيما  تعتمد  باأن  البديلة 

املنتجات  بتاتا  تتداخل  ال  بحيث 
التقليدية،  املقدمة مع املنتجات 

ح�سب لوكال.
ونفى املحافظ من جهة اخرى كل 
موؤخرا  حتدث  التي  »ال�سائعات« 
على  املركزي  البنك  تخلي  عن 
املنتجات  )اأو  البديلة   املنتجات 
اال�سلمية  لل�رصيعة  املطابقة 
والقائمة على ا�سكال ربحية اأخرى 
باأن  م�سيفا  الربوية(  الفوائد  غري 
املنتجات  در�س  اجلزائر  بنك 
من  وطلب  املعرو�سة  اجلديدة 
بتكييفها  تقدمها  التي  البنوك 

ب�سكل اأف�سل. 
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نائب رئي�س حركة البناء الوطني اأحمد الدان يوؤكد:

الوحدة مع حم�س ال تعني الذوبان فيها
.    البناء اأظهرت اأنها على نهج ال�سيخ حمفوظ   .      االحتاد م�ستمر و�سنعمل على تو�سيعه

حاوره: علي عزازقة

نتحدث اأول عن و�ضع 
حركة البناء الوطني يف  

ال�ضاحة ال�ضيا�ضية بعد 
تخلي ال�ضيخ بلمهدي 

عن الرئا�ضة وتويل بن 
قرينة القيادة من بعده؟

حركة  هي  الوطني  البناء  حركة 
ال�شورى  على  مبنية  موؤ�ش�شات 
واحلوار والتكامل بني كل مكوناتها 
، ولذلك فهي حا�رضة يف ال�شاحة 
اإ�شالحي،  بربنامج  ال�شيا�شية 
مكونات  بني  التعاون  على  مبني 
اجلزائر ولي�س مبنيا على ال�رضاع 
على  زيادة  الآخرين،  مع  والت�شاد 
كمنا�شل  الفرد  على  مبني  اأنه 
الأ�رض  منظومة  وعلى  م�شوؤول 
لالإ�شالح  كخاليا  التنظيمية 
يف  الثقة  ن�شيان  دون  الجتماعي، 
ال�شعب  و�شط  املنت�رضة  اخلريية 
التغيري  يريد  فال�شعب  اجلزائري 
الدميقراطي  والتناف�س  الآمن، 
ال�شعب  اأن  احلر الذي توؤمن يقينا 
بني  لالختيار  احلرية  له  تتاح  لو 
لها  ف�شيكون  والرجال  الربامج 
–حركة البناء- ح�شورها ال�شيا�شي 
اخلارطة  مكونات  �شمن  الوا�شع 
من  بالرغم  الأ�شا�شية  ال�شيا�شية 
منذ  الأول  مبوؤمترها  مرت  اأنها 
يف  ق�شري  عمر  وهو  ال�شنة  قرابة 
لكنها  ال�شيا�شية  الأحزاب  قيا�س 
منفتحا  �شيا�شيا  وجودا  اأثبتت 
ومبادرات  ومواقف  اجلميع  على 
الأخري  موؤمترها  واثبت  متعددة 
قوة ان�شجام وموقف �شيا�شي مهم 

يف ال�شاحة.
 واعتقد اأن رمزية التداول ال�شل�س 
اأجواء  يف  احلركة  �شهدتها  التي 

والن�شجام  والثقة  املحبة  من 
هي رمزية عالية من طرف ال�شيخ 
م�شطفى بلمهدي وهي ر�شالة يف 
اأنها  كما  احلزبية  الدميقراطية 
ولي�س  الأجيال  توا�شل  عن  تعبري 
فيها اأي نوع من اأنواع التخلي لأن 
بو�شوح  عربت  اجلديدة  القيادة 
عن التزامها بالوفاء لهذه الر�شالة 
م�شطفى  ال�شيخ  لها  اأ�ش�س  التي 
احلركة  منهج  التزام  يف  بلمهدي 
واعتقد  القيادة،  يف  واجلماعية 
اأن اختيار الأ�شتاذ عبد القادر بن 
اإ�شافة  هو  للحركة  رئي�شا  قرينة 
اآفاقا  للحركة  �شيفتح  و  هامة 
اإمكانات  لها  وي�شيف   ، جديدة 
ايجابية كثرية يف حماية املكت�شب 
هياكلها،  يف  التناف�شية  وتطوير 
الأوائل  املوؤ�ش�شني  اأحد  لأنه 
علمية  عقلية  و�شاحب  للحركة، 
 ، الفيزيائية  العلوم  خريج  فهو 
واحد القيادات املخ�رضمة ، وقد 
التعددية  قبل  عدة  منا�شب  تقلد 
قبل  للحركة  جهويا  من�شقا  وكان 
العنا�رض  ، كما كان احد  التعددية 
ال�شيا�شي  امل�شار  قادت  التي 
للحركة خالل الأزمة ال�شيا�شية يف 
البالد ، وهو احد اإطارات احلركة 
عرف  كما   ، احلكومة  جتربة  يف 
اليجابية  والعالقة  الو�شطية  عنه 
وقد   ، ال�شيا�شية  التيارات  كل  مع 
مثل احد اأهم عنا�رض الإجماع يف 

موؤمتر احلركة الأخري. 
 

مع كل هذه الثقة 
التي تتحدث بها ما 

هي طموحات احلزب 
ال�ضيا�ضية يف هذه 

الفرتة؟ 

و   ، الوحدة  ب�شعار  جاء  املوؤمتر 

خمرجاته  واأبرز   ، الدميقراطية 
املوؤهلة  ال�شيا�شية  التناف�شية  كان 
اجلميع  على  والنفتاح  لل�شدارة 
،والنخراط يف هموم واهتمامات 
ال�شعب ، وهذه اخلما�شية هي التي 
يف  روؤيتها  على  احلركة  تراهن 
اأ�شا�شية  كملفات  الوطنية  ال�شاحة 
الأ�شهر الأوىل  العمل خالل  توؤطر 
بالن�شبة  هامة  نعتربها  التي 
املختلفة  التحديات  اأمام  للبالد 
الإقليمية  الأزمات  وترية  وت�شارع 
وانعكا�شاتها على اأمننا القت�شادي 

واأمننا القومي.
كل  طموح  هو  احلزب  وطموح 
الوحدة  تاأمني  يف  اجلزائريني 
الثقافة  وتطوير  الوطنية 
تاأمني  مع   الوحدوية  واملمار�شة 
الفعل  وحماية  الدميقراطية 
بخيارات  التالعب  من  النتخابي 
�شناعة  على  والعمل  املواطن 
ثقافة التناف�س على خدمة ال�شعب 
اأ�شواته  على  التناف�س  ولي�س 
قاعدة  تو�شيع  اإىل  وال�شعي  فقط 
بني  التعاون  قاعة  وتو�شيع  احلكم 
لتمتني  ال�شيا�شية  الطبقة  مكونات 
نقل  و   ، للبالد  الداخلية  اجلبهة 
اإىل  ال�شالونات  من  الدميقراطية 
همومه  ال�شعب  وم�شاركة  ال�شارع 
املعي�شة  م�شتوى  ورفع  اليومية 

الكرمية له.

 حتدث بن قرينة عن 
الوحدة الندماجية 
مع حم�س ماذا يق�ضد 

بال�ضبط يف ظل اختالط 
املفاهيم ب�ضاأن هذه 

النقطة بالذات؟ 

بو�شوح  حتدث  قرينة  بن  الرئي�س 
الإخوة  من  يطلب  ل  انه  قائال 

ول  البناء  اىل  ياأتوا  ان  حم�س  يف 
يذهبوا  اإن  البناء  يف  الإخوة  من 
اإىل  معا  لنذهب  ولكن  حم�س  اإىل 
تركنا  الذي  املنهج  على  وحدة 
اهلل  رحمه  حمفوظ  ال�شيخ  عليه 
ي�شتوعب  وحدوي  اإطار  وت�شكيل 
جزائر  يف  نحناح  ال�شيخ  طموح 
والدميقراطية،  والوطنية  الإ�شالم 
حقيقية  وحدة  �شيتطلب  وهذا 
واملحبة  الإخوة  على  تقوم 
لإدارة  روؤية موحدة  والت�شارك يف 
للم�شتقبل  وال�شتعداد  احلا�رض 
ال�شيا�شية  املبادرة  زمام  واخذ 
فكرة  بقوة  الوطنية  ال�شاحة  يف 
العتدال، ووحدة الهياكل، ور�شيد 
التجربة والتعاون مع الأخر ، وهذا 
لتكون  التجربة اجلزائرية  �شيوؤهل 
يف �شدارة جتارب الإ�شالميني يف 
وامل�شاهمة  ال�شيا�شية  التناف�شية 
يف اإعطاء النموذج للتيار ال�شالمي 
�شيادة  وتامني  الوطني  البناء  يف 
حالة  بعد  كله  العامل  يف  الأقطار 
م�شت  التي  والفنت  ال�شطراب 
العربي  الربيع  ثورات  بعد  الأمة 

والثورات امل�شادة لها .

يف هذه الفرتة بالذات 
هل  اأ�ضحى عودة 

البنائيني حلم�س م�ضاألة 
وقت اأم ل وجود ملثل 

هكذا فكرة داخل بيت 
احلركة؟

مفهوم الوحدة كم�رضوع ا�شرتاتيجي 
حتكمه م�شلحة اجلزائر وم�شلحة 
املنهج الذي ترك ال�شيخ حمفوظ 
تعني  والوحدة ل   ، منا�شليه  عليه 
العودة ول تعني اللتحاق فال اأحد 
يعود اإىل احد ول احد يلتحق باأحد 
خطابا  لي�س  اخلطاب  هذا  لن 

لقول  تطبيق  هو  واإمنا  وحدويا، 
اهلل  بحبل  واعت�شموا   « تعاىل  اهلل 
جميعا » اأي الذهاب اجلماعي اإىل 
يخرجنا  جديد  وحدوي  م�رضوع 
اإىل  احلزبي  التجاذب  حالة  من 
وا�شح  منهج  اأ�ش�س  عرب  التعاون 
العتدال  وقيم  اأفكار  فيه  تنت�رض 
ال�شادقة  والوطنية  والو�شطية 
والروح  الوحدوي  وامل�رضوع 
احل�شابات  عن  البعيدة  اجلماعية 

الآنية متاما.

قلتم دائما اأن البناء هي 
الوريث ال�ضرعي لنهج 

الراحل ال�ضيخ حمفوظ 
نحناح هل مازالت 

توؤكد على هذه 
الفكرة؟

البناء  حركة  اأعطت  اليوم 
يف  م�رضفة  �شورة  الوطني 
احلر�س على ارث ال�شيخ نحناح 
الذي متثل يف فكره التجديدي 
عرب  الأمة  يف  الت�شاحلي 
للحرية  والنت�شار  امل�شاركة 
والتعاون  وال�شلمية  والتعددية 

مع  التعامل  يف  والواقعية 
وحر�شها   ، ال�شيا�شية  ال�شاحة 
لي�س فيه م�شلحة خا�شة وامنا 
لنها  اجلميع  على  حر�س  هو 
نحناح  ال�شيخ  نهج  ان  تدرك 
يردد  وكان  للجميع  دائما  كان 
اجلزائر حررها اجلميع ويبنيها 

اجلميع.

نخرج الأن من 
مو�ضوع البناء 

وحم�س، م�ضروع 
الحتاد هل لزال 

م�ضتمرا يف ظل بع�س 
الفو�ضى داخله؟ 

كتب  وان  ت�شتكمل  مل  جتربة  الحتاد 
ف�شتكون  وال�شتمرارية  البقاء  لها  اهلل 
ونحن  للجزائر  ايجابية  اإ�شافة 
الذي  بال�شكل  اإمتامها  على  نحر�س 
ح�شب  الحتاد  يف  �رضكاءنا  ينا�شب 
الوثيقة املوؤ�ش�شة لهذا التحالف والتي 
كانت  وم�شتقبلية  رزينة  وثيقة  هي 
وانفتاحه  الحتاد  لتو�شيع  توؤ�ش�س 
على الأحزاب التي بيننا وبينها قوا�شم 

م�شرتكة.

حتدث اأحمد الدان عن مفهوم الوحدة التي ت�ضعى  حركة البناء الوطني لتطبيقه مع حركة جمتمع ال�ضلم حيث اأكد يف حوار خ�س به 
»الو�ضط« باأن الوحدة الندماجية التي دعا اإليها بن قرينة ل تعني عودة البنائيني اإىل حم�س اأو العك�س، م�ضيفا اأن البناء ت�ضعى اإىل خلق 

حيز �ضيا�ضي ي�ضم جميع الأحزاب الإ�ضالمية وحتى الوطنية التي لها نف�س روؤى احلركة ال�ضيا�ضية، ومن جهة اأخرى اأ�ضار ذات امل�ضدر اإىل 
تكتل الحتاد حيث قال اإنه م�ضتمر رغم املطبات التي يتعر�س لها، م�ضددا على اأن البناء ت�ضعى اإىل اإمتامها بال�ضكل الذي ينا�ضب �ضركاءها 

داخله، وهذا ح�ضب الوثيقة املوؤ�ض�ضة لهذا التحالف.

وزارة التجارة تراجعها الأ�ضبوع املقبل:

قائمة اال�سترياد ت�ستعيد 60 مادة مقابل اإ�سقاط 40 جديدة
وزارة  ديوان  رئي�س  ك�شف 
فروخي،  اليا�س  التجارة 
النظر  اإعادة  عن  اأم�س، 
املمنوعة  املواد  ملف  يف 
 60 ليحدد  ال�شترياد،  من 
من  �شحبها  �شيتم  مادة 
من  املمنوعة  املواد  قائمة 
 40 اإدراج  مبقابل  الإ�شترياد، 
مادة جديدة ممنوعة. وجاءت 
�شيتم  التي  املواد  راأ�س  على 
ا�شتريادها  باب  فتح  اإعادة 
املنكهات الغذائية، كما �شيتم 
العودة ل�شترياد بع�س املواد 
املتوفرة  غري  البال�شتيكية 
خالل  اجلزائر،  م�شتوى  على 
املقبل  الأ�شبوع  اجتماع 

للف�شل يف مراجعة القائمة .
خالل  املتحدث،  واأ�شاف 
»قهوة  على  �شيفا  حلوله 
النهار،  اأن  بقناة  وجرنان« 
اأ�شهر،   3 كل  تتغري  القائمة 
كل  مع  نقا�س  فتح  بعد 
م�شتوردين،  املعنيني: 
املواد،  م�شتعملي  منتجني، 
تو�شعت   ،851 قائمة  فبعد 
موؤخرا،  الب�شكويت  لت�شمل 
بقرابة 20 مادة،  مع 20 مادة 
املن�شور  �شيت�شمنها  اأخرى 
القادم، م�شيفا اأن الـ 40 مادة 
اإدراجها  �شيتم  التي  جديدة 
�شمن قائمة املواد املمنوعة 
اأنها  فقال  ال�شترياد،  من 

والرد  الأخذ  بع�س  جاءت 
املتعاملني  مع  والنقا�س 
بالرتكيز على الب�شكويت وكذا 
وكل  البال�شتيكية،  املواد 
اأو  »الزجاج  امل�شنعة  املواد 
من  منعها  �شيتم  الأملنيوم« 
املمكن  من  كونه  ال�شترياد، 
م�شيفا  حمليا،  �شنعها 
املمنوعة  املواد  اأن قائمة 
من الإ�شترياد، تتغري كل ثالث 
كل  مع  نقا�س  بفتح  اأ�شهر، 

املعنيني.
هدفهم  اأن  املتحدث  واأكد 
اإل  املحلي،  املنتوج  حماية 
حماية  مع  بالتوازي  يتم  اأنه 
ا�شترياد  مينع  ول  امل�شتهلك 

نظريتها  توفرت  اإذا  اإل  مادة 
املحلية على م�شتوى الأ�شواق 
ال�شتهالك  م�شتوى  وغطت 
الوطني حتى ل يقع امل�شتهلك 
يف العجز بني العر�س والطلب، 
مواد  انتاج  ت�شجيل  مو�شحا 
تغطيته  يتجاوز  ل  مبعدل 
يجرب  ما  وهو  باملائة،   10
منع  عدم  على  التجارة  وزارة 
ال�شترياد، كون دوره يبقى يف 
على  حماية  احلر�س  اإطار 
حاجياته:  واإيجاد  امل�شتهلك 

بال�شعر املعقول وباجلودة.
اعرتف  احلليب  ندرة  وحول 
على  بالرقابة  نق�س  بوجود 
التجارة،  وزارة  م�شتوى 

لتغطية  ي�شعون  اأنهم  متداركا 
احلليب  معتربا  النقائ�س، 
�شعره  كون  خا�شا،  م�شكال 
مقنن بـ25 دج، وهو ما يندرج 
يف نطاق �شالحيات املراقبة 
مب�شالح وزارة التجارة فبداية 
يراقبون �شمان احرتام ال�شعر، 
موؤكدا عدم ت�شجيل جتاوزات 
يف ذلك، يف حني الإ�شكالية يف 
الفالحة  وزارة  وتقوم  الندرة، 
بالبحث يف اأ�شباب الندرة: ما 
بودرة  بنق�س  فعال  كانت  اإن 
التوزيع،  �شوء  يف  اأو  احلليب، 
غري  يف  البودرة  ا�شتغالل  اأو 

جمالها املدعمة من اأجله.
�ضارة بومعزة

انعقاد الدورة 43 ملجل�س حكام 
البنك الإ�ضالمي للتنمية 

 عبد الرحمان راوية
 ممثال عن اجلزائر

�شتنظم ا�شغال الدورة 43 حلكام البنك 
ال�شالمي للتنمية يومي 4 و 5 ابريل اجلاري 

يف تون�س بح�شور وزير املالية، ال�شيد عبد 
الرحمان راوية، ح�شب ما اأفاد به بيان لوزارة 

املالية.
و بهذه املنا�شبة �شيلتقي ال�شيد راوية مع حاكم 
البنك ال�شالمي للتنمية و م�شوؤويل املوؤ�ش�شات 

املالية امل�شاركني  ف�شال عن نظرائه من 
البلدان الع�شاء بالبنك و من جهة اأخرى، 

�شيرتاأ�س راوية اخلمي�س املقبل يف العا�شمة 
التون�شية الجتماع 18 ال�شنوي للمجل�س الأعلى 

ل�شندوقي القد�س و الأق�شى. 



برج بوعريريج 

نافذا ملقاول �سهرا حب�سا   18       . 
 وعام غري نافذ  للمكلف بالتهيئة

كانت ت�ستقبله داخل غرفة نومها اأثناء فرتة غياب العائلة

 على خلفية �إهمال حفرة
 ت�سببت يف غرق ثالثة �أطفال

�سيدة  ت�سرق جموهر�ت بقيمة 800 مليون 
وقعت حمكمة الدار البي�ساء بالعا�سمة اأم عقوبة عامني حب�سا عام منهمh نافذا و الباقي موقوف النفاذ مع 
الأمر بالإيداع من اجلل�سة  يف حق �سيدة تبلغ من العمر 21 �سنة رفقة ع�سيقها املتورطني ب�سرقة جموهرات 
بقيمة 800 مليون �سنتيم من منزل حماتها  بعدما هددها هذا الأخري بك�سف عالقتهما التي دامت عامني 
كاملني و كان  يرتدد فيها على هذا املنزل يف غياب زوجها و عائلتها قبل اأن تف�سحهما اأحد ال�سور التي 

التقطها املتهم  داخل  غرفة نومها  وهو رفقة ابنتها  .

بوعريريج   برج  اأدانت حمكمة 
باإجناز  املكلف  املقاول 
العنا�رص  ببلدية  ال�سكنات 
نافذا  حب�سا  �سهرا   18 بعقوبة 
مليون   300 ب  مالية  غرامة  و 
املقاول  اأدين   فيما  �سنتيم 
التهيئة   باجناز  املكلف  الثاين 
حب�س  بعام  امل�رصوع  نف�س  يف 
القتل غري  نافذ عن تهمة  غري 
حفرة  ت�سببت  اأن  بعد  العمدي 
بالور�سة  حفرها  مت  عميقة 
غرقا  اأطفال  ثالثة  هالك  يف 
ببلدية العنا�رص ، ب�سبب اإهمال 
نزع  اأن مت  بعد  املقاولتني  من 
�سياج الور�سة دون ردم احلفرة 
 04 حوايل  عر�سها  يبلغ  التي 
 03 من  اأكرث  عمقها  و  اأمتار 
باملياه   مملوءة  كانت  و  اأمتار 
هذا و متت دعوة ديوان الرتقية 
ك�ساهد  العقاري  الت�سيري  و 
اإىل   تعود  املذكورة  الق�سية 
لقي  حيث  مار�س  �سهر  بداية 
كل من الأطفال  )�س- �سفوان 
ال�سقيقني  ،و  �سنوات   06  )
)ب- اآدم( 07 �سنوات و )ب-ع-

حتفهم  �سنوات   06 �سعيب( 
�سخمة  مياه  بركة  يف  غرقا 
ور�سات  اإحدى  من  بالقرب 
 400 حلي  املحاذية  البناء  
ت�ستعمل  كانت  والتي  م�سكن 
لأ�سغال البناء فيما جنا �سبيني 
ثالث  �سقيق  اأحدهما  اآخرين 
اآخر  و  املتوفيتني  لل�سحيتني 
الأطفال  كان  و   ، لهما  �سديق 
من  بالقرب  يلعبون  اخلم�سة 
بعد  م�ساء  عودتهم  بعد  الربكة 
مبنا�سبة  للتنزه   خرجوا  ان 
وهي  الربيع   �ساو  احتفالت 
املنا�سبة التي يحتفل به �سكان 

حدود  يف  و   ، بوعريريج  برج 
الن�سف  و  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
وقعت الكارثة ، اأين قرر ال�سبية 
اإىل  الدخول  حماولة  و  اللعب 
اأحدهم  ي�سقط  ان  قبل  الربكة 
ماأ�ساة  لتتواىل  بداخلها 
الأطفال ال�سحايا الواحد تلوى 
اإنقاذ  حماولتهم  واأثناء  الآخر 
ثالثة  لقي   البع�س  بع�سهم 
متكن  فيما  حتفهم  منهم 
و  النجاة  و  ال�سعود  من  الرابع 
و  هلع  حالة  يف  اخلام�س  بقي 
والد  يتدخل  اأن  قبل  ه�سترييا 
طفل �ساد�س يف �سن اخلام�سة 
باحلادثة  تبليغه  بعد  العمر  من 
بو�سول  و   . اإبنه  طرف  من 
بال�ستعانة  املدنية  احلماية 
وانت�سال  للبحث  بالغوا�سني 
اإىل  ا�ستمرت   التي  و  اجلثث 
غاية ال�ساعة الثامنة و الن�سف 
ليال باإفراغ احلفرة و ت�سييجها 
بعد نقل جثث ال�سحايا الثالثة 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل 
خل�رص  بوزيدي  مب�ست�سفى 
املركزي مبدينة برج بوعريريج 
هو  و  الرابع  ال�سحية  نقل  و   ،
املتوفني   من  الإثنني  �سقيق 
و  خوف  حالة  يف  كان  الذي 
روؤيته  بعد  ه�سترييا  و  هلع 
الربكة.  يف  ميوتان  ل�سقيقيه 
وقد مت  حينها اتخاذ قرار من 
مب�سح  املحلية  ال�سلطات  قبل 
�سامل لكل الآبار غري ال�رصعية 
و احلفر و ردمها لتجنب ماآ�سي 
و حوادث اأخرى. بعد ان تركت 
عميقا  اأثرا  الليمة   احلادثة 
و  الأولياء  و  املواطنني  يف 

امل�سوؤولني على حد �سواء
ر/ بالل

وقائع الق�سية احلالية وعلى ح�سب 
ل�سهر  تعود  ال�سحايا  ت�رصيحات 
ماي من عام 2017 حني عادوا  من 
رحلتهم من دولة فرن�سا و اكت�سفوا 
ل�رصقة م�سوغات ذهبية  تعر�سهم 
�سنتيم  مليون   800 بقيمة  وما�سية 
على  احلقائب  باأحد  خمباأة  كانت 
م�ستوى غرفة نوم �ساحبة املنزل 
الأخرية  لهاته  ملك  منها  جزء 
 ، املتزوجتني  لبنيتها  الباقي  و 
وبحكم اأن زوجة �سقيقهم ال�سخ�س 
التي  و  املنزل  الغريب يف  الوحيد 
حتوز الرقم ال�رصي للحقيبة وجهن 
�سكوكهن نحوها فقمن مبواجهتها 
بادئ  يف  اأنكرت  اأنها  غري  بالأمر 
تاركتا  املنزل  غادرت  و  الأمر 
هاتفها النقال لتك�سف العائلة عن 
طريقه  واقعة خيانة كنتهم لبنهم 
من خالل بع�س ال�سور التي كانت 
�سخ�س  اأظهرت  والتي  حتملها 
نومها  وتبني  غرفة  داخل  غريب 
يرتدد  كان  الذي  ع�سقيها  باأنه 
على بيتها الزوجي يف فرتة غياب 
بغرفة  ت�ستقبله  وكانت  العائلة 
 ، ال�سغرية  اإبنتها  بح�سور  نومها 
بواقعة  العائلة  واجهتها  اأن  وبعد 
باأنها  اعرتفت  اخليانة  الزوجية 

كانت على عالقة غرامية ب�سخ�س 
اأي  بعد  عامني  قرابة  منذ  اأخر 
حوايل 3  �سنوات كاملة من زواجها 
من اإبنهم ، كما اأكدت باأنها قامت 
بناءا  امل�سوغات  بع�س  ب�رصقة 
بك�سف  هددها  بعدما  طلبه  على 

ليقوموا   ، لزوجها  به  عالقتها 
برفع  اإعرتافاتها  ظل  ويف  بذلك 
كنتهم  من  �سد  �سكاوى  جمموعة 
الإهمال  و  الزوجية  اخليانة  بينها 
متعلقة  اأخرى  �سكوى  مع  العائلي 
ال�سيد  اأمام  امل�سوغات  �رصقة 

اأ�سفرت  والتي  التحقيق  قا�سي 
على متابعتها رفقة ع�سيقها بجرم 
 ، احلال  حمكمة  اأمام  ال�رصقة 
مواجهتها  خالل  اأنكرته  والذي 
مل  باأنها  موؤكدتا  املحكمة  لهيئة 
جموهرات  على  بال�ستيالء  تقم 
امل�سوغات  اأن  زوجها  و  عائلة 
وطئ  حتت  لع�سيقها  �سلمتها  التي 
مالها  حر  من  كانت  التهديد 
احللي  بع�س  فيهم  مبا  اخلا�س 
الذي ا�ستلمتهم من اإحدى ال�سحايا 
،يف حني نفى �رصيكها جميع التهم 
املن�سوبة له ، من جهة اأخرى اأكد 
دفاعها اأن الق�سية وبرمتها حم�س 
قبل  املتهمة  من  على  افرتاء 
اكت�سافهم  لعالقتها  بعد  ال�سحايا 
مع املتهم الثاين ، م�سريا اأن احللي 
حمل ال�سكوى قد متت �رصقته يف 
منطقة عنابة باأحد الأعرا�س التي 
ح�رص لها ال�سحايا و تعر�سوا حينها 
لختفاء احللي و بعد عودتهم من 
ال�سكوى �سد  هناك قرروا تر�سيم 
بعد  احلب�س  يف  لزجها  املتهمة 
�سدها  �سكاوى  ملجموعة  رفهم 
و   ، اإحداها  من  بالرباءة  ا�ستفادة 
ممثل  طالب  ذكره  �سلف  ما  اأمام 
احلق العام توقيع عقوبة 5 �سنوات 
مع  املتهمني  نافذا يف حق  حب�سا 

اإ�سدار بالإيداع من اجلل�سة .

24 �ساعةالأربعاء 04 اأفريل2018 املوافـق   لـ 18 رجب  1439ه 5

البويرة
�ملجل�س �لوالئي يعري قطاع �لري

املجل�س  اأع�ساء  اأم�س   ، ق�سف 
قطاع  بالبويرة   الولئي  ال�سعبي 
الذي  التقرير  واعتربوا  الري 
قدمه مدير القطاع بعيد جدا عن 
الإمكانات  رغم  املعا�س  الواقع 
الولية  عليها  تتوفر  التي  الهائلة 
 3 وجود  خالل  من  املجال  يف 
�سد  اكرب  ثاين  منها  كاملة  �سدود 
كدية  »�سد  الوطني  امل�ستوى  على 
مرت  مليون   640 ب�سعة   « ا�رصدون 
مكعب وهي الرثوة التي يرون انها 
والوليات  الولية  احتياجات  تلبي 
املجاورة ، اإل اأن غياب اإ�سرتاجتية 
لقمان  دار  جعلت  وا�سحة  عمل 
ومناطق  قرى  بوجود  حالها  على 
بعد  على  القريبة  حتى  باكملها 
ببلديات  ال�سدود  هذه  من  امتار 
العجيبة ومعلة والأخ�رصية وغريها 
تعاين ازمة عط�س خانقة حتى يف 
الفرتات  يف  اأما  ال�ستاء  ف�سل  عز 
.كما  حرج  ول  فحدث  ال�سيفية 

خالل  املتدخلون  الع�ساء  تناول 
اجلديد  للمجل�س  الأوىل  الدورة 
القنوات  كثري  و�سدا  قدم  م�سكلة 
من  معتربة  كميات  �سياع  نتج  ما 

املياه هباء منثورا يف وقت هناك 
اإىل جانب  من يجد قطرة لل�رصب 
من  بال�سكان  املحدق  اخلطر 
وكذا  ال�رصطان  مبر�س  الإ�سابة 

باملياه  القذرة  املياه  اإختالط 
ا�ستعمال  خلفية  على  اجلوفية 
التقليدية لل�رصف ال�سحي  الطرق 
حال  يف  بيئية  بكوارث  ينذر  ما 
ا�ستمرار الو�سع على حاله املزري 
على حد و�سفهم .هذا واكد وايل 
الولية » م�سطفى ليماين » يف رده 
املخت�رص على هذا الإن�سغال على 
عط�س  اأزمة  تكرار  على  العمل 
هذه  خالل  املا�سية  ال�سائفة 
جميع  جهود  بتظافر  وذلك  ال�سنة 
واملنتخبني  �سلطات  من  املعنيني 
واملجتمع املدين مو�سحا اأن اهم 
تنح�رص  البويرة  �سكان  اإن�سغالت 
يف املاء والغاز الطبيعي وال�رصف 
ال�سحي والطرق ، واجلدير بالذكر 
واأن   « الو�سط   « جلريدة  �سبق 
مقالت  املو�سوع يف  هذا  تناولت 
القطاع  هذا  واقع  حول  تف�سيلية 

الهام واحليوي .
  اأح�سن مرزوق 

ل/منرية

الأمر ت�سبب بهبوط  الطائرة 
ا�سطراريا على مطار اجلزائر

 تاأجيل ملف مغربية بلغت 
 عن وجود قنبلة وهمية 

على منت طائرة تركية

اأم�س  البي�ساء  الدار  حمكمة  قررت 
ال�سيدة  ق�سية  يف  النظر  تاأجيل 
ا�ستنفار  حالة  اأثارت  التي  املغربية 
هواري  الدويل  باملطار  ق�سوى 
تبليغها عن وجود  بومدين من خالل 
قنبلة وهمية داخل الطائرة التي كانت 
طريقها  يف  كانت  التي  و  متنها  على 
لدولة تركيا قادمة من املغرب واأدت 
بالربان للوقوف ال�سطراري يف مطار 

اجلزائر . وقائع الق�سية احلالية وعلى 
املتوفرة  الأولية  املعلومات  ح�سب 
لدى جريدة » الو�سط » تعود ل�سيف 
عام 2017 حني توجهت املتهمة  من 
املغرب لدولة تركيا على منت طائرة 
اخلطوط الرتكية ويف طريقها  قامت 
مياه  الطائرة  دورة  بدخول 
طويلة  مبا  زمنية  مدة  ولبثت هناك 
الطاقم  يخطر  الركاب  اأحد  جعل 

فقام  الدورة  نف�س  لدخول  حلاجته 
للدورة  والتحدث  بالتوجه  امل�سيفني 
تركها  منهم  طلبت  التي  ال�سيدة  مع 
الطائرة  بتفجري  هددتهم  و  �ساأنها  و 
الطاقم  جعل  مبا  قنبلة  باإ�ستعمال 
ويقرر  ق�سوى  ا�ستنفار  حالة  يعلن 
باأقرب  ا�سطراريا  النزول  الطيار 
الدويل  املطار  م�ستوى  مكان  على 
هواري بومدين اجلزائري ، ليكت�سف 

هناك املحققني عدم وجود اأي قنبلة 
�ساحبة  بتوقيف  يقومون  جعلهم  مبا 
البالغ الوهمي وحتويلها على حمكمة 
بعدما  البي�ساء  بالدار  الخت�سا�س 
اأمن املالحة  لها تهمة تهديد  ن�سبت 
اجلوية ، وهذا يف انتظار ما �ست�سفر 
تفا�سيل  من  املحاكمة  جل�سة  عنه 

اأكرث .
ل /منرية
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اأحمد باحلاج

احلكومة حتا�سر احتقان �سكان 10وليات باجلنوب

5 اآالف من�ضب عمل بال�ضركات وتوزيع 21400�ضكن قبل رم�ضان 
يف  م�ؤخرا  احلك�مة  �رشعت 
الإجراءات  من  جملة  اتخاذ 
اجلبهة  غليان  لتط�يق  والتدابري 
ب�ليات  املحلية  الإجتماعية 
من  وذلك  الكبري  البالد  جن�ب 
�صارمة  تعليمات  ت�جيه  خالل 
حمليا  امل�ص�ؤولة  لل�صلطات 
يف  الإ�رشاع  اأجل  من  ومركزيا،  
من�صب  األف   05 على  الإفراج 
ال�رشكات  م�صت�ى  على  �صغل 
النفطية  ال�صناعة  يف  العاملة 
،اإ�صافة لالإ�رشاع يف الإفراج على 
الق�ائم الأ�صمية  للم�صتفيدين من 
حل�ل  قبل  الإجتماعية  ال�صكنات 

�صهر رم�صان الكرمي .

الأول  ال�زير  حك�مة  اأمرت 
ال�زارات  خمتلف  اأويحي  اأحمد 
الداخلية  راأ�صها  وعلى  املعنية 
والعمل  املحلية  واجلماعات 
الإجتماعي  وال�صمان  والت�صغيل 
والعمران  واملدينة  وال�صكن 
الداخلية  وزارة  مع  بالتن�صيق 
لت�جيه  املحلية  واجلماعات 
ل�لة  م�صتعجلة  تعليمات 
اجلمه�رية عرب 10 وليات جن�بية 
 ، غرداية   ، الأغ�اط  غرار  على 
ال�ادي ،ب�صكرة ، ب�صار ،تيندوف ، 
اأدرار ،مترنا�صت وورقلة من اأجل 
 5000 على  الإفراج  يف  الإ�رشاع 
ال�طنية  بال�رشكات  عمل  من�صب 

النفطية  ال�صناعة  يف  العاملة 
كال�رشكة ال�طنية لالأ�صغال الكربى 
للتنقيب  ال�طنية  امل�ؤ�ص�صة   ،
خلدمات  ال�طنية  وامل�ؤ�ص�صة 
يف  الأ�صغال  �رشكة  كذا  و  الأبار 
طالبي  لفائدة  امل�جهة   الأبار 
ال�ليات  بتلك  املحليني  العمل 
وذلك بهدف احت�اء غليان اجلبهة  
البطالني  مت�صك  ب�صبب  املحلية 
لهجة  من  الت�صعيد  بخيار 
وتنظيم  الطرقات  ب�صل  خطابهم 
احتجاجات واعت�صامات مفت�حة 
امام الهياكل الإدارية و ال�رشكات 
النفطي  للمجمع  التابعة  النفطية 
العمالق �ص�ناطراك ، وذلك بغية  

املطالبة ب�رشورة تدخل جاد من 
لإلزام   بالبالد  العليا  ال�صلطات 
يف  بال�رشاع  اجلمه�رية  ولة 
القطاعية  الت�صغيل  جلان  ت�صكيل 
ميدانية   متابعة  على   لالإ�رشاف 
لتعليمة ال�زير الأول ال�صبق عبد 
ب�رشورة  القا�صية  �صالل  املالك 
لفائدة  الت�ظيف  اأول�ية  منح 
حد  وو�صع  املحليني  البطالني 
لتف�صي ظاهرة الت�ظيف املبا�رش 
دون املرور على ال�كالت املحلية 
قطاع  اأن  ومعل�م   ، للت�صغيل 
كان  املذك�رة  بال�ليات  الت�صغيل 
 250 العام  هذا  خالل  �صجل  قد 
ا�صتدعى  مما  احتجاجية  حركة 

اعالن حالة ا�صتنفار اأمني ق�ص�ى 
طرف  من  الثانية  الدرجة  من 
وحدات التدخل والإحتياط بجهاز 
الدرك ال�طني وال�حدات الأمنية 
املركزية املتخ�ص�صة يف مكافحة 
ال�صغب لتط�يق ب�ؤر الت�تر وتفادي 
ت�صجيل انزلقات وتكرار �صيناري� 
مار�س  الجتماعي  احلراك 

.2013
من جهة ثانية فقد حثت  تعليمة 
من  ال�لة  تذكري  اىل  احلك�مة 
يف  الإ�رشاع  ب�رشورة  جديد 
الأ�صمية  الق�ائم  على  الإفراج 
 21400 زهاء  من  للم�صتفيدين 
ايجارية  اجتماعية  �صكنية  وحدة 

الذين  م�صتحقيها  على  عم�مية 
ينتظر  ط�يلة  ل�صن�ات  ظل�ا 
ال�صكنات  على  الإفراج  عملية 
احت�اء  بهدف  وذلك  اجلاهزة 
غليان امل�اطنني ، خا�صة ما تعلق 
جن�ب  ب�ليات  الكربى  بالدوائر 
البالد الكبري التي تلقت حتذيرات 
من طرف ممثلي املجتمع املدين 
مغبة  من  اجلمع�ية  واحلركة 
تنجر  قد  التي  ال�خيمة  الع�اقب 
والهروب  اللتفاف  �صيا�صة  عن 
ء  اللج�  خالل  من  الأمام  اإىل 
من  اأكرث  ال�صكنات  ت�زيع  لتاأجيل 

10 مرات   .
اأحمد باحلاج

التحاق هداف الفريق ه�سام بوكار يريح 
املدرب خل�سر حيلو 

طريقة  اجلي�ش خلنق اجلماعات  الإرهابية يف ال�ساحل

م�ضتقبل املجاهدين يوا�ضل 
 حت�ضرياته للمواجهة القوية

 اأمام احتاد الكهرباء 

غلق احلدود ، التحري والبحث عن مموين  اجلماعات االإرهابية 
قبل   نحو  10   �سنوات  كانت  احلدود اجلنوبية للجزائر ،  ع�سب  حياة   اجلماعات  الإرهابية  يف ال�ساحل مبا فيها 

تنظيم القاعدة  فرع ال�ساحل  وباقي اجلماعات  الإرهابيون   فر�سو اإتاوات مالية على  مهربي   ال�سجائر   واملخدرات 
يف   �سمال مايل  ويف  اأق�سى اجلنوب ،   ويف دول  النيجر   و موريتانيا .

 . ال�سرتاتيجية  الع�سكرية الفعالة قطعت التوا�سل بني درودكال و اأبو الهمام 

الريا�صي  امل�صتقبل  ي�ا�صل 
�صالح  بعني  للمجاهدين 
مل�اجهة  حت�صبا  حت�صرياته 
والتي  ع�رش  الثالثة  اجل�لة  قمة 
الذي  الكهرباء  باحتاد  �صتجمعهم 
ي�صارع على ورقة ال�صع�د للق�صم 

ال�رشيف .
للم�صتقبل  الفني  الطاقم  رفع 
بقيادة  للمجاهدين  الريا�صي 
خل�رش  ال�صاب  الكروي  التقني 
حيل� من حجم التدريبات باخ�صاع 
مكثف  عمل  لربنامج  عنا�رشه 
البدين  التح�صري  على  يعتمد 
اخلطط  من  عدد  جتريب  مع 
اخللفي  اخلط  لتعزيز  التكتيكية 

جناعة  ا�صتمرارية  و�صمان 
بهدف  وذلك   ، الأمامية  القاطرة 
املع�ل  الت�صكيلة  جاهزية  �صمان 
الزج بها مل�اجهة  احتاد الكهرباء 
و�صيف الرائد ، ويف �صياق مت�صل 
فقد  عرفت حت�صريات امل�صتقبل 
النادي  اأفراح  �صانع  اإلتحاق 
وهدافه ه�صام ب�كار الذي تعافى 
يف  لها  تعر�س  التي  الإ�صابة  من 
كثريا  اأراح  ما  وه�  �صابق  وقت 
معامل  �صبط  يف  الفني   الطاقم 
الت�صكيلة الأ�صا�صية و اإجراء بع�س 
الطفيفة على م�صت�ى  التعديالت 

القاطرة الأمامية .
اأحمد باحلاج 

التنظيم    اأوكل   اأمري   قد    و 
�صبكات    مهمة  ت�صيري    درودكال 
ي�صمى  ما  لأمري  هذه  الدعم 
يحي  اب�  ال�صحراء  كتائب 
يف  القاعدة  الهمام  يف   تنظيم 
الإ�صالمي   والذي  املغرب  بالد 
تاأمني    مهمته   يف  انح�رشت 
معاقل  اإىل   التم�ين  نقل 
ال�صمال   يف  ال�صلفية  اجلماعة 
باجللفة   ب�كحيل   جبال   عرب 
التي  م�ص�ن�س  بب�صكرة  و  
اأن  اإل   لل�صحراء،  ب�ابات  تعترب 
الفعالة   الع�صكرية   ال�صرتاتيجية  
الإرهابيني   عن  التم�ين   لقطع  
للحدود   عرب  التاأمني  الأق�صى 
يف   �صاهم   للجزائر    اجلن�بية  
يف  كبرية  انت�صارات   حتقيق 

املعركة على الإرهاب .  
الع�صكرية     ال�صرتاتيجية  
والأمنية  املنتهجة  كانت ب�صيطة 
غلق  خمت�رشة  يف  وفعالة  و 
احلدود ، ثم التحري والبحث عن 
مم�ين  اجلماعات الإرهابية  وقال 
م�ث�ق  اإن  م�صالح  اأمني  م�صدر 
خالل  من  اجلزائرية  الأمن 
التعرف  من  متكنت  م�صادرها 
على ه�ية عدد من  املتعاونني مع 
القاعدة يف دول ال�صاحل   يعمل�ن 
م�صاريع  يف  اأم�الها  ا�صتثمار  يف 
هذه  وترتكز  جتارية،  اغلبها 
الكربى  املدن  يف  الإ�صتثمارات 
اجلماعات  ن�صاط  عن  البعيدة 
الإرهابية ، وتنطلق التحقيقات  من 
فكرة اأن ن�صاط ما ي�صمى  جماعات 
الل�جي�صتي   يف  الدعم 
بالد  يف  القاعدة  فرع  تنظيم 
اغلبه     يف   املغرب،    ينح�رش 
وم�ريتانيا،  النيجر  مايل   بدول   
الأم�ال  الإرهابي�ن  يجني   حيث  
من ال�صيطرة على ممرات التهريب 
الإرهابي  ح�صل  ،  و  الكربى 
خالل  م�صادرنا  زيد  ح�صب  اأب� 

املا�صية  على  اخلم�صة  ال�صن�ات 
عائدات مالية �صخمة من  ا�صتثمار 
امل�صاريع  بع�س  يف  الفدية  اأم�ال 
ب�ركينافا�ص�،  و  و  مايل  يف 
عليها  املح�صل  الأم�ال  لعبت 
يف   حم�ري  دور   التهريب   من  
دروكدال  جماعة  �صمان  متا�صك 
يف ال�صمال  بعد كل �رشبة تتعر�س 
،  و حتى    اإليها على  يد اجلي�س 
ال�صائد  العتقاد  2006   كان  عام 
ه�  اأن اجلماعة ال�صلفية   حت�صل  
على  اجلن�بية  احلدود    عرب  من  
ال�ص�ؤال  ،  وكان   فقط  ال�صالح  
،  ه� كيف  مت�ن  يف ذالك احلني 
ونقله  ال�صالح    اقتناء  اجلماعة  
مناطق  يف  حت�صل    ل   اأنها  رغم 
املال  على   التقليدية    ن�صاطها 
الكايف حتى   لإعا�صة اإرهابييها،  و 
تاأكدت ال�صك�ك بعد  احل�ص�ل على 
معل�مات   من   مهربني  متعاونني   
تفيد ب�ج�د     م�صلحني  �صلفيني   
وم�ريتانيني،   يف   جزائريني    

اكرب �صبكات التهريب .  
م�صلح�ن   ويفر�س 
الإرهابية   تابع�ن  للجماعات  
ن�رشة  تنظيم  حتت   املتحدة 
يق�ده   الذي  وامل�صلمني   ال�صالم 
غايل  يف  اق   اياد   الإرهابي  
على  اإتاوات  والنيجر   مايل  
التح�ل  يف�رش  و ه� ما  املهربني، 
التهريب  جلماعات  الإجرامي   

الأخرية،   و  الثالثة  ال�صن�ات  يف 
فر�س     الت�صعينات    نهاية  منذ   
ال�صابق  التا�صعة  املنطقة  اأمري 
   ، خمتار   بلمختار   الإرهابي 
املهربني    على    مالية  اإتاوات 
مقابل تاأمني م�صالك مرورهم  عرب 
ال�صحراء  ،  ثم  قررت اجلماعات  
اإىل  ن�صاطها   ت��صيع  الرهابية 
مبا   املختلفة   التهريب  جمالت 

فيها  تهريب الب�رش              
اإن  م�ث�ق   اأمني   م�صدر   وقال 
عام  منذ  تعمل  الأمن  م�صالح 
خاليا   مالحقة   2013    يف 
التي ن�رشتها   الل�جي�صتي  التم�ين 
مناطق  يف  ال�صلفية  اجلماعة 
احلدود اجلن�بية للجزائر،  وحتاول 
بع�س  مع  التن�صيق  الأمن  م�صالح 
التفاقات  اطار  يف  ال�صاحل  دول 
الأمنية  ملالحقة ا�صتثمارات مالية  
وعلى  للجماعات  الإرهابية    
را�صها ن�رشة  ال�صالم وامل�صلمني  
داع�س  يف  داخل  وفرع  تنظيم 
دول مايل  النيجر  وب�ركينافا�ص�،   
يف   بع�س  اخلاليا  وتن�صط 
والإتاوات  الفدية  اأم�ال  ا�صتثمار 
مهربني،   يف   على  املفرو�صة 
امل�رشوقة  ال�صيارات  جتارة 
و    ال�صجائر واملخدرات  وتهريب 

نقل املهاجرين ال�رشيني.
حتت  اجلن�ب  من  �صباب  و�صع  
يف  الإ�صتثمار  ب�صبهة  املجهر 

اأم�ال القاعدة  
م�صادرنا   ح�صب  الأمن  م�صالح 
من  عددا    ، كثب  عن   تتابع   
الأ�صخا�س من    وليات اجلن�ب  
عالقتهم     يف      لال�صتباه    ،
للجماعة  مالية    با�صتثمارات   
ال�صلفية  ، وانح�رشت التحقيقات 
ب�صفة  يقيم�ن  اأ�صخا�س   يف 
مت�ا�صلة يف دول افريقية وبع�صهم 
بعد      ، املقاي�صة  جتارة  ميار�س 
معل�مات   على  الأمن  ح�ص�ل 
م�ؤكدة،  ح�ل  اعتماد تنظيم  على  
عائدات ا�صتثمارات لها  يف   جتارة   
املنت�رشة  امل�رشوقة  ال�صيارات  
يف  دول  مايل م�ريتانيا والنيجر     
وتهريب ال�صجائر و  املخدرات ،   
وتاأمني نقل املهاجرين ال�رشيني ،    
وت�صتبه   م�صالح الأمن يف عدد من 
عليهم  ظهرت  الذين  الأ�صخا�س 
عالمات الرثاء   غري املربر،   ويف 
هذا ال�صاأن   حققت   م�صالح الأمن 
  ، فيهم    امل�صتبه  من  عدد  مع  
من     وليات     اأدرار   مترنا�صت 
تربئة  بغرداية،  ومتت  واملنيعة 
فيهم  امل�صتبه  من  عدد  �صاحة 
م�صالح  ح�صلت     اأن   بعد      ،
تفيد   معل�مات     على    الأمن   
من   كبار   مهربني   بت�رط   
  ، مترنا�صت   و  اأدرار   غرداية   
اأفراد  ل�صالح    اأم�ال   حت�يل  يف 
ال�صلفية  باجلماعة  �صلة  على 
للدع�ة   والقتال،   مقابل   حماية    
للمهربني  ال�صلفية    اجلماعة 
وراء  فيما  لهم  التعر�س  وعدم    ،
للجزائر،    اجلن�بية  احلدود 
العتماد  فر�صية    وتعززت    
الكلي للجماعة ال�صلفية على دعم 
مايل  �صخم حت�صل عليه من وراء 
احلدود   ،  بعد   ان  ظهر ان  كل 
على  اخلناق  ت�صييق  اإجراءات   
املالية    ال�صلفية  اجلماعة  م�ارد 
معاقلها  يف   دعمها  و�صبكات 
القدمية �رشق العا�صمة اجلزائرية 

،  مل ت�ؤت  ثمارها املرج�ة  .
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خل�سر بن يو�سف 

اأدرار

بو�سعادة

الوايل ياأمر بفتح امل�شابح قبل نهاية ال�شهر اجلاري

تعطل  االأنرتنت يثري ا�شتياء املواطنني 

والية  وايل  بكو�ش  حمو  اأعطي 
اإيل  �صارمة  تعليمات  اأدرار 
ال�صباب والريا�صة  خالل  مدير 
الوالئي  ال�صعبي  املجل�ش  دورة 
العمل  �رضورة  على  االأخرية  
وجتهيز  فتح  يف  واالإ�رضاع 
قبل  اوملبية  الن�صف  امل�صابح 
حتى  اجلاري  ال�صهر  نهاية 
ال�صيف  ال�صباب   منها  ي�صتفيد 
�صديد  انتقاد  بعد  وهذا  القادم 
اأع�صاء  بع�ش  طرف  من 
حول  الوالئي  ال�صعبي  املجل�ش 
امل�صاريع  يف  وا�صح   تاأخر 

كل  يف  امل�صابح  منها  خا�صة 
كنتة ومتنطيط  زاوية  بلدية  من 
وفونوغيل  باالإ�صافة اإيل م�صبح 
تاأخر  عرفت  كلها  التي  متيمون 
خا�صة  اجنازها  اإمتام  يف  كبري 
اأ�صبح  اأين  التقنية  اجلوانب 
تلك  �صباب  ينادي  �صائفة  كل 
حيث  فتحها  ب�رضورة  املناطق 
طوارئ  الوايل  تعليمات  اأحدثت 
والريا�صة  ال�صباب  مبديرية 
لتدارك  الزمن  مع  �رضاع  يف 
النقائ�ش يف هذه امل�صابح التي 
يف  كثريا   عنها  احلديث  اأ�صبح 

ت�صليمها ب�صورة الئقة بعيدا عن 
مايالحظ  وح�صب  الربيكوالج 
يف امليدان يتعذر ت�صليمها عند 
ح�صب  الن  الوايل  مطلب  تاريخ 
مل  مقاولني  هناك  بان  م�صادر 
املالية  و�صعياتهم  ت�صوية  يتم 
وم�صبح متيمون يغيب عنه الربط 
عن  ناهيك  الكهربائي   بالتيار 
حمرك ت�صفية املياه ومعاجلتها 
 80 نحو  كنتة  زاوية  م�صبح  اأما 
كلم جنوب عا�صمة الوالية اأدرار 
هو االأخر مل تنتهي به االأ�صغال 
كل  اخلارجية  بالتهيئة  اخلا�صة 

ميدانيا  موجودة  احلقائق  هذه 
يتعهد  القطاع  وغري فيما مدير 
املجل�ش  ومنتخبو  الوايل  اأمام 
الوالئي بالعمل على فتحها اأمام 
�صائفة  كل  يعاين  الذي  ال�صباب 
من احلرارة وعدم اال�صتفادة من 
ال�صباحة حيث مت جلب له ال�صنة 
بال�صتيكية  اأحوا�ش  املا�صية 
متنقلة كحل ا�صتعجايل مل حتقق 

الهدف يف رفع املعاناة

بو�سريفي بلقا�سم       

ف�صاء  يف  التعطالت  عادت 
من  بو�صعادة   ببلدية  االنرتنت 
تذمر  و  ا�صتياء  لتخلف  جديد 
و�صط م�صرتكي و زبائن ات�صاالت 
اجلزائر، خا�صة بعد تكرار العملية 
يف الكثري من املناطق عرب البلدية 

خالل االأ�صهر االأخرية.
اإىل  الو�صعية  هذه  اأدت  قد  و   
م�صاكل  و  متاعب  عدة  حدوث 
االنرتنت  مقاهي  لقا�صدي  كبرية 
املتنف�ش  م�صتعمليها،كونها  و 
الوحيد ل�صكان مدينة بو�صعادة اأين 
تنعدم مرافق الرتفيه والت�صلية  و 
باملوازاة مع ذلك يتكبد اأ�صحاب 

فادحة  خ�صائر  االنرتنت  مقاهي 
الفجائية  االنقطاعات  جراء 
العمل  عن  يتوقفون  يجعلهم  مما 
ل�صاعات و حتى الأيام متوا�صلة يف 

بع�ش االأحيان.
االنقطاعات  هذه  اأثرت  قد  و 
من  املربرة  غري  و  املتكررة 
طرف املوؤ�ص�صة املكلفة مبراقبة 
على  االنرتنت  �صبكات  �صيانة  و 
و  االنرتنت  ف�صاءات  اأ�صحاب 
�صواء  حد  على  املواطنني  كذا 
غ�صبهم  جام  �صبوا  اأنهم  لدرجة 
اجلزائر  ات�صاالت  موؤ�ص�صة  على 
عن  امل�صئولة  باعتبارها  املعنية 

التي  االنقطاعات  و  االأعطاب 
امل�صرتكني  على  اأمدها  طال 
مقاهي  اأ�صحاب  خ�صو�صا 
من  له  يتعر�صون  وما  االنرتنت، 
املعنية  االإدارة  ت�صعه  ال  خ�صائر 
ما  هو  و  لتعوي�صهم  احل�صبان  يف 
يجعلهم يتحملون كل هذه التبعات 

لوحدهم.
ب�رضورة  هوؤالء  طالب  قد  و 
االإ�رضاع يف ت�صليح اخللل و ت�صوية 
الو�صعية التي باتت تهدد اأ�صحاب 
عن  بالتوقف  االنرتنت  قاعات 
املتتالية  النداءات  ورغم  العمل، 
االنرتنت  خدمات  يف  للم�صرتكني 

اإ�صالح  و  التدخل  اأجل  من 
يجد  مل  ذلك  اأن  اإال  االأعطاب 
الو�صية  ليبقى على اجلهات  نفعا 
ات�صاالت  مديرية  راأ�صها  على  و 
اجلزائر للتدخل لت�صوية الو�صعية 
معها  زادت  و  اأمدها  طال  التي 
معاناة متعاملي االنرتنت و �صلت 
و  احليوية  القطاعات  جميع 
احل�صا�صة يف موؤ�ص�صات اقت�صادية 
تراب  كامل  عرب  اإدارية  هيئات  و 
الذي  الوقت  .يف  بو�صعادة  بلدية 
بعد  خريا  املواطنني  ا�صتب�رض 

�صماعهم خرب االألياف الب�رضية .
هواري بن علية

م�ستغامن م�ساركة 15 ولية 

امل�سيلة

طرقات تدفع فاتورة تاأخر 
م�شروع تراموي

حتديات الإجناح ال�شالون الوطني للبيئة والنوادي اخل�شراء بعني احلجل 
انطلقت فعاليات ال�سالون الوطني للبيئة والنوادي اخل�سراء يف طبعته الثانية بدار ال�سباب اجلديدة عني احلجل ولية 
امل�سيلة ، املنظم من طرف دار ال�سباب اجلديدة بالتن�سيق مع جمعية ن�ساطات ال�سباب حتت �سعار " بيئة خ�سراء غايتنا " 

مب�ساركة  12 ولية من البليدة ، تيزي وزو ، ب�سار ، بجاية ، املدية ، �سطيف ، ورقلة ، العا�سمة وغريها واأكرث من 40 �ساب 
و�سابة من�سوون �سمن خمتلف النوادي البيئية واخل�سراء التي تن�سط على م�ستوى موؤ�س�سات وجمعيات ال�سباب عرب الوطن 
قدموا ليعر�سوا م�ساريعهم واأ�سغالهم اليدوية وبحوثهم العلمية واأجود اأعمالهم واإبداعاتهم وجتاربهم التطبيقية اخلا�سة 

بحماية البيئة مبختلف جوانبها لرت�سيخ ثقافة الوعي البيئي واملحافظة على املحيط من اأجل اأجيال �سليمة ومب�ساهمة ديوان 
موؤ�س�سات ال�سباب ، الرابطة الولئية للن�ساطات الثقافية والعلمية ، بلدية عني احلجل ، جمعية ن�ساطات ال�سباب دار ال�سباب 

05 جويلية ، جمعية ن�ساطات الهواء الطلق عني احلجل.

اخلنازير تهدد �شكان 
البلديات  اجلنوبية 

ببلدية  الطرقات  و�صعية  ت�رضرت 
االأخرية  ال�صنوات  م�صتغامن خالل 
بفعل التذبذب الذي عرفته اأ�صغال 
اأ�صغاله  توقفت  الذي  ترمواي 
بعد  بعثها جمددا  اإعادة  مدة ومت 
موؤ�ص�صة  اإىل  امل�رضوع  اأوكل  اأن 
اأحياء  طرقات  وتعاين  كو�صيدار 
�صكنية معروفة بكثافتها ال�صكانية 
يف  وت�صدع  وا�صع  اهرتاء  من 
جتمعات  اإىل  املوؤدية  املمرات 
وبيموت  جتديت  فحي  �صكنية 

بهذه  الطرقات  مازالت  وخروبة 
تزداد  وو�صعيتها  مهرتئة  االأحياء 
املحلية  ال�صلطات  وت�صابق  �صوءا 
الزمن  يبدو  فيما  م�صتغامن  بوالية 
تراموي  م�رضوع  ت�صليم  اجل  من 
التي  العملية  الطرقات  وتهيئة  
ال�صكنية  االأحياء  ببع�ش  انطلقت 
تهيئة  مت  الذي  العر�صة  كحي 
�صنوات  بعد  اإليه  املوؤدي  الطريق 

من تاأخره
م امني     

النور  عبد  والريا�صة  ال�صباب  مدير 
موؤ�ص�صات  ديوان  مدير  برفقة  ليفة 
الن�صاطات  رابطة  ورئي�ش  ال�صباب 
الثقافية والعلمية واأع�صاء املجل�ش 
واحلماية  الدائرة  وممثل  البلدي 
واملجتمع  الغابات  ومدير  املدنية 
املدين اأ�رضفوا على افتتاح ال�صالون 
العديد  به  ُعر�صت  والذي  الوطني 
�صباب  اأ�ّص�صها  التي  امل�صاريع  من 
غيورون على بيئتهم ، يرى اأ�صحابها 
اأنها انطلقت من مالحظة ب�صيطة ، 
ب�صاطة مت حتويلها  اأكرث  وباإمكانات 
اإىل م�رضوع يج�ّصد �صعي اجلزائري 
طريق  عن  جمتمعه  لتطوير 
م�صاهمته يف اإيجاد احللول ملختلف 
البيئة  تواجهها  التي  االإ�صكاالت 
اليوم باالإ�صافة اإىل تد�صني معار�ش 
واأجنحة لل�صور الفوتوغرافية احلية 
و  اليدوية  واالأ�صغال  والر�صومات 
املجاالت  خمتلف  يف  االبتكارات 
من  ال�صالون  مو�صوع  تعالج  التي 
برنامج  يت�صمن  و  جوانبه  خمتلف 
هذه التظاهرة اإقامة اأم�صية �صعرية 

من تقدمي �صعراء عني احلجل و�صهرة 
ملن�صدي  الديني  االن�صاد  يف  فنية 
تطوعية   حمالت   ، احلجل  عني 
ومقابلة ريا�صية وم�صابقات الأح�صن 
جناح ، اأح�صن قر�ش م�صغوط حول 
البيئة باالإ�صافة اإىل جوائز حتفيزية 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  ملتمدر�صي 
اأح�صن  ـ  بيئي  م�رضوع  ـ  الر�صم   (
التظاهرة  تتخلل  كما   ) موؤ�ص�صة 
القيام بخرجة �صياحية اإىل بو�صعادة 
الهامل  وزاوية  ديني  ومتحف 
ع�صاء  ماأدبة  واإقامة  التاريخية 
عني  مبتنزه  امل�صاركني  �رضف  على 
و�صيتم  م�صاعد  ببلدية جبل  الغراب 
الور�صات  يف اخلتام قراءة تو�صيات 

الفائزين  وتكرمي  ال�صهادات  وتوزيع 
التظاهرة  التظاهرة.  يف حفل ختام 
  2018 اأفريل   5 لغاية  ت�صتمر  البيئية 
اجلديدة  ال�صباب  دار  داأبت  التي  و 
من  ا�صتح�صانا  لقيت  تنظيمها  على 
قبل العار�صني القادمني من خمتلف 
فيها  وجدوا  اأين   ، الوطن  واليات 
ابداعاتهم  لت�صويق  منا�صبا  ف�صاء 
اأي�صا  فر�صة  وهي   ، ومنتجاتهم 
زار  الذي  العري�ش  للجمهور 
خمتلف  به  غ�صت  الذي  املعر�ش 
كما   ، اجلديدة  ال�صباب  دار  اأجنحة 
لالحتكاك  فر�صة  املعر�ش  �صكل 
اخلربات  وتبادل  امل�صاركني  بني 
بخبايا  يتعلق  فيما  واملهارات 

تكرمي  وعرفت   ، البيئي   ال�صالون 
والريا�صة  ال�صباب  مدير  من  لكل 
 ، ال�صباب   موؤ�ص�صات  ديوان  ،مدير 
الثقافية  الن�صاطات  رابطة  رئي�ش 
رئي�ش   ، الدائرة  رئي�ش   ، والعلمية 
بوبكر  يقول   . البلدي  املجل�ش 
ن�صاطات  جمعية  رئي�ش  يطو  بن 
اليوم  علينا  لزاما  بات  اأنه  ال�صباب 
بذل املزيد من اجلهود والتحديات 
وحميط  �صليمة  بيئة  على  للحفاظ 
تغيري  الغد  الأجيال  و�صحي  اآمن 
البيئية  باالأمناط  والتعريف  ال�صلوك 
التي   ، باملعرفة  والت�صلح  االإيجابية 
والعالقة  الرتابط  حقيقة  ترُبز 
البيئة  على  احلفاظ  بني  الوطيدة 
ح�صب  وذلك  احلياة  وا�صتمرار 
الطرق  على  باالعتماد  امل�صئول 
مع  التعامل  يف  احلديثة  التقنية 
هذه  من  اخلروج  اأن  الفتا   ، البيئة 
لتغيري  جهودا  ت�صتدعي  الو�صعية 
والتن�صيق  والو�صط  املواطن  ذهنية 
مع اطارات املعاهد وخرباء لتقدمي 
والتوجيهات  االر�صادات  خمتلف 
ظاهر  من  للحد  التقنية  والن�صائح 

التلوث البيئي .

دق �صكان جبل اأم�صاعد ، والهامل 
ببو�صعادة   ال�صمارة،  املقطع،   ،
ناقو�ش   ، امل�صيلة  والية  يف 
هوؤالء  اأ�صبح  اأن  بعد  اخلطر 
منهم  الفالحني  وخا�صة   ال�صكان 
والقرى،  االأرياف  يقطنون  والذين 
اجلبل  منطقة  فالحي  وبال�صبط 
بالهامل وعني غراب وهي  االأزرق 
 52000 من  اأكرث  يقطنها  منطقة 
فالحا   30 من  اأكرث  بها  ن�صمة 
م�صتفيدين من الدعم الفالحي يف 
واخل�رضوات  الزيتون  م�صتثمرات 
حتدثوا  الذين  الفالحني  وح�صب 
للو�صط يوجد اأكرث من 100 خنزير 
املذهل  باالنت�صار  املهددين 
احلقول  غزا  الذي  احليوان   لهذا 
خ�صائر  عدة  خملفا  واالأرا�صي، 

انتابهم  الذين  ال�صكان  هوؤالء  لدى 
هذا  نزول  جراء  واخلوف  الهلع 
اجلبال  من  كبري  باأعداد  احليوان 
املذكور  للبلديات  املجاورة  
بال�صكان  دفع  الذي  االأمر  �صالفا، 
الوالئية  ال�صلطات  مطالبة  اإىل 
متتالية  حمالت  تنظيم  والوطنية 
وفعالة من اأجل اإبادة هذا احليوان 
ملا ي�صببه من خطورة على االأر�ش 
وطالب  االإن�صان  وكذا  الزراعية 
الفالحني ت�صليحهم  ، خا�صة واأن 
رهيب  انت�صار  تعرف  الفرتة  هذه 
الأنفلونزا اخلنازير التي قد تنت�رض 
تكاثر  مع  املناطق  هذه  يف  اأكرث 
من   اجلنوبية   باجلهة  اخلنازير 

امل�صيلة .
هواري بن علية
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اخلبري بلعامل فوزي املخت�ص يف الفيزياء الفلكية واجليوفيزياء باجلزائر

اجلزائر تقع على حزام زلزايل متو�شط الن�شاط
•       اجلزائر متتلك �شجلني الإح�شاء  الزالزل  والثالث يف �شكل دوريات �شنوية     

البليدة يف  الزالزل  متركز  �شبب  •          هذا 
ت�ضهد اجلزائر بني الفينة والأخرى هزات اأر�ضية  متفاوتة ال�ضدة بع�ضها عنيف خلف ورائه الآلف من ال�ضحايا والبع�ص الأخر كلف خزينة الدولة العديد من 

املليارات من اأجل تدارك  خ�ضائره املادية التي ترتبت عنه ومن اأجل الإطالع اأكرث عن اأ�ضباب هذه الظاهرة الطبيعية الن�ضطة بكرثة يف الآونة الأخرية باجلزائر، 
ويف حماولة ملعرفة  املناطق الأكرث عر�ضة حلدوث هذه الظاهرة وكذا البحث عن  الآليات التي ميكن اإتباعها من اأجل التقليل قدر الإمكان من تبعاتها  تقربت  

جريدة الو�ضط من اأهل الخت�ضا�ص بغية حت�ضيل ذلك.

يحي عواق

بني 60 اإىل غاية 90 هزة 
اأر�ضية يوميا يف �ضمال 

اجلزائر

الباحث  فوزي  بلعامل  الدكتور  اأكد 
الفلك،الفيزياء  يف  مبركزالبحث 
الفلكية واجليوفيزياء باجلزائر باأن 
يف  حتدث  طبيعية  ظاهرة  الزالزل 
يف  خ�صو�صا  العامل  بقاع  خمتلف 
التكوينية  ال�صفائح  ونهايات  حدود 
جدا  الن�صطة  االأماكن  وهي 
عرب  الزلزالية  االأحزمة  امل�صكلة 
باالأ�صا�س  والناجتة  الدول  خمتلف 
الطاقة  من  كبري  قدر  اجتماع  عن 
حتت طبقات الق�رشة االأر�صية، هذه 
ونتيجة  املخزنة  الكبرية  الطاقة 
على  احلا�صل  الكبري  لل�صغط 
اإىل   تتحول  الطبقات  تلك  م�صتوى 
اأر�صية يرتاوح عددها  �صكل هزات 
ما بني 60 اإىل غاية 90 هزة اأر�صية 
م�صيفا  اجلزائر،  �صمال  يف  يوميا 
امل�صجلة  الهزات  هذه  �صدة  باأن  
يوميا تتفاوت حدة �صدتها من هزة 
اإىل اأخرى، بع�صها ميكن ال�صعور به 
والبع�س االآخر ال ميكن ر�صده اإىل 
»ال�صي�صموغراف«  اأجهزة  بوا�صطة 
من  املخ�ص�صة  خ�صي�صا  الدقيقة 

اأجل ذلك.

الهزات الأر�ضية اخلفيفة 
جتنبنا هزات اأكرب 

اأما باحلديث عن الن�صاط الزلزايل 
اخل�صو�س  وجه  على  اجلزائر  يف 
فقد اأكد بلعامل فوزي باأن اجلزائر 
ت�صهد  التي  الدول  �صمن  م�صنفة 
�صدته  قوة  يف  ميتد  زلزايل  ن�صاطا 
غاية  اإىل  املتو�صط  امل�صتوى  من 
امل�صتوى الكبري يف منطقة االأطل�س 
االأخرى  هي  �صهدت  التي  التلي 
يف  خا�صة  للظاهرة  كثيف  ن�صاط 
ذات  يف  م�صريا  االأخرية،  االآونة 
متتلك  اجلزائر  اأن  اإىل  ال�صياق 
الن�صاط  الإح�صاء   وطنيني  �صجلني 
يف  والثالث  اجلزائر  يف  الزلزايل  
�صكل دوريات �صنوية وهي امل�صنفة 

كالتايل:

من  املمتد  الأول  •       ال�ضجل 
)اأنظر   1992 غاية  اإىل   1365

ال�ضورة رقم 02(.
من  املمتد  الثاين  •       ال�ضجل 
اأنظر   (2002 غاية  اإىل   1992

ال�ضورة رقم 01(

غاية  اإىل   2003 من         •
2018 ت�ضجل يف �ضكل دوريات 

�ضنوية

التي  والدوريات  ال�صجالت  وهي 
الهزات  ت�صجيل  م�صتواها  يتم على 
االأر�صية التي يتم ر�صدها ح�صب ما 
اأفاد به ذات املتحدث. هذا وتثبت 
اجلزائر  باأن  ال�صجالت  هذه  اأرقام 
يعرف  جغرايف  نطاق  �صمن  تقع 
قرون  مند  كثيفا  زلزاليا  ن�صاطا 
يجب  الذي  االأمر  ان  غري  خلت، 
االختالف  اأن  هو  عليه  االتفاق 
ن�صاط  بخ�صو�س  احلا�صل  الوحيد 
باجلزائر  الطبيعية  الظاهرة  هذه 
ال�صدة   هو  املدة  هذه  طوال 
ذات  يف  موؤكدا  للزلزال  املتفاوتة 
االأطل�س  منطقة  باأن  ال�صياق 
عر�صة  االأكرث  املناطق  هي  التلي 
مبناطق  مقارنتا  الزلزايل  للن�صاط 
)اأنظر   . اأخرى  جيومورفولوجية 

اخلريطة رقم 02(

هذا ما يحدث يف البلدية 
بال�ضبط

يف  الباحث  ا�صت�صهد  وقد  هذا 
الزلزايل  بالن�صاط  الفلكية  الفيزياء 
بن�صاطها  املعروفة  البليدة  بوالية 
اأنها  اعتبار  على  الكبري  الزلزايل 
جيولوجية  منطقة  �صمن  واقعة 
معقدة على ا�صتعداد كبري ال�صتيعاب 
الطاقة وهو ما يوؤكده الزلزال الذي 
�رشب الوالية يوم 02 مار�س 1825 
والذي خلف ورائه ما يقارب �صبعة 
الذي  الزلزال  وكذا  قتيل،  اآالف 
والعفرون  موزاية  منطقة  �صهدته 
 1867 جانفي   2 يوم  الوالية  بنف�س 
والذي خلف هو االآخر ورائه خ�صائر 
اإ�صافة  هذا  كبرية  ومادية  ب�رشية 
الذي  القوي  الزلزايل  الن�صاط  اإىل 
عرفت  التي  ال�صلف  والية  �صهدته 
زلزاال   1954 �صنة  االأخرى   هي 
�صلم  على  درجة   6،7 قوته  بلغة 
اأكتوبر   10 يف  اأخر  وزلزاال  ري�صرت، 
اأعنف  1980 بلغت �صدته 7،3 وهي 
اجلزائر  �صهدتها  التي  الزالزل 
هذا  املا�صيني  القرنني  خالل 
الذي �رشب  الزلزال  اإىل  باالإ�صافة 
والية وهران �صنة 1790 والذي كان 
دفعت  التي  البارزة  االأ�صباب  اأحد 
اإىل  بالوالية  كانو  الذين  باالإ�صبان 
اخلريطة  اأنظر  اجلزائر.)  مغادرة 

رقم 01(.

الزلزل لديها فرتة جتدد 

ووقت لتجميع الطاقة الكامنة 

وعن االآلية التي يتم بها ح�صاب مدى 
املتحدث  اأكد  فقد  الزلزال  قوة 
امل�صتوى  على  �صلمني  يوجد  باأنه 
العاملي لقيا�س مدى �صدة الظاهرة 
�صدة  يبني  الذي  ري�صرت  �صلم  هما 
اأو  �صلم  هو  الثاين  وال�صلم  الزلزال 
اخرتعه  الذي  مريكايل  مقيا�س 
 ( جي�صوب مريكايل  االإيطايل  العامل 
1850_1914( الذي يعتمد يف قيا�س 
االهتزاز  تاأثري  قوة  على  الزالزل 
وم�صتوى االأ�رشار الب�رشية واملادية 
الناجمة عنه بناء على درجات ترتاوح 
اأن  اإىل  اإىل 12 درجة،م�صريا  من 01 
زلزال 02 مار�س 1825 الذي �رشب 
العا�رشة  الدرجة  يف  �صنف  البليدة 
والب�رشية  املادية  اخل�صائر  ل�صدة 
االإ�صرتاتيجية  عن  اأما  خلفها.  التي 
اإتباعها  الدولة  على  يجب  التي 
خا�صة  الظاهرة  تبعات  من  للتقليل 
التجٌدُد«  »فرتة  لديها  الزالزل  واأن 
�رشورة  على  املتحدث  اأكد  فقد 
الزالزل  مقاومة  مبقيا�س  التقيد 
 )Codes Parasismiques  (
يف  �صارمة  تعليمات  يعطي  الذي 
على  تبنى  اأن  يجب  التي  املعايري 
اأ�صا�صها املن�صئات والبنى القاعدية 
على غرار الطرقات، امل�صت�صفيات، 
ملحا  وغريها،  العمارات  اجل�صور، 
يف ذات ال�صياق على مراكز املراقبة 
التقنية ب�رشورة تن�صيق جهودها مع 
مركز  مثل  العلمي  البحث  مراكز 
وهند�صة  التطبيقي  للبحث  الوطني 
داي  بح�صني  مقره  الكائن  الزالزل 
اإجناز  متابعة  اأجل  من  بالعا�صمة 
ملعايري  واإخ�صاعها  امل�صاريع 

ال�صالمة الدولية.

هذا وقد اأكد املتحدث 
على وجود مناطق للن�ضاط 

الزلزايل م�ضنفة وفق خم�ضة 
مناطق ح�ضب الرتقيم 

الروماين هي كتايل:

املنطقة  وهي املنطقة التي ت�صهد 
لتليها  جدا  �صئيل  زلزاليا  ن�صاطا 
الن�صاط  ذات   01 املنطقة  بعدها 
فيكون   02 املنطقة  اأما  ال�صعيف 
متو�صطلتليها  الزلزيل  ن�صاطها 
يكون  التي  و   03 املنطقة  بعدها 
مرتفعةاالأمر  بها  الزلزايل  ن�صاطها 
االعتبار  بعني  ي�صتوجباأخده  الذي 
امل�صاريع  خمتلف  اإجناز  قبل 
وخا�صة تلك املتعلقةبالبنى التحتية 

للبالد.   
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب الأ�شتاذ : بن ثامر دحمان

حم�شر ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س 
ق�شاء البليدة و حماكمه الكائن مكتبنا 

البليدة  الوزري  بلقا�شم  جتزئة   40

املو�سوع :/ م�ستخرج لقائمة �رشوط البيع بناءا على ن�ص املادة 748 
من قانون اإ.م.اإ

بطلب من ال�سيد :بقدا�ص عمر يف حق بقدا�ص العالية ) القا�رشة( 
ال�ساكن ب : طريق بوفاريك قرواو البليدة 

بناءا على رخ�سة الت�رشف يف اأموال قا�رش ال�سادرة بتاريخ 
2018/01/29 عن ال�سيد رئي�ص حمكمة بوفاريك حتت رقم 

18/00080. قمنا باإيداع قائمة �رشوط البيع لدى رئي�ص حمكمة 
بوفاريك بتاريخ 2018/03/26 حتت رقم 2018/12 للت�رشف يف حق 
ابنته املكفولة لبيع منابها املتمثل يف قطعة اأر�سية متثل 400 م2 

ذات طابع �سناعي امل�سيد عليها بناية م�ساحتها الإجمالية 26 اأر و 
17 �سنتيار الكائنة ببلدية قرواو جمموعة ملكية رقم 44 ق�سم 01 و 
قد حدد �سعر الإفتتاحي 12.855.942.00 دج اإثنا ع�رش مليون و 

ثمامنائة و خم�سة و خم�سون األف و ت�سعمائة و اإثنان و اأربعون دينار 
جزائري ح�سب تقرير اخلبري العقاري )�سليتان م�سطفى ( مت حتديد 
جل�سة الإعرتا�سات يوم 2018/04/24 على اأن يتم حتديد جل�سة البيع 

باأمر لحقا .
املح�شر الق�شائي 

 �إ�شهار جتديد مكتب 
جمعية حملية 

طبقا لإحكام املادة 18 من قانون رقم 
 2012 12 جانفي  يف  املوؤرخ   12-06

املتعلق باجلمعيات لقد مت هذا اليوم 
الهيئة  جتديد   2018 28 فيفري 

القيادية للجمعية املحلية 
امل�شماة اجلمعية الدينية مل�شجد عمر 

بن عبدالعزيز 
امل�شجلة حتت رقم 212 بتاريخ 

 14/05/1985
املقيمة ب قرية وا�شح بلدية مقرة 

دائرة مقرة ولية امل�شيلة 
يرتاأ�شها ال�شيد وا�شح امليلود 

ANEP N°:   809313 الو�شط:2018/04/04

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente 
 Les  rabais remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plutart le 10 avril 

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 13 , 14 et 15 avril
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018

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, 

Campagne emailling

 92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger 
Mobile: +213 (0661) 41 39 00/ (0661)41 25 76
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الوليات املتحدة

م�ضوؤول �ضابق يف الـFBI يجمع ن�ضف مليون دولر ملقا�ضاة البيت الأبي�ض

اجلي�ض الأمريكي يجدد التخطيط لإر�ضال قوات اإ�ضافية اإىل �ضوريا

مب�ضاركة �ضورية.. انطلق موؤمتر مو�ضكو للأمن غدا

اأعلن نائب �صابق ملدير مكتب التحقيقات الفدرايل الأمريكي، اأقيل من من�صبه قبل يومني من تقاعده، اأنه جمع تربعات بن�صف مليون دولر لتمويل املعركة 
الق�صائية التي يعتزم خو�صها �صد احلكومة وقال اأندرو ماكيب اإن املن�صة التي اأن�صئت على موقع GoFundMe الإلكرتوين جلمع التربعات بهدف متويل 

املعركة الق�صائية، توقفت م�صاء الثنني عن تلقي املزيد من الأموال، بعد اأن بلغ حجم التربعات ثالثة اأ�صعاف املبلغ امل�صتهدف اأ�صا�صا وهو 150 األف دولر.
ال�ساحق  الدعم  هذا  اأن  واأ�ساف 
مذهولني  "جعلتنا  والتربعات 
اأنه  موؤكدا  للغاية"،  وممتنني 
الذي  بالظلم  "التنديد  �سيوا�سل 
له". وتوىل ماكيب من�سب  تعر�ض 
الفدرايل  التحقيقات  مكتب  مدير 
الرئي�ض  اأقال  اأن  بعد  بالإنابة، 
ال�سابق  املدير  ترامب  دونالد 
ماي  يف  كومي  جيم�ض  للمكتب 
له ترامب  2017 لكن بعد ما وجه 
النتقادات على مدى اأ�سهر، اأعلن 
ماكيب ا�ستقالته من من�سبه يف 29 
يناير واأخذ اإجازة، على اأن يتقاعد 
وفوجئ  مار�ض   18 يف  ر�سميا 

اأ�سدره  الذي  اإقالته  بقرار  ماكيب 
م�ساء  �سي�سنز  جيف  العدل  وزير 
بلوغه  من  يومني  قبل  مار�ض   16
�سن اخلم�سني، الأمر الذي يحرمه 
مايل  تعوي�ض  على  احل�سول  من 
كان �سيح�سل عليه لو ترك اخلدمة 
وزارة  وبررت  مار�ض.   18 بعد 
باأن حتقيقا داخليا  العدل قرارها 
اأظهر اأن ماكيب اأدىل بت�رصيحات 
مل  واأنه  اإذن،  دون  الإعالم  اإىل 
العديد  "يف  متاما  �سادقا  يكن 
من املنا�سبات" مع املفت�ض العام 
باإقالة  ترامب  ورحب  الوزارة  يف 
"اأندرو  تغريدة:  وكتب يف  ماكيب، 

ماكيب مطرود، يوم عظيم لرجال 
الذين  اآي"  بي  الـ"اأف  ون�ساء 
عظيم  يوم  هذا  بجد.  يعملون 
"كان  للدميوقراطية"واأ�ساف: 
جيم�ض كومي املنافق رئي�سه وقد 
كان  كاجلبان.  يبدو  ماكيب  جعل 
والف�ساد  بالأكاذيب  �سيء  كل  يعلم 
املنت�رص يف اأعلى م�ستويات الـ"اأف 
بي اآي". ورد ماكيب على اتهامات 
خطاأ،  اأي  ارتكابه  نافيا  الرئي�ض، 
"احلرب"  بات �سحية  اأنه  وموؤكدا 
بني اإدارة ترامب والـ"اأف بي اآي"، 
يف  رو�سيا  تدخل  ب�ساأن  والتحقيق 

النتخابات الرئا�سية عام 2016.

نقلت �سبكة "�سي اإن اإن" الإخبارية 
عدة  عن  اأم�سالثالثاء  الأمريكية  
والإدارة  الدفاع  م�سادر يف وزارة 
الأمريكي  اجلي�ض  اأن  الأمريكية 
اجلنود  ع�رصات  لإر�سال  يخطط 

اإىل �سمايل �سوريا.
وذكرت امل�سادر، اأن هذه اخلطط 
قبل  اأيام،  لعدة  للبحث  خ�سعت 
الت�رصيحات ال�سادرة عن الرئي�ض 
نهاية  ترامب  دونالد  الأمريكي 

�سحب  بنيته  املا�سي  الأ�سبوع 
"يف  القوات الأمريكية من �سوريا 

القريب جدا".
اأن  اإىل  اإن"  اإن  "�سي  واأ�سارت 
حريت  قد  ترامب،  ت�رصيحات 
واأن  البنتاغون،  يف  الكثريين 
�سيجتمع  القومي  الأمن  جمل�ض 
الإدارة  خطط  ملناق�سة  اليوم 
ملحاربة"داع�ض"  الأمريكية 
جندي   2000 حوايل  وم�سري 

وجاءت  �سوريا  يف  اأمريكي 
ت�رصيحات ترامب يف نف�ض اليوم 
اأحدهما  جنديان،  فيه  قتل  الذي 
اأمريكي والثاين بريطاين، بانفجار 
جتدر  ال�سورية  منبج  مدينة  يف 
الإ�سارة اإىل اأن القوات الأمريكية 
الع�سكرية  مواقعها  بتعزيز  بداأت 
�سوريا،  �سمايل  منبج  مدينة  يف 
ملواجهة اأي عملية تركية حمتملة 
اإطار  يف  املدينة  ت�سمل  قد 

مكافحة الإرهاب.
اأر�سلتها  التي  التعزيزات  و�سملت 
اإىل حميط منبج قادمة  وا�سنطن 
�رصين،  بلدة  يف  قاعدتها  من 
كبريا  وعددا  ع�سكري   300 نحو 
واملعدات  املدرعة  العربات  من 
الثقيلة، حيث و�سلت اإىل املنطقة 
الفا�سلة بني مدينة منبج ومنطقة 
حلب  ريف  يف  الفرات"  "درع 

ال�سمايل.

تعقد وزارة الدفاع الرو�سية يومي 
الـ4 والـ5 من ال�سهر اجلاري موؤمتر 
بح�سور  ال�سابع  الدويل  الأمن 
حيث  �سوريا،  بينها  بلدا   95 وفود 
املوؤمتر  اأعمال  جدول  تت�سدر 
�سوريا  الإرهاب يف  مكافحة  �سبل 
وذكر �سريغي �سويغو وزير الدفاع 
مكافحة  جتربة  اأن  الرو�سي 

اأحد  �ستكون  �سوريا  يف  الإرهاب 
�سيتم  التي  الرئي�سية  املوا�سيع 
بحثها يف املوؤمتر. وقال يف اجتماع 
الرو�سي  "اجلانب  وزارته،  لكوادر 
يف  جتربته  املوؤمتر  يف  �سيعر�ض 
وتوقعاته  داع�ض،  تنظيم  حماربة 
لتطور الأو�ساع يف ال�رصق الأو�سط 
الإعمار يف �سوريا"  اإعادة  وق�سية 

مناق�سة  اأي�سا  �ستتم  اأنه  واأ�ساف 
الق�سايا املتعلقة بالأمن الأوروبي 
والو�سع يف اآ�سيا واإفريقيا واأمريكا 
م�ساركة  املقرر  ومن  الالتينية. 
وزيرا   30 بينهم  دولة   95 وفود 
الأركان  روؤ�ساء  من  و15  للدفاع 
كما  الدفاع،  وزراء  ونواب  العامة 
دولية  منظمات  ثماين  ممثلو  اأكد 

و68 خبريا اأجنبيا رائدا يف جمال 
الأمن م�ساركتهم يف املوؤمتر.

الرو�سية  الأنباء  وكالة  وكانت 
اأن  موؤخرا  ذكرت  قد  نوفو�ستي 
نائب وزير الدفاع ال�سوري حممود 
مو�سكو  موؤمتر  يف  �سي�سارك  �سوا 
للمرة الثانية، و�سيلقي كلمته اأمام 

امل�ساركني.

بن  الرتكي  الوزراء  رئي�ض  قال 
"غ�سن  عملية  اإن  يلدرمي،  علي 
تهدف  �سوريا  �سمايل  الزيتون" 
هي  التي  بالده  حدود  حماية  اإىل 
اأي�سا حدود حلف الناتو، واإن بالده 
ت�سعى للحفاظ على وحدة اأرا�سي 

�سوريا.
مقابلة  خالل  يلدرمي  واأ�ساف 

"حياة"  تلفزيون  مع  اأجراها 
الأخرية  زيارته  خالل  البو�سني، 
 29 يومي  والهر�سك  للبو�سنة 
يوم  بثها  مت  املا�سي  مار�ض  و30 
الثنني، "نحن نحمي حدود بالدنا، 
الناتو  حلف  حدود  هي  وحدودنا 
اأننا نحمي حدود احللف، كما  اأي 
الالجئني  تدفق  عدم  ن�سمن  اأننا 

"بالطبع  قائال،  اأوروبا"وتابع  نحو 
الالجئون لي�سوا وحدهم يحاولون 
اإىل  بالدنا  اأرا�سي  من  العبور 
اأوروبا، هناك اإرهابيون بينهم، اإذا 
و�سلوا اإىل اأوروبا فاإنهم �سي�سكلون 
احلقيقة  ويف  لها،  كبرية  اأزمات 
على  ي�سكرونا  اأن  الأوروبيني  على 
"تركيا  اأن  يلدرمي  هذا"واأ�ساف 
وحدة  على  وتكرارا  مرارا  اأكدت 
جهودا  وبذلت  ال�سورية،  الأرا�سي 
احلرب  اإنهاء  اأجل  من  حثيثة 
واإنقاذ الأبرياء واإر�ساء �سالم دائم 

يف �سوريا".
اإىل  الوزراء  رئي�ض  اأ�سار  كما 
عفرين  مدن  حررت  تركيا  اأن 
وجرابل�ض والباب التابعة ملحافظة 
حلب، �سمايل �سوريا، من تنظيمات 
داع�ض واملقاتلني الأكراد، )بي كا 

كا، وب ي د/ ي ب ك(.

دعا الأمني العام لالأمم املتحدة 
اأطراف  غوتريي�ض،  اأنطونيو 
ال�رصاع يف اليمن اإىل اإيجاد ت�سوية 
و�رصعة  ال�رصاع،  لإنهاء  �سيا�سية 
اليمنية  واملطارات  املوانئ  فتح 
الإغاثية  امل�ساعدات  لإي�سال 
يف  غوتريي�ض  وقال  للمت�رصرين 
املانحة  الدول  موؤمتر  افتتاح 
الثالثاء:  اأم�ض  جنيف،  يف  لليمن 
يف  ال�رصاع  اأطراف  كافة  "اأدعو 
مبعوثي  مع  التعاون  اإىل  اليمن 
دون  غريفيتث،  مارتن  اخلا�ض 
تاأخري"، م�سيفا اأن "احلل الوحيد 
ت�سوية  اإىل  التو�سل  هو  لليمن 
املفاو�سات  خالل  من  �سيا�سية 
كافة  بني  �سامل  حوار  وعرب 

الأطراف".
مليون   22 من  اأكرث  باأن  وذّكر 

ثالثة  يعادل  )ما  �سخ�ض 
اإىل  يحتاجون  ال�سكان(،  اأرباع 
واحلماية  الإن�سانية  امل�ساعدة 
النزاع،  من  املت�رصر  اليمن  يف 
وحث املجتمع الدويل على "بذل 
كل ما هو ممكن" للدعم الإن�ساين 
موانئ  اإبقاء  اإىل  ودعا  هناك. 
ال�سحنات  اأمام  مفتوحة  اليمن 
وخا�سة  والإغاثية،  الإن�سانية 
والأدوية  الغذاء  حتمل  التي  تلك 
"بقاء  اأهمية  اإىل  لفتا  والوقود، 
مفتوحة  واملطارات  املوانئ  كل 
فيها  مبا  امل�ساعدات  لو�سول 
مطار �سنعاء، الذي يعترب �رصيان 

احلياة بالن�سبة اإىل اليمن".
�سكره  عن  غوتريي�ض  وعرب 
لتقدميهما  والإمارات  لل�سعودية 
امل�ساعدات  جمموع  ثلث 

لليمن  املخ�س�سة  الإن�سانية 
"قدمت  وقال:   ،2018 عام  يف 
والإمارات  ال�سعودية  حكومتا 
لتنفيذ  دولر  مليون   930 ب�سخاء 
كما  الإن�سانية.  ال�ستجابة  خطة 
دولر  مليون   500 بتوفري  وعدتا 
حقا  اأنا  املنطقة.  من  اإ�سافية 

ممنت لهما".

رئي�س الوزراء الرتكي بن علي يلدرمي

نحمي حدود حلف الناتو ومننع تدفق اللجئني
غوتريي�ض يدعو اإىل فتح كل املوانئ 

واملطارات اليمنية
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معلوم�ت جديدة عن ن�س�أة ال�سي�سي وم�سريته

وكالة اأركان

مي�من�ر تق�سي ب�سجن 22 م�سلم� 3 �سنوات بتهم زائفة

وزير الري امل�سري يك�سف �سبب
 خ�سية م�سر �سد النه�سة

ح�صب تقرير ملنظمة ال�صحة العاملية

اأربعة و ثم�نون وف�ة و1516 اإ�س�بة مبر�ض
 الدفتريي� يف اليمن خالل 5 اأ�سهر

ك�صف الإعالمي عماد الدين اأديب عن جانب من ن�صاأة الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي م�صريا اإىل اأن والده كان من عائلة امل�صنعني التجار، وممن 
يعملون يف �صغل البازارات واأ�صاف اأديب، اأن عائلة ال�صي�صي اأبا عن جد، تعمل يف هذا املجال، وهو ما يجعل تلك العائلة متتلك دخال جيدا فوق املتو�صط.

اأجداد  اأ�صول  اأن  اإىل  واأ�صار 
املغازية،  من  ال�صي�صي  الرئي�س 
وهم منت�رشون يف عدة قبائل يف 
املنوفية  من  منهم  جزء  م�رش، 
وال�رشقية، وهي معروفة باأ�صولها 
التي  القوية  املت�صددة  العربية 
حترتم العرف والأخالق واملبادئ 

العامة.
واأ�صاف اأديب، اأن والدة ال�صي�صي 
�صيدة  اإبراهيم،  �صعاد  احلاجة 
اأبناءها على التقوى  متدينة ربت 
وال�صالح واأجنبت 3 ذكورا الرئي�س 

ال�صي�صي اأو�صطهم، و5 اإناث.
عا�صت  ال�صي�صي  عائلة  اأن  وتابع 

الذي يحيط به  يف حي اجلمالية 
جتمع  التي  املناطق  من  العديد 
الروحانيات مثل منطقة احل�صني 
التجارة  بني  ما  ويجمع  والأزهر 
والغورية  اجلمالية  منطقة  مثل 
مهم  املنطقة  واأثر  واحل�صني، 
جدا يف ن�صاأة عبد الفتاح ال�صي�صي 
واأ�صار اإىل اأن ال�صي�صي كان متاأثرا 
املن�صبطة  الدينية  احلياة  ب�صكل 
الو�صطية، وكان يطلق عليه ال�صيخ 
عبد الفتاح، لأنه كان يذهب لأحد 
ال�صيوخ حلفظ القراآن، حتى اأطلق 
عليه اأ�صدقاوؤه لقب ال�صيخ، وكان 
اجلمعة  �صالة  اأداء  على  حري�صا 

ب�صكل منتظم.
التحق  ال�صي�صي  اأن  اأديب  وذكر   
برجوان،  ب�صكة  البكري  مبدر�صة 
الطبقة  اأبناء  ت�صمل  والتي 
يعي�صون  الذين  والتجار  الو�صطى 
اأك�صبه  يف تلك املنطقة، وهو ما 
لأبناء  والطيبة  الب�صيطة  القيم 
اأنه  متاما  يدرك  وهو  احلي، 

عرف النا�س الب�صيطة من اأ�صول 
واأو�صح  فيه  اأثر  ما  وهو  طيبة 
غرفته  يف  ال�صي�صي  اأن  اأديب، 
فانتوم،  طائرة  �صورة  يعلق  كان 
املطربني  �صور  يعلق  يكن  ومل 
اأو املمثلني وامل�صاهري، ما ي�صري 
الوقت  ذلك  يف  اجتاهاته  اأن  اإىل 
دخوله  والدليل  الع�صكرية،  ع�صق 
اأ�صاف  اجلوية  الثانوية  ذلك  بعد 
يرافق  كان  الوقت  ذلك  ويف  اأنه 
والده للمحل والور�صة وكان يطلع 
والت�صويق  والبيع  الت�صنيع  على 
والتفاو�س  ال�صوق  يف  والف�صال 
القطاعي  والبيع  باجلملة  والبيع 
ت�صتهوه  مل  لكن  الدفع،  و�رشوط 
فاأراد  تاجرا،  يكون  اأن  فكرة 
على  تقوم  التي  احلياة  من  نوعا 

الع�صكرية.
حينما  اأنه  اإىل  اأديب  ولفت 
الرئي�س  �صاهد   67 وقعت هزمية 
ورد  النك�صة  تلك  تبعات  ال�صي�صي 
ووقوفه  امل�رشي  ال�صعب  فعل 

عبد  جمال  الرئي�س  جانب  اإىل 
عاما   13 عمره  وكان  النا�رش، 
وهي فرتة تكوين الوجدان، و�صهد 
عمره  وكان   73 انت�صار م�رش يف 

وقتها 19 عاما، كما �صهد مبادرة 
للقد�س  ال�صادات  وتوجه  ال�صالم 
اأمور  23 عاما، وهي  وكان عمره 

اأثرت جدا يف تكوين �صخ�صيته.

اأم�س  اأراكان،  اأنباء  وكالة  اأعلنت 
ميامنار،  �صلطات  اأن  الثالثاء، 
�صنوات   3 ملدة  بال�صجن  ق�صت 
الروهنغيا  من  قرويا   22 على 
ولية  �صمايل  بو�صيدونغ  بلدة  يف 
اأهايل  واعترب  )غرب(.  اأراكان 
التي  الأحكام  اأن  املعتقلني، 
الأربعاء  ذويهم،  بحق  �صدرت 
حقيقية«،  وغري  »زائفة  املا�صي، 
حكم  الذين  الأ�صخا�س  واأن 

اعتقالهم  ومت  اأبرياء  عليهم 
الوكالة  بح�صب  تع�صفي،  ب�صكل 
التي مل تو�صح طبيعة هذه التهم.  
�صلطات  اأن  اإىل  الوكالة،  واأ�صارت 
تع�صفي  ب�صكل  اعتقلت  ميامنار، 
49 قرويا من الروهنغيا، من قرية 
»يو هال بي«، باأركان، يف 16 اأوت 
2017، ثم اأطلقت �رشاح 25 منهم 
»نياونغ ت�صونغ«، بعد  من مع�صكر 
ثم يف  كبرية،  مالية  غرامات  دفع 

وقت لحق اأطلق اثنني اآخرين.
اأُر�صل  القرويني،  لأقوال  ووفقا 
اإىل  املتبقون،  الـ22  املعتقلون 
مزيفة  بتهم  بو�صيدونغ  �صجن 
لالأحكام اجلنائية مبوجب املادتني 
1/17 و2/17، ثم يف وقت لحق، 
وا�صتمرت  املادة 2/17  مت ف�صل 
حماكمتهم مبوجب املادة 1/17، 

دون تو�صيح م�صمون املادتني.
واأ�صفرت اجلرائم امل�صتمّرة بحق 

م�صلمي الروهينغا يف اأراكان، منذ 
األفا   826 نحو  عن جلوء  �صنوات، 
األفا   656 بينهم  بنغالدي�س،  اإىل 
فّروا منذ 25 اأغ�صط�س املا�صي، 
وبح�صب  املتحدة  الأمم  وفق 
حدود«  بال  »اأطباء  منظمة 
 9 عن  يقّل  ل  ما  ُقتل  الدولية، 
يف  الروهينغا،  من  �صخ�س  اآلف 
و24  اأغ�صط�س   25 بني  ما  الفرتة 

�صبتمرباملا�صيني.

املائية  املوارد  وزير  ك�صف 
عبد  حممد  امل�رشي  والري 
م�رش  ح�صا�صية  اأ�صباب  العاطي، 
جتاه �صد النه�صة، م�صريا اإىل اأن 
مياه  ح�صة  من  م�رش  حمدودية 
الكثري  اإىل  توؤدي  التي  النيل، هي 
اأ�صباب  اأن  من امل�صاكل. واأو�صح 
النه�صة  �صد  ق�صية  ح�صا�صية 
الإثيوبي بالن�صبة اإىل م�رش، ترتكز 
دون  الأحادي  الت�رشف  على 
واأ�صار  امل�صب  دول  مع  التن�صيق 
املائية  التحديات  اإىل  الوزير 
يف  واملتمثلة  م�رش  تواجه  التي 
حمدودية ح�صتها من مياه النيل، 
وازدياد الفجوة الغذائية واحلاجة 
وكذلك  الغذائي،  الأمن  لتحقيق 
ل�صمان  املطلوبة  ال�صتثمارات 
جودة اأداء منظومة �صبكتي الري 
التعديات  عن  ف�صال  وال�رشف، 
واحلاجة  ال�صبكة  امل�صتمرة على 
والنتفاع  ال�صتفادة  تعظيم  اإىل 
واحلفاظ  الري  مبنافع  الأمثل 

الزيادة  اأن  واأ�صاف  عليها. 
ال�صكانية يف ظل حمدودية ح�صة 
تعد  التي  النيل،  مياه  من  م�رش 
تواجه  التي  التحديات  اأهم  من 
تعتمد  حيث  الوقت  يف  م�رش 
على 97% من مواردها من خارج 
اإجمايل  تبلغ  حني  يف  حدودها، 
الحتياجات املائية اأكرث من 114 
الزراعة  حاجة  لتلبية  م3،  مليار 
ال�رشب  واأغرا�س  وال�صناعة 
واأكد  املنزلية.  وال�صتخدامات 

اأكرث  يبلغ  املائي  م�رش  عجز  اأن 
تغطيته  يتم  م3،  مليار   54 من 
مياه  ا�صتخدام  اإعادة  خالل  من 
 20 يناهز  مبا  الزراعي  ال�رشف 
 %33 نحو  متثل  والتي  م3،  مليار 
املتجددة  املياه  اإجمايل  من 
الدولة  احتياجات  ا�صترياد  ويتم 
من ال�صلع الغذائية مبا يعادل 34 
اأن م�رش تعد  مليار م3، مو�صحا 
ا�صتريادا  العامل  دول  اأعلى  من 

للقمح.

العاملية،  ال�صحة  منظمة  اأعلنت 
 84 �صجلت  اأنها  الثالثاء،  اأم�س 
يف  الدفترييا  مبر�س  وفاة  حالة 
من  اأكتوبر  اأواخر  منذ  اليمن، 
املنظمة،  وقالت  املا�صي.  العام 
التابعة لالأمم املتحدة، يف تقرير 
ن�صخة  على  الأنا�صول  ح�صلت 
منه، اإنه مت ت�صجيل هذه احلالت 
يف 20 حمافظة من اأ�صل 23، ويف 
191 مديرية من اأ�صل 333 واأفاد 
التقرير باأنه »مت اأي�صا ر�صد 1516 
حالة اإ�صابة بهذا املر�س يف تلك 

املحافظات«.

وك�صف اأن حمافظتي اإب )و�صط( 
اأكرث  هما  )غرب(  واحلديدة 
فيها  انت�رش  التي  املحافظات 
وزارة  اأطلقت  وموؤخرا،  املر�س 
وا�صعة  حملة  اليمنية  ال�صحة 
الدفترييا،  مر�س  �صد  للتطعيم 
يف حماولة لتفادي انت�صار متزايد 
من  اأكرث  وا�صتهدفت  للمر�س، 
مر�س  وينتقل  طفل.  مليون   2.6
تدعى  جرثومة  عرب  »الدفترييا« 
»الوتدية اخلناقية«، وي�صيب ب�صكل 
والأنف،  والعينني  الفم  اأ�صا�صي 
فرتة  ومتتد  اجللد،  واأحياًنا 

ح�صانة املر�س من يومني اإىل 6 
اأيام ويتزامن انت�صار هذا املر�س 
يف اليمن، مع تف�صي وباء الكولريا، 
اأبريل/ ني�صان 2017،  اأواخر  منذ 
من  اأكرث  وفاة  عن  اأ�صفر  الذي 
جتاوزت  فيما  حالة،  و200  األفني 
اإ�صابتها  ي�صتبه  التي  احلالت 
باملر�س مليون حالة، وفق تقارير 
�صابقة لل�صحة العاملية ومنذ اأكرث 
حرًبا  اليمن  ي�صهد  اأعوام،   3 من 
احلكومية  القوات  بني  عنيفة 
املوالية للرئي�س عبد ربه من�صور 
هادي، امل�صنودة بقوات التحالف 
العربي بقيادة ال�صعودية من جهة، 
من  »احلوثي«  جماعة  وم�صلحي 
احلرب  هذه  وخلفت  اأخرى  جهة 
�صعبة  و�صحية  اإن�صانية  اأو�صاًعا 
واإغالق  الأوبئة  تف�صي  اإىل  اأّدت 
ال�صحية  املرافق  من  كبري  عدد 
يف البالد التي تعد من اأفقر دول 

العامل.

م�صر
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حممد دخان رئي�س الرابطة الولئية للريا�سة املدر�سية بامل�سيلة:

اأطراف ت�شر على عرقلة عملنا وننا�شد الوايل منحنا االعتماد
يتحّدث رئي�س الرابطة الولئية للريا�سة املدر�سية بامل�سيلة حممد دخان عن واقع الريا�سة املدر�سية يف الولية والعراقيل التي تواجهها، اأين تطّرق 

اإىل جتميد عمل الرابطة والذي مير عليه ثالثة اأعوام كاملة دون اإيجاد احللول، حيث اأرجع ال�سبب اإىل ال�سدام الواقع مع اأع�ساء املكتب ال�سابق 
وعرقلة العمل لأع�ساء املكتب اجلديد للرابطة والتي ل حتوز على العتماد من اأجل ال�سروع يف الن�ساط، م�سيفا اأن الريا�سة املدر�سية على م�ستوى 

الولية تعاين غياب الر�سكلة ال�سحيحة من اأجل التنقيب والبحث عن املواهب ال�سابة يف خمتلف الفئات للفروع والخت�سا�سات الريا�سية
حاوره: خل�سر  . بن يو�سف 

بداية ممكن تقدم نف�سك 
للقراء ؟

حممد دخان خريج جامعة اجلزائر 
والريا�ضية  البدنية  الرتبية  معهد 
بدنية  تربية  اأ�ضتاذ   1994 دفعة 
�ضنة، كنت مكلف  وريا�ضة ملدة 18 
للتعليم  �ضنوات   3 ملدة  بالتفتي�ش 
مدير  امل�ضيلة،  بوالية  املتو�ضط 
الرابطة  وع�ضو  �ضابق  منهجي 
للعهدة  املدر�ضية  للريا�ضة  الوالئية 
املكتب  من  ان�ضحبت   ،2012/2010
املايل  الت�ضيري  �ضوء  الأ�ضباب 
الرتبية  اأ�ضتاذ  االآن  واأنا  واالإداري، 
اأول  مبتو�ضطة  والريا�ضية  البدنية 
منا�ضل  بامل�ضيلة   1954 نوفمرب 
املدر�ضية  الريا�ضة  تفعيل  اجل  من 
رئي�ضا  موؤخرا  انتخبت  بالوالية، 
يف  بامل�ضيلة  املدر�ضية  للرابطة 
وقانونية  مرخ�ضة  عامة  جمعية 
ومت ت�ضكيل مكتب من خرية اأ�ضاتذة 
الرتبية البدنية والريا�ضية من كامل 
والأ�ضباب  امل�ضيلة،  والية  دوائر 
من  اأع�ضاء  هناك  الكثري  يعرفها 
يف  واملت�ضببني  القدمي  املكتب 
لوالية  املدر�ضية  الرابطة  اإي�ضال 
غري  وهي  احلالة  لهذه  امل�ضيلة 

نا�ضطة للعام الثالث على التوايل.

كيف مت اقرتاحك رئي�سا 
للرابطة املدر�سية وكيف 

جاءتك الفكرة ؟

لي�ضت  الرابطة  رئي�ش  فكرة 
اقرتاحي، بعدما اعتذر مدير الرتبية 
ملكتب  اأتر�ضح  لن  وقال  بامل�ضيلة 
الرابطة، كنت راف�ضا الفكرة اأ�ضال، 
العامة  اجلمعية  اأع�ضاء  اأغلبية  لكن 
احلا�رضون طالبو برت�ضحي لرئا�ضة 
امل�ضيلة،  لوالية  املدر�ضية  الرابطة 
وكان لهم ذلك، واأنا متاأكد باأنهم مل 

يكونوا ليتنازلوا عن خيارهم.

حلد الآن الرابطة غري فاعلة 
واأنتم تواجهون م�ساكل كبرية 
ما الذي يقف يف طريق تفعيل 

الرابطة املدر�سية ؟

نهاية  منذ  املدر�ضية  الرابطة 
دي�ضمرب  �ضهر  يف  االأوملبية  العهدة 
ال�ضابق  املكتب  تقدمي  وبعد   2015
وخروج  واملايل  االأدبي  للتقريرين 
للتقاعد ومت�ضكهم  اأع�ضائها  معظم 
بعقد جمعية عامة انتخابية واختيار 
اأ�ضحابهم  من  املنا�ضبني  االأع�ضاء 
املدر�ضية  الرابطة  الفا�ضلني وجعل 
�ضدهم  وقفنا  خا�ضة،  ملكية 
حل�ضور  الدعوة  على  واأجربناهم 
يق�ضي  ال  انتخابية  عامة  جمعية 
فيها اأي اأحد من روؤ�ضاء املوؤ�ض�ضات 
وثانوي  متو�ضط  ابتدائي  الرتبوية 
البدنية  الرتبية  اأ�ضاتذة  وكل 
تعنت  وب�ضبب  بامل�ضيلة،  والريا�ضية 

مب�ضاعدة  املتقاعدين  االأع�ضاء 
ع�ضابة مدير الرتبية ال�ضابق و�ضلت 
الثالث  للعام  الن�ضاط  لعدم  الرابطة 
معظم  بادر  وعندما  التوايل،  على 
والريا�ضية  البدنية  الرتبية  اأ�ضاتذة 
بامل�ضيلة لتفعيل الرابطة املدر�ضية 
بامل�ضيلة، عند جميء مدير الرتبية 
جمعية  لعقد  دعا  والذي  اجلديد 
عامة يح�رضها اجلميع هي ال�ضيدة 
لتفعيل  منا�ضبا  يرونه  ما  اختيار  يف 
التالميذ  وحق  املدر�ضية  الرابطة 
املدر�ضية  الريا�ضة  ممار�ضة  يف 
عراقيل  عدة  واجهنا  بامل�ضيلة، 
ب�ضبب املرا�ضل املتقاعد وهو ع�ضو 
معلومات  واإي�ضال  بالرابطة  �ضابق 
مغلوطة وغري �ضحيحة لل�ضلطات يف 
والريا�ضة  ال�ضباب  ومديرية  الوالية 
وحتدى  االأ�ضاتذة  بني  الفتنة  واإثارة 
ما  بكل  ي�ضعى  وهو  الوالية  كل 
االأ�ضخا�ش  بع�ش  ومب�ضاعدة  ميلك 
النافذين يف الوالية لتجميد الرابطة 
املكتب  اأع�ضاء  الأن  املدر�ضية 
واأ�ضاتذة  الرجال  خرية  من  اجلديد 
الرتبية البدنية والريا�ضية وال تخدم 

م�ضاحلهم.
االآن  هو  القوانني  بكل  كامل  ملف 
على مكتب ال�ضيد الوايل ونطلب منه 
اإذا كان يريد م�ضلحة وحق التالميذ 
املدر�ضية  الريا�ضة  ممار�ضة  يف 
وثيقة  مبنحنا  يعجل  اأن  بامل�ضيلة 
املكتب  تن�ضيب  اأجل  من  االعتماد 

اجلديد وبداية العمل.

الآن اأنت رئي�س منتخب 
للرابطة املدر�سية ولكن بدون 
اعتماد ر�سمي، كيف �ستتعامل 
مع الو�سع ، وما هي اخلطوات 

التي �ستقوم بها يف حال مل يتم 
اعتمادك ؟

ننتظر  نحن  خري،  فيها  اهلل  باذن 
دعمكم ودعم كل غيور على الريا�ضة 
املدر�ضية بامل�ضيلة، ومازال الن�ضال 
اعتماد من  حتى بدون منا�ضب وال 
ممار�ضة  يف  وحقهم  اأبنائنا  اأجل 

الن�ضاط الريا�ضي املدر�ضي

دور الريا�سة املدر�سية غائب 
يف اكت�ساف مواهب الألعاب 

املختلفة يف امل�سيلة ملاذا ح�سب 
راأيك؟

والريا�ضة  مدة  منذ  �ضحيح، 
�ضوء  من  تعاين  بامل�ضيلة  املدر�ضية 
ولالأ�ضف  واالإداري  املايل  الت�ضيري 
وعقلية  ال�ضابق  للمكتب  راجع  هذا 
الرابطة  وا�ضتغالل  االإق�ضاء 
وهذا  خا�ضة،  ومنافع  الأغرا�ش 
التالميذ  من  النخبة  على  كثريا  اأثر 
الفردية  الريا�ضات  يف  املمتازين 
اجلماعية  واالألعاب  القوى  كاألعاب 
الكرة   ، القدم  كرة   ، اليد  ككرة 

الطائرة وغريها.
والظروف  احلديثة  املعطيات 
لكن  كثريا،  تغريت  للعمل  اجلديدة 

اأفكار بع�ش امل�ضئولني عن الريا�ضة 
ت�ضيري  مازالت  بامل�ضيلة  املدر�ضية 
االآن  بعقلية قدمية جدا، احلمد هلل 
جدا  كبري  عدد  يوجد  االإطارات 
و  متو�ضط  تعليم  اأ�ضتاذ   376 حوايل 
كبري  العدد  ثانوي  تعليم  اأ�ضتاذ   163
املن�ضاآت  عامل  زائد  اهلل،  م�ضاء 
تقريبا  الريا�ضية املدر�ضية متوفرة 
الرابطة  لالأ�ضف  لكن  بلدية،  كل  يف 
اأكرث من ثالث �ضنوات  جممدة منذ 
من  النخبة  على  كثريا  اأثر  وهذا 
التالميذ املمتازين لغياب املناف�ضة 
التح�ضري  ناحية  من  بهم  والتكفل 

والعناية.

الألعاب املختلفة ت�سهد 
تراجعا على جميع امل�ستويات، 
لكن يجب اأن نعرف اأن احللول 
تبداأ من املدر�سة كيف ذلك ؟

املدر�ضة،  من  يبداأ  �ضيء  كل  اأكيد 
يف  املدر�ضية  الريا�ضة  وخا�ضة 
عناية  تتطلب  االبتدائي  التعليم 
وكثرية  كبرية  ومناف�ضات  خا�ضة 
بحكم اأن املدر�ضة هي امل�ضتلة واإذا 
تكون  اهلل  �ضاء  اإن  الظروف  توفرت 
للريا�ضة  بالن�ضبة  ايجابية  نتائج 
اأكرب  اأن  فقط  للعلم  عامة،  ب�ضفة 
والتالميذ  املوؤ�ض�ضات  من  عدد 
املدر�ضية  الريا�ضة  يف  امل�ضاركني 
كامل  يف  االبتدائي  الطور  من 
يف  عندنا  هلل  واحلمد  اجلزائر، 
والية امل�ضيلة مدار�ش معروفة على 
بعني  مدر�ضة  مثل  الوطني  ال�ضعيد 
عمر  نوفمرب،  اأول  مدر�ضة  احلجل، 
 ، باملعا�ضيد  ومدار�ش  املختار، 

مدار�ش م�ضيف، بو�ضعادة وغريها.

�ستبقي الريا�سة املدر�سية 
يف امل�سيلة غائبة، يف وجود 
بنية حتتية �سعيفة وتهرب 
من حتمل امل�سوؤولية حدثنا 
عن نظرتك امل�ستقبلية يف 

حال وا�سلت رئي�سا للرابطة 
ما هي م�ساريعك لإعادتها اىل 

الواجهة ؟

ولكننا  امل�ضوؤولية،  من  يتهرب  الكل 
نعمل  �ضوف  م�ضئول،  كلنا  اهلل  اأمام 
جميع  من  اجليد  االعتناء  على 
الريا�ضيني  بالتالميذ  اجلوانب 
االبتدائي،  الطور  يف  وخا�ضة 
التكوين امل�ضتمر لالأ�ضاتذة يف جميع 
باإن�ضاء  التكفل  التعليمية،  االأطوار 
اجليد  والتح�ضري  للتجمع  مراكز 
لكل االأن�ضطة الريا�ضية يف كل دائرة 
مديرية  اإن�ضاء  امل�ضيلة،  والية  من 
تقنية والئية تهتم فقط باملنتخبات 
القوى  األعاب  يف  وخا�ضة  الوالئية 
كرة  �ضنة،   12 من  الأقل  القدم  وكرة 
ال�ضلة   كرة  الطائرة،  الكرة  اليد، 

خا�ضة يف الطور االبتدائي.

الأجواء املدر�سية بو�سعها 
الراهن ي�سعب فيها اكت�ساف 

موهبة التلميذ و�سقلها ما 
راأيك؟

متوفرة  الظروف  كل  بالعك�ش 
يوجد  فقط  املواهب،  الكت�ضاف 
وقلة  املتابعة  عدم  ب�ضبب  تق�ضري 
االأولياء  عقلية  ورمبا  االإمكانيات 
وما  يقرا  ابني  فكرة  لديهم  الذين 
يلعب�ش وهذا خطاأ ، وهنا يكمن دور 
املخت�ضني يف التكفل التام باملواهب 
ومتابعتها وتوفري الظروف املنا�ضبة 

ل�ضقلها واإي�ضالها امل�ضتوى العايل.

هل تف�سر قلة اهتمام 
التالميذ بالألعاب املختلفة 
وتركيزهم على كرة القدم 

يف ح�س�س الريا�سة هو �سبب 
ندرة اكت�ساف املواهب املتعلقة 

بالألعاب املختلفة؟

طبعا تبقى كرة القدم االأكرب �ضعبية 
عند الكبار وال�ضغار، واأقول لك باأن 
ملختلف  عائقا  تكن  مل  القدم  كرة 
االألعاب االأخرى، بل بالعك�ش هناك 
الذين  املدربني،  من  للكثري  متابعة 
البدنية  الرتبية  اأ�ضاتذة  اأغلبهم  هم 
مثل  اأخرى  ن�ضاطات  والريا�ضية يف 
كرة اليد، الكرة الطائرة وكرة ال�ضلة 
واإناث  ذكور  للجن�ضيني  بالن�ضبة 

خا�ضة يف الفئات ال�ضغرى.

نق�س الإمكانات مينع اأ�ساتذة 
الرتبية البدنية من القيام 

بواجبهم ال�سحيح لكن ل بد 
من اللتفات اإىل اأهمية عدم 
حتميلهم م�سئولية الإخفاق 

الوا�سح يف الريا�سة املدر�سية 
فهم يعانون مع عدم توفر 

الإمكانات ، ممكن تالتو�سيح 
لهذه الق�سية بحكم اأنك اأ�ستاذ 

تربية بدنية و�سبق لك اأن 
كلفت بالتفتي�س 

يف  مادة  والريا�ضية  البدنية  الرتبية 
اأما  للتالميذ،  االأ�ضبوعي  الربنامج 
تدخل  فهي  املدر�ضية  الريا�ضة 
ن�ضتطيع  وال  الن�ضاطات  برامج  يف 
م�ضتوى  االأ�ضاتذة  نحمل  اأن 
اإليه الريا�ضة  االإخفاق الذي و�ضلت 
نق�ش  هناك  �ضحيح  املدر�ضية، 
املعنوية  وخا�ضة  االإمكانيات  يف 
عدم  وهناك  والتحفيز،  الت�ضجيع 
واللبا�ش  واالإطعام  بالنقل  تكفل 
للموؤ�ض�ضات  بالن�ضبة  الريا�ضي 
الكثري  جند  ذلك  ورغم  الرتبوية 
باإمكانياتهم  ي�ضاركون  االأ�ضاتذة  من 
ال�ضلطات  مع  وعالقاتهم  اخلا�ضة 
االأن�ضطة  خمتلف  يف  للم�ضاركة 

الريا�ضية املدر�ضية 

هل يف راأيك افتقار املدار�س 
يف �ستى املراحل لالإمكانات 
التي ت�ساعد اأ�ستاذ الرتبية 
البدنية على القيام مبهام 

عمله بال�سكل املطلوب حتديدا 

فيما يخ�س اكت�ساف املواهب 
وتنميتها ؟

كالمك �ضحيح، عدم توفر املدار�ش 
االبتدائية على خمت�ضني يف تدري�ش 
الرتبية البدنية والريا�ضية ال ي�ضاعد 
املواهب  ومتابعة  اكت�ضاف  على 
يف  وخا�ضة  بها  والعناية  وتوجيهها 

املناطق النائية.

املناهج التي يعمل عليها 
اأ�ساتذة الرتبية البدنية تركز 

على تقدمي كافة املهارات 
للطالب يف �ستى املراحل، 
لكن عملية �سقل املواهب 

واكت�سافها تعود ملجهود املعلم 
ومدى اهتمامه بذلك كيف 

وجدت هدا خالل فرتة 
تكليفك بالتفتي�س؟

بالريا�ضة  لها  عالقة  ال  املناهج 
املدر�ضية وال باكت�ضاف املواهب، و 
مو�ضوع املناهج مو�ضوع كبري جدا 
وم�ضتبك من االأهداف اإىل الكفاءات 
على  املحافظة  و  الثاين  اجليل  اإىل 

منظومة القيم و ال�ضلوكات

األ ترى اأنه يجب اأن ينظر اإىل 
الريا�سة املدر�سية باعتبارها 

جزًءا مهمــًا من التجربة 
التعليمية ال�ساملة للنا�سئ؟

الوطنية  الرتبية  وزارة  نظرة  هذه 
واإعطائها  املدر�ضية  للريا�ضة 
اإرجاع  خاللها  ومن  كبرية  اأهمية 
القيمة احلقيقية للريا�ضة املدر�ضية 
لريا�ضة  الرئي�ضي  اخلزان  ب�ضفتها 

النخبة.

مبا تف�سر غياب برامج فعالة 
باإمكانها اأن ت�ساعد اأ�ستاذ 

الرتبية البدنية على القيام 
بواجبه ب�سكل �سليم؟ 

بتدري�ش  اخلا�ضة  املناهج  تق�ضد 
والريا�ضية،  البدنية  الرتبية  مادة 
حا�ضل  كبري  تطور  هناك  �ضحيح 
يف الطرق احلديثة لتدري�ش املادة، 
ال  الربامج  يف  �رضيع  تطور  وهناك 

ي�ضاعد االأ�ضاتذة على تقدمي ما هو 
والريا�ضية  البدنية  للرتبية  اأف�ضل 
قلة  ب�ضبب  وهذا  �ضحيح،  ب�ضكل 
الندوات  ونق�ش يف برجمة  التكوين 
والوطنية  الدرا�ضية املحلية  واالأيام 
لتقدمي  ال�ضحيحة  الطريقة  و�رضح 

برامج الرتبية البدنية والريا�ضية

من ال�سبب يف عدم ارتقاء 
الريا�سة املدر�سية للم�ستوى 
املاأمول خالل الفرتة املا�سية 
يف جميع الألعاب وغيابها عن 
دور اكت�ساف املواهب و�سقلها 

حمليا ووطنيا ؟

اأ�ضباب كثرية جدا، لكن اأختزلها يف 
�ضببني االأول عدم حتمل امل�ضوؤولية 
وذلك لوجود اأ�ضخا�ش غري موؤهلني، 
اأجل  من  ال�رضاعات  كرثة  والثاين 
االهتمام  وعدم  اخلا�ضة  املنافع 

مب�ضلحة التلميذ.

الغالبية من التالميذ يف�سلون 
كرة القدم على غريها من 

الألعاب خا�سة يف ظل ت�سليط 
الأ�سواء الإعالمية على كرة 
القدم وجنومها، كيف ال�سبيل 

جلعل الريا�سات الأخرى 
حتظى بنف�س ما حتظى به كرة 

القدم ؟

تبقى  تكلمنا  ومهما  ح�ضل  مهما 
كرة القدم االأكرب �ضعبية عند الكبار 
ت�ضليط  نق�ش  ظل  يف  وال�ضغار، 
الريا�ضات  على  االإعالمية  االأ�ضواء 

االأخرى.

كيف ال�سبيل لإعادة تاأهيل 
الريا�سة املدر�سية بال�سكل 

الالئق الذي ي�ساعد على 
اكت�ساف املواهب يف كافة 

الألعاب ؟

النية  واإخال�ش  القاعدة  مع  العمل 
والت�ضحية واختيار من هم  احل�ضنة 
االأجدر واالأحق بالقيادة و االإ�رضاف 
على تن�ضيط اأبنائنا الأنهم را�ش مال 
االأمة، واالبتعاد عن �ضيا�ضة االإق�ضاء 

واجلهوية وفر�ش الراأي. 
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ماجر يقع يف املحظور وي�ضقط يف فخ التناق�ضاتحاول اإيجاد التربيرات واإقناع اجلماهري اجلزائرية بخياراته
دخل الناخب الوطني رابح ماجر يف مرحلة اأ�ضحى يعجز خاللها منح تربيرات مقنعة 

حول اخليارات الفنية التي يقوم بها خالل اإعالن قائمة الالعبني املعنيني بال�ضتدعاء 
حل�ضور ترب�ضات املنتخب الوطني وما هو متعلق بو�ضع الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية، ولهذا 

الغر�س فتح ماجر خالل الطّلة الإعالمية التي قام بها �ضهرة اأول اأم�س عرب التلفزيون 
اجلزائري اأبواب النتقادات ومنح فر�ضة ارتفاع حّدة الختالف معه خا�ضة بعد وقوعه 
يف التناق�ضات عرب الت�ضريحات التي اأدىل بها والتي مل جتد تف�ضريا ملنحه تربيرات وفق 

املقيا�س الذي يجعله يقنع امل�ضاهدين و40 مليون مدرب جزائري

عي�ضة ق.

ح�سني  ن�رص  مدر�سة  خريج  وقع 
تواجد  عندما  املحظور  يف  داي 
نف�سه  فيها  يناق�ض  و�سعية  يف 
الت�رصيحات  يف  �سدد  عندما 
راأ�ض  على  جاء  اأنه  نف�سها 
املنتخب الوطني من اأجل البحث 
وقيادة  االنت�سارات  حتقيق  عن 
الت�سكيلة اإىل ال�سري نحو االأف�سل، 
لكنه وقع يف اخلطاأ عندما تطرق 
اإىل عدم ا�ستدعاء الثنائي فيغويل 
تهمي�سه  يوا�سل  الذي  ومبوحلي 
لدى  معروفة  امكانياتهما  لكون 
الوقوف  ويف�سل  واخلا�ض  العام 
ال  جدد  العبني  امكانيات  على 
يعرفهم، �سقطات ماجر مل تتوقف 
اأنه  االأمور  بلغت  بل  احلد  عند 
اأن عدم  خالف ت�رصيحاته بالقول 
اعتماده على �ستة العبني تواجدوا 
�سمن قائمة 24 العبا ب�سبب بحثه 
اإيران  على  والفوز  النتيجة  على 
اأف�سل  اأمام احد  ل�سعوبة املباراة 
املنتخبات االآ�سيوية وهو ما جعله 
من  تبديالت  اأربع  باإجراء  يكتفي 
برر  وقت  يف  بها،  م�سموح  �ست 
حمرز  مكان  املاليل  اإقحامه 
معاينة  يف  لرغبته  اإيران  ودية  يف 

العب بارادو.

مل  انه  بالقول  ماجر  تاأكيد 
التي  االأ�سماء  جميع  على  يعتمد 
لي�ض  املنتخب  الأن  ا�ستدعاها 
يجريها  واملباريات  جتارب  حقل 
النتيجة  عن  البحث  اأجل  من 
ومبوحلي  فيغويل  غياب  وتربيره 
رغم  جدد  العبني  روؤية  يف  لرغبة 
ب�رصورة  ينادي  مرة  كل  يف  اأنه 
جاهزين  العبني  على  االعتماد 
هدفه  واأن  خا�سة  ال�سبان  ولي�ض 
ق�سري املدى ويتمثل يف التح�سري 
 2019 اإفريقيا  كاأ�ض  لت�سفيات 

بالكامريون يجعل 

اأغلق الباب على 
مبوحلي و�ضيا�ضته 

تطرح ال�ضتفهام

مّلح امل�سوؤول االأول على العار�سة 
ا�ستدعاء  اإىل عدم  الوطنية  الفنية 
مبوحلي  وهاب  راي�ض  احلار�ض 
راأ�ض اخل�رص،  مادام على  جمددا 
حار�ض  يحرتم  اأنه  اأكد  حيث 
معه  م�سكل  وال  ال�سعودي  االتفاق 
اأف�سل  من  يعتربه  �ساو�سي  لكن 
طلبه  وجدد  اإفريقيا  حرا�ض 
ي�ستحق  اأنه  مو�سحا  باحرتامه، 
يف  ين�سط  لكونه  ولي�ض  االحرتام 

ا�ست�سغاره  يتم  الوطنية  البطولة 
ينطبق  نف�سه  االأمر  ان  م�سيفا 
ومو�ساوي،  �ساحلي  الثنائي  على 
لن  لكونه  الروؤى  املعني  وقّرب 
ال�سغط  حتت  مبوحلي  ي�ستدعي 
يكرر  لن  اأنه  قال  اأي  اجلماهريي، 
اإىل  يخ�سع  ولن  �سابقيه  �سيناريو 
معينني  العبني  اأجل  من  ال�سغط 

اإىل املنتخب.

تايدر خّيب الظن 
ومفاجاآت يف الأفق

حول  احلديث  اإىل  ماجر  عاد 
ح�رص  الذي  تايدر  �سفري  الالعب 
الرتب�ض دون اال�ستفادة من اللعب 
تنزانيا  اأمام  الوديتني  من  اأي  يف 
واإيران ولو دقيقة واحدة، اأين قال 
بعدما وقف  الظن  تايدر خّيب  ان 
على امكانياته عن قرب من خالل 
من  يقنعه  مل  بعدما  التدريبات 
البدين، يف املقابل ك�سف  اجلانب 
قائمة  يف  مفاجاآت  توجد  انه 
الوطني  للمنتخب  الرتب�ض املقبل 
اأ�سماء  ي�ستدعي  اأن  ينتظر  اأين 
جديدة حت�سبا للقاء الودي املقرر 
التف�سيل  راف�سا  الربتغال،  اأمام 

حول االأمر.

ماندي وبودبوز يعودان بالفوز من خيتايف
عاد الثنائي الدويل اجلزائري عي�سى ماندي وريا�ض بودبوز بفوز ثمني رفقة فريقهما ريال بيتي�ض من 

خارج القواعد اأمام امل�سيف خيتايف حل�ساب اجلولة 30 من الدوري اال�سباين، حيث انتهت املقابلة 

بهدف دون رد، وهي املواجهة التي تاألق فيها العبا اخل�رص اللذان قدما م�ستويات طيبة وهما اللذان 

دخال يف الت�سكيلة االأ�سا�سية موؤكدين على اأهمية دورهما �سمن خمططات مدرب فريقهما، ويف 

هذا ال�سدد فاإن املدافع املحوري للت�سكيلة الوطنية لعب الت�سعني دقيقة كاملة بينما خا�ض بودبوز 

68 دقيقة وغادر اأر�سية امليدان تاركا مكانه لزميله �سريجيو ليون الذي كان فعاال ومنح ريال بيتي�ض 

النقاط الثالث بعدما �سجل هدف اللقاء الوحيد دقيقة قبل نهاية املباراة.

ع.ق.

الت�ضكيلة العا�ضمية تخو�س لقاء اأوملبي املدية دون جمهور

احتاد اجلزائر ي�ضد الرحال نحو نيجرييا
يتوّجه ظهرية اليوم فريق احتاد 
اجلزائر نحو نيجرييا من اأجل 
نادي  ملواجهة  اال�ستعداد 
ذهاب  �سمن  يونايتد  بالطو 
ال�ساد�ض ع�رص ملناف�سة  الدور 
يف  واملربجمة  الكاف،  كاأ�ض 
حيث  املقبل،  اأفريل  ال�سابع 
ميلود  املدرب  اأ�سبال  يخو�ض 
باعتبار  �ساقة  رحلة  حمدي 
اأنهم يتوجهون نحو مدينة الدار 
البي�ساء املغربية قبل موا�سلة 
الرحلة نحو نيجرييا من هناك 
مبدينة  الرحال  ويحطون 

توقيت  يف  النيجريية  الغو�ض 
باكر من �سبيحة الغد، و�سوف 
التح�سري  يف  الالعبون  ي�رصع 
ابتداء  يونايتد  بالطو  ملقابلة 
اأين يدخلون املرحلة  من الغد 
على  �ساعة   48 قبل  اجلدية 
�سيتعودون  اللقاء، حيث  موعد 
نيجرييا حتى  االأجواء يف  على 
وهي  امل�ستوى،  يف  يكونوا 
يغيب  اأن  ينتظر  التي  ال�سفرية 
الهجهوج  ر�سا  الثنائي  عنها 
واأمري �سعيود اللذان مل يتعافيا 
من االإ�سابة التي يعانيان منها. 

تخو�ض  منف�سل،  مو�سوع  يف 
مباراتها  »�سو�سطارة«  ت�سكيلة 
املقررة  املدية  اأوملبي  اأمام 
الرابطة  من   25 اجلولة  �سمن 
املحرتفة االأوىل واملربجمة يف 
دون جمهور  املقبل  اأفريل   13
�سلطتها  التي  العقوبة  بعد 
ب�سبب  االن�سباط  جلنة  عليها 
الثالث  االإنذار  على  ح�سولها 
عقب اإقدام االأن�سار على رمي 
املقذوفات خالل داربي �سباب 

بلوزداد.
عي�ضة ق.

جلنة االن�ضباط تق�ضي املدرب عبا�س 6 اأ�ضهر
�سلّطت جلنة االن�سباط عقوبة قا�سية على مدرب احتاد احلرا�ض عزيز عبا�ض بعدما اأق�سته �سنة منها 

�ستة اأ�سهر غري نافذة من دخول اأر�سية امليدان، وتاأتي هذه العقوبة بعد التقرير الذي دّونه احلكم الذي 
اأدار مباراة الداربي العا�سمي التي جمعت نهاية االأ�سبوع املن�رصم احتاد احلرا�ض ونادي بارادو والذي 

جاء فيه قيام مدرب »ال�سفراء« ب�سفع العب نادي بارادو �رصايطية عقب اإقدام االأخري ب�ستم والدته وفق 
م�سادرنا من داخل البيت احلرا�سي وهو الت�رصف الذي جعل حكم املباراة يقوم بطرده ما بني �سوطي 
املقابلة، وهي العقوبة التي �سوف ت�سكل �رصبة قا�سية على الت�سكيلة خا�سة واأن الفريق �سوف يكون 

حمروما من مدربه على دكة االحتياط خالل ما تبقى من املو�سم احلايل، يف انتظار موقف اإدارة النادي 
ع.ق.يف االحتفاظ باملدرب من عدمه.

دعوة 9 اأندية لت�ضديد حقوق النخراط وتهديد مبنعها من النتداب

الرابطة ترتاجع عن توحيد تواريخ اجلوالت االأخرية للمو�ضم
القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  تراجعت 
االأخرية  اخلم�ض  اجلوالت  برجمة  عن 
نف�ض  يف  االأوىل  املحرتفة  الرابطة  من 
اأعلن  كان  ما  عك�ض  والتوقيت  التاريخ 
للعبة  اجلزائرية  االحتادية  رئي�ض  عنه 
البيان  جاء  حيث  زط�سي،  الدين  خري 
املكتب  عقده  الذي  لالجتماع  اخلتامي 
الرابطة  اأن  الفدرايل اخلمي�ض املن�رصم 
تاريخ  توحيد  ب�ساأن  �سعوبات  وجدت 
االأخرية  اخلم�ض  املباريات  وتوقيت 

التالعب  لتفادي  الوطنية  البطولة  من 
حول  ال�سديد  التناف�ض  ظل  يف  بنتائجها 
بررت  اأين  البقاء،  حول  وال�رصاع  اللقب 
جزائرية  اأندية  اأربع  م�ساركة  اأن  الهيئة 
التاريخ  نف�ض  يف  القارية  املناف�سة  يف 
للمواجهات،  موحد  توقيت  مينع جت�سيد 
م�سيفة اأن املكتب الفدرايل �سادق على 
رزنامة مباريات اجلوالت ال�ست االأخرية 
قرار  حترتم  والتي  الوطنية  البطولة  من 
 20 قبل  املو�سم  مباريات  اإنهاء  الفيفا 

 19 املو�سم يف  يختتم  �سوف  ماي، حيث 
ماي للرابطة االأوىل و11 من نف�ض ال�سهر 

بالن�سبة للرابطة الثانية.
يف املقابل، دعت الفاف ت�سعة اأندية من 
اجل ت�سوية حقوق االنخراط يف املو�سم 
لدى الرابطة املحرتفة والتي مل تقم عند 
من  يقرتب  الذي  الكروي  املو�سم  بداية 
التي  العملية  وهي  عليه  ال�ستار  اإ�سدال 
�ستة  منها  اأندية  ت�سعة  جمموع  مت�ض 
فرق  وثالثة  االأوىل  الرابطة  يف  تن�سط 

يف الرابطة الثانية، ولهذا الغر�ض حت�رص 
روؤ�ساء  ا�ستدعاء  اإىل  الكروية  الهيئة 
التحقيق  اأجل  من  مقرها  اإىل  االأندية 
التزاماتهم  ت�سوية  عدم  اأ�سباب  حول 
كما مت  االنتداب،  من  باملنع  وتهديدهم 
اقرتاح اقتطاع تلك االأموال من عائدات 
ويف  فريق.   لكل  التلفزيوين  البث  حقوق 
وزط�سي  هيئة  �سّددت  منف�سل  �سياق 
التدابري الطبية من اجل تاأهيل الالعبني 
اإىل  اأين عادت  واحل�سول على االإجازات 

داود  الدهام�سة  جنم  العب  وفاة  ق�سية 
بورزق النا�سط يف رابطة �سطيف والذي 
مت تاأهيله للعب ب�سهادة طبية عادية وهو 
كروية  مباراة  اأثناء  املنية  وافته  الذي 
اأكدت  حيث  قلبية،  الأزمة  تعر�سه  عقب 
انطالقة  �سارة  منح  عدم  احلكام  على 
الطبيب  تواجد  غاب  حال  يف  املباراة 
علة  و�سع  وعدم  امللعب  اأر�سية  على 

االإ�سعافات الطبية و�سيارة االإ�سعاف.
عي�ضة ق.

الوفد يعرف غياب اأربعة لعبني

 �ضباب بلوزداد يتنقل اليوم لكوت 
ديفوار ا�ضتعداد الأ�ضيك ميموزا

ي�سد فريق �سباب بلوزداد الرحال اليوم نحو كوت ديفوار 
حل�ساب  ميموزا  اأ�سيك  ملواجهة  التح�سري  اأجل  من 
كاأ�ض  ال�ساد�ض ع�رص مكرر ملناف�سة  الدور  مباراة ذهاب 
الكاف، حيث تنطلق رحلة ممثل اجلزائر نحو التاأهل اإىل 
االإدارة  ت�سعها  والتي  القارية  املناف�سة  جمموعات  دور 
ح�ستهم  الالعبون  واأجرى  اأهدافها،  �سمن  البلوزدادية 
ديفوار  كوت  نحو  التنقل  قبل  اأم�ض  �سبيحة  التدريبية 
املقررة  املقابلة  خلو�ض  حت�سبا  �سفرية  تنتظرهم  اأين 

يف الثامن اأفريل املقبل، وهي الرحلة التي �سوف تعرف 
غياب اأربعة العبني ويتعلق االأمر بكل من الثنائي هريات 
الع�سكرية  للخدمة  باليلي  اأمري  العقوبة،  ب�سبب  ودراوي 
املغربي  املدرب  قرر  فيما  حديثا،  تزوج  الذي  وخوذي 
وملهان  وا�سح  بن  الالعبني  على  العفو  الطاو�سي  ر�سيد 
و�سوف  التدريبات  يف  طبيعية  ب�سورة  اندجما  واللذان 

يرافقان اأع�ساء الوفد.
ع.ق.
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جندوجان يتحدى ثالثي ليفربول
يعتقد اإيلكاي جندوجان العب و�ضط مان�ض�ضرت �ضيتي اأن فريقه م�ضتعد هذه املرة ب�ضكل اأف�ضل ملواجهة ثالثي 
وكانت هزمية  اليوم،  اأنفيلد  القدم مبلعب  لكرة  اوروبا  اأبطال  لدوري  نهائي  ربع  الهجومي يف ذهاب  ليفربول 
�ضيتي 4-3 يف ليفربول يف جانفي الوحيدة له يف الدوري االجنليزي املمتاز هذا املو�ضم، وجاءت اخل�ضارة بعد 
اأهداف �ضجلها ليفربول يف ت�ضع دقائق بال�ضوط الثاين عن طريق روبرتو فريمينو و�ضاديو ماين وحممد  ثالثة 
�ضالح، الذين اأحرزوا معا 75 هدفا بجميع امل�ضابقات مع ليفربول هذا املو�ضم، واأبلغ جندوجان و�ضائل اإعالم 
بريطانية: »نكن لهم الكثري من االحرتام، الأن الثالثة �ضجلوا العديد من االأهداف و�ضنعوا الكثري اأي�ضا، ليفربول ال 
يزال الفريق الوحيد الذي ا�ضتطاع هزميتنا يف الدوري املمتاز، لكننا نعرف �ضبب ما حدث، رغم اأننا اأدينا ب�ضكل 
جيد جدا يف هذه املباراة«، واأ�ضاف »بالتاأكيد العودة مللعب اأنفيلد من اأجل مباراة الذهاب تعد حافزا كبريا لنا، 
نريد حتقيق نتيجة جيدة يف الذهاب ثم ن�ضيطر على لقاء االإياب اأمام جماهرينا، هذا ما نريد اأن نفعله واإذا حققنا 

ذلك فاأنا واثق من تاأهلنا للدور التايل«.
واأم�ضى جندوجان اأربع �ضنوات حتت قيادة يورغن كلوب مدرب ليفربول يف برو�ضيا دورمتوند قبل انتقاله الإجنلرتا، 
وخالل هذه الفرتة مع دورمتوند فاز جندوجان بالدوري االأملاين مرتني وكاأ�س اأملانيا مرة واحدة باالإ�ضافة اإىل 
وي�ضتطيع حتفيز فريقه قبل كل  »يورغن مدرب مذهل  االأبطال عام 2013، وقال جندوجان:  لنهائي دوري  تاأهله 
مباراة«، وتابع »يثبت ذلك مرة اأخرى مع ليفربول، فهجومه يف غاية القوة، لذا فهو لي�س مناف�ضا �ضهال لكن علينا 
الفوز عليه«. قد يح�ضم �ضيتي لقب الدوري املمتاز بالفوز على غرميه التقليدي مان�ض�ضرت يونايتد يوم ال�ضبت القادم 

قبل اأن يواجه ليفربول يف لقاء االإياب مبلعب االحتاد بعد ثالثة اأيام.

البار�ضا يبحث عن ال�ضحوة يف موقعة روما

بعد اأن احتاج لهدفني متاأخرين الإدراك التعادل 
واحلفاظ  االأ�ضبوع  هذا  مطلع  اأ�ضبيلية،  اأمام 
الدوري  يف  الهزائم  من  خاليا  �ضجله  على 
�ضحوة  حتقيق  اإىل  بر�ضلونة  يتطلع  االإ�ضباين 
ي�ضتعيد بها انت�ضاراته الكبرية عندما ي�ضت�ضيف 
اليوم روما االإيطايل يف ذهاب ربع نهائي دوري 
اأمام  بر�ضلونة  تاأخر  و�ضكل  اأوروبا،  اأبطال 
اأ�ضبيلية بهدفني قبل اإدراك التعادل يف الدقائق 
ميثل  كما  الكتالوين،  للفريق  اإنذارا  االأخرية 
الذي  لروما  مزعجا  موؤ�رشا  نف�ضه  الوقت  يف 
االإ�ضباين،  مناف�ضه  من  قوي  فعل  رد  يرتقب 
اأول  تلقي  من  دقائق  بعد  على  بر�ضلونة  وكان 
االإ�ضباين،  الدوري  يف  املو�ضم  هذا  له  هزمية 
�ضجال  مي�ضي  وليونيل  �ضواريز  لوي�س  لكن 
هدفني يف الوقت القاتل قادا الفريق للتعادل 2 
ـ 2. واعرتف �ضواريز عقب املباراة باأن اأ�ضبيلية 
كان الفريق االأف�ضل خالل اللقاء، وهو ما �ضكل 
االأوروبية   مباراته  قبل  لرب�ضلونة  اإنذار  جر�س 
واجلماهري،  البار�ضا  لدى  كانت  رمبا  التي 
الكتالونية  االإعالم  و�ضائل  يف  تقارير  وذكرت 
اإن مي�ضي تلقى ن�ضيحة بعدم القيام انطالقات 
اأر�س امللعب خالل الدقائق التي  طويلة على 
اأطلقها  التي  الت�ضديدة  وكانت  بها،  �ضي�ضارك 

و�ضجل منها  مي�ضي من حدود منطقة اجلزاء 
هدف التعادل كافية الإثبات ح�ضوره الالفت يف 
املباراة، وقال مون�ضي املدير الريا�ضي لروما: 
»كفاءة مي�ضي بال حدود، قراأت موؤخرا اأن حالته 
تتح�ضن يوما بعد يوم، وهذا يعد معيارا ملدى 

روعته وقدرته على التطور ب�ضكل م�ضتمر.«
العب  هناك  كان  اإذا  ما  ب�ضاأن  �ضوؤاله  ولدى 
روما  �ضفوف  �ضمن  يكون  اأن  يتمنى  كان  اآخر 
قال  �ضده،  اللعب  من  بدال  الغد  مواجهة  يف 
مون�ضي: »نعم ، �ضريجيو بو�ضكيت�س، اإنه يقدم 
قد  بو�ضكيت�س  اأي�ضا.«وكان  رائعة  م�ضتويات 
غاب عن املباراتني املا�ضيتني لرب�ضلونة ب�ضبب 
اإ�ضابته يف القدم، لكن ينتظر عودته يف مباراة 
بو�ضكيت�س  مينح  اأن  ويتوقع  روما،  اأمام  الغد 
التي  الدفاعية،  ال�ضالبة  من  مزيدا  بر�ضلونة 
وكان  اأ�ضبيلية،  اأمام  ما  �ضيئا  الفريق  افتقدها 
اأهدرها  التي  الفر�س  ثمن  دفع  قد  اأ�ضبيلية 
للحفاظ  التعادل  حتقيق  بر�ضلونة  وا�ضتطاع 
على �ضجله خاليا من الهزائم طوال 30 مباراة 
بالدوري، لكن الو�ضع يختلف يف دوري االأبطال 
حيث �ضيكون على الفريق الرتكيز على تفادي 
بالبطولة  م�ضواره  تهدد  قد  التي  االأخطاء 

االأوروبية.

 هاينك�س يوؤكد بقاء خامي�س
 وليفاندوف�ضكي املو�ضم املقبل

اأكد مدرب نادي بايرن ميونيخ االملاين لكرة القدم يوب هاينك�س ان العبه الكولومبي املعار 
من ريال مدريد اال�ضباين خامي�س رودريغيز ومهاجمه البولندي روبرت ليفاندوف�ضكي، 

�ضيكونان �ضمن �ضفوف الفريق املو�ضم املقبل، ويف ت�رشيحات ع�ضية مباراة الذهاب �ضد 
م�ضيفه ا�ضبيلية اال�ضباين يف الدور ربع النهائي لدوري اأبطال اأوروبا، اأكد هاينك�س ان خامي�س 

الذي ان�ضم للنادي البافاري مطلع هذا املو�ضم معارا لعامني من النادي امللكي اال�ضباين، 
�ضيبقى للمو�ضم املقبل على االأقل على رغم اهتمام اأندية عدة بالتعاقد معه، وقال هاينك�س 

ان الالعب البالغ 26 عاما: »�ضعيد يف ميونيخ و�ضعيد يف بايرن، منطقيا اأعتقد انه �ضيبقى 
العام املقبل والذي بعده، على بايرن ان يقرر متى يقوم ب�رشائه ب�ضكل نهائي من ريال 

مدريد«، وان�ضم خامي�س اىل نادي العا�ضمة اال�ضبانية قادما من موناكو الفرن�ضي يف �ضفقة 
قدرت قيمتها 90 مليون يورو، يف اأعقاب �ضطوع جنمه يف كاأ�س العامل 2014 يف الربازيل، 

اإال اأن الالعب عانى لفر�س نف�ضه يف ريال، يف املقابل يقدم اأداء الفتا مع النادي البافاري 
هذا املو�ضم، واعترب هاينك�س ان خامي�س مل يكن يف حالة بدنية �ضحيحة مع ريال، م�ضيفا: 
»حتدثنا عن الكثري من االأمور، اال انه االآن يتمتع بالكثري من الثقة مني، وهذا يظهر باالأداء 

الذي يقدمه، على ال�ضعيدين البدين والتقني«، واأ�ضاف »هو العب خمتلف حاليا«.
اأما ليفاندوف�ضكي، اأبرز هدايف بايرن 40 هدفا يف 42 مباراة هذا املو�ضم يف خمتلف 

امل�ضابقات، ف�ضري التقارير على نطاق وا�ضع اإىل انه حمط اهتمام كبري من ريال ل�ضمه يف 
املو�ضم املقبل، وهو ما ا�ضتبعده هاينك�ضـ وقال املدرب �ضاحب الباع الطويل يف املالعب 

ان الرئي�س التنفيذي لبايرن كارل-هاينت�س رومينيغه حتدث االأ�ضبوع املا�ضي وقال ان 
ليفاندوف�ضكي �ضيلعب مع بايرن املو�ضم املقبل ال اأعطي ريال اأي فر�ضة ل�ضم ليفاندوف�ضكي.

ناينغوالن جاهز ملواجهة بر�ضلونة
امليدان  متو�ضط  عودة  اأوروبا  اأبطال  دوري  يف  وروما  بر�ضلونة  مباراة  ت�ضهد 

البلجيكي راديا ناينغوالن اىل �ضفوف النادي االإيطايل بعد تعافيه من االإ�ضابة، 
مواجهته  من  يومني  قبل  ايجابية  اأنباء  االيطايل  روما  نادي  تلقى  حيث 

اأوروبا،  اأبطال  لدوري  النهائي  ربع  الدور  ذهاب  يف  اال�ضباين  بر�ضلونة 
بيليغريني  لورنزو  واالإيطايل  ناينغوالن  راديا  البلجيكي  العبيه  مبنح 
ال�ضوء االأخ�رش للم�ضاركة، بينما �ضيبقى الرتكي جنكيز اأوندر يف روما 
يف  الإ�ضابة  تعر�س  قد  ناينغوالن  وكان  اإ�ضابة،  بعد  جاهزيته  لعدم 
ع�ضالت الفخذ االأمين خالل املباراة �ضد بولونيا ال�ضبت املا�ضي 
يف الدوري االيطايل وا�ضطر للخروج يف ال�ضوط االأول، بينما تلقى 
الدويل االيطايل بيليغريني �رشبة على ربطة ال�ضاق خالل م�ضاركته 

مع منتخب بالده يف فرتة املباريات الودية الدولية.
اإال اأن مدرب فريق العا�ضمة االيطالية اأوزيبيو دي فران�ض�ضكو اأدرج 

ا�ضتعدادا  ا�ضبانيا  اإىل  �ضتنتقل  ت�ضكيلة من 21 العبا  الالعبني �ضمن 
اأوندر  اأما  ام�س،  اأول  التمارين  �ضاركا يف  بعدما  اليوم،  بر�ضلونة  للقاء 

الذي اأ�ضيب اأي�ضا يف فخذه االأي�رش خالل فرتة املباريات الدولية، فقرر 
اجلهاز الطبي لناديه اإبقاءه يف العا�ضمة االيطالية ب�ضبب عدم اكتمال لياقته 

البدنية بعد.

كا�ضيا�س يخو�س املباراة رقم 1000
خا�س احلار�س ال�ضابق لريال مدريد ومنتخب اإ�ضبانيا ايكر كا�ضيا�س اول ام�س املباراة رقم 1000 يف م�ضريته، لكن فريقه 
بورتو �ضقط اأمام م�ضيفه بيلينن�ضي�س 0-2 يف املرحلة 28 من الدوري الربتغايل وتخلى عن ال�ضدارة، وارتدى كا�ضيا�س 
اأم�س قمي�س بورتو للمرة 108، اإ�ضافة اإىل خو�س 725 مباراة مع ريال مدريد و167 مع منتخب اإ�ضبانيا ح�ضب اإح�ضاء 

اأجرته �ضحيفة »ماركا« الريا�ضية.
وانتقل احلار�س ال�ضهري البالغ 36 عاما اإىل بورتو عام 2015 بعد اأن اأحرز مع منتخب بالده كاأ�س العامل 2010 يف جنوب 
اأوروبا ثالث مرات، ف�ضاًل عن العديد من  اأبطال  اأوروبا 2008 و2012، وتوج مع ريال مدريد يف دوري  اأفريقيا وكاأ�س 
اأجره املرتفع  الثالث معه ب�ضبب  النادي يف نهاية مو�ضمه  اأن حار�ضه االإ�ضباين �ضيرتك  االألقاب املحلية، واأعلن بورتو 
على  الفوز  الفريق  على  يتعني  وكان  بورتو،  مع  لقب  اأي  االآن  حتى  كا�ضيا�س  يحرز  ومل  النادي،  ميزانية  اإىل  بالن�ضبة 
بيلينن�ضي�س كي ي�ضتعيد ال�ضدارة من بنفيكا بطل املوا�ضم االأربعة االأخرية والذي بات يتقدم عليه بنقطة واحدة بعد هذه 

اخل�ضارة الثانية له هذا املو�ضم.

مر�ضيليا يفتقد مانداندا ورامي ب�ضبب االإ�ضابة
�ضيفتقد مر�ضيليا الفرن�ضي حار�س مرماه �ضتيف مانداندا ل�ضهر على االأقل، ومدافعه عادل رامي ملا بني 10 اأيام و15 
االأوروبي، و�ضيغيب مانداندا ب�ضبب متزق يف  الدوري  نهائي  لغيابهما عن ذهاب ربع  االإ�ضابة، ما �ضيوؤدي  ب�ضبب  يوماً 
الفخذ االأمين، بينما �ضيبتعد رامي ب�ضبب اإ�ضابة يف ربطة ال�ضاق، بح�ضب ما اأعلن النادي الفرن�ضي اجلنوبي، واأ�ضيب 
الالعبان خالل املباراة التي فاز بها فريقهما على ديجون 3-1 يف مناف�ضات الدوري الفرن�ضي. ويحل مر�ضيليا �ضيفاً 
على اليبزيغ يف ذهاب ربع نهائي الدوري االأوروبي غدا، يف مباراة يتوقع اأن يفتقد فيها النادي الفرن�ضي اأي�ضاً ملهاجمه 
فلوريان توفان الذي اأ�ضيب يف الع�ضلة اخللفية للفخذ خالل م�ضاركته مع منتخب بالده يف فرتة املباريات الدولية الودية، 

بينما اأفادت تقارير �ضحافية حملية اأن املدافع الربتغايل روالندو �ضيغيب اأي�ضاً.
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املخرج البوليوودي كاران جوهر 
ال يكرتث للإ�ساءات

مهرجان كان ال�سينمائي يحتفي بـ"اأودي�سة الف�ساء"

املمثل املك�سيكي اأندري�س جارثيا يتوج م�سريته بب�سمة يف "ممر ال�سهرة"

هايدي مو�سى تطرح األبومها االأول "حنية الدنيا"

الهندي  واملنتج  املخرج  قال 
يهتم  ال  اأ�صبح  اإنه  جوهر  كاران 
لها  يتعر�ض  التي  باالإ�صاءات 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 
االإلكرتوين  فيال  بينك  موقع  ونقل 
امل�صاهري  باأخبار  املعني  الهندي 
عن جوهر القول "يف بداية االأمر، 
كنت اأغ�صب، ولكني االآن اأ�صبحت 
االأحيان  بع�ض  ويف  اأهتم  ال 
التعليقات  قراءة  يف  مبتعة  اأ�صعر 
"يجب  ب�صاأين"واأ�صاف  االإزدرائية 
هذه  فوق  ي�صمو  اأن  املرء  على 
على  ويركز  ال�صلبية  التعليقات 

يحظى  الذي  والدعم  احلب 
حوار  يف  كاران  �صوؤال  به"ولدى 
اإذا  ما  حول  فيال  بينك  موقع  مع 
قاما  ويا�ض  روهي  طفليه  كان 
بتغيريه، قال: "مل يغرياين ولكنهما 
اإذا كان هذا  اأكرث �صعادة،  جعالين 
لقد  به،  اأرحب  تغيري  فاإنه  تغيري، 
اأكرث �صعادة ور�صاء جتاه  اأ�صبحت 
طفليه  اأجنب  جوهر  نف�صي"وكان 
بديلة  اأم  عرب  ويا�ض  روهي  التواأم 

يف فيفري 2017.

رئي�سة اجلمعية الولئية للثقافة والرتفيه للطفولة وال�سباب نبيلة حميدة بوع�سة  "للو�سط"

»ن�سعى الإطلق جائزة �سنوية الأح�سن كتاب للطفل يف اجلزائر«

 حكيم مالك

اجلمعية  رئي�صة  واأكدت 
والرتفيه  للثقافة  الوالئية 
نبيلة  وال�صباب  للطفولة 
ت�رصيح  بوع�صة  يف  حميدة 
»الو�صط«  به  يومية  خ�صت 
مرة  الأول  االحتفاء  مت  اأنه 
العاملي  اجلزائر  باليوم  يف 
ليوم  الطفل  امل�صادف  لكتاب 
االأ�صا�صي  والهدف  اأفريل   02
م  ليو ا ا   هذ ء   حيا اإ من 
الطفل  منذ  لكتاب  العاملي 
يف  حماربة  1967  يتمثل 
يف  الكتاب  وجعل  االأمية 
لديهم  وخلق  االأطفال  متناول 
 « ،  كا�صفة  القراءة  حب 
للو�صط »  اأنها  ت�صعى الإطالق 
كتاب  الأح�صن  جائزة  �صنوية 

للطفل يف اجلزائر .
اعتربت  ال�صياق  ذات   ويف 
نبيلة حميدة اأن هذه املنا�صبة 
العامل  ن�صبة  يحييها  الرمزية 
لتاريخ ميالد االأديب الدمناركي 
اأندر�صن  كري�صتيان  هان�ض 
اأفريل  الثاين من  الذي ولد يف 
اأن هذا  من عام 1805  ويروى 
اأ�صعد  العظيم  قد  الكاتب 
حياته  يف  االأطفال  من  الكثري 
مت  العامل  فلقد  اأرجاء  كل  يف 
اأكرث  اإىل  اأ�صعاره وحكايته  نقل 
لغة  وا�صتوحي  من   150 من 
وم�رصحيات  اأفالم  حكايته 
ور�صوم  باليه  وعرو�ض 
ق�ص�صه«  اأ�صهر  ومن  متحركة 
البط  الكربيت«  و«فرخ  بائعة 

القبيح ».
املتحدثة  ذات  واأ�صافت 

اأن  جند  اأننا   « »للو�صط 
عن  ي�صتغنون  االأولياء  معظم 
الكتاب يف ظل وجود االأنرتنت 
الكتاب  اأوراق  فلم�ض  وعليه 
من  فالبد  لذا  جدا  مهم 
اإهداء  الكتب  الأطفالهم  يف 
�صي�صمح  منا�صبة  فهذا  كل 
تكرب  مكتبة  تكوين  يف  لهم 
زاد  خري  لهم  وتكون  معهم 
نبالغ  ال  امل�صتقبل  فنحن  يف 
ياأتي  الغذاء  بعد  اإن  قلنا  اإن 
الكتاب  يكون  الكتاب  وقد 
م�صلية  لعبة  نظر  الطفل  يف 
الطفل  مرافقة  هو  فهدفنا 
بارز يف  دور  له  للكتاب  ليكون 
رئي�صة  وت�صاءلت  الطفل  حياة 
للثقافة  الوالئية  اجلمعية 
وال�صباب  للطفولة  والرتفيه 
بوع�صة  عن  حميدة  نبيلة 

واقع كتاب الطفل يف اجلزائر 
يكتب  ومن  احلا�رص  وقتنا  يف 
؟  لهم  يكتب  وماذا  ؟  الأطفالنا 
يف  والنا�رص  املوؤلف  ومادور 
عندنا  الطفل  كتاب  �صناعة 
طرحناها  كثرية  اأ�صئلة  هي  ؟ 
للنقا�ض يف هذا اللقاء املفتوح 

التي  االأ�صماء  من  نخبة  مع 
ال�صاحة  يف  ح�صورها  �صجلت 
والذين خا�صوا جتربة  االأدبية 
الكتابة للطفل باجلزائر واأذكر 
و�صليمة  بولوفة  ن�صيمة  منهم 
�رصيط  الرحمن  وعبد  مليزي 
ذات  ،كما ك�صفت  واآخرين  

املتحدثة اأنه �صيتم تكوين فوج 
للثقافة  الوالئية  اجلمعية  يف 
وال�صباب  للطفولة  والرتفيه 
ليكونوا    « اأنوار  »كالج 
يف  �صينمائيني  كمخرجني 
امل�صتقبل ومنهم من �صارك يف 

مهرجان عنابة املتو�صطي.

ال�صينمائي  كان  مهرجان  يحتفي 
اخليال  لفيلم  الذهبي  باليوبيل 
الربيطاين  االأمريكي  العلمي 
"اأودي�صة الف�صاء"، رائعة املخرج 

الراحل �صتانلي كوبريك.
يف  الفيلم  عر�ض  املقرر  ومن 
املقبل  ماي   12 يوم  املهرجان 
عائلة  اأفراد  من  عدد  بح�صور 

بيان  ح�صب  كوبريك،  �صتانلي 
ويقام  االأربعاء  اأم�ض  للمهرجان 
يف  ال�صينمائي  كان  مهرجان 
خالل  العام  لهذا  الـ71  دورته 
املقبل  ماي  و19   8 بني  املدة 
باملدينة التي حتمل اال�صم نف�صه 
اأهم  اأحد  وهو  فرن�صا،  جنوبي 
"اأودي�صة  ويعد  العامل  مهرجانات 
الف�صاء" )اإنتاج عام 1968( واحدا 
من اأهم اأفالم اخليال العلمي يف 
تاريخ ال�صينما العاملية، واعتربته 
عام  االأمريكية  الكونغر�ض  مكتبة 
وتاريخيا  ثقافيا  "عمال   1991
بيان  اجلمالية"ووفق  الناحية  من 

باليوبيل  املهرجان  يحتفل  كاْن، 
للفيلم  عاما(   50( الذهبي 
اآرثر  امل�صتوحى جزئيا من ق�صة 

كالرك الق�صرية "احلار�ض".
بـ"امللحمي"  الفيلم  ويو�صف 
ب�صبب ق�صته التي تتعر�ض ل�صل�صلة 
واأج�صام  الب�رص  بني  اللقاءات  من 
غام�صة �صوٍد، والتي على ما يبدو 
ور�صح  االإن�صان  تطور  يف  اأثرت 
اأو�صكار،  جوائز  الأربع  الفيلم 
كوبريك  ل�صتانلي  منها  ثالث 
)1928-1999( الذي اأخرج الفيلم 
مع  ال�صيناريو  تاأليف  يف  و�صارك 

اآرثر كالرك )2008-1917).

املك�صيكي  املمثل  توج 
جارثيا  اأندري�ض  املخ�رصم 
دامت  التي  الفنية  م�صريته 
يديه  ب�صمة  بحفر  عاماً،   50
يف  ال�صهرة  مبمر  لو�صعها 
الواليات  )نيفادا،  فيغا�ض  ال�ض 
احتفالية  يف  وذلك  املتحدة( 

اأكابولكو جنوبي  اأقيمت مبدينة 
املك�صيك.

يد  ب�صمة  اإر�صال  و�صيتم   
والتليفزيون  ال�صينما  اأ�صطورة 
املك�صيكي اإىل فيغا�ض لو�صعها 
جاك�صون"،  "مايكل  مبتحف 
ممر  رئي�ض  اأكده  ملا  وفقاً 

كا�صرتو  اأنطونيو  بابلو  النجوم، 
اأن  اإىل  زاباال  واأ�صار  زاباال. 
جارثيا  ب�صمة  حفر  احتفالية 
اأقيمت يف اأكابولكو الأن جارثيا، 
املولود يف عام 1941 بجمهورية 
ل عدم ال�صفر  الدومينيكان، ف�صّ

اإىل الواليات املتحدة.

كما نال جارثيا خالل االحتفالية 
تكرمياً على م�صريته الفنية من 
لل�صحافة  الدولية  الرابطة  قبل 
ال�ض  يف  والتليفزيون  االإذاعية 
من  الأكرث  وبتقدميه  فيغا�ض، 
تليفزيوين،  وم�صل�صل  فيلم  مائة 

بات جارثيا "مع�صوق التيني".

  طرحت املطربة امل�رصية ال�صابة 
األبوماتها، عرب  اأول  هايدي مو�صى، 
املنتجة  لل�رصكة  الر�صمية  القناة 
االأول  االألبوم  وي�صم  يوتيوب  مبوقع 
وتتنوع  اأغنية،   12 مو�صى  لهايدي 
امل�رصية  اللهجتني  بني  االأغاين 
الدنيا"،  "حنية  وهي:  واخلليجية، 
"�صوؤال"، "بال موا�صيع"، "م�صتهون"، 
"بـ 100 راجل"، "اأنت م�ض بالذكاء"، 

"واح�صني"، "كلمة واحدة"، "قلوب"، 
"ملعوبة"، و"م�ض حب  "خطفتني"، 
عادي". وتعاونت هايدي مو�صى، يف 
األبومها االأول مع عدد من ال�صعراء 
وامللحنني، ومت ت�صوير جميع اأغاين 
اأن  الفيديويذكر  بطريقة  االألبوم 
هايدي مو�صى كانت قد �صاركت يف 
برناجمي املواهب "�صتار اأكادميي" 

و"اآراب اأيدول".

ن�سطت اأم�س اجلمعية الولئية للثقافة والرتفيه للطفولة وال�سباب »كالج اأنوار » التي تراأ�سها نبيلة حميدة بوع�سة ندوة حول 
اليوم العاملي لكتاب الطفل  التي اأقيمت مبكتبة �سايب دزاير باجلزائر العا�سمة  التابعة للوكالة الوطنية لالت�سال والن�سر والإ�سهار 

 اأناب والتي عرفت م�ساركة كل من الكاتبة والإعالمية ن�سيمة بولوفة والعالمي عبد الرحمن �سريط و�ساحبة على حافة القلب
الكاتبة  وال�سحفية وال�ساعرة �سليمة مليزي  و�سعاد بليلي دين .
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اإطالق جائزة “اجلزائر تقراأ”
 لالإبداع الروائي

وفاة ر وائي اخليال العلمي اأحمد توفيق

oLes ksours berbéroph AGP Martin يف موؤلفه   اأنا على يقني اأن اأحداث هذا الفيلم الوثائقي هي م�ستمدة من املقاربة التحليلية للأنرتولولوجي الفرن�سي
الكولونيايل  الأنرتوبولوجي  هذا  ا�سم  اإىل  حتى  الفيلم  هدا  ي�سر  ومل  املنطقة،  عن  الكثرية  كتاباته  يف   « بلبل  »ر�سيد  الباحث  اإليه  اأ�سار   nes du Gourara

واعتقد انه حتى امل�ساركني يف هذا الفيلم ل يعرفون هذا ال�سم حتى يعرفو مغالطته التاريخية با�سم »اإن�ساف اليهود »وان�ساقوا وراء اأ�سواء الكامريات 
 AGP والأ�سواء الكا�سفة التي اأعمت عيونهم عن احلقيقة التاريخية واإن�ساف �سيخ املجاهدين ال�سيخ املغيلي قد�ص اهلل �سره، والذي قدمت قراءة يف ن�ص

وال�سيخ  التواتي  املغيلي  ال�سيخ   « الكولونيالية  الدرا�سات  مقاربة  من  توات  اقليم  يف  املجددة  الإ�سلحية  ال�سخ�سيات  املداخلة:  عنوان  علمي  ملتقى  يف   Martin
�سيدي مو�سى وامل�سعود القواري اأمنوذجا »

د.بن خالد عبدالكرمي/
جامعة اأدرار

ال�سيخ املغيلي وال�سيخ 
�سيدي مو�سى ال�سيخ 

�سيخ القورارة

وقعت  التي  املناظرة  عن  معرجا 
بني ال�سيخ املغيلي وال�سيخ �سيدي 
مو�سى  �سيدي  ال�سيخ  مو�سى 
امل�سعود الت�سفاوتي �سيخ القورارة 
،والذي اأ�س�س م�سجد »كمو�س« يف 
»كايل«  لأر�س  املتاخمة  احلدود 
مع  مو�سى  �سيدي  تعامل  وكيف 
اليهود وقلل من نفوذهم باحلكمة 
�سخ�سية  يعترب  �سيدي  ال�سيخ  لن 
 ، جهادية  غري  جمددة  فكرية 
�رصاع  يف  يكونوا  مل  اليهود  وان 
اأن  حيث   ، القورارية  القبائل  مع 
فقط  مطروحا  كان  الإ�سكال 
الفا�سدة  الدينية  املعامالت  يف 
التجارية  املعامالت  واحتكار 
�سوق  حول  حيث  عادلة،  الغري 

تيميمون من »تاحتايت« اإىل ال�سوق 
مو�سى  �سيدي  �سوق  امل�سمى 
للتقليل نفوذ اليهود وبنى م�سجده 
على  العتيق  بامل�سجد  ال�سهري 
النمط املريني الأمازيغي ولزالت 
املعماري  النمط  حتاكي  منارته 
 ، والت�سييد  البناء  يف  الإبا�سي 
اليهود  اأنه ك�رص �سوكة  اإىل  اإ�سافة 
واملعروفة  الذمة  معاهدة  يف 
القبائل  وبني  اليهود  بني  تاريخيا 
والأمازيغية  العربية  القورارية 
احمد  �سيدي  ال�سيخ  وتن�سيب 
اوعثمان جنل ال�سيخ �سيدي عثمان 
�سيخ تيميمون ك�سلطة روحية على 
من  باإيعاز  هذا  وكل   ، تيميمون 
التلم�ساين  التواتي  املغيلي  ال�سيخ 
الأ�سل عندما مر من تيميمون يف 
طريقه اإىل اآت �سعيد لتطهري ق�رص 
»ات بامو�سى« وق�رص » ات هارون 
» من املمار�سة العربية املغلوطة 
وان ا�سمي »مو�سى وهارون« لديه 

دللة رمزية الرتاث العربي .
تلك  املغيلي يف  ال�سيخ  اأن   : ثانيا 

 « امل�سماة  زوجة  فقد  الرحلة 
وهي  بالزناتية  العالبي«  اأوت  للة 
ال�سيخ  بنت  زينب  للة   « ترجمة 
موؤ�س�س   « الثعالبي  الرحمان  عبد 
العا�سمة  اجلزائر  يف  الق�سبة 
اليوم  اإىل  �رصيحها  ولزال  حاليا 
جبال  وار�س  �سعيد  اأولد  بني 
»تب�رصين« والتي جرت فيها اأحداث 
الدولة  اأيام  كبرية  تاريخية  معركة 
القائد  بقيادة  املغربية  ال�سعدية 
املعروف »بال�سفار« ح�سب بع�س 
املخطوطات التي بحوزتنا عندما 
رف�س �سكان القورارة دفع اجلزية 
الأمري  اإمرة  حتت  ال�سعيدة  لدولة 
مولي �سماعيل وجهز جي�س كبريا 
لإخ�ساع القورارة التي رف�س اأهلها 
دفع اجلزية ووقعت جمزرة رهيبة 
قبائل  من  الغرير  الدم  فيها  راق 
خلق  الهالليني  العرب  ومن  زناتة 
عظيم والوثيقة تبداأ ) ملا انزل اهلل 
الأليم  والعذاب  العظيم  الهول  من 
فيما جوى يف بالد تقورارين وبالد 
توات يف ار�س تب�رصين ......يتبع( 

منطقة  الفرتة  تلك  من  واأ�سبحت 
القتلى  باأرواح  م�سكونة  تب�رصين 
اجلماعية  الذاكرة  ترويه  كما 
لها  افرد  �سوف   (.... للمنطقة 

بحثا علميا خا�س(...

املغالطة الكربى

التي  الكربى  املغالطة   : ثالثا 
عندما  هي  الباحثون  اإليها  اأن�ساق 
و�سف » AGP Martin » ال�سيخ 
 « لليهود  بامل�سطهد  املغيلي 
L>oppresseur » عندما حارب 
توات  اأر�س  من  واأخرجهم  اليهود 
بدواع  كان  اليود  على  حربه  وان 
لبنه  الثاأر  وهو  ذاتية  �سخ�سية 
وذهب  اليهود  يد  على  قتل  الذي 
باأن  قال  عندما  احلدود  اأبعد  اإىل 
الثقايف  بريقها  فقدت  متنطيط 
والقت�سادي واحل�ساري اإ�سارة اإىل 
دور اليهود يف التنمية القت�سادية 
والثقافية يف توات والأدهى والأمر 
من  املثقفني  اأ�سباه  من  فيه  اأن 

ميار�سون العهر والتهريج الثقايف ، 
والذين اآخذو منحى هذه املقاربة 
و�سفو  عندما  احلدور  ابعد  اإىل 
معركة املغيلي مع اليهود وو�سفها 
لالأ�سف   « الأوىل  »باملحرقة 
ال�سديد. رابعا : ما ي�سعرين بالقيء 
املحلي  واملثقف  الباحث  اأن  هو 
هذه  على  متاما  م�سطلع  غري 
واأغرا�سها  الأجنبية  الدرا�سات 

»قوم  حالة  يف  ودخل  الكولونيالية 
لهويته  اإدراك  اأو  وعي  دون  تبع« 
والإ�سالمية  والمازيغية  العربية 
اأمام  التمظهر  هو  الوحيد  وهمه 
والكامريات  امليكروفونات 
الناطق  دور  ممار�سا  التليفيزونية 
والثقافة  التاريخ  با�سم  الر�سمي 
البغاء  ميار�س  انه  يعي  اأن  دون 

با�سم الثقافة والتاريخ .

“اجلزائر  اأطلقت  دار 
جمة  والرترّ للنرّ�رص  تقراأ” 
من  الأوىل  والترّوزيع،  الدورة 
لالإبداع  تقراأ  اجلزائر  )جائزة 
معايري  عدة  وفق  وائي(،  الررّ
الرزاق  عبد  الروائي  اأعلنها 
بوكبة وهي اأن امل�ساركة مفتوحة 
املن�سورة،  غري  وايات  للررّ
من  العربية،  باللرّغة  واملكتوبة 
طرف اأقالم جزائرية. ول تقبل 
وكتب  الق�س�سية  املجموعات 

حلة. رية واأدب الررّ ال�سرّ
ح  املرت�سرّ �سنرّ  يخ�س  ما  اأما 
حة  واية املرت�سرّ وعدد كلمات الررّ
فهو  دي  ال�رصرّ خيارها  وطبيعة 

غري حمدد.
يف  الرواية  املرت�سح  وير�سل 
الرابط  عرب  خا�سة  ا�ستمارة 
اآخر  مبلف  مرفوقة  التايل 
من  �رصفًيا  ت�رصيًحا  ن  يت�سمرّ
الن�س،  مبلكية  ح  املرت�سرّ طرف 
بطاقات  اإحدى  من  وبن�سخة 

الهوية.
30  جوان  يوم  اأجل  اآخر 
الروايات  2018،  وتخ�سع 
اأجل  انتهاء  بعد  املرت�سحة، 
من  اأورّيل  فرز  اإىل  الت�سليم، 
على  ة،  خا�سرّ جلنة  طرف 
الترّحكيم  جلنة  تتكورّن  اأن 
الكاتب  الأ�ساتذة،  من  النرّهائية 
والأكادميي اجلزائري د. �سعيد 
د.  العراقي  وائي  الررّ بوطاجني، 
برهان �ساوي، القا�س املغربي 
امل�رصحية  افعي،  الررّ اأني�س 

جميلة  اجلزائرية  والأكادميية 
د.  اجلزائري  الناقد  اي،  زقرّ
وتكون  بحري،  ملني  حممد 
قابلة  وغري  نافذة  قراراتها 

عن. للطرّ
الق�سرية  القائمة  وتعلن 
عناوين  خم�سة  من  نة  املتكورّ
 ،2018 �سبتمرب  �سهر  مطلع 
باجلائزة  الفائزة  الرواية  وتعلن 
خالل  اأكتوبر  �سهر  يف  الكربى 

حفل خا�س.
الفائز  وائي  الررّ ويحظى 
باجلائزة الكربى مببلغ قدره 99 
مليون �سنتيم جزائري، وترجمة 
الفرن�سية  اللرّغتني  اإىل  واية  الررّ
واية  الررّ وم�رصحة  والإجنليزية، 
واية،  ة للررّ وطبعة جزائرية خا�سرّ
»اجلزائر  من�سورات  �سمن 
دار  مع  عربية  واأخرى  تقراأ« 
التميرّز  ودرع  “املتو�سط”، 
الفائز  الروائي  وائي، ويلتزم  الررّ
وطنية  حملة  يف  بالنخراط 
و�سائل  يف  القراءة  ثقافة  لن�رص 
بحقوق  ار  الدرّ وحتتفظ  النرّقل. 
والقتبا�س  والنرّ�رص  الرتجمة 
ينمائي  وال�سرّ امل�رصحي 
خم�س  ة  ملدرّ والترّلفزيوين 
وايات  الررّ وحتظى  �سنوات. 
الأخرى املدرجة �سمن القائمة 
وفق  ة  خا�سرّ بطبعات  الق�سرية 
عقود امتياز، ويحظى اأ�سحابها 

وائي. بدروع التميرّز الررّ
وكالة اأنباء ال�سعر

الطبيب  اأم�س   اأول  تويف 
والروائي امل�رصي اأحمد خالد 
توفيق عن عمر ناهز 55 عاما 
اإثر اأزمة �سحية مفاجئة، وهو 
القالئل  الكتاب  اأحد  يعترب 
اخليال  اأدب  يف  املتخ�س�سني 

العلمي.
الهيئات  من  العديد  ونعت 
والأدبية  الثقافة  واملوؤ�س�سات 
وزارة  مقدمتها  يف  الراحل 
وقالت  امل�رصية.  الثقافة 
الدامي  عبد  اإينا�س  الوزيرة 
امل�رصية  »الثقافة  اإن  بيان  يف 
روائيا عظيما  والعربية فقدت 
طاملا اأثرى احلياة الثقافية يف 

م�رص والوطن العربي«.
الكاتب  اأن  الوزيرة  واأ�سافت 
العربية  للمكتبة  »ترك  الراحل 

العديد من الروايات والكتابات 
النقدية الهامة، وكان اأحد اأبرز 
كتاب ق�س�س الت�سويق وال�سباب 
تتميز  التي  العربي  الوطن  يف 
وامل�سوق،  املمتع  باأ�سلوبه 
من  كبرية  قاعدة  اأك�سبه  مما 

اجلمهور والقراء«.
الكتاب  من  العديد  رثاه  كما 
امل�رصيني عرب مواقع التوا�سل، 
عبد  اإبراهيم  الروائي  فكتب 
مبوقع  �سفحته  على  املجيد 
يكن  »مل  الفقيد  اأن  في�سبوك 
لكنه  يقال  كما  زومبي  كاتب 
ا�ستطاع اأن ير�سخ لأدب اخليال 
ثقافته  نادرة..  بثقافة  العلمي 
وكان  وعميقة  ر�سينة  كانت 
مثل الكاهن يف حمراب مت�سل 

بالكون واأعاجيب الكون«.
ال�سينمائي  املخرج  وكتب 
 35( �سالمة  عمرو  ال�ساب 
»دكتور  في�سبوك  على  عاما( 
معلمي  كنت  لقد  توفيق.. 
ن�سائح  اأهم  وم�سدر  وملهمي 
له  قراأت  من  واأول  بها  اأخذت 

يف حياتي واأبي الثاين«.
طنطا  مدينة  يف  توفيق  وولد 
العا�رص  يوم  الغربية  مبحافظة 
يف  وتخرج   ،1962 جوان  من 
وح�سل   1985 عام  الطب  كلية 
على الدكتوراه يف طب املناطق 

احلارة عام 1997.
الكتاب  من  الراحل  وكان 
برعوا  الذين  القالئل  العرب 
يف كتابة روايات اخليال العلمي 
اأكرث  فاأ�سدر  الرعب،  وق�س�س 

اجتذبت  ق�س�سية  �سل�سلة  من 
مثل  خا�س  ب�سكل  ال�سبان  فئة 
فانتازيا،  الطبيعة،  وراء  »ما 

�سافاري«.
كما اأ�سدر العديد من الروايات 
منها »�ساآبيب، يوتوبيا« )2008( 
لغات  لعدة  ترجمت  التي 
والفرن�سية  الأملانية  بينها 
اإيكارو�س،  والإجنليزية، و«مثل 
 )2016( الفئران«  ممر  يف 
 )2017( ال�سطور«  وراء  و«اللغز 
الكتب  ع�رصات  ترجم  كما 
يف  مقالت  وله  والروايات، 
واملواقع  ال�سحف  بع�س 

الإلكرتونية.
وكالت



ثقافةالأربعاء 04 اأفريل2018 املوافـق   لـ 18 رجب  1439ه 17
ب�سكرة

�شذرات من التاريخ العريق لزوايا منطقة الزيبان 

يعد اإقليم الزيبان اأر�سا خ�سبة 
للح�سارات من توافد وتخالف ال�سعوب 

عليها مذ قبل التاريخ، اذ وجد فيه 
الن�سان قبل التاريخ بتقدير 3000�سنة 

قبل امليالد ح�سب النقو�ش املوجود يف 
حدوده من كهوف و�سفوح وديانها، وعلى 
قدم هذه املدينة وح�سارتها، مثلت كذا 

مهدا اأول يف التاريخ الإ�سالمي.

اآمنة �سماتي

م�سجد  اول  احت�سنت  اذ   
يف  نقل  مل  ان  اجلزائر  يف 
م�سجد  بعد  االفريقي  ال�سمال 
م�سجد  وهو  اال  القريوان، 
الفهري،  نافع  بن  عقبة  الفتاح 
وغريها من امل�ساجد والزوايا 
بعيد  اىل  تاريخها  امتد  التي 
بينها  من  التليد،  املا�سي  من 
و  بطولقة،  القادرية  الزاوية 
و  جالل،  باأوالد  املختارية 
م�سجد خالد بن �سنان العب�سي 
هذا  على  و  خالد،  ب�سيدي 
زوايا  ملف  نفتح  ان  اخرتنا 
الزيبان، لنتعرف على كل �رصح 
اإ�سالمي من هذه ال�رصوح على 
اىل  ان�ساءه  تاريخ  من  حدى، 
طلبة  و  اأئمة  من  عليه  مر  ما 
و من كانت حمطة اأ�سا�سية يف 
العملية،  و  العلمية  م�سريتهم 
الفاحت  مب�سجد  اليوم  نبتدئ  و 

عقبة بن نافع الفهري. 
الفهري  نافع  بن  م�سجد عقبة 

...الفتاح رمز املدينة 
اإحدى  عقبة«  »�سيدي  مدينة 
اإىل  الزابوتن�سب  بالد  مدن 
نافع  بن  عقبة  العظيم  الفتاح 
زادها  غناء  واحة  الفهري، 
و�رصيح  م�سجد  وجود  غنى 
نافع ما جعلها قطبا  بن  عقبة 

يتوافد  بامتياز  دينيا  �سياحيا 
�سوب  كل  من  النا�س  اليه 
املدينة  هذه  تقع  و  وحدب، 
�رصق  جنوب  18كلم  بعد  على 
مدينة ب�سكرة، حيث مير عليها 
على  رقم38  الوطني  الطريق 
اجلهة ال�رصقية، ذكره الكرث من 
الرحالة من بينهم العيا�سي، ابن 
خلدون و غريهم ، غري ذاكرين 
تاريخ تاأ�سي�سه الذي يبقى غري 
موؤكد ب�سبب االإ�سالحات التي 
تعر�س لها يف فرتات متعاقبة، 
ادب  يف  جاء  ما  بني  من  و 
من  غالب  عنه«...و  الرحالت 
احلجاج  من  امل�سجد  دخل 
ا�ساطري  على  خطه  يكتب 
و  حيطانه...«  و  امل�سجد 
لزيارته  دخلنا  ثم   ...« كذلك 
ا�سحابنا  من  وافرة  قلة  مع 
...و قربه بالب�سيط الذي حتت 
و  به،  قتل  الذي  اورا�س،  جبل 
هو م�سهور يزار و عليه م�سجد 
عجيبة  قرية  حوله  و  عجيب 
يف  و  الب�سيط،  هذا  و�سط  يف 
عظيمة  كبرية  مئذنة  م�سجده 
اعالها  يف  و  البناء  متقنة 
الرحالة  ذكر  قد  و  عمود...« 
عقبة  قتال  خرب  خلدون  ابن 
بن نافع مع الكاهنة التي بجبل 

قوله:«...و  مقول  و  اورا�س 
بن  عقبة  االأمري  دفن  هناك 
و   »... عنه  اهلل  ر�سي  نافع 
يرجع عبد العزيز �سهبي تاريخ 
الق�ساء  بني  ما  امل�سجد  بناء 
على مملكة الكاهنة �سنة 81هـ 
املوافق ل701م و ظهور الدولة 
املوافق  182هــ  �سنة  االإغليبية 

لل�سنة 800م. 

�سرح ديني علمي

تعر�س  واأ�رصنا  �سبق  وكما 
العلمي  الديني  ال�رصح  هذا 
افقدته  عدة  اإ�سالحات  اىل 
بداية  وذلك  اال�سلية  معامله 
الهجري  الرابع  القرن  من 
ميالدي،  للعا�رص  املوافق 
هذه  كل  ذكر  علينا  وي�سعب 

تف�سيليا،و�سن�سري  االإ�سالحات 
حتت  واأولها  لغالبهاواأهمها، 
بن  املعز  الزيري  االأمري  حكم 
بادي�س)406-454هــ/1016م-

اجلامع  تعر�س  1062م( 
حيث  والرتميم،  لالإ�سالح 
كتابي  �رصيط  ا�ستخدام  مت 
نافع  بن  عقبة  قرب  )هذا  جاء 
االعمااللزيرية  ومن  الفهري( 
وزخرفته.  باب  و�سع  كذلك 

باجلامع  االإ�سالحات  وتوالت  
بعد ذلك، و يف الفرتة العثمانية 
يد  على  اجلامع  ا�سالح  مت 
و  التون�سي«  عمر  بن  »حممد 
كتابي  ن�س  وجود  ذلك  يوؤكد 
داخل املحراب جاء فيها »... 
بنا امل�سجد العظيم حممد بن 
عام  ذلك  و  التون�سي...«  عمر 
وجود  على  اإ�سافة  1214هـ 
غرفة ال�رصيح بجانب الباب يف 
اجلهة اليمنى منه، جاء فيه«...

لعبدك  اغفر  احد  يا  واحد  يا 
الكبري  عبد  حممد  ا�سمه 
بن  لكاتبه احمد  اغفر  التن�سي 
يقول  و  التواتي...«  بن  احلاج 
امام اجلامع ال�سيد »علي زبري« 
انه  الزاهري«  »زهري  نقال عن 
و  باجلامع  الرتميمات  اأجريت 
املوافق  �سنة1160هــ  املئذنة 
ل1747م، و قد مت تو�سيع بيت 
ال�سالة كما جدد ال�رصيح �سنة 

1215هــ املوافق لـ1801م.

خ�سائ�ش معمارية

اذ  منتظم،  غري  �سكل  للجامع 
اما  60مرتا  �سلعه  طول  بلغ 
عر�سه فـ 37مرتا، و هو يتكون 
من بيت ال�سالة تتو�سط املبنى 
و حتيط به اأروقة من اجلهات 
ال�رصقية  و  ال�سمالية  الثالث، 

اجلامع  يتقدم  و  الغربية،  و 
الغرف  من  و عدد  و�سوء  بيت 
اجلامع  ندخل  و  به  امللحقة 
املوجود  الرئي�سي  الباب  من 
عر�سه  اجلنوبية،  بالناحية 
اأربعة  اىل  ينق�سم  و  12مرتا، 
بينها  يف�سل  �سغرية  مداخل 
ثالث دعامات حتمل يف اعالها 
ال�سكل،  دائرية  ن�سف  عقودا 
يحتوي  و  فـ22مرتا  عر�سه  اما 
عمودية  بالطات  �سبع  على 
على جدار املحراب جتتازها 
و  له  موازية  ا�ساكيب  �سبعة 
الواحدة  البالطة  عر�س  يبلغ 
2.40مرتا. هذا و جند اختفاء 
ال�سحن يف جامع �سيدي عقبة 
من  برواق  تعوي�سه  مت  حيث 
ال�رصقية،  و  ال�سمالية  الناحية 
اأما الرواق ال�سمايل فهو عبارة 
طوله  منتظم  غري  م�سلع  عن 
يرتاوح  عر�سه  و  25.50مرتا 
12.50مرتا،  و  8.50مرتا  بني 
من  العديد  اجلامع  حوى  قد  و 
م�ستحدثة  كلها  امللحقات 
�سبق  التي  ال�رصيح  غرفة  عدا 
ت�سغل  هي  و  اجلامع  تاأ�سي�سها 
مربع  25مرت  بـ  مقدرة  م�ساحة 
5مرت  �سلع  كل  طول  يبلغ  حيث 
و  ب�سيطة  قبة  تعلوها  و  مربع 
باب  اجلنوبي  بجدارها  فتح 
عر�سه 3مرت ي�سل بيت ال�سالة، 
اأخرى  غرف  ت�سع  وجود  مع 
ي�سار  على  غرفتني  اأهمها 
بالركن  الثانية  و  املحراب 
االأمين للجدار اجلنوبي و غرفة 
اإ�سافة  ال�رصيح  بجدار  رابعة 
اىل املي�ساأة التي تتقدم اجلامع 
من الناحية اجلنوبية و هي غري 
منتظمة ال�سكل يتو�سطها بئر، و 
تعترب مئذنة جامع �سيدي عقبة 
�سمال  املاآذن يف  اقدم  بني  من 
حافظت  ذلك  رغم  و  افريقيا، 
وقد  �سالبتها  و  متا�سكها  على 
اإياها  وا�سفا  الورتالين  ذكرها 
كبرية  مئذنة  م�سجده  يف  »...و 
عظيمة متقنة البناء يف اعالها 
من  ان  احلجاج  يزعم  عمود 
مت�سك بذلك العمود و حركه و 
قال اق�سمت عليك ايتها املئذنة 
بحق �سيدي عقبة اال ما حتركت 
فتهتز...«، و تقع املئنة يف الركن 

ال�سمايل ال�رصقي لبيت ال�سالة، 
املاآذن  منط  اىل  تنتمى  هي  و 
املربعة،  القاعدة  ذات  الهرمية 
16مرتا  حوايل  ارتفاعها  يبلغ  و 
و متتاز بالرتاجع اىل 3.50مرتا 
عند القبة، و تتخلله �رصفات، و 
يعلوه جو�سق ا�سطواين ارتفاعه 
نحا�سي،  جمور  يعلوها  2مرت، 
جامع  مبئذنة  �سبيهة  جاءت  و 
تتكون  التي  حماد  بني  قلعة 
واحد،  طابق  من  االأخرى  هي 
زخارف  املئذنة  لواجهات  و 
طول  على  متنوعة  و  ب�سيطة 
واجهاتها، و يدخل للمئذنة من 
مدخل  بوا�سطة  ال�سالة  بيت 
عر�سه  و  ال�رصقية  اجلهة  من 
0.90مرت، و ارتفاعه 1.80مرت، 
و ال نن�سى ذكر الباب التذكاري 
باملدخل  موجودا  كان  الذي 
عند  و  ال�سالة،  لبيت  الثالث 
ترميمه  واإعادة  اجلامع  ا�سالح 
حتول اىل الزاوية الغربية لبيت 

ال�سالة. 

تذكري

، و تر�سدوا لعقبة بن نافع 
عليه  خرجوا  و  جي�سه،  و 
تبعد  التي  تهودة  نواحي 
عقبة  �سيدي  مدينة  عن  7كلم 
حاليا، و كانت ت�ستهر بح�سنها 
مازالت  الذي  البيزنطي 
دارت  و  اليوم،  اإىل  اإطالله 
معركة �سارية بني الفريقني و 
�سمد امل�سلمون من ال�سحابة 
و التابعني، لكن اجلي�س اجلرار 
بقيادة ك�سيلة متكن من ابادتهم 
مبا فيهم عقبة بن نافع و اأبي 
اثنني  با�ستثناء  دينار  املهاجر 
افتداهما  اللذين  اال�رصة  من 
اأن  روي  قد  و  قف�سة،  حاكم 
قبل املعركة اأطلق عقبة بنافع 
دينار  املهاجر  اأبي  �رصاح 
امل�سلمني  اأمر  توىل  له  قائال 
اأنا  و  القريوان  يف  بعدي  من 
عليه  فرد  بال�سهادة،  اظفر 
ظفر  اأن  دينار  املهاجر  اأبو 
ال�سهادة لكلينا و لنا من بعدنا 
على  يقوون  اأ�سداء  م�سلمون 
فكانت  بعدنا.  من  الفتح  اأمر 

لهما ال�سهادة �سويا.

و قد ذكر الأ�ستاذ فوزي م�سمودي الباحث يف التاريخ يف مقال 
�سابق له اأن عقبة بن نافع يف اإحدى خرجات جي�سه، و ي�سح 

القول يف اآخرها، بعد عودته من فتح املغرب الأق�سى و يف 
طريقه و�سل اىل مدينة طبنه نواحي بريكة حاليا اأمر جي�سه 

بالتوجه �سوب عا�سمته القريوان و مل يبقى معه �سوى 
حوايل 300جندي و اأثناء ذلك متكن ك�سيلة من الفرار من 
اجلي�ش و جمع جموعا غفرية من قومه و من فلول الروم.
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علماء رو�ص يبتكرون قلبا ا�صطناعيا بخ�صائ�ص غري م�صبوقة
للبحوث  الوطني  املركز  علماء  ابتكر 
قلبا  نوفو�سيبري�سك  يف  الطبية 
حديثة  بتقنية  جديدا  ا�سطناعيا 
اال�سطناعية  القلوب  تتجاوز خماطر 
 املعروفة. وك�سف عن هذا االخرتاع، 
األك�ساندر ت�سرينياف�سكي، رئي�س مركز 
جراحة ال�رشيان االأورطي والتاجي يف 
با�سم  الوطني  الطبي  البحوث  مركز 
نوفو�سيبري�سك  مدينة  يف  مي�سالكني، 
الرو�سية  االأنباء  لوكالة  الرو�سية، 

تا�س.
وقال مي�سالكني اإن »القلب )امل�سخة( 
عن  جوهريا  تختلف  طورناها  التي 
زراعة  يف  حاليا  م�ستخدم  هو  ما 
جمموعة  وت�ستعمل  االأع�ساء. 
الدوران  اأثناء  الدم  ت�سخ  اأقرا�س 
يف  وناأمل  ال�سوائل،  احتكاك  ب�سبب 
توفري  امل�سخة على  ت�ساعد هذه  اأن 
الدم  خاليا  الأن  عملها،  خالل  الدم 
اأثناء  باالأقرا�س  حتتك  ال  احلمراء 

اأن  العلماء  امل�سخة«وياأمل  عمل 
تزيد هذه امل�سخة احلديثة من عدد 
�ساعات عمل القلب اال�سطناعي التي 

تتجاوز االآن 9 �ساعات فقط.
اأبحاثهم  الإكمال  الباحثون  ويخطط 
يف  البديلة  امل�سخة  على  وجتاربهم 
االأوىل  جتاربهم  وبدء  احلايل،  اأبريل 

على احليوانات يف ال�سيف املقبل.

اأو  املراهقة  اأو  الطفولة  بعمر  ال�سقيقة  تبداأ  العادة  يف   
�سكل  على  العادة  يف  اأعرا�سها  وتبداأ  ال�سباب،  بداية 
وما  وال�سداع،  واالأورة،  البادرة،  وهي  مراحل  اأربع 
اأن مير املر�سى بجميع  ال�سداع، وال يجب  بعد 
يومني  اأو  يوم  قبل  تبداأ  البادرة  املراحل  هذه 
بتغريات  املري�س  ي�سعر  حيث  ال�سداع،  من 
على  وت�ستمل  ال�سداع  اقرتاب   على  توؤ�رش 
امل�ستمر،الكاآبةووفقدان  التثاوؤب  االإم�ساك، 

ال�سهية للطعام،،القلق 
يف  والن�ساطت�سنجات  احلركة  يف  ،زيادة 
بعد  اأو  قبل  االأورة  حتدث  االأورة  الرقبة 
عر�س  عن  عبارة  وهي  الن�سفي،  ال�سداع 
ب�رشية  ا�سطرابات  العادة  وتكون يف  ع�سبي 
كوم�سات ال�سوء ونقاط عمياء، ومن املمكن 
اأو  حركية،  اأو  ح�ّسية،  اإ�رشابات  تكون  اأن 
نطقية، وتبداأ اأعرا�س االأورة تدريجياً وتزداد 
مع مرور الدقائق وت�ستمر عادًة من ع�رشين 
املر�سى  معظم  ولكن  دقيقة،  �ستني  اإىل 

ي�سابون بال�سقيقة 
االأمثلة  ومن  االأورة،  حدوث  دون 
عليهااال�سطرابات الب�رشية مثل روؤية اأ�سكال 
متعددة، اأو مناطق م�سيئة، اأو ملعات اأ�سوية، 

اأو فقدان الب�رش

اأ�صباب 
الق�صور 

الكلوي 
ت�سمل اأ�سباب الق�سور 
الكلوي )الف�سل الكلوي( 
بفقدان تدفق الّدم اإىل 
الكلى، مما يوؤدي اإىل 
ف�سل عملها، نتيجة 
االإ�سابة بالنوبات 

القلبية واأمرا�س القلب 
وتليف الكبد، وكذلك 
اجلفاف، واحلروق 

ال�سديدة وااللتهابات، 
باالإ�سافة اإىل ا�ستخدام 
بع�س االأدوية كم�سادة 

االلتهابات، كما قد 
توؤّدي بع�س االأمرا�س 
والظروف اإىل االإ�سابة 

بالف�سل الكلوي كالتعر�س 
جللطات الدم، التهاب 

االأوعية الدموية، التهاب 
االأوعية الدموية ال�سغرية 

يف الكليتني، متالزمة 
التحلل الدموي البويل، 
�رشطان خاليا البالزما 
يف نخاع العظم، ت�سلب 
اجللد، ا�ستخدام اأدوية 

العالج الكيميائي، وبع�س 
امل�سادات احليوية

فوائد الزجنبيل يف حت�صني �صحة القلب
طاملا اإ�ستخدم الزجنبيل لتعزيز �سحة القلب، الزجنبيل يقلل من م�ستوى الكول�سرتول يف الدم وي�ساعد على منع الدم من التخرث والذي بدوره ي�ساعد يف التقليل من خماطر 

االإ�سابة  HYPERLINK »https://elhealthbeauty.com/benefits-of-garlic.html« باأمرا�س القلب املختلفة
ن�سبة البوتا�سيوم يف، الزجنبيل تعترب كبرية واأي�سا  املنغنيز والذي يعمل علي توفري اأف�سل �سحة للقلب من غريها مما يجعل الزجنبيل يف مقدمة النباتات واالإع�ساب التي ت�ساعد 

يف تقوية وتعزيز �سحة القلب.

         فوائد الزجنبيل لعالج اأعرا�ص ال�صقيقة
الربد والأنفلونزا

من 
فوائد 

الزجنبيل 
الغريبة 

انه يعمل 
علي 
تقوية 

اجلاهز 
املناعي 

لدي 
االإن�سان عن طريق 

حتفيز التعرق ،ومن 
طبيعي هنا يتم ا�ستخدام الزجنبيل كعالج 

للربد واالأنفلونزا ، واأي�سا يحتوي الزجنبيل علي 
خ�سائ�س مكافحة ال�سموم وم�سادات الفطريات 

،وال�ستخدام الزجنبيل يف عالج نزالت الربد عليك 
�رشب ثالثة اأكواب من الزجنبيل يوميا ويوجد 
عالج اأخر وهو غلي قطع الزجنبيل يف املاء ثم 

ا�ستن�ساق البخار اخلارج من املياه وذالك لتخفيف 
اأعرا�س الربد و االأنفلونزا. 

احلزن طريق ال�صعور بال�صعادة!علماء يحذرون من خطر املناديل الورقية على ال�صحة!

وا�ستخدام  الورقية  املناديل  بن�سيان  االأطباء  ينادي 
املناديل القما�سية التقليدية. فلماذا ي�رش االأخ�سائيون 
هذا  على  اأجاب  االأخرية؟  االآونة  يف  االأمر  هذا  على 
ال�سوؤال علماء من جامعة كارديف الربيطانية بقولهم، 
اإن ا�ستخدام املناديل الورقية لتجفيف االأنف يعد االأكرث 
مالءمة للوهلة االأوىل، اإال اأن اخلرباء يذّكرون دائما باأن 
املواد اخلام التي ت�ستخدم يف �سناعة املناديل الورقية 
يتم معاجلتها مبواد كيميائية كالكلور واجلري ال�سناعي 
ومواد اأخرى تكون �سديدة ال�سمية على ج�سم االإن�سان.

على  الورقية  املناديل  �رشر  من  اأي�سا  اخلرباء  وحذر 

لهم  ت�سبب  الأنها  ال�سعيفة،  املناعة  ذوي  االأ�سخا�س 
حتتوي  كانت  اإذا  خا�سة  �سديدة  حت�س�سية  فعل  ردود 
الورقية  املواد  وتوؤدي  �سناعية  ونكهات  اأ�سباغ  على 
ال�سناعية اإىل التهاب الغ�ساء املخاطي الأجزاء اجلهاز 
بعدوى  تت�سبب  اأن  وميكن  االإن�سان،  لدى  التنف�سي 
االأطباء  ين�سح  لذلك  الهواء  عرب  املنتقلة  االأمرا�س 
با�ستخدام املناديل القما�سية التقليدية الأنها م�سنوعة 
غ�سلها  لدى  ب�رشعة  تتعقم  لينة،  طبيعية  اأن�سجة  من 
احل�سا�سية  اأمرا�س  تثري  وال  اليومي  اال�ستخدام  بعد 

املعروفة.

�رشحت خبرية يف علم بيولوجيا االأع�ساب باأن ال�سعور 
اخلبرية  وتقول  احلزن  عن  ف�سله  ميكن  ال  بال�سعادة 
اإلينوي  بوالية  وي�سرتن  نورث  رامان من جامعة  اأنديرا 
النف�سية  الراحة  م�ساعر  اإن  املتحدة،  الواليات  يف 
واالبتهاج وال�رشور ميكن االإح�سا�س بها عند مقارنتها 

باأخرى �سلبية.
وتقول رامان اإن »الوظيفة الرئي�سية للدماغ هي االإدراك. 
املرتبة  يف  وتاأتي  �سيء،  كل  انتباهه  يجذب  ال  ولكن 
قدمية،  ت�سبح  وعندما  اجلديدة.  املعلومات  االأوىل 

يتكيف الدماغ ويتوقف عن اإر�سال اإ�سارات حادة«.
وت�سيف اخلبرية على �سبيل املثال قائلة: »ت�سوروا اأنكم 

تخرجون من مكان مظلم وفورا تدخلون اإىل غرفة ذات 
ولكن  بالعمى،  �ست�سابون  البداية  يف  �ساطعة.  اإ�ساءة 
بعدما تعتاد العني على ال�سوء �ستتوقفون عن مالحظة 
با�ستمرار  يقارن  الدماغ  اأن  اإىل  اخلبرية  ال�سوء«وت�سري 
هو  ال�سعادة  مفتاح  فاإن  لذلك  واملا�سي،  احلا�رش  بني 
احلزن واأكدت رامان اأن »ذلك ال يعني بالتاأكيد ا�ستمرار 
بالربد  ال�سعور  ي�سبه  الذي  احلزن  بع�س  بل  املعاناة، 

والذي ي�سمح لنا باالإح�سا�س بالدفء«.
وتختتم حديثها بالقول اإن »الطريق اإىل الر�سا مير عرب 
التناق�سات. لذلك فاإن الفرتات احزينة يف احلياة، هي 

مثل حتييد املذاق، الالزم لبقاء اإدراكنا فعاال«.
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

�لعبث يف �لكون اليتنا�سب مع كمال �هلل:
تقتل، وتعتدي، وتغت�سب، 
وتزن، تدمر �مر�أة، تطلقه� 
طالقً� تع�سفيً�، ت�أخذ �ال�سم 

�لتج�ري من �سريكك عدو�نً� 
و�غت�س�بً�، ت�سخر �لن��س 

مل�سلحتك، تع�سر �لن��س ع�سر�ً، 
وتنتهي �حلي�ة وال �سيء بعد 

َك  ذلك. ﴿�أََيْح�َسُب �اْلإِْن�َس�ُن �أَْن ُيْتَ
�ُسًدى﴿  )�سورة �لقي�مة �الآية:36(  

ر  تعمل كل �سيٍء ل�س�حلك، ت�سِخيّ

كل �سيٍء ل�س�حلك، وتنتهي 
�حلي�ة وال �سيء بعد �ملوت هذ� 

هو �لعبث ، تع�ىل �هلل عن �لعبث. 
� َخَلْقَن�ُكْم َعَبثً�﴿   َ َنيّ ْبُتْم �أَ ﴿�أََفَح�سِ

) �سورة �ملوؤمنون �الآية: 115 (  
�لعبث ال يتن��سب مع كم�ل �هلل ، 

�هلل عز وجل عدل، �أنت ب�الإمي�ن 
ب�هلل و�ليوم �الآخر ترتدع، 

تقف عند حدودك، ت�أخذ م� 
لك.وتدع م� لي�س لك.

ِبّر �لو�لدين
 الوالدان �سبب وجود الإن�سان يف هذه احلياة بعد 
حّق  اهلل  ربط  لذلك  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  م�سيئة 
الوالدين بحّقه جّل جالله يف القراآن الكرمي لبيان 
ول  وقدرهما،  ف�سلهما  وجليل  منزلتهما  عظيم 
عليه  اهلل  ب  َغ�سِ من  ُكّل  اإل  الوالدين  ف�سل  يُنكر 
تعاىل  قال  والآخرة،  نيا  الُدّ يف  ال�ّسوء  به  واأراد 
َوِبالَْواِلَديِْن  اإِيَّاهُ  اإَِلّ  تَْعبُُدوا  اأََلّ  َربَُّك  ىٰ  »َوَق�سَ
ْو  اأَ اأََحُدُهَما  الِْكَبَ  ِعنَدَك  يَبْلَُغَنّ  ا  اإَِمّ  ٰ اإِْح�َساًنا 
ِكاَلُهَما َفاَل تَُقل لَُّهَما اأٍُفّ َوَل تَنَْهْرُهَما َوُقل لَُّهَما 
ْحَمِة  ِلّ ِمَن الَرّ َقْوًل كرميا َواْخِف�ْض لَُهَما َجنَاَح الُذّ

ِغرًيا«. ِبّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَاِن �سَ َوُقل َرّ
على  وتقدميها  اإليهما  والإح�سان  الوالدين  ِبّر   
كّل م�سلٍم  واجٌب على  اأمٌر  والولد  واملال  الّنف�ض 
وم�سلمٍة ما مل ياأمرا مبع�سية اهلل اأو بكفر اأوكبائر 
ونتيجة  اخلالق،  مع�سية  ل طاعة ملخلوٍق يف  اإذ 
وتفريج  عادة،  وال�َسّ �سا  والِرّ الّرزق  تو�سيع  ِبّرهما 
و�ِسعة  عاء  الُدّ وحتقيق  والكرب،  والغّم  الهم 

در، ودخول اجلّنة ال�سَّ

�الإميان باهلل 
ُد بِه الت�سديُق اجلازم واليقني  الإميان باهلل يُق�سَ
، ولعّل التعريف  الذي ل يرتدد ول يُداخلُه �سٌكّ
القوُل  هَو  الإميان  ملعنى  املانع  اجلامع 
بالل�سان والت�سديق باجَلنان والَعَمل باجلوارح 
والأركان، ويف هذا املعنى ال�سامل تاأكيٌد على 
بل�سانك  بقوله  تتلّفظ  باأن  يبداأ  الإميان  اأَنّ 
وهذا القول بالل�سان ل بَُدّ واأن يكوَن نابعاً من 
قلب موؤمن ُموّحديتكلّل هذا الت�سديق باأفعاٍل 
على اأر�ض الواقع، فال يكوُن املرءُ موؤمناً باهلل 
واأفعالُه مليئٌة بالُفجور والإ�ساءة خللق اهلل، لأَنّ 
الإميان ل بُّد اأن يجعل من املوؤمن اإن�ساناً تقّياً 
حري�ساً على ِفعل اخلري وحمبِة اخَللق وُح�سن 
التعامل مع النا�ض، ويف هذا املقال ولأهمّية 
الإميان يف حياتنا �سنُ�سلّط ال�سوء على كيفّية 

زيادة الإميان باهلل تعاىل وتقوية هذا الإميان

مو�جهة �ل�سهو�ت.. حقائق عن �ل�سهوة و�ملع�سية و�لتوبة
اأكرث  ال�سهوات ومواجهتها، هي من 
ال�سباب،  منها  يعان  التي  امل�ساكل 
خا�سة يف ظل انت�سار و�سائل الإثارة 
وتفنن  والنرتنت،  الف�سائيات  عب 
الأعمال  عب  ال�سهوات  اأ�سحاب 
اإمالة  يف  وامل�رسحية  الدرامية 

ال�سباب مياًل عظيًما.
ويقدم الدكتور حممد راتب النابل�سي 
ن�سائحه لل�سباب يف كيفية مواجهة 
ا�ستعرا�ض  خالل  من  ال�سهوات 
وعن  ال�سهوة  عن  احلقائق  بع�ض 

املع�سية وعن التوبة.

�أواًل: حق�ئق عن �ل�سهوة

املحرك  الدافع  هي  ال�سهوة    -1
نحو اهلل تعاىل، وهي حيادية متاماً، 
فاإما اأن يرقى بها الإن�سان اإىل اأعلى 
اأدنى  اإىل  بها  يهوي  اأو  الدرجات، 

الدركات.
نظيفة:  قناة  لها  �سهوة  كل    -2
ولكن يف  الإ�سالم حرمان،  لي�ض يف 
اأودع  وما  وتنظيم،  �سبط  الإ�سالم 
اهلل يف الإن�سان من �سهوة اإل وجعل 
اإن  خاللها،  ت�رسي  نظيفة  قناة  لها 
ا�ستهى املال تاجر، واإن اأراد املراأة 
العلية  املكانة  اأراد  واإن  تزوج، 
اإىل  واأح�سن  اهلل  اأمر  على  ا�ستقام 

خلقه.
اهلل مرتني:  اإىل  نرقى  بال�سهوة    -3
حتقق  عدم  عند  �سابرين،  مرة 
عند  �ساكرين،  ومرة  ال�سهوة، 

حتققها.

ث�نًي�: حق�ئق عن �ملع�سية

1-  للتخل�ض من املع�سية لبد من 
اأمرا�ض  فهناك  اأ�سبابها،  معاجلة 
واملعا�سي  اأعرا�ض،  وهناك 
البعد  اإنه  واحد،  ملر�ض  اأعرا�ض 

عن اهلل تعاىل.

اأن  اإياك  مبع�سيتك:  ت�سهر  ل    -2
حتدث مبع�سيتك اأحداً من النا�ض، 
يف  يفيدك  اأنه  يقيناً  علمت  اإذا  اإل 
اهلل  �سلى  يقول  منها،  التخل�ض 
اإَِلّ  ُمَعاًفى  ِتي  اأَُمّ »ُكُلّ  و�سلم:  عليه 
اأَْن  امْلَُجاَهَرِة  ِمْن  َواإَِنّ  امْلَُجاِهِريَن، 
ِبَح  ثَُمّ يُ�سْ ِباللَّيِْل َعَماًل  ُجُل  الَرّ يَْعَمَل 
ُ َعلَيِْه َفيَُقوَل: يَا ُفاَلُن  َوَقْد �َسرَتَهُ اهلَلّ
َوَقْد بَاَت  َوَكَذا،  َكَذا  َعِملُْت الْبَاِرَحَة 
 ِ اهلَلّ �ِسرْتَ  يَْك�ِسُف  ِبُح  َويُ�سْ َربُُّه  يَ�ْسرُتُهُ 

َعنُْه«.
3-  اإياك ثم اإياك ثم اإياك اأن ت�سل 
اإن�ساناً وت�سوقه معك اإىل املع�سية، 
التوبة  بعد  ت�سامح نف�سك  لن  فاإنك 

على ما فعلت.

ث�لًث�: حق�ئق عن �لتوبة

بدا  مهما   - ذنب  هناك  لي�ض    -1
منه،  التوبة  ميكن  ل   - كبرًيا  لك 
الذنوب  يغفر  اهلل  »اإن  تعاىل:  قال 

جميًعا«
يفرح  عليائه  يف  فاهلل  انتبه،    -2
اإل  تتوب  اأن  اأمرك  وما  بتوبتك، 

ليتوب عليك.

ر�بًع�: مر�حل مو�جهة 
�ل�سهو�ت

وحلل  �سادًقا  بنف�سك  اخل    -1
اأ�سباب املع�سية التي تقرتفها.

ت�سمي املع�سية بغري  اأن  اإياك    -2
م�سمياتها وكن �سادقاً و�رسيحاً مع 
ب�سدق  القرار  اتخذ    -3 نف�سك. 
عدم  على  العزم  مع  واإخال�ض 
واعلم  فات،  ما  على  والندم  العودة 
ال�سماوات  يف  ينادي  منادياً  اأن 
اأن هنئوا  اللحظة  والأر�ض يف هذه 
فالناَ فقد ا�سطلح مع اهلل، واأن اهلل 
يكون فرحاً بتوبتك فاجعل من هذه 

اللحظة عيًدا حقيقًيا لك.

منه  واطلب  تعاىل،  اهلل  ناج    -4
عليك،  يتوب  اأن  وبدموع  ب�سدق 
فهذا  لياًل  ذلك  يكون  اأن  وحاول 
اأنا �سعيف،  التائبني، قل له:  مو�سم 
حتب  التي  باللغة  بذنبك  اعرتف 
ودون حواجز، واطلب منه اأن يعينك 

بيقني تام اأنه ي�سمعك و�سيجيبك.
ترتبط  مع�سيتك  كانت  اإذا    -5
زمان  فا�سغل  مبكان،  اأو  بزمان 
املع�سية ب�سيء حتبه من الطاعات، 
واإذا  مكانها،  من  تقرتب  اأن  واإياك 
عنه  فتخَلّ  ب�سخ�ض،  ترتبط  كانت 

قبل اأن ياأتي يوم يرديك فيه.
�ستنازعك  نف�سك  اأن  �سك  ل    -6
كنت  التي  املع�سية  اإىل  لتعود 

عليها،ومن اأجل ذلك:
اأ – اأدبها باحلرمان وقاومها.

وا�ستح  عليك،  اهلل  ف�سل  تذكر  ب- 
منه ومن اإح�سانه اإليك، وكيف تقابل 
اإح�سانه بالإ�ساءة، فهذا ل يقبل مع 
الديان؟!،  الواحد  مع  اإن�سان فكيف 

»وذكرهم باأيام اهلل«
ج- من املوؤكد اأنك تتاأثر باآية كرمية 
اأو  ب�سوتك  اإما  هادفة  باأن�سودة  اأو 
ب�سماعها من مقريء اأو من�سد دعها 
يف متناول يديك دائماً لت�ستمع اإليها 

عندما حتدثك نف�سك باملع�سية.
نف�سك  تنازعك  عندما  د- 
ولو  معها  ت�سري  اأن  اإياك  باملع�سية 
عليك  �سي�سعب  لأنه  واحدة  خطوة 
ترك اخلطوة الثانية اأو الثالثة ولكن 
»ول  البداية،  يف  جداً  �سهل  الأمر 

تتبعوا خطوات ال�سيطان«.
تقل  ول  التوبة،  توؤجل  ل    -7
»�سوف«، فاإنها من جنود اإبلي�ض وما 

اأدراك اأنك �ستعي�ض حتى تتوب.
8-  بعد اأن يتوب اهلل عليك وت�سعر 
وهذا  املع�سية،  اإىل  امليل  بعدم 
املجاهدة،  بعد  اهلل  باإذن  �سيكون 
اإياك اأن تعتد بنف�سك ولكن اعرتف 

بالف�سل ل�ساحب الف�سل. 
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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

حل العدد ال�شابق الــــ�ســــودوكـــو
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

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة 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�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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لكز�س GS يتوقف 
اإنتاجها ومبيعاتها يف اأوروبا

ت�ستمر معاناة لكز�س GS يف �لأ�سو�ق، حيث �أكدت تقارير 
�سحفية على توقف �لعالمة �ليابانية عن ��ستالم �لطلبيات 
على GS يف مار�س، مع وقف �إنتاج �ملوديل يف �أوروبا مطلع 
�أبريل �جلاري، لتحل ES �لقادمة ذ�ت نظام �لدفع �لأمامي 

حمل GS ذ�ت �لدفع �خللفي هناك.
وقد نرى حتولت مماثلة يف باقي �لأ�سو�ق �لعاملية، خا�سة 
 51،398 مبيعات   ES حققت  حيث  �ملتحدة،  �لوليات  يف 
 7،773 بـ   GS مببيعات  مقارنة  �ملا�سي،  �لعام  يف  وحدة 

وحدة، وكالهما ميثل �نخفا�سا حاد� عن مبيعات 2016.
يف �ملقابل، ر�أينا يف �أكتوبر �ملا�سي تقارير ت�سري �إىل عمل 

على  �ل�سباق  ل�سيار�ت   Gazoo Racing تويوتا  عالمة 
تطوير ن�سخة GS F عالية �لأد�ء قريبا، ولكن مل ت�سدر �أي 
تاأكيد�ت بعد على �لمر، كما نفت لكز�س على ل�سان رئي�س 
جميع  من  قريبا   GS تقاعد  �سائعات  �لأ�سرت�لية  ذر�عها 
تنوي  باأنها  ملحت   2017 خالل  لكز�س  �أن  يذكر  �لأ�سو�ق. 
�حلقيقة،  حاليا  مت�ساربا  يبدو  ما  وهو  نهائياً،   GS �إيقاف 
وع�رصية  فخامة  �أكرث  ت�سبح  �أن  مفرت�س   ES �أن  حيث 
�إىل  �حلاجة  يزيل  ما  �أف�سل  ومعد�ت  مبميز�ت  وحتظى 
رمبا  �ل�سورة  لكن  �سيجري  ما  بعد  نعلم  ل   ..  GS وجود 

تت�سح خالل �لأ�سابيع �ملقبلة.

2025 العام  حتى  خطتها  عن  دبليو" تك�سف  اإم  "بي 
ك�سفت �رصكة "بي �إم دبليو" �لأملانية عن خطتها لإنتاج �أ�سطول موديالتها لغاية عام 2025، وتق�سي خارطة �لطريق هذه 

بت�سنيع 12 موديال هجينا وكهربائيا.
وتنطلق �خلطة باإنتاج رود�سرت "BMW i8" �لتي ك�سف عنها يف معر�س "لو�س �أجنلو�س" لل�سيار�ت. وهي موديل هجني 

توربيني  و�آخر  مقدمته،  يف  كهربائي  ثالثي �لأ�سطو�نات ب�سعة 1.5 لرت.مبحرك 
لل�سيارة فبلغت 374  �لإجمالية  �لقوة  ح�سانا. وهي قادرة على قطع م�سافة 440 �أما 

كيلومرت� دون �أن ت�سحن بطاريتها.
�إم دبليو تنوي بناء م�سنع يف  �إم دبليو تنوي بناء م�سنع بي  رو�سيابي 

خطة  وتق�سي  رو�سيا  �ل�رصكة بعد ذلك باإطالق كرو�س يف 
وقالت  كهربائية.  �إن هجينة   "Carscoops" �سحيفة 

�أي�سا،  �ستن�سم  عملية �ل�سيارة  �إىل   ،2019 عام 
�لك�سف  و�سيتم  "ميني" �لكهربة.  موديل  عن  �أول 
 3 �ستطلق  ثم  عام كهربائي  �أما  هجينة   موديالت 
�إطالق  ف�سي�سهد   2020 "BMW X3" موديل 
مزود �لكهربائي �لذي �سيتحول  موديل  �إىل  بعد  فيما 

مبحرك هجني.
 ،2021 عام  من  "بي وبدء�  كهربة  عملية  �ستت�سارع 

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

90 ببطاريات 60 و�طا، �لتي ت�سمن مدى  بطاريات  �أو  كيلومرت�،   450 �ل�سري 
�ملوديالت �لفاخرة ف�ستح�سل على بطاريات و�طا ت�سمن مدى �ل�سري 550 كيلومرت �أما 

120 و�طا توؤمن �سري 700 كيلومرت.
ينتج 268 ح�سانا يف  كهربائي  �ستح�سل على حمرك  ريا�سية  كهربائية  �سيار�ت  �لهو�ة و�خلرب�ء هو  �أنظار  �سيلفت  وما 
مقدمة �ل�سيارة وحمركني بنف�س �لقوة يف موؤخرتها. و�ستت�سارع مثل هذه �ل�سيار�ت حتى 100 كيلومرت يف �ل�ساعة خالل 

ما يقل عن 3 ثو�ن فقط.

تفا�صيل يف ت�صميم 
ني�صان األتيما 2019 
جتعلها مميزة للغاية

مبيعاً  ني�سان  موديالت  �أف�سل  هي  �ألتيما  تعترب 
مع �أكرث من 5 مليون وحدة مباعة حتى �لآن، كما 
�أن �سيار�ت �ل�سيد�ن ماز�لت تلعب دور�ً كبري�ً يف 
�لتجارية  للعالمات  �مل�ستهلكني  �جنذ�ب  كيفية 
�ملختلفة و�ليوم نعر�س لكم �أهم ت�سعة خ�سائ�س 

تتميز بها ني�سان �ألتيما 2019.

1- �أطول، �أعر�س و �أكرث �نخفا�ساً

ح�سلت �ألتيما 2019 على زيادة يف كل من �لطول 
نخفا�س مبقد�ر �إن�س، وعلى �لرغم  و�لعر�س و�لإ
�أن  �إل  وىل،  �لأ للوهلة  ذلك  �سعوبة مالحظة  من 
عد�  �لفئات  كافة  يف  �لقيا�سية   LED �أ�سو�ء 

وىل، تظهر ذلك. �لأ

2- �إطار�ت بقيا�س 19 �إن�س

توفر �ألتيما خيار �إطار�ت بقيا�س 19 �إن�س يف فئتي 
�لرفارف  �أكرب بف�سل  تبدو  SR وبالتنيوم، و�لتي 
�لنحيفة وتعديالت �أبعاد �ل�سيارة ما يعطي مل�سة 

ريا�سية لل�سيارة مع تخفيف �لوزن.

3- �سقف فا�ست باك
بر�ساقة  �سفل  �لأ �إىل  �ملنحدر  �ل�سقف  �أ�سبح 
عامل  �سيحات  �آخر  باك  فا�ست  يدعى  و�لذي 
�ل�سيار�ت، ويبدو �أن �ألتيما لي�ست ��ستثناء من هذ� 
�أن  حيث �أ�سحت تبدو �أكرث عدو�نية، �إ�سافة �إىل 
ول  �لكبرية  �لد�خلية  �مل�ساحة  ينا�سب  �ل�سقف 

يوؤثر عليها.

4- �ألتيما تختلف عن GT-R وماك�سيما

تاأتي �ألتيما مع �سقف فا�ست باك باأعمدة �أمامية 
عن  متييزها  لي�سهل  �ل�سيارة  هيكل  لون  بنف�س 
�أعمدة  مع  تاأتيان  �للتان  وماك�سيما   GT-R

�أمامية �سود�ء ومظهر �أكرث ريا�سية.

5- ت�سميم �أكرث جر�أة

يبدو  �لذي   2019 �ألتيما  مظهر  من  �لرغم  على 
ل  �أنه  �إل  �ل�سابق،  �جليل  من  جر�أة  �أكرث  بالفعل 
�ملتعمد،  مر  �لأ وهو  ماك�سيما،  ت�سمميم  يناف�س 
حيث ت�ستهدف �ألتيما �رصيحة من �لنا�س يبحثون 
عن �سيارة نا�سجة بع�س �ل�سيء ولكن مع قليل من 

�لو�جهة �لعدو�نية.

مامي 6- �ل�سبك �لأ

�ل�سبك  على  و��سحاً  �لياباين  �لت�سميم  �أثر  يبدو 
�لنحيلة،  مامية  �لأ و�مل�سابيح  �ل�سخم،  مامي  �لأ
ذ�ت  �لت�سميمات  حول  �جلدل  من  �لرغم  وعلى 
�ألتيما  ت�سميم  �أن  �إل  �ل�سخم،  مامي  �لأ �ل�سبك 

يبدو حاد�ً متميز�ً.

7- مر�عاة لوحة �ل�سيارة

فكرة  تر�عي  مامية  �لأ �لو�جهة  �أن  ني�سان  تقول 
مامية  �أرقام �ل�سيارة على �جلهة �لأ �إ�سافة لوحة 
�لكروم  �إطار  �أو  مامي  �لأ �ل�سبك  تغطية  دون 

�ملحيط بها.

مامية 8- �إ�سار�ت �لنعطاف �لأ
ولية لطر�ز �ألتيما �جلديد،  �أثناء و�سع �لت�ساميم �لأ
مامية  نعطاف �لأ �أر�د �مل�سممون و�سع �سار�ت �لإ
جتنب  �أجل  من  �ل�سفلية  �ل�سباب  م�سابيح  مع 
�أنهم  �إل  مامية،  �لأ للم�سابيح  �ل�سندوقي  �ل�سكل 
مامية  �سو�ء �لأ قررو� يف �لنهاية و�سعها بجانب �لأ

ب�سكل مقّو�س جذ�ب ميتد �إىل �جلو�نب.

9- �لنتباه �إىل �أدق �لتفا�سيل

تقول ني�سان �أن فريق �لت�سميم �أم�سى �لكثري من 
�ل�سيارة  من  ولية  �لأ �لن�سخة  ت�سميم  على  �لوقت 
وعلى  �ملنا�سبة،  بعاد  �لأ على  �حل�سول  �أجل  من 
�أن  �إل  �سا�سي،  �لأ �ل�سكل  �كتمال  من  �لرغم 
�أو كيفية  �لتفا�سيل �ل�سغرية مثل حجم �لرفارف 
مامية هي ما ��ستغرق �لكثري  متو�سع �مل�سابيح �لأ

من �لوقت.

6 حقائق عليك معرفتها عن
 المبورجيني اأورو�س 2019

ح�سان..   650 بقوة  مزدوج  تريبو   V8 �أورو�س مبحرك  تاريخها،  يف   SUV �سيارة  ثاين  عن  �أخري�  ك�سفت  لمبورغيني 
ونعر�س لكم فيما يلي 6 حقائق عليكم معرفتها عنها.

�ل�سيارة ماأخوذ من نوع من �ملا�سية، حتديد� نوع منقر�س �أطلق 1- ��سم 
عليه ��سم �أورو�س �و �لأُْرُخ�س، على �لعك�س من �سيار�ت 
ثري�ن  �أ�سماء  حملت  و�لتي  �لأخرى،  لمبورغيني 

م�سارعة معا�رصة.
2- �أورو�س �ستكون �أول 
لمبورجيني  �سيارة 
�سية  بخا
�ملفعل  �ل�سابط 
لأنه  للدحرجة، 
�زد�د  كلما 
و�رتفاع  حجم 
�ل�سيارة، كلما 
جت  حتا �

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

حلمايتها من �لتدحرج للجو�نب.
3- ح�سلت �أورو�س على عجالت ومكابح �سخمة مقارنة مبوديالت لمبورجيني �لأخرى، حيث يبلغ طول �لعجالت 21 
بو�سة مع توفر عجالت �أخرى �ختيارية بطول 23 بو�سة، مبكابح �سري�ميكية كربونية قيا�سية بطول 17.3 بو�سة يف �لأمام 

و14.5 بو�سة يف �خللف.
4- �أورو�س حتظى باأف�سل ن�سبة وزن-�إىل-قوة بني �أي �سيارة SUV يف �لعامل، كما �أن �رصعتها �لق�سوى هي �لأعلى عامليا 
يف فئة SUV كذلك، وت�سارعها مماثل لت�سارع جر�ند �سريوكي تر�ك هوك ذ�ت �لـ 707 ح�سان، حيث تدعي لمبورجيني 

�أن ن�سبة �لوزن-�إىل �لقوة يف �ل�سيارة هي 7.57 رطل لكل ح�سان، بف�سل وزنها �لبالغ 2،200 كيلوجر�م وقوة 650 ح�سان.
5- باإمكان �ل�سائق حتويل نظام �لتوجيه �إىل دفع خلفي ب�سكل جزئي من نظام �لدفع �لرباعي، حيث ير�سل �ملحرك %40 
من عزم �لدور�ن �إىل �لعجالت �لأمامية و60% �إىل �لعجالت �خللفية ب�سكل قيا�سي، مع �إمكانية تغيري هذه �لن�سبة �إىل حد 

�أق�سى 87.5% �إىل �لعجالت �خللفية و�لباقي لالأمامية بناء على �لظروف.
6- �سا�سيه �ل�سيارة م�سنوع من �ل�سلب و�لألومنيوم بالكامل، على �لعك�س من �سيار�ت لمبورجيني �لريا�سية و�لتي ت�ستخدم 

�ألياف �لكربون ب�سكل مكثف.

�أكدت  �ل�سيار�ت �سور� ومقاطع فيديو  ب�سوؤون  بع�س �ملو�قع �ملهتمة  تد�ولت 
�أنها ل�سيارة لندروفر "Defender" �جلديدة �ملنتظرة.

 "Defender" �أن  يالحظ  �أن  للمتابع  ميكن  و�ملقاطع  �ل�سور  لتلك  وبالنظر 
�ستاأتي بحلة جديدة خمتلفة كليا عن �سابقاتها، وبالفعل فاإن مظهرها �خلارجي 
يوؤكد �ملعلومات �لتي طرحتها لندروفر �سابقا و�لتي �أكدت �أنها �ستاأتي �سبيهة 

ب�سيار�تها �لـ "Range Rover Sport" و"Discovery" �لأخرية.
ووفقا للمعلومات فاإن �ل�سيارة �جلديدة �ستكون �أكرث قوة من �سابقاتها ومزودة 
ع�ساق  و�سيالحظ  �مل�ستخدم.  لر�حة  �ل�رصورية  �لتقنية  �لو�سائل  باأحدث 
لندروفر �لختالف �لكلي يف �سكل �مل�سابيح �لأمامية، و�لتي لن تاأتي م�ستديرة 
تلك  تاأتي  �أن  �ملنتظر  ومن  �ل�سابقة    "Defender" مناذج  يف  عهدوها  كما 
�ل�سيارة بنظام تعليق ميّكن من �لتحكم بدور�ن كل عجلة على حدة، بالإ�سافة 
�لبنزين  �أو  بالديزل  يعمل  �أ�سطو�نات  باأربع   Ingenium نوع  من  �إىل حمرك 

وعلب �رصعة مكيانيكية و�أوتوماتيكية.
�ستطرح لند روفر منوذجها �جلديد �أو�خر �لعام �ملقبل �أو �أو�ئل 2019، حيث 

من �ملتوقع �أن يباع منها نحو 50 �ألف �سيارة يف �ل�سنة.

 "Defender" الندروفر حتيي
ب�سيارة جديدة كليا

اآبل

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

�آبل تعمل منذ عدة �سنو�ت على تطوير 
وموؤخر�ً  �لذ�تية،  �لقيادة  تقنيات 
�أ�سبحت تخترب هكذ� تقنيات ب�سيار�ت 

لكز�س على �لطرقات �لعامة.
وح�سب رو�سالن �سالخوتدينوف مدير 
فاإن  �ل�سطناعي،  للذكاء  �آبل  �أبحاث 
ي�ستخدم  �لأمريكي  �لتقنية  عمالق 
�لبيانات  لتحليل  لالآلة  �ملتقدم  �لتعلم 
�لذكاء  و�أن  �ل�سيار�ت،  كامري�ت  من 
�أغر��س  بهكذ�  يُ�ستخدم  �ل�سطناعي 
كما يبدو فاآبل طّورت برجمية ت�ستخدم 
على  للتعرف  و�لكامري�ت  �لليزر 
�لأ�سياء مثل �ل�سيار�ت و�مل�ساة و�إذ� ما 
كانت متحركة �أو جامدة مع ��ستخد�م 
تقنية �لو�قع �ملعزز للم�ساعدة يف بناء 

خارطة تف�سيلية للو�قع �مُلحيط بال�سيارة.
مل يُخ�س �سالخوتدينوف يف مزيد من �لتفا�سيل، ولكن يبدو لنا �أن �آبل ت�سري 
بثبات يف طريق تطوير “�لعقل” �لذي من �ساأنه �أن يقود �ل�سيار�ت باأمان بدلً 
عّنا يف �مل�ستقبل، على �أن نرى �أوىل جناحاتها على �أر�س �لو�قع مبجال �لقيادة 

�لذ�تية بحلول 2021 رمبا.
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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 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  
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في�ض بوك قد ت�شمح قريبًا باالعرتا�ض على حذف املن�شورات

تزيل في�س بوك كل املحتوى من من�شورات 
وفيديوهات و�شور تنتهك اأحد �رشوطها، 
ويتفاجئ امل�شتخدم باأنه مت اإزالة املن�شور 
بدون اأن يتمكن من ا�شتعادته، ولأن اخلطاأ 
قريباً  ت�شمح  قد  بوك  في�س  فاإن  وارد، 
عمليات  على  بالعرتا�س  للم�شتخدمني 
املن�شورات  اإعادة  يتم  بحيث  احلذف 
فريق  قبل  من  اخلطاأ  بطريق  املحذوفة 

اإدارة املحتوى لدى في�س بوك.
ت�شمح في�س بوك بالعرتا�س على  حالياً 
ينتهك  الذي  املحتوى  حذف  عمليات 
فقط،  الفكرية  امللكية  حقوق  قوانني 
مع  التعامل  امل�شتخدمني  على  ويجب 
القوانني  مبوجب  والعرتا�س  احلذف 
لو  املن�شورات  اإعادة  و�شيتم  الأمريكية 

كانت تعود مللكيتهم.

خا�شة  طريقة  بوك  في�س  و�شتعتمد 
ع�شوائي  عدد  تختار  حيث  بالعرتا�س 
هذا  كان  اإن  وت�شاألهم  امل�شتخدمني  من 
مبعنى  ل.  اأم  احلذف  ي�شتحق  املحتوى 
جهة  بيد  �شيكون  احلذف  قرار  اأن  هنا 

خارجية ل تعمل لدى في�س بوك.
وت�شع في�س بوك ثالثة ت�شنيفات رئي�شية 
للمحتوى غري املالئم ن�رشه على ال�شبكة 

خطاب  العري،  ت�شمل  والتي  الجتماعية 
ل  العنيف  الب�رشي  املحتوى  الكراهية، 
اإطار زمني وا�شح ملوعد توفري في�س بوك 
�شيكون  تاأكيد  بكل  لكن  اخلا�شية،  هذه 
اخلدمات  اإىل  وامتدادها  وجودها  مهماً 
حتظر  التي  ان�شتغرام  مثل  الأخرى 
على  بناءاً  وتزيل حمتواهم  امل�شتخدمني 

اإبالغات اأحياناً تكون كيدية.

My Orange مميزات تطبيق
ادارة  يوفر  اأنه  اوراجن  املميز يف تطبيق ماي 

كاملة حل�شاب اوراجن، حيث ميكن من خالله 

معرفة الر�شيد اخلا�س باملكاملات، ومعرفة 

اوراجن،  وعرو�س  اأنظمة  وباقي  اخلط  نظام 

بالأ�شافة للقدرة على معرفة الفاتورة اخلا�شة 

باحل�شاب �شواء كانت الفاتورة خا�شة ب�شخ�س 

اأي�شا  الأ�شخا�س.ميكن  من  جمموعة  اأو  واحد 

ميكن  كما  باخلط،  اخلا�س  ال�شتهالك  معرفة 

مل�شتخدمي نظام الكارت املدفوع مقدما معرفة 

الر�شيد املتبقي لديهم، واأي�شا ميكن 

اأخرين، وهي اخلدمة  حتويل امليجا بايت�س بني اخلطوط املختلفة، وطلب امليجابايت�س من عمالء 

اجلديدة التي تقدمها اأوراجن لعمالئهااأي�شا ميكن ال�شرتاك يف انظمة املكاملات اجلديدة والتحويل 

لالأنظمة الأخرى، وكذلك ادارة الأنرتنت اخلا�س الهاتف )باقات الأنرتنت( اأو اأنرتنت الـ ADSL وهي 

خدمة الإنرتنت التي تقدمها اأوراجن للمنازل التي يوجد بها اأرقام اأر�شيه.

ثالجة ذكية تلتقط »�شور 
�شلفي« ملحتوياتها!

اأف�شل بطارية هاتف يف العامل

الغذائي  النظام  تتبع  ميكنها  ذكية  ثالجة  �شام�شونغ  �رشكة  اأطلقت 
اخلا�س بامل�شتخدمني والتقاط �شور للمنتجات املوجودة بداخلها.

وتتميز الثالجة بوجود �شا�شة كبرية تعمل باللم�س على اأحد اأبوابها، كما 
ت�شمل م�شاعدا �شوتيا ذكيا ي�شتجيب لالأوامر، مثل ت�شغيل املو�شيقى 
�شورا  تلتقط  كامريا  على  حتتوي  كما  ذلك.  وغري  الكال�شيكية، 

ملحتوياتها، وتر�شلها اإىل هواتف امل�شتخدمني.
وميكن حتميل جمموعة من التطبيقات يف ت�شميم الثالجة، ما ي�شمح 
املو�شيقى.  م�شغل  وكذلك  خاللها،  من  والتلفاز  التقومي  با�شتخدام 
املعلومات  لتوفري  معا،  والتطبيقات  الكامريات  من  �شل�شلة  وتعمل 

الالزمة املتعلقة باملنزل.
اإدارة  يف  للم�شاعدة  بيك�شي،  الرقمي،  امل�شاعد  ال�رشكة  و�شممت 
الر�شمي با�شم �شام�شونغ، يف املوؤمتر  العمليات. وقال املتحدث  هذه 
العاملي للجوال، تُر�شل املعلومات من جهاز اإىل اآخر، وميكن ال�شيطرة 
عليها با�شتخدام الهاتف وتعد هذه الثالجة واحدة من بني عدة اأجهزة 
جديدة لمعة تعر�شها �رشكة الإلكرتونيات الكورية اجلنوبية، يف املوؤمتر 
العاملي للجوال يف مدينة بر�شلونة الإ�شبانية هذا الأ�شبوع، حيث ت�شمل 

»مطبخ امل�شتقبل« التفاعلي.
الذكية متاحة يف بريطانيا على موقع  الثالجة  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
يف  حاليا  متوفرة  غري  ولكنها  اإ�شرتليني،  جنيه   3599 ب�شعر  �شام�شونغ 

الوليات املتحدة.

جديد،  من  ع�شاقها  ال�شينية   »OUKITEL  « �رشكة  اأده�شت 
اأمبري/ ميلي   11000 ب�شعة  جبارة  ببطارية  مزود  مميز  بهاتف 

هاتف �شاعة ووفقا للخرباء فاإنه من املتوقع اأن  يلقى 
اجلديد،   »OUKITEL K10«

املنتظر طرحه اأول العام القادم، 
الأ�شواق  يف  كبريا  رواجا 

والعاملية،  ال�شينية 
اأقوى  ميتلك  لكونه 
هاتف  بطارية 
حتى  موجودة  ذكي 
عن  ف�شال  الآن، 

التي  املميزة  موا�شفاته 
الهواتف جتعل منه مناف�شا قويا بني اأحدث 

املوجودة حاليا.
ب�شعة  ببطارية  ياأتي  اإنه  اخلرباء  قال  اجلهاز،  ميزات  اأهم  وعن 
 ،»5А« 11000 ميلي اأمبري/�شاعة، مزودة بخا�شية ال�شحن ال�رشيع
تقريبا يف غ�شون ن�شف  البطارية  التي متكن من �شحن 60% من 
�شاعة فقط، بالإ�شافة لكامريا خلفية مزدوجة، واأمامية بعد�شتني 
فتوؤكد  الأخرى،  املوا�شفات  حول  اأما  الأ�شابع  لب�شمات  وما�شح 
املعلومات اأن الهاتف مزود كذلك ب�شا�شة 6 بو�شات بدقة عر�س 
�شام�شونغ  هواتف  اأحدث  غرار  على   ،»18:9« واأبعاد   »+FHD  «
غيغابايت   64 بحجم  داخلية  ذاكرة  عن  ف�شال  حاليا،  املوجودة 
قابلة للتو�شيع با�شتخدام بطاقات الذاكرة اخلارجية، عالوة على 
ذاكرة و�شول ع�شوائي 6 غيغابايت، ومعالج قوي �شوف يجعالنه 

قادرا على التعامل ب�رشعة كبرية مع البيانات و�شبكات الإنرتنت.
املعدن  من  بهيكل  الهاتف  يتميز  اخلارجي،  الت�شميم  حيث  من 
واجللد الأ�شود م�شنوع بطريقة جتعله غاية يف الأناقة والع�رشية.

م�شوؤول يف في�شبوك: 
املوقع يدمر املجتمع!

منو  ق�شم  نائب  كان  الذي  باليهابيتيا،  ت�شاماث  وقال 
و2011،   2007 عامي  بني  الفرتة  يف  ال�رشكة  يف  امل�شتخدمني 
اإنه ي�شعر »بالذنب الكبري« جتاه في�شبوك، كما حظر اأبناءه من 

ا�شتخدامه.
رئي�س  اأول  بها  اأدىل  التي  لتلك  النتقادات مماثلة  وتاأتي هذه 
اإن املوقع طور طرقا خا�شة ل�شمان  يف في�شبوك، حيث قال 
املواقع  عمالق  على  اخلا�شة  حلياتهم  امل�شتخدمني  ن�رش 

الجتماعية.
العليا يف جامعة  الدرا�شات  كلية  مع  اأجراها  مقابلة  وقال يف 
اأدوات  اأن�شاأنا  اأننا  »اأعتقد  فريج:  موقع  ر�شدها  �شتانفورد، 
بالذنب  »اأ�شعر  مو�شحا:  الجتماعي«واأ�شاف  الن�شيج  تدمر 
الكبري. اأعتقد اأننا جميعا كنا نعرف ذلك يف عقولنا، على الرغم 
من تظاهرنا اأن هذا اخلط الكامل ل يحمل عواقب �شيئة غري 
مق�شودة حقا«واأو�شح ت�شاماث اأنه يحاول ا�شتخدام في�شبوك 
اأقل قدر ممكن، ويو�شي النا�س باأن ياأخذوا »ا�شرتاحة طويلة« 
املوقع  فقط  ولي�س  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  جميع  من 

الذي اأن�شاأه مارك زوكربريغ.
اأن�شاأناها  التي  املرتدة  التغذية  حلقات  »اإن  قائال:  وا�شتطرد 
على املدى الق�شري، تدمر كيفية تطور املجتمع«، م�شريا اإىل 
التفاعالت امل�شتخدمة على مواقع التوا�شل الجتماعي، مثل 
حياتنا  ننظم  »اأننا  ال�شابق  في�شبوك  م�شوؤول  »الإعجاب«واأكد 
لأننا نح�شل على مكافاأة ق�شرية  الوهمي،  ال�شعور  حول هذا 
الأمد عرب هذه الإ�شارات، القلوب والإعجاب واملتابعة. نحن 
نخلط ذلك مع احلقيقة، على الرغم من اأن الأمر وهمي ويرتك 

فراغا و�رشخا اأكرب يف العالقات«.
وجاءت تعليقات ت�شاماث بعد وقت ق�شري من و�شف الرئي�س 
الجتماعي  املوقع  جذب  اآلية  باركر،  �شون  لفي�شبوك،  الأول 
ا�شتخدامه،  على  اإدمان  حالة  يف  ليجعلهم  للم�شتخدمني 

بالإ�شافة اإىل كيفية تغيري طريقة عمل اأدمغة النا�س.

اأعلنت غوغل عن ثالثة تطبيقات جديدة، تعك�س ا�شتمرار ال�رشكة يف بناء »التكنولوجيا التجريبية« 
واأعلنت غوغل عن اإطالقها ثالثة تطبيقات جديدة للت�شوير، حيث تعد هذه الإ�شدارات جزءا من 

برنامج »appsperiments«، الذي اأطلقته ال�رشكة حديثا.
وقد ا�شتلهم الربنامج اجلديد من تطبيق ال�رشكة »Motion Stills«، الذي �شدر العام املا�شي، 
حيث ي�شمح بالتقاط مقاطع فيديو ق�شرية وحتويلها اإىل �شور متحركة  GIF، اأو عرو�س �شينمائية 
�شاملة وذلك با�شتخدام تكنولوجيا التثبيت والعر�س املتقدمة لديهم. وك�شفت غوغل عن تفا�شيل 
فقط  �شيكون خم�ش�شا   »Storyboard« تطبيق  اأن  من  بدءا  اجلديدة  الثالثة  تطبيقاتها  حول 
 iOS مل�شتخدمي اأندرويد و »Selfissimo« مل�شتخدمي اأندرويد، فيما �شيكون التطبيق الثاين
 »Storyboard« تطبيق  ويعمل  فقط.   iOS مل�شتخدمي  ف�شيكون   »Scrubbies« الثالث  اأما 
على اأخذ مقاطع الفيديو اخلا�شة بك وحتويلها اإىل �شفحة واحدة تت�شمن 6 اإطارات، يتم و�شعها 
بطريقة ت�شبه الكتب الهزلية، اأي مبثابة ق�شة م�شورة. ويقوم التطبيق باختيار الإطارات املثرية 
لالهتمام تلقائيا وي�شم 6 اأمناط ب�رشية خمتلفة، ف�شال عن اأن غوغل تدعي اأن هناك اأكرث من 

1.6 تريليون تركيبة خمتلفة لل�شور.  

غوغل تطرح تطبيقات مميزة لال�شتمتاع بالت�شوير

ذكرت جملة فورب�س اأن اخلرباء يف �رشكة »Cellebrite« الإ�رشائيلية 
قادرون على اخرتاق اأجهزة اآبل الذكية ووفقا للمجلة فاإن »اخلرباء يف 
يعمل  ت�شفري احلماية لأي جهاز ذكي  Cellebrite قادرون على فك 
بنظام iOS 11 اأو اأي نظام ت�شغيل اأ�شدرته اآبل �شابقا«،واأ�شارت املجلة 
اإىل املن�شور الذي ن�رشته Cellebrite واأكدت فيه على اأن »خربائها 
 ،»iPodو iPadو iPhone اأجهزة  ت�شفري خمتلف  قادرون على فك 
الإنرتنت  قرا�شنة  »بع�س  اأن  اأكد  الأمريكية  ال�رشطة  يف  م�شدرا  واأن 

.»iPhone X8 و iPhone وجدوا طرقا معينة لخرتاق هواتف
ب�شكل  تتعاون  املذكورة  الإ�رشائيلية  ال�رشكة  اأن  اإىل  املجلة  ونوهت 

فعال مع حكومة الوليات املتحدة. 

 هل اأ�شبح باالإمكان اخرتاق 
اأي جهاز اآيفون؟!
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وزير ال�صناعة واملناجم من برج بوعريريج

ال بد من �سفافية كاملة فيما يتعلق باأ�سعار ال�سيارات
على هام�ش الزيارة التي قادته اىل والية برج بوعريريج عرب  وزير ال�صناعة واملناجم يو�صف يو�صفي عن تفاوؤله بال�صناعة اجلزائرية 
واعترب ان برج بوعريريج رائدة يف ال�صناعة خا�صة واأنها معروفة بال�صناعة االلكرتونية وكذا �صناعة احلديد وال�صلب ومواد البناء 

و�صناعة االأغذية من حيث النوعية االأح�صن واأ�صاف ان فيه مناطق �صناعية واأخرى جديدة  واملقدرة بخم�صني منطقة والتي �صتن�صاأ ما 
بجعله ح�صبه متفائال يف ديناميكية  ال�صناعة اجلزائرية 

ر / بالل

�صناعة   وبخ�صو�ص 
�أنه  �لوزير  �أكد  �ل�صيار�ت 
ت�صجع  �لوز�رة  �صيا�صة 
م�صيفا  �ل�صيار�ت  �صناعة 
مناولة  بال  �صناعة  ال  �نه 
�صناعة  �إىل  للو�صول 
وت�صجيع  �ل�صيارة  مكونات  
وقال  �ل�صناعة  هذه  �أي�صا 
�ن �لوز�رة  ت�صجع �صناعة  
و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صيار�ت  
�لتي تعمل يف هذ� �ملجال 
تكون  �ن  البد  �نه  موؤكد� 
فيما  كاملة  �صفافية 
جهة  من  باالأ�صعار  يتعلق 
حماية  �أخرى  جهة  ومن 

و�ملو�طن  �مل�صتهلك 
م�صيفا �ن يف هذ� يف �صدد 

للوزير  وكان  هذ�  �لدر��صة 
�صتيل  برج  مركب  زيارة 

�ملعدنية  �لهياكل  ل�صناعة 
فاطمة   مب�صتة  و�لغو�زل 
�ل�صناعية  وباملنطقة 
حول  عر�ص  �ىل  ��صتمع 
من  �ل�صناعية  �ملناطق 
�ملناطق  ت�صيري  مدير  قبل 
�الأنابيب  بوحدة  �ل�صناعية 
بالر�ص  �لري  وجتهيز�ت 
كما ز�ر �لوحدة وكذ� �رشكة 
�لطباعة  وغنون  �لتوظيب 
جيون  موؤ�ص�صى  وكذ� 
ومركب  لالليكرتونيك 
لل�صناعات  �فروديف 
ل�صناعة  وكوبيا  �لغذ�ئية 
ليختم  �ملهنية  �الألب�صة 
زيارته بوحدة �صناعة �الآجر 

مبجانة �صمال �لوالية

 وزير الطاقة
 الرو�صي األك�صندر نوفاك

نبحث تاأ�سي�س منظمة 
م�سرتكة للتعاون مع اأوبك

قال وزير �لطاقة �لرو�صي �ألك�صندر نوفاك 
�إن رو�صيا تدر�ص مع دول نفطية م�صاألة 

تاأ�صي�ص منظمة م�صرتكة للتعاون بني �أوبك 
و�ملنتجني �مل�صتقلني بعد �نتهاء �رشيان 
�تفاق خف�ص �الإنتاج �حلايل بنهاية 2018 
و�أ�صاف نوفاك �أم�ص �لثالثاء، �أن حجم 
�إنتاج رو�صيا من �لنفط، يف �الأيام �الأوىل 

من �صهر �أبريل �جلاري، جاء متو�فقا مع 
�لتز�ماتها يف �إطار �تفاق خف�ص �الإنتاج 

»�أوبك+«، و�أكد �أن مو�صكو �صتلتزم بتنفيذ 
تعهد�تها بخف�ص �إنتاجها من �لنفط حتى 

نهاية عام 2018.
وكانت رو�صيا قد خف�صت �إنتاجها من 

�لنفط يف مار�ص �ملا�صي بنحو 280 �ألف 
برميل يوميا، مبعدل يقل بـ20 �ألف برميل 

عن ن�صبة �لتخفي�ص �ملنتظرة.

 املديرية العامة 
لالأمن الوطني

 توقيع اتفاقية تعاون 
مع وزارة ال�سحة 

خالل جمريات �فتتاح فعاليات �الأيام �لطبية 
و�جلر�حية لالأمن �لوطني، قام مر�قب 

�ل�رشطة  بو�أحمد �أبوبكر، مدير �ل�صحة، 
�لن�صاط �الجتماعي  و�لريا�صات باملديرية 
�لعامة لالأمن �لوطني، ممثال لل�صيد �للو�ء 

عبد �لغني هامل �ملدير �لعام لالأمن 
�لوطني، و�لربفي�صور حممد �حلاج، مدير 

�ل�صحة و�إ�صالح �مل�صت�صفيات بوز�رة �ل�صحة 
و�ل�صكان و�إ�صالح �مل�صت�صفيات، �صبيحة 

�لثالثاء 03 �أفريل 2018، مبقر مركز �لتكوين 
�لتقني �ملتو��صل لالأمن �لوطني بحيدرة، 

على توقيع �تفاقية تعاون و�رش�كة بني  وز�رة 
�ل�صحة و�ل�صكان و�إ�صالح �مل�صت�صفيات 

و�ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني، �لتي تق�صي 
�أ�صا�ًصا بدعم جماالت �لتكوين و �لتعاون يف 
جمال �لطبي و �لطب �جلر�حي يف �الأمن 

�لوطني.

اأدرار

منطقة بودوخة بوالية �صكيكدة

الدرك الوطني ينظم وي�صاهم يف جت�صيد املرحلة الثانية

�سعود املياه املاحلة يوؤرق الفالحني ببلدية بودة 

الق�ساء على اإرهابي و ا�سرتجاع �سالحه

م�سروع رخ�س الراجلني لالأطفال املتمدر�سني يف مترنا�ست

يو�جه فالحو بلدية بودة يف �در�رمعاناة جر�ء 
على  �ملاحلة  �ملياه  �صعود  ظاهرة  تو�صع 
�إحد�ث �رشر يف  ت�صبب يف  �الأر�ص مما  �صطح 
�مل�صاحات �ملزروعة  وت�صكلت برك مائية هنا 
وح�صب  �لبيئ  �ملحيط  على  حتى  �ثر  وهناك 
مل  �لظاهرة  هذه  �أن  �لفالحني  من  عدد  �أر�ء 
�صبخة  كونت  مما  �ل�صنة  هذه  �إال  قبل  من  تكن 
�أين  �لتقليدية  �لفالحية  �لب�صاتني  ماحلة بجو�ر 

يهدد  بات  �لذي  �خلطر  ناقو�ص  �لفالحني  دق 
ن�صاط �لفالحني  ويعطل  �لزر�عية  حما�صيلهم 
�أما �لظاهرة �لتي حريتهم ونا�صدو �رشورة تدخل 
من  جلنة  باإر�صال  �لفالحية  �مل�صالح  مديرية 
�خلرب�ء و�ملهند�صون ملعاينة �لظاهرة و�لبحث 
عن �حللول الأجل متكني ع�رش�ت �لفالحني من 

تطليق ظاهرة �صعود �ملياه �ملاحلة .
بو�صريفي بلقا�صم 

للعملية  وتبعا  �الإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
�لوطني  للجي�ص  مفرزة  طرف  من  �ملنفذة 
�صكيكدة/ بوالية  بودوخة  مبنطقة  �ل�صعبي 

ن.ع.5، يوم 02 �أفريل 2018، و�لتي مكنت من 
و��صرتجاع  خطري   )01( �إرهابي  على  �لق�صاء 
كال�صنيكوف،  نوع  من  ر�صا�ص   )01( م�صد�ص 
مت �لتعرف على هوية �ملجرم �ملق�صي عليه. 

�ملكنى  فريد«  »ب.  بامل�صمى  �الأمر  يتعلق 
باجلماعات  �لتحق  قد  كان  �لذي  زرع«،  »�أبو 

�الإرهابية �صنة 1994.
�لتي  �لعمليات  �صياق  يف  �لعملية  هذه  تاأتي 
من  بالدنا  لتطهري  �مل�صلحة  قو�تنا  تخو�صها 
�آفة �الإرهاب وب�صط �الأمن و�ل�صكينة عرب كافة 

ربوع �لوطن.

�لوطني  للدرك  �الإقليمية  �ملجموعة  نظمت   
وتوعوية  حت�صي�صية  حملة  مترن��صت  بوالية 
�لثانية  �ملرحلة  جت�صيد  �إطار  يف  تندرج 
لالأطفال  �لر�جلني  رخ�ص  م�رشوع  من 
�إىل  �لر�مية  �جلهود  �إطار  يف   . �ملتمدر�صني 
وتوزيع  �لطرق  عرب  �ملرورية  �ل�صالمة  تعزيز 
�لنجاح  �ملروربعد  حو�دث  جمابهة  �آليات 
�لذي عرفته �ملرحلة �الأوىل من عملية رخ�صة 
�ل�صياقة لالأطفال �ملتمدر�صني �ملنظمة �صنة 
على  �لنموذجية  �لوالئيات  �صملت  2016و�لتي 

ق�صنطينية   ، �لعا�صمة  ،�جلز�ئر  وهر�ن  غر�ر 
�لوطني  �لدرك  قيادة  قررت   ، ومترن��صت 
بتمرن��صت على غر�ر جميع �لواليات �ل�صالفة 
و�لتي   ، مماثلة  ثانية  مرحلة  تنظيم  �لذكر  
هذ�  ، يف  �لوطن  واليات  كل  لت�صمل  �صتتو�صع 
�ل�رش�ئح  �إحدى  �الأطفال  فئة  متثل  �ل�صياق 
�لطريق  خلطر  �ملعر�صة  �لرئي�صية  �لعمرية 
�لغد  �صائق  لتح�صري  جمديا  يعد  فاختيارها 

مبر�فقة �الأولياء .
�صيخ مدقن 

البويرة

اإح�ساء 4500 طفل م�ساب بالتوحد
ك�صف �أطباء خمت�صون ونف�صانيون عن �إح�صاء 
ما يزيد عن 4500 طفال م�صاب بد�ء �لتوحد 
يوم  خالل  وذلك  �لبويرة  والية  م�صتوى  على 
�المر��ص  م�صت�صفى  �أم�ص  �إحت�صنه  در��صي 
�الإحتفال  مع  تز�منا  �لغزالن  ب�صور  �لعقلية 
�ل�صياق دق  �لتوحد ، ويف  �لعاملي لد�ء  باليوم 
�خلطر  ناقو�ص  �لفعالية  هذه  يف  �ملتدخلون 
بهذه  و�الجتماعي  �لنف�صي  �لتكفل  نق�ص  من 
ميكن  �لتي  باملر�كز  تعلق  ما  خا�صة  �لفئة 
حتت  بهم  �لعناية  عملية  لت�صهيل  حتويهم  �ن 
فتح  رغم  �ملجال  يف  �ملخت�صني  �إ�رش�ف 

لكنه  �لبويرة  مبدينة  �لفارطة  �ل�صنة  مركز 
قائمة  وجود  مع  �الإكتظاظ  ويعاين  �صيق 
ينتظرون  طفال   200 من  باأزيد  �حتياطية 
 ، خدماته  من  و�الإ�صتفادة  �إليه  للولوج  �لدور 
كاهنة   « �لنف�صانية  �الأ�صتاذة  �أكدت  فيما  هذ� 
�صماعيل » يف حديثها مع جريدة » �لو�صط » 
�أن �لعائلة �جلز�ئرية ال تتقبل �لطفل �مل�صاب 
بالتوحد وهناك حتى من ميتنعون عن عر�صه 
�لدر��صة  على  مل�صاعدته  �الأخ�صائيني  على 

و�الإندماج �الجتماعي كغريه من �الأطفال .
اأح�صن مرزوق
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نوفاك و اجلزائر 
و البرتول

اأيقنت رو�صيا اأخريا اأن متوقعها 
يف نف�ش اخلندق مع اأوبك هو 
خيار ا�صرتاتيجي لغلق الباب 

اأمام حرب تك�صري االأ�صعار الذي 
ت�صنه بع�ش الدول الكربى ،وهي 

القناعة التي حملتها كلمات 
وزير الطاقة الرو�صي اأم�ش  الذي 

اأف�صح عن م�صاع تقوم بها بالده 
لتاأ�صي�صي منظمة جديدة لتاأطرب 

احلوار مع اأوبك و املنتجني 
امل�صتقلني.ميكن لهذا القرارو 
من املوؤكد اأن تكون لهذا القرار 

انعكا�صات اإيجابية على  ا�صتقرار 
�صعر برميل النفط خالل العام 
القادم و تثمني ما و�صلت اإليه 

ال�صوق النفطية يف الوقت احلايل 
على م�صتوى �صبط التوازنات و 

التحكم يف م�صتويات االإنتاج
داخليا �صتكون اجلزائر اأكرث 

امل�صتفيدين يف اجتاه التقليل من 
عمليات طبع النقود و التحكم 
يف معدالت الت�صخم و �صبط 

التوازنات الكربى مع  انعكا�صات 
ما تطبقه وزارة التجارة من منع 

ا�صترياد بع�ش املوادلكن يبقة 
النخوف قائما من مفاجاآت غري 

�صارة يف منطقة اخلليج و يف  
قطاع غزة و اجلنوب اللبناين 

حيث تتنامى يوميا بوادر حرب 
جديدة يكون الكيان ال�صهيوين 

امل�صتفيد الكبري منها. 

وداد احلاج:

اجتماع مكتب جمل�ش 
االأمة

ا�ستئناف اجلل�سات 
العلنية يوم 08 افريل

تر�أ�ص رئي�ص جمل�ص �الأمة، عبد �لقادر بن 
�ملجل�ص،  ملكتب  �جتماعا  �أم�ص،  �صالح، 
�جلل�صات  ��صتئناف  �ملكتب  ر  قَرّ وقد 
�أفريل   08 �الأحد  يوم  من  �بتد�ء  �لعلنية 
ت�صوية  �ملت�صمن  �لن�ص  ومناق�صة  لتقدمي 
لرد  �ال�صتماع  ثم   ،2015 ل�صنة  �مليز�نية 
�ل�صيد وزير �ملالية على تدخالت �ل�صيد�ت 
و�ل�صادة �الأع�صاء وعر�ص �لن�ص �ملت�صمن 
للم�صادقة،   2015 ل�صنة  �مليز�نية  ت�صوية 
يوم  �أ�صغاله  �ملجل�ص  يو��صل  �أن  على 
�الإثنني 09 �أفريل ، لعر�ص ومناق�صة �لن�ص 
�ملتعلق بقانون �لتجارة �الإلكرتونية، ويوم 
عامة  جل�صة  لعقد  �أفريل   12 �خلمي�ص 
تخ�ص�ص لطرح �الأ�صئلة �ل�صفوية كما در�ص 
�ل�صفوية  �الأ�صئلة  من  جمموعة  �ملكتب 
ال�صتيفائها  �حلكومة  على  �إحالتها  ر  وقَرّ

�ل�رشوط �لقانونية �ملطلوبة.

امللتقى الدويل حول ال�صاحة املالية اجلزائرية

 Ooredoo الراعي الرئي�سي 
�جلز�ئرية،  �ملالية  �ل�صاحة  حول  �لدويل  �مللتقى  رئي�صي،  كر�عي   Ooredoo تر�فق 
و�لذي جترى فعالياته من 3 �إىل 5 �أفريل 2018، بق�رش �ملعار�صSAFEX ، �ل�صنوبر 

�لبحري، باجلز�ئر �لعا�صمة.
يجمع هذ� �مللتقى، �لذي يُنظم حتت رعاية وزير �ملالية، �ل�صيد عبد �لرحمان ر�وية، 
خالل  �ملوؤ�ص�صات  وم�صريي  �لتاأمني  و�رشكات  �مل�رشفية  و�ملوؤ�ص�صات  �لبنوك  مدر�ء 
بقطاع  �ملتعلقة  �لق�صايا  خمتلف  �ىل  �مل�صاركون  �صيتطرق  �القت�صادي،  �حلدث  هذ� 
وكذ�  �لتاأمينات  و�صوق  �الإ�صالمية،  و�ل�صريفة  �مل�رشفية  �ل�صوق  ال�صيما:  �القت�صاد، 

�خلدمات �مل�رشفية للدفع �الإلكرتوين.
باالإجابة على  �لبيع  م�صت�صارو  يقوم  �أين  بف�صاء  �مللتقى  Ooredoo يف هذ�  ت�صارك 
�أ�صئلة �لزو�ر �ملهنيني و�قرت�ح خمتلف �لعرو�ص و�حللول �لتي ت�صتجيب ملتطلباتهم من 
خالل ح�صورها يف هذ� �حلدث، توؤكد Ooredoo �لتز�مها �لثابت يف تطوير �لقطاع 

�القت�صادي �لوطني.

اآليان�س للتاأمينات، حا�سرة يف امللتقى 
الدويل االأول يف ال�ساحة املالية

د�ئما وفية ل�صمعتها ك�رشكة تاأمني حديثة و ،�أليان�ص 
للتاأمينات،و ب�صفتها ممول �لدويل لل�صاحة �ملالية، 
، كانت حا�رشة، يف �لطبعة �الأوىل للملتقى �لدويل 
يف �ل�صاحة �ملالية، و �لذي ميتد من 3 �إىل 5 �أفريل 
�صافك�ص  للمعار�ص  �لدويل  �لق�رش  �جلاري،يف 
ب�صفته رئي�ص مدير عام الآليان�ص للتاأمينات، ونائب 

و�إعادة  �لتاأمني  ل�رشكات  �جلز�ئري  الحتاد  رئي�ص 
�لتاأمني،و حتت �صعار،  » تطوير �صوق �لتاأمني،  ماهي 
�لفر�ص، ماهي �لعر�قيل؟ ، ، ح�صان خليفاتي، قام 
�لتاأمني،  مبد�خلة حول كيفية و طرق تطوير �صوق 
�لتي تعرت�ص �زدهار  �لعر�قيل  �لفر�ص �ملتاحة، و 

�أكرب لهذ� �لقطاع.

الفريق اأحمد ڤايد 
�سالح ي�ستقبل وزيرة 

الدفاع االإ�سبانية
يف �إطار �لزيارة �لتي يقوم بها ماريانو ر�خوي 
بري، رئي�ص حكومة �إ�صبانيا �إىل �جلز�ئر على 
ر�أ�ص وفد وز�ري، ��صتقبل �لفريق �أحمد ڤايد 

�صالح، نائب وزير �لدفاع �لوطني، رئي�ص 
�أركان �جلي�ص �لوطني �ل�صعبي، �أم�ص �لثالثاء 

03 �أفريل 2018، وزيرة �لدفاع �الإ�صبانية 
�ل�صيدة ماريا دولوري�ص دو كو�صبيد�ل ڤار�صيا، 

وذلك باملركز �لدويل للموؤمتر�ت »عبد 
�للطيف رحال«، بنادي �ل�صنوبر. 

خالل هذ� �للقاء، �أجرى   حمادثات تناولت 
حالة �لتعاون �لع�صكري بني �لبلدين، كما تبادال 

�لتحاليل ووجهات �لنظر حول �لق�صايا ذ�ت 
�الهتمام �مل�صرتك ح�رش هذ� �للقاء �صباط 

�ألوية وعمد�ء من وز�رة �لدفاع �لوطني و�أركان 
�جلي�ص �لوطني �ل�صعبي وكذ� �أع�صاء �لوفد 

�لع�صكري �الإ�صباين.
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