
�أوهمتها على متكينها من �سقة ب�سعر 180 مليون �سنتيم 

قيادية يف حزب كبري حتتال على طبيبة يف مبلغ 410 مليون �سنتيم
�ص5

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  اجلمعة-13 ال�سبت14 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 28 رجب  1439هـ العدد:4615   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

ا�ستباكات 
واإ�سابات مبلعب 

�ص2حمالوي

�ص17

�ص3

�ص4-3

�ص4

�ص6

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

 تدمري 17 
 قنبلة تقليدية

 ال�سنع بباتنة 

جامعة �جللفة �لإثنني �ملقبل

ندوة حول  الأمري عبد 
القادر يف ربوع اأولد 

نايل ومن جاورهم 

اجلزائر ت�سلي �سالة الغائب على �سهداء الطائرة
�سفارة �ل�سحر�ء �لغربية باجلز�ئر

الأقدار ت�ساء اأن ميتزج دم الثوار 
.      �سهداء الواجب وتالحم 

ال�سعب واجلي�ش

وزير �لتجارة �سعيد جالب:

 حتيني قائمة املواد املمنوعة  من ال�سترياد موؤقتا
      .        �حلكومة ترفع من كميات   م�سحوق �حلليب يف �ل�سوق

ت�سامن

اقتناء 3500 حافلة 
نقل مدر�سي خالل 

�سنة 2018

م�سروع ال�سكة احلديدية 
تقرت –حا�سي م�سعود 

لتحريك عجلة القت�ساد 

جنوب

�ص 3

مولودية �جلز�ئر و�سبيبة�لقبائل
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اأدرار تبكي 

اال�ستعداد ال�ستقبال 3 �سهداء حتطم الطائرة الع�سكرية
والية اأدرار على غرا باقي واليات 
الوطن لب�ست ثوب احلزن والبكاء 
اجلزائر  ب�سهداء  واالفتخار 
الطائرة  حتطم  اثر  توفوا  الذين 
وتابعت  ببوفاريك  الع�سكرية 
والع�سكرية  املدنية  ال�سلطات 
املجتمع  فعاليات  ،فوخمتلف 
املدين حالة الفاجعة التي اأملت 
ابرق  والكل  و�سعبها  باجلزائر 
ر�سائل التعازي لعائالت ال�سحايا 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش  وقيادة 
 3 ا�ست�سهاد  خرب  ل  نز  اأن  اإال 
�سهداء يف احلادث ينحدرون من 
والية ادرار هم ال�سهيد حفو�سي 
برتبة  عبد احلفيظ هو ع�سكري 
من ق�رص  �سيانة  ومهند�ش  رائد 

فونوغيل  ببلدية  يو�سف  �سيدي 
من  حل�سن  بوبكر  وال�سهيد 
عريف  ع�سكري  طلمني  بلدية 
اإيل  باالإ�سافة  اجلوية  بالقوات 
ع�سكري  اأ�سامة  رقاد  ال�سهيد 
 400 بحي  ي�سكن  عريف  رتبة 
اأين حتولت  م�سكن مبدينة ادرار 
مواكب  اإيل  م�ساكنهم  مقرات 
�ساكنة   قبل  من  وموا�ساة  عزاء 
افتخرت  والتي  ادرار  الوالية 
املناطق  كبقية  ب�سهدائها 
املدنية  ال�سلطات  ومبا�رصة 
برناجما  �سطرت  والع�سكرية 
على  ال�سهداء  جثامني  ال�ستقبال 
الطائرة  بهم  حتط   تقدير  اقل 
اأو  اليوم  مابني  اأدرار  مطار  يف 

لي�ستقبلهم  تقدير  اقل  على  غدا 
والع�سكرية  املدنية  ال�سلطات 
املجتمع  فعاليات  وخمتلف 
ت�سجيع  يتم  ومبا�رصة  املدين  

مثواهم  اإيل  ال�سهداء  جنازة 
ربي  راأ�سهم  م�سقط  يف  االأخري 

يرحم �سهداء اجلزائر
ب.ب

»اأيتوزا« تت�سامن مع 
�سهداء بوفاريك

عرب كافة م�ساجد الوطن 

�سالة الغائب على اأرواح 
�سهداء الطائرة الع�سكرية

ك�سف وتدمري �ست )06( 
قنابل تقليدية ال�سنع بباتنة 

ملدة  احلداد  باإعالن  اجلمهورية  رئي�ش  قرار 
الواجب  �سهداء  مع عائالت  ت�سامنا  اأيام  ثالث 
الوطني، جعل موؤ�س�سة ايتوزا تكتب يف حافالتها 
الوطني  الواقع  مع  متا�سيا  وهذا  وطني،  حداد 
 257 اجلزائر  فقدت  اأن  بعد  حزنا  يعي�ش  الذي 

من �سهدائها.

اأقيمت يوم اأم�ش عرب كافة م�ساجد الوطن عقب 
اأرواح  ترحما على  الغائب  �سالة اجلمعة �سالة 
يوم  �سقطت  التي  الع�سكرية  الطائرة  �سهداء 

االأربعاء 11 اأفريل 2018 خملفتا 257 �سهيد. 

ك�سفت ودمرت مفرزة للجي�ش الوطني ال�سعبي، 
قنابل   )06( �ست  بباتنة،  اخلمي�ش  اأم�ش  يوم 
تقليدية ال�سنع، ح�سب ما افاد به اأم�ش اجلمعة 

بيان لوزارة الدفاع الوطني.
االإرهاب  اإطار مكافحة  انه »يف  البيان  او�سح  و 

واإثر عملية بحث ومت�سيط 
للجي�ش  مفرزة  ودمرت  ك�سفت  بباتنة/ن.ع.5، 
الوطني ال�سعبي، يوم 12 اأفريل 2018، �ست )06( 

قنابل تقليدية ال�سنع«.

ولد عبا�س يثري الراأي العام من جديد

ا�ستباكات واإ�سابات مبلعب حمالوي

يف  لتقاليده  وفيا  الزال  عبا�ش،  ولد  جمال  الوطني  التحرير  جلبهة  العام  االأمني  اأن  يبدو 
باالأرقام  خالله   من  ي�سكك  بت�رصيح  اخلمي�ش  خرج  حيث  للجدل،  املثرية  الت�رصيحات 
اخلا�سة بعدد �سهداء الواجب الوطني التي مت ت�رصيح بها من قبل وزارة الدفاع الوطني، ما 

يعطي ت�سورا على اأن ولد عبا�ش بالرغم من بكائه اإال اأنه مل ين�سى ت�رصيحاته الكارثية.

و�سبيبةالقبائل  االآالف من جماهري فريقي مولودية اجلزائر  توافد  اأم�ش  �سهدت �سبيحة 
كاأ�ش  نهائي  لن�سف  الفريقني حت�سبا  مباراة  متابعة  اجل  من  ال�سهيد حمالوي  ملعب  اإىل 
اجلمهورية، ومل متر االأمور يف اأف�سل االأحوال يف ظالل ا�ستباكات بني عدد من جماهري 
الفريقني يف ظل العدد الكبري الأن�سار املولودية الذين توافدوا على امللعب رغم اأن ح�ستهم 

من التذاكر ال يتجاوز3200 تذكرة.

وكاالت �سياحية ت�ستغل ت�سامن 
اجلزائريني يف فاجعة بوفاريك !

اإحباط حماوالت تهريب وقود

ورقلة 

 ا�ستالم 4 م�سابح جديدة
 خالل �سيف 2018 

�ستدعم بلديات والية ورقلة قريبا باأربع )4( م�سابح جديدة ما �سي�ساهم 
يف اإعطاء دفع يف جمال توفري هياكل ومرافق الرتفيه ل�سباب الوالية خالل 

مو�سم ال�سيف، ح�سبما علم من مدير القطاع .
ويتعلق االأمر بثالث )3( م�سابح بطول 25 مرتا من املنتظر ا�ستالمها 
�سمن االحتفاالت املقبلة بعيدي اال�ستقالل وال�سباب )5 جويلية( بكل 

من بلديات احلجرية و�سيدي �سليمان وبلدة اأعمر ا�ستكملت بها االأ�سغال 
باالإ�سافة اإىل م�سبح جواري موجه لفائدة الن�ساء فقط ببلدية ورقلة 

)افري(، كما اأكده بوبكر �ستحونة .

 ت�سامن زعماء العامل 
مع اجلزائر يتوا�سل

فاجعة  ذوي  مع  ت�سامنها  بت�سجيل  ال�سياحية  الوكاالت  اإحدى  قامت 
جمانية  لعمرة  منحها  عن  اأعلنت  حيث  اخلا�سة،  بطريقتها  بوفاريك 
لذوي ال�سحايا من واليتها، اإال اأن طبيعة ردود فعل اأبناء املنطقة جاءت 
الوالية،  من  �سحية  اأي  ي�سجل  مل  اأنه  موؤكدة  الوكالة،  الإعالن  مناق�سة 
واأن اجلهات الر�سمية بالوالية �سبق واأن اأبرزت ذلك، داعني اإىل احرتام 
م�ساعر املعنيني وجل اجلزائريني الذين ت�سامنوا على نطاق وا�سع مع 
الفاجعة، موؤكدين �رصورة عدم ال�سعي ال�ستغالل هكذا ظروف الأ�سباب 

م�سلحية.

للجي�ش  مفارز  اأحبطت  املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف 
اأهرا�ش/ن.ع.5،  و�سوق  والطارف  تب�سة  من  بكل  ال�سعبي  الوطني 
حني  يف  لرت،  بـ12737  الوقودتُقدر  من  كبرية  كميات  تهريب  حماوالت 
�سبطت مفرزة اأخرى بعني قزام/ن.ع.6، كمية من املواد الغذائية تُقدر 
عنا�رص  اأوقف  اأخرى،  جهة  ومن  امل�سدر،  نف�ش  ي�سيف  طن،  بـ0،36 
بتلم�سان/ن.ع.2، تاجر خمدرات بحوزته 9،5 كيلوغرام  الدرك الوطني 
من الكيف املعالج، فيما اأوقفوا مهربا بحوزته 1476 وحدة من خمتلف 
امل�رصوبات مبع�سكر. كما مت توقيف �سبعة )07( مهاجرين غري �رصعيني 

من جن�سيات  خمتلفة بتلم�سان.

اأمّلت  التي  الفاجعة  اجلزائريني يف  وم�ساندة  التعازي  برقيات  توا�سلت 
بعثوا  الذين  العامل  وروؤ�ساء  زعماء  طرف  من  االأ�سود  االأربعاء  يوم  بها 
ر�سائل املوا�ساة اإىل رئي�ش اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة اإثر �سقوط 
الطائرة التي عرفت مقتل جميع ركابها املقدر عددهم 257 �سهيد، ويف 
املغربي حممد  العاهل  من  التعزية  ر�سائل  اجلزائر  تلقت  ال�سدد  هذا 

ال�ساد�ش ورئي�سي دولتي بولونيا وال�سني اأندريه دودا و�سي جني بينغ.

ابتداء من م�ساء اأم�س اجلمعة

اأمطار غزيرة يف �سكل زخات على واليات الو�سط 
اأ�سارت ن�رصية خا�سة للديوان الوطني لالأر�ساد اجلوية اىل ت�ساقط اأمطار غزيرة تكون يف �سكل زخات 
على واليات الو�سط ابتداء من م�ساء اأم�ش اجلمعة و �ست�سهد واليات ال�سلف و عني الدفلى و تيبازة و 
اجلزائر و البليدة و  املدية هذا التغري يف املناخ اليوم اجلمعة ابتداء من ال�ساعة التا�سعة ليال اىل غاية 
نف�ش ال�ساعة من يوم ال�سبت، حيث �ستقدر كميات االأمطار املت�ساقطة اأو تتجاوز 70 ملم خالل فرتة 
�سالحية هذه الن�رصية ح�سب نف�ش امل�سدر كما اأن �سمال كل من واليتي االأغواط  و اجللفة و واليات 
تيارت و تي�سم�سيلت و تيزي وزو و بومردا�ش معنية اأي�سا بهذه االأمطار القوية ابتداء من اأم�ش اجلمعة 
على ال�ساعة التا�سعة ليال اىل يوم ال�سبت على ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء حيث �ستقدر كميات االأمطار 

املت�ساقطة اأو تتجاوز حمليا 40 ملم خالل �سالحية

املدر�سة الوطنية العليا للعلوم ال�سيا�سية 

ندوة حول ال�سيا�سات اللغوية يف املغرب العربي 
ال�سيا�سات  البحث يف  بالتن�سيق مع فرقة  ال�سيا�سية    للعلوم  الوطنية  اأن تنظم املدر�سة  من املزمع 
اأفريل 2018 امللتقى  الهوية واالإ�ستقرار يف اجلزائر، يومي 16 و17  اللغوية وتاأثرياتها على م�ساألتي 
املغاربي االأول حول » ال�سيا�سات اللغوية يف دول املغرب العربي درا�سة مقارنة على �سوء التجارب 

ي.عاملغاربية الروؤى والبدائل«
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الطاقم احلكومي تلقى التعازي بجامع كت�ساوة

�سالة الغائب على �سحايا حتطم الطائرة   
اأدى امل�سلون �سالة الغائب، ترحما على اأرواح �سحايا حتطم الطائرة الع�سكرية ببوفاريك والذي اأودى بحياة 257 �سهيدا، يف حني اأداها الطاقم 

احلكومي على م�ستوى جامع كت�ساوة الذي مت تد�سينه الأ�سبوع اجلاري، يف اأول �سالة تقام على م�ستواه، و�سط دعوات لإطالق ت�سمية ال�سهداء 
عليه ترحما على اأرواح ال�سحايا. كما تلقى الطاقم احلكومي

�لتعازي من �ضفر�ء و�أع�ضاء 
من  �لدبلوما�ضي  �ل�ضلك 
�لذين  �ل�ضقيقة  �لدول 
م�ضتوى  على  جتمعو� 

�مل�ضجد.
�لدينية  �ل�ضوؤون  وزير  و�أكد 
عي�ضى،  حممد  و�لأوقاف 
�فتتاح  �أن  له  كلمة  خالل 

م�ضجد كت�ضاوة وكاأول �ضالة 
�رصح  ��ضتمر�ر  ميثل  به 
موؤكد�  باجلز�ئر،  �لإ�ضالم 
a�أن  ت�ضتحق  �جلز�ئر  �أن 

يج�ضد لها �جلبابرة، يف حني 
باإقامة  �أمر  �لرئي�س  �أن  قال 
�مل�ضجد  بهذ�  �ضالة  �أول 

ر�ضميا.

بخ�ضو�س  �أ�ضاف  كما 
�أنه  �لطائرة  حتطم  �ضحايا 
�حلزن  �أيام  نهاية  يوم  ميثل 
و�حلد�د على �ضهد�ء حتطم 

طائرة �لع�ضكرية ببوفاريك، 
قلوب  بوحدة  ذكر  لكنه 

�جلز�ئريني.
�س.ب

�سفارة ال�سحراء الغربية باجلزائر

الأقدار ت�ساء اأن ميتزج دم الثوار 

�سهداء الواجب وتالحم ال�سعب واجلي�ش

باتنة

تدمري 17 قنبلة تقليدية ال�سنع 

�ل�ضحر�ء  �ضفارة  �أر�ضلت 
تعزية  ر�ضالة  باجلز�ئر  �لغربية 
للجز�ئر �ضعبا وحكومة تعزيهم 
�لناجت  �جللل  مب�ضابهم  فيها 
�لع�ضكرية  �لطائرة  �ضقوط  عن 
 2018 �أفريل   11 �لأربعاء  يوم 
عن  �أ�ضفر  �لذي  ببوفاريك 
بينهم  من  �ضهيد   257 �ضقوط 

�ل�ضحر�ء  من  و�أفر�د  �أ�رص 
يف  �لعالج  يتلقون  كانو  �لغربية 

�مل�ضت�ضفيات �جلز�ئرية.
�أكد  �لأليمة  �ملنا�ضبة  وبهذه 
�لقائمون بالأعمال على م�ضتوى 
�ل�ضفارة �ل�ضحر�وية باجلز�ئر يف 
�لتي حتوز يومية  ن�س برقيتهم 
»�لو�ضط« على ن�ضخة منها باأن 

ميتزج  و�أن  �إل  ت�ضاأ  مل  �لأقد�ر 
بدم  �لثائر  �ل�ضحر�وي  �لدم 
فبالرغم  �جلز�ئريني،  �إخو�نهم 
�لفاجعة  خلفته  �لذي  �لأمل  من 
ن�س  �ل�ضعبني ح�ضب  نفو�س  يف 
مثال  قدمت  �أنها  �إل  �لر�ضالة 
بني  و�لت�ضامن  �لتاآزر  عن  �آخر 
تاأثر  لن  �لذي  �لأمر  �لبلدين 

�لأ�ضكال  من  �ضكل  باأي  عليه 
�لتي  �ملغر�ضة  �ملخزن  �أبو�ق 
�ملاأ�ضاة  ت�ضتثمر يف  �أن  حاولت 
عندما  �ملعتادة  بطريقتها 
يخ�س  ب�ضيء  �لأمر  يتعلق 
�لعادلة  �ل�ضحر�وية  �لق�ضية 

ح�ضب ذ�ت �لن�س.
عواق يحي 

بها  قام  �لتي  �لت�ضامنية  �لهبة   
مبختلف  �جلز�ئري  �ل�ضعب 
مع  ،وتفاعله  ومكوناته  �أطيافه 
يوؤكد  �لع�ضكرية  �لطائرة  �ضحايا 
مع  �ملو�طن  تالحم  مدى  لنا 
�لع�ضكرية  .فاملوؤ�ض�ضة  جي�ضه 
بالحرت�م  حتظى  ماز�لت 
�أبناء  طرف  من  و�لثقة  و�لتقدير 
وتثبت  منه  قريبة  لأنها  �ل�ضعب 
�ل�ضعب و�ىل  �أنها من  يف كل مرة 
�ضليل  �لذي هو  �ل�ضعب. وجي�ضنا 
يوؤكد  مرة  كل  يف  �لتحرير  جي�س 
على �نه موؤ�ض�ضة جمهورية وطنية 
�لتحرير  معركة  يف  �ضاهمت 
�لبناء  خطى  يف  ت�ضري  وماز�لت 

�إقامة  يف  �ضاهمت  كما  و�لت�ضييد 
�لعمالقة  �مل�ضاريع  من  �لعديد 
�لطريق  �إىل  �لأخ�رص   �ل�ضد  من 
�جلي�س  لل�ضحر�ء،و�أفر�د  �لعابر 
�لعني  وهم  �حلدود  يف  مر�بطون 
حماية  على  ت�ضهر  تنام  ل  �لتي 
كل  من  �جلز�ئر  وحر��ضة  �لوطن 
�جلي�س  �ن   كما  حمدق.  خطر 
يف  تدخله  مرة  كل  يف  ي�ضجل 
عند  وخا�ضة  �لأزمات  خمتلف 
�لطرق  بفتح  �لطبيعية  �لكو�رث 
عن  �لعزلة  وفك  و�مل�ضالك 
�ملو�طنني وتقدمي يد �مل�ضاعدة 
�ملو�طن  يجد  .ولهذ�  و�لدعم 
نف�ضه قريب �ىل موؤ�ض�ضة �جلي�س 

يف  �ضباب  لفقد�نها  .ويحزن 
و�جب  يوؤدون  كانو�  �لزهور  عمر 
من  قدمو�  �لوطنية  �خلدمة 
ليكونو�  �لوطن  مناطق  خمتلف 
لهم  ،كتبت  �لأوىل  �ل�ضفوف  يف 
�إىل  �لأرو�ح  و�ضعدت  �ل�ضهادة 
يلف  �ليوم  نع�ضهم  و  �لبارئ 
لهم  وتقدم  �لوطنية  بالأعالم 
لهم  وتخ�ضع  �ل�رصفية  �لتحية 
حرقة  عيوننا  وتبكي  �لقلوب 
على فقد�نهم دما ودموعا ونحن 
يف  تعاىل  �هلل  عند  نحت�ضبهم 
�ليوم  �لوليات  .كل  �خللد  جنة 
بال�ضهد�ء  �لحتفاء  يف  تت�ضارك 
وكل �ل�ضعب �ضيوؤدي �ضالة �لغائب 

�لطاهرة.  �لزكية  �أرو�حهم  على 
مالمح  فيهم  ماز�لت  �ضباب 
�ليوم  �ضيزفون  و�لرب�ءة  �لطفولة 
�خللد  جنة  �ىل  �لزغاريد  حتت 
من  �جلي�س  �فر�د  �ىل  .ور�ضالتنا 
�إنكم  �لب�ضيط  �لقيادة �ىل �جلندي 
معركة  و�ملعركة  وحدكم  ل�ضتم 
علينا  يحتم  و�لو�جب  �جلميع 
موؤ�زرتكم و�ن يكون �ل�ضعب جمند� 
و يقف �ىل  بيدكم  و�لأخذ  ور�ئكم 
جانبكم وحمنكم حمنته و�فر�حكم 
نقف  معا  و�حدة  ويد�  �أفر�حه 
باملر�ضاد لكل من ت�ضول له نف�ضه 
موؤ�ض�ضتنا  �ضاأن  من  بالنتقا�س 

�جلمهورية وقيادتها.

�لوطني  للجي�س  مفرزة  دمرت 
�ل�ضعبي ، 17 قنبلة تقليدية �ل�ضنع 
بحث  عملية  �ثر  وذلك  بباتنة 
ما  ح�ضب  باملنطقة  ومت�ضيط 
�فاد به بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني 
�إطار  »يف  �نه  �لبيان  يف  وجاء 
عملية  و�إثر  �لإرهاب  مكافحة 
بباتنة/ن.ع.5،  ومت�ضيط  بحث 
للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�ضفت 
�أفريل   11 يوم  �ل�ضعبي،  �لوطني 
قنبلة   )17( ع�رص  �ضبعة   ،2018

تقليدية �ل�ضنع ».

�لتهريب  حماربة  �إطار  ويف 
�أوقفت  �ملنظمة،  و�جلرمية 
�ل�ضعبي  �لوطني  للجي�س  مفارز 
مترن��ضت/ن.ع.6  من  بكل 
 )05( خم�ضة  وتندوف/ن.ع.3، 
مهربني و�ضبطت م�ضد�ضا ر�ضا�ضا 
من  وكمية  كال�ضينكوف  نوع  من 
 )2،6( �إىل  بالإ�ضافة  �لذخرية، 
طن من �ملو�د �لغذ�ئية و)12000( 
قر�س  و)8200(  �لوقود  من  لرت 
كهربائية   مولد�ت  و)06(  مهلو�س 

و)07( مطارق 

عن  ك�ضف  �أجهزة  و)04(  �ضغط 
�أوقفت  مت�ضل،  �ضياق  �ملعادنفي 
�لوطني  للجي�س  م�ضرتكة  مفارز 
منف�ضلة  عمليات  خالل  �ل�ضعبي، 
وجيجل  تلم�ضان/ن.ع.2  من  بكل 
تاجري  وجانت/ن.ع.4،  /ن.ع.5 
 )104( و�ضبطت  خمدر�ت 
�ملعالج،  �لكيف  من  كيلوغر�م 
�لدرك  عنا�رص  �أوقف  فيما 
ثالثة  باأدر�ر/ن.ع.3،  �لوطني 
�ضالحني  وحجزو�  مهربني    )03(
خرطو�ضة  و)6020(  ناريني   )02(

 )1860( �ضبط  مت  كما  �ضجائر، 
�مل�رصوبات  خمتلف  من  وحدة 

بب�ضكرة و�لو�دي/ن.ع.4.
مفارز  �أوقفت  �أخرى،  جهة  من 
�ل�ضعبي  �لوطني  للجي�س  م�ضرتكة 
من  �رصعي  غري  مهاجر�   )159(
جن�ضيات خمتلفة بكل من غرد�ية 
وب�ضكرة وتلم�ضان ، يف حني �أحبط 
بالقالة/ن.ع.5،  �ل�ضو�حل  حر�س 
حماولة هجرة غري �رصعية لـ )04( 
قارب  منت  على  كانو�  �أ�ضخا�س 

تقليدي �ل�ضنع.

 خماوف على اجلودة وغلق 
باب اتهام املوزعني

 احلكومة ترفع من كميات
 م�سحوق احلليب يف ال�سوق

للوز�رة  �لر�ضمي  �ملوقع  ك�ضف 
كميات  رفع  قر�ر  عن  �لأوىل 
طرف  من  �حلليب  م�ضحوق 
للحليب،  �ملهني  �لوطني  �لديو�ن 
لتد�رك �لندرة �حلا�ضلة يف �حلليب 
�ضيم�س  �لرفع  �أن  موؤكدة  �ملدعم، 
على  و�خلا�ضة  �لعمومية  �مللبنات 
كمية  رفع  �ضيتم  حيث  �ضو�ء،  حد 
جممع  مللبنات  �حلليب  م�ضحوق 
مب�ضحوق  �لعمومي   »GIPLAIT«
من 7.000 �إىل 10.000  �حلليب 
يف  ترفع  �أن  على  �ل�ضهر،  طن يف 
�لـمقابل �إنتاجها من �حلليب �لـمعباأ 
 2 مليوين  من  �أزيد  من  �لأكيا�س  يف 
�أربعة 4 ماليني لرت يف  لرت �إىل نحو 
�لقطاع �خلا�س،  ملبنات  �أما  �ليوم. 
�لأخرى  هي  تزويدها  رفع  ف�ضيتم 

من 7500 �إىل9000 طن يف �ل�ضهر.
كما �أكدت �جلهات �لر�ضمية �ألتد�بري 
�ضتكون  �مل�ضحوق  ح�ضة  من  �لرفع 
للقانون  �ضارم  بتطبيق  مدعمة 
نف�ضه حتويل  له  ت�ضول  من  كل  �ضد 
من  بقوة  �لـمدعم  �حلليب  م�ضحوق 

قبل �لدولة لفائدة �لـم�ضتهلكني.
حجم  برفع  �لو�ضاية  خطوة  وتاأتي 
�ضل�ضلة  بعد  �حلليب  م�ضحوق 
وز�رتي  بني  ما  و�لرد  �لأخذ  من 
�حلليب  وموزعي  و�لفالحة  �لتجارة 
وحتى �مللبنات، خا�ضة بعد �ضدور 
�ملر�ضوم باجلريدة �لر�ضمية �خلا�س 
�ملقاهي  على  �حلليب  توزيع  مبنع 
وحتميل �لو�ضاية �ملوزعني م�ضوؤولية 
وز�رة  وتاأكيد  �حلليب،  �أكيا�س  �أزمة 
�لتجارة على فتح حتقيقات معمقة 
�ملوجه  �حلليب  نوعية  بخ�ضو�س 
�ملوزعني  بع�س  كون  للم�ضتهلك، 
حيث  �ملم�ضي،  �لعقد  يحرتمون  ل 
على  �حلليب  كل  يوزعون  ل  �أنهم 
�لتي  للموؤ�ض�ضات  ليوجه  �لتجار ، 

ت�ضنع �جلنب و�لياغورت، بح�ضبهم.
من جهته رد ممثل فيدر�لية موزعي 
وز�رة  تهمة  �أمني بلور،  �حلليب 
ندرة  م�ضوؤولية  بتحمل  لهم  �لتجارة 
توزيعه  خالل  من  �لأكيا�س  حليب 

�مللبنات  وعلى  �ملقاهي،  على 
�خلا�ضة ب�ضناعة �جلنب و�لياغورت، 
هو  �حلليب  بودرة  نق�س  �أن  موؤكد� 
�ملادة،  �ضح  ور�ء  �لأول  �مل�ضوؤول 
�ملوزعني  بع�س  جتاوز�ت  ولي�س 
بع�س  على  �لأكيا�س  حليب  بتوزيع 
ت�ضجيل  ينف  مل  و�إن  �ملقاهي، 
موزعي  و�ضط  �لتجاوز�ت  بع�س 
�حلليب، و�لتي حددها ما بني 2 و3 
�أن  ميكن  ل  باأنها  متد�ركا  باملائة، 
و�مل�ضوؤولة  �لرئي�ضي  �ل�ضبب  تكون 
يعادل  ما  �أن  موؤكد�  �لأزمة،  عن 
بودرة �حلليب  باملائة من  ن�ضبة 25 
ما  وهو  �مللبنات،  عن  �ليوم  غائبة 
يعني قر�بة مليون لرت على �مل�ضتوى 
�أو   20 كانت  �إن  مت�ضائال  �لوطني، 
�ضاحب  منها  ي�ضتفيد  �لتي  لرت   30
ذلك  كل  يف  تت�ضبب  من  هي  مقهى 
على  �لتوزيع  �أن  م�ضيفا  �لعجز، 
�ملقاهي جتاوز موجود منذ �ل�ضابق 
ندرة  يف  �ليوم  يت�ضبب  فكيف  فلما 
ترفقها  مل  لو  �لأكيا�س،  حلليب 
م�ضوؤوليتها  يتحمل  �ملادة  نق�س يف 
�لديو�ن للحليب، مو�ضعا من �نتقاده 
على  للتوزيع  بالن�ضبة  حتى  للتهمة 
منها  ي�ضتفيد  من  كون  �ملقاهي، 
ثانية  جهة  جز�ئريون. من  �أي�ضا  هم 
عنها  �أعلنت  �لتي  �لكمية  ومبالحظة 
�لـ3/1  بحو�يل  و�ملقدرة  �لو�ضاية 
بالن�ضبة ملجمع جيبيلي، 5/1 بالن�ضبة 
للخو��س، يف حني �أنه �ضيتم م�ضاعفة 
مليون   2 من  �حلليب  �أكيا�س  عدد 
هذ�  �ليوم،  يف  مليون   4 �إىل  �ليوم  يف 
ونوعية  جودة  حول  �إ�ضكالية  يطرح 
�لبودرة  �أن  خا�ضة  وكثافته،  �حلليب 
�إجمال  �لـ4/1  تتجاوز  ل  �مل�ضاعفة 
ما بني �لعام و�خلا�س، يف حني يرفع 
لل�ضعف، خا�ضة  �أكيا�س �حلليب  عدد 
كثري�  �مل�ضتهلك  حماية  منظمات  �أن 
وكثافة حليب  �أثارت ق�ضايا جودة  ما 
�حرت�م  عدم  عن  و�حلديث  �لأكيا�س 
بع�س �مللبنات حلجم �لبودرة �ملقررة 

بالكي�س �لو�حد.
�سارة بومعزة

ال�سكرتري الأول لالأفافا�س حممد 
جيالين يوؤكد:

 »البع�ش حاول
  م�سمون الإجماع

الوطني«
حلل  الأمثل  •       مبادرة حزبنا 

الأزمة باجلزائر

مبادرة  جيالين عن  حاج  د�فع  حممد 
�لإجماع �لوطني �خلا�ضة بجبهة �لقوى 
�ل�ضرت�كية، �لتي و�ضفها باحلل �لأمثل 
�لقادر على �إخر�ج �جلز�ئر من �لأزمة 
�لتي تتخبط فيها منذ �ضنو�ت، يف حني 
�إل  هو  ما  منها  ما مت متييعه  �أن  �أكد 
من  �ملبادرة  لإخر�ج  يائ�ضة  حماولة 

م�ضمونها.
جبهة  يف  �لأول  �ل�ضكرتري  و�أو�ضح 
�لقوى �ل�ضرت�كية يف ت�رصيح خ�س به 
»�لو�ضط« باأن �لإجماع �لوطني بالن�ضبة 
لالفافا�س لز�ل �حلل �لوحيد يف نظر 
�لأزمة  من  �لبالد  لإخر�ج  منا�ضليه 

منذ  تعي�ضها  �لتي  �جلو�نب  �ملتعددة 
حتول  هو  ذلك  يرتجم  وما  �ضنو�ت، 
�لإجماع �إىل �ضوت للكثري من �لأحز�ب 
�ل�ضيا�ضية �لن�ضطة باجلز�ئر، مبا فيها 
للتو�فق  تنادي  �لتي  �ملو�لة  �أحز�ب 
يخدم  موحد  برنامج  على  و�لإجماع 
�لوطني على كافة �جلو�نب، »جيالين« 
ما  على  �ضدد  ملا  ذلك  من  �أكرث  ر�ح 
باجلز�ئر  معار�س  حزب  �أول  قدمه 
كانو�  �لفاعلني  �ضو�ء  كافة  �إجماع  هو 
على  زيادة  مدين،  �ضيا�ضيني وجمتمع 
�أنه �ضامل و �ضيا�ضي بدرجة �أوىل، حيث 
قال يف هذه �لنطة:«  لأننا متيقنني �أن 

�قت�ضادية  جو�نب  م�ضت  و�أن  �لأزمة 
بالدرجة  �ضيا�ضية  فاإنها  �جتماعية  و 
�إن  وحول  �ل�ضياق  ذ�ت  ويف  �لأوىل«، 
كانت مبادرة �حلزب �ضهدت متييعا من 
حمدثنا  �ضدد  �لأخرى،  �لأحز�ب  قبل 
على �أن ما مت متييعه حماولت يائ�ضة 
م�ضمون  �إخر�ج  �إىل  �أطر�فها  ت�ضعى 
و�لو��ضح  �لعام  �ضياقه  من  �لإجماع 
جهة  من  �لأفافا�س،  به  ينادي  �لذي 
�أخرى �أكد �لرجل �لأول يف جبهة �لقوى 
لال�ضتجابة  نظر�  باأنه  �ل�ضرت�كية 
فاإنه  للم�رصوع  للمو�طنني  �لو��ضعة 
لبناء  ميد�ين  لتطبقيه  �لوقت  حان  قد 

دولة  �أو  و�لدميقر�طية  �لقانون  دولة 
�ملوؤ�ض�ضات.

حاج  »حممد  تطرق  �لأخري  ويف 
�إىل  �لو�ضط  مع  حديثه  يف  جيالين« 
بها  متر  �لتي  �ملالية  �لأزمة  ملف 
�جلز�ئر، �لتي قال باأن �ل�ضلطة هي من 
�لفا�ضل،  ت�ضيريها  ب�ضبب  فيها  ت�ضببت 
زيادة على �أنها مل ت�ضطع �إيجاد حلول 
ما  �ملالية،  �لأزمة  للخروج من  ناجعة 
م�ضاعي  فهي  �لآن  �ل�ضلطة  به  تقوم 
ير�د من خاللها فر�س حلول ترقيعية 

و �لهروب �إىل �لإمام.
 علي عزازقة



لل�صحافة  ت�رصيح  يف  حجار  وقال 
قادته  وتفقد  عمل  زيارة  ختام  يف 
باجلزائر  قطاعه  ور�صات  بع�ض  اىل 
القادر  عبد  الوايل  رفقة  العا�صمة 
ال�رصكاء  كافة  مع  احلوار   « اأن  زوخ  
 , الدوام  على  مفتوح  االجتماعني 
دوريا  النقابات  لقاء  على  ونحر�ض 
ورد  يف  موؤكدا   « اأ�صهر  ثالثة  كل 
الرتبية  معهد  كان  ان  �صوؤال  عن  ه 
 « قائال  ا�رصابا«   »يعرف  البدينة  
وال  �صحيحة  لي�صت  املعلومات  هذه 
الرتبية  معهد  يف  ا�رصاب  اأي  يوجد 
اأن  الوزير  ذكر  اأن  وبعد   .« البدينة 
�صنويا  اجلزائر«ت�صتقطب«  والية 
من  اجلدد  الطلبة  من  كبرية  اأعداد 
اليهم  ي�صاف  الواليات   خمتلف 
نظرا  بالوالية  املقيمون  الطلبة 
عليا  مدار�ض  بالعا�صمة  لوجود   «
االأمر   « وطني  طابع  ذات  وجامعات 
الذي يجعلها --كما قال --« تعي�ض 
�صغطا كل �صنة جامعية » , اأو�صح ان 
راحة«  �صتعرف   « العا�صمة  اجلزائر 

خالل  اجلدد  الطلبة  ا�صتقبال  يف 
 « حيث   , املقبل  اجلامعي  الدخول 
ال�صنة  انطالق  قبل  ا�صتالم  �صيتم 
�رصير  اأالف   4 اجلديدة   اجلامعية 
مقعد  اأالف  و4  الزوار  بباب  جديد 
وكذا  ببوزريعة  جديد  بيداغوجي 
2000 �رصير باملدينة اجلديدة �صيدي 
عبد اهلل » , مو�صحا ان مدينة �صيدي 
األف مقعد  » تتوفر على 20  عبد اهلل 
�رصير  الف  و11  جديد  بيداغوجي 
�صنتي  بني  ما  مراحل   عرب  �صت�صلم 

2019 و2020 ». ويف نف�ض ال�صياق اأبرز 
الوطني  امل�صتوى  على   « اأنه  الوزير 
اجلاري  امل�صاريع  من  الكثري  هناك 
اجنازها »  والتي تقدر --ح�صبه--« 
بيداغوجي  مقعد  األف   50 بحوايل 
اىل  �صت�صاف  األف �رصير   45 وحوايل 
باملقاعد  اخلا�صة  الوطنية  احلظرية 
 ,  « اجلامعية  واالأ�رصة  البيداغوجية 
ويف رده عن �صوؤال حول اأ�صباب تاأخر 
ال�صيد  اأو�صح  قطاعه  م�صاريع  بع�ض 
حجار اأنه » على العموم التاأخر لي�ض 

 , اأ�صهر   6 و   3 بني  ما  ويرتاوح  كبريا 
ماله  ومنها   , تقنية  اأمور  اىل  ويرجع 
عالقة باالأمور املالية واأخرى ظروف 
طبيعية )تقلبات جوية( باالإ�صافة اىل 
ظروف ال�رصكات االجنبية التي تقوم 

باالإجناز« .
الزيارة  هذه  وقف حجار خالل  وقد 
 4 ب�صعة  جامعية  اقامة  م�رصوع  على 
وم�رصع   , الزوار  بباب  �رصير  اآالف 
بيداغوجي  مقد  اأالف   8 اجناز 
اإىل  باالإ�صافة  بوزريعة  بجامعة 
مقعد  األف   20 اجناز  م�رصوع 
باملدينة  األف �رصير  و11  بيداغوجي 
اجلديدة ل�صيدي بوعبد اهلل  وبجامعة 
ملتقى  اأ�صغال  الوزير  ح�رص  بوزريعة 
واالر�صاد  القيا�ض  خمرب  نظمه 
القتل  النف�صي حول مو�صوع )جرمية 
منظور  من  اجلزائري  املجتمع  يف 
باملنا�صبة  ومت   ,) واجتماعي  نف�صي 
على  ترحما  �صمت  دقيقة  الوقوف 
�صحايا  الوطني  الواجب  �صهداء 
الع�صكرية  الطائرة  �صقوط  حادث 
بوفاريك  مطار  قرب  االربعاء  اأم�ض 

بالبليدة .

و  االجتماعي  الدخول  ملف  �صكل 
و  املدر�صي  الدخول  باخل�صو�ض 
اإطالق التطبيقية اخلا�صة مبتابعة 
اأهم  االبتدائية  املدار�ض  ملف 
حماور اللقاء الذي جرى بني وزير 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
الدين  نور  العمرانية,  والتهيئة 
والية   48 اإطارات  و  ووالة  بدوي, 
عن  التحا�رص  تقنية  طريق  عن 

بعد.
و ح�صب بيان لوزارة الداخلية, فقد 
اللقاء  على  بدوي  ال�صيد  اأ�رصف 
العديد  اإىل  اأي�صا  خ�ص�ض  الذي 
الهامة  وامللفات  امل�صاريع  من 
املدر�صيني,  االإطعام  و  كالنقل 
النظافة,  التدفئة,  التهيئة, 
التجهيز, التح�صري ل�صهر رم�صان, 
ا�صتعمال  اال�صطياف,   مو�صم 
نظام  كذا  و  املتجددة,  الطاقات 

املعلومات.
اللقاء والة اجلمهورية  وقد ح�رص 
واإطارات  مركزيون  ومدراء 
والور�صات  امل�صاريع  وروؤ�صاء 
كامل  اإىل  باالإ�صافة  املذكورة  
واملنتخبني  املحلية  االإطارات 
اإىل  م�صريا  امل�صدر,  ذات  ي�صيف 
اإطارا   80 من  املكونة  اللجنة  اأن 
كلفت  التي  الداخلية  وزارة  من 
م�صتوى  على  التفتي�ض  بعملية 
و1949  تربوية  موؤ�ص�صة   2681
مطعم مدر�صي و ذلك على م�صتوى 
907 بلدية عرب القطر الوطني قد 
للوزير خا�صا بهذه  قدمت تقريرا 

املوا�صيع.
بدوي  ال�صيد  قدم  ذلك,  بعد  و 
مداخلة �صاملة اأ�صدى من خاللها 
بهذا  للتكفل  »�صارمة«  تعليمات 
امللف و كل امللفات ذات ال�صلة, 
ملف  على  البداية  يف  مركزا 

املدار�ض االبتدائية, معتربا اإياها 
ذلك  و  القطاع  اأولويات«  »اأولوية 
االجتماعي  للدخول  بالتح�صري 
كل  على  القادم  واملدر�صي 
باللجنة  بدوي  وذكر  امل�صتويات. 
الوطنية التي يرتاأ�صها االأمني العام 
وحت�رص  تن�صط  والتي   للوزارة 
العامون  االأمناء  اأ�صهر مبعية  منذ 
االأخرى,  القطاعات  خمتلف 
اأخدت  »احلكومة  ان  مو�صحا 
التي  التو�صيات  كل  االعتبار  بعني 
بينها  ومن  اللجنة  بها هذه  جاءت 
قطاع  م�صاريع  عن  التجميد  رفع 
الرتبية كمثال فقط باالإ�صافة اإىل 
العديد من القرارات الهامة والتي 
جاءت يف اإطار توجيهات وتعليمات 
من  اجلمهورية«و  رئي�ض  وقرارات 
امل�صوؤول  ذات  اأكد  اأخرى,  جهة 
--ح�صب البيان-- اأنه »يجب على 
كل الفاعلني وامل�صوؤولني املحليني 
واملركزيني توظيف كل االإمكانيات 

والظروف املادية والب�رصية 
االجتماعي  للدخول  للتح�صري 
املدر�صة  خا�صة  االأطوار  لكل 
اليوم  هي  االبتدائية«,والتي 
بن�صبة  --على حد قوله-- ت�صيري 
اجلماعات  طرف  من  كبرية 
املحلية باالإ�صافة اإىل اأنها اخللية 
الرتبوية  للمنظومة  االأ�صا�صية 
املنا�صبة  بهذه  الوزير  اأمر  كما 
التي  باملدار�ض  ب«التكفل  الوالة 
مدر�صية  مطاعم  على  تتوفر  ال 
اأجل  من  الالزمة  التدابري  اأخذ  و 
الدخول  قبل  جتهيزها  و  اإن�صائها 
اأن  البد  »اأنه  م�صيفا  املدر�صي«, 
يكون لكل موؤ�ص�صة ابتدائية مطعم 
�صاخنة  وجبات  يوفر  مدر�صي 
املدر�صي«,  النقل  اىل  باالإ�صافة 
الربنامج  هذا  جت�صيد  اإىل  داعيا 

يف اإطار »عمل ت�صامني منظم« يف 
اأقرب االآجال مع حتديد االأولويات 
و نبه يف نف�ض ال�صياق, اأن ال�صلطات 
املركزية للقطاع »لن ت�صادق على 
ميزانية اأية والية ما مل تاأخذ بعني 
االعتبار يف ميزانيتها خم�ص�صات 
وال�صحة  واالإطعام  للنقل  مالية 

املدر�صية والنظافة«.
اجلمهورية  رئي�ض  بقرار  ذكر  و 
عن  التجميد  برفع  القا�صي 
والذي  الرتبية  قطاع  من�صاآت 
اإبرام  كذا  و  عملية   1507 م�ض 
العمومية  املوؤ�ص�صات  مع  �صفقة 
اأكرث من 3500 حافلة نقل  القتناء 
مدر�صي خالل �صنة 2018 لتوزيعها 
التي هي يف حاجة  البلديات  على 
توفري  �رصورة  اإىل  داعيا  اإليها, 
مزيد  بذل  على  والعمل  النقل 
امل�صكل   هذا  حللحلة  اجلهد  من 
خالل  من  املحلي  امل�صتوى  على 
اأخرى ح�صب  اقتناء حافالت نقل 

احتياجات كل منطقة.
كان  اللقاء  هذا  اأن  البيان  اأكد  و 
عن  للحديث  للوزير  �صانحة 
املعظم,  رم�صان  ل�صهر  التح�صري 
البالغة  االأهمية  اإعطاء  اإىل  داعيا 
والهام  املقد�ض  ال�صهر  لهذا 
اأن  اأبرز  و  اجلزائريني  حياة  يف 
على  املنا�صبة  لهذه  »التح�صري 
طول �صهر كامل هو مبثابة خطوة 
للتح�صري اأي�صا ملو�صم اال�صطياف 
القادم الذي هو بدوره على االأبواب 

وذلك من خلال نظافة 
امل�صاجد  وحت�صري  املحيط 
امل�صتلزمات  توفري  العبادة,  ودور 
االأ�صواق  تنظيف  و  التجارية 

وتنظيمها وغريها«.
امل�صوؤولني  باملنا�صبة,  ودعا 
 14 ال  الواليات  على  املحليني 

اجلهد  ل«م�صاعفة  ال�صاحلية 
داخلية  �صياحية  حركية  وخلق 
الرتفيه  ف�صاءات  خالل  من  اأكرب 
لل�صماح  ال�صيفية  واملخيمات 
للمواطنني باال�صطياف ب�صواطئنا 
اي�صا  الوزير  تناول  باأريحية«و 
التي  املتجددة  الطاقات  مو�صوع 
قال--  --كما  ت�صتغل  اأن  البد 
اأنه   اأكرب قدر ممكن, م�صيفا  على 
»يعقد عزما كبريا« على الطاقات 
املتجددة والتي تويل لها احلكومة 

اأهمية بالغة.
و اأكد يف هذا ال�صدد, اأن امل�رصوع 
خزينة  ل�صالح  بالفائدة  �صيعود 
اإىل  م�صريا  املحلية,  اجلماعات 
كل  �صتقدم  الداخلية  وزارة  اأن 
م�رصوع  هذا  لتج�صيد  اإمكانياتها 
كامل  عرب  املتجددة  الطاقات 
برنامج  هناك  واأن  الوطن,  ربوع 
القطاع  فيه  انطلق  وكامل  �صامل 

لتحقيق ذلك. 
كما تطرق اإىل اللقاء االأخري الذي 
املائية  املوارد  وزير  مع  عقده 

وعدد من 
يف  املياه  م�صكل  لبحث  الوالة 
اأنه  اأكد  حيث  املعنية,  الواليات 
كل  االعتبار  بعني  االأخذ  »مت 
االن�صغاالت التي طرحت يف اللقاء 
ومت حلحلة كل امل�صاكل بقرارات 

من احلكومة«. 
و يف االأخري طلب بدوي من الوالة 
املقبل  للقاء  »اجليد«  التح�صري 
العمل  و  الوالة   و  احلكومة  بني 
على ا�صتغالل هذه املنا�صبة لتكون 
اجلماعات املحلية »قوة اقرتاح« و 
كل  اىل  التطرق  خالل  من  ذلك 
الو�صع  مت�ض  التي  االن�صغاالت 
واالجتماعي  االقت�صادي  التنموي 

على امل�صتوى الوطني. 

من  االخري  العدد   ت�صمن 
�صدر  الذي  الر�صمية  اجلريدة 
يتعلقان  بفتح  اخلمي�ض  مر�صومني 
مبهنتي  لاللتحاق  الوطنية  امل�صابقة 
الق�صائي,  و  املح�رص  املوثق, 
ويحدد كيفيات تنظيمهما و�صريهما.

�رصوط  االلتحاق  يف  وجاء 
جزائري  يكون  بامل�صابقة  اأن 
�صهادة  حائزا  يكون  واأن  اجلن�صية, 
�صهادة  اأو  احلقوق  يف  اللي�صان�ض 
معادلة لها, واأن يبلغ من العمر خم�صا 
وع�رصين �صنة, على االأقل, واأن يكون 
متمتعا بحقوقه املدنية وال�صيا�صية, 
البدنية  بالكفاءة  متمتعا  يكون  واأن 

ال�رصورية ملمار�صة املهنة.
اإ�صافة اإىل اأن ال يكون قد حكم عليه 
با�صتثناء  جنحة  اأو  جناية  اأجل  من 
يكون  ال  واأن  العمدية,  غري  اجلرائم 
من  ل�رصكة  كم�صري  عليه  حكم  قد 
يـكـون  ال  واأن  االإفال�ض,  جنحة  اأجل 
اأو  عــزلــه  وقــع  عــمــومــيــا  �صابــطــا 
مــحــامـيـا �صطب ا�صمه اأو عون دولة 

عزل مبقت�صى اإجراء تاأديبي نهائي.
الثالثة  املادة  يف  الوزارة  واأ�صافت 
للم�صابقة  الرت�صح  ملف  للجريدة, 
املوثق  مبهنة  لاللتحاق  الوطنية 
امل�صاركة  االآتية :طلب  الوثائق 
طرف  من  موقعا  امل�صابقة  يف 
�صهادة  من  املرت�صح, ن�صخة 
�صهادة  اأو  احلقوق  يف  اللي�صان�ض 
معادلة لها ن�صخة من بطاقة التعريف 
حديثة  �صـم�صية  �صورة  الوطنية 

لها  التي  االإدارة  ت�ّصلمها  , �صهادة 
�صلطة التعيني, ت�صمح للمرت�صح الذي 
اإيداع  تاريخ  عند  موظف,  �صفة  له 
امل�صابقة  يف  بامل�صاركة  امللف, 
حالة  يف  ا�صتقالته  بقبول  وتتعهد 
حقوق  دفع  و�صل  النهائي  جناحه 
الت�صجيل ويتعني على املرت�صح اإيداع 
ملف الرت�صح �صخ�صيا مبقر املجل�ض 
على  الإقامته كما يتعني  الق�صائي 
اأن  النهائي,  قبوله  بعد  املرت�صح, 
املادة  ح�صب  تر�صحه,  ملف  يكمل 
التالية  �صهادة  بالوثائق  الرابعة 
ثالثة  عن  تاريخها  يزيد  ال  اإقامة 
اأ�صهر, �صهادتان طبيتان )الطب العام, 
وطب االأمرا�ض ال�صدرية م�ّصلمة من 
اأهلية  تثبتان  خمت�ض(  طبيب  طرف 
املرت�صح ملمار�صة املهنة �صهادة من 
العقلية  االأمرا�ض  يف  خمت�ض  طبيب 
باأي  م�صاب  غري  املرت�صح  اأن  تثبت 
�صم�صية  �صور  وثالث  عقلي  مر�ض 
الرت�صح  ملف  فح�ض  بعد  حديثة. 
القانونية  ال�رصوط  توفر  من  والتاأكد 
باالأمر  املعني  ي�ّصلم  والتنظيمية, 
واال�صتدعاء  امللف  اإيداع  و�صل 

المتحانات امل�صابقة.
ف�صيتم  امل�صابقتني  اإجراء  تاريخ  اأما 
الوطنية  ال�صحف  يف  عنه  االعالن 
واملواقع االإلكرتونية اخلا�صة بوزارة 
العدل واملجال�ض الق�صائية وتت�صمن 
امل�صابقتني اختبارين كتابيني للقبول, 

واختبارا �صفويا للقبول النهائي.
ف.ن�سرين

وزير التعليم العايل

اأهم حماور لقاء بني وزير الداخلية و الوالة 

م.�س

احلوار مع  كافة ال�شركاء االجتماعني 
»مفتوح على الدوام« 

اقتناء 3500 حافلة نقل مدر�شي خالل �شنة 2018

بعد �سدور املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية

�شروط امل�شاركة يف م�شابقتي 
املوثق و املح�شر الق�شائي
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جدد وزير التعليم العايل و البحث العلمي الطاهر حجار باجلزائر العا�سمة, التاأكيد على اأن احلوار بني 
الوزارة وكافة ال�سركاء االجتماعني » مفتوح على الدوام , ونحر�س لقاء النقابات دوريا كل ثالثةاأ�سهر« .

وزير ال�سحة يف اإجابته على اأ�سئلة نواب جمل�س االأمة

500 األف طفل لقح �شددالبوحمرون 
خالل 20 يوم االأخرية

 .       ال عالقة للمهاجرين االأفارقة املتواجدين
 باجلزائر يف عودة اإنت�سار الداء

وزير التجارة �سعيد جالب:

 حتيني قائمة املواد املمنوعة
 من اال�شترياد موؤقتا

واإ�صالح  وال�صكن  ال�صحة  وزير  اأكد 
امل�صت�صفيات خمتار حزبالوي باأن اأكر 
من 500 األف طفل لقح �صد البوحمرون 
خالل الع�رصين يوم االأخرية, نافيا يف 
اإنت�صار  �صبب  يكون  اأن  ال�صياق  ذات 
االأفارقة  باملهاجرين  متعلق  الداء 
املتواجدين باجلزائر. اأقر وزير ال�صحة 
وال�صكن واإ�صالح امل�صت�صفيات خمتار 
لالإجابة  علنية  جل�صة  يف  حزبالوي 
االأمة  مبجل�ض  ال�صفوية  االأ�صئلة  على 
يوم اخلمي�ض 12 اأفريل 2018 باأن اآخر 
االإح�صائيات التي حتوز عليها الوزارة 
يف ما تعلق بعملية تلقيح االأطفال �صد 
بلغة  قد  –البوحمرون-  احل�صبة  داء 
اأكرث من 500 األف طفل خالل الع�رصين 

اأن  يوم االأخرية, نافيا يف ذات ال�صياق 
يعود  الداء  اإنت�صار  وراء  ال�صبب  يكون 
امل�صادر  بع�ض  به  اأفادت  ما  ح�صب 
املتواجدين  االأفارقة  املهاجرين  اإىل 
باأن  الوزير  واأكد  كما  باجلزائر. 
على  االأفارقةيتح�صلون  املهاجرين 
اللقاح �صد فريو�ض احل�صبة يف خمتلف 
مثل  ذلك  يف  مثلهم  تواجدهم  اأماكن 
اأ�صباب  عن  اأما  جزائري.  مواطن  اأي 
ال�صحة  وزير  عاد  فقد  الداء  اإنت�صار 
ترجع  باأنها  واأكد  حزبالوي  خمتار 
اإحرتاماالأجندة  عدم  اإىل  باالأ�صا�ض 
�صد  عليها  املن�صو�ض  اللقاحية 

الفريو�صات.
يحي عواق  

املواد  قائمة  اأن  �صعيد جالب على  �صدد 
االإعالن  �صيتم  اال�صترياد  من  املمنوعة 
فور  وهذا  قريب,  وقت  خالل  عليها 
التحيني,  عملية  من  النهائي  االنتهاء 
م�صكل يف  اأي  يوجد  ال  باأنه  اأكد  يف حني 
التي  هي  الفاعلية  بل  املالية  املوارد 
ال�صادرات.  دعم  �صندوق  فعالية  تنق�ض 
حديثا,  املعني  التجارة  وزير  واأبرز 
ل�صالون  زيارته  هام�ض  خالل  اخلمي�ض 
فريق  هناك  اأن  بوهران,  الوطني  االإنتاج 
املواد  قائمة  حتيني  على  حاليا  يعمل 
والتي  موؤقتا,  اال�صترياد  من  املمنوعة 
تاأكيدات  جمددا  قريبا,  عنها  �صيعلن 

وزارة  دعم  بخ�صو�ض  ال�صابقني  الوزراء 
والتي  االقت�صاديني,  للمتعاملني  التجارة 
قال ب�صاأنها:« اإن املتعاملني االقت�صاديني 
لهم الدعم الكامل من قبل وزارة التجارة«, 
الوطني.  املنتوج  حماية  بهدف  وذلك 
احلكومة  ممثل  حتدث  اأخرى  جهة  ومن 
اأكد  والذي  ال�صادرات,  دعم  �صندوق  عن 
املوارد  يف  م�صكل  يوجد  ال  باأنه  ب�صاأنه 
»اأن  موؤكدا  الفعالية«,  يف  واإمنا  املالية, 
امللف,  هذا  فتحت  الوزارية  دائرته 
ملراجعة كل االأدوات ليكون اأكرث فعالية يف 

جمال دعم امل�صدرين.
علي عزازقة
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حيث اأكدت ال�ضحية خالل �رسدها 
املحكمة  م�ضامع  على  للوقائع 
عن  املتهمة  على  تعرفت  اأنها 
طريق �ضقيقها الذي يعمل ك�ضائق 
اأحد  واجهتها  حني  اأجرة  �ضيارة 
التي  ابنتها  ت�ضجيل  يف  امل�ضاكل 
مدار�س  باأحد  اإعاقة  من  تعاين 
ذوي االحتياجات اخلا�ضة و طلبت 
كبري  ع�ضو  ب�ضفتها  املتهمة  من 
ومعارف  نفوذ  وذات   ، احلزب  يف 
اأمام  لها  ،والتو�ضط  التدخل 
الطلب  املتهمة  فقبلت  املديرة 
ب�ضفة  اخلدمة  تقدمي  بحجة 
اإن�ضانية وبعد مدة زمنية من تلقيها 
حد  على  للمديرة  واإيداعه  امللف 
مزاعمها راحت تطلب منها تقدمي 
للمديرة  املالية  االإعانات  بع�س 
املدر�ضة  ن�ضاط  تو�ضيع  بحجة 
لرعاية  املحتاجني  االأبناء  خلدمة 
 10 مبلغ  بت�ضليمها  فقامت  خا�ضة 
ماليني �ضنتيم ، ومنذ هذا التاريخ 
فعر�ضت  بينهما  العالقة  توطدت 
عليها عر�ضا اآخر وهو متكينها من 
ال  خيايل  ب�ضعر  6 غرف  من  �ضقة 

يتعدى 180 مليون �ضنتيم بو�ضاطة 
يف  اإطار  ،وهو  معارفها  اأحد  من 
وزارة ال�ضكن الذي �ضيتكفل باإيداع 
بحكم  بالعر�س  فرحبت  ملفها  
رف�ضت  اأنها  غري   ، الثقة  عامل 
وثيقة  اأي  دون  املبلغ  ت�ضليمها 
زوجها  طلب  على  بناءا  و�ضل  اأو 
بوزارة  موعدا  معها  ،لت�رسب 
املفرت�س  من  كان  اأين  ال�ضكن 
وتقوم  وامللف  النقود  ت�ضلمها  اأن 
املتهمة باإي�ضاله لوحدها ملوظف 
جهته  من  �ضيتكفل  الذي  الوزارة 
وعليه  الباقية  االإجراءات  بكافة 
احلقيبة  ،و  امللف  منها   ت�ضلمت 
وقامت  النقود  بها  كانت  التي 
مقر  داخل  ل�ضديقها  باأخذهم 
اأي  ت�ضلمها  اأن  دون  ال�ضكن  وزارة 
االنرتنيت  نظام  اأن  بحجة  و�ضل 
التي  اخلدعة  وهي  معطال  كان 
انطلت عليها ، وبعدها مبدة طلبت 
منها اإعارتها مبلغ 70 مليون �ضنتيم 
ىخر  طلب  ليليها  لها  ف�ضلمتهم  
وهو منحها دفعة اأخرى من النقود 
نظري  �ضنتيم  مليون  ب160  مقدرة 
ت�ضوية و�ضعية ال�ضقة التي واجهتها 
بع�س م�ضاكل خا�ضة بعدد الغرف 

موؤكدتا لها باأن هذا املبلغ �ضي�ضمح 
دون  مبا�رسة  العقد  باإ�ضتيالم  لها 
احلاجة لالنتظار مبا جعلها تخ�ضع 
اأيام توجهت  لطلبها  ، وبعد مرور 
االحتياجات  ملدر�ضة  ال�ضحية 
اإبنتها  ملف  من  للتاأكد  اخلا�ضة 
اأين اأخطرتها هناك املديرة باأنها 
تلقت  اأنها  ،و  اإبنتها  تقبل ملف  مل 
املتهمة  من  �ضنتيم  مليوين  مبلغ 
املتهمة  باأن  حينها  وتكت�ضف 
مبا  �ضنتيم  ماليني  ب8  احتفظت 
ن�ضب  �ضحية  وقوعها  تعي  جعلها 
وتقرر  املتهمة  قبل  من  اإحيتال  و 
من  نقودها  ا�ضرتجاع  حينها 
من  رف�ضت  التي  احلزب  ع�ضوة 
من  لت�ضطر  النقود  اإعادة  جهتها 
التي  احلال  �ضكوى  باإيداع  جهتها 
اأ�ضفرت على متابعة » ن.ع« بتهمة 
التهمة  وهي  االحتيال  ،و  الن�ضب 
خالل  االأخرية  هاته  اأنكرتها  التي 
وهي  املحكمة  لهيئة  مواجهتها 
رهن احلب�س املوؤقت ، و اأكدت باأن 
من  ا�ضتلمته  الذي  الوحيد  املبلغ 
ال�ضحية هو دين مايل وهي ب�ضدد 
حماولة اإرجاعه لها ، و عن ت�ضجيل 
ال�ضحية يف املدر�ضة فاأكدت  ابنة 

باأنها تدخلت حقيقة اأمام املديرة 
اإن�ضانية  ب�ضفة  لها  تو�ضطت  و 
حم�ضة و اأن النقود التي ا�ضتلمتها 
املدر�ضة  مل�ضاعدة  ال�ضحية  من 

التي  ال�ضحية  من  بطلب  فكانت 
مل�ضاعدة  نف�ضها  من  تطوعت 
املدر�ضة دون اأن تطلب منها ذلك 
التامة  بالرباءة  باإفادتها  لتطالب   ،

ويف  العام  احلق  ممثل  ويطالب   ،
عقوبة  بتوقيع  ذكره  �ضلف  ما  ظل 
حق  يف  نافذا  حب�ضا  3�ضنوات 

املتهمة .

واجهت الع�سو ال�سابقة املنتخبة لدى حزب �سيا�سي كبري »ن.ع« اأمام هيئة حمكمة بئر مراد راي�س بالعا�سمة نهاية الأ�سبوع الفارط تهمة الن�سب التي تابعتها بها طبيبة بعدما اتهمتها بالتحايل 
عليها و جتريدها من 410 مليون �سنتيم مقابل متكينها من ت�سجيل ابنتها يف مدر�سة لذوي الحتياجات اخلا�سة و كذا متكينها من �سقة عن طريق نفوذها كع�سو �سامي يف ذات احلزب .

اأوهمتها على متكينها من �سقة ب�سعر 180 مليون �سنتيم

 ل/ منرية 

قيادية يف حزب كبري حتتال على طبيبة يف مبلغ 410 مليون �سنتيم

لدى  العام  احلق  ممثل  طالب 
راي�س  مراد  بئر  حمكمة 
بالعا�ضمة، نهاية اأ�ضبوع الفارط 
، توقيع عقوبة عام حب�ضا نافذا 
يف  دج  األف   50 بقيمة  وغرامة 
بتعاونية  اأع�ضاء  ثالثة  حق 
االأمان الكائن مقرها يف حيدرة 
اأودعها �ضدهم  مبوجب �ضكوى 
التعاونية  بنف�س  اأخر  ع�ضو 
تهديده  مبحاولة  فيها  يتهمهم 
من  تر�ضانة  طريق  عن  بالقتل 
بها  متوجهني  كانوا  االأ�ضلحة 
لالعتداء عليه اأثناء تراأ�ضه اأحد 
اأقيمت  التي  العامة  اجلمعيات 
باأحد فروع التعاونية واملتعلقة 
بح�ضور  الرئي�س  بتنحية 

املح�رس الق�ضائي .
خالل  ال�ضحية  اأكد  حيث 
يومها  قام  اأنه  للوقائع  �رسده 
بح�ضور  عامة  جمعية  بعقد 
و  التعاونية  اأع�ضاء  من  عدد 
مناق�ضة  ق�ضد  ق�ضائي  حم�رس 
برئا�ضة  اخلا�ضة  االأمور  بع�س 
املقرات  باأحد  التعاونية 
مبنطقة  للتعاونية  التابعة 
تواجده  اأثناء  و  حمدين  �ضعيد 
انتظار  ب�ضدد  وهو  هناك 
الق�ضائي  املح�رس  و�ضول 
تفاجئ  االجتماع  يف  لالنطالق 
ع�ضو  وهو  املتهمني  باأحد 
معه  جتمعه  التي  بالتعاونية 
وجهات  يف  اخلالفات  بع�س 
يقوم  و  �ضوبه  يتقدم  النظر 
ويهدده  حادة  بلكنة  مبحادثته 

يده  وا�ضعا  �ضاأقتقلك«  بعبارة« 
�ضرتته  بجيب  كان  خنجر  على 
لي�ضتنجد مب�ضالح االأمن خمافة 
وبعد   ، اعتداء  الأي  تعر�ضه 
وقيامها  امل�ضالح  ذات  و�ضول 
كانت  التي  املركبة  بتفتي�س 
بالقرب من مقر اجلمعية و على 
متنها باقي املتهمني عرثت على 
البي�ضاء  االأ�ضلحة  من  تر�ضانة 
و  خنجر  و  �ضيف  عن  عبارة 
خ�ضبية  ع�ضى  و  براغي  مفك 
مكان  من  بالقرب  مو�ضوعة 
بذلك  ليتم   ، ال�ضائق  تواجد 
وحتويلهم  املتهمني  توقيف 
باجلرم  احلال  حمكمة  على 
ا�ضتفادتهم  بعد  الذكر  �ضالف 
اال�ضتدعاء  اإجراءات  من 
املبا�رس ، حيث نفى من جهتهم 
املتهمني ما ن�ضب لهم من جرم 
االأول حول  املتهم  دفاع  اأكد  و 
ال�ضحية  اأن  الواقعة  حقيقة 
رفقة  قام  قد  احلال  ملف  يف 
ح�ض�ضهم  ببيع  االأع�ضاء  بع�س 
يف التعاونية و اأرادوا االإ�ضتيالء 
وبعد  احل�ض�س  باقي  على 
من  اأمر  با�ضت�ضدار  قيامهم 
ال�ضيد رئي�س املحكمة للوقوف 
على بع�س االأ�ضغال قاموا بعقد 
هاته اجلمعية بح�ضور 4 اأع�ضاء 
الرئي�س  تنحية  على  لالتفاق 
تكن  مل  اجلمعية  اأن  وبحكم 
قانونية من حيث عدد احل�ضور 
داخل  مت  الذي  عقدها  ومكان 
التوجه للمكان  قبو قرر املتهم 

ح�ضورها  على  االإ�رسار  و 
ال�ضحية  اأن  غري  ودية  بطريقة 
رف�س ال�ضماح له مبا اأدى بهما 
مل  �ضلمي  نقا�س  يف  للدخول 
لعراك على حد مزاعم  يتطور 
يف  الدفاع  اأ�ضار  كما  ال�ضحية 
�ضقيق  تواجد  اأن  ال�ضياق  نف�س 
الوقائع  مكان  يف  االأول  املتهم 
يقيم  اأنه  بحكم  عر�ضيا  كان 

و  �ضقيقه  لزيارة  وجاء  بفرن�ضا 
رافقه يومها دون اأن ي�ضارك يف 
اأي نوع من التهديد اأو االعتداء 
مزاعم  حد  على  جاء  كما 
باإفادة  ليطالب   ، ال�ضحية 
املتهمني بالرباءة التامة ، وتقرر 
املحكمة تاأجيل النطق باحلكم 

جلل�ضة 25 اأفريل املقبل .
ل/منرية

م�سالح الأمن اأوقفتهم متلب�سني بحيازة تر�سانة اأ�سلحة 

خالفات رئا�سة تعاونية �لأمان جتر �أع�سائها  للتهديد بالقتل !!
املناطق احل�سرية خالل اأ�سبوع

ت�سجيل 238 حادث مرور ج�سماين
ك�ضفت خلية االت�ضال وال�ضحافة للمديرية العامة لالأمن الوطني، عن 
ت�ضجيل 238 حادث مرور ج�ضماين على م�ضتوى املناطق احل�رسية، 

خالل الفرتة املمتدة من 03 اإىل  09اأفريل من ال�ضنة اجلارية،  اأ�ضفرت 
عن وفاة 07 اأ�ضخا�س وجرح 276 اآخرين. مقارنة باالإح�ضائيات 

امل�ضجلة يف االأ�ضبوع املا�ضي، يتبني اأن ح�ضيلة حوادث املرور عرفت 
ارتفاع قدر بـ )07( حوادث، وعدد الوفيات بـحالتني )02(، بينما انخف�س 

عدد اجلرحى بـ )11( جريح وتُفيد الدرا�ضات التي قامت بها امل�ضالح 
املخت�ضة لالأمن الوطني اأن  �ضبب وقوع هذه احلوادث يعود بالدرجة 
االأوىل اإىل العن�رس الب�رسي بن�ضبة اأزيد من 96 %، اإ�ضافة اإىل العوامل 
االأخرى املرتبطة باملركبة واملحيط، يف هذا االإطار وحفاظا على 

�ضالمة اجلميع جتدد املديرية العامة لالأمن الوطني دعوتها مل�ضتعملي 
الطريق العام اإىل توخي احليطة واحلذر اأثناء ال�ضياقة مع احرتام قانون 

املرور وعدم جتاوز ال�رسعة املحددة، دون التغا�ضي عن املراقبة 
الدورية للمركبة، حفاظا على االرواح و�ضالمة م�ضتعملي الطريق العام.

كما ت�ضع املديرية العامة لالأمن الوطني، حتت ت�رسف املواطنني 
الرقم االأخ�رس 1548  وخط النجدة 17، لتلقي البالغات 24 �ضا/ 24 

�ضا.

تلم�سان

 حجز �أزيد من ن�سف 
قنطار من �لكيف �ملعالج 

متكنت م�ضالح الدرك الوطني  يف اليومني االأخريين من حجز بوالية  
تلم�ضان 52،7 كغ من مادة الكيف املعالج يف عمليتني متفرقتني ، 

ح�ضبما علم بوهران لدى الهيئة االأمنية املذكورة، وذكر نف�س امل�ضدر 
اأن اأفراد الفرقة االإقليمية للدرك الوطني ببوكانون )بلدية قريبة من 
ال�رسيط احلدودي الغربي(  حجزوا 46 كغ من مادة الكيف املعالج 

خمباأة و�ضط االأحرا�س مبنطقة حماذية للحدود مربزا اأن هذه العملية 
قد متت يف اإطار دورية اأمنية للدرك ملراقبة االإقليم، واأ�ضاف اأنه 
خالل �ضمان عنا�رس للدرك الوطني للمجموعة الوالئية لتلم�ضان 

خلدمة اأمن الطرقات يف اإطار حاجز تابت على م�ضتوى اأحد املحاور 
الطرقية للوالية اأوقفوا �ضخ�ضا يقود مركبة �ضياحية والتي �ضمح 

تفتي�ضها ب�ضبط كمية من الكيف املعالج تقدر بنحو 6،7 كغ وقد فتحت 
م�ضالح الدرك الوطني لوالية تلم�ضان حتقيقات حول هاتني الق�ضيتني، 

وفق ما اأ�ضار اإليه نف�س امل�ضدر.  
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على  الأول  امل�س�ؤول  ك�سف 
على  ب�رقلة  التنفيذية  الهيئة 
هام�ض عر�ض الدرا�سة املتعلقة 
مب�رشوع ال�سكة احلديدية لل�لية 
 - م�سع�د  حا�سي   - تقرت   (
ورقلة( من طرف ال�كالة ال�طنية 
اإجنازات  ومتابعة  للدرا�سات 
احلديدية  ال�سكة  الإ�ستثمارات 
ه�  الأخري  هذا  من  الغاية  ان   ،
وفك  الإقت�ساد  عجلة  حتريك 
التي  املناطق  �سكان  عن  العزلة 
 ، ال�سكة احلديدية  بها خط  مير 
كما مل يخفي عبد القادر جالوي 
امليزات الإ�سافية التي �سيقدمها 
�سبيل  وعلى  امل�رشوع  هذا 
ا�ستحداث  احل�رش  ل  املثال 
لفائدة خريجي  املنا�سب  عديد 
الكربى  واملعاهد  اجلامعات 
اأن  ومعل�م  العليا،  واملدار�ض 
هذا اللقاء ح�رشه  كل من  علي 
 ، بال�لية  العام  الأمني  ب�زيدي 
العام  املدير  فريدي  الدين  عز 
ال�سلطات   ، ال�طنية  لل�كالة 
روؤ�ساء   ، الع�سكرية  و  الأمنية 
التنفيذيني  املدراء  و  الدوائر 
 ، كالنقل  املعنية  للقطاعات 

التعمري   ، العم�مية  الأ�سغال 
البلديات  ....روؤ�ساء  البناء  و 
مب�سار  لإطالعهم   املعنية 
العر�ض  ليليها   ، احلديدية  �سكة 
املف�سل للدرا�سات مل�رشوع خط 
�سريبط  الذي  احلديدية  ال�سكة 
عرب  وذلك  بال�سمال  ورقلة  ولية 
و  م�سع�د  حا�سي   - تقرت  خط 
حا�سي م�سع�د - ورقلة و ورقلة 
م�رشوع  اأن  العلم  مع  غرداية   -

خط تقرت - حا�سي م�سع�د ه� 
قيد الأ�سغال.

ال�لية  وايل  ذلك  جانب  اإىل  
بالدور  ن�ه  الإجتماع  خالل 
الإيجابي الهام الذي تلعبه بع�ض 
الن�سطة  املحلية  اجلمعيات 
للمحافظة على هياكل الرتام�اي 
لل�لية  هاما  مك�سبا  باعتباره 
احل�رش  ل  املثال  �سبيل  وعلى 
وقد   ، ورقلة   ترام�اي  م�رشوع 

التحكم  و  للقيادة  جلنة  ن�سبت 
مهمتها املتابعة امل�ستمرة ملدى 
على  امل�افقة  متت  كما   ، تقدم 
لإجناز  املخ�س�سة  الأر�سية 
لل�سكة  متعددة اخلدمات  حمطة 
فقد  ثانية  جهة  من  احلديدية. 
 ، بال�لية  الأول  الرجل  او�سح 
اأن قطاع النقل حقق وثبة ن�عية 
بف�سل وج�د ارادة ق�ية من طرف 

ال�سلطات ال�لئية واملركزية  .

الي�م فريق امل�ستقبل  اأم�سية  ي�اجه 
مناف�سه  للمجاهدين  الريا�سي 
م�ستقبل �سباب الري حل�ساب اجل�لة 
قبل  ما  الق�سم  بط�لة  من  الأخرية 
ال�رشيف ، وعينه على النقاط الثالث 
لتحقيق رابع انت�سار له على الت�ايل 
الريا�سي   امل�ستقبل  لعبي  حتذو   .
كبريتني  وارادة  عزمية  للمجاهدين 
�سباب  الرتتيب  مبتذيل  لالإطاحة 
الطاقم  عمل  حيث   ، الري  م�ستقبل 
ال�ساب  الكروي  التقني  بقيادة  الفني 
خل�رش حيل� طيلة الأ�سب�ع املن�رشم 
جميع  من  كتيبته  جتهيز  على 
ت�سحيح  خلف  ال�سعي  مع  اجل�انب 
املقابلة  يف  امل�سجلة  الأخطاء 
الف�ز  بهدف حتقيق  وذلك  املا�سية 
اإنهاء  ثم  ومن  الت�ايل  على  الرابع 
ما  الق�سم  ببط�لة  لهم  م��سم  اأول 

قبل ال�رشيف �سمن ك�كبة املقدمة .  
وح�سبما علم من م�سادر م�ؤكدة من 
�سيدخل   الفريق  فاإن  بيت امل�ستقبل 
للتغري  قابل  بخطة هج�مية حم�سة 
اأنه  ومعل�م  اللقاء،  ملعطيات  وفقا 
الريا�سي  امل�ستقبل  ف�ز  حالة  يف 
للمجاهدين  ينتظر نتيجة املالحقني 
للرائد لتحديد مرتبته �سمن امل��سم 
اأن  بالذكر  جدير   . احلايل  الكروي 
مقابلة الي�م �ستعرف 04 غيابات لعل 
للفريق  الأول  احلار�ض  اأبرزها  من 
جانب  اىل   ، مالك  بن  الن�ر  عبد 
و  امليدان  وو�سط  الدفاع  لعبي 
الهج�م ويتعلق الأمر بكل من زكرياء 
املالك  عبد  و  رقاين  و حم�  بكادي 
امليدان  ملت��سط  ا�سافة  الزقري 

الهج�مي ملني ب�غراري .
اأحمد باحلاج    

الدفاعي  امليدان  مت��سط  قال 
كمب�  ب�جمعة  املجاهدين  مل�ستقبل 
�سيقدم كل ما ميلك من  اأن فريقه   ،
اجل الف�ز بالأداء والنتيجة يف مقابلة 
اأمام متذيل الرتتيب م�ستقبل   ، الي�م 
كتيبة  قائد  اأكد    . الري  �سباب 
للمجاهدين  الريا�سي  امل�ستقبل 
بعني �سالح ب�جمعة كمب� يف ت�رشيح 
�سحفي خ�ض به ي�مية »ال��سط » اأن 
فريقه يف مقابلة الي�م لن يت�سامح مع 
و�سف  حيث   ، الري  �سباب  مناف�سه 
�رشورية  من  اأكرث  الثالث  النقاط 
لتحقيق الف�ز الرابع على الت�ايل لهم 
الأول  الكروي  امل��سم  اإنهاء  ثم  ومن 
لهم يف بط�لة الق�سم ما قبل ال�رشيف  
�سياق  .ويف  املقدمة  ك�كبة  �سمن 
الدفاع  �سخرة  ك�سف  فقد  مت�سل 
بت�سكيلة اأ�سبال املدرب خل�رش  حل� 
تناف�سية  ت�سكيلة  ميتلك  فريقه  اأن   ،

لقب  على  اللعب  على  قادرة  وق�ية 
البط�لة امل��سم القادم �رشط الإبقاء 
الفني مع جتديد عق�د  الطاقم  على 
ن�عية  باإنتدابات  والقيام  الركائز 
ل�سد  ال�ست�ي  املريكات�  فرتة  خالل 
يخفي  مل  ثانية  جهة  من   . النقائ�ض 
حمدثنا �سعادته الكبرية باللعب لنادي 
املجاهدين  م�ستقبل  بحجم  عريق 
الذي اأكد ب�ساأنه اأنه ل ي�ستحق اأن يك�ن 
يف هذا الق�سم يف اإ�سارة وا�سحة من  
حمدثنا ان امل��سم احلايل ا�سبح يف 
طي الن�سيان و امل��سم الكروي القادم 
�سيك�ن حا�سم بالن�سبة لهم يف اإ�سارة 
لقب  على  التناف�ض  اأن  منه  وا�سحة 
مبكرا  �سينطلق  القادم  العام  بط�لة 
�سيناري�  تكرار  لتفادي  لهم  بالن�سبة 
انطالقة  يف  التاأخر  ثمن  دفعهم 

التح�سري للم��سم الكروي احلايل .
اأحمد باحلاج

امل�سلحة  اأم�ض  اأول  متكنت 
باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  ال�لئية 
�سخ�ض  ت�قيف  من  تندوف  ولية 
يف   ، العمر  من  الثاين  العقد  يف 
امل�ؤثرات  و  باملخدرات  متاجرة 
اأكرث من 20 قر�ض  العقلية قدرت 
مهل��ض من خمتلف اأن�اع و  جاءت 
العملية بناءا على دوريات لعنا�رش 
فرقة مكافحة الإجتار غري م�رشوع 
باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية يف 
لفت  اأين   ، املدينة  اأحياء  جميع 
 05 متنها  على  ملركبة  انتباههم 
اأ�سخا�ض ، على الف�ر قامت ذات 

الفرقة بت�قيف املركبة    و تفتي�سها 
، بعد عملية التفتي�ض �سبط بح�زة 
العمر  البالغ من  اأ  م  املدع� / ب 
20 �سنة ، على 22 قر�ض مهل��ض 
قطرات  حمل�ل  من  قارورة  و 
مبلكيته  اعرتف  فيه  امل�ستبه   ،
مت حت�يل  عليه  و   ، ال�سم�م  لتلك 
ال�لية  اأمن  جميع الأطراف ملقر 
القان�نية  الجراءات  ل�ستكمال 
فيه  امل�ستبه  تقدمي  انتظار  يف   ،

اأمام املحكمة.
�سيخ مدقن

اأكد وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي ، اأن الدولة جنحت يف حتقيق وثبة مثالية يف قطاع النقل 
بعد دخول م�سروع ترامواي ورقلة حيز اخلدمة ناهيك عن ت�سجيل وترية ا�سغال مت�سارعة مل�سروع 

ال�سكة احلديدية تقرت –حا�سي م�سعود الإجناز هذا االأخري وفق املوا�سفات املعمول بها مع احرتام 
اجال الت�سليم .

وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي يوؤكد :

 .  ترامواي ورقلة مك�سب هام واملحافظة عليه م�سوؤولية اجلميع 

اأحمد باحلاج 

م�صروع ال�صكة احلديدية تقرت –حا�صي م�صعود لتحريك عجلة االقت�صاد 

والنظافة  ال�سحة  جلنة  قامت 
باملجل�ض  م�ؤخرا   البيئة  وحماية 
بزيارة   ، ب�رقلة  ال�لئي  ال�سعبي 
حيث   ، ال�سحية  للهياكل  ميدانية 
الق�ساء  �رشورة  على  �سددت 
للتكفل  امل�سجلة  النقائ�ض  على 
وانهاء  املر�سى  باإن�سغالت 
م�سافات  قطع  يف  معاناتهم 
العالج  �سبل  عن  للبحث  بعيدة 

مب�ست�سفيات املدن املجاورة .
ال�سحة  جلنة  اأع�ساء  �سدد 
والنظافة وحماية البيئة باملجل�ض 
ال�سعبي ال�لئي ب�رقلة على هام�ض 
قادتهم  التي  والتفقد  العمل  زيارة 
 ، ال�لية  برتاب  ال�سحية  للهياكل 
جتهيز  يف  الإ�رشاع  �رشورة  على 
الطبية  ال�ستعجالت  م�سلحة 
بامل�ست�سفى  اجلديدة  اجلراحية 
ب�رقلة  ب��سياف  حممد  املركزي 
م��سع  واختيار  ال�سكانري  بجهاز 
منا�سب لذلك ، مع جتهيز قاعات 
الأقل  على  اأو  الأربع  العمليات 
ب�سكل  اأوىل  كمرحلة  منها  اإثنني 
عملية  لإمتام  ا�سافة  ا�ستعجايل 
وكذا  امل�سعد  واجناز  الإقتناء 
تهيئة رواق منا�سب لإجالء وحت�يل 
اىل  الإ�ستعجالت  من  املر�سى 

كما   ، الإ�ست�سفائية  امل�سالح 
باملجل�ض  ال�سعب  ممثلي  اقرتح 
امل�سالح  على  ال�لئي  ال�سعبي 
املعنية بالقطاع ال�سحي بتع�ي�ض 
قاعات  لغرف  الداخلية  اجلدران 
وتدعيم  زجاجية  بع�ازل  املراقبة 
عدد ماأخذ الأك�سجني على م�ست�ى 
الغرف . اإىل جانب ذلك فقد حث 
والنظافة  ال�سحة  جلنة  ممثلي 
ال�سعبي  باملجل�ض  البيئة  وحماية 
�رشورة  على    ، ب�رقلة  ال�لئي 
ي�سم  تقييمي  لقاء  وعقد  برجمة 
مديرية  فيها  مبا  الأطراف  كل 
 ، امل�ست�سفى  مديرية   ، ال�سحة 
احلركة  وممثلي  امل�سلحة  اطباء 
املجتمع  وفعاليات  اجلمع�ية 
م�ست�سفى  بخ�س��ض  .اأما  املدين 

60 �رشير اجلديد بدائرة احلجرية  
اأع�ساء  فقد حث   ، ل�رقلة  التابعة 
على  ال�لئي  ال�سعبي  املجل�ض 
و  �سكانري  بجهاز  تزويده  �رشورة 
معاناة  لإنهاء  الدم  ت�سفية  اأجهزة 
بعيدة  م�سافات  قطع  املر�سى يف 
ت��سيل  مع  العالج  عن  للبحث 
مب�سدر  املذك�ر  ال�سحي  الهيكل 
التجهيزات  وطبيعة  يتنا�سب  مائي 
اللجنة  ذات  مت�سك  عن  ناهيك   ،
بالتما�ض العمل على ت�فري الطاقم 
بكل  للم�ؤ�س�سة  امل�ؤطر  الب�رشي 
ال�سيغ دون ن�سيان تكثيف الت�ا�سل 
اأجل  من  املركزية  ال��ساية  مع 
الإن�ساء  مقرر  على  احل�س�ل 
امل�ست�سفى  هذا  دخ�ل  ل�سمان 
العاجل  القريب  يف  اخلدمة  حيز 

بلديتي  �سكان  حلاجة  نظرا  وذلك 
العالية واحلجرية املا�سة خلدمات 
اأخر  �سعيد  وعلى   . ن�عية  �سحية 
فقد دونت جلنة ال�سحة والنظافة 
ال�سعبي  باملجل�ض  البيئة  وحماية 
مب�سلحة  النقائ�ض  من  جملة 
الإدارية  باملقاطعة  الكلى  ت�سفية 
�س�ء  وطاأة  حتت  تئن  التي  تقرت 
الت�سيري والإهمال والالمبالة ، وه� 
الأمر الذي بات ي�ستدعي –ح�سبها 
–اإعداد برنامج عمل للت�سفية من 
رئي�ض  املخت�ض  الطبيب  طرف 
امل�سلحة مبا يراعي راحة املري�ض 
، مع الإ�رشاع يف التجديد العاجل 
على  جزئيا  ل�  و  الت�سفية  لأجهزة 
عاجلة  اأوىل  كمرحلة  اأربعة  الأقل 
اقرتح  فقد  �سلة  ذي  �سياق  ويف   ،
ال�لئي  ال�سعبي  املجل�ض  منتخب� 
بتكثيف  ال�سحية  امل�سالح  على 
عن  الداخلية  وزارة  مع  الت�ا�سل 
رفع  اجل  من  ال�لية  وايل  طريق 
امل�سجلة  العملية  عن  التحفظات 
املتعلقة  الإ�سافية  امليزانية  يف 
مب�ساهمة ال�لية يف اقتناء اجهزة 
مر�سى  لفائدة  الكلى  ت�سفية 

ال�لية .
اأحمد باحلاج

نقائ�ص باجلملة باال�ستعجاالت اجلديدة،م�ست�سفى احلجرية وت�سفية الكلى بتقرت 

جلنة ال�صحة باملجل�س ال�صعبي الوالئي بورقلة تعاين واقع القطاع ال�صحي  

 حلو �سيلعب الكل يف الكل لالإطاحة باملناف�ص 
وحتقيق الفوز الرابع 

متو�سط امليدان الدفاعي مل�ستقبل املجاهدين 
بوجمعة كمبو لـ«الو�سط » 

تيندوف 

م�صتقبل املجاهدين يواجه �صباب 
الري اليوم وعينه على النقاط الثالث 

�صنلعب بكل �صفافية مقابلة وتو اجدنا 
�صمن كوكبة املقدمة يعد اجنازا 

االإطاحة بع�صريني بحوزته
 22 قر�صا  مهلو�صا 



ي�صارك يف الطبعة الثانية لل�صالون 
الدويل لل�صياحة و الأ�صفار "�صريتا 
فعالياتها  افتتحت  التي  �صياحة" 
بق�صنطينة اأكرث من 50 عار�صا من 
ما  ح�صب  الوطن,  خارج  و  داخل 
لل�صياحة  املحلي  املدير  من  علم 
و ال�صناعة التقليدية, ويف ت�رصيح 
من  باأنه  بونافع  الدين  نور  اأو�صح 
للم�صاركني  العدد الإجمايل   اأ�صل 
التي  اجلديدة  الطبعة  هذه  يف 
الثقافة  ق�رص  فعالياتها  يحت�صن 
بو�صط  خليفة  اآل  العيد  حممد 
غاية  اإىل  �صت�صتمر  والتي  املدينة 
اأكرث  يوجد  املقبل,  الأحد  يوم 
من 20 عار�صا ينحدرون من دول 
اأجنبية على غرار تركيا و اإيطاليا 
املغرب  و  تون�س  و  اأملانيا  و 
و  املتحدة  العربية  والإمارات 
ال�صعودية ميثلون  العربية  اململكة 
و  الأ�صفار  و  لل�صياحة  وكالت 

موؤ�ص�صات فندقية. 
التي  التظاهرة  هذه  باأن  واأ�صاف 
طرف  من  اإليها  املبادرة  متت 
و  لل�صياحة  املحلية  املديرية 
مع  بالتعاون  التقليدية  ال�صناعة 
نادي  و  لل�صياحة  املحلي  الديوان 
ال�صياحة  قطاع  يف  املتعاملني 
ملتقى  "ق�صنطينة  �صعار  حتت 
وجه  على  ت�صتهدف  احل�صارات" 
لل�صياحة  "الرتويج  اخل�صو�س 
املقومات  اكت�صاف  و  الداخلية 
ال�صياحية التي تزخر بها ق�صنطينة, 

اإ�صافة اإىل تبادل اخلربات و اإقامة 
عالقات عمل بني جميع متعاملي 
بغية  الأجانب  و  القطاع املحليني 
اإعطاء  �صاأنها  من  باآليات  اخلروج 
ال�صياحي  للمق�صد  قوي  دفع 
فعاليات  و�صيتخلل  الق�صنطيني."  
--ح�صب  الدويل  ال�صالون  هذا 
لقاء  "تنظيم  بونافع--  ال�صيد 
الوكالت  و  القطاع  متعاملي  بني 
الفندقية  املوؤ�ص�صات  و  ال�صياحية 
تن�صيط  و  الدولية  و  املحلية 
قطاع  يف  ال�صتثمار  حول  ندوة 
عن  ممثلني  طرف  من  ال�صياحة 
ال�صياحية  للتنمية  الوطنية  الوكالة 
لفائدة  �صياحية  جولة  على  عالوة 

امل�صاركني للمعامل الأثرية 
يف  ال�صالون  ومتيز  للولية."  
للزوار  ملفت  باإقبال   الأول  يومه 
لكت�صاف  خ�صي�صا  قدموا  الذين 
كذا  و  املزايا  و  العرو�س 
طرف  من  املقرتحة  التخفي�صات 
الفنادق و وكالت الأ�صفار, عالوة 
اجلوية  اخلطوط  �رصكة  على 
عديد  اأعرب  وقد  اجلزائرية 
حديثهم  يف  الأجانب  العار�صني 
عالقات  تعزيز  يف  رغبتهم  عن 
مع  ال�صياحي  املجال  يف  التبادل 
اغتنامهم  خالل  من  اجلزائريني 
لوجهات  للرتويج  التظاهرة  لهذه 
ا�صتقطاب  ثمة  من  و  بلدانهم 
ال�صياح  و  امل�صتثمرين  من  مزيد 

اجلزائريني.
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العائالت"  تدمر  اجتماعية  اآفة 
وزير  رعاية  حتت  الولية  نظمته 
املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
اأهمية  على  العمرانية  التهيئة  و 
التح�صي�صية  احلمالت  تكثيف 
اجلوارية التي يجب اأن ت�صتهدف 
ل�رصح  ال�صباب  و  الأطفال  خا�صة 
و  العقلية  لل�صحة  ال�صلبي  التاأثري 
املجتمع  يف  الندماج  و  البدنية 
افتتاحية  كلمة  ويف  للمخدرات 
بودربايل  حممد  الوايل  اأ�صار 
الكبار  لدى  الإدمان  على عواقب 
و الن�صاط املهني الذي ميكن اأن 
منوها  عمله  فقدان  عنه  تنجر 
جميع  جهود  تكاثف  ل�رصورة 
ال�صلطات  بينهم  من  الفاعلني 
و  املخت�صة  الهيئات  و  املحلية 
هذه  ملكافحة  املدين  املجتمع 
ا�صتعر�س  جهته  ومن  الظاهرة 
رئي�س فرقة مكافحة املخدرات 
بالأمن الولئي املحافظ احل�صن 

ن�صاطات  ح�صيلة  ب�صام  حممد 
املخدرات  ترويج  مكافحة 
ل�صهري فرباير و مار�س الفارطني 

بتيزي وزو.
ذات  حجزت  فرباير,  �صهر  ففي 
من  كلغ   18.6 من  اأكرث  الفرقة 
قر�صا   33 و  املعالج  الكيف 
�صخ�صا   22 اأوقفت  و  مهلو�صا 
 11 و  املخدرات  ل�صتهالك 

للمتاجرة بها.
متكنت  مار�س  �صهر  يف  اأما 
من  املخدرات  مكافحة  فرقة 
الكيف  من  كلغ   6 من  اأكرث  حجز 
و 543 قر�س مهلو�س و قدمت 9 
اأ�صخا�س اأمام العدالة ل�صتهالك 
املخدرات و 19 اآخرين للمتاجرة 

بها, ح�صب ذات امل�صدر.
واعترب ذات امل�صوؤول اأن ممار�صة 

و  )الريا�صة  ترفيهي  ن�صاط 
�صاأنه  من  امل�رصح(  و  املو�صيقى 
التقليل  ي�صاهم يف  يكون حال  اأن 
مربزا  املخدرات,  ا�صتهالك  من 
دور املدر�صة و العائلة يف الوقاية 
من هذه الآفة من خالل التحدث 
خطورة  حول  الأطفال  مع 
على  و  �صحتهم  على  املخدرات 

عالقاتهم.
وبدورها ذكرت الدكتورة �صقالوي 
باملركز  نف�صية  طبيبة  ن�صرية 
ال�صت�صفائي اجلامعي لتيزي وزو 
باأرقام الديوان الوطني ملكافحة 
مت  حيث  الإدمان  و  املخدرات 
 38 حجز  الوطني  امل�صتوى  على 
خالل  الهندي  القنب  من  طن 

الثمانية اأ�صهر الأوىل ل 2017.
ولفتت لالآثار امل�رصة ل�صتهالك 
و ظهور  ال�صحة  املخدرات على 
غرار  على  التنف�صية  الأمرا�س 
�رصطان الرئة و الأمرا�س العقلية 
و العنف و اخلفقان و قلة القدرة 

العقلية.

اأكد م�ساركون يف يوم حت�سي�سي حول الوقاية من ا�ستهالك املخدرات نظم بتيزي وزو على �سرورة 
العمل التح�سي�سي و ممار�سة الن�ساطات الرتفيهية ملكافحة هذه الآفة و�سدد امل�ساركون يف هذا 

اللقاء الذي حمل �سعار "املخدرات.

تيزي وزو

ق.م

التح�سي�س و الن�ساطات الرتفيهية للوقاية من ا�ستهالك املخدرات 

�سوق اأهرا�س

تلم�سان 

خن�سلة

اأبواب مفتوحة على التعليم العايل

تو�سيع امل�ساحات الفالحية امل�سقية اإىل 12 األف هكتار 

ا�ستالم �سبعة هياكل تربوية قريبا

�صكان  عليه  عرب  �صديد  اإ�صتياء 
اإداريا  التابعة  بوناب  اأولد  قرية 
الواقعة  تاغروت  عني  لبلدية 
برج  لولية  ال�رصقي  باملدخل 
جتاهل  ب�صبب   , بوعريريج 
ال�صكان  م�صالح  على  القائمني 
املزري  الإجتماعي  للو�صع   ,
الذي يتخبطون فيه , اإزاء غياب 
غرار  على  احلياة  �رصوريات 

القرية  قرب  من  بالرغم  املياه 
اإ�صافة   , زادة  عني  �صد  من 
الريا�صية  املرافق  غياب  اإىل 
حالة  وتدهور  وال�صحية 
جعل  مما   , الداخلية  الطرقات 
 . �صنوات  لعدة  متوقفة  التنمية 
بها  تدعمت  التي  املاليري  رغم 

بلدية عني تاغروت . 
ر / بالل

الفالحية  امل�صاحات  �صتتو�صع 
امل�صقية بولية �صوق اأهرا�س التي 
اإىل  هكتار   7500 حاليا  تتجاوز  ل 
غ�صون  "يف  وذلك  هكتار  األف   12
 ,"2019 العام  من  الأول  ال�صدا�صي 
اخلمي�س  اليوم  به  اأفاد  ما  ح�صب 
عبد  الفالحية  امل�صالح  مدير 
ذات  اأو�صح  و  غرايبية  الوهاب 
يف  الزيادة  هذه  باأن  امل�صوؤول 
امل�صاحات امل�صقية )4500 هكتار(  
برنامج  بف�صل  اأ�صا�صا  �صتتج�صد 
خا�س حلفر اآبار متو�صطة واأخرى 
ال�رصوع  مت  اأنه  اإىل  م�صريا  عميقة 
يف منح تراخي�س لفائدة الفالحني 
متو�صطة  اآبار  حفر  يف  الراغبني 
يف  و  الفالحي,  لل�صقي  وعميقة 
املتحدث  نف�س  دعا  ال�صياق  ذات 

اللتزام  �رصورة  اإىل  الفالحني 
حفر  رخ�س  من  ا�صتفادتهم  لدى 
العقارات  بتحديد م�صاحات  الآبار 
املوجهة لغرا�صة الأ�صجار املثمرة 
والزيتون  الكرز  اأ�صجار  غرار  على 
والف�صتق احللبي واللوز موؤكدا على 
�رصورة اعتماد نظام  �صقي ع�رصي 
امل�صاحات  وتو�صيع  مل�صاعفة 
و�صمان  املياه  اقت�صاد  و  امل�صقية 
الفالحية  للمنتجات  اأف�صل  نوعية 
وبخا�صة  وخ�رص  بقوليات  من 
ال�صتهالك  ذات  البطاط�س 
يف  الزيادة  هذه  و�صتتحقق  الوا�صع 
بف�صل  كذلك  امل�صقية  امل�صاحات 
ت�صجيع الفالحني على تو�صيع رقعة 
الأ�صجار املثمرة ل�صيما باملناطق 
اجلنوبية للولية التي تعرف مردودا 

�صعيفا يف جمال اإنتاج احلبوب.
والتنمية  الفالحة  وزير  كان  و 
دعا  قد  البحري  وال�صيد  الريفية 
خالل زيارته  للولية مطلع فرباير 
�رصورة  اإىل  الفالحني  الأخري 
تو�صيع امل�صاحات امل�صقية وتنمية 
تتجاوز  ل  التي  املثمرة  الأ�صجار 
احلدودية  الولية  بهذه  م�صاحتها 
18 األف هكتار من م�صاحة اإجمالية 
�صاحلة للزراعة بـ 253 األف هكتار 
. و تبذل حاليا بولية �صوق اأهرا�س 
مديريتي  من  كل  بني  جهودا 
واملوارد  الفالحية  امل�صالح 
لل�صقي  الوطني  والديوان  املائية 
الرتقاء  اأجل  من  املياه  و�رصف 
امل�صقية  الفالحية  بامل�صاحات 
"جد  تعترب  والتي  هكتار(   7500(

امل�صاحة  مع  باملقارنة  �صئيلة" 
األف هكتار( وذلك  الإجمالية )253 
�صغرية  �صدود  اإجناز  خالل  من 
وحواجز مائية واآبار فالحية ح�صب 

ما متت الإ�صارة اإليه.
مياه  من  حجم  تخ�صي�س  �صيتم  و 
مرت  مليون   156( مالق  وادي  �صد 
مكعب( الذي �رصع يف عملية متييهه 
العام 2017 ل�صقي 1000 هكتار من 
بلديتي  عرب  الفالحية  الأرا�صي 
احلدودية  فرج  و�صيدي  الدريعة 
مرت  مليون   2 تخ�صي�س  وكذا 
مكعب من املياه انطالقا من �صد 
وادي جدرة بطاقة )35 مليون مرت 
ح�صب  هكتار   300 ل�صقي  مكعب( 
م�صوؤولو  جهتهم  من  اأو�صحه  ما 

مديرية املوارد املائية بالولية. 

�صيتم مطلع الدخول املدر�صي املقبل 
بخن�صلة ا�صتالم �صبعة )7( هياكل تابعة 
الأطوار  خمتلف  يف  الرتبية  لقطاع 
املدير  من  علم  ما  ح�صب  التعليمية, 

املحلي للرتبية عبد ال�صالم بودونت.
ندوة  يف  امل�صوؤول  ذات  اأو�صح  و 
�صحفية مبقر مديرية الرتبية اأن هذه 
ل�صتقبال  فتحها  �صيتم  التي  الهياكل 
بعا�صمة  اإجنازها  يجري  التالميذ 
الولية خن�صلة و هي الهياكل التي من 
�صاأنها-ح�صبه- تعزيز القطاع بالولية 
من حيث املن�صاآت و تقلي�س الكتظاظ 
الذي ت�صهده اأق�صام بع�س املوؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات  هذه  تتمثل  و  الرتبوية, 
 )4( اأربعة  يف  املتحدث  لذات  وفقا 
يقعان  منها  اثنني  مدر�صية  جممعات 
خن�صلة  مبدينة  بغاي  طريق  مبحاذاة 
باملائة   10 اإجنازهما  ن�صبة  تقدمت 
اآخرين بكل من  و جممعني مدر�صيني 
مبنطقة  و  اجلديد  العمراين  القطب 
بذات  اجلديدة  العمرانية  الواجهة 

تقدم  ن�صبة  بلغت  اللذين  و  املدينة 
اأ�صغال اإجنازهما 80 باملائة.

 )3( ثالث  ا�صتالم  اأي�صا  �صيتم  و 
الواجهة  منطقة  من  بكل  ثانويات 
فرنقال  طريق  و  اجلديدة  العمرانية 
و  البي�صاء  عني  طريق  اإىل  بالإ�صافة 
التي ترتاوح اأ�صغال اإجنازها حاليا بني 
لل�صيد بودونت  70 و 80 باملائة وفقا 
الذي لفت اإىل اأنه �صيتم باملوازاة مع 
دخول  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  هذه  فتح 
جديدة  مدر�صية  مطاعم   )7( �صبعة 
حيز اخلدمة خالل املو�صم الدرا�صي 
خن�صلة  بولية  مت  اأنه  يذكر  املقبل. 
يف  م�رصوعا   27 عن  التجميد  رفع 
قطاع الرتبية ي�صمل موؤ�ص�صات تربوية 
و مطاعم مدر�صية و اأن�صاف داخليات 
و عمليات تهيئة و ترميم و جتهيز حيث 
الالزمة  الإجراءات  يف  ال�رصوع  مت 
ت�صريها  التي  امل�صاريع  هذه  لإطالق 
كل من مديريتي الرتبية و التجهيزات 

العمومية مثلما متت الإ�صارة اإليه. 

ا�صتقطبت الأبواب املفتوحة على 
التعليم العايل بتلم�صان اأزيد من 4 
اآلف تلميذ متمدر�س يف الأق�صام 
لدى  علم  ح�صبما  النهائية, 
بلقايد  بكر  اأبي  جامعة  م�صوؤويل 
نائب مدير  ذكر  ,و  املدينة  بهذه 
بالدرا�صات  املكلف  اجلامعة 
خالل  توافد  اأنه  جمال  �صباغ 
الفعاليات  هذه  من  الأول  اليوم 
الأربعاء  اأم�س  انطلقت  التي 
 3 تلم�صان  بجامعة  الطب  بكلية 
األف تلميذ متمدر�س يف الأق�صام 
النهائية رغم رداءة اأحوال الطق�س 
و اأزيد من األف تلميذ اأخر خالل 

ثاين يوم.
املبادرة  هذه  �صمحت  قد  و 
التعرف  من  التالميذ  لهوؤلء 
املوجودة  التخ�ص�صات  على 
و  بلقايد  بكر  اأبي  بكليات جامعة 
لها  التابعة  باملدار�س و املعاهد 
و اأخذ فكرة عن التخ�ص�س الذي 
بعد  التلميذ  متابعته  يف  يرغب 
الباكالوريا,  �صهادة  على  ح�صوله 
وفق ذات امل�صدر و مت جتنيد ما 
كل  من  جامعي  اأ�صتاذ   100 يفوق 
املداومة  بنظام  يعملون  الكليات 
ل�صتقبال  فرق   4 طريق  عن 
وتوزيع  توجيههم  و  التالميذ 

مبختلف  اخلا�صة  املطويات 
ال�صعب, ح�صب نف�س امل�صدر.

و قد �صبقت هذه املبادرة عملية 
حت�صي�س التالميذ و اأوليائهم عرب 
اأمواج اإذاعة تلم�صان و عن طريق 
مواقع  و  الإ�صهارية  الالفتات 
 60 عرب  و  الجتماعي  التوا�صل 
ثانوية بالولية مع توفري حافالت 
القاطنني  التالميذ  نقل  ل�صمان 
احلدودية,  و  النائية  بالبلديات 

كما اأ�صري اإليه .
تلم�صان   بجامعة  �صيتم  و 
مقعد  األف   10 تخ�صي�س حوايل 
اجلدد  للطلبة  جديد  بيداغوجي 

املقبل,  اجلامعي  الدخول  خالل 
وفق نف�س امل�صئول .

فتح  كذلك  املرتقب  من  و 
الطبيعية  الزيوت  اإنتاج  تخ�ص�س 
املقبل  اجلامعي  الدخول  خالل 
بكلية  اجلدد  للطلبة  بالن�صبة 
تخ�ص�صات  و  التطبيقية  العلوم 
بطلبة  خا�صة  اأخرى  جديدة 
املدنية  الهند�صة  يف  املا�صرت 
احلراري  القت�صاد  كتخ�ص�س 
الذي ي�صمح بتكوين اأخ�صائيني يف 
اجناز البنايات الذكية و ال�صتغناء 
امل�صلح,  ال�صمنت  ا�صتعمال  عن 

ي�صيف ذات امل�صدر. 

ال�سالون الدويل لل�سياحة
 و الأ�سفار بق�سنطينة 

اأكرث من 50 عار�سا يف الطبعة الثانية

عني تاغروت برج بوعريريج

 عجلة التنمية متوقفة
 بقرية " اأوالد بوناب" 
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ال�سراع على �سوريا اأهداف و اجتاهات
�سبع �سنوات من العبث املدمر الذي واجهته الدولة الوطنية ال�سورية  والتي مل حت�سم فيها ما اأرادت الوليات املتحدة الأمريكية ل�سرق اأو�سط جديد وحتت مبداأ 

انحيازها لل�سعوب املظلومة والتي تعاين من ال�ستبداد والديكتاتوريات كما تدعي  م�سعلة الفو�سى  يف داخل تلك الدول م�ستندة  اإىل  اأخطاء ارتكبتها تلك الدول 
يف تعاملها مع �سعوبها  ومغذية يف نف�س الوقت  احلالة العاطفية لتلك ال�سعوب للتحول اإىل ال�سلوك العنفي يف مواجهة الأنظمة ، ومن اعقد املراجعات التي حدثت 

وما زالت قائمة  ما تعر�ست له الدولة ال�سورية  من عبث م�سلح ا�ستهدف الدولة و�سيادتها ووحدة الأر�س ال�سورية  من خالل اأكرث من75  ف�سيل م�سلح، فكانت 
كما حتدث عنها الرئي�س ب�سار الأ�سد اأزمة ثقافة واأزمة اأخالق  اأدت لهذا العبث اإيل مت تطويعه  ملبداأ الفو�سى اخلالقة لل�سيا�سة الأمريكية  وا�ستحداث جغرافيات 

�سيا�سية تختلف عن تلك اجلغرافيات التي و�سعتها خطوط �سايك�س بيكو .
اللعبة  يلعبان  والغرب  اأمريكا 
من  الأخرية  وبالورقة  الأخرية 
ان  بعد  ال�سوري  الف�ساء  خالل  
اأن  اإل  وتون�س،  م�رص  يف  ف�سل 
املنطقة  يف  تعقيدا  اأكرث  الأمور 
الدب  انتفا�س  وخا�سة  كلها  
الرو�سي من اجلليد اىل املناطق 
تقي  لكي  وال�ساخنة   احلارة 
املناطق  تلك  لهيب  من  مو�سكو 
الرو�سي   الحتاد  ودول  احلارة 
املتقدم  اخلندق  �سوريا  فتعترب 
مو�سكو  العا�سمة  عن  للدفاع 
»بوتن«  رو�سيا  قي�رص  و�سف  كما 
مناطق  وجدت  التي  اإيران  اأما 
الربيع  ي�سمى  ما  نتيجة  فراغ 
مرتكزة  بغداد  واجتياح  العربي 
حاولت  املذهبي   العامل  على 
العراق  يف  الفراغ  هذا  متالأ  اأن 
ومبا  واليمن  ولبنان  و�سوريا 
اأمريكا   ، ال�سيعي  الهالل  و�سف 
يف بداية الأمر حاولت بل فجرت 
املذهبي  ال�رصاع  ي�سمى  ما 
ترتكز  التي  الدول   تلك  لتفكيك 
بنيتها  الجتماعية على التعددية 
وهي  والقوميات  املذاهب  يف 
اأ�سهل طريق  لتحقيق غاياتها يف 
اجلديدة  ال�سيا�سية  اجلغرافيات 
املذهب  النقية  الدول  اأما   ،
الطغاة  لغة  ت�ستخدم  ان  فحاولت 
وامل�ستبدين وال�رصاع بني الدولة 
والإ�سالم  والوطنية  املدنية 

اأما يف �سوريا  ال�سني   ال�سيا�سي  
والعرقيات   فهو متهدد املذاهب 

كما هو يف العراق .
اأن تنتهي يف  اأمريكا  باتت اأحالم 
املنطقة وال�رصق العربي بالن�رص 
وقبلها   ، الغوطة  يف  حتقق  الذي 
يرغب  باأنه  ترامب  �رصح  باأيام 
فلم  �سوريا  من  قواته  بان�سحاب 
يعد يحتمل تلك التكاليف الباهظة 
على اخلزانة الأمريكية  فلمعادلة 
النتهاء  على  �سوريا  يف  اأو�سكت 
وخا�سة  الوطنية   الدولة  ل�سالح 
بعد مطالبة مو�سكو لرتكيا ت�سليم 
وانتهى   ، ال�سورية  للدولة  عفرين 
حلم الأكراد يف دولة م�ستقلة ذات 

�سيادة يف العراق و�سوريا .
ورجل  ومقاول  تاجر  ترامب 
اأعمال  هكذا يفهم ال�سيا�سة وفنها 
احلملة  اأثناء  اأو�سحه  ما  وهذا 
حتى  �رصيح  وهو  النتخابية  
الوقاحة ، اإذا كيف تغري  خطاب 
ترامب من رغبته بالن�سحاب اإىل 
من �سوريا اإىل هجوم عنيف على 
ب�سار  والدولة ال�سورية يف خالل 
36 �ساعة كفارق وقت ، ماذا حدث 
ال�سعودي  العهد  ويل  وبني  بينه 
حممد بن �سلمان يف هذا الفارق  
والذي تزامن مع زيارة ويل العهد 
املقاول  �سلوك  يف  التغري  انه   ،
ورجل الأعمال ندما قال ملحمد 
و�سنبقى   »« ادفعوا   »« �سلمان  بن 

، حممد بن �سلمان قلق جدا من 
اإيران  يف �سوريا كما هي  تواجد 
تريد  اإ�رصائيل  اأي�سا   اإ�رصائيل 
على  عازل  كيان  اأو  تابع  كيان 
تن�سيط  تريد  اأمريكا  حدودها  
وال�سالح  باأنواعه  احلديد  جتارة 
الذي  املقاول  هذا  زال   فما 
قال يوما  �سنغذي حروبكم ولكن 
قرار  يف  التحول  �سفقة  ادفعوا، 
والعدوان  الن�سحاب  بني  ترامب 
مليار  قيمته  مبلغ  �سوريا  على 
ترامب  يقول  دولر   مليون   300
لوجودها يف  دفعت  قد  بالده  اأن 
�سوريا 60 مليار  يريد ان يعو�سها 
، الو�س كانوا و�سحني بعد اإف�سال 
القرار الأمريكي يف جمل�س الأمن  
بان ال�سواريخ الرو�سية �ستعرت�س 
ال�سواريخ الأمريكية والربيطانية 
�سوريا  نحو  املتجهة  والفرن�سية 
يقول  تويرت  ترامب مغردا على   ،
�سواريخنا  انتظروا  للرو�س 
الذكية ، الرو�س يردوا �ست�سهدون 
قبل  من  ت�سهدوها  مل  مواجهة 
الطائرات  حامالت  توجعت   ...
والغوا�سات واملدمرات الأمريكية 
قبالة  والفرن�سية  والربيطانية 
وا�ستعدادات  ال�سورية  ال�سواحل 
الدول املجاورة  يف قواعدها يف 

.
على  تنطلي  ل  الكيماوي  ق�سة 
احد وخا�سة هي نف�س ال�سيناريو 

دفعهم  الذي  والكذب  وال�سلوك 
الكيماوي  اما   ، العراق  لجتياح 
ال�سحة   من  القليل  و�سعنا  وان 
حتديده  يتم  وكيف  الفاعل  من 
قبل  عاجل  وب�سكل  م�سبقا 
وتق�سي  اأي جلنة حتقيق  ت�سكيل 
تقارير  اإىل  وال�ستناد  احلقائق  
 ... حمايدة  وغري  مهنية  غري 
لبنان  جنوب  اجتاحت  اإ�رصائيل 
حالة  ملجرد    ، م   1982 عام  يف 
اأو دعوى او ادعاء حماولة اغتيال 
لندن، امريكا تتبجح  �سفريها يف 
املدنيني   اأرواح  على  باحلر�س 
يف  املدنيني  قتل  من  اأول  وهي 
و�سايجون   وناكازاكي  هريو�سيما 
واأفغان�ستان والعراق ، اأما فرن�سا 
املواطنني  ا�ستخدمت  فقد 
اجلزائريني كتجربة لقوة �سالحها 
النووي يف ال�سحراء اجلزائرية ، 
يف  قتلت  فكم  بريطاين  اأما 
القارة  �سبه  يف  م�ستعمراتها 

الهندية .
لأكرث  تكون   قد  اأمريكا  اأهداف 
من عامل ، التجاري والقت�سادي  
هو  الأهداف  اأهم  ومن  والأمني 
ح�سم املعركة على ار�س �سوريا 
ل�سالح حلف اأمريكا يف املنطقة 
العهد بن �سلمان   التي يقوده ويل 
مقابل اإيران  الذي ما زال غائ�سا 
�سنوات   7 ومنذ  اليمن  اأزمة  يف 
وبكل الإمكانيات وولدة الف�سائل 

املتعددة مل يح�سم الأمر ل�ساحله 
يف �سوريا .

اأمريكا �ستنفذ ال�رصبة  ولكن هل 
التربيد  ياأتي  الت�سخني  بعد  اأم 
يف  كوبا  يف  ال�سواريخ  كاأزمة 
املا�سي  القرن  من  اخلم�سينات 
مواجهة  �ستحدث  فعال  وهل   ،
الرو�سية  ال�سواريخ  لتجربة 
�سماء  على  والغربية  والأمريكية 
حدث  واإذا   ، والبحر  �سوريا 
 ، الأكرب  املت�رصر  من  ال�سدام  
العاملي  النظام  �سكل  هو  وما 

عندئذ..؟
مواجهة  يحدث  لن  انه  اأعتقد 
يف  ال�رصبات  و�ستكون  مبا�رصة 

مناطق بعيدة عن اجلوار للقواعد 
اأول  هذا   ، والإيرانية  الرو�سية 
ال�رصبة  اأمريكا حتتاج  ثانيا   اأما 
الأوراق  بع�س  لفر�س  �سيا�سيا 
العربية  القمة  موؤمتر  على 
املنتظر ل�سالح ويل العهد حممد 
وخا�سة  واحللف  �سلمان  بن 
موؤمتر  يف  ا�ستعرا�سه  �سيتم  ما 
القرن  �سفقة  لأطروحة  القمة 
فقط  مرتبطة  لي�ست  هي  التي 
الإ�رصائيلي  الفل�سطيني  بال�رصاع 
اأول  اإقليمية  ت�سويات  فبدون 
طريقا  ال�سفقة  تلك  جتد  لن  
اإقليمي  حل  هو  فاملطروح   ، لها 

للق�سية الفل�سطينية .

�سري �سمور

الأر�س  من  البقعة  هذه  ما 
�سيا�سة  اأحوال  ت�سوغ  تكاد  التي 
والكربى  العظمى  الدول  واقت�ساد 
وال�سغرى جميعا؟ اأي �سحر فيها؟ 
اإذا مل يكن �سحرا فاأي لغز واأي �رّص 
م�ساحتها  خمتلفة؟  يجعلها  خفي 
كيلومرت   27009( كبرية  لي�ست 
مربع( وموقعها على اأهميته هناك 
اأقاليم واأرا�س اأخرى موقعها مهم 

وحيوي وح�سا�س، فلماذا هي؟
وبعيدة  ومتو�سطة  ق�سرية  خطط 
املدى عرب قرنني جلعلها غري ما 
ما  تفوق  واأموال  تنجح،  مل  هي 
ومل  اأنفقت  ذهب  من  لقارون  كان 
تفلح ب�سطبها، وتواطوؤ وموؤامرات 
مل  خفية  واأخرى  علنية  وجيو�س 
حولها  وما  كينونتها،  على  تنت�رص 
يُ�سهر  حقبة  كل  يف  بالد  من 
ولكنها  )هي(  تتغري  كي  ويقولب 
ركام  حتت  من  مرة  كل  تخرج 
واملكائد  واملوؤامرات  الهزائم 
والأحزان والياأ�س مرفوعة الراأ�س 
تكرّب تكبريات الإعالن على اأنها ما 

زالت حّية وقوية.
عن  ال�سابق  الكالم  يبدو  قد 

يف  الإ�رصاف  من  نوعا  فل�سطني 
�رصوب  من  و�رصبا  العواطف 
واختزال  فيها،  املبالغ  الرنج�سية 
وابتعادا  �سوفينية،  من  يخلو  ل 
مرئية  ووقائع  ماثلة،  حقائق  عن 
بل  ذلك  غري  وع�سكريا  �سيا�سيا 
لو  ولكن  كبري.  حد  اإىل  عك�سه 
غزو  لراأينا  الوراء  اإىل  نظرنا 
اإىل  عائدا  ويقفل  ينتهي  الفرجنة 
اإىل  الأر�س  لتعود  البحار،  وراء 
املقد�س  بيت  وتعود  طبيعتها 
الالتينية(  القد�س  )مملكة  وتندثر 
وكاأنها مل تكن، مع كل �سيل الدماء 
وجودها  لرت�سيخ  اأهريق  الذي 

هنا.
املغول  اأن  نرى  اأخرى  ونظرة   
امل�رصق  اكت�سحوا  الذين 
بجحافلهم الرهيبة، حتى ظن من 
الب�رص،  طينة  من  لي�سوا  اأنهم  ظن 
واأن هزميتهم حمال ولو يف اأحالم 
عني  يف  هنا  يهزمون  اليقظة، 
جالوت، ول يظل من زحفهم �سوى 
والدمار،  واحلرق  القتل  ذكريات 
نابليون  حلم  نرى  اأخرى  ونظرة 
يتهاوى  الإمرباطوري  بونابرت 

عند اأ�سوار عكا.
فمنذ  ال�سهيوين،  امل�رصوع  اأما 

ال�ستعمار  قوى  وكل  ونيف،  قرن 
وجعله  لتثبيته  ت�سعى  وال�رص، 
حقيقة تاريخية وجغرافية، وحالة 
القا�سي  جيو�سيا�سية مقبولة عند 
اأهل  ي�ست�سلم  واأن  والداين، 
فل�سطني، اأو على الأقل اأن متحى 
قبله،  الأر�س  ذاكرتهم حقيقة  من 
ال�رصعية  هو�س  يعي�س  زال  فما 
اأن  مع  انتزاعها،  ي�ستطع  مل  التي 
ع�سوي  بدعم  يحظى  هنا  وجوده 
كامل من اأكرب اإمرباطورية عرفها 
و�سعف  وعجز  الإن�ساين،  التاريخ 
القريب  من  وف�سل  وتواطوؤ 

والبعيد.

لهذه الأر�س اأهل مل 
ولن ين�سوها

 ويقف حائرا اأمام واقع �سارخ باأن 
لهذه الأر�س اأهل مل ولن ين�سوها، 
ول يتوقفون عن املطالبة بحقهم 
الظروف  تغري  اأو  الزمن،  بتقادم 
�ساحلهم،  لغري  وميدانيا  �سيا�سيا 
والبط�س  القوة  اإل  يجد  ول 
وكلما  احلقيقة،  هذه  ملواجهة 
ازداد غطر�سة وبط�سا وفتكا، وظن 

اأن ال�سفحة احلقيقية غري املزيفة 
من الكتاب قد طويت، ما يلبث اأن 
يراها تظهر بو�سوح اأمام من يقراأ 
اأو ل يقراأ، واأمام ناظريه خ�سو�سا. 
�سحنة  فيه  قلت  كما  رمبا  الكالم 
عاطفية، ولكن ما العيب يف ذلك؟ 
الوقائع  هل  مهم:  �سوؤال  ويبقى 
على الأر�س تدفع اإىل التفاوؤل؟ األ 
حالة  ال�سهيوين  امل�رصوع  يعي�س 
تفوق ع�سكري حد العربدة وتطور 
وطبي،  وتقني  وعلمي  اقت�سادي 
ن�سبيا  ال�سيا�سي  نظامه  وا�ستقرار 
يف  غارق  العربي  حميطه  فيما 
�رصاعات دامية، ويهرب كثري من 
يطلبون  ال�رصاعات  هذه  جحيم 
اأ�س�سوا  من  لدى  والأمان  اللجوء 
بقاء  يريدون  تقدير  اأقل  على  اأو 

الكيان العربي؟
والبطالة  الفقر  مظاهر  ت�سود  األ 
مما  املحيط،  هذا  يف  والتخلف 
حم�سورا  النا�س  تفكري  يجعل 
بل  احلياة،  قيد  على  البقاء  يف 
هناك من يلجاأ اإىل النتحار ياأ�سا 
ممثلني  العرب  ينتقل  اأمل  و�سيقا؟ 
املطالبة  من  الر�سمي،  بنظامهم 
ب�سيء من فل�سطني، مقابل تطبيع 
العالقات مع مغت�سبها، اإىل الهرولة 

للتطبيع دون هذا احلد الأدنى من 
العلني  ال�سغط  اإىل  بل  احلقوق، 
واخلفي على الفل�سطينيني للقبول 
اإىل  وال�ست�سالم  اأر�سهم  بتهويد 
بغرباء  اأ�سبه  فيها  يكونون  حالة 
هل  اأر�سهم؟  يف  وهم  مهاجرين 

هذا يبعث على تفاوؤل ولو �سئيل؟

ثمة ما يدفع اإىل التفاوؤل

اأ�سواأ حتى من هذا،  الو�سع  نعم، 
ولكن ثمة ما يدفع لي�س فقط اإىل 
و�سعارات،  عاطفة  مرده  تفاوؤل 
الأول:  اثنني؛  اأمرين  اإىل  بل 
التي  التاريخية  الأر�س  طبيعة 
يعمرون  ل  فيها  الغزاة  اأن  اأثبتت 
مقيا�س  يف  ظلمهم  ي�ستمر  ول 
واملقارنات  وال�سعوب،  الأمم 
فل�سطني  �سعب  والثاين:  كثرية، 
ولكن  خامدا،  بركانا  يظل  دوما 
يثور  ما  �رصعان  الربكان  هذا 
احل�سابات  كل  يجعل  توقيت  يف 
خرب  يف  واخلطط  والرهانات 
كتب  اإذا  فل�سطني  ف�سعب  كان؛ 
و�رّصقوا  ال�سطور  كل  الآخرون 
يف  وتفننوا  وجتاوزوا  وغّربوا 
زائف  ت�سديق  عن  تنم  �سياغات 

موت  حالة  يف  ال�سعب  هذا  باأن 
فل�سطني  ب�سعب  فاإذا  موات،  اأو 
يكتب ال�سطر الأخري الذي ينق�س 
جمال  ول  الواهمة.  ال�سطور  كل 
ل�ستعرا�س �سامل؛ ولكن فليتذكر 
من �ساء اأن يتذكر عند و�سع ق�سية 
متقدمة  غري  مرتبة  يف  فل�سطني 
العربية  القمة  موؤمتر  ملخرجات 
الالحق  العام  ياأت  مل   1987 يف 
اإل وهو حامل حلقيقة وم�سطلح 
النتفا�سة.   ا�سمه  جديد  وواقع 
وحني �رصع بع�س العرب بالتطبيع 
الت�سوية  عملية  بدعوى  مت�سرتين 
ال�سلمية، وحني �سار هناك تفكري 
باأنها  للحالة  و�سف  ب�سياغة 
اأو حدودي  جمرد �رصاع �سيا�سي 
وجهات  يف  )اختالف  جمرد  اأو 
لعاب  و�سال  )جارين(  بني  النظر( 
بيل كلينتون وهو ينظر اإىل جائزة 
نوبل لل�سالم، وامتالأ �سدر باراك 
كمن  ا�سمه  �سيخلد  واأنه  بالزهو، 
بانت�سار  ال�رصاع  كتاب  اأقفل 
التعوي�س  وراودته فكرة  �سيا�سي، 
فل�سطني  ح�ساب  على  النف�سي 
من  اندحاره  بعد  واأر�سا  �سعبا 
انتفا�سة  كانت  لبنان،  جنوب 

الأق�سى.

�سميح خلف  

الثقة بطبيعة الأر�ض وال�سعب
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و�شل ت�شجيل �لت�شريح 
بتاأ�شي�س جمعية حملية
مبقت�ضى القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 

�ضفر 1433 امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق 
باجلمعيات  

    مت هذا الي�م 05-04-2018  ت�ضليم و�ضل ت�ضجيل 
الت�رصيح بتاأ�ضي�س اجلمعية املحلية امل�ضماة :جمعية 

احلي » الأمل » 
املقيمة : قرية اأولد بن عي�ضى بلدية عمر

رئي�س اجلمعية  : ج�هري ح�ضني
تاريخ ومكان امليالد: 13/ 02 / 1966 بعمر
العن�ان : قرية اأولد بن عي�ضى بلدية عمر

املالحظة: ين�رص هذا ال��ضل خالل ثالثني 30 ي�ما 
على الأكرث التي تلي ت�ضليمه يف جريدة ي�مية وطنية 
اإعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�ضابها 

رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي

 تعزية 
ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب را�سية 

بق�ساء اهلل وقدره تلقى موظفو واإطارات 
ديوان مقر ولية امل�سيلة نبا وفاة املغفور 

له باإذن اهلل  غ�سبان ناجي زوج عمة 
الزميل غالب نا�سر هاهي اإرادة اهلل 

ت�ساء ولي�س لإرادته تعاىل مرد واأمام 
هذا امل�ساب اجللل يتقدم ال�سيد / ق�سوان 

�سفيان رئي�س الديوان بالولية ونيابة عن 
كافة موظفي الديوان باأخل�س التعازي 
وا�سدق م�ساعر املوا�ساة راجني من اهلل 

عزوجل  اأن يتغمد روح الفقيد برحمته 
الوا�سعة وان ي�سكنه ف�سيح جنانه ويلهم 

اأهله ال�سرب وال�سلوان 

اإن هلل واإنا اإليه راجعون     



م�صدر �أمريكي

 وا�ضنطن حددت 8 اأهداف �ضورية ل�ضرباتها املحتملة
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وقالت ال�صحفية يف تقرير ن�رشته 
على موقعها الإخباري، اإن حفرت، 
دخل  عاما،   74 العمر  من  البالغ 
اإحدى م�صت�صفيات باري�س، قادما 
الأطباء  قرر  بعدما  الأردن  من 
ذلك، بح�صب عدة م�صادر حتدثت 

اإىل ال�صحيفة، ومل تك�صف عنهم.
حفرت،  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 
اأوجبت  دماغية"  بـ"�صكتة  اأ�صيب 
نقله �رشيعا من العا�صمة الأردنية 

عمان اإىل باري�س.
اأن  الفرن�صية  ال�صحيفة  واأكدت   
ليبيا  يف  حفرت  امل�صري  وجود 
�رشيا  اأمرا  الآن  حتى  يزال  "ل 
ق�صية  لأن �صحته متثل  وح�صا�صا 

�صيا�صية وع�صكرية يف ليبيا". 
نفي حكومي

عدد  ن�رشته  اللوموند  وخرب 
الفرن�صية،  الإعالم  و�صائل  من 
وكذلك ف�صائيات ومواقع اإخبارية 
حفرت،  خليفة  للم�صري  معار�صة 
با�صم  الر�صمي  املتحدث  اأن  غري 
امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة 
اأ�صدر  امل�صماري،  اأحمد  العميد 
وكالة  ن�رشته  الأربعاء،   ، بيانا 
تلك  فيه  ونفى  الليبية،  الأنباء 

الأخبار.
اإن "القائد العام   وقال امل�صماري 
ممتازة  �صحية  وبحالة  بخري 
ويتابع عمل القيادة العامة وغرف 
الع�صكرية  واملناطق  العمليات 
غرفة  يف  امل�صتجدات  وخا�صة 

عمليات عمر املختار".
اإل اأن م�صدر ع�صكري يف مقر 
القيادة الع�صكرية يف �رشق ليبيا 
اأكد ، الأربعاء، اأن حفرت انتقل 

اإىل م�صت�صفى يف فرن�صا، لكنه مل 

يذكر تفا�صيل عن حالته. 
 

اآخر  رفيع  ع�صكري  م�صدر  وكان 
قال اإن حفرت نقل جوا اإىل الأردن، 
دولة  اإىل  هناك  من  و�صيتوجه 
�صحية  م�صكلة  من  للعالج  ثالثة؛ 

خطرية. 
املوؤيدة  الليبية،   218 قناة  وقالت 
حفرت  اإن  الليبي،  الوطني  للجي�س 
يخ�صع لفحو�س طبية يف باري�س، 
على  يوجد خطر حقيقي  ل  واإنه 

�صحته. 
ليبية  اإعالمية  م�صادر  وكانت 
ك�صفت اأن حفرت اأ�صيب ب�صيق يف 
عن  وغاب  الثنني،  ليلة  التنف�س 
اأن  بعد  الإنعا�س،  واأدخل  الوعي، 
ك�صف طبيبه املعالج عن احتمال 
ب�صبب  القلب؛  يف  بجلطة  اإ�صابته 

وجود ماء يف الرئة.
اإعالم  و�صائل  عدة  واأوردت 
للعالج  يخ�صع  حفرت  اأن  فرن�صية 

مب�صت�صفى يف باري�س.
اإيجو  الفرن�صي  ال�صحفي  وقال   
اإن  فان�صو- على ح�صابه يف تويرت 
م�صادر موؤكدة ك�صفت عن و�صول 
بفرن�صا  حفرت م�صت�صفى ع�صكري 
م�صابا بنزف يف الدماغ واأن حالته 

ال�صحية "خطرية".
التي  الأخبار  مع  وباملوازة   
�صحيفة  ذكرت  القنوات،  نقلتها 
اأن احلالة  الإيطالية  "لريبوبليكا" 
ال�صحية حلفرت "حرجة" واأنه نقل 

اإىل فرن�صا للعالج.
 ويف وقت �صابق نفى مدير مكتب 
للقوات  العامة  القيادة  اإعالم 
خليفة  الليبية  العربية  امل�صلحة 
"ليبيا  قناة  تداولته  ما  العبيدي 
دولتي  من  تبث  التي  الأحرار" 
القائد  �صحة  عن  وتركيا  قطر 

العام امل�صري خليفة حفرت.
القيادة  اإعالم  واأكد مدير مكتب   
العامة متتع  القائد العام مبوفور 
اأنه  العافية، موؤكدا  ال�صحة ومتام 
النهائية ملعركة  التجهيزات  يتابع 

حترير درنة.
"اجلي�س  اأن  اإىل  العبيدي  واأ�صار   
من  الوطن  حترير  وي�صغله  مهتم 
كعادتهم  وهم  وزبانيته  الإرهاب 
العام  الراأي  ت�صليل  يحاولون 

امللتف حول اجلي�س وقائده".
ومن جانبه قال املحلل ال�صيا�صي 
العكر،   مفتاح  �صعد  الليبي، 
الليبي  اجلي�س  قائد  اإن  الأربعاء، 
ب�صحة  حفرت  خليفة  امل�صري 
كل  لـ"�صبوتنيك"  م�صيفا  ممتازة، 
التوا�صل  مواقع  على  ين�رش  ما 
حالته  �صوء  عن  الجتماعي 
للعالج  فرن�صا  اإىل  ونقله  ال�صحية 
ورائها  تقف  مغر�صة  اإ�صاعات 

دولة عربية".
اأن  اإىل  الليبي  ال�صيا�صي  ولفت 
جتاوز  الليبي،  اجلي�س  قائد 
الفرتة  بني  وما  عاما،  ال�صبعني 
�صحية،  لوعكة  يتعر�س  والخرى 
والعمل  والتعب  الإرهاق  نتيجة 
طبيعي  اأمر  وهذا  املتوا�صل، 
من  "تاأكدت  العكر  و�صدد  جدا، 
اإن  القيادة،  يف  مقربة  م�صادر 
وي�صتعد  طيبة،  ب�صحة  الرجل 

حل�صم معركة درنة".
 ون�رش مكتب اإعالم القيادة العامة 
الثالثاء  الليبية،  امل�صلحة  للقوات 
حفرت  للم�صري  م�صورا  مقطعا 
القيادات  من  بعدد  لقاءه  اأثناء 
املقطع  مع  واأرفقت  الع�صكرية، 
ت�رشيح �صابق للم�صري يتحدث فيه 

عن حترير "درنة".
وكان اآخر ظهور حلفرت مع م�صئول 

املا�صي،  مار�س   27 يف  اأجنبي 
�صفري  مع  حفرت  التقى  عندما 

بريطانيا فرانك بيكر.
 وقبلها بيومني ن�رش موقع �صحيفة 
�صورة  الليبية،  "املتو�صط" 
للم�صري خليفة حفرت ب�صحبة وفد 
لقبائل  الجتماعي  املجـل�س  من 
املوقع  وقال  "ترهونة"،  مدينة 
اإن اللقاء مت يف مكتب امل�صري يف 

القيادة العامة للقوات امل�صلحة.
 

حفرت �ملفاو�ض 

حلكومة  معار�صته  رغم  حفرت، 
)املعرتف  الليبية  الوطني  الوفاق 
العا�صمة طرابل�س،  دوليا( يف  بها 
بالن�صبة  مف�صال  مفاو�صا  اأ�صبح 
لعدد من الدول الأجنبية ال�صاعية 
الأزمة  حل  عملية  تعجيل  اإىل 
روما  يف  ا�صتقباله  وبعد  الليبية. 

يف  ا�صتقبله   ،)2017 �صبتمرب   27(
وزير  التايل،  اليوم  يف  باري�س، 
جان-اإيف  الفرن�صي  اخلارجية 

لودريان.
 

املا�صي،   ،2017 جويلية  ويف 
حفرت  بني  لقاء  باري�س  نظمت 
الوطني،  الوفاق  حكومة  ورئي�س 
فايز ال�رشاج، يف مبادرة اتخذتها 
فرن�صا دعما جلهود الأمم املتحدة 
النزاع  لإنهاء  الإفريقي  والحتاد 

يف ليبيا. 
مع  �صارك  حفرت  اأن  اإىل  ويُ�صار 
العقيد معمر القذايف يف النقالب 
اإدري�س  بامللك  اأطاح  الذي 
ال�صنو�صي يف فاحت �صبتمرب 1969، 
يف  متعددة  مهام  ذلك  بعد  وتوىل 

القوات امل�صلحة.
عقيد،  لرتبة  ُرقي   1980 وعام 
ولحقا قاتل بجبهة ت�صاد -خالل 
بني  املتحركة  الرمال  حرب 

القرن  ثمانينيات  يف  وت�صاد  ليبيا 
مئات  مع   َ اأُ�رشرِ ولكنه  الع�رشين، 
مار�س  نهاية  الليبيني  اجلنود  من 

.1987
نظام  عن  حفرت  ان�صق  ذلك  بعد 
ع�صكرية  جبهة  و�صكل  القذايف 
ولكن  ت�صاد،  من  به  لالإطاحة 
عنه  تخلت  املجاورة  الدولة  هذه 
املتحدة  الوليات  اإىل  فانتقل 

وعا�س بها فرتة طويلة.
عالقات  له  باأن  حفرت  ويُّتهم   
ال�صيا�صية  الدوائر  ببع�س  قوية 
خا�صة  الغربية،  وال�صتخباراتية 
الأمريكية  املركزية  املخابرات 

)�صي اآي اأي(.
وان�صم لثورة 14 فرباير 2011 التي 
اأطاحت بنظام القذايف، لكنه مترد 
على املوؤ�ص�صات التي انبثقت عن 
وحاول   ،2014 عام  الثورة  هذه 
�صد  ع�صكري  انقالب  تنفيذ 

املوؤمتر الوطني العام.

الدويل  للتوتر  �صافر  ت�صعيد  يف 
يف  الأخرية  التطورات  ب�صبب 
الوليات  رئي�س  حذر  �صوريا، 
اأن  من  ترامب،  دونالد  املتحدة، 
"ذكية"وجديدة  اأمريكية  �صواريخ 
لكن  ال�صورية  الأر�س  اإىل  قادمة 
دون حتديد نوعها. وقال ترامب، 
الأربعاء  اليوم  ن�رشها  تغريدة  يف 
موقع  يف  الر�صمي  ح�صابه  على 
باإ�صقاط  رو�صيا  "تتوعد  "تويرت": 
اأي �صواريخ �صنطلقها على �صوريا. 
قادمة،  لأنها  ا�صتعدي  رو�صيا،  يا 

وهي جميلة وجديدة وذكية!".
الأبي�س  البيت  من  كل  ورف�س 
اأ�صلوب  على  التعليق  والبنتاغون 

على  املحتمل  الأمريكي  الرد 
مزاعم الهجوم الكيميائي يف دوما 
اإىل  الإ�صارة  �صيما  ول  ال�صورية، 
ت�صتخدم  قد  التي  ال�صالح،  اأنواع 
اإىل  املتحدة  الوليات  جلوء  حال 
خيار ع�صكري، لكن موؤ�رشات عدة 
تدل على اأن هذه العملية املحتملة 
املدمرة  الأرجح  على  �صت�صارك 
 USS" ال�صاروخية  الأمريكية 
Donald Cook" املرابطة يف 

البحر الأبي�س املتو�صط.
 Washington" �صحيفة  نقلت 
يف  م�صدر  عن   "Examiner
الأمريكية  املدمرة  اأن  البنتاغون 
قرب�س  ميناء  الثنني  غادرت 

واأبحرت باجتاه �صوريا، م�صرية اإىل 
�صاروخا  بـ60  مزودة  ال�صفينة  اأن 

جمنحا من طراز "توماهوك".
تدمري  ال�صواريخ  هذه  وت�صتطيع 
 2500 ي�صل  بعد  من  اأهداف 
عالية  بدقة  وتتميز  كيلومرتا، 
مع  للتكيف  فعال  بنظام  ومزودة 
على  العالية  وقدراتها  الت�صاري�س 
القتالية  امليزات  ومن  املناورة. 
املجنحة  ال�صواريخ  لهذه  الأبرز 
بعد  برجميتها  لتغيري  قابليتها 
باجتاه  حتلق  وهي  اإطالقها 
نظام  بف�صل  وذلك  اأهدافها، 
اجلدير  ومن   ."GPS" توجيه 
قد  الأمريكي  اجلي�س  اأن  بالذكر 
 7 يوم  الأ�صلحة  هذه  ا�صتخدم 
اأبريل، عندما �صن �رشبات وا�صعة 
الع�صكري  ال�صعريات  مطار  على 
جنوب �رشق مدينة حم�س، و�صط 
�صوريا، واأطلق عليها 59 �صاروخا 
على  من  "توماهوك"،  طراز  من 
 "USS Ross" املدمرتني  منت 

."USS Porter"و

ك�صف م�صدر اأمريكي يف حديث 
الوليات  اأن   "CNBC" لقناة 
اأهداف   8 حددت  املتحدة 
ال�صاروخية  ل�رشباتها  حمتملة 

املتوقعة يف �صوريا.
طلب  الذي  امل�صدر،  واأو�صح 
للقناة  هويته،  عن  الك�صف  عدم 
اأن  اخلمي�س،  اليوم  الأمريكية، 
"مطارين  ت�صمل  الـ8،  الأهداف 
لالأبحاث  ومركزا  �صوريني 
العلمية وم�صنعا لإنتاج الأ�صلحة 

الكيميائية".
عن   "CNBC" ونقلت 
ب�صكل  "ندر�س  قوله:  امل�صدر 
للغاية  ودقيق  ومف�صل  جديد 
ماذا  و�صرنى  الكامل،  الو�صع 
امل�صدر  يك�صف  �صيحدث"،ومل 
تفا�صل  اأي  عن  الأمريكي 
الـ8،  الأهداف  حول  اإ�صافية 
و�صط  الت�رشيح  هذا  وياأتي 
اإعالن  خلفية  على  متزايد  توتر 
الوليات املتحدة اأواخر الأ�صبوع 

املا�صي اأنها �صرتد على ما ت�صفه 
مدينة  يف  الكيميائي  بالهجوم 
حملت  الذي  ال�صورية،  دوما 
امل�صوؤولية  ال�صورية  ال�صلطات 
لهجة  وت�صاعدت  تنفيذه،  عن 
التهديدات الأمريكية اأم�س على 
ل�صان الرئي�س الأمريكي، دونالد 
�صواريخ  اإن  قال  الذي  ترامب، 
اإىل  "قادمة"  املتحدة  الوليات 
التي  رو�صيا،  ن�صح  فيما  �صوريا، 
حال  باإ�صقاطها  �صابقا  تعهدت 
اجلي�س  عنا�رش  �صد  توجيهها 

الرو�صي، بال�صتعداد لها، اإل اأنه 
قال اليوم اإنه مل يحدد اأي جدول 

زمني لتوجيه �رشبة ل�صوريا.
ترامب  ذكر  لحق  وقت  ويف 
وزير  من  كال  اليوم  �صيلتقي  اأنه 
جيم�س  الأمريكي،  الدفاع 
الأركان  هيئة  ورئي�س  ماتي�س، 
املتحدة،  للوليات  امل�صرتكة 
اأول  دانفورد،  جوزيف  اجلرنال 
اأم�س اخلمي�س، لبحث اخليارات 
القرار  باأن  متعهدا  الواردة، 

�صيتخذ "قريبا".

و�صط حالة من �جلدل حول حقيقية مر�ض �مل�صري خليفة حفرت، �لقائد �لعام للقو�ت �مل�صلحة �لليبية ، قالت �صحيفة "لوموند " �لفرن�صية �أن حفرت يعالج يف �إحدى 
م�صت�صفيات �لعا�صمة �لفرن�صية، باري�ض ، وهو ما نفته حكومته .. فما هي حقيقة مر�ض حفرت هو �ل�صخ�صية �لذي يهيمن على �صرق ليبيا منذ عدة �صنو�ت وينظر 

�إليه على نطاق و��صع على �أنه ي�صعى لل�صلطة يف �لبلد �لغني بالنفط ؟.

ق. م 
 

جريدة لوموند �لفرن�صية

اللواء الليبي حفرت م�ضاب ب�ضكتة دماغية يف باري�س 

ما هي "ال�ضواريخ الذكية واجلديدة" التي هدد بها ترامب �ضوريا؟
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ق.د/وكاالت

تقييمات  برتكيز  ذلك  ويرتبط 
الع�سكرية  اال�ستخبارات 
االإ�رسائيلية )اأمان( على تهديدات 
»حزب  لت�سليح  النوعي  التطور 
اهلل«، وتوظيف اإيران له يف حتقيق 
الهيمنة امليدانية يف �سوريا، وهو 
»هاآرت�سي  ت�رسيحات  اأكدته  ما 
التي  )اأمان(،  رئي�س  هاليفي« 
يف  »هاآرت�س«  �سحيفة  ن�رستها 
26 مار�س اجلاري، مما عزز من 
ذر من تفجر  االجتاهات التي حتحُ
اإ�رسائيل  بني  ع�سكرية  مواجهة 

و«حزب اهلل«.

موؤ�سرات الت�سعيد:

توظيف  اإىل  اهلل«  »حزب  ي�سعى 
ال�ساحة  حتكم  التي  الفو�سى 
حال  يف  ل�ساحله  ال�سورية 
ع�سكرية  مواجهة  اأي  يف  دخوله 
�سي�سعى  حيث  اإ�رسائيل؛  مع 
على  وجوده  من  لال�ستفادة 
لتو�سيع حدود  ال�سورية  االأرا�سي 
اإ�رسائيل،  مع  الربية  اجلبهة 
تر�سانة  اهلل«  »حزب  ميتلك  كما 
اإىل  ي�سعى  كبرية  �ساروخية 
قدرة  اأكرث  لت�سبح  تطويرها 
طويلة  اأهداف  اإ�سابة  على 
جانب  من  عالية.  بدقة  املدى 
من  العديد  اإ�رسائيل  لدى  اآخر، 
التفاهمات املربمة مع احلكومة 
ال�سورية ملنع اقرتاب »حزب اهلل« 
احلدود  من  اإيراين  ف�سيل  اأي  اأو 
�سوريا،  مع  الإ�رسائيل  ال�سمالية 
ال�رسبات  على  اإ�رسائيل  وتعتمد 
قوافل  و�سول  ملنع  اجلوية 
»حزب  اإىل  املنقولة  ال�سواريخ 
اأو  ال�سورية،  االأرا�سي  من  اهلل« 
االإيرانية  ال�سالح  خمازن  لتدمري 
اللبنانية.  احلدود  من  القريبة 
بني  العالقة  اإن  القول  وميكن 
يف  تدور  واإ�رسائيل  اهلل«  »حزب 
اأي  وتوؤدي  املعادلة،  هذه  اإطار 
حماولة لك�رس هذا التوازن القائم 
تحُف�سي  قد  توترات  ن�سوب  اإىل 
هذا  ويف  ع�سكري.  ت�سعيد  اإىل 
اأن  اإىل  االإ�سارة  ميكن  االإطار 
املوؤ�رسات  من  العديد  هناك 
على وجود ت�سعيد بني اجلانبني، 

وذلك على النحو التايل:
يحُ�سري  االفرتا�سية:  احلرب   -1
املناورة  اأن  اإىل  املحللني  بع�س 
التي  كوبرا«  »جونبري  الع�سكرية 
 2018 مار�س  مطلع  يف  انطلقت 
اأمريكي،  جندي   2500 مب�ساركة 
ا�ستعداد  على  موؤ�رًسا  تحُعد 

مع  القريبة  للمواجهة  اإ�رسائيل 
بع�س  واأ�سارت  اهلل«،  »حزب 
م�سادر  اأن  ال�سحفية  التقارير 
اأن  راأت  اهلل«  »حزب  من  مقربة 
هذه املناورات دليل على تراجع 
قدرات الردع االإ�رسائيلية، بحيث 
الدفاع عن  ت�ستطيع  تعد  اإنها مل 

نف�سها مبفردها.
قامت  املتبادل:  الت�سعيد   -2
من  العديد  بتنفيذ  اإ�رسائيل 
اأهداف  على  اجلوية  الغارات 
داخل االأرا�سي ال�سورية منذ عام 
كانت  االأحيان  اأغلب  ويف   ،2011
ت�ستهدف  اجلوية  ال�رسبات  هذه 
خمازن اأ�سلحة اأو قوافل �سواريخ 
ال�سورية  االأرا�سي  من  متوجهة 

اإىل لبنان.
ذروته  االإ�رسائيلي  الت�سعيد  وبلغ 
بالتهديد ب�سن حرب على »حزب 
 2018 جانفي  يف  ولبنان  اهلل« 
امل�سلح،  االإيراين  الوجود  ب�سبب 
الدقيقة  ال�سواريخ  وم�سانع 
لبنان  يف  طهران  تحُقيمها  التي 
اأحُثريت  وقد  زعمهم،  حد  على 
االجتماع  يف  االتهامات  هذه 
وبوتني  نتنياهو  بني  قد  عحُ الذي 
وقد   ،2018 يناير  يف  مو�سكو  يف 
االجتماع:  عقب  نتنياهو  �رسح 
»لقد حتدثنا عن لبنان، وقلت له 
تهديًدا  يحُعترب  الدقيق  ال�سالح  اإن 
لتقبله،  م�ستعدين  ل�سنا  خطرًيا 
للعمل ف�سنعمل..  ا�سطررنا  واإذا 
الت�سعيد،  حتاول  ال  اإ�رسائيل 
ا�ستعداد  تتطلب  امل�سالح  ولكن 
اجلي�س االإ�رسائيلي وقوات االأمن 
ال�سيا�سي«،  اال�ستعداد  وكذلك 
الوزراء  رئي�س  اعتربه  ما  وهو 
جمرد  احلريري«  »�سعد  اللبناين 
اإ�رسائيل  �سيا�سة  لتربير  ذريعة 
بني  النزاع  اإطار  ويف  العدوانية. 
ملكية  على  ولبنان  اإ�رسائيل 
االإعالم احلربي  اأعلن   ،9 البلوك 
تغريدات  يف  اهلل«  لـ«حزب  التابع 
 :2018 فرباير  يف  تويرت  على  له 
»اإجماع لبناين على حق لبنان يف 
ثرواته النفطية، واملقاومة توؤكد 
نفرط  »لن  بها«..  تفرط  لن  اأنها 
باأي  نت�سامح  ولن  ن�سّيع  ولن 
مياهه  يف  لبنان  حقوق  من  حق 
النفطية،  ثروته  وال يف  االإقليمية 
مهما تكن ال�سغوط واملخاوف«، 
باللغتني  ر�سالة  كذلك  ووجه 
»من  مفادها:  والعربية،  العربية 
يف  والغاز  النفط  من�ساآت  مي�س 
اللبنانية �ستحُم�س  املياه االإقليمية 
من�ساآته، وهو يعلم اأن لبنان قادر 

على ذلك«.
اأعلنت  احلدودي:  3-اجلدار 

جدار  ببناء  قيامها  اإ�رسائيل 
 6 بارتفاع  لبنان  مع  حدودي 
لعرقلة    2017 دي�سمرب  يف  اأمتار 
واعرتا�س  برية،  اخرتاقات  اأي 
من  املدى  ق�سرية  القذائف 
القريبة  امل�ستوطنات  اإ�سابة 
الر�سد  عمليات  ومنع  لبنان،  من 
»حزب  توجه  وقد  واملراقبة، 
)القوة  اليونيفيل  اإىل  اهلل« 
املتحدة  لالأمم  التابعة  الدولية 
ال  باأنه  واأبلغه  لبنان(  جنوب  يف 
على  االإ�رسائيلية  االأعمال  يتقبل 
القناة  واأعلنت  احلدود،  طول 
يناير  يف  الثانية  االإ�رسائيلية 
2018 اأن تنظيم »حزب اهلل« هدد 
تتوقف  مل  اإن  بق�سفها  اإ�رسائيل 

عن بناء اجلدار احلدودي.
4- الدعم االإيراين: �رسح »ح�سن 

باأنه   2017 يونيو  يف  اهلل«  ن�رس 
الدخول  اإ�رسائيل  حاولت  اإذا 
فاإنها  لبنان  يف حرب جديدة مع 
اآالف  مواجهة  يف  نف�سها  �ستجد 
عديدة،  دول  من  املقاتلني 
واليمن،  والعراق،  »اإيران،  مثل: 
واأفغان�ستان، وباك�ستان«، وهو ما 
اخلزعلي«،  »قي�س  ت�رسيح  اأكده 
احلق«  »اأهل  ع�سائب  قائد 
ال�سعبي«  »احل�سد  ف�سائل  اأحد 
م�سور  مقطع  يف  العراق،  يف 
فاطمة  بوابة  عند  له  اأثناء جولة 
اجلنوبية  كال«  كفر  »بلدة  يف 
اهلل«،  »حزب  من  عنا�رس  برفقة 
م�رسًحا: »اإننا على اأمت اجلهوزية 
ال�سعب  مع  واحًدا  ا  �سًفّ للوقوف 
الفل�سطينية  والق�سية  اللبناين 

�سد االحتالل االإ�رسائيلي«.

دوافع مت�سابكة:

يف  اهلل«  »حزب  ا�ستمرار  يحُثري 
من  العديد  �سوريا  داخل  التمدد 
املخاوف االإ�رسائيلية. من جانب 
باإعادة  اإ�رسائيل  قامت  اآخر، 
بينها  احلدودي  اخلالف  اإحياء 
وبني لبنان على البلوك رقم 9، يف 
حماولة ملنع لبنان من اال�ستفادة 
وو�سل  بل  النفطية،  ثروته  من 
االأمر  هذا  ربط  حد  اإىل  االأمر 
بان�سحاب »حزب اهلل« من �سوريا 
بالقرب  االإيراين  الوجود  واإنهاء 

من حدودها ال�سمالية.
االأمور  مفاقمة  يف  �ساهم  وقد 
اهلل«  ن�رس  »ح�سن  ت�رسيح 
املن�ساآت  ب�رسب  فيه  مهدًدا 
حال  يف  االإ�رسائيلية  النفطية 
انتهاك  على  اإ�رسائيل  اأ�رست 
كما  االإقليمية،  لبنان  مياه 
الدفاع  جمل�س  اجتماع  خرج 
للقوى  بتو�سيات  اللبناين  االأعلى 
بالت�سدي  اللبنانية  الع�سكرية 
لتخطي  اإ�رسائيلية  حماولة  الأي 
وذلك  اللبنانية  االإقليمية  املياه 
هذا  ويف   .2018 فرباير  يف 
ال�سياق، �رسح االأمني العام لالأمم 
املتحدة »اأنطونيو جوتريي�س« يف 
حرب  اندالع  باأن   ،2018 فرباير 
بني »حزب اهلل« واإ�رسائيل �سيكون 
اأ�سواأ كابو�س، الأنه �سيدمر جزًءا 

اإىل  اأدى  مما  لبنان،  من  كبرًيا 
ت�رسيع الو�ساطات ملنع االأو�ساع 

من التفاقم.
وقد راأى مقال من�سور يف �سحيفة 
»جريوزاليم بو�ست« االإ�رسائيلية، 
هناك  اأن   ،2018 فرباير  يف 
احلرب  �ستجعل  اأ�سباب  خم�سة 
حمالة:  ال  قادمة  اجلانبني  بني 
اأولها الرف�س االإ�رسائيلي لوجود 
كما  احلدود،  على  اهلل«  »حزب 
غزة  يف  الت�سعيد  تزايد  مع  اأنه 
»حزب  يقوم  قد  اإ�رسائيل  �سد 
اإ�رسائيل  انتباه  بت�ستيت  اهلل« 
�ساروخية  هجمات  توجيه  عرب 
اإىل  ي�ساف  احلدود،  من  عليها 
االأمريكي  الدور  تراجع  هذا 
عليها  تعتمد  والتي  �سوريا  داخل 
م�ساحلها،  حلماية  اإ�رسائيل 
للدور  م�ستمر  تزايد  مقابل  يف 
الرو�سي، وهو ما �سيدفع اإ�رسائيل 
للحفاظ  نف�سها  على  لالعتماد 
دورها،  وتو�سيع  اأمنها  على 
تعمل  الذي  اجلدار  فاإن  كذلك 
اإىل  يوؤدي  بنائه  على  اإ�رسائيل 
ت�ساعد غ�سب »حزب اهلل« ولبنان 
ال�رساع  يعد  فيما  عامة،  ب�سفة 
هذه  خام�س  والغاز  النفط  على 

االأ�سباب.

�سيناريوهات املواجهة:

تذهب معظم التحليالت االأجنبية 

حرب  ن�سوب  بحتمية  القول  اإىل 
احلرب  هذه  وباأن  الطرفني،  بني 
وتوجد  وقت،  م�ساألة  اإال  هي  ما 
احلرب،  لهذه  �سيناريوهات  عدة 
فيما  تو�سيحه  ميكن  ما  وهو 

يلي:
1- الغارات اجلوية: حيث ال يزال 
»حزب  قدرات  يف  تطور  هناك 
تهديد  للحزب  يحُتيح  مما  اهلل« 
االأمن االإ�رسائيلي، وهو ما يدفع 
ر�سد  بعمليات  للقيام  اإ�رسائيل 
جوي وا�سعة النطاق، وا�ستهداف 
من  اإليه  القادمة  ال�سالح  قوافل 
�سوريا، وقد تقوم بالت�سعيد اأكرث 
عن طريق اخرتاق املجال اجلوي 
ق�سف  عمليات  واإجراء  اللبناين 
اخرتاق املجال  منها، مع جتنب 
ال�سوري حت�سبًا للدفاعات اجلوية 
ال�سورية. 2-املواجهة املحدودة: 
اأن  اإىل  التقديرات  بع�س  ت�سري 
يزيد على  »حزب اهلل« ميتلك ما 
تلجاأ  وقد  �ساروخ،  األف   150
اإنهاء هذا التهديد،  اإ�رسائيل اإىل 
القادمة  احلرب  �ستكون  حيث 
للح�سم ولي�س للردع، وقد اأ�سارت 
�سحيفة »راأي اليوم« االإ�رسائيلية 
يف مقال من�سور يف مار�س 2018 
اإىل اأن اجلي�س االإ�رسائيلي اأجرى 
مناورات �رسية موازية للمناورات 
االإ�رسائيلية االأمريكية امل�سرتكة، 
اأفادت بع�س امل�سادر لهذه  وقد 
االأمريكية  القيادة  باأن  اجلريدة 
اأعطت ال�سوء االأخ�رس لنظريتها 
على  حرب  ب�سن  االإ�رسائيلية 
التقارير  بع�س  وتتوقع  لبنان، 
احلرب  هذه  تكون  اأن  االأجنبية 
حمدودة،  اأيام  ملدة  خاطفة 
وفقدان تاأييد الراأي العام الدويل 
ن�سبًيّا كحرب  جراء حرب طويلة 

.2006
على جانب اآخر، يرى املراقبون 
يف مهمة مبعوث االإدارة االأمريكية 
»ديفيد �ساترفيلد« الإجراء و�ساطة 
النزاع  حول  واإ�رسائيل  لبنان  بني 

رغبة  وجود  البحري،  احلدودي 
واملحافظة  التهدئة  يف  اأمريكية 
احلايل،  اله�س  اال�ستقرار  على 
قبلت  اإ�رسائيل  اأن  ا  خ�سو�سً
العازل  جدارها  بناء  بتعديل 
معظم  يف  اللبناين  احلدود  على 
عليها  اعرت�س  التي  املناطق 
لبنان، وبقيت نقطة راأ�س الناقورة 
ر�سم  ويقوم  التفاو�س،  قيد 
عليها  املتنازع  البحرية  احلدود 
ملكية  حتديد  اأ�سا�س  على  كلًيّا 
الناقورة.  يف  الربية  االأمتار  هذه 
تدخل  قد  االإقليمية:  3-احلرب 
اإيران كطرف يف معركة ممتدة يف 
كٍلّ من �سوريا ولبنان مع م�ساركة 
»حزب اهلل« فيها، ومما قد يدفع 
اإيران لدخول هذه احلرب �سعيها 
يف  دائم  ع�سكري  وجود  لرت�سيخ 
قد  اأنها  اإىل  باالإ�سافة  �سوريا، 
ي�ستهدف  اأمني  لت�سعيد  ت�سعى 
قرار  �سدر  حال  يف  اإ�رسائيل 
يف  »ترامب«  االأمريكي  الرئي�س 
»دميرتي  ويرى  �ساحلها.  غري 
من�سور  مقال  يف  اأدام�سكي« 
حتت  اأفريز«  »فورين  مبجلة 
لبنان  وحرب  »رو�سيا  عنوان: 
ت�ستفيد  اأن  ميكن  كيف  القادمة: 
مو�سكو من ال�رساع بني اإ�رسائيل 
وحزب اهلل؟«، اأن لرو�سيا م�سلحة 
بقيام حرب حمدودة بني اإ�رسائيل 
كالعب  وجودها  لرت�سيخ  واإيران 
اأ�سا�سي يف ال�رسق االأو�سط يحُنهي 

متدد النفوذ االإيراين يف �سوريا.
املحللني  بع�س  يرى  بينما 
م�سلحة  توجد  ال  اأنه  االآخرين 
اإقليمية،  اندالع حرب  رو�سية يف 
الأن اال�سرتاتيجية الرو�سية قامت 
االأ�سد«،  »ب�سار  نظام  حلماية 
اإىل  احلرب  هذه  و�ستوؤدي 
من جانب  الهدف.  هذا  تقوي�س 
احلليف  اإىل  رو�سيا  حتتاج  اآخر، 
االإ�رسائيلي الذي يتمتع بعالقات 
املتحدة  الواليات  مع  جيدة 

االأمريكية.

القيد الرو�سي:
م على احلدود اللبنانية االإ�سرائيلية منذ احلرب االإ�سرائيلية على لبنان عام 2006، اإال اأن االآونة االأخرية  على الرغم من حالة الهدوء احلذر التي ُتخِيّ

قد �سهدت ت�ساعًدا للتوترات املكتومة بني اإ�سرائيل و«حزب اهلل«، خا�سة عقب الغارات االإ�سرائيلية التي ا�ستهدفت اجلبال املحاذية لبعلبك على 
احلدود اللبنانية ال�سورية يف 25 مار�س اجلاري، باالإ�سافة اإىل ا�ستهداف تل اأبيب مواقع لـ«حزب اهلل« وخمازن اأ�سلحة تابعة له يف �سوريا.

عقب الغارات التي ا�ستهدفت اجلبال املحاذية لبعلبك

هل اقرتبت احلرب القادمة بني حزب اهلل واإ�سرائيل؟

وقد قامت اإ�سرائيل يف �سبتمرب2017 باإجراء تدريب 
ع�سكري وا�سع النطاق يحاكي احلرب مع »حزب اهلل«، 

وهي املناورات التي ُتعد االأ�سخم من نوعها منذ 20 عاًما، 
ومت خالل هذا التدريب حماكاة خمتلف ال�سيناريوهات 

للحرب مع »حزب اهلل«.



عي�شة ق.

على  املحلي  الفريق  يعول  اأين 
تدارك تعرثي املو�سمني الفارطني 
الذهبي  اق�سي من املربع  عندما 
لنف�س املناف�سة اأمام ن�رص ح�سني 
مو�سمي  بلوزداد  و�سباب  داي 
على  و2017/2016   2016/2015
املباراة  يف  والتواجد  التوايل 

جماهري  واأن  خا�سة  النهائية، 
بقوة  التنقل  على  يعولون  االحتاد 
يف  التواجد  اجل  من  امللعب  اإىل 
الالعبني  وم�ساندة  فريقهم  جوار 
لتحقيق االأهم وبلوغ مباراة النهائي 
مرتني  حتقيقها  يف  ف�سلوا  التي 
املدرب  اأ�سبال  يدخل  متتاليتني. 
�سي الطاهر �رصيف الوزاين اللقاء 
وهم يعولون على اإهداء جماهريهم 

التاأهل اإىل املباراة النهائية خا�سة 
واأنهم يدركون اأن حظوظهم وفرية 
التتويج  باإمكانية  احللم  اجل  من 
اللقب، ولهذا الغر�س يعول الطاقم 
الفني على جتهيز كتيبته من كافة 
النواحي حتى يكونوا عند املوعد، 
اجل  من  الفر�سة  �ستكون  اأين 
الوطنية  البطولة  جتاوز اخليبة يف 
هزميتني  الت�سكيلة  �سجلت  اأين 

ح�سني  ن�رص  اأمام  التوايل  على 
خيار  وال  تاجنانت،  ودفاع  داي 
لها ال�ستعادة ثقة اجلماهري �سوى 
الفوز م�ساء اليوم واقتطاع تاأ�سرية 
يف  النهائية.  املباراة  تن�سيط 
مناف�سة  مفاجاأة  �سيكون  املقابل، 
الكاأ�س هذا املو�سم �سباب الزاوية 
اإىل  الدخول  موا�سلة  فر�سة  اأمام 
مدينة  اإىل  تنقله  خالل  من  تاريخ 

على  يعول  وهو  بلعبا�س  �سيدي 
يف  االأر�س  باأ�سحاب  االإطاحة 
من  احللم  وموا�سلة  الديار  عقر 
خالل جتاوز عقبة املحليني وبلوغ 
�سيكون  حيث  النهائية،  املباراة 
النا�سط يف اجلهوي االأول  الفريق 
لرابطة البليدة على موعد لدخول 
املقابلة دون مركب نق�س خا�سة 
واأنهم �سبق لهم اإق�ساء فريق جمعية 

الرابطة  يف  النا�سط  مليلة  عني 
النهائي وهو  ربع  الدور  الثانية يف 
ما يجعلهم يدخلون بثقة كبرية من 
اأجل تكرار نف�س ال�سيناريو والعودة 
اإىل الديار بتاأ�سرية التاأهل، خا�سة 
زوانتي  ر�سا  املدرب  كتيبة  واأن 
تدخل اللقاء بت�سكيلة مكتملة دون 
بامتالك  للمدرب  ت�سمح  غيابات 

احللول التكتيكية.
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ن�شف نه�ئي ك�أ�س اجلمهورية

احتاد بلعبا�س / �ضباب الزاوية
ت�شهد اأم�شية اليوم مب�راة قوية وغ�ية يف الإث�رة جتمع 

فريقي احت�د بلعب��س و�شب�ب الزاوية اللذان ين�ف�ش�ن على 
ت�أ�شرية الت�أهل للتواجد اأحد طريف املب�راة النه�ئية ملن�ف�شة 

ك�أ�س اجلمهورية، ويف هذا ال�شدد يلتقي فريق� احت�د 
�شيدي بلعب��س و�شب�ب الزاوية يف مواجهة ن�شف النه�ئي 

على ملعب 24 فيفري ببلعب��س، ويدخل احت�د بلعب��س 
املواجهة وهو ي�شتفيد من ع�ملي الأر�س واجلمهور

النقاط  نزيف  اجلزائر  احتاد  فريق  وا�سل 
حمادي  عمر  ملعب  على  االنت�سارات  وت�سييع 
اأول  �سجله  الذي  التعرث اجلديد  بعد  ببولوغني 
التي  املقابلة  يف  املدية  اأوملبي  اأمام  اأم�س 
عن  املتاأخر  اللقاء  �سمن  الفريقني  جمعت 
اكتفى  حيث  الوطنية،  البطولة  من   25 اجلولة 
االحتاد بالتعادل على ميدانه يف ثاين لقاء على 
التوايل يعجز خالله على حتقيق الفوز، وياأتي 
لي�سيع  نقطتني  »�سو�سطارة«  ت�سكيلة  ت�سييع 
عليهم االلتحاق »بالبوديوم« وموا�سل االحتفاظ 
ي�سبح  وبالتايل  اللقب،  التناف�س على  بحظوظ 
االحتاد خارج ال�سباق للتتويج بالبطولة خا�سة 
ق�سنطينة  �سباب  املت�سدر  عن  الفارق  واأن 
االحتاد  العبي  يطال  كما  نقاط،  �سبع  اأ�سحى 
التهديد بعدم التواجد يف اإحدى املراكز الثالثة 
االأوىل يف جدول الرتتيب. وف�سل املدرب ميلود 
حمدي يف اإيجاد احللول من اأجل قلب النتيجة 
خا�سة  الفوز،  نحو  وقيادته  الفريق  مل�سلحة 
واأن غياب بع�س الالعبني عن اللقاء ترك اأثره 

يف �سورة �سافعي وبن مو�سى.
من جهة اأخرى، رف�س االحتاد االإفريقي لكرة 
اأجل  من  حمادي  عمر  ملعب  تاأهيل  القدم 
يف  مبارياتها  »�سو�سطارة«  ت�سكيلة  ا�ستقبال 
مناف�سة كاأ�س الكاف على اأر�سيته، وهو القرار 

الذي يدفع باإدارة النادي العا�سمي اإىل حتويل 
اال�ستقبال مبلعب 5 جويلية، حيث �سوف يجري 
اأمام  مكرر  ع�رص  ال�ساد�س  الدور  اإياب  لقاء 
النيجريي االأ�سبوع املقبل على  بالطو يونايتد 

امللعب االأوملبي.

الزاكي يرتاجع  �شرار يف 
مف�و�ش�ت رفقة مدرب فرن�شي

تراجع املدرب املغربي بادو الزاكي عن تدريب 
ت�سكيلة احتاد اجلزائر حت�سبا للمو�سم املقبل، 
بعدما كان تنقل رئي�س الديركتوار عبد احلكيم 
�رصار واتفق معه على االإ�رصاف على العار�سة 
اتفق  الذي  للمدرب ميلود حمدي  الفنية خلفا 
االأ�سبوع،  هذا  نهاية  الرحيل  على  االإدارة  مع 
بلوزداد  ل�سباب  ال�سابق  املدرب  ك�سف  حيث 
اأنه مل يتفق مع غدارة الفريق على بع�س بنود 

العقد وهو ما جعله يقرر رف�س العر�س.
مبا�رصة  با�رص  والذي  الوقت  �رصار  ي�سيع  ومل 
املفاو�سات مع مدرب فرن�سي من اأجل تدريب 
اإدارة االحتاد  العا�سمية، حيث تلتزم  الت�سكيلة 
بال�رصية حول هوية املدرب يف انتظار التو�سل 

اإىل اتفاق نهائي معه قبل الك�سف عن هويته.
عي�شة ق.

ت�شريح�ت مب�راة الك�أ�س 
زواين ر�ش� مدرب �شب�ب الزاوية

احللم م�ضروع و�ضندخل املواجهة 
دون مركب نق�س

اجلولة 26 من الرابطة 
املحرتفة الث�نية

�ضراع ال�ضدارة يف 
بجاية ومهام �ضعبة 

لأندية املوؤخرة
جتري م�ساء اليوم مباريات اجلولة 26 من الرابطة 
املحرتفة الثانية والتي �سوف ت�سهد خو�س مقابلة 

قوية وقمة اجلولة ويتعلق االأمر بلقاء الرائد مولودية 
بجاية واملالحق جمعية عني مليلة، اأين �سيكون 

اخلطاأ ممنوع على املوب املطالب با�ستغالل عاملي 
امللعب واجلمهور من اأجل اإحراز النقاط الثالث 

واأخذ خطوة نحو ال�سعود اإىل دوري الكبار وبالتايل 
تو�سيع الفارق عن اأقرب مطارديه يف ظل تواجد اأندية 

ترتقب اأي خطاأ من الرائد لت�سلق �سدارة الرتتيب، 
بينما ينتظر �ساحب املركز الثالث �سبيبة بجاية تعرث 

احد الفريقني من اأجل ال�سعود اإىل الو�سافة، رغم 
املهمة ال�سعبة التي تنتظره خارج القواعد اأمام ثالث 

املهددين بال�سقوط مولودية العلمة املطالب با�ستعادة 
�سكة االنت�سارات ومغادرة منطقة اخلطر، فيما جتري 
ال تقل اأهمية بني فريقي غايل مع�سكر ووداد تلم�سان 

وجتمع فري�سقني ي�سارعان من اأجل البقاء اأين يتواجد 
الغايل حتت طائل التهديد بال�سقوط يف حال التعرث 

مبيدانه اأمام ت�سكيلة الزيانيني التي ت�سجل عودة قوية 
يف البطولة بثالث انت�سارات على التوايل. فيما جتد 

اأندية موؤخرة الرتتيب مهام متباينة عندما يتنقل 
�سباب عني الفكرون �ساحب املركز ما قبل االأخري 

اإىل بو�سعادة ملالقاة االأمل املحلي واللذان ي�سارعان 
على البقاء، بينما يجد رائد القبة مهمة �سعبة يف 

تنقله ملالقاة امل�سيف �سبيبة �سكيكدة من اأجل العودة 
بنتيجة ايجابية ت�ساهم يف اقرتابه من البقاء، وهي 
نف�س املهمة التي تنتظر �سباب باتنة يف تنقله اإىل 

غرب البالد للعب امام مولودية �سعيدة.
ع.ق.

برنامج املباريات

اأمل بو�سعادة / �سباب عني الفكرون
اأهلي برج بوعريريج / �رصيع غليزان

غايل مع�سكر / وداد تلم�سان
�سبيبة �سكيكدة / رائد القبة

مولودية العلمة / �سبيبة بجاية
مولودية بجاية / جمعية عني مليلة

مولودية �سعيدة / �سباب باتنة
املباريات جتري اليوم ابتداء من 16:00

مقابلة جمعية وهران وجمعية ال�سلف جرت 
البارحة

حمدي ف�شل يف و�شع مل�شته ومل يجد احللول التكتيكية

 احتاد اجلزائر يوا�ضل نزيف 
النقاط والبوديوم يبتعد

ر�سا  الزاوية  �سباب  مدرب  اأكد 
زواين اأن فريقه يدخل مباراته اليوم 
اأمام احتاد بلعبا�س يف ن�سف نهائي 
كاأ�س اجلمهورية دون مركب نق�س 
يخ�رصه  ما  ميلك  ال  واأنه  خا�سة 
االأربعة  م�ساف  اإىل  و�سل  بعدما 
وقال  الكاأ�س،  لل�سيدة  املن�سطني 
اأم�س  اإذاعية  زواين يف ت�رصيحات 
اأن احللم م�رصوع لفريقه من اأجل 
تكرار نف�س ال�سيناريو الذي قام به 
يف املواجهات ال�سابقة اأمام احتاد 
بلعبا�س، اأين �سّدد ان العبيه �سوف 
ي�سعون  وهم  املقابلة  يدخلون 
كامل االحرتام للفريق اخل�سم، من 
اأجل موا�سلة اللعب بنف�س الكيفية 
للو�سول  مبقابلة  مقابلة  وخو�س 

اإىل املباراة النهائية.
الحتاد  ال�سابق  الالعب  واأو�سح 
اجلهوي  من  جاءوا  اأنهم  البليدة 
اإىل  ال�سعود  على  ويلعبون  االأول 
يكون  و�سوف  الرابطات  بني  ما 
من  الأ�سباله  اإيجابي  العامل  هذا 
م�ستطرد  التحدي،  رفع  اأجل 
يلعب  �سوف  النف�سي  العامل  اأن 
خا�سة  املواجهة  يف  الكبري  دوره 
جيدا  التفاو�س  يعرفون  لو  واأنهم 
تكون  �سوف  امليدان  اأر�سية  على 
اأنهم  م�سيفا  اللقاء،  يف  كلمة  له 
�سوف يعملون على ت�رصيف الكرة 
�سيدخل  انه  وا�ستطرد  البليدية، 
اأراح  بعدما  مكتمل  بتعداد  اللقاء 
الفارطة  اجلولة  يف  العبيه  بع�س 
واأ�ساد  الوطنية،  البطولة  من 
لعبته  الذي  بالدور  املتحدث 
البليدة  ووايل  املحلية  ال�سلطات 
ومنحه  فريقه  ت�سجيع  اأجل  من 
الدعم من اأجل موا�سلة التاألق يف 

الكاأ�س.

ر�شوان حف�ف م�ش�عد 
مدرب احت�د بلعب��س

نرحب ب�لزاوية 
ولعبون� يعولون على 

الت�أهل

رّحب مدرب م�ساعد فريق احتاد 
�سباب  املناف�س  بالفريق  بلعبا�س 
يتم  �سوف  اأنهم  اأكد  اأين  الزاوية 
وفريقه  كبري  برتحاب  ا�ستقبالهم 
له  ويعمل  املناف�س  يحرتم  �سوف 
األف ح�ساب على اأر�سية امليدان، 
واأ�سار املتحدث ان اإدارة االحتاد 
املالية  امل�سكلة  بتجاوز  قامت 
لالعبني  �سهريتني  اأجرتني  و�سّوت 
مباراة  لتقدمي  اأجل حتفيزهم  من 
كبرية وموا�سلة املغامرة من اأجل 
اقتطاع تاأ�سرية املرور اإىل املباراة 
اجلمهورية،  لكاأ�س  النهائية 
بلعبا�س  احتاد  العبي  اأن  واأو�سح 
تنتظرهم  التي  بامل�سوؤولية  واعني 
واأمام  امليدان  اأر�سية  على  اليوم 
حتقيق  على  ويعولون  جمهورهم 

الفوز والتاأهل.
ع.ق.

.        املكرة ت�شتهدف النه�ئي والزاوية ملوا�شلة احللم
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�سّدد اأن اجلدال بني الالعب املحلي واملحرتف عقيم ال يفيد

حليلوزيت�ش: ا�ضتقبال اجلزائريني الأ�ضطوري الأف�ضل يف م�ضواري الريا�ضي
.       ل اأعرف ماجر املدرب والالعب املحلي موهوب يفتقد ال�ضرامة

عي�سة ق.

�شاربا املثل بالإ�شادة التي يلقاها 
من طرف اجلزائريني الذين يلتقي 
العامل وب�شورة  اأنحاء  بهم يف كافة 
والذين مينحونه  خا�شة يف فرن�شا 
الكبري  العمل  تقدير  على  النطباع 
خالل  اخل�رض  مع  به  قام  الذي 
فرتة اإ�رضافه على تدريبه، مو�شحا 
جناح  مبثابة  العرتاف  هذا  اأن 
واأ�شار  كمدرب.  له  بالن�شبة  كبري 
بو�شني يف حوار  الفرانكو  املدرب 

اأن  اجلديد«  »العربي  موقع  مع 
الرحيل  اإىل  دفعته  التي  الأ�شباب 
الوطنية  الت�شكيلة  تدريب  عن 
وقف  التي  الت�رضفات  اإىل  تعود 
الفاف  م�شوؤويل  طرف  من  عليها 
التف�شيل  را�شيا عنها دون  يكن  مل 
اإىل  دفعته  والتي  املو�شوع  يف 
لعب  قبل  املغادرة  قرار  اتخاذ 
كاأ�س العامل، م�شيفا اأنه اإىل جانب 
اإىل  وعدا  وقتها  منح  كان  ذلك 
تدريب  اأجل  من  اأ�شدقائه  احد 
وكان  الرتكي  �شبور  طرازون  نادي 

املغري  العر�س  رغم  وعده  عند 
اأوروبي كبري  الذي و�شله من نادي 
اأكد  منف�شل  مو�شوع  ويف  ح�شبه. 
الناخب  يعرف  اأنه  حليلوزيت�س 
الوطني احلايل رابح ماجر كالعب 
اأن  مو�شحا  كمدرب،  يعرفه  ول 
الطاقم  به  يقوم  الذي  الرتكيز 
الفني الوطني احلايل مبنح الأولوية 
اأثناء  بها  عمل  املحلي  لالعب 
خا�شة  الوطنية  للت�شكيلة  تدريبه 
لالعبي  اآنذاك  الفر�شة  منح  واأنه 
على غرار �شوداين، �شليماين، جابو 

وبلكالم وكان اختياره �شائبا بعدما 
اأن  م�شددا  كبري،  مونديال  قدموا 
ميلك  اجلزائري  املحلي  الالعب 
ال�رضامة  اإىل  يفتقد  لكنه  املوهبة 
الأمر  وهو  العمل  يف  والن�شباط 
يف�شلون  املحليني  يجعل  الذي 
النتائج  على  يبحثون  واأنهم  خا�شة 
حول  اجلدال  اأن  واأ�شاف  ب�رضعة، 
يف  واملحرتف  املحلي  الالعب 
اجلزائر اخذ اأكرث من حقه مو�شحا 
ل  والنقا�س  جزائري  كالهما  اأن 

يفيد يف كرة القدم.

امل�سوؤول االأول على الو�ساية اأكد اأن الريا�سة لي�ست كرة القدم فقط

حطاب: اأموال الدولة لالأندية املحرتفة موجهة للتكوين
حممد  والريا�شة  ال�شباب  وزير  اأكد 
اأن املبالغ املالية املمنوحة  حطاب 
املحرتفة،  القدم  كرة  لأندية  �شنويا 
بالفئات  والتكفل  للتكوين  خم�ش�شة 
املناف�شات  رزنامة  ح�شب  ال�شغرى 
لتفاقية  طبقا  وهذا  فريق،  لكل 
مربمة بينها وبني الو�شاية ول ميكنها 
خارج  الأندية  لتح�شري  توجه  اأن 
املدربني  مرتبات  لدفع  اأو  الوطن 
رده  يف  حطاب   اأو�شح  والالعبني، 
على �شوؤال النائب الربملاين مبجل�س 
ب�رضف  يتعلق  �شعيدي  الأمة ح�شني 

مالية  اإعانات  الأندية  من  العديد 
للتح�شري  الدولة  تقدمها  �شخمة 
التي  »امل�شاعدات   : الوطن  خارج 
القدم  كرة  لأندية  الدولة  تقدمها 
هذه  لرتقية  موجهة  املحرتفة 
ومراكز  مدار�س  واإن�شاء  الريا�شة 
التكوين ح�شب ما جاء به قانون 13/ 

05 لفائدة الفئات ال�شغرى«
�شنويا  الدولة  »متنح  واأ�شاف: 
-لفائدة الأندية املحرتفة- ما بني 3 
بالفئات  للتكفل  دينار  ماليني   4 اإىل 
م�شاريف  لتغطية  ولي�س  ال�شغرى 

هذه  ان  م�شريا  باخلارج«  التح�شري 
التي  الوجهة  تختار  التي  هي  الفرق 
ق�شد  اخلا�س،  ومبالها  اليها  تذهب 
ت�شت�شيفها  التي  بالفرق  الحتكاك 

وهذه الرتب�شات تقع على عاتقها«.
اأندية  جلعل  »ن�شعى  الوزير:  وقال 
من  ت�شتفيد  غريها  او  القدم  كرة 
املراكز واملدار�س التي تتوفر عليها 
اجلزائر، على غرار املدر�شة الوطنية 
للريا�شات الوملبية ب�شطيف ومركز 
الريا�شة والت�شلية بتيكجدة »، معتربا 
: » بداأنا نلتم�س النتائج التي قدمتها 

هذه املن�شاآت، حيث اأن حوايل ن�شبة 
50 باملائة من الفرق املحلية  تنظم  
هياكل  وهناك  داخلها  ترب�شاتها 
اخرى �شت�شلم قريبا«. وح�شب ممثل 
اجلزائر  يف  الريا�شة  فان  احلكومة 
ينبغي  ول  فقط  القدم  كرة  لي�شت 
احلديث ال عن هذه اللعبة واحلاجة 
ت�شتدعي منا يف هذا الظرف تثمني 
عليها وح�شن  نتوفر  التي  املوؤهالت 
وروؤية  برنامج  خالل  من  ا�شتغاللها 

وا�شحة تكون ناجعة يف امليدان«.
وكاالت

اإدارة بورتو ت�ضرع يف مفاو�ضات 
جتديد العقد مع براهيمي

تعمل اإدارة فريق بورتو الربتغايل على اإقناع لعبها الدويل اجلزائري 
يا�شني براهيمي من اجل جتديد العقد مع الإدارة وموا�شلة امل�شوار مع 
الفريق وهو الذي ينتهي يف �شيف 2019، ويف هذا ال�شدد ك�شفت و�شائل 

الإعالم الربتغالية اأم�س اأن اإدارة »الدراغاو« با�رضت املفاو�شات مع 
وكيل اأعمال الالعب من اأجل اإقناعه بتمديد العقد ملو ا�شم مقبلة 

خا�شة واأن متو�شط ميدان اخل�رض اأ�شيح اأحد اأعمدة وكوادر النادي 
بالنظر للم�شتويات الكبرية التي يقدمها مع الت�شكيلة وارتفاع م�شتواه 

من مو�شم اإىل اآخر خا�شة وانه يقدم هذا املو�شم احد اأف�شل م�شتوياته 
منذ ان�شمامه اإىل بورتو قادما من ناديه ال�شابق ملعب ران الفرن�شي.

وت�رض اإدارة بورتو على متديد عقد الفريق من اأجل ال�شتفادة ماليا يف 
حال بيعه اإىل اأحد الأندية الراغبة يف التعاقد معه، خا�شة واأن الالعب 

حمل اهتمام واأطماع كبار الأندية الأوروبية يف ظل تاألقه املتوا�شل، 
بالإ�شافة اإىل كون اإدارة بورتو تعول على بيع لعبها اجلزائر باأكرب قيمة 
مالية من اأجل ال�شتفادة منه خا�شة وانه ل متلك �شوى 50% من حقوق 

العقد باعتبار اأن اأ�شهم الالعب تعود غلى ال�رضكة الراعية له.
عي�سة ق.

اخل�ضر لأقل من 15 عاما يد�ضنون 
»لوناف« بالفوز

�شّجل املنتخب الوطني لفئة اأقل من 15 �شنة بداية موفقة يف مناف�شة 
كاأ�س احتاد �شمال اإفريقيا اجلارية فعالياتها مبدينة تلم�شان، حيث 

حققت العنا�رض الوطنية الأهم عن طريق الفوز على ح�شاب نظرائها 
من املنتخب التون�شي يف اللقاء الفتتاحي للمناف�شة بعدما انتهت 

املقابلة بنتيجة هدفني لواحد، وكانت ال�شيطرة لفائدة منتخبنا الوطني 
الذي يقود عار�شته الفنية الوطنية املدرب الوطني ح�شني عبد العزيز، 

حيث افتتح الالعب بولبينة باب الت�شجيل بعد مرور 20 دقيقة على 
انطالق املقابلة قبل ان ي�شاعف زميله قا�شم النتيجة يف الدقيقة 38، 
ومتكن املنتخب التون�شي من تقلي�س النتيجة يف بداية ال�شوط الثاين 

اإثر ا�شتفادته من ركلة جزاء حولها التون�شيني اإىل ال�شباك.
ويلعب املنتخب اولطني مباراته الثانية والأخرية يف دورة »لوناف« 

ملنتخبات اأقل من 15 عاما غدا عندما يواجه املنتخب الليبي ويكفيه 
الفوز يف اللقاء من اجل التتويج بلقب الدورة التي جرت على �شكل 

بطولة م�شغرة اقت�رض فيها امل�شاركة بثالثة منتخبات ويتعلق الأمر 
بكل من اجلزائر، تون�س وليبيا، بعدما اعتذر املغرب وموريتانيا عن 

امل�شاركة.
ع.ق.

درفلو حمل اهتمام التفاق ال�ضعودي
ت�شتهدف اإدارة فريق الحتاد ال�شعودي 
التعاقد مع لعب احتاد اجلزائر اأ�شامة 
خالل  خدماته  على  واحل�شول  درفلو 
املقبلة،  ال�شيفية  التحويالت  فرتة 
من  مقربة  م�شادر  ك�شفت  حيث 
من  �شعودي  اهتمام  حمل  انه  الالعب 
اخل�رض  عرين  بحار�س  اللتحاق  اأجل 

ين�شط  الذي  مبوحلي  وهاب  راي�س 
واأن  خا�شة  الفريق،  نف�س  �شفوف  يف 
م�شوؤويل النادي الذي متكن من حتقيق 
البقاء يف الدوري ال�شعودي للمحرتفني 
و�شع ا�شم درفلو �شمن قائمة الالعبني 
ابن  واأن  خا�شة  بخدماته،  املهتمني 
وهو  مثاليا  مو�شما  يحقق  امل�شيلة 

ويعترب  هدفا   15 جمموع  �شجل  الذي 
البطولة  يف  الهدافني  اف�شل  ثاين 
الوطنية ول يف�شله عن هداف البطولة 
اأمني عبيد لعب �شباب ق�شنطينة �شوى 
فاإن  التفاق  جانب  واإىل  واحد،  هدف 
�شمن  »�شو�شطارة«  ت�شكيلة  مهاجم 
اهتمام اإدارة النجم ال�شاحلي التون�شي 

وهو الذي يعترب هدفا للمدرب اجلزائر 
التعاقد  اأجل  من  ما�شوي  الدين  خري 
يف  ذلك  اإىل  قريبا  كان  بعدما  معه، 
اأن  قبل  املن�رضم  ال�شتوي  املركاتو 
الحتاد  رئي�س  مع  املفاو�شات  تف�شل 

علي حداد.
ع.ق.

اأر�سنال واأتلتيكو يف قمة ن�سف نهائي اليوروبا ليغ

�ضدام متجدد بني البافاري وامللكي يف ال�ضامبيونزليغ
النهائي  ن�شف  الدور  قرعة  اأفرزت 
كال�شيكو  اأوروبا  اأبطال  دوري  من 
بايرن  فريقي  بني  يجمع  اأوروبي 
مدريد  وريال  الأملاين  ميونخ 
ومواجهة  اللقب،  حامل  الإ�شباين 
ليفربول الإجنليزي وروما  مثرية بني 
النجم  �شحبها  والتي  الإيطايل، 
�شيف�شينكو  اندريه  ال�شابق  الأوكراين 
اأم�س يف مدينة نيون ال�شوي�رضية مقر 
الحتاد الأوروبي لكرة القدم، وتواجه 
العمالقان بايرن ميونخ وريال مدريد 
اأغلى  يف  املن�شبات  من  العديد  يف 
امل�شابقات الأوروبية، وكانت اآخرها 
ثمن  الدور  يف  املا�شي  املو�شم 
من  امللكي  النادي  ومتكن  النهائي 

اآخر  البافاري، وكانت  العمالق  عبور 
النهائي  ن�شف  الدور  يف  مواجهتني 

بينهما عامي 2012 و2014.
نادي  �شيواجه  الأخرى،  املباراة  يف 
روما  نظريه  الإجنليزي  ليفربول 
مفتوحا  �شيكون  لقاء  يف  الإيطايل، 
للطرفني، وي�شتقبل بايرن ميونخ على 
اأفريل   24 يف  اأرينا«  »األيانز  ملعبه 
امللكي  النادي  ان  حني  يف  اجلاري، 
�شانتياغو  على  الإياب  يف  �شي�شتقبل 
برنابيو يف 2 ماي املقبل، من جانبه، 
ملعبه  على  روما  ليفربول  ي�شتقبل 
اجلاري،  ال�شهر  من   25 يف  »انفيلد« 
يف  الوملبيكو  ملعب  اإىل  و�شيتوجه 

الفاحت ماي املقبل.

ن�شف  قرعة  ك�شفت  املقابل  يف 
�شدام  الأوروبي  للدوري  النهائي 
قوي بني اأر�شنال الإجنليزي واأتلتيكو 
اللقاء  ان  حني  يف  الإ�شباين،  مدريد 
الآخر �شيجمع بني مار�شيليا الفرن�شي 
وريد بول �شالزبورغ النم�شاوي، وكان 
بنظريه  اأطاح  قد  مدريد  اأتلتيكو 
�شبورتينج ل�شبونة يف دور الثمانية، يف 
حني اأر�شنال متكن من جتاوز �ش�شكا 
فاإن  جانبه  من  الرو�شي.  مو�شكو 
ليبزيج  �شحق  من  متكن  مار�شيليا 
الإياب  يف  »فيلدروم«  ملعب  على 
بخما�شية مقابل هدفني، ويف اجلهة 
الأخرى متكن �شالزبورج والذي يعترب 
لزيو  بتجاوز  الن�شخة  هذه  مفاجاأة 

روما الإيطايل.
الفرن�شي  النجم  القرعة  و�شحب 
ال�شابق لأندية ليون وبر�شلونة اإريك، 
وي�شتقبل اأر�شنال على ملعب الإمارات 
حني  يف  اجلاري،  ال�شهر  من   26 يف 
الإياب  �شيخو�س  مدريد  اأتلتيكو  ان 
ميرتوبوليتانو«  »واندا  ملعبه  على 
املباراة  ويف  املقبل،  ماي   3 يف 
�شي�شتقبل يف  مار�شيليا  فاإن  الأخرى 
والإياب �شيكون يف  بالذهاب  ميدانه 
الإ�شارة  جتدر  النم�شاوية.  الأرا�شي 
على  �شتقام  النهائية  املباراة  اأن 
امللعب اجلديد لنادي ليون الفرن�شي 

يف 16 ماي املقبل.
ع.ق./وكاالت

مل يفّوت الناخب الوطني ال�سابق وحيد حليلوزيت�ش االإ�سادة جمددا باجلماهري اجلزائرية اأين اعترب اأنه اأجمل اللحظات التي مّر بها يف م�سواره 
الريا�سي كانت مع املنتخب اجلزائري، خا�سة بعد اال�ستقبال االأ�سطوري الذي خ�سوه به رفقة العبي اخل�سر عند العودة من امل�ساركة يف كاأ�ش العامل 

االأخرية بالربازيل، حيث �سدد اأن اجلزائريني يعود بهم احلنني اإىل تلك الفرتة التي اأ�سرف فيها على تدريب منتخب بالدهم 



غوارديوال يفكر يف �صفقة من العيار الثقيل
ينوي نادي مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي دعم �سفوفه ب�سفقات قوية املو�سم املقبل وذلك من 
غوارديول  بيب  فاإن  »اآ�س«،  ل�سحيفة  ووفقا  اأوروبا،  اأبطال  بدوري  التتويج  حلم  اأجل حتقيق 

مدرب ال�سيتي يريد �سم اإيدين هازارد جنم ت�سيل�سي، رغم مت�سك اإدارة 
ريال  اهتمام  اأنه حمل  اإىل  بالإ�سافة  البلجيكي،  بالالعب  البلوز 

اأن �سعره من املتوقع يتجاوز 100 مليون يورو،  مدريد كما 
واأ�سافت ال�سحيفة، اأن احلل الثاين لل�سيتي يف حال ف�سل 

�سم هازارد، �سيكون الفرن�سي توما�س ليمار من موناكو 
�سيكون  �سعره  لكن  بهازارد  الكثريون  يقارنه  والذي 
لل�سماوي  الثالث  اأما اخليار  يورو،  مرتفًعا 90 مليون 
�سيتي،  لي�سرت  جنم  حمرز  ريا�س  اجلزائري  �سيكون 
والذي يعترب اخليار الأرخ�س حيث يقدر ثمنه بحوايل 
60 مليون يورو. من ناحية اأخرى ينوي غوارديول دعم 

م�ستقبل  حول  ال�سكوك  ظل  يف  خا�سة  الدفاع،  خط 
القائد كومباين، ويف هذا ال�سدد يعترب توبي األدرفايريلد 

من توتنهام املر�سح الأقرب للقدوم مللعب الحتاد.
...........................................................

احتاد كومنيبول تطالب االنتقال 
اإىل 48 منتخبا مبونديال قطر

من  اأم�س  اأول  القدم  لكرة  اجلنوبية  اأمريكا  احتاد  دول  طالبت 
 32 من  النتقال  عملية  ت�رسيع  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد 

منتخبا اإىل 48 بدءا من كاأ�س العامل 2022 يف قطر، ومن 
املقرر اأن يقام اأول مونديال مع 48 منتخبا عام 2026 
اإما على املغرب  يقع الختيار  اأن  حيث من املرجح 
الأمريكية  الوليات املتحدة  اأو امللف امل�سرتك من 
العامل،  كاأ�س  نهائيات  ل�ست�سافة  واملك�سيك  وكندا 
القدم  لكرة  اجلنوبية  اأمريكا  احتاد  رئي�س  وقدم 

اجتماع  خالل  دومينغيز  األيخاندرو  الباراغواياين 
بوين�س  الأرجنتينية  العا�سمة  يف  العمومية  اجلمعية 

اآيري�س اإىل نظريه رئي�س الفيفا جاين اإنفانتينو ر�سالة بهذا 
ال�ساأن موقعة من روؤ�ساء الحتادات الع�رسة وحثه على التو�سع 

املبكر، وقال دومينغيز »نطالب باأن يتم تنظيم بطولة كاأ�س العامل 
2022 مع 48 فريقا«.

اأمريكا  قارة  والبريو  وكولومبيا  والأوروغواي  والأرجنتني  الربازيل  منتخبات  خم�سة  ومتثل 
العامل،  كاأ�س  للنظام احلايل املعتمد يف ت�سفيات  اجلنوبية يف مونديال رو�سيا 2018، ووفقا 
اأن  اأمريكا اجلنوبية، ويتعني على �ساحب املركز اخلام�س  اأربعة منتخبات تلقائيا من  تتاأهل 
يلعب ملحقا �سد منتخب من قارة اأوقيانيا وعادة ما يكون منتخب اأ�سرتاليا اأو نيوزيلندا. وكان 
منتخب البريو قد تغلب على نظريه النيوزيلندي يف طريقه لاللتحاق بركب املنتخبات املتاأهلة 
اإىل مونديال رو�سيا، ومع اعتماد م�ساركة 48 منتخبا يف نهائيات كاأ�س العامل �سيتاأهل تلقائيا 
مبباراتي  فاز  حال  يف  حمتمل،  �سابع  اإىل  بالإ�سافة  منتخبات،   6 اجلنوبية  اأمريكا  قارة  عن 

امللحق اأمام منتخب قارة اأوقيانيا.

عقم �صواريز يحم�س بر�صلونة ل�صم غريزمان
اأ�سبحت اإدارة نادي بر�سلونة الإ�سباين متحم�سة اأكرث من اأي وقت 

اأتلتيكو  جنم  غريزمان  اأنطوان  الفرن�سي  مع  للتعاقد  م�سى 
وودع  املقبلة،  ال�سيفية  النتقالت  فرتة  خالل  مدريد 

اأمام  بعد هزميته  اأوروبا موؤخرا  اأبطال  بر�سلونة دوري 
بثالثية  الأوملبيكو  ملعب  على  الإيطايل  روما  م�سيفه 
�سحيفة  وقالت  امل�سابقة،  نهائي  ربع  اإياب  يف  نظيفة 
غري  بر�سلونة  اإدارة  اإن  الكتالونية  ديبورتيفو«  »موندو 

�سعيدة باملعدل التهديفي للفريق يف دوري اأبطال اأوروبا، 
البار�سا  اأن  واأ�سافت  الأر�س،  املباريات خارج  خا�سة يف 

يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي يف 
ظل غياب وا�سح لزميله لوي�س �سواريز، وترى اإدارة النادي الكتالوين 

اآخر 13 مباراة اأن غريزمان �سيكون احلل لهذه امل�سكلة. واأ�سارت ال�سحيفة اأن �سواريز مل ي�سجل يف 
لرب�سلونة خارج اأر�سه يف دوري الأبطال، وب�سكل عام يف البطولة هذا املو�سم �سجل هدًفا واحًدا فقط 
خالل 10 مباريات، ويف املو�سم املا�سي �سجل 3 فقط خالل 9 م�ساركات، ومن املحتمل اأن يح�سل 
بر�سلونة على خدمات غريزمان هذا ال�سيف، بعد دفع ال�رسط اجلزائي يف عقد الفرن�سي مع الأتلتي 

واملقدر 100 مليون يورو.

الدوري الأوروبي

تاأهل اأر�صنال اأتلتيكو 
مدريد �صالزبورغ 

ومر�صيليا
الدور  واأتلتيكو مدريد و�سالزبورغ ومر�سيليا  اآر�سنال  اأندية  بلغت 
املقابالت  خالل  الأوروبي  الدوري  م�سابقة  من  النهائي  ن�سف 
التي جرت اأول ام�س، يف مو�سكو، عا�س فريق العا�سمة الإجنليزية 
الذي فاز ذهاباً 4-1، اأوقات �سعبة لأن �سي�سكا الرو�سي تقدم بهدفني �سجلهما فيدور �سالوف وكرييل نابابكني وكان يف حاجة 
اإىل ثالث من دون رد ليق�سي على مناف�سه الأكرث خربة منه قاريا، لكن خربة اأر�سنال القارية لعبت دورها يف النهاية فقل�س داين 
ولبيك الفارق قبل اأن ينهي ارون رام�سي الإثارة بت�سجيله هدف التعادل يف الدقيقة الأخرية، وتعترب م�سابقة الدوري الأوروبي 
ال�ساد�س حالياً يف الدوري  اأوروبا املو�سم املقبل علما بانه يحتل املركز  اأبطال  الأمل الوحيد لأر�سنال للم�ساركة يف دوري 

الإجنليزي املمتاز، بعيدا عن املراكز املوؤهلة اإىل امل�سابقة الأوروبية. 
الرت�سانة  من  الرغم  احلايل على  املو�سم  امل�سابقة خالل  اأ�سواأ عرو�سه يف  اأحد  الإ�سباين  اأتلتيكو مدريد   قدم  ل�سبونة،  يف 
الهجومية املرعبة التي ي�سمها واملوؤلفة من الفرن�سيني انطوان غريزمان وكيفن غامريو والإ�سبانيني دييغو كو�ستا وفرناندو 
توري�س، و�سجل فريدي مونتريو هدف املباراة الوحيد، وخ�رس اأتلتيكو جهود هدافه كو�ستا لتعر�سه لإ�سابة ع�سلية وحل بدل 
منه توري�س، ويدين اأتلتيكو بالف�سل لبلوغه الدور ن�سف النهائي على ح�ساب مناف�سه الربتغايل اإىل حار�س مرماه ال�سلوفيني يان 

اوبالك الذي ت�سدى لأكرث من حماولة خطرية من اأ�سحاب الأر�س واإىل �سالبة خط دفاعه. 
بينما تابع �سالزبورغ النم�سوي مفاجاأته واأق�سى لزيو روما الإيطايل اأحد الفرق املر�سحة لإحراز اللقب يف الدوري الأوروبي 
اآخر مر�سحا لإحراز اللقب  اأق�سى فريقا  اأن  بفوزه  ال�ساحق عليه 4-1، وكان �سالزبورغ خ�رس ذهابا 2-4، و�سبق ل�سالزبورغ 
بورو�سيا دورمتوند يف الدور ال�سابق، وبعد انتهاء ال�سوط الأول من دون اأهداف، حفل الثاين بخم�سة، وظن لزيو باأنه حقق 
الأهم بافتتاحه الت�سجيل عرب هداف الدوري الإيطايل ت�سريو اميوبيلي لكن �سالزبورغ رد بقوة من خالل رباعية �سجلها على 
مدى 20 دقيقة.  من جهته، قلب مر�سيليا الفرن�سي تخلفه ذهاباً 0-1 اأمام ليبزيغ الأملاين بفوزه عليه 5-2 على ملعب فيلودروم، 
وتعقدت اأمور الفريق الفرن�سي يف مباراة العودة لأن الفريق الأملاين الذي ي�سارك يف امل�سابقات الأوروبية للمرة الأوىل يف 

تاريخه تقدم بوا�سطة بروما بعد مرور دقيقتني فقط، فتوجب على مر�سيليا ت�سجيل ثالثة اأهداف لكي يعرب.

�سيخلف الكرواتي نيكو كوفات�س يف نهاية املو�سم املخ�رسم 
الأ�سبوع  اأحرز  الذي  ميونيخ  بايرن  تدريب  هاينك�س يف  يوب 
املا�سي لقبه ال�ساد�س على التوايل يف بطولة اأملانيا ح�سب ما 
ذكرت �سحيفة بيلد اليومية وجملة »�سبورت بيلد«، ول يزال 
كوفات�س 46 عاما الالعب ال�سابق لبايرن من والدين كرواتيني 
اينرتاخت فرانكفورت الأملاين حتى 2019،  يرتبط بعقد مع 
لكن بح�سب تقارير �سحافية اأملانية اأم�س ومنها جملة »كيكر« 
ب�سكل  الرحيل  له  يتيح  عقده  يف  بندا  كوفات�س  �سي�ستخدم 
مبكر، واأ�سارت املجلة اأن كوفات�س اأبلغ م�سوؤويل ناديه برحيله 
وان بايرن قد يدفع 2،2 مليوين يورو لينرتاخت فرانكفورت 
للح�سول على خدماته. وذكرت »بيلد« ان كوفات�س، ال�سديق 
�سالح  ح�سن  البو�سني  لبايرن  الريا�سي  للمدير  املقرب 
روبرت  �سقيقه  مع  البافاري  بالنادي  �سيلتحق  حميدزيت�س، 
كم�ساعد له، وكان بايرن قد جلاأ اىل مدربه ال�سابق هاينك�س 
كارلو  اليطايل  اإقالة  بعد  املا�سي،  اكتوبر  يف  عاما   72

الأ�سا�سي  التفاق  كان  حني  ويف  النتائج،  ل�سوء  ان�سيلوتي 
بايرن  يف  مهامه  لتويل  التقاعد  من  عاد  الذي  هاينك�س  مع 
يق�سي ببقائه حتى نهاية املو�سم فقط. وتنقل كوفات�س خالل 
ودافع عن  الأملانية  الأندية  العديد من  م�سريته كالعب بني 
النتقال  قبل  و2003،   2001 العامني  بني  ميونيخ  بايرن  األوان 
اأنهى  حيث  النم�سوي  �سالزبورغ  اىل  ومنه  برلني،  هرتا  اإىل 
م�سريته يف �سيف 2009، انتقل بعدها اىل التدريب، وبداأ من 
الفئات العمرية لناديه النم�سوي ولحقا الفريق الأول، ومنها 
اإىل منتخب بالده دون 21 عاما، ولحقا املنتخب الأول بني 
اينرتاخت فرانكفورت منذ  تدريب  يتوىل  2013 و2015، وهو 
مار�س 2016.ويف خ�سم احلديث عن خالفة هاينك�س، �سيمدد 
بايرن عقد لعبه الفرن�سي املخ�رسم فرانك ريبريي مو�سما 
اآخر، واأ�سارت »بيلد« اأي�سا اىل اأن متديد عقد الهولندي اريني 

روبن حتى جوان 2019 بات جاهزاً.

كوفات�س يخلف هاينك�س نهاية املو�صم
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البي اأ�س جي يالقي موناكو حل�صم اللقب
يكفي باري�س �سان جريمان موا�سلة هوايته يف التغلب على موناكو عندما ي�ستقبله غدا يف املرحلة 
33 من الدوري الفرن�سي لينزله عن عر�سه ويتوج للمرة ال�سابعة يف تاريخه، يف ال�سنتني الأخريتني 
متنوعة، يف  بطولت  موناكو يف  �سان جريمان  اأ�سقط  الفريقني،  التي جمعت  اخلم�س  واملباريات 
نهائي كاأ�س الرابطة هيمن عليه مرتني يف 2017 بنتيجة 4-1 وقبل اأيام قليلة 3-0، برغم غياب هدافه 
الربازيلي نيمار اأغلى لعب يف العامل، الذي يتعافى من ك�رس مب�سط قدمه، ويف كاأ�س فرن�سا �سحق 

اأبناء العا�سمة �سيوفهم القادمني من الإمارة اجلنوبية 5-0 يف ن�سف نهائي العام املا�سي، وكرروا ذلك 
يف افتتاح املو�سم 2-1 يف كاأ�س ال�سوبر.

مراحل وبحال فوزه، �سريفع �سان جريمان املتوج 4 مرات بني 2013 و2016 ر�سيده اإىل 87 نقطة مقابل 70 ملوناكو قبل   5
على ختام الدوري، لين�سم اإىل اأوملبيك ليون املتوج 7 مرات بفارق لقب واحد عن موناكو ونانت، فيما يت�سدر �سانت اإتيان الالئحة 10 بفارق 
لقب عن اأوملبيك مر�سيليا، وكان »البي اأ�س جي« الذي �سمن تاأهله اإىل دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل، وّدع امل�سابقة القارية الأوىل 
هذا املو�سم بخ�سارته مرتني اأمام ريال مدريد الإ�سباين حامل اللقب يف اإياب ثمن النهائي، ويحوم ال�سك حول م�ساركة لعب و�سط �سان 

جريمان الدويل الإيطايل ماركو فرياتي امل�ساب بع�سالت فخذه ما اأجربه على الغياب عن مواجهة �سانت اإتيان الأخرية.



ماريا  الأمريكية  املغنية  ك�شفت    
ا�شطراب  من  تعاين  اأنها  كاري 
م�شرية  القطب،  ثنائي  وجداين 
بعد  العالج  تلقي  بداأت  اأنها  اإىل 
اإنكار  خاللها  حاولت  طويلة  فرتة 

حالتها.
ال�شوت  �شاحبة  املغنية  واأ�شارت 

اأجنح  اإحدى  جعلها  الذي  القوي 
اإىل  الت�شعينات،  يف  الفنانات 
عن  علناً  التحدث  قررت  اأنها 
يف  للم�شاعدة  امل�شكلة  هذه 
هذا  ب�شاأن  ال�شلبية  الو�شمة  اإزالة 

ال�شطراب الذهني.
جملة  ن�رشتها  مقابلة  يف  وقالت 

اأخبار  يف  املتخ�ش�شة  »بيبول« 
امل�شاهري »حتى وقت قريب كنت 
اأعي�ش يف حالة اإنكار للواقع وعزلة 
يف�شح  اأن  من  دائما  اأخاف  وكنت 

اأحدهم و�شعي«.
اأواخر  يف  وهي  كاري،  ولفتت 
اإىل  عمرها،  من  الأربعينيات 
تعاين  باأنها  طوياًل  اعتقدت  اأنها 
اأنها  غري  النوم  يف  ا�شطراباً 
الأعرا�ش  اأن  لحقاً  اكت�شفت 
عن  ناجمة  لديها  املوجودة 
الوجداين  بال�شطراب  اإ�شابتها 
اأي�شا  املعروف  القطب  ثنائي 

با�شم الهو�ش الكتئابي.
بالوحدة  لأ�شعر  »كنت  واأ�شافت 
واحلزن وحتى بالذنب اإذا مل اأفعل 
اأجل  من  فعله  علي  يتعني  كان  ما 

م�شريتي«.
واأو�شحت املغنية يف ت�رشيحاتها 
للمجلة اأن هذا ال�شطراب »يجب 
ذلك  اأدع  اأن  واأرف�ش  يحددكم  األ 

يحدد من اأنا اأو اأن يتحكم بي«.
وذكرت كاري اأنها تعاين ال�شطراب 
الثنائي القطب من الدرجة الثانية 
حدة  اأقل  باأعرا�ش  يت�شم  وهو 
من  عينه  ال�شطراب  مع  مقارنة 

الدرجة الأوىل.
ويعاين حواىل 2.8%  من الأمريكيني 
ثنائي  ال�شطراب  من  البالغني 
الوطني  املعهد  بح�شب  القطب 

الأمريكي لل�شحة العقلية.
بداأت  اأنها  اإىل  املغنية  واأ�شارت 
تتناول اأدوية وتخ�شع لعالج ب�شبب 

معاناتها جراء هذا الو�شع.
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االأغنية الفل�سطينية »ثورة« تناطح طغيان االحتالل

نتفليك�ض ت�سحب كل اأفالمهاماريا كاري تعرتف باإ�سابتها مبر�ض نف�سي
من مهرجان كان

من فوق من�سة اإحدى حفالت الأعرا�س الفل�سطينية التي اعتاد اإحياءها ببلدته كوبر قرب رام اهلل وغري مكان بال�سفة الغربية، غنى الفنان 
الفل�سطيني حممد الربغوثي »الدحية« الأغنية ال�سعبية املعروفة، وعلى وقع اأحلانها احلما�سية �سدح �سوته وطوع كلماتها متغنيا بابن 

بلدته عمر العبد املقاوم الفل�سطيني الذي اقتحم م�ستوطنة اإ�سرائيلية حتتل اأر�سه وقتل ب�سكينه ثالثة م�ستوطنني يف جوان املا�سي.
الثورة  اأغاين  من  كواحدة 
عمر  »دحية  لقت  الفل�شطينية 
العبد« -كما باتت تعرف- �شدى 
و�رشعان  ووا�شعا،  كبريا  �شعبيا 
ل  اجلماهري  اآذان  لها  طربت  ما 
�شيما ال�شباب وتناقلتها األ�شنتهم، 
لكنها انعك�شت �شلبا على �شاحبها 
اعتقلهم  اأن  بعد  الفنية  وفرقته 

الحتالل.
احلكاية،  تكمن  التفا�شيل  ويف 
من  واثنان  الربغوثي  دفع  فقد 
ال الربغوثي وناجي  رفاقه هما نَزّ

الرمياوي �رشيبة ما غنوا.
احلفل،  بعد  اخلام�ش  اليوم  ففي 
املا�شي،  اأوت  اأواخر  وحتديدا 
داهم جنود اإ�رشائيليون مدججون 
الثالثة  ال�شبان  منازل  بال�شالح 
وعدتهم  معتقلني  واقتادوهم 
قيمتها  تقدر  التي  املو�شيقية 

بنحو 25 األف دولر اأمريكي.
مل تخرج كلمات رددها الربغوثي 
)23 عاما( وا�شفا بها عملية العبد 
عن اإطار ما تداولته الأخبار حني 
ل�شباك..ع  فوق  من  »طلع  قال 
اأعلن  وملا  �شكني..  حامل  جنبه 
لل�شهايني«  �شيبهم  ال�شتباك.. 

بتو�شيب ملف  كفيلة  كانت  لكنها 
»التحري�ش«  اأ�شا�شه  اتهام جاهز 
ليتم  امل�شتوطنني،  قتل  على 
وتغرميه  اأ�شهر  لأربعة  اعتقاله 
ماليا بثالثة اآلف دولر اأمريكي، 
املبلغ  ب�شعف  حلكم  اإ�شافة 
بني  تراوح  تنفيذ«  »وقف  مع 
عاد  ما  اإذا  �شنوات  وثالث  �شنة 
الفنان  ويقول  »للتحري�ش«. 
التحقيق  يجر  مل  اإنه  الربغوثي  
مبا�رشة  »ا�شتجوبوا«  بل  معهم 
و�شكوى  جاهزة  تهم  على  بناء 
»لنكتوي  امل�شتوطنون  بها  تقدم 
والحتالل  امل�شتوطنني  بنار 
بالتحري�ش  التهم  ذات  معا«. 
اإ�شافة »لالإرهاب« واجهها الفنان 
 42( امل�رشي  اأحمد  الفل�شطيني 
خا�شته،  »الأنوار«  وفرقة  عاما( 
اجلي�ش  با�شم  الناطق  يكف  ومل 
التحري�ش  على  اأدرعي  اأفيخاي 
علنا وعرب �شفحته على في�شبوك 
فاتهمه  وفرقته،  اأحمد  �شد 
ال�شهيد  متتدح  اأغنية  »مب�شاركة 
كما  جرار«  اأحمد  الفل�شطيني 
يقول رزق امل�رشي �شقيق اأحمد، 
�شهر  من  اأكرث  ومنذ  اأنه  م�شيفا 

بني  يتنقل  يزال  ل  اعتقاله  من 
تلك  ملواجهة  الحتالل  حماكم 

التهم.

الأغنية مقاومة
»حتري�شا«  الحتالل  يراه  وما 
والأغنية  بعينها،  املقاومة  هو 
اأدواتها،  اإحدى  كانت  لطاملا 
لذلك مل متت واإن خفت ومي�شها 
الن�شال  برهة، و�شاحبت مراحل 
و�شكلت  املختلفة،  الفل�شطيني 
من  كثري  يف  له  واأ�شا�شا  داعما 
اأن  الطبيعي  من  »لذا  الأحيان. 
التي  الأغنية  الحتالل  يعترب 
وق�شيتها  لفل�شطني  تنت�رش 
والناقد  الكاتب  يقول  حتري�شا« 
الأ�شطة،  عادل  د.  الفل�شطيني 
م�شتذكرا �شعراء ومغنني اعتقلهم 
ن�شاطهم  من  وحّد  الحتالل 
اأغانيهم  عرب  والثوري«  »الثقايف 
وحفالتهم كحال الفنان م�شطفى 
الكرد الذي منع الحتالل تنظيم 
لكن   .1976 عام  بنابل�ش  له  حفل 
اإ�رشائيل تعاملت »بازدواجية« مع 

الأغنية الفل�شطينية ذاتها، فبينما 
خليفة  مار�شيل  اأغاين  ُحو�رشت 
دروي�ش  األفها حممود  التي  وتلك 
يف  عابرون  عربي،  اأنا  »�شجل 

القا�شم  و�شميح  عابر«  كالم 
وا�شتُغلت  تقدموا«.  »تقدموا 
اأبي«  يا  يو�شف  »اأنا  اأغنية خليفة 
ل�شالح الحتالل يف اأحداث النفق 

»اإ�رشائيل  اأن  باعتبار   1996 عام 
واأن  املظلوم  يو�شف  هي 
يحا�رشونها«  من  الفل�شطينيني 

كما يقول الأ�شطة.

قالت �رشكة نتفليك�ش اأول اأم�ش  
من  اأفالمها  كل  �شت�شحب  اإنها 
الذي  ال�شينمائي  كان  مهرجان 
اأن  بعد  القادم،  ال�شهر  يقام 
اأفالم  خو�ش  املنظمون  منع 
لرف�شها  م�شابقاته  ال�رشكة 
وقال  ال�شينما.  دور  يف  عر�شها 
املحتوى  مدير  �شاراندو�ش  تيد 
يف نتفليك�ش يف مقابلة مع جملة 
الأفالم يف  اإن عر�ش  »فارايتي« 
معنى  له  يكون  لن  كان  مهرجان 

بعد اأن غرّي قواعده.
تيريي  املهرجان  مدير  وكان 
اإن  املا�شي  ال�شهر  قال  فرميو 
نتفليك�ش رف�شت توزيع اأفالمها 
يف دور العر�ش بفرن�شا، وبالتايل 
�شتمنع من املناف�شة يف احلدث 
الذي ي�شتمر 12 يوما. لكنه اأو�شح 

اأن بو�شع ال�رشكة عر�ش اأفالمها 
خارج امل�شابقات الر�شمية.

ملجلة  �شاراندو�ش  وقال 
»فارايتي« اإن نتفليك�ش لن ت�شارك 
»ل  واأ�شاف  املناف�شات.  خارج 
يف  منطق  اأي  هناك  اأن  اأظن 

اخلروج من امل�شابقات«.
ثمانني  عر�ش  نتفليك�ش  وتعتزم 
لعمالئها  احلايل  العام  يف  فيلما 
ماليني   109 عددهم  يبلغ  الذين 

على م�شتوى العامل.
اأفالم  ب�شعة  ال�رشكة  وعر�شت 
ويل  بطولة  من  »برايت«  مثل 
�شميث يف عدد حمدود من دور 
العر�ش، لكن معظم �شال�شل دور 
طرح  رف�شت  الكربى  العر�ش 
تعر�شها  لأنها  نتفليك�ش  اأفالم 
على الإنرتنت يف نف�ش التوقيت.

الأمريكية  املمثلة  ت�شدرت 
الأعمال  ورجل  جويل  اأجنلينا 
ال�شخ�شيات  قائمة  غيت�ش  بيل 
الأكرث اإثارة لالإعجاب يف العامل. 
واأظهر ا�شتطالع �رشكة يوجوف، 
املعنية باأبحاث ال�شوق، ومقرها 
تفوقا  وغيت�ش  جويل  اأن  لندن، 
على م�شاهري مثل بارك ومي�شيل 
وحتى  وينفرى  واأوبرا  اأوباما 
الدالي  للتبت  الروحي  الزعيم 
رجال   20 القائمة  وت�شمل  لملا 
األف مواطن   37 قام  �شيدة،  و20 

باختيارهن يف 35 دولة.

الرجال الأكرث اإثارة 
لالإعجاب

قائمة  يف  غيت�ش  بعد  وجاء 

لالإعجاب  اإثارة  الأكرث  الرجال 
الرئي�ش الأمريكي ال�شابق باراك 
�شان  جاكي  املمثل  ثم  اأوباما 

ورئي�ش ال�شني �شي جني بينج.

ال�سيدات الأكرث اإثارة 
لالإعجاب

ال�شيدات  قائمة  �شملت  حني  يف 
مي�شيل  لالإعجاب  اإثارة  الأكرث 
اأوبرا وينفرى  اأوباما والإعالمية 
وامللكة اإليزابيث ملكة بريطانيا 
الأمريكية  اخلارجية  ووزيرة 

ال�شابقة هيالري كلينتون.
اإ�شدار  لدى  النتيجة  وتغريت 
النتيجة لكل دولة مبفردها، حيث 
ت�شدر اأوباما قائمة الرجال الأكرث 
الرئي�ش  يليه  لالإعجاب  اإثارة 

ترامب  دونالد  احلايل  الأمريكي 
للن�شاء،  وبالن�شبة  اأمريكا.  يف 
قائمة  اأوباما  مي�شيل  ت�شدرت 
لالإعجاب  اإثارة  الأكرث  ال�شيدات 
وينفري  اأوبرا  تليها  اأمريكا  يف 
كما  الثانية.  اإليزابيث  امللكة  ثم 

ر�شما  يوجوف  �رشكة  ن�رشت 
باأوباما  الإعجاب  لن�شبة  بيانيا 
وجاء  دولة،  كل  يف  وترامب 
و�شبقه  الـ17  املرتبة  يف  ترامب 
اأوباما يف كل الدول التي �شملها 

ال�شتطالع ماعدا رو�شيا .

اأجنلينا جويل وبيل غيت�ض اأكرث ال�سخ�سيات اإثارًة لالإعجاب يف العامل
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»بل قيود« للأديب الكولومبي غابرييل غار�سيا ماركيز

معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب 2018 

طرح الق�سايا الثقافية االأكرث جداًل

وكاالت

�سدر اأخرياً عن دار الفارابي يف بريوت كتاب »بال قيود« لالأديب الكولومبي الراحل غابرييل غار�سيا ماركيز كتاب »بال قيود« يك�سف للقارئ 
العربي جانباً غري معروف من �سخ�سية �ساحب »نوبل«، االأديب الكولومبي الراحل غابرييل غار�سيا ماركيز الذي ا�ستهر باأعماله الروائية، 

وباالأخ�ض منها رائعته »مائة عام من العزلة«.

ترجمة  �أول  هي  قيود«  »«بال 
�لإطالق  على  �حلجم  بهذ� 
لأعمال  �لعربية  باللغة  ت�صدر 
تعود  ول  �ل�صحافية،  ماركيز 
يف  �لأوىل  كونها  �إىل  �أهميتها 
فح�صب،  �لعربية  باللغة  نوعها 
�إمنا �إىل كونها تك�صف عن موهبة 
من  �صحافياً  ب�صفته  ماركيز 
�لطر�ز �لأول قبل �أن يكون رو�ئياً 
�أحدث  توؤكده  ما  وهذ�  عظيماً. 
�لعطار  هبة  �لدكتورة  ترجمات 
و�لدكتورة جيهان حامد )جامعة 
كليفالند( يف ولية �أوهايو حيث 
قدمتا �أول ترجمة باللغة �لعربية 
لأعمال ماركيز �ل�صحفية، لتكون 
�إ�صافة جديدة لرتجمات ماركيز 

يف �ملكتبة �لعربية.
مقالت  جمموعة  �لكتاب  ي�صم 
�ل�صحف  يف  �ل�صادرة  ماركيز 
 1974 عامي  بني  و�ملجالت 
�متز�ج  جت�ّصد  وهي  و1995، 
�ملتميز  �لرو�ئي  �أ�صلوبه 
من  لكثري  �جليد  توثيقه  مع 
و�ل�صيا�صية  �لتاريخية  �لأحد�ث 
�لالتينية،  باأمريكا  ع�صفت  �لتي 
من  �لأخري  �لربع  يف  و�لعامل 
علي  ومنها  �لع�رشين،  �لقرن 
�صبيل �ملثال: ثورة كوبا وتدخلها 

غيفار�«  »ت�صي  ودور  �أنغول،  يف 
�ل�صعبية  و�لثورة  �أفريقيا،  يف 
يف  �لقرنفل  وثورة  فنزويال،  يف 
�صحافيني  وت�صفية  �لربتغال، 
يد  على  وول�ش  رودولفو  بقامة 
�لأرجنتني،  يف  �ل�صلطة  �أتباع 
مثل  كربى  �أدبية  قامات  وتورط 
يف  بورخي�ش،  لوي�ش  خورخي 
م�صاندة �لديكتاتوريات �لع�صكرية 
يف �أمريكا �لالتينية، وغريها من 
�ملتميزة  �ل�صحافية  �لتغطيات 
للعديد من  بها ماركيز  �لتي قام 
�لأحد�ث �ل�صيا�صية و�ل�صخ�صيات 
�أبرزها  من  يعد  و�لتي  �لهامة، 
بني  �ملوؤ�مرة  لكو�لي�ش  �رشده 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
وبع�ش �صباط �جلي�ش يف ت�صيلي 
لالنقالب �لع�صكري علي �لرئي�ش 

�ل�صلفادور �لليندي.
يق�ش  مقالت  يحتوي  �لكتاب 
بلغته  موثقاً  ماركيز،  فيها 
�ل�صحافية �أحو�ل �ل�صرت�كية يف 
ت�صيلي و�مليلي�صيات �لثورية عرب 
�أمريكا �جلنوبية، و�لتاأثري و�لتاأثر 
هو  كما  دولية،  ثورية  بحركات 
�لربتغال، وبينما يفعل  �حلال يف 
ذلك، مييط �للثام - �أي�صاً - عن 
�لأدو�ر �لفاعلة لقوى �أخرى مثل 

�لر�أ�صمالية و�لإمربيالية �لعاملية 
وقد  �لرجعية.  �ملحلية  و�لقوى 
�أوىل يف �ملقالت �هتماماً خا�صاً 
يف  �لع�صكرية  �لنخب  بعالقات 
و��صنطن  مع  �لالتينية  �أمريكا 
جميع  يف  �مل�صت�رشي  و�لف�صاد 
�لالتينو�أمريكية،  �ملجتمعات 
و�لتي كانت عائقاً �أمام ��صتكمال 
�لأهد�ف �لتي �نطلقت بالأ�صا�ش 

لتحقيقها.
�أن  �إيل  �ملرتجمتان  ت�صري 
جمموعة مقالت ماركيز، حتمل 
�ل�صحافة  �أ�صلوب  مالمح  بع�ش 
��صتخدمها  طاملا  �لتي  �لأدبية، 
و�أمريكا  �أ�صبانيا  ورو�ئيو  ُكتاب 
كتابة  يف  �ملعا�رشون  �لالتينية 
�صبيه  �أ�صلوب  وهو  �أعمالهم، 
 NEW باأ�صلوب  يعرف  مبا 
JORNALISM ذلك �لأ�صلوب 
�لذي �نتهجه بع�ش مبدعي �لأدب 
�لأنغلو �صاك�صوين، ل�صيما عندما 
�لقرن  �صتينيات  منذ  ��صتهر 
�لع�رشين علي يد توما�ش وولف، 
�لوليات  يف  كابوتي  ترومان  �أو 
�لنوع  هذ�  متيز  وقد  �ملتحدة. 
بالعتماد  �ل�رشد  من  �لأخري 
�لذي  �لريبورتاج  �أ�صلوب  علي 
يتيح للكاتب فر�صة عدد كبري من 

�رشدها  مت  �ملوثقة  �ملعلومات 
ترتيب  له  يتيح  �أدبي  باأ�صلوب 
�لأحد�ث ب�صورة ل تتعار�ش مع 
ذ�ت  يف  لكنها  �لوقائع،  حقيقة 
بع�ش  باإبر�ز  له  ت�صمح  �لوقت 
نظر  للفت  �لآخر  دون  جو�نبها 
�إيل  �ملرتجمتان  ت�صري  �لقارىء. 
م�صو�ره  بدء  يف  ظل  ماركيز  �أن 
با�صم  طوياًل  يكتب  �ل�صحايف 
م�صتعار، ففي �لفرتة من جانفي  
1950 �إىل  دي�صمرب 1952، ن�رش ما 
حتت  مقال  �أربعمائة  من  يقرب 
�صمتيمو�ش   �مل�صتعار  �ل�صم 
وعالوة   ،SEPTIMUS
فقد  و�ل�صخرية،  �لبالغة  على 
�ل�صحايف  ماركيز  �أ�صلوب  متيز 

باملفاجاأة يف �رشده لالأحد�ث.
وقدمت �ملرتجمتان، ثالثة �أمثلة 
من �أعمال ماركيز �لرو�ئية جت�صد 
�متز�ج �أ�صلوبه �ل�صحايف باأ�صلوبه 
�لق�ص�صي �لرو�ئي، وهذه �لأمثلة 
هي: »بحار �ل�صفينة �ملحطمة«، 
�رشد �أحد�ث موت معلن، مغامرة 

رجل م�صترت يف ت�صيلي.
�إن ما يوؤكد عالقة ماركيز �لوثيقة 
موؤ�ص�صة  �إن�صاوؤه  هو  بال�صحافة 
ماركيز لل�صحافة �ليربو�أمريكية 
�جلديدة، ومقرها كولومبيا، وهي 

موؤ�ص�صة تعمل على دعم وتطوير 
و�ملعايري  �ل�صحافة  ورعاية 
�ملهنية و�لإبد�عية �ملتعلقة بها 
�لالتينية،  �أمريكا  بلد�ن  كل  يف 

�ملوؤ�ص�صة،  هذه  عكفت  ولقد 
�صدر  جديد،  كتاب  تاأليف  على 
غابو(  )�ل�صحايف  بعنو�ن  موؤخر�ً 

عام 2014.

�لثامنة  �لدورة  فعاليات  ت�صهد 
�أبوظبي  معر�ش  من  و�لع�رشين 
د�ئرة  تنظمه  �لذي  للكتاب  �لدويل 
�أبوظبي،   – و�ل�صياحة  �لثقافة 
برناجماً ثقافياً مميز�ً يناق�ش عدة 
حماور تتناول �لتغري�ت و�لتحولت 
�لثقافية  �ل�صاحة  �صهدتها  �لتي 
�إىل  �لأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  �لعربية 
�لثقايف  للم�صهد  ��صتعر��صه  جانب 
يف �لإمار�ت من خالل عدة جل�صات 

حو�رية متخ�ص�صة.
 – و�ل�صياحة  �لثقافة  د�ئرة  وتنظم 
�جلل�صات  من  جمموعة  �أبوظبي، 
تناق�ش  �لتي  �لثقافية  �حلو�رية 
له  �ملغفور  �ملوؤ�ص�ش  و�إرث  نهج 
نهيان،  �آل  �صلطان  بن  ز�يد  �ل�صيخ 
هذ�  لدورة  �ملحورية  »�ل�صخ�صية 

»ز�يد،  جل�صة  بينها  من  �لعام، 
�لتنمية وبناء �لدولة« و�لتي �صت�صلط 
هي  مو�صوعات  ثالث  على  �ل�صوء 
�حلديثة  و�لنه�صة  �لتنمية  ركائز 
يف فكر ز�يد، ز�يد ومتكني �ملر�أة، 
فكر  يف  للح�صارة  رمز�ً  و�لكتاب 
ز�يد  �ل�صيخ  »�صعر  وجل�صة  ز�يد. 
و�لتي  و�جلماليات«  �خل�صائ�ش 
�صتربز قيم �جلمال يف �أ�صعار �ل�صيخ 
كان  كونه  ثر�ه«،  �هلل  »طيب  ز�يد 
من  عاماًل  جلعلها  ق�صائده  يوظف 

عو�مل بناء �لدولة.

»التنمية الثقافية 
والت�سامح، اإرث من 

االإلهام«

»�لتنمية  بعنو�ن  ثالثة  جل�صة  ويف 
من  �إرث  و�لت�صامح،  �لثقافية 
يف  �لثقافة  ق�صة  تتناول  �لإلهام«، 
�لإمار�ت �لتي �نطلقت مع �ملرحلة 
حتى  ومتددت  �لأوىل،  �لتاأ�صي�صية 
و�لن�صج  �لوعي  مرحلة  �صملت 
ثقايف  �أفق  وفق  و�لنهو�ش، 
�لأوىل  مالحمه  ر�صم  وح�صاري 
نهيان،  �آل  �صلطان  بن  ز�يد  �ل�صيخ 
�لثقافة  من  �لذي جعل  �لأفق  ذلك 
يف  مهمة  ركيزة  �لأر�ش  هذه  على 
وجل�صة  و�لتنمية.  �لبناء  عملية 
ر�بعة بعنو�ن »ز�يد، �لروؤية �لقيادية 

�مل�صتقبلية«.
وتقدم بولند� �لدولة �صيف �ل�رشف 
يف دورة هذ� �لعام برناجماً يت�صمن 

تقدمي  بهدف  �لفعاليات،  ع�رش�ت 
موروثاً �أدبياً قيماً يعود تاريخه �إىل 
�لأعمال  تلك  وتعك�ش  �صنة.   1،000
بولند�  من  �لأدباء  �أبدعها  �لتي 
�لزدهار  مر�حل  �لقرون  مر  على 
�لعريق.  بولند�  تاريخ  يف  و�لرت�جع 
�أحدث  ��صتعر��ش  �صيتم  كما 
�لبولندي  �لأدب  يف  �لجتاهات 
�لذي ميتلك قاعدة كبرية من �لقر�ء 
�لد�خل و�خلارج، ومعظمهم يف  يف 

�أوروبا.

االأعمال الكال�سيكية 
اخلالدة يف االأدب 

البولندي بالقرن 19

كما �صيتيح معر�ش �أبوظبي �لدويل 
للكتاب �لفر�صة �أمام بولند� لت�صليط 
�لكال�صيكية  �لأعمال  على  �ل�صوء 
�لبولندي  �لأدب  يف  �خلالدة 
و�لإجناز�ت  ع�رش،  �لتا�صع  بالقرن 
�لأدباء  حققها  �لتي  �حلديثة 
جائزة  على  �حلائزون  �لبولنديون 
لهرنيك  �مللحمي  �لأدب  من  نوبل، 
ت�صي�صالف  و�أ�صعار  �صينكيفيت�ش، 
في�صو�فا  نهج  �إىل  ميلو�ش، 

�صيمبور�صكا �لأكرث حد�ثة.

جل�صات  �أي�صاً  بولند�  وتخ�ص�ش 
�لفن  تاريخ  حول  وندو�ت 

�لبولندية  و�ل�صينما  و�ملو�صيقى 
�صوبان  مو�صيقى  ذلك  يف  مبا 

و�زسميانوف�صكي.
جمموعة  بولند�  برنامج  ويت�صمن 
�إىل  و�لفعاليات  �لأن�صطة  من  غنية 
ومناق�صات  حو�رية  جل�صات  جانب 
�لكتاب  �أعمال  �أبرز  حول 
�ملعا�رشين. مبا يتيح �لفر�صة �أمام 
�لدويل  �أبوظبي  معر�ش  جمهور 
�لكتب  �صوق  على  لالطالع  للكتاب 
يف بولند� ولقاء خرب�ء وخمت�صني يف 
جمايل �لرتجمة و�حلقوق �لفكرية. 
موجهة  فعاليات  �إىل  بالإ�صافة 
فنانني  يقدمها  و�لنا�صئة  لالأطفال 
و�أ�صاتذة وكتاب بولنديني مرموقني. 
على  �لتعرف  من  �لزو�ر  و�صيتمكن 
ثقافات �ملطبخ �لبولندي من خالل 

عرو�ش �أمهر �لطهاة �لبولنديني.
�أي�صاً  �لثقايف  �لربنامج  ويتخلل 
حتكيم  جلنة  رئي�ش  مع  لقاء�ت 
�لعربية،  للرو�ية  �لعاملية  �جلائزة 
�لق�صرية،  بالقائمة  و�لفائزين 
مع  مفتوح  لقاء  �إىل  بالإ�صافات 
ز�يد  �ل�صيخ  جائزة  يف  �لفائزين 

للكتاب.

تعزيز فكرة
 تكامل الفنون

�إىل  �لثقايف  �لربنامج  وي�صعى 
�إذ  �لفنون،  تكامل  فكرة  تعزيز 

�لندو�ت  من  جمموعة  ي�صت�صيف 
تربز  �لتي  �ملو�صيقية،  و�لأم�صيات 
بني  �لتقريب  يف  �ملو�صيقى  �أهمية 
��صت�صافة  جانب  �إىل  �لثقافات، 
�خلا�صة  �لندو�ت  من  جمموعة 
�لرحلة،  لأدب  بطوطة  �بن  بجائزة 
�لإمار�تي  �ل�صاعر  يرعاها  �لتي 
�ل�صويدي،  خليفة  بن  �أحمد  حممد 
�صفر�ء  »�لرحالون  بينها  من 
�لذ�ت و�لآخر«  �كت�صاف  �لثقافات: 
و«�أبو خليل �لقباين من خالل رحلته 
�ملرتجمة،  �لرحلة  �أمريكا«  �إىل 
�لغرب  �إىل  �ل�رشقية  )�لرحلة 
�ل�رشق(،  جهة  �لغربيون  و�لرحالة 
و�لتطلعات  �ملعريف  و«�لأفق 
�حلج«.  رحالت  يف  �لروحية 
�لتي  �لثقافية  للق�صايا  و��صتكمالً 
�لثقايف  �مل�صهد  يف  جدلً  �أثارت 
�أبوظبي  معر�ش  يطرح  �لعربي 
�لرتجمة  ق�صية  للكتاب  �لدويل 
باعتبارها �حتياجاً �رشورياً ملو�كبة 

�لتقدم �حل�صاري.
من  و�لع�رشين  �لثامنة  �لدورة  تقام 
معر�ش �أبوظبي �لدويل للكتاب على 
مدى 7 �أيام يف �لفرتة من 25 �أفريل 
�جلاري وحتى 1 ماي �ملقبل 2018 
يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ش 

)�أدنيك(.

وكاالت
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ندوة حول  �الأمري عبد �لقادر يف ربوع �أوالد نايل ومن جاورهم 
�سي�سكل مو�سوع »الأمري عبد القادر يف ربوع اأولد نايل ومن جاورهم )1847-1836(« حمور ملتقى دويل �سينظم بجامعة » زيان عا�سور باجللفة يومي  16و17 من ال�سهر اجلاري, 

ح�سب ما علم من املنظمني.
ق.ث

امللتقى يف طبعته  يتمحور هذا  و 
اجلامعة  هذه  تنظمه  التي  الأوىل 
عدد  مع  وبالتن�سيق  الوايل  برعاية 
كمديريتي  والهيئات  الفاعلني  من 
املجاهدين والثقافة وكذا الأمانة 
واملجل�س  للمجاهدين  الولئية 
رئي�س  -ح�سب  الولئي  ال�سعبي 
اأخ�رضي  الدكتور  امللتقى الأ�ستاذ 
مظاهر  على  التعرف  يف  عي�سى 
القادر  عبد  الأمري  مقاومة  تو�سع 
نايل  اأولد  ربوع  م�ساركة  ومدى 
مقاومته  يف  عرو�سها  مبختلف 
البا�سلة كما ي�سعى امللتقى لإبراز 
منطقة  �ساكنة  لعبته  الذي  الدور 
اأولد نايل يف املقاومة مع الأمري 
هذا  عالقة  طبيعة  على  والتعريج 
تبيان  مع  املنطقة  بربوع  الرجل 
والإن�سانية  الفكرية  م�ساهمته 
املحاور  و�سيتعالج  واحل�سارية. 

الأ�ستاذ  -ي�سيف  الرئي�سية 
ال�سيا�سي  اجلانب   « اأخ�رضي- 
ثم  الأمري  ملقاومة  والع�سكري 
واإحت�سانهم  له  نايل  اأولد  مبايعة 
على  التعريج  مع  ملقاومته 
اولد  منطقة  يف  الأمري  خلفاء 
الطرح  ليمتد  وال�سحراء  نايل 
اإجتاه  فرن�سا  اإ�سرتاتيجية  اإىل 
اإ�ستمرار  اإبراز  مع  املناطق  هذه 
لدى   1847 بعد  املقاومة  فكر 
حمورين  ويف   . نايل  اأولد  قبائل 
لإ�سهامات  التطرق  �سيتم  اآخرين 
منها  الفكرية  القادر  عبد  الأمري 
عن  ف�سال  واحل�رضية  والإن�سانية 
والغربية  العربية  الكتابات  تناول 
من  ا�سمه  كتب  الذي  الرجل  حول 
ذهب يف تاريخ اجلزائر احلديث، و 
يتوخى من هذا امللتقى -- الذي 
الدكتور  العلمي  جمل�سه  يراأ�س 

كلية  عميد  ال�سيخ  حممد  برابح 
والجتماعية  الإن�سانية  العلوم 
بجامعة زيان عا�سور-- امل�ساهمة 
يف كتابة التاريخ الوطني واملنطقة 
وعدم  اأكادميية  علمية  بطريقة 
الكتفاء بالرواية ال�سفوية مع اإثراء 
والتاريخي  العلمي  البحث  م�سادر 
جوانب  على  ال�سوء  ت�سليط  وكذا 
البطولية  الأمري  حياة  من  جديدة 

والروحية والن�سب ال�رضيف .
التي  التظاهرة  هذه  ترمي  وكما 
�سي�سارك فيها باحثون واأ�ساتذة من 
خمتلف جامعات الوطن بالإ�سافة 
من  اجلزائر  خارج  من  ل�سيوف 
دول فرن�سا و البحرين و قطر وكذا 
اإبراز  اإىل  والإمارات  تون�س  من 
وال�سحراء يف  اله�ساب  قبائل  دور 
العالقة  وكذا  الأمري  مع  املقاومة 

بني بينه وبني واأولد نايل. 

جمعية قيد التاأ�سي�س ب�سعار« جمال دون حدود«

 » �ألو�ن �لثقافية« تفتح 
م�صر�عيها للإبد�ع وطنيا

»قيد  الثقافية  األوان  جـمعية  ت�سم   
التاأ�سي�س اأطيافا من املهتمني بالفعل 
الثقايف يف كامل اأنحاء الوطن �سعارها 
ت�سعى  والتي   حدود«  دون  جـمال   «
جمال  يف  الهادفة   الثقافة  خلدمة  
وال�سحافة  والإعالم  والتاريخ  الفكر 
اأجل  من  وهذا  والنقد  والفن  والأدب 
الـموؤ�س�سي   العمل  قواعد  اإر�ساء 
الوا�سع  مبعناها  بالثقافة   للنهو�س 
كافة  ي�سمل  اجلمعية  ن�ساط  فاإقليم 
الرتاب الوطني . واأكدت ذات اجلمعية  
يف بيان حت�سلت يومية »الو�سط« على 
ن�سخة منه اأنه يكفي لإن�ساء جـمعيات 
موؤ�س�سا  ع�سوا   25 وطني  طابع  ذات 
من 12 ولية على الأقل والتي فتحت 
املجال على  اأهل الثقافة ومَن الذين 
ع�ساق  ومن  الثقافة  ن�رض  يريدون 
على  اجتماعات  حت�سري  الثقافة 
اأجل  من  والبلديات  الوليات  م�ستوى 
واحلوارات  النقا�سات  وفتح  التوا�سل 
لإن�ساء  �سفافية  بكل  وامل�ساورات 
وانتقاء  الثقافية«،  األوان  »جـمعية 
لـجنة حت�سريية ت�سهر على اإعداد كل 
ما يت�سل باملوؤمتر الوطني التاأ�سي�سي 
وتاريخه،  عقده  مكان  من  بداية 
كي  ق�سائي  حم�رض  مع  والتن�سيق 
التاأ�سي�سي،  الوطني  الـموؤتـمر  ي�سهد 
الـموؤ�س�سني،  قائمة  �سبط  يتم  حيث 
الذي  الوطني  الـمجل�س  وانتخاب 
وطني  مكتب  اأول  اأع�ساء  ينتخب 

تنفيذي. 
اجلمعية  ن�ساطات  جمالت  تتمثل  و   
الـمرئية  غري  والفنون  الآداب  من  كل 
وال�سعر  الف�سيح  وال�سعر  الأدب 
والـَمقامة  والـخاطرة  امللحون 
والق�سة  والأمثال  والـِحكم  والـَخطابة 
جدا  الق�سرية  والق�سة  الوم�سة 
والـمقال  والرواية  الق�سرية  والق�سة 
الأدبي ،اأما فيما يتعلق باللغات   والذي 
اللغوية  والأبحاث  الدرا�سات  يت�سمن 
فيه   فيوجد  الـم�رضح  اأما   ، والرتجمة 
الـم�رضحي  والتمثيل  الدرامي  التمثيل 
الغنائي والـمونولوج وتقليد  والـم�رضح 
الأ�سوات و التلحني و التجويد والرتتيل  

والإن�ساد والِغناء والتاريخ والذي ي�سم 
واأبحاث  ودرا�سات  اأثرية  مواقع 
اأما الإعالم وال�سحافة  فيه  تاريخية 
درا�سات اإعالمية و درا�سات واأبحاث 

معرفية يف جمالت متنوعة.
الفنون  اإىل  الـمرئية  الفنون  وتنق�سم   
التعبريية كالتمثيل والتهريج والألعاب 
للفنون  وبالن�سبة    ، ال�ساحرة وغريها 
والعمارة  الـخط  ت�سمل  الت�سكيلية  
والت�سوير الزيتي والت�سوير الـجداري 
ال�سوئي  والت�سوير  والنق�س  والنحت 
التلفزيوين  »الت�سوير  فيه  مبا 
والت�سوير  ال�سينمائي  والت�سوير 
فيه  مبا  والـجرافيك  الفوتوغرايف« 
الت�سميم واإعداد وتركيب الفيديوهات 
وغري ذلك من ال�ستعمالت، والإخراج 
ال�سحفي والإخراج الإذاعي والإخراج 
امل�رضحي،  والإخراج  التلفزيوين، 
والإخراج ال�سينمائي، اأما فيما يخ�س 
فن  من   كل  فت�سم  التطبيقية  الفنون 
وفن  والطرز  والـمنمنمات  الزخرفة 
الـجواهر  �سناعة  وفن  الديكور 
الأزياء  وت�سميم  والزجاج  والـخزف 
ويحتوي  الت�سميمات  من  وغريها 
الأدبي  النقد  من   كل  النقد  جمال 

والنقد الفني.
األوان  جـمعية  اأهداف  بني  من  و 
العمل  التاأ�سي�س«  »قيد  الثقافية 
جمالت  يف  املواهب  اكت�ساف  على 
وال�سحافة  والإعالم  والتاريخ  الفكر 
وت�سجيعها  والنقد،  والفن  والأدب 
وِطباعة  الأع�ساء  ابتكارات  ودعم 
ون�رض موؤلفاتهم  مع تكوين اإعالميني 
وم�سورين  ومن�سطني  و�سحفيني 
ِرجني وتقنيني، وغريهم  وممثلني وخمخُ
الـمجتمع  ثقافة  لن�رض  ال�سعي  مع 
عرب  تاريخه  واإبراز  عليها  واحلفاظ 
تنظيم ملتقيات ومهرجانات والتعاون 
الثقافية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  مع 
واملنظمات ذات الأهداف الـم�سرتكة 
الـمجتمعات  ثقافات  على  والتعرف 
وال�سعوب والأمم والـم�ساركة يف البناء 

احل�ساري العاملي.
حكيم مالك

يف اختتام تظاهرة فوارة �سو بالعلمة ب�سطيف

»تتويج نور �لدين عبد �للي من �صيدي بلعبا�س بجائزة �لفو�رة �لذهبية«

�سهر الرتاث مبيلة

تنظيم �مللتقى �الأول لفن �لقو�ل و�ل�صعر �ل�صعبي  

�سعيدة

ملتقى حول »مقاربة �خلطاب �ل�صويف .. �إ�صرت�تيجية �لقر�ءة و �آليات �لتاأويل« 

الوطنية  الأيام  فعاليات  اختتمت   
للوان مان �سو »فوارة �سو« يف طبعتها 
اخلام�سة  املنظمة من طرف تعاونية  
فنون وثقافة يف مدينة العلمة بولية 
�سطيف واملخلدة لروح الفنان اأحمد 
اهلل  عطا  �سيخ  املدعو  بوزيد  بن 
بلعبا�س  �سيدي  مدينة  ابن  بتتويج  
الفوارة  بجائزة  اللي  عبد  الدين  نور 
  « »املنقي  مونودرام   عن  الذهبية  
الف�سية   الفوارة  عادت جائزة   بينما 
منا�سفة بني خالد عز الدين من تيارت 
عن موندرام »خامج مونتال«  ويا�سني 
زناتي من مدينة �سطيف باملونودرام 
الذي قدمه بعنوان »تعط�س تخل�س« 

حيث افتك عبد القادر بن �رضيط من 
تي�سم�سيلت  جائزة الفوارة الربونزية 
عادت  فلقد  ال�سياق  ذات  ويف   .
جائزة جلنة التحكيم عبد الكرمي بن 
الذي  ال�سوف    واد  مدينة  من  جدو 
فيما    ، »ال�رضاع«  موندرام  عر�س 
ولية  من   عقاب   كنزة  حظيت 
عن  الت�سجيعية   باجلائزة  امل�سيلة 
امل�سكني«  �سبيطارنا  مونودرام« 
جل�سة  يف   النتائج  تقدمي  ومت 
العلمة  اجلهوي  بامل�رضح  مغلقة 
يح�رضها  مل  ب�سطيف  الثقافة  ودار 
اجلمهور، حدادا على �سهداء حادث 
ببوفاريك  الع�سكرية  الطائرة  حتطم 

تقدير  �سهادات  �سلمت  حيث 
منري  التكوينية،  الور�سات  ملوؤطري 
كرمي  زدام،  احلليم  عبد  بومردا�س، 
الأ�ساتذة املحا�رضين،  بريبار، وكذا 
وعبد   ق�سي،  الربيع  خي�رض،  اأحمد 
تظاهرة  حتكيم   جلنة  وخرجت  
املخرج  يراأ�سها  التي  و  �سو«  »فوارة 
من  كل  مع  قرمي  جمال  امل�رضحي 
وليلى  خديجة  وطيبي  نبيل  �سكة  بن 
بجملة  بولبينة  والعربي  عائ�سة  بن 
الطبعة  بهذه  خا�سة  التو�سيات  من  
اخلام�سة كالإ�سادة بالتنظيم املحكم 
مع  التظاهرة   طبعات  خلام�س 
الأطفال  م�ساركات  اإخ�ساع  �رضورة 

وبيداغوجية  نف�سية  �سوابط  اإىل 
�سياق  من  واإخراجها  مدرو�سة 
على  �سلبا  توؤثر  قد  التي  الع�سوائية 
تكوينهم مع احلر�س يف الوقت نف�سه 
والتكوين  النف�سية   ال�سالمة  على 
الأمثل لهم  ومت اقرتاح اإدراج م�سابقة 
على الهام�س لالأطفال بعنوان: كيدز 
بدء   » مع     KIDS SHOW �سو« 
مبكرا  املقبلة   للطبعة  التح�سريات 
عقب  التظاهرة  لهذه  ندوة  وعقد 
خمت�سني  مب�ساركة  الأيام  انتهاء 
والتخطيط  التظاهرة  لتقييم  وفنيني 

امل�سبق لالرتقاء بها ل�سكل اأف�سل .
حكيم مالك

)جنوب  التالغمة  بلدية  �ستحت�سن 
القوال  لفن  ملتقى  اأول  ميلة( 
وال�سعر ال�سعبي وكذا الطبعة الثانية 
لتظاهرة التعريف باملوروث الثقايف 
هام�س  على  ذلك  و  املنطقة  لهذه 
فعاليات �سهر الرتاث )18 اأفريل-18 
ماي(، ح�سب ما علم من اجلمعيات 

املنظمة.
وال�سعر  القوال  فن  ملتقى  و�سيكون 

نوعه  من  الأول  يعد  الذي  ال�سعبي 
بولية ميلة --ح�سب رئي�س جمعية 
لهذه  املنظمة  البارود«  »نا�س 
فر�سة  طالبي--  اأحميدة  الفعالية 
اجلنوبية  املنطقة  تقاليد  لإحياء 
وما  القوال  فن  ومنها  ميلة  لولية 
حملية  اأمثال  و  حكم  من  يقدمه 
اإ�سافة  العرب،  من  الكثري  من  فيها 
�ستكون  التي  ال�سعراء  خيمة  اإىل 

امللحون  �سعراء  من  للعديد  منربا 
من ولية ميلة وما جاورها، ناهيك 
باللبا�س  اخلا�س  املعر�س  عن 

وامل�ستلزمات التقليدية.
واأ�ساف طالبي اأن هذا امللتقى ينظم 
بالتن�سيق مع م�سالح مديرية الثقافة 
لولية ميلة ليكون جزءا من فعاليات 
اأيام  ثالثة  مدار  على  الرتاث  �سهر 
ابتداء من 28 اأفريل اجلاري يهدف 

لإحياء املوروث املحلي و التعريف 
�سينظم  كما  اجلديد  للجيل  به 
اأفاد  ما  --ح�سب  املنا�سبة  بذات 
رئي�س  منا�رض  فريد  جهته  من  به 
جمعية »العزة والكرامة«-- الطبعة 
الثانية لتظاهرة التعريف باملوروث 
باإ�رضاف  التالغمة  الثقايف ملنطقة 
و  والريا�سة  ال�سباب  مديريتي  من 

الثقافة.

ق.ث/وكالت

�سي�سكل مو�سوع » مقاربة اخلطاب 
و  القراءة  ال�سويف..ا�سرتاتيجية 
اآليات التاأويل« حمور اأ�سغال ملتقى 
دويل ينظم ب�سعيدة بدءا من الثنني 
القادم، ح�سبما علم لدى املنظمني، 
امللتقى  هذا  اإ�سكالية  تتمحور  و 
اللغة  ق�سم  طرف  من  املنظم 
الدكتور  بجامعة  اآدابها  و  العربية 

حول  ب�سعيدة  الطاهر  مولي 
ال�سويف  اخلطاب  مقاربة  »رهانات 
تاأخذ  )�سعرا و نرثا( مقاربة علمية 
يف احل�سبان امل�سافة ال�سا�سعة بني 
الأدبية  الكتابة  يف  الإبداع  جتربة 
الكتابة  يف  الإبداع  جتربة  بني  و 
ال�سوفية«، وفقا ملا اأو�سحه رئي�س 
ذات امللتقى الدويل الأ�ستاذ حاكمي 
خل�رض  و يرتقب اأن يتم خالل هذا 
اللقاء الذي �سي�سارك فيه اأ�ساتذة و 

و  عربية  دول  من  قادمني  باحثون  
اأربعة  اإىل  التطرق  البالد  داخل  من 
اخلطاب  »اأجنا�س  ت�سمل  حماور 
بني  ال�سعري  و  النرثي  ال�سويف 
النقدية  القراءة  و  الل�سانية  القراءة 
العالمة  و  ال�سويف  الن�س   « و   «
اخلطاب  »مق�سدية  و  ال�سوفية« 
و«التجربة  التاأويل«  اآفاق  و  ال�سويف 
الرتبية  م�رضوع  و  ال�سوفية 
و  امل�سدر  لنف�س  وفقا  الروحية«، 

�سيتم خالل هذا امللتقى الذي يدوم  
يومني تقدمي 20 مداخلة  لأ�ساتذة 
»التجربة  منها  جامعيني  باحثني  و 
اخلطاب  يف  جتلياتها  و  ال�سوفية 
»ا�سرتاتيجية  و  املعا�رض«  ال�سعري 
و  التلقي  بني  ال�سويف  اخلطاب 
»اأثر  التاأويل و الكتابة البداعية« و 
الفعل العاطفي يف اخلطاب ال�سويف 
كما  التاأويل«،  و  التلقي  منظور  من 

اأ�سري اإليه .
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عن الب�صل
تعرف الب�سرية الب�سل وت�ستخدمه منذ اآالف ال�سنني، 

وجاء ذكره يف مدونات م�سر القدمية وغريها، ومع 
ذلك ي�ستمر العلماء يف درا�سته واكت�ساف خوا�ص 

جديدة، منها ما هو �سادم فعال.

التي  الب�صل  خ�صائ�ص  اأهم  ومن 
تو�صل اإليها العلماء:

- الب�سل �سام للحيوانات 
االأليفة

الإن�صان،  غذاء  يف  الب�صل  يدخل 
للحيوانات  حقيقي  �صم  ولكنه 
الكلب  تناوله  فاإذا  املنزلية. 
بانتظام، ف�صي�صاب مبر�ص مزمن، 
اأما القطط فتموت. ويعود ال�صبب 
يف هذا اإىل اأن املركبات املوجودة 
يف الب�صل تق�صي على كريات الدم 
احلمراء لدى احليوانات، ما يوؤدي 

اإىل فقر الدم.

- الب�سل م�ساد لل�سرطان

كوماموتو  جامعة  علماء  اأثبت 
جيدة  مادة  الب�صل  اأن  اليابانية 
ال�رسطانية،  الأمرا�ص  ملكافحة 
مادة  على  لحتوائه  وذلك 
منو  متنع  التي   »onionin A«
وهي  ال�رسطانية،  اخلاليا  وتكاثر 
�رسطان  من  للوقاية  جيدة  مادة 

املعدة، واملبي�ص والثدي.

- تاأثري الب�سل يف الدماغ

ات�صح لعلماء من فرن�صا اأن الب�صل 
الدماغ،  خاليا  جتديد  يف  ي�صاعد 

التي  الكربيتية  املركبات  لأن 
بوا�صطة  مبا�رسة  تنتقل  يحتويها 
اأنحاء  جميع  اإىل  الدموية  الأوعية 
الدماغ.  �صمنها  ومن  اجل�صم 
ت�صابك  نقاط  تنظيف  يتم  وهناك 
اخلاليا  تربط  التي  الأع�صاب 

الع�صبية.

- دموع الب�سل م�سرة 
للب�سر

اأن  اإىل  الهند  من  علماء  تو�صل 
تقطيع  عند  تنهمر  التي  الدموع 
الطيارة  املواد  ب�صبب  الب�صل 
التي تدخل يف تركيبه م�رسة جدا 
للذين يعانون من متالزمة جفاف 
املر�ص  هذا  من  ويعاين  العني. 
الذين  اأولئك  خا�صة  ب�صورة 
الال�صقة.  العد�صات  ي�صتخدمون 
مع  املنتظم  التالم�ص  اأن  كما 
التهاب  ي�صبب  الب�صل املفروم قد 
تاآكل  وحتى  املزمن  امللتحمة 

القرنية.

- الب�سل حا�سن 
للبكترييا

املق�رس  الب�صل  تخزين  ي�صح  ل 
لفرتة طويلة حتى يف الثالجة. وقد 
اكت�صف العلماء اأن مثل هذا الب�صل 
والأمرا�ص  الت�صمم  ال�صبب يف  هو 

املعدية. 
مبثابة  يعمل  املقطع  الب�صل  لأن 
كحا�صنة   ثم  ومن  املغناطي�ص 
ول  املجهرية،  الأحياء  ملختلف 
حت�صري  يف  اأبدا  ا�صتخدامه  ي�صح 

الطعام يف اليوم التايل.

ما م�صاعفات مر�ض االن�صداد الرئوي املزمن؟
التهابات اجلهاز التنف�صي: يكون امل�صاب مبر�ص الن�صداد الرئوي املزمن اأكرث عر�صة لنزلت الربد املتكررة، 

والأنفلونزا واللتهاب الرئوي، بالإ�صافة اإىل ذلك، ميكن لأي عدوى يف اجلهاز التنف�صي اأن جتعل التنف�ص اأكرث 
�صعوبة وتلحق ال�رسر باأن�صجة الرئة.

الرئتني  اإىل  الدم  التي جتلب  ال�رسايني  الدم يف  ارتفاًعا يف �صغط  املر�ص  ي�صبب هذا  قد  الدم:  ارتفاع �صغط 
)ارتفاع �صغط الدم الرئوي(.

ا�صطرابات يف القلب: لأ�صباب غري مفهومة، يزيد خطر الإ�صابة باأمرا�ص القلب، مبا يف ذلك النوبات القلبية.

�رسطان الرئة: املدخنون امل�صابون بالتهاب ال�صعب الهوائية املزمن اأكرث عر�صة خلطر الإ�صابة ب�رسطان الرئة 
من املدخنني غري امل�صابني بالتهاب ال�صعب الهوائية املزمن.

الكتئاب: قد ي�صاب بع�ص املر�صى بالكتئاب نتيجة �صعوبة التنف�ص وعدم قدرة املري�ص على القيام باأن�صطة 
احلياة املعتادة.

هل هناك عالج ملر�ص الن�صداد الرئوي املزمن؟

ل يوجد عالج نهائي وفعال ملر�ص الن�صداد الرئوي املزمن، فاخلطة العالجية تعتمد على الإقالع عن التدخني 

باأ�صلوب  احلياة  منط  وتغيري  املر�ص،  م�صاعفات  لتاليف  وذلك  امل�صاب،  يعانيها  التي  الأعرا�ص  من  التخفيف 

�صحي )تغذية �صحية بالإ�صافة اإىل الن�صاط البدين(، وا�صتخدام الأدوية حتت اإ�رساف طبي للتخفيف من الأعرا�ص 
والوقاية من امل�صاعفات مثل:

البخاخات املو�صعة لل�صعب الهوائية التي ت�صاعد على ا�صرتخاء الع�صالت يف القنوات الهوائية، مما ي�صاعد على 
تخفيف ال�صعال و�صيق التنف�ص.

التهاب  من  ا�صتن�صاقه  يقلل  الذي  كورتيكو�صتريويد  اأدوية  وهي  ال�صتن�صاق  طريق  عن  توؤخذ  التي  ال�صتريويدات 
ال�صعب الهوائية، وي�صاعد على منع تطور احلالة وزيادتها �صوًءا.

ال�صتريويدات عن طريق الفم الذي ي�صاعد على تقليل التهاب ال�صعب الهوائية، ومنع تطور احلالة وزيادتها �صوًءا.

مثبطات ف�صفوداي�صرتاز-4، وهذا نوع جديد من الأدوية املعتمدة لالأ�صخا�ص الذين يعانون مر�ص الن�صداد الرئوي 
املزمن ال�صديد، وهذا الدواء يقلل التهاب ال�صعب الهوائية.

الثيوفيلني. وهذا الدواء ي�صاعد على حت�صني التنف�ص ومينع تفاقم املر�ص.

امل�صادات احليوية التي تعمل على عالج التهابات اجلهاز التنف�صي، مثل التهاب الق�صبات احلاد واللتهاب الرئوي 
والأنفلونزا، وذلك يحد من زيادة اأعرا�ص املر�ص.
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اهللِ  من  َب  التقُرّ ينوي  اأن  املرء  ي�ستطيُع  النوِم  يف  حتى 
اأمرِه  اأَنّ جميَع  يُدرُك  املوؤمُن  فالعبُد  وتعاىل-  -�سبحانُه 
بيِد خالقِه في�رصف جميَع اأفعالِه واأقوالِه ونّياته هللِ تعاىل 
اهللِ  من  والثواِب  والأجِر  احل�سناِت  ولنيِل  ملر�ساتِه  طلباً 
تعاىل قال:  اأَنّ اهللَ  القد�سِيّ  تعاىل، وقد جاَء يف احلديِث 
اإيَلّ  ب  تقَرّ وما  باحلرِب،  اآذنتُه  فقد  ولياً  يل  عاَدى  )من 
يزاُل  وما  عليه،  افرت�سُت  ا  مَمّ اإيَلّ  اأحَبّ  ب�سيٍء  عبدي 
اأحببتُه كنُت  اأُحبَّه، فاإذا  بالنَّوافِل حتَّى  اإيَلّ  ُب  عبدي يتقَرّ
�سمَعه الَّذي ي�سَمُع به، وب�رَصه الَّذي يُب�رِصُ به، ويَده الَّتي 
يبِط�ُش بها، وِرجلَه الَّتي مي�سي بها، واإن �ساألني لأُعطينَّه، 

اأنا فاعلُه  دُت عن �سيٍء  ولئن ا�ستعاذين لأُعيذنَّه، وما ترَدّ
دي عن نف�ِش املوؤمِن، يكرهُ املوَت واأنا اأكرهُ ُم�ساءتَه(. تَرُدّ

]١[ اإّن الأعماِل ال�ساحلِة هي ال�سبيل ملر�ساة اهلل ومن 
اأمَر  تلك الأعمال النوافل التي توؤدى بعَد الفرائ�ِش التي 
اهللُ -تعاىل- بها، وقد ذكَر اهللُ -�سبحانه وتعاىل- يف القراآِن 
ال�ساحلِة  الأعماِل  على  مثالً  الكهف  �سورِة  يف  الكرمي، 
الباقياُت  وهي  اإىل خالقه  امل�سلم  العبُد  بها  يتقّرب  التي 
يوم  حل�سابه  امل�سلم  خره  يَدّ ما  خرُي  فهَنّ  ال�ساحلاُت، 
القيامة، حيُث فيهَنّ الأجُر والغنيمُة والفوُز يوم القيامة، 

فما هَنّ الباقياُت ال�ساحلاُت؟

�ل�سبيل ملر�ساة �هلل و�لتقّرب منه
- بجميِع الأعماِل والأقواِل احل�سنِة طمعًا يف احل�سوِل على الأجِر العظيِم من اهلِل تعاىل، ُب العبُد املوؤمُن من رِبّه -عَزّ وجَلّ ال�سبيل ملر�ساة اهلل والتقّرب منه يتقَرّ

من �أهّم كّتاب �لوحي 
�لذين ذكرو� يف 
�لكثري من �لكتب

 اخلليفة الرا�سدي اأبو بكر ال�سّديق.
 اخلليفة الرا�سدي عمر بن اخلّطاب.
 اخلليفة الرا�سدي عثمان بن عّفان. 

اخلليفة الرا�سدي علي بن اأبي طالب.
بن  �سعيد  بن  اأّبان  اجلليل  ال�سحابّي   

العا�ش.
 ال�سحابّي اجلليل اأبّي بن كعب.

 ال�سحابّي اجلليل زيد بن ثابت. 
ال�سحابّي اجلليل معاذ بن جبل. 

اأبي  بن  الأرقم  اجلليل  ال�سحابّي 
الأرقم.

 ال�سحابّي اجلليل ثابت بن قي�ش. 
ال�سحابّي اجلليل حنظلة بن الربيع.

ال�سحابّي اجلليل خالد بن �سعيد بن   
العا�ش.

 ال�سحابّي اجلليل �سيف اهلل امل�سلول 
خالد بن الوليد.

العّوام  بن  الزبري  اجلليل  ال�سحابّي   
حوارّي الر�سول �سلّى اهلل عليه و�سلّم.

�لباقيات �ل�ساحلات 
اختلَف اأهُل العلِم يف تف�سرِي معنى الباقيات ال�ساحلات يف قوِل اهلل �سبحانه وتعاىل: ) املاُل 
اأََمًل(،]٢[  َرِبَّك ثَواًبا َوَخرٌي  احِلاُت َخرٌي ِعنَد  نيا َوالباِقياُت ال�سّ َوالبَنوَن زينَُة احَلياِة الُدّ
وبياُن اآراِء العلماِء واأقوالهم وتف�سرياتهم لهذه الآية على النحِو الآتي:]٣[ يرى بع�ُش اأهِل 
العلِم اأَنّ املراَد بالباقياِت ال�ساحلاِت هو: الت�سبيُح والتهليُل والتكبرُي، وقد ا�ستدَلّ اأ�سحاُب 
هذا القوِل باحلديِث ال�سحيِح عن النبِيّ -�سلى اهلل عليه و�سلم- حيث قال: )ا�ستَكِثوا مَن 
ِ وما هَي؟  ِ؟ قال: امِللَُّة، قيَل: يا ر�سوَل اهلَلّ احِلاِت، قيَل: وما هَي يا ر�سوَل اهلَلّ الباقياِت ال�سَّ
ِ(،]٤[ وعلى ذلك فاإَنّ  َة اإَلّ باهلَلّ ِ ول حوَل ول قَوّ قال: التَّكبرُي والتَّهليُل والتَّ�سبيُح واحلمُد هلَلّ

الباقيات ال�ساحلات هَنّ قوُل امل�سلم: �سبحاَن اهلل، واحلمُد هللِ، ول حوَل ول قّوَة اإّل باهللِ، 
واهللُ اأكرب ول اإلَه اإّل اهلل، وقد اأخَذ بهذا القوِل من العلماِء واأهِل التف�سرِي جماهد وعطاء بن 
اأبي رباح. يرى فريٌق اآخٌر من اأهِل العلِم اأَنّ املراد بالباقياِت ال�ساحلاِت ال�سلوات اخلم�ش، 
وروى ذلك ابُن العربُيّ يف كتابِه اأحكاُم القراآِن، حيث قال: )وقالت جماعٌة هي ال�سلواُت 
الباقيات  اأَنّ  العلِم  اأهِل  بع�ُش  يرى  مالك.  الإماُم  الراأي  هذا  اإىل  اأي�ساً  وذهَب  اخلم�ش(، 
ال�ساحلات ت�سمُل كَلّ عمٍل �سالٍح مُيكُن القياَم به، من غرِي ح�رصها بال�سلِة فقط على 
راأي عبد اهلل بن عّبا�ش، واأبو مي�رصة، و�سعيد بن جبري، وعمر بن �رصحبيل، كما ل ميكن 
ح�رص الباقيات ال�ساحلات بالت�سبيِح والتحميِد والتهليِل والتكبرِي دون غريها من الأعماِل 
ال�ساحلِة على راأي اأبي �سعيد اخلدري واأبي هريرة والنعمان بن ب�سري وعائ�سة ر�سي اهلل 

عنهم جميعاً.

�لعثور على بئر زمزم
 يعّد عبد املطلب جّد النبّي عليه ال�سلة وال�سلم اأول من عث على بئر زمزم بعد اختفائه لعّدة 
للطيبني  لأّنها  ال�سم؛  بهذا  �سّميت  التي  الطيبة  بئر ماء يف  روؤيًة تخربه بحفر  �ساهد  قرون، حيث 

والطيبات من ولد اإبراهيم واإ�سماعيل عليهما ال�سلم، حيث قيل له يف الروؤية احفر امل�سنونة التي 
ننت بها على النا�ش اإل عليك، ودّل عليها بعلمات ثلث، وهي: بنقرة الغراب الأع�سم، ومكانها  �سَ
بني الفرث والدم، وعند قرية النمل، فعندما بداأ بحفرها راأى العلمات التي ُر�سمت له ليجد البئر، 
فوجد قرية النمل ونقرة الغراب، ومل يجد الفرث والدم، ولكن بعد ذلك راأى بقرة تذبح يف املكان 

الذي ر�سم له، ف�سال هناك الفرث والدم، و قام بحفر البئر مكانها.

من �أول �سهيدة يف �لإ�سالم
 اأول �سهيد ا�ست�سهد يف الإ�سلم هي �سمية بنت اخلياط اأم عمار، التي فدت بروحها 

من اأجل اإعلء كلمة اهلل، كما اأنها من اإحدى املبايعات ال�سابرات اإذ حتملت الأذى 
من اأجل ن�رص دين اهلل عز وجل، حيث كانت من اأوىل الن�ساء اللواتي دخلن يف الدين 
الإ�سلمي، ومن ال�سبعة الذين اعتنقوا الإ�سلم يف مكة املكرمة بعد الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم، واأبي بكر ال�سديق، وبلل، و�سهيب، وخباب، وعمار ولدها.

�للجوء هلل �سبحانه 
وح�سن �لظّن فيه 

يف  باهلل  ي�ستعني  اأن  بامل�سلم  يجدر 
جميع اأمور حياته، خا�سة اإذا ما اأثقل 
كاهله هّم اأو غّم، ول يلجاأ للعباد؛ فاهلل 
وقد  ال�رّص،  ك�سف  على  القادر  وحده 
د�ستوراً  ليكون  الكرمي  بالقراآن  اأكرمه 
الأحكام  منه  في�ستمّد  الطريق،  ينري 
ك�سف  واإّن  حياته،  ومنهاج  وال�رصائع، 
من  يتطلّب  الباأ�ش  وذهاب  ال�رّص 
اهلل  باأّن  يقني  على  يكون  اأن  امل�سلم 
ُمعطيه ما يريد ل حمالة، واأن ل ي�سّك 
يف ذلك اأبداً، ففي احلديث القد�سي، 
عن  ال�سلم  عليه  حممد  النبي  يروي 
فلْيُظَنّ  بي  عبدي  ظِنّ  عنَد  )اأنا  رّبه: 

بي ما �ساء( ]�سحيح ابن حبان[.

�أول من كتب يف �ل�سرية �لنبوية 
يعترب حمّمد بن ا�سحق بن ي�سار بن خيار القر�سي الذي ولد �سنة 80 هجرية اأّول من كتب يف ال�ّسرية الّنبوّية 
ال�رّصيفة، ولقد اأبدى ابن ا�سحق اهتمامه بال�ّسرية الّنبوّية منذ �سغره، ولقد راأى حممد بن ا�سحق اأن�ش بن 
مالك والّتابعي �سعيد بن امل�سّيب و�سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلّطاب ر�سي اهلل تعاىل عنهما، وقد لزم 
لة وال�ّسلم، وقد بذل  املدينة املنّورة فرتًة من الّزمن ي�سمع روايات الّنا�ش فيها عن �سرية الّنبي عليه ال�سّ
يف �سبيل جمع ال�سرية جهداً كبرياً حّتى اأثنى عليه الكثري من العلماء منهم ال�ّسافعي والبخاري، حّتى لقب 
لة وال�ّسلم حّتى قيل اإّن  باأمري املوؤمنني يف احلديث، كما ا�ستهر بجمع الأخبار عن مغازي الّنبي عليه ال�سّ
كّل الذين �سيكتبون املغازي �سيكونون عيال على حمّمد ابن ا�سحاق نظراً لأّنه اأّول من كتب عن مغازي الّنبي 
واأفرد لها كتاباً ولكّنه مل ي�سل، كما اأّن �سريته عن الّنبي الكرمي والتي �سّميت ب�سرية ر�سول اهلل مل ت�سل اإىل 
وقتنا احلا�رص ولكن العلماء انتفعوا منها حّتى ع�سور متاأّخرة، وقد رحل حمّمد بن ا�سحق اإىل العراق ورعاه 

اخللفاء العبا�سيني وعلى راأ�سهم اأبو جعفر املن�سور الذي كلّفه بكتابة املغازي. منهج حمّمد بن ا�سحاق

�لتوكل على �هلل
 امل�سلم الذي يتوّكل على اهلل، جازاه 

اهلل يف الدنيا والآخرة، وفرج عنه 
ْل  همومه، لقوله تعاىل: )َوَمن يَتََوَكّ
َعلَى اللَّـِه َفُهَو َح�ْسبُُه( ]الطلق: 

٣[، والتوكل يختلف عن التواكل، 
حيث اإّنّ التوكل على اهلل �سبحانه 

وتعاىل بنّية خال�سة، والق�سد من ذلك 
الإميان اخلال�ش باهلل والتوكّل عليه، 
وهذا يختلف عن التواكل مبعناه يف 
اللغة، وهو اإظهار التوكل على اهلل، 

والعمل مبا يخالف ذلك.

ذكر �هلل
 ذكر اهلل تعاىل ميلأ القلب 

بالطماأنينة والراحة وال�سكينة، 
لقوله عّز وجّل: )الَّذيَن اآَمنوا 
َوتَطَمِئُنّ ُقلوبُُهم ِبِذكِر اللَّـِه 

اأَل ِبِذكِر اللَّـِه تَطَمِئُنّ الُقلوُب( 
]الرعد: ٢8[، فيحر�ش 

امل�سلم احلّق على ذكر اهلل يف كّل 
الأوقات، فهو يخلّ�سه من اخلوف، 
والتوتر، والقلق، وي�سعر بقربه من 
اهلل القوّي القادر على ك�سف ال�رّص 

والهّم وال�سيق. 

م�ساعدة �ملحتاج 
اإّن م�ساعدة الآخرين على ق�ساء حوائجهم، والتي�سري عليهم، واإعانتهم فيما يحتاجونه، يكون ذخراً له، يجازيه اهلل 
�َش  عليه يف الدنيا والآخرة، فقد روى اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه، عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: )من نَفّ
�َش اهللُ عنه ُكربًة من ُكَرِب يوِم القيامِة. ومن ي�رّصَ على مع�رصٍ ، ي�رّصَ اهللُ عليه  عن موؤمٍن ُكربًة من ُكَرِب الدنيا ، نَفّ
يف الدنيا والآخرِة. ومن �سرتَ م�سلًما ، �سرته اهللُ يف الدنيا والآخرِة. واهللُ يف عوِن العبِد ما كان العبُد يف عوِن اأخيه( 

]�سحيح م�سلم[.

بر �لو�لدين
 بّر الوالدين �سبب يف تي�سري اأعماله ورزقه يف احلياة الدنيا، وقد قال اهلل 
تعاىل يف كتابه العزيز: )َوَق�سى َربَُّك اأَّل تَعبُدوا اإِّل اإِّياهُ َوِبالواِلَديِن اإِح�ساًنا 
اإِّما يَبلَُغَنّ ِعنَدَك الِكرَبَ اأََحُدُهما اأَو ِكلُهما َفل تَُقل لَُهما اأٍُفّ َول تَنَهرُهما 
َوُقل لَُهما َقوًل َكرمًيا( ]الإ�رصاء: ٢٣[ فجعل مر�ساة الوالدين مبرتبة 

ثانية بعد طاعة اهلل �سبحانه وتعاىل، و�سبباً من اأ�سباب الفرج.
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�سابق

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�سلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�سل   1
الرومان

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

 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 الدارة:
info@elwassat.com

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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رو�سيا متهد الطريق اأمام ال�سيارات 

الكهربائية وذاتية القيادة
خريطة  الرو�سية  احلكومة  اأقرت 
طريق من �ساأنها اإدخال تعديالت 
و�سائل  ت�سويق  تنظيم  قوانني  يف 
النقل الكهربائية والهجينة، وكذلك 
وحتديد  القيادة  ذاتية  ال�سيارات 

و�سعها القانوين.
وتت�سمن وثائق امل�رشوع 78 خطوة 
ت�سويق   اأجل  من  اتخاذها  �سيتم 
والأجنبية  الرو�سية  ال�سيارات 
ذاتية القيادة داخل البالد. وتولت 

والنقل  والتجارة  ال�سناعة  وزارات 
ووزارة  القت�سادية  والتنمية 
خريطة  بنود  تطبيق  املوا�سالت 

الطريق.
ب�سورة  احلكومة  واقرتحت 
�رشيبية  ت�سهيالت  تقدمي  خا�سة 
بيع  يف  ترغب  التي  لل�رشكات 
القيادة  ذاتية  ال�سيارات  و�سيانة 
ال�سوق  يف  والهجينة  والكهربائية 
"اأوتونت"  بوابة  وقالت  الرو�سية. 

تطبيق  اأن  الرو�سية  الإلكرتونية 
خطوات خريطة الطريق �سيجري 
 2018 عام  من  بدءا  تدريجيا، 

وانتهاء بعام 2035.
الأوىل  املرحلة  تنتهي  اأن  ويتوقع 
عام 2020، حيث �ستخلق الظروف 
التحتية  البنية  لتطوير  الالزمة 
و�ستجمع املعلومات عن ال�سيارات 
ذاتية القيادة والكهربائية والهجينة 

امل�سجلة يف رو�سيا.

كيا �ستينجر �ستح�سل على ن�سخ جديدة قريبًا
جذبت �ستينجر اهتمام الكثري من العمالء اإىل ال�رشكة، و�سانعة ال�سيارات الكورية ت�سعى للحفاظ على هذا الزخم. يف مقابلة مع اأوتوجايد، اأكد اأورث هيندريك رئي�س تخطيط منتجات كيا باأمريكا ال�سمالية باأن ال�رشكة تتطلع 
اإىل اإطالق ن�سخ خمتلفة لل�سيارة بعد ردود الفعل “ال�ستثنائية” حولها، لي�ست هنالك معلومات حول موعد و�سول الن�سخ اجلديدة، لكن هيندريك اأكد باأن ال�رشكة �ستنتظر اأولً جمع بيانات كافية حول مبيعاتها يف الأ�سواق 
بعدها �ستقرر اإذا ما كانت �ستم�سي قدما يف الأمر اأم ل. �ستينغر هامة جداً لكيا ول�سورة عالمتها التجارية، نتاج ذلك، �ستقوم ال�رشكة باإ�سدار حتديثات دورية لها لإبقاءها حديثة يف ال�سوق وا�ستمرار جذب امل�ستهلكني، 
يت�سمن ذلك اإطالق ن�سخ اأداء واإ�سدارات خا�سة منها. واجلدير بالذكر اأنه مت التاأكيد �سابقاً على عدم طرح �ستينغر كوبيه اأو اأي من ن�سخ الهيكلة البديلة، كما اأنه مت خالل ال�سهر املا�سي اإطالق �ستينغر اأتالنتيكا الإ�سدار 

اخلا�س، وقد اأتى بخارجية فريدة من نوعها بطالء خا�س وجنوط عجالت 19 اإن�س وفر�س بجلد ناّبا البني ومقاعد خلفية مدفئة وغريه.

المبورغيني تك�سف عن دراجات هوائية كهربائية يف اإيطاليا

اأودي A6 اأفانت 2019 اجلديدة  كليًا تك�سف نف�سها ر�سميًا
ك�سفت اأودي ر�سمياً عن A6 اأفانت 2019 اجلديدة كلياً، والتي هي ن�سخة الواجن من A6 �سيدان.تتميز ب�سبك اأمامي كبري وج�سد ع�سلي، بالإ�سافة اإىل خط �سقف وزجاج خلفي مائل، وهي تفا�سيل ت�سميم تقلل م�ساحة تخزين 
 HD Matrix LED يف حني تتميز الن�سخ الأعلى تكلفة مب�سابيح اأمامية ،LED اأفانت مظهرا ريا�سيا للغاية مقارنة بخليفتها ويح�ّسن الديناميكا الهوائية.املوديل القيا�سي لديه م�سابيح اأمامية A6 الأمتعة اإل اأنها متنح

واإ�ساءة نهارية مميزة.الداخلية تكاد تتطابق مع A6 �سيدان حيث تاأتي اأفانت بنظام معلومات وترفيه 10.1 اإن�س، عدادات قيا�سات رقمية 12.3 اإن�س، �سا�سة �ُسفلية 8.6 اإن�س للتحكم باملناخ واملميزات الأخرى.
خمتلفة  خيارات  �ستكون متاحة بينها جلد فالكونا، زخرفات خ�سبية، مقاعد اأمامية تدعم التدفئة والتربيد وامل�ساج، كما ميكن للعمالء طلب �سا�سة عر�س جمموعة 

اأفانت هو تخزين راأ�سية، فتحة �سقف  اأودي  اأي  اأهم ما مييز  الهواء.  تنقية وتعطري  بـ 19 �سماعة، حزمة  بانورامية، نظام �سوتي  زجاجية 
�سعتها 565 لرت مع اإمكانية رفعها اإىل 1،680 لرت حال طي املقاعد اخللفية، كما هنالك ق�سبان لتثبيت الأمتعة الأمتعة والتي 

على ال�سقف.
ال�سائق يدعمها  التقنية لأنظمة م�ساعدة  الواجن مبجموعة خيارات عالية  تاأتي   ،A7و A8 مثل
اأفانت   A6 اأودي بالليزر.  للردار، 5 كامريات، 12 م�ست�سعر فوق �سوتي، ما�سح  5 م�ست�سعرات 
2019 متاماً مثل �سقيقتها ال�سيدان حتظى مبحرك برتول تريبو 3 لرت 6 �سلندر 
ديزل  اأو  الدوران،  عزم  من  نيوتن.مرت  و500  ح�سان   340 بقوة 
من  نيوتن.مرت  و620  ح�سان   286 بقوة  �سلندر   6 لرت   3
عزم الدوران، كما هنالك نظام هجني حمدود ونظام 
وير�سلها  بالأر�س  بالحتكاك  الطاقة  يولد  مكابح 
نظام  اأن  كما  لتخزينها،  ليثيوم-اأيون  بطارية  اإىل 
متوفر  الهوائي  التعليق  ونظام  رباعي  الدفع 

بخيار ريا�سي واآخر متكّيف.

و�سول اأورو�س كان حلظة فا�سلة يف تاريخ المبورغيني، اإال 
اأن الكرو�س اأوفر لي�ست ال�سيء اجلديد الوحيد الذي تقدمه 

العالمة االإيطالية كما يبدو.
دراجات  عن  ر�سميًا  المبورغيني  ك�سفت  حيث 

باإيطاليا  متحفها  يف  جديدة  كهربائية 
ت�ستوحي  اأنها  و�سحيح   .. البارحة 

االإيطالية،  ال�سوبركارز  من  ت�ساميمها 
مت  حيث  بوا�سطتها  ت�سنع  مل  اأنها  اإال 
تكنولوجي  اإيتال  �سركة  تفوي�س 

لبناءها.
الكهربائية  الدراجات  بيع  �سيتم 

االأ�سواق  يف  نوعها  من  االأوىل 
اأن  على  املقبل،  ماي  من  ابتداًء 
دراجة  من  موديلني  اإتاحة  يتم 

للطرق  اإحداهما  المبورغيني، 
الوعرة، واالأخرى �سممت لل�سرعات 

العالية على الطرق العادية، مع العلم اأن 
 Ad Personam ق�سم  بوا�سطة  مت  كلتاهما  طالء 

بال�سركة والذي يتوىل طالء ال�سوبركارز االإيطالية.
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هواتف »اآيفون 2019« �صتاأتي مبوا�صفات فائقة

 Economic« أ�شارت تقارير ملوقع�
�آيفون  هو�تف  �أن   »Daily News
�شتاأتي   2019 عام  �شتطرح  �لتي 

بكامري�ت ثالثية �لعد�شات.
فاإن   MacRumors ووفقا ملوقع 
�شتح�شل  �لهو�تف  هذه  »كامري�ت 
مقارنة  م�شبوقة  غري  قدر�ت  على 

�آبل �حلالية، وقد  بكامري�ت هو�تف 
تزود بقدر�ت تقريب رقمية وب�رصية 
X5، ت�شاعد على زيادة دقة ت�شوير 
مقاطع �لفيديو و�لتقاط �ل�شور حتى 

يف ظروف �لإ�شاءة �خلافتة«.
�ملهتمة  �ملو�قع  بع�ض  �أن  ويذكر 
�أكدت  قد  كانت  �لتقنية  ب�شوؤون 

تطوير  على  تعمل  �آبل  �أن  موؤخر� 
�شا�شات قابلة لالنحناء ل�شتخد�مها 
يف هو�تفها �لذكية �لقادمة، و�أن �آبل 
�لتحكم  ميكن  هو�تفا  ت�شدر  قد 
�أي  �لإمياء�ت،  طريق  عن  بها 
حتريك �لأ�شابع �أو �ليد بالقرب من 

�ل�شا�شة.

في�صبوك تطلق 
 برنامج مكافاآت

 ملن يك�صف منتهكي 
بيانات م�صتخدميها
�أطلقت في�شبوك، يوم �لثالثاء 10 

�أفريل، برناجما لر�شد »�إ�شاءة 
��شتخد�م �لبيانات« بهدف مكافاأة 

من يعرثون على »كامربيدج 
�أناليتيكا« �لتايل. في�شبوك تفح�ض 

جميع حمتويات ر�شائل م�شتخدمي 
م�شنجر!في�شبوك تفح�ض جميع 

حمتويات ر�شائل م�شتخدمي م�شنجر!
وجاء �إعالن �ل�رصكة قبل �شاعات فقط 
من �نطالق جل�شة �ل�شتماع �إىل �ملدير 

�لتنفيذي لفي�شبوك، مارك زوكربريغ، 
�أمام جلان �لق�شاء و�لتجارة يف 

�لكونغر�ض يف �لعا�شمة و��شنطن.
ويطلب برنامج �ملكافاآت �لإبالغ عن 

�أي تطبيقات ت�شيء ��شتخد�م �لبيانات 
على �شبكة �لتو��شل �لجتماعي 

في�شبوك، ويقدم مكافاأة ��شتناد� �إىل 
مدى حدة �إ�شاءة �ل�شتخد�م.

وياأتي هذ� �لربنامج عقب �شهر تقريبا 
من ك�شف �شحف »نيويورك تاميز« 

و«�أوبزرفر« و«غارديان« عن �أن �رصكة 
كامربيدج �أناليتيكا لال�شت�شار�ت 

�ل�شيا�شية قد ��شتفادت من في�شبوك 
من خالل �حل�شول على بيانات نحو 87 
مليون م�شتخدم ب�شكل غري مالئم، وهو 
ما �أثار رد فعل عنيف �شد في�شبوك من 

قبل �مل�رصعني و�مل�شتخدمني.
و�أ�شار زوكربريغ �أثناء جل�شة �ل�شتماع 
�إىل �شهادته، �إىل �أن برنامج �ملكافاآت 

كان �أحد �خلطو�ت �لعديدة �لتي 
�تخذتها في�شبوك لتح�شني �لأمن، وهو 
بذلك جزء مهم من »�لرت�شانة �لأمنية 

لتقوية �لعديد من �لأنظمة«.
وك�شفت �رصكة في�شبوك عن ��شتعد�دها 
لدفع ما يزيد عن 40 �ألف دولر مقابل 

تقدمي �أدلة تثبت وجود تطبيق على 
من�شة في�شبوك يجمع وينقل بيانات 

�مل�شتخدمني �إىل طرف ثالث بغر�ض 
�لبيع �أو �ل�رصقة �أو ��شتخد�مها يف 

بر�مج خد�عية �أو للتاأثري �ل�شيا�شي. 
وكانت �ل�رصكة قد �أعلنت عن برنامج 
�ملكافاآت هذ�، يف بد�ية �شهر مار�ض 

�ملا�شي، لكنها �أطلقته ر�شميا يوم 
�لثالثاء �ملا�شي

 خوذة جديدة للواقع 
االفرتا�صي بـ 100 دوالر فقط!

للو�قع   مميزة  خوذ  تطوير  على   »Leap Motion« �رصكة  تعمل 
ومن �ملفرت�ض �أن تزود هذه �خلوذ �لتي يتم تطويرها �شمن م�رصوع 
�أيدي  حركة  تتبع  على  ت�شاعد  بتقنيات   »Project North Star«
�لو�قع  يف  كاأج�شام  لتج�شيدها  به  �ملحيطة  و�لأ�شياء  �مل�شتخدم 

�لفرت��شي.
كما �شتزود هذه �خلوذ بزوج من �ل�شا�شات �حلديثة بحجم 3.5 بو�شة، 
قادرة على تتبع حركة عيني �مل�شتخدم وعر�ض �ل�شور �ملوجودة يف 

.3D لكمبيوتر �أو �جلهاز �لذكي �ملت�شل باخلوذة بتقنية�
لالأجهزة  بت�شميمها  معروفة   »Leap Motion« �رصكة  �أن  يذكر 
و�مل�شت�شعر�ت �لإلكرتونية �لدقيقة �لتي تتبع حركات �لأيدي وتنقلها 
للكمبيوتر ليتعامل معها ك�شور ثالثية �لأبعاد. و�نطالقا من تطويرهم 
للو�قع  حديثة  خوذ  تطوير  �ل�رصكة  يف  �خلرب�ء  �أر�د  �لتقنيات،  لتلك 

�لفرت��شي و�ملعزز وباأ�شعار مناف�شة.

 اإت�ش بي تطلق اأحدث حوا�صبها
 اللوحية ب�صعر مناف�ش

�للوحي  �حلا�شب  بي«  »�إت�ض  �لإلكرتونيات  �شناعة  عمالق  ��شتعر�ض 
»Chromebook x2« مبو��شفات جتعل منه و�حد� من �أف�شل �حلو��شب 
 Core« معالج  �جلهاز  لهذ�  �ملمتاز  �لأد�ء  وي�شمن  �لأ�شو�ق  يف  �للوحية 
m3« وذ�كرة و�شول ع�شو�ئي بحجم 4 و8 غيغابايت، وذ�كرة د�خلية ب�شعة 
غوغل  طورته  �لذي   »Chrome OS« ت�شغيل  وبرنامج  غيغابايت،   32
بو�شة   12.3 ب�شا�شة  �حلا�شب  هذ�  بي  �إت�ض  وزودت  �حلديثة.  لالأجهزة 
ودقة عر�ض »1600/2400« بيك�شل، وكامري� �أ�شا�شية بدقة 13 ميغابيك�شل، 
و�أخرى �أمامية بدقة 5 ميغابيك�شل، ف�شال عن بطارية تكفيه للعمل لأكرث 
�خلارجية  �لذ�كرة  لبطاقات  و�آخر   »USB-C« ومنفذ  �شاعات،   10 من 
يبلغ �شعره 599 دولر�،  �لذي  »microSD«. وميكن حتويل هذ� �جلهاز، 
�إىل حا�شب �شخ�شي متكامل باإحلاقه بلوحة مفاتيح ذكية، طرحتها �إت�ض بي 
خ�شي�شا له، كما ميكن للم�شتخدم �أن ير�شم �أو يكتب على �شا�شته با�شتخد�م 

قلم ذكي ميكن �رص�وؤه مقابل 99 دولر�.

 برجمية خبيثة جترب اأجهزة 
ال�صراف االآيل على �صخ اأموال �صخمة

»اآبل«: من�صاآتنا كافة اأ�صبحت تعمل بالطاقة النظيفة

من  جديد  نوع  �كت�شف 
جترب  �لتي  �خلبيثة  �لربجميات 
 ،ATM �أجهزة �ل�رص�ف �لآيل 
على �شخ كميات كبرية من �لنقود 
�ل�شارة  �لربجمية  على  ويطلق 
 ،»ATMJackpot« ��شم 
هونغ  من  �نطلقت  �أنها  ويبدو 
تز�ل  ما  �أنها  ورمبا  كونغ، 
ذكره  ملا  وفقا  �لتطوير،  قيد 
�لربجميات  �رصكة  تقرير 
تتخذ  �لتي   »Netskope«

كاليفورنيا مقر� لها.

تعمل  �ل�شارة  �لربجمية  وظلت 
�ل�رص�ف  �أجهزة  �خرت�ق  على 
�لآيل ل�شنو�ت عديدة، يف �أوروبا 
�لهجمات  هذه  ولكن  و�آ�شيا، 
�لقليلة  �لأ�شهر  يف  �نتقلت 
�لوليات �ملتحدة  �إىل  �ملا�شية 
م�شابه  �لربنامج  هذ�  �أن  ويبدو 
مثل  �لأخرى  �ل�شارة  للرب�مج 
مت  و�لذي   »ATMRipper«
و�لذي   ،2014 عام  يف  �كت�شافه 
�ل�رص�ف  �أجهزة  �أي�شا  يجرب 
�لآيل على �إخر�ج مبالغ �شخمة 

من �لنقود، ول يحتاج �لقر��شنة 
�للوحة  �إىل  للو�شول  �شوى 
�ل�رص�ف �لآيل  �لرئي�شية جلهاز 
و�لتي تكون حممية بباب ميكن 
فتحه ب�شهولة، ثم يقوم �لقر��شنة 
 USB« خارجية  ذ�كرة  باإدخال 
على  حتتوي   »flash drive
جهاز  و�شيبد�أ  �ل�شارة  �لرب�مج 
�لنقود  باإخر�ج  �لآيل  �ل�رص�ف 
�إىل  ت�شل  وقد  تلقائي،  ب�شكل 
2500 دولر يف �لدقيقة، بح�شب 

.»Gizmodo« موقع

عن  »�آبل«  �رصكة  ك�شفت 
من  �لأول  هو  بيئي  �إجناز 
وذلك  �لأعمال،  عامل  نوعه يف 
باعتمادها �لكامل على �لطاقة 
من�شاآتها  ت�شغيل  يف  �ملتجددة 

�ل�شناعية و�لإد�رية.
�لأمريكية  �ل�رصكة  ونوهت 
ومر�كز  مكاتبها  كافة  �أن  �إىل 
مد�رة  �ليوم  �أ�شبحت  بيعها 
بطاقة �لرياح و�ل�شم�ض، ولي�ض 
كما  �ل�شناعية.  من�شاآتها  فقط 
�ل�شيا�شة  هذه  »�آبل«  �عتمدت 

�أكرث من 43 دولة  �خل�رص�ء يف 
حول �لعامل.

كل  تعد  »�آبل«،  �إىل  وبالإ�شافة 
 »Wal-Mart« �رصكتي  من 
�أكرب  و«Alphabet Inc« من 
�لطاقة  توليد  معد�ت  م�شرتي 
�لنظيفة يف �لوليات �ملتحدة، 
من  كل  تنمية  بدوره  عزز  مما 
�ل�شم�شية  �لطاقة  قطاعي 

وطاقة �لرياح.
�لطاقة  توليد  تكلفة  وباتت 
�نخفا�ض  يف  �ملتجددة 

�لتقدم  نتيجة  وذلك  م�شتمر، 
�لطلب  وزيادة  �لتكنولوجي 
�لعاملي عليها. وبالتايل ت�شجيع 
حلذي  �ل�رصكات  من  �ملزيد 
على  بالعتماد  »�آبل«  حذو 

�لطاقة �خل�رص�ء �ل�رصفة.
�لتي  للمولد�ت  بالن�شبة  �أما 
�ل�رصكة، فتتنوع  ت�شغل من�شاآت 
بني مز�رع كبرية للرياح و�أخرى 
يقع  �ل�شم�شية،  �لطاقة  لألو�ح 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �أكربها 

و�ليابان و�شنغافورة.



كمال  الأوقاف  و  الدينية  ال�ش�ؤون  مدير 
اجلديدة  امل�شاجد  هذه  تت�زع  و  بلع�شل. 
وفقا ملا اأفاد به ال�شيد بلع�شل » على م�شت�ى 
م�شت�ى  اكتظاظا على  ت�شجل  بلديات  عدة 
و  ب�قرة  و  م�زاية  غرار  على  م�شاجدها 
على  عليها  القائم�ن  عكف  حيث  الأربعاء 
ت�رسيع وترية اأ�شغال اجنازها بغية ا�شتالمها 
قبل �شهر رم�شان الذي ي�شهد ت�افدا كبريا 
كما  الرتاويح،  �شالة  لأداء  للم�شلني خا�شة 
اأ�شغال  انطالق  عن  امل�ش�ؤول  ذات  ك�شف 
اجلديدة  باملدينة  الكبري  اجلامع  اإجناز 

اأن  اإىل  م�شريا   ، البليدة(  )�رسق  ب�عينان 
الذي  الديني  املعلم  هذا  ا�شتيعاب  طاقة 
ملي�ن دج  ال90  الأولية  تكلفة اجنازه  بلغت 

اآلف م�شلي هذا اإىل جانب   تناهز الع�رسة 
ت�فره على اأربعة م�شاحات خارجية لل�شالة 

و حظرية لل�شيارات تت�شع ل400 �شيارة.

الك�شف عن هوية 
 مدرب بايرن

 ميونخ اجلديد
ذكرت تقارير �شحفية اأملانية، 

اأن نادي بايرن مي�نخ ت��شل اإىل 
اتفاق مع مدرب جديد للفريق 
�شيخلف ي�ب هاينكي�س، بعد 

نهاية امل��شم احلايل.
وذكرت �شحيفة »�شب�رت بيلد« 

الأملانية، اأن نيك� ك�فات�س 
املدير الفني لآينرتاخت 

فرانكف�رت، �شيت�ىل تدريب 
البايرن بدءا من ال�شيف 

املقبل واأ�شارت ال�شحيفة 
اإىل اأن ك�فات�س، يتجه لتفعيل 
ال�رسط اجلزائي يف عقده مع 

فرانكف�رت، املمتد اإىل 2019، 
من اأجل الرحيل اإىل الفريق 
البافاري يذكر اأن ك�فات�س، 

لعب يف �شف�ف بايرن مي�نيخ 
مل��شمني يف الفرتة ما بني 2001 

و2003.

 حتويل �شركاجي
 اإىل متحف عمومي 
اأفاد م�قع كل �شيئ عن اجلزائر 
اأنه مت حت�يل �شجن �رسكاجي 

ر�شميا اإىل متحف عم�مي ، بعد 
اأن �شدر ب�شاأنه مر�ش�ما تنفيذيا 

يف العدد الأخري من اجلريدة 
الر�شمية.

املر�ش�م وقع ال�زير الأول اأحمد 
اأويحيى وين�س على “ين�شاأ 

متحف عم�مي وطني “�شجن 
�رسكاجي”، مبدينة اجلزائر”، 

وي��شع حتت و�شاية وزير العدل، 
حافظ الأختام.

العدد : 4615/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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ا�شتالم اأكرث من ع�شرة م�شاجد جديدة  قبل رم�شان 
�ستتعزز والية البليدة قبل حلول �سهر رم�سان املقبل بعدد من امل�ساجد املوزعة عرب عدد من دوائر و بلديات 

الوالية و هذا بعد انتهاء اأ�سغال اإجنازها يف انتظار ا�ستكمال عملية جتهيزها و فر�سها ح�سبما اأعلن عنه .

اأدرار

»ديلي تلغراف«

بعد توقيف ثالثة )03( اأ�سخا�س م�ستبه فيهم

ال�شجن ل�شخ�شني بتهمة ال�شرقة وتخريب ملك عمومي 

تظاهرة »وجدة عا�سمة الثقافة العربية 2018« 

ميهوبي اجلزائر ي�شارك يف حفل افتتاح 

تون�س

مقتل قائد ع�شكري ليبي يف اإنقالب �شيارة 

اأغذية الأوروبيني �شتخ�شع لرحمة رو�شيا

 اأمن ولية اجلزائر يحجز ـ
20 األف قر�س مهلو�س  

ال��شط  يف  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
م�شالح  اأم�س  اأول  متكنت  احل�رسي 
ولية  امن  لدي  الثالث  احل�رسي  الأمن 
من  بالقرب  �شخ�شني  ت�قيف  من  اأدرار 
حي 320 م�شكن يف ط�ر الجناز بتليالن 
دورية  اثر  على  وهذا  ادرار  مدينة 
انتباههم  لفت  اأين  ال�رسطة  لعنا�رس 
بعملية  يق�مان  �شخ�شني   هناك  بان 
ق  بحر  تبني   اإليهم  التقرب  وبعد  حرق 
تبني  حيث  نحا�شية   كهربائية  اأ�شالك 

الأ�شالك  هذه  بان  الأويل  التحقيق  بعد 
يف  �شكنات  من  �رسقتها  مت  الكهربائية 
ط�ر الجناز وبعدها مت نقلهم اإيل مقر 
�شدهم  امني  مبح�رس  والقيام  الأمن 
اجلمه�رية  وكيل  اأمام  مبا�رسة  واأحيل�ا 
على  اأحالهم  الذي  اأدرار  حمكمة  لدي 
�شنة  حقهم  يف  لي�شدر  ف�رية  حماكمة 
�شجنا نافذة وغرامة مالية بتهمة �رسقة 

و تخريب ملك عم�مي
بو�سريفي بلفا�سم 

ميه�بي  الدين  عز  الثقافة  وزير  �شارك 
افتتاح  حفل  يف  باملغرب  اجلمعة  اأم�س 
العربية  الثقافة  عا�شمة  »وجدة،  تظاهرة 
،و  الثقافة  ل�ازرة  بيان  وفق   ،»2018
حفل  يف  اجلزائري  الثقافة  وزير  ي�شارك 
املغربي،  نظريه  من  »بدع�ة«  الفتتاح 
العالم،  و  الثقافة  وزير  العراج،  حممد 
فعاليات  وتت�ا�شل  امل�شدر  نف�س  ح�شب 
 »2018 العربية  الثقافة  عا�شمة  »وجدة، 

دول  2019 مب�شاركة  مار�س   29 غاية  اىل 
و  عربية ممثلة عرب ثقافاتها وفن� 

التي   - العربية«  الثقافة  »عا�شمة  تهدف 
بادرت بها الي�ني�شك� باقرتاح من 

اإىل   -1996 يف  العربية  الدول  جامعة 
تعزيز الثقافة العربية وت�شجيع التعاون يف 
اختريت مدينتا اجلزائر  و  العربية  الدول 
الثقافة  »عا�شمة  وق�شنطينة  العا�شمة 

العربية« يف 2007 و2015 على الت�ايل. 

بحماية  مكلف  ليبي  ع�شكري  قيادي  لقي 
اإثر  اآخران  اإثنان  وا�شيب  حتفه  احلدود 
»اأثناء  متنها  على  كان�ا  �شيارة  اإنقالب 
احلدود  عند  املهربني«  بع�س  مطاردة 
ح�شب  الليبية   - الت�ن�شية  امل�شرتكة 
امل�شادر  ،واأو�شحت  اإعالمية  م�شادر 

اأم�س  الت�ن�شية  الدفاع  ل�زارة  بينان  عن 
اجلمعة ، اأنه »تبني اأن اأحد امل�شابني ت�يف 
ُمكلف  ع�شكري  قيادي  وه�  الطريق،  يف 
معرب  وبتاأمني  واملن�شاآت  احلدود  بحماية 
)الذهيبة/وازن(، فيما ا�شيب الثاين بك�رس 

على م�شت�ى يده اليمنى«.

تلغراف«  »ديلي  �شحيفة  حذرت 
الربيطانية من احتمال هيمنة رو�شيا على 
القي�د  ظل  يف  اأوروبا،  يف  الأ�شمدة  �ش�ق 
التي يعتزم الحتاد الأوروبي فر�شها على 

ا�شتريادها من دول العامل.
التي  القي�د  اإن  تلغراف«  »ديلي  وقالت 
يتجه الحتاد لفر�شها و�شيغت بالأ�شا�س 
حلماية �شحة امل�اطنني يف اأوروبا، ميكن 
اأن متنح رو�شيا الفر�شة لب�شط �شيطرتها 
وحتتكر  اأوروبا،  يف  الأغذية  م�ارد  على 

�ش�ق الأ�شمدة.
وذكرت ال�شحيفة اأن املف��شية الأوروبية 

احلد  ب�شاأن  النهائية  املناق�شات  بداأت 
الأ�شمدة  لحت�اء  امل�شم�ح  الأدنى 
ال�شامة  الكادمي�م،  مادة  على  امل�شت�ردة 
والتي ت�شبب العقم وت�قف اأع�شاء اجل�شم 

عن العمل.
اأوروبا،  يف  الإجراء  هذا  معار�ش�  ويرى 
اأن هذه القي�د �شت�شمح مل�ردي الأ�شمدة 
الرو�س بال�شتيالء على ال�ش�ق الأوروبية، 
�شمال  من  امل�شت�ردة  الأ�شمدة  ك�ن 
اإفريقيا وال�شني تت�شمن معدلت اأعلى من 
اإذا ما ق�رنت بنظرياتها  مادة الكادمي�م، 

الرو�شية.

فّككت م�شالح اأمن ولية اجلزائر جمعية 
اأ�رسار تتكّ�ن من )04( اأ�شخا�س م�شتبه 
اأ�رسار،  جمعية  تك�ين  ق�شية  عن  فيهم 
يف  املتاجرة  و  الرتويج  النقل،  احليازة، 
ما  حجز  مّت  حيث  العقلية،  امل�ؤثرات 

يقارب الـ)20( األف قر�س مهل��س.
قمع  فرقة  عاجلتها  احلال  ق�شية 
لل�رسطة  ال�رسقية  باملقاطعة  الإجرام 
الق�شائية، حيث وردتهم معل�مة م�ؤّكدة 
ب�شدد  فيهم  امل�شتبه  اأحد  اأن  مفادها 

امل�ؤثرات  من  معتربة  كمّية  اإدخال 
لل�طن  ال�رسقية  اجلهة  من  العقلية 
اإثر  على  �شياحية،  �شيارة  با�شتعمال 
د حمكمة وا�شتغالل جلميع  عملية تر�شّ
املعطيات و ال��شائل التقنية، مت ت�قيف 
احل�اجز  باأحد  املهل��شة  احلب�ب  ناقل 
املقاطعة  مقر  اإىل  ُحّ�ل  حيث  الأمنية، 
مّت  اأين  الق�شائية،  لل�رسطة  ال�رسقية 
حتت�ي  اأنها  تبنّي  التي  مركبته  تفتي�س 

على )19780( قر�س مهل��س.

جرنال اأمريكي مقاطعا خطاب الرئي�س ترامب

من تريدنا اأن نقتل!
الأمريكي   »The onion« م�قع  ذكر 
الرئي�س  مقاطعة  اإىل  عمد  جرنال  اأن 
الأمريكي يف الدقيقة الع�رسين من اإلقائه 
اخلط�ات  ح�ل  متما�شك  غري  خطابا 
تريدنا  اإياه: من  �شائال  �ش�ريا،  التالية يف 
يف  الإلكرتوين  امل�قع  واأو�شح  نقتل؟  اأن 
م��ش�ع كتب بطريقة �شاخرة متهكمة، اأن 
ترامب مطالبا  �شيلفا قاطع  ب�ل  اجلرنال 
اإياه باإجابة ل لب�س فيها بق�له: »مع كامل 
فقط  اخر�ش�ا  الرئي�س،  �شيدي  الحرتام 

ودع�نا نعلم من �شنق�شف«.
الأغلبية  راأي  عن  عرّب  �شيلفا  اأن  وروّي 
اأجهزة  بجرنالت  خا�س  اجتماع  يف 
اإمكانهم  يف  يعد  مل  الذين  ال�شتخبارات، 
الغام�شة  واملقرتحات  الدوران،  حتمل 
ب�شكل متزايد من الرئي�س ب�شاأن الأعمال 

الع�شكرية املحتملة يف �ش�ريا.

وتابع اجلرنال خماطبا ترامب: »ت�قف�ا عن 
عمن  وا�شحة  فكرة  وامنح�نا  املراوغة، 
ال�شماء  بحق  بال�شبط..  تفجريه  تريدون 
الأ�شد؟  فقط،  واحدة  كلمة  منكم  يطلب 
اإيران؟ رو�شيا؟ من تريدون؟ اللعنة!!. ذاك 
اأو�شح�ا،  �شنقتله.  من  ه�  تريدون  الذي 
اأم  اأ�شخا�س  ب�شعة  مل�ت  حاجة  يف  اأنتم 
باأنف�شنا  فنحن  التفا�شيل  اأما  جماميع؟، 
يا  اتفقنا؟  ما،  بطريقة  بها  �شنت�رسف 
اإلهي كم كان الأمر اأكرث �شه�لة مع ب��س« 
و�شارع  ويتحدث،  يتحدث  ترامب  بقّي 
اجلرنالت ال�شاخط�ن اإىل مغادرة الغرفة، 
حيث  مكان،  كل  يف  الق�شف  قرروا  وقد 

يعتقدون اأن اأع�شاء »داع�س« يت�اجدون.
نائب  ه�  �شيلفا،  ب�ل  اجلرنال  اأن  يذكر 
للق�ات  امل�شرتكة  الأركان  هيئة  رئي�س 

امل�شلحة الأمريكية.

الدواع�س و حتريك 
ال�شاحات البعيدة

الذين راهنوا على الق�ساء على تنظيم داع�س 

االإرهابي قد يكون عليهم مراجعة ح�ساباتهم 

و تقديراتهم و خ�سو�سا يف ال�ساحتني 

العراقية و ال�سورية ففي االأيام القليلة 

املا�سية تناقلت بع�س املن�سات االإعالمية اأنباء 

عن قيام مقاتلني يف التنظيم بتجديد البيعة 

لالأمري املزعوم املعروف بالبغدادي 

وهي خطوة يرى فيها متابعون لل�ساأن االأمني 

دالالت على م�ستويات كثرية اأوجزها تقرير 

�سادر عن مركز امل�ستقبل اال�سرتاتيجي عرب 

موقع املركز االلكرتوين ،منها منو الهجمات 

التي يقوم بها فرع التنظيم يف اأفغان�ستان 

املعروفة يف اأدبيات التنظيم بخرا�سان  

و"والية غرب اإفريقيا" )بوكو حرام �سابًقا( يف 

نيجرييا وهي احلالة التي ت�ستدعي قراءة 

متاأنية يف كوامن منو ن�ساط الفرعني امل�سار 

اإليهماو يقول التقرير املذكور اأن قيادة 

التنظيم االإرهابي ترمي اإىل " املحافظة 

على ما تبقى من هيكله التنظيمي ومداراة 

االن�سقاق وحماولة اإعادة تنظيم ال�سفوف

و بجانب هذه املعطيات يجب التاأكيد على اأن 

املخابر التي فرخت مثل هذا التنظيم تعمل 

على اال�ستفادة من تواجده حاليا كمربر 

لوجودها و لتحفيز االأطراف املت�سررة على 

اقتناء  كميات هائلة من ال�سالح اأودفعها 

لطلب تدخل ع�سكري.

موقف
ال�شفارة 

الفرن�شية 
تلغي 

مواعيدها 
الثقافية 

 
األغت ال�شفارة الفرن�شية 

باجلزائر جميع 
امل�اعيد الثقافية اإثر 
احلداد على �شحايا 

�شق�ط الطائرة 
الع�شكرية بب�فاريك، 
بح�شب بيان �شادر 

عنها.
وقالت ال�شفارة اأنها 

األغت جميع امل�اعيد 
الثقافية بني 12 و14 
اأفريل يف املعاهد 

الثقافية الفرن�شية يف 
اجلزائر. م�ؤكدة اأن هذا 

القرار جاء احرتاما 
ملبداأ احلداد ال�طني ل 
3 ايام ترحما على اأرواح 
�شحايا حتطم الطائرة 
الع�شكرية يف ب�فاريك


